
روز  کابل  شهردار  نواندیش  یونس  محمد 
گذشته از سمتش استعفا داد.

»مشکالت  دلیل  به  که  گفته  نواندیش  آقای 
کاری« نمی تواند به وظیفه اش ادامه بدهد. 

به  یکشنبه  روز  را  استعفانامه اش  او 
تا حاال روشن  اما  ریاست جمهوری فرستاده، 
را  او  استعفای  غنی  رییس جمهور  نیست 

پذیرفته است و یا خیر. 
آقای نواندیش از چندسال بدین سو به حیث 

شهردار کابل ایفای وظیفه می کرد. 
مخالف های  با  خویش  مأموریت  طی  او  
شد؛  مواجه  مجلس  اعضای  از  زیادی  شمار 
اما حمایت رییس جمهور پیشین سبب شد که 

آقای نواندیش تا اکنون در سمتش باقی بماند. 
به  متهم  پارلمان  اعضای  سوی  از  نواندیش 
این  او  هرچند  است.  شده  اختالس  و  فساد 

اتهام ها را سیاسی و مغرضانه می  خواند. 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جنگیکهقهرمانانشرامیبلعد

یک هفته بعد از حادثه تروریستی طالبان پاکستان 
ارتش  فرمانده  ناگهانی  سفر  و  پیشاور  مدرسه  به 
پاکستان به کابل یک روز بعد از این حمله، فرمانده 
ارتش افغانستان به همراه فرمانده نیروهای آیساف 

روز سه شنبه وارد اسالم آباد شدند.
سفر جنرال شیرمحمد کریمی و جنرال جان کمپبل 
به پاکستان و دیدار...                  ادامه صفحه 6

تروریستي  گروه  سرکرده  نظردارد  در  پاکستان  دولت 
لشکرجهنگوي را آزاد کند 

پاکستان در نظر دارد طی روزهای آینده سرکرده گروه 
ستیزه جوی لشکر جهنگوی را که در اختالفات فرقه 

ای در این کشور دست دارد، آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حتی با وجود قتل عام 
دانش آموزان در منطقه یی در پاکستان به دست طالبان، 
عملیات  مهار  منظور  به  دارد  نظر  در  پاکستان  دولت 
شورشیان در این کشور...                  ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
در  ملی  شورای  سوی  از  شده  پیشنهاد  تعدیالت 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  خصوص 
اساسی  قانون  مطابق  کاماًل  انتخابات،  کمیسیون های 

افغانستان است.
تأکید  با  نماینده گان مجلس و حقوق دانان  از  شماری 
نماینده گان  مجلس  زمانی که  می گویند،  مطلب  براین 
صالحیت  عالی  دادگاه  تنها  کند،  تصویب  را  قانونی 
دارد که بگوید این قانون مطابق قانون اساسی افغانستان 

است و یا خیر.
اساسی،  قانون   109 ماده  بحث  آنان،  گفتۀ  به 

و  وظایف  تشکیل  قانون  نه  است،  انتخابات  قانون 
صالحیت های کمیسیون های انتخابات؛ بنابراین تعدیل 
یا تغییر در قانون تشکیل وظایف و صالحیت های هر 

دو کمیسیون جایز است و هیچ مانع قانونی ندارد.
رییس  نورستانی  احمد یوسف  که  است  این درحالی 
مجلس  تازۀ  طرح  که  گفته  انتخابات  کمیسیون 
نماینده گان مبنی بر تعدیل در این قانون رنگ سیاسی 

دارد و مخالف قانون اساسی است.
غالم فاروق مجروح عضو کمیسیون عدلی و قضایی 
مجلس  زمانی که  می گوید،  نماینده گان  مجلس 
عالی  دادگاه  تنها  کند،  تصویب  را  قانونی  نماینده گان 

قانون  مطابق  قانون  این  بگوید  که  دارد  صالحیت 
اساسی افغانستان است و یا خیر.

به گفتۀ وی، ماده 109 قانون...           ادامه صفحه 6
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دامریکا د دفاع وزارت 

 ۲۰۱۵ د  چې  وایي 

له  جنورۍ  د  کال 

څخه  نیټې  دویمې 

وروسته به د مال عمر 

طالبانو  د  شمول  په 

د  غړي  تحریک  د 

امریکا د جنګ هدف 

نه وي او امریکایی ځواکونه به نور د مالعمر 

نه  جنګ  کې  افغانستان  په  رسه  طالبانو  او 

کوي مګر دا چې هغوی امریکې ته مستقیم 

رسه  لوستلو  له  خرب  دې  وګرځي  . د  ګواښ 

کرزي  حامد  ولسمرش،  پخواين  د  فورًا  مې 

وروستی رسمي سفر امریکا ته په یاد شو او 

کوم مذاکرات او حقایق چې هلته د طالبانو 

هکله  په  سرتاتیژۍ  نوې  د  امریکا  د  اړه  په 

څرګند شول.

د  امریکا  د  مخکې،  څخه  سفر  نوموړي   له 

کله  کیري،  جان  وزیر،  اوسنی  چارو  بهرنیو 

چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرش و، 

ولسمرش کرزي ته یې یوه ورځ په کابل کې 

د څو تنو محدودو افغان چارواکو په حضور 

کې وویل چې   مال عمر د پاکستان په کراچۍ 

ساتنې  تر  نظامیانو  د  پاکستان  د  کې،  ښار 

الندې دی.

وویل:   ورته  فورًا  کرزي  ولسمرش،  پخواين 

 چې داسې ده امریکا ولې د هغه د نیولو اقدام 

میلیونونو  رسپه  پر  هغه  د  امریکا  کوي؟  نه 

د  کې  افغانستان  په  دی،  ایښی  انعام  نقدي 

وژل  ورځ  هره  خلک  ګناه  بې  نامه  په  هغه 

کیږي او د طالب په نامه دلته جګره روانه ده 

خو مال عمر ستاسو او د پاکستان د نظامیانو 

تر نظر الندې په کراچۍ کې دی ! ؟

قانع  ته  کرزي  رییس  جمهور  کري  جان 

وویل  یې  دا  خو  درلود  نه  ځواب  کونکی 

زموږ  وایي چې مال عمر  کیاين  چې جرنال 

ترنظارت الندې دی.

وروستي  په  کرزي  ولسمرش  د  ته  امریکې 

رسمي سفر۲۰۱۳ (  کال د جنوری میاشت)  

 کې، د امریکا د ميل امنیت پخواين مشاور، 

توماس ډانیلون د امریکا د استخباراتو د مرش 

په حضور کې وویل  او نورو لویو چارواکو 

د  له    ۲۰۱۵کال څخه وروسته طالبان  چې 

دوی  د  به  امریکا  او  دي  نه  دښمنان  امریکا 

پرخالف نور جنګ نه کوي  . ښاغيل ډانیلون 

کې  افغانستان  به  امریکا  چې  کړه  زیاته 

الهم  ته  جګړې  خپلې  خالف  پر  دتروریزم 

دوام ورکړي.

ولسمرش کرزي ته دا عجبه وه چې د امریکا 

ته  ( ډیډالین)   طالبانو  مشاور  امنیت  ملی  د 

 وخت او کال تعینوی چې تر دغه کاله طالبان 

د امریکا دښمن دي خو وروسته د دغه کاله 

څخه بیا نه دي  . جمهور رییس کرزي وویل:  

کې  افغانستان  په  وروسته   تر    ۲۰۱۴کاله 

تروریست او تروریزم ستا لپاره څوک او څه 

وویل:   مشاور  امنیت  ملی  د  امریکا  د  دی؟ 

پر  زموږ  افغانستان  په  چې  څوک  هغه   هر 

سفارت، زموږ پراتباعو او منافعو باندې برید 

وکړي او یا له ګواښ رسه یې مخامخ کړي.

ښار  یو  په  زموږ  وویل  : که  کرزي  ولسمرش 

 ۸۰ ۷۰یا  کې  حمله  ځامنرګي  یوه  په  کې 

کسه ووژل يش دا ستاسو لپاره تروریزم دی؟ 

د امریکا د ميل امنیت مشاور وویل  : نه!

چې  خاطر  دې  په  کرزي  رییس  جمهور 

اظهاراتو  له  چارواکې  نوموړي  د  یې  ځان 

وپوښتل:   بیا  یې  ځل  یو  وي،  کړی  مطمین 

 که د طالبانو په جامو کې څو زره تروریستان 

د  او  رايش  ته  افغانستان  څخه  پاکستان  د 

سقوط  ته  برخې  یوې  خاورې  د  افغانستان 

ورکړي او خپل بیرق پورته کړي بیا؟ د امریکا 

د ميل امنیت مشاور په ځواب کې وویل  : دا 

به ستاسو او پاکستان تر منځ خپله یوه مسله 

وي، نه د امریکا!

د  افغانستان  د  کې  جریان  په  سفر  دغه  د 

سولې د پروسې او د طالبانو لپاره په قطر کې 

خربې  مفصلې  باندې  موضوعاتو  دفرتپر  د 

لپاره  طالبانو  د  چارواکو  وشوې  . امریکایی 

ډېر  باندې  پرانیستلو  پر  دفرت  د  کې  قطر  په 

قطر  د  یوازې  چې  یې  ویل  او  درلود  ټینګار 

تر  دی  .   آدرس  سم  لپاره  مذاکراتو  د  دفرت 

دغو مذاکراتو او مالقاتونو وروسته ولسمرش 

کرزي له خپل پالوي څخه تکرارًٍا وپوښتل:  

 امریکا ولې د طالبانو په منایندګۍ زموږ رسه 

خربي کوي؟

امریکا  د  اړه  په  طالبانو  اود  مذاکراتو  دغه 

موقف، جمهور رییس کرزی ال هم پر امریکا 

او د تروریزم پرخالف جګړی باندې مشکوک 

کړ  .  په هم دې دلیل هغه هم په قطر کې د 

طالبانو له دفرت او هم یې له امریکا رسه د بې 

مخالفت  جدي  امضاء  د  سند  امنیتي  رشطه 

وکړ.

   

د  موقف  اصيل  ایاالتو  متحده  د  امریکا  د 

اړه څرګند و  . دا  په  طالبانو د مرش، مالعمر 

به ناسمه نه وي که ووایوو چې په تېرو ۱۳ 

امریکا د  کلونو کې مال عمر هیڅکله هم د 

جنګ هدف نه و.

امریکا ته د مال عمر دقیق آدرس او پټنځای له 

پخوا څخه معلوم و خو امریکایي ځواکونو 

هیڅکله هم د هغه د منځه وړولو یا نیولو په 

اقدام الس پورې نه کړ.

رسام  وزارت  دفاع  د  امریکا  د  چې  اوس 

په  طالبان  نور  او  عمر  مال  چې  تائيدوي  دا 

افغانستان کې د امریکې د جنګ هدف نه دي، 

دا د یوې منظمې او پالن شوې سرتاتیژۍ یو 

اوس  موضوع  دا  هم  څه  پړاو دی  . که  نوی 

تازه په مطبوعاتو کې خربسازه شوې ده، خو 

پورتنیو  د  فیصله،  دا  ایاالتو  امریکا متحده  د 

ټکو په اساس، کلونه مخکې کړې وه.

   څه چې ډېر مهم دي هغه دا چې د امریکا 

افغانستان  په  بیا  یو ځل  اعالن،  اوسنی  دغه 

کې د دغه هیواد ۱۳ کلنه جګړه او په سیمه 

کې جنګي سرتاتیژي تر سوال الندې راويل؛ 

امریکا  د  پایه طالبان  تر  تر    ۲۰۱۴کال  ولې 

د جنګ هدف وو او رس له ۲۰۱۵ عیسوي 

کاله څخه نه؟ ولې په تېرو ۱۳ کلونو کې په 

په  امریکا  د  نامه  په  افغانان د طالب  زرهاوو 

په  او  شول  ووژل  کې  جنګ  ناڅرګند  دغه 

زرهاوو نور ټپیان او زنداين شول؟

   څه چې ډېر مهم دي هغه دا چې د امریکا 

افغانستان  په  بیا  یو ځل  اعالن،  اوسنی  دغه 

کې د دغه هیواد ۱۳ کلنه جګړه او په سیمه 

کې جنګي سرتاتیژي تر سوال الندې راويل؛ 

امریکا  د  طالبان  پایه  تر  د    ۲۰۱۴کال  ولې 

د جنګ هدف وو او رس له ۲۰۱۵ عیسوي 

کاله څخه نه؟ ولې په تېرو ۱۳ کلونو کې په 

په  امریکا  د  نامه  په  افغانان د طالب  زرهاوو 

په  او  شول  ووژل  کې  جنګ  ناڅرګند  دغه 

۱۳کاله  شول؟  زنداين  او  ټپیان  نور  زرهاوو 

وروسته نن هم بې ګناه افغانان په کابل او د 

هېواد په نورو ښارونه او سیمو کې تر پخوا په 

ډېر شمېر د تروریزم قرباين کیږي او د طالب 

مسوولیت  حملو  تروریستي  دغو  د  نامه  په 

دا  ته  امریکا  کیږي.   آیا  اخیستل  غاړه  په  هم 

د  دی؟  نه  تروریست  نور  طالب  او  تروریزم 

ښاغيل ډانیلون هغه څرګندونې اوس د عمل 

جامه اغوندي   
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اېمل فیيض

ولې مـال عمر

 د امـریکـا هـدف نه دی؟

 

ریاست جمهوری  انتخاباِت  ماجرای  از  ماه  پنج  از  بیش 
سیاسی  مشخِص  به دالیل  معلوم الحال  افراد  از  شماری  که 
یکی  می گذرد. هرچند  به رسوایی کشیدند،  را  آن  قومی  و 
از شرایط توافق سیاسی میان دو نامزد پیشتاز، اصالح نظامِ 
انتخاباتی و پی گیرِی عامالن رسوایی انتخابات بود؛ اما به جز 
یکی دو مورد، هیچ اشاره یی بر این امر صورت نگرفت. تنها 
مجلس نماینده گان بود که بر اصالح نظام انتخاباتی پافشاری 
آمادۀ  جلسه  دو  یکی  در  را  اصالحات  این  مسودۀ  و  کرد 
تا  ملی،  رهبری حکومت وحدت  آن هم  با  توشیح ساخت. 
از  کاری  بحران،  عامالن  کردِن  دادگاهی  راستای  در  هنوز 

