
هارون مجیدی
تفاهمنامۀ  امضای  نخست  روزهای  در  انگیزه یی که 
تشکیل دولت وحدت ملی مبنی بر اصالحات سریع 
و همه  جانبه در کمیسیون های انتخاباتی وجود داشت، 

دیگر وجود ندارد. 
مطلب  این  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
می گویند که اگر در نهادهای انتخاباتی اصالحات الزم 
تکرار  بدبختی ها و چالش های گذشته  نیاید،  میان  به 

خواهد شد.
داکتر  و  اشرف غنی  دکتر  ملی  دولت وحدت  رهبران 
عبداهلل عبداهلل در متن توافق نامۀ تشکیل دولت وحدت 
ملی، بر اصالحات جدی در کمیسیون های انتخاباتی 

تأکید کرده  اند. 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  از  ماه  دو  به  نزدیک  اما 
می گذرد، اما از اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی 

خبری نیست. 
این درحالی است که افغانستان تاچند ماه دیگر شاهد 

برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.
به  نماینده گان  مجلس  عضو  سجادی  دکترعبدالقیوم 
روزنامۀ ماندگار گفت: به دلیل چالش ها و اولویت های 
زیادی که دولت وحدت ملی دارد، )رهبران( احتماالً 
فرصت الزم را نتوانسته ایجاد کنند تا روی اصالحات 
در نهادهای انتخاباتی افغانستان بحث صورت گیرد. 

نهادهای  انتظار برحق مردم،  آقای سجادی می افزاید: 
مدنی و سیاسی است تا تعهدی را که رهبران دولت 
وحدت ملی مبنی بر...                    ادامه صفحه 6
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درست است كه تأيید يافته ها، پشتوانة دانش است، با وجود اين، اگر دانشمندان، خود 
را تنها كساني بدانند كه حق تأيید يافته ها را دارند، دچار خطاي بزرگي مي شوند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

صد زدن زرگر، یک زدن آهنگر!
افغانستان به  پاکستانی  به سفر نظامیان  نگاهی کنجکاوانه 

هفت تن از اعضای گروهی که در ترور جنرال داوود 
و جنرال عبدالرحمان سیدخیلی دست داشتند، در نتیجۀ 

عملیات پولیس بغالن کشته شدند.
به  بغالن  پولیس  فرمانده  امرخیل  اهلل  امین  جنرال 
در جریان  بغالن  پولیس  که  گفت  خبرگزاری جمهور 
گروه  یک  علیه  را  گسترده یی  عملیات  گذشته  هفته 
وابسته به جنداهلل...                          ادامه صفحه 6

احمدولی مسعود
امریکا،  در  روزولت  خرابی صحت  که  بود  جنگ  اواخر  در 
»وقفه«ی  نام  به  را  آن  چرچیل  که  کرد  خلق  سیاسی  بحران 
وخیم یاد کرد. منظورش این بود که جانشین روزولت در این 
مرحله، برای زعامت آماده نبود و این حالت مشکالت خطیری 

به کشور به وجود آورد.
نزدیک به یک سال می شود که وقفه یی در افغانستان نیز پدید 
آمده است که اگر به زودی ها پر نشود، به وقفۀ وخیم خواهد 
انجامید و بحران چارسو، کشور را به ضربات مهلکی مواجه 

خواهد ساخت که تالفی اش سال ها را خواهد گرفت.
به  کشور  یک  ادارۀ  که  است  طبیعی  امر  یک  کاماًل  این 
رییس جمهور، رییس اجرائیه،...                   ادامه صفحه 6

مفتی اعظم پاکستان گفت: حادثه شرم آور پیشاور لکه 
جنایت  این  عامالن  اگر  و  است  انسانیت  برای  ننگی 
ذره ای انسانیت داشتند با کشتن کودکان بی گناه ابراز 
وجود نمی کردند؛ آنها تروریست هستند و علیه اسالم 

وارد عمل شده اند. 
اعالم  پاکستان  دیوبند  فرقه  اعظم  مفتی  عثمانی  رفیع 
طالبان  کشته اند  را  بی گناه  کودکان  که  کسانی  کرد: 

نیستند، ظالمان هستند.
بیان  کراچی  شهر  دارالعلوم  مدرسه  در  عثمانی  رفیع 
کرد: طالبان تروریست هستند و علیه اسالم و مسلمانان 

وارد عمل شده اند.
بیشتر علمای پاکستان از سخنان مفتی رفیع عثمانی در 

زمینه طالبان حمایت کرده اند.
بر اساس این گزارش از رفیع عثمانی در پاکستان به 

عنوان مفتی اعظم یاد می شود.
عثمانی در ادامه اظهار داشت: حادثه شرم آور پیشاور 
لکه ننگی برای انسانیت است و اگر عامالن این جنایت 
ذره ای انسانیت داشتند با کشتن کودکان بی گناه ابراز 
ثابت  آنها  شجاعت  عمل  این  با  نمی کردند  وجود 
نمی شود بلکه چنین اعمالی نشان دهنده ترسو و بزدل 

بودن طالبان است.
را  طالبان  خداوند  که  کرد  دعا  پاکستان  اعظم  مفتی 

ریشه کن کند.
علیه  پاکستان  مردم  که  رسیده  آن  زمان  افزود:  وی 
و  سیاسی  گروه های  و  شوند  متحد  هم  با  تروریسم 
به  نظامیان  شبه  با  جدی  مبارزه  برای  کشور  مذهبی 

توافق برسند.
علیه  پاکستان  اعظم  مفتی  سخنان  فعلی  شرایط  در 

طالبان از اهمیت زیادی برخوردار است.
حامیان  از  گذشته  در  دیوبند  فرقه  اینکه  به  توجه  با 
معنوی طالبان بوده به نظر می رسد علمای صلح جوی 
این فرقه سعی دارند راه...                ادامه صفحه 6

فرمانده پولیس بغالن:

۷ عضو گروهی که در ترور جنرال 

داوود دست داشتند کشته شدند

وقفـۀ وخـیم

برخی از اعضای مجلس:
انگیزه برای اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی کاهش یافته است
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مفتی اعظم پاکستان: 

خـداوند طالـبان را ریـشه کـن کـند
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و  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  شریف،  راحیل 
پاکستان  استخبارات  ادارۀ  رییس  اختر،  رضوان 
گذشته  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  آی(  اس  )آی 
رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد  با  دیدار  در 
افغانستان بر مبارزۀ مشترک بر ضد دهشت افگنی 

وعده سپردند.
و  نظامی  مقامات  بلندپایه ترین  غیرمترقبه  سفر 
روز  یک  درست  کابل  به  پاکستان  استخباراتی 
در  مکتب  یک  بر  طالبان  مرگبار  حملۀ  از  پس 
این رویداد  پاکستان صورت گرفت. در  پشاور 
۱۴۱ نفر به شمول ۱۳۲ شاگرد کشته و بیش از 

۱۲۰نفر دیگر عمدتًا کودکان زخمی شدند.
پاکستان در حضور  ارتش  رییس ستاد مشترک 
عاملین  که  کرد  عهد  افغانستان  رییس جمهور 
حمله بر مکتب در پشاور را دستگیر کرده و به 
پاکستان  عدالت خواهد کشاند. تحریک طالبان 
مسوولیت حملۀ روز سه شنبه در پشاور را به 
حمالت  از  انتقام جویی  را  آن  و  گرفته  دوش 
مناطق  در  گروه  آن  مواضع  بر  پاکستان  ارتش 

قبایلی خواند.
اهلل،  فضل  مال  که  دارد  ادعا  پاکستان  حکومت 
مناطق شمال  در  پاکستان  طالبان  تحریک  رهبر 

شرقی افغانستان پنهان است.
رسانه های پاکستانی تبصره کرده اند که مقامات 
ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان از حکومت 

تحویل دهی  و  دستگیری  خواستار  افغانستان 
فضل اهلل به پاکستان شده  اند.

خبرنامه یی  نشر  با  افغانستان  ریاست جمهوری 
مقامات  با  دیدار  در  غنی  آقای  که  است  گفته 
پاکستانی بار دیگر حمله بر شاگردان مکتب را 
در پشاور »حمله بر افغانستان، مسلمانان و تمام 
تاکید  غنی  رییس جمهور  کرد.  عنوان  بشریت« 
موثر  و  صادقانه  مشترک،  اقدام  زمان  که  کرد 
افگنی فرا  افغانستان و پاکستان بر ضد دهشت 

رسیده است.
هنگام دیدار میان رییس جمهور غنی و مقامات 
کمبل،  جوزف  پاکستان،  استخبارات  و  ارتش 
نیز حضور  ناتو  و  امریکایی  های  نیرو  فرمانده 

داشت.
اهلل  لطیف  امریکایی،  نیروهای  پیش،  هفته  دو 
محسود فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستان 
را به حکومت پاکستان تحویل داد. محسود در 
اکتوبر ۲۰۱۳ در والیت لوگر بازداشت شده بود.

طالبان خوب، طالبان بد
پس  که  پاکستانی  مقام  دو  این  شتابزدۀ  سفر 
و  گذشته  هفتۀ  شنبۀ  سه  روز  مرگبار  حملۀ  از 
می گیرد،  صورت  پاکستان  در  ملی  ماتم  اعالم 
پرسش هایی را در میان آگاهان و حلقات سیاسی 

افغانستان ایجاد کرده است.
نظامی  مسایل  تحلیلگر  کوهستانی،  جاوید 

مقامات  همزمان  و  فوری  سفر  که  می گوید 
ارشد نظامی و استخباراتی پاکستان یک رویکرد 
عامۀ  افکار  به  وی  گفتۀ  به  تا  است  فریبکارانه 
در  پشاور  حملۀ  که  شود  رسانده  پاکستان 

جغرافیای افغانستان طراحی شده است.
همایون همایون، رییس کمیسیون دفاعی مجلس 
نماینده گان افغانستان نیز به صدای امریکا گفت 
مشترک  مبارزۀ  به  پاکستان  تعهد  وصف  با  که 
از  را  صادقانه  همکاری  دهشت افگنی،  ضد  بر 
او  داشت.  انتظار  نمی توان  آباد  اسالم  جانب 
دست  توسط  شنبه  سه  روز  حملۀ  که  افزود 
پاکستان  استخبارات  و  نظامی  قوای  پروردگان 

انجام شده است.
افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
گفته است پاکستان باید در مبارزه با گروه های 
دهشت افگن منطق »طالبان خوب و بد« را کنار 
گذاشته و استفاده ابزاری از افراطیت خشونتبار 

را خاتمه دهد.
به باور آگاهان اگر ارتش پاکستان جدیت نشان 
ندهد و در ایجاد یک راهکار مناسب و عملی 
در زمینۀ مبارزه با هراس افگنی همکاری صادقانه 
نکنند، رویدادهایی نظیر حملۀ طالبان بر مکتب 

پشاور تکرار خواهد شد.
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تحلیلگران نظامی:

پاکستان باِر مالمتی را به گردن افغانستان انداخت

مجمع مردمی و نماینده گان مردم هرات:

سـرپرست والیـت هـرات را تـرک کـند

 

امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  نبیل  رحمت اهلل  اظهارات 
ملی در مجلس نماینده گان، بسیاری از سوال های شهرونداِن 

کشور را در پیوند به گسترش ناامنی های اخیر پاسخ داد. 
پیش از این که جلسۀ استیضاح سری شود، آقای نبیل از ناتوانی 
نیروهای امنیتی و نیز عدم داشتن تجهیزاِت کافی سخن گفت 
که باعث شده طالبان در برخی از مناطق پیروزی هایی حاصل 
کنند. او هم چنان از فعالیِت ۱۰7 مرکز تروریستی در اطراف 
یادآوری کرد که  شهر کابل و ۱۰۳ گروه مسلِح غیرقانونی 

