
این سازمان،  ارایۀ گزارش ساالنۀ  ناتو هنگام  دبیرکل 
افغانستان  در  ناتو  جنگی  ماموریت  ختم  بر  تأکید  با 
در سال ۲۰۱۴ گفت که از تجارب شان در افغانستان 
به  نیاز  سازمان ها  و  کشورها  برخی  که  آموخته اند 

همکاری دارند.
ستولتنبرگ دبیرکل ناتو گفت: » امروز امنیت افغانستان 
قرار دارد. در حالی که هنوز  افغان ها  اختیار  کاماًل در 
افغانستان  از  ما در حمایت  است،  باقی  آزمون ها  هم 
قربانی  با مساعی و  پیشرفت هایی  که  نگهداشت  برای 
به  می باشیم.  مصمم  است،   آمده  دست  به  زیاد 
برای  را  قاطع  حمایت  جدید  ماموریت  علت  همین 
آموزش دهی، مشوره و کمک به نیروهای ملی دفاعی 

و امنیتی افغانستان آغاز کرده ایم.«
از چالش ها  ناتو می گوید که بسیاری  گزارش ساالنۀ 
هنوز باقی است، اما در سال ۲۰۱۴، افغان ها آماده گی 
خود را برای تامین امنیت در سراسر کشور به اثبات 

و  ماه های جون  طول  در  مثال،  عنوان  به  رسانیدند.  
هزار   ۸۴ از  بیش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  جوالی، 
بهبود  ابتکارات در جهت  کردند.  را رهبری  عملیات 
شرایط زنده گی و فرصت های شغلی در نیروهای اردو 
و پولیس افغانستان نتایج ملموس را نشان می دهد که 
از جمله مشارکت بیشتر زنان در نیروهای امنیتی این 
کشور است که در حال حاضر به بیش از ۲۸۰۰ زن 
می رسد....                                   ادامه صفحه 6

سال  ششم     y شما رة    y 1467  یک      شنبه         12 د  لو/   بهمن        y 1393  11 ربیع الثا  نی    y 1436   1فبروری      2015

اندیشه و ذهنت را باز كن تا فرصـت ها را ببیني.
اناییس نین
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار شوراهای والیتی به حکومت و پارلمان:

دست  به اعتراضات گسترده خواهیم زد

از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، پروندۀ 
بیش از ۱۶۰۰ متهم به دادگاه ها فرستاده شده که از این 
صادر  دادگاه  حکم  متهم   ۶۰۰ از  بیش  مورد  در  میان 

شده است. 
فقط چند  افغانستان  رییس جمهور  غنی،  اشرف  محمد 
روز پس از مراسم تحلیف به زندان پلچرخی رفت و 
وعده سپرد که پروندۀ...                    ادامه صفحه 6

هـمراه با دست آوردهـا و کاستی هـای یک دهـۀ اخیر که بیشتر 
اما  ما؛  خود  انتظارات  تا  بود  جهـان  نیازمندی هـای  به  متعلق 
فرهـنگ سیاسی ما کاماًل رنگ و روی دیگری به خود گرفت و 

زبان و کالمِ عمیقًا متفاوتی پیدا کرد.
معامله گری،  قومی،  تجارت  مافیایی،  باندبازی  تقلب،  تزویر، 
اصلی  شاخصه هـای  محوری...  خود  اندوزی،  زر  جاسوسی، 
سیاسی،  اخالق  اصول،  کاری،  درست  و  گردید،  سیاست ورزی 
و  وطن خواهـی  بربست.  گذاری... رخت  و خدمت  خردورزی 
میهـن دوستی که زمانی محور و مالك سیاست بود، به یکباره گی 
به وط-ن فروشی و جاسوسی...                        ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
نباید چهره هایی را که از سوی مجلس  رییس جمهور 
رد شدند، به حیث سرپرست در وزارت خانه ها بگمارد.  
شماری از آگاهان و استادان دانشگاه، با بیان این مطلب 
می گویند، اگر دولت وحدت ملی نامزد وزرای جدید 
برود،  پیش  به  طریق سرپرستان  از  و  نکند  معرفی  را 
دولتی  ادارات  و  وزارت خانه ها  در  بی مسوولیتی ها 

بیشتر خواهد شد.
در این حال، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان از رهبران 
نماینده گان  از   که  می خواهد  ملی  وحدت  دولت 

مجلس تقاضا کنند که از رخصتی های خود صرف نظر 
کرده و به بقیۀ کابینه رأی اعتماد دهند.

سوی  از  حکومت  وزرای  نامزد  از  نیمی  رد  از  بعد 
مجلس، گفته شده است که رییس جمهور غنی در نظر 
دارد تا همین نامزدان و یا چهره های جدید را به عنوان 

سرپرست به وزارت خانه ها بفرستد.
دکتر طاهر هاشمی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل 
مشروعیت  زمانی  وزرا  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به 
مجلس  اعضای  اکثریت  اعتماد  رأی  که  می کنند  پیدا 

نماینده گان را به دست آورند.

آقای هاشمی می افزاید: »زمانی که این نامزدان از طرف 
سرپرست  عنوان  به  نمی توانند  می شوند،  رد  مجلس 
تعیین شوند؛ چون تنها زمانی که موعد کاری یک وزیر 
به پایان می رسد، می تواند برای یک ماهِ دیگر به عنوان 
سرپرست بماند تا زمانی...                ادامه صفحه 6

وضعیت ناگواِر 
زندان های افغانستان
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صفحه 6

سرپرستانجدیدبیمسوولیتیرابیشترمیسازند

 كار ما قانونى بود
اعضای مجلس:



تبادل زندانیان طالبان در ازای رهایی بو برگدال 
فرمانده امریکایی، موجب شده است که امریکا 
الفاظ  با  طالبان  گروه  برابر  در  را  خود  موضِع 
روشن بیان کنـد. سخنگوی کاخ سفید به تازه گی 
اعالم کرده که گروه طالبان یک گروه شبه نظامی 
اما  می جنگد،  افغانستان  دولت  علیه  که  است 

داعش یک گروه تروریستی است. 
این سخناِن اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید 
گذشته  نگاهِ  امریکا دیگر آن  نشان می دهد که 
به طالبان ندارد و حساِب آن را از حساب  را 
جدا  داعش  و  القاعده  شبکۀ  مثل  گروه هایی 
موضِع  این  توضیح  برای  سفید  کاخ  می داند. 
زندانی  پنج  آزادی  بحث  که  می گوید  جدید 
مورد  برگدال،  بو  رهایی  ازای  در  طالبان 
نتیجه  بررسی های همه جانبه قرار گرفت و در 
تصمیم گرفته شد که این پنج زندانی رها شوند. 
این ساده ترین  سخنگوی کاخ سفید می افزاید، 
راه برای پایان جنگ در افغانستان است. شولتز 
می گوید، طالباِن افغانستان یک گروه شبه  نظامی 
آزادی  ازای  در  زندانیان  تبادل  و  است  مسلح 
فرمانده امریکایی، بخشی از برنامۀ پایان جنگ 

در افغانستان بود.
این سخنان به صورت آشکار نشان می دهد که 
امریکایی ها تنها قصد بیرون شدن از افغانستان 
را ندارند، بل در راستای تلطیف موقعیِت طالبان 

نیز کارهایی را روی دست گرفته اند. 
که  نیست  اول  بارِ  این  پسین،  روزهای  در 
تروریستی  گروه  را  طالبان  امریکایی ها 
در  حتا  رویکرد  این  نمی خوانند. 
موضع گیری های رییس جمهوری این کشور نیز 
رویکرد  است.  یافته  بازتاب  اخیر  روزهای  در 
افغانستان، دست خوش  قبال مسایل  در  امریکا 
تغییر شده و این موضوعی نیست که از چشم 
کسی پنهان بماند. آنانی که مسایل افغانستان را 
دنبال می کنند، شاهد چنین تغییری با روی کار 

آمدن باراك اوباما به کاخ سفید استند. 
به کاخ  از نخستین روزهای ورود  اوباما  آقای 
سفید تالش کرد که به »طوالنی ترین جنگ«ِ این 
پایان بخشیدن  پایان دهد و بدون شک  کشور 
به چنین جنگی، نیازمند تغییر در استراتژی آن 
است. آقای اوباما با کشتن اسامه بن الدن رهبر 

گروه تروریستی القاعده که متهم به طراحی و 
بود،  برج های تجارت جهانی  به  اجرای حمله 
به نحوی نقطۀ پایان به جنگی گذاشت که پیش 
از آن کاخ سفیدنشینان از آن به عنوان جنگ با 

تروریسم سخن می گفتند. 
تلفات  بر  افزون  امریکا  برای  افغانستان  جنگ 
هزینه  سال  در  دالر  میلیاردها  نظامی،  سنگین 
اقتصادی  رکود  به  توجه  با  که  داشت  بر  در 
چنین  هزینه های  که  بود  مشکل  غرب،  در 
اوباما  آقای  دلیل  همین  به  تأمین شود.  جنگی 
سیاست نرم تری را در برابر طالبان به کار برد و 
تالش هایی را آغاز کرد که این گروه را وادار به 

مصالحه با دولت افغانستان کند. 
رویکردها  برخی  در  اوباما  آقای  سیاست های 
آخرین  گورباچف  سیاست های  شبیه 
رییس جمهوری اتحاد شوروی سابق است. در 
آن زمان که بار جنِگ افغانستان به دوش اتحاد 
شوروی سابق قرار داشت، گورباچف با اتخاذ 
تازه یی  دور  »شفافیت«،  و  »بازسازی«  سیاست 
بخشی  کرد.  پی ریزی  را  غرب  با  مناسبات  از 
افغانستان  معضل  حل  به  مناسبات،  این  از 
در  قدرت  تغییر  با  گورباچف  که  بود  مربوط 
طریق  از  را  ملی  مصالحۀ  سیاست  افغانستان، 
رهبری جدید اعالم کرد و تالش هایی را به کار 
گرفت تا رهبران مجاهدین را متقاعد سازد که 
مسایل افغانستان را در میان خودشان و از راه 

گفت وگو حل کنند. 
فعلی  شرایط  با  زمان  آن  شرایط  که  هرچند 
می گذارد  نمایش  به  را  زیادی  تفاوت های 
از  که  نیست  دولتی  افغانستان  فعلِی  دولت  و 
طریق زور به قدرت رسیده باشد، ولی حضور 
ابرقدرت ها در هر دو دوره در مسایل افغانستان 
شباهت هایی را نیز به وجود آورده است. شاید 
اوباما، گورباچِف امریکا نباشد و شاید کرزی و 
اشرف غنی، داکتر نجیب اهلل نبودند و نباشند، اما 
رویکرد آن ها برای حل مسایل افغانستان و به 
ویژه پایان بخشیدن به جنگ، زیاد در مغایریت 
پی  در  شوروی  هم  روزها  آن  نیستند.  هم  با 
بود و حاال  افغانستان  به جنگ  بخشیدن  پایان 
کشور  این  است،  میان  در  امریکا  پای  که  هم 
بحران  به  مسالمت آمیزی  راه  که  دارد  تالش 

جنگ افغانستان پیدا کند. 
مواضع  در  در همین حال، شباهت های جدی 
در  می شود.  دیده  امریکا  و  شوروی  مخالفان 
زمان شوروی ها که مجاهدین یک طرف جنگ 
با  تفاوت های شان  درنظرداشت  )بدون  بودند 
با دولت  که  نخواستند  فعلی( هرگز  گروه های 
شوند.  مذاکره  وارد  افغانستان  قدرِت  سر  بر 
رهبران مجاهدین ترجیح دادند که با شوروی ها 
یک  را  نجیب اهلل  داکتر  اما  کنند،  گفت وگو 
زمام دار بدون مشروعیت بدانند. طالبان نیز تا به 
حال هرگونه گفت وگو با دولت افغانستان را رد 
کرده اند. این گروه ترجیح می دهد که با امریکا  
و برخی کشورهای اروپایی در خصوص مسایل 
بر  با دولت  اما  بپردازد،  به چانه زنی  افغانستان 

