
شمار جنگجویان خارجی که برای پیوستن به صفوف 
القاعده و گروه دولت اسالمی کشورهای شان را ترک 
کرده اند به بیش از ۲۵ هزار نفر افزایش یافته و این 

جنگجویان از ۱۰۰ کشور جهان می باشند.
علیه  تحریم ها  که  متحد  ملل  کارشناسان  از  هیأتی 
جدیدی  گزارش  نشر  با  می کنند  نظارت  را  القاعده 
گونۀ  به  خارجی  جنگجویان  شمار  که  است  گفته 
 ۲۰۱۵ مارچ  تا  میالدی   ۲۰۱۴ اواسط  از  بی پیشینه 

حدود ۷۱ درصد افزایش داشته است.
بیشتر این جنگجویان که در زیر چتر گروه های وابسته 
عراق  و  سوریه  در  اند  اسالمی  دولت  و  القاعده  به 

فعالیت دارند.
در این گزارش همچنان آمده است که حدود ۶۵۰۰ 

جنگجوی خارجی در افغانستان فعالیت داشته است.
محمد ایوب سالنگی، معین ارشد امنیتی وزارت امور 
در  را  خارجی  جنگجویان  حضور  افغانستان  داخلۀ 
افغانستان تایید کرد، اما گفت که ارقام ارایه شده در 

گزارش ملل متحد را تایید یا رد کرده نمی تواند.
پاکستانی و عرب

جنگجویان  حضور  بیشترین  که  گفت  سالنگی  آقای 
شمال شرق  و  شرق  جنوب،  مناطق  در  خارجی 
افغانستان است که به گفتۀ وی بیشتر آنان به زبان های 

عربی و اردو صحبت می کنند.
معین امنیتی وزارت امور داخله گفت که جنگجویان 
خارجی مستقر در افغانستان...           ادامه صفحه 6
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غم انگیز است اگر عشقی در کار نباشد و غم انگیزتر
 از آن، ناتوانی در عشق.
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کابل - هرات    چاپ همزمان:

شماری از معترضان در والیت خوست عبدالجبار نعیمی 
سرپرست این والیت را متهم به دست داشتن در انفجار 
انتحاری روز پنجشنبه کرده و خواستار محاکمه او شده اند.
تن   ۱۸ کم  دست  حمل(   ۱۳( پنجشنبه  روز  انفجار  در 
محل  در  بود  قرار  شدند.  زخمی  دیگر  نفر   ۶۴ و  کشته 
انفجار در نزدیک خانه آقای نعیمی، شماری از مخالفان 
او راهپیمایی اعتراضی علیه...                ادامه صفحه 6

ایدیولوژی های  نخبه گانی،  میان  رقابت  آزمندی های خارجی، 
ما  کشور  تاریخ  همواره  که  اند  مؤلفه هایی  جمله  از  افراطی 
و  صدا  تا  است  نگذاشته  هیچگاهی  و  داده  سو  و  سمت  را 
خواست مردم تحقق یابد و یک پروسۀ ملی، وطنی و میهنی 

قوت گیرد.
فعالیت  و  فرامنطقه یی  و  منطقه یی  بازیگران  تجمع  امروزه 
شبانه روزی دستگاه          های استخباراتی در افغانستان، موجودیت 
مراکز مختلف و پراگنده گی قدرت همراه با رقابت های قدرت 
محور در داخل دستگاه دولت، ایدیولوژی ها با ابزار رنگارنگ 
قومی، مذهبی، طالبانی، داعشی، تروریستی، همۀ این پدیده ها 
این  مردمان  زنده گی  بر  را  خود  تمام،  شدت  به  و  تاهنوز 

سرزمین تحمیل نموده اند.
در  جهت گیری  بر  مبنی  حکومت  سیاست  یکباره گی  اعالم 
پروژۀ یمن قطعًا نمی تواند از...                    ادامه صفحه 6

یافته های کمیسیون بررسی قتل فرخنده نشان می دهد 
که ادعای سوزاندن قرآن توسط این بانو بی اساس بوده 
و هیچ سند و مدرکی برای اثبات چنین ادعایی وجود 
ندارد. این کمیسیون گفت اکثر عامالن این قتل بی سواد 

اند.
فرخنده یک روز پیش از نوروز به اتهام سوزاندن قرآن 
رسید.  قتل  به  کابل  دوشمشیره  شاه  مسجد  در  کریم 
فرخنده  که  می دهد  نشان  تحقیق  کمیسیون  یافته های 
زیارت کننده گان به خصوص زنان را از رفتن به این 
زیارت، سجده کردن، بوسیدن جنده ها و گرفتن تعویذ 
منع کرده و این کار او با مخالفت تعویذنویسان مواجه 

شده است.
و  داخل  در  را  گسترده یی  واکنش های  فرخنده  قتل 
خارج از افغانستان برانگیخت، هزاران تن در جاده های 
و  شدند  عدالت  خواهان  و  کردند  تظاهرات  کابل 
تظاهرکننده گان در کشورهای اروپای، کانادا، امریکا و 
فرخنده  قتل  عامالن  باید  که  کردند  تاکید  نیز  استرالیا 
براساس قوانین افغانستان به جزای اعمال شان برسند.
مولوی محی الدین بلوچ...                ادامه صفحه 6

پروژۀ یمن و موقعیت ما

ملل متحد:
۶۵۰۰ جنگجوی خارجی مصروف نبرد در افغانستان هستند
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برای نخستین بار در سیزده سال گذشته، افغانستان 
کنار گذاشته و  را  فعاِل غیرجانب دارانه  سیاسِت 
از عربستان سعودی در حمله به حوثی های یمنی 

اعالم حمایت کرده است. 
بدون  می گذرد،  خاورمیانه  حوزۀ  در  که  آن چه 
شک اثراِت کالنی را در حوزه های دیگر از خود 
نخستین بار  برای  که  عربی  بهار  می گذارد.  به جا 
درنوردید  را  لیبی  و  و مصر  آغاز شد  تونس  از 
نقطۀ  این کشورها  توتالیترِی  به حاکمیت های  و 
پایان گذاشت، بدون تردید تأثیراِت آن در همان 
محدودۀ جغرافیایی باقی نماند و به دیگر کشورها 

نیز سرایت کرد. 
امروز جهاِن چندصدایی و گسترده است  جهاِن 
و تحوالِت کشورها در حوزه های دولت ملت ها 
گونه یی  به  نیز  را  پیرامونی  کشورهای  می تواند 
این میان  در  افغانستان  وضعیِت  اما  سازد.  متأثر 
با ظرافت های  توام  پیچیده و  وضعیتی حساس، 
به دقت  جنبه ها  این  به  اگر  که  است  دیپلماتیک 
توجه نشود، احتمال این وجود دارد که افغانستان 
پنجاه و شصِت هجری دچار  به سرنوشِت دهۀ 

گردد. 
به  افغانستان  هم  آن زمان  در  که  نکینم  فراموش 
دلیل اشتباه زمام داران آن، نتوانست میان قدرت ها 
جنگ  یک  دچار  و  کند  حفظ  را  الزم  توازن 
مدهِش داخلی شد. اما این که چه چیزهایی سبب 
شدند که افغانستان با وجود عدم توانایی نظامی 
و تسلیحاتی، آمادۀ فرستادن نیرو در ائتالف ضد 
بررسی  و  تأمل  قابل  بدون شک  حوثی ها شود، 

است.
تصمیم سازاِن  اخیر،  سال های  از  برهه یی  در 
سیاست خارجِی کشور، با وجود همۀ اشتباهات 
کردند  آغاز  را  چندجانبه گرایانه  سیاسِت  خود، 
رأس  در  کشور  ملی  منافع  آن،  اساس  بر  که 
و  نیست  چنین  حاال  اما  بود؛  شده  تعریف  آن 
پایان  نقطۀ  عماًل  ریاست جمهوری  سخنگوی 
در  عابدی  اجمل  گذاشت.  سیاستی  چنین  به 
افغانستان  که  گفت  رسانه ها  برخی  با  گفت وگو 
به جلو می رود و نمی خواهد به عنوان کشوری 
عمل  خود  بین المللِی  مناسبات  در  غیرجانب دار 

کند. 
این سخن هیچ تعبیر و تفسیری به جز یک مورد 

ندارد و آن این که: پس از این افغانستان به گونۀ 
فعال در امورِ کشورهای دیگر بر اساس آن چه که 
منافع آن به زعم دولت مردان ایجاب کند، دخالت 

خواهد داشت!
اما دخالت افغانستان و به ویژه حمایت نظامی از 
نباشد، فراتر از آن هم  یک کشور اگر یک مزاح 
و  نیرو  چه  با  افغانستان  شود.  تعبیر  نمی تواند 
حمایت  کشورها  دیگر  از  می خواهد  تجهیزاتی 
امنیتی  مشکل  هزار  با  خود  که  کشوری  کند؟ 
روبه روست و توان تأمین امنیت شهرونداِن خود 
ائتالف ضد  کنار  ندارد، چه گونه می تواند در  را 

حوثی ها قرار گیرد؟ 
شاید این یک حمایِت نمادین باشد و هرگز هیچ 
ولی  نشود،  فرستاده  دیگری  کشور  به  نیرویی 
اثرات خطرناکی  نمادین می تواند  همین حرکِت 
به ویژه  و  کشورها  دیگر  با  افغانستان  روابط  بر 

کشورهای همسایه به جا بگذارد. 
قرار  امنیتی  آسیب های  چهارراه  در  افغانستان 
امنیتی  تهدیدهای  معرض  در  به شدت  و  دارد 
است. اگر سیاست خارجی افغانستان از وضعیت 
غیرجانب دارانه بیرون شود، احتمال آن می رود که 
در تعامِل کشورهای دیگر با افغانستان تغییراتی 
اعتماد  دیگر  کشورها  برخی  شاید  گردد.  رونما 
گذشته به افغانستان را به عنوان کشوری بی طرف 

و غیرمنسلک از دست بدهند. 
تصمیم رییس جمهور غنی در حمایت نظامی از 
عربستان سعودی، تنها یک دلیِل روشن می تواند 
وارد  این که عربستان سعودی  آن  و  باشد  داشته 

تعامالت منطقه یی به نفِع افغانستان  شود. 
زمام داران کشور در ماه های پسین، روابط بسیار 
ایجاد  پاکستان  و  سعودی  عربستان  با  نزدیکی 
کرده اند و فکر می کنند نزدیکی با این دو کشور 
می تواند در تأمین صلح در افغانستان و کشاندن 
از  شود.  تمام  موثر  مذاکره  میز  به  طالبان  پای 
که  دارد  وجود  این هم  احتمال  دیگر،  جانب 
برخی گروه های مخالف دولت افغانستان، نسبت 
به وضعیت یمن دیدگاه های نزدیک با عربستان 
می تواند  موضوع  این  و  باشند  داشته  سعودی 
میان رهبری جدید افغانستان و برخی گروه های 
مخالف، نزدیکی ها و قرابت هایی را رقم زند. اما 
در  هم  مسأله،  این  آسیب های  دیگر،  طرف  از 

افغانستان  برای  درازمدت  در  هم  و  کوتاه مدت 
می تواند بسیار جدی باشد. 