نیروهای امنیتی از مهارِ آن ها عاجز اند.
پایتخت  امنیتِی  مشکالت  افشای  یک سو،  از  اظهارات  این 
و برخی دیگر از نقاط کشور است، اما از سوی دیگر مایۀ 
امنیِت  تأمین  وعدۀ  همواره  که  حکومتی ست  شرم ساری 

سراسری را داده است. 
شاید در هیچ کجای دنیا، نهادهای امنیتی این گونه دست کم 
به  مردمش  که  کشوری ست  تنها  افغانستان  نشده اند.  گرفته 
اکثر  در  می شوند.  کشته  امنیتی  نهادهای  مالِی  ضعف  دلیل 
تمامی  از  استخباراتی  و  امنیتی  نهادهای  بودجۀ  کشورها 
دلیل  به  است.  اضافه تر  و  بیشتر  مراتب  به  دیگر  نهادهای 
پیشرفت است و  امنیت، متضمِن هر گونه توسعه و  این که 
این امر را شاید سیاست مردانی که حتا یک قبیلۀ کوچک را 
اداره می کنند نیز به خوبی بدانند. اما سوگ مندانه که مقامات 

سیاسِی کشور هنوز به این نکته پی نبرده اند.
ناتوانی های نهادهای امنیتی، چند مسأله را به درستی روشن 

می کند.
امنیت  مسالۀ  با  کشور  اداره چیاِن  برخورد  این که  نخست 
به شدت سیاسی است. چندی پیش وقتی بودجۀ سال ۱۳9۴ 
از سوی مجلس سنا رد شد، دلیلش آن بود که بودجۀ برخی 
و  وزارت خانه ها  از  بیشتر  به مراتب  مخصوص،  کدهای  از 
اداراِت مهمی چون امنیت، برآورد شده بود. گاهی هم دیده 
شده که به یک دلیِل سیاسی و یا قومی، یک نهاد مشخص 
برای پیشبردِ اهداِف گروهی از سوی حکومت ساخته شده 
و ساالنه میلیون ها دالر بودجه داشته است. به عنوان نمونه، 
می توان از بورد کرکت یاد کرد که در قالب جداگانه با هزینۀ 
میلیونی بر بنیاد اهداِف کاماًل گروهی فعالیت دارد. این در 
حالی ست که بخش هایی از امنیت ملی کشور به گفتۀ آقای 

نبیل، در خانه های کرایی وظایف شان را پیش می برند.
همکار  کشورهای  خزعبالت گویی های  افشای  دیگر،  نکتۀ 
است. این که ایاالت متحده پیوسته تأکید کرده که نیروهای 
امنیتی افغانستان را تجهیز کرده است، حرف مفتی بیش نبوده. 
زیرا در عمل مشاهده می کنیم که ارگان های امنیتِی افغانستان 
هنوز از تجهیزات کافی برخوردار نیستند و این می رساند که 

ایاالت متحده در این ادعایش صادق نبوده است.
مشکل سوم اما مسالۀ فساد است که به نظر می رسد بیش از 
همه امنیِت کشور را صدمه رسانده است. این موضوع بماند 
رشوه  دادن  با  انتحاری  عملیات های  عامالِن  از  بسیاری  که 
حتا  نبیل  آقای  گفتۀ  به  می رسانند،  اهداف شان  به  را  خود 
مواد سوخِت اسکنرهای امنیتی در دروازه های شهر کابل نیز 
دزدی می شود. جای بسیار تأسف است که فساد چنان در 
تار و پود نهادهای کشور رخنه کرده که فاسدان حتا از تیِل 

اسکنرها هم چشم نمی پوشند.
امنیت  تأمین  از  وقتی  غنی  آقای  که  است  این  سوال  حاال 
دم می زند، چه گونه می تواند با این مشکالت فراگیر مبارزه 

کنـد؟
مشکالت موجود در نهادهای امنیتی بماند، دولت کنونی حتا 
تا هنوز نتوانسته استراتژی دولت را در برابر طالبان تدوین 
کند. تنها تفاوِت برخورد آقای کرزی و اشرف غنی با طالبان 
ناراضی«  »برادران  را  طالبان  کرزی  آقای  که  است  این  در 

می خواند و آقای غنی »مخالفین سیاسی«.  
مبارزاتی  استراتژی  نبود یک  از  امنیت ملی خود  سرپرست 
علیه طالبان شکایت می کند، آیا این سخن را رییس جمهور 

نمی تواند بشنود؟ 
اکنون به جرأت می توان حکم کرد که راز گسترِش ناامنی ها 
خیلی پیچیده نیست. روش باز شدِن گره های کور آن، پیش 

چشِم ما قرار دارد اما کو اراده یی که آن را باز کند؟!

 
 هـای اخـیر

راز ناامنـی

شمار زیادی از بازرگانان، نماینده گان اصناف و 
نماینده گان مردم هرات در مجلس، گفته اند که 
سرپرست  وحیدی،  اهلل  فضل  سید  شنبه  امروز 

والیت هرات باید هرات را ترک کند. 
شب  هرات  والیت  مردمی  مجمع  اعضای 
به  کابل  از  اعزامی  هیات  حضور  در  گذشته 
والیت هرات، خواهان برکناری فوری سیدفضل 

اهلل وحیدی از مقام والیت شدند.
به گفتۀ سیروس عالف، معاون اول اتاق تجارت 
هرات،  مردمی  مجمع  رهبری  هیأت  عضو  و 
انگیزه  یی  هیچ  گونه  هرات  والیت  سرپرست 
عایدات  برای  بیشتر  و  نداشته  مدیریت  برای 

شخصی در این والیت به سر می برد.
روز  تا  تنها  افغانستان  دولت  که  داد  او هشدار 
از  تا سیدفضل اهلل وحیدی را  شنبه وقت دارد 

هرات خارج کند.
می بایست  که  افزود  این  کنار  در  عالف  آقای 
به عنوان والی فعالیت داشته  افرادی  در هرات 
باشند که توانایی مدیریت یک منطقۀ فرهنگی و 

اقتصادی را داشته باشند.
در همین حال، عبدالحمید فاروقی، رییس هیات 

معترضان  تمامی  از  هرات  به  کابل  از  اعزامی 
تحمل  دولت،  کابینۀ  معرفی  زمان  تا  خواسته 

کرده و با دولت همکاری کنند.
برنامه های  به گفتۀ وی، حکومت وحدت ملی 
و  گرفته  نظر  در  هرات  برای  را  مفیدی  امنیتی 
قرار است تا به زودترین فرصت این برنامه ها 

عملی شود.
آقای فاروقی تصریح کرد که کابینۀ جدید دولت 

افغانستان تا دو هفتۀ دیگر معرفی خواهد شد.
از سوی دیگر، سیدفضل اهلل وحیدی، سرپرست 
انجام  دشنام  کسی  به  که  گفت  هرات  والیت 

نداده و خطابش از برخی از الفاظ تند، به آقای 
فرهاد مجیدی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس 

بوده است.
و  سر  درگیر  شدت  به  اداره اش  که  گفت  او 
از  و  می باشد  مدیریتی  اوضاع  به  دادن  سامان 
سوی دولت مرکزی هم هیچ گونه برنامه یی در 

جهت برکناری وی پیش کش نشده است.
سر و صداهای اعتراضی مردم هرات نسبت به 
ناامنی از حدود یک ماه قبل و به خصوص پس 
از ترور منجر به شهادت حجت االسالم عزیزاهلل 

نجفی اوج گرفته است.
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دادگاهی در پاکستان فرد متهم به طراحی حمالت به اهدافی در بمبئی 
هند در سال ۲۰۰۸ میالدی را در برابر سپردن وثیقه آزاد کرده است.

این  با  ارتباط  در  که  است  نفری  هفت  از  یک  لکوی  ذکی الرحمان 
حمالت تحت محاکمه بوده است.

او و دیگر متهمان این پرونده در سال ۲۰۰۸ دستگیر شدند و در ۱۰ 
دسمبر تقاضای آزادی با قید وثیقه داده بودند.

مشخص نیست که بر چه اساسی دادگاه آقای لکوی را در برابر وثیقه 
آزاد کرده است. میزان وثیقه حدود ۱۰ هزار دالر عنوان شده است.

خبرگزاری  به  لکوی،  آقای  وکیل  عباسی،  رضوان  راجا  همزمان 
»پی تی آی« گفته که دلیل قضات در قبول درخواست آزادی موکلش 

با قید وثیقه »نبود شواهد کافی« بوده است.
در حمالت سال ۲۰۰۸ مومبای ۱۶۵ نفر کشته شدند. مهاجمان این 
که  مهاجمان  این  از  یکی  قصاب،  اجمل  شدند.  کشته  نیز  حمالت 
زنده مانده بود پس از محاکمه در هند به اعدام محکوم و پس از طی 
مراحل قانونی در ۲۰۱۲ اعدام شد. گزارش شده است که این تنها 
مهاجم زنده مانده در جریان بازداشت و دادگاهش از آقای لکوی به 

عنوان »مغز متفکر« حمالت مومبای نام برده بود.
حمالت به مومبای رابطه بین دو کشور رقیب و همسایه را بشدت 

تیره کرد.
نواز  اظهارات  از  پس  روز  یک  وثیقه  قید  با  رحمان  آقای  آزادی 
با  کرد  تعهد  که  می شود  گزارش  پاکستان،  وزیر  نخست  شریف، 

تروریسم مقابله و آن را ریشه کن خواهد کرد.
با شرکت رهبران مختلف  آقای شریف این سخنان را در جلسه یی 
سیاسی کشور و پس از حمله ستیزه جویان به مدرسه ای در پیشاور 

اظهار کرد.
در این حمله ۱۴۱ نفر که بیشتر آنان دانش آموز بودند کشته شدند.

در  پاکستانی  دادگاه  اقدام  چهارچوب،  این  در  خبرنگاران  گفته  به 
آزادی آقای لکوی با قید وثیقه برای دولت پاکستان که تحت فشار 
است تا مظنونان این حادثه را محاکمه کنند مایه شرمساری خواهد 

بود.
به نظر نمی رسد که نام ظاهر شاه که متهم به همکاری با آقای لکوی 
است و در سال ۲۰۰۸ در کشمیر تحت کنترل پاکستان دستگیر شد، 

در حکم آزادی با قید وثیقه باشد.
نه نفر دیگر نیز در ارتباط با حمالت مومبای بطور غیابی متهم شده اند.
در همین حال هند این تصمیم دادگاه پاکستانی را محکوم کرده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت که تصمیم آزادی آقای 

لکوی با قید وثیقه، غیر قابل قبول است.
همزمان راجنات سینگ، وزیر امور داخله هند از پاکستان خواست تا 

قرار وثیقه آقای لکوی را لغو کند.