پیش نبرده است.
جالب این جاست که برعکس، معلوم الحال ترین و اصلی ترین 
دبیرخانۀ  پیشین  رییس  امرخیل  ضیاءالحق  بحران،  عامل 
کمیسیون انتخابات، از سوی نهادهای دولتی با نشان و مدال 
راستین کشور خوانده اند. عالوه  فرزند  را  او  و  تقدیر شده 
برآن، هنوز هم با افتخار و گردِن فراز در همه جا رفت وآمد 
دارد و نیز زمینۀ چکرهای غیررسمی اش به کشورهای دیگر 

از سوی حکومت فراهم می شود.
در  نشستی  طی  اروپا  جامعۀ  ناظران  قبل،  هفته  یک  حدود 
کابل گفتند که عامالن بحراِن انتخابات که در آن حدود دو 
میلیون رای تقلبی به کار رفت، باید مورد پیگرد قرار گیرند. 
هیچ  افغانستان  دولت  این خبر،  از  هفته  با گذشِت یک  اما 

واکنشی از خود نشان نداده است.
بحث اصلی این جاست که همراهاِن انتخاباتیِ  رییس جمهور 
در این قبال موضِع روشنی دارند؛ به این معنا که آنان هرگز 
به سوی عامالن بحراِن انتخابات انگشت انتقاد دراز نمی کنند. 
بسیاری  از آگاهاِن امور به این باور هستند که موقعیت کنونِی 
تیم آقای غنی ـ خواسته یا ناخواسته ـ محصوِل تالش های 
امرخیل و همراهانش است؛ از این رو این موضوع )برخورد 
با عامالن تقلب( بیشتر به تالش و فعالیِت داکتر عبداهلل رییس 
اجرایِی دولت وحدت ملی ربط می گیرد. اما سوگ مندانه که 

از موضِع رییس اجرایی نیز خبری نیست. 
فعلِی  موقعیِت  مجاب  عبداهلل  داکتر  که  می رسد  نظر  به 
و  است  گذشته  امِر  یک  اکنون  انتخابات  زیرا  شده؛  خود 
را  معادالت  از  بسیاری  سیاسی  لحاظ  به  آن،  پیچیدن روی 
عبداهلل  داکتر  مالحظۀ  شاید  رهگذر،  این  از  می زند.  برهم 
فراموش  اما  بنماید؛  قابل توجیه  این باره  و خاموشی اش در 
نشود که حفظ معادالت سیاسی هرگز نباید به قیمِت اغماض 
در  تقلب  سنِت  شدِن  نهادینه  و  ملی  خیانت  بزرگترین  از 

فضای سیاسِی افغانستان تمام شود. 
موضع قاطعانۀ امروزِ رییس اجرایی در پیوند به دادگاهی شدِن 
عامالن اصلی بحران انتخابات، جدا از آن که او را در پیشگاهِ 
تاریخ و ملت روسپید خواهد کرد؛ سنگ بنایی خواهد شد 
برای نه گفتِن همیشه گی به تقلب. فرض را بر این بگیریم که 
امروز هر دو تیِم سیاسی به توافِق کامل رسیده اند و تا پنج 
سال دیگر به خوبی و خوشی کشور را اداره می کنند؛ اما از 
طرف دیگر مشکل ناکامِی یک روند دموکراتیک ـ که به طرز 
فجیعی با آن بازی شد ـ چه می شود؟ آیا مقامات حکومت 
وحدت ملی با سکوت در برابر عامالن تقلب، مهر تأیید بر 

یک خیانِت ملی نمی گذارند؟
طعِم  که  ملی  وحدت  دولت  اجرایِی  رییس  از  کم  دست 
چشیده  دولت مردان  دیگر  از  بیش  را  تقلب  و  خیانت  تلِخ 
است، توقع می رود که در این رابطه قاطعیت به خرج دهد 
انتخابات های  شفافیِت  و  سالمت  به  متقلبان،  محاکمۀ  با  و 
را  پارلمانی  انتخابات  بعد،  ماه  چند  رساند.  کمک  بعدی 
میکانیسِم  با  که  ندارد  امیدی وجود  هیچ  و  داریم  رو  پیِش 
این  انتخاباتی،  متخلِف  متقلبان و کارمنداِن  آزادی  کنونی و 
رخ  دیگری  افتضاِح  و  مدیریت شود  گونۀ شفاف  به  روند 
ندهد. مسلمًا بازهم این امکان وجود دارد که کارگردانان و 
بازیگراِن میدان تقلب، انتخاباِت پارلمانی را نیز مهندسی کنند 
و آرای مردمی را هدر دهند. چنین اتفاقی جدا از آن که مردم 
را به انتخابات و دیگر روندهای دموکراتیک کاماًل بی اعتماد 
تباهِی  و  سقوط  ورطۀ  به  را  افغانستان  می تواند  می سازد، 

همیشه گی سوق دهد.

عامالنبحرانانتخابات
چرامحاکمهنمیشوند؟



روز  شمالی  کوریای  کلیدی  وب سایت های 
ارتباطات  قطع چند ساعته  از  بعد  سه شنبه 
همزمان  شدند.  آنالین  دوباره  انترنتی 

»سونی  شرکت  بر  سایبری  حمله  سر  بر  مشاجره 
پیکچرز« ادامه دارد و اوباما گفته است که انتقام این 

حمله را می گیرد.
دوگ مادوری از یک مرکز تحقیقاتی در نیوهمپشایر 
به  را نظارت می کند،  انترنت  به  که دسترسی جهانی 
تا حاال چنین  که  »تیچ بالگ« گفت  کوریایی  سایت 
اختالل دوامدار و قطع ارتباطات انترنتی را در کوریای 
کوریای  که  می زند  حدس  او  است.  ندیده  شمالی 

شمالی مورد نوعی حمله قرار گرفته است.
کاخ سفید و وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا از 
ابراز در نظر در مورد این که آیا مسئول قطع انترنت 

کوریای شمالی بوده اند، خودداری کرده اند.
روز  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما  بارک 
جمعه گفت که ما به حمله سایبری بر »سونی پیکچرز« 
انجام شده است،  او توسط کوریای شمالی  به گفته  که 
پاسخ  می کنیم  انتخاب  ما  که  روشی  و  مکان  زمان،  »در 
می دهیم.« او همچنان گفت واشنگتن در این رابطه غور 
حامی  کشور  عنوان  به  شمالی  کوریای  آیا  که  می کند 

تروریسم طبقه بندی شود.
در کوریای شمالی اکثریت شهروندان به انترنت دسترسی 
ندارند، بنابراین تنها نخبه های کشور و همچنان شماری 
از مکتب ها از این اختالل در ارتباطات انترنتی متاثر شده 

اند.
منازعه در مورد حمله بر شرکت سونی

بعد  شمالی  کوریای  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  تنش 
از یک حمله سایبری بر شرکت »سونی پیکچرز« در ماه 

به  هکرها  آن،  در  که  شد  شروع  گذشته 
سیستم این شرکت راه یافته و هزاران سند 

آن را افشا کردند.
سپس گروهی از هکرها که خود را »نگهبانان صلح« 
می خواند، آن هایی را که می خواهند در نمایش فیلم 
کرد.  تهدید  کنند  اشتراک  پیکچرز  سونی  »مصاحبه« 
و  می گیرد  استهزا  به  را  شمالی  کوریای  فیلم  این 

نمایش آن در نیویارک به دالیل امنیتی لغو شد.
بر  این حمله سایبری  انجام  کوریای شمالی هرچند 
نیک  »کردار  را  آن  اما  را رد کرده،  پیکچرز«  »سونی 
همه حامیان و طرفداران« جمهوری دموکراتیک خلق 

کوریای شمالی خوانده است.
در همین حال، کوریای جنوبی روز دو شنبه خبر داد 
این کشور  تاسیسات هسته یی  کمپیوتری  که سیستم 
اطالعات  هکرها  رویترز،  گزارش  به  است.  شده  هک 

غیراساسی را ار این سیستم دستبرد زده اند.
ایاالت  از  جنوبی  کوریای  بازرسان  رویترز،  گزارش  به 
این تحقیقات  اند که آن ها را در  امریکا خواسته  متحده 
کمک کند. به گفته رویترز، یک مقام کوریای جنوبی گفته 
است که بازرسان این احتمال را که کوریای شمالی در 

عقب این حمله سایبری قرار داشته باشد، رد نمی کنند.
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عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعالم کرد که زنان و دختران جوان 
داعش  اعضای  از سوی  تجاوزات مکرر جنسی  در معرض  ایزدی 
بوده اند و شهادت های متعددی وجود دارد که نشان می دهد دختران 

ایزدی برای فرار از تجاوزات جنسی دست به خودکشی زده اند.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، دوناتال رورا، مشاور ارشد عفو 
بین المللی در امور بحران  در این گزارش اعالم کرد: تعداد زیادی 
از دخترانی که قربانی  بردگی جنسی به دست اعضای داعش شده اند 

بین 14 تا 15 سال سن یا حتی کمتر دارند.
بنا بر گزارش عفو بین الملل، خواهر دختری با نام جیالن، شهادت 
تجاوز  معرض  در  نگرفتن  قرار  خاطر  به  ساله   19 جیالن  که  داد 
ایزدی که به  جنسی دست به خودکشی زد. یکی دیگر از دختران 
واقعه  نیز  کند  فرار  توانست  بعدا  و  بود  شده  ربوده  داعش  دست 

خودکشی جیالن را تایید کرد.
این دختر ایزدی  گفت: در آن روز لباس هایی به ما دادند که شبیه 
لباس رقص بود و از ما خواستند استحمام کرده و این لباس ها را 

بپوشیم. جیالن در حمام خودکشی کرد.
این دختر ایزدی افزود: جیالن که دختر بسیار زیبایی بود رگ دستش 
به  که وی  می دانست  نظر من  به  آویخت.  دار  به  را  زد و خود  را 
همراه مردی به مکان دیگری منتقل خواهد شد. برای همین دست 

به خودکشی زد.
به  است  بوده  داعش  اعضای  گروگان   که  نیز  دیگری  جوان  دختر 
عفو بین الملل گفت که برای فرار از ازدواج اجباری تالش کرده با 

خواهرش خودکشی کند.
قربیابان دیگری نیز به تجاوز جنسی اعضای داعش در حق دختران 

و زنان ایزدی شهادت داده اند.
دختر 19 ساله ای با نام »رنده« که به همراه خانواده اش توسط داعش 
ربوده شده بود اعالم کرد که مردی که سنش دو برابر وی بوده است 

دوباره به وی تجاوز کرده است.
دختر دیگری به نام وفا می گوید: به دور گردن ما دستمال هایی بستند 
و این دستمال ها را با طنابی با فواصل معین و دور از هم به یکدیگر 
وصل کردند. به این ترتیب ما به صورت زنجیروار در یک صف قرار 
می گرفتیم آنها با قدرت تمام به وسیله این طناب ها ما را از هم دور 
نگه می داشتند. فشار بر ما آنقدر زیاد بود که هوشیاریم را از دست 

داده بودم و تا چند روز نمی توانستم حرف بزنم.
و دختران جوان  زنان  که  بیشتر کسانی  کرد:  اعالم  الملل  بین  عفو 
عراقی را به عنوان کنیز و برده گرفته اند و به آن ها تجاوز کرده اند 
از اعضای داعش بوده و برخی از حامیان داعش نیز دست به چنین 

اقدامی زده اند.
رورا اعالم کرد: بیماری های جسمی و روانی که ناشی از خشونت های 

جنسی هولناک در حق این زنان است بسیار فاجعه بار است.
وی افزود: برخی از این زنان شکنجه شده و مثل برده به کار گرفته 
شده اند و حتی دختران و زنانی که توانسته اند فرار کنند همچنان از 

مشکالت عمیق روانی رنج می برند.

استقبالدنیاازانتخابرییسجمهورتازۀتونس
قائد  پیروزی  جهان  مختلف  کشورهای  رهبران 
السبسی در انتخابات ریاست جمهوری تونس را به 

وی تبریک گفتند.
باجی  محمد  تونس،  انتخابات  عالی  کمیسیون 
القائد السبسی را به عنوان نامزد پیروز در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری تونس معرفی کرد. باجی 
القائد السبسی یک میلیون و 731 هزار و 529 رای 
یعنی 55.68 درصد آراء را به دست آورد و محمد 
و  هزار   378 و  میلیون  یک  نیز  المرزوقی،  منصف 
513 هزار رأی معادل 44.32 درصد آراء را به دست 

آورد.
ایران

انتخابات  دوم  مرحله  رسمی  نتایج  اعالم  دنبال  به 
امور خارجه  وزارت  تونس،  در  ریاست جمهوری 
ایران برگزاری موفقیت آمیز انتخابات این کشور را 

تبریک گفت.
این  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  افخم،  مرضیه 
کشور  این  انتخابات  موفقیت آمیز  برگزاری  کشور 
مهم  دستاورد  به عنوان  دمکراتیک  روند  تثبیت  و 
تبریک  تونس  دولت  و  ملت  به  را  تونس  انقالب 

گفت.
امریکا

باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا پیروزی باجی 
تونس  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  را  السبسی 
گامی  را  کشور  این  در  انتخابات  و  گفت  تبریک 

حیاتی در انتقال قدرت به سوی دمکراسی خواند.
ای  بیانیه  در  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
دولت  و  السبسی  باجی  که  زمانی  تا  کرد:  اعالم 
در  را  انقالب  های  آرمان  کند  می  تالش  جدید 
تونس به تحقق برساند و خواسته های مردم تونس 
مسائل  دیگر  و  اقتصادی  امنیتی،  های  زمینه  در  را 
برآورده کند، امریکا هم خواستار همکاری تنگاتنگ 

با این کشور خواهد بود.
السبسی  به  اوباما  افزود  خود  بیانیه  در  سفید  کاخ 
و مردم تونس، موفقیت در اولین انتخابات ریاست 
آن  اساسی جدید  قانون  براساس  و  آزاد  جمهوری 
کشور را تبریک می گوید و آن را گامی حیاتی و 
دموکراسی  سمت  به  قدرت  انتقال  جهت  در  مهم 