فراموش نکنیم که ایران در همسایه گی افغانستان، 
از تصمیم عربستان سعودی در حمله به شیعیان 
این  با  مخالفت  در  و  نمی کند  حمایت  حوثی 
ائتالف قرار دارد. از جانب دیگر، ایران مناسباِت 
دارد  افغانستان  با  استراتژیک  و  نزدیک  بسیار 
سود  ایران  کمک های  از  افغانستان  به نحوی،  و 
از  حمایت  موضع  اعالم  از  پس  آیا  می برد. 
گذشته  نگاه  همان  با  ایرانی ها  بازهم  عربستان، 
این پرسش،  پاسخ  افغانستان خواهند دید؟...  به 

ساده است و آن این که خیر! 
روسیه نیز که در منطقه نقش و کارکرد خود را 
دارد، به هیچ صورت از سیاست جدید افغانستان 
را  افغانستانی  روسیه  نمی رسد.  نظر  به  راضی 
داشتن  وجود  با  که  ببیند  منطقه  در  می خواهد 
می تواند  غرب،  و  امریکا  با  استراتژیک  روابط 
تلقی  نیز  روسیه  برای  اعتمادی  قابل  دوست 
شود. پس از این، روسیه از کجا مطمین خواهد 
بود که از افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده 

نمی شود؟ 
امتیازهای  برخی  اگر  افغانستان  تازۀ  سیاسِت 
کوچک و مقطعی را در اختیار نظام سازان کشور 
قرار دهد، ولی در درازمدت می تواند این کشور 
و خطرناک تر  بیشتر  رویارویی های  به صحنۀ  را 
که  زاکانی  عبید  فکاهۀ  یک  گفتن  از  بکشاند. 
افغانستان همخوانی دارد،  تازۀ  با سیاسِت  بسیار 

در پایاِن این مقال نمی توانم صرف نظر کنم.
سایلی به دروازۀ خانه یی آمد و چیزی تقاضا کرد. 
کودکی از آن سوی دروازه پاسخ داد که چیزی 
نداریم. مرد گفت لقمه ندانی بده، کودک گفت 
نداریم. مرد سایل گفت که جامه یی بده، کودک 
گفت نداریم. به همین ترتیب، چندین چیز دیگر 
طلبید و پسرک پاسخ داد که نداریم. سرانجام مرد 
سایل پرسید که اهل خانه کجایند. پسرک گفت 
که به عیادت یکی از اقوام رفته اند. مرد پاسخ داد 

که صد قوم باید به عیادِت شما بیایند. 
حاال افغانستان هم در چنین وضعیتی قرار دارد. 
دیگر برای تأمین  ما محتاج کمِک صدها کشورِ 
امنیِت خود هستیم، اما خود می خواهیم به کمِک 
بزرگ ترین و مجهزترین ارتش های جهان برویم!
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احمـد عمران

چرا افغانستان
 دیگر بـی طـرف نیست؟

 

شاهد  خوست  والیت  بعد،  به  گذشته  چهارشنبۀ  روز  از 
این  والی  برکنارِی  بود که همه گی خواهاِن  مردمی   تظاهراِت 
والیت ـ که متهم به بی کفایتی و فساد است ـ بوده اند. در میان 
انفجار می دهد و سبب  تظاهرات کننده گان، مردی خودش را 
کشته و زخی شدِن ۸۲ تن به شمول چند کالِن قومی و یک 

نمایندۀ مجلس می شود.
این رویداد در نوِع خودش بی سابقه نبوده است؛ زیرا بارها در 
تظاهرات در برابر والی ها، به نحوی از انحا افراد معترض کشته 
شده اند و حتا رویدادِ تقریبًا مشابهی را سال ها پیش در والیت 
بوده ایم. ولی حاال وقوِع چنین رویدادی در  جوزجان شاهد 
والیت خوست که از والیت های نسبتًا امن به شمار می آید، 

پرسش های زیادی را در اذهان مطرح می کند. 
شکی نیست که طالبان هم در چنین مواردی در کمین اند و 
به  را  بیشتری  انسان های  این چنینی شان،  اعمال  با  می توانند 
عزاداری  مراسم  مساجد،  در  دیدیم  که  چنان  دهند؛  کشتن 
به  مردم  و  انتحاری صورت گرفت  بارها حملۀ  نیز  و جنازه 
خاک و خون کشیده شدند. هرچند مسوولیِت بسیاری از این 
حمالت را طالبان به عهده گرفته اند، اما برخی از آن ها که عمِق 
جنایت در آن  بیشتر بوده، توسط طالبان به گردن گرفته نشده؛ 
به  نیز  را  انتحاری خوست  طالبان مسوولیِت رویداد  چنان که 

گردن نگرفته اند.
اما اکنون رویداد انتحاری خوست، یک رِخ دیگر نیز پیدا کرده 
است؛ این که فرد انتحاری از خانۀ والِی این والیت برای انجام 
والی  محافظان  آن،  تعقیب  به  و  برآمده  مردم  میاِن  در  حمله 
بر مردم شلیک کرده اند. این ادعا توسط کمال ناصر اصولی، 
صورت  نماینده گان  مجلس  در  خوست  مردمِ  نماینده گان  از 

گرفته است. 
بارها برخی افراد شناخته شده، به نحوی به حمایت از انتحاریان 
و همکاری با آنان متهم شده اند، اما هیچ گاه این اتهام ها مجاِل 

بررسی نیافته اند. 
مسلمًا آوردن انتحاری توسط والی یک والیت و فرستادِن آن به 
سوی مخالفان و به خاک وخون کشیدِن آن ها، ادعای کوچکی 
نیست و باید به گونۀ جدی مورد بررسی قرار گیرد. اگر امروز 
مردم خوست بر اثر یک عمل انتحاری به خون نشسته اند، دو 
روز پیش از آن کسانی در کابل در ماتِم کشته شده گاِن حمله یی 
دیگر به سوگ نشستند و هر روز یک انتحار و انفجار در راه 
افراد  برخی  بدون حمایِت  انتحاری  این حمالت  است. همۀ 
قدرتمند در درون نظام و حکومت به خصوص نهادهای امنیتی 

و اجرایی امکان ندارد.
مقاصد  در  آن  مصرِف  و  انتحاری  به  یافتن  دست  امروزه، 
شخصی و سیاسی، کارِ دشواری نیست. شاید حتا فرد انتحاری 
متاعی شده باشد که به ساده گی بتوان آن را در بدل پول به دست 
ریاست جمهوری  حاال  بنابراین،  کشید.  بهره  آن  از  و  آورد 
نماینده گان،  مجلس  و  امنیتی  نهادهای  و  اجرایی  ریاست  و 
باید چه گونه گِی ورود و حضور انتحاری در خانۀ والی را به 

بررسی بگیرند. 
باید او به  اگر ادعای باال در مورد والی خوست صدق کند، 
اگر  و  محکوم شود؛  مجازات  اشِد  به  و  کشانده شده  دادگاه 
چنین ادعایی صحت نداشته باشد، باید ادعاکننده مورد پیگرد 

قرار گرفته مجازات گردد.
والیت  در  انتحاری  رویداد  چه گونه گِی  برابر  در  سکوت 
خوست که بر اثِر آن نزدیک به یک صد تن از هموطناِن ما کشته 
و زخمی شده اند، هرگز بخشیدنی نیست و حامیان و عامالِن 
این فاجعه در صورتی که قابل شناسایی باشند، باید به گونۀ 
امنیتِی  مسووالن  باید  همه،  از  پیش  اما  محاکمه شوند.  علنی 
والیت خوست تا پایان بررسِی این رویداد، از سمت های شان 

برکنار و به نهادهای عدلی معرفی گردند. 
خوست  والیت  در  انتحاری  حملۀ  انجام  که  نکنیم  فراموش 
در میان تظاهرات کننده گان، تهدید کالنی در برابر کسانی ست 
که به خاطر به کرسی نشاندِن خواسته های شان به فعالیت های 
مدنی و مسالمت آمیز دست می زنند. بنابراین، این حمله یک 
روِی پنهاِن دیگر هم دارد و آن این که: می تواند در آینـده مانع 
راه اندازِی تظاهراِت مدنی در هر والیتی از جمله کابل شود. بر 
مسووالن دولت وحدت ملی ست که رسیده گی به این قضیه را 

در صدرِ فهرسِت کاری شان قرار دهند.