سر قدرت هیچ گونه تماسی برقرار نکند. 
گفت وگو  شایعۀ  حتا  طالبان  مورد،  آخرین  در 
با نماینده گان دولت را در چین رد کردند. این 
مواضع نشان می دهند که نگاه مخالفان مسلح در 
برابر دولت افغانستان و حتا نیروهای خارجی، 
هم چنان نگاه خصمانه است. طالبان، امریکا را 
دشمن مسلمانان می دانند و دولت افغانستان را 
در  می آورند.  شمار  به  آن  دست نشاندۀ  رژیم 
گفتمان طالبانی از قدرت هیچ جایگاهی برای 
دولت افغانستان وجود ندارد؛ خالف آن چه که 
چند  دادن  با  می کنند  فکر  کشور  دولت مردان 
امتیاز می توانند طالبان را به میز مذاکره بکشانند. 
به متحدان  از جانب دیگر، در رویکرد طالبان 
استراتژیک آن ها هیچ تغییری احساس نمی شود. 
طالبان شاید هنوز داعش را در افغانستان جدی 
نگرفته و حتا گفته می شود که رهبران طالبان به 
از  پیام فرستاده اند که  رهبران »دولت اسالمی« 
نفوذ در افغانستان خودداری کنند؛ اما انکار نباید 
ایدیولوژی طالبان شباهت های  نظر  از  کرد که 
دارند. در همین حال، طالبان  با داعش  زیادی 
خود را بخش جدایی ناپذیر از القاعده و شبکۀ 
حقانی می دانند و در بسیاری از اهداف کالن، 
آن ها را همکاری می کنند. با این حساب، برای 
امریکا گران خواهد بود که حساِب طالبان را از 
گروه های تروریستی جدا کند و به آن ها فقط 

هویِت نظامی و سیاسی ببخشد.
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احمد عمران

امريکا و مسأله يى
 به نام »طالبان«

 

کار دولت داکتر غنی و داکتر عبداهلل بعد از مراسم تحلیف 
کابینه بوده و  تا اکنون در عرصۀ سیاست و فقط در محورِ 
با عبور نسبی از این بن بست هنوز هم در همین مدار گیر 

مانده است. 
کمیسیون ها،  اصالح  و  انتخابات  مثل  مدارهایی  یا  حلقه ها 
و  شده  مطرح  که  شعارهایی  دیگر  و  خوب  دولت داری 
توجه  برای  مجالی  هنوز  شده اند،  درج  سیاسی  توافق  در 
نیافته اند. رای گرفتِن هشت وزیر کابینه از جمع بیست وپنج 
وزیر و نیز ادامۀ سرپرستی هایی که خالف قانون اساسی و 
طرزالعمل هاست، دال بر ادامۀ مشکالِت بیشتر در این دولت 
نشانۀ  هیچ  هنوز  اگرچه  ـ  ملی  وحدت  دولت  نگاه  است. 
پُررنگی از ملی بودن آن دیده نمی شود ـ تنها به بُعِد سیاست 
کنش  و  خارجی  و  داخلی  تحرکاِت  همۀ  و  بوده  معطوف 
و واکنش هایی سیاسی یی نیز که داشته، فقط حوِل سیاست 
چرخیده است. بحث امنیت هم به یک مسالۀ همیشه مطرح 
و در عیِن حال عادی در نظِر دولت جدید تبدیل شده است. 
ولی آن چه از نظر ما به عنوان حلقۀ گم شده در سیاسِت این 

دولت مطرح است، مقولۀ اقتصاد است.
 اقتصادِ سالم و پویا به مثابۀ جریاِن خون در بدنۀ یک دولت، 
حیاِت آن را تضمین می کند؛ اما دولت جدید در این خصوص 
هیچ برنامۀ جدی و مدونی ندارد. هرچند رییس جمهور در 
با  افغانستان  اقتصادی  تعامالت  منطقه یی اش روی  سفرهای 
همسایه ها تأکید فراوان کرده و توافقاتی هم صورت داده؛ اما 
بدیهی ست که علمی شدِن آن ها و جاری شدِن این تعامل ها 
زمان بر است و نمی شود به اقتصاد فلج و بیمارمان بگوییم: 

»بزك بزك نمیر که جو لغمان می رسد.«
اقتصاد افغانستان در چهارده سال گذشته از برکِت فرایندها 
به نحوی  خارجی  کشورهای  نظامِی  سیاسی  پروژه های  و 
ـ  جهانی  جامعۀ  کمک های  سیل  گاهی  و  انحا چرخیده  از 
به رغم فساد بی رحمانه یی که از سطوح عالی تا پاییِن دولت 
توانسته رشد  ـ  بوده  غیردولتی ساری و جاری  نهادهای  و 
مصنوعی و فریبنده یی را هم در اقتصادِ ما ظاهر سازد و این 
دهه  یک ونیم  از  پس  اکنون  اما  بنمایاند.  پا  روی  را  کشور 
و  مصنوعی  اقتصادِ  این  جهان،  بی رویۀ  بعضًا  سخاوت های 
فریبنده، بیمارِی خود را آشکار کرده و همه منتظِر جراحی 
و مداوای این بیمار توسط اقتصادداناِن دولت وحدت ملی 

هستند.
سیل مساعدت های میلیون ها و میلیاردها دالری جهان به ما، 
اقتصاد نزار و کم چرب و رو به موِت ما را به یک باره فربه و 
متورم و رو به رونق ساخت و این فربهی به یک باره با جمع 
با شوکی مرگبار روبه رو شد. دولت  شدِن پروژه های کالن 
کنونی از این بابت، هم با تنگناهای بیشتر اقتصادی مواجه 
به دوش  را  اقتصادی  سنگین تِر  مسوولیت های  هم  و  است 
و  فرصت ها  عبداهلل  داکتر  و  غنی  داکتر  دولت  مسلمًا  دارد. 
امکانات وافِر چهارده سال گذشته را ندارند، در حالی که هم 
وضعیِت جنگ در برابر تروریسم و دهشت افکنی پیچیده تر 
شده و هم انتظار مردم از این دولتـ  به دلیل متصف بودنش 
به »وحدت ملی« ـ بیش از دولِت آقای کرزی است. بنابراین 
الزم بود که دولت و حکومت وحدت ملی در جنِب مسایل 
حیات بخِش  حلقۀ  به  کابینه،  تشکیل  و  معرفی  مثل  مهمی 
اقتصاد توجه می  کرد و برنامه های علمی و عملی یی را برای 
رهایی از وضعیِت مغشوِش اقتصادِی موجود در پروسه های 

کوتاه مدت و میان مدت و درازمدت تدوین می کرد. 
 اما متأسفانه حلقۀ زریِن اقتصاد در میان بزکشی های سیاسی 
آن  آوردِن  به دست  برای  تالشی  هیچ  و  است  مفقود شده 
وجود ندارد. اکنون که کارِ بخشی از کابینه تمام شده، جداً 
که  باقی  مانده  محدودِ  فرصت های  در  که  می کنیم  پیشنهاد 
جهان کمک هایش را به افغانستان ادامه می دهد، برای تنظیِم 
چیدماِن یک اقتصادِ پویا و رو به توسعه برنامه ریزی و تالش 
شود، به نحوی که با تحقق این مأمول، صلح و ثباِت پایدار 

در کشور نیز تضمین گردد.

حلقۀ زرين ولى مفقود
در بُزكشى های سیاسى
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رییس جمهوری ترکیه با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر اینکه 
وی تالش دارد تا اختیاراتی همانند یک سلطان داشته باشد، 
گفت که وی بیشتر تمایل دارد تا همانند ملکه الیزابت انگلیس 

باشد.
درمصاحبه  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
توسعه  برای  وی  تمایل  که  گفت  تی آرتی  دولتی  شبکه  با 
اختیارات ریاست جمهوری به تضعیف دموکراسی نمی انجامد 
و برای مثال به انگلیس اشاره کرد. اردوغان اظهار کرد: به نظر 
چهره  و  است  جمهوری  ریاست  نیمه  نیز  انگلیس  حتی  من 

اصلی ملکه است.
پادشاهی  بریتانیا  که  می شود  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
الیزابت  و  می شود  اداره  پارلمانی  سیستم  با  و  دارد  مشروطه 
قدرت  عمال  و  ندارد  چندانی  اختیارات  انگلیس  ملکه  دوم، 

تشریفاتی دارد.
اظهارات اردوغان در پی انتقادهای اپوزیسیون کشورش مطرح 
شد که می گوید وی همانند یک »سلطان عثمانی« عمل می کند 
و به شدت تالش دارد تا اختیاراتی که تحت قانون اساسی به 

وی اعطا شده، افزایش دهد.
در  جمهوری  ریاست  سیستم های  رهبران  که  گفت  اردوغان 
متهم  آنها  و  هستند  مکزیک  و  جنوبی  کره  برزیل،  امریکا، 

نمی شوند که همانند پادشاه عمل کنند.
از  افزود: منظور من این است چرا زمانی که من حرف  وی 
پادشاهی  سیستم  یاد  همه  می زنم،  جمهوری  ریاست  سیستم 
بیشترین  شود.  ایجاد  اختالف  دهیم  اجازه  نباید  ما  می افتند؟ 
کانالهای  طریق  از  گذاری  سیاست   ما  که  است  این  مزیت 

مختلف را متوقف کنیم.
نخست  عنوان  به  دهه  یک  از  بیش  اینکه  از  پس  اردوغان 
وزیر خدمت کرد، در اگست گذشته به عنوان رییس جمهور 
که  می کنند  متهم  را  وی  ترکیه  اپوزیسیون  اما  شد.  برگزیده 
وی به صورت تدریجی اسالم را وارد سیستم سکوالر ترکیه 

می کند و دموکراسی را هم نادیده می گیرد.

ناتو:

 400 بار جلو پرواز هواپیماهای روسى را گرفتیم
از نگاه ناتو ۲۰۱۴ یک » سال سیاه« بود. گزارش 
با  تشنجاتی  از  نظامی حاکی  اتحادیه  این  ساالنه 
روسیه است. ستولتنبرگ دبیرکل این پیمان نیاز به 
مخارج بیشتر برای تسلیحات را خاطر نشان کرد.
 ۴۰۰ ناتو  جنگی  هواپیماهای  گذشته،  سال  در 
اند  گرفته  را  روسیه  نظامی  هواپیماهای  بار جلو 
که می خواسته اند به قلمرو فضایی این اتحادیه 
به  ناتو  دبیرکل  ستولتنبرگ  ینس  گردند.  نزدیک 
هنگام ارائه گزارش ساالنه این اتحادیه نظامی در 
بروکسل گفته است که ۱5۰ مورد از چنین رویداد 
هایی در بخش قلمرو فضایی دولت های حوزه 
بالتیک یعنی استونیا، لتوانیا و لیتویا صورت گرفت 
است که چهار بار بیشتر از چنین رخدادهایی در 

سال ۲۰۱3 می باشد.
یک   ۲۰۱۴  «: که  است  آمده  گزارش  این  در 
اروپای  در  بود.  اروپایی  امنیت  برای  سیاه  سال 
برده است  به کار  نظامی  شرقی روسیه خشونت 
اوکرایین  کند، شرق  الحاق  به خود  را  کریمیا  تا 
تعجیز  را  هایش  همسایه  و  گرداند  ثبات  بی  را 
کند«. ستولتنبرگ به خبرنگاران گفت که به دلیل 
این تهدیدها، اکنون » ناتو یک حضور دوامدار در 

بخش شرقی اتحادیه ما« دارد.
نیروهای واکنش سریع مشخص می گردند

دفاعی  مخارج  امنیتی،  متشنج  وضع  وجود  با 
کشور های اروپایی عضو ناتو بازهم کاهش یافته 
اند. طبق ارزیابی مقر ناتو در بروکسل، ۲۶ کشور 
اروپایی عضو ناتو جمعًا حدود ۲5۰ ملیارد دالر 

سرمایه گذاری کرده اند.
ستولتنبرگ گفت که این مبلغ، هفت میلیارد دالر 
نارویژی  دبیرکل  این  است.  از سال ۲۰۱3  کمتر 
اروپایی  کشورهای  از  رقم،  این  به  توجه  با  ناتو 
عضو ناتو تقاضا کرد تا از سیاست صرفه جویی 

در این زمینه دست بردارند. او خاطر نشان نمود، 
برای آنکه ناتو به مثابه یک اتحادیه نظامی دارای 
قابل مالحظه  به طور  باید  بماند،  قدرت ضربتی 
طبق  گیرد.  صورت  گذاری  سرمایه  بیشتر  ای 
 ۱99۰ سال  در  اروپایی  متحدان  گزارش  این 
میالدی 3۱۴ میلیارد دالر برای مخارج دفاعی می 
توجه  قابل  نیز  آن جهت  از  نکته  این  پرداختند. 
متحده  ایاالت  پهلوی  در  وقت  آن  در  که  است 
اروپایی عضو  کانادا، صرف ۱۴ کشور  و  امریکا 

ناتو بودند.
دفاع  وزیران  که  افزود  ستولتنبرگ  براین،  عالوه 
در  آینده  هفته  در  شان  مالقات  جریان  در  ناتو 
نیروهای واکنش سریع  ترکیب«  تعداد و   « مورد 
ناتو تصمیم خواهند گرفت. این » پیکان تیر« ناتو 
باید با توجه به منازعه اوکرایین به روسیه نشان 

بدهد که این اتحادیه اعضای اروپای شرقی اش را 
تنها نمی گذارد. سربازان نیروهای واکنش سریع 
باید بین دو تا هفت روز به یک منطقه عملیاتی 
اعزام شده بتوانند. تا کنون نیروهای واکنشی ناتو 
در نهایت تا 3۰ روز می توانند در سطح جهانی 

توظیف گردند.
واکنش  نیروهای  این  آنکه  برای  ترتیب  این  به 
با  شرقی  اروپای  در  توظیف  موارد  در  سریع 
پایگاه  آنجا شش  باید در  سرعت مستقر گردند، 
اوقات  پایگاه ها در  این  ایجاد گردد. در  اساسی 
عادی با توجه به حق روسیه صرف شمار اندك 
سربازان ناتو اجرای وظیفه می کنند. اما پیش بینی 
شده است که برای آن ها به طور دایمی اسلحه، 

مواد سوختی و مواد متفرقه فرستاده شود.

