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ابراهیمی:

در شیوۀ عملیات در کندز تجدید نظر شود
صفحه 6

یک عضو مجلس به نقل از رییسجمهور:

«لچک» های پارلمان
به استانکزی رای ندادند

نمایندهگان کندز به حضور رییس جمهور رفتند و
مشکالت کندزیان را با او در میان گذاشتند؛ اما
رییس جمهور خطاب به وکالی کندز گفت که ما در
کندز میترو می سازیم ،شهرک های صنعتی می
سازیم و کندز را به یک منطقۀ صنعتی -تجارتی
تبدیل می سازیم؛ در این هنگام یکی از نماینده
گان کندز خطاب به رییس جمهور گفت که رییس
صاحب ،ما فعال ً به کشیدن مرده های مان از کوچه
ها نیاز داریم؛ شما کاری کنید که ما مرده های
مان را دفن کنیم .صنعتی ساختن کندز را بگذار
به فرصتی دیگر .آقای رحمانی گفت در همین
مجلس ،رییس جمهور وکالی مجلس را لچک خطاب
کرده و گفته تا هنگامی که او رییس جمهور است،
ستانکزی وزیر دفاع خواهد بود.
صفحه 6

قای ابراهیمی افزود :طالبان در ولسوالیهای چهار دره و دشت ارچی والیت قندوز پایگاههای محکمی
درست کرده اند؛ این گروه حتا شفاخانه و مراکز مورد نیاز دیگر دارند و اگر افرادشان در جنگ زخمی
شوند در آنجا تداوی میشوند.
رییس مجلس میگوید که نیروهای امنیتی باید برای پایان دادن جنگ در قندوز نحوه عملیات شان را
تغییر دهند و نیز مراکز طالبان را در ولسوالیهای دشت ارچی و چهاردره از بین ببرند.

وزارت صحت عامه:

 30درصد مردم افغانستان
دچار بیماری روانی هستند

فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامۀ کشور میگوید که نزدیک
به  30درصد شهروندان افغانستان به بیماریهای روانی مبتال
هستند.
آقای فیروز که روز شنبه به مناسبت روز جهانی «صحت روانی»
در کابل صحبت میکرد ،گفت که  73درصد بانوان و  60درصد
آقایان به مشکالت افسردهگی گرفتار هستند و  20درصد دیگر
نیز با انواع بیماریهای روانی دیگر مبتال اند .او دلیل بیماری
روانی  45درصد شهروندان کشور را اضطراب و تشویش عنوان
کرد.
ادامه صفحه 6
به گفتۀ وزیر صحت ،جنگ...

والی بلخ به مردم:

فریب ناموسفروشان را نخورید

عطامحمد نور والی بلخ میگوید که پیش از پیش ،دربارۀ
سقوط والیت کندز ،به رییسجمهور غنی هشدار داده بودم.
آقای نور دیروز گفت که رفتم رییس جمهور را دیدم و به
او گفتم که وضعیت کندز خراب است و باید زیر مدیریت
گرفته شود و عملیات از دوطرف بر مواضع دشمن در قندوز
راه انداخته شود.
استاد عطا گفت که به رییس جمهور گفته بودم که اگر به
وضعیت امنیتی والیت کندز توجه صورت نگیرد ،والیت
بغالن در همسایهگی کندز نیز سقوط خواهد کرد و این
خطر در آن زمان جدی بود.اما به رغم هشدارها ،حکومت
در زمینۀ امنیت کندز هیچ توجه نکرد.
والی بلخ پس از افزایش نگرانیهای عمومی دربارۀ امنیت
شمال ،به شهروندان بلخ اطمینان داد که وضعیت تحت
کنترل است و هیچ نگرانییی در خصوص امنیت والیت
بلخ وجود ندارد.

نواز شریف:
در تالش احیای گفتوگوهای
صلح افغانستان هستیم
ِ

نخستوزیر پاکستان اعالم کرد دولت این کشور در
تالش است گفتوگوهای صلح را بین نمایندهگان
دولت افغانستان و گروه طالبان احیا کند.
به گزارش نیویورکتایمز ،نواز شریف که روز شنبه
در یک گفتگوی تلویزیونی در ایالت «الهور» پاکستان
سخن میگفت ،از تالش اسالم آباد برای ایفای نقش
ادامه صفحه 6
میانجیگری برای پایان دادن...

استاد عطا خطاب با باشندهگان بلخ گفت :فریب تبلیغات
ناموسفروشانی را که از داخل با دشمن همکاری میکنند
نخورید؛ بلخ کام ً
ال امن است و هیچ تهدیدی متوجه این
والیت نیست.
استاد عطا گفت که کسانی از داخل تبلیغات به راه میاندازند
و باعث نگرانی و ترس مردم میشود؛ اما مردم مطمین باشند
که ما تا آخرین قطرۀ خونمان در کنار مردم افغانستان و
مردم شمال قرار داریم.
در روزهای پسین ،اوضاع امنیتی شمال به ویژه والیتهای
کندز ،بدخشان ،فاریاب ،سرپل و بغالن وخیم شده است.
طالبان بخشهایی از این والیتها را به تصرف خویش در
آورده اند.
اما مسووالن امنیتی ،به ویژه والی بلخ ،بر پاکسازی مناطق
شمال از وجود تروریستان طالب تأکید میورزند.

در برگ ها

از اصالحات
انتخاباتی

2

جایگاه
هـویتها
در گفـتمان
اسالمگرایی
4
معاصر

جنرال جان کمپبل:
با خروج امریکا از افغانستان ،ایران ،روسیه و چین جایگزین میشود
فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان با
اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در افغانستان گفت
اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند،
ایران ،روسیه و چین جایگزین آنها خواهند شد.
به گزارش شبکه خبری بریت بارت ،جنرال جان
کمپبل فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان
با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی موجود در
افغانستان گفت :طالبان دور جدیدی از حمالت خود
را در نقاط شمالی این کشور متمرکز کرده است.
اشرف غنی پس از روی کارآمدن در افغانستان،
در گام نخست تالش کرد تا توجه پاکستان برای
برقراری صلح و به پای میز کشاندن طالبان را جلب
کند.
جنرال جان کمپبل در کمیته نیروهای مسلح کنگره
امریکا گفته بود که باوجود امکان اختالل در
مذاکرات صلح افغانستان اما در نهایت طالبان و

آزمـون
رهایی
ناممکن
5

دولت کابل مصالحه خواهند کرد.
وی افزود :تاخیر در آغاز مذاکرات صلح تا چند ماه
دیگر ادامه خواهد یافت اما در نهایت بیشتر اعضای
طالبان با دولت افغانستان مصالحه خواهند کرد.
وی برآورد کرد که بین  60تا  70درصد طالبان
افغانستان موافق برقراری صلح میباشند.
از زمان تجاوز امریکا و ناتو در افغانستان ،طالبان و
دیگر گروههای مسلح مخالف...
ادامه صفحه 6

اوباما روحیۀ
نیروهای
افغانستان را
پایین آورده
است 7
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نجات کـندز و جلـوگیری
از رویـداد مشابه

جنگ و ناامنی در کندز همچنان ادامه دارد و گزارشها حاکی از آن
است که روزانه  3میلیون دالر ،فقط بخش خصوصی دراین والیت
زیان میبیند .سعداهلل حقیار رییس دبیرخانۀ اتاقهای تجارت و
صنایع افغانستان گفته است که پیش از وقوع جنگ در کندز6500 ،
مغازه ۵۰۰ ،شرکت کوچک و بزرگ ۵۰ ،کارخانۀ تولیدی و چند
بانک خصوصی در این والیت فعالیت داشتهاند که اکنون ِ
آتش جنگ
ِ
فعالیت آنها را ناممکن ساخته است .آقای حقیار همچنین گفته
است که مغازهها ،مراکز خرید و انبارهای کاالهای تجارییی که
در جنگ دچار حریق شدهاند ،داراییهایی بودهاند که صاحبانشان
آنها را در طو ِل سالیا ِن سال بهدست آورده بودند و یکشبه از دست
دادهاند که جبرا ِن آن طی هفتهها و ماهها ممکن نیست.
بنا به گزارشها ،این  3میلیون دالر زیان فقط بخش خصوصی در
کندز را احتوا میکند ،درحالیکه اگر ادارات ،نهادها و ملکیتهای
دولتی در این والیت را نیز که از جنگ آسیب دیدهاند در نظر بگیریم،
ِ
اقتصادی وارده به کندز میتواند رقمهای درشتتری را
خسارات
فراچشممان قرار دهد.
ِ
گذشت دو هفته ،هنوز حل نشده و جنگهای پراکنده
مشکل کندز با
در قسمتهایی از شهر و بیرون از آن با مخالفا ِن مسلح جریان
دارد و خسارات مالیِ وارده به این شهر نیز پهلوی دیگ ِر فاجعه
ِ
ِ
ضعیف
مدیریت
در این والیت را به ما مینمایاند .جنگ کندز،
ِ
ِ
ادارات عالی افغانستان
مقامات کشور و اوج فساد و بیبرنامهگی در
را به تصویر کشید .مسلم ًا اگر مقامات سیاسی و نظامیِ دولت تدبیر
ِ
صورت عملی پیـدا
و دوراندیشیِ الزم را میداشتند ،فاجعۀ کندز
نمیکرد؛ زیرا تهدیدهای امنیتی در اطراف کندز از مدتها پیش به
وجود آمده بود و حتا در اوایل سا ِل روان سروصدها نسبت به سقوط
کندز بلنـد بود.
در حال حاضر ،رییس جمهوری و رییس اجرایی وعده دادهاند که
ِ
ِ
تحقیقات همهجانبه خواهند کرد و
پهلوهای سقوط کندز
در رابطه با
نتیجۀ آن را به اطالع مردم خواهند رساند .نتیجۀ این تحقیقات هرچه
باشد ،مهمتر از همه این  3مسأله است:
ـ نجات کندز و تصفیۀ کاملِ این والیت از دست طالبان؛
ـ جبران خسارات وارده به مردم؛
ـ جلوگیری از رویدادهای مشابه در والیات همجوار.
فراموش نباید کرد که تهدیدهای مشابه به کندز در والیتهای
همجوار بهشدت موجود است .از مدتی به اینسو برخی فرماندهان
و سرا ِن مجاهدین که دولت را ناموفق در تأمین امنیت و مدیریت
بحران یافتهاند ،در تالشاند که با بسیج مردمی جل ِو تهدیدها را سد
شوند .گفته میشود که در این رابطه ،رایزنیها بهشدت جریان
دارد ،اما تا به حال به نتیجۀ الزم منتج نشده است؛ طرحهایی که ارایه
میشود ،با وجود برخی مقبولیتها ولی با کاستیها و مشکالتی نیز
به همراه است.
نوع بسیج مردمی که از آن سخن گفته میشود ،هنوز مشخص نیست
ِ
صورت همهجانبه بررسی نشده است .شاید بتوان
و چالشهای آن به
با توزیع سالح و بسیج مجاهدین به صورت کتلههای پراکنده برخی
چالشهای امنیتی را به صورت مقطعی حل کرد ،اما در درازمدت
چهگونه میشود با این چالشها به مبارزه پرداخت؟
نکتۀ مهم اینجاست که باید راهکاری دقیق و منسجم در برابر
تهدیدهای امنیتی ایجاد شود؛ زیرا در غیر این صورت ،گروههای
ِ
وضعیت موجود بهرهبرداری خواهند کرد.
خشونتطلب همچنان از
فجایعی که در کندز صورت گرفته ،به هیچ وجه تبلیغات دولت و
ِ
وحشتناک
یا نهادهای خارجی نیست .مردم عادی کندز از جنایات
طالبان در این شهر در روزهای تسخیر آن سخن میگویند .تجاوز،
کشتار بیرحمانه و ویرانی ددمنشانه ،سه پدیدهیی بوده است که نوع
اِعما ِل قدرت طالبان را در کندز به نمایش گذاشته است.
ِ
امنیت شهرها و
این وظیفۀ دولت افغانستان است که در تأمین
جلوگیری از تکرارِ فاجعۀ کندز در دیگر والیتها برنامهریزیهای
علمی و عملی روی دست گیرد .دولت میتواند در این راه از
سازمان ناتو که اصلیترین کمککنندۀ افغانستان در عرصۀ امنیت
ِ
همکاری جدی شود .اما مسلم ًا اصلِ مهم در برابر
است ،خواها ِن
تهدیدهای امنیتی و حفظ دستاودهای افغانستان ،به شهروندا ِن
کشور برمیگردد .دولت باید در بسیج ذهنی و عملیِ شهروندان
در برابر مخالفان گامهای سنجیده بردارد .نمیتوان همچنان در برابر
سربازگیری و سوءاستفادۀ تروریستها از وضعیت بیتفاوت باقی
ماند .در همین حال ،طرحهای امنیتییی که از سوی فرماندهان و
سران جهادی کشور ارایه میشوند هم قابل بررسیاند و باید به
آنها توجه صورت گیرد و در یک مکانیزمِ قابل قبول به مرحلۀ
اجرا گذاشته شوند.
ِ
صورت همهجانبه برنامههای امنیتیِ خود
دولت وحدت ملی باید به
را مورد تجدید نظر قرار دهد و کاستیهای موجود در ساختارهای
امنیتی را شناسایی و اصالح سازد .ولی مهمترین مسأله بدون تردید
بسیج افکار عمومی در برابر مخالفان است که میتواند ما را از
برگشت به گذشتۀ تاریک بازدارد.
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قصۀ اصالحات

