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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، گفته است 
که کشورش باید تا شش ماه دیگر ادارۀ حریم فضایی 
زمینه  این  در  که  گفت  او  بگیرد.  دست  در  را  خود 

خواستار همکاری امارات متحدۀ عربی شده است.
پس از فروپاشی رژیم طالبان و تهاجم به رهبری ایاالت 
متحده در افغانستان، نیرو های آیساف تا کنون کنترول 

حریم فضایی افغانستان را در دست دارند.
آقای غنی در صحبت با تاجران افغانستانی در ابوظبی 
پایتخت امارات متحدۀ...                   ادامه صفحه 6

مطبوعات پاکستان و فارین پالیسیگزارش داده اند که پاکستان در 
نظر دارد فعالیت شبکۀ حقانی و شبکۀ جمعیت الدعوه را در این 

کشور متوقف کند.
بربنیاد این گزارش ها اکنون مقامات نظامی و غیر نظامی پاکستان 
تصمیم گرفته اند که فعالیت شبکه حقانی را در این کشور متوقف 

کنند.
گروه های  فهرست  در  را  حقانی  شبکه   ۲۰۱۲ سال  در  امریکا 

تروریستی قرار داده بود.
تریبون  اکسپرس  روزنامه  به  پاکستان  امنیتی  ارشد  مقام  یک 
پاکستان گفته که این قدم اول در راستای تطبیق برنامه ملی این 

کشور است.
به گفته این مقام پاکستانی بعد...                      ادامه صفحه 6

وزیران  نامزد  تحصیلی   مدارک  و  اسناد  روزجمعه، 
چهار  که  رسید  نماینده گان  مجلس  به  شده  معرفی 
وزرا  نامزد  این  تحصیالت  مدارک  مجلس،  کمیسیون 

را مورد بررسی قرار می دهد.
نماینده گان  مجلس  دوم  معاون  محمدسلجوقی  صالح 
گفته است: در صورتی که نامزدان تابعیت کشورهای 
اعتماد  رای  پروسۀ  شامل  باشند؛  داشته  را  خارجی 

نخواهند شد. 
 او ادامه داد؛ احتمال می رود که اکثریت نامزد وزرای 
زیرا،  شوند؛  رد  نماینده گان  سوی  از  شده  معرفی 
بخش های  با  مطابقت  هیچ گونه  شده  معرفی  وزرای 

شان ندارند.
با اعالم کابینه جدید حکومت وحدت ملی،  همزمان 

پشت  معامالت  گویا،  که  رسید  گوش  به  شایعاتی 
معرفی  وزرای  نامزد  و  مجلس  وکالی  میان  پرده یی 
شده آغاز شده است؛ اما معاون دوم مجلس نمایندگان 
به رسانه ها گفته است که هیات اداری مجلس تیم های 
مشخص را موظف کرده تا از چگونگی داد و گرفت 

وکال با نامزد وزرا، نظارت کند.
آقای سلجوقی گفت: هیات اداری مجلس نماینده گان 
تا معامالت پشت  اجازه نمی دهد  با دبیرخانه مجلس 
همانند  وزرا  نامزد  و  مردم  نمایندگان  میان  پرده یی 

گذشته ها، تکرار شود.
مجلس  اعضای  از  دیگری  شمار  حال،  همین  در 
وزرای  نامزد  از  عده یی  که  دارند  باور  نماینده گان 
کافی  تجربیات  از  و  تخصص  دارای  شده،  معرفی 

برخوردار هستند که اعضای مجلس باید با دقت الزم 
کار گیرند.

و  اداری  هیات  که  می کنند  پیشنهاد  نماینده گان  این 

تمامی اعضای مجلس...                   ادامه صفحه 6
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اعالم  انتظار  کشور  شهروندان  روزها  آن که  با 
کابینه را کشیدند، اما حاال پس از گذشِت چند 
نامزدوزیران،  فهرست  رسمی  اعالم  از  روز 
آن گونه که توقع می رفت، با استقبال گرمِ مردم 
اعالم  روبه رو نشده است. در ساعات نخستیِن 
بهت زده گی  دچار  همه  نامزدوزیران،  فهرست 
شدند، اما یک روز پس از آن، صدای اعتراض و 
انتقاد نسبت به چیدمان و گزینش اعضای کابینه 

از بسیاری جاها بلند شد. 
هفتۀ  روزهای  آخرین  در  نماینده گان  مجلس 
گذشته، به گونۀ کم سابقه به مسایل کابینه توجه 
نشان داد و در این مورد سخنان له و علیه زیادی 
از این نشانی به گوش رسید. بیشتر سخنان اما 

علیه فهرست اعالم شده مطرح شدند. 
شورای  در  مردم  نماینده گان  از  زیادی  شمار 
با  مغایریت  در  را  اعالم شده  فهرست  ملی، 
وحدت  دولت  رهبران  برنامه های  و  طرح ها 
که  دارند  باور  نماینده گان  این  می خوانند.  ملی 
در گزینش افراد برای وزارت خانه ها، چند اصل 
مهم که باید رعایت می شد، رعایت نشده و چند 
مورد که نباید رعایت می شد، رعایت شده است.

اصل هایی که باید رعایت می شدند
شعار  با  ملی  وحدت  دولت  شایسته ساالری: 
افغانستان  سیاست  میدان  در  پا  شایسته ساالری 
گذاشت. رهبران هر دو تیِم انتخاباتی در دوران 
بر  دادند که دولتی  به مردم وعده  مبارزات شان 
خواهند  ایجاد  تخصص  و  شایسته گی  اساس 
کرد. پس از آن که دولت وحدت ملی بر اساس 
شعار  این  بازهم  گرفت،  شکل  سیاسی  توافق 
نگفتند  دولت  رهبران  هرگز  و  کرد  پیدا  ادامه 
نمی تواند  دالیلی  به  بنا  ملی  دولت وحدت  که 
که  حاال  اما  باشد.  غیرمتخصص  دولت  یک 
می توان  کمتر  شده،  اعالم  نامزدوزیران  نام های 
البته  یافت.  اعالم شده  فهرست  در  را  اصل  این 
این به معنای عدم تخصص نامزدوزیران نیست. 
در این که افراد تحصیل کرده در فهرست وجود 
دارند، جای تردید نیست؛ اما سوال این جاست 
بنا به تخصص و یا رشتۀ  افراد چه قدر  که این 
بر  شده اند؟...  وزارت ها  نامزد  خود  تحصیلی 
اساس ارزیابی هایی که صورت گرفته، فقط دو 
همان  در  که  شده اند  نامزد  پست هایی  در  نفر 

رشته تحصیل و تخصص دارند.
تجربه: پس از تخصص و تحصیل، بدون شک 
نیز  این  از  پیش  می آید.  میان  به  تجربه  بحث 

تأکید می رفت که کابینه باید از افراد متخصص 
و باتجربه ساخته شود. اما آن گونه که از فهرست 
اعالم شده برمی آید، تعداد اندکی از نامزدوزیران 
دارای تجربۀ کاری و مدیریتی استند. عده یی از 
نداشته اند.  در گذشته  دولتی  کار  حتا  افراد  این 
پس چه گونه می توان تواقع داشت که افراد فاقد 
وزارت خانه ها  مشکالِت  پِس  از  بتوانند  تجربه 
بیرون شوند؟... در کنار تخصص، به اصل تجربه 
برای  افرادی  و  می گرفت  صورت  توجه  باید 
پست های وزارت خانه ها در نظر گرفته می شدند 
برخوردار  مدیریتی  و  کاری  الزمِ  تجربۀ  از  که 
باتجربه  افراد  یافتن  می بودند. فکر نمی شود که 
در میان جمعیت سی میلیونی افغانستان، کاری 

دشوار و ناشدنی بوده باشد.
از  نیک: بحث داشتن شهرت نیک هم  شهرت 
کابینه  در  باشد.  می تواند  کارا  کابینۀ  مولفه های 
گذشته  از  که  باشند  داشته  باید حضور  افرادی 
شاید  باشند.  داشته  مردم  میان  در  نیک  شهرت 
اکثریت نامزدوزیران دارای شهرت نیک باشند، 
برخورد  افرادی  به  آن ها  میان  در  می توان  اما 
در  گذشته  در  یا  و  ندارند  نیک  شهرت  یا  که 
برای شان  حاال  که  داشته اند  قرار  موقعیت هایی 
گونۀ  به  نمی خواهیم  نمی آورد.  نیک  شهرت 
به  ولی  شود،  گرفته  نام  کسی  از  مشخص 
اعالم شده  فهرست  به  گذرا  نگاه  یک  محض 
می توان تشخیص داد که چنین افرادی در میان 
نامزدوزیران وجود دارند. باید توجه داشت که 
باشند،  هم  اندک شمار  افرادی  چنین  اگر  حتا 
نسبت  شهروندان  ظِن  حسن  به  می توانند  باز 
به گزینش افراد به وسیلۀ رهبران دولت وحدت 

ملی به میزان زیادی آسیب وارد کنند.
فراگیر بودن: اصل دیگری که در گزینش افراد 
واقعًا باید مورد توجه رهبران دولت وحدت ملی 
قرار می گرفت، اصل فراگیر بودِن اعضای کابینه 
است. فراگیر بودن کابینه به این معناست که باید 
آیینۀ تمام نمای افغانستان می بود. فراموش نکنیم 
هنوز  و  نداریم  قرار  آرمانی  در وضعیت  ما  که 
افغانستان به مسایلی مثل حضور  اکثریت مردم 
نماینده گانی از آن ها در کابینه اهمیت می دهند. 
به این صورت مردم حس می کنند که در ساختار 
سیاسی کشور مشارکت دارند و حذف نشده اند. 
بر اساس ارزیابی هایی که صورت گرفته، گفته 
سرپل،  سمنگان،  تخار،  والیت های  که  می شود 
بامیان، نورستان، کنر، لغمان، پکتیکا، پکتیا، زابل، 

کاپیسا  و  غور  بادغیس،  فراه،  نیمروز،  هلمند، 
هیچ وزیری در فهرست اعالم شده ندارند.

اصل هایی که نباید در نظر گرفته می شدند
و  آگاهانه  صورت  به  چه  متأسفانه  قوم گرایی: 
می توان  اعالم شده  فهرست  از  ناآگاهانه،  چه 
بوی قوم محوری را استشمام کرد. کابینۀ دولت 
ملی  کابینۀ  واقعًا  این که  به جای  ملی  وحدت 
یافته  پازل قومی شباهت  به یک  بیشتر  می بود، 
آشکار  صورت  به  اعالم شده  فهرست  است. 
در  تباری  و  قومی  بحث  که  می دهد  نشان 
توجه  مورد  باالیی  میزان  به  کابینه  شکل گیری 
باید  چه قدر  قوم  یک  از  که  همین  است.  بوده 
در کابینه حضور داشته باشد، بدون شک نشانۀ 

روشِن قوم گرایی می تواند باشد.
نشان گر  کابینه  فهرست  سمت گرایی: 
سمت گرایی بودِن آن هم هست. شاید این مورد 
ولی  باشد،  نشده  انجام  عمدی  به صورت  هم 
حسی را که می توان از آن به دست آورد چنین 
است که در گزینش افراد به مناطقی به صورت 

ویژه توجه صورت گرفته است.
سهم افراد بانفوذ: در گزینش افراد برای کابینۀ 
بارزِ  نقش  نیز  سهم بندی  شک  بدون  جدید، 
مدتی  از  موضوع  این  است.  کرده  ایفا  را  خود 
به این سو به عنوان معضل تشکیل کابینه مطرح 
ملی خالف  دولت وحدت  رهبران  است.  بوده 
آن چه که در گفتار بر آن تأکید داشتند، نتوانستند 
خود را از بند تعلقاِت دوران مبارزات انتخاباتی 
فهرست  وارد  که  افراد  از  شماری  کنند.  بیرون 
کابینه شده اند، از نشانی های تکت های انتخاباتی 

استند.
فهرست  دیگِر  معضل  چندگانه:  تابعیت های 
تابعیت  چند  یا  و  دو  دارای  افراد  اعالم شده، 
استند. پیش از این در مجلس نماینده گان سخن 
از یک تابعیتی بودِن وزیران رفته بود، ولی حاال 
نامزدوزیران  از  عد یی  اعالم شده  فهرست  در 

بیش از یک تابعیت دارند.
نتیجه

 با چنین حال و هوایی، چه گونه می توان انتظار 
داشت که کابینۀ آینده کابینه یی کارا و متفاوت از 
گذشته باشد؟ البته این موضوع نیز اهمیت دارد 
برخورد  چه گونه  افراد  این  با  ملی  شورای  که 
خواهد کرد و سنجه های این نهاد با نامزدوزیران 

چه قدر نسبت به گذشته تغییر یافته است؟
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احمـد عمران

کابینۀ  اگرهای  و  اما 
دولت وحدت ملی

 

سراسر  از  دینی  عالم  چهارهزار  حدود  گذشته،  هفتۀ 
کشور، حمایت شان را از نیروهای امنیتِی افغانستان اعالم 
پُرارزش  و  رسالتی خطیر  جامعه،  در  را  آنان  رسالِت  و 