اردوغان: 

ســلطان نیستــم!

افشاگری الظواهری دربارۀ ارتباط 
بن الدن با اخوان المسلمین

حضور دااليى الما و اوباما در صبحانۀ 

دعای ملى امريکا

روسیه: 
تسلیحات اتمی برتری نظامی ما را مقابل 

ناتو و امریکا حفظ می کند

رییس جمهوری امریکا و داالیی الما قرار است 
طی روزهای آینده در صبحانه دعای ملی امریکا 
مشخص  هنوز  اما  کنند  شرکت  واشنگتن  در 
نیست که آیا مانند سال گذشته دیدار خصوصی 

خواهند داشت یا نه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید اعالم 
کرد، باراك اوباما، رییس جمهوری این کشور 
بهمن(   ۱۶( فبروری   5 رخداد  در  است  قرار 
درباره ضرورت وجود آزادی مذهبی سخنرانی 
این  برنامه ریزان  که  است  حالی  در  این  کند. 

مراسم داالیی الما را نیز دعوت کرده اند.
در همین حال یکی از مقامات کنگره اعالم کرد 
این  در  خود  حضور  تبتی ها  معنوی  رهبر  که 

مراسم را تایید کرده است.
پاسخ  در  سفید  کاخ  میهان، سخنگوی  برنادت 
دیدار  برای  برنامه   وجود  درباره  سوالی  به 
گذشته  مانند  گفت:  الما  داالیی  با  خصوصی 
از  بسیاری  با  مراسم  این  در  جمهور  رییس 
رهبران مذهبی دیدار می کند اما برنامه مشخصی 

برای دیدار با داالیی الما وجود ندارد.
یکدیگر  با  بار  سه  تاکنون  آنها  افزود:  وی 
دیدار کرده اند. رییس جمهور از حامیان اصلی 
محسوب  الما  داالیی  یگانه  مذهب  آموزه های 

می شود.
در فبروری سال گذشته اوباما دو گفت وگو با 
داالیی الما داشت و این دیدارها به شدت پکن 
چینی  مقامات  که  جایی  تا  کرد  خشمگین  را 
درباره آسیب رساندن این دیدارها به روابط بین 

دو کشور هشدار دادند.
در همین حال سخنگوی سفارت چین در این 

باره اظهار کرد: مسائل مرتبط با تبت امور داخلی 
چین محسوب می شود. چهاردهمین داالیی الما 
تبعیدی سیاسی محسوب می شود و چین  یک 
با او تحت هر  مخالف دیدار مقامات کشورها 

شرایطی هستیم.
در  شکست  از  پس  که  را  الما  داالیی  پکن، 
آشوب های ۱959 به هند گریخت، »گرگی در 
لباس میش« توصیف می کند که در پی استفاده 
از روش های خشونت آمیز برای ایجاد یک تبت 
می گوید  الما  داالیی  مقابل  در  است.  مستقل 
تبت  برای  حقیقی  خودمختاری  یک  تنها  وی 
می خواهد و ادعاها درباره استقالل یا خشونت 

را رد می کند.
در همین حال فعاالن حقوق بشر معتقدند چین 
پایمال  تبت  در  را  فرهنگی  و  مذهبی  آزادی 

می کند.
می گوید،  و  می کند  رد  را  انتقادات  چین  اما 
حاکمیت چین به برده داری و زندگی فالکت 
این  پیشرفت  پایان داده و موجب  بار در تبت 

منطقه شده است.

رهبر القاعده یمن فاش کرد که اسامه بن الدن یکی از اعضای 
اخوان المسلمین بود که القاعده وی را به پاکستان فرستاد و بن 

الدن برخالف دستور به افغانستان رفت.
به گزارش پایگاه خبری العربیه، ایمن الظواهری، رهبر القاعده 
یمن فاش کرد که اسامه بن الدن، رهبر پیشین القاعده یکی از 
اعضای اخوان المسلمین بود که این گروه وی را برای جنگ 
طبق  بود  قرار  و  فرستاد  پاکستان  به  شوروی  سرخ  ارتش  با 
دستورات اخوان وی وارد افغانستان نشود اما بن الدن خالف 

دستورات عمل کرد.
تلویزیونی  شبکه  از  که  الموت«  »صناعه  برنامه  جدید  سری 
با  المسلمین  اخوان  گروه  ارتباط  به  می شود  پخش  العربیه 
گروه های افراط گرا و اقدامات خشونت آمیز مسلحانه پرداخته 
و در همین راستا از پرونده گروه های تکفیری و مهاجرت در 
دهه هفتاد میالدی شروع کرده و به گروه اسالمی، تشکیالت 

جهاد و القاعده و داعش پرداخته است.
القاعده  به  وابسته  السحاب  موسسه  از سوی  که  ویدئویی  در 
منتشر شده، الظواهری اسرار دیدار خاصی که در پیشاور و با 
حضور اسامه بن الدن و مصطفی مشهور پنجمین رهبر گروه 

اخوان تشکیل شده را بازگو کرده است.

تقویت  که  کرد  تاکید  روسیه  ارشد  جنرال های  از  یکی 
تسلیحات هسته ای این کشور برای مقابله با تهدیدات احتمالی 

ناتو و آمریکا ضرورت دارد.
گراسیموف،  والری  جنرال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
تسلیحات  کرد:  تاکید  روسیه  ارتش  مسلح  نیروهای  رییس 
تضمین  را  غرب  علیه  مسکو  نظامی  برتری  قوی  هسته ای 
دالری  میلیارد  چند  هزینه  با  دارد  قصد  روسیه  و  می کند 

نیروهای خود را تا سال ۲۰۲۰ مدرنیزه کند.
این سخنان در حالی مطرح می شود که روسیه به دلیل سقوط 
بهای نفت و تحریم های مرتبط با اوکراین با رکود مواجه شده 
تدابیری علیه غرب واکنش نشان  اتخاذ  با  تا  دارد  نظر  و در 

دهد.
با وجود بحران شدید مالی روسیه گفت، ارتش  گراسیموف 
کشورش در سال جاری میالدی بیش از 5۰ موشک هسته ای 

بین قاره ای جدید دریافت خواهد کرد.
وی افزود: حمایت از نیروهای تسلیحات استراتژیک روسیه 
ارتقای توانمندی های نظامی ما را تضمین می کند و ما مطمئن 
خواهیم شد که دیگر ناتو و آمریکا نمی توانند برتری نظامی 

در مقابل کشور ما داشته باشند.
تنش ها میان روسیه و غرب بر سر ناآرامی های شرق اوکراین 
به  مسکو  که  می گویند  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  و  گرفته  باال 
تشدید ناآرامی ها کمک می کند و با اعزام نیرو و تسلیحات از 
شبه نظامیان جدایی طلب روسیه حمایت می کند؛ اتهامی که 

مسکو نمی پذیرد.
روسیه نیز در مقابل گسترش نظامی ناتو در شرق اروپا را مورد 
روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  و  داده  قرار  انتقاد 

ارتش اوکراین را بازیچه دست سیاست های ناتو می داند.
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فصل هشـتم
فلسفة اجتماعِی ابن خلدون

چیستی  سِر  بر  اندیشمندان  میان  ابتدا  از 
و  بوده  نظر  اختالِف  و  کشمکش  تاریخ، 

تا اکنون این نزاع به پایان نرسیده است.
ارسطو تاریخ را فروتر از شعر می پنداشت 
و از آن جایی که باور داشت از رویدادهای 
کلی یی  حکِم  و  قاعده  نمی توان  تاریخی 
به دست داد، آن را علم نمی شمرد. فالسفۀ 
مسلمان ـ جز مشکویه رازی ـ به پیروی 
تاریخ  حِق  در  را  پندار  همین  ارسطو  از 
اشاعره  فرقه های کالمی،  میان  از  داشتند. 
که منکر اصِل علیت اند، نگاهی شبیه به 
از  که  دوم  دستۀ  کردند.  دنبال  را  ارسطو 
حوادث  در  می یابد،  آغاز  معتزله  گروه 
مستحکمی  قاعدۀ  و  نظم  تاریخی، 
می دیدند. به نظر آن ها، آن چه در درازنای 
با  بی ارتباط  می پیوندد،  به وقوع  تاریخ 

معینی  قواعد  بلکه  نیستند،  یکدیگر 
معتزله،  گروه  می باشد.  حاکم  آن ها  بر 
نخستین گروه اسالمی است که به تأسی 
و  حسن  مورد  در  گروه  آن  دیدگاهِ  از 
قایل  تاریخ  به  رفیعی  عقلی، جایگاه  قبِح 
این  دید  از  تاریخی  رویدادهای  گردید. 
و  بحث  خورِ  در  و  شناخت  قابل  فرقه، 
خالِف  درست  دید،  این  است.  تحقیق 

تاریخ نگار  دو  مسعودی،  و  طبری  نظِر 
سرشناِس مسلمان می باشد. مشکویه رازی 
دنبالۀ راه معتزله را در مورد تاریخ پیمود 
و  است  علم  تاریخ  این که  به  اعتقاد  با  و 
با  نگاشت.  را  “تجارب االمم”  آموختنی، 
نابغه یی چون ابن خلدون در سدۀ  ظهور 
چهاردهم  سدۀ  با  برابر  قمری،  هشتم 
میالدی، نظر ابتدایی و سادۀ معتزله در باب 
تاریخ، شرح و بسِط چشم گیری یافت. او 
برای بررسِی رویدادهای تاریخی، “عقل” 
را در کنارِ “نقل” قرار داد و میاِن جغرافیا و 
شیوۀ زنده گی، پیوند برقرار داشت. نسبِت 
میان قدرت و فرهنگ را به تحلیل گرفت. 
در  را  تولید  شیوۀ  به ویژه  اقتصاد  نقش 
کرد.  نشان دهی  متنوع  فرهنگ های  زایِش 
و حکمرانی  سیاست  از  را  قدرت  پدیدۀ 
دولت داری  آسیب های  و  گردانید  متمایز 

را با روِش عقلی به بررسی گرفت.
و  باطل  را  اولی  فلسفۀ  خلدون  ابن 

کرده اند،  ممارست  آن  بر  که  کسانی 
 :۱379 خلدون،  می دانست)ابن  فاسد 
اجتماعی  مسایل  در  اما   )۱۰۸7  ،۲ ج 
خودش،  گفتۀ  به  و  اندیشید  فیلسوفانه 
راهی  گذاشت.  اساس  را  عمران”  “علم 
ترسیم  سیاسی  اندیشۀ  عرصۀ  در  او  که 
داشت، نه از جنِس فلسفۀ سیاسی است، 
ابن  سیاست نامه نویسی.  قماِش  از  هم  نه 

کنار  را  فیلسوفان  آرمان گرایِی  خلدون 
ایزدی  فره  به  متکی  باورهای  و  گذاشت 
را در مورد پادشاه به نقد کشید و سیاست 
طرح  خلدون  ابن  آن چه  کرد.  زمینی  را 
داشت، بعدها در غرب در هیأت علومی 
سیاسی”،  “اقتصاد  “جامعه شناسی”،  مانند 
“ماتریالیسم  حتا  گونه یی  به  و  “توسعه” 