احمـد عمران

انتـخاباتـی

به تازهگی معاون کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی گفته است که با وجود فرمان رییس جمهوری در مورد اجرای اصالحات
طرح آن از سوی این کمیسیون ارایه شده ،هیچ کارِ درخوری صورت نگرفته است .صدیقاهلل توحیدی گفته است
انتخاباتی که ِ
موقع اصالحات انتخاباتی ،دولت وحدت ملی را از مشروعیت ساقط خواهد کرد .به گفتۀ آقای توحیدی ،اجرای
که عدم اجرای به
ِ
اصالحات انتخاباتی سبب میشود که انتخابات پارلمانی برگزار شود و به دنبال آن ،شرایط برای برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون
اساسی فراهم شود.

حوادث امنیتی اخیر و بهویژه سقوط کندز به
دست طالبان ،تقریب ًا تمام مسایل مه ِم دیگ ِر
کشور را تحتالشعاع قرار داده و نگاهها را از
سمتهای دیگر متوجه خود کرده است .کندز
بدترین حادثۀ سال روان بود که آسیبی جدی به
اعتماد و باور مردم نسبت به کارایی دولت وارد
کرد .دولت افغانستان بهسا دهگی نمیتواند زخم
کندز را التیام بخشد ،این زخم تا بسیار زما ِن
طوالنی باقی خواهد بود و همچنان به عنوان
نگرانی اصلیِ شهروندان کشور شناخته خواهد
شد.
اما در کنار بحثهای امنیتی و جنگی ،نباید از
مسایل مبرمِ دیگر در کشور غافل بود .یکی از این
مسایل ،بدون تردید میتواند مسالۀ اصالحات
انتخاباتی باشد .به تازهگی معاون کمیسیون
ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی گفته است که با
وجود فرمان رییس جمهوری در مورد اجرای
طرح آن از سوی این
اصالحات انتخاباتی که
ِ
کمیسیون ارایه شده ،هیچ کارِ درخوری صورت
نگرفته است .صدیقاهلل توحیدی گفته است که
عدم اجرای به موق ِع اصالحات انتخاباتی ،دولت
وحدت ملی را از مشروعیت ساقط خواهد
کرد .به گفتۀ آقای توحیدی ،اجرای اصالحات
انتخاباتی سبب میشود که انتخابات پارلمانی
برگزار شود و به دنبال آن ،شرایط برای برگزاری
لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی فراهم شود.
نگرانی کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی
کام ً
ال میتواند موجه و منطقی باشد؛ زیرا عدم
اجرای به موق ِع اصالحات انتخاباتی باعث
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی میشود
و مهمترین رکن دموکراسی در کشور زیر سوال
میرود .همین حاال نیز پارلمان کشور مشروعیت
قانونی خود را به دلیل تأخیر در انتخابات از
دست داده و بر اساس یک توافق به کارش ادامه
میدهد.
چنین برخوردهای فراقانونی با نهادها میتواند
ِ
مشکالت بزرگی را برای کشور تدارک
در آینده
ببیند .از یکسو ،قانون از سوی قانونگذاران
مورد نقض قرار میگیرد و از طرف دیگر،
قانونگریزی و اجراآت فراقانونی به یک رسم

معمول تبدل میشود .دولت نخسین وظیفۀ آن،
پاسداری و اجرای قانون است .به میزانی که در
جامعه قانون مورد بیمهری و بیتوجهی واقع
میشود ،به همان میزان سطح جرم و جنایت نیز
در آن افزایش مییابد.
فراموش نکنیم که بخشی از مشکالت
امنیتی کشورِ ما در حال حاضر برمیگردد به
عملکردهای فراقانونی و گاه نقض قانون که از
سوی کارگزاران انجام میشود .جامعۀ متکی به
قانون کمتر مشکل امنیتی میتواند پیدا کند .شاید
این سخن برای عدهیی حیرتآور به نظر رسد،
ولی با یک بررسی سرانگشتی بهسادهگی میتوان
ِ
صحت آن را سنجید .اگر با کسانی که
میزان
مرتکب جنایت و ویرانگری میشوند ،برخورد
غیرجانبدارانه و مطابق به قانون صورت گیرد،
بدون تردید که میزان جرایم در کشور به پیمانۀ
زیادی کاهش خواهد یافت.
در این کشور برای تروریست و جنایتکار زمینۀ
فرار از قانون مساعد میشود و آنگاه انتظار
میرود که وضعیت امنیتی کشور بهبود پیدا
کند .وارد کردن اصالحات در نظام انتخاباتی،
موضوعی دلبخواهی نیست و با سرنوشت
سیاسی کشور ارتباط دارد .موضوع مهم این
ِ
وقت آنچنانی
است که دولت وحدت ملی
برای اجرای کل توافقنامۀ سیاسی ندارد و در
حال از دست دادن فرصت است .تا به حال نیز
این دولت فرصتهای زیادی را از دست داده و
در اذهان عمومی بهشدت مورد انتقاد قرار دارد.
سران دولت وحدت ملی به دلیل اینکه
نتوانستند به بسیاری از وعدههای انتخاباتیشان
ِ
حمایت گسترده را در
عمل کنند ،دیگر آن
میان مردم از دست دادهاند .حاال اکثر مردم در
انتظار اجرای توافقنامۀ سیاسیاند که حداقل راه
را برای ایجاد یک دولت فراگیر و مشروع در
کشور آماده سازد .اگر دولت وحدت ملی به
این انتظار مردم هم پاسخ به موقع و الزم ندهد،
بدون شک که مشروعیت کاملِ خود را از دست
خواهد داد و با روزهای سختی روبهرو خواهد
شد.
بسیاری از برنامههایی که میتوانند چهرۀ سیاسی

افغانستان را تغییر دهند و بنیادهای واقعی
دموکراسی را بگذارند ،منوط به اصالحات در
نظام انتخاباتی است .وقتی نظام انتخاباتی کشور
اصالح شود و بر پایۀ آن انتخابات عادالنه
صورت گیرد ،آنوقت لویه جرگه نیز فراخوانده
خواهد شد و تعدیالت الزم در قانون اساسی
کشور ـ که میتواند نوعیت نظام را متناسب با
شرایط و نیازها بازتعریف کند ـ رونما خواهد
شد.
پانزده سال حکومتداری در افغانستان نشان داد
که قانون اساسی با وجود همۀ مزایای آن ،دیگر
به نیازهای جامعه پاسخ گفته نمیتواند و به
تغییرات و اصالحات جدی و اساسی نیاز دارد.
اگر این اصالحات انجام نشود ،بحران افغانستان
از اینهم گستردهتر و عمیقتر خواهد شد .نوع
نظامی که در قانون اساسی به عنوان نظام سیاسی
ِ
موثریت خود
افغانستان پذیرفته شده ،کارایی و
را از دست داده و دولتها را به عامالن استبداد
و خودمحوری سوق میدهد.
در پانزده سال گذشته این تجربه بهدست آمد
که نظام ریاستی موجود با آن صالحیتهایی
که برای رییس جمهوری قایل شده و بر
تمرکزگرایی تأکید دارد ،سبب تبعیض و
بیعدالتی در جامعه میشود .تمرکزگرایی بیش
از اندازه میتواند کثرتهای جامعه را نادیده
گیرد و به خلق بحران دامن زند .در طول این
پانزده سال با وجود آن که تالش شد قدرت به
گونهیی میان اقوام و ملیتها تقسیم شود و همه
مشارکت و حضور خود را در آن حس کنند،
اما در واقعیت امر چنین اتفاقی نیفتاد و تقسیم
قدرت به گونۀ کام ً
ال واقعی صورت نگرفت.
به همین دلیل است که اکثریتی از جامعه
ِ
مشارکت سیاسی
خود را منزوی و به دور از
احساس میکند .پس با چنین نظامی نمیشود
بر کاستیها و مشکالت جامعه فایق آمد و تغییر
آنهم بدون انجام اصالحات در نظام انتخاباتی،
به عنوان پیششرط دیگر تغییرات ،امکانپذیر
نخواهد بود.
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وزیر فواید عامه:

کمکها از طریق بودجه ملی
افغانستان به مصرف میرسد

وزیر فواید عامه دیروز در پیوند به نتایج نشست اقتصادی سام
که یک ماه قبل در کابل دایر شده بود معلومات ارایه کرد.
محمود بلیغ ،وزیر فواید عامه روز گذشته در یک نشست
خبری گفت :در نشست سام توافق شد که کمکهای بین
المللی از طریق بودجه ملی حکومت افغانستان به مصرف
برسد تا از هماهنگی و اطمینان بیشتری در مقابل جامعه جهانی
برخوردار باشیم.
طرح به مصرف رسیدن کمک های بین المللی از طریق بودجه
ملی افغانستان در حالی پیشنهاد می شود که بر اساس گزارش
ها طی سیزده سال گذشته میلیون ها دالر از پول جامعه جهانی
در کشور حیف و میل شده است.
وزیر فواید عامه گفت که در این کنفرانس ،حکومت  ۳۹تعهد
از جمله در قسمت ایجاد سیستم موثر حکومتداری ،از بین
بردن فساد اداری ،تحکیم مسئولیت ،تشویق سکتور خصوصی،
همکاریهای اقتصادی منطقهیی ،بهبود امنیت و ثبات سیاسی،
اعاده ثبات مالی شفافیت در امور مالی و بانکداری تجارتی را
به عهده گرفته است.
آقای بلیغ تصریح کرد :در این نشست تعهدات دو جانبه بوده
و جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده نیز یکبار دیگر بر
اجرای تعهدات شان در قبال افغانستان که در کنفرانس های
توکیو و لندن داشتند تاکید ورزیدند.
به گفته وی ،جامعه جهانی متعهد شد که از اولویتهای برنامه
ملی دولت افغانستان حمایت می کنند و برنامه های ملی که در
اولویت قرار داشت؛ قبال  ۲۲برنامه بود و پس از رایزنی این
برنامه ها به  ۱۱برنامه تقلیل یافت.
وزیر فواید عامه تصریح کرد :در نشست سام تصمیم گرفته شد
که «شورای زیربنا» ایجاد شود که این شورا به ریاست رییس
جمهور فعال ایجاد شده و آغاز به کار کرده است .همچنین یک
میثاق شهروندی از سوی حکومت به کشورهای کمک کننده
ارایه شد و هدف از این میثاق ارایه خدمات به همه شهروندان
افغانستان به شکل یکسان می باشد.
وی گفت « :در کنفرانس سام ،روی راه آهن که حکومت
افغانستان تعهد  ۵جانبه با چین ،تاجیکستان ،قرغیزستان و
کشورهای آسیای میانه که این خط آهن ششصد کیلومتر طول
دارد؛ امضا کرده است؛ بحث و گفتگو صورت گرفت که آغاز
کار عملی این خط آهن از اولویت اساسی ما می باشد».
وزیر فواید عامه می گوید که ناامنی روی پروژه های کوتاه
مدت این وزارت تاثیرات منفی دارد؛ طوری که کار بر روی
جاده ها در والیات قندوز و بدخشان بدلیل ناامنی فعال متوقف
شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود وضع امنیتی آنان بتوانند
برنامه های بلند مدتی که در نظر دارند را تطبیق و عملی نمایند.
وزیر فواید عامه گفت :در نشست سام ،حکومت افغانستان
بیشتر نقش گزارش دهی را به کشورهای جامعه جهانی و
تمویل کنندگان داشت و گزارشات ارایه شده از سوی دولت
مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفته است.
گفتنی است که امسال ششمین کنفرانس همکاریهای اقتصادی
منطقه یی برای افغانستان ریکا و همچنین نشست سام در کابل
با حضور نمایندگان بیش از  ۳۰کشور و  ۴۰سازمان بین المللی
برگزار شد.

