
تدین، تظاهر، جهل 
و استفادۀ ابزاری از دین

عملیات هایی نظیر حمله تروریستی به مکتب متعلق به ارتش 
در پیشاور و دانشگاه باچاخان نتیجه سیاست های غلط حاکمان 
در  دیگران  نیابتی  جنگ  در  شرکت  و   80 دهه  در  کشور 

افغانستان است.
نیابتی  در جنگ  دیگر  و  بگیرد  پند  از گذشته  باید  پاکستان 

دیگر کشورها شرکت نکند.
مشکالت زیادی برای مبارزه با تروریسم داریم گره یی را که 
سرانجام  اما  کنیم  باز  دندان  با  مجبوریم  بسته ایم  دست  با 

پیروز خواهیم شد
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

فدراسیون ژورنالیستان افغانستان:

طالبان ترویست بهای سنگینیخواهند 
پــرداخت

پس از حذف فیزیکی جمع بزرگی از نخبگان جهاد و مقاومت 
طی چهارده سال اخیر، اینبار، خانوادۀ مطبوعات منحیث دومین 
نیروهای طالبانی و تروریستی می باشد  زنجیرۀ مقاومت علیه 
که باید توسط دشمنان شکسته شود. حادثۀ المناک طلوع ادامۀ 

همان استراتیژیست تا صداهای بلند را خاموش سازند.
و  رسانه ها  باالی  تروریستی  یافتۀ  سازمان  حمالت  تشدید 
درامۀ  ماهـیت  که  خطری ست  زنگ  رسانه یی،  تحلیل گران 

صلح را بر مال می سازد.
مغفرت  طلب  متعال  خداوند  از  طلوع  جوان  شهدای  برای 
برای خانواده های  و  عاجل  برای مجروحین شفای  می نمایم، 

داغدار و بستگان شان صبر جمیل می خواهم. 

برگرفته از فیسبوک احمدولی مسعود

قطر کې یو څېړنیز بنسټ د افغانستان 

کړکېچ په تړاو غونډه جوړوي

صداهای بلند، دومین زنجیرۀ 
مقاومت باید بشکند

وزیر دفاع پاکستان:

حمالت اخیر نتیجۀ جنگ نیابتی ما در افغانستان است

 ها
گ

ر بر
د

مذاکرات صلح به بن بست می خورد؟

دور جدید اتـهام زنـی هـا 

صفحه 6
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»هند« سه 
بالگرد جنگی 
به افغانستان 

تحویل داد

حادثه یی 
که همه را 
تکان داد!
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چندلر
 و شوالیه  یی 
با کالِه شاپو

تکرار همواره 
پیشاپیش 
آغاز شده

صلح،  گفت وگوهای  روند  با  همزمان 
تنش ها بار دیگر میان کابل و اسالم آباد 
بدون  تنش هایی که  است.  گرفته  باال 
بی تأثیر  گفت وگوها  فرایند  در  شک 
نخواهد بود. دو کشور عمیقاً به همدیگر 
مشکوک و بی اعتماد هستند. در آستانۀ 
راستای  در  نیم بند  اعتماد  شکل گرفتن 
و  حوادث  صلح،  مذاکرات  سرگیری  از 
رویدادهایی اتفاق می افتد که این روند 

را صدمه می رساند.
هستند،  معتقد  بسیاری ها  هرچند   
خویش  بلندمدت  استراتژی  اسالم آباد 
می کند  تعقیب  افغانستان  قبال  در  را 
این  در  را  تغییری  هیچ  گفت وگوها  و 
استراتژی به وجود نمی آورد. این کشور 
سیاست  صاحب  افغانستان،  برخالف 
خارجی مدون در قبال کشورهای منطقه 
به ویژه در پیوند به افغانستان می باشد. 

د قطر په پالزمینه دوحه کې نن د افغانستان پر کړکیج د بحث لپاره د پګواش 

په نوم یو نړیوال څیړنیز مرکز غوڼده جوړوي. په دي ناسته کې د افغانستان 

کړکیچ کې ټولو ښکیلو غاړو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.

طالبانو په یوه اعالمیه کې منلې چې په دغه غونډه کې به یې د سیايس دفرت 

نه  ته  کنفرانس  دې  ویيل،  حکومت  افغانستان  د  خو  اخيل  برخه  استازي 

ورځي.

 ادامه صفحه 6
دغه بنسټ تر دې وړاندې هم د افغانستان په...                  

صفحه 6

صفحه 6

هشدار طالبان پاکستانی:
بار دیگـر 

حـمله خـواهیم کـرد
صفحه 3



ساعت  حوالی  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز 
پنج عصر، کابل را انفجار مهیبی تکان داد. همه 
دیگر!«  انفجار  یک  بازهم  خیر،  »خدایا  گفتند: 
انفجار  صدای  شنیدن  به محِض  که  رسانه هایی 
از یک  خود را به محِل حادثه می رسانند، خبر 
انفجار در خیاباِن داراالمان داشتند. هنوز کسی از 

هدف و تعدادِ قربانیان چیزی نمی دانست. 
شبکۀ تلویزیونی طلوع نیز که طبِق معمول تالش 
می کند در اسرع وقت خبر را به گوِش دیگران 
برساند، از محِل حادثه گزارش می داد. گزارشگر 
طلوع در محل رویداد می گفت: حمله انتحاری 
بوده، اما مشخص نیست که چه کسانی را هدف 
قرار داده است. برنامه های تلویزیون مثل همیشه 
جریان داشت که پس از یک ساعت ناگهان فضا 
برنامه ها،  عادی  روال  قطع  با  و  شد  دگرگون 
از  پرودکشن  کابورا  کارمنداِن  به  حمله  خبر 
زیرمجموعه های موبی گروپ منتشر شد و همه 

ناگهان شوکه شدند! 
دردناک  می تواند  حادثه یی  هر  خبِر  این که  در 
و متأثرکننده باشد، جای شک نیست؛ ولی این 
نخستین بار بود که به یک رسانه چنین حمله یی 
قتل عامِ  به یک  صورت می گرفت؛ حمله یی که 
رسانه یی شبیه بود. اما حوادث هرقدر شبیه هم 
می شود.  دیده  میان شان  تفاوت هایی  باز  باشند، 
وقتی در یک حادثه تعدادی افراد بی گناه قربانی 
قربانیان  این که  به  نسبت  آن  تأثیراِت  می شوند، 
فرق  باشند،  محل  یا  و  خانواده  یک  مربوط 

می کند. 
تداعی  می توانند  را  متفاوتی  معناهای  حوادث 
کارمندان  موتر  به  حمله  که  همان گونه  کنند؛ 
دست جمعی  قتل  کرد.  چنین  طلوع  تلویزیوِن 
کارمنداِن طلوع، حادثه یی کوچک و ساده نیست 
حمله  این  بگذریم.  به ساده گی  آن  کنار  از  که 
برای نخستین بار تیری بود که آگاهانه و تعمـدی 
به سمِت آزادی بیان و رسانه از سوی طالبان در 

پانزده سال گذشته شلیک شد. 
این سال ها جامعۀ  در طوِل  که  نیست  این گونه 
نشده  تلفاتی  هیچ  متحمل  افغانستان  رسانه یی 
قربانی  شاهد  سال ها  این  طول  در  بارها  باشد. 
در  بارها  بوده ایم.  کشور  خبرنگاراِن  شدن های 

حوادث گوناگون، روزنامه نگاران کشور، شکارِ 
گروه های تمامیت خواه و تکفیری شده اند، ولی 
حمله به کارمنداِن طلوع چیزی از نوِع دیگر بود. 
عماًل  طلوع،  کارمندان  موتر  به  با حمله  طالبان 
کردند.  آغاز  نیز  رسانه ها  با  را  خود  جنِگ 
کشور،  در  روزنامه نگاری  و  رسانه  هیچ  دیگر 
نمی کنـد.  حس  خطر  دایرۀ  از  بیرون  را  خود 
مصونیت  روزنامه نگاری یی  کارِت  هیچ  دیگر 
که  جمله  این  گفتِن  دیگر  نمی آورد.  بار  به 

گروه های  که  نمی شود  باعث  خبرنگارم«،  »من 
مخالِف مسلح به کسی حمله نکنند. 

حمله به تلویزیون طلوع، زمانی در دستور کارِ 
حوادث  از  رسانه  این  که  گرفت  قرار  طالبان 
قندوز، والیتی که به صورِت مرموز به تصرف 
نشر  مستند  گزارش های  درآمد،  طالبان  گروه 
کرد. گزارش های طلوع در آن زمان، بیش از هر 
رسانۀ دیگری توانست از واقعیت های این شهِر 
تصرف شده پرده بردارد و چهرۀ واقعِی طالبان را 

به نمایش بگذارد. 
طالبان از نشر گزارش هایی از قندوز که در آن جا 
غیرنظامیان  پرداخته  کشتار  و  جنسی  تجاوز  به 
با  سرانجام  و  شدند  عصبانی  به شدت  بودند، 
پخش اعالمیه یی هشدار دادند که به این رسانه 
حمله خواهند کرد. حاال معلوم نیست که واقعًا 

از سوی دست اندرکاراِن  طالبان چه قدر  هشدار 
طالبان  ولی  شد؛  گرفته  جدی  طلوع  رسانۀ 
یک  به  حمله  برای  تصمیِم  در  را  جدیت شان 
رسانه ثابت ساختند. این گروه بدون شک ماه ها 
را  اوضاع  و  کرده  برنامه ریزی  کشیده،  نقشه 
تحِت مراقبت داشته تا بهترین فرصِت حمله را 

برای خود فراهم سازد. 
رسانه  همین  به  محدود  تنها  طلوع  به  حمله 
می گیرد.  بر  در  را  رسانه ها  ُکِل  بل  نمی شود، 
بود. طالبان  به هدِف ُکل  اما  به جز،  این حمله 
نیز  به دیگر رسانه ها  این حمله خواستند که  با 
هشدارباش صادر کنند. طالبان به هیچ صورت 
گروه  این  ندارند.  خوبی  میانۀ  بیان  آزادی  با 
آزادی  نامِ  به  چیزی  خود،  حاکمیِت  زمان  در 
به  اطالع رسانی  نمی شناخت.  رسمیت  به  را 
از  یکی  است.  جامعه  کردِن  فاسد  طالبان،  نظر 
این گروه که در زیر حاکمیِت دولت  هواداراِن 
آزادی  از  قرائت  همین  دقیقًا  می کند،  زنده گی 
گذاشته  نمایش  به  در صفحۀ رخ نمای خود  را 
را  رسانه ها  خانوادۀ  رکیک  الفاظی  با  او  است. 
به  طالبان  حملۀ  از  و  داده  قرار  توهین  مورد 

کارمندان طلوع استقبال کرده است. 
مقدِس  آموزه های  از  فاشیستی  قرائتی  طالبان 
دینی ارایه می کنند که بر مبنای آن می توانند هر 
دین،  از  طالبان  قرائت  در  بکشند.  را  بی گناهی 
با  این گروه  ندارد.  انسانیت وجود  برای  جایی 
این قرائت می خواهد بر ُکِل کشور تسلط بیابد 
و پس از آن، جامعۀ همسان بسازد؛ جامعه یی که 

نمی اندیشد، نمی گوید و نمی داند. 
عنوان  به  طالبان  خواست های  به  وقتی 
نگاه  نیز  صلح  گفت وگوهای  پیش شرط های 
کسی  دست گیِر  این ها  از  فراتر  چیزی  کنیم، 
معناِی  و  سطح  در  را  کشتار  طالبان  نمی شود. 
دیگری حتا در حاکمیِت خود حمایت می کنند. 
طالبان  که  داشت  نمی توان  توقعی  هیچ  پس 
جنگ  از  و  بپیـوندند  صـلح  روند  به  روزی 
دست بردارند. مسلمًا این گروه تا زمانی که به 
دارد،  باور  دینی  متوِن  از  فاشیستی  قرائت های 

می جنگد و با صلح و انسانیت بیگانه است. 
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حادثه یی که همه را 
تکان داد!