تاریخی” سر برآورد و به شهرت رسید.
روزنتال اهمیت کارِ ابن خلدون را چنین 
برمی شمارد: ۱( تمایز نهادن میان زنده گِی 
که  نکته  این  طرِح  و  شهری  و  روستایی 
و  حکومت  تمدن،  به  دست یابی  برای 
است؛  ضروری  امر  یک  شهری  زنده گِی 
نیروی  عنوان  به  عصبیت  معرفی   )۲
ترسیِم  و  طرح   )3 سیاسی؛  کار  اصلِی 
در  بحث  الگوی  عنوان  به  اسالمی  تمدن 
درون تمدن عمومی بشری؛ ۴( نشان دهی 
وابسته گی پهلوهای مختلِف حیات بشری 
در قدرت دولتی؛ 5( نشان دهی تمایز میان 
دولت دینِی مبتنی بر شارع نبوی و دولت 
به شخصیت های  میل  و  قدرت  بر  مبتنی 
نیرومند در حکومت؛ ۶( تجزیه و تحلیِل 
عنوان ساختاری مختلط  به  اسالمی  ملک 
در  عقل  و  از شریعت  مختلط  قانونی  که 
خود دارد؛ 7( معرفی نقش حیاتِی دین در 
علیت  قانوِن  دادِن  قرار  معیار   )۸ دولت؛ 
تولد،  از  چرخه یی  طی  که  دولت  برای 
حکم روایی  زوال  و  افول  اوج،  رشد، 

می کند. )روزنتال ۱3۸7: 99-9۸(

ابن خلدون )808-732 هـ ق(
ابوزید عبدالرحمن بن خلدون در تونس 
به دنیا آمد و در قاهره رخت از جهان بست. 
اجدادش از حضر موت و از اعراب یمن، 
جزِو نخستین دسته از مسلماناِن کوچیده 
خوردِن  به هم  با  ولی  بودند.  اندلس  به 
خانوادۀ  دیار،  آن  در  مسلمانان  استیالی 
افریقا هجرت کرد.  ابن خلدون به شماِل 
او در کودکی، پدر و مادرِ خود را از دست 
داد. سفرهایی به حجاز و هسپانیا کرد و 
یکی از عمده ترین رویدادهای زنده گی او، 

مالقاتش با تیمور در دمشق بود.
ابن خلدون مذهب مالکی داشت و چند 
آمد.  نایل  قاضی القضاتی  منصب  به  باری 
اندیشه در ردیف  و  اهِل تحقیق  نزد  وی 
این  با  دارد،  قرار  رشد  ابن  و  سینا  ابن 
فلسفۀ  در  یادشده  حکیِم  دو  که  تفاوت 
به  ابن خلدون  و  پرداختند  تفکر  به  اولی 
خلدون  ابن  این رو  از  اجتماعی؛  مباحث 

در رشتۀ کارِی خود بی همتا است. 
مشهورترین اثر ابن خلدون “مقدمه” است 
که با نامِ وی پیوند خورده است. این اثر 
در واقع پیش گفتارِ کتاب العبر که نام کامِل 
آن “العبر و دیوان المتبدا و الخبر فی ایام 
العرب و العجم و البربر و من عاصر هم 

من ذوی السلطان االکبر” می باشد.

ثمین مؤتمن فر
قرار دهد.  تأثیر  به شدت تحت  را  انسان ها  آلوده گی هوا مي تواند سالمتی 
آلوده، ذرات بزرگ و کوچِک مضر وارد ریه شـده و  تنفس در هوای  با 
مشکالت شدید تنفسی ایجاد می کنند؛ بعضی از ذراِت آلوده هم وارد معده 
معده  یا  ریه  البته  بیماری شوند.  انواع  ایجاد  موجب  است  ممکن  و  شده 
ممکن است در یک حالت دفاعی، این ذرات را دفع کرده یا نابود کنند، اما 
ذرات آلودۀ بسیار کوچکی به نام نانوذرات وجود دارند که می توانند از الیۀ 

دفاعـی اول بدن عبور کننـد.
به  متر=۱۰  نانو  )هر  هستند  متر  یک  یک میلیاردم  اندازۀ  به  که  نانوذرات   
می شوند.  وارد سلول ها  و  معلـق شده  ریه  در  آزادانه  متر(،   9 منفی  توان 
آن ها می توانند جلوی ورود آکسیجن به خون و خـروج کاربن دی اکساید 

را بگیرند. 
دانشمندان می گویند وقتی بزرگ ترین نانوذراِت آلوده به اندازۀ ۱۰۰ نانومتر 

است، نانوذرات خیلی راحت می توانند وارد سلول ها شوند.
ساختارهای  دیگر  و  پروتیین  دی.ان.ای،  به  می توانند  آلوده  نانوذرات 
نوع  هر  به  ابتال  آمادۀ  بدن  تا  است  کافی  همین  برسانند.  آسیب  سلولی 
کهن ساالن  و  خردساالن  بدن  شرایطی،  چنین  در  شود.  خطرناك  بیماری 
آسیب پذیری باالتری دارد. نانوذرات همچنین می توانند به رگ های خونی 
نیز آسیب برسانند، توانایی بویایی انسان را کاهش دهند و حتا در یادگیری 

و حافظه نیز تأثیر بسیار بد برجا بگذارند.
وقتی مغز یک انسان با نانوذراِت آلوده مواجه می شود، رفتارهای غیرعادی 
مثل  سختی  بیماری های  که  شرایطی  مثل  درست  می دهد،  نشان  خود  از 
و  این جاست  اصلی  نکتۀ  می کنند.  ایجاد  مغز  در  پارکینسون  یا  آلزایمر 
انسان  یک  مغز  چه گونه  که  می دهد  نشان  پژوهش گران  جدید  داده های 
توسط نانوذرات موجود در هوای آلوده آسیب می بیند. البته نگرانی اصلی 

دانشمندان، نانوذراتی است که مستقیمًا از راه بینی وارد مغز مي شوند.
شبیخون به مغز

نانوذرات موجود در هوای آلوده از طریق تنفس وارد ریه شده و سپس وارد 
از طریق خون در بدن حرکت  این مواد خطرناك  جریان خون می شوند. 
کرده و بعضی از آن ها مغز را نیز آلوده می کنند. وقتی نانوذرات وارد مغز 
می شوند، به طرق مختلف به سلول های مغزی آسیب می رسانند. یکی از 
آسیب های اصلی آلوده گی هوا در چنین شرایطی، التهاب است. سلول های 
ایمنی در جواب،  پیام درد می فرستند و سیستم  نانوذرات  به  آلوده  مغزی 
گلبول های سفید را به محل آلوده ارسال می کند. گلبول های سفید از طریق 
به  آلوده  به همین علت بخش  و  مبارزه می کنند  آلوده گی  با  جریان خون 
نانوذرات به سرعت پر از خون می شود. این اتفاق باعث وقوع التهاب نه 

تنها در مغز بلکه در سراسر بدن می شود.

منبع: برترین ها
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آلوده گی هوا موجب 
سکتۀ مغزی می شود؟
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دنبال  تاکستان ها  و  کشت زارها  تا  را  »برادرانم 
بر  بوسه  که  بودم شان  دیده  دیروز  من  کردند. 
تفنگ های شان زده بودند و تفنگ های شان را به 

دشمن واگذاشته بودند.
وقتی  می گریست  عمویم  و  می گریستم  من 
تفنگ های مان  خرمِن  کنار  از  بی سالح  که 
در  که  می دیدم  اکنون  را  برادرانم  بازمی گشتیم. 
البه الی تاکستاِن پُربرف سکندری می رفتند و هر 
فقراِت خود  در ستون  نشانیده شده  کاردی  یک 
بودم،  من  این خود  که  به خدا سوگند  داشتند. 
ایشان کشته  به جای یکایِک  خود من بودم که 

می شدم. آخ... تیرۀ پشتم!«
کلیدر، جلد ۱0، بخش 28

 محمود دولت آبادی، داستان نویس بزرِگ ایرانی 
در دهم ماه مرداد سال ۱3۱9 به دنیا آمد. محل 
استاِن  سبزوار  در  دولت آباد  روستای  او  تولِد 
بستر  بعدها،  که  محلی  همان  بود.  خراسان 
اتفاقاِت مهم ترین رمان دولت آبادی شد. او در 
خانواده یی پُرجمعیت بزرگ شد و همان طور که 
قاعدۀ تمام فرزندان روستا است، با داستان های 

مربوط به منطقه و زمانه اش.
شغل های  نوجوانی  دوران  از  دولت آبادی   
بسیاری را تجربه کرد. در روستا، مانند هر پسر 
روستایی ابتدا کار روی زمیِن پدری و چوپانی 
را آزمود. در سبزوار شاگرد دوچرخه ساز شد و 
شغل ها  این  رفت.  آرایش گری  سراِغ  به  سپس 
آن ها  در  و  شدند  او  آثار  از  بسیاری  دست مایۀ 
نمود یافتند؛ اما دامنۀ تجربیاتش به همین جا ختم 
نشد. پس از ترك سبزه وار راهی مشهد و سپس 
این شهر هم کارهای جدیدی  تهران شد و در 
را تجربه کرد. ابتدا حروف چین چاپ خانه شد و 
بعد با رکالمتوری برنامه های تیاتر و سوفلوری 
و کنترلچی گری راه خود را به سینما و تیـاتر باز 
کرد. تمام این شغل ها برای دولت آبادی راهی 
بودند برای شناخت جامعه و مردم و زمانه اش. 
را  او  داستان های  عمیق،  و  عینی  شناخت  این 
به آثاری واقع گرا که دوره یی از تاریخ ایران را 
پوشش می دهند تبدیل کرد و آن ها را در ردۀ آثار 

ماندگار قرار داد.
تا  رفت  مشهد  به  ساله گی   ۱۸ سن  در  او    
کارگری  به  و  نشد  اما  شود،  ارتش  گروهبان 
اتفاقی  طور  به  که  بود  دوران  همین  در  رفت. 
با تیـاتر آشنا شد و آن قدر عالقه مند شد که به 
تهران رفت تا تیـاتر بخواند. سال ۱3۴۰ بود که 
در تهران نزد مصطفی اسکویی دورۀ بازیگری را 
به عنوان  با موفقیت و  را  این دوره  او  گذراند. 
هنرپیشۀ اول پشت سر گذاشت و سال بعد، در 
داستایوفسکی  نوشتۀ  سفید«  »شب های  نمایش 
بازی کرد. بازی بعدِی او در نمایش »قرعه برای 
مرگ« اثر واهه کاچا و سپس نمایش های »اینس 
مندو«، »تانیا«، »نگاهی از پل« اثر آرتور میلر بود 
برنامه های  ادارۀ  در  کار  به  آن شروع  از  بعد  و 

ملی  هنر  گروه  به  زمان  همین  در  کرد.  تیاتر 
پیوست و دورۀ طالیی تیاتِر او آغاز شد.

 دولت آبادی در همان سال نخست حضور در 
و  کرد  آغاز  هم  را  نمایشنامه نویسی  کار  تیاتر 
نخستین نمایش نامه اش به نام »ته شب« در سال 
۱3۴۱ به رشتۀ تحریر درآمد. پس از »ته شب«، 
دولت آبادی »ادبار« را به همراه داستان های »بند«، 
»الیه های  مجموعۀ  در  امامزاده«،  گلدستۀ  »پای 
بیابانی« در سال ۱3۴7 منتشر کرد. از دیگر آثار 
او در آن دوران می توان به داستان های »هجرت 
از  سلیمان« و »سایه های خسته«، اشاره کرد که 
نظر ساختار با آثار قبلی او متفاوت اند. اثر بعدی 
ادبی  منتقدان  که  است  »بیابانی«  آبادی  دولت 
شمار  به  آبادی  دولت  آثارِ  عصیان  نقطۀ  را  آن 
ساخت  ناکارآمدی  دربارۀ  داستانی  می آورند، 

نوین اجتماعی.
در  بازی  با  سال ها  این  در  دولت آبادی   
عباس  نوشتۀ  طالیی«  »شهر  نمایش های 
ماهی گیر«  و  حریر  و  طلسم  »قصۀ  جوان مرد، 
عروسک ها«  و  »ضیافت  حاتمی،  علی  نوشتۀ 
پیوسته  نمایش نامۀ  سه  بیضایی،  بهرام  نوشتۀ 
»مرگ در پاییز« نوشتۀ اکبر رادی و »تامارزوها« 
بسیاری  تجربیات  نویدی،  نصرت  نوشتۀ 
اندوخت و پس از آن در نمایش »راشومون« به 
کارگردانی خودش نیز نقشی بازی کرد. کارهای 
در  بازی  تیاتر،  انجمن  در  مشارکت  بعدی اش 
میلر  آرتور  نوشتۀ  درویشی«  »حادثۀ  نمایش نامۀ 
»چهره های  و  رحمانی نژاد  ناصر  کارگردانی  با 
سیمون ماشار« اثر برشت با کارگردانی مشترك 
محسن یلفانی و سلطان پور بود. در سال ۱353 
مهین اسکویی، کارگردان تیـاتر از او دعوت کرد 
که در نمایش نامۀ »در اعماق« اثر ماکسیم گورکی 
ایفای نقش کند و سپس نقشی کوتاه در فلم گاو 