گزارش
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نامزد انتخابات ریاستجمهوری امریکا:

اوباما روحیۀ نیروهای افغانستان را پایین آورده است

مارکو روبیو نامزد انتخابات ریاستجمهورى سال
آینده امریکا در نوشته اخیر خود به بحث افغانستان
و جنگ نیروهای امریکایی در این کشور پرداخته
است.
مارکو روبیو نامزد انتخابات ریاستجمهورى سال
آینده امریکا در نوشته اخیر خود به بحث افغانستان
و جنگ نیروهای امریکایی در این کشور پرداخته
است.
وی در این نوشته تأکید کرده است که امریکا باید
پس ازسال  2016میالدى نیز ده هزار سرباز خود را
در افغانستان باقی بگذارد.
روبیو در ادامه آورده است :امریکا  ١٤سال قبل پس
از حمالت سپتمبر برمرکز تجارت جهانى  ،عملیات
برضد طالبان و القاعده را آغاز نمود ،مردم فکر
میکردند که این جنگ در چند هفته پایان مىیابد
اما آگاه نبودند که این جنگ ،طوالنىترین جنگ
براى امریکا خواهد بود.
روبیو افزوده است :این جنگ ،هنوز ادامه دارد و
امروز افغانها برضد یک ظالم و ظلم وحشى به
مبارزۀ خود ادامه میدهند.
این سناتور ایالت فلوریدا که ازسوى حزب
جمهوریخواه براى انتخابات ریاستجمهورى سال
آینده نامزد شده است ،گفته است که افغانستان از
سال  2001به بعد ،دستاوردهاى زیادى داشته است،
قانون اساسى جدید ساخته شد ،پنج دور انتخابات
برگزار گردید و براى اولین بار روند انتقال قدرت
به شکل مسالمتآمیز انجام شد.
به گفتۀ وى ،افغانها و افغانستان با وجود این
پیشرفتها ،حاال نیز با چالشها و مشکالتى دست
به گریبان هستند ،مواد مخدر و فساد ،امید افغانها

نسبت به آینده را تضعیف کرده است.
وى به باراک اوباما انتقاد کرده که بعد از به قدرت
رسیدن ،تعهد کرده بود که جنگ افغانستان را به
گونهای مطلوب پایان میدهد اما به تعهداتش
وفا نکرد و امکانات خوب در دسترس نیروهاى
امریکایى قرار نداد.
روبیو این انتقاد را نیز نموده که اوباما با اعالم تقسیم
اوقات خروج سربازان امریکایى از افغانستان،
روحیۀ نیروهاى افغان را پایین آورده است.
وى اضافه نموده است :اوباما تعداد نیروهای
امریکایى در افغانستان را از یکصد هزار به ده هزار
کاهش داده ،این کار و برخى عملکردهاى دیگر

نبود شفاخانۀ امدادی

در کندز غیرنظامیان را متأثر کرده است

کارشناسان روز جمعه گفتند که بمباران
شفاخانه «داکتران بدون مرز» در کندز و تعطیلی
آن ،بیش از همه کارکنان امدادی و افراد ملکی
را متاثر کرده است.
در بمباران شفاخانه «داکتران بدون مرز» در
کندز ،حداقل  22تن از کارکنان و بیماران کشته
شدند .این شفاخانه شنبه هفته گذشته هنگام
جنگ نیروهای دولتی با شورشیان طالبان،
توسط هواپیمای امریکایی بمباران شد.
سازمان «داکتران بدون مرز» که خواستار
تحقیقات بین المللی مستقل در این باره شده،
می گوید که کارکنانش را از کندز بیرون کشیده
و تمام ماموریتش را در افغانستان بازنگری می
کند و «با دقت سالمت و امنیت کارکنان و
بیماران را می سنجد».
میشائیل کوگلمن ،از «مرکز پژوهشی وودرو
ویلسون» میگوید« :تصمیم «داکتران بدون مرز»
برای خروج از کندز  -که تاسفبار اما قابل درک
است  -می تواند نتایج فاجعه بار برای مردم
ملکی در منطقه داشته باشد» .او توضیح می
دهد« :امکانات صحی در کندز و به عبارتی
در شمال افغانستان وجود دارند ،اما شفاخانه
«داکتران بدون مرز» تنها شفاخانه ای بود که
زخمی های جنگ را تداوی می کرد .و حاال،
حداقل اکنون این شفاخانه بسته شده است».
کوگلمن هراس دارد که طالبان حمالت خود
را در مناطق اطراف کندز شدت بخشند که در

این صورت تلفات افراد ملکی افزایش خواهد
یافت.
او همچنان می افزاید که موسسات خیریه
ضرور است تا در نبود کمک های بین المللی،
مسئولیت بیشتری بر دوش بگیرند.
سازمان «داکتران بدون مرز» که از سال 1980
در افغانستان فعالیت دارد ،در سال  2004پس
از آن که  5کارمندش به قتل رسیدند ،کارش را
برای مدتی متوقف کرد.
«آمار امنیت کارکنان امدادی» میگوید که
در سال روان میالدی  65کارمند امدادی در
افغانستان کشته شدند .این شمار در سال پیش
 127تن بود.
ادل هارمر ،از مجریان طرح «آمار امنیت کارکنان
امدادی» می گوید که استخدام کارمندان یکی
از دشوارترین وظایف موسسات امدادی در
مناطق دشوار و خطرناک مانند افغانستان بوده
است .جذب نیروهای متخصص برای چنین
کشورهایی هنوز یک معضل بزرگ است.
خانم هارمر می گوید« :بیش از همه باید بدانیم
که کارمندان محلی کسانی هستند که بیشترین
کار را انجام می دهند ،نه کارکنان بین المللی».
او توضیح می دهد« :کارکنان محلی غالبا با
انگیزه خدمت در منطقه شان ،کار می کنند و
همیشه خطرها را نادیده می گیرند و الزاما زمینه
«کار دشوار» را نیز نمی بینند».

وى ،سبب گردید که طالبان شهر مهم و بزرگى
مانند قندز را تصرف کنند.
سناتور روبیو بر این اعتقاد است که همچنان
تهدیدات القاعده و طالبان ،در افغانستان وجود دارد
و الزم است که امریکا در افغانستان دخیل باقى
بماند.
به گفتۀ وى ،افغانها اکنون آمادهاند که روی پاى
خود ایستاده و از عهدۀ همه مسئولیتها برآیند،
خروج تمام سربازان خارجی تا سال  2016بار
دیگر مانند اشتباهات گذشته بوده و اشتباه جنگ
عراق در افغانستان تکرار خواهد شد.

وزارت داخله:

در بدل اطالعات دربارۀ

هراسافگنان کندز جایزه میدهیم

وزارت داخلۀ کشور به آنانیکه دربارۀ فعالیت طالبان و
هراسافگنان داخلی و خارجی در کندز اطالع دهند ،جایزه
میدهد.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله روز شنبه در نشستی
خبری در کابل گفت که این جایزه پول نقد است و تأکید کرد
که در صورت اطالعدهی توسط شهروندان کندز ،هویتشان
محفوظ بوده و هیچ خطری آنها را تهدید نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت داخله هدف از این کار را پاکسازی
هرچه زودتر شهر کندز از وجود هراسافگنان و جلوگیری از
آسیبرسیدن به غیرنظامیان در این والیت عنوان کرد.
سخنگوی وزارت داخله در این نشست دربارۀ زندانیان
والیات گفت که از یک سال بدینسو این وزارت تمام
زندانیان خطرناک که در زندانهای والیات بودند را به
زندانهای دیگری انتقال داده است .صدیقی میگوید که از
حملههای اخیر طالبان بر زندانها اطالع داشتند و پیش از این
حملهها ،زندانیان خطرناک را انتقال داده اند.
وزارت داخله در حالی از انتقال زندانیان خبر میدهد که
رهایی زندانیان طالب از سوی هراسافگنان در برخی از
بخشهای کشور ،نگرانیهایی را برانگیخته است.
طالبان با حمله بر زندان غزنی ماه گذشته  355تن از
اعضایشان را از این زندان فرار دادند .در حملۀ این گروه
چندی پیش بر شهر کندز نیز شماری از زندانیان این والیت
فرار کردند که بیشترشان از جمله اعضای طالبان بودند.
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بخش دوم

جایگاه هـویتها در گفـتمان
اسالمگرایی معاصر
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آنچه به نام نهضت اسالمی یاد میشود
و به دست شخصیتهایی چون حسنالبنا
و مودودی بنیانگذاری گردید ،دارای
شاخهها و پنجههای فراوانی بوده که برخی
از این شاخهها در آسیا و افریقا همین حاال
حکومت میکنند .آن شاخههایی که وارد
مرحلۀ عملی تجربۀ حکومتداری شدهاند،
احساس میکنند که در زمینۀ فقه هویت و
فقه تعامل با گروههای قومی نیازمند تیوری
میباشند.
جبهۀ اسالمی ملی در سودان از جملۀ
نخستین احزاب اسالمی بود که به قدرت
رسید .از لحاظ اینکه سودان مرز میان
جهان عرب و قبایل افریقایی است ،طبیعی
است که هر اشتباه تبعیضی آثار خطرناکی
بهجا گذارد .پس از آنکه حکومت نجات
ملی که رهبر معنوی آن در آن زمان حسن
الترابی بود به پیروزی رسید ،حزبی که
پشتوانۀ سیاسی حکومت نجات ملی
را فراهم آورده بود ،جبهۀ اسالمی ملی
به رهبری حسن الترابی بود .ترابی در
نخستین ماههای حکومت مورد تأییدش
کنفرانسی را به نام “کنفرانس عربی و
اسالمی مردم” دایر نمود و تمامی رهبران
احزاب و جریانهای اسالمی و بعثی را
فرا خوانده و سعی ورزید تا مسیر حرکت
اسالمگرایی و عربگرایی را که تا آن
زمان در برابر هم قرار داشتند ،از مقابله
به مصالحه جهت دهد .چندی نگذشته بود
که ماهعسل میان ترابی و حکومت نجات
به پایان رسید و شاگردان “با وفا” شیخشان
را به زندان افکندند و در نتیجه معلوم نشد
که ترابی چه میخواست و آن جمع را به
کدام سمتوسو استقامت میداد.
هنوز چند سالی نگذشته بود که موریانۀ
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خواجه بشیراحمد انصاری