گزارش سنای امریکا
 از عادت سیا به دروغگویی پرده برداشت

اطالعاتی  کمیته  اخیر  گزارش  که  آن  وجود  با 
مجلس سنای امریکا درباره شکنجه  کردن متهمان به 
تروریسم توسط ماموران سازمان اطالعات مرکزی 
این  اما  بار آورده،  به  امریکا )سیا( رسوایی بزرگی 
گزارش از عادت مقامات سازمان سیا به دروغگویی 
در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  و  برداشته  پرده 
دروغ ها  این  از  برجسته  مورد  چند  به  گزارشی 

پرداخته است.
هنگامی که بازجویان سازمان سیا به شکنجه خالد 
شیخ محمد، مغز متفکر حمالت ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ 
 ۲۰۰۳ مارس  در  لهستان  در  مخفی  زندانی  در 
می پرداختند یک تحلیل گر زن ارشد سازمان سیا از 
نام مجید  از تروریستی به  آنان خواست تا عکسی 

خان را به او نشان دهند.
جلوی  زده،  سیلی  محمد  شیخ  خالد  به  بازجویان 
پرکرده،  آب  از  را  او  مقعد  گرفته،  را  او  خوابیدن 
را  او  بار   ۱۸۳ و  کرده  فرزندانش  کشتن  به  تهدید 
سیا  مقامات  که  آنگونه  تا  کردند  مصنوعی  غرق 
خان  مجید  درباره  را  جزییاتی  سرانجام  او  گفتند 

فاش کرد.
این  نشان می دهند،  اسناد سازمان سیا  که  آن گونه 
تحلیل گر بعدا به بازرس کل سازمان سیا گفت که 
اطالعات خالد شیخ محمد به دستگیری مجید خان 

کمک کرد.
این بازرس در گزارشی به سال ۲۰۰۴ این اتفاق را 
به عنوان یک موفقیت درج کرد و تا سال های متوالی 
درباره  گزارش ها  دقیق ترین  از  یکی  گزارش  این 

برنامه شکنجه های سازمان سیا به شمار می رفت.
اما نکته اینجاست که بنا به خالصه ۵۲۰ صفحه ای 
شکنجه های  درباره  سنا  اطالعاتی  کمیته  گزارش 
معاون  بعدا  که  مذکور  تحلیل گر  سیا،  سازمان 
سرپرست واحد تعقیب اسامه بن الدن در سازمان 
زمانی  همان  در  مجیدخان  که  می دانست  شد،  سیا 
که از خالد شیخ محمد درباره او بازجویی می شد، 
عبارت  به  است.  دستگیر شده  پاکستان  در  درواقع 
دیگر باید گفت که آنچه که این تحلیل گر به بازرس 

کل گفت دروغ بوده است.
گزارش کمیته اطالعاتی سنا فاش کرده که سازمان 
این  از  حمایت  تقویت  هدف  به  سال ها  سیا 
آن  درباره  بافی  دروغ  به  رحمانه  بی  بازجویی های 
خطاب به مقامات دولت و کنگره امریکا می پرداخته 
است. با وجود آنکه سازمان سیا دروغگویی درباره 
دیگر  اکثر  اما  کرده  تایید  را  خان  مجید  بازداشت 
به چالش  به آن نسبت داده شده را  دروغ هایی که 
دانسته  اهمیت  کم  نیز  را  آن ها  از  برخی  و  کشیده 

است.
خود  اسناد  به  اتکا  با  امریکا  سنای  تحقیقات  اما 
سازمان سیا عنوان کرده اند این سازمان از این الگو 
پیروی می کرده که پیوسته وحشیانه بودن شکنجه ها 
اطالعات  ارزش  و  کرده  رد  را  بازداشتی ها  علیه 
طرزی  به  را  شکنجه ها  این  راه  از  آمده  دست  به 

مبالغه آمیز مورد تاکید قرار دهد.
از  که  سیا  سازمان  سابق  تحلیل گر  استورر،  سینتیا 
مخالفان شکنجه ها بوده و کمک به پیداکردن اسامه 
گفت:  است،  شده  ثبت  وی  کارنامه  در  الدن  بن 
دهید  انجام  را  کاری  می گیرید  تصمیم  شما  وقتی 
مجبور به توجیه آن خواهید شد و ممکن است حتی 

توجیه های خود را باور کنید.
سناتور دموکرات مارک یودال از ایالت کلورادو که 
است  سیا  سازمان  منتقدان  سرسخت ترین  از  یکی 
چند روز پیش در مجلس سنا با صدای بلند گفت: 

»سازمان سیا دروغ گفته است.«
این در حالی است که سازمان سیا در پاسخ مکتوب 
خود به گزارش اخیر سنای امریکا گفته است که از 
این سازمان  استانداردهای خود  رعایت  بابت عدم 
در زمینه استفاده از ادبیات دقیق ناخرسند است و 
»ما تصدیق می کنیم که چنین چیزی غیرقابل پذیرش 

است.«

نیز  اما سازمان سیا گفت: »حتی در چنین مواردی 
ما دریافتیم که تاثیر واقعی اطالعات به دست آمده 
و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار  بازجویی ها  این  راه  از 

همچنان مورد حمایت قرار دارند.«
بدرفتاری  که  می کنند  تاکید  سیا  سازمان  مقامات 
به  باعث  بازداشتی ها  دیگر  و  محمد  شیخ  خالد  با 
گزارش  اما  شده  ارزشمند  اطالعاتی  آمدن  دست 
سنای امریکا آن را رد می کند. سازمان سیا از مجموع 
۲۰ مورد بازجویی که به گفته سنای امریکا سازمان 
منحصرا  اطالعات  نتوانسته  آن ها  جریان  در  سیا 
ارزشمندی را از طریق شکنجه از زندانی ها به دست 

آورد، از ۱۸ مورد صراحتا حمایت کرده است.
گزارش سنای امریکا به افشای دروغ هایی فراتر از 

صفحات این گزارش پرداخته است.
در  سیا  سازمان  سابق  ارشد  مدیر  رودریگز،  خوزه 
کتاب خاطرات خود به سال ۲۰۱۱ با عنوان »تدابیر 
شکنجه  جریان  در  ما  افسران  می نویسد:  دشوار« 
غرق مصنوعی به نسبت آنچه که به آن ها اجازه داده 
شده بود حجم آب بسیار کمتر و دوره های زمانی 

بسیار کوتاه تری را مورد استفاده قرار دادند.
گفته  که  غیرواقعی  توضیحاتی  در  کرد:  عنوان  وی 
می شد زندانیان با شلنگ آب آتش نشانی هدف غرق 
مصنوعی قرار گرفته اند دیدگاه مردم کامال دگرگون 

شده است.
این  استناد  اسناد سازمان سیا که مورد  این حال  با 
که  رودریگز  می دهند  نشان  گرفته اند  قرار  گزارش 
نوارهای ویدیویی برخی از جلسات شکنجه ها را از 
بین برده نیز حقیقت را نمی گوید. براساس این اسناد 
بی  و  شدیدتر  بسیار  مصنوعی  غرق  شکنجه های 
رحمانه تر از آن چیزی بودند که وزارت دادگستری 
امریکا مجاز دانسته بود و سازمان سیا این اسناد را 

رد نکرده است.
اسناد شکنجه غرق مصنوعی موجب  این  براساس 
شد ابوزبیده عامل ارشد القاعده کامال از هوش رفته 
و  شود  خارج  حباب  وی  پرآب  و  باز  دهان  از  و 
همچنین خالد شیخ محمد نیز در چند مورد تا مرز 

غرق کامل پیش رفت.
که  کرده  عنوان  امریکا  سنای  گزارش  همچنین 
نخستین جلسه غرق مصنوعی خالد شیخ محمد ۱۰ 
مجاز  دادگستری  وزارت  که  آنچه  از  بیشتر  دقیقه 

دانسته بود به طول انجامید.
با شکنجه  بازجویی های همراه  برنامه  رودریگز که 
سازمان سیا را به پیش برد هنوز به تقاضای ما برای 

اظهارنظر درباره این حقایق پاسخ نداده است.
به  صحبتی  که  داشتند  اظهار  سیا  سازمان  مقامات 
دروغگویی  که  می گویند  اما  ندارند  رودریگز  نفع 
بازداشت  درباره  سازمان  این  ارشد  تحلیل گر 

مجیدخان اشتباهی برای یک بار بوده است.

سناتورهای تحقیق کننده می گویند که از این دست 
بازرس کل تکرار  به  بار خطاب  اشتباهات چندین 
حمایت  جلب  برای  اشتباهات  گونه  این  و  شدند 
وزارت دادگستری از شکنجه های بی رحمانه مورد 
استفاده قرار گرفتند. همچنین آن ها می گویند که این 
دروغ ها به یک کمیته سازمان سیا که مسئول بررسی 

برنامه بازجویی ها بوده نیز گفته شده اند.
بلندپایه ای  پست  اکنون  که  مذکور  تحلیل گر  همان 
بنا  دارد  سیا  سازمان  تروریسم  با  مبارزه  مرکز  در 
جنبه های  دیگر  درباره  امریکا  سنای  گزارش  به 
اطالعات به دست آمده از طریق شکنجه ها خطاب 

به بازرس کل اغراق کرده است.
این تحلیل گر نقشی محوری در ربودن اشتباهی یک 
شهروند آلمانی به نام خالد المصری توسط سازمان 
در  گفت  پیش تر  که  آلمانی  شهروند  داشت؛  سیا 
مورد  افغانستان  در  سیا  سازمان  پیت  سالت  پایگاه 

شکنجه قرارگرفته است.

در  که  سیا  سازمان  دروغ های  از  دیگر  مورد  یک 
گفته  به  بنا  که  بوده  این  شده  عنوان  سنا  گزارش 
به کاخ سفید، وزارت  مقامات سازمان سیا خطاب 
ابوزبیده که  دادگستری، کنگره و در آخر به مردم، 
نخستین زندانی شکنجه شده توسط غرق مصنوعی 
بوده، به ماموران سیا گفته است که اعتقاد دارد امریکا 
نیست.  برخوردار  انعطاف الزم  از  و  است  ضعیف 
همچنین سیا به دروغ اعالم کرد که وی همکاری با 
ماموران این سازمان را تحت تکنیک های بازجویی 

سنتی متوقف کرده است.
القاعده  امور  کارشناس  یک   ۲۰۰۶ اگست  ماه  در 
که  نداریم  سندی  هیچ  ما  نوشت:   سیا  سازمان  در 
نشان دهد ابوزبیده گفته است امریکا ضعیف است 

و انعطاف ندارد.
من  نوشت:  نیز  القاعده  امور  دیگر  کارشناس  یک 
مقابل  در  ابوزبیده  که  گفته  این  برای  هیچ مرجعی 
امریکا  است  گفته  و  کرده  سرپیچی  بازجویان 
ضعیف است ندارم. در حقیقت همه آن چیزی که 
من مطالعه کردم نشان داد که وی از راهبرد مقاومت 

بدون سرپیچی استفاده کرده است.
نخستین  برای  سیا  سازمان  دروغگویی  سال های 
این  سابق  رییس  هایدن،  مایکل  که  هنگامی  بار 
سازمان در سال ۲۰۰7 در گزارش کوتاه خود درباره 
اطالعاتی  کمیته  به  شکنجه  با  همراه  بازجویی های 

سنا دروغ های متعددی را مطرح کرد فاش شدند.
او در این گزارش خود به قدری از حقایق دروغین 
برنامه شکنجه های سازمان سیا استفاده کرد  درباره 
که سنای امریکا مجبور به اضافه کردن یک ضمیمه 
۳7 صفحه یی برای حقیقت یابی شهادت های مایکل 

هایدن به این گزارش شد.

پاکستان مغز متفکر حمالت مومبای 
هند را آزاد کرد

رای مثبت 180 کشور به پیش نویس 
قطعنامه »حق مردم فلسطین در تعیین 

سرنوشت خود«در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آراء پیش نویس قطعنامه ای با 
عنوان »حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت  خود« را تصویب کرد 
که این اقدام در پی رای مثبت ۱۸۰ کشور به این پیش نویس صورت 

گرفت.
به گزارش خبرگزاری فلسطین سما، رژیم صهیونیستی، امریکا، کانادا، 
مخالف  رای  پیش نویس  این  به  دیگر  کشور  چند  و  مارشال  جزایر 
دادند و چهار کشور کامرون، تونگا، سودان جنوبی و پاراگوئه به آن 

رای ممتنع دادند.
سازمان  در  فلسطین  دائم  نماینده  منصور،  ریاضی  حال،  همین  در 
از  بین المللی  عنوان داشت: رای موافق ۱۸۰ کشور نشانگر حمایت 

مردم فلسطین در تعیین سرنوشتشان است.
براساس این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اعالم می کند که نیاز 
مبرمی برای مذاکرات و تسریع در روند مذاکرات در چارچوب روند 

صلح خاورمیانه وجود دارد.
این قطعنامه همچنین به حکم دیوان کیفری بین المللی در نهم جوالی 
حائلی  دیوار  ساخت  از  ناشی  حقوق  پیامدهای  درخصوص   ۲۰۰۴
در اراضی فلسطین اشاره دارد و اعالم می کند که ساخت این دیوار 
سرنوشتشان  تعیین  در  فلسطین  مردم  احقاق حق  از  مانع  به شدت 

می شود.