داریوش مهرجویی بازی کرد.
آفرینی های  نقش  دولت آبادی  تا سال ۱353،    
بسیاری بر صحنۀ تیـاتر کرد که آخرین آن »در 
اما محمود  بود،  ماکسیم گورکی  نوشتۀ  اعماق« 
آخرین  در  را  خود  نقِش  نتوانست  دولت آبادی 
شب نمایش در سنگرود قزوین روی صحنه اجرا 
کند؛ او درست یک شب پیش از آخرین اجرای 
متوجهش  روشن  اتهامی  آن که  بدون  نمایش 
باشد، از سوی ساواك بازداشت و زندانی شد. او 
تا این زمان، عالوه بر فعالیت هایش روی صحنه، 
نیز  نمایش نامه  و  رمان  داستان،  مجموعه  ده 
می توان  نمایش نامه ها  این  از جملۀ  کرد.  منتشر 
سبحان،  بابا  آوسنۀ  سفر،  بیابانی،  الیه های  به 
گویا  اما  کرد،  اشاره  عقیل  عقیل  و  گاواره بان 
دوران  بر  پایانی  نقطۀ  بازداشتش،  و  دستگیری 

نقش آفرینِی او در تیاتر بود.
بازگشت،  تیاتر  به  بعد  سال  چند  دولت آبادی   
کسوت  در  که  بازیگر،  عنوان  به  نه  این بار  اما 
دبیر سندیکای تیاتر ایران. پس از پایان کار این 

سندیکا، رابطۀ دولت آبادی با تیاتر تنها به انتشار 
رمانش  نخستین  ماند.  نمایش نامه هایش محدود 
بابا  »اوسنۀ  رمان  آن،  از  داشت. پس  نام  »سفر« 
و  »باشبیرو«  سپس  و  کرد  منتشر  را  سبحان« 

»جای خالی سلوچ« را نوشت.
ایده های  خورشیدی،   ۴۰ دهۀ  اواخر  همان  از   
مهم ترین اثر محمود دولت آبادی، رمان »کلیدر« 
این  نگارش  بعد،  در ذهنش جان گرفت. کمی 
رمان را آغاز کرد، اما ۱5 سال به طول انجامید 
نام  کلیدر  بگذارد.  را  شاهکارش  پایان  نقطۀ  تا 
نیشابور  سبزوار،  شهرهای  میان  است  کوهی 
داستان  ایرانی،  رمان  بلندترین  این  و  قوچان  و 
آزاده گی  و  ماجراجویی ها  یاغی گری ها،  واقعی 
گل محمد، قهرمان سبزواری است. دولت 
داستان ها،  شنیدن  با  را  خود  کودکی  که  آبادی 
اشعار و مرثیه های مربوط به گل محمد گذرانده 
بود، داستان زنده گی این قهرمان را با خیاِل خود 
آمیخت و رمان بی نظیر کلیدر را آفرید. این رمان 
انتشارات  توسط  صفحه   ۲۸3۶ و  جلد  ده  در 
داشتن حدود  با  و  منتشر شد  معاصر«  »فرهنگ 
95۰ هزار کلمه در رتبۀ دومِ طوالنی ترین رمان 
جهان، پس از »در جست وجوی زمان از دست 

رفته«ی مارسل پروست قرار گرفت.
 دولت آبادی بیش از 5۰ سال از زنده گی خود 
رمان  و  داستان  نگارِش  در حال  وقفه  بدون  را 
بوده است. او در این سال ها آثار بسیاری، منتشر 
شده یا نشده خلق کرده است که از جملۀ آن ها 
می توان به »گاواره بان« »مرد«، »عقیل عقیل«، »از 
خم چنبر«، »دیدار بلوچ« و »جای خالی سلوچ« 
اشاره کرد. »زوال کلنل«، رمانی است که دولت 
آبادی در دهۀ ۶۰ آن را به رشتۀ تحریر در آورد، 
اما تقریبًا ۲۰ سال بعد و به زبان آلمانی انتشار 
جایزۀ  و  آسیا  بوکر  من  جایزۀ  نامزد  و  یافت 

بهترین کتاب داستانی ترجمۀ امریکا نیز شد.
بزرگ  گنجینه یی  داستانی،  آثار  این  خلق  با  او 
تحریر  رشتۀ  به  را  مردمانی  رسومِ  و  آداب  از 
راوی  او  رفته اند.  بین  از  آرام  آرام  که  درآورده 
برجستۀ دورانی مهم از تاریخ ایران است، راوی 
او  قلِم  با  و  بودند  مردمش  که  انسان هایی  رنج 

جاودانه شده اند.
 محمود دولت آبادی را می توان نمایندۀ شاخِص 
و  دانست  ایران  معاصِر  ادبیات  ریالیستِی  آثار 
زبان  ایران و  از مرزهای  بیرون  البته در  آثارش 
پُرخواننده اند.  کشورش  همچون  هم  فارسی 
بسیاری از آثارِ او به زبان های مختلف برگردانده 
او  که  دریچه یی  از  بسیاری  را  ایران  و  شده  اند 

گشوده، نگریسته اند.

منبع:
www.persianpersia.

com/artandculture
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روایتی
   از زنده گِی         

        محمـود
             دولت آبادی
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                         سیب بی  رنگ

زنده گی را چه کنم بعد از خود
چه کنم دولت و پاینده گی را

چه کنم شهرت را
سخن دولت و دارنده گی را

من اگر زنده نیم چه کنم حادثه را
یا صدای جرس فاصله را

من در این نیمه شب زنده گی ام
زاهدی را دیدم پشت دیوار حقیقت پنهان

سائلی را دیدم حیران
من درختی دیدم که در آن دولت دانایی بود

و انار بی دانه و سیب بی رنگ
و اتاق بی سقف

و من از شهر کهن می آیم
که سرک ها همه نو و مگر جمجمه هایش کهنه

منم رفیق سپیده دم صبح که درون تاریکی می زیسته
من نگهبان گل های سرخم

منم که باغچه را می بینم
و اتاق گل سرخ را در آن

من هنوز شاعر شهرم که در آن شعر را می شکنند
و قافیه را به حراف گذر می فروشند به هیچ

وزن را نادیده می گیرند و سخن بیهوده می گویند چند
منم که سایۀ دانایی شاعر با من

چه صفایی دارد
من هنوز دلگیرم من هنوز دلتنگم

از صدای هاوان خم پاره
از صدای رعد و برق

و صدای کودک مجروح هنوز در گوش من آهنگ حزینی دارد
و از هق هق تلخ مادر

که چرا پسرش رفته سفر، گریه ام می گیرد
به خدا من دیدم

روح شاعر دیشب زیر باران
مکرر آب تنی کرد و گریخت

روح شاعر دیشب
مثل سهراب

زیر باران ساعتی چیز نوشت
دوباره بر گشت
دو دستش خالی

نگاهش روشن

شب پر از تاریکی ست
شب پر از وسوسه است

شب پر ز دانایی ست
و در آن دولت صد خاموشی ست
من در این نیمه شب زنده گی ام

من چه دل ها دیدم دل تارکی شب
دل باریکی ساز
دل سنگ مسلم

دل نرم کافر
دل معشوقه به عاشق پر راز

من غرب را گشتم و با خود گفتم
شرق را باید گشت

راستی!
شرق را من دو دهه پاییدم، پوییدم

و در آن هیچ نیافتم من حیف
نقشۀ شرق به زودی باید پاک گردد ز زمین

سال ها شد که در آن من گشتم
چشم بر هر چی که بود من بستم

و به جز چند تربت همه چیز خالی بود
من در آن تربت مادر دیدم
و مزار حافظ و مزار جامی

و گذرهای ُپر از پیچ و خمی
صورت پر زغمی

و دگر هیچ نبود
من در آن جا جز اشک تیره بختی دیدم

و دگر خانه خرابی با مرگ
ستم و ظلم متاع چه سترگ

کودکی را دیدم
زیر گرم آفتاب سختی نان را با آب جنگ می داد

آب را دوست می داشت
نان تا نرم می شد

من در این نیمه شب زنده گی ام
آری من

زنی را دیدم
که به جرم یک عشق زیر باران سنگ
ُخرد می گشت و چه سنگین می ُمرد

من در این نیمه شب زنده گی ام
گروهی دیدم که حکو مت می کرد

مرد ها سرمه به چشمش می بست
تازیانه بر دست

و به فطرت چه خرفت
و به افکار سگ اندیشانه

صورت کودک دانایی را به آتش می بست
من در این نیمه شب زنده گی ام

پادشاهی دیدم
که با کور چشمش

به جای هنر و علم و کمال
ریش و عمامه و چادر ز مدارس می خواست

و بلورین قامت زن را
زیر سنگ و چادر

وسط کوچه چه آسان می کشت
روزگاری چه سیاه

مرد با مرد می خفت
 زن چی تنها می شد
زن چی تنها می شد!
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وضعیت ناگواِر زندان های...
زندانیان و وضعیت زندان های کشور را بررسی خواهد 

کرد.
متهمین،  پرونده های  به  موقع  به  رسیده گی  عدم 
مورد  در  جمهور  رییس  فرامین  تطبیق  در  مشکالت 
غیرقانونی  لوازم  قاچاق  و  زندانیان  مجازات  تخفیف 
زندانیان  عمدۀ  مشکالت  جمله  از  زندان ها  داخل  به 

شمرده می شود.
مستقل  انجمن  رهبری  شورای  عضو  راحل،  نجال 
اجراآت  قانون  که  می گوید  افغانستان  مدافع  وکالی 
یک  پروندۀ  تا  می کند  حکم  افغانستان  موقت  جزایی 
متهم ظرف نه ماه از محاکم سه گانه کشور طی مراحل 

گردد.
اما او گفت که افرادی استند که با سپری کردن حتی 
زندان  در  شان  پرونده های  نهایی شدن  بدون  سال   ۱۰

بسر می برند.

از  یکی  را  پرونده های جرمی  بلند  شمار  راحل  خانم 
دالیل اصلی عدم رسیده گی به مشکالت متهمین دانسته 
می گوید: »میزان جرایم در افغانستان زیاد می باشد که 
در نتیجه سبب تراکم پرونده های جرمی در محاکم شده 
در  که  معیاد  مطابق  نمی توانند  محاکم  ترتیب  بدین  و 

قانون پیش بینی شده است، پرونده ها را فیصله کنند.«
فساد اداری در زندان ها

قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  اداری  فساد  موجودیت 
از نگرانی های عمده شهروندان کشور  افغانستان یکی 

به شمار می رود.
مناطق  برخی  در  مردم  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
به  شان  مشکالت  موقع  به  حل  خاطر  به  افغانستان 

محاکم صحرایی طالبان رجوع می کنند.
دستگاه  در  فساد  موجودیت  تنها  نه  نیز  راحل  خانم 
را  آن  بلکه  نمی کند  رد  را  افغانستان  قضایی  و  عدلی 
یکی از عوامل دیگر عدم توجه به پرونده متهمین به 

ویژه افراد »نادار« می خواند.

در گزارش ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها 
زندان های  از  شماری  تالشی  اثر  در  که  است  آمده 
افغانستان حدود پنج صد قبضه چاقو، بیش از دو هزار 
گرام مواد مخدر و زیادتر از ۸5۰ تیلیفون همراه از نزد 

زندانیان به دست آمده است.
حالی  در  زندانیان  نزد  از  قانونی  غیر  اشیای  کشف 
گزارش داده می  شود که بیشتر زندان های افغانستان با 

تدابیر شدید امنیتی کنترل می گردد.
قاچاق لوازم به زندان ها

محمد جعفر کوهستانی، استاد حقوق دانشگاه کابل به 
قاچاق  در  امنیتی  مسوولین  برخی  که  است  باور  این 

لوازم غیر قانونی به زندان ها دست دارند.
که  کرد  ادعا  »نمی توان  کوهستانی،  آقای  گفتۀ  به 
نهادهای امنیتی صد در صد عاری از فساد است. یک 
ویژه  به  و  اردو  پولیس،  میان  در  نفوذی  افراد  تعداد 
آنان  و  دارند  زندان ها وجود  از  محافظت  های  بخش 
داشته و  ارتباط  رتبه  بلند  مقامات  با  استند که  افرادی 

همچو کار ها را انجام می دهند.«
در  ها  زندان  زیاد  شمار  ادارۀ  و  محافظت  مسوولیت 
افغانستان به دوش ریاست عمومی محابس و توقیف 
خانه ها بوده و اکنون این نهاد در چوکات وزارت داخله 

فعالیت دارد.
به اساس این گزارش، در طول ۱۰۰ روز نخست کاری 
از  نفر   ۲5۰۰ تعداد  به  افغانستان  در  جدید  حکومت 

تخفیف مجازات مستفید شدند.
مستقل  انجمن  رهبری  شورای  عضو  راحل،  نجال  اما 
وکالی مدافع افغانستان می گوید که در بسیاری موارد 
تخفیف  فرامین  مزایای  از  دار«  »واسطه  مجرمین  فقط 

مجازات استفاده می کنند.
ایجاد هماهنگی  باورند که  این  به  کارشناسان حقوقی 
آوردن  و  دادگاه ها  و  دادستانی  پولیس،  بین  بیشتر 
اصالحات در قوانین می تواند در رسیده گی به موقع به 
پرونده های متهمین ممد واقع شده و جلو بی سرنوشتی 

بسیاری از زندانیان را بگیرد.