حملۀ انتحاری در میاِن 
راه پیمایاِن معترض کار کیست؟
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سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: تقویت نیروهای 
اقدامی خطرناک است و ناقض توافقات  اروپا  ناتو در شرق 

روسیه با این ائتالف است.
لوکاشویچ  آلکساندر  ایتارتاس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: تقویت نیروهای 
ناتو در مناطق شرق اروپا اقدامی است که به طرز بی سابقه ای 
و  بوده  دوجانبه  توافقات  همه  ناقض  که  بوده  خطرناک 
ناتو   - روسیه  بنیادین  قانون  نقض  نیز  آن  مساله ی  مهم ترین 

است که همچنان برقرار است.
این  پذیرای  طرفین  می گوید  سند  این  لوکاشویچ،  گفته  به 
به  یا  مسوولیت شده اند که سالح ها و تجهیزات رزمی خود 
اصطالح نیروهای رزمی تاثیر گذار را تقویت نکنند هرچند که 

روسیه بر شفاف سازی بر این عبارات تاکید داشته است.
دیگر  با  همراه  روسیه  و  ناتو  است،  کرده  تصریح  قانون  این 
منظور  به  بیشتر  اقدامات  انجام  با  باید  دولتی  طرف های 
جلوگیری از هرگونه تقویت به طور بالقوه تهدید آمیز نیروهای 
متعارف در مناطق مورد پذیرش قرار گرفته در اروپا از جمله 

اروپای شرقی و مرکزی ثبات را تقویت کنند.
تاکید  بارها  ما  افزود:  روسیه  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
اصل خویشتن داری دوجانبه  باید  زمانی  در چنین  که  کردیم 
واقعیت  با  این  که  باشد  قرار  اگر  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
متناسب باشد، الزم است که این حقیقت را در نظر بگیریم که 
فدراسیون روسیه نیز این حق را برای خود در نظر گرفته تا 

این فاکتور اساسی را در برنامه ریزی نظامی خود لحاظ کند.

پایان مؤفقانۀ مذاکرات هسته یی ایران
قابل  دستاوردهای  با  ایران  هسته یی  مذاکرات  سرانجام 
مالحظه یی برای دو طرف به پایان رسید. پس از مذاکرات 
چندین روزۀ  پنج کشور دارای حق ویتوی سازمان ملل 
بر عالوۀ آلمان و ایران درسویس، ایران محدودیت هایی 

را در زمینه فعالیت های اتومی پذیرفت.
علیه  را  ها  تحریم  تا  دادند  وعده  نیز  غربی  کشورهای 
این کشور لغو کنند. این دستاورد همچنان مورد استقبال 
قرار  تهران  کشور  این  پایتخت  و  ایران  مردم  گسترده 

گرفت.
پس از توافق میان کشورهای دارای حق ویتوی ملل متحد 
فرانسه،  روسیه،  چین،  امریکا،  متحده  ایاالت  شمول  به 
بریتانیا برعالوه آلمان و ایران در زمینه مناقشه اتمی این 
مبانی  جون  ماه   ۳۰ تاریخ  تا  شد  قرار  همچنان  کشور 
یک قرارداد در همین رابطه تدوین و ارائه گردد. هدف 
کشورهای جامعه جهانی جلوگیری از ساختن تسلیحات 
هسته ای توسط ایران است و جمهوری اسالمی ایران نیز 
به  تحریمهای کشورهای غربی،  لغو  از  دارد پس  انتظار 

رشد و ترقی اقتصادی برسد.
پذیرش ۲۵ سال کنترول

به گفته فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان 
لوزان  شهر  در  ایران  اتومی  مذاکرات  در  همچنان  که 
که  است  کرده  تعهد  ایران  بود،  کرده  شرکت  سویس 
ضمن یک سیستم چند مرحله ای محدودیت و کنترول 
برنامه های غنی سازی هسته یی کشورش را در طول ۲۵ 
سال آینده می پذیرد. بنابرین به گفته وزیر خارجه آلمان، 
تهران باید در طول ده سال آینده بیش از دو سوم حجم 
غنی سازی هسته ای موجود خود را متوقف گرداند و 
بیش از 9۵ درصد اورانیوم غنی شده را رقیق بسازد و یا 

هم کاماًل از کشور خارج نماید.
هزار   ۱9 جمع  از  ایران  لوزان،  از  گزارشهایی  بنابر 
سانتریفوژ غنی سازی اورانیوم خود فقط می تواند ۶ هزار 
سازی  غنی  اورانیوم  باشد.  داشته  اختیار  در  را  دستگاه 
شده یکی از اجزای مهم برای ساختن تسلیحات اتومی 
به شمار می رود، اما در عرصه غیر نظامی نیز می تواند 

مورد استفاده قرار گیرد.
ایران  دیگر  در طول ۱۵ سال  ایران  مرحله،  این  از  پس 
تحت  آنهم  و  محدود  بسیار  مرزهای  تا  فقط  تواند  می 
کنترول شدید، درعرصه های غنی سازی اتمی، مطالعات 

در  نهایت،  در  نماید.  فعالیت  اتمی  توسعه  و  هسته یی 
ادامه ۲۵ سال آینده تمامی فعالیت های هسته ای ایران 
اتومی  المللی  بین  اداره  نظارت  و  مراقبت شدید  تحت 

قرار خواهد داشت.
تدیون  کنونی  توافقهای  مبانی  که  کرد  اضافه  اشتاینمایر 
به  آینده  ماه  سه  تا  است  قرار  که  را  دیگری  موافقتنامه 
امضاء برسد، تسهیل می بخشد. وزیر خارجه آلمان در 
احتمال  زمینه  این  در  موفقیت  »درصورت  گفت:  ادامه 
با  ایران  مناسبات  نیز  و  منطقه  در  اوضاع  که  رود  می 
کشورهای عربی نیز بهبود یابد«. اشتاینمایر افزود: »حتی 
محتمل است که بحران های خطرناک و تنش در شرق 

نزدیک و میانه نیز کاهش یابند«.
درهمین حال بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده 
امریکا نیز پیروزی در این مذاکرات را به عنوان »توافق 
»یک  این  که  گفت  و  داده  قرار  تمجید  مورد  تاریخی« 
معامله خوب است؛ معامله ای که اهداف اساسی ما را 

تحقق می بخشد«.
کشور  پنج  خارجه  وزیران  اروپا،  اتحادیه  ارشد  سران 
دارای حق ویتوی سازمان ملل بر عالوه ایران و آلمان از 

آخر هفته گذشته و با یک وقفه کوتاه مذاکرات خود را در 
زمینه مناقشه هسته ای ایران ادامه دادند. مذاکرات مذکور 
به منظور رسیدن به یک راه حل همچنان در همین فاصله 
دقایقی  پنجشنبه  روز  سرانجام  و  گردید  تمدید  بار  دو 
قبل از ساعت هفت شام به وقت اروپای مرکزی، خبر 

موفقیت در این مذاکرات اعالم گردید.
تجلیل گسترده در تهران

میان وزیران خارجه کشورهای  موافقتنامه  اعالم  پی  در 
روحانی  حسن  ایران،  هسته یی  مناقشه  سر  بر  ذیدخل 
رییس جمهور ایران گفت که فوراً تدابیر همه جانبه در 
با  نیز  تهران  شهروندان  و  شد  خواهد  گرفته  زمینه  این 
را  آن  برآمده و  به جاده ها  لوزان  مؤافقتنامه  از  استقبال 

جشن گرفتند.
همچنان در تمام شهرهای دیگر ایران نیز مردم این کشور 
شما  از  سپاس  روحانی،  شما  از  »ممنون  فریادهای  با 
ظریف« در بلندگوها این پیروزی ایران را تجلیل نمودند.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز در پیامی گفته 
است: »ما از تالش تمام اعضای هئیت قدردانی می کنیم. 
ما کار مهمی را به انجام رساندیم. ما به نتایجی رسیدم«.

روسیه:
تقویت نظامی ناتو

 در شرق اروپا خطرناک است

وزیر خارجه عراق: 

داعش درحال فروپاشی است

کنیا: مناظره انتخاباتی انگلیس با حضور 7 کاندیدا برگزار شد
تسلیم تروریست ها نخواهیم شد در جریان تنها مناظره تلویزیونی مربوط 

دیوید  انگلیس  سراسری  انتخابات  به 
کامرون و رقیب انتخاباتی وی اد میلیبند 
از یکدیگر  انتقاد  تا ضمن  تالش کردند 

برنامه های خود را تبلیغ کنند.
استریت  وال   روزنامه  گزارش  به 
انتخاباتی  رقابت  که  حالی  در  ژورنال، 
سراسری  انتخابات  برگزاری  آستانه  در 
بسیاری  و  بوده  نزدیک  بسیار  انگلیس 
را  خود  تصمیم  هنوز  رای دهندگان  از 
نگرفته اند، دیوید کامرون، نخست وزیر 

اد میلیبند، رهبر حزب کارگر  انگلیس و  فعلی 
کردند  تالش  است  وی  رقیب  اصلی ترین  که 
پنج شنبه  تلویزیونی که روز  مناظره زنده  تا در 
با حضور کاندیداهای هفت حزب برگزار شد، 
مردم این کشور را در خصوص این  که بهترین 
متقاعد  هستند،  کشورشان  رهبری  برای  فرد 

کنند.
متشنج  اوقات  از  پاره ای  مناظره که در  این  در 
شد، کامرون تالش کرد تا از سوابق دولت خود 
در زمینه ی اقتصاد دفاع کند در حالی که میلیبند 
نیز تالش داشت رای دهندگان را در خصوص 
این که بهترین فرد برای نخست وزیری است، 

متقاعد کند.
این نخستین بار بود که هفت حزب در مناظره 
این  و  کردند  پیدا  حضور  انگلیس  انتخاباتی 
نشان دهنده چند شاخه شدن دورنمای سیاسی 
و  محافظه کار  اصلی  حزب  دو  تسلط  پایان  و 

کارگر در سیاست انگلیس است.
انجام  مناظره  این  از  پس  که  نظرسنجی هایی 
شده است نشان داده اند که دیدگاه های مختلفی 
مناظره  این  پیروز  کسی  چه  این که  درباره ی 

است وجود دارد.
استورجن،  نیکوال  مفسران  از  بسیاری  نظر  از 
گذشته  سال  که  اسکاتلند  ملی  حزب  رهبر 
جدایی  برای  نافرجام  پرسی  همه  یک  میالدی 

عملکرد  کرد،  برگزار  انگلیس  در  اسکاتلند 
قدرتمندی در این مناظره داشته است.