 

تلویزیوِن  کارمندان  حامِل  موتر  طالبان  گذشته،  چهارشنبۀ 
طلوع را هدِف حملۀ انتحاری قرار دادند که بر اثر آن، هشت 
تن از کارمنداِن این رسانه کشته شدند و نزدیک به بیست 
تِن دیگرشان، در کنار چند غیرنظامِی دیگر، زخم برداشتند. 
این حمله در حالی صورت گرفت که طالبان از مدت ها قبل، 
رسانه های طلوع و یک را تهدید به حمله کرده بودند و آن ها 
اما سرانجام،  را از جمله اهداِف نظامِی خود دانسته بودند. 
آن ها سه روز پیش موفق شدند که نخستین حملۀشان را بر 
تلویزیوِن طلوع انجام دهند و برخی از کارمنداِن این رسانه 
را در سرک داراالمان هدف قرار دهند. این حمله نشان داد 
که در کنار نظامیاِن کشور که هر روز برای دفاع از وطن و 
مردم جان های شان را از دست می دهند و در کنار این که دامِن 
حمالِت انتحاری و انفجاری به مساجد و منابر نیز رسیده؛ 
رسانه ها هم در از دایرۀ مصونیت خارج شده و در معرِض 

حمالِت سنگیِن دشمن قرار گرفته اند. 
این  در  و  دارند  را  انسانیت  کشتِن  قصد  که  آنانی  مسلمًا 
راه حرمِت قرآن و مسجد را نمی شناسند، هدف قرار دادِن 
رسانه ها برای شان هیچ رقت و دشواری یی ندارد. اما حمله 
با واکنش های مختلفی از سوی مردم و  به تلویزیون طلوع 
و  رسانه ها  است.  شده  مواجه  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای 
طلوع  تلویزیوِن  به  طالبان  حملۀ  رسانه ها،  حامی  نهادهای 
را حمله به تمامِ رسانه ها خوانده و گفته اند که با حمله به 
کارمندان تلویزیون طلوع، رسانه ها این پیامِ خاص را دریافت 
بدل  طالبان  جدِی  اهداِف  از  یکی  به  این پس  از  که  کردند 

شده اند. 
البته این حمله واضح ساخت که دولت به خصوص نهادهای 
امنیتی، در خنثا کردِن فعالیت های دشمنان، حداقل در پایتخت 
که از نیرو و امکاناِت وافر برخوردار است، ناتوان اند و عقیم، 
و یاهم دست هایی در کارند تا طالبان بتوانند برنامه های شان 
را به گونۀ بسیار جدی عملی کنند و هر جایی را که بخواهند، 
هدف قرار دهند. چنان که ما کمترموردی را شاهد بوده ایم که 
نهادهای امنیتی کشور حملۀ انتحاری دشمن را قبل از وقوع، 

کشف و خنثا کرده باشند.
نوع  این  مقابل  در  باید  امنیتی  ارگان های  و  حکومت  اما 
باشند و دامِن خود  قاطع داشته  برنامه و برخوردِ  حمالت، 
را از برخی گمانه ها و اتهامات پاک ثابت کنند؛ زیرا در یک 
تحلیِل نه چندان پیچیده می توان گفت که حمله بر رسانه ها 
این  و  می گیرد  صورت  سانسور  انگیزۀ  با  طالبان،  توسط 
سانسور اگر از یک طرف به سود طالبان می تواند تمام شود، 
به سود حکومت نیز می باشد. یعنی حلقات و مهره هایی در 
در  به ویژه  رسانه ها  نشراِت  نحوۀ  از  که  هستند  نظام  داخِل 
دولتی  مقاماِت  اهمال کارِی  و  طالبان  جنایاِت  پوشِش  زمینۀ 
شکایت دارند و چنین حمالتی را به نفع خود و مهندسی 

نشراِت رسانه ها قلمداد می کنند. 
باید  همه  کشور،  رسانه های  و  بین المللی  و  ملی  نهادهای 
حلقاِت  به  و  باشند  افغانستان  در  بیان  آزادی  حفظ  متوجه 
دولتی یی که در برابِر این ارزِش بزرگ قرار دارند، نباید مجاِل 

فشردِن گلوی آزادی/ رسانه ها را بدهند.
سال  پانزده  در  ما  مردمِ  دستاورد  بزرگ ترین  بیان،  آزادی 
افغانستاِن  در  جهانی  جامعۀ  مباهاِت  و  فخر  مایۀ  و  گذشته 
پساطالبانی ست. اگر این دستاورد از افغانستاِن امروزی گرفته 
باقی  امروز  و  گذشته  میاِن  تمایزی  وجه  هیچ  دیگر  شود، 
نمی ماند. دولت باید موقفش را در برابِر طالبان و آزادی بیان، 
قاطعانه واضح سازد و در مقامِ عمل و گفتار، آزادی اندیشه 

و آگاهی را خط سرِخ و غیرقابِل معاملۀ خود اعالم بدارد.
به  هنوز  تا  ریاست جمهوری  که  می شود  دیده  اما  متأسفانه 
چنین رای و اراده یی دست نیافته و در برخی موارد، طالبان 
آزادی  ارزِش  از  عزیزتر  بسیار  قدرت،  از  حلقه  این  برای 
و  ُگنگ  سیاست های  از  به شدت  افغانستان  مردم  بیان اند. 
دوپهلوی ارگ ریاست جمهوری در قباِل دهشت افکناِن طالب 
شکایت دارند و رویدادِ اخیر فرصتی را برای هر دو طرف 
مساعد ساخته تا حساب خود را در این زمینه تصفیه کنند! 

حمله به طلوع 
حمله به آزادی بیـان است
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به  محدود  تنها  طلوع  به  حمله 
همین رسانه نمی شود، بل ُکِل رسانه ها 
اما  به جز،  این حمله  بر می گیرد.  در  را 
حمله  این  با  طالبان  بود.  ُکل  هدِف  به 
نیز  رسانه ها  دیگر  به  که  خواستند 
اطالع رسانی  کنند.  صادر  هشدارباش 
به نظر طالبان، فاسد کردِن جامعه است. 
زیر  در  که  گروه  این  از هواداراِن  یکی 
دقیقاً  می کند،  زنده گی  دولت  حاکمیِت 
صفحۀ  در  را  آزادی  از  قرائت  همین 
است.  گذاشته  نمایش  به  خود  رخ نمای 
را  رسانه ها  خانوادة  رکیک  الفاظی  با  او 
مورد توهین قرار داده و از حملۀ طالبان 
به کارمندان طلوع استقبال کرده است
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تدین، تظاهر، جهل 
و استفادۀ ابزاری از دین

و  متدین  جامعۀ  در  تدین  و  دین ورزی 
جهل،  با  همراه  گاهی  افغانستان  اسالمِی 
تظاهر و ریاکاری است. افزون بر آن، چه 
دفاع  مدعِی  گروه های  حتا  و  آدم ها  بسا 
در  ابزاری  را  دین  اسالم،  مبین  دین  از 
از  می سازند.  منافِع خود  و  اهداف  جهِت 
شانۀ دین خود را به ثروت و قدرِت دنیا 
این  مخالفاِن  و  رقیبان  سِر  بر  می رسانند، 
دنیایی خود با شمشیر دین ضربه می زنند 
و دین را به جای خیر و رحمت و به جای 
آرامش و  منبع اخالق و اصالح و مرجع 
عامِل  و  خشونت  و  ترس  مصدر  امتنان، 

خون ریزی و کشتار معرفی می کنند!
 طالبان و گروه های تروریستِی ستیزه جو و 
خون ریز، مصداق این آدم ها و این گروه ها 
در  و  دین  در  جهل  و  ناآگاهی  هستند. 
معارف و ضوابط دینی هرچند یک پدیدۀ 
عمومی در میان بسیاری از مسلماناِن جهان 
نافهمی و جهل دینی  اما  شمرده می شود، 
جامعه  هر  از  بیشتر  افغانستان،  جامعۀ  در 
و کشورِ مسلماِن دیگر است. شاید ناشی 
تظاهر  پدیده های  که  باشد  دینی  جهل  از 
به دین در میان جامعۀ  و ریاکاری نسبت 
جامعۀ  هر  از  بیشتر  ما  مسلماِن  و  متدین 
و  می رسد؛  نظر  به  دیگر  دینِی  و  اسالمی 
در این جا و در این جامعه یی که رفتارهای 
با ده ها منهیاِت دینی همراه است،  روزانه 
بیشتر از هر جامعه و کشور دیگِر اسالمی 
مسلمان  عجِم  و  عرب  هر  از  بیشتر  و 
جهان، صدای حمایت و دفاع از دین بلند 
می شود. شاید سرور دهقان کابلی این همه 

را دیده باشد که به زبان شعر فریاد کرد:
 بت خانه نشین استم، از کعبه سخن دارم

عیب است مسلمان را زین کیشی که من 
دارم 

یک  دامن  در  این جا،  بهشت  هشت  هر 
مست است

 کوثر به گدا بخشد، ساقی یی که من دارم 
سخن  مسلمانی  و  دین داری  از  وقتی 
اکثریِت  کم  از  کم  یا  و  همه  می رود، 
در  و  روز  هر  آن که  علی رغم  جامعه 
منهیۀ  و  منکر  ده ها  خود  عادِی  زنده گی 
دینی چون: دروغ، غیبت، رشوت، تقلب، 
دزدی، تهمت، بی عدالتی، ظلم، حق تلفی، 
بی ادبی، مردم آزاری، احتکار، ترک فرایض 
به راحتی و  بسیار  را  و واجبات دینی و... 
به صورِت مستمر و مکرر مرتکب می شوند، 
با حرارت و برافروخته گی به دفاع از دین 
برمی خیزند. این تظاهر و ریاکاری دینی از 
سوی برخی دین ورزاِن مسلمان در حملۀ 
خونیِن گروه تروریستی طالبان بر کارمندان 
اجتماعی  شبکه های  در  طلوع  تلویزیون 
بسیار  فیس بوک،  مانند  مجازی  دنیای 
این که  است.  پرسش برانگیز  و  شگفت آور 
از  خود  کشتار  جنایت  توجیه  در  طالبان 
ترویج فحشا و فساد و تبلیغ فرهنگ غربی 
توسط طلوع سخن گفتند، نه تعجب برانگیز 
طالبان  گروه  زیرا  بحث.  قابل  نه  و  است 
یک گروه تروریستی و جنایت کار هست و 
عمل کردی جز جنایت و کشتار ندارد. اما 
شگفت آور و پرسش برانگیز موضع گیری و 
بیرون  در  که  آن هایی ست  حرف  وحدیِث 
نهادهای  درون  در  حتا  و  طالبان  گروه  از 
و  آموزشی  مؤسسات  و  افغانستان  دولت 
افغانستان  شهرهای  و  پایتخت  تحصیلی 
شماری  حتا  و  مجازی  شبکه های  در  و 
تروریستی  حملۀ  جامعه،  در  عام  افراد  از 
سوی  از  را  طلوع  تلویزیون  کارمندان  بر 
طالبان در دفاع از دین اسالم و در مخالفت 
و  فحشا  غیراسالمی  و  نامشروع  پدیدۀ  با 

فساد تلقی می کنند:
مورد  فساد  اشاعۀ  و  ترویج  اگر  حتا   -1 
ادعای منتقدیِن طلوعـ  که از دیدگاه اصول 
بحث  یک  فساد  اتهامِ  دینی،  ضوابط  و 
جدی ست و نیاز به اثبات از منظر شواهد 
باشد،  موجه  ـ  دارد  معیارهای شریعت  و 
موضوع،  این  مجازات  برای  اسالم  آیا 
که  است  کرده  وضع  را  انتحاری  حملۀ 
کشتار  این  را  دین دار  بسیار  گویا  جمعی 

مشعوف ساخته است؟
در  اسالم  عظیم  و  مقدس  دین  آیا   -2  
افغانستان با نمایش سریال های تلویزیونی 
و  طلوع  تلویزیون  سریال های  آن هم 
به  تلویزیون  این  تفریحی  برنامه های 
که  می شود  تهدید  و  می افتد  مخاطره 
شماری از مسلمانان، کشتار کارمندان طلوع 

را در جهت دفاع از اسالم می پندارند؟
 3- آیا آن هایی که دین داری و مسلمانی 
اجرای  و  تلویزیونی  سریال  نمایش  با  را 
دست  از  و  خطر  در  موزیک  و  موسیقی 
رفته می بینند، دین ورزی و مسلمانی شان 
آیا آن ها  نیست؟  بی ریشه  بسیار سست و 
و  برابر حقانیت و عظمت دین، شک  در 
و  دین  این چگونه  نمی دارند؟  روا  تردید 
یا  و  سریال  انتشار  که  است  دین داری یی 
آوازِ یک خواننده موجب تضعیف و تهدید 

آن می شود؟ 
طالبان  جنایت  از  که  آن هایی  چرا  4ـ 
دلیِل  به  فقط  طلوع  کارمندان  کشتار  در 
مخالفت با فساد و فحشا به عنوان منکرات 
انواع  برابر  در  می کنند،  حمایت  اسالمی، 
باال  منهیاِت دینی که در  دیگِر منکرات و 
و  نمی دهند  نشان  حساسیت  رفت،  تذکر 

اظهار مخالفت نمی کنند؟

حملۀ  به  را  کشور  این  دولتی  مسووالن  پاکستانی،  طالبان 
دوباره به مکتب ها و دانشگاه ها تهدید کرد.