می داند.
فرآیند  نیز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
برای  برجسته  الگویی  را  تونس  در  انتخابات 
همسایگان این کشور و کل جهان در زمینه تالش 

برای دست یافتن به دموکراسی ارزیابی کرد.
به  السبسی  قائد  انتخاب  انگلیس  دولت  همچنین 
وی  به  را  تونس  منتخب  جمهوری  رییس  عنوان 

تبریک گفت.
انگلیس

فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس با صدور 
بیانیه ای از پایبندی مردم تونس به مسیر دموکراسی 
تمجید و تاکید کرد، مشارکت گسترده تونسی ها در 
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تونس نشان 
دهنده حرکت این کشور به سوی تشکیل پارلمان و 

دولت به روش دموکراتیک است.
از  دیگری  بخش  در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 

با  همکاری  به  را  کشورش  عالقمندی  خود  بیانیه 
قائد السبسی و دولت وی به منظور مقابله با تمامی 
چالش های موجود و تقویت همکاری های دوجانبه 
بین انگلیس و تونس در همه زمینه ها به ویژه در 
و  تونس  در  ثبات  برقراری  و  امنیت  های  زمینه 
دو  بین  گذاری  سرمایه  و  تجاری  روابط  گسترش 

کشور اعالم کرد.
مصر

در  نیز  مصر  رییس جمهوری  السیسی،  الفتاح  عبد 
پیروزی  السبسی  قائد  الباجی  با  تلفنی  گفت وگوی 
ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  دور  در  را  وی 

تونس تبریک گفت.
عبد الفتاح السیسی به السبسی گفت: مصر همواره 
در کنار تونس است و در بخش های گوناگون از 
تونس  مردم  کند. حضور گسترده  می  پشتیبانی  آن 
بیانگر  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
در  کشور  امور  اداره  برای  السبسی  به  آنان  اعتماد 

آینده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، عبد الفتاح السیسی در 
گفت وگو با السبسی بر گسترش روابط راهبردی و 
مناسبات دو کشور در موضوعات مختلف سیاسی، 

اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
برای  تونس  بر همکاری مصر و  السیسی همچنین 
بین  و  ای  منطقه  های  حوزه  در  مشکالت  با  حل 

المللی تاکید کرد.
فرانسه

بیانیه ای  در  فرانسه  جمهوری  ریاست  همچنین 
پیروزی قائد السبسی در انتخابات ریاست جمهوری 
در  موفقیت  آرزوی  وی  برای  و  گفته  تبریک  را 

ماموریتش کرد.
در این بیانیه بر پایبندی فرانسه به پیشبرد همکاری 

با تونس تاکید شده است.
نقش  از  فرانسه  خارجه  امور  وزیر  فابیوس،  لوران 
تاریخی تونس قدردانی و اعالم کرد: فرانسه از روند 
تونس  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  خوب 

تقدیر می کند.
وی گفت: فرانسه انتخاب نخستین رییس  جمهوری 
و  مردان  به  عمومی  رأی گیری  طریق  از  را  تونس 

زنان تونسی تبریک می گوید.

مرحله  این  از  با گذر  تونس  کرد:  فابیوس تصریح 
مهم بر نقش تاریخی خود صحه گذاشت.

اتحادیه اروپا
در همین حال، اتحادیه اروپا پیروزی باجی السبسی 
تبریک  را  تونس  ریاست جمهوری  انتخابات  در 

گفت.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
بر  اتحادیه  این  کرد:  اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  اروپا 
دارد  تاکید  تونس  مقامات جدید  با  همکاری  لزوم 
مطالبات  به  رسیدن  برای  کشور  این  مردم  به  تا 

دموکراتیک خود کمک کند.
در این بیانیه همچنین آمده است: مردم تونس برای 
نخستین بار توانستند آزادانه رییس جمهوری خود را 
انتخاب و نقشی مهم در فرایند دموکراتیک در این 

کشور ایفا کنند.
سوریه

در همین حال، یک منبع در وزارت خارجه سوریه 
اعالم کرد: دمشق خالصانه ترین تبریکات خود را به 
قائد السبسی و دولت و مردم تونس به دلیل موفقیت 
روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور تقدیم 

می کند.
این  که  است  امیدوار  دمشق  کرد:  اعالم  منبع  این 
و  دموکراسی  برقراری  برای  مهمی  گام  انتخابات 

ایجاد صلح و آرامش برای تونس باشد.
موریتانی

محمد بن ولد عبدالعزیز، رییس جمهوری موریتانی 
نیز پیام تبریکی را برای قائد السبسی فرستاد.

در این پیام تبریک آمده است: من انتخاب شما را 
به عنوان رییس جمهور تونس تبریک گفته و برای 
شکوفایی  و  پیشرفت  آرزوی  تونس  مردم  و  شما 
تا  این فرصت را غنیمت می شمارم  بیشتر دارم و 
بر تحکیم روابط میان تونس و موریتانی تاکید کنم.

سعد حریری
طی  نیز  لبنان  سابق  وزیر  نخست  حریری،  سعد 
در  وی  پیروزی  السبسی  قائد  با  تلفنی  تماس 
انتخابات ریاست جمهوری تونس را تبریک گفت 

و برای السبسی آرزوی موفقیت کرد.

گزارش تکان دهنده عفو بین الملل
 از جنایات داعش علیه زنان ایزدی

اردوغان:

کنترل جمعیت خیانت است و نسل 
ما را از بین می برد

کوریایشمالیدوبارهآنالینشد

رییس جمهور ترکیه کنترل جمعیت را »خیانت« و تهدیدکننده نسل 
مردم این کشور دانست.

مراسم  در  با حضور  ترکیه،  رییس جمهوری  اردوغان،  رجب طیب 
ازدواج یک زوج به عنوان شاهد عقد، از آنها خواست که حداقل سه 

بچه داشته باشند تا به رشد جمعیت کشور کمک کنند.
به گزارش شبکه خبری بی .بی. سی گزارش داد، وی در بخشی از این 
این کشور  در  کنترل جمعیت، سال ها  ازدواج گفت: خیانت  مراسم 

انجام شده تا نسل ما از بین برود.
با سقط  بارها در مخالفت  نیز،  این  از  رییس جمهوری ترکیه، پیش 
جنین یا وضع حمل با عمل سزارین سخن گفته و زنان را به داشتن 

حداقل سه فرزند ترغیب کرده بود.
رجب طیب اردوغان همچنین در مناسبت های گوناگون ابراز نگرانی 
کرده بود که کاهش رشد جمعیت ترکیه، ممکن است رشد اقتصادی 

کشور را کاهش دهد.
این مقام ارشد دولت ترکیه ماه پیش هم فمینیست ها را به این خاطر 
که »مادر بودن را نمی پذیرند« و »اهمیت مادر بودن را در اسالم درک 

نمی کنند«مورد انتقاد قرار داده بود.
وی در سخنانی در کنفرانس زنان در استانبول تاکید کرده بود: مردان 

و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خالف طبیعت است.
رشد جمعیت ترکیه، در سال های اخیر کاهش یافته و در سال گذشته، 

طبق آمار رسمی، اندکی بیش از دو درصد بوده است.
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رضا مهريزی 

 1332 مرداد   28 از  پس  که  جریانی  دو 
جریانات  یعنی  رسیدند،  قدرت  به 
اسالمی،  و  مارکسیستی  سوسیالیستی 
این ویژه گی مهم و مشترک را داشتند که 
برخالف روشن فکران مشروطه، یک سره 
غرب  بورژوازی  تمدن  تملق  به  زبان 
نمی گشودند، بلکه به نقد و گاه نیز نفی 
انقالب  پیروزی  از  آن می پرداختند. پس 
اسالمی که آن را به نوعی پیروزی جریان 
به  نمود،  تلقی  باید  دینی  روشن فکری 
تدریج و با فاصله گرفتن از اوایل انقالب 
لیبرال  غرب گرای  و  چپ  جریان های 

به  دینی  روشن فکری  نفع  به  ملی گرا  و 
ایران  جنگ  پایان  تا  البته  رفتند.  محاق 
تفکرات  بر  مبهمی  وضعیت  عراق،  و 
خاتمۀ  با  بود.  حاکم  دینی  روشن فکران 
روشن فکری  از  جدیدی  نحلۀ  جنگ، 
دینی در ایران ظهور کرد که نگرشی بسیار 
نقادانه و ژرف  کاوانه به متون دینی داشت. 
عبدالکریم  دوره  این  روشن فکران  از 
نیز  سروش است که شاخص ترین آن ها 
نگارش  به   1367 سال  در  می باشد. وی 
سلسله مقاالتی در ماهنامۀ کیهان فرهنگی 
با عنوان “قبض و بسط تیوریک شریعت” 
از  تازه یی  آغازگر فصل  که  یازید  دست 
بود. فصلی  ایران  تاریخ روشن فکری در 
که به شدت متأثر از هرمنوتیک، یا دانش 

تأویل و فهم متن اروپا، می باشد.
دین  به  معتقد  که  جریان  این  کنار  در 
سکوالریزاسیون  خواهان  و  حداقلی 
دیگری  جریان  بودند،  ایران  در  حداقلی 

اروپایی  فلسفی  تفکرات  از  متأثر  نیز 
احمد  آن ها  چکاد  در  که  آمد  به وجود 
افکار  از  متأثر  داشت)وی  جای  فردید 
بود(.  آلمانی  برجستۀ  فیلسوف  هایدگر 
این گروه فکری گرچه کارشان را پیش 
رونق  اما  بودند،  آغازیده  انقالب  از 
بازارشان پس از جنگ بود. آن ها رویکرد 
جریانات  و  غرب  علیه  منفی  به شدت 
آن ها  و  کردند  اتخاذ  روشن فکری  دیگر 
لعن  و  طعن  و  برشمردند  غرب زده  را 
نمودند)تلقی یی که فردید از غرب دارد، 
جریان  این  گرچه  اوست(.  خود  خاص 
خود را منتقد جدی غرب و غرب زده گی 

می داند، اما با توجه به این که خودشان نیز 
افکاری ترجمه یی و متأثر از یک فیلسوف 
اروپایی داشته و دارند، باید آن ها را نیز 
“اروپازده” تلقی کرد که هیچ فکر اصیلی 
ننمودند  ابداعی  و  ندادند  ارایه  خود  از 
اندیشه های  بومی سازی  هنرشان  تنها  و 

هایدگر می باشد.
دو  این  نود،  دهۀ  ابتدای  تا  روی  هر  به 
ایران  در  روشن فکری  مقتدر  جریان 
وجود دارد)اگر چه جریانات دیگری هم 
هستند ولی به اقتدار این دو نیستند و لذا 
مختصر(.  این  در  نمی برم  آن ها  از  نامی 
جریان اول که همان جریان روشن فکری 
دینی است، حقیقتًا با عبدالکریم سروش 
به پایان کار خود رسیده و جا دارد وی 
را خاتم روشن فکران دینی در ایران تلقی 
جریان  که  حرفی  تمام  وی  زیرا  کرد؛ 
دین  خصوص  در  دینی  روشن فکری 
زده  بزند،  می توانست  و  می خواست 

بشر  را یک  پیامبر  مثال وی  برای  است؛ 
دانسته  ایشان  کالم  را  قرآن  و  معمولی 
در  گستاخانه تر  و  بیشتر  این  از  و  است 

این وادی نمی توان سخنی راند. 
اگرچه  که  فردیدیان اند  نیز  دوم  دستۀ 
توانستند آثار نسبتًا زیادی تولید کنند اما 
هرگز نتوانستند هایدگر را زیر پا گذارند 
آن ها  کار  و  بزنند  خود  خاِص  حرفی  و 
بیشتر نقد کردن است و راه جدیدی ارایه 
زوال  زمان  که  می رسد  نظر  به  ندادند؛ 

اینان نیز فرا رسیده باشد.
به هر تقدیر از آن چه گفتیم، به این نتیجه 
ایران  جامعۀ  روشن فکران  که  می رسیم 
تاکنون تحت تأثیر حال و هوای اروپا بوده 
اند و نتوانسته اند هیچ گاه خود را از یوغ 
اروپا به درآورند و به استقالل فرهنگی و 
فکری برسند. در واقع نقش اصلی آنان، 
مفاهیمی  بومی سازی  و  فرهنگی  ترجمۀ 
بوده که از لیبرالیسم یا سوسیالیسم و یا از 
پوپر و هایدگر برگرفته بودند. در چنین 
فضایی همه با هوای اروپا نفس می کشند 
و متأسفانه روشن فکر ایرانی و به تبع او 
ایرانی چیزی جز کاالهای فکری  جامعۀ 
و فرهنگِی وارد شده از اروپا را مصرف 
هم  و  علل  از  هم  خود  این  و  نمی کند 
از معلول های عقب افتاده گی کشور ایران 

است.
فرو  را  انصاف  جانب  بخواهیم  اگر  البته 
نگذاریم، باید بگوییم روشن فکران ایرانی 
در حدود 200 سال اخیر که با غرب آشنا 
آن  بنیادیِن  مفاهیم  پذیرش  جز  شدند، 
برای  مفاهیم  آن  بومی سازی  و  انتقال  و 
پیشرفت امور جاری و روزمره، چاره یی 
نداشته اند و در این باره تا حدود زیادی 
دو  و  ایران  در  حاصله  پیشرفت های 
انقالب بزرگ، یعنی مشروطه و اسالمی، 
مرهون  نفت،  شدن  ملی  نهضت  البته  و 
است.  روشن فکران  تالش های  همین 
نظر  تشبیهی  با  بخواهیم  اگر  واقع  در 
باید بگوییم  خود را بیشتر توضیح دهیم 
جامعۀ ایران در عصر قاجار و پهلوی به 
می مانست  افتاده  کار  از  خودرو)موتر(ی 
نبود  چاره یی  آن  انداختن  راه  برای  که 
جز این که آن را با خودرِو دیگری، یعنی 
در  روشن فکران  و  بکشیم  یدک  غرب، 
و  نمودند  ایفا  را  رابط  نقش  میان  این 
البته کم و بیش وظیفۀ خود را نیز درست 
جامعۀ  فعلی  وضعیت  اما  دادند؛  انجام 
خودرو  آن  که  می ماند  این  شبیه  ایران 
یدک کشی  به  نیازی  دیگر  افتاده،  کار  از 
ندارد و خود به تنهایی می تواند حرکت 
تقویت  آن  ماشیِن  می بایست  ولی  کند 
شود تا محکم و سریع و کم اشتباه حرکت 
کند)البته این تنها یک تشبیه است(. به هر 
روی، باور ما این است که روشن فکری 
به آن سیاِق قبلی دیگر مضر و یا حداقل 
بی فایده است و در واقع کارکرد خود را 
پایانی  ایستگاه  به  و  است  داده  از دست 
فرا  آن  وقِت  رو  این  از  است؛  رسیده 
رسیده که تعالی اندیشی جای آن را بگیرد.