بحرانهای هویت و توزیع و مشارکت،
حکومت نجات ملی سودان را از درون
خوردن گرفت .مهمترین حادثه در تاریخ
این حزب اسالمی و حکومت آن ،انشعاب
داکتر خلیل ابراهیم بود؛ مردی که از دوران
لیسه و دانشگاه از جملۀ شخصیتهای
شناخته شدۀ نهضت اسالمی به شمار
میرفت .آقای خلیل در سالهای نخست
حکومت نقش مهمی در دفاع ملی گرفت
و بخشی از قطعات دفاع ملی سودان را
رهبری مینمود که خیلی شبیه به نیروهای
بسیج در ایران میباشند .پس از ده سال
تجربه در داخل حکومت ،کتابی را نوشت
به نام “کتاب سیاه” و در آن از ستم و
تبعیضی که علیه گروههای قومی در سودان
میرفت ،پرده برداشت .در آن کتاب آمده
است که از جمع  887وظیفۀ مهم در دولت،
 800آن را فرزندان شمال اشغال نموده و
مناطقی مانند دارفور در حاشیه گذاشته
شده اند .نویسندۀ کتاب یادآور شده است
که از استقالل سودان تا امروز  12رییس
جمهور در آن کشور حکومت نموده اند
که همۀشان از شمال سودان بوده اند .آقای
خلیل در سال  2001میالدی گروهی را به
نام “جنبش عدالت و مساوات” پایهگذاری
نمود و دو سال بعد از آن دست به سالح
برد .جنبش عدالت و مساوات از فرزندان
قبایل افریقایی فور ،زغاوه ،سنار و مسالیت
تشکیل یافته بود .حکومت سودان برای
آنکه جنبش عدالت و مساوات را مهار
کرده باشد ،دست به توزیع جنگافزار
برای قبایل عرب صحرانشین مانند بقاره و
رزیقات زد که به نام نیروهای “جنجوید”
شهرت حاصل نموده اند؛ امری که بر آتش
کینههای قبیلهیی افزود .اصطالح جنجوید
به گروههایی از قبایلی عربی دارفور اطالق
میشود و سالح جی -3در دست و جواد
یا اسپ زیر ران داشته و بر قبایل افریقایی
که پوستی سیاهتر دارند ،میتازند .کمبود
آب و علف در بیابانهای دارفور کوچیها
را مجبور میسازد تا بر دهکدهها و
اسکانگزینان مجاور یورش برده سد رمق
نمایند .آقای خلیل ابراهیم که خود را پیرو
خط اسالمی میدانست ،تصور مینمود که
با روی کار آمدن نهضت اسالمی سودان،
رویاهایش در زمینۀ تحقق عدالت اجتماعی
تعبیر خواهند شد .او جداییطلب نبود و
خواستههای روشنی داشت که به توزیع
عادالنۀ قدرت و ثروت خالصه میگردید.

خلیل ابراهیم در  25دیسمبر  2011میالدی
از سوی نیروهای دولتی به قتل رسید .نزاع
دارفور یکی از خونینترین جنگهای
قبیلهیی در دنیای اسالم است که سازمان
ملل متحد کشته شدهگان آن را  300هزار
میداند و حکومت سودان  90هزار انسان.
به هر حال ،حکومت سودان و رهبران
فکری آن در حل مشکل دارفور عاجز
آمدند؛ امری که زمینه را برای مداخلهگران
بیرونی آماده ساخت.
گفتوگوهایی را که میان اعضای جنبش
عدالت و مساوات از یکسو و طرفداران
حکومت مرکزی از سوی دیگر شاهد
بودهام ،یکی با آمار و ارقام و شواهد
و براهین از تبعیض حرف میزند و
خواستههایش واضح و مشخص است؛ و
دیگری از دسیسههای بیگانه همراه با وعظ
و ارشاد سخن میگوید ،تو گویی سناریوی
قسمت نامۀ کارگر و سرمایهدار اقبال را
تکرار میکنند که میگفت:
این خاک و آنچه در شکم خاک از آن من
از خاک تا به عرش معلی از آن تو
آنچه در اینجا الزم به یادآوری میدانم
اینکه خلیل ابراهیم که زمانی در پست
وزیر وظیفه اجرا مینمود ،از چهرههای
سرشناس نهضت اسالمی سودان به شمار
میرفت .خلیل ابراهیم پیش از آنکه به
سودان برگردد و به قتل برسد ،در لیبیا
میزیست .شخصیت دیگری که روزگاری
رییس اتحادیۀ دانشجویان دانشگاه خرطوم،
عضو فعال نهضت اسالمی و حافظ قرآن
کریم و از شاگردان ترابی به شمار میرفت،
داود یحیی بوالد نام داشت که او هم برای
تحقق عدالتی ملی چنان واکنش نشان داد که
حتا به اردوی آزادیبخش سودان پیوست
و در فرجام از سوی برادران دیروزیاش
در حکومت مرکزی به قتل رسید.
نمیدانم اگر داکتر حسن عبداهلل ترابی در
دولت میبود ،چهگونه موقفی میداشت؛
ولی حاال ایشان از جملۀ کسانیاند که از
جنبش عدالت و مساوات پشتیبانی نموده،
مطالب عادالنۀ دارفوری ها را تأیید کرده
و شعار توزیع عادالنۀ ثروت و قدرت
در سودان را برافراشته است .به هر حال،
حکومت سودان و بدنۀ اصلی نهضت
اسالمی آن کشور که در قلب قدرت سیاسی
قرار گرفته است ،چه از نظر تیوری و چه از
لحاظ تطبیق نتوانسته است راهحل مناسبی
برای مشکل قومی سودان ارایه نماید.

«با جوا ِن پرخاشگر و بدزبانی که تن به ازدواج نميدهد و بسيار بدبين است و
نسبت به همه سوءظن دارد ،...چهگونه بايد رفتار کرد؟»
در پاسخ بايد گفت که هيچ رفتاري در فرد بدون زمينۀ قبلي ظاهر نميشود.
گاهي زمينۀ زيستشناختي دارد ،به نحوي که نابههنجاري کروموزومي يا ژنتيکي
يا مغزي موجب پرخاشگري و بدگماني ميشود .ضربۀ مغزي يا ضايعات ناشي
از مصرف مداوم حشيش [چرس] نيز ميتواند سبب بدگماني و پرخاشگري
شود .وجود نمونۀ پرخاشگري در خانواده نیز ـ به گونۀ مثال وجود پدر يا مادرِ
پرخاشگر ـ سبب بروزِ پرخاشگري در فرزند ميشود.
بدبيني گاهي زمينۀ روانشناختي دارد .براي نمونه ،محيط سرد و بيمهر خانواده،
بيتوجهي به نيازهاي کودک ،تبعيض بين فرزندان به وسيلۀ والدين و صحبت با
کنايه ،ميتواند سبب بدگماني در کودک نسبت به ديگران شود .بدبيني گاهي هم
زمينۀ جامعهشناختي دارد .فقر ،تبعيض ،مهاجرت ،ترويج پرخاشگري از طريق
رسانههاي گروهي (مث ً
ال با فلمها و مجموعههاي تلويزيونيِ پوليسي و جنايي
و جنگي) ميتواند زمينهساز پرخاشگري و بدگماني در افراد باشد .البته عموم ًا
ترکيبي از سه عامل مذکور وجود دارد .وجود عوامل فشار رواني مانند خستهگي،
بيخوابي ،هيجان ،برانگيختهگيِ جنسي ،گرسنهگي ،نرسيدن مادۀ مخدر و حالت
خماري ،همه ميتواند سبب شعلهور شد ِن زمينۀ پرخاشگري و بدگماني شود.
به اين نکتۀ مهم هم بايد توجه کرد که سازوکار دفاعي روانيِ «فرافکني» سبب
ميشود که فرد به صورت ناخودآگاه نيات و ذهنيات پرخاشگرانه و خيانتآميز
خود را به ديگري نسبت دهد .براي نمونه ،مردي که تمايل به خيانت به زنش را
دارد ،ممکن است به صورت ناخودآگاه احساس کند که زنش به او خيانت ميکند
يا قصد خيانت به او را دارد .مالحظه ميکنيد ،اين موضوعات به اندازهیي پيچيده
هستند که براي تشخيص و درمان آن مراجعه به روانپزشک ضروري است .آنچه
دربارۀ اين فرد خاص به قطعيت ميتوان عنوان کرد اين است که:
 )1فع ً
ال زمان مناسبي براي ترغيب اين شخص به ازدواج نيست و تنها در صورت
بهبود از اين حالت ،مجاز است که ازدواج کند.
ً
 )2اين وضعيت خودبهخود بهبود نمييابد و حتما به تشخيص دقيق و درمان نياز
دارد .درمان وابسته به تشخيص است و ميتواند مسايل درمان دارويي ،رواندرماني
انفرادي و خانوادهدرماني باشد.
 )3تنها روشي که براي تخفيف اين شرايط ميتواند موثر باشد ،اين است که هر
وقت فردی پرخاشگري کرد ،مورد بياعتنايي قرار گيرد و خواستۀ او انجام نشود
و اگر کار شايستهیي انجام داد ،او را تشويق کرد .در عين حال ،افراد خانواده بايد
ِ
پرخاشگري واکنشي اجتناب کنند.
از ايجاد اصطکاک بپرهيزند و خود آنان نيز از
منبعwww.salamat.com :
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رهایی ناممکن
مروری بر جهان داستانی ژولین گرین ،نویسندۀ معاصر فرانسوی

آزمـون

سیر داستان مسافر روی زمین ،به تدریج بر خواننده روشن میسازد که ُپل
صرف ًا زاییدۀ ذهنی بیمار بوده و در عالم واقعیت ،چنین کسی وجود نداشته و
تنها حاصل توهمات دانیل بوده است .تمامی داستان در مرز بین خواب و رویا
و بیداری میگذرد ،به طوری که تفکیک رویا از بیداری در این داستان ،بسیار
ادبی اوست .کتاب
دشوار است و این کلی ِد درک آثار مهم گرین تا پایان عمر ِ
مسافر روی زمین ،به مثابه شعری مرموز و عجیب ،خواننده را به یاد آثار ادگار
آلن پو میاندازد
سیر داستان به تدریج بر خواننده روشن میسازد که
پُل صرف ًا زاییدۀ ذهنی بیمار بوده و در عالم واقعیت،
چنین کسی وجود نداشته و تنها حاصل توهمات
دانیل بوده است .تمامی داستان در مرز بین خواب و
رویا و بیداری میگذرد ،به طوری که تفکیک رویا
از بیداری در این داستان بسیار دشوار است و این
کلی ِد درک آثار مهم گرین تا پایان عمر ادبیِ او است.
کتاب مسافر روی زمین ،به مثابه شعری مرموز و
عجیب ،خواننده را به یاد آثار ادگار آلن پو میاندازد.
ژولین گرین از خالل سرگذشتهای قهرمانانش،
شخصیت خود را بازمییابد .او دربارۀ رمان لویاتان
میگوید« :همۀ قهرمانان این رمان ،خود من هستم و
طغیا ِن آنان عصیان خود من است ».دربارۀ شخصیت
آدرین مزورا که نام یکی دیگر از کتابهای مهم او
است ،میگوید« :شخصیت آدرین مزورا خود من
بودم ،اسیر محدودیتهایی که مرا به جنون کشانید».
ژولین گرین معتقد است که رمان وسیلهیی است