ویدیویی که  پیام  یک  در  پاکستان،  رسانه های  گزارش  به 
شد،  پخش  پاکستان  اجتماعی  شبکه های  در  سریع  خیلی 
تصویری از عمر منصور طراح اصلی حمله به مکتب  پیشاور 
و  مکتب ها  می گوید:  که  می شود  دیده  باچاخان  دانشگاه  و 
زیرا  داد  خواهیم  قرار  حمله  مورد  را  بیشتری  دانشگاه های 
این مراکز محل پرورش افرادی مثل وکال، افسران نظامی یا 
نماینده گان مجلس هستند که شریعت و حاکمیت الهی را به 

چالش می کشند.
به  او  عوامل  حمله  از  بعد  و  دسمبر   16 روز  منصور  عمر 
از  نفر   150 کشته شدن  به  منجر  که  پیشاور  در  مکتبی 
دانش آموزان و کادر آموزشی این مکتب شد، پیام ویدیویی 

مشابهی صادر کرد و گفت : اگر قرار است زنان و کودکان 
ما در حمالت شما کشته شوند، پس کودکان شما هم جان 
سالم بدر نخواهند برد. اگر شما به ما حمله کنید، ما هم انتقام 

افراد بی گناه خود را خواهیم گرفت.
در  دانشگاهی  به  طالبان  حملۀ  در  گذشته  چهارشنبه  روز 

شمال غرب پاکستان، موجب کشته شدن 26 نفر شد.
یک روز پیش از حمله به این دانشگاه نیز انفجاری انتحاری 

در نزدیکی شهر پیشاور، دست کم 12 کشته برجا گذاشت.
انفجار در شهر کویته در مقابل یک مرکز  نیز  هفته گذشته 

واکسیناسیون فلج اطفال، حدود 15 قربانی گرفت.
دوباره  افزایش  سال  میالدی،   2016 سال  می رسد  نظر  به 

حمالت تروریستی در پاکستان باشد.
ارتش پاکستان از بهار سال گذشته عملیات نظامی گسترده 
طالبان  علیه  را  عضب‹  ›ضرب  عملیات  به  موسوم  یی 

این  آغاز کرده و  پاکستان  مناطق شمال غرب  پاکستانی در 
عملیات که به گفته ارتش تا کنون موجب کشته شدن حدود 

سه هزار و 500 تروریست شده است، همچنان ادامه دارد.
گروه طالبان پاکستانی بارها تهدید کرده ست که این حمالت 

ارتش پاکستان را بی جواب نخواهد گذاشت.
اسالم آباد زیر انتقاد جهانی است که با گروهی از تروریستان 
این  منافع  که  را  تروریستان  از  گروهی  اما  می کند؛  مبارزه 
سیاست  در  جریانی  عنوان  به  نمی کنند،  تهدید  را  کشور 

خارجی خویش مورد استفاده قرار داده و کمک می کند.
درحالی که به گفتۀ آگاهان، تروریستان به هیچ صورت نباید 
تفکیک شوند. آن ها همه دشمن جان آدم ها هستند و بنابراین 

باید با آنان برخورد مشابه صورت گیرد. 

هارون مجیدی
یک  روایت گر  خراسان  از  عیاری  کتاب 
نسل عیاری مردمان افغانستان که دو دهه 
از آن  بعد  پیش در مطبعۀ دولتی چاپ و 
بسیار  کیفیت  با  و  قانونی  غیر  به صورت 
پایان در پاکستان چاپ شده بود، این بار با 
کیفیت مرغوب و به صورت رسمی توسط 
نشر زریاب در کابل باز چاپ شده است. 

مرحوم  نوشتۀ  خراسان  از  عیاری  کتاب 
نام دارترین شاعر و  استاد خلیل اهلل خلیلی 
پیوند  در  که  است  فارسی  زبان  نویسندۀ 
امیر  ماه حکومت داری  نُه  و  به شخصیت 

حبیب اهلل کلکانی است.
طراح جلد عیاری از خراسان را آرش شرر 
برگ آرایی  را  آن  اندرابی  و  است  ریخته 
کرده و رسامی روی جلد آن را نذیر احمد 

عظیمی به دوش داشته است.
و  رقعی  قطع  با  144برگ  در  کتاب  این 
شمارۀ نشر مسلسل 43 در زمستان 1394 
خورشیدی، و در هزار نسخه به بازار کتاب 

آمده است.
استاد واصف باختری در نخستین برگ های 
با عنوان »درنگی در  این کتاب در مقدمۀ 
پژوهش گر  و  سخنور  تاریخ«  شط  کنار 
استاد خلیل اهلل  ما روان شاد  بزرگ روزگار 
فرمان روایی حبیب  روزگار  در  که  خلیلی 
)مستوفی  او  دیوانی  عمال  از  کلکانی  اهلل 
بلخ( و طرف اعتماد و احترام او بوده است، 
پدر، دودمان، خوردسالی، جوانی  بارۀ  در 

قدرت  سریر  بر  چگونه گی  و 
شگرف  چهرۀ  این  تکیه زدِن 
تاریخی، این تالی رویگر زادۀ 
آگاهی هایی  یعقوب،  سیستان 
در دسترس خوانندۀ ژرف نگر 
نثری  با  می گذارد،  واقع گرا  و 

دل نشین و سیال.
استاد واصف باختری در ادامۀ 
این یادداشتش می افزاید: سیال 
از این دیدگاه که نثر دل نشین 
داستان  حریرین  طیلستان 
می افگند،  دوش  به  تاریخی 
یک  نبشتۀ  به  صرفًا  گاهی 
همگون  حرفه یی  تاریخ نویس 
بیان  به شیوۀ  می شود و گاهی 
نزدیکی  نقادان و روایت گران، 
یک  به  و  می رساند  هم  به 
سخن، به هر سطح این منشور 
خوانندۀ  بنگریم،  که  بلورین 
قلم  ستایش  به  را  دادگزین 
جوالن گر خلیلی بر می انگیزد.

در  که  به سخنانی  اشاره  با  او 
کارنامۀ  و  زنده گی  به  پیوند 

گذشته  سال های  طی  کلکانی  حبیب اهلل 
جنبش  رهبر  گاهی  را  او  و  شده  گفته 
اهلل،  رسول  دین  خادم  راهزن،  دهقانی، 
گماشتۀ استعمار، پیشاهنگ پیکار با سیطرۀ 
دیرین یک دودمان سلطنتی، رزمندۀ دلیر و 
جگرآور، نامجوی گربز و مکار، ابزار دست 
بزرگ گفته اند،  دار  چند روحانی و زمین 
کم تر  تاکنون  سوگ مندانه  ولی  می نویسد: 
سیمای  که  است  گماشته  همت  مورخی 
که  را همان گونه  برانگیز  مرد شگفتی  این 
بوده است، ترسیم کند و به تحلیل و تعلیل 
رویدادهای جامعه یی که خیزش حبیب اهلل 

کلکانی را در بطن خویش پرورد، بپردازد.
به باور استاد باختری: عامل دیگری که در 
کلکانی  حبیب اهلل  سیمای  ماندن  ابهام آمیز 
یاری می رساند، این است که ما، فرزندان 
این  مردم  مطلق گراترین  بوم،  و  مرز  این 
بودن  بغرنج  به  اصاًل  ما  هستیم.  سیاره 
شخصیت آدم ها و به ویژه رهبران و فرمان 
باور  حادثه ها،  بودن  جانبه  چند  و  روایان 

نداریم.
از  عیاری  کتاب  که  غیرت  غالم سخی 
اثر  بر  نخستین بار  برای  که  خراسان 
به  1370خورشیدی،  سال  به  او  تالش 
کتاب  این  بر  یادداشتی  در  رسیده  چاپ 
می نویسد: از استاد خلیلی باید سپاس گزار 
خراسان«  از  »عیاری  نگارش  با  که  بود 
ما  تاریخ واقعی وطن  به  پرداختن  اندیشۀ 
را بیدار کرد. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم 
وجود  به  اثر  این  پیرامون  که  مبحثی  که 
ادبیات و  غنابخشی  آمد، خود در  خواهد 

تاریخ معاصر ما یاری خواهد رساند.
به نوشتۀ آقای غیرت: »عیاری از خراسان« 
شیپور آزادی و رهایی اندیشه و احساس 
و عاطفه و اندرز و اخالق است که استاد 
خلیلی همچون بنایی شکوه مند برای ما و 

نسل های آینده به یادگذاشته است.
کاسه برج، قصر دختر شاه، عقاب، خیمه 
پیمان  بامیان،  میر  دختر  گندمک،  گاه 
برادری، شهرزاد قصه گو، احساس آرامی، 
بانوی بزرگوار، در کار گالب و گل، سبد 

انگور، بابا، الال، دو سردار ملت، عقده ها، 
خانواده  از  دوری  انتحار،  جگر،  سرگین، 
شگوفۀ  فروش،  انگور  بخارا،  داستان  و 
سیاست  دو،  هر  یا  جنون  عشق،  بادام، 
خارجی، سپاهی بیسواد، زندان، دل مادر، 
لحظۀ تصمیم، سحرگاه فیصله کن، سلطان 
چندین  پی  در  دربار،  صفت،  درویش 
قربانی، شادمانی عشق، پایان کار، شب های 
دامان قصاب بخش ها و  پیمان و  آخرین، 

عنوان های عیاری از خراسان اند. 

هشدار طالبان پاکستانی:

بار دیـگر حـمله خواهیـم کرد

»عیاری از خراسان« چاپ شد

محمداکرام اندیشمند



عادل مشایخی
مرگ«  فیلسوف  »دلوز  من  بحِث  عنوان 
است، اما قصدم از به کار بردِن این عبارت، 
معرفی دلوز و فرو کاستِن او به یک فرمول 
آزمون گری  نوعی  هدف  بلکه  نیست؛ 
کلی گویی،  جای  به  منظور،  این  به  است. 
متمرکز  دلوز  آثار  از  یکی  از  بخشی  بر 
مفهومی  منحنِی  یک  می کوشم  و  می شوم 
تعریف  و  معرفی  نه  غرض  کنم.  ترسیم 
به  دلوز  مفاهیم  از  القای حس  بلکه  دلوز، 
با  ناآشنا  یا  شکلی است که مخاطباِن آشنا 
این فیلسوف، وسوسه شوند سراِغ آثار او 
experimenta�( آزمون گری و   بروند 

tion( خودشان را داشته باشند. 
چیست؟«  دلوز  »فلسفۀ  اصلی  پرسش 
نیست، بلکه پرسش این است که »با دلوز 
چه می توان کرد؟« پاسخی که به این سوال 
می دهم، یگانه کاری نیست که با این فلسفه 
من  بحِث  خالصۀ  بنابراین  کرد.  می توان 
یک پیشنهاد است؛ یعنی می کوشم ماشینی 
بسازم که اگرچه قابل نقد و قضاوت است، 
برابر  یا  کپی  و  اصل  انطباق  اساس  بر  اما 
شود،  ارزیابی  نباید  رونوشت  کردِن  اصل 
بلکه بر اساس کارکردش باید مورد ارزیابی 
آیا این  با این پرسش ساده که  قرار گیرد. 

ماشین کار می کند یا خیر.
نوعی پیوسته گی در اندیشۀ دلوز از 1953 
تا 1994 می بینم. این پیوسته گی به معنای 
این  منظور  بلکه  نیست،  مکانیکی  تکرار 
در  می توان  را  دلوز  فلسفی  کار  که  است 
نظام  این  کرد.  مشاهده  »نظام«  یک  قالب 
نظام  این  دید:  نظرگاه  دو  از  می توان  را 
یک  و  »پدیده شناسانه«  جلوۀ  یا  بُعد  یک 
بُعد یا جلوۀ منطقی دارد. این تقسیم شاید 
تا حدی هگلی کند که برخی آن  را  دلوز 
اما من معتقدم دلوز تحت  را نمی پسندند، 
تأثیر ژان هیپولیت، از برخی جهات هگلی 

است.
و  تکرار  و  تفاوت  در  دلوز  اصلی  مسالۀ 
را  کتاب  این  سراِغ  رفتن  در  ما  راهنمای 
می شود نقد تصویر جزمِی اندیشه و نشان 

خواند.  اندیشیدن  دگرگونۀ  شرایط  دادِن 
است  برداشتی  اندیشه«  »تصویر  از  منظور 
می کند.  عرضه  اندیشه  از  فلسفه  یک  که 
قضاوت  را  اندیشیدن  کانت،  فلسفۀ  مثاًل 
مفهومی  پرسوناژ  و  می کند  تعریف  کردن 

فلسفه اش »قاضی« است.
متمرکز  آن ها  بر  که  دلوز  آثار  از  بخشی 
دومِ  فصل  به  مربوط  در حقیقت  می شوم، 
کتاب تفاوت و تکرار است، آن جا که دلوز 
می پردازد.  زمان«  »تکوین  منطق  تحلیل  به 
تفاوت و تکرار همان طور که می دانید، در 
سال 196۸ نوشته شده و بر اساس برخی 
دوره بندی های رایج متعلق به دورۀ نخست 
کار دلوز است. در مورد دوره بندی اندیشۀ 
دلوز برداشت های متفاوتی هست. اما آن چه 
دوره بندی هاست،  این  نتیجۀ  دارد،  اهمیت 
یک  از  نیست.  دلوزشناسی  ما  قصد  زیرا 
ممکن  دلوزشناختی  اصطالح  به  دیدگاه 
است این دوره بندی ها اهمیت داشته باشد، 
نتیجه یی  کارکرد چه  منظر  از  دید  باید  اما 
از این دوره بندی ها به دست می آید. اریک 
الی یز یکی از کسانی است که اندیشۀ دلوز 
و  می کند  تقسیم  مختلف  دوره های  به  را 
گواتری  با  او  برخورد  نیز  را  عطف  نقطۀ 
مخالفان  بین  هم  دوره بندی  این  می داند. 
با  همدل  فیلسوفاِن  میان  هم  و  منتقدان  و 
بدیو،  مثل  منتقدانی  دارد.  هوادارانی  دلوز 
و  خوب  دلوز  یک  می گویند  و...  ژیژک 
یک دلوز بد داریم. دلوز خوب مربوط به 
تعبیر  به  است.  با گواتری  برخورد  از  قبل 
ایشان دلوز مفاهیم اصلی اش را تحت تأثیر 
دیگر،  سوی  از  می گذارد.  کنار  گواتری 
برخی شارحان دلوز این تقسیم بندی را با 
قضاوتی دیگر می پذیرند، از نظر این گروه، 
با گواتری است و دلوز  دلوز خوب دلوز 
اول  دلوز  یعنی  گواتری  از  قبل  دلوز  بد 
و  است  روان کاوی  از  متأثر  و  ساختارگرا 
بعدها تحت تأثیر گواتری از روان کاوی و 

ساختارگرایی فاصله می گیرد.
اما  نمی دانم.  غلط  را  برداشت ها  این  من 
نوعی  دلوز،  شارحان  برخی  از  پیروی  به 