زیادی  محبوبیت  افزایش  با  اکنون  حزب  این 
مواجه شده و احتماال در پارلمان آینده سومین 
این باعث می شود  حزب بزرگ خواهد بود و 
به  مهم  مهره  یک  به  اسکاتلند  ملی  حزب  که 
منظور آنکه دو حزب اصلی اکثریت را به دست 

آورند تبدیل شود.
جدید ترین نظرسنجی ها نشان داده اند دو حزب 
کارگر و محافظه کار رقابتی برابر دارند و احتماال 
توانست  نخواهند  حزب  دو  این  از  یک  هیچ 
اکثریت را در انتخابات سراسری به دست آورد 
و این به معنی آن است که آنها نیازمند تشکیل 
یا  با حمایت یک  اقلیت  یا یک دولت  ائتالف 
تعداد بیشتری از احزاب کوچک تر خواهند بود.
پنج شنبه  روز  ساعته  دو  مناظره  جریان  در 
نظیر  مهمی  مسائل  به  انتخاباتی  کاندیداهای 
و  ملی  درمان  و  بهداشت  خدمات  اقتصاد، 

مهاجرت پرداختند.
که  شد  مدعی  مناظره  این  در  کامرون  دیوید 
حزب وی قادر به مدیریت اقتصاد بوده و تالش 
کرد تا دیگر احزاب را ضعیف تر نشان دهد و 
در عین حال اد میلیبند نیز مدعی شد که حزب 
و  بوده  کارگر  طبقه  خانواده های  محبوب  وی 

مقصر فروپاشی اقتصاد انگلیس نبوده است.

وزیر خارجه عراق در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه گفت: 
داعش در نتیجه حمالت کوبنده نیروهای عراقی شکست های 

سختی خورده و درحال فروپاشی است.
ابراهیم جعفری، وزیر  نیوز،  به گزارش شبکه خبری سومریه 
خارجه عراق با میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در بغداد دیدار و با وی درخصوص اوضاع سیاسی و امنیتی 
عراق و منطقه و حمایت مسکو از عراق در جنگ علیه داعش 

و روابط دوجانبه میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرد.
مردمی  داوطلبان  و  عراقی  نیروهای  کرد:  خاطرنشان  جعفری 
پیروزی های درخشانی را به دست آورده اند و تروریست های 
داعش شکست های پیاپی از این نیروها می خورند. داعش در 

نتیجه حمالت کوبنده نیروهای عراق درحال فروپاشی است.
دو طرف در این دیدار درخصوص بحران یمن و اوضاع سوریه 

بحث و تبادل نظر کردند.
بغداد  در  نیز  عراق  نخست وزیر  العبادی،  حیدر  با  بوگدانف 
رییس  پوتین،  والدیمیر  سوی  از  را  ای  دعوتنامه  و  دیدار 

جمهوری روسیه برای سفرش به مسکو تقدیم وی کرد.
از سوی دیگر، نوری مالکی، نخست وزیر عراق در دیدار با 
برخی رهبران قبایل گفت: آنچه عراق در معرض آن قرار گرفته 
است تنها خطری برای عراق نیست بلکه خطری است که صلح 
منطقه ای و جهانی را تهدید می کند و برای همین کشورهای 
جهان به ویژه کشورهای منطقه باید این مسأله را جدی بگیرند.
مالکی بر لزوم یکپارچه سازی تالش ها برای مقابله با چالش ها 
نیروهای  پیروزی های  برای حفظ  باید  ما  و گفت:  کرد  تاکید 
مسلح و مردمی عراق و گردان های مقاومت با هم متحد شویم.

وزیر داخلۀ کنیا روز جمعه یک روز پس از پایان گروگانگیری 
خونین در دانشگاهی در این کشور تاکید کرد که کنیا تسلیم 

تهدید های تروریستی نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، »جوزف نکایسلی« وزیر داخلۀ 
کنیا در سخنرانی مقابل دانشگاهی که روز گذشته مورد حمله 
افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی الشباب در شهر گاریسا 
قرار گرفت، گفت: دولت کنیا تسلیم تروریست هایی که کشتار 
مردم بی گناه را به منظور تحقیر دولت انجام می دهد، نخواهد 

شد.
وی خاطر نشان کرد: دولت کنیا مصمم است تا با تروریست ها 
علیه  جنگ  این  در  ما  که  دارم  اطمینان  من  و  کند  مقابله 
دشمنانمان پیروز خواهیم شد. افسران امنیتی در حال پاکسازی 
کالجی که هدف حمله قرار گرفت هستند و امنیت آن را که 
برای دانشجویان به منظور جمع آوری اسناد و اموالشان دوباره 

بازگردند تضمین کرده اند.
پردیس  این  در  حمله  این  قربانیان  اجساد  برخی  همچنان 
جمع آوری  مشغول  تیم  چند  و  مانده  زمین  روی  دانشگاهی 
این  نیز در محل  اجساد همه قربانیان بوده و سربازان ارتش 

دانشگاه مستقر بودند.
همچنین حسن شیخ محمود رییس جمهور سومالی نیز با ابراز 
تسلیت به این حادثه به دولت کنیا گفت: سومالی و کنیا باید 

همکاری امنیتی میان خود را تقویت کنند.
بابت  از  که  ساخت  نشان  خاطر  سومالی  جمهوری  رییس 
دانشگاه شهر گاریسا عزادار است  بی گناه  دانشجویان  کشتار 
حمله  این  در  که  کسانی  خانواده های  به  را  حادثه  این  و 

تروریست های بی رحم جان باختند، تسلیت می گویم.

دویچه وله 
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نویسنده: امبرتو اکو
برگردان: عاطفه اولیایی 

پکس  فروپاشی  در  تاریخ نویسان  امروزه 
برای  کوشش  متفق القولند.  امریکایی]۶[  
مشخص نمودن »نوبربرها« بی ثمر است؛ زیرا 
واژۀ بربر همواره باری منفی و گمراه کننده 
سوم،  جهان  چینی ها،  آیا  است.  داشته 
پورتوریکویی هایی  یا  و  جوان  معترضین 
اسپانیایی زبان  شهری  را  نیویورک  که 
پاسخ  دانست؟  نوبربر  می توان  را  کرده اند 
به این سوال دشوار است. بربرهای دوران 
بودند؟  اقوامی  چه  روم  امپراتوری  سقوط 
هان ها، گات ها و یا افریقایی و آسیایی هایی 
و  بازرگانی  یعنی  امپراتوری  کانون  که 
قومی  تنها  بودند؟  کرده  اشغال  را  مذهب 
که ناپدید می شد، رومی ها بودند، همان طور 
یعنی  می روند  بین  از  لیبرال ها  امروزه  که 
همان کارآفرینان انگیسی زبانی که روبنسن 

کروزوئۀ معرف فرهنگ عامۀشان 
و مارکس وبر حماسه سرای شان 

است.
شسته رفتۀ  مدیرعامالِن 

شهرها،  حومۀ  ساکن 
فضایل  همان  تجسم 

اما  باستان اند؛  روم 
 ۶۰ دهه های  در 
پسران   ۷۰ و 

پانچوی  موبلندشان، 
مکزیکی می پوشیدند، سیتار 

می زدند، متون بودایی و اعالمیه های 
در  )همچون  غالبًا  و  می خواندند  لنینستی 
متفاوت  نگرش های  امپراتوری(  اواخر 
مائو،  اندیشۀ  کیمیاگری،  زودیاک،  هسه، 
چریکی  جنگ  تکنیک های  و  جوانا  ماری 
شهری را آموختند. به نظر می رسد نسل ۸۰  
دوباره به نسل پدر بزرگ حود متمایل شد. 
ولی این پدیده مربوط به قشر باالی طبقۀ 
متوسط است، نه کودکانی که در خیابان ها 

بریک]۷[  می رقصند.
ساکو]۸[،   جیوزپه  پیش،  سال  چند 
جغرافی دان ایتالیایی، نظریۀ قرون وسطایی 
شدِن شهرها را مطرح ساخت. اقلیت هایی 
شوند،  جامعه  جذب  نمی کنند  قبول  که  
هر  و  داده  تشکیل  بزهکار  دسته های 
ساکو  می کنند.  قرق  را  محله یی  کدام 
می نویسد:  می کند،  تدریس  سیه نا  در  که 
وسطایی  قرون  های  کمون]9[  شبه  به 
در  را  طایفه یی]۱۰[   روحیۀ  نزدیکیم. 
در  اینان  دید.  می توان  نیز  ثروتمندان  میان 
گرفته  فاصله  شهر  از  طبیعت  اسطورۀ  پی 
مراکز  با  در حومۀ شهر  باغ های شان  در  و 
خرید خاص آن مناطق، مسکن گزیدند و 
بدین نحو خرده جوامع]۱۱[  حومه ها پدید 

آمدند.
کردِن  ویتنامی  مبحث  به  همچنین  ساکو 
به  مداوم  تنش های  شکل گیری  و  مناطق 
دلیل در هم شکستن توافق ها می پردازد. از 