ارزیابی کردند.
عالمان دینی، جنگ و دفاِع نظامیاِن کشور در برابِر اجانب 
را ستودند و از انتقال مسوولیت های نظامی به نیروهای 

داخلی ابراز ُخرسندی نمودند. 
نیروهای  از  امنیتی  پیش، همۀ مسوولیت های  هفته  چند 
خارجی به نیروهای داخلی واگذار شد و حاال نیروهای 
به هم  حضور  جنگ  جبهاِت  در  به تنهایی  ما  امنیتِی 
چنین  در  می کنند.  ایستاده   گی  فداکارانه  و   می رسانند 
زمانی، حمایت عالماِن دینی از این سربازاِن شجاع، قابل 
می تواند  معنوی  حمایِت  این  شک  بدون  و  است  قدر 
بیشترین انرژی و توان را به نیروهای امنیتِی ما هدیه دهد. 
ارتش و پولیس کشور، انگیزۀ ملی و کافی  وقتی سربازِ 
را  مردم  برابر  در  ادای مسوولیت  و  از وطن  دفاع  برای 
داشته باشد، بدون شک بی  هیچ چشم داشتی به خاطر دفاع 
اما در سیزده  میهِن خویش جانبازی می کند.  از ملت و 
سال گذشته، دولت نه تنها نگاهی استراتژیک به نهادهای 
ملی نظامی کشور نداشته، بل به گونۀ ابزاری و سیاسی 
به آن ها نظر کرده و حتا بارها در نقطۀ مقابِل حرکت ها و 
جان فشانِی نهادهای امنیتی ایستاده است. در سیزده سال 
گذشته، سربازان فداکارِ وطن هیچ گاه تعریِف روشنی از 
دشمن نیافته اند و همواره در برابِر کسانی جنگیده اند که 
ناراضی« خوانده  »برادر  ارگ نشینان،  در سیاست رسمی 
شده اند. بارها سیاست مداراِن حکومِت گذشته، دشمنانی 
جان شان  بهای  به  را  آن ها  وطن،  رشیِد  سربازان  که  را 
واقع  در  کردند.  نوازش  و  رها  بودند،  کرده  بازداشت 
با خط مشِی  تقابل  در  خط سیاسی دولت مردان، همواره 
همۀ  که  به نحوی  داشته،  قرار  وطن  جان برکِف  سربازاِن 
ارگ نشینان  سیاست های  با  امنیتی  نهادهای  کوشش های 

ضرِب صفر شده است.
 این تقابِل موضع در میان سربازان و منسوبان امنیتی و 
ریاست جمهوری ست،  که  کشور  سیاسی  کالِن  مدیریت 
پرچالش ترین و مبهم ترین مأموریِت ممکن را پیش روی 
سربازانی  شمارِ  هنوز  است.  گذاشته  ما  امنیتِی  نهادهای 
میدان های  در  طالبان  کشتِن  یا  کردن  زخمی  به دلیل  که 
کم  گرفته اند،  قرار  محاکمه  و  بازخواست  مورد  جنگ 
دین  عالمان  شدِن صدای  بلند  حالتی،  چین  در  نیستند. 
در حمایت از نیروهای امنیتی کشور، می تواند بزرگترین 
دستاورد برای پاسداراِن وطن باشد و باید این همنوایی 
و حمایت از منابر و مساجد تا جایی ادامه یابد که دیگر 
شک و شبهه یی در برحق بودِن سربازاِن وطن در جنگی 

که جریان دارد، باقی نماند. 
در روزهای اخیر، به ویژه پس از آخرین دورِ تحویل دهی 
از  موجی  داخلی،  نیروهای  به  نظامی  مسوولیت های 
نظامی  نیروهای  رشادت های  از  معنوی  حمایت های 
این  امیدواریم  که  است  افتـاده  به راه  کشور  امنیتِی  و 
حمایت ها مقطعی نباشند؛ زیرا این رویکرد بسیار موثرتر 
از حمایت های نظامی و لوژستیکِی جامعۀ بین الملل برای 
ماست. شایسته است که از همۀ کسانی که برای آسایِش 
مردم افغانستان و پاسداری از عزت و تمامیت ارضِی ما 
سینه سپر کرده اند، از جان و دل حمایت کنیم. در شرایط 
خطیر و پیچیدۀ کنونی، حمایت از این سربازان و فرزنداِن 
صدیق وطن، بیش از گذشته اهمیت یافته و دولت باید 
با ارایۀ تعریِف واضح از دشمن، به حمایت های بی دریغ 
از نهادهای امنیتی بپردازد و اجازه ندهد که این ارگان ها 
به ابزار دسِت چند سیاست مدار تبدیل شوند و از مسیر 
اصلِی دفاِع ملی از نوامیِس وطن منحرف گردند. دولت 
مکلف است که افراد صادق و وطن دوست را در رأس 
نهادهای امنیتی بگمارد و از قومی شدن و سیاسی شدِن 

این نهادها جلوگیری کنـد.

حمایت ستودنِی عالمان دینی 
از نیروهای امنیتی کشور
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مدارس یهودی در شهرهای بلژیک بسته شدند
علیه یک  بلژیک  امنیتی  نیروهای  عملیات وسیع 
گروه تروریستی اسالم گرا در این کشور تا بامداد 
روز جمعه )۲۶ دی( ادامه یافت. در این عملیات 
دو تروریست کشته و یک تروریست نیز زخمی 

و دستگیر شده است.
به  گرفتند  تصمیم  بلژیک  یهودی  انجمن های 
خاطر شرایط بحرانی کنونی در این کشور مدارس 
و  آنتورپن  شهرهای  در  جمعه  روز  در  یهودی 

بروکسل بسته باشند.
بلژیک خبر  به انجمن های یهودی  بلژیک  دولت 
داده بود که این مدارس به احتمال هدف  عملیات 

تروریستی اسالم گرایان افراطی بوده اند.
جلسه کابینه بلژیک

که  کرد  اعالم  بلژیک   )RTBF( رادیویی  شبکه 
دولت بلژیک روز جمعه )۲۶ دی( تشکیل جلسه 
می دهد و در این نشست به این سوال می پردازد 
که چگونه می توان از عملیات تروریستی در خاک 

بلژیک جلوگیری کرد.
در این رابطه مهم ترین موضوع چگونگی نظارت 
بر فعالیت های اتباع بلژیک خواهد بود که پس از 
شرکت در عملیات جنگی در سوریه و عراق به 

بلژیک بازمی گردند.
تلفن ها  شنود  نظارت  پیشنهادی  راه های  از  یکی 
است. یکی دیگر از راه های جلوگیری از اقدامات 
این  اجتماعی در زندان های  فعالیت های  افراطی، 

کشور اعالم شده است.
سالح های سنگین مهاجمان

دی(   ۲۵( پنج شنبه  عصر  ترور  ضد  عملیات  در 
دو  بلژیک  در   )Verviers( »ورویه«  شهر  در 
تروریست کشته شدند. یک اسالم گرای افراطی 
در  ورویه  شهر  است.  شده  دستگیر  نیز  زخمی 
کشور  در  والوون  فدرال  منطقه  در  لیژ  استان 
با شهر  این شهر ۲۵ کیلومتر  بلژیک واقع  است. 

آخن آلمان فاصله دارد.
دادستان کل بلژیک در این رابطه اعالم کرده که 
تروریستی  دو کشته و یک زخمی عملیات ضد 
پلیس بلژیک در شهر ورویه، اعضای یک هسته 
ترور بوده اند که به تازگی از سوریه به این کشور 
بازگشته بودند. این سه جوان زیر نظر پلیس قرار 

داشتند و مکالمات تلفنی آنها شنود می شد.
یکی از سخنگویان دادستانی فدرال بلژیک اعالم 
دیگر  و  مسلسل  تروریست ها  که  است  کرده 
سالح های سنگین در اختیار داشتند و به محض 
دیدن نیروهای امنیتی به سوی آنها شلیک کردند. 
در این درگیری هیچ یک از ماموران پلیس زخمی 

نشد و غیرنظامیان نیز هدف قرار نگرفتند.
ادامه  در  بلژیک  فدرال  دادستانی  سخنگوی  ین 
پلیس هدف حمالت  ماموران  گفت: »بخصوص 
تروریست ها در بلژیک بوده اند.« دادستانی فدرال 

تروریستی  گروه  این  میان  رابطه ای  هیچ  بلژیک 
طنز  روزنامه  به  حمله  اسالم گرای  مهاجمان  و 

»شارلی ابدو« در پاریس نمی بیند.

در  نیز   )۲۰۱۴( میالدی  گذشته  سال  مه  ماه  در 
حمله تروریستی به موزه یهودیاندر شهر بروکسل، 
پایتخت بلژیک، یک مرد ۲۹ ساله مسلح به روی 
عملیات  این  در  گشود.  آتش  بازدیدکنندگان 

تروریستی چهار نفر کشته شدند.
مهدی  که  مهاجم  مرد  پولیس،  اطالعات  طبق 
صفوف  در   ۲۰۱۳ سال  در  دارد،  نام  نموش 
اسالم گرایان در جنگ داخلی سوریه شرکت کرده 
بود. این مهاجم پس از دستگیری در زندانی در 

بلژیک به سر می برد.

پاپ فرانسیس:

نمی توان به اعتقادات دیگران 
توهین کرد

رییس بانک سیتی هند:مقام ارشد امنیتی چین به اتهام فساد بازداشت شد

کاهش قیمت نفت مشکالت زیادی
 برای اقتصاد جهان پدید آورد

بازرسی  و  انضباط  کمیسیون  دی،   ۲۶ جمعه،  روز 
حزب کمونیست جمهوری خلق چین اعالم کرد که 
»ما جیان«، معاون وزیر امنیت ملی این کشور به اتهام 
سوء استفاده از قدرت و فساد مالی بازداشت شده و 
وظایف  از  یکی  است.  گرفته  قرار  بازجویی  تحت 
تشکیالت  در  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  این  اصلی 

حزبی و دولتی چین است.
و  اطالعاتی  تشکیالت  مقام  عالیرتبه ترین  ما  آقای 
برای  اجرای وعده دولت  امنیتی چین است که در 
مبارزه با فساد در تشکیالت حزبی و دولتی بازداشت 

شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
اطالعات  سازمان  نقش  چین  ملی  امنیت  وزارت 
گردآوری  و  جاسوسی  در  را  کشور  این  امنیت  و 
برعهده  خارجی  و  داخلی  زمینه های  در  اطالعات 
و  است  مخفیانه  غالبا  وزارتخانه  این  فعالیت  دارد. 
توجهی  قابل  قدرت  از  آن  ماموران  ترتیب،  این  به 

برخوردارند.
عالوه بر ما جیان، تعدادی از کارکنان ادارات تحت 
برای  یا  بازداشت  نیز  وزارتخانه  این  در  او  نظر 
آنان  اتهامات  اما در مورد  بازجویی احضار شده اند 
و  انضباط  کمیسیون  است.  نیافته  انتشار  جزئیاتی 
بازرسی حزب کمونیست صرفا گفته است که آقای 
ما »به ظن تخلفات جدی از انضباط حزبی و قانون« 
تحت بازجویی قرار گرفته که معموال به معنی رشوه 

خواری است.
بر  عمومی  نظارت  امکان  چین  حزبی  تک  نظام 

تشکیالت سیاسی و حکومتی را محدود می کند 
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به دولت 
چین گزارش کرده که ما جیان رئیس »اداره هشتم« 
مسئولیت  که  بود  ملی  امنیت  وزارت  ضداطالعات 
نظارت بر فعالیت دیپلمات ها و بازرگانان خارجی و 
ارتباط شهروندان چین با خارجیان را برعهده دارد. 
یک روزنامه چاپ هنگ کنگ نیز نوشته استکه آقای 
ما بیش از سی سال سابقه خدمت دارد و در سال 
نوشته  به  یافت.  ارتقا  وزیر  معاونت  مقام  ۲۰۰۶به 
افراد نزدیک به لینگ جیهوا، از  این روزنامه، او از 
بود.  سابق  جمهوری  رئیس  جینتائو،  هو  نزدیکان 

پیگرد  مالی تحت  تخلفات  اتهام  به  نیز  لینگ  آقای 
قرار دارد.