تا   1953 از  دلوز  اندیشۀ  در  پیوسته گی 
معنای  به  پیوسته گی  این  می بینم.   1994
این  منظور  بلکه  نیست،  مکانیکی  تکرار 
در  می توان  را  دلوز  فلسفی  کار  که  است 
قالب یک »نظام« مشاهده کرد. این نظام را 
یک  نظام  این  دید:  نظرگاه  دو  از  می توان 
بعد  یک  و  شناسانه«  »پدیده  جلوۀ  یا  بُعد 
یا جلوۀ منطقی دارد. این تقسیم شاید دلوز 
را  آن  برخی  که  کند  هگلی  حدی  تا  را 
نمی پسندند، اما من معتقدم دلوز تحت تأثیر 
ژان هیپولیت، از برخی جهات هگلی است. 
همان طور که از برخی جهات قرابت هایی با 
پدیدۀ شناسانی چون هوسرل و مرلوپونتی 
از  متفاوت  و  مستقل  کاماًل  اما  دارد، 
و  می اندیشد  رایج  معنای  به  پدیده شناسی 
این دقیقًا به دلیل بُعد منطقی نظامِ او است. 
یعنی شاید این بُعد منطقی است که فاصلۀ 
حد  بیشترین  در  را  پدیده شناسی  با  دلوز 

ممکن شکل می دهد. 
راجع  مجموعه مقاالتی  در  ریکور 
ویژه گی  می گوید:  پدیده شناسی  به 
پدیده شناسی هوسرلی و پساهوسرلی قطع 
رابطه با منطق است. اما دلوز از این حیث 
به شیوۀ خاِص خود یک  که  است  هگلی 
به  را  خاص  پدیده شناسی  یک  و  منطق 
ادامه  در  می کند.  تبدیل  نظام  یک  بعد  دو 
می کوشم تا آن جا که وقت و حوصلۀ این 
جلسه اجازه می دهد، با رجوع به تفاوت و 
فلسفی  نظام  منطقی  بُعد  از  طرحی  تکرار 
را  پدیده شناسانه  جلوۀ  کنم.  ترسیم  دلوز 
»سینما  کتاب های  بر  تکیه  با  دیگر  جایی 
ایده،  کرده ام]دلوز،  تشریح   »2 و»سینما   »1
با توجه به  زمان؛ نشر بیدگل، زیر چاپ[. 
می توان  که  است  دلوز  نظام  منطقی  بُعد 
یا هرگونه  و هگل  دلوز  میان  قاطع  مرزی 
منطق  موتور  اگر  کرد.  ترسیم  هگلیانیسم 
دیالکتیکی هگل مفهوم تناقض و وساطت 
به جای  دلوز  دیفرانسیل  منطق  در  باشد، 
وساطت،  به جای  و  »تفاوت«  تناقض، 

»تکرار« داریم.
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راز 100 ساله شدن 
چیست؟

بخش نخسـت

عمر طوالنی به ژن هایی که هنگام تولد به ارث می بریم و سبک زنده گی، )تغذیه، 
محل زنده گی و آسیب های روحی روانی( بسته گی دارد. پیش از سال 199۸، میزان 
تأثیر این عوامل بر طول عمر مشخص نبود. دانشمندان سویدنی اواخر دهۀ 90 
میالدی میزان تأثیر عوامل موثر بر طول عمر )تغذیه، محل زنده گی و آسیب های 
روحی روانی( را اندازه گرفتند. آن ها با بررسی دوقلوهای همسان به این نتیجه 
رسیدند که تأثیر ژن ها بر طول عمر، 30 درصد است و سبک زنده گی نقش کلیدی 

در افزایش آن دارد.
 دکتر برندلی ویلکاک، استاد انستیتو مطالعات پزشکی پاسفیک در  هاوایی معتقد 
است: »شما می توانید ژنی سالم داشته باشید اما با تغذیۀ نامناسب همه چیز را نابود 
کنید. برای داشتن عمر طوالنی عالوه بر ژن های سالم باید سبک زنده گی سالم، 

تغذیۀ مناسب، فعالیت بدنی و خواب کافی داشته باشید.«
رژیم غذایی جادو می کند

مطالعات پژوهشگران دانشگاه ایالتی یوتا، یافته های دانشمندان سویدنی را تأیید 
می کند. زنانی که در امریکا عمر طوالنی دارند، عاشق راننده گی هستند، از دخانیات، 

کافئین و الکول دوری و هشت سال بیشتر از مردان امریکایی عمر می کنند. 
دکتر پرثت اعتقاد دارد: »این درس بزرگی برای همۀ ماست. من عمیقًا باور دارم با 
تغییر در رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی، خواب مناسب، پرهیز از دخانیات و 
الکول، فعالیت ذهنی و... همۀ انسان ها می توانند دست کم تا 75 ساله گی زنده گی 

همراه با سالمتی داشته باشند.« 
انواع  به  ابتال  و  تحرک  عدم  و  آماده  غذاهای  از  استفاده  با  امریکایی  شهروندان 
به  عمر  کاهش  دربارۀ  محققان  یافته های  قلبی،  نارسایی های  جمله  از  بیماری ها 
دلیل تغذیۀ نامناسب و عدم تحرک را تأیید کردند، اما شهروندان 100سالۀ اوکیناوا 

روش سنتی را برای زنده گی انتخاب کرده اند.
 ویتامینE  و سویا فراموش نشود

بر اساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و دانشمندان دانشگاه 
ایالتی  هاوایی امریکا، شهروندان جاپانی با مصرف 60 تا 120 گرم سویا در روز 
اول مصرف سویا  مقام  در روز مصرف می کنند(،  که 10 گرم  از چینی ها  )بیش 
در جهان را در اختیار دارند. این مادۀ غذایی که سرشار از فالونوییدها ) نوعی 
آنتی اکسیدان( است، میزان ابتالی جاپانی ها به سرطان را به میزان زیادی کاهش 

می دهد.
ابتالی کهنساالن اوکیناوایی به زوال عقل )بیماری آلزایمر( بسیار کمتر از  میزان 
کهنساالن امریکایی و اروپایی است. پژوهشگران دانشگاه بن آلمان معتقدند کاهش 
ابتالی جاپانی ها به زوال عقل به علت وجود ویتامین  E در رژیم غذایی آن هاست 

که از مغز در برابر بیماری ها محافظت می کند.
اوکیناوا، می توان گفت زنده گی  تحلیل زنده گی شهروندان  بررسی، تجزیه و  با   
با  این جزیره  است. شهروندان  کاهش طول عمر  علل  از  یکی  در غرب،  مدرن 
در  زنده گی  با روش های  تطبیق  و  جاپان  سنتی  تغذیۀ  و  زنده گی  انتخاب سبک 
بیماری ها از جمله  انواع  ابتال به  دنیای امروز و فعالیت ذهنی و جسمی، شانس 

سرطان، حملۀ قلبی و زوال عقل را به میزان زیادی کاهش داده اند. 
اما داکتر ماکوتو سوزوکی، سرپرست تیم تحقیق روی کهنساالن اوکیناوا می گوید: 
»به دلیل تغذیۀ نامناسِب جوانان این جزیره و مصرف غذاهای آماده، در دهه های 

آینده شهروندان این جزیره عمر طوالنی نخواهند داشت.«
دکتر جیانی پس، متخصص دانشگاه ساردنیا هم معتقد است: »زنده گی کهنساالن 
فعالیت  دلیل  به  و  اوکیناوایی  زنده گی شهروندان صدسالۀ  مشابه  ساردنیا  جزیرۀ 

بدنی و ذهنی و کمک به هم نوع ها عاری از اضطراب است.«
منبع: پرشین پرشیا

تکرار 

همواره 

پیشاپیش 

آغاز شده



حمیدرضا امیدی سرور
 

کار  آن ها  با  که  کسانی  میان  از  می گفت:  وایلدر  بیلی 
دربارۀ  می رسد،  من  به  هرکسی  که  نفرند  دو  کرده ام، 

آن ها می پرسد: مرلین مونرو و ریموند چندلر.
تکلیف مرلین مونرو مشخص است: بازیگر خوش چهرۀ 
سینمای هالیوود که مرِگ مرموز و زودهنگامش در اوج 
شهرت، از او یک افسانه ساخت و هنوز که هنوز است، 
محبوبیتش پابرجا و کنجکاوی دربارۀ او بسیار است. 
با  می توانست  کسی  کمتر  که  َگنِددماغی  نویسندۀ  اما 
اخالق عجیب وغریِب او کنار بیاید، این وسط چه کار 

می کند؟
خود وایلدر در چند ماه همکاری نزدیک با او )برای 
نوشتن فلم نامۀ غرامت مضاعف(، مجبور بود همه رقمه 
به تریِج  قبای آقای چندلر  مبادا که  باشد،  مبادی آداب 
مشاهیر  پیاده رِو  در  که  نویسنده یی  تنها  بربخورد! 
دیگر  کنار  در  او،  به  افتخار  هم  ستاره یی  هالیوود، 
)یعنی  داده شده  قرار  این کارخانۀ رویا سازی  مشاهیر 
ریموند چندلر به  اندازۀ دیگر مشاهیر هالیوود، معروف 
از  قضا  از  که  کج خلقی  نویسندۀ  است(؛  محبوب  و 
هالیوود و مناسباِت آن و حتا خود سینما نفرت داشت!
نه ستارۀ سینما بود و نه حتا در زمان حیاتش، چهرۀ 
این   با  می آمد.  شمار  به  رسانه ها  برای  عالقه یی  مورد 
یاد می کنند  کبیر«  »چندلر  به  عنوان  او  از  امروز  حال، 
و هرچه زمان می گذرد، بر اعتبار و محبوبیتش افزوده 

می شود.
مدیون  را  شهرتش  که  کسی ست  بارز  مصداق  چندلر 
بوده.  آثارش  جادوی  باألخص  و  جذابیت  اهمیت، 
نوشته،  درخشان  چنین  آثاری  که  کسی  می توان  مگر 
دوست نداشت؟ شکی نیست چندلر کار خود را بسیار 
جدی گرفته بود، با این که بعید می دانست دیگران آن 
پیش بینی می کرد  کنند. شاید هم  مهم تصور  را خیلی 
و  شود؛  روشن  کارش  اهمیت  که  آمد  خواهد  روزی 
که  تو  گفت:  او  به  نویسنده یی  وقتی  همین خاطر  به 
نوشتن  را صرف  عالی می نویسی، چرا وقتت  این قدر 

من  برای  داد:  جواب  می کنی؟!   پولیسی  داستان های 
نوشتن  نوع  جدی ترین  پولیسی،  داستان  نوشتن 
نمی اندیشید،  این گونه  اگر  و  به مضمون(  )نقل  است. 
با  که  باشد  انگشت شمار کسانی  از  یکی  نمی توانست 
از جایگاه یک گونۀ صرفًا  را  پولیسی  ادبیات  آثارش، 
سرگرمی سازی و عامه پسند، به سبکی ادبی )همان قدر 
دهد.  ارتقا  باشند(  جدی  می توانند  سبک ها  دیگر  که 
نویسنده گان  دیگر  برخالف  نیست،  تعجب  پس جای 
او  بودند،  پرکار  بسیار  اغلب  که  جنایی  پولیسی  آثار 

گزیده کار بود و با وسواس می نوشت.
و  معروف ترین  از  یکی  عین  حال،  در  چندلر 
ادبیات  کارآگاهان  شریف ترین  البته  و  محبوب ترین 
پولیسی جنایی را به نام فیلیپ مارلو خلق کرد؛ مردی 
َکلبی َمسلک، تلخ اندیش و تنها، که در موقع لزوم بسیار 
حاضرجواب می شد. حاضر جوابی اش جذاب و توأم 
با ظرافت و طنزی تلخ بود و اغلب چون شهسواری 
می رسید؛  راه  از  سقوط  حال  در  دختران  نجات  برای 

شوالیه یی با کالهِ شاپو!
چندلر،  ویژه گی  مهم ترین  بگذریم،  که  این ها  همۀ  از 
تقلیدناپذیر  نثری  با  او در نوشتن بود،  سبِک جادویی 
و منحصر به فرد؛ افزون بر این، دیالوگ نویسی قهار و 

استاد توصیفاتی  تأثیرگذار و به یادماندنی بود.
امریکا  شیکاگوی  در   1۸۸۸ سال  به  چندلر،  ریموند 
از جدایی پدر و مادرش، در کودکی  متولد شد، پس 
به انگلستان رفت و تا جوانی در آن جا ماند. این دوره 
تأثیری عمیق بر او گذاشت به خصوص به عنوان فردی 

مبادی آداب که تربیت جنتلمن مآب انگلیسی داشت.
هنگام ازدواج، زنی را برگزید که هجده سال از خودش 
بزرگتر بود، همراهی با زنی که جای خواهر بزرگ ترش 
بود، در مجامع مختلف، او را اذیت می کرد؛ با این حال 
از  پس  که  آن قدر  داشت؛  دوست  بسیار  را  همسرش 

مرگ او، دست به خودکشی زد، اما نجات پیدا کرد.
ریموند  همسرش،  مرگ  از  بعد  سال  پنج  سرانجام، 
تنی  با  ریه ،  التهاب  به  ابتال  دلیل  به   1959 در  چندلر 
رنجور روی تخت بیمارستان چشم از جهان فروبست ـ 
 Poodle در حالی که هنوز نوشتن نیمی از رمانی به نام
Spring باقی  مانده بود که بعدها توسط نویسنده یی 

دیگر کامل شد.
ریموند چندلر دیر داستان نویسی را شروع کرد، اولین 
داستانش »حق السکوت بگیرها آدم نمی کشند« در سال 
»بلک  مجلۀ  در  بود،  ساله  پنج  و  چهل  وقتی   ،1933
تنها  این حساب،  با  شد.  منتشر  سیاه(  )نقاب  ماسک« 
بیست و پنج سال را به داستان نویسی گذراند. در قیاس 
با دیگر نویسنده گان آثار پولیسی، در  همین بیست و 
و  رمان  هفت  تنها  بود.  کم کار  چهره یی  نیز  سال  پنج 
بیست و سه داستان کوتاه و بلند از او منتشر شد، که 

هشت تای آن ها را خودش کنار گذاشت.
»قاتل در باران« یکی از این هشت  داستان بود که چندلر 
در زمان حیاتش راضی نشد در قالب کتاب منتشر کند. 