                                                                                                                           آسوشیتدپرس
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از شروع جنگ  سال  از گذشِت صد  پس 
بر  دانشگاهیان  میان  بحث  اول،  جهانی 
این  این که کدام کشور مسووِل شروِع  سِر 
مایکل  دارد.  ادامه  همچنان  بود،  منازعه 
از  باری  نیز  انگلستان  آموزش  وزیر  گوو، 
پیامدهای  و  دالیل  آموزِش  چه گونه گی 
کشور  این  مکاتِب  در  اول  جهانِی  جنگ 
انتقاد کرد، اما این انتقاد تنها باعِث تشدیِد 
این بحث ها شد. اکنون خوب است نظِر ۱۰ 

تاریخ دان را در این باره بخوانید.
سر مکس هیستینگز، کارشناس تاریخ نظامی

آلمان
درگرفتِن  مسوول  به تنهایی  کشوری  هیچ 
جنگ نیست، اما به نظر می رسد سهم آلمان 

از همه بیشتر باشد. این کشور در جوالی 
قادر  به تنهایی  مرداد ۱۲9۳(  و  )تیر   ۱9۱۴
برای  بگیرد.  را  فاجعه  وقوِع  جلوی  بود 
که  را  سفیدی”  “چک  بود  کافی  کار  این 
به  اتریش  احتمالی  حملۀ  از  حمایت  در 
داده  قرار  کشور  این  اختیار  در  صربستان 
بود، پس بگیرد. متأسفانه این استدالل را که 
صربستان کشوری سرکش بود و استحقاق 
داشت،  را  اتریش  به دست  شدن  مجازات 
روسیه  که  نمی کنم  هم  فکر  ندارم.  قبول 
در سال ۱9۱۴ خواهاِن جنگ بود. رهبران 
سال  دو  ظرف  که  می دانستند  کشور  این 
به  ورود  برای  بیشتری  به مراتب  آماده گی 
جنگ خواهند داشت، چرا که تا آن موقع 
کنند.  تجهیز  را  خود  ارتش  می توانستند 
وارد  بود  مجبور  بریتانیا  آیا  که  مسأله  این 
مجزایی  تقریبًا  بحث  شود،  درگیری  این 
اوت  اول  از  به جنگ  بریتانیا  است. ورود 
۱9۱۴ اجتناب ناپذیر شده بود. نظر شخصی 
این  در  ماندن  بی طرف  که  است  این  من 
اختالف گزینۀ قابل قبولی نبود، چون اگر 

جنگ  از  پیروز  قاره یی  اروپای  در  آلمان 
هیچ وجه  به   جنگ  از  پس  می آمد،  بیرون 
با بریتانیا راه نمی آمد. این در حالی بود که 
و  اقیانوس ها  بر  هنوز  آن زمان  در  بریتانیا 

نظام مالی جهانی مسلط بود.
تاریخ،  برجستۀ  استاد  اوانز،  ِجی  ریچارد  سر 

دانشگاه کمبریج
صربستان

جنگ  وقوع  اصلی  مقصر  صربستان 
بود. ملی گرایی و توسعه طلبِی  اول  جهانی 
و  بودند  مخربی  بسیار  نیروهای  صرب ها 
تروریستی  سازمان  از  صربستان  حمایت 
ِسری  نظامی  انجمن  )یک  سیاه  دست 
عملی  صرب(  ملی گرایان  از  متشکل 

بسیار غیرمسووالنه بود. مسوولیت اتریش 
این  بود.  کمتر  اندکی  تنها  هم  مجارستان 
ولیعهد  قتل  به  بی تناسبی  واکنش  کشور 
فرانسه  داد.  نشان  هاپسبورگ  امپراتوری 
روسیه را نسبت به اتریش مجارستان جری 
کرد و آلمان هم اتریشی ها را به اصرار بر 
مثل  بریتانیا  کرد.  تشویق  خواسته های شان 
بود،  کرده  بالکان  بحران  جریان  در  آن چه 
در میانجی گری میان طرف ها کوتاهی کرد، 
و جهانی  اروپایی  بلندپروازی های  از  زیرا 
کاماًل  بریتانیا  ترس  بود.  بیمناک  آلمان 
سال  در  کشور  این  که  چرا  نبود،  منطقی 
کاماًل  دریایی  تسلیحاتی  مسابقۀ  در   ۱9۱۰

تفوق خود را تثبیت کرده بود.
بتوان گفت که گرایش عمومًا مثبت  شاید 
دولت مردان اروپایی که بر مفاهیمی همچون 
کسب  انتظار  بود،  مبتنی  شرافت  و  غرور 
نشأت گرفته  عقاید  و  سریع،  پیروزی  یک 
عوامل  مهم ترین  اجتماعی،  داروینیسم  از 
بسیار  بودند.  جنگ  شروع  در  تأثیرگذار 
درگرفتن  به  منجر  اتفاقات  که  است  مهم 

جنگ را در زمان وقوع شان بررسی کنیم، و 
از تفسیر پسینی تحوالت و ربط دادن آن ها 
به اتفاقات ماه های جوالی و اگست ۱9۱۴ 

اجتناب کنیم.
در  بین المللی  تاریخ  استادیار  جونز،  هدر  دکتر 

مدرسۀ اقتصاد لندن
اتریش مجارستان، آلمان و روسیه

شمار معدودی از تصمیم گیرنده گان سیاسی 
و نظامی جنگ طلب در اتریش مجارستان، 
باعث وقوع جنگ جهانی  و روسیه  آلمان 
سلطنتی  خاندان  اعضای  قتل  شدند.  اول 
متداولی  نسبتًا  کار   ۱9۱۴ سال  از  پیش 
اما  نمی شد.  منجر  جنگ  به  معموالً  و  بود 
جنگ طلب  نظامیان  مجارستان  اتریش  در 
از  بودند،  جنگ  شروع  اصلی  مقصران  که 
ولیعهد  فردیناند،  فرانتس  اعظم  دوک  قتل 
صرب های  به دست  همسرش  و  اتریش، 
بوسنی به عنوان دستاویزی برای تسخیر و 
نابودی صربستان استفاده کردند. صربستان 
توسعۀ  قصد  که  بود  بی ثبات  همسایه یی 
برخی سرزمین های  قلمرو خود و تصرف 
داشت.  را  مجارستان  اتریش  به  متعلق 
سال  در  بالکان  جنگ  دو  که  صربستان 
های ۱9۱۲ و ۱9۱۳ توانش را تحلیل برده 
نبود.  جنگ  دنبال  به   ۱9۱۴ سال  در  بود، 
این  اروپا  سراسر  به  جنگ  سرایت  دلیل 
نظامی  و  سیاسی  شخصیت های  که  بود 
به  را  اتریش مجارستان  آلمان متحد خود، 
حمله به صربستان تحریک کردند. این کار 
اصلی  حامی  روسیه،  نگرانی  باعث  آن ها 
همۀ  آن که  از  پیش  روسیه  شد.  صربستان 
نیروهای  بیازماید،  را  مسالمت آمیز  راه های 
کار  این  کرد.  جنگ  آمادۀ  را  نظامی اش 
باعث ترِس آلمان شد و در پی آن، آلمان 
به روسیه و متحدش، یعنی فرانسه، اعالن 
جنگ داد و تهاجمی بی رحمانه را آغاز کرد. 
بخشی از نیروهای آلمانی از خاک بلژیک 
ترتیب،  این  به  و  کردند،  حمله  فرانسه  به 
و  بلژیک  بی طرفی  حافظ  که  بریتانیا  پای 

حامی فرانسه بود هم به جنگ باز شد.

جان رول، استاد بازنشستۀ تاریخ، دانشگاه ساسکس
اتریش مجارستان و آلمان

حادثه  یک  اول،  جهانی  جنگ  وقوع  دلیل 
جنگ  این  نبود.  دیپلماسی  شکست  یا 
به خاطر توطیه و همدستی آلمان و اتریش 
می خواستند  که  افتاد  اتفاق  مجارستان 
جنگی به راه بیندازند، و البته امیدوار بودند 

بریتانیا وارد آن نشود.
خشمگین،  شخصیتی  دوم،  ویلهلم  قیصر 
داشت.  نظامی  امور  به  عالقه مند  و  مستبد 
افرادی  پادشاهان  همۀ  که  بود  معتقد  او 
روشن بین و ژرف نگر هستند، به دیپلمات ها 
به دیدۀ تحقیر نگاه می کرد، و باور داشت 
او مقدر کرده که  برای  که خدای ژرمن ها 
کشورش را به سوی عظمت رهنمون سازد. 
او  که  نفری   ۲۰ حدود  فضایی  چنین  در 
برای تصمیم گیری در مورد سیاست کشور 
را  جنگ   ۱9۱۴ سال  در  بود،  کرده  تعیین 
انتخاب کردند، زیرا معتقد بودند شرایط به 
و  زمینی  نیروی  فرماندهان  آن هاست.  نفع 
دریایی آلمان که بیشترین نفوذ را در دربار 
داشتند، جنگ طلبی سهل انگارانه یی داشتند 
و وقوع جنگ را اجتناب ناپذیر می دانستند.

یکی از مشکالت بزرگ در ساعات مختلف کاری، احساس خسته گی است که 
عبور عقربه های ساعت از روی صفحه را ُکند )!( و رسیده گی به امور را دشوار 

می کند. پس چه گونه می توان بر خسته گی غلبه کرد و همیشه پُرانرژی بود؟
مواجه  آن  با  بارها  افراد  همۀ  که  است  مشکالتی  از  یکی  کسالت  و  خسته گی 
شده اند. گاهی اوقات خودمان هم دلیِل این خسته گی را متوجه نمی شویم و به 
هر دری می زنیم، تا با این خستگی به ویژه در محِل کار مبارزه کنیم. اما بد نیست 
بدانید خسته گی دالیِل مختلفی دارد که اگر بتوانید دلیل خسته گی خود را شناسایی 

کنید، به راحتی می توانید آن را برطرف کنید. 
را  بودن  پُرانرژی  همیشه  راه های  و  بخوانید  را  خسته گی  دالیل  نوشته،  این  در 

بیاموزید.

بیماری قلبی
اگر حین انجامِ فعالیت های روزانه احساس خستگی شدید کردید، حتمًا به پزشک 
مراجعه کنید، زیرا این نوع خسته گی می تواند یکی از عوارض بیماری قلبی باشد 
شیوۀ  در  تغییراتی  ایجاد  کنید.  مشورت  قلب  متخصِص  پزشک  یک  با  حتمًا  و 
زنده گی، استفاده از داروهای مناسب و روش های درمانی می تواند بیماری های 

قلبی را کنترل و به ذخیرۀ انرژی کمک کند.
 

عفونت دستگاه ادراری
سوزش دستگاه های ادراری و تکررِ ادرار از عالیم عفونِت دستگاه ادراری است؛ 
اما همیشه عفونت با چنین عوارِض رایجی خود را نشان نمی دهد و در این موارد 
خسته گی تنها عارضۀ مشخص است. اگر آزمایش ادرار وجود عفونت را نشان 
می دهد، با مصرف آنتی بیوتیک های تجویزِی پزشک این عفونت برطرف می شود 

و طی یک هفته خسته گی نیز از بین می رود.
 

خشک شدن آب بدن
خسته گی می تواند از عالیم کم شدِن آِب بدن باشد. وقتی ورزش می کنید یا کار 
بدنِی سخت انجام می دهید، بدن برای خنک ماندن به آب بیشتری نیاز دارد. اگر 
حین کار احساس تشنه گی کردید، یعنی بدن تان کم آب شده است. بنابراین قبل 
از انجام هر فعالیت فیزیکی، حداقل ۲ پیاله آب بنوشید. این کار شکِر خون را در 
حالت طبیعی نگه می دارد و از بروز حالت خسته گی جلوگیری می کند. زیرا وقتی 
شکر خون پایین می آید، فرد احساس کسلی و خسته گی می کند. برای جلوگیری 
از خسته گی ناشی از کم خوری، حتمًا صبحانه را در برنامۀ غذایی خود قرار دهید 
و سعی کنید در هر وعدۀ غذایِی خود حتمًا از پروتیین و کربوهیدرات ها استفاده 

کنید.
 