شی جین پینگ، رییس جمهوری چین از زمان آغاز 
فساد  با  مبارزه  بر   ۲۰۱۳ سال  در  خود  زمامداری 
داشته و وعده  تاکید  دولتی و حزبی  در تشکیالت 
هدف  را  مگس ها«  هم  و  »ببرها  هم  که  است  داده 
که  آقای شی،  که  گفته اند  ناظران  داد.  قرار خواهد 
دارد،  برعهده  هم  را  ملی  امنیت  کمیسیون  ریاست 
مصمم است فساد را در تشکیالت نظامی و امنیتی 
این کشور نیز ریشه کن کند. رئیس جمهوری چین 
و  فساد در حزب کمونیست  داده است که  هشدار 
دولت می تواند آینده نظام حکومتی این کشور را به 

مخاطره اندازد.
اگرچه  که  معتقدند  ناظران  از  برخی  عین حال،  در 
از  ناشی  چین  اخیر  سال های  اقتصادی  رشد 
آزادسازی نسبی اقتصادی بوده اما این کشور از نظر 
سیاسی، رشد الزم را نداشته و همچنان تحت یک 
برخورداری  از  مانع  که  دارد  قرار  حزبی  تک  نظام 
مردم از آزادی های دموکراتیک می شود. طبیعی است 
که نبود نظارت دموکراتیک بر عملکرد دولت، باعث 
گرایش به تمرکز قدرت و زمینه ساز سوء استفاده از 

مقام برای مال اندوزی شود.
تنها زمینه مساعدی  نه  آنان، شرایط کنونی  به گفته 
را برای رشد فساد فراهم کرده بلکه باعث نگرانی 
هم  چین  اقتصادی  آینده  و  سیاسی  ثبات  مورد  در 

شده است.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان می گوید که آزادی بیان 
مطلق نیست به ویژه اگر موجب توهین و یا تمسخر اعتقادات 

دیگران باشد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس در جریان 
با  با خبرنگاران در هواپیما،  فیلیپین و در مصاحبه یی  به  سفر 
اشاره به حمالت پاریس گفت آزادی بیان نه تنها حق بنیادی 
به خیر  افکار خود  بیان  با  دارد  انسان وظیفه  بلکه  است  بشر 

جامعه و عموم کمک کند.
پاپ به عنوان مثال با اشاره به یکی از همراهانش که در کنارش 
ایستاده بود گفت: »مثال اگر دوست خوب من دکتر گاسپاری، 

به مادرم دشنام بدهد از من یک مشت خواهد خورد«.
پاپ به شوخی مشتش را به سوی او برد و گفت: »این طبیعی 
است. نمی توان دیگران را تحریک کرد. نمی توان به اعتقادات 
دیگران توهین کرد. نمی توان اعتقادات دیگران را مسخره کرد«.
او در مورد حمله شارلی ابدو افزود: چنین جنایت هولناکی به 
نام خدا نمی تواند قابل توجیه باشد و آن را »انحراف« توصیف 
کرد. با این حال پاپ فرانسیس گفت این نوعی واکنش قابل 

انتظار بود. 
یک  و  پاریس  در  ابدو  شارلی  مجله  دفتر  به  حمله  دنبال  به 
از  بسیاری  گذاشت،  جا  به  قربانی   ۱۷ که  یهودیان  فروشگاه 
شخصیت ها و افکار عمومی بین المللی از حق آزادی بیان این 
مجله طنز برای چاپ کاریکاتور جنجالی از پیامبر اسالم دفاع 

کردند.
با این حال عده دیگری نیز اشاره کرده اند که آزادی بیان اصوال 
در تمام کشور ها محدودیت های ویژه خود را دارد. به عنوان 
مثال در برخی از کشورهای دمکراتیک و آزاد جهان تکذیب 
بر  پراکنی  نفرت  دیگر  برخی  در  و  غیرقانونی  هولوکاست، 

اساس تعصبات نژادپرستانه ممنوع است.
واتیکان  که  می نویسد  ادامه  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
یک  با صدور  اخیرا  فرانسه  سر شناس  مسلمان  رهبر  چهار  و 
از رسانه ها  پاریس،  بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن حمله 

خواستند با مذاهب با احترام رفتار کنند.
خواست  مسلمانان  رهبران  از  حال  عین  در  فرانسیس  پاپ 

افراطی گری را محکوم کنند.
او در جواب یک خبرنگار فرانسوی در باره رابطه آزادی بیان 
و آزادی مذهب گفت: »بسیاری به طور کلی به مذاهب و یا 
مذهب دیگران توهین می کنند. آن ها تحریک کنندگان هستند. 
بر سر آن ها   همان می آید که ممکن است به سر دکتر گاسپاری 
بیاید، البته اگر به مادر من دشنام بدهد. محدودیت هایی وجود 

دارد«.
پس از حمله پاریس، واتیکان گزارش ها مبنی بر حمله احتمالی 
هیچ  گفتند  واتیکان  مقامات  دانست.  بی اهمیت  را  واتیکان  به 

تهدید مشخصی دریافت نکرده اند اما هوشیار هستند.
پاپ فرانسیس افزود او بویژه نگران سالمت کسانی است که 
در جمعیت های انبوه به دیدار او می آیند و افزود در باره به کار 
واتیکان  امنیتی  مقامات  با  ایمنی«  و  احتیاطی  »اقدامات  بستن 

گفت وگو کرده است.
او افزود: »نگران هستم. ولی من یک نقطه ضعف دارم و آن کمی 
بی احتیاطی است. من نسبت به این گونه امور کمی بی احتیاط 
هستم«. پاپ اما اذعان کرد که در دعا هایش از خداوند خواسته 

که اگر قرار است اتفاقی برای او بیفتد، دردناک نباشد.
ترسو  خیلی  نیستم.  شجاع  درد  با  مواجهه  در  »من  افزود:  او 

هستم«.
دست  در  من  »سرنوشت  افزود:  جهان  کاتولیک های  رهبر 

خداست«. 

راوی کاپور‹ روز جمعه در گفت و گویی اظهار کرد: محیط 
اقتصادی جهانی با کاهش قیمت نفت بسرعت در حال تغییر 
است و این امر باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری 

از کشورها می شود.
نوسان  و  افت  باعث  نفت همچنین  بهای  کاهش  افزود:  وی 

زیاد بازار سرمایه و سهام می شود.
رییس بانک سرمایه گذاری و مشارکت هند گفت: بازارها باید 

خود را برای نوسات ناشی از کاهش قیمت نفت آماده کنند.
وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت خام برای هند مثبت است، 
گفت: اکنون هزینه واردات نفت هند در هر سال به میزان ۱۶۰ 
میلیارد دالر است و اگر قیمت نفت پنجاه درصد کاهش بیابد، 
این امر تاثیر مثبتی بر موضع مالی ، سطح تورم، نرخ ارز و در 

نهایت سود شرکت های بزرگ هندی خواهد داشت.
راوی کاپور ادامه داد: بازار های بزرگ اقتصادی مانند ژاپن، 
چین و اروپا یک دوره سه مرحله ای نوسان، تنظیم و بازسازی 

را تجربه خواهند کرد.
وی گفت: موقعیت پیش آمده برای هند یک فرصت مناسب 

است که باید از آن بیشترین بهره را ببرد.
بازار سهام هند  انداز  بانک سیتی هند همچنین چشم  رییس 
را روشن دانست و پیش بینی کرد: با خروج سرمایه گذاران 
 ۳۵ با  سهام  بازار  داخلی  گذاران  سرمایه  ورود  و  خصوصی 
درصد افزایش به حدود ۳۰ میلیارد دالر سرمایه خواهد رسید.
اصالحات  بر  دولت  تمرکز  با  که  رود  می  انتظار  افزود:  وی 
اقتصادی و شروع به کار ضربتی ،بخش تولید بازار سهام به 

تدریج به اوج خود برسد .
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اشاعره
سنت،  اهل  کالمِ  نمایندۀ  به حیِث  اشاعره 
هرچند  است.  رسانیده  به هم  شهرت 
و  ماتریدیه  همچون  دیگری  فرقه های 
گسترده گی  ولی  دارند،  وجود  طحاویه 
را تحت الشعاع  فرقۀ دیگر  این دو  اشاعره 

قرار داده است.
ریشۀ اشاعره، تا حدی به مرجئه می رسد. 
اختالفات  اثر  در  که  است  مرجئه گروهی 
یافت.  ظهور  مجال  خوارج  و  شیعیان 
در  که  بودند  کسانی  بیشترینه  فرقه  این 
سهم  مخالفانش  و  علی  میان  جنگ های 
نگرفته، سکوت اختیار ورزیدند، هیچ کدام 
از طرفین را کافر نمی شمردند. این گروه از 
به شدت  مسلمانان  میان  داخلی  جنگ های 
قضاوت،  و  داوری  به جای  بودند،  آزرده 
خداوند  به  را  متخاصم  طرِف  دو  پاداش 
شیوه  بدین  و  می کردند  حواله  قیامت  در 
متخاصم  گروه های  میان  می خواستند 

مسلمان، آشتی و سازگاری به میان آرند.
اشعری  ابوالحسن  از  را  خود  نامِ  اشاعره 
گرفته اند. نام کامل اشعری، ابوالحسن علی 
بن اسماعیل می باشد. در سال ۲۶۰ هـ ق 
در بصره متولد شد. وی در ابتدا معتزلی و 

در چهل ساله گی،  بود،  جبائی  علی  شاگرد 
خود  راه  و  درافکند  را  جداگانه یی  طرح 
راه  اشعری،  طرح  کرد.  جدا  معتزله  از  را 
میانه یی بین معتزله و جبریه بود. از اشعری 
۹8 کتاب به ثبت رسیده است که در آن میان 
اصول  عن  “االبانه  نام های  به  او  اثِر  دو 
از  بیش  االسالمیین”  “مقاالت  و  الدیانه” 

همه اثرگذار بوده اند.
شخصیت های عمدۀ متعلق به فرقۀ اشعری 
ابن  باقالنی،  ابوبکر  قاضی  از:  عبارت اند 
عبدالقادر  اسفرائینی،  اسحاق  ابو  فورک، 
ابوبکر  طبری،  ابوالطیب  قاضی  بغدادی، 
اسحاق  ابول  قشیری،  ابوالقاسم  بیهقی، 
امام غزالی،  امام الحرمین جوینی،  شیرازی، 

شهرستانی و فخر رازی.)صابری، ۱۳۹۱:ج، 
)۲۲۹-۲۵۴

اندیشة سیاسی
نظریۀ دولِت اهل سنت بر کالم اشعری بنا 
معتزله  برخالف  اشعری  کالم  است.  یافته 
برترِی  جانب  دارد،  اتکا  عقل  تقدمِ  به  که 
لزومِ  دربارۀ  معتزله  است.  گرفته  را  نقل 
به  استناد  با  آن،  چه گونه گی  و  حکومت 
عقل سخن می گوید؛ ولی اشاعره پایۀ رفتار 
صحابه  تاریخی”ِ  “عمل  را  خود  سیاسِی 
در جریان اجتماِع سقیفه و بعد از آن قرار 
تکیۀ  سیاست،  امور  انتظام  در  است.  داده 
این  اساِس  است.  بوده  نص  بر  اشعریان 
بر  شرعی  قبِح  و  حسن  تقدمِ  بر  برداشت 

حسن و قبِح عقلی است.
افعاِل  از  فعل  هر  منشای  این که  بر  اعتقاد 
انسانی خداوند است و بشر تنها کسب کنندۀ 
آن می باشد، از رهگذر سیاسی موجِب آن 
شده تا زمام داران چندان مورد مؤاخذه قرار 
نگیرند؛ بدین معنی که زمام داران خود را در 
برابر اراده و مشیِت الهی ناتوان خوانده و 
بدین شیوه، اعماِلِ خود را توجیه می کنند.

)پوالدی، ۵۶:۱۳۹۰(

شیعه
استند.  علی  امامِت  طرف داراِن  شیعیان، 
بالفصِل  جانشیِن  و  وصی  را  علی  آن ها 
پیامبر می شمارند. تا زمان خالفت حضرت 
علی، حالِت  امامت  از  عثمان، جانب داری 
را  علی  که  معنی  بدین  داشت؛  سیاسی 
اما  می دیدند؛  امامت  سزاوارِ  و  شایسته 
رسید،  دیگر  کساِن  به  خالفت  که  همین 
زدند،  مسلحانه  مخالفِت  به  دست  شیعیان 
با خلفای سه گانه دست یاری و همکاری 
به خرج  سعی  تقویِت خالفت  در  و  دادند 

رساندند.
از  جانب داری  علی،  حضرت  عهد  در 
و  گرفت  خود  به  مسلحانه  شکِل  او 

نشان  بیشتری  انسجامِ  علی  طرف داراِن 
در کربال،  امام حسین  با شهادت  و  دادند، 
باعث  امر  این  تازه شد و  داغ دل های شان 
گردید که عقاید خود را به عنوان یک گروهِ 

مستقل در میاِن مسلمانان مطرح سازند.