نه این که به نظرش داستان های به دردنخوری بودند؛ نه. 
او از این هشت داستان، بعدها به عنوان پشتوانۀ نوشتن 
تنها  و  بود.  کرده  استفاده  رمان های خودش  از  تا  سه 
نشر  به  راضی  خود  حیات  زمان  در  چندلر  که  علتی 
دوبارۀ این هشت داستان در قالب کتاب نشد، این بود 
برای  که  داستانی  کردن  منتشر  از  خوبی  احساس  که 

نوشتن اثر دیگری از آن استفاده کرده بود، نداشت.
»قاتل در باران« چهارمین داستانی ست که به قلم چندلر 
سال  چند  شد.  منتشر  ماسک(  بلک  )در   1935 در 
بعد، او از این داستان نیمه بلند برای نوشتن فصل های 
اولین  شانزدهِم  تا  دوازدهم  و  دهم  تا  ششم  چهارم، 
کرد.  استفاده  بزرگ«  »خواب  رمانش  معروف ترین  و 
کوتاه  داستان  دو  از  استفاده  با  نیز  رمان  دیگر  فصول 

»پرده« و »سنگ یَشم ماندارین« نوشته شده  است.
همین  که یک نویسنده بتواند از سه داستان کوتاه مستقل 
پیرنگ حساب شده  از  برخوردار  و  عالی  رمانی  خود، 

بنویسد، حاصل چیزی جز نبوغ نمی توانست باشد.
اما آن چه گفته شد، بدین معنا نیست که »قاتل در باران« 
داستان  این  نیست.  ارایه  قابل   مستقل،  اثری  به عنوان 
آثار  سبکی  ویژه گی های  که  کامل  اثری ست  نیمه بلند، 

چندلر را نیز در خود دارد.
در رمان »خواب بزرگ« برای نخستین بار شاهد حضور 
فیلیپ مارلو، هستیم؛ کارآگاه ثابت رمان های چندلر که 
در داستان های کوتاه چندلر، وجوه گوناگون شخصیت 
زده  اتود  دیگر،  نام هایی  با  کارآگاه هایی  قالب  در  او، 
شده و سرانجام برای نخستین بار در خواب بزرگ، از 
یکی  عنوان  به   که  کارآگاهی  می شود.  رونمایی  مارلو 
برای  ادبیات،  از  برخاسته  از محبوب ترین شمایل های 

همیشه ماندگار شد.

آثار چندلر، شاخِص گونه یی مدرن از ادبیات پولیسی 
هستند که خاستگاهش مجلۀ »بلک ماسک« )مجله یی 
پالپ و مختص داستان های پولیسی( بود و نویسنده گان 
ارل  ریموندچندلر،  همت،  دشیل  همانند  آن  معروف 
استنلی گاردنر، هوراس مک کوی و… با آثارشان نقطۀ 
سنتی  جنایِی  پولیسی  ادبیات  طالیی  دوران  بر  پایانی 
کلیشه یی  قراردادهای  از  که  پولیسی یی  آثار  گذاشتند. 
این گونه پیروی می کردند و نویسنده گان شاخص آن، 
همانند آگاتا کریستی، دروتی ال سایرس و… در اروپا 
فضاهای  در  اغلب  آن ها   داستان های  بودند.  متمرکز 
محدود به خانه های اشرافی و با شخصیت های متعلق 
همتایانش،  و  چندلر  اما  می گذشت.  مرفه  طبقات  به 
تودۀ  زبان  از  و  بردند  اجتماع  به دل  را  داستان ها  این 
مردم نیز برای نوشتن آثارشان بهره  گرفتند. بنابراین به 
ادبیات پولیسی ریالیستی که به جرم و جنایت  عنوان 
در الیه های درونی جامعه می پرداختند، معروف شدند.
اجتماع  دل  از  که  مارلو  فیلیپ  چون  کارآگاهی  فرق 
در  را  سوژه هایش  که  پوارو  هرکول  با  بود،  برخاسته 
در  می کرد،  پیدا  مرفه  طبقۀ  با  برخاست  و  نشست 
قدرت  و  توان مندی  اثبات  برای  نه  مارلو  که  بود  این 
سلول های خاکستری مغزش )نکته یی که پوارو همیشه 
به آن می نازید( و نه حتا صرفًا برای اجرای قانون، که 
یا  پیش گیری  برای  و  این ها  ورای  ضرورتی  دلیل  به 
مبارزه با انحراف و نجات انسان های بی گناه و قربانی 
از سقوِط کامل، وارد گود می شد، حتا اگر برای او نفع 

مالی هم نداشت.
او در توصیف های  به دلیل سبک خاص  نثر چندلر،   
برگردان  در  دیالوگ نویسی اش،  نوع  خاصه  و  موجز 
فارسی، َمحکی جدی برای هر مترجمی ست. مترجمی 
که هم باید ظرایف زبانی، ریتم و ایجاز این نثر را از 
کار آورد و هم دیالوگ های چندپهلوی او را به فارسی 
معادل سازی کرده و هم این که طنازی های موجود در 
کند.  حفظ  جذابیتش  عوامل  از  یکی  به  عنوان  را  آن 
چنان که اهل  فن بر این باورند که با وجود ترجمه های 
شناخته  بعضًا  چهره های  و  چندلر  آثار  از  گوناگون 
آن  جای  هنوز  رفته اند،  آثار  این  سراغ  به  که  شده یی 
ترجمه ها که حق مطلب را در مورد آثار او ارایه کنند، 
از سطح توقع  با فرو کاهیدن  این  حال،  با  خالی ست. 
خود، فعاًل به آن چه در اختیار داریم، بسنده می کنیم و 

آن ها را غنیمت می شمریم.
به همت  رفیعی  زایر  ترجمۀ سیما  با  باران«  در  »قاتل 
شده  منتشر  مستقل،  کتابی  قالب  در  نو،  روزگار  نشر 
فارسی  به  بار  دو  نیز  این  پیش  از  داستان  این  است. 
بار  دیگر  و  اسماعیلی  کاظم  توسط  بار  یک  آمده،  در 
توسط امید نیک فرجام. مترجمان قبلی با توجه به کم و 
کیِف آثار چندلر و سبک خاص او، زبانی نزدیک تر به 
زبان محاوره یی را برگزیده بودند، اما سیما زایر رفیعی، 
ترجیح داده نثری غیر محاوره یی و ادبی تر انتخاب کند. 
با این  حال، کماکان تجربۀ خواندن اثری از چندلر، در 

این کتاب نیز جذابیت خود را حفظ کرده است.
این کتاب سی وچهارمین جلد از مجموعۀ »داستان های 
مدرن کالسیک« است که نشر روزگار نو در چند سال 
اخیر تمرکز خود را روی انتشار آن ها گذاشته و تا کنون 

بیش از چهل وپنج جلد آن منتشرشده است.
»داستان های مدرن کالسیک« با حفظ جذابیت و تنوع، 
مجموعه یی از آثار کوتاه و بلند نویسنده گان مدرن قرن 
بیستم را در دستور کار خود قرار داده، کاری که فی نفسه 
بسیار ارزنده محسوب می شود. البته جای نوشته یی در 
کتاب ها  این  ابتدای  در  آن  نویسندۀ  و  اثر  هر  معرفی 
از این نویسنده گان و  خالی ست. مخصوصًا که برخی 
آثارشان بعضًا در میان خواننده گاِن فارسی زبان، کمتر 

شناخته شده هستند.
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چندلر مصداق چ
بارز کسی ست که 
شهرتش را مدیون 
اهمیت، جذابیت و 
باألخص جادوی 
آثارش بوده. مگر 
می توان کسی 
که آثاری چنین 
درخشان نوشته، 
دوست نداشت؟ 

شکی نیست چندلر 
کار خود را بسیار 
جدی گرفته بود، 
با این که بعید 

می دانست دیگران 
آن را خیلی مهم 

تصور کنند. شاید هم 
پیش بینی می کرد 
روزی خواهد آمد 
که اهمیت کارش 
روشن شود؛ و به 
همین خاطر وقتی 
نویسنده یی به او 

گفت: تو که این قدر 
عالی می نویسی، 

چرا وقتت را صرف 
نوشتن داستان های 
پولیسی می کنی؟!  

جواب داد: برای 
من نوشتن داستان 
پولیسی، جدی ترین 

نوع نوشتن است



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1706     شنبه         3 د  لو  /    بهمن      y   1394  12  ربیع الثانی   y 1437   23 جنو ر ی    62016

»گروه  حملۀ  روز  افغانستان،  ژورنالیستان  فدراسیون 
تروریستی طالبان« به کارمندان تلویزیون طلوع، را به 
افغانستان  رسانه های  تاریخ  در  سیاه«  »چهارشنبه  نام 

ثبت می کند.
نشستی  در  پنجشنبه  روز  فدراسیون  این  مقام های 
کارمندان  به جان  طالبان  این حملۀ  کابل،  در  خبری 

تلویزیون طلوع را نکوهش کردند.
در قطع نامۀ ده ماده یی فدراسیون ژورنالیستان 
افغانستان در پیوند به این حمله آمده است 
که طالبان مسلح با حمله به جان خبرنگاران 
حقوق  انسانیت،  به  ارزشی  که  کردند  ثابت 

بشر و فعالیت های رسانه یی قایل نیستند.
هم چنان  افغانستان  رسانه گران  فدراسیون 
چهارشنبه  انتحاری  حملۀ  در  که  می گوید 
هشت نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شده 

اند.
مقام های این فدراسیون می گویند که آن ها در 
دوره های جداگانه به این حملۀ طالبان پاسخ 
می دهند و مرحله به مرحله تصمیم های شان 

را با مردم شریک می سازند.
باید  که  می گوید  فدراسیون  این  هم چنان 
رسانه ها  اخالقی  معیارهای  از  مواردی 
نسبت به طالبان تغییر کند. به گفتۀ اعضای 
این کمیسیون، این رویداد »رابطۀ رسانه ها با 
خواهد  دگرگون  را  طالبان  تروریستی  گروه 
کرد و طالبان تروریست، بهای سنگینی برای 
این عمل نابخشودنی شان خواهند پرداخت. 

و  سیاست  در  پس  این  از  افغانستان  رسانه های 
چه گونه گی پوشش اخبار طالبان تروریست، تغییرات 

جدی را اعمال خواهند کرد«.
آزادی بیان قابل معامله نیست

رییس جمهور غنی دیروز در یک پیام ویدیویی گفته 
به  باید  و  نیست  معامله  قابل  بیان  آزادی  که  است 

صورت اساسی احترام شود و عملی گردد.

انتحاری بر کارمندان رسانه یی  دو روز بعد از حمله 
این مناسبت  به  پیام ویدئویی ویژه یی  در کابل، غنی 

منتشر کرده است.
او در این پیام خطاب به مردم افغانستان گفته است 
که آزادی بیان در »وثیقه ملی ما« گنجانیده شده است. 
که  است  گفته  همچنین  افغانستان  جمهوری  رییس 
حمله روز چهارشنبه »تنها حمله بر خبرنگاران ما نبود، 

حمله بر قانون اساسی ما بود و حمله بر ارزش های 
واالی ما بود.«

به  متعهد  دولتش  و  او  که  است  افزوده  غنی  آقای 
پاسداری از آزادی بیان اند.

محمد اشرف غنی گفته است که خبرنگاران کشته شده 
گروه رسانه یی موبی، »مقام شهدای امنیتی افغانستان و 

مقام شهدای راه آزادی« را خواهند داشت.