دكتر غالم حسین قائدی
محققان معتقدند تهییج و برانگیخته گی، شادی و رضایت مندی، سرخوشی و شور 
اشتیاِق شدید که از ویژه گی های عشق آتشین است، نتیجۀ عمل کرد مادۀ شیمیایی 

مغز است؛ نوراپی نفرین، دوپامین و به خصوص فنیل اتیل آمین.
انتقال دهنده های عصبی یاد می شود، به  این مواد شیمیایی که از آن ها به عنوان 
سلول های مغز اجازه می دهند با یکدیگر در تعامل باشند و فرایندهای شیمیایی 
مانند سرخوشی،  آمفتامین ها  تاثیرات  تأثیراتی شبیه  کنند،  ایجاد  آمفتامین ها  مانند 

گیجی، شادی و اشتیاق زیاد.
تأثیرات شبه آمفتامین ها و متعاقب آن، برانگیخته گی باالی جنسی نسبت به عشق 
شدید، دوام چندانی ندارد، شاید به این دلیل که بدن در نهایت خود را با میزان 
مشخصی از فنیل اتیل آمین و سایر انتقال دهنده های عصبی سازگار می کند. دقیقًا 
همان طور که بدن به آمفتامین ها عادت می کند، هیجان و شور و اشتیاق باالیی که 
نهایت کاهش می یابد. چنین مشاهدات  در آغاز یک رابطه مشاهده می شود، در 
دقیقی، تبیین زیست شناختِی دقیقی از این مسأله ارایه می دهند که چرا عشق های 

آتشین یا رمانتیک عمر کوتاهی دارند.
محققان چه می گویند

محققان معتقدند اضطراب، آشفته گی و درد و ناراحتی یی که به دنبال از بین رفتن 
به  معتاد  دقیقًا شبیه چیزی است که یک فرد  ایجاد می شود،  رابطۀ عاشقانه  یک 
نتیجه  در  چنین حاالتی  مورد  دو  هر  در  می کند.  تجربه  ترک  دورۀ  در  آمفتامین 
فقدان فرایندهایی شیمیایی خواهد بود که تا قبل از این وجود داشته است. سایر 
فرایندهایی شیمیایی که در مغز اتفاق می افتد، به فرد کمک می کند تا بتواند سایر 
روابط عاشقانه را با وجود عالیمی که شبیه عشق آتشین دارد، ولی طوالنی مدت 

است، توجیه و تبیین کند.
شیفته گی  و  شیدایی  حالت  مداومِ  پیشرفت  شاهد  بادوام،  عشق های  در  معموالً 
به  تا حدی  فرایند حداقل  این  عاطفی هستیم؛  و  دل بسته گی عمیق  از  به حالتی 
نامیده  »اندورفین«  که  است  دیگری  عصبی  دهندۀ  انتقال  تدریجِی  فرایند  دلیل 
می شود. این انتقال دهندۀ شبه مورفینی، به عنوان یک مادۀ شیمیایی کاهش دهندۀ 
درد و تسکین دهنده عمل و کمک می کند تا احساس خوشی، رضایت، امنیت و 
با فردی که دوستش داریم  ما اجازه می دهد وقتی  به  بنابراین  آسوده گی داشت. 
هستیم، احساس خوبی داشته باشیم. به عالوه، چنین چیزی دلیلی دیگری است 
بر ترس و هراسی که فرد نسبت به از دست دادن رابطۀ عاشقانه دارد، زیرا آن ها 
را از دوز یک احساس )شیمیایی( خوب بودن و آرامش محروم می کند. شاید در 
آیندۀ نزدیک علم به کمِک ما آمده و بتوانیم از طریق مداخالِت پزشکی سطح این 
انتقال دهنده های عصبی را افزایش دهیم و بتوانیم به افرادی که در نتیجۀ شکست 

عشقی دچار مشکالت خلقی یا حتا حمالت قلبی عروقی شده اند، کمک کنیم.
نقش دوپامین در شیمی عشق

دوپامین و اکسی توسین مواد شیمیایی در مغز هستند که به برانگیخته گی جنسی 
خصوص  به  متعدد  مطالعات  می کنند.  کمک  عاشقانه  احساساِت  شکل گیری  و 
نقش دوپامین را در مبحث شیمی عشق نشان داده اند. دراین مطالعات با استفاده 
از fMRI )تصویربرداری با تشدید مغناطیسی از فعالیت های مغز(، به اسکن 
کردن مغز زنان و مردان هنگام تماشای عکس هایی از عشاق و دوستان پرداخته 
عکس  دیدن  هنگام  مغز  نقاط  برخی  در  دوپامین  سطح  می داد  نشان  نتایج  شد. 
پیدا می کرد. مطالعات دیگر حتا نشان داده اند که  افزایش  نه دوستان(  عشاق )و 
عاشق شدن با تولید انتقال دهنده های عصبی مانند دوپامین، سروتونین و اکسی 
توکسین همراه است. تحقیقات تا بدان جا پیش رفته اند که محققان معتقدند استفاده 
از روش هورمونی کنترل بارداری ممکن است باعث کاهش جذابیت جنسِی زنان 

برای همسران عاشق شان شود.
به نظر می رسد هنگامی که زنان، باردار یا در دورۀ تخمک گذاری هستند، پیام های 
شیمیایی خاصی را ارسال می کنند که باعث جذابیت جنسی می شود. در صورت 
استفاده از روش های کنترل بارداری هورمونی، چنین فرایندهایی شیمیایی کاهش 
پیدا می کند؛ بنابراین به نظر می رسد ُقرص ها و تزریقاِت ضدبارداری ممکن است 
رابطۀ  به یک  دادن  را که نقش مهمی در شکل  فرایند شیمیایی جذابیت جنسی 

عاشقانه دارد، کاهش دهد.
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علی رستگار

دست  با  »هفت«  فلِم  مخوِف  قاتل  دو«،  »جان  وقتی 
طنین  با  و  می شود  پولیس  ادارۀ  وارد  لباسی خونی  و 
صدای مرگبارش و ادای سه بارۀ کلمه بازرس، خودش 
زنجیره یِی  قتل های  پروندۀ  می کند،  قانون  تسلیم  را 
داستان به جای بسته شدن، وارد فضای دهشت ناک تر 

و پیچیده تری می شود.
تماشاگراِن این فلم حتمًا این سکانِس ویژه و رعب آور 
کهنه کار  کارآگاه  که  زمانی  نمی کنند:  فراموش  را 
کارآگاه  و  فریمن(  )مورگان  سامرست  سیاه پوست، 
جوان سفیدپوست، میلز )براد پیت( پس از پنج قتل، از 
پیدا کردِن عامِل این جنایت ها ناامید شده اند، آن هم در 
شرایطی که قاتل با تمهیدی زیرکانه هیچ اثر انگشتی از 

خود به جا نمی گذارد.
جنایی  ادبیات  آثار  از  مستقیمًا  »هفت«  فلم  گرچه 
واکر،  کوین  اندرو  و  نمی کند  تغذیه  پولیسی  و 
نوشته  مستقل  طور  به  را  آن  متِن  اثر  فلم نامه نویس، 
است، اما همان طور که در خود فلم به آن اشاره می شود، 
هنگام نگارش فلم نامه، اثر ادبی یی چون »دوزخ« دانته 
و مسالۀ هفت گناه کبیرۀ ذکر شده در آن مورد توجه 

قرار گرفته است.
چنین برداشِت آزادی نه به معنای فقدان و محدود بودِن 
منابع اقتباسی در حوزۀ جنایی و پولیسی، که اتفاقًا به 
معنای طیِف گستردۀ بسترهایی ست که برای تولید یک 
اثر استندرد و خوش ساخِت پولیسی و جنایی می توان 
به آن ها مراجعه کرد. یعنی ادبیات غرب در این ارتباط 
چنان دست پُری دارد که هیچ فلم ساز و تهیه کننده یی به 
محض این که به صرافِت ساخت اثری در عرصۀ جنایی 
و پولیسی بیفتد، ناامید و سرخورده نمی شود و می تواند 

به گنجینۀ ادبیات موجود در این زمینه مراجعه کند.
و  هالیوود  مکتب  در  نیز  چیره دستی  فلم نامه نویساِن 
پشتوانۀ  همه گی  که  شده اند  تربیت  اروپا  سینمای 
پولیسی دارند  ادبیات جنایی و  مطالعاتی درخشان در 
در  فراوانی  داستان پردازی های  ظرفیِت  ذهن شان  و 
جنایی  فلم نامه های  دیگر،  عبارت  به  دارد.  زمینه  این 
دایرۀ  از  جدا  نمی تواند  غرب  سینمای  پولیسی  و 
باشد و ضمیر  مشاهدات و مطالعات نویسنده گان شان 
و  می شود  فعال  ضروری  مواقع  در  آن ها  ناخودآگاه 
اثری در خور و شایسته خلق می کند. ادبیات داستانی 
جنایی به عنوان یکی از سبک های ادبی که روایت گِر 
پیگرد  از سوی مجرمان و مراحل  قصه های جنایت ها 
در  ریشه  است،  قانون  مجریان  سوی  از  آن ها  قانونی 
تخیل  با  زیادی  اندازۀ  تا  البته  که  دارد  واقعی  بستری 
می شود.  ترکیب  نویسنده گان  داستان پردازی  قدرت  و 
به  رسیدگی  مأمور  که  خصوصی  کارآگاه هایی  وجود 
پرونده های جرم و جنایت می شوند، در نظام پولیسی 
و قضایی امریکا و اروپا نسبت به دیگر نقاط دنیا امری 
بدیهی تر و جاافتاده تر است و به همین دلیل، هم فلم ها 
و سریال های مختلف گاهی سراغ چنین شخصیت های 
کاریزماتیک و جذابی می روند که با توجه به شکل و 
شمایل و شیوۀ پوشش، ظرفیت تصویرِی زیادی دارند.
و  سینما  برای  مناسبی  بسیار  خوراک  ادبیات،  این 
تلویزیون است که همواره در کمین به تصویرکشیدِن 
این که  به ویژه  است.  جذاب  سوژه های  و  موضوعات 
تماشاگر  بالقوۀ جذب  از ظرفیت های  پُر  آثاری  چنین 
است که به صورِت هم زمان، هم او را سرگرم می کند 
چون  عناصری  وجود  تعمق.  و  تفکر  به  وادار  هم  و 
تعلیق، نقاط عطف داستانی، گره افکنی، اکشن و تعقیب 
و گریز برای بیشتر تماشاگراِن سینما جذابیت دارد و 
ادبیات جنایی و پولیسی هم تا دل تان بخواهد، واجد 

چنین مولفه های مخاطب پسندی است.
آگاتا  جهان،  جنایی نویس  مشهورترین  بی گمان 
پرآوازه  کارآگاه های  خلق  با  که  است  فقید  کریستِی 
مارپل  خانم  و  پوآرو  هرکول  چون  منحصربه فردی  و 
نامش را به عنوان بانوی ادبیاِت کارآگاهی و داستان های 
جنایی  رمان   66 نوشتن  به خاطر  و  کرد  تثبیت  جنایی 
برکت  کریستی  تولد  گرفت.  را  جنایت«  »ملکۀ  لقب 
بود  سینما  و  تلویزیون  ادبیات،  به  توامان  هدیه یی  و 
و  کتاب خوانان  رساند؛  نوایی  و  نان  به  را  بسیاری  و 
با  آمیخته  شعِف  به  را  نمایشی  هنرهای  دوست داران 
اهالی  و  مترجمان  و  ناشران  برخی  و  لذت  و  ترس 
سینما و تلویزیون را به درآمدهایی سرشار و جیب هایی 
انگلیسی  بانوی  این  از  داستانی  نمی کنم  پُرپول. گمان 
مجموعه  یا  تیاتر  فلم،  به  تبدیل  که  باشد  مانده  باقی 
پوآرو  هرکول  معتبر  تلویزیونی  مجموعۀ  باشد.  نشده 
ساچت(  همان  )یا  سوشی  دیوید  درخشان  بازی  با 
سطح  در  او  بیشتر  معرفی  در  موثری  نقش  بی تردید 
است  بلژیکی  و  ریزاندام  مردی  پوآرو،  داشت.  جهان 
که زمانی عضو پولیس بلژیک بوده، اما تصمیم می گیرد 
برای ادامۀ عمر به انگلستان برود و آن جا در هیبِت یک 

کارآگاه خصوصی به کشف رازهای قتل های صورت 
گرفته بپردازد.

مجموعۀ »خانم مارپل« با بازی جوان هیکسون هم اثر 
معروِف دیگری است که بر اساس داستان های کریستی 
به قصد  تنهایی است که  او زن کهنساِل  ساخته شده. 