اندیشۀ سیاسی
در میان شیعیان، شیعۀ اثناعشری عمده ترین 
این رو  از  می رود؛  حساب  به  تشیع  بخِش 
به بررسِی دیدگاه سیاسِی آن فرقه پرداخته 
از  که  طوری  دوازده امامی  شیعۀ  می شود. 
امام می باشد  نامش پیداست، معتقد به ۱۲ 
امام  به  و  می شود  شروع  علی  امام  از  که 

مهدی پایان می پذیرد.
تشیع،  سیاسی  اندیشۀ  در  محوری  مسألۀ 
جانشینی علی است که به باور این گروه از 
جانب پیامبر علیه السالم در غدیر خم این 
ابوبکر،  بنابراین  است.  شده  صادر  دستور 
عمر و عثمان از دید تشیع، غاصبانی هستند 
در  کردند.  دست درازی  علی  حق  به  که 
مطرح  “خالفت”  به جای  امامت  که  تشیع 
بلکه  نیست،  مردم  برگزیدۀ  امام  است، 
پیامبر  به وسیله  علی  مورد  در  الهی  دستور 
تشیع،  دید  از  این رو  از  است؛  یافته  ابالغ 
امام مشروعیت و مقبولیِت خود را از مردم 
متفق اند که  نمی گیرد. همۀ فرقه های شیعه 
و  علی  فرزندان  مختِص  حقی ست  امامت 
امامِ  جانب  از  نص،  موجب  به  امامی  هر 
پیشین تعیین می شود. به عقیدۀ این گروه، 
خداوند  که  است  برگزیده یی  انساِن  امام 
به او این امتیاز را عطا کرده و مشروعیِت 
الهی دارد. نزد اهل تسنن، امیر یا خلیفه در 
عزل  خورِ  در  جامعه،  از  انحراف  صورت 
تشیع  اماماِن  ولی  است،  سبک دوشی  و 
آن ها  حریِم  بر  خطایی  و  گناه  معصوم اند، 
مردم  تسنن،  در  ندارد.  نفوذ  و  رخنه  توان 
انتخاب  پیامبر  برای  جانشینی  دارند  حق 
کنند، ولی در تشیع مردم این حق را ندارند 
و خداوند این انتخاب را کرده است و مردم 
مقبولیِت  و  مشروعیت  لذا  بپذیرند؛  باید 
مردم  انتخاِب  و  رأی  به  تسنن  در  خلیفه 
بسته گی دارد. ولی در تشیع اگر مردم هم 
وجود  امام  برای  مشروعیت  این  نپذیرند، 
آسمانی  جنبۀ  از  امام  مشروعیِت  و  دارد 

برخوردار است. )قادری، ۱۳۹۱ :۴۷(

فصل چهارم
فلســفة سیاســِی فـارابی

و  است  فلسفه  از  بخشی  سیاسی،  فلسفۀ 
اندیشۀ  بین  نسبت  دارد.  مکتوب  تاریِخ 
عموم  نسبت  سیاسی،  فلسفۀ  و  سیاسی 
فلسفۀ  هر  به  که  چرا  است؛  خصوص  و 
سیاسی، نوعی اندیشۀ سیاسی گفته می شود، 
ولی اندیشۀ سیاسی می تواند شکِل فلسفی 
نداشته باشد و در چهارچوِب کالم سیاسی، 

فقه سیاسی یا اختالف ظاهر گردد.
سیاسی  فلسفۀ  اشتراوس،  دیدگاه  از 
شناخت  نشاندن  برای  است  کوششی 
دربارۀ  گمان  به جای  سیاسی،  امور  ماهیت 

آن ها)حقیقت،۲۶:۱۳8۹(. 

مردان  با  ازدواج  در  احتمال خوشبختی  داده  نشان  محققان  پژوهش های  آخرین 
بلنـدقد  یا  کوتاه  مردان  در  چه خصوصیت هایی  دیگر  اما  است،  بیشتر  کوتاه قد 

هست که باید از آن ها باخبر باشید؟ 
درصد زیادی از خانم ها یکی از معیارهای مهِم خود برای انتخاب همسر را داشتن 
بلندتر  از همسر خود  باید  این است که مرد  باور عمومِ  بلند عنوان می کنند.  قِد 
باشد و به همین دلیل بسیاری از دختراِن قدبلند برای یافتن همسر دچار مشکل 
می شوند. موارد زیادی پیش آمده که دو طرف با وجود داشتن تفاهم، فقط به دلیل 
نامتناسب بودن قد از ازدواج صرف نظر کرده اند. اما یک مطالعه که چند ماه پیش 

منتشر شد، تمام این باورها و ایده آل ها را زیر سوال برده است.
با بررسی هزاران زوج متوجه شدند اگر دختران با مردان کوتاه تر از  دانشمندان 
خود ازدواج کنند، زنده گی موفق تری خواهند داشت و احتمال جدایی آن ها تا حد 
زیادی کاهش پیدا می کند. حال این سؤاالت مطرح می شود که واقعًا تفاوت قِد 
ایده آل بین همسران چه میزان است؟ آیا قد می تواند روی ویژه گی های اخالقی 
یک فرد اثر بگذارد؟ آیا منطقی است که به دلیل نامتناسب بودن قد، از ازدواج با 

یک نفر منصرف شد؟
برخالف  اما  است،  بلند  قد  داشتن  همسر  انتخاب  برای  خانم ها  از  خیلی  معیار 
با  هستند.  پای بندتر  مشترک  زنده گی  به  دارند  کوتاه  قد  که  مردانی  آن ها  تصور 
این که مردان قدبلند زودتر اقدام به تشکیل خانواده می کنند، اما زنده گی مشترک 
آن ها دوام کمتری دارد. مطالعاتی که از ۴۰ سال پیش در ایاالت متحده آغاز شده، 
نشان می دهد نرخ طالق در میان مردانی که قد کوتاه دارند، به طور باورنکردنی 

کمتر از مردان قدبلند است.
با این که عجیب به نظر می رسد، اما مردان کوتاه سعی می کنند کوتاهی قد خود را 
با درآمد باالتر و توجه بیشتر به همسِر خود جبران کنند. جذابیت های ظاهری نقش 
مهمی در شروع یک رابطه دارد، اما در طوالنی مدت هیچ نقشی در حفظ زنده گی 
مشترک ندارد. با این که مردان کوتاه قد معموالً دیر ازدواج می کنند، اما در عوض 
مردان  در عوض  است.  جامعه  متوسط  از  کمتر  بسیار  آن ها  بین  هم  نرخ طالق 
بلندقد بیشتر در کارِ خانه به همسر خود کمک می کنند. آمارها نشان می دهد میزان 

همکاری مردان قدبلند در کار خانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از کوتاه ها بیشتر است.
مردان، کوتاه تر از خود را می پسندند

درصد زیادی از مردان هستند که به هیچ عنوان برای خواستگاری از دختران بلندتر 
از خود پیشقدم نمی شوند و از این که مجبور شوند هنگام نگاه کردن به همسر خود 
سرشان را باال بگیرند، بیزارند؛ اما چرا مردان ترجیح می دهند همسری کوتاه تر از 
خود انتخاب کنند. باید علت این موضوع را در طول هزاران سال تکامل انسان ها 
جست وجو کرد. در گذشته انسان ها برای انتخاب همسر به قدرت باروری زن ها 
توجه زیادی داشتند و معتقد بودند زنان قدبلند از توانایی کمتری در این زمینه 
برخوردار هستند. شاید به دلیل آن که زنان قدبلند دیرتر به سن بلوغ می رسیدند، 
این عقیده در بین مردان آن زمان به وجود آمده است. البته جالب است بدانید بر 
اساس مطالعات ژنتیک، قد مادر و پسر و قد دختر و پدر به هم مرتبط هستند. به 
این ترتیب، مادران قدبلند با احتمال بیشتری صاحب پسر با قد متوسط یا کمتر 

می شوند.
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بخش نخست

قدکوتاه ها و قدبلندها 
کـدام یک خوشـبخت تر اند؟ 

بخش هشـتم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



اکران  میزبان   ۲۰۱۵ سال  در  جهان  سینمای 
برای  را  هیجان  اوج  که  بود  خواهد  مهیجی  فلم های 
جدید  فلم  از  داشت؛  خواهد  همراه  به  سینمادوستان 
»جیمر باند«، »جنگ ستاره گان« و »مأموریت غیرممکن« 
تا ساختۀ  جدید سینماگران صاحب نامی چون »استیون 

اسپیلبرگ« و »کوئنتین تارانتینو«.
در روزهای آغازین سال ۲۰۱۵ میالدی، نگاهی خواهیم 
داشت به مهم ترین فلم هایی که امسال میهماِن سینمای 

جهان خواهند بود.
 

»سریع و خشن 7«
 جدیدترین قسمت از سری فلم های »سریع و خشن« 
در نهایت از نیمۀ ماه جنوری به بعد پس از مشکالت 
فراوان در مسیر ساخِت این فلم اکشن و هیجانی اکران 
بازیگران  از  یکی  واکر«،  »پل  این که  از  پس  می شود. 
اواخر  در  خشن«  و  »سریع  مجموعه فلم های  کلیدی 
سال ۲۰۱۳ میالدی در یک سانحۀ راننده گی درگذشت، 
مورگان«  »کریس  همراه  به  کارگردان  وان«،  »جیمز 
فلم نامه نویس با ایجاد تغییراتی در فلمنامه و استفاده از 

صحنه هایی که از بازی وی به جا مانده، شرایط ادامۀ 
این مجموعه فلم را فراهم می کنند و در بخش هایی نیز 

از برادر »پل واکر« استفاده شد.
در  خشن«  و  »سریع  فلم  که  حالی  در  واکر«  »پل 
درگذشت؛   ۲۰۱۳ نوامبر   ۳۰ در  بود،  فلم برداری  نیمۀ 
حادثه یی که شوک بزرگی به تیم سازندۀ این فلم وارد 

کرد.

انتقام جویان
»انتقام جویان« که  پرفروش  فلم موفق و   قسمت دوم 
»جاس ودن« همچون قسمت اول این فلم کارگردانی و 
نویسنده گی آن را بر عهده خواهد داشت، برای نمایش 

از اول می سال ۲۰۱۵ میالدی آماده خواهد شد.
قسمت اول این فلم ابرقهرمانی در سال ۲۰۱۳ با ثبت 
فروش ۱/۴ میلیارد دالری پرفروش ترین فلم سال شد، 
ضمن این که »انتقام جویان« سومین فلم پرفروش تاریخ 
»آواتار«  و  »تایتانیک«  فلم های  از  پس  امریکا  سینمای 

است.
در قسمت جدید این فلم نیز »رابرت داونی جونیور«، 
همسورث«،  »کریس  رافالو«،  »مارک  ایوانز«،  »کریس 
ال.  »سامویل  و  رنر«  »جرمی  یوهانسون«،  »اسکارلت 
تکرار  را  اول  فلم  در  نقش های خود  جکسون« همان 

خواهند کرد.

انیمیشن جدید پیکسار
 انیمیشن جدید پیکسار با عنوان »Inside Out« به 
کارگردانی »پیتر دوکتر« نیز اکران خود را از ۱۹ جوالی 

از  تغییرات ذهنی یک دختر  به  فلم  این  آغاز می کند. 
در  که  اتفاقاتی  و  پردازد  می  بلوغ  تا  نوجوانی  دوران 
به تصویر  این مسیر رشد را  او رخ می دهد، در  ذهن 

می کشد.
»پیتر دوکتر« که اولین تجربۀ کارگردانی انیمیشن خود 
را تجربه می کند، داستان این انیمیشن را از دخترش که 
در همین سن وسال و درگیر دست وپنجه نرم کردن با 

مکتب و محلۀ جدیدشان است، الهام گرفته است.
 

درام جنگی »اسپیلبرگ«
درام جدید اسپیلبرگ با نقش آفرینی »تام هنکس« دربارۀ 
جنگ سرد با فلم نامه یی از »جویل« و »اتان کوین«، از 
مطرح ترین فلم نامه نویسان و البته کارگردانان جهان، از 

۱۶ اکتوبر امسال راهی سینما ها خواهد شد.
این فلم که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده است، 
روایت گر داستان واقعی »جیمز داناوان« وکیل است که 
پس از اتفاقاتی در بحبوحۀ جنگ سرد قرار می گیرد و 
برای آزادی »کری پاورز«، خلبان هواپیمای جاسوسی 
»اسپیلبرگ«  می شود.   »KGB« با  مذاکره  وارد  امریکا 

سال ۲۰۱۲ فلم »لینکلن« با بازی »دنیژل دی لوییس« را 
به سینما آورده بود.

بیست وچهارمین »جیمز باند«
اکشن  فلم های  مجموعه  از  قسمت  بیست وچهارمین   
نوامبر  ششم  تاریخ  از  »شبح«  عنوان  با  باند«  »جیمز 

۲۰۱۵ اکران خود را از انگلستان آغاز می کند.
نقش  در  برای چهارمین بار  »دنیل کریگ«  فلم  این  در 
کارگردانی  و  کرد  خواهد  نقش  ایفای   ۰۰۷ مأمور 
قبلی  قسمت  همچون  را  باند«  »جیمز  جدید  قسمت 

»سام مندز« برعهده دارد.
چون  سرشناسی  بازیگرانی  کریگ«  »دنیل  بر  عالوه 
سیدو«،  »لیا  اسکات«،  »اندرو  والتس«،  »کریستوف 
دوربین  مقابل  باتیستا«  »دیوید  و  بلوچی«  »مونیکا 
با  باند«  »جیمز  فلم های  فلم خواهند رفت. سری  این 
فروشی جهانی بیش از پنج میلیارد دالر در جایگاه دوم 
سری فلم های ادامه دار بعد از مجموعه فلم های »هری 

پاتر« قرار دارد.