ناجیه نوری
به  والیتی،  شوراهای  اعضای  و  رؤسا 
که  داده اند  هشدار  پارلمان  و   دولت 
اگر صالحیت نظارت از ادارات محلی 

اعتراضات  به  دست  نشود،  داده  آنان  به  دوباره 
گسترده خواهند زد. 

روز  از  مختلف،  والیات  در  والیتی  شوراهای 
پنجشنبۀ هفتۀ گذشته9 دلو/ بهمن ماه، در اعتراض 
را  خود  دفاتر  والیتی،  شوراهای  جدید  قانون  به  
بسته و خواستار تجدیدنظر در تصویب نامۀ اخیر 

مجلس نماینده گان  شدند. 
شماری از اعضای شوراهای والیتی، حذف نظارت 
آنان بر کار ادارات دولتی را موجب ُگسترش فساد، 
تمرکز قدرت در کابل و تضعیف نقش مردم در 

اداره و نظارت بر امور می دانند.
با  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  اما 
از  نظارت  صالحیت  گرفتن  که  می پذیرند  آن که 
نماینده گان شوراهای والیتی سبب گسترش فساد 
در والیات وعدم نظارت برکارکرد والی ها و سایر 
قانون  اما  می شود؛  والیات  در  دولتی  نهادهای 
جدید شوراهای والیتی را منطبق بر قانون اساسی 

کشورمی دانند.
آنان تأکید می کنند که این اقدام آنان هرچند ممکن 
در  را  والیت  دولتی  نهادهای  و  والیان  که  است 
آنان  عملکرد  این  اما  کند؛  یاری  فساد  ُگسترش 

مطابق قانون اساسی افغانستان بوده است.
مجلس نماینده گان، در روز چهارشنبه هفته گذشته 
تصویب  به  را  قانونی  جاری،  سال  بهمن  دلو/   ۸
شوراهای  نظارتی  صالحیت  آن  در  که  رساند 
براساس  و   حذف  دولتی  ادارات  کار  بر  والیتی 
نقش  بعد  به  این  از  شوراها  این  جدید،  قانون 

مشورتی دارند.
پیش  سال  یک  والیتی،  شوراهای  قانون  طرح 
اداره  توسط  و  آماده  والیتی  شوراهای  سوی  از 
مستقل ارگان های محلی برای تصویب به مجلس 

نماینده گان فرستاده شده بود.
پس از آن، اعضای مجلس نماینده گان روی طرح 
و  کردند  رایزنی  و  بحث  قانون شوراهای والیتی 

باالخره این طرح، به دلیل ماده یی )دادن صالحیت 
نظارت به شورای های والیتی( تصویب نشد.

با  نمایندگان  مجلس  اعضای  گذشته  هفته  اما 
اکثریت آرا با دادن صالحیت نظارت به شوراهای 
والیتی در قانون شوراهای والیتی،  مخالفت کردند.

شمس الحق شیخانی معاون شورای والیتی والیت 
شخصی  خواست  را  مجلس  اقدام  این  پروان 
صالحیت ها  دادن  اختصاص  جهت  نماینده گان 

برای خودشان تلقی می کند.
شیخانی می گوید ، یک تعداد وکالیی که درصدد 
برنامه هایی  چنین  هستند،  خود  شخصی  منافع 
اجرا  و  طرح ریزی  اساسی  قانون  عنوان  تحت  را 

کردند.
نماینده گان  پروان، حضور  والیتی  شورای  معاون 
آنان  از  صالحیت  گرفتن  با  را  والیتی  شورای 
نمادین وغیر موثر دانسته گفت، اگر شورای والیتی 
شک  بدون  باشند،  نداشته  را  نظارت  صالحیت 

فساد به شدت افزایش خواهد یافت.
او  تاکید کرد، زمانیکه نماینده گان شورای والیتی 
صالحیت نظارت را نداشته باشند، آیا نماینده گان 
والیات  از وضعیت  یکبار  هفته  می توانند  مجلس 

نظارت کند؟
والیتی،  شورای  حقیقت  در  شیخانی،  گفتۀ  به 
پارلمان یک والیت است و باید براعمال حکومت 
در والیات نظارت داشته باشد؛ اما اگر صالحیت 
نظارت از آنان گرفته شود، فساد و بی بند و باری 
که اکنون در والیت وجود دارد، بیشتر خواهد شد.
از نماینده گان  او گفت، گرفتن صالحیت نظارت 
مردم  حق  در  جفا  حقیقت  در  والیتی  شوراهای 
است و اگر این قانون اصالح  نشود، بدون شک 
والی ها و نهادهای حکومتی را در گسترش فساد 

کمک خواهد کرد.  
اما محمدعارف رحمانی، نمایندۀ مجلس و عضو 
کمیسیون نظارت بر قانون در مجلس نماینده گان، 

گرفتن صالحیت نظارت از نماینده گان 
عملکرد  یک  را  والیتی  شوراهای 

قانونی می داند.
اساسی  قانون  بنابر  می گوید،  او 
افغانستان صالحیت شوراهای والیتی دادن مشوره 
دلیل صالحیت  همین  بنابراین  نظارت؛  نه  است، 
نماینده گان شورای والیت گرفته شده  از  نظارت 

است.
و اما به باور این عضو مجلس، گرفتن صالحیت 
موجب  والیتی  شورای  نماینده  گان  از  نظارت 
والی ها  باالی  دست  داشتن  و  فساد  گسترش 

درعملکردها بدون نظارت است.
رحمانی تاکید می کند که اگر نماینده گان شوراهای 
والیتی نتواند بر اعمال حکومت ناظر باشند، بدون 
بدون هراس  والی ها  و  یافته  فساد گسترش  شک 

هرآن چیزی را که بخواهند می توانند انجام دهند.
او می گویند، بعد از بحث های زیادی که در مجلس 
صورت گرفت؛ تصمیم بر آن شد تا مطابق قانون 
شورای  نماینده گان  از  نظارت  صالحیت  اساسی 
اساسی  قانون  مطابق  یعنی  شود،  گرفته  والیتی 
صالحیت نظارت مربوط به شورای ملی افغانستان 

است.
نماینده گان شورای والیتی اعالم کردند تا زمانی که 
این قانون اصالح نشود، به اعتراضات خود ادامه 
داده و تا زمان اصالح این قانون دروازه شوراهای 

والیتی بسته خواهد بود.
بدخشان،  بامیان،  والیتی  شوراهای  که  شده  گفته 
بغالن، بلخ، پکتیا، تخار، سرپل، غور، فراه، کندز، 
کنر، ننگرهار، نورستان و هرات، دفاتر خود را برای 

مدت یک هفته باز نخواهند کرد.
در  والیتی  شوراهای  انتخابات  که  است  گفتنی 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  همزبان  افغانستان، 
برگزار شد و با اعالم دیر هنگام نتایج آن، اعضای 

جدید کار خود را به تازه گی آغاز کردند.
طرح قانون شوراهای والیتی با داشتن 7 فصل و 
۴۱ ماده با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان 

به تصویب رسید.
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به  حفظ دست  آوردهای مان...
 در این گزارش آمده است: نیروی هوایی به منظور تامین 
موثر  می باشد  خشکه  به  محاط  که  افغانستان  در  امنیت 
هوایی  نیروی  بازسازی  برای  تالش  است.  ضروری  و 
ادامه   ۲۰۱7 سال  تا  و  آغاز   ۲۰۰7 سال  در  افغانستان 
  ۲۰۱۴ سال  در  که  می گوید  گزارش  این  یافت.  خواهد 
اضطراری،  نجات  عملیات های  افغانستان  هوایی  نیروی 
نیروهای  نقل  و  حمل  و  هوا  شناسایی  تلفات،  تخلیه 
انجام داده است.  با حمایت محدود آیساف،  نظامی  را 
در ماه می در جریان فاجعه بشری در بدخشان، نیروهای 
هوایی افغانستان به زودترین فرصت بداد قربانیان رسید.

نفر  هزار   ۱۲ حدود  شامل  قاطع  حمایت  ماموریت 
یک  در  که  می باشد  ناتو  شریک  و  متحد  کشورهای  از 
مرکز در کابل و چهار شاخه آن در مزار شریف، هرات، 
کندهار و لغمان فعالیت خواهند داشت. در هر یک از این 
شاخه ها یک کشور در آموزش، مشوره و کمک نقش یک 

هماهنگ را بازی خواهد کرد.
یک  قاطع  عملیات  حالی که  در  است،  آمده  گزارش  در 
ماموریت جنگی نیست؛ اما  بدون خطر هم نخواهد بود. 
نیروهای افغانستان با شجاعت و حرفه یی، به آزمون های 
امنیتی پاسخ گو میباشند؛ اما به احتمال زیاد چالش های 
ماند.  خواهد  باقی  افغانستان  روستایی  مناطق  در  امنیتی 
در این محیط مهم است که حمایت جامعه بین المللی از 

نیروهای داخی این کشور ادامه یابد.
ناتو با مقامات افغانستان روی بررسی ساختار و قابلیت  
های نیروهای امنیتی افغانستان برای رسیدن به یک نیروی 
در  فیصله  اساس  بر  و  داد  خواهد  ادامه  پایدار  و  کافی 
اجالس سران ناتو در شیکاگو در سال ۰۱۲ ۲، افغانستان 
باید مسوولیت کامل مالی نیروهای خود را بعد از سال 

۲۰۲۴ متقبل شود.

پرسشى كه بايد به آن...
پپایین آمد و سیاستمدار از جایگاه رفیع سیاست به لجن 

خود باختگی فرو رفت و گم شد.
یک  سیاست ورزی  مقایسه یی  و  اجمالی  نظراندازی  یک 
دهۀ اخیر با دهـه هـای قبل آن، به خوبی نشان مي دهـد که 
اختالفات ریشه یی در منش، احساس، سلوك، وقار... مقام 
معنوی اکثر سیاستمداران ما را از کجاهـا به کجا تنزل داد؟

اکنون سوال اساسی این است که آیا سیاست کردن هـمین 
شده است که ما از آن بي خبریم و یا سیاسیون ما مقلدانه به 

خطا رفته اند که ملتی را با خود غرق خواهـند کرد؟

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

از اعضای مجلس بخواهید...
 که شخص مناسبی به آن پست پیدا شود؛ در غیر 
دست  از  را  خود  حقوقی  مفهوم  سرپرستی  آن، 

می دهد.«
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکالت در معرفی 
دولت وحدت  کابینۀ  می گوید:  نامزدوزرای جدید 
معرفی شده  ارتباطات  و  قوم  مبنای  بر  بیشتر  ملی 
بود که بر همین مبنا شماری از نامزد وزرا نتوانستند 

رأی اعتماد به دست آورند.
زمستانی  رخصتی های  به  اشاره  با  هاشمی  آقای 
تازه یی  چهره های  اگر  گفت:  نماینده گان  مجلس 
نیز به عنوان سرپرست معرفی شوند و تا زمانی که 

حقوقی  لحاظ  از  باشند،  نداشته  را  مجلس  تایید 
مشروعیت و صالحیت کاری را ندارند.