تفریح سراغ حل معماهای جنایی پیرامونش می رود.
آثار  برخی  تلویزیونی،  مجموعۀ  دو  این،  بر  عالوه 
کریستی در سینما نیز مورد اقتباس قرار گرفته که از آن 
جمله می توان به »قتل در قطار سریع السیر شرق« ساختۀ 
سیدنی لومت با بازی آلبرت فینی در نقِش پوآرو اشاره 
کرد. سینما بعد از این که استفاده های الزم و کافی را از 
داستان های کریستی برد، چند سال پیش سراغ زنده گی 
خصوصِی او هم رفت تا فلمی دربارۀ گم شدن مرموز 

این جاست  جالب  بسازد.  ساله گی   36 در  او  11روزۀ 
که بدانید کریستی سال ها بعد از مرگش حتا خوراک 
بازی های رایانه یی هم شده و چهار داستاِن او به بازی 

تبدیل شده است.
هم  انگلستان  اهل  کارآگاه خصوصی  هولمز،  شرلوک 
دویل،  کانن  سرآرتور  توسط  این که  از  بعد  سال ها 
پردۀ  به  شد،  خلق  اسکاتلند  اهل  پزشک  و  نویسنده 
سینما و قاب تلویزیون راه یافت و اقتباس های زیادی از 
آن صورت گرفت. سریال تلویزیونی قدیمی »شرلوک 
و  اصلی  نقش  در  فقید  برِت  جرمی  بازی  با  هولمز« 
در  کامبربچ  بندیکت  بازی  با  »شرلوک«  سریال جدید 
نقش هولمز، دو اثر از معروف ترین آثار در این ارتباط 
است. در سال های اخیر، هالیوود دو فلم سینمایی هم 
بر اساس داستان های هولمز ساخت که در آن رابرت 
نقش  در  الو  جود  و  هولمز  نقش  در  جونیور  داونی 
اما  پرداختند،  نقش  ایفای  به  واتسون،  دکتر  دستیارش 
به  نیز سینما در چند مقطع روی خوش  پیش  سال ها 
اثر دویل نشان داد که به عنوان نمونه می توان از فلم 
»درنده باسکرویل« با بازی بزیل رتبون در نقش هولمز 

و نایجل بروس در نقش واتسون اشاره کرد.
داستان کارآگاهی خصوصی که با کالهی بر سر و پیپی 
تحلیل  و  تجزیه  و  دنبال  را  مسایل  دقت  با  دهان  در 
می کند تا پی به راز جرم و جنایت ها ببرد، هرگز برای 
سینما کهنه نمی شود و فلم سازان تا همیشه می توانند از 
پولیسِی  و  ادبیات جنایی  اما  ببرند.  بهره ها  آن  گنجینۀ 
به بزرگانی چون کریستی  تنها منحصر و محدود  دنیا 
و کانن دویل نمی شود و چهره های توانای بسیاری در 
این زمینه قلم زده و خواسته و ناخواسته موقعیت های 
اقتباسی درخشانی را در اختیار سینماگران قرار داده اند. 
داستان هایی  خلق  تکرار  واسطۀ  به  یا  که  افرادی 
این چنینی اساسًا در زمرۀ جنایی نویس ها قرار می گیرند 
یا برای طبع آزمایی سراغ اثری با این مضمون رفته و 
َهِمت،  دشیل  آمده اند.  بیرون  آن هم  از  سربلند  اتفاقًا 
و  پولیسی  رمان های  چیره دست  و  نویسندۀ سرشناس 
جنایی امریکا در دهۀ30 میالدی چند داستان شاخص و 

بسیار خواندنی نوشت که همان زمان به فلم برگردانده 
شد. رمان »ترکه مرد« او پایه گذار یک مجموعه موفِق 
و  شد  لوی  میرنا  و  پاول  ویلیام  بازی  با  تلویزیونی 
فلم  ساخت  زمینۀ  نیز  مالت«  »شاهین  پُرآوازه اش  اثر 
درخشانی به همین نام به کارگردانی جان هیوستون و 

بازی همفری بوگارت را فراهم کرد.
و  جنایی  ادبیات  صاحب نامِ  چهره های  از  دیگر  یکی 
مورد  آثارش  بیشتر  که  بود  چندلر  ریموند  پولیسی، 
است.  گرفته  قرار  سینمایی  و  تلویزیونی  اقتباس های 
بازی  و  هاکس  هاوارد  کارگردانی  به  ابدی«  »خواب 
)با  محبوبم«  »بدرود  باکال،  لورن  و  بوگارت  همفری 
و   1944  ،1942 های  سال  در  سینمایی  برداشت  سه 

رابرت  کارگردانی  به  طوالنی«  »خداحافظی  و   )1975
آلتمن برخی از این آثار است. اما وقتی صحبت از جرم 
و جنایت و اقتباس های ادبی جنایی در سینما می کنیم، 
نباید نام استاد مسلِم سینمای دلهره، آلفرد هیچکاک را 
از قلم بیندازیم که در آن صورت سرنوشِت ما دست 
او  آثار  شخصیت های  از  بسیاری  سرانجام  از  کمی 
عالقۀ  مورد  موضوع  جنایت،  و  داشت! جرم  نخواهد 
این کارگردان فربۀ انگلیسی بود و کمتر فلمی از اوست 
که نشانی از شر در آن پیدا نباشد. حتا می توان گفت 
مهار  و  گرفته  کار  به  سینما  در  هیچکاک  نبوغ  اگر 
یا  زودیاک  یک  عنوان  به  او  از  باید  امروزه  نمی شد، 

جفری دامر یاد می کردیم!
بگیر،  مرگ  نشانۀ  به  مرا  ترن،  در  بیگانه گان  طناب، 
سرگیجه، پرنده گان و توطیۀ خانواده گی به اندازۀ کافی 
مواد اولیۀ الزم برای وقوع جرم و جنایت را دارند و 
هیچکاک هم به عنوان سرآشپز جنایی، خوراک مناسبی 

را برای گرسنه گان پلیدی مهیا می کند.
منبع  عنوان  به  ادبی  اقتباس  از  همیشه  هیچکاک 
بر  او  آثارِ  برخی  و  می کرد  استفاده  بی پایان  تغذیه یی 
اساس بعضی از بهترین رمان های جنایی ساخته شده 
که از آن جمله می توان به مأمور مخفی نوشتۀ سامرست 
موآم، خراب کاری به قلم جوزف کنراد و ربه کا اثر دافنه 
اما همان طور که  دوموریه اشاره کرد. سینمای فارسی 
داستانی  ادبیات  پُرالهامِ  و  عظیم  منبع  به  مجموع  در 
نیز  پولیسی  ادبیات جنایی و  برای  بی اعتناست،  جهان 
تره یی ُخرد نمی کند و از آغاز تا امروز به جز نمونه هایی 
اقدام  ناموفق،  مواقع  بیشتر  در  البته  و  انگشت شمار 
ارزنده و مانده گاری انجام نداده است. هنوز هم وقتی 
صحبت از سینمای دلهره، جنایی و پولیسی در قلمرو 
خاچیکیان  ساموئل  نام  به  تنها  می کنیم،  فارسی  زبان 
فلم  چند   50 و   40  ،30 دهه های  در  که  برمی خوریم 
ایران  در  جنایت  و  جرم  بر  مبتنی  دلهره آور  شاخِص 
ساخت. ولی بعد از او نه سینمای فارسی به این گونه 
عالقه نشان داده و نه در صورت ساخت فلم، تماشاگراِن 
فارسی زبان از آن استقبال کرده اند. البته پُرواضح است 
که ما فارسی زبان ها نه فلم نامه نویساِن خبره یی در این 
زمینه داریم و نه آن ظرفیت های گستردۀ غرب را در 
ارتباط با ادبیات جنایی. اساسًا ادبیات جنایی و پولیسی 
در میاِن ما، هم غایب و هم کمرنگ است و هم آن سر 
و شکِل جذاب و سرگرم کنندۀ اروپا و امریکا را ندارد 
که تماشاگران را به سالون های سینما بکشاند. ادبیات 
جنایِی فارسی جز مواردی انگشت شمار و جرقه هایی 
نوشتۀ  تاریکی  در  فیل  اعتنای  قابل  رمان  )مثل  گذرا 
قاسم هاشمی نژاد( یا منحصر به پاورقی های مطبوعاتی 
بوده یا دست باال ترجمه هایی از ادبیات جنایی غرب در 
کتاب هایی به قطع جیبی که البته از زمان نشر و رونق 
این آثار هم سال ها می گذرد. پس در باغ چنین ادبیاِت 
نمی روید  نیز  زیبا  و  خوشبو  گلی  متزلزلی،  و  سست 
و فلم نامه نویسانی هم که بوی خوشی را در این فضا 
استشمام نکرده اند و تربیت شدۀ چنین فضایی نیستند، 

نمی توانند حرکت موثری انجام دهند.
تنها  را  پولیسی  و  جنایی  فلم های  بازار  کسادی  اما 
مربوط  گونه  این  داستانِی  ادبیات  ضعِف  به  نمی توان 
دانست، بلکه مسایل مهم و تعیین کننده یی چون ضعِف 
میدانی  ویژۀ  جلوه های  نبود  تولید،  استندرد  امکانات 
و  صحنه ها،  برخی  اجرای  برای  مطلوب  رایانه یی  و 
این مسأله دخیل هستند. در  این دست در  از  موانعی 
قابل  جنایی  داستانی  ادبیات  فقدان  و  شرایطی  چنین 
اعتنا، تنها شاهد چند تالش مختصر در سینما بوده ایم 
که  است  مستقل  اقدامی  و  عالقه  از  ناشی  آن هم  که 
ریشه یی در ادبیات ندارد. بندر مه آلود، مردی در آینه، 
چشم شیطان، آخرین بندر، شب های تهران، فلم موفِق 
فلِم  قریبیان و چند  فرامرز  به کارگردانی  »گناهکاران« 
ژانر  فارسی در  تمام قدم هایی ست که سینمای  دیگر 
ایران  تلویزیوِن  البته  است.  برداشته  پولیسی  و  جنایی 
در این زمینه تالش های بیشتری از خود نشان داده و 
می توان از مجموعه هایی چون »کارآگاه علوی« )ساختۀ 
آخرین  و  شیطان  چشم  فلم های  که  هدایت  حسن 
بندرِ او نشان می دهد عالقه و استعداد خاصی در این 
بازی  )با  پوراحمد(  )کیومرث  »سرنخ«  دارد(،  زمینه 
اوصیا(، »مزد  امیرحسین  به نقش  جهان بخش سلطانی 
»کارآگاهان«،  بیدار«،  و  ترس«، »هوش سیاه«، »خواب 
برد  نام  موش«  »تله  تیـاتر  تله  و  نمی میرند«  »پهلوانان 
که به موفقیت و محبوبیت دست پیدا کردند. در حالی 
ادعای  دل نازکی،  از  ترکیبی  با  فارسی زبان ها  ما  که 
اخالق مداری، احتیاط، ناتوانی و بی اعتنایی به ساده گی 
بالقوۀ جذب تماشاگر می گذریم،  این ظرفیِت  از کنار 
سرچشمۀ  این  از  دنیا  پولیسِی  و  جنایی  سینمای 
می برد  بهره  خود  نفع  به  ادبیات  بی پایاِن  و  سرخ گون 
با قصه یی نفس گیر میخکوب  را  تماشاگران  بار  و هر 

می کند.
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افغانستانوپاکستانبهیکدیگر...
پاکستان،  ارتش  فرمانده  شریف  راحیل  جنرال  با  آنها 
سفری از پیش اعالم نشده بود و به احتمال بسیار زیاد 
برای ادامه گفت وگوهای دو کشور درخصوص حادثه 

تروریستی پیشاور انجام شده است.
در  دیروز  که  دیداری  در  دو کشور  ارتش  فرماندهان 
مقر فرماندهی ارتش پاکستان در شهر راولپندی برگزار 
شد، به یکدیگر درخصوص ادامه تالش ها و همکاری 

برای مقابله با تروریسم اطمینان دادند.
حمله  از  پس  روز  یک  و  گذشته  چهارشنبه  روز 
کشته  باعث  که  پیشاور  مدرسه  به  طالبان  تروریستی 
راحیل  جنرال  شد،  آموز  دانش   130 از  بیش  شدن 
شریف بدون اعالم قبلی به کابل سفر کرد تا درباره این 
با مقامات عالی دولت و  امنیتی،  حادثه و موضوعاتی 

ارتش افغانستان گفت وگو کند.
فرماندهان  از  یکی  نارای  آگاه، عمر  منابع  گزارش  به 
طالبان پاکستان، طراح اصلی حمله تروریستی به مدرسه 
پیشاور بوده و در جایی در افغانستان مخفی شده است 
و سفر هفته گذشته عالی ترین مقام ارتش پاکستان به 
کابل، برای گفت و گو درباره حادثه تروریستی پیشاور 

انجام شد.

احمـد عمران
اعضای  و  طالبان  گروه  رهبر  عمر  مال  دیگر  امریکا 
نمی دهد. سخنگوی وزارت  قرار  را هدف  آن  ارشد 
آیندۀ  سال  جنوری  دومِ  از  است،  گفته  امریکا  دفاِع 
میالدی، امریکا رهبر گروه طالبان و نفراِت تحت امِر 
او را مورد پیگرد قرار نخواهد داد. سخنگوی وزارت 
دفاع امریکا تصریح کرده است، زمانی این افراد مورد 
حمله قرار می گیرند که تهدیدی برای امنیِت امریکا 

تلقی شوند. 
به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع امریکا، پس از سال 
ترک  را  افغانستان  کشور  این  نظامیان  که   2014
گروه  رهبر  عمر  مال  مثل  افرادی  پیگرد  می کنند، 
این  بود.  خواهد  افغانستانی  نیروهای  وظیفۀ  طالبان، 
تصمیم درست زمانی گرفته می شود که هفتۀ گذشته 
سایت افشاگر ویکی لیکس، اسناد تازه یی را از سازمان 
اطالعات مرکزی امریکا نشر کرد. در این اسناد که به 
سال 2009 برمی گردد، تأکید شده که حذف فیزیکِی 
رهبران طالبان تأثیر اندکی در جنگ افغانستان داشته 

است. 
قبال  در  خود  سیاسِت  تغییر  به  حالی  در  امریکا 
گروه های دهشت افکن که عماًل از حمایت دولت های 
منطقه برخوردارند، اقدام می کند که وضعیت جنگی 
و امنیتی در افغانستان به صورت دراماتیکی به سوی 
بحران پیش می رود. در ماه های پس از ایجاد دولت 
افغانستان  سراسر  حمالت  از  موجی  ملی،  وحدت 
و  گسترده  اندازه یی  به  حمالت  این  گرفت.  فرا  را 
را  نگرانی  و  عماًل سراسیمه گی  که  بوده  غافل گیرانه 
جدید  دولِت  سران  و  امنیتی  ساختارهای  میان  در 
به وجود آورده است. به گفتۀ برخی آگاهان، رهبران 
دستور  خود  افراد  به  تازه  تصمیِم  یک  در  طالبان 
عمدۀ  مراکز  و  شهرها  به  خود  حمالِت  که  داده اند 
به  بخشند.  شدت  را  کشور  در  غیرنظامی  و  نظامی 
ایجاد  برای  طالبان  تازۀ  تصمیم  آگاهان،  این  گفتۀ 
فشار بر دولت نوپای وحدت ملی، پس از آن گرفته 
را  خود  سربازان  به زودی  کرد  اعالم  امریکا  که  شد 
از  بیرون می کند؛ موضوعی که همواره  افغانستان  از 
سوی حمایت گران جنگی و معنوی طالبان، یکی از 
انگیزه های اصلی جنگ در افغانستان و منطقه خوانده 