»بازی های بقا: زاغ مقلد- قسمت 2«
هیجانی  و  اکشن  فلم های  دنباله  از  دوم  قسمت   
نوامبر در سینمای جهان  تاریخ ۲۰  از  بقا«  »بازی های 
اکران می شود. این فلم دومین بخش از آخرین کتاب 
فلم  ادامۀ  بقا« و مستقیمًا  »بازی های  در سری سه گانه 

»بازی های بقا: زاغ مقلد - بخش ۱« می باشد.
»جاش  الرنس«،  »جنیفر  چون  قبلی  قسمت  بازیگران 
در  همسورف«  »لیام  و  هرلسون«  »وودی  هاچرسون«، 

نقش  ایفای  نیز  فلم  این 
می کنند.

مقلد  زاغ  بقا:  »بازی های 
در  اکنون  هم   »۱ بخش   -
حال  در  جهان  سینماهای 
با  کنون  تا  و  است  اکران 
دالر  میلیون   ۶۷۹ فروش 
هشتمین فلم پرفروش سال 
گرفته  نام  میالدی   ۲۰۱۴

است.
 

قسمت جدید »جنگ ستاره گان«
اپیزود جدید از مجموعه فلم های »جنگ ستاره گان«   
با عنوان »نیرو برمی خیزد«، هفتمین قسمت از مجموعۀ 
جنگ ستاره گان است که از ۱8 دسمبر سال ۲۰۱۵ به 

نمایش در خواهد آمد.
کارگردانی این اپیزود بر عهدۀ »جی. جی. آبرامز« است 
و سه بازیگر قدیمی جنگ ستاره گان، یعنی »هریسون 
اپیزود  این  در  فیشر«  »کری  و  همیل«  »مارک  فورد«، 
سال   ۳۰ نیز  آن  داستان  و  داشت  خواهند  حضور 
مجموعه  می دهد.  رخ  ششم  قسمت  داستان  از  پس 
فلم های تخیلی »جنگ ستاره گان« پرفروش ترین سری 
در  هالیوود محسوب می شود که  تاریخ  آثار سینمایی 

مجموع ۴ میلیارد دالر فروش جهانی داشته اند.

»مأموریت غیرممکن« جدید برای »تام کروز«
 پنجمین قسمت از سری فلم های پرفروش »مأموریت 
با  به کارگردانی »کریستوفر مک کوایر« و  غیرممکن« 
بازی »تام کروز« و فلم نامه یی از »مک کوایر« و »ویل 
استیپل« از تاریخ ۲۵ دسمبر به روی پرده خواهد رفت.
»تام  عهدۀ  بر   »۵ غیرممکن  »مأموریت  تهیه کننده گی 

پک«،  »سایمون  و  است  آبرامز«  »جی جی  و  کروز« 
»جرمی رمز« و »وینگ رامس« در کنار بازیگران جدید 
نقش های  دوباره  فرگوسن«  »ربکا  و  بالدوین«  »الک 

خود در قسمت قبل از این مجموعه فلم ایفا می کنند.
قسمت چهارم از این مجموعه فلم اکشن و هیجانی در 
سال ۲۰۱۲ و با عنوان »مأموریت غیرممکن: پروتکل 
فروش  به  توانست  برد«  »براد  کارگردانی  به  شبح« 
پرفروش ترین  تا  یابد  دست  دالر  میلیون   ۶۹۴ جهانی 

قسمت از این مجموعه فلم نام گیرد.

 
بازگشت تارانتینو با »هشت نفرت انگیز«

پس  که  هالیوودی  سرشناس  کارگردان  »تارانتینو«، 
به ساخت وسترن »هشت  فراوان تصمیم  جنجال های 
نفرت انگیز« گرفت، سرانجام این فلم را در سال ۲۰۱۵ 
اکران خواهد کرد اما هنوز زمان قطعی آغاز نمایش این 

وسترن جدید اعالم نشده است.
»سامویل  درن«،  »بروس  چون  بازیگرانی  فلم  این  در 
راسل«  »کرت  و  مدسون«  »مایکل  ال جکسون«، 
مراسم  تک  در  این  از  پیش  که  می کنند  نقش  ایفای 
نیز  اپریل  نمایشنامه خوانی »هشت نفرت انگیز« در ماه 

به روی صحنه رفته بودند.
به  می توان   ۲۰۱۵ سال  شاخص  فلم های  دیگر  از 
فردا«  »سرزمین  هاوارد«؛  »ران  ساختۀ  دریا«  قلب  »در 
به  ژوراسیک«  »جهان  پیت«؛  »برد  کارگردانی  به 
»جان  از  جنگل«  »کتاب  ترورو«؛  »کالین  کارگردانی 
فاوارو«؛  »مریخی« ساختۀ »ریدلی اسکات«؛ »جوی« به 
ساختۀ  مورچه یی«  »مرد  اوراسل«؛  »دیوید  کارگردانی 
اشاره  جولی«  »آنجلینا  از  دریا««  »کنار  و  رید«  »پیتون 

کرد.

منـبع: برترین ها
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افغانستان حریم فضایی ...
افغانستان  در  بیکار  فرد  میلیون  یک  که  گفت  عربی 
به  برای دولت وحدت ملی  میراث شومی است که 
خواستار  مشکل  این  حل  برای  او  است.  مانده  جا 

همکاری سکتور خصوصی شد.
خط  زیر  افغانستان  جمعیت  درصد   ۳۶ اکنون  هم 
تغییر  گذشته  سال  پنج  در  و  می کنند  زندگی  فقر 
چشم گیری در وضعیت این مردم رونما نشده است.

این وضعیت  بر  مزید  که  افزود  غنی  رییس جمهور 
افغانستان ۱۳۶ میلیون دالر کسر بودجه دارد، حاالنکه 
به گفتۀ او ساالنه هشت میلیون دالر صرف پرداخت 

معاشات مشاورین دولت می شود.
در  فایده  درصد  که۴۰۰  افزود  غنی  اشرف  محمد 
غیر  »تاجر  و  »قاچاقبر«  به  و  ندارد  امکان  تجارت 
مشروع« نیازی نیست. او گفت »یا صادقانه تجارت 
اینکه تجارت را خودمان در دست خواهیم  یا  کنید 
به  که  کرد  عالوه  غنی  جمهور  رییس  گرفت.« 

سرمایه گذاری ضرورت است اما نه به انحصار.
کاران  صنعت  و  بازرگانان  غنی  جمهور  رییس 
کمک های  کنار  در  که  کرد  تشویق  را  افغانستان 

خارجی باید سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در 
افغانستان تقویت شود.

کسر بزرگ تجارتی
واردات افغانستان در حال حاضر ۳۰ چند صادرات 
دنیا  کشور  هیچ  غنی  آقای  گفتۀ  به  که  است  شده 
نمی تواند چنین وضعیتی را تحمل کند. رییس جمهور 
نیازمندی های  همه  پس  این  از  که  سپرد  وعده  غنی 
وزارت های دفاع، داخله، امنیت و معارف از تولیدات 

داخلی مرفوع خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت که پاکستان موافقه کرده است 
که حدود ۹۵ درصد صادرات افغانستان را بیشتر از 
به زودی  که  افزود  او  نکند.  نگاه  بندر  در  روز  یک 
ترکمنستان  راازطریق  افغانستان  -که  الجورد  راه 
خواهد  –فعال  کند  می  وصل  اروپا  به  وآذربایجان 
به  وافغانستان  ایران  درمرز  غیررسمی  شدوبندرهای 

زودی بسته خواهد شد.
در  نقل  و  حمل  بخش  که  گفت  غنی  آقای 
افغانستان سقوط کرده است. او وعده سپرد که تمام 
محدودیت هایی را که به گفتۀ وی میراث چهل سال 
گذشته است برخواهد داشت.او هشدار داد که همه 
مشکالت ترانسپورتی را از مزاحمت پوسته هایی که 

تا  می گردد  تجارتی  کاروان های  اذیت  و  آزار  باعث 
مشکل اضافه بار و مراقبت جاده ها حل خواهد کرد.

پس  این  از  که  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 
و  کرد  خواهد  بررسی  خود  را  بزرگ  قراردادهای 
به گفتۀ وی هشت قراردادی که به معادن افغانستان 
مربوط می شود به کابینه برنخواهد گشت بلکه برای 

بررسی به یک هیأت بین المللی سپرده خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت که در زمینۀ استخراج معادن 
باید به صورت اساسی رفتار شود و هیچ گونه شک و 
شبهه در این قرارداد ها وجود نداشته و سکتور گاز و 

معادن باید به رقابت مشروع گذاشته شود.
 عبیداهلل صدرخیل، رییس اتحادیۀ تاجرات افغان در 
با حکومت را  امارات متحده عربی، وعدۀ همکاری 
خواهد  سرمایه گذاری  افغانستان  در  که  گفت  و  داد 
شد، اما تاکید کرد که باید فساد اداری از بین برود و 
امنیت تامین شود تا سرمایه داران با خیال آسوده در 

داخل افغانستان سرمایه گذاری کنند.
رییس جمهور همچنان وعده کرد که به زودی برنامۀ 
شهر داراالمان روی دست گرفته خواهد شد تا همه 
به شمور ریاست  ارگان های دولتی  وزارت خانه ها و 
جمهوری در یک منطقه به گونۀ منسجم فعالیت کنند.

ماندگار
هیچ خانه و خانواده یی نیست که بحث امنیت و آیندۀ 
افغانستان در آن، قبل گستردِن سفرۀ شب مطرح نشود 
و پایاِن سفره نیز با تحلیل هایی در همین رابطه همراه 

نباشد.
در  روزها  و  شب  این  در  که  حوادثی  از  مردم 
گوشه وکنارِ کشور اتفاق می افتنـد، سخت پریشان اند 
و روزهای دلهره آوری را تجربه می کنند و از بازگشِت 
روزگارِ تاریِک گذشته و حتا بدتر از آن، در وحشت 

و اندوه به  سر می برند.
مبنی  خبرها  برخی  نشر  را  مردم  نگرانِی  عمده ترین 
بر نفوذ و حضور داعش در برخی والیت ها تشکیل 

می دهد.
تلخ  نه چندان دور، طعم  افغانستان در گذشتۀ  مردم   
و مرگبارِ حاکمیِت طالب را چشیده اند و اکنون گروه 
و  آتشین تر  نسخۀ  تداعی کنندۀ  آن ها  برای  داعش 
سوزنده تِر طالبانیسم و تحجر است. خشونتی که دو 
دهه قبل در قالب »امیرالمونین« از »قندهار« آغاز شد و 
خرمِن آرزوهای مردم را برباد داد، امروز از »موصل« 
در قالب »خلیفه« به راه افتاده و گویا می خواهد منطقه 

و جهان را بسوزاند. 
ابراز نگرانِی کشورهای منطقه و جهان از توسعۀ داعش، 
به نگرانی های مردمِ افغانستان می افزاید و حاال مردم 
مانده اند و کابوس های کهنه و برزخ تصمیم گیری؛ »آیا 
و  جنگید  و  ایستاد  هم  یا  و  بست  باید  سفر  بارِ  باز 
مقاومت کرد، و یا این که همه چیز خوب می شود و 

نیازی به این همه ترس و نگرانی نیست؟«
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  از  پس 
نشر  کشور،  گوشه وکنار  در  ناامنی  رشد  و  داخلی 
مناطق  در  داعش  حضور  از  تصویرهایی  و  خبرها 
آینده  به  نسبت  مردم  نگرانی های  افغانستان،  جنوبی 
نگرانی ها  این  بارزتریِن  یافته است.  افزایش  به شدت 
در سخناِن ده روز پیِش عطامحمد نور در والیت بلخ 
و نیز سخناِن اخیِر امیر اسماعیل خان فرمانده معروف 
مطرِح  چهرۀ  دو  این  است.  نهفته  هرات  در  جهادی 

مربوط به جریان جهاد و مقاومت، هر دو از جنگ ها 
و ناامنی های فزاینده و پیچیده در ساِل پیش رو خبر 

دادند.
از  یکی  و  هرات  پیشیِن  والی  اسماعیل خان  امیر 
فرماندهان اسبِق جهادی هشدار داد که مخالفان مسلِح 
بی سابقه  شکل  به  را  امنیت  آینده  ماه های  در  دولت 

تهدید خواهند کرد.
آقای اسماعیل خان از حکومت وحدت ملی می خواهد 
کنترول  به خاطر  را  منظمی  برنامۀ  سریع تر  هرچه  که 
امنیتی  وضعیت  او  گیرد.  دست  روی  امنیتی  اوضاع 
روند  که  گفت  و  کرد  توصیف  خطرناک  را  هرات 
موجود برای مردم این والیت اصاًل قابل تحمل نیست.
امنیتِی  نهادهای  تخصیِص  و  کابینه  اعضای  معرفی 
کشور به یک قوم نیز به پیچیده گِی تحلیِل رویدادها 
تحویل گیری  هرچند  این،  پهلوی  در  است.  افزوده 
مسوولیت های نظامی توسط نیروهای داخلی به عنوان 
قرار  استقبال  مورد  در سطوِح مختلف  یک دستاورد 
گرفته، اما  شهروندان افغانستان نگران اند که پس از 
این، حضور طالبان و دیگر گروه های دهشت افکن در 
کشور به تدریچ پُررنگ شود و اوضاع امنیتی از کنترِل 