کمبود خواب
برجای  منفی  تأثیر  شما  تمرکِز  قدرت  و  سالمت  روی  می تواند  خواب آلوده گی 
بخوابند؛  ساعت   7  -  ۸ هر شب  باید  متوسط  طور  به  بزرگ سال  افراد  بگذارد. 
بنابراین خواب شبانه را در اولویت قرار دهید و یک برنامۀ منظم برای آن تنظیم 
کنید. لپ تاپ، تلیفون همراه و هر نوع وسیلۀ الکتریکِی مکانیکی را از اتاق خواِب 
خود بیرون ببرید تا روز بعد سرحال سِر کارِ خود حاضر شوید. اگر باز هم مشکل 
داشتید، حتمًا به یک پزشک مراجعه کنید. شاید به یکی از اختالالت خواب مبتال 

شده باشید.
منبع: مجلۀ سیب سبز
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بخش نخسـت

چرا همیشه احساس خسته گی 
و کسالت می کنید؟ چـه کسـی جنـگ جـها نـِی

 اول را  آ غـاز کـرد

بخش نخست



جواد رهبر و هومن داوودی

 Hemingway & / همینگ وی و گلهورن
Gellhorn

کارگردان: فیلیپ کافمن
 فلم نامه: جری استال، باربارا ترنر

اوئن  کالیو  گلهورن(،  )مارتا  کیدمن  نیکول  بازیگران: 
دو  )جان  استراترن  دیوید  همینگ وی(،  )ارنست 

پاسوس(،  رودریگو سانتورو )پاکو زارا(
 محصول: ۲۰۱۲، ۱۵۵ دقیقه

همینگ وی و گلهورن، فلمی بر مبنای آشنایی، ازدواج، 
زنده گی مشترک و جدایی ارنست همینگ وی از مارتا 
نگارش  برای  الهام همینگ وی  مبنع  که  زنی  گلهورن؛ 

کتاب »زنگ ها برای که به صدا درمی آیند؟«، بود.

فلم زنده گی نامه یی یا تخریب شخصیت؟
جواد رهبر: 

شبکۀ  محصول  گلهورن  و  همینگ وی  تلویزیونی  فلم 
پیداست،  اسمش  از  که  همان طور   )HBO( اچ بی او 
بلکه  نیست،  همینگ وی  ارنست  دربارۀ  اثری  صرفًا 
نویسندۀ  زنده گی  از  آن بخش  بیش تر روی   تمرکزش 
نام دار امریکایی است که به آشنایی، ازدواج، زنده گی 
ژورنالیست  گلهورن،  مارتا  از  او  جدایی  و  مشترک 
به صورت  هم  فلم  داستان  می شود.  مربوط  امریکایی 
بازگشت به گذشته و از زبان گلهورن روایت می شود. 
حدود نیمی از مدت زمان آن هم در قلب جنگ داخلی 
در  گلهورن  و  همینگ وی  حضور  و  می گذرد  اسپانیا 
فلمی  ساخت  برای  که  گروهی  کنار  در  جنگ  میدان 
مستند به آن جا رفته اند، حالت فلم در فلم به اثر می دهد. 
به اوج رسیدن رابطه یی عاطفی در سرزمینی گرفتار در 
بسیاری  دراماتیک  جذابیت  هم  خونین  جنگی  چنگ 
دارد. پس همه چیز برای ساخت فلمی تماشایی مهیا 
بوده، اما مشکل وقتی شروع می شود که فیلیپ کافمن، 
کارگردان فلم نمی تواند از تمامی تمهیدهای روایتی و 
بصری موجود به خوبی استفاده کند و رابطه یی متعادل و 
منطقی میان بُعد عاطفی داستان و جنبه های تاریخی آن 
برقرار نماید. کمی که از فلم می گذرد، یادمان می رود 
نویسنده گی  اصلی شان  کار  گلهورن  و  همینگ وی  که 
است. صحنه های تاریخی و جنگی فلم هم کسل کننده 
می شود، چون گیرایی و باورپذیری الزم را ندارد و این 
برای محصولی از شبکۀ اچ بی او با آن وسواس مثال زدنی 

است.  تعجب برانگیز  تلویزیونی  سریال   ساخت  در 
نیکول کیدمن و کالیو اوون بازیگران کاربلدی هستند، 
برای  کارگردان  و  فلم نامه نویسان  که  رویکردی  اما 
داستان انتخاب کرده اند، باعث می شود نقش آفرینی های 
آن ها به نمایشی سطحی و صرفًا اغواکننده تبدیل شود. 
افراطی روی جذابیت های فیزیکی  تأکید  این میان  در 
انحراف  باعث  اوون  آتشین  خیرۀ  نگاه های  و  کیدمن 
منطقی اش می شود و شمایل همینگ وی  از مسیر  فلم 
هم در مجموع به پیروی از غرایز و شکار و بطری به 
دست این طرف و آن طرف رفتن خالصه می شود. از 
قرار معلوم، قرار بوده جیمز گاندولفینی فقید و رابین 
رایت نقش همینگ وی و گلهورن را بازی کنند که در 
آن صورت به احتمال قوی نتیجۀ آن بهتر از فلم فعلی 

می شده است.
و  زنده گی  دربارۀ  فلم  ساخت  سابقۀ  کافمن  فیلیپ 
ساد  دو  مارکی  مثل  جنجالی  نویسنده گانی  دوران 
)قلم پَرها، ۲۰۰۰( و هنری میلر )هنری و جون، ۱99۰( 
و  همینگ وی  در ساخت  ولی  دارد،  پرونده اش  در  را 
در  که  شده  اشتباهی  همان  مرتکب  درست  گلهورن 
دو فلم قبلی هم از او سر زده بود. دنیایی که کافمن 
آن خلق  در  واقعی اش  دادن شخصیت های  قرار  برای 
اما پرسوناژهایی که  کرده، چشم نواز و فریبنده است؛ 
نام افراد واقعی را یدک می کشند، بیش تر از آن که کار 
بازنمایی شخصیت های حقیقی را انجام بدهند )در فلم 
همینگ وی  نویسنده گی  شیوۀ  به  توجه  میزان  کم ترین 
ارایه  آن ها  از  بدلی  تصویری  می شود(،  گلهورن  و 
مثل  کافمن  گویی  که  می رسد  جایی  به  کار  می دهند. 
الیور استون که گاهی روایتی شخصی از وقایع تاریخی 
ارایه می دهد، برداشتی شخصی از ارنست همینگ وی 
ارنست  اگر  می کشد.  تصویر  به  گلهورن  مارتا  حتا  و 
باشد،  محبوب تان  نویسنده گان  جزو  همینگ وی 
تماشای همینگ وی و گلهورن، هرچند وسوسه برانگیز 
نخواهد  دل چسبی  چندان  تجربۀ  نهایت  در  اما  است، 
در  سؤال  این  گلهورن  و  همینگ وی  تماشای  با  بود. 
ذهن شکل می گیرد که بهترین شیوه برای ساخت فلمی 
زنده گی نامه یی دربارۀ نویسنده یی مشهور چیست؟ آیا 
تالش برای آشنایی زدایی از شمایل نویسنده یی پرآوازه 
می تواند دلیلی برای نمایش بی پروای تصویری افراطی 
از زنده گی او باشد؟ اگرچه ارایۀ تصویری بی عیب از 
نویسنده گان یا شخصیت های واقعی کار درستی نیست 
آیا  اما  نمی شود،  داده  نشان  آن  به  هم  اقبالی  دیگر  و 
پرداخت همینگ وی و گلهورن هم تخریب شخصیت 

ارنست همینگ وی یا مارتا گلهورن نیست؟ 

White house Down  / سقوط کاخ سفید
کارگردان: رولند اِمِریش

 فلم نامه: جیمز َونِدربیلت
فاکس  ِجمی  )کِیل(،  تاتوم  َچنینگ  بازیگران: 
جیسن  )فینِرتی(،  جیلنهال  مگی  )رییس جمهور(، 

کالرک )استِنز(، جیمز وودز )واکِر(
محصول ۲۰۱۳، ۱۳۱ دقیقه

همراه  است،  واشنگتن  معمولی  پولیس  یک  کیل 
دخترش به بازدید از کاخ سفید مشغول است که یک 
حملۀ تروریستی گسترده آغاز می شود. کیل ناخواسته 
نجات  برای  باید  او حاال  می گیرد.  فاصله  از دخترش 
جاِن دخترش و رییس جمهور به طور هم زمان تالش 

کند.

شکستی برای گفتمان صلح
هومن داوودی: 

امریکا  دولت  کلِی  سیاست های  با  هالیوود  هماهنگی 
امریکا  جامعۀ  اطراف  واقعیت  یا  ذهن  در  آن چه  و 
می گذرد، دور از واقعیت نیست. هالیوود بازتاب دهندۀ 
موثقی از حال وروز امریکایی هاست، چنان که خیلی ها 
با  فقط  باشند،  گذاشته  دنیا  ینگه   به  قدم  آن که  بدون 
ناگفته یی  آشنایی  احساس  روز،  فلم های  تماشای 
فلم های  دیگر،  طرف  از  کرده اند.  پیدا  مردم  این  با 
یا  پیش بینی  کار  در  و کالن،  ُخرد  ابعاد  در  هالیوودی 
این  هستند.  هم  متبوع شان  دولت  سیاست های  تبیین 
یک  که  است  جدی  آن چنان  هم زیستی  و  هم پوشانی 
دامنه داری دربارۀ جامعه شناسی،  ثابت هر تحقیق  پای 
فلم هایش  و  هالیوود  امریکا،  سیاست  یا  فرهنگ 
دم دست ترین،  می تواند  امریش  رولند  فلم  این  است. 
به روزترین و آسان ترین گزینۀ این تحقیق فرضی باشد.
در  »ایران«  پُررنگ ترین حضور  که  سفید  کاخ  سقوط 
هالیوود ۲۰۱۳ را رقم زد، هم چون هم سنخش »المپ 
سقوط کرده است« )آنتوان فوکوآ، ۲۰۱۳( نشان گر این 
تروریست های  روی  تبلیغاتی  مانور  دوران  که  است 
مسلمان دیگر به پایان می رسد و سینماروها )و به تبع 
آن مردم( در برابر این هجمۀ تبلیغاتی خاص واکنشی 
المپ…  در  که  است  دلیل  به همین  نمی دهند.  نشان 
تروریست های غاصب اهل کوریای شمالی و در سقوط 
کاخ سفید، خود امریکایی ها هستند. فلم امریش نشانۀ 
آغاز دوران جدیدی در روابط سیاسی غرب و شرق 
باراک  ریاست جمهوری  سال  پنج  از  پس  هست.  هم 
تندروانۀ  سیاست های  برابر  در  او  ایستاده گی  و  اوباما 
جمهوری خواه ها در قبال ایران و خاورمیانه، حاال فلمی 
موج  از  پس  اندکی  فقط  که  آمده  بیرون  هالیوود  از 
تغییرهایی که در ایران و با انتخابات ریاست جمهوری 
گفتمان  به تمامی حاوی  و  آمده  پرده ها  بر  افتاد،  به راه 

و  جنگ طلبی  موج  جای  به  این جا  است.  تازه یی 
مبارزه با مسلمان ها ـ که سابقه و ریشه یی طوالنی در 
نیروی  برتری  از  که  طرفیم  فلمی  با  ـ  دارد  هالیوود 
رییس جمهور  مصایب  از  می گوید؛  شمشیر  بر  قلم 
دموکراتی می گوید که به دنبال مصالحه با ایران و در 
کل خاورمیانه است؛ از جمهوری خواهانی می گوید که 
متعصبانه و خودخواهانه و به قیمت نابودی کشورشان، 
تمام قد جلوی برقراری صلح ایستاده اند و در این راه از 