پراکنده سازی  پی  در  قدرت  مراکز  جمله، 
دانشجویان(  کردن  خنثا  )نوعی  دانشگاه ها 
توده هایند.  تجمع  از  جلوگیری  منظور  به 
که  مداوم،  داخلی  جنگ  شرایط  این  در 
شهر  اقلیت هاست،  برخوردهای  از  نشانی 
بری از مرکزیت شده و همچون شهرهای 
جنگ های   چنگ  در  التین،  امریکای 
بودن  »مسلح  می شوند.  اسیر  پارتیزانی 
نماد  خود  مسکونی،  آپارتمان های  دربان 
این  در  است.  مدنی  جامعۀ  انسجام  عدم 
شهرها ساختمان های عمومی به مانند دژند 
در  منظور  به  را  مسکونی  مناطق  برخی  و 
امان بودن از حمالت مسلحانه در محاصرۀ 
خاک انباشت هایی هنری درآورده اند.«]۱۲[  
به  بعضًا  وسطا،  درقرون  جمعیت  کاهش 
دلیل گرسنه گی در کشور، رها شدن شهرها، 
کنترل  عدم  پستی،  نظام  ارتباطات،  مشکل 
مرکزی و نهایتًا انحطاط روم بوده است، اما 
امروز به نظر می رسد )در ارتباط با و پس 
از بحرانی شدن  قدرت مرکزی( پدیده یی 
در جهت مخالف در شرف تکوین 
جمعیت  فراوانی  است:  
فراوانی  با  همراه 
نقل  وسایل 

و 

ل  نتقا ا
ارتباطات،  و 

ساختن  غیرمسکونی 
و  ویرانی  دلیل  به  نه  شهرها 

رهاشده گی بلکه به دلیل فوران فعالیت 
شهری. آلوده گی هوا جای گزین عشقه هایی 
شده است که بناهای عظیم را می پوشاند و 
انباشت زباله ساختمان های عظیم بازسازی 
خفه  خود  در  و  انداخته  شکل  از  را  شده 
مهاجرین اند  از  مملو  شهرها  است.  کرده 
کار  خاتمۀ  از  پس  بومیان  که  حالی  در 
خود  سنگربندی شدۀ  حومه های  به  روزانه 
اهالی  تمام  تقریبًا  به تدریح  می گریزند. 
و  بود  خواهد  غیرسفیدپوست  منهتن 
تورین تقریبًا خالی از ایتالیایی های جنوبی 
می شود. البته هم زمان در تپه ها و دشت های 
اطراف، با رعایت کامل اصول همسایه گی، 
رسمی،   جلسات  و  متقابل  اعتماد  عدم 
بربرهای  و  حریق  می شود.  سبز  قصرها 
امروزه خطری  ستیزه جوی گذشته، دیگر  
کمبود  اما  نیستند،  بزرگ  شهرهای  برای 
آب، قطع برق و راه بندان ها شهر را طعمۀ 

خود کرده اند.
انحطاط فناوری و فقر از مشخصات قرون 
کمیابی  فاجعۀ  شاهد  بود.  اولیه  وسطای 

که  است  دهقانانی  از  داستان هایی  آهن، 
افتاده  به چاه  تنها داسش که  بازیابی  برای 
انتظار معجزه بنشیند)و  بود، می بایست در 
بود(.  تمام  کارش  این صورت  غیر  در 
سال  از  بعد  تا  جمعیت  رعب آور  کاهش 
۱۰۰۰ را  کشت لوبیا، عدس و سایر مواد 
مغذی درمان کرد، وگرنه اروپا از فقر تغذیه 
از بین می رفت )رابطۀ بین لوبیا و نوزایی 
شرایطی  امروزه  است(.  مسلم  فرهنگی 
بازگردانده  اول  خانۀ  سر  را  ما  وارونه 
باعث  فناوری  در  عظیم  پیشرفتی  است: 
صنایع  و    ]۱۳[ کژکاری ها  راه بندان ها، 
کشاورزی منجر به تولید خوراک های سمی 

و سرطان زا شده است. 
بهترین  در  حتا  مصرفی  جامعۀ  بدین سان، 
شرایط، نه کاالهایی بی نقص و کامل، بلکه 
به دردنخور  و  مکانیکی  کوچِک  کاالهای 
را  باال  کیفیِت  با  )چاقوی  می کنند  تولید 
چاقوهای  که  چرا  خرید  افریقا  از  باید 
جامعۀ  مصرف اند(.  بار  دو  امریکایی 
فناورانه نیز به سوی کاالهای دسِت دوم و 
بی مصرف متمایل می شود و از سوی دیگر 
جنگل زدایی، عدم کشت، آلوده سازی آب، 
هوا، گیاهان و از بین رفتن انواع حیوانات 

و غیره در جریان است.
امروزه امکان دیدن شهرهای نزدیک محل 
سکونت مان کمتر از بازدید سند دیگو 
ُدکمپستال است. راه های زیارتی 
قرون  اروپای  نقشۀ 
شیار  را  وسطا 
بودند  زده 
راهنماهای  )و 
ی   د ن گر جها
را  خانقاه ها  فهرست 
به همان گونه که امروزه 
ثبت  را  هیلتن  و  متل ها 
دادند(،   می  ارایه  می کنند، 
به همان منوال امروزه خطوط 
با  می شکافند،  را  آسمان  هوایی 
بسیار  نیویورک  به  رم  از  سفر  وجود  این 

آسان تر از سفر از رم به سپولتوست.
که  کرد  اعتراض  نظر  این  به  می توان  البته 
ایلیاتی  و  کوچ گر  نیمه  جامعۀ  سیاحت 
تصمیم  نبوده اند؛  امن  چندان  وسطا  قرون 
وصیت نامه  نوشتن  معنای  به  سیاحت  به 

Anne Ver� مسافر  به  تبود)ر.ک 
cos در بشارت جبرییل به مریم  ]۱۴[ ـ 
از کلودل ـ( و مسافرت به معنای برخورد 
با راهزنان، دسته های ولگردان و حیوانات 
نیز  را  اما سیاحت های مدرن  بود.  وحشی 
از  پیش گیری  برای  بازرسی ها  این همه  با 
شاهکاری  چنان  نمی توان  هواپیماربایی 
امنیت  دانست، در واقع احساس کهن  از 
توقع  بلکه  است،  بازگشته  تنها  نه  ناامنی 

می رود رو به افزایش بگذارد.

راضیه کتابچی
کرده اید،  نقض  را  اجتماعی  قانون  یک  شما  وقتی 
واقف  کاماًل  قوانین  آن  به  نشان می دهد شما  عذرخواهی 
هستید و معتقدید چنین قوانینی باید وجود داشته باشد و 
می شود  موجب  کار  این  است.  اشتباه محض  آن ها  نقِض 
دیگران بدانند شما متوجه رفتاِر نامناسب تان شده اید و این 

مسأله به آن ها احساس آرامش و امنیت می دهد. 
که  کسی  احترامِ  و  شأن  می شود  سبب  عذرخواهی 
او  به  وقتی  گردد.  باز  او  به  دوباره  زده اید،  صدمه  او  به 
و  آزرده گی  بوده،  شما  تقصیر  چیز  همه  می دانید  بگویید 
جراحت های روحی اش التیام یافته و احساس بهتری پیدا 
می کند. برای ترمیم صدمات عاطفی که در رابطۀ انسانی ما 
بروز یافته است، باید تالش کنیم که ابتدا خطای خود را 
بیابیم و سپس آن را بپذیریم؛ اما مشکل این است که هنوز 
نرسیده اند  مهارت عاطفی  از  آن درجه  به  بی شماری  عدۀ 
به خود نگیرند. که صمیمانه از دیگران عذرخواهی کنند و موضع دفاعی 

آخرین  بخشش،  طلب  و  اشتباه  به  اعتراف  ظریِف  هنر 
مهارِت سواد عاطفی است که هر کسی باید به درستی آن را 
بیاموزد. معذرت خواستن از صمیِم قلب به دیگران یادآور 
و  نمی کنید  افتخار  خود  اشتباه  رفتار  به  شما  که  می شود 
هرگز قصد ندارید آن را تکرار کنید. با این کار به دیگران 
یادآور می شوید شما از آن دسته افرادی هستید که به طور 
ارزش  خوب  رفتار  برای  و  بوده  رفتارتان  مراقب  دلیل سخت بودن عذرخواهیقایلید، هرچند گاهی اشتباه کنید.کلی 

افراد، عذرخواهی پذیرِش این موضوع است  برای برخی 
افراد ناالیقی هستند که معمواًل اشتباه می کنند و  که آن ها 
وجودشان با نقص و خطا همراه است. برخی نیز معتقدند 
اگر پس از یک دعوا زودتر از دیگری عذرخواهی کنند، 
به معنای قبول تقصیر است و مسوولیت تمامِ آن درگیری 
اگر  می کنند  فکر  آن ها  افتـد.  می  گردن شان  به  ناحق  به 
از دیگری عذرخواهی کنند، موجب می شوند طرف مقابل 
گناه سهِم خود در ایجاد درگیری را نپذیرد و همۀ خطاها 
را متوجه آن ها نماید. گاهی اوقات هم حس می کنند ممکن 
است عذرخواهی موجب شود تمام توجه ها به خطای پیش 
آمده جلب شود، خطایی که بهتر است فراموش شود. در 
تمام  به  مناسب  عذرخواهِی  مناسب  شرایط  در  حال،  هر 
را  ارزش های مشترک  پایان می دهد و می تواند  مشکالت 

تأیید کند و احساسات مثبت را به وجود بیاورد.
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حمید رضا امیدی سرور 
مشخصًا  و  جنایی  ـ  پولیسی  گونۀ  که  سینما  برخالف 
سینمای نوار )درام های جنایی هالیوودی(، از بدو ظهور 
مسیری  جنایی  ادبیات  نداشت؛  دیگرگونه ها  با  تفاوتی 
در  تا  گذاشت  پشِت  سر  را  نشیب  و  پُرفراز  کم وبیش 
ژانرِی خود  از ویژه گِی  ادبی، صرف نظر  اثر  جایگاه یک 