مجلس  عضو  مجروح  فاروق  غالم  حال،  این  در 
نماینده گان می گوید: کسانی که رأی اعتماد مجلس 
عنوان  به  وزارت  همان  به  نیاوردند،  دست  به  را 
سایر  اما،  نمی توانند؛  شده  معرفی  سرپرست 
چهره ها و یا همین نامزدان به عنوان سرپرست در 

وزارت خانه های دیگر می توانند کار کنند.
آقای مجروح می افزاید: سرپرستان از لحاظ اجرایی 
به همین  انجام دهند،  را  کار یک وزیر  نمی توانند 
مواجه  ُکندی  به  دولتی  ادارات  در  کار  نسبت 

می شود.
چهره های  جمهور  رییس  اگر  می کند:  تصریح  او 

جدیدی را معرفی کند، مجلس نماینده گان آماده گی 
رأی  وزرا  نامزد  به  و  بیایند  دوباره  تا  دارد  را  آن 

اعتماد دهند.
هم چنان، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی 
ما در  به مشکالتی که  با توجه  افغانستان می گوید: 
زمینۀ عملکرد وزارت خانه ها داریم؛ در درون نظام 
پایین  بسیار  مسوولیت  احساس  افغانستان  اجرایی 

است و ادارات دولتی با رکود مواجه هستند.
سرپرستان  فرستادن  که  می کند  تأکید  رفیعی  آقای 
باال  را  کار  بازدهی  اساسی  مشکل  تنها  نه  جدید 

نمی برد که بی مسوولیتی را ترویج می کند.
رییس مجما خطاب به رهبران دولت وحدت ملی 
می گوید: رهبران دولت، باید در این زمینه با جدیت 

برخورد کنند و از نماینده گان مجلس بخواهند که 
بقیه  به  و  کرده  نظر  صرف  خود  رخصتی های  از 

کابینه رأی اعتماد دهند.
ادای  از  بعد  غنی،  جمهور  رییس  آن که  از  پس 
از سپری  بعد  و  را سرپرست  وزرا  تمامی  سوگند 
شدن چندی به جای آنان، معیینان وزارت خانه ها را 
سرپرست اعالم کرد که این روند کار را در ادارات 
انجام  از  مردم  و  ساخت  مواجه  ُکندی  به  دولتی 

نشدن کارها در ادارات دولتی شکایت داشتند.
آقای  رییس جمهوری  در سال های حکومت داری 
نیز مردم شاهد سرپرست سازی های فراوان  کرزی 
بودند که در بسیاری موارد حتا روابط میان پارلمان 

و دولت را نیز با چالش روبرو کرده بود.

هشدار شوراهای والیتی به حکومت و پارلمان:

دست  به اعتراضات ُگسترده خواهیم زد
 كار ما قانونى است

اعضای مجلس:



وزیر جدیِد صحت عامه بخواند:

استبداد خاموش در مربوطاِت وزارت صحت عامه!
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داور  با  لفظی  درگیری  هرگونه  مادرید  اتلتیکو  سرمربی 
دیدار با بارسلونا را رد کرد.

دیگو سیمئونه در مورد این که آیا در رویارویی با بارسلونا 
در جام حذفی اسپانیا به داور ناسزا گفته اعالم کرد: دروغ 

است. دروغ بزرگی هم هست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آردا توران به خاطر پرتاب 
کفش به کمک داور در دیدار با بارسلونا عذرخواهی کرده 
است، نیز اظهار داشت: ما به اینکه بازی سختی مقابل ایبار 
داریم فکر می کنیم. آنها نمایش خوبی در این فصل از 

لیگ داشته اند. به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم.
از سیمئونه سوال شد که خیمنز در خط دفاعی عالی کار 
دفاع  دیگر  آنسالدی،  برای  هایی  برنامه  چه  است.  کرده 
تیمش دارد. وی در پاسخ گفت: ما این شانس را داریم که 
از همه بازیکنان در ترکیب تیم استفاده کنیم. یک بازیکن 

۲۰ ساله از تیم ملی اروگوئه و میراندا از تیم ملی فوتبال 
برزیل. از تمامی مدافعانی که در تیم دارم راضی هستم. 
بهترین  از  تا  سه  کنید،  را هم حساب  گودین  دیگو  اگر 

مدافعان میانی در لیگ اسپانیا را در اختیار دارم.
سیمئونه درباره آردا هم گفت: او بازی های زیادی انجام 
داده و خسته شده است. فکر کردم به او استراحت بدهم 

بهتر است.
ایبار گفت: عالوه بر  سرمربی الروخا با اشاره دوباره به 
این که آنها خط دفاعی فوق العاده ای دارند که تا اینجای 
فصل عالی کار کرده، ایبار تیمی با کیفیت است. در کناره 
های خط هافبک هم بازیکنان با تجربه ای دارند که در 
حمله به آنها کمک می کنند. بازیکنانی در این تیم هستند 
که در فضاهای کم توانایی نمایش خیلی خوبی با توپ 
دارند. آنها خیلی خوب کار می کنند و فوتبال را خوب 
می شناسند. فکر نمی کنم در این دیدار تمرکز فقط روی 

سختی بازی باشد.
سیمئونه در پایان گفت: به عقیده من بازی کردن با تیم 
های خوب آینده تیم شما را خیلی خوب درست می کند 
غیرمعمول  کارهای  انجام  به  را  شما  آنها  با  چون جدال 
وا می دارد. به جز نمایش خوبی که در لیگ داشتیم، در 
دو جام دیگری هم که حضور داشتیم، عملکردمان خیلی 
خوب بود. ما در سه سال اخیر به همین شکل بازی کرده 
ایم. اگر بخواهیم در ادامه هم به همین شکل کار کنیم، 

باید به روشی که داشتیم پایبند باشیم.

كنکویی
زنده گی  اساس  سالمتی،  و  صحت  که  آن جا  از 
بدن  یا »عقل سلیم در  را تشکیل می دهد  انسان ها 
اساسی ترین  امروز،  متمدن  دنیای  در  است«؛  سالم 
توجه به صحت و معارف که تهداب رشد و ترقِی 
یک جامعه است، مبذول می گردد. اما در افغانستاِن 
فسادستان،  کشور  به  این سو  به  ۱3سال  از  که  ما 
تروریستان، طالبانستان، تریاکستان... مبدل گردیده، 
بیشتر از دیگر عرصه های زنده گی اجتماعی، عرصۀ 
و  جنایت کاران  سودجویان،  هجومِ  مورد  صحت 
قرار گرفته: در سراسر  معامله گران و خون خواران 
و  تقلبی  بی کیفیت،  ادویۀ  کابل  شهِر  دواخانه های 
بسیاری  این،  از  بدتر  و  می کند  بیداد  تاریخ گذشته 
به  شفاخانه ها  از  را  مریض ها  محترم  داکتراِن  از 
معاینه خانه  های خود هدایت می کنند. تعدادی ازخود 
دواخانه دارند و بچه ها و اقارب شان مانند دکاندار 

معاینه خانه های  می فروشند.  ادویه  کچالوفروش  و 
تعداد کثیری منحیث یک ضلع مثلث فساد، مریض 
را با یک لیست طویِل ادویه و معاینات البراتواری 
به دو مرجع دیگر پاس می دهند و می فروشند و هر 
سه ضلع مثلث، خون باقی ماندۀ مریض های مظلوم 
را می مکند و در ختم روز یا هفته نیز معامله های 
تشخیِص  همین  سبِب  از  می کنند.  تصفیه  را  خود 
نادرست و ادویۀ بی کیفیت، تعداد مریض ها چند و 

چندین برابر می شود.
طی ۱3سال دولت فاسد درجه اوِل کرزی و ُشرکایش 
حتا یک شفاخانۀ معیاری و تخصصی ساخته نشد، 
ساالنه میلیون ها دالر پول غرض تداوی بیماران در 
کشورهای همسایه و خارجی صرف می شود. و اما 
جهت دیگِر این عرصه که وجود مراکز آموزشی و 
نهادهای خصوصی است و در شهر کابل به چندین 
ما  دولت مرداِن  که  موجود  شرایط  در  می رسند؛  تا 

خارج  در  خانواده های شان  و  فساد  اند  در  غرق 
سرماخورده گی  تداوی  غرض  یا  و  می برند  به سر 
تحصیلی  موسسات  می روندـ  دهلی  به  هم 
و  بوده  غنیمتی  کوچک  بسیار  حد  در  خصوصی 
قابل سپاس گزاری است که تا اکنون در عرصه های 
و  طبی  تکنالوجی  قابله گی،  فیزیوتراپی،  نرسینگ، 
داروفروشی فارغان زیادی را تقدیم جامعه کرده اند. 
قرار گزارش ها در سال ۲۰۰۲م، تعداد ۴۰۰ تن قابله 
در کل کشور وجود داشته که در سال ۲۰۱۱م، این 
تعداد به ۴۶۰۰تن رسیده، و اگر دولت فاسد توجه 

می کرد، به چندبرابر دیگر نیز افزایش می یافت.
در سال۲۰۰۲م، از هر صدهزار تن زن، ۱۴۰۰ تن 
دست  از  را  جان های شان  والدت  جریان  در  آن ها 
می دادند. ولی جای تأسف و اندوه این است که اکثر 
این موسسات صحِی تحصیلی که ما اطالع داریم، 
یا  افغانی  )۴هزار  ماهوار  فیس  یا  بر شهریه  عالوه 

بیشتر از آن( از لباس های جراحی، معاینات صحی، 
چپترهای درسی، کتاب ها و غیره وسایل الزم، بیش 
عالقه مندان  از  بسیاری  که  می گیرند  پول  حد  از 
نمی توانند در این موسسات به آموزش خود ادامه 
آن  گران که مصارف کلی  بارِ  این  زیر  از  و  دهند 
با کرایۀ موتر ماهانه به هفت تا هشت هزار افغانی 

می رسد، به در آیند.
و از سوی دیگر، تعدادی از مسووالن و صاحباِن این 
موسسات صحی خصوصی، غیرعادالنه و بدون در 
نظرداشت توان مندی این دانشجویان که در امتحان 
هر سمستر مشروط می شوند و یا شانس می خورند، 
از هر مضمون 5۰۰ افغانی پول مطالبه می کنند؛ اگر 
افغانی  باشند، یک هزار  دو مضمون شانس خورده 
هر  از  بخورند،  دوم  شانس  اگر  و  بپردازند،  باید 
مضمون یک هزار افغانی مطالبه می شود که در این 
شانس  سمستر  یک  در  تن  یک صد  اگر  صورت 
تا  پنجاه  یا عمدی مشروط ساخته شوند،  بخورند 

صدهزار افغانی به جیب مالک موسسه می ریزد.
در ضمن از هر فارغ این نهادها، سه تا چهارهزار 
افغانی قیمت تصدیق نامه مطالبه می شود و مصارف 
دیگری چون پول محفل فراغت، سرگردانی امتحان 

دولتی و غیره.
خصوصی یی  شفاخانه های  این که:  دیگر  بدبختی 
در  استخدام  از  قبل  دارند،  تیزتری  دندان های  که 
حالی که این فارغان دورۀ ستاژ را در یکی یا چند 
بیرون  موفق  دولتی  امتحان  از  و  سپری  شفاخانه 
شده اند، تقاضا می کنند که بدون معاش با آنان کار 
کنند یا ماهانه پنج هزار افغانی بگیرند و در شفاخانه 
کارِ شاقه کنند تا اگر میل آمر شفاخانه بود یا واسطه 
داشت، آن ها را استخدام کند در غیر آن بدون کدام 

قانون، به آن ها پاسخ رد داده می شود. 
معلوم نیست این گونه اجراآت قانون جنگل است 

یا دولت؟

شنبه  روز  استرالیا  فوتبال  تیم 
 ۲۰۱5 ملت های  جام  فینال  در 
شهر  استرالیا  ورزشگاه  در  آسیا 
سیدنی با نتیجه ۲ بر یک در برابر 
پیروزی رسید  به  کوریای جنوبی 
عنوان  نخستین  خود  خاك  در  تا 
آن  از  را  رقابت ها  این  قهرمانی 

خود کند.
در پایان این تورنمنت مت رایان، 
عنوان  به  ساکروس  سنگربان 
شانزدهمین  دروازه بان  بهترین 
جام  فوتبال  مسابقات  دوره 

ملت های آسیا معرفی شد.
همچنین ماسیمو لنگو هافبک تیم 
باارزش ترین  عنوان  استرالیا  ملی 
بازیکن جام را به خود اختصاص 
داد. عنوان بازی جوانمردانه هم به 

استرالیا رسید.
علی  ها،  رقابت  این  پایان  در 
ملی  تیم  جوان  مهاجم  مبخوت 
گل   5 رساندن  ثمر  به  با  امارات 
عنوان بهترین گلزن جام شانزدهم 

را به خود اختصاص داد.
احمد خلیل دیگر مهاجم تیم ملی 
اردن  از  الدردور  امارات و حمزه 
دوم  جایگاه  در  گل  چهار  با  نیز 
تیم  مهاجم  الدردور  گرفتند.  قرار 
ملی اردن هرچهار گل خود را در 

دیدار با فلسطین به ثمر رساند.
تیم کیهیل از استرالیا، سون که از 
و  جاپان  از  هوندا  کیسوکه  چین، 
از عربستان هم  السهالوی  محمد 
در این رقابت ها 3 مرتبه موفق به 

گلزنی شدند.