می شود. 
مولوی فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان در 
هنگام دیدار رییس جمهوری افغانستان از این کشور، 

خارجی  نیروهای  را حضور  جنگ  ادامۀ  دلیل  دقیقًا 
که  پاکستانی  مولوی  این  کرد.  عنوان  کشور  این  در 
گفت  می شود،  شناخته  طالبان  معنوی  پدر  عنوان  به 
که حضور سربازان خارجی در افغانستان باعث شده 
چندی  شود.  مختل  نیز  پاکستان  امنیتی  وضعیت  که 
پس از آن، رییس پیشین استخباراِت پاکستان نیز در 
خارجی  نیروهای  خروج  خواهان  مشابه،  اظهارات 
که  است  گفته  گل  حمید  جنرال  شد.  افغانستان  از 
افغانستان  در  صلح  تأمین  برای  پاکستان  تالش های 
تا زمانی که نیروهای خارجی در این کشور حضور 

داشته باشند، به نتیجه نمی رسد.
 اما آقایانی که حضور سربازان خارجی را بهانۀ جنگ 
در افغانستان می دانند، حتمًا به بیماری فراموشی مبتال 
به  واکنش  در  دقیقًا  خارجی  نیروهای  زیرا  شده اند؛ 
پیش  که  شدند  افغانستان  وارد  جنگی  و  دخالت ها 
برخی  حمایت  و  به وسیله  و  بود  شده  آغاز  آن  از 

کشورهای منطقه تداوم می یافت. 
به  نیرو  از سقوط طالبان، هرگز بحث فرستادِن  پس 
افغانستان مطرح نبود. فرستادن نیرو زمانی به عنوان 
بحث جدی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد 
توانایی  جدید،  دولت  ایجاد  دنبال  به  افغانستان  که 
آن  از  عماًل  که  را  هراس افکنی  از  موجی  با  مقابله 

سوی مرزها رهبری و هدایت می شد، نداشت. 
دولت جدیِد افغانستان که به دنبال توافقات بن اول 
شکل گرفت، زعامت کشوری را به دست گرفت که 
تمام امکانات اقتصادی و امنیتِی خود را در یک جنِگ 
با  وقتی  جدید  دولت  بود.  داده  دست  از  فرسایشی 
هراس افکن  گروه های  سوی  از  بالفعل  تهدیدهای 
نظامی  حمایت  خواهان  شد،  روبه رو  حامیان شان  و 
و  زمان  بدون  نیز  حمایت  این  شد.  جهانی  جامعۀ 

شرایط ویژه نبوده است. 
سربازان خارجی برای زمانی محدود وارد افغانستان 
زمینه های  که  شد  متعهد  جهانی  جامعۀ  و  شدند 
تشکیل و ایجاد ارتش و پولیس جدید برای افغانستان 
چه  نیروها  این  رفتن  با  حاال  اما  می بیند.  تدارک  را 
ضمانتی وجود دارد که جنگ و ناامنی در افغانستان 

پایان یابد؟
 امریکا در حالی می خواهد سربازان خود از افغانستان 
را بیرون کند و دیگر افراد گروه طالبان را مورد پیگرد 
قرار ندهد که حتا ضمانت منطقه یی برای حمایت از 
شاید  است.  نیامده  دست  به  دهشت افکن  گروه های 

دیگر برای امریکا جنگ افغانستان، آن جاذبه های سال 
های 2001 را نداشته باشد و به همین دلیل این کشور 
به  امریکا  آیا  اما  نمی داند؛  خود  دشمن  را  عمر  مال 
اهداف اصلی خود در این جنگ که عبارت از تأمین 

امنیت و ثبات در منطقه بود، دست یافته است؟ 
زیرا  است؛  منفی  پرسش  این  پاسخ  شک  بدون 
هراس افکنی هم چنان به عنوان تهدید اصلی هم برای 
منافع امریکا و هم برای بقای افغانستان تلقی می شود. 
گروه های  قبال  در  امریکا  سیاست  و  برخورد  نوع 
دهشت افکن در سیزده سال گذشته سبب شد که این 
گروه ها با سخت جانی در برابر حمالت نیروهای ناتو 
موفق  امریکایی ها حتا  دهند.  نشان  مقاومت  از خود 
با  بی امان  و  جدی  مبارزۀ  به  را  پاکستان  که  نشدند 
هراس افکنی که حاال خودش قربانی آن است، تشویق 

کنند.
 از جانب دیگر، تصمیم تازۀ امریکا مبنی بر عدم پیگرد 
حرکت ها  برخی  با  می تواند  طالبان،  ارشد  رهبران 
برای گفت وگوهای صلح که به رهایی برخی زندانیان 
طالبان از زندان گونتانامو انجامید، پیوند داشته باشد. 
به تازه گی این شایعه در برخی رسانه ها بازتاب یافته 
می شود.  بازگشایی  قطر  در  طالبان  دفتر  به زودی  که 
این گزارش اعالم  با نشر  پاکستان  برخی رسانه های 
به حضور دو  امریکا نسبت  این بار دولت  کردند که 
صلح،  گفت وگوهای  جریان  در  کشور  این  نمایندۀ 
استقبال کرده است؛ موضوعی که قباًل با واکنش منفی 

امریکا روبه رو شده بود. 
دروازۀ  بتواند  که  نیست  بی میل  نیز  افغانستان  دولت 
گفت وگوهای صلح با طالبان را باز کند. حاال این که 
مسیر گفت وگوها چه گونه هدایت خواهد شد، برای 
دولت مردان جدید چندان مهم به نظر نمی رسد. آقای 
قناعت  را  طالبان  ممکن  نحو  هر  به  می کوشد  غنی 
دهد که دست از مبارزاِت مسلحانه بردارندـ هرچند 
که این تالش ها تا به حال بیشتر به زیان دولت جدید 
تمام شده است. بسیاری از ناظران مسایل افغانستان 
قبلی  دولت  به ساِن  جدید  دولت  که  می کنند  انتقاد 
هنوز به تعریِف روشنی از دوست و دشمن نرسیده 
و به همین دلیل نمی تواند که مدیریت روند صلح را 
انجام دهد. به هر حال، سیاست تازۀ امریکا می تواند 
تأثیرات منفی  بر روند سیاسی افغانستان به جا بگذارد، 
طالبان  از  درستی  تعریِف  هنوز  که  زمانی  آن هم 

به دست نیامده است.
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و... تشکیل قانون در تعدیل
 اساسی صراحت دارد که تعدیل در قانون انتخابات 
در  نیست؛  جایز  ملی  شورای  تقنینی  اخیر  سال  در 
حالی که ما هنوز در سال چهارم تقنینی استیم و وارد 

سال پنجم نشده ایم.
بحث  این که  دیگر  مهم  مساله  کرد،  تأکید  مجروح 
نه  است  انتخابات  قانون  اساسی،  قانون   109 ماده 
قانون تشکیل وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
تشکیل  قانون  در  تغییر  یا  تعدیل  بنابراین  انتخابات؛ 
وظایق و صالحیت های هر دو کمیسیون جایز است 

و هیچ مانع قانونی ندارد.
که  را  تعدیالتی  پس  کرد،  اضافه  مجلس  عضو  این 
در خصوص قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
پیشنهاد  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون 
کردیم، کاماًل مطابق قانون اساسی است و هیچ گونه 

تخطی قانونی صورت نگرفته است.
در این حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشکده حقوق 
قانون  اساسی،  قانون  بنابر  می گوید،  کابل  دانشگاه 
و صالحیت های  وظایف  تشکیل  قانون  و  انتخابات 
پنجم  سال  اخیر  تا  می تواند  انتخابات  کمیسیون 

شورای ملی مورد بحث مجلس قرار گیرد.
در  می خواهد  نماینده گان  مجلس  کرد،  تاکید  وی 
کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون 
انتخابات تغییراتی را وارد کند که این اقدام شورای 
ندارد؛ ولی چون کمیسیون  قانونی  ملی هیچ مشکل 
انتخابات این اقدام پارلمان را به زیان خود می بیند، 

بنابراین دنبال راه چاره می گردد.
کمیسیون  عملکرد  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به   
انتخابات  قانون  خالف  امروز  تا  آغاز  از  انتخابات 
عملکردهای  بنابراین  بوده؛  اساسی  قانون  خالف  و 
خالف قانون کمیسیون انتخابات، همان طور که ما را 

در  بود،  کرده  مواجه  چالش  با  گذشته  انتخابات  در 
با مشکالت جدی مواجه خواهد ساخت؛  نیز  آینده 
تشکیل  قانون  در  تغییراتی  تا  است  نیاز  بنابراین 
وظایف و صالحیت های کمیسیون انتخابات به میان 

بیاید.
به باور استاد هاشمی، کمیسیون انتخابات دنبال بهانه 
ممکن  و  است  انتخابات  انداختن  تعویق  به  برای 
نماینده گان  مجلس  عملکرد  اینکه  بهانۀ  به  است 
خالف قانون است، می خواهد انتخابات را به تعویق 

بی اندازد.
جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  همین  در 
مدنی می گوید، اصالحات در قانون انتخابات در سال 
اخیر کاری پارلمان نمی تواند مورد بحث قرار گیرد؛ 
و  قانون تشکیل وظایف  مورد  در  تغییر و بحث  اما 
موضوع  یک  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های 

جداگانه است.
وی افزود، پس قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
کمیسیون انتخابات می تواند مورد بحث قرار گیرد و 
این که تغییراتی درآن وارد شود، هیچ مشکل قانونی 

ندارد.
اصالحات  به  نیاز  انتخابات  قانون  رفیعی،  گفتۀ  به 
تهدید  یک  نشود،  اصالح  قانون  این  اگر  زیرا  دارد، 
جدی برای دموکراسی آینده افغانستان و همین طور 
تهدید بسیار جدی برای صلح و ثبات کشور خواهد 

بود.
ترکیب  با  پارلمانی  انتخابات  اگر  کرد،  تاکید  او 
فعلی کمیسیون انتخابات، قانون انتخابات فعلی و با 
وضعیت فعلی برگزار شود، یقینًا که یک فاجعه ملی 

به بار خواهد آمد.
بهتر  بسیار  کرد،  اضافه  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس 
تعویق  به  یکسال  پارلمانی  انتخابات  که  بود  خواهد 

بیا فتد تا مشکالتی و چالش هایی که فرا راه انتخابات 
برگزار  انتخابات  سپس  و  برطرف  است،  پارلمانی 

شود.
پس از خاموشی حکومت در زمینۀ آوردن اصالحات 
در کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون عدلی و قضایی 
مجلس نماینده گان طرحی را ارایه رکد که بر بنیاد آن 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  مادۀ  ده  در 
خواهد  میان  به  تعدیل هایی  انتخاباتی  کمیسیون های 

آمد.
مجلس  طرح  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اکنون 
که  می ورزد  تأکید  و  می داند  سیاسی  را  نماینده گان 
این  در  کارش  اخیر  سال  در  نمی تواند  ملی  شورای 

قانون تعدیل بیاورد.
اعضای  نماینده گان،  مجلس  طرح  بنیاد  بر 
رؤسای  با  مشوره  از  پس  انتخاباتی  کمیسیون های 
شورای ملی از سوی رییس جمهور و رییس اجرائیۀ 
نیزمدت  و  برگزیده می شوند  ملی  حکومت وحدت 
کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی از شش سال به 

دو و نیم سال کاهش می یابد.
در کنار این، دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو 
ناظر در کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی 
عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون های 
باید  انتخاباتی در برابر رییس جمهور و شورای ملی 

پاسخگو باشند.
اول  در  ملی  کار شورای  دورۀ  اساسی  قانون  بربنیاد 
انتخابات  و  می رسد  پایان  به  آینده  سال  ماه سرطان 
شورای ملی باید در مدت 30 تا 60 روز پیش از پایان 

کار مجلس نماینده گان برگزار شود.
ماه  دوم  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  این  از  پیش 
برگزاری  روز  را  آینده هجری خورشیدی  سال  ثور 

انتخابات شورای ملی اعالم کرده بود.

پاکستاندشمِنجانشیعیان...
تغییرات بنیادی در سیاست این کشور انجام داده 
و سرکرده گروه ستیزه جوی طالبان پاکستان را از 

زندان آزاد کند.
از  پنجاب  ایالت  در  دولت  مقامات  آنکه  از  پس 
مالک  بازداشت  ادامه  بر  مبنی  خود  درخواست 
اسحاق، سرکرده گروه لشکر جهنگوی که در قتل 
مسلمانان شیعه در این کشور دست دارد، صرف 
نظر کردند، اسالم آباد قرار است این تروریست را 

روز پنجشنبه آینده از زندان آزاد کند.
زیادی  تعداد  مسوولیت  تاکنون  جهنگوی  لشکر 
از حمالت مرگبار از جمله دو بمب گذاری علیه 
شیعیان در سال 2013 میالدی در شهر کویته در 
به کشته شدن حدود  پاکستان راکه  جنوب غرب 

200 نفر منجر شد، بر عهده گرفته است.
با  گفت وگو  در  پاکستان  حقوقی  مقام  یک 
دادگاه  قاضی  سه  کرد  اعالم  فرانسه  خبرگزاری 
دوره  گرفتند  تصمیم  دوشنبه  روز  الهور  عالی 

حبس مالک اسحاق را تمدید نکنند.
مالک  امریکا  خارجه  امور  وزرات  امسال،  اوایل 
اسحاق را در فهرست تروریست های ویژه جهان 

قرار داد. 
دادگاه ضد تروریستی پاکستان در ماه می این فرد 
متهم  و سخنرانی هایی  برافروختن خشونت  به  را 
کرد که باعث خشم و نفرت مردم این کشور شده 
این  مقررات عمومی  و  قوانین  اساس  بر  و  است 

تروریست را حبس کرد.
از زمان حمله به مدرسه در شهر پیشاور پاکستان 
که طی آن 149 نفر از جمله 133 دانش آموز کشته 
شدند، دولت پاکستان عملیات ضد تروریستی را 

در سراسر این کشور گسترش داده است.
اعالم  دوشنبه  روز  پاکستان  مقامات  این  از  پیش 
کردند دولت این کشور تصمیم دارد طی هفته های 

آینده 500 تروریست را اعدام کند.
یک مقام دفتر نخست وزیر پاکستان نیز روز سه 
شنبه تاکید کرد نواز شریف به منظور متمرکز شدن 
وزرای  با  نشستی  در  تروریست ها  به  حمله  در 
ارتش،  ارشد  مقامات  و  حقوقی  مشاوران  دولت، 
امور جاری دفتر خود را به حالت تعلیق درآورده 

است.
گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت 

حمله به مدرسه نظامیان را بر عهده گرفت است.
را  پاکستان  جمعیت  پنجم  یک  حدود  شیعیان 

تشکیل می دهند.