پذیرفته شد.
با وجود این که از ادگار آلن پو )شاعر و نویسندۀ صاحب 
سبک و بنامِ امریکایی( به عنوان اولین نویسندۀ این سنخ 
آثار یاد می شود؛ اما انگشت شمار نوشته های پولیسی که 
تبیین  را  این سبک  کلیات مضمونِی  از هر چیز  بیش  او 
می کرد، در خیل آثار کم  اهمیتی که بعد منتشر گردید، گم 
شدند. برای نمونه در امریکا انبوهی از جزوه های ده ِسنتی 
که برای تودۀ مردم منتشر می شدند و حاوی داستان هایی 
پیش پاافتاده بودند، از حادثه پردازی به عنوان یک فاکتور 
گونه  دو  که  می جستند  بهره  مخاطب  جذِب  در  مهم 
وسترن و پولیسی ـ جنایی، بیش از دیگرگونه ها متضمِن 
به عنوان داستان هایی  بنابراین  بودند.  مایه هایی  این چنین 

صرفًا سرگرمی ساز شناخته می شدند.
دویل،  کنان  آرتور  سر  بود.  بهتر  شرایط  اما  اروپا  در 
که  شاخصه هایی  از  گرفتن  الگو  با  هلمز  شرلوک  خالق 
از داستان های آلن پو برگرفته شده بود، داستان های کوتاه 
متعددی )به همراه چهار رمان( خلق کرد که گرچه ماهیتًا 
برای جذِب مخاطب نوشته شده بودند، اما نه تنها سردستی 
نبودند، بلکه از استخوان بندی و ساختار داستانِی درستی 
بهره می بردند که به همین دلیل کماکان خوانده می شوند.

و  اروپا  در  او  از  بعد  نویسنده گاِن  آثار  در  که  نکته یی 
مشخصًا آگاتا کریستی و تا حدی دروتی ال سایرز و… 
نیز در سطوح مختلف دیده می شود. با همۀ این ها گرچه 
ـ  پولیسی  ادبیات  دوران طالیی  عنوان  به  این سال ها  از 
جنایی یاد می کنند و حتا آن ها در قالب تشکلی صنفی، 
اصول و قواعد خود را در آفرینش ساختار های داستان ـ 
آثاری صرفًا سرگرم کننده  این حال  با  اما  داشتند،  روایی 

بودند که به قصد عامۀ مخاطبان نوشته می شدند.
دهه  چند  از  پس  ـ  جنایی  پولیسی  داستان  شد  چه  اما 
که صرفًا به عنوان آثار سرگرم کنندۀ دست پایین شناخته 
پیدا  ارتقا  ادبیات  به جایگاه یک گونۀ جدی در  می شد، 

کرد؟
اتفاق  این  برای  پایانی  و  آغاز  نقطۀ  کردِن  پیدا  شاید 
چندان شدنی به نظر نرسد و در واقع حاصل پیش زمینه هایی 
باشد که به تدریج شکل گرفتند و نویسنده گان گوناگونی 
هم در آن سهم داشتند. این درست، اما در این میان چند 

نویسنده بودند که سهمی پِررنگ  داشتند.
»او بهترین نویسنده قرن بیستم فرانسه است« )آندره ژید(؛ 

دردآوری  هنرمندی  با  که  هستند  کابوس هایی  »آثارش 
توصیف  شده اند« )فرانسوا موریاک( و... .

آن چه در باال خواندید، دربارۀ مارسل پروست گفته نشده، 
دیگر  یا  آلبرکامو  یا  دوراس  مارگاریت  دربارۀ  همچنین 
تعجب  شاید  فرانسه؛  بیستم  قرن  شاخص  نویسنده گان 
از  نمونه هایی  تنها  ستایش آمیز،  گفته های  این  اما  کنید، 
گفته  شده  دربارۀ ژرژ سیمنون  که  است  گفته هایی  خیِل 
است. نویسنده یی که بسیار پُرکار بود و نزدیک به ۲۰۰ 
اثر کوتاه و بلند نوشته که مضمون برخی از آن ها آگاهانه 
یا ناخودآگاه شباهت هایی هم با هم دارند، اما او به عنوان 
شکلی  به  را  شخصیت هایش  که  نویسنده گانی  از  یکی 

ظریف کالبدشکافی کرده، معروف است.
از  بیش  پُرکاری  قربانی  اگر چه  داستان های ژرژسیمنون 
او از چنان قریحه و خالقیتی برخوردار  اما  حد او شد، 

بود که داستان هایش با زبانی محکم و باری روان شناسانه 
قوی روایت می شد.

آثار  عنوان  به  خود  زماِن  در  ژرژسیمنون  داستان های 
شناخته  جنایی  و  پولیسی  ادبیات  بدنۀ  روشن فکرانه 
نیز مخاطبانی  دیگر  زبان های  به  ترجمه  می شدند که در 

از همین طیف از آن استقبال می کردند.
اما در این زمینه مهم ترین اتفاق در امریکا رخ داد؛ اتفاقی 
پولیسی  جنایی  ادبیات  طالیی  دوران  بر  پایان  نقطۀ  که 
ادبیات  به  چشم  که  باشند  اروپاییان  این بار  تا  گذاشت 
جنایی امریکا بدوزند، اما این اتفاق بیش از آن که توسط 
یک فرد رقم بخورد، توسط یک جریان پدید آمد. جریانی 
که خاستگاه آن مجلۀ بلک ماسک بود که داستان های کوتاه 
و   ۳۰ دهۀ  در  می کرد.  منتشر  جنایی  ـ  پولیسی  بلند  و 
۴۰ نویسنده گانی در این مکتب تربیت شدند که ادبیات 

کردند.  دگرگون  فرم  در  هم  و  محتوا  در  هم  را  جنایی 
بودند  ریموند چندلر  و  آن ها دشیل همت  شاخص ترین 
و در پی آن ها، نویسنده گان دیگری همانند هوراس مک 
کوی، ارل استنلی گاردنر و... نیز از راه رسیدند که البته 

در سطح پایین تری از آن دو قرار داشتند.
آن چه راه این گروه را از نویسنده گان سنتی داستان پولیسی 
همانند آگاتا کریستی جدا کرد، نوع نگاه شان به خود رمان 
اصلی  اهمیت  سنتی  نویسنده گان  بود.  جنایی  ـ  پولیسی 
را به مضمون و ساختار گره افکنی و گره گشایی داستان 
این  بر  چندلر  و  نویسنده گانی چون همت  اما  می د ادند، 
باور بودند که این چفت و بست ها در درجۀ دوم اهمیت 
قرار دارند، بلکه ماهیت ادبِی خود اثر از اهمیِت بیشتری 
برخوردار است. در واقع چندلر معتقد بود نویسنده باید 
طوری بنویسد که خواننده را به بازخوانِی اثر ترغیب کند 
و برای رسیدن به این مهم، رمان باید از قابلیت هایی فراتر 
از چفت و بسِت صرف مضمون پولیسی اثر استفاده کند.

این  اساسی در  بلک ماسک چند گام  نویسنده گان مکتب 
زمینه برداشتند، نخست این که داستان ها را از محیط های 
بسته و اشرافی که در رمان های عصر طالیی دیده می شد، 
خارج کردند و به فضا های بیرونی داخل کوچه و خیابان 
نوآوری  )این  بردند  جامعه  پایین  الیه های  مردمِ  یا  و 
همین  می شود(؛  دیده  حدی  تا  هم  ژرژسیمنون  آثار  در 
مسأله باعث شد آن ها دربارۀ مضامین تازه تر و برخوردار 
جدی  رمان های  در  که  انسانی تر  و  واقعی  مایه های  از 
این  تغییر  همین  تناسب  به  بنویسند.  داشت  وجود  نیز 
نویسنده گان مجبور بودند از زبان تودۀ عادی مردم زماِن 
خود استفاده کنند که این ویژه گی نیز برمایه های ریالیستی 

این آثار می افزود.
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  کلی  یک جمع بندی  در 
ـ که  اول خود  پولیسی جنایی در دورۀ  داستان های  اگر 
آثار  جزو  ـ  می شود  نامیده  هم  آن  طالیی  دوران  اتفاقًا 
ادبی برشمرده نمی شدند، از این سبب بود که خود این 
بسیاری  نبودند.  مسأله یی  چنین  دنبال  نیز  نویسنده گان 
پیش پاافتاده  عامه پسندنویس های  جزو  گرچه  آن ها  از 
سایرز  ال  دروتی  و  کریستی  آگاتا  چنان چه  ـ  نیستند 
نیز سطح آثارشان باالتر از این طیف قرار می گیرد ـ اما 
که  گونه یی  شاخص های  به  حد  از  بیش  توجه  دلیل  به 
اغلب از جنبۀ مضمونی برخوردار بودند؛ از ضرورت و 
غافل  داستان  مدیوم  ظرفیت های  و  متن  ادبیاِت  اهمیت 
همانند  نویسنده گانی  که  بود  درحالی  این  بودند.  مانده 
چندلر  ریموند  به خصوص  و  همت  دشیل  ژرژسیمنون، 
این نویسنده گان توجه  از سوی  به آن جنبۀ مغفول مانده 
کردند و نتیجۀ کارشان نیز به لحاظ ارزش گذاری ادبی در 

سطحی باالتر قرار گرفت.