تا به تفصیل از خود سخن بگوییم و در
صورتی که این تعریف گرین را بپذیریم،
رمانهای او نوعی اعتراف به شکست و
ناکامی است.
گرین در دورۀ دوم فعالیتهای ادبی
خود به سبک منحصر به فردی دست
پیدا میکند که به گفتۀ منتقد برجستۀ
آثارش ،ژاک پتی ،گونهیی «رمان گرینی»
است و برای هر مخاطب اهل ادبیاتی ،مهر
شخصیِ نویسنده را بر خود دارد.
رمان وارونا که مربوط به دوران دوم
نویسندهگیِ او است و در میانسالی
نویسنده خلق میشود ،شاید دشوارترین
کتاب ژولین گرین باشد .این کتاب شامل
سه قسمت است؛ یکی اسطورۀ «هوئل»
یک داستان افسانهیی (هلن) و خاطرات
یک بانوی رماننویس (ژان) که در واقع

آرش نقیبیان

ِ
فرانسوی
آثار ژولین گرین ( )1998 – 1900نویسندۀ
امریکاییتبار بدون ذرهیی تردید بازتابدهندۀ
زندهگینامۀ طوالنی او و در عین حال آینهیی
سهبعدی است« .رمانها ،نمایشنامهها و اتوبیوگرافی
نویسنده» که در آن ژولین گرین در جستوجوی
معنای زندهگی خود و رازی است که به تعبیر
نویسنده ،جز خداوند کسی از آن آگاه نیست .در
سراسر آثار گرین ،کوشش روانشناسانه روحانیِ
پیوستهیی برای خودشناسی بهتر به چشم میخورد.
او که تا روزهای پایانی زندهگی همچنان در آفرینش
ادبی و هنری توانا بود ،همواره بر نقش خواب و
رؤیا در کتابهایش تأکید فراوانی میکرد ،به طوری
که خود گفته است «کتابهای من رؤیاهایم هستند.
آنها سبب شدهاند تا من تعادلم را حفظ کنم».
ژولین گرین که به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه
تسلط کامل داشت و از چشمههای دو فرهنگ
سیراب میشد ،تا شانزده سالهگی پروتستانیِ مومنی
بود .در آن سال به آیین کاتولیک پیوست و تا آخر
عمر و در غالب کتابهای مهمش ،اضطراب و
هیجان عمیق مذهبی و دینی حاصل از این تغییر
مذهب به چشم میخورد.
نخستین کتاب ژولین گرین در سال  1924با نام
مستعار تئوفیل دو الپورت با عنوان هجویه بر ضد
کاتولیکهای فرانسه منتشر شد .در سال  1926گرین
اولین رمان خودش را با عنوان مون سی نر منتشر
کرد .از آن پس تا پایان عمرش از ادبیات دست
نکشید.
جوانی گرین و آثار اولیۀ او نشان از دو چیز دارد:
یکی ،مرگ (گرین در سال  1914مادر و کمی بعد
خواهر و پدرش را از دست داد) و دیگری ،لذات
و امیال نفسانی (مالقات با جوانی به نام مارک و
اعتراف به عشقی بیسرانجام) .این دو عامل به تعبیر
ژاک پتی ،هستۀ اصلی آثار نویسنده را تا پایان عمر
تشکیل میدهند.
مسافر روی زمین ،اولین مجموعهداستانی است که
ژولین گرین در سال  1926منتشر کرد که ترجمۀ
فارسی آن نیز در بازار موجود است(ترجمۀ کاظم
سادات اشکوری ،نشر خورشیدآفرین).
این کتاب شامل چهار داستان است ،دو داستان بلند
و دو داستان کوتاه .ژولین گرین در این کتاب در
تجسم فضاهای مبهم در پیچوتاب خوردن میان
عقلوبیعقلی و نشان دادن مرزی که جنون را از
عقل جدا میکند و چهگونهگی عبور از این مرز،
قابلیت شایان توجهی از خود نشان داده است.
داستان مسافر روی زمین در جنوب ایاالت متحده
اتفاق میافتد و مضمون کلی ماجرا «دیوانهگی»
است ،اما خواننده به تدریج متوجه آن میشود .در
ابتدا از مرگ نابههنگام جوانی به اسم دانیل آگاه
میشویم که به نظر میرسد خودش را از پرتگاهی
به پایین انداخته است .او که دفتر خاطراتی از خود
به جای گذاشته و زندهگیاش را مو به مو شرح داده
است ،پدر و مادرش را در سن ده سالهگی از دست
داده ،کاکایش که مردی مردمگریز و کژخوی است،
سرپرستی او بر عهده میگیرد .کاکا اعتقاد دارد که
کودک هیچ نیازی به مکتب رفتن ندارد .زن کاکای
دانیل که زنی خرافاتی و مالیخولیایی است ،برای او
هر روز قصههای هولناک از رویدادهای آخرالزمان
تعریف میکند .در چنین محیطی است که دانیل
در هفده سالهگی منزل کاکا را ترک میکند و برای
تحصیل به دانشگاه میرود .به هنگام ورود به شهر
جدید ،او با جوانی به اسم پُل روبهرو میشود و
پل پیشنهاد میکند با هم دنبال اتاقی بگردند .دانیل
که در ابتدا از پیشنهاد پل خوشحال شده ،به زودی
متوجه رفتارهای عجیبوغریب پل میشود .او گاه
به گاه و ناگهان در زندهگی دانیل ظاهر میشود،
رهنمودهایی میدهد و سپس غیبش میزند و حتا
یکبار در نبودِ دانیل کتابهای او را میسوزاند ،به
این بهانه که «ناسالم» هستند .شب بعد دانیل سه
بار پیاپی کابوسی مشابه را به خواب میبیند که پُل
او را تا لبۀ پرتگاهی میبرد و در خالء سرنگون
میکند .در این هنگام چون از خواب بیدار میشود،
واقعهیی ناگهانی انتظارش را میکشد .کیف پولش
گم میشود و تصور میکند که پل این کار را کرده،
اما به فکر شکایت نمیافتد.

رمانی در باب آفرینش رمان است؛ در جایی از رمان
ژان میگوید« :نوشتن یک رمان ماجرای عجیبی
است ،هرگز نمیتوان از پیش دانست که این ماجرا
به کجا خواهد انجامید و من فکر میکنم عمل نوشتن
به خودی خود رمانی است که نویسنده قهرما ِن آن
است».
در سال  1948ژولین گرین اعالم میکند که دیگر
تمایلی به نوشتن رمان ندارد و حقیقت این است
که او دوباره به آیین کاتولیک روی آورده است و
قصد دارد راه و روشی مذهبی در پیش گیرد .اندیشۀ
کاتولیسم و تأثیر فراوانی که بر ادبیات فرانسه در
قرن بیستم گذاشته است ،خود مبحث مفصل و
جامعی است که بررسی آن ،مکان و زمان دیگری
را طلب میکند؛ اما همین مقدار اشاره کنیم که در
نیمۀ اول قرن بیستم در ادبیات فرانسه ،شاهد ظهور
و درخشش نویسندهگان بزرگی چون پل کلودل،
فرانسوا موریاک ،ژرژ برنانوس ،شارل پگی ،سیمون
وی و همین ژولین گرین هستیم.
نویسندهگانی که به واسطۀ عمق و غنای اندیشههای
مذهبی و متافیزیکی و بازتاب دغدغههای
هستیشناسانۀ خود در آثارشان ،موفقیتهای فراوانی
کسب کردند .دو تن از این دسته نویسندهگان
کاتولیک ،یعنی فرانسوا موریاک و روژه مارتن
دوگار ،موفق به دریافت جایزۀ ادبی نوبل نیز شدند
و خالصه اینکه کاتولیکها در نیمۀ اول و حتا در
سالهایی از نیمۀ دوم قرن بیستمُ ،مهر خود را بر
ادبیات فرانسه زدند.
در این میان ،ژولین گرین به واسطۀ تغییر مذهبی
و فکری از پروتستانیسم به کاتولیسم ،در میان این
دسته از نویسندهگان ،از موقعیت ویژهیی برخوردار
است.
او در کتاب خاطراتش مینویسد« :باید در پی یافتن
جادهیی بود که به ژرفای وجود ما راه دارد ».این
عبارت از کتاب خاطرات گرین را شاید بتوان به
نوعی مقدمۀ رمان مهم موییرا ( )1950دانست؛ رمانی
که در میان دیگر رمانهای این نویسنده بیشک بیش
از همه گویای شرح حال و زندهگی شخصیِ او
است.
موییرا در لغت یونانی به معنای سرنوشت است و
به راستی این سایۀ شوم سرنوشت است که در این
کتاب و تمامی آثار گرین لحظهیی قهرمانان داستان را
به خود رها نمیکند .جوزف دی ملقب به «موسرخه»
در واقع جوانی نویسنده و پروتستانی عمیق ًا معتقد
است که برای ادامۀ تحصیالتش به دانشگاه شارلوت
وبل آمده است .این پروتستان رادیکال و منزوی به
زودی خصومت همصنفیهای خود را برمیانگیزد
و تنشهای فراوانی بین او و جوانی به اسم بروس
پرلو رخ میدهد.
دوستانش توطیه ترتیب میدهند تا او را به دام دختر
جوانی به نام موییرا بیاندازند .جوزف در مقابل این
دختر به زانو در میآید و سپس او را خفه میکند
و پس از تردیدی طوالنی ،خود را به پولیس معرفی
میکند .گرین در کتاب خاطراتش مینویسد« :رمان
موییرا چیزی نیست جز به تصویر کشیدن یک
رویداد واقعی با تمام اغراقهای ممکن».
ژاک پتی در رابطه با این کتاب ،تعبیر بسیار ظریف و
زیبایی دارد .او میگوید« :سقوط جوزف دی در این
کتاب ،در واقع سقوط نویسندهیی کاتولیک است که
خود را به وسوسۀ رماننویسی میسپارد؛ در حالی
که کام ً
ال واقف است که سرچشمۀ رمان ،پلیدی و
ناپاکی است».
آرزوی رهایی و آزادی ،در تمامی آثار ژولین گرین
به چشم میخورد .قهرمانان داستانهای او همواره
در جستوجوی پاکی مطلق ،به ورطههای هولناک
دوزخ میافتند اما همچنان سیزیفوار آزمون رهایی
ناممکن را تجربه میکنند.
منابع:
 -1سنتهای کاتولیک در ادبیات معاصر فرانسه،
ژروم آمیده ،مینو ذاکری ،نشر اطلس
 -2مکتبهای ادبی ،رضا سیدحسینی ،انتشارات
نگاه.
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ابراهیمی:

در شیوۀ عملیات در کندز تجدید نظر شود

تداوم جنگ در کندز انتقادهایی را در پی داشته و
در آخرین مورد مجلس نمایندهگان از حکومت و
نیروهای امنیتی خواست تا شیوۀ جنگ را تغییر دهند.
بسیاری نمایندگان گفتند که طالبان از یک در میروند
و از در دیگر دوباره وارد شهر کندز میشوند.
شهر کندز به تاریخ ششم ماه میزان به دست طالبان
سقوط کرد .این شهر سه روز تحت تصرف کامل
جنگجویان طالبان بود .نیروهای امنیتی افغانستان در
سومین روز عملیات بازپسگیری این شهر را آغاز
کرد .با آنکه گفته میشود بخشهایی از شهر کندز
از کنترول طالبان خارج شده ولی هنوز جنگ در این
شهر ادامه دارد.
جابجا شدن طالبان در خانههای مردم دست نیروهای
امنیتی افغانستان را برای عملیات آزاد و هدف قرار
دادن طالبان بسته است .جنگندههای هوایی نیز به
دلیل ترس از تلفات ملکی نمیتوانند بر خانههایی که
طالبان از آن سنگر ساختهاند ،بمباران کنند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس در جلسه عمومی
روز شنبه  18میزان  1394گفت« :ما حکومت را
خطاب میکنیم که در پیوند به کندز و عملیاتی که
در آن جریان دارد ،تجدید نظر کند .این نحوه عملیات
قطع ًا برای پس گیری کندز جواب نمیگوید و ما
نمیتوانیم با این شیوه دشمنان را از شهر کندز بیرون
کنیم».
آقای ابراهیمی افزود :طالبان در ولسوالیهای چهار
دره و دشت ارچی والیت قندوز پایگاههای محکمی
درست کرده اند؛ این گروه حتا شفاخانه و مراکز مورد
نیاز دیگر دارند و اگر افرادشان در جنگ زخمی شوند
در آنجا تداوی میشوند.
رییس مجلس میگوید که نیروهای امنیتی باید برای
پایان دادن جنگ در قندوز نحوه عملیات شان را تغییر
دهند و نیز مراکز طالبان را در ولسوالیهای دشت
ارچی و چهاردره از بین ببرند.
جنرال نظیفه ذکی ،یکی از نمایندهگان گفت طالبان
در کندز پناهگاه ساختهاند و دیپوهای سالح دارند .او