جنگیکهقهرمانانشرامیبلعد



به  انرژی  قرارداد  روسیه  و  پاکستان  بار،  نخستین  برای 
احداث  برای  دالر  میلیون  هفتصد  و  میلیارد  یک  ارزش 
کردند،  امضا  الهور  به  کراچی  از  گاز  انتقال  لوله  خط 
اقدامی که می  تواند منجر به بهبود هرچه بیشتر مناسبات 

دو کشور شود. 
مقامات  از  نقل  به  پاکستان  تریبیون  اکسپرس  روزنامه 
مسوول نوشت این خط لوله برای انتقال گاز طبیعی مایع 
ال ان جی از کراچی به استان پنجاب مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
به  شویگو  سرگئی  گذشته  ماه  دیدار  در  توافقنامه  این 
وزیر  یک  دیدار  نخستین  که  است  شده  امضا  پاکستان 
به  اخیر  پنج سال  و  پاکستان طی چهل  به  روسیه  دفاع 

شمار می رود. 
در طول این دیدار، اسالم آباد و مسکو همچنین توافقنامه 
همکاری دفاعی و نظامی امضا کردند. این نخستین بار 
یک  اخیر  دهه  چند  طی  روسیه  و  پاکستان  که  است 

توافقنامه در زمینه انرژی امضا می کنند. 
پاکستان طی چند سال اخیر اقداماتی برای بهبود مناسبات 
با روسیه و تقویت روابط دو جانبه صورت داده است. 
جنرال اشرف پرویز کیانی فرمانده سابق ارتش پاکستان 
طی سالهای 2009 و 2012 میالدی به روسیه سفر کرد. 
اوایل امسال نیز روسیه تحریم ها صادرات تسلیحات به 
پاکستان را لغو کرد و فروش هلیکوپتورهای نظامی ام آی 
35 روسیه به پاکستان در آخرین مراحل خود قرار دارد. 
لوله  دو خط  احداث  حال  در  حاضر  حال  در  پاکستان 
انتقال ال ان جی است که با مشکالت زیادی روبرو شده 
است. از جمله این خط لوله ها خط لوله انتقال گاز بندر 

گوادر و نیز خط لوله جنوب از کراچی به الهور است.
دولت پاکستان همچنین توافقنامه یی سه میلیارد دالری با 
چین امضا کرده است و عملیات احداث خط لوله ال ان 
جی گوادر و نیز پروژه پایانه آن را به این کشور واگذار 

کرده است. 
روسیه همچنین به پاکستان در احداث کارخانه های فوالد 
کمک کرده است و حمایت های گسترده ای از شرکت 
توسعه نفت و گاز روسیه کرده است که همچنان برای 
اکتشاف نفت و گاز از تجهیزات ساخت روسیه استفاده 

می کند. 
روزنامه اکسپرس تریبیون همچنین گزارش داد پاکستان 
ایران  از  انتقال گاز  لوله  از خط  پیشنهاد احداث بخشی 
را به چین و پاکستان ارائه کرده است با این حال هر دو 
کشور به علت تحریم هایی که برضد ایران اعمال شده 

است از پذیرش این طرح خودداری کرده اند.

وکالی پاکستانی می گویند دادگاهی ویژه که به پرونده 
اسبق  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  بزرگ  خیانت 
پاکستان رسیدگی می کند، روز سه شنبه از رسیدگی به 

این پرونده خودداری کرد.
دادگاه  آباد،  اسالم  از  هوا  شین  خبرگزاری  گزارش  به 
عالی اسالم آباد این دستور را حدود یک ماه بعد از آنکه 
این دادگاه ویژه دستور داده بود تا دولت فدرال، شوکت 
عزیز، نخست وزیر اسبق، رییس قضات وقت پاکستان و 
وزیر اسبق دادگستری را به اتهام مشارکت در پرونده فرا 

بخواند، صادر کرد.
پرویز مشرف در نومبر سال 2007 قانون اساسی را معلق 
و دستور قانون اساسی استانی را به اجرا درآورد. عملی 

که به ملغی شدن قانون اساسی تعبیر شد.
عزیز و دیگران این حکم را در دادگاه عالی اسالم آباد 
دادگاه  فوری  حکمی  در  دادگاه  قاضی  و  کردند  مطرح 

خیانت بزرگ را متوقف کرد.
حمید،  زاهد  و  اسبق  وزیر  نخست  دوگار،  عبدالحمید 
رییس قضات وقت پاکستان می گویند این دادگاه اختیار 
اینکه افراد متهم به همکاری در این پرونده را فرا بخواند 

ندارد و تنها دولت دارای این اختیار است.

وزارت داخله: 
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شکست  به  موفق  پنالتی  های  ضربه  در  ناپولی 
سر  باالی  را  ایتالیا  سوپرکاپ  تا  شد  یوونتوس 

ببرد.
ورزشگاه  در  ناپولی  و  یوونتوس  های  تیم 
جاسم بن حمد دوحه در قطر دیدار سوپرکاپ 
فوتبال ایتالیا را برگزار کردند که این مسابقه در 
وقت های قانونی با تساوی یک بر یک به پایان 
رسید. در وقت های اضافه هم هر تیم یک گل 
به ثمر رساند تا در پایان دیدار، تساوی دو بر دو 

حاصل کار بازیکنان دو تیم باشد.
در ضربه های پنالتی، ناپولی بهتر عمل کرد و در 
نهایت با حساب 6 بر 5 به برتری رسید و جام 

قهرمانی را باالی سر برد.
پنج  دقیقه  در  توز  کارلوس  ابتدا  دیدار  این  در 
پیش  را  تیمش  تا  کرد  گلزنی  یوونتوس  برای 

را  کار   68 دقیقه  در  هیگواین  گونزالو  بیندازد. 
پایان  تا  یک  بر  یک  تساوی  کشاند.  تساوی  به 
90 دقیقه پابرجا ماند تا این دیدار به وقت های 
اضافه برود. کارلوس توز در دقیقه 106 تیمش 
را بار دیگر پیش انداخت تا هواداران یوونتوس 
بازهم به کسب جام امیدوار شوند اما دیری نپایید 
تا گونزالو هیگواین در دقیقه 118 باز هم برای 
ناپولی گلزنی کند و دیدار را به تساوی بکشاند.

این دیدار در پایان 120 دقیقه با همان تساوی دو 
بر دو به پایان رسید تا ضربه های پنالتی مشخص 
کننده برنده این دیدار باشد. در نهایت ناپولی با 
حساب 6 بر 5 در پنالتی ها و در مجموع هشت 
بر هفت به برتری رسید تا قهرمانی در سوپرکاپ 

را جشن بگیرد.
آرتورو  یوونتوس  برای  پنالتی  های  ضربه  در 
ویدال، پل پوگبا، کلودیو مارکیسیو، آلوارو موراتا 
و لئوناردو بونوچی گلزنی کردند و روبرتو پریرا، 
کارلوس  و  پادویین  لینی، سیمونه  کیه  جورجیو 

توز پنالتی هایشان را از دست دادند.
آلبیول،  رائول  غالم،  فاوزی  هم  ناپولی  برای 
گوخان اینلر، گونزالو هیگواین، والتر گارگانو و 
تبدیل  گل  به  را  هایشان  پنالتی  کولیبالی  کلیدو 
و  مرتنز  درایز  کایخون،  ماریا  خوزه  و  کردند 
دست  از  را  شان  پنالتی  های  جورجینیو، ضربه 

دادند.

هفته  عنوان  زیر  مراسمی  برگزاری  با  افغانستان  داخله  وزارت 
پولیس تالش دارد تا حمایت مردم را از این نیروها جلب کند. 
ناپذیر  برگشت  را  پولیس  پیروزی های  وزارت  این  مقام های 

می دانند.
سال 2014 برای نیروهای پولیس سال دشواری بود. از یک سو 
افغانستان  از  امریکا  و  ناتو  نیروهای  از  تن  هزار   100 از  بیش 
خارج شدند و نیروهای داخلی باید جای آن ها را پر می کرد و از 
سوی دیگر طالبان سنگین ترین حمالت تهاجمی را بر برخی از 

ولسوالی ها آغاز کرد.
با آن که طالبان نتوانستند ولسوالی مشخصی را از کنترول نیروهای 
امنیتی خارج کنند ولی حمالت پی هم و تهاجمی این گروه تلفات 

سنگینی برای هردو طرف جنگ و غیرنظامیان برجا گذاشت.
بهای سنگین جنگ

نگاه  از  که  آن  با  می گویند  افغانستان  داخله  وزارت  در  مقام ها 
از  حدی  به  پولیس  نیروهای  ولی  دارند،  کمبوداتی  تجهیزات 
توانایی رسیده اند که بتوانند بدون حضور نیروهای ناتو و امریکا، 

امنیت افغانستان را تامین کنند.
2 جدی  شنبه  سه  روز  داخله  وزارت  سالنگی، سرپرست  ایوب 
برگزار  پولیس  معرفی  و  منظور ستایش  به  که  در محفلی   1393
شده بود، گفت »پولیس ملی توانسته است تا در برابر پالن های 
مخالفین با تجهیزات اندک جای بیش از 100 هزار تن از نیروهای 

خارجی را که در سال 2014 افغانستان را ترک کردند، پر کنند.«
مقام های امنیتی آمار مشخصی از تلفات پولیس ارایه نمی کنند، اما 
می گویند این نیروها در جنگ سال جاری »بهای سنگینی« پرداخته 
اند. در همین حال گزارشی که اخیرا از سوی سازمان ملل متحد 
در رابطه به تلفات غیرنظامیان به نشر رسید، نشان می دهد که سال 

2014 خونین ترین سال برای غیرنظامیان بوده است.
براساس این گزارش سه هزار فرد ملکی در این سال کشته شده 
و بیش از شش هزار تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالیست 
موفق  انجام وظایفش  در  را  پولیس  داخله  مقام های وزارت  که 

می داند.

آقای سالنگی می گوید، طالبان مسلح نتوانستند به اهدافی که تعیین 
کرده بودند، برسند. او گفت، آن ها می خواستند با حمالتشان در 
بهار سال جاری حداقل چند ولسوالی را تصرف کنند، ولی به این 

هدف شان نرسیدند.
سالنگی گفت: »با آن که گروه های هراس افگن و حامیان منطقه یی 
در  پولیس  نیروهای  پیروزی  اما  ساخته  زیاد  خودرا  تالش  شان 

جنگ با تروریزم به بهای سنگینی انجام شده است.«
در  که  دارد  پولیس  نیروی  هزار   157 افغانستان  حاضر  حال  در 
نقاط مختلف این کشور مصروف مبارزه با تروریسم، مواد مخدر 
مبارزه  گفتند  داخله  وزارت  مقام های  هستند.  جنایی  جرایم  و 
با  مبارزه  کنار  در  یافته  سازمان  جنایات  و  مخدر  قاچاقبران  با 

تروریزم، بارهای سنگینی بردوش پولیس گذاشته است.
نمایندگان مجلس می گویند فعالیت های موفقانه پولیس افغانستان 
با تجهیزات اندک، قابل ستایش است و این نیروها حمایت مردم 

را دارند.
دارم که هیچ گاهی حمایت  بارکزی گفت: »یک خواهش  خانم 

مردم را تقاضا نکنید، زیرا شما حمایت مردم را با خود دارید.«
انتقاد از امریکا

و  مالعمر  که  در صورتی  است  گفته  اخیرا  امریکا  دفاع  وزارت 
سایر رهبران طالبان تهدیدی برای نظامیان امریکایی نباشد، هدف 
داخل  در  انتقاداتی  با  موضوع  این  گرفت.  نخواهند  قرار  حمله 

افغانستان مواجه شده است.
اقبال صافی که به نماینده گی از کمیسیون امنیت داخلی مجلس در 
این محفل صحبت کرد، گفت در وضعیتی که باید نیروهای امنیتی 
افغان به تنهایی بار مبارزه با تروریزم را به دوش بکشند، چنین 

اظهاراتی نباید صورت گیرد.
آقای صافی گفت: »در وقتی که شما خارج می شوید، در وقتی که 
افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد، در چنین حالتی می گویید در 
با  نیندازد ما  امریکا به خطر  امنیت نظامیان  صورتی که مال عمر 
مالعمر و حامیان او کاری نداریم. منحیث نماینده مردم افغانستان 
به تمام نیروهای امنیتی اعالم می کنیم که از شما حمایت می کنیم، 

ما ملت با شما هستیم، ملت در پهلوی شما ایستاده است.«
کمبود امکانات

در همین حال، آگاهان مسایل نظامی می گویند پولیس افغانستان با 
آن که دست آوردهایی دارد ولی به دلیل رهبری ضعیف و کمبود 

تجهیزات و وسایل نظامی با چالش هایی روبرو است.
عتیق اهلل امرخیل آگاه مسایل نظامی گفت: »تا زمانی که ما پولیس 
ملی و رهبری آن را از این وضعیت که آن ها از طرف زورمندان، 
بیرون  می شوند،  تعیین  خارجی ها  از  بعضی  و  سیاسی  احزاب 

نکنیم، ما پولیس را نمی توانیم قوی بگوییم.«
اما مقام های وزارت داخله گفتند که سیزده سال جنگ با تروریزم 
و جنایات سازمان یافته پولیس افغانستان را مسلکی و آب دیده 
ساخته و این نیروها تجارب خوبی برای مهار ناامنی ها به دست 

آورده اند.