و  ساعات  سینما  بزرِگ  کارگردانان  این که  وجود  با 
ساخِت  صرف  فراوان  وسواِس  با  را  زیادی  روزهای 
اما این لزومًا به این معنا نیست  فلم های شان می کنند، 
متنفر  خود  موفِق  حتا  فلم های  از  نمی توانند  آن ها  که 

نباشند.
کارگردانان  توسط  ساخته شده  فلم های  از  برخی 
سرشناِس سینما گرچه با استقبال سینمادوستان همراه 
آن چه  با  فلم  ساخِت  نهایی  نتیجۀ  بعضًا  اما  می شود، 
و  درمی آید  کار  از  متفاوت  بوده،  کارگردان  ذهن  در 
همین موضوع موجب می شود این سینماگران از برخی 

ساخته های شان به خوبی یاد نکنند.
برترین  از  یکی  سینما  منتقدین  عقیدۀ  به  هال«  »آنی 
ساخته های »وودی آلن« تا به امروز محسوب می شود، 
کمدِی  فلم  این  همواره  صاحب نام  کارگردان  این  اما 
رمانتیک را مایۀ ناامیدی خود می داند. وی در این باره 
ذهنِی  رویدادهای  به  بود  قرار  فلم  این  در  می گوید: 
وقایع  این  شاهد  مخاطب  و  شود  پرداخته  فرد  یک 
به صورت جریان سیال ذهن باشد، اما نتیجۀ نهایی فلم 
کاماًل غیرمنسجم بود. هیچ کس متوجه نشد چه اتفاقی 
افتاده و همه بر روی رابطۀ من و »دایان کیتون« در فلم 

متمرکز شدند که اصاًل برایم مهم نبود. 
جایزۀ  سه  کسب  به  موفق  فلم  این  با  آلن  گرچه 
شد  فلم نامه نویسی  و  کارگردانی  فلم،  بهترین  اسکار 
آلن  اما  گرفت،  بازیگری  اسکار  نیز  کیتون«  »دایان  و 
حتا  که  شود  بایگانی  فلم  این  داشت  دوست  آن قدر 
از  پیشنهاد داد در صورتی که  این فلم  به توزیع کنندۀ 
برایش  رایگان  را  فلم  یک  کند،  جلوگیری  فلم  اکران 

کارگردانی می کند!
»دیوید لینچ« در سال ۱9۸۴ و پس از موفقیت فراواِن 
فلم »مرد فیل نما«، اقدام به ساخت فلمی به عنوان »تل 
کرد.  هاربرت«  »فرانک  نوشتۀ  رمانی  اساس  بر  ماسه« 
محسوب  رمان  این  از  سینمایی  اقتباس  سومین  این 
دست  موفقیتی  به  هرگز  قبلی  مورد  دو  که  می شد 

نیافته بودند. تجربۀ ساخت این فلم برای »لینچ« بسیار 
طوالنی و سخت بود و بسیاری معتقد بودند این رمان 
را نمی توان با اقتباس به سینما آورد. این فلم با هزینۀ 
سرسام آور ۴۵ میلیون دالری در نهایت به یک شکسِت 
بزرِگ تجاری و هنری منجر شد و وی نتوانست کنترل 
از  پیاده کند و به تدریج  هنری و خالقیتش را در فلم 

این فلم فاصله گرفت.
ماسه« موجود  »تل  فلم  از  در حال حاضر نسخه هایی 
است که در برخی از آن ها از اسم مستعار »آلن اسمیت« 
جعلی  نامی  است؛  شده  برده  نام  کارگردان  عنوان  به 
که انجمن کارگردانان امریکا برای کارگردانانی استفاده 
به  وابسته گی  هیچ  ندارند  دوست  دیگر  که  می کند 
فلم شان داشته باشند.  فلم »طناب« از »آلفرد هیچکاک« 

که  بود  تاریِخ سینما  تعلیق  استاد  از  تالشی جاه طلبانه 
 ۱9۲9 سال  در  نام  همین  با  نمایش نامه یی  اساس  بر 
ساخته شد. هیچکاک قصد داشت در این فلم اقتباسی 
پایان  در  اما  کند،  استفاده  نمایش نامه  از ساختار  دقیقًا 
نتیجۀ نهایی بسیار شخصی ازکار درآمد. گرچه این فلم 
اما  بود،  همراه  تجاری  موفقیِت  و  منتقدین  تحسین  با 
هیچکاک با به دست آوردِن حقوق فلم امیدوار بود از 
اکران آن جلوگیری کند، اما با مرِگ وی در سال ۱9۸۰، 

این فلم مجددا کران شد.
»استنلی کوبریک« ـ از برجسته ترین کارگردانان تاریخ 
سینما ـ اصاًل عالقه یی به اولین تجربۀ خود در ساخت 
فلم بلند در سال ۱9۵۳ با عنوان »ترس و عالقه« ندارد 
می داند.  بی منطق  و  نشده  پرداخت  آماتور،  را  آن  و 

کوبریک در آن زمان از این نیز فراتر رفت و نگاتیوهای 
اصلی و تمامی کپی های این فلم را خریداری کرد تا 
این فلم را دیگر کسی نبیند. هم اکنون تنها یک نسخه 
از فلم »ترس و عالقه« در آرشیو »کداک« وجود دارد 
که در سال ۲۰۱۲ بازسازی و اکران مجدد شد. »استیون 
از  پیش  امریکایی  صاحب نام  کارگردان  سودربرگ«، 
کسب موفقیت با فلم »خارج از دید«، فلمی با عنوان 

»پایین« ساخت.
این فلم نوآر از سودربرگ با بازی »پیتر گاالکر« گرچه 
با واکنش های متعادلی روبه رو شد، اما خود کارگردان 
کسل کننده  و  مرده، خواب آور  پیش  از  بی نظم،  را  آن 
فراوان  تجربۀ  کسب  از  پس  فینچر«  »دیوید  می داند. 
را  خود  تالش  اولین  در  ویدیو،  موزیک  ساخت  در 
برای ساخت فلم بلند »بیگانۀ ۳« را ساخت که سومین 
قسمت از مجموعه فلمی پرفروش بود. فینچر ساخت 
بود  قرار  آغاز کرد که  ناتمام  فلم نامه یی  با  را  فلم  این 
به تدریج و با ساخت فلم تکمیل شود و به همین سبب 
مجبور بود مرتبًا پاسخ گوی تهیه کننده گان و استودیوی 

فلم سازی باشد.
وی در نهایت فلم را در مرحلۀ نهایی تولید رها کرد. در 
سال ۲۰۰۳ و زمانی که چهار فلم از مجموعۀ »بیگانه« 
در یک DVD رونمایی می شد، وی تنها کارگرداِن 
این مجموعه بود که در مراسم حضور نیافت.  اولین 
تجربۀ کارگردانی »جری لوییس«، کمدین سرشناس با 
عنوان »روزی که دلقک گریست« در سال ۱9۷۲ ساخته 
شد که پس از تکمیل »لوییس« تصمیم گرفت که این 
بازیگر  لوییس«،  »جری  نیابد.  نمایش  هیچ گاه  فلم 
یک  نقش  در  فلم  این  در  سینما  صاحب نام  کمدی 
دلقک آلمانی به نام »هلموت دورک« بازی کرده است 
در  به دالیل سیاسی  که در جریان جنگ جهانی دوم 
یک کمپ زندانی شده است و در آن جا برای کودکان 
می کند.  اجرا  نمایش  گاز  اتاق های  به  ورود  از  پیش 
فلم  این  از ساخت  فلم می گوید  این  دربارۀ  »لوییس« 
خجالت زده  شدم، اما از این که اجازه ندادم کسی آن را 

ببیند خوشحالم. فلِم بسیار بسیار بدی بود!

منبع: مد و مه 
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ادبیات جنایی ـ پولیسی 

چه گونه جدی شد؟

مروری بر چند فلِم ناموفِق تاریِخ سینام
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والی خوست در حملۀ...
او برگزار کنند.

دیروز همزمان با برگزاری مراسم تشییع جنازه قربانیان این 
انفجار انتحاری، تظاهرات اعتراضی در خوست برپا شد و 
برخی از معترضان از جمله شماری از نماینده گان خوست 
در مجلس نماینده گان و شورای والیتی این والیت گفتند 
که آقای نعیمی و دوستان او »عامل« این رویداد هستند و 

باید محاکمه شوند.
»ما  گفته:  نمایندگان  مجلس  عضو  اصولی،  ناصر  کمال 
دیروز  رویداد  عامل  را  او  دوستان  و  نعیمی  عبدالجبار 
گلوله  شلیک  اثر  در  مردم  از  شماری  آن  در  که  می دانیم 

محافظان او، شهید شدند.«
جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  محمد  از  اصولی  آقای 
خواست که دیگر آقای نعیمی را به خوست نفرستد. آقای 
نعیمی در حال حاضر در کابل به سرمی برد. آقای اصولی 
هشدار داد اگر رییس جمهوری او را به خوست بفرستد، 
رئیس  عهده  به  آن  مسئولیت  بدهد  رخ  که  رویدادی  »هر 

جمهوری خواهد بود.«
همچنین قمرعلی لکنوال عضو شورای والیتی خوست گفته 
تا زمانی که سرپرست والیت خوست و همکارانش برکنار 
و به دادگاه کشانده نشده اند، مردم به تظاهرات ادامه خواهند 
داد. او افزود: »ما خواهان تحقیقات وسیع و مجازات عامالن 

این رویداد هستیم.«
اما آقای نعیمی در مصاحبه ای با بی بی سی اتهام های مطرح 
شده علیه خود را »کودکانه و نابجا« دانست و گفت که در 
زمان وقوع انفجار در کابل حضور داشته و هیچ دلیلی وجود 

ندارد که او در آن دست داشته باشد.
معترضان  که  گفت  برعکس  خوست  والیت  سرپرست 
با خود سالح های  و  بودند  »مسلح  پنجشنبه  راهپیمایی  در 
خود  تصرف  در  را  مناطق  بعضی  و  بودند  آورده  سنگین 

داشتند. نمی گذاشتند که ارگانهای امنیتی دخیل باشند.«
برگزاری راهپیمایی  او معترضان را متهم کرد که در زمان 
به نهادهای امنیتی مراجعه نکردند و »هیچ نوع همکاری« با 
نیروهای امنیتی نکردند. آقای نعیمی اضافه کرد که در چنین 

حالتی »دشمن کارش را می کند«.
به  خوست  شهر  تجاری  مناطق  از  بخش هایی  دیروز 
در  و  درآمد  تعطیل  حالت  به  قومی  بزرگان  درخواست 
دعاخوانی  و  فاتحه  مراسم  شهر  این  مسجدهای  از  برخی 

برای قربانیان انفجار انتحاری دیروز برگزار شد.
شماری از زخمیان انفجار انتحاری خوست به کابل منتقل 
شده و به گزارش دفتر ریاست جمهوری، اشرف غنی رئیس 

جمهوری کشور دیروز به دیدار آنها رفت.