دولت خارج گردد.
روزافزوِن  تهدید  به ویژه  امنیتی،  وضعیت  وخامت 
طالبان از عوامل اصلِی نگرانی مردم افغانستان است. 
با  بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سال ۲۰۱۴ 
برای  سال  مرگبارترین  شورشیان،  حمالت  افزایش 

غیرنظامیاِن افغانستانی بوده است.
با تشکیل دولت وحدت ملی و سفرهای آقای غنی 
به پاکستان و کشورهای عربی و تطبیق آخرین مرحلۀ 
انتقال مسوولیت های نظامی به نیروهای امنیتی داخلی، 
انتظار می رفت که روزنه یی نو به سوی صلح و ثباِت 
دایمی در افغانستان گشوده شود.  اما اخبار و حوادِث 
دولِت  که  می دهد  نشان  اخیر  روزهای  و  هفته ها 
جدید هیچ برنامۀ مدونی برای تأمین ثباِت پایدار در 

افغانستان ندارد.
هیچ کس  و  سراسیمه اند  و  سرگردان  افغانستان  مردم 
دولت  است.  روان  کدام سو  به  وضعیت  نمی داند 
مردم  نگرانی های  به  که  دارد  وظیفه  ملی  وحدت 
این  از  خروج  برای  و  دهد  پاسخ  این خصوص  در 

وضعیت مبهم، برنامۀ دقیق و مدوِن امنیتی ارایه کند.
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در  افغانستان،  فوتبال  ملي  تیم  سرمربي  کارگر،  یوسف 
شدید،  مراقب  تحت  جدید،  دهلي  فورتس  بیمارستان 

بستري است. 
آقاي کارگر هفته گذشته در کابل از سوي شماري از افراد 
ناشناس مورد حمله قرارگرفته بود و از ناحیه سر و دست به 
شدت صدمه دید. او نخست به بیمارستاني در کابل تحت 

درمان قرار گرفت و سپس به دهلي انتقال داده شد.
که  مي گویند  جدید،  دهلي  فورتس  بیمارستان  پزشکان 

جراحت سر آقاي کارگر رو به بهبودي است.
را  کارگر  آقاي  نزدیک  از  که  ماندگار  روزنامۀ  خبرنگار 
پزشکان  توصیه  به  او  مي گوید  است،  دیده  بیمارستان  در 

صحبت نمي کند.
خانوادۀ آقاي کارگر از اظهار نظر دربارۀ جزئیات حمله بر 

مربي تیم ملي فوتبال افغانستان خودداري مي کند.
یک عضو خانوادۀ آقاي کارگر بدون ذکر نامش به روزنامۀ 
ماندگار گفت که نیروهاي امنیتي باید عامالن حمله به آقاي 

کارگر را شناسایي کرده و به پنجه قانون بسپارند.
تن  ده ها  جدید،  دهلي  در  ماندگار  خبرنگار  گفتۀ  به 
عقب  در  و  جدید  دهلي  در  افغانستاني  دانشجویان  از 
دروازه هاي بیمارستان فورتس به منظور آگاهي از وضعیت 
از سوي مسووالن  اما  مربي محبوب صف کشیده اند؛  این 

بیمارستان اجازۀ ورود به اتاق آقاي کارگر را ندارند.
اسالم الدین أمیري، کاپیتان تیم ملي، که در یکي از باشگاه 
هاي دهلي بازي مي کند نیز از استاد خویش عیادت به عمل 

آورد.
ملي  تیم  با  پي هم  پیروزي هاي  از  پس  کارگر  یوسف 

افغانستان به یک چهرۀ محبوب در کشور تبدیل شد. 
او با تیم ملي افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد.

قابل  تیم  یک  به  افغانستان  فوتبال  تیم  او  رهبري  تحت 
محاسبه در جنوب آسیا تبدیل شده است.

پاکستان فعالیت شبکۀ...
در  اقدامات جدی تر  در صدد  پاکستان  مردم  این  از 
مقابل نیروهای تروریستی در این کشور خواهند بود.
افغانستان،  امنیتی در  المللی یاری  بین  نیروهای  قبال 
آیساف، از پاکستان خواسته بود که به اقدامات خود 

علیه شبکه حقانی شدت بخشد.
در  شورشی  اصلی  گروه  سه  از  یکی  شبکه  این 
افغانستان است که رهبری آن به دوش سراج الدین 

پیشیندر  فرمانده  حقانی،  الدین  جالل  پسر  حقانی، 
شرق افغانستان است.

شبکه حقانی در کنار گروه طالبان و حزب اسالمی به 
رهبری گلبدین حکمتیار عمدتا در مناطق مرزی در 
شرق افغانستان علیه دولت این کشور و نیروهای بین 

المللی می جنگند.
این گروه مسئولیت حمالت تروریستی و انتحاری را 
در افغانستان به عهده گرفته و امنیت ملی افغانستان 
نیز بارها این گروه را مسئول حمالت مرگبار انتحاری 

و انفجاری در این کشور دانسته است.
در گذشته مقامات ارشد امریکایی از جمله دریاساالر 
مایک مولن، رییس پشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، 
از  که  بود  کرده  متهم  را  پاکستان  اطالعات  سازمان 

شبکه حقانی حمایت می کند.
به گفته این مقام امریکایی، سازمان اطالعاتی پاکستان 
موسوم به آی اس آی، به طراحی حمله شهریور سال 

۱۳۹۰ به سفارت امریکا در کابل کمک کرده است.

احتمال دارد اکثریت نامزدان...
برخورد  شده  معرفی  نامزدان  با  نباید  نماینده گان 

سیاسی کنند.
در همین حال، گزارش های تایید ناشده می رساند که 

قرار است امروز شنبه، نامزد وزرا به گونه رسمی برای 
گرفتن رای اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شوند 
صندوق  وزرا  نامزد  این  برای  چهارشنبه،  روز  به  و 
رای اعتماد گذاشته شود. نبودن کابینه و تعلق داشتن 
اصلی  از  قوم،  یک  به  واقتصادی  امنیتی  های  ارگان 

ترین انتقاد هایی است که بر مسووالن دولت وحدت 
ملی شده است.

کابینه معرفی شده دولت وحدت ملی از دو مشکل 
اساسی رنج میبرد: یکی ملی نبودن کابینه و دوم تعلق 

داشتن

دانگام دوباره...
هم موفق به تسخیر سنگر های مخالفان نشده اند.

مناطق  تسخیر  در  کندی  دلیل  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تحت کنترول مخالفین را فرش ماین ها در آن مناطق عنوان 

می کنند.
شماری زیادی باشندگان محل از ترس جنگ خانه های شان 

را ترک و به مناطق دیگر  پناهبردهاند.
بیجا شدگان می گویند، آن طوری که ضرورت است برای 

شان مساعدت صورت نگرفته است.

ضیاع 500 هزار دالر در ساخت...
 آب متالشی شده و فرو ریخته است.«

»خشت های ساخته شده از ریگ«
این  سقف  در  افغانی  شرکت  که  است  آمده  گزارش  در 
طوری  را  آن  و  نگرفته  کار  اسفالت  و  جغل  از  ساختمان 
میزان نکرده است که آب آن از طریق ناودان خارج شود.
همچنان در ساخت آن از خشت های کوچک کم مقاومت 

استفاده شده است.
گزارش افزوده است: »خشت های آن غالبًا از ریگ ساخته 
ِگل  کمبود  این  و  اند  داشته  ِگل  کم  بسیار  مقدار  و  شده 
با رخنه کردن آب، خشت ها  مناسب باعث شده است که 

بشکنند.«
این  که  اند  گرفته  تصمیم  امریکایی  مقام های  سرانجام 
ساختمان غیرمصون است و باید کاماًل بازسازی گردد. در 
گزارش گفته شده است که شرکت ساختمانی مربوطه در 
ابتدا تعمیر آن را طرح ریزی کرده اما آماده بازسازی کامل 

آن نبوده است.
تخریب  را  ساختمان  این  افغانستان  دلیل حکومت  این  به 

کرده و فعاًل آن را دوباره می سازد.
امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  از  »سیگار«  ادارۀ 
خواسته است که تا جای ممکن پول های مصرف شده را 
براساس  این ساختمان  توضیح دهد که چرا  بگیرد و  پس 
علیه  انضباطی  اقدام های  و  نشده  ساخته  قرارداد  شرایط 

مقام های ساختمانی رااتخاذ کنند.
این  پذیرش  با  امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 
را  اصالحی  اقدام های  دارد  نظر  در  است  گفته  توصیه ها، 
از  بعد  که  است  داده  هشدار  ساپکو  بگیرد.  دست  روی 
خروج نیروهای بین المللی، پیگیری و نظارت از پروژه های 

بازسازی مشکل خواهد بود.

حـال یوسف گـارگـر
 خوب است

افزایش ناامنی ها و هجوِم کابوس های ُکهنه

 مردم افغانستان در گذشتۀ نه چندان دور، طعم تلخ و مرگباِر حاكمیِت طالب را چشیده اند و اكنون گروه 
داعش برای آن ها تداعی كنندة نسخۀ آتشین تر و سوزنده تِر طالبانیسم و تحجر است. خشونتی كه دو 
دهه قبل در قالب »امیرالمونین« از »قندهار« آغاز شد و خرمِن آرزوهای مردم را برباد داد، امروز از 

»موصل« در قالب »خلیفه« به راه افتاده و گویا می خواهد منطقه و جهان را بسوزاند. 



مجبور شــدم برهنه شوم 
تا زن بودنم را ثابت کنم

»پس از سدۀ تاخت و...
 

که حمایت مردم را دارد. اما امریکایی ها در آن وقت گوش شنوا به 
این هوشدار و پیشنهاد پیدا نمی کنند. 

در مقالۀ دوم از استراتیژی نظامی امریکا سخن می رود که آن را در 
چهار مرحله پس از اوباما مدنظر گرفته شده است. شکل دهی ذهنیت، 
عملیات نظامی تصفیوی، حفظ ساحه و انکشاف اقتصادی و اداری. 

اما در این مقاله، آقای صالح مرحلۀ چهارم را بن بست میداند. چون 
کرزی و امریکا هر دو نیروهای مخالف طالبان را در حاشیه رانده و 
پاکستان  از تصمیم گیری بدور قرار داده است. هیچ کسی و کشور 

طرفدار شکست استراتیژیک طالبان نیست. 
امریکایی ها طالبان را شورشگر میدانند و در صدد جدا سازی آنها 

از القاعده اند.
به  دارد،  عنوان  پاکستان  سیاست  در  تغیر  توهم  که  سوم  مقالۀ  در 
به عنوان تهدید و  پاکستان را  امریکا  این نکته پرداخته می شود که 

پرورشگاه تروریزم نمی بیند. اما باید طالبان شکست بخورند. 
در مقالۀ چهارم که عنوان آن: ادبیات در حال تغیر جنگ امریکا در 
علیه خود  تهدید  عنوان  به  را  طالبان  حتی  امریکا  است،   افغانستان 

نمی بینند. 
در مقاالت پشتو، طرف های جنگ افغانستان، چالش ها و مشکالت 
امنیت ملی افغانستان، نیروی دفاعی ناکافی افغانستان و موضع افغانی 
امنیت ملی  ایران و  افغانستان و آسیای میانه و بازی نفت،  پاکستان، 

افغانستان مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. 
2-  گفتگو ها:

این بخش شامل ۵ گفتگو با: بن فارمر، طلوع نیوز، برنامۀ به عبارت 
تلویزیون  با مارتین اسمیت خبر نگار  تلویزیون بی بی سی و  دیگر 

پی بی اس است.
3-  سخنرانی ها:

در این بخش یک سخنرانی چاپ و منتشر شده است که در کنفرانس: 
بررسی نقش پایگاه های نظامی دایمی امریکا در ثبات آیندۀ افغانستان 
و منطقه« منعقدۀ کابل در ۱۳ حوت ۱۳۹۲ ارائه شده بود. نکتۀ مهم این 
سخنرانی به عدم بیطرفی افغانستان مربوط می شود که تفکر بیطرفی 

افغانستان به شدت زیر سوال می رود.
مزیت های کتاب:

۱- مقاالت و تحلیل ها با دید بسیار روشن و قابل فهم ارائه می شود. 
هر آدم با سواد و اندکی برخوردار از دانش سیاسی و اوضاع امروز 
کشور و منطقه به خوبی می تواند از مباحث کتاب،  درک مشخص 
و تصویر واضح  داشته باشد. مباحث با نثر روان و قابل هضم برای 

خواننده ارائه می شود.
۲-  کوتاه نویسی که نکات اصلی و مهم در مقاالت و گفتگو 

ها بیان میگردد.
ارایۀ اطالعات دقیق و دست اول در مباحث که به موقعیت   -۳

و موقف پیشین نویسنده بر میگردد. 