روز  که  پیکه  جرارد  دوم  پسر  پیکه،  ساشا 
رسمي  عضویت  به  آمد،  دنیا  به  گذشته 

باشگاه بارسلونا درآمد.
خود،  برادر  از  کوچکتر  سال  دو  که  ساشا 
به  خود  زندگی  اول  روز  در  است  میالن 
درآمد.  بارسلونا  باشگاه  رسمی  عضویت 
پیکه دو سال پیش، به محض به دنیا آمدن 
میالن، او را هم به عضویت رسمی بارسلونا 
چپ،  سمت  تصویر،  در  بود.  درآورده 
پدربزرگ پیکه و در سمت راست، یوردی 
کاردونر، معاونت امور اجتماعی بارسلونا را 

مشاهده می کنید.

استرالیا قهرمان آسیا شد پسر دوم پیکه،
جديد بارسلونا
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اتاق تجارت و صنایع افغانستان نتایج یک بررسی را نشر کرد که نشان می دهد حکومت 
وحدت ملی کار موثری برای بهبود وضعیت کار در کشور نکرده است. نتیجه این تحقیق 

می رساند که امیدواری به بهبود بازار کار بیشتر شده است.
این تحقیق دو بخش دارد که در راستای »رضایت سرمایه گذاران از وضعیت تجاری« و 
»وضعیت بازار کار« همه پرسی شده است. نتیجه این تحقیق می رساند که امیدواری نسبت 

به سرمایه گذاری در ربع اول سال جاری خورشیدی 3۲.۱ درصد افزایش یافته است.
عتیق اهلل نصرت، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه )3۱ جنوری 
۲۰۱5( در یک نشست خبری در کابل نتایج این تحقیق را اعالم کرد. وی گفت که این 
تحقیق در پنج زون اقتصادی کشور و از ۱۲۰۰ شرکت تجارتی و صنعتی صورت گرفته 

است.
برق و سرك های  اولیه همانند  نیازمندی های  نبودن  فراهم  ناامنی،  آقای نصرت  به گفته 
نارسایی ها در بخش گمرکات و  بازار، عدم ثبت شرکت ها و  معیاری، تقاضای کم در 

ترانسپورت مشکالتی هستند که باعث نگرانی تاجران و سرمایه گذاران شده اند.
وی می گوید که نگرانی های شدید تاجران در هر زون فرق دارد. مثال در کابل نارسایی در 
بخش نیازمندی های اولیه برجسته شده و در بلخ ناامنی در مسیر راه، همچنان در والیت 

های دیگر هم مسائل مختلف دیگری به عنوان عامل نگران کننده بیان شده اند.
در این تحقیق که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به کمک حکومت آلمان فدرال 
انجام شده گفته شده است که تولید، تجارت، ساختمان و ارائه خدمات بخش هایی هستند 

که بر بازار کار تاثیر مثبت داشته اند.
رییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که بیشتر از همه بخش تولید مشکل دارد 
که ناشی از کمبود انرژی برق می  باشد. در این تحقیق آمده است که در ربع اول سال جاری 
خورشیدی امیدواری تاجران و سرمایه گذاران نسبت به وضعیت بازار کار ۰.7۸ درصد 
بود؛ چرا که وضعیت شکننده سیاسی و مشکالت انتخاباتی بر وضع بازار کار تاثیر منفی 

گذاشته بود؛ اما در ماه قوس یک بار دیگر میزان امیدواری به 3۲.۱ درصد افزایش یافت.
است.  یافته  افزایش  چشمگیری  شکل  به  »امیدواری  گفت:  زمینه  این  در  نصرت  آقای 
رضایت از وضع کار و بازار در تحقیق قبلی ۰.۸7 درصد بود و حاال به 3۲.۱ درصد افزایش 
یافته است. یعنی امیدواری بیشتر شده است. این امیدواری به خاطر آغاز به کار حکومت 
بیشتر شده است، اما کار عملی حکومت برای بهبود وضعیت سکتور خصوصی به چشم 
نمی خورد. دلیلش هم آشکار است، سه ماه می شود که حکومت تشکیل شده و مشکالت 

زیادی دارد که یکی هم تشکیل کابینه است«.
خواست اتاق تجارت و صنایع

آقای نصرت از حکومت جدید درخواست کرد که برای بازار کار در افغانستان وضعیت را 
مناسب سازد و برای تقویت سکتور خصوصی تالش کند. وی افزود چنانچه در کنفرانس 
لندن ۱۱ اولویت برجسته ساخته شد و بر آنان تاکید شد، این تحقیق هم نشان می دهد که 

حکومت باید در پالن های آینده شامل شود.
میان مشکالتی  در  افغانستان  تجارت و صنایع  اتاق  معاون  مومند،  یونس  این  با  همزمان 
که در این راستا بیان کرد، به این نکته هم اشاره کرد که قراردادهای پروژه های بزرگ بر 
حسب روابط شخصی صورت می گیرد، نه بر مبنای داوطلبی آزادانه و شفاف. وی افزود: 
»بر عالوه مشکالت برق و مشکل امنیتی، مشکل قراردادها هم مهم است. در بسیاری موارد 
قراردادهای پروژه های بزرگ بر اساس شناخت شخصی صورت می گیرند. کسان دیگر 
به این قراردادها دسترسی نمی یابند، اما در مجموع امیدواری برای بهبود وضعیت وجود 

دارد«.
این تحقیق نشان می دهد که در سه ماه کاری حکومت وحدت ملی امیدواری های زیادی 
برای بهبود وضع کار و بار، بازار و اقتصاد کشور وجود داشته، اما نه در بخش کار و نه هم 
برای رفع دیگر مشکالت موجود، هیچ گام عملی یی از سوی حکومت برداشته نشده است.
این تحقیق پس از همه پرسی در پنج زون بزرگ اقتصادی کشور یعنی، کابل، هرات، بلخ، 
قندهار و ننگرها صورت گرفته است که والیت های همجوارشان را نیز پوشش داده است. 
بر اساس نتایج این تحقیق در سراسر کشور، در سکتورهای کاری کوچک و بزرگ فقط 

۱۶ درصد زنان سهم دارند.

کاخ سفید با بیان اینکه طالبان افغانستان گروه تروریستی 
نیست، از گروه تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک 
با  گروه ها  این  که  گفت  و  برد  نام  تروریستی  سازمان 

یکدیگر بسیار تفاوت دارند.
ارنست،  جاش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنگوی کاخ سفید گفت: به باور من طالبان پاکستان 
و  دارد  قرار  پیشاور  نظامی  مکتب  به  حمله  پشت  در 
طالبان  گروه  با  که  است  تروریستی  سازمان های  جزو 
به سوالی  پاسخ  در  دارد. وی  تفاوت  بسیار  افغانستان 
نظامی  مکتب  در  کودك   ۱۴۰ حدود  کشتار  که  گفت 
پیشاور یک حمله تروریستی بود اما تاکید کرد که اسالم 
آباد هنوز عامالن حمله مذکور را مشخص نکرده است.
پاکستانی ها  که  می کنم  گمان  افزود:  ارنست  جاش 
چه  دقیقًا  که  کنند  مشخص  می کنند  تالش  همچنان 
بنابراین  بود.  پیشاور  تروریستی  حمله  مسئول  کسی 
می خواهم قضاوت کنم که نتیجه تحقیقات آنها به چه 

چیز ختم می شود. اما اگر آنها به این نتیجه برسند که 
طالبان پاکستان عامل آن بوده آنها باید آن را به عنوان 

سازمان تروریستی معرفی کنند.
چهارشنبه هفته گذشته »اریک شولتس«، معاون جاش 
ارنست گفته بود که کاخ سفید طالبان را به عنوان »شبه 
نظامی مسلح« و نه »گروه تروریستی« در نظر می گیرد 
شد  موجب  همین  که  گفت  سخنانش  توجیهه  در  و 
با  را سال گذشته  برگردال  بو  امریکا سرباز  که دولت 

زندانیان طالبان مبادله کند.
درباره  تا  کرد  تالش  ارنست  گذشته  هفته  شنبه  پنج 
نتوانست  همچنان  اما  دهد  توضیح  شولتس  سخنان 
خبرنگاران را متقاعد کند. از وی پرسیده شد که چرا 
کاخ سفید طالبان را یک گروه تروریستی نمی داند در 
لیست  در  گروه  این  اعضای  از  بسیاری  نام  که  حالی 
کاخ  است. سخنگوی  داری  وزارت خزانه  تحریمهای 
اعضای  نام  دلیل  دو  به  گفت:  آن  توضیح  در  سفید 

آنها  اوالً  دارد.  قرار  مالی  تحریم های  لیست  در  طالبان 
از روش هایی استفاده می کنند که تروریستی است. آنها 
به دنبال انجام حمالت تروریستی هستند و آنها را در 
دستور کار خود قرار داده اند و همین امر موجب شده 
که نام آنها در لیست تحریم های مالی امریکا باشد. میان 
القاعده و طالبان هم تفاوت وجود دارد. به گفته وی، هر 
دوی این گروه ها خطرناك هستند اما القاعده تروریستی 
است و طالبان در دسته گروه های دیگری قرار می گیرد 
تحریم ها  لیست  وارد  آن  اعضای  نام  شده  موجب  که 

شود.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان:

امیدواری به  شکل چشم گیری افزايش يافته است 

امریکا:

 طالبان پاكستان با طالبان افغانستان فرق دارند

پروندۀ رهبر طالبان پاكستان 

به دادگاه نظامى مى رود

حدود ۴۲3 پرونده از جمله پرونده مال فضل اهلل رهبر 
رهبر  محمد  سوفی  موالنا  و  پاکستان  طالبان  تحریک 
به  زودی  به  محمدی«  شریعت  نفاذ  »تحریک  گروه 

دادگاه نظامی پاکستان ارجاع می شود.
پاکستان  طالبان  دیگر  اعضای  پرونده های  اکنون  هم 
نیز برای ارجاع به دادگاه های نظامی در دست بررسی 
می باشند، ولی محمد، مولوی فقیر محمد، خالد، حیات، 
شمشیر،  زاده،  عمر  اهلل،  حاضر  حیات،  عمر  الیاس، 
هستند  کسانی  جمله  از  ذاکر  و  اسالم  نور  خلیل اهلل، 
که پرونده آنها در دادگاه های نظامی پاکستان پیگیری 

خواهد شد.
گفتنی است مجلس ملی پاکستان با تصویب یک متمم، 
نظامی  دادگاه های  مجدد  فعالیت  قانون  کرد  موافقت 
مجازات  قوانین  در  اصالحات  برخی  انجام  از  بعد 
قضایی  مجاری  برخی  و  ارتش  توسط  تروریست ها، 

اجرا شود.
از تاریخ ۱۶ سپتمبر تاکنون احزاب سیاسی پاکستان 3 
انجام  زمینه  بار در اجالس های مختلف شرکت و در 

اصالحات به تبادل نظر پرداختند.
طرح  اجالس های  به  که  اجالس ها  تمام  سرپرستی 
جامع مبارزه با تروریسم نیز مشهور است توسط نواز 
شریف نخست وزیر پاکستان انجام شده و فرماندهان 

ارتش نیز در این اجالس ها شرکت داشتند.
بعد از تأیید اصالحات مصوب شده توسط مجلس ملی 
اجرایی  قدرت  پاکستان  سراسر  در  نظامی  دادگاه های 

پیدا می کنند.
و  ارتش  علیه  که  کسانی  جدید  قوانین  اساس  بر 
امنیتی وارد عمل شوند، در گروگانگیری  سازمان های 
دست داشته باشند، علیه پاکستان اعالن جنگ کنند، در 
پشتیبانی مالی از شبه نظامیان دست داشته باشند، عضو 
منفجره  مواد  که  کسانی  باشند،  تروریستی  گروه های 
نگهداری می کنند یا در جابه جایی این مواد دست دارند، 
افرادی که برای مردم ایجاد رعب و وحشت می کنند و 
خارجی هایی که داخل کشور عملیات تروریستی انجام 

می دهند در دادگاه نظامی محاکمه می شوند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاه های نظامی برای اثبات 
مختلف  افراد  شهادت  به  نیازی  تروریست ها  جرم 
وارد  ثابت شده  که  زمینه جرمی  در  ندارند و مستقیم 

عمل می شوند.
نیز  مرکزی  دولت  که  است  این  از  حاکی  گزارش ها 
طول  به  آنها  به  رسیدگی  که  پرونده هایی  می تواند 

انجامیده را به دادگاه های نظامی ارجاع دهد.

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 دفاتر بــرای 

یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