هیچ کاری روی گردان نیستند.
فرامتنی  نظر  از  هرچه قدر  سفید  کاخ  سقوط  متأسفانه 
از  است،  تحلیل  شایستۀ  و  دارد  و مضمونی جذابیت 
فلم هایی  در  که  امریش  است.  بی ارزش  سینمایی  نظر 
هم چون پس فردا )۲۰۰۴( و ۲۰۱۲ )۲۰۰9( نشان داده 
بود که در بدترین حالت می شود با تماشای فلم هایش 
سرگرم شد و لحظاتی هرچند اندک و کوتاه از هنگامۀ 
اکشن و تعلیق لذت برد، در فلم جدیدش از آفریدن 
ذره یی هیجان و تنش عاجز است. اجرای سکانس هایی 
مانند نبردهای تن به تن، تعقیب وگریز با موتر و سقوط 
و  بی ظرافت  آن قدر  ریاست جمهوری  هواپیمای 
سردستی انجام شده که به اصطالح کمپیوتر از پشت شان 
پیداست. این حجم از ناشی گری و تدوین بیش از حد 
پر از قطع این سکانس ها، قطعًا اکشن دوستان حرفه یی 

را سرخورده خواهد کرد.
فلم از نظر منطق روایی و انگیزه سازی برای شخصیت ها 
هم چیزی در حد فاجعه است. برای مثال بدمِن اصلی 
که یکی از اعضای بلندمرتبۀ سرویس اطالعاتی امریکا 
و شاغل در کاخ سفید است، پس از ۲۵ سال خدمت 
و یک هفته پیش از بازنشسته گی، همکاران قدیمی و 
صمیمی اش را می کشد، رییس جمهور خوش مشرب و 
بامرام کشورش را شکنجه می کند و می خواهد بمب های 
جنگ  تا  بیـندازد  ایران  مختلف  شهرهای  در  اتومی 
جهانی سوم به راه بیفتد؛ و انگیزۀ همۀ این شرارت ها 
کشته  خاورمیانه  در  جنگی  در  پسرش  که  است  این 
شده است! یا در جایی دیگر این توضیح ضروری و 
حیاتی داده نمی شود که چه طور خراب کارها می توانند 
به راحتی آن چه در فلم می بینیم، کیلوکیلو مواد منفجره 

به وسط کاخ سفید بیاورند و منفجر کنند.
 امریش در سقوط کاخ سفید بر خالف روز استقالل 
به  از آفریدن لحظه های مفرح کوتاه که  )۱99۶(، حتا 
پرتعلیق  و  اکشن  سکانس های  بین  پاساژهایی  عنوان 
با این حساب، دیگر  عمل می کنند هم عاجز است و 
چیزی از یک بالک باستر تابستانی که اولین و مهم ترین 
ایجاد هیجان و شوخی و حادثه و در کل  کارکردش 

لحظاتی لذت بخش است، باقی نمی ماند. 
ماهنامۀ فلم / مد و مه / ششم دی ماه ۱۳9۲
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نگاهی به فلم های »همینگ وی و گلهورن«

و »سقوط کاخ سفید«  
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۷ عضو گروهی که در ترور...
راه اندازی نموده بود.

این  نتیجۀ  در  که  نمود  تصریح  امرخیل  جنرال 
عملیات، 7 تن از اعضای این گروه به شمول قاری 

دیگرشان  تن   ۶ و  کشته  آنان  سرگروپ  حسین 
زخمی شدند.

به گفتۀ وی، این گروه تروریستی وابسته به جنداهلل، 
داوود و جنرال عبدالرحمان سید  ترور جنرال  در 
جهادی  سرشناس  چهره های  از  برخی  و  خیلی 

دست داشته است.
فرمانده پولیس بغالن خاطرنشان ساخت که آنان در 
جریان این عملیات با ضبط کمپیوترهای این گروه 
اسنادی را به دست آورده اند که آنان در بسیاری 

از حمالت انتحاری و انفجاری دست داشته اند.

نظری پريانی
سفر شتاب زده و هیجانِی راحل شریف رییس ستاد 
به  با رییس سازمان آی اس آی  پاکستان همراه  ارتش 
افغانستان، آن هم بعد از وقوِع یک رویداد تروریستی 
در آن کشور، به منظورِ دیدار فوق العاده با رییس جمهور 
دارند  را  توانایی  این  پاکستانی ها  که  داد  نشان  غنی، 
که همۀ برف های بام شان را یک شبه به بامِ افغانستان 
را در پشت همۀ رویدادهای  این کشور  بیـندازند و 
ناگواری که در پاکستان صورت می گیرد، نشان بدهند.
و  نظامی  مقام های  سفِر  این  تأثیرگذارِی  شدت 
به  توجه  با  افغانستان،  به  پاکستان  استخباراتِی 
که  حدی ست  به  دارد،  افغانستان  که  خاموشی یی 
می تواند به بسیار آسانی از افغانستان یک چهرۀ دیگر 
به دنیـا نشان دهد و پاکستان را به عنوان یک مظلوم 

به جهانیـان بنمایاند. 
رویداد  یک  از  پس  اگرچه  پاکستانی ها  حرکِت  این 
حدود  آن  طی  که  ـ  تروریستی  مدهِش  بسیار 
یک صدوپنجاه کودک پاکستانی در یک مکتب تحِت 
ادارۀ ارتش کشته شدند ـ صورت گرفت؛ اما حرکتی 

کاماًل فرصت طلبانه و زیرکانه ارزیابی می شود.
در عرصۀ روابط بین الملل، سیاست مداراِن کارکشته در 
کمیِن فرصت ها می نشینند و در بهترین موقعیت ها آن 
اخیر خود  در حرکِت  پاکستانی ها  می کنند.  را شکار 
افغانستان نشان دادند  و انداختن برِف خویش به بامِ 
ما  از  جلوتر  بسیار  چابکی  و  فرصت شناسی  در  که 

)همتایاِن افغانستانی( هستند. 
پاکستان با یک حرکِت بسیار حساس در یک فرصِت 
جلوه  مظلوم  جهانیـان  به  را  خود  توانست  حساس 
دهد و این گونه، توجیهی برای راکت پرانی های خود 
کودکان  اگرچه  کنـد.  دست وپا  افغانستان  خاِک  به 
پاکستانی توسط حملۀ گروهی از انتحاریاِن پاکستانی 
کشته شدند، اما نفس سفِر مقام های پاکستانی ساعاتی 
پس از این رویداد، نگاه اتهام آلودِ جهانیـان را به شکل 

بی سابقه به افغانستان معطوف کرده است.
به  پاکستانی  مقام های  می شود،  گفته  که  آن گونه   
اشرف غنی احمدزی گفته اند که هند و افغانستان در 
طالباِن  رهبران  زیرا  دارند؛  دست  حمله  این  پشت 
پاکستانی به خصوص طراح حملۀ اخیر به پاکستان که 
مال فضل اهلل گفته شده است، در افغانستان حضور دارد 
و باید دولت افغانستان آن را به پاکستان تحویل دهد. 
و  فوق العاده  سفرهای  نوع  این  که  نیست  شکی 
افغانستان،  به  پاکستانی  مقام های  بلندپایه ترین  جدِی 
احتمال می رود  و  نیست  اخطارها  و  بدون هشدارها 
با استفاده از این فرصت، شدیدترین  که پاکستانی ها 
کلمات را در گفت وگوهای شان با اشرف غنی به کار 
باشند.  داده  هم  هشدار  ایشان  به  حتا  و  باشند  برده 
متفاوت تر  زمانی،  مقطع  در چنین  زیرا چنین سفری 
از هر سفر و حرکِت دیگری است. حاال با توجه به 
احمدزی  اشرف غنی  آقای  این،  از  پیش  که  دیداری 
پاکستان  نظامِی  مقام های  این  با  پاکستان  به  سفر  در 
مال  که  باشد  پذیرفته  اکنون  که  نیست  بعید  داشت، 
فضل اهلل در افغانستان است و آن را باید به پاکستان 
تحویل دهد. چنان که قباًل یک رهبر طالباِن پاکستانی 
که در زندان امنیت ملی افغانستان به سر می برد، توسط 

امریکایی ها به جانب پاکستان تحویل داده شد. با این 
حساب، احتمال می رود که اشرف غنی احمدزی تعهد 
سپرده باشد که این مالی پاکستانی را تحویل کشور 

متبوعش می دهد. 
شاید مال فضل اهلل پاکستانی در افغانستان و در مناطق 
حضور  نورستان  و  کنر  سخت گذرِ  و  پُرخم وپیچ 
به خصوص  افغانستان  دولت  این که  اما  باشد؛  داشته 
و  گرو  در  را  طالبان  رهبِر  این  ما  کشور  استخباراِت 
اقدام های  به خاطر  او  از  و  باشد  داشته  خود  کنتروِل 
نظر  به  بعید  کاماًل  کند،  استفاده  پاکستان  در  بالمثل 
هنوز  تا  ما  امنیتِی  نهادهای  و  دولت  مسلماً  می رسد. 
از  فقط  نیتی  و چنین  نیافته اند  توانایی دست  این  به 
بگیرد  سرچشمه  می تواند  خاصی  توانایِی  یک چنین 
که خوشبختانه یا شوربختانه نیروهای امنیتی ما فاقد 

آن اند. 
نیروهای امنیتی افغانستان که تا کنون توانایی کنترول 
و مراقبِت کامِل پایتخت را ندارند و هر روز یکی ـ دو 
رویداد خون بارِ تروریستی در این کشور رخ می دهد، 
چه گونه می توانند طالبان پاکستانی را به کنتروِل خود 
کنند؟...  استفاده  آن ها  از  پاکستان  برابر  در  و  بگیرند 
امنیتی  نهادهای  عملِی  سیاست های  دیگر،  طرف  از 
کشور در زیر ذره بیِن کشورهای بزرگی که در این جا 
نوع  هر  که  نیست  دارد و شکی  قرار  دارند،  حضور 
عمل نهادهای امنیتی افغانستان در بیرون از جغرافیای 
روبه رو می شود.  بسیاری  ممانعت های  با  این کشور، 
اما به حتم در مورد حضور طالبان پاکستانی در مناطقی 
ندارد،  آن ها  بر  کنترولی  که دولت هیچ  افغانستان  از 

نمی توان مناقشه کرد.
ذهن  به  قضیه  این  از  که  دیگری  مسالۀ  و  نکته  اما 
می آید این است که چرا دولت مرداِن ما به ویژه شخص 
رییس جمهور در مواجهه با چنین فرصت هایی همانند 
وقوع  با وجود  مثاًل چرا  نمی کند؟  عمل  پاکستانی ها 
طالبان،  توسط  افغانستان  در  حمالت  خون بارترین 
عمر  مال  نمی گوید  پاکستان  به  رییس جمهور  آقای 
رهبر طالباِن افغانستانی را به ما دهد؟ یا چرا دست کم 
به پاکستانی ها نمی فهماند که حضور و گشت وگذارِ 
افغانستانی  طالباِن  برجستۀ  اعضای  دیگر  و  مالعمر 