نکات غایب مباحث:
با  مهم ترین نکات در بسیاری از مباحث به پاکستان بر میگردد که 

پاکستان چه باید کرد؟
برتری  از  واقع  در  پاکستان  به  مربوط  های  بحث  و  تحلیل  تمام  در 
پاکستان سخن می رود: برتری نظامی که ارتشی با سالح اتمی دارد. 
برتری جمعیت ۱8۰ ملیونی آن، برتری روابط نزدیک با غرب و امریکا 

که امریکایی ها پاکستان را به عنوان منبع تهدید که مهد تروریزم و 
افراطیت مذهبی است، نمی بیند. اما با این همه برتری گفته نمی شود 
با پاکستان حل کند؟  افغانستان چگونه می تواند مشکل خود را  که 

اصاًل پاکستان چه میخواهد؟ 
در گفتگو با طلوع نیوز در برابر این پرسش که: چه چیزی می تواند 
های  گروه  با  مبارزه  راستای  در  تا صادقانه  بسازد  وادار  را  پاکستان 
هراس افگن و طالبان کار کند، آیا این امکان پذیر است؟ پاسخ ارائه 

می شود:
من بارها گفته ام که در یگانه موردی که بدون کوچکترین تردیدی 
من و رئیس جمهور کرزی با هم دیدگاه مشترک داشته ایم، این بوده 
آن  شود.  جستجو  بنیادی  حل  راه  باید  پاکستان  با  ما  معضل  به  که 
پاسخ بنیادی این است که نیروهای بین المللی باید شبکه و زیربنای 
این  ببرند.  ازبین  جهان  نقاط  سایر  و  پاکستان  در  را  طالبان  حمایتی 

زیربنا چیست؟ 
۱- مدارس

۲- شبکه های مالی که طالبان را تمویل می کنند
۳- اگر چنین نشود و دنیا قانع نشود که بر پاکستان این فشار را بیاورد، 

راه دیگر بسیج ملی است.
اما به معضالت اصلی با پاکستان اشاره نمی شود و راه حل سیاسی 

هم طرح نمی گردد.
در مقالۀ دافغانستان د دفاعی حواکونو ورتیا نیمگرتیا او پاکستان به 
این نکته پرداخته می شود که همسایگان ما هم از بی ثباتی ما و هم از 
ثبات و اقتدار افغانستان نگران اند، آیا می توان قدرت دفاعی خود را 

تا حدی باال برد که مانع دخالت آنها در بی ثباتی شد؟ 
کار  با  افغانستان  در  که  شود  می  ترکیز  پاکستان  بر  مقاله  این  در 
استخباراتی، افغانستان را بی ثبات می سازد. در مقابله با پاکستان سه 

راهکار ارائه می شود:
های  شبکه  طریق  از  پاکستان  دخالت  های  زمینه  به  دادن  پایان   -۱
پاکستان عمل  پنجم  به حیث ستون  افغانستان  در  که  آن  استخبارتی 

می کنند.
۲- تسلیح و تجهیز قوای افغانستان با کمک دوستان جهانی 

۳- پذیرش مطالبات پاکستان که هژمونیک و سلطه گرانه خوانده می 
شود. 

نمی  قرار  تحلیل  و  بحث  مورد  گرانه  سلطه  مطالبات  این  بازهم  اما 
گیرد. 

یکی از نکات دیگر که در تمام مباحث انعکاس دارد این است که از 
موضع یک ملت واحد بنام افغان بحث شده است. خوب، اگر چنین 

چیزی وجود می داشت که ما این همه مشکل و بحران را نداشتیم. 
ملت افغان،  اول در عمل چنین ملتی وجود ندارد. دوم، منافع و هویت 
بر سر  توافق  مبهم است. سوم،  ناشده و  تعرف  ملتی  مشترک چنین 

هویت و منافع مشترک وجود ندارد. 
مشکالت داخلی، ساختار اجتماعی، موانع فرهنگی، سیاسی و حتی 
به صورت روشن و در مبحث  افغانستان  توسعۀ  ثبات و  در  طبیعی 

جداگانه مورد بحث و ارزیابی قرار نگرفته است. 
اگر سیاست مداران افغانستان به جای راه حل مشکل با پاکستان، تنها 
طبل  به  همچنان  و  باشند  پاکستان  با  دشمنی  ذهنیت  تزریق  بدنبال 
ادعای ارضی با پاکستان با عدم پذیرش مرز دیورند، بکوبند، افغانستان 
هرگز به ثبات و توسعۀ پایدار سیاسی و اقتصادی نمی رسد و مرحلۀ 

دولت-ملت را پشت سر نمی گذارد. 
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زنان  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن  آنونما  ژنووا 
زن  اثبات  برای  می گوید  استوایی  گینه 
چشم  پیش  که  خواسته اند  او  از  بودنش 
تیم  و  آفریقا  فوتبال  کنفدراسیون  مقام های 

گینه استوایی برهنه شود.
ژنووا آنونما با توهین آشنا است. سال ها با بی 
اعتنایی از کنار سوء ظن  ها رد شده و تهمت 

ها را نادیده گرفته است.
ماجرای  با  شدن  مواجه  برای  همه  این  با 
تحقیرآمیزی که در پی اجرای درخشانش در 
ثمر  به  و   ۲۰۰8 جام  زنان  فوتبال  مسابقات 
رساندن گل برای تیم کشورش روی داد آماده 

نبود.
برنده  تنها کشور  به  را  استوایی  گینه  گلی که 
به جز نیجریه در این دوره از مسابقات تبدیل 

کرد.
جای آن بود که خودش را برای مزه مزه کردن 
عمق  به  اما  کند،  آماده  رویایش  تحقق  طعم 

کابوسی شخصی سقوط کرد.
تیم های  قدرتمندش،  و  پرانرژی  بازی  پی  در 
و  است  مرد  که  کردند  متهم  را  او  رقیب 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا هم برای تشخیص 

جنسیت او بدترین روش را به کار برد.
می آورد:  خاطر  به  آفریقایی  فوتبالیست  این 
»آنها از من خواستند که پیش چشم مقام های 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا و تیم گینه استوایی 
برهنه شوم. آشفته شده بودم، روحیه ام را باخته 
تحقیرآمیزی  بسیار  رفتار  می گریستم.  و  بودم 
تلخ غلبه  این تجربه  بر  با گذر زمان  اما  بود، 

کردم.«
غلبه بر سختی ها برای او که یکی از سرسخت 

ترین انسان هاست، چیز جدیدی نیست.
گینه  در  شدن  فوتبالیست  برای  او  آرزوی 
استوایی، او را در خانه و مدرسه منزوی کرده 

بود.
بودم  ساله  پنج  »وقتی  می گوید:  آنونما 
دخترهای روستا مرا به جمع شان راه نمی دادند 
چون می خواستم فقط فوتبال بازی کنم برای 

همین عادت کرده بودم با پسرها بازی کنم.«
»پدرم با زن دیگری در شهر زندگی می کرد و 
مادرم هم نمی خواست که هیچ  کاری با فوتبال 
و  بخوانم  درس  داشت  دوست  باشم.  داشته 
بچه ها  به  یا  شوم  معلم  بگیرم،  لیسانس  فوق 
کمک کنم. با مادرم مشکالت جدی داشتم و 
وقت  هیچ  نمی خواهد  دیگر  گفت  نهایت  در 
با  باالخره خانه را ترک کردم و  ببیند.  را  من 
تا  برد و  به شهر  او مرا  دایی ام زندگی کردم. 
بتوانم درسم را ادامه بدهم و در کنار آن فوتبال 

هم بازی کنم.«
تیم  با  محلی  تیم  قرارداد  امضای  پی  در 
پایتخت، ماالبو، آنونما در سال ۲۰۰۲ وقتی که 
۱۵ ساله بود راهی این تیم شد. یک سال پس 
از بازی در تیم ممالودی ساندنس در آفریقای 
آلمان  لیگ  در  زایس ینا  کارل  تیم  به  جنوبی، 
عنوان  به  متوالی  دو فصل  که  پیوست، جایی 

بهترین بازیکن انتخاب شد.
تشخیص  برای  آفریقا  فوتبال  نفدراسیون 

جنسیت آنونما بدترین روش را به کار برد
مرحله  در  استوایی  گینه  تیم  حضور  از  پس 
نهایی قهرمانی آفریقا، و در حالی که این تیم 
حضورش در جام جهانی زنان ۲۰۱۱ را تثبیت 
کرده بود، آنونما درگیر رسوایی کاماًل آشنایی 

شد.
نیجریه، آفریقای جنوبی و غنا، تیم ملی فوتبال 

زنان گینه استوایی را متهم کردند که سه مرد 
به اسم سالیماتا  تیم شان دارند: دو خواهر  در 

و بیلژسا سیمفور و کاپیتان تیم، ژنووا آنونما.
بود:  گفته  غنا  تیم  وقت  مدافع  امکوما،  دایانا 
»کافی است که کوچکترین تماسی با آنها روی 
مرد  آنها  شوید  متوجه  تا  باشید  داشته  زمین 

هستند.«
تیتر  به  سرعت  به  خبر  این  که  حالی  در 
روزنامه ها در سرتاسر جهان تبدیل شده بود، 
آنونما جلوی دوربین رسانه ها ایستاد و ادعای 

مطرح شده را رد کرد.
قدرتمند  و  بازیکن سریع  یک  »من  گفت:  او 
هستم و دلیل این اتهام ها همین است اما خودم 

می دانم که مطمئنا زن هستم.«
آرزوی برآورده نشده

با نزدیک شدن به جام جهانی زنان و در حالی 
که سر و صداها درباره  این موضوع همچنان 
ادامه داشت، تیم گینه استوایی تصمیم گرفت 
بحث ها  به  سیمفور،  خواهران  اخراج  با  که 
خاتمه دهد. اگرچه دلیل حذف این دو خواهر 
با جنسیت آنها مرتبط اعالم نشد و آن ادعاها 

هم هرگز ثابت نشد.
با این همه، آنمونا در تیم باقی ماند و در آن 
برای  بود که دو گل  تنها کسی  مسابقه ها هم 

گینه استوایی به ثمر رساند.
تا به امروز، بزرگترین آزردگی او از این بوده 
تایید  پزشکی  آزمایش  نکرد  پیدا  اجازه  که 
جنسیت را انجام دهد تا یک بار برای همیشه 
به ادعاها و تردیدها درباره خودش پایان دهد.
من  با  که  بودم  امیدوار  »همیشه  می گوید:  او 
تماس بگیرند و بگویند برای انجام آزمایش ها 
به بیمارستان می رویم، اما هیچ وقت این کار را 
نکردند. هیچ کاری نکردند. من را برای دفاع 
مرد  که  کنم  اعالم  تا  گذاشتند  تنها  خودم  از 

نیستم و زن هستم.«
پس از آنکه گل های او، تیم گینه استوایی را 
برای دومین بار راهی مسابقات آفریقا در سال 
۲۰۱۲ کرد، این زن دیگر آنقدر خوب بود که 

زن فوتبالیست سال آفریقا نام بگیرد.
بازی  آلمان  لیگ  تیم قهرمان  آنمونا حاال در   

می کند
باشگاه  بازی در  برای  بود که  آنقدر خوب  و 
در  پوتسدام  توربین  اف.اف.سی  زنان  فوتبال 
بار قهرمانی  تیمی که شش  آماده شود،  آلمان 
لیگ  در  قهرمانی  بار  دو  و  آلمان  لیگ  در 

قهرمانان اروپا را در کارنامه دارد.
آلمان  من  نظر  »به  می گوید:  باره  این  در  او 
بهترین لیگ را در اروپا دارد؛ مملو از بازیکنان 
سطح  در  اما  بین المللی  و  بزرگ  بازی های 
شخصی، تسلط نداشتن به زبان آلمانی، زندگی 
زیادی  دوستان  نمی توانی  می کند.  سخت  را 
داشته باشی یا به راحتی با مردم صحبت کنی.«

جاه طلبی های آینده
هم  باز  کند  احساس غربت  هر چقدر  آنونما 
نیست،  آماده  استوایی  گینه  به  بازگشت  برای 
جایی که هروقت به خیابان هایش قدم بگذارد، 

به عنوان قهرمان تجلیل خواهد شد.
بازی در  پیشنهاد  بررسی  در عوض، در حال 
قطب  که  کشوری  دو  است،  سوئد  یا  فرانسه 

فوتبال زنان هستند.
آنونما با وجود رنج هایی که در زندگی حرفه  
ای پرتالطمش متحمل شده، همچنان بازیکنی 
است که در اوج قدرت و مهارت باقی مانده 

است.