افزود تا زمانی که این پناهگاهها از بین نروند ،طالبان
از شهر کندز شکست نخواهند خورد.
به باور این نماینده پارلمان ،عملیات کنونی نظامی
در شهر کندز ،جز از دست رفتن وقت ،کشته و
زخمی شدن سربازان و ضایع شدن سالح و مهمات،
پیامد دیگری ندارد .خانم ذکی گفت« :تا وقتی که
ولسوالیهای چهار دره و دشت ارچی از وجود
تروریستان پاک نشود ،به هیچ وجه در داخل شهر
کندز امنیت نمیآید .این گروه در این دو ولسوالی
پایگاه ساخته و سالح ،مهمات و همه آنچه را که از
شهر سرقت کرده در همین دو ولسوالی جابجا کرده
و تاکنون هیچ عملیاتی در این دو ولسوالی صورت
نگرفته است».
اما برخی از نمایندهگان تاکید کردند که زورمندان
محلی دستههای مسلح را در کندز فعال کردهاند که
دلیل اصلی سقوط این والیت آزار و اذیت مردم
توسط همین افراد بوده است .نمایندگان تاکید کردند
که هیچ گروه مسلح نباید خارج از چوکات حکومت
فعال باشد.
میرداد نجرابی نماینده دیگر گفت طالبان در شهر کندز
از یک در داخل و از در دیگر خارج میشود .او تاکید
کرد تا زمانی که طالبان به بیرون از شهر راه اکماالتی
داشته باشد ،این گروه در داخل شهر کندز به جنگ
ادامه خواهد داد.

پاکستان احتماال

«خطرناکترین» کشور جـهان است

یک عامل سابق سیا میگوید ،پاکستان احتماال خطرناکترین کشور جهان است؛
این کشور با تهدیدات تروریسمی روبروست ،اقتصاد متزلزل و بزرگترین
زرادخانه تسلیحاتی رو به رشد را نیز دارد.
کوین هالبرت ،افسر اطالعاتی ارشد سابق سازمان اطالعات مرکزی امریکا
(سیا) در مطلبی برای سرویس خبری «سیفر بریف» نوشت ،پاکستان احتماال
خطرناکترین کشور جهان است چرا که با تهدیدات تروریستی سه گانه
روبروست.
وی گفت :پاکستان به خودی خود خطرناک نیست اما با توجه به پتانسیل
موجود در آن میتواند خطرناکترین کشور برای کل جهان محسوب شود.
بدین ترتیب آمریکا میتواند تعامل بسته و ادامهدار با اسالمآباد داشته باشد.
هالبرت که سال  2014بازنشسته شده ،میگوید :پاکستان به عنوان کشوری
که با تهدید سه گانه تروریسم ،اقتصاد متزلزل رو به سقوط و زرادخانه بزرگ
درحال رشد ،این پتانسیل را دارد که بیش از هر کشور دیگری سناریوهای
وحشتناکی برای آمریکا رقم بزند.
وی گفت :چه بخواهید چه نخواهید ،پاکستان به یک بانک و یا شرکت بزرگ
شباهت دارد که به دلیل اثر موجی آن بر اقتصاد کل نمیتوان اجازه داد که
سقوط کند .ما به جای اینکه پاکستان را به خطر بیندازیم ،باید واقعا سطح
تعامل خود را با این کشور افزایش دهیم نه کاهش.
هالبرت گفت که بسیاری از خطمشیها در پاکستان به نظر در مسیر غلطی
است.
وی افزود :پاکستان سالها خود را توجیه میکرد که حق دارد از شبهنظامیان
رادیکال برای حمله به هند در جنگ فرسایشی استفاده کند اما حال شرایط
امنیتی خود را بسیار پیچیده یافته و با توجه به تفاوت اندک میان گروههای
رادیکال ،با مشکل مواجه شده است.

آقای نجرابی گفت« :تدابیر امنیتی در کندز اتخاذ شود،
کمربند امنیتی ایجاد شود و سپس عملیات کماندو
باید آغاز شود تا پس از این دشمن نتواند در داخل
شهر نفوذ کند».
بحران بیجاشدهگان
هرچند هنوز آمار دقیقی از آوارگان کندز در دست
نیست اما گفته میشود هزاران تن از باشندهگان این
شهر از بیم طالبان فرار کرده و به والیات تخار ،بغالن،
بلخ و کابل پناه بردهاند.
حداقل دو تاجر افغانی حاضر شدهاند تا به تعدادی از
آوارگانی که به کابل آمدهاند ،جای دهند و برای آنها
غذا و لباس تهیه کنند .اما هنوز شماری از پناهجویان
در جادهها سرگردانند و جایی برای زیستن ندارند.
قدرت اهلل ذکی ،نماینده تخار از حکومت خواست
تا برای آوارگان مکان مناسب فراهم کند« :دو هفته
میشود که مردم کندز در آتش میسوزد و هزاران
مهاجر در سرکها محتاج است .متاسفانه کسی نیست
که به آنها پاسخ دهد».
این در حالیست که هنوز نیروهای امنیتی زمان
مشخصی را برای پاکسازی شهر کندز تعیین نکردهاند.
آوارگانی که به کابل آمدهاند نیز تمایلی برای برگشت
به کندز ندارند زیرا جنگ در این شهر همچنان ادامه
دارد.

یک عضو مجلس به نقل از رییسجمهور:

«لچک» های پارلمان به استانکزی رای ندادند
یک عضو مجلس نمایندگان مدعی شد که
رییسجمهور غنی به نمایندهگان مجلس
توهین نموده و آنها را «لُچک» خطاب کرده
است.
مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس
نمایندگان گفت« :رییس جمهور در نشستی
که اخیرا ً با نمایندگان و بزرگان والیت قندوز
در مورد وضعیت این والیت داشته ،در مورد
سرپرست فعلی وزارت دفاع گفته است:
همین وزیر دفاع من است و فرقی نمی کند
که یک تعداد از لوچکان در مجلس به او رای
اعتماد نداده اند!».
آقای رحمانی خاطر نشان کرد که پیشنهاد
تعیین سرنوشت وزارت دفاع ملی از سوی
اشتراک کنندگان نشست ارایه شده و رییس
جمهور چنین جوابی داده است.
او با ذکر این که رییس جمهور خون ملت را
بر دوش نمایندهگان می اندازد ،افزود :مجلس
هم صالحیت دارد و هم مسوولیت دارد تا
لویه جرگه را دعوت کرده و رییس جمهور
را مورد پرسش قرارد دهد و اگر جواب داده
نتوانست باید مطابق ماده  ۶۹قانون اساسی
برکنار شود.
مولوی رحمانی گفت که نمایندهگان کندز
به حضور رییس جمهور رفتند و مشکالت
کندزیان را با او در میان گذاشتند؛ اما رییس
جمهور خطاب به وکالی کندز گفت که ما در
کندز میترو می سازیم ،شهرک های صنعتی
می سازیم و کندز را به یک منطقۀ صنعتی-
تجارتی تبدیل می سازیم؛ در این هنگام یکی
از نماینده گان کندز خطاب به رییس جمهور
گفت که رییس صاحب ،ما فع ً
ال به کشیدن
مرده های مان از کوچه ها نیاز داریم؛ شما
کاری کنید که ما مرده های مان را دفن کنیم.
صنعتی ساختن کندز را بگذار به فرصتی
دیگر .آقای رحمانی گفت که شاهد این گفت
وگو رییس صاحب مجلس نیز است.
در همین مجلس ،رییس جمهور وکالی

مجلس را لچک خطاب کرده و گفته تا
هنگامی که او رییس جمهور است ،ستانکزی
وزیر دفاع خواهد بود.
از سویی هم ،برخی نمایندهگان دیگر
میگویند که وضعیت امنیتی در کشور نگران
کننده است و رییس جمهور باید صالحیت
سرقوماندانی اعالی قوای مسلح را به ژنرال
دوستم معاون اول خود بسپارد.
غالم حسین ناصری در این مورد گفت« :
مطابق ماده  ۵۵قانون اساسی زمان آن فرا
رسیده که همه مردم در دفاع از کشور بسیج
شوند و نیروهای مسلح کشور را حمایت
کنند».
آقای ناصری افزود که هم اکنون نهادهای
امنیتی کشور به دلیل بی کفایت مسوولین فلج
شده اند.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد که رییس
جمهور غنی باید مسوولیت سرقوماندانی
قوای مسلح را به ژنرال دوستم معاون اول
خود بسپارد تا یک اداره واحد در برابر دشمن
به وجود آید.
در همین حال ،فیض اهلل ذکی نماینده مردم
تخار در مجلس ،وضعیت پیش آمده در
قندوز را برای رهبران حکومت وحدت ملی
شرم آور خواندند و خواستار استعفای رییس
جمهور و رییس اجرایی شد.
برخی نمایندگان دیگر هم ،مشکل اصلی
کشور را در دوگانگی حکومت وحدت
ملی بیان داشتند و تاکید ورزیدند تا زمانی
که مشکل دوگانگی در حکومت رفع نگردد؛
نابسامانی ها در کشور پایان نخواهند یافت.

با خروج امریکا از افغانستان...

دولت جنگ خونینی را به پیش میبرند که طی آن کشته و
زخمی متعددی بر جای گذاشته است.
ماموریت جنگی نیروهای نظامی ناتو در سال 2014
میالدی پایان یافت و ماموریتی جدید موسوم به «حمایت
قاطع» را برای آموزش ،مشاورهدهی و کمک به نیروهای
امنیتی ملی افغانستان آغاز کردند.
جنرال کمپبل گفت :نیروهای امنیتی افغانستان قادر به حل
چالشهای بوجود آمده نیستند.
در آخرین و مهمترین حمله طالبان ،شهر استراتژیک قندوز
بدست طالبان سقوط کرد .نیروهای امنیتی افغانستان به
تنهایی قادر به بازپس گیری آن نبودند.
نیروهای امریکایی با حمایت هوایی این نیروها را
پشتیبانی میکردند اما در انجام ماموریت ،با حمله هوایی
به بیمارستان پزشکان بدون مرز موجب کشته شدن
چندین پزشک و غیرنظامی شدند.
اوباما در سال  2014میالدی گفته بود که ماموریت نظامی
امریکا در افغانستان در ژانویه  2016میالدی پایان خواهد
یافت و حضور ما تنها به سفارتخانهای در کابل ختم
خواهد شد.
اگرچه فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان
اعالم کرد که تغییرات زیادی در افغانستان از زمان این
اظهارات اوباما بوجود آمده است اما امریکا باید حضور
نظامی خود در افغانستان را پس از سال  2016میالدی
حفظ کند.
وی تاکید کرد که اگر امریکا از افغانستان خارج شود،
قدرتهای دیگری مانند ایران ،روسیه و چین خالء امنیتی
بوجود آمده را پر خواهند کرد.
امریکا  60میلیارد دالر از بودجههای مالیاتدهندگان این
کشور برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان از زمان
تجاوز به این کشور در سال  2001میالدی را هزینه کرده
است.
حداقل  2هزار و  215نظامی امریکایی در افغانستان کشته
و  20هزار و  30تن دیگر زخمی شدند.