تفسیر  چلسی  اسپانیایی  هافبک 
ارائه داده  بارسلونا  از تیم  جدیدی 

است.
رقابت  از  فصل  این  در  بارسلونا 
ثبات  اسپانیا  فوتبال  لیگ  های 
پس  هم  اکنون  و  نداشته  زیادی 
جدول  دوم  رتبه  مادرید  رئال  از 
آنها  دارد.  اختیار  در  را  بندی  رده 
لطف  به  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
درخشش لیونل مسی توانستند سه 
بر یک پاری سن ژرمن را شکست 
راهی  صدرنشین  عنوان  به  و  داده 
مرحله حذفی شوند. در این مرحله 
و پس از قرعه کشی مشخص شد 
که کاتاالن ها باید با منچسترسیتی 

دیدار کنند.
دوران  در  که  فابرگاس  سسک 
لیونل  کنار  الماسیا  در  حضورش 
مسی بازی کرده بود، پس از دوران 
بارسلونا  به  آرسنال  در  حضورش 
بازگشت تا بار دیگر کنار مسی در 
تیم بزرگساالن بازی کند. فابرگاس 
اکنون که در چلسی توپ می زند 
به تمجید از هم تیمی پیشین خود 
این  حضور  اهمیت  از  و  پرداخته 
کرده  بارسلونا صحبت  در  بازیکن 

است.
این  در  گفت:  زمینه  این  در  وی 

بوده  مسی  فقط  بارسلونا  فصل، 
مسی  دیگر.  بازیکن   10 همراه  به 
مهمی  بسیار  مواقع  در  را  بارسلونا 

از مخمصه نجات داده است.
وقتی از فابرگاس سوال شد که آیا 
دوست دارد مسی در چلسی به او 
چرا  گفت:  پاسخ  در  او  بپیوندد، 
اتفاق رخ  این  دارم  نه. دوست  که 
انجام  کاری  باشد  الزم  اگر  دهد. 
بدون  بیفتد،  اتفاق  این  که  دهم 
البته  دهم.  می  انجام  را  آن  شک 
بارسلونا  در  که  بازیکنی  عنوان  به 
مسی  دارم  دوست  داشته  حضور 
تمام  بازنشسته شود و  نوکمپ  در 
سپری  آنجا  در  را  فوتبالش  دوران 
کند. او اسطوره یی است که تاریخ 
به  اما  داده است  تغییر  را  بارسلونا 
تیمی،  هم  و  دوست  یک  عنوان 
به  لئو  دارم  دوست  شک  بدون 

چلسی بیاید.

مربیگری  دنیای  به  برای ورود  هنوز  اعالم کرده  آرسنال  باشگاه  اسطوره 
آماده نیست.

تیری آنری 37 ساله پس از آنکه قراردادش با نیویورک ردبولز امریکا به 
پایان رسید، تصمیم گرفت از دنیای فوتبال کناره گیری کند و در نقش 

مفسر شبکه بی بی سی مشغول به فعالیت شود.
می  که  افتخاری  هر  او  زیرا  بود  عالی  بسیار  برایش  آنری  فوتبال  دوران 
توانست را کسب کرد. او در آرسنال و تیم ملی فوتبال فرانسه موفق شد 

عنوان بهترین گلزن تاریخ را به دست آورد.
پس از دو دهه بازی کردن در اوج، آنری از فوتبال کناره گیری کرد. او به 

دوستان نزدیکش گفته که بهترین و درست ترین تصمیم را گرفته است.
وی در این زمینه گفت: احساس خوبی دارم. اکنون می توانم به دوران 
فوتبالم نگاه کنم و آن را تحلیل کنم. به نظرم عجیب و غریب می آید. 
تصمیم برای کناره گیری از فوتبال برایم آسان نبود زیرا فوتبال بازی کردن 
چیزی است که نیمی از زمان زندگی ام را برایش گذاشتم. دوران خوبی 
برای من بود و از انجام آن به هیچ وجه پشیمان نیستم. حضور در رختکن، 
بازی کردن در دیدارهای بزرگ و ناراحتی از باخت چیزهایی هستند که 

خیلی زیاد دلم برایشان تنگ می شود. اینها اما طبیعی هستند.
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال در گفت و گوی اخیر خود با نشریه اکیپ 
اعالم کرده بود که دوست دارد تیری آنری به آرسنال بازگردد. بسیاری از 
رسانه ها هم ادعا کرده بودند ستاره پیشین تیم های یوونتوس، بارسلونا 

و آرسنال به زودی جانشین ونگر روی نیمکت توپچی ها خواهد شد.
آنری در این خصوص گفت: ابتدا باید دوره های مربیگری را بگذرانم تا 
بتوانم مربی شوم. اول باید بتوانم در زمینه مربیگری مهارت هایی به دست 
مربیگری  برای  هنوز  است.  نخست  قدم  این  شوم.  مربی  سپس  و  آورم 

آماده نیستم.

:فابرگاس
بارسلونایعنیمسیو10بازیکندیگر

:آنری
زوداستکهمربیشوم

ورزش
ناپـولیباغلـبهبریوونتـوسقهـرمـان
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مجلس سنا، مسوولین امنیتی را در پیوند به تشدید نا 
فرا  کابل،  به ویژه در شهر  اخیر در کشور  آرامی های 

خواند.
ارتش،  زمینی  نیروهای  فرمانده  مراد  مرادعلی  جنرال 
امنیتی وزارت داخله و حسام  الدین یاور معین  اکرام 
افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  معاون  حسام  الدین 
سواالت  به  پاسخ گویی  جهت  سنا  مجلس  سوی  از 
نماینده گان در پیوند به افزایش نا آرامی های اخیر در 

کشور به این مجلس فرا خوانده شدند.
چگونگی اکماالت نیروهای امنیتی در خطوط نخست 
خنثاسازی  پالن های  اوپراتیفی،  وضعیت  جنگ، 
برنامه های دشمن در مناطق و شهرهای آسیب پذیر و 
تدابیر پیشگیرانه برای نیروهای امنیتی در شرایط کنونی 

از سواالتی بود که از سوی سناتوران مطرح شد.
در همین حال، مقام های امنیتی از عدم هماهنگی میان 
در رده های مختلف نیروهای امنیتی سخن گفته تاکید 

دارند که تالش ها برای حل این مشکالت ادامه دارد.
زمینی  های  نیروهای  فرمانده  مراد  مرادعلی  جنرال 
ارتش گفت: » اردوی ملی افغانستان بسیار جوان است 
و با آنهم در 13 سال گذشته با دادن قربانی های فراوان 

از کشور دفاع کرده است«.
او جنگ افغانستان را ناتمام خواند و افزود که نهادهای 
امنیتی نیز از توطیه خارجی و داخلی و عدم هماهنگی 
میان نیروهای امنیتی کشور نگرانی دارند و برای حل 

این چالش ها تالش می کنند.
در  امنیتی  نیروهای  هوایی  حمایت  عدم  مراد،  آقای 
عنوان  نیروها  این  اصلی  از چالش های  را  نبرد  میدان 
برای  که  خواست  ملی  شورای  اعضای  از  و  کرد 

عملی شدن تعهدات توافقنامه امنیتی، ناتو و امریکا را 
زیر فشار قرار دهند.

او در مورد حمله طالبان بر دانگام کنر خاطرنشان کرد: 
»شب گذشته چند حمله هوایی در دانگام انجام شده 
که تلفات شدید مخالفین را نیز در پی داشته؛ کماندوها 
مشکل  فردا  و  امروز  انشااهلل  و  شده  اعزام  محل  در 

دانگام را حل خواهیم کرد«.
نیروهای  فرمانده قوتهای زمینی ارتش یادآور شد که 
ارتش ملی در راستای اعاشه، ترفیعات و معاشات هیچ 

مشکلی ندارند.
اکرام الدین یاور معیین اداری وزارت داخله نیز از نبود 
از ضعف های  را  منظم  پالیسی و سیستم  استراتیژی، 
اصلی نهادهای امنیتی خواند و از عدم هماهنگی میان 

این نیروها نیز لب به سخن گشود.
آقای یاور افزود: نسبت موجودیت این مشکالت، هر 
روزی که مقرر می شود از صفر شروع می کند و پالن 

های گذشته را نا کار آمد می خواند.
اگر در ده سال گذشته هماهنگی   « بیان داشت:  یاور 
وطن  تاهنوز  داشت  می  وجود  امنیتی  نیروهای  میان 

جور شده بود«.
او در مورد تامین امنیت شاهراه های کشور خاطرنشان 
کرد: تا دو سال قبل هیچ پالنی در زمینه وجود نداشت؛ 
اما در حال حاضر امنیت شاهراه ها از اولویت وزارت 

داخله است.
معین اداری وزارت داخله در ارتباط به خود سری های 
پولیس محلی در برخی والیات عنوان داشت: » پولیس 
محلی در اکثر والیات که افراد دلسوز و وطن دوست 
متفاوت  نتیجه  موارد  برخی  در  و  نتیجه خوب  بودند 

داده است؛ اما تالش برای اصالح آن ادامه دارد«.
نیز  ملی  امنیت  ریاست  معاون  حسام  الدین  حسام 
گفت که شهر کابل در معرض دید دشمن قرار دارد و 
منسوبین امنیت ملی شب و روز در تالش خنثا سازی 

اهداف دشمنان هستند.
خوانده  فرا  را  امنیتی  مسووالن  حالی  در  سنا  مجلس 
اداره  تاهنوز توسط سرپرستان  امنیتی  نهادهای  اند که 

می شود.

فرمانده نیروهای زمینی ارتش به شورای ملی:

امریکاوناتورازیرفشارقراردهید
وزارت مهاجرین افغانستان: 

اخراجمهاجرانازایالتخیبرپشتونخواهعملینیست
باعث  پاکستان  ایالتی خیبرپشتونخوای  دستور اخراج حکومت 
نگرانی مهاجران افغانی از این ایالت شده، اما دولت افغانستان 

گفته که این تصمیم عملی نیست.
اخیراً کابینه ایالتی خیبرپشتونخوا در پی حمله مهاجمان به یک 
نفر شد،   140 از  بیش  کشته شدن  به  منجر  که  نظامی  مدرسه 
را ترک  ایالت  این  ماه  باید ظرف یک  اعالم کرد که مهاجران 

کنند.
که  گفته  مهاجران  امور  وزارت  سخنگوی  جرأت  اسالم الدین 
سازمان  و  پاکستان  افغانستان،  بین  سه جانبه  توافقنامه  براساس 
پاکستان خواهند  در  آخر سال 2015  تا  افغانی  مهاجران  ملل، 

ماند.
او گفت که فکر نمی کند که اسالم آباد تصمیم حکومت ایالتی 
افغانستان  کند، دولت  تایید  اگر  و  کند  تایید  را  خیبرپشتونخوا 
ایالت  این  در  که  مهاجری  میلیون  یک  حدود  بازگشت  برای 

زنده گی می کنند، آماده گی ندارد.
و  میلیون  دو  به  پاکستان  در  افغانی  مهاجران  مجموعی  شمار 
ششصد هزار نفر می رسد که از آن جمله یک میلیون نفر بدون 

مدارک قانونی اقامت در این کشور به سر می برند.
سخنگوی وزارت امور مهاجرین گفت که تصمیم اخیر حکومت 

ایالتی خیبرپشتونخواه برای دولت افغانستان چندان جای نگرانی 
پاکستان  تایید دولت مرکزی  این تصمیم بدون  ندارد، چرا که 

اجرایی نخواهد شد.
از  تا حال  شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه گفته که 
خصوص  در  رسمی  اطالع  گونه  هیچ  پاکستان  دولت  سوی 

اخراج پناهجویان افغان از این کشور دریافت نکرده است.
اما انتشار تصمیم اخیر کابینه ایالتی خیبرپشتونخواه نگرانی های 
زیادی را در میان مهاجران افغان در این ایالت برانگیخته است.

شماری از مهاجران به بی بی سی گفته اند که خروج آنها در ظرف 
یک ماه از پاکستان به دالیل مختلف بسیار دشوار است.

سرمای زمستان، ناامنی، بیکاری در افغانستان و آماده شدن برای 
اسباب کشی به داخل کشور، از دشواری هایی است که آنها در 

این زمینه برشمردند.
در  زنده گی  پنج سال  و  پی سی  در  که  گفته اند  آنها  از  برخی 
پاکستان، زمینه کار و زندگی در این کشور برای آنها فراهم شده 
و حاال مشکل است که در عرض یکماه، بتوانند زندگی جدیدی 
را در کشور خود آغاز کنند.رخی از آگاهان امور در افغانستان 
معتقدند که پاکستان از حضور مهاجران افغان در این کشور به 
عنوان وسیله فشار سیاسی علیه دولت افغانستان استفاده می کند.

با آغاز سال نو میالدی، توزیع  به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که 
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 که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

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

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

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

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$
برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر

یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی

جمــهوریاســالمیافغـــانستان
وزارتتحصـیالتعالـی

مـوسسهتحصیالتعالـیپنجشیـر
معـاونیتمالـیواداری

مـدیریتعمـومیخـدمــات
محروقاتی9(قلم(واعاشویموادقلم)20(پنجشیروالیتعالیتحصیالتموسسهاستقرار
هایشرکتبسپارداعالنبهداوطلبیطریقازراخویش)1394(سالضرورتموردروغیاتو
مکتوبصدورتاریخازباشندداشتهرامذکورداوطلبیدراشتراکعالقمندیخواهشکهتجارتی

تکمیلروزکاری)21(تدارکاتقانونطبقکه)1393/10/29(مورخدوشنبهروزالیهذا
)03:30(الیصبح)08:30(ساعتازریاستایناداریومالیمعاونیتازراشرطنامهمیگردد
والیتتدارکاتصالوندر)1393/10/30(مورخشنبهسهروزبهومیتوانندآوردهبدستظب

پنجشیرجلسهآفرگشاییبرگزارمیگردد.
درصورتضرورتجهتبدستآوردنمعلوماتبهشمارههایذیلتماسگرفتهمیتوانید.

)0744455007/0798276163/0787007022(
با احــــترام