آقای غنی گفته است که دولت برای دسترسی دوام دار 
آینده  تامین  و  دولتی،  امکانات  به  آنها  خانواده های 

فرزندان آنها متعهد است.
رییس جمهوری از مردم خواست که با هم همصدا 
حاشیه  به  نمی پذیرند،  را  صلح  که  کسانی  و  شوند 

برانند.
دستگیری سازمان دهنده گان

نشر  با  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  دیروز  شام 
عملیات  یک  نتیجۀ  در  که  کرد  اعالم  خبرنامه یی 
قریه  از  را  تروریستان  نفری   ۸ گروه  یک  ویژه، 
حسین خیل ولسوالی بگرامی شهر کابل، در پیوند 
کارمندان  حامل  موتر  باالی  انتحاری  حمله  به 

تلویزیون طلوع دستگیر نموده اند.
در این خبرنامه آمده که تروریستان بازداشت شده 
مربوط شبکه حقانی می باشند و این شبکه حمله 
انتحاری روز چهارشنبه را طراحی و اجراء کرده 

است.
گفته  این حمله  نکوهش  با  داخلۀ کشور  وزارت 
این  دربارۀ  را  تحقیقاتش  کابل  پولیس  که  است 
زودی  به  آن  نتایج  و  است  کرده  آغاز  رویداد 

مشخص خواهند شد.
داخله  وزارت  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
می گوید که پولیس با استفاده از تمامی امکاناتش 

برای تأمین امنیت رسانه گران تالش می کند.
از  گسترده یی  واکنش های  با  طالبان  حملۀ  این 
سوی شهروندان، فعاالن مدنی و رسانه یی، دولت 

و نهادهای جهانی مواجه شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تعقیب و 
پیگرد قانونی عامالن، طراحان، تامین کننده گان مالی و 
حامیان حمالت تروریستی روز چهارشنبه کابل شده 

است.
سازمان دیدبان حقوق بشر از گروه های مخالف مسلح 
دولت افغانستان خواسته است تا به حمالت عمدی 

خود به غیرنظامیان به سرعت پایان دهند.
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رییس جمهور غنی اظهارات مقام های نظامی پاکستان 
مبنی بر کنترول حمله بر دانشگاه باچا خان از خاک 
افغانستان را رد کرده است. در عین زمان، امریکا از 
رهبران دو کشور خواسته است که از پروسه صلح با 

طالبان حمایت کنند.
شنبه  پنج  روز  افغانستان  رییس جمهور  غنی  اشرف 
داووس  شهر  در  جهان  اقتصادی  مجمع  حاشیه  در 
سویس مالقات سه جانبه با نواز شریف نخست وزیر 
ایاالت  جمهور  رییس  معاون  بایدن  جو  و  پاکستان 

متحده امریکا داشته است.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که جو 
بایدن و جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا 
از رییس جمهور افغانستان و نخست وزیر پاکستان 
خواسته اند که از پروسه صلح با طالبان حمایت کنند.
کاخ سفید اعالم کرده است که بایدن و کری از پروسه 
افغانستان  و  پاکستان  میان  مناسبات  بهبود  و  صلح 
اخیر در چارسده  تقبیح حمالت  با  و  حمایت کرده 
به  که  است  خواسته  آن ها  از  کابل  شهر  و  پاکستان 

»پروسه با اعتبار صلح« متعهد باقی بمانند.
به گزارش ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست 

»موافقت صورت گرفت تا تاریخ دقیق گفت وگوها به 
منظور برداشتن گام های عملی به خاطر تامین صلح 

در افغانستان به زودی مشخص گردد.«
از  نقل  به  افغانستان  جمهوری  ریاست  خبرنامه  در 
برای  که  حالی  »در  است:  آمده  غنی  رییس جمهور 
پروسه  به  شدن  یکجا  خاطر  به  مشوق هایی  طالبان 
صلح در نظر گرفته خواهد شد، اما در رابطه به قانون 
معامله ای صورت  گونه  هیچ  زنان  حقوق  و  اساسی 
در  تنها  زمینه  این  در  اصالحات  و  گرفت  نخواهد 
روشنایی قانون اساسی افغانستان انجام خواهد شد.«

رد اظهارات مقام های نظامی پاکستان
مقام های  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  اظهارات  این 
افغانستان، پاکستان، چین و ایاالت متحده امریکا در 
هفته جاری برای دومین بار در کابل مذاکره کردند تا 

»نقشه راه« مذاکرات صلح با طالبان را تدوین کنند.
حمالت  جدید،  گفت وگوهای  این  با  همزمان  اما 
طالبان و اتهام زنی ها میان دو کشور جریان دارد. در 
اند  گفته  پاکستان  نظامی  مقام های  مورد،  تازه ترین 
سده  چار  در  خان  باچا  دانشگاه  بر  که  شورشیانی 
مرزی  مناطق  از  کشتند،  را  تن   21 و  کردند  حمله 

افغانستان هدایت می شدند.
است  گفته  پاکستان  اردوی  سخنگوی  بجوه،  عاصم 
این حمله توسط عوامل  که تحقیقات نشان می دهد 
از  و  افغانی  تلفونی  خط  طریق  از  پاکستانی  طالبان 

خاک افغانستان کنترول می شده است.
ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات سخنگوی 
اردوی پاکستان را »بی اساس« خوانده و گفته است که 
جمهوری اسالمی افغانستان هیچ گاهی از گروه های 
فراهم  پناهگاه  آن ها  به  و  نکرده  حمایت  تروریستی 

نکرده است.
همزمان با روند گفت وگوهای صلح، تنش ها بار دیگر 
میان کابل و اسالم آباد باال گرفته است. تنش هایی که 
دو  بود.  نخواهد  بی تاثیر  را  گفت وگوها  فرایند  در 
کشور عمیقًا به همدیگر مشکوک و بی اعتماد هستند. 
حوادث  نیم بند،  اعتماد  یک  گرفتن  آستانۀ شکل  در 
را صدمه  روند  این  که  می افتد  اتفاق  رویدادهایی  و 
می رساند. هرچند بسیاری ها معتقد هستند، اسالم آباد 
افغانستان  قبال  در  را  خویش  بلندمدت  استراتژی 
تعقیب می کند و گفت وگوها تغییری در این استراتژی 
افغانستان،  برخالف  کشور  این  نمی آورد.  وجود  به 
کشورهای  قبال  در  مدون  خارجی  سیاست  صاحب 

منطقه به ویژه در پیوند به افغانستان می باشد. 
فرمانده کل نیروی ارتش پاکستان در پی حمله به این 
دانشگاه غیرنظامی، به رهبران افغانستان تماس گرفته 

و اعتراض کرده است. 

مذاکرات صلح به بن بست می خورد؟

دور جدید اتـهام زنـی هـا 

قطر کې یو څېړنیز بنسټ...
 تړاو ورته غونډې جوړې کړې دي.

د قطر په پالزمینه دوحه کې دغه دوه ورځنۍ ناسته پر 

داسې مهال جوړېدونکې ده چې همدا تیره اونۍ په 

افغانستان کې د سولې د خربو د بیا پیل او میکانیزم 

ترمنځ  امریکا  او  چین  پاکستان،  افغانستان،  د  لپاره 

څلور اړخیز غونډه پای ته ورسېده.

د پګواش په نوم دغه نړیوال څیړنیز مرکز د افغانستان 

حکومت، طالبان، د مدين ټولنې ځینې استازي او د 

ميل شورا یو شمیر غړي قطر ته وربللې دي چې د 

افغانستان  د  کړکیچ خربې وکړي. خو  پر  افغانستان 

حکومت او د سولې عايل شورا وايي دغې غونډې 

ته خپل رسمي مرکچیان نه استوي.

د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني له يب يب 

يس رسه خربو کې په دغه کنفرانس کې د نه ګډون 

پر الملونه غږیدلی.

دغې  له  ځکه  جمهوریت  اسالمي  افغانستان  "د 

څلورو  د  اوس  چې  دی  نه  موافق  رسه  غونډې 

هېوادونو ترمنځ د سولې خربو د بیا پیل لپاره خربې 

او  مناسبه  ناسته  دغه  دغه  موږ  ځکه  نو  دي.  روانې 

رضوري نه بولو."

پاڼه کې ویيل  استولې خرب  په  ته  خو طالبانو رسنیو 

چې دغې غونډې ته خپل استازي په قطر کې له خپل 

سیايس دفرته ور لیږي. طالبان وييل غواړي له دې 

الرې نړیوالو ته خپل نظر ورسوی.

ځینې  ته  غونډې  دغې  څنګ،  تر  اړخونو  نورو  د 

شننونکي هم وربلل شوې دي. محمد حسن حقیار 

د دغې غونډې یو برخوال دی. نوموړ وايي په دغه 

کنفرانس کې به هڅه دا وي چې د افغانستان په قضیه 

کې د ښکیلو اړخونو نظرونو رسه نژدې کړي.

د  افغانستان  د  ناسته  دې  په  چې  کیږي  دا  "ګامن 

کړکیچ پر هر اړخ خربې ويش. هڅه به دا وي چې 

نژدې  اړخونو نظریې رسه  افغانستان کې د دواړو  په 

کړي."

ښاغيل حقیار پرته له دې چې د چا نوم واخيل وايي، 

دې غونډې د مخکیني حکومت د کابینې ځینې غړي 

او سیايس مرشان هم ور بلل شوې دي.

د ده په باوری ډیر ګډوانوال بې پرې څیرې دي.

پګواش نړیوال ګانډايي بنسټ دی چې د افغانستان 

ترڅنګ یې په نړۍ کې د کړکیچونو دحل لپاره څیړنې 

کړې دي. دغه بنسټ په ۲۰۱۱ کال کې هم په متحده 

ناسته جوړه  پر سوله  افغانستان  د  کې  اماراتو  عريب 

کړې وه.

وزیر دفاع پاکستان:»طالبان ترویست بهای سنگینی خواهند پرداخت«

حمالت اخیر نتیجۀ جنگ 
نیابتی ما در افغانستان است

»هند« سه بالگرد جنگی 
به افغانستان تحویل داد

وزیر دفاع پاکستان گفت: حمله تروریستی به مکتب ارتش 
غلط  سیاست های  نتیجه  باچاخان  دانشگاه  و  پیشاور  در 
حاکمان کشور در دهه ۸0 و شرکت در جنگ نیابتی دیگران 

در افغانستان است.
کمیسیون  در  شرکت  با  پاکستان  دفاع  وزیر  خواجه آصف 
در  باچاخان  دانشگاه  تروریستی  عملیات  بررسی  ویژه 
پنهان  دست های  داشت:  اظهار  کشور  این  ملی  مجلس 

خارجی از تروریست ها پشتیبانی می کنند.
مکتب  به  تروریستی  حمله  نظیر  عملیات هایی  افزود:  وی 
نتیجه  باچاخان  دانشگاه  و  پیشاور  در  ارتش  به  متعلق 
سیاست های غلط حاکمان کشور در دهه ۸0 و شرکت در 

جنگ نیابتی دیگران در افغانستان است.
روزنامه نوای وقت به نقل از خواجه آصف نوشت: پاکستان 
دیگر  نیابتی  جنگ  در  دیگر  و  بگیرد  پند  گذشته  از  باید 

کشورها شرکت نکند.
وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد: مشکالت زیادی برای مبارزه 
با تروریسم داریم گره یی را که با دست بسته ایم مجبوریم با 

دندان باز کنیم اما سرانجام پیروز خواهیم شد.
وی افزود: نزدیک بود پاکستان دوباره گرفتار جنگ نیابتی 
سایر کشورها شود اما با حفظ بی طرفی توانست خود را به 
مرحله یی برساند که بین عربستان و ایران میانجی گری کند.
عربستان  بین  میانجی گری  داشت:  اظهار  آصف  خواجه 
حل  در  پاکستان  خارجی  سیاست  موفقیت  نشانه  ایران  و 

مناقشات منطقه ای به جای شرکت در این بحران ها است.
وزیر دفاع پاکستان گفت: بی طرفی در مناقشات منطقه یی را 
مدیون اتخاذ سیاست درست در پارلمان و همکاری ارتش 

هستیم.

دفاع  وزارت  به   »25-MI« نظامی  بالگرد  3فروند  هند 
افغانستان  دفاع  وزارت  مقامات  داد.   تحویل  افغانستان 
مناطق  در  پرواز  توانایی  نظامی  بالگردهای  این  می گویند 
با تروریستها  کوهستانی و مرتفع را دارند که برای مبارزه 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
مراسم  در  افغانستان  مسلح  قوای  فرمانده  شهیم  شاه  قدم 
تحویل 3 فروند بالگرد گفت: این بالگردهای نظامی برای 
کمک به نیروهای زمینی در جبهه های جنگ بسیار با ارزش 

است. 
وی ضمن تشکر از کشور هند تاکید نمود: تروریستها تنها 
می  بشریت  دشمن  بلکه  نیستند  افغانستان  مردم  دشمن 
باشند و در صورتی که ارتش افغانستان تقویت شود، خطر 

تروریسم متوجه منطقه نخواهد شد. 
و  زمینی  نیروهای  به  که  خواست  جهانی  جامعه  از  وی 

هوایی افغانستان کمک کنند. 
نابودی  پی  در  جهان  اگرکشورهای  افزود:  ادامه  در  وی   
تروریستها در افغانستان هستند باید به نیروهای امنیتی این 

کشور کمک نمایند. 
بالگردهای  تحویل  تصمیم   هند  دولت  که  است  گفتنی 
سفر  از  پس  را  هواییافغانستان  نیروی  به     25-Miجنگی
»محمد حنیف اتمر« مشاور امنیت ملی افغانستان به دهلی 

نو اتخاذ نمود. 
این درحالیست که هفته گذشته چهار هواپیمای جنگی از 
افغانستان  به  آمریکا  جانب  از  توکانو  سوپر   29-A نوع  

تحویل داده شد. 
قرار است براساس توافقنامه امضا شده بین کابل- واشنگتن، 
هوایی  نیروی  به     530F-MD نوع  از  نظامی  بالگرد   2۸

افغانستان داده شود. 
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ورزش

مسکو ترکیه را به قطع سیاست کشتار کردها فرا خواند؛ اقدامی که در 
واقع ناشی از تیره شدن روابط دو کشور است.