در اسالم آباد و کراچی و دیگر مناطق پاکستان برای 
دولت و مردمِ افغانستان قابل قبول نیست و باید برای 
دستگیری و تحویل دهی آن ها همکاری صورت گیرد؟
ستاد  رییس  )سفر  اخیر  پیش آمدۀ  فرصِت  همین  در 
ارتش پاکستان به افغانستان( نیز آقای غنی می بایست 
در  اخیر  ناامنی های  در  پاکستان  نقش  از  به صراحت 
خبری،  کنفرانس  یک  طی  باید  و  می کرد  یاد  کشور 
در مورد این سفر و اتهامات پاکستان و نیز خواست 
افغانستان از پاکستان توضیحات الزم را ارایه می کرد. 
برای  اراده یی  اشرف غنی  آقای  که  می شود  گمان  اما 
برابر  در  نمی خواهد  و  ندارد  تروریسم  با  مبارزه 
در  گرفتن  قرار  توانایی  یا  و  بگیرد  قرار  پاکستانی ها 
هرچنـد  ندارد.  را  پاکستانی  سیاست مداراِن  برابر 
غنی روی چه  آقای  که  نیست  معلوم  کامل  گونۀ  به 
نکاتی در دیدار با رییس ستاد ارتش پاکستان صحبت 
اما  است؛  نموده  تأکید  مسایل  کدام  روی  و  کرده 
برابر  در  که حرفی  است  واضح  مسأله  این  اقل  حد 
سیاست های مخرِب پاکستان در افغانستان و خطر آن 
برای پاکستان، از جانب آقای غنی گفته نشده و این به 
معنای تن دادن به منافع پاکستان و شکست در مقابِل 

پاکستان در زمینه های دیپلوماتیک است. 
افغانستان سال هاست که از ناحیۀ پاکستان رنج می برد 
و حتا در دورۀ امارت طالبان، هشتاد درصد از جانب 
جنگ  یک  با  نیز  حاال  و  شده  هم  اشغال  پاکستان 
اما در طول  نیابتی از سوی این کشور مواجه است؛ 
سیزده سال گذشته و سه ماه اخیر، دولت وحدِت ملی 
هیچ گاه حرکتی در برابر این همه اعمال و برنامه های 
پاکستان انجام نداده است تا جهان را در برابر پاکستان 
قرار دهد و فشارهای بین المللی را بر آن کشور وارد 
سازد. به عبارت دیگر، هیچ حرکتی از جانب افغانستان 
تأثیِر سفر  نصف  برابِر  بتواند  که  است  نگرفته  انجام 
باشد.  تأثیرگذار  افغانستان  به  پاکستانی  نظامیاِن  اخیر 
جانب  از  تروریسم  که  است  گفته  بارها  افغانستان 
پاکستان حمایت می شود، اما هیچ کدام از این صداها 
به ساِن سفر نظامیان پاکستانی به افغانستان موثر نبوده 

است.
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انگیزه برای اصالحات در...
 اصالحات در نهادهای انتخاباتی سپرده اند، عملی سازند.

این عضو مجلس تأکید می کند: تا زمانی که بازنگری جدی 
برگزاری  امکان  نگیرد،  صورت  انتخاباتی  نهادهای  در 

انتخابات شفاف و عادالنه وجود نخواهد داشت.
آقای سجادی تصریح می کند: تعهدی را که رهبران دولت 
وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی داده بودند و 
یا در تفاهم نامۀ سیاسی روی آن تأکید کرده بودند، امروزه 
به آن میزان انگیزه برای بازنگری در کمیسیون های انتخاباتی 

وجود ندارد.
او می گوید: »باتوجه به چالش هایی که در جامعه وجود دارد، 
و  امنیتی  لحاظ  به  که  عدیده یی  مشکالت  و  کاری  تراکم 
زمان مساعد  و  است، شاید فرصت  روابط خارجی  ترمیم 
برای بازنگری در کمیسیون های انتخاباتی ایجاد نشده باشد.«
این عضو مجلس خطاب به رهبران دولت وحدت می گوید: 
و  مردم  به  توجه  باید  حکومت داری  در  اساسی  اولویت 
داخلی  در سیاست  باید  رهبران  باشد؛  آنان  جلب حمایت 

اقدامات عملی انجام دهند.
تشکیل  این  از  پیش  افغانستان  مردم  که  می کند  تأکید  او 
دولت وحدت ملی را با خوش بینی می نگریستند اما هرچه 
زمان می گذرد این خوش بینی تبدیل به بدبینی می شود که 
ایجاد کابینه جدید و آوردن اصالحات در نهادهای انتخاباتی 

می تواند این اعتماد را مستحکم نگهدارد.
مجلس  دیگر  عضو  مجروح  فاروق  غالم  حال،  این  در 
ملی  دولت وحدت  از  که  ماهی  در جریان چند  می گوید: 
می گذرد، از ساختن حکومت هیچ  خبری نیست. اکنون همه 

ادارات و نهادهای دولتی در بی سرنوشتی به سر می بردند.
انتظاری نداریم  آقای مجروح تصریح می کند: ما هیچ گونه 
انتخاباتی  نهادهای  بازنگری و اصالحات در  که دولت در 

کاری کند.
این عضو مجلس با بیان این که زمان زیادی برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی در افغانستان نمانده، تأکید می کند: اگر در 
نهادهای انتخاباتی اصالحات الزم به میان نیاید، بدبختی ها 
و چالش های گذشته تکرار خواهد شد که در نتیجۀ آن هم 
اعتماد مردم و هم دست آوردهای چندین ساله را از دست 

خواهیم داد.
در  انتخابات  پروسۀ  دیگر  بار  اگر  افزود:  مجروح  آقای 
افغانستان به چالش کشیده شود، این کشور اعتبار خود را 

در میان کشورهای جهان نیز از دست خواهد داد.
عبداهلل  داکتر  که  می  گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی، هفتۀ گذشته یک 
بار دیگر روی اصالحات در نهادهای انتخاباتی تأکید کرد 
اولویت های  از  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات  گفت،  و 

کاری ما است.
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  در  تعدیالت 

کمیسیون های انتخاباتی
با این حال، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده گان 
و  وظایف  تشکیل  قانون  در  گسترده  تعدیالت  طرح 
هفتۀ  جریان  در  را  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 

گذشته نهایی کرده است.
این  بنیاد  بر  کمیسیون،  این  اعضای  از  شماری  باور  به 
تعدیل ها اعضای کنونی کمیسیون های انتخاباتی از مقام شان 

عزل می شوند.
نماینده گان می گوید که  کمیسیون عدلی و قضایی مجلس 
کم از کم در ده مادۀ این قانون تعدیل هایی به میان خواهد 

آمد.
مجلس نماینده گان فیصله کرده است که این تعدیل ها باید 

در این قانون وارد شود.
در مادۀ دوم این قانون آمده است که اعضای کمیسیون های 
سوی  از  ملی  شورای  روسای  مشورۀ  از  پس  انتخاباتی 

رییس جمهور و رییس اجرایی برگزیده می شوند.
هم چنین بربنیاد مادۀ چهارم این قانون، اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی باید پس از تأیید رییس جمهور و رییس اجرایی 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شوند.

در مادۀ هشتم این قانون آمده است که مدت کار اعضای 
کمیسیون های انتخاباتی از شش سال به دو نیم سال کاهش 

می یابد.
از  تن  باید دو  که  تأکید شده  قانون  این  مادۀ دوازدهم  در 
ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده گی 

به شکایت های انتخاباتی عضویت داشته باشند.
کمیسیون های  اعضای  قانون،  این  چهاردهم  مادۀ  بربنیاد 

انتخاباتی به رییس جمهور و شورای ملی پاسخ گو هستند.
و  نشست ها  که  است  شده  گفته  پانزدهم  مادۀ  در 
با  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  تصمیم گیری های 

حضور اکثریت اعضا برگزار شود.
قانون گفته شده است که  این  سرانجام، در مادۀ شانزدهم 
رییس و معاونان دبیرخانۀ کمیسیون های انتخاباتی با تأیید 
اکثریت اعضای این کمیسیون ها و رییس اجرایی، از سوی 

رییس جمهور برگزیده خواهد شد.

وقفـۀ وخـیم...
معاونین، وزرا و روسای بیشتری ضرورت دارد، 
اما آن چه در وضعیت موجودِ ما شدیداً ضروری 

می باشد ظهور زعامتی است تا کشور را از این 
وقفه بیرون آورده و از بحران برهاند.

دولت  چارچوب  نشده،  دیر  تا  دولت  رهبری 
وحدت ملی را ایجاد نموده و قانون مند سازند و 

با استفاده از همۀ عناصر تأثیرگذار، زعامت ملی 
را به وجود آورند تا به وضعیت کشور به گونۀ 

بنیادی در این مرحلۀ حساس رسیده گی شود.

خـداوند طالـبان را ...
خود را از آنان جدا کنند.

مفتی رفیع عثمانی در گذشته بارها از طالبان حمایت 
از  شبه نظامیان  با  وی  مخالفت  علت  همین  به  کرده 

همیت زیادی برخوردار است.
دالیل  به  بنا  نیز  پاکستان  ارتش  جنرال های  برخی 
طالبان  از  مذهبی  علمای  از  پیروی  همچنین  نظامی 
حمایت می کردند و همکاری با آنها را شرط موفقیت 
ارتش می دانستند اما با توجه به حادثه پیشاور به نظر 

می رسد طالبان تمام حامیان خود را از دست داده اند.
کارشناسان عنوان می کنند طالبان با حمله به مدرسه 
به  دست  خودشان  علیه  پیشاور  در  ارتش  به  متعلق 
را  خود  نابودی  مقدمه  و  زده اند  انتحاری  عملیات 

فراهم کرده اند.

صد زدن زرگر، یک زدن آهنگر!
افغانستان به  پاکستانی  به سفر نظامیان  نگاهی کنجکاوانه 
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دلیل  به  چلسی  باشگاه  روس  مالک 
این  در  اقتصادی  سابقه  بی  بحران 

کشور با ضرر هنگفتی روبرو شد.
رومن آبراموویچ مالک باشگاه چلسی 
یکی از ثروتمندترین افراد فوتبالی در 
جهان است. این مولتی میلیاردر روس 
کشور  در  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به 
»روبل«  نرخ  آمدن  پایین   و  روسیه 
ضرری  با  کشور  این  پول  واحد 

هنگفت مواجه شد.
هفته  در  روبل  روسیه،  پول  واحد 
خود  ارزش  ترین  پایین  به  گذشته 
اخیر رسیده که تحریم  طی یک دهه 

سوی  از  شده  اعمال  های 
فروش  و  المللی  بین  جوامع 
از  قیمت  ارزان  بسیار  نفت 
حال  در  که  عربستان،  سوی 
برهم زدن صنعت نفت روسیه 
است، از دالیل اصلی این افت 

شناخته می شود.
سوی  از  که  آماری  طبق 
خیلی  شده،  منتشر  بلومبرگ 
از افراد ثروتمند روس از این 
یکی  که  متضرر شدند  جریان 
از آنها رومن آبراموویچ است.

به  روسی  متمول  فرد  این  ثروت 
زمان  از  او  می رسد.  دالر  میلیارد   ۱۲
عالقه خود  بارها  به چلسی  ورودش 
را به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
این  شدن  محقق  برای  و  کرده  اعالم 
کرده  صرف  را  زیاد  دالرهای  هدف 
در  تیمش  نهایت  در  که  این  تا  است 
میان ناباوری همگان با شکست بایرن  
مونیخ در آلیانس آره نا جام قهرمانی را 

باالی سر برد.
رومن  که  بود   ۲۰۰۳ جوالی  در 
خرید  را  چلسی  باشگاه  آبراموویچ 
شد.  لندنی  باشگاه  این  مالک  و 

خریدهای پشت سر هم او باعث شد 
میلیاردر روس خیلی زود  مولتی  این 
جا  جهان  ورزشی  صفحات  قاب  در 
از  بیش  او  ثروت  که  مردی  کند.  باز 
می شود  زده  تخمین  دالر  میلیارد   ۱۴
که باعث می شود آبراموویچ جزو ۱۵ 

فرد ثروتمند جهان باشد.
زندگی  چلسی  میلیاردر  مالک 
کرد.  شروع  بد  خیلی  را  شخصی اش 
پدر و مادر او قبل از این که آبراموویچ 
تا  رفتند  دنیا  از  شود،  ساله  چهار 
سرمایه  سالگی   ۱۶ تا  که  آبراموویچ 
یکی  به  کم کم  داشت  ناچیزی  بسیار 
میلیاردر جهان  از غول های 

تبدیل شود.
تجارت آبراموویچ از دوران 
که  شد  شروع  او  سربازی 
را  سرقتی  گازوئیل های 
می  خود  فرمانده هان  به 
فروخت، پس از یک دوره 
کوتاه در ارتش شوروی به 
و  خرید  دالل  یک  عنوان 
سپس  و  روسیه  در  فروش 
مکانیک  یک  عنوان  به 

مشغول به کار شد.