در تالش احیای گفتوگوهای...

به جنگ  14ساله طالبان علیه کابل خبر داد.
نیویورکتایمز با اشاره به اینکه پاکستان در ماه جوالی
میزبانی جلسات متعدد بین کابل و طالبان را در اختیار
داشت ،نوشت:به دنبال تایید خبر مرگ مالعمر دور دوم
این مذاکرات لغو شد و پیشرویهای طالبان منجر به این
شد که بخشهایی از شهر «قندوز» را تصرف کند.
نواز شریف نخستوزیر پاکستان که قرار است در 22
اکتبر سال جاری به آمریکا سفر کند ،در مورد وضعیت
امنیتی منطقه و منافع متقابل با مقامات این کشور تبادل
نظر خواهد کرد.
جنرال جان کمپبل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان
پیش از این گفته بود که ارتش پاکستان در حال راهاندازی
عملیات علیه تروریستها در مناطق قبایلی این کشور با
مرز افغانستان است.
سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان نیز پیش از
این اظهار داشت :اسالمآباد برای موفقیت مذاکرات صلح
افغانستان تالش کرده است.
وی افزود :این کشور خواهان عهده گیری نقش تسهیل
کننده در روند مذاکرات صلح افغانستان است که توسط
دولت این کشور برگزار میشود.

 30درصد مردم افغانستان...

استفاده از مواد مخدر ،جنایات مختلف ،خشونتهای
خانوادهگی ،بیکاری ،اضطراب و تشویش از جملۀ دیگر
عواملی اند که انسان را به بیماریهای روانی مبتال میسازند.
آقای فیروز همچنان افزود 1900 ،مرکز رواندرمانی در
کشور فعالیت دارند که در  300مرکز آن متخصصان روانی
حضور داشته و داروهای روانی به بیماران تجویز میشوند.
در این نشست گیب ریل ،نمایندۀ بخش صحت سازمان
ملل متحد در کابل ،وعده سپرد تا در سال آینده  250پزشک
را برای آموزشهای رواندرمانی به اروپا بفرستند.
همه ساله از دهم اکتوبر به عنوان «روز جهانی صحت
روانی» در بسیاری از کشورهای جهان بزرگداشت میشود.
وزارت صحت کشور امسال با شعار «حرمتگذاری به
صحت روانی» از این روز تجلیل کرد.
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ورزش

سرنوشت آلمان همچنان دست خودش است

سرمربی تیم ملی آلمان انتظار دارد عملکرد بهتری را از شاگردان خود مقابل
گرجستان نسبت به بازی با ایرلند ببیند.
تیم ملی فوتبال آلمان که پنجشنبه شب در چارچوب مرحله انتخابی یورو 2016
با نتیجه یک بر صفر مقابل ایرلند تن به شکست داد ،امروز (یکشنبه) در حالی
در شهر الیپزیک پذیرای گرجستان است که با یک نتیجه تساوی هم صعودش

نیمار:

میخواهم عناوین بیشتری
با بارسلونا کسب کنم

به مرحله پایانی این رقابتها قطعی میشود.
یواخیم لو در آستانه این بازی با حضور در کنفرانس خبری گفت :ما باید مؤثرتر
کار کنیم .در حال حاضر ما آن کشندگی را که پیش از این نسبت به رقبایمان
داشتیم ،نداریم .بازیکنانم باید چنین تصور کنند که هر حریفی که روبهوری
آنها قرار میگیرد ،آخرین حریف آنهاست .باید تمرکز بیشتری داشته باشیم .به
هر حال با وجود شکست مقابل ایرلند همچنان صدرنشین گروه خود هستیم و
سرنوشتمان دست خودمان است.
سرمربی ژرمنها که این تیم را در جام جهانی  2014برزیل به عنوان قهرمانی
رساند ،در ادامه صحبتهایش اظهار داشت :به هر حال اعتقاد دارم که رویکرد
درستی را در پیش گرفتهایم .به غیر از شرایطی که مقابل ایرلند داشتیم ،عملکردمان
در تمامی موارد خوب بوده است .ما تنها در بازی قبلی از موقعیتهای خود به
خوبی استفاده نکردیم.
یواخیم لوی  55ساله ضمن اعالم این موضوع که آلمان تغییر آنچنانی را در
بازی فردا مقابل گرجستان نخواهد داشت ،اعالم کرد :باستین شوایناشتایگر در
آخرین جلسه تمرینی تیم شرکت خواهد کرد و سپس در مورد احتمال استفاده
از او در بازی فردا تصمیمگیری خواهیم کرد.
مانوئل نویر ،دروازهبان بایرن مونیخ هم در تکمیل صحبتهای سرمربی خود
اظهار داشت :ما اعتمادبهنفس الزم را داریم .البته که پس از شکست مقابل ایرلند
حس خوبی نداریم ،اما میدانیم که میتوانیم چه بازی ارائه دهیم و قادر به
شکست گرجستان هستیم.
آلمان در حال حاضر با  19امتیاز صدرنشین گروه  Dمسابقات انتخابی یورو
 2016است و تیمهای لهستان و ایرلند به طور مشترک با  18امتیاز در تعقیب
این تیم هستند.

اعتراض بالتر به رای کمیته اخالق فیفا

سپ بالتر که فعالیتهایش از سوی کمیته اخالق فیفا تعلیق شده است ،به این حکم
اعتراض کرده است.
به گزارش پایگاه خبری  ،Inside the gamesوکالی سوئیسی بالتر همچنان تاکید
دارند که او مجرم نیست .چونگ مونگ جون ،نایب رئیس سابق فیفا نیز قصد دارد علیه
حکم محرومیت خود به دادگاه حکمیت ورزش اعتراض کند .درست است که تعلیق
بالتر تنها  90روز بوده است و نهایتا  45روز اضافه خواهد شد اما بسیاری معتقدند که
عمال او از ریاست فیفا کنار رفته است.
بالتر  79ساله علیه حکم کمیت ه اخالق فیفا اعتراض کرده است .این مساله از سوی
مقامات تایید شده است که او از جایگاه خود دفاع کرده است و مطمئن است که مجرم
شناخته نخواهد شد.
بالتر در حاضر متهم است دو میلیون فرانک به صورت غیر قانونی به پالتینی ،رییس
یوفا پرداخت کرده است .او همچنین متهم است با انجمن فوتبال کارائیب قراردادی بسته
که به نفع فیفا نبوده است.
عیسی حیاتو که به صورت موقت جانشین سپ بالتر شده ،قرار است هفته آینده در
جلسهای در سوئیس شرکت کند .کمیته اجرایی یوفا قرار است جلسه اضطراری در روز
 15اکتبر برگزار کند و قرار است که در این جلسه  54عضو انجمن فیفا شرکت کنند.
این جلسه در حالی برگزار میشود که کمیته اجرایی یوفا تصمیم گرفته است تعلیق
پالتینی را نپذیرد.
با حکم جدید پالتینی به نظر میرسد امیدهای او برای جایگزینی بالتر بیثمر باشد.
چونگ مونگ جون نیز در بیانیهای بالتر را از نظر اخالقی مردود دانست و اعالم کرد که
فیفا مانند کشتی تایتانیک در حال غرق شدن است.

مهاجم بارسلونا به دنبال کسب عناوین بیشتری با آبی اناری
پوشان است.
هفته گذشته نیمار مهاجم برزیلی بارسلونا صدمین بازی خود را
برای این تیم انجام داد و بدین منظور مصاحبهای با این بازیکن
در سایت باشگاه منتشر شد.
مهاجم بارسلونا گفت :من با باشگاه خیلی زود و راحت
هماهنگ شدم .باشگاه ،دوستانم ،شهر و خانوادهام به این
موضوع کمک کردند .میخواهم در بارسلونا جام های بیشتری
کسب کنم.
او درباره اولین فصل حضورش در بارسلونا اظهار کرد :به دلیل
مصدومیت و از دست دادن قهرمانی در لیگای اسپانیا سال
سختی را پشت سر گذارندم .اما در دومین سال فصل فوق
العادهای داشتیم و سه جام مختلف را به دست آوردیم که کاری
دشوار است .برای غلبه بر حریفان باید بازی های بهتری ارائه
دهیم تا بتوانیم قهرمانیهای خود را تکرار کنیم.
نیمار در ارتباط با تغییرات خود پس از حضور در بارسلونا
گفت :زندگی و نحوه بازیام عوض شده و همه چیز به سمت
بهتر شدن پیش رفته است .شهر خیلی به من کمک کرد و من
خرسندم.
مهاجم آبی اناری پوشان تیم خود را در سطحی میداند که
میتواند قهرمانی در لیگ قهرمانان را تکرار کند .او درباره رابطه
خود با لیونل مسی و لوییس سوارس تاکید کرد :دوست هستیم.
فکر میکنم که همه را شگفت زده کردیم .مردم بر این باورند
که ما سه نفر رابطهی خوبی با یکدیگر نداریم ولی من میدانم
که این چنین نیست.

فرگوسن:

انتخاب کلوپ من را نگران کرد

سرمربی سابق شیاطین سرخ به ستایش از یورگن
کلوپ سرمربی جدید لیورپول پرداخت و تاکید کرد
که حضور این مربی جوان در نیمکت قرمزپوشان
آنفیلد او را نگران میکند.
به گزارش سایت گل ،یورگن کلوپ مربی است که
قرمز پوشان آنفیلد در ادامه فصل جاری رقابت های
لیگ برتر انگیس او را روی نیمکت تیم محبوب خود
خواهند دید .سران باشگاه لیورپول چند روز بعد
از اخراج برندان راجرز تصمیم گرفتند که سرمربی
سابق دورتموند را به عنوان مرد نخست نیمکت خود
انتخاب کنند به این امید که باردیگر به قدرت نخست
لیگ جزیره تبدیل شود.

سرآلکس فرگوسن ،سرمربی سابق شیاطین سرخ به
انتخاب کلوپ واکنش نشان داد و تاکید کرد که از
حضور این مربی جوان در نیمکت لیورپول احساس
نگرانی می کند.
او گفت :من از عالقمندان به مربی جوان و با دانشی
چون کلوپ هستم .از نزدیک با کلوپ دیدار داشتهام
و به خوبی او را می شناسم .او شخصیت قوی و
بسیار سخت کوش دارد .کلوپ به کارهای که انجام
می دهد اعتماد و ایمان دارد و این مهمترین شاخصه
برای موفقیت یک مربی است .عملکرد این مربی
جوان در بوروسیا دورتموند نشان می دهد که او
مربی خوب است و می تواند در هر تیمی موفق

باشد .نمی خواهم بعضی از چیزها را بر زبان آورم
اما باید اعتراف کنم که حضورش در لیورپول من را
نگران می کند.
سرمربی سابق شیاطین سرخ که توانست به اقتدار
لیورپول در لیگ جزیره پایان دهد و رکورد تعداد
قهرمانی این تیم را پشت سرگذارد ،ادامه داد :لیورپول
و هواداران این تیم باید به کلوپ اعتماد کامل داشته
باشد .اگر به یک مربی اعتقاد و اطمینان نداریم پس
چرا او را باید جذب کنیم؟ کلوپ باید در لیورپول
تغییرات الزم را اعمال کند و بازیکن را جذب کند که
با تفکرات او سازگاری داشته باشند .او مربی تیمی
است و بهتر از هر کسی می داند که تیمش به چه
بازیکنانی نیاز دارد.
لیورپول از هشت بازی خود در فصل جاری لیگ
جزیره تنها  9امتیاز به دست آورده و در رده دوازدهم
جدول رده بندی قرار دارد .این تیم با منچسترسیتی
صدرنشین  9امتیاز فاصله دارد و این اختالف با توجه
به آن که در آغاز لیگ هستیم امکان پذیر است.