وزارت  سخنگوی  زاخاروا،  ماریا  اسپوتنیک  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه روسیه مقامات ترکیه را به توقف »سیاست کشتار کردها« فرا 

خواند.
استادان  از  نفر  هزاز  از  بیش   2016 سال  جنوری   11 گفت:  زاخاروا 
عنوان  را تحت  بیانیه ای  دیگر  ترکیه و کشورهای  دانشگاه  تقریبا 90 

»همدستان جنایت نشویم«، امضا کردند.
وی ادامه داد: مسکو از فراخوان های مطرح شده در این سند خطاب 
آگاهانه  سیاست  و  کرد  ساکنان  کشتار  قطع  درباره  ترکیه  مقامات  به 
کردن  پیدا  شد،  و  آمد  منع  ساعات  لغو  کردها،  سکونت  محل  تغییر 
و مجازات مقصران در نقض حقوق و آزادی های افراد غیر نظامی و 

تامین دسترسی ناظران محلی و خارجی حمایت می کند.

وزیر خارجه امریکا اعالم کرد تا پایان سال جاری میالدی گروه داعش به 
شدت دچار تنزل خواهد شد.

جان کری، وزیر خارجۀ امریکا در حاشیۀ اجالس جهانی داووس اعالم 
کرد که گروه داعش تا پایان سال 2016 دچار تنزل بسیاری خواهد شد. 
این اظهارات پس از آن مطرح شد که فرانسه اعالم کرد در حمالت هوایی 

به رهبری امریکا حدود 22 هزار شبه نظامی کشته شده اند.
وزیر خارجۀ امریکا در این باره گفت: تصور می کنم تا پایان سال 2016 
به هدف خود از شکست داعش در عراق و سوریه و تالش برای تأثیر بر 

موصل و رقه دست خواهیم یافت.
امروز درحال وارد آوردن  ما  قرار داریم،  ما در مسیر  ادامه گفت:  او در 

خساراتی جدی به داعش هستیم.
اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا نیز در پاریس اعالم کرد که نیروهای ویژۀ 
اهداف و اجرای حمالت  امریکایی درحال حاضر مستقیمًا در شناسایی 

علیه داعش در سوریه و عراق شرکت دارند.
به  که  سوریه  صلح  مذاکرات  کرد  اعالم  همچنین  امریکا  خارجۀ  وزیر 
احتمال زیاد در 25 ژانویه )5 بهمن( برگزار می شود، به صورت مستقیم 
و رو در رو نخواهد بود. به گفتۀ کری آغاز گفت وگوهای صلح دربارۀ 
سوریه که قرار است دوشنبه آینده در ژنو آغاز شود احتماالً یک یا دو روز 

به تأخیر خواهد افتاد.

به  شهری در دنمارک در راستای تالش برای محدود کردن ورود مهاجران 
این کشور، مصرف گوشت خوک در مدارس و مراکز نگهداری کودکان و 

مهاجران را اجباری اعالم کرد.
این  گفت  دانمارک  »رندرز«  شهر  شورای  اعضای  از  یکی  نورگارد  فرانک 
تصمیم به منظور تضمین بقای گوشت خوک به عنوان »بخش اصلی فرهنگ 

غذایی دانمارک« اتخاذ شده است.
دنمارک یکی از مهم ترین تولید کننده گان گوشت خوک در جهان به شمار 

می آید، اما گوشت خوک در ادیان آسمانی اسالم و یهودیت ممنوع است.
تصمیم به اجباری شدن استفاده از گوشت خوک بی ارتباط به موضوع ورود 
وجود  با  اخیر  ماه های  در  نیست،  دانمارک  به  مسلمان  عمدتًا  پناهجویان 
پناهجویان  از  زیادی  شمار  افراطی،  راست گرای  عمدتًا  گروه های  مخالفت 

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا وارد دانمارک شده اند.
نورگارد که یکی از اعضای حزب مردم دانمارک و از مخالفان سرسخت ورود 
پناهجویان به این کشور اروپایی به شمار می آید، روز پنج شنبه مدعی شد که 

این تصمیم به هدف »آزار و اذیت مسلمانان« اتخاذ نشده است.
او گفت پیام این تصمیم این است که اگر شما مسلمان هستید و قصد دارید 
دیگران  به  را  خود  غذایی  عادت  که  باشید  نداشته  انتظار  بیایید،  رندرز  به 

تحمیل کنید.
بشقاب  حالل،  گوشت  گفت،  همچنین  دانمارکی  افراطی  سیاست مدار  این 

سبزیجات و... هنوز در این شهر موجود خواهد بود.
این اولین بار نیست که دانمارک تصمیمی خالف عادت های غذایی مسلمانان 
اشمیت، نخست وزیر وقت  تورنینگ  نیز هله  اتخاذ می کند. در سال 2013 
دانمارک از برخی از پرورشگاه های دانمارک به خاطر استفاده از گوشت حالل 

به جای گوشت خوک به شدت انتقاد کرده بود.
کپنهاگ،  غرب  شمال  کیلومتری   210 در  که  رندرز  شهر  شورای  تصمیم 
پایتخت دانمارک واقع شده است، یک هفته پس از آن اتخاذ شد که دولت 

اعالم کرد مقررات برای ورود پناهجویان به این کشور را تشدید می کند.
گفتنی است در سال 2015 حدود 20 هزار پناهجوی در دانمارک ثبت نام و 

درخواست پناهنده گی کردند؛ این کشور 5.6 میلیون نفر جمعیت دارد.
کشورهای  از  مسلمانانی  را  می شوند  دانمارک  وارد  که  پناهجویانی  بیشتر 

خاورمیانه و افریقا تشکیل می دهند.

مدیر برنامه های مهاجم روخی بالنکو خبر داد که این بازیکن پیشنهادی 
بین  در  را  دریافتی  بیشترین دست مزد  آن،  قبول  در صورت  که  دارد 

فوتبالیست های جهان خواهد داشت.
فرناندو تورس که در تابستان 2015 با قرادادی قرضی به اتلتیکومادرید 
پیوست، در پایان فصل جاری قرارداد قرضی اش با صدرنشین کنونی 
اللیگای اسپانیا به پایان می رسد، اما به گفتۀ مدیر برنامه های او، تورس 

پیشنهادات خوبی دریافت کرده است.
اسپانیایی  بازیکن  این  که  مدعی شد  تورس  فرناندو  برنامه های  مدیر 
هشت پیشنهاد از باشگاه های مختلف دارد که یکی از آن ها به قدری 
وسوسه انگیز است که می تواند او را به صدر فهرست باالترین حقوق 
دریافتی در بین فوتبالیست های جهان برساند. او همچنین اشاره کرد 
که یکی از این پیشنهادات از جانب یک تیم چینی است، هرچند نام 

این تیم را فاش نکرد.
بنشینند  باید  سیمئونه  دیه گو  و  تورس  گفت:  مارتین،  آنتونیو  خوسه 
و در مورد آیندۀ این بازیکن به گفت و گو بپردازند. تورس پیشنهادی 
دریافت کرده که در صورت قبول آن، می تواند باالترین حقوق دریافتی 
در جهان را از آن خود کند. اختالف بین طرفین خیلی نیست، ولی در 
نهایت این موضوع به اراده و میل باشگاه باز می گردد که عالقه یی به 

حفظ تورس دارد یا خیر.
تورس،  جدایی  یا  ماندن  برای  تصمیم  داشت:  اظهار  ادامه  در  او 
باشگاه و  باید توسط میگول آنخل، رییس  نه تنها  موضوعی است که 
گیل مارین، مدیر ورزشی اتلتیکومادرید حل شود، بلکه نظر سیمئونه 
باز  آینده حساب  برای  آیا روی فرناندو  این که  هم خیلی مهم است، 
کرده یا خیر؟! هواداران روخی بالنکو خیلی دوست دارند که قرارداد 
تورس تمدید شود و این چیزی است که نمی توانم آن را تکذیب کنم.

مورد  در  اخیر  شایعۀ  بارسا،  ستارۀ  جونیور،  نیمار  پدر  سینیور،  نیمار 
را  طال  توپ  مراسم  حاشیۀ  پسرش  در  با  رئال مادرید  باشگاه  مذاکره 

رد کرد. 
مراسم  برگزاری  از  پیش  کردند  ادعا  تازه گی  به  اسپانیایی  رسانه های 
توپ طال در  زوریخ، نیمار به همراه پدر و مدیر برنامه هایش، واگنر 

ریبیرو، با نماینده گان رئال دیدار کردند. 
اما نیمار سینیور با رد این شایعه به ال موندو دپورتیوو گفت: »ماجرای 
دیدار با رئالی ها یک داستان  ساخته گی احمقانه است. همۀ ما در یک 
هوتل بودیم، هم رئالی ها و هم بارسایی ها و ما با همه برخورد  داشتیم، 

اما ماجرای جلسه ساخته گی است. 
در  بارسا  انتقاالت  و  نقل  امور  که  )مدیربرنامه هایی  کوری  آندره 
ما  این،  بنابر  کارمند  بارساست،  می دهد(  انجام  را  جنوبی  امریکای 
چطور می توانستیم با رئالی ها دیدار داشته باشیم، وقتی او آن جا بود؟ 

این حرف ها  بی معنی است.  
من تنها نمایندۀ نیمار هستم و تنها کسی هستم که می توانم مذاکره کنم. 

فقط من، نه هیچ شخص دیگری.«
مذاکرۀ نیمار با بارسا برای تمدید قرارداد متوقف شده و در این بین 
شایعاتی در مورد پیوستن او به رئال و  منچستریونایتد منتشر شد، اما 
پدر او معتقد است که او در نوکمپ می ماند: »ما تا سال 2019 قرارداد 
داریم.  نیمار از بودن در این جا راضی است و تمایل دارد در پایان فصل 
قراردادش را تمدید کند. ما در حال  حاضر می خواهیم در آرامش باشیم 

و از حضور در بارسا لذت ببریم.« 

روسیه خواستار توقف »سیاست 
کشتار کردها« از سوی ترکیه شد

کری:
داعـش تا پایـان 2۰۱6 

به شدت ضعیف می شود

اجبار به مصرف گوشت خوک برای محدود 
کردن ورود مهاجران به دنمارک

پیشنهاد وسوسه انگیز

 برای دریافت بیشترین حقوق جهان

واکنش پدر نیمار
 به مـذاکره نیـمار با رئـال

امراهلل صالح

حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع :
طالبان بر حسب وظیفه، مأموریت و خصلتی که دارند، 
امروز)چهرشنبه( شماری از شهریان کابل را، به شمول 
هم  یا  و  کشتند  مرگ بار  حمله یی  انجام  با  طلوع،  تلویزیون  کارمندان 
صبر  )ج(  خداوند  از  ماتم زده  خانواده های  تمام  به  ساختند.  زخمی 
مدنیت،  بیان،  آزادی  تمدن،  برابر  در  جنگ  و  ستیزه  می کنم.  استدعا 
دگراندیشی، تنوع و پیشرفت، جزء اهداف گروه طالب است. این گروه 
خطاب  میانه رو  و  خوب  طالب  که  همان هایی  به  ندارد.  بد  و  خوب 
می گردد نیز با هر حمله و کشتار با خود جشن می گیرند و هیچ گاهی 
الفاظ  با  حداقل  که  نداده اند  نشان  خود  از  انسانی  اخالق  از  شمه یی 
این وحشت و کشتار را تقبیج کنند. من افتخار دارم که بر ضد طالب، 
فکر طالب، حامی طالب و نفوذی های طالب کار و پیکار می کنم، در 
با تعهد کشورم سهم خویش  نیرو و  با  با هزاران شهرونِد  این مبارزه 
را ادا می سازم. بهترین تقبیح و محکوم کردِن طالب این است که در 
هر کار و شغلی که هستیم، در هر محله و محیطی که قرار داریم، از 
امکان دارد، در  تباری که هستیم به هر شکل و نحوی که  هر قوم و 
نابودی و تضعیف این گروه کشتار و وحشت مبارزه کنیم و از نیرو های 
دفاعی–امنیتی خویش پشتیبانی نماییم. هرکس با طالب همسویی دارد، 
شبه قاتل خفته و فرصت طلب است. پس با یک صدا باید گفت »طالب 

نباید تکرار شود و باید نا بود گردد«

رهبین خورشید

مزدوران و آدم ُکشان، روهای تان سیاه تر باد!
حملۀ ناجوان مردانه و غیراسالمی برجان کارمندان »کابورا 
این عزیزان را  پرودکشن« را نکوهش می کنیم. شهادت 

به خانواده های شان و جامعۀ رسانه یی کشور، تسلیت عرض می دارم.
ما بارها گفته ایم که این نامردان و نامسلمانان به هیچ ارزش انسانی باور 
ندارند و می خواهند فریاد آزادی را خفه سازند. دریغ بر دولت مردانی 
که به بهای خون همین صاحبان صدا زنده گی می کنند، مگر به حیات 

این آزاده گان هیچ بهایی نمی دهند.
نکوهش  به  رسا،  فریادهای  و  تظاهرات  و  راه پیمایی  با  باید  ما  مردم 

اعمال این گروه و طایفۀ اهریمنی بپردازند.
هم میهنان عزیز!

برادران  به  سازید،  کوتاه  میهن  دیوار  و  در  از  را  شیاطین  دست های 
شیطان که با پول و معاش و امکانات مردم مسلمان ما، به سود شیاطین 

کار می کنند، نه بگویید!
جوانان رزمنده و دلیر میهن! اهریمن را از سرزمین اهورا برانید!