نماینده دایم روسیه در سازمان ملل گفت که گزارش نهایی ناتو 
به شورای امنیت ملل در خصوص عملیات در افغانستان بازتاب 
واقعی از شرایط در این کشور نیست و به مشکالت اصلی این 

کشور نپرداخته است.
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( گزارشی از نتایج حضور ۱۳ ساله 
نیروهای ایساف در افغانستان را در اوایل دسمبر به شورای عالی 
امنیت سازمان ملل ارایه کرد و این شورا را از طرح های بعدی 

درخصوص حضور خود در این کشور مطلع کرد.
ویتالی چورکین نماینده دایم روسیه در سازمان ملل گفت: مدرک 
امنیتی  اوضاع  از  تحلیلی  حاوی  شده  ارایه  ما  به  که  مختصری 
افغانستان نیست اما نیروهای ایساف موظف بوده اند تا به بهبود 

اوضاع امنیت این کشور کمک کنند.
سازمان  امنیت  شورای  نشست  در  خود  سخنرانی  در  چورکین 
ملل درخصوص مساله افغانستان گفت: مسائل مختصر به نحوی 
در گزارش دبیرکل ناتو مطرح شده که می تواند به بقیه اعضا این 
ایده را بدهد که وظایف و کارها به خوبی و کاماًل انجام شده و 
مسایل مهم حل شده است اما این گزارش ربطی به شرایط واقعی 

مسایل در منطقه ندارد.
چورکین افزود که از آغاز سال ۲۰۱۴ شمار شبه نظامیانی اقدام 
به قتل غیرنظامیان و نیروهای ارتش و پولیس افغانستان کرده اند 

نسبت به سال ۲۰۱۳، ۲۰ درصد افزایش یافته 
است. وی تأکید کرد: رفتار شبه نظامیان بسیار 
را  افغانستان  والیات  غالبًا  آنها  شده،  بی پروا 

محاصره می کنند.
این مقام روس در ادامه عنوان داشت که شمار 
که  شده  برابر  دو  تقریبًا  تروریستی  محالت 
و  طالبان  تهدیدات  پتانسیل جدی  نشان دهده 

القاعده است.
چورکین خاطرنشان کرد: این گزارش حاوی 
آنچه  خصوص  در  ملموسی  اطالعات  هیچ 
ایساف به منظور کمک اعمال کننده گان قانون، 
آژانس های امنیت و نظارت بر مبارزه با مواد 
مخدر انجام داده نمی باشد. پس ما از هیچ چیز 
که  است  این  پیچیده  نتیجه  نیستیم.  مطمین 
افغانستان  در  دهه حضور  یک  از  پس  اکنون 
برای گفتن اینکه کار بیشتری باید در این زمینه 

انجام شود، دیر است.
چورکین افزود که مهم ترین مشکالت افغانستان تولید موادمخدر 

و قاچاق موادمخدر است.
نماینده دایم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: آخرین آماری که از 
سوی دفتر موادمخدر و جرایم سازمان ملل ارائه شده تکان دهنده 
است و مناطقی که در آن خشخاش کشت می شود نسبت به سال 
درصد   9 خشخاش  تولید  و  یافته  افزایش  درصد  هفت   ۲۰۱۳
افزایش یافته و حتی این رشد در مناطق جنوب افغانستان به ۲7 
درصد می رسید و همچنین تولید موادمخدر ۱7۰ درصد افزایش 

یافته است.
وی با تاکید بر عدم فعالیت مطلق نیروهای ایساف درخصوص 
موادمخدر گفت: ما بسیار متاسفیم که کشورهای ناتو تا به حال 
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  سوی  از  که  عملی  پیشنهادهای 
نادیده  ارائه شده را  این زمینه  اقدامات مشترک در  درخصوص 
تاکید  پیشنهادها  این  بودن  بی فایده  بر  ناتو همچنان  و  گرفته اند 
را درخصوص  مهمی  ناتو فرصت  که  کنیم  اذعان  باید  ما  دارد. 

مساله بسیار حیاتی از دست داده است.
وی در پایان تاکید کرد که روسیه اقدامات مهمی را برای مبارزه 
با تولید و قاچاق موادمخدر هم به شکل منطقه یی مانند سازمان 
همکاری های شانگهای و هم سازمان پیمان امنیت جمعی و هم 

به شکل همکاری دوجانبه با افغانستان صورت می دهد.

 

ولفسبورگ،  از  امتیاز   ۱۱ اختالف  با  بایرن 
هنوز  و  لیگاست  بوندس  بالمنازع  صدرنشین 

شکستي را در این رقابت ها تجربه نکرده است.
در  امروز   ،۲۰۱۴ سال  در  بایرن  بازی  آخرین 
زمین ماینتس برگزار می شود و سپس تعطیالت 
زمستانی آغاز خواهد شد. پپ گوادریوال در آستانه 
این بازی، اظهار امیدواری کرد که بایرن روند بی 
را   ۲۰۱۵ سال  نیز  و  داده  ادامه  را  اش  شکستی 

قدرتمندانه تر از سال گذشته آغاز کند.
سال  برای  من  گفت:«آرزوی  رابطه  این  در  وی 
بازی  قبل  از سال  بهتر  تیمم  این است که  جدید 
بزرگ  باشگاه  یک  در  که  است  اتفاقی  این  کند. 
مثل بایرن باید رخ دهد. همیشه مجبورید پیشرفت 
کنید.برای ما مهم است که شکل بازیمان را بهتر 
کنیم و از اشتباهاتمام بکاهیم. این مساله بخصوص 
در لیگ قهرمانان به نفعمان شده و باعث تفاوت ما 

با سایر تیم ها خواهد شد.«

پس از الکسیس سانچز که یکی از بهترین خرید های 
حال  می شود،  محسوب  آرسنال  اخیر  فصل  چند 

آرسنال به دنبال خرید دومین بازیکن از بارسا است.
و  نیمار  سوارز،  حضور  با  حاضر  حال  در  که  پدرو 
مسی، جایگاهی برای خود در ترکیب اصلی بارسلونا 
پیدا نمی کند. روزنامه اسپورت چاپ کاتالونیا گزارش 
میلیون   ۳۳ پیشنهادی  دارد  قصد  آرسنال  که  که  داد 
هافبک-مهاجم  این  گرفتن  خدمت  به  برای  یورویی 

اسپانیایی به آبی اناری ها ارائه کند.
و  پدرو، چمبرلین  پست  در  آرسنال  در حال حاضر، 
چه  ونگر  که  دید  باید  و  دارد  اختیار  در  را  والکات 
نقشه ای برای بازی دادن به بال های خود در سر دارد.

رزوی گـواردیـوال 
بـرای سـال جـدیـد

آرسنال به دنبال هافبک بارسلونا

ورزش
براموویچ در 48 ساعت نیم میلیارد دالر از دست داد

اطالعیه مدیرت تصفیه کابل بانک!



Year 6 y NO 1437 y Saturday 20 Deecmber 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

هارون مجیدی
زریاب  رهنورد  اثر  تازه ترین  قلندرنامه، 
داستان نویس و پژوهش گر بنام افغانستان در کابل 

به نشر رسید.

رهنورد  پیشین  کارهای  از  متفاوت تر  قلندرنامه، 
زریاب، در قالب ریزه نویسی ارایه شده است.

نگاه  با  مجموعه،  این  در  آمده  نگاری های  ریزه 
طنزی و فلسفی نوشته شده است.

کتاب  چاپ  به  پیوند  در  رهنوردزریاب  استاد 
جهان،  »در  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  به  تازه اش 
عالقه  بزرگ  چیزهای  به  که  هستند  آدم هایی 
دارند، مانند اهرام مصر و هم کسانی هستند که به 
چیزهایی بسیار کوچک عالقه مند هستند، مانند اتم 

یا هستۀ هرچیز.«
ادبیات  به ریزه نویسی در  اشاره  با  رهنورد زریاب 
فارسی می گوید: در ادبیات فارسی همواره در کنار 

هستند،  بزرگ  پدیده های  که  قصاید  و  مثنوی ها 
بیت های مستقل، رباعی و دوبیتی نیز وجود داشته 

است.  
ادبیات  در  ریزه نویسی  می افزاید:  زریاب  استاد 
فارسی از گذشته های دور وجود داشته و حال نیز 

نویسنده گانی هستند که به این پدیده می پردازند.
قلندرنامه  مجموعۀ  نوشتن  انگیزۀ  زریاب  استاد 
هر  همواره  جهان  »در  داشت:  بیان  این گونه  را 
وجود  هم  کنار  در  کوچک(  و  )بزرگ  پدیده  دو 
داشته؛ از این رو خواستم که مقداری از تخیالت و 
برداشت های خود را در قالب ریزه نگاری ها بریزم.«

که  این پرسش  به  پاسخ  در  استاد رهنورد زریاب 
گفت:  اید؟  بوده  چه  پی  در  قلندرنامه  نگاشتن  با 

با  »بسیار دشوار است که یک نویسنده بگوید که 
نوشتن چه می خواستم بگویم. یک بار از تولستوی 
خواستی  چه  کارنینا«  »آنا  رمان  در  که  پرسیدند 
بگویی؟ تولستوی گفت: اگر بخواهم این را جواب 
شاید  بنویسم.  سر  از  را  کارنینا«  »آنا  باید  بدهم، 
بعضی نویسنده گان بتوانند توضیح دهند؛ اما برای 

من دشوار است که توضیح دهم.«
استاد زریاب هم چنان می گوید: نوشتن قلندرنامه، 
از زمستان پارسال آغاز و در بهار امسال تمام شد 

که حدود شش ماه را در بر گرفت.
یافت؛ زن  پیر؛ سکه یی که سلیمان  دایه یی  رازهای 
آقای  سرانجام  ارستاتالیس؛  و  سیب  بدخشانی؛ 
سحر خیز بیدار می شود؛ درویش پنجم، رمان هایی 
است که به گفتۀ استاد رهنورد زریاب کارهای آن 

به نیمه رسیده است.
داستان های  از  مجموعۀ  نشر  وعده  رهنوردزریاب 
را در  پژوهشی و خاطرات خود  مقاالت  کوتاه و 

آینده نزدیک می سپارد. 
قلندرنامه، در هزار نسخه و یک صد و بیست برگ 
رسیده  نشر  به  کابل  در  امیری  انتشارات  توسط 

است.
را  قلندر  از  پنج حکایه  و  پنجاه  که  مجموعه  این 
در خود جا داده است، توسط امان پویامک آرایش 
پشتی شده و پرویز شمال برگ آرایی و واژه نگاری 

آن را به دوش داشته است.
نمونه یی از قلندرنامه:

دوِغ ترش
قلندر گفت: »مردی را دیدم که مشِک دوغ بر دوش 

فریاد  و  می گشت  بازارها  در  به دست،  پیمانه  و 
می زد:

-ای مردمان، بدانید که دوِغ من ترش است... اگر 
می خرید، بدانید که این دوِغ من ترش است!«

»مردمان، با شگفتی، به او می دیدند و می گفتند:
-چه دوغ فروش ابلهی... چه مردِ ابلهی!«

قلندر زهرخنده یی بکرد: »سرانجام، مردی پیدا شد 
که راست می گفت؛ اّما، مردمان او را ابله نامیدند!«

از استاد زریاب پیش از این، پانزده مجموعۀ زمان، 
داستان کوتاه و مقاالت پژوهشی و خاطرات به نشر 

رسیده است.

رهنوردزریابپژوهشگروداستاننویسدرپیوندبهنشرکتابتازهاش:

نو شته  ام! ر     است که توضیح دهم چه   دشوا

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.