رئالی ها امیدوار بودند که بتوانند 
با جبران شکست دیدار رفت، به 
ادامه  ری  دل  کوپا  در  صعودشان 
دفاع  فرصت  و  همچنان  بدهند 
گذشته  فصل  قهرمانی  عنوان  از 
شان را داشته باشند اما درخشش 
این  تورس،  فرناندو  غیرمنتظره 

شانس را از آنها  گرفت. 
زمین  در  تیم  دو  بازیکنان  هنوز 

خودشان را پیدا نکرده بودند که فرناندو 
تورس در همان دقیقه اول، دروازه کیلور 
ناواس را باز کرد.  گریژمان بعد از اینکه 
پاس  یک  با  کرد،  رد  په  په  از  را  توپ 
خوب، تورس را در موقعیت گلزنی قرار 
دقیق،  دروازه  با یک ضربه  او هم  و  داد 

رئال را باز کرد. 
بعد از این گل، رئالی ها که چیزی برای 
زیادی  حمالت  نداشتند،  دادن  دست  از 
روی دروازه اتلتیکو انجام دادند تا اینکه 
به  را  کار  راموس  ۲۰،  سرخیو  دقیقه  در 
اشتباه  با  کروس،  ارسال  کشید.  تساوی 
اوبالک به راموس رسید و او هم دروازه 

خالی را به راحتی باز کرد. 
دیگر  گل  سه  به  صعود  برای  که  رئال 
روی  ای  پردامنه  حمالت  داشت،  نیاز 
دروازه اتلتیکو ترتیب داد وبارها تا آستانه 
رفت  پیش  دروازه  حریف  کردن  باز 
در  سفیدها  و  قرمز  پرتعداد  حضور  اما 
محوطه جریمه شان باعث شد تا دروازه 

با همان  اول  نیمه  و  بماند  بسته  تیم  این 
 تساوی ۱-۱ به پایان برسد. 

از  بار  فاجعه  اشتباه  یک  با  دوم  نیمه 
به  را  توپ  که  آغاز شد  راموس  سرخیو 
تقدیم  تورس  به  زمین  میانه  در  راحتی 
کرد تا یک حمله  خطرناک شکل بگیرد. 
همکاری تورس و گریژمان و در نهایت 
ضربه تورس، گل دوم اتلتیکو را رقم زد.  

این نتیجه هم چندان پیدا نبود و کریس 
رونالدو در دقیقه ۵۴، گل تساوی رئال را 
به ثمر رساند. ارسال خوب گرت بیل، با 
 ۲-۲ را  کار  حساب  سر  رونالدو،  ضربه 

کرد. 
اما برخالف نیمه اول، از حمالت زهردار 
اگرچه  و  نشد  خبری  دیگر  ها  رئالی 
به  رسیدن  برای  خوب  موقعیت  چند 
بار  نتوانستند  در  نهایت  اما  داشتند  گل 
دیگر دروازه اوبالک را باز کنند تا با این 

تساوی، اتلتیکو راهی مرحله بعد شود. 

پیروزی پرگل دیدار رفت باعث شد تا 
انریکه در این دیدار از بازیکنان جوان 
آنها هم مقابل  تیمش استفاده کند  اما 
رسیدند  خوب  پیروزی  یک  به  الچه 
تیم  اصلی  های  ستاره  خالی  جای  تا 

چندان احساس نشود. 

الچه  نیمه  و  نصفه  حمالت  با  بازی 
آغاز شد اما این بارسا بود که در دقیقه 
۲۰ به گل رسید. یک ضربه ایستگاهی 
ضربه  با  الچه،  جریمه  پشت  محوطه 
تماشایی جرمی متئو، به گل اول بازی 

تبدیل شد. 
در حالی که تیم میزبان برای رسیدن 
بارسا  تساوی تالش می کرد،  به گل 
در دقیقه ۴۰ به گل دوم رسید. سرجی 
روبرتو  پشت محوطه جریمه حریف 
ضربه  یک  با  و  شد  توپ  صاحب 
به  را  توپ  غیرمنتظرهف  و  تماشایی 

گوشه دروازه فرستاد.

  
تنها سه دقیقه بعد، بارسا این فرصت 
را پیدا کرد تا برتری اش را به سه گل 
برساند. خطای مدافع الچه روی منیر، 
پنالتی  ضربه  یک  صاحب  بارسا  را 
کرد. پدرو پشت ضربه قرار گرفت و 
برخالف حرکت دروازه بان، توپ را 
همین  با  اول  نیمه  دروازه  کرد.  وارد 

نتیجه به پایان رسید. 
در  بارسا  بازیکنان  دوم  نیمه  در 
و  توپ  صاحب  بازی  دقایق  بیشتر 
میدان بودند و موقعیت های بیشتری 
تا  کردند  ایجاد  دروازه  حریف  روی 
به  شده،  تلف  های  وقت  در  اینکه 
دیدنی  ارسال  رسیدند.  چهارم  گل 
به  گل  با ضربه سر آدریانو  داگالس، 
چهارم تبدیل شد تا انریکه از اینکه به 
بازیکنان جوانش در این دیدار میدان 

داد، پشیمان نشود. 

اتلتيکو، رئال را از کوپا دل ري حذف کرد پیروزي دلچسب جوانان بارسا مقابل الچه
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امراهلل  نوشتۀ  ایستاده گی«  و  تاخت  از سدۀ  کتاب«پس 
در  افغانستان  ملی  امنیت  ادارۀ  پیشین  رییس  صالح 
 ۳۰۳ در  که  کتاب  این  است.  حامدکرزی  حکومت 

صفحه از سوی روند سبز با دوهزار نسخه در سال روان 
خورشیدی ۱۳۹۳ چاپ و منتشر شده است، شامل سه 

بخش می شود:  

1- مقاالت
2- مصاحبه ها
3- سخنرانی ها

1- مقاالت:
مقالۀ  که چهار  مقاله  می شود   ۹ بخش نخست شامل 
آن فارسی و پنج مقاله به زبان پشتو نگاشته شده است. 
می یابد  آغاز  مسعود«  از  »پس  عنوان  با  مقاله،  اولین 
سیزده  این  است.  شده  نگاشته  قسمت  سیزده  در  که 
قسمت در واقع برخی از نکات مهم حوادث و تحوالت 
سیاسی و نظامی پس از مسعود )رح( را در سال های 
بررسی  به  کرزی  حکومت  و  طالبان  سقوط  از  پس 
می گیرد. در قسمت اول مقاله از کتاب هنر استخبارات 
به قلم هنگ کرمپتون، مامور ارشد سی آی ای سخن 

بود.  داده  انجام  مصاحبه  آمرصاحب  با  که  می رود 
مامور  این  برای  واقع  در  را  اهدافش  و  برنامه  مسعود 
مقاومت  به  دشواری ها،  برغم  که  می کند  توضیح  سیا 
ادامه می دهد تا دنیا متوجه حقانیت او و خطر طالبان 
و القاعده شود. اما هنک کرمپتون چندان به حقانیت و 
ندارد،  اعتنا  و  مقاومت مسعود دلچسپی  عدم حقانیت 
فقط او می خواهد که اسامه را به دست بیاورد که اسامه 

امریکایی ها را در کینیا و یمن کشته است. 
طالبان  القاعده،  امریکایی،  این  برای  مسعود  احمدشاه 
معرفی  هم  با  مرتبط  کل  یک  عنوان  به  را  پاکستان  و 
افراطی  بنیادگرایی  این  با  امریکا  می کند. می گوید که 
با  آنها  با  جنگ  در  اما  داشت،  خواهد  طوالنی  جنگ 
می  نظر  در  خود  برای  اسالم  جهان  در  که  متحدینی 
گیرد که تکنوکرات ها و ملی گرایان شعاری و فاسد و 

بی ریشه در میان جامعه است، به پیروزی نمی رسد.
 او به این مامور سی آی ای می گوید که امریکا باید از 
مقاومت ما دفاع نماید...                  ادامه صفحه 7

یک ادارۀ نظارتی درامور بازسازی افغانستان گفته است 
مرکزآموزش  یک  درساخت  امریکا  متحده  ایاالت  که 
ضایع  را  دالر  هزار   ۵۰۰ به  نزدیک  افغانستان  پولیس 
کرده و این ساختمان اندکی بعد از ختم کار ساخت اش 

تخریب گردیده است. 
جان ساپکو، بازرس کل ایاالت متحده امریکا در امور 
گفته  تازه اش  در گزارش  )سیگار(  افغانستان  بازسازی 
برای  مرکزی  بود  قرار  خشتی  ساختمان  این  است 
گردد،  افغانستان  ویژه  پولیس  کشفی  عملیات  پیشبرد 
اما چهار ماه بعد از تکمیل شدن کارساخت آن، سقف 
و دیوارهایش بر اثر بارش باران تخریب گردیده است.
به گزارش دفترجان ساپکو: »هرچند ممکن است این 
این  اما  باشد،  شده  اندازی  راه  نیک  هدف  با  پروژه 
تخریب  را  آن  شدند  مجبور  افغانستانی ها  که  واقعیت 
بلکه  تنها مایۀ خجالت است  نه  از نو بسازند،  کنند و 
امریکایی  دهندگان  مالیه  پول  دادن  آن، هدر  از  مهمتر 

است.«

مقام های  نشان می دهد که  نظارتی  ادارۀ  این  یافته های 
»قسمت  ساختمانی  شرکت  کار  جریان  از  امریکایی 
نظارت  ساختمان  این  ساخت  جریان  در  نصرت«  اهلل 
پاسخ گویی  به  را  داخلی  این شرکت  و  نکرده  مناسب 
این  که  است  شده  گفته  گزارش  در  است.  نکشانده 
از  است،  شده  ذکر  قرارداد  در  آنچه  برخالف  شرکت 

خشت غیراستندرد استفاده کرده است.
بازرس  گزارش های  سلسله  از  گزارش  تازه ترین  این 
از  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  متحده  ایاالت  کل 
هدر رفتن گسترده منابع و اجرای ضعیف پروژه هایی به 

ارزش میلیاردها دالر در سراسر افغانستان است.
در  »شنگ«  عملیاتی  پایگاه  در  امریکایی  مقام های 
والیت لوگر افغانستان در ماه می ۲۰۱۲ برای ساخت 
این مرکز آموزش پولیس در والیت میدان وردک ۴۵۶ 
اهلل  »قسمت  به شرکت  را  امریکایی  دالر   ۶۶۹ و  هزار 
نصرت« داده بودند. در اکتوبر همان سال زمانی که کار 
ساخت این مرکز به اتمام رسید، همه این پول یکبارگی 

پرداخت شده است.
»مطابق  مرکز  این  که  است  آمده  »سیگار«  گزارش  در 
و  است  نشده  ساخته  قرارداد،  در  شده  ذکر  شرایط 
تحلیل های ما نشان می دهد که چهار ماه بعد از تحویل 
این پروژه به حکومت ایاالت متحده امریکا، دیوارهای 
آن بر اثر رخنه کردن...                     ادامه صفحه 6

نگاهی به کتاب:

 »پس از سدۀ تاخت و ایستاده گی«

ضیاع 500 هزار دالر در ساخت یک مرکز پولیس افغانستان

دانگام دوباره 
میدان جنگ شد

دیروزباحمایتنیر کهبامداد  می گویند،   امنیتی  مقامات 
وهایهواییوکوماندو،برایباردومنبردرادرمقابلمخالفینمس
لحدولتدرولسوالیدانگاموالیتکنرآغازنمودهاندوتابهح

ال۱۴ تن از مخالفین را کشته اند.
 ۲۰۱ اردو  قول  سخنگوی  هاتفی  نعمان  دگروال 
گفت،  امریکا  صدای  به  افغانستان  شرق  در  سیالب 
اکنون نبرد در قلعه های بلند مناطق کانتوسر، کارکور و 
دوبندو این ولسوالی میان نیروهای امنیتی افغانستان و 

مخالفین مسلح دولت جریان دارد.
امنیتی  نیروهای  نبرد،  این  در  که  گفت  هاتفی  آقای 

حمایت نیروهایی هوایی را نیز با خود دارد.
به گفته آقای هاتفی، تا اکنون ۱۴ تن از مخالفین مسلح 

کشته و تعداد زیادی زخمی شده اند.
نعمان هاتفی افزود که تیم انجنیری ارتش ملی برای 
کار  خویش،  عساکر  پیشرفت  برای  راه  کردن  باز 
مخالفین  جانب  از  شده  فرش  ماین  مناطق  پاکسازی 

مسلح را اغاز نموده است.
او همچنان گفت که نیروهای کماندو در عقب جبهه 
جا گرفته و حلقه محاصره مخالفین را تنگ تر ساخته 

است.
تا اکنون مخالفین مسلح دولت افغانستان در این مورد 

تبصره نکرده اند.
در سه ماه گذشته این سومین بار است که در ولسوالی 
بر مخالفین شان  امنیتی   نیروهای  کنر  دانگام والیت 

ادامه صفحه 6
حمله میکنند اما تا هنوز...                

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامة ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول سال  نو میالدی، 
توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیة اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانة 
نوشتاری هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامة 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