مدير مسؤول :نظري پرياني 0700263152 -

nazari.paryani@yahoo.com

ويراستار  :روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر  :جمشید یام
گزارشگران :ناجيه نوري و محمد هارون مجیدی
 kبرگ آرايي :مجیب احمدی

نشانی برقی mandegar.daily@gmail.com :وب سايتwww.mandegardaily.com :
& شماره تماس0752044210 :

مسؤول توزيع :حبيب اهلل 0708169828 -
نشاني :سرک کارته آریانا کوچه سوم
دست چپ

Year 7 y NO 1634 y Sunday 11 October 2015

شمارهگان5000 :

به جز «سخن ماندگار ،مسؤوليت ديگر
نبشتهها به نويسندهگان بر ميگردد.

انفجار در انقره بیش از  86کشته برجا گذاشت

منابع دولتی ترکیه اعالم کردند که شمار کشته شدگان دو انفجار مهیب روز شنبه در
ایستگاه قطار انقره به بیش از  86کشته افزایش یافته است .انفجارهای مذکور تجمع
صلحطلبانه حامیان کردها و فعاالن چپگرا را هدف گرفت.
رویترز به نقل از منابع محلی اعالم کرد ،قرار بود در این نقطه از پایتخت ترکیه یک
تظاهرات از سوی احزاب و جریانهای چپگرا برگزار شود که دو انفجار پیاپی در میان
جمعیت دهها تن را به خاک و خون کشید.
وزیر بهداشت ترکیه چند ساعت پس از این انفجارها شمار قربانیان حمله را  86تن
اعالم کرد و گفت که بیش از  120تن نیز در این انفجارهای تروریستی زخمی شدهاند.
هدف از تظاهرات مذکور که از سوی احزاب ،سندیکاهای کارگری و نهادهای غیر
دولتی و حامیان کردها ترتیب داده شده بود ،ابراز مخالفت با جنگ و اقدامات دولت
ترکیه علیه کردها اعالم شده است.
بنا به گزارش تلویزیون ترکیه ،انفجارها در زیر پل منتهی به ایستگاه قطار انقره به وقوع
پیوسته و تجمع «هواداران صلح و دموکراسی»هدف قرار داده است.
گفته میشود در این انفجارها که دولت ترکیه آن را تروریستی خوانده ،به ایستگاه قطار
تاریخی انقره نیز خسارات فراوانی وارد شده است.
رجب طیب اردوغان ،رییسجمهوری ترکیه پس از انفجارهای انقره گفت :حادثهای که
برای برهم زدن یکپارچگیمان اتفاق افتاد را محکوم میکنیم .در برابر این گونه حمالت
مقاومت ما میتواند بهترین پاسخ به آنها باشد .همه را به اتخاذ رفتار هوشیارانه دعوت
میکنم .دولت ما برای روشن سازی این مساله با تمام وجود تالش میکند .هدف از
این حمله تفرقه افکنی میان گروههای مختلف است.
همچنین وی نشست فوق العاده ای را با احمد داوود اوغلو ،نخست وزیر و وزرای
بهداشت و کشور برگزار کرد .این جلسه اضطراری برای بررسی تبعات این انفجار
تشکیل شده است.
دو مقام دولتی ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتهاند ،مقامهای این کشور مشغول تحقیق
درباره این ادعاها که انفجارهای انقره از سوی عاملهای انتحاری صورت گرفتهاند
هستند.
صالح الدین دمیرتاش ،رهبر حزب دموکراتیک خلق حامی کردها در اینباره به
خبرنگاران گفت :ما با یک حمله وحشیانه و شیطانی رو به رو هستیم.
حزب اپوزیسیون حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق ( )HDPبا اعالم اینکه هدف
از انفجار امروز کشتن اعضای این حزب بوده است ،نسبت به افزایش شمار تلفات

هشدار داد .در بیانیه این حزب آمده است :اندکی پس از آغاز تجمع صلحطلبانه در
انقره دو انفجار رخ داد و به همین دلیل مشخص میشود که هدف حزب دموکراتیک
خلق بوده است .بسیاری از مجروحان در شرایط جسمانی وخیم هستند و احتماال آمار
کشتهشدگان افزایش مییابد.
کمال قلیچدار اوغلو ،رهبر حزب الئیک مردم جمهوریخواه با لغو تمام برنامههای
تبلیغاتی خود گفت :ما آماده همکاری و اقدام صادقانه برای پایان دادن به ترور در
کشور هستیم.
اتحادیه اروپا نیز با محکوم کردن این دو انفجار خواهان وحدت در ترکیه علیه
تروریسم شد.
فدریکا موگرینی ،رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان ،کمیسیونر
گسترش این اتحادیه در بیانیه مشترکی در محکوم کردن انفجارهای امروز انقره گفتند:
امروز یک تراژدی جدید ترکیه را تکان داد .مردمی که قصد داشتند در یک راهپیمایی
صلحآمیز در نزدیکی ایستگاه قطار انقره شرکت کنند هدف یک بمبگذاری قرار
گرفتند؛ بسیاری کشته و مجروح شدند .ما تسلیت خالصانه خود را به خانوادههای
قربانیان ابراز داشته و شفای هر چه سریعتر مجروحان را خواهانیم و با مردم و مقامهای
ترکیه ابراز همدردی می کنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است :مردم ترکیه و همه نیروهای سیاسی این کشور باید در
حالی که کشورشان با تهدیدهای زیادی روبرو است ،مقابل تروریست ها و همه کسانی
که تالش در بی ثبات کردن ترکیه دارند با اتحاد بایستند .ما در اتحادیه اروپا مصمم به
شکست دادن کسانی هستیم که می خواهند جوامع را بی ثبات و مختل کنند .ما در کنار
همه کسانی در ترکیه که برای مقابله با خشونت و تروریسم همکاری می کنند هستیم.
شراکت و تعهد ما با مقامها و جامع ترکیه در همه سطوح قدرتمند تر از هر زمان است.
در همین حال وزارت امور خارجه انگلیس نیز در پی وقوع این انفجارها به گردشگران
این کشور در خصوص خطرهای سفر به ترکیه هشدار داد.
این وزارتخانه اعالم کرد ،پس از انفجارهای امروز احتمال وقوع حمالت تروریستی
بیشتر در ترکیه وجود دارد .در بیانیهای که در وبسایت وزارت امور خارجه انگلیس
منتشر شد آمده است :تهدید تروریسم در ترکیه باال است .ما به شهروندان توصیه
میکنیم که در ترکیه از حضور در فضاهای عمومی ،تظاهرات یا تجمعهای بزرگ
خودداری کنند و هوشیاری زیادی داشته باشند.

جمهوری اسالمی افغانستان

وزرات زراعت ،آبیاری و مالداری

ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت پنجشیر
ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری والیت پنجشیر از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه
داوطلبی خریداری اجناس عبارت اند از ( )23قلم ظروف( )19قلم مواد غذایی ()600قطعه مرغ تخمی و
خراس ( )30عدد دانه خوره ( )30عدد آب خوره ( )912کیلو غذای مکمل برای مرغ ( )30باب خانه مرغ
مطابق مشخصات درج اسناد بوده و در داوطلبی اشتراک نموده آفر سربسته خویش مطابق شرطنامه به زبان
دری طبق قانون و طرز العمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الی ( )21روزکاری ارایه نمایند
اصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت  10قبل از ظهر مورخ  1394 / /آخرین معیاد ضرب العجل
تسلیمی آفر های میباشد صورت میگیرد آفر دیر رسیده انترنتی پذیرفته نمی شود .تضمین مبلغ ( )40000افغانی
و تضمین خط بانکی یا نقده بوده و شرایط اهلیت جواز با اعتبار فعالیت های تجارتی ،توانایی های مالی تجربه
کاری (کارکرد قبلی در بخش مربوط) در زمینه میباشد.
آدرس :پاراخ مرکز والیت پنجشیر ریاست زراعت ،آبیاری و مالداری افغانستان.
بااحـــترام

اوباما:

حمالت روسیه
در سوریه از روی ضعف است!

رییس جمهور امریکا در مصاحبهای این مساله را که ورود والدیمیر
پوتین به جنگ داخلی سوریه رهبری امریکا را به چالش کشیده ،رد
کرد و گفت که این اقدامات وی از روی ضعف هستند نه از روی
قدرت.
به گزارش روزنامه دیلیمیل ،باراک اوباما ،رییسجمهور امریکا در
مصاحبهای با شبکه سیبیاس که بخشی از آن منتشر شد ،اظهار کرد:
حمالت هوایی و موشکی روسیه در سوریه تنها هدفشان تقویت دولت
بشار اسد ،رییسجمهوری سوریه است.
همچنین روز جمعه کاخ سفید اعالم کرد که تالشها برای آموزش
و تسلیح شورشیان به اصطالح میانهرو سوری را که با بشار اسد
میجنگند ،متوقف میکند تا به جای آن بر همکاری با دیگر گروهها
برای جنگ با گروه تروریستی داعش تمرکز کند.
سه مقام دولت امریکا در یک کنفرانس به خبرنگاران گفتند :واشنگتن
به دنبال همکاری با دیگر گروههای شورشی در سوریه شامل عربها،
کردها و برخی مسیحیان است تا رهبران آنها را شناسایی کرده و مورد
بازرسی دقیق قرار دهد و پس از آن با نیروهای آنها برای جنگ با
داعش همکاری خواهد کرد.
همچنین آنها گفتند که برنامه آموزش و تسلیح شورشیان انفرادی
دستخوش یک وقفه عملیاتی خواهد شد اما در آینده در صورتی که
اوضاع مطلوبتر شود از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال اوباما در برنامه  60دقیقه شبکه سیبیاس گفت :روسیه
یک دادوستد پرسابقه با بشار اسد در زمینه تسلیحات دارد و والدیمیر
پوتین به شدت تالش دارد تا حمایت از دولت سوریه و پایگاههای
نظامی روسیه در این کشور را با مجوز بشار اسد باقی نگه دارد.
اوباما در مواجهه با پرسش استیو کرافت ،مجری سیبیاس که عنوان
کرد والدیمیر پوتین رهبری اوباما را به چالش کشیده ،برآشفته شد .این
مجری برای این استدالل خود دو دلیل آورده و گفت :نخست اینکه
پوتین سربازانش را به سوریه برده و نیروهایی در این کشور دارد و
دوم اینکه برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون روسها
اقدام به اجرای عملیات نظامی در خاورمیانه کرده و افرادی را که ما
حمایت میکنیم ،بمباران میکند.
با این حال اوباما پاسخ داد :آیا شما اسم این را رهبری میگذارید؟
اوباما افزود :والدیمیر پوتین به جای آنکه بتواند روی حمایت سوریها
حساب باز کند و پایگاههایی را که در این کشور دارد حفظ کند اکنون
در حال وقف سربازان و ارتشش است تا تنها همپیمان خود را سرپا
نگه دارد.
وی افزود :من باید به شما بگویم که اگر شما فکر میکنید به زمین
زدن اقتصاد کشورتان و مجبور شدن به فرستادن سرباز برای حفظ
همپیمانتان اسمش رهبری است ،بنابراین تعریفی که ما از رهبری داریم
فرق دارد.
اوباما تاکید کرد :مشتری او یعنی بشار اسد در حال فروپاشی است
و دیگر فرستادن سالح و پول برای او کافی نیست و او مجبور شده
هواپیماها و خلبانان خودش را نیز به خدمت بگیرد.