مختار حیدری

حمله بر آزادی بیان!
معدود  از  رسانه یی،  فعالیت  آزادی  و  بیان  آزادی 
ارزش های باقی ماندۀ افغانستان است که می توان به آن 
دلخوش بود. تروریستان طالب که چند ماه قبل رسانه های آزاد را تهدید 
را  تهدیدشان  موبی گروپ،  کارمندان  بر  دیروز  با حملۀ  بودند،  کرده 

عملی کردند.
خبرنگاران و فعاالن رسانه یی نقش انکارناپذیر در آشکارسازی چهرۀ 
شیطانی گروه های تروریستی دارند و به همان اندازه در معرض خطر 
در  باشند و هماهنگی شان  مراقب  بیشتر  باید  فعاالن رسانه یی  هستند. 
جهت ناکام سازی هدف طالبان، یعنی ایجاد فضای وحشت و اختناق، 

حفظ کنند.

عزیز آریانفر

هشدار هشدار هشدار!
با پاکستان به  سال هاست جوانان ما به ویژه از گسترۀ مرزی 
تا  گرفته  چچنستان  و  کوهستانی  قره باغ  از  جنگ  جبهه های 
عراق و سوریه و یمن فرستاده می شوند و به کام مرگ می روند. تازه دولت 
ما به جای جلوگری از این روند گجسته و شوم، در برنامه دارد تا 25 هزار 
است  روشن  بفرستد.  کار!  برای  گویا  عربستان  به  رسمًا  هم  را  دیگر  جوان 
جبهه های  به  هم  باز  توپ،  دم  گوشت  عنوان  به  این ها  از  بزرگی  بخش  که 
پاکستان  و  ترکیه  و  اعراب  ماجراجویانۀ  و  ارتجاعی  بلندپروازانۀ  جنگ های 

گسیل خواهند شد.
می گذریم از این که خطر گرایش آن ها به آیین وهابیت هم بسیار بزرگ است 
و در بازگشت می توانند کشور را با مخاطرات جدی یی روبه رو سازند. این ها 
به کنار اپوزیسیون آشتی ناپذیر مسلح هم عین برنامه را دارد. در پیامی که از 
سوی گلبدین حکمتیار پخش شده است، نیز آشکارا بر طبل جنگ در همه 
جبهه ها به هواداری از عربستان و گروه جنایتکار داعش )با اعالم بیعت! به این 
جانی وحشی( بر ضد ایران نواخته می شود. معنای آن این است که تجارت 
تازه یی در حال رونق یابی است. صدور تروریست به سراسر جهان در برابر 

دالر با دامن زدن به اختالفات خانمان سوز شیعه و سنی!
اگر همه این ها را در کنار ساختن هزاران مدرسۀ آموزش و پرورش دهشت 
افکنان با هزینۀ وهابیون عرب و ساختن بزرگ ترین کانون جهالت و فساد در 
آیندۀ  از  تاریکی  و  تار  بگذاریم، دورنمای  دالری  میلیون  با هزینۀ 350  کابل 
کشور پرداز می گردد. همۀ این ها جدا از سرازیر شدن سیل داعشیان و القاعده 

و ده ها گروه دهشت افکن دیگر به کشور است.
در یک سخن، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنیین حایل.

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

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

اتحادیه  ترکیه  دیدگاه  از  مهاجران،  بحران  در 
اروپا باید کمک های مالی بیشتری را به مقایسه 
داشته  نظر  در  است،  داده  وعده  حال  تا  آنچه 
باشد. قرار است کابینه ترکیه به برلین برای یک 

نشست مشورتی حکومتی بیاید.
احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه بالفاصله 
حکومات  بین  مشورتی  نشست  اولین  از  قبل 
به  آلمان  پایتخت  برلین  در  ترکیه  و  آلمان 
است  گفته  ای.(  پی.  )دی.  آلمانی  خبرگزاری 
اتحادیه  از  پول  آوردن  دست  به  برای  »ما  که 
اروپا التماس نمی کنیم.« او در ادامه گفته است 
که »اما اگر یک تعهد جدی برای تقسیم فشار 
باشد،  داشته  وجود  مهاجران  بحران  ناحیه  از 
پس ما باید طی نشستی در مورد تمام جزئیات 
یورو  میلیارد  سه  کنیم.  مشورت  هم  با  بحران 
تنها برای نشان دادن اراده سیاسی برای تقسیم 

فشار است.«
برای  ترانزیتی  کشور  ترین  مهم  ترکیه 
پناهجویان به خصوص مهاجران سوریه است 
اروپا  اتحادیه  بیایند.  اروپا  به  خواهند  می  که 
وعده داده است که برای ترکیه سه میلیارد یورو 
می پردازد تا مصرف این مهاجران کند و مانع 
عوض،  در  گردد.  اروپا  اتحادیه  به  آنها  ورود 
ترکیه می خواهد از مرزها بهتر حفاظت کند و 
مبارزه علیه قاچاقچیان را تقویت بخشد. هدف 
است.  اروپا  به  پناهجویان  سفر  از  جلوگیری 
پرداخت پول وعده داده شده از اروپا اما هنوز 

برای  ترکیه  اقدامات  است.  نکرده  پیدا  جریان 
اتحادیه  سوی  به  پناهجویان  حرکت  کاهش 
اروپا بسیار به کندی پیش می رود. احمد داوود 
آلمانی  خبرگزاری  با  ای  مصاحبه  در  اوغلو 
)دی. پی ای.( در حاشیه مجمع اقتصادی جهان 
در شهر داووس سویس قبل از سفرش به برلین 
گفت: »ما بحران را صادر نمی کنیم بلکه بحران 
یک  به  این  فعاًل  است.  شده  صادر  ترکیه  به 
بحران اروپایی تبدیل شده است. ما 2،5 میلیون 
مهاجر از سوریه و 30 هزار از عراق را جا داده 
ایم.« به قول داوود اوغلو ترکیه معادل نزدیک 
مصرف  به  مهاجران  برای  یورو  میلیارد   9 به 
رسانده است. او در ادامه گفته است که »هیچ 

کسی نمی تواند از ترکیه انتظار داشته باشد که 
تمام فشار را به تنهایی حمل کند.«

احمد داوود اوغلو در قسمت عضویت ترکیه 
کرد،  اطمینان  اظهار  آینده  در  اروپا  اتحادیه  به 
هرچند که انگال مرکل صدراعظم آلمان چندی 
را  طوالنی  راه  یک  هنوز  ترکیه  که  گفت  قبل 
برای عضویت در اتحادیه اروپا در پیش دارد. 
روابط  »در  است:  گفته  ترکیه  وزیر  نخست 
ماه گذشته یک  در سه  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه 
او  است.«  داشته  وجود  مثبت  بسیار  حرکت 
در ادامه گفت که »و من مطمئن هستم که در 
پایان همه این بهبودی ها ترکیه یک روز عضو 

اتحادیه اروپا می گردد.«

اینکه  به  اشاره  با  افغانستان  امور خارجه  وزیر 
و  منطقه  نفع  به  عربستان  و  ایران  اختالفات 
جهان نیست، گفت: سازمان همکاری  اسالمی 

برای حل و فصل این تنش میانجی گری کند.
صالح الدین ربانی وزیر امورخارجه  افغانستان، 
خارجه  وزرای  شورای  فوق  العاده  نشست  در 
سازمان همکاری های اسالمی که  در شهر جده 
کشور عربستان سعودی برگزار شد، شرکت و 

سخنرانی کرد.

آغاز سخنرانی  در  افغانستان  امورخارجه  وزیر 
خود، با اشاره به به مشکالت فعلی کشور های 
به  افغانستان  دولت  داشت:  اظهار  اسالمی 
منظور حمایت و حفاظت از منافع جهان اسالم 
خواهان اتحاد عمیق  تر و بیشتر میان کشورهای 
ما  اراده جمعی همه  تقویت  از طریق  اسالمی 

است.
حل  خواهان  خود  اظهارات  ادامه  در  ربانی 
میان عربستان و  اخیر  تنش های  آمیز  مسالمت 

ایران شد و گفت: گفت وگوهای مسالمت  آمیز 
و تعامالت دیپلماتیک، زیربنای تالش  های ما   به 
عنوان کشورهای عضو جهت حل چالش  های 

منطقه  ای هستند.
وی افزود: دولت افغانستان باور دارد که نه این 
2 کشور اسالمی و نه منطقه و جهان درکل از 

وضعیت موجود سود نخواهند برد.
صفحه  در  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
هر  از  این  از  پیش  ما  نوشت:  فیس بوک خود 
2 کشور تقاضا کرده ایم تا هرگونه منازعات 2 
جانبه را از طریق گفت وگوها حل و فصل کرده 

و از تشدید تنش  های بیشتر جلوگیری کنند.
سازمان  نقش  خود  اظهارات  ادامه  در  ربانی 
فصل  و  حل  برای  اسالمی  همکاری های 
اسالمی  میان کشورهای  تنش ها  مسالمت آمیز  
را موثر وکارا دانسته و از این سازمان خواست 
تا برای حل مشکالت به میان آمده میان ایران 
و عربستان میانجی گری کرده و برای پیدا کردن 
راه حل های مناسب با هدف پایان دادن به این 

تنش ها تالش همه  جانبه کند.

ترکیه در پیوند به بحران مهاجرین:

پـول بیشتـر بفـرستیـد

وزیر خارجه به سازمان همکاری اسالمی:

میان تهران و ریاض میان جیگری کنید

بخشی از وظایف دولت،
 و مسوولیت هاِی رسانه ها

 محیی الدین مهدی
1- رسانه هاِی آزاد باید از دایرۀ تلقینات و محدودیت هاِی وضع 

شده توسط حلقات معین دولت، بیرون آیند.
از  و  کارش،  آغاز  همان  از  پیشین،  رییس جمهور  حامدکرزی 
پرداخت؛ چندان  تبریۀ طالبان  به  لویه جرگۀ اضطراری،  استیج 
جای  به  و  برانداخت،  رسانه ها  »زبان«  از  را  »طالبان«  واژۀ  که 
افغانستان« را  نامفهوم »دشمنان مردم  آنان، اصطالح  نام رسمِی 

جاگزین ساخت.
که  است  آزاد  رسانه هاِی  بر  عامدانه،  فرافگنی  این  به  باتوجه 
فراموش  را  طالبان  نام  دهشت افگنان،  نام  ذکر  ضرورِت  حین 
اعمال  معرف  »طالبان«،  واژۀ  با  برابر  واژه یی  هیچ  نکنند. چون 

آنان نمی تواند باشد.
از  تعدادی  پیشین،  دولت  رتبۀ  عالی  کارمندان  از  برخی   -2
اعضاِی شوراِی ملی، و عده یی از -به اصطالح- شخصیت هاِی 
مستقل، با استفاده از سکوهاِی دولتی و مایک هاِی رسانه ها، به 
دفاع و توجیه اعمال طالبان می پردازند؛ در حالی که خود -به 
تأسی از افکار و اعمال طالبانی- اعتقادی به آزادی بیان ندارند، 

از این حق، برضد منافع ملی استفاده می کنند.
بر اتحادیه هاِی خبرنگاری و فدراسیون هاِی رسانه یی است که در 
کنار تحریم اخبار طالبان، به تحریم این دسته افراد نیز مبادرت 

نمایند.
برای  وسیعی  عرصۀ  اجتماعی،  شبکه هاِی  حاضر  حال  در   -3
است.  آنان  با  همسو  گروه هاِی  وسایر  طالبان  نفع  به  تبلیغات 
تعدادی از ناشیان، متعصبین قومی، و اعضاِی گروه طالبان و دیگر 
دسته هاِی دهشت افگن،از این وسایل استفاده کرده، به سم پاشی 
اینان  نسل جوان می پردازند.  افکارعامه -مخصوصًا-  تخدیر  و 
و  اشک ریزی  بر  کرده،  خوشی  اظهار  افغانستان  مردم  ماتم  بر 

نوحه هاِی زنان و کودکان ما شادی می کنند.
کنند(،  استفاده  مستعار  نام هاِی  از  که  )ولو  عده  این  شناسایی 
امِر دشواری نیست. رسانه ها، اینان را نیز در فهرست باال شامل 
پیگرد قرار داده،  اینان را تحت  سازد؛ و بر حکومت است که 

دستگیر و مجازات کنند.
امر  امروزه  بنام-  دموکراسی های  در  -حتا  اقدامات  نوع  این 
پیش  و  راهنما  حکم  در  افراد،  دسته  این  زیرا  است.  متعارف 

قراول تروریست ها و انتحاری هاِی طالبی عمل می کنند.
4- موضع گیری های حکومت پیشین در قبال طالبان، مخصوصًا 
برادر خوانده شدن آنان از سوِی حامد کرزی، دو دستگی ذهنی 
میان مردم افغانستان ایجاد کرده؛ دسته یی -ولو اندک- از آنان 
مطلق  اکثریت  -البته  دیگر  دستۀ  که  حالی  در  می کند؛  حمایه 

مردم- آنان را )به اعتبار اعمال شان(، دشمن می خوانند.
از آن جایی که ممکن نیست طالب -در عین حال- با بخشی از 
دولت  باشد؛  دشمن  دیگر  بخش  با  و  دوست،  افغانستان  مردم 
افغانستان مکلف است برائت خویش از طالبان را اعالن نموده، 
آنان را »دشمن« کافۀ مردم افغانستان بشناسد. در غیر این، تجزیۀ 
ذهنی کنونی، به شگاف عمیق اجتماعی- سیاسی منجر خواهد 

گردید.


	Button 2: 
	Button 3: 