علی پارسا
حمایت  در  غنی  رییس جمهور  اخیر  گیری های  موضع 
یمن،  داخلی  جنگ  در  سعودی  عربستان  موضع  از 
سروصداهای بسیاری به پا کرده است. این مواضع این 
اعتراِض مردم و  روزها از جهات بسیاری مورد نقد و 
این  میان  در  است.  گرفته  قرار  سیاسی  و  مدنی  فعاالن 
صداهای مخالف، حتا داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجراییۀ 
حکومت وحدت ملی هم به نحوی مخالفِت خود را با 
این خبرنامه اعالم کرده است. داکتر عبداهلل ضمن آن که 
تأکید کرده در صورت تهدید قبلۀ مسلمانان، مردم متدین 
افغانستان هم به پا خواهند خاست؛ گفته که در شرایط 

کنونی از »حملۀ عربستان به یمن« حمایت نمی کند. 
در  واحدی  سیاست  افغانستان،  ملی  وحدت  حکومت 
قبال مسایل داخلی و خارجی ندارد. از شش ماه بدین سو 
شاهد بی اعتمادی ها و چند دسته گی ها در مسایل داخلی 
و  عربستان  نظامی  مداخلۀ  از  پس  اما  بودیم؛  کشور 
و  منطقه یی  سیاست  در  اختالفات  یمن،  در  متحدانش 
جهانی دو تیم شامل در دولت وحدت ملی نیز آفتابی 

شد. 
تیم ارگ نشین، به حمایت قاطع از عربستان تأکید ورزید 
و جناح دیگر)ریاست اجرایی( به صراحت اعالم کرد که 
از مداخلۀ نظامی عربستان در یمن حمایت  »افغانستان 
ملی،  امنیت  فیصلۀ شورای  برخالف  »ارگ  و  نمی کند« 
اعالمیه یی را به حمایت از عربستان صادر کرده است.« 
از  از عربستان  افتادن تشت رسوایی حمایت  این یعنی 

بام ارگ!
ملی  وحدت  دولت  در  شامل  تیم  دو  می رسد  نظر  به 
در سطح منطقه یی و جهانی به دو قطب متضاد متعلق 
هستند و هر کدام می کوشند طبق خواست این دو قطب، 
دو  این  نمایند.  تنظیم  را  افغانستان  خارجی  سیاست 
پارچگی، پیامدهای ناگوار و ویران گری برای افغانستان 

درحال جنگ و تکه تکه در پی دارد.
در اعالمیه یی که از سوی ریاست جمهوری صادر شده، 
امنیت  شورای  در  بسیار  رای زنی های  از  پس  که  آمده 
منطقه یی  مواضع  از  حمایت  اعالم  به  تصمیم  ملی، 
عربستان سعودی در جنگ یمن گرفته شده است. این در 

حالی است که مخالفت داکتر عبداهلل با این موضع گیری، 
میان دو  فعال بسیاری  نشان دهندۀ شکاف های عمیق و 
تیم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه است که می تواند 
به عنوان تهدیدی بالقوه آیندۀ حکومت وحدت ملی را 

با خطر مواجه کند.
که موضع رسمی  آن جا  از  این خبرنامه  دیگر  از سوی 
پرتنش  و  جنجالی  مسالۀ  قبال  در  را  افغانستان  دولت 
جنگ یمن نشان می دهد، هم حایز اهمیت و هم قابل 
نقد است. بدون شک چنین موضع گیری کالنی در سطح 
بسیاری  جهانی  و  منطقه یی  پیامدهای  می تواند  منطقه 
برای همۀ مردم افغانستان داشته باشد. چنین موضع گیری 
میدان  به  تبدیل  حاال  که  یمن  بحران  دربارۀ  صریحی 
هر  از  بیش  است،  شده  منطقه یی  و  جهانی  بازی های 
پرهزینۀ  و  احساساتی  چیزی خاطرات جانب داری های 
که  نیست  می کند. شکی  متبادر  ذهن  به  را  داوود خان 
به  اصطالح  به  و  شدن  جهانی  بازی های  زمین  وارد 
جام جهانی سیاست پا گذاشتن، تنها برازنده و شایستۀ 
در  که  را  کشورهایی  و  است  میدان  اصلِی  داعیه داران 
سطح داخلی خود حتا هنوز غم شان غم نان و غم جان 
هزینه های  و  تحقیر  جز  چیزی  میدان ها  این  در  است، 

سنگین حاصلی نخواهد بود.
مبانی  و  اصول  اساس  بر  را  نکته  همین  بخواهیم  اگر 
این اصل برمی خوریم که  به  یاد کنیم،  بین الملل  روابط 
بین المللی در گرو  منافع ملی کشورها در سطح  »دایرۀ 
قدرت ملی آن ها است«. به این معنا که به هر میزان که 
قدرت ملی یک کشور توسعه و افزایش یابد، به همان 
میزان منافع ملی و ضرورت حضور آن ها در سطح جهان 
گسترده تر و برجسته تر می شود. به همین دلیل هم است 
یعنی  جهان  چهاربعدی  ابرقدرت  تنها  ملی  منافع  که 
ایاالت متحدۀ امریکا، در حال حاضر در سراسر جهان 
گسترده است و این کشور در مورد مسایل مختلف ملی، 
منطقه یی و جهانی در سراسر جهان حضور فعال دارد؛ در 
مقابل اما قدرت های کوچک و یا ریزقدرت هایی مانند 
افغانستان حتا یارای موضع گیری در مسایل منطقه یی هم 

ندارند.
در  از یک قدرت  اعالن حمایت  قاعده،  این  اساس  بر 

حوزۀ ژئوپلتیکی خاورمیانه که حتا بنا به نظر بسیاری ها، 
افغانستان را نمی توان شامل این منطقه دانست، لقمه یی 
است.  افغانستان  ریزقدرت  دهان  از  بزرگ تر  مراتب  به 
سخن های این گونه گفتِن دولت مردان افغانستان با توجه 
حوزه های  در  که  متعددی  بحران های  و  مشکالت  به 
و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف 
مخرب  خودبزرگ بینی های  جز  چیزی  دارد،  امنیتی 
است،  کشور  برای  سنگین  هزینه های  تحمیل کنندۀ  که 

نخواهد بود.
برای افغانستانی که در چندصد متری ارِگ آن ساعت ها 
با  بعد  و  می شود  تکه  تکه  مردم  دست وپای  زیر  زنی 
کمال قباحت به آتش کشیده می شود؛ برای کشوری که 
است؛  ناِن شب  غم  آن  مردمِ  غم  بزرگ ترین  هم  هنوز 
هنوز  عمرش  از  شش ماه  از  پس  که  حکومتی  برای 
بسیاری از وزارت خانه های آن بدون وزیر است؛ برای 
برای اصالحات  رییس جمهوری که هنوز عزم راسخی 
نظام فاسد انتخاباتی نشان نداده؛ و برای مردمی که هنوز 
می تواند  کسی  هر  که  ورقی ست  تکه  آن ها  شناس نامۀ 
این  واقعیت  بسازد،  دقیقه  در چند  را  آن  نسخۀ جعلی 
است که سخن گفتن و اعالن موضع کردن دربارۀ جنگ 
یمن چیزی جز اعتماد به نفِس کاذب و خیانت در حِق 

مردم نیست.
با گذشت بیش از شش ماه از عمر حکومتی که اولویت و 
ارجحیت کاری آن اصالح نظام انتخاباتی بود، هنوز حتا 
کمیسیون تازه تأسیِس بررسی اصالحات هم مورد توافق 
هر دو جانب نیست. این مسأله مشت نمونه خرواری از 
کار حکومت پُرشعر و شعار وحدت ملی است. با این 
حال، این حکومت به جای پرداختن به این موضوعات 
و  می نویسد  طالبان  به  عاشقانه  نامه های  گاهی  حیاتی، 

گاهی پا به میدان جنگ یمن می گذارد!
کجا  هر  در  موضع گیری ها  این گونه  ریشۀ  حال  هر  به 
هزینه های  جز  چیزی  افغانستان  برای  آن  پیامد  باشد، 
بسیار در عرصه منطقه یی و جهانی و یا حداقل اتالف 

وقت و فرصت نخواهد بود.
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۶۵۰۰ جنگجوی خارجی...
و  می شوند  افغانستان  وارد  دیورند  خط  از  عبور  با 
پاکستان  قبایلی  مناطق  از  نیز  آنان  تجهیز  و  تمویل 

صورت می گیرد.
گزارش ملل متحد سوریه و عراق را مکتب جهانی 
برای افراطگرایان خوانده و گفته است که ۲۲ هزار 
دارد.  فعالیت  کشور  دو  این  در  خارجی  جنگجوی 
همچنان گفته شده است که صدها جنگجوی دیگر 

در یمن، لیبیا، پاکستان و سومالیا و کشور های شمال 
افریقا و فلیپین فعال اند.

هیأت ملل متحد گفته است که جنگجویان و شبکه 
های آنان »تهدید آنی و دراز مدت« و یک »مشکل 
نیازمند رسیدگی  بوده که  برای جهان  امنیتی«  فوری 

فوری است.
شکست  که  اند  داده  هشدار  متحد  ملل  کارشناسان 
گروه دولت اسالمی در سوریه و عراق سبب خواهد 

شد که جنگجویان دهشت افگن خارجی در سرتاسر 
جهان پراگنده شوند.

گزارش حاکی است که رسیده گی به این چالش راه 
حل ساده ندارد، اما سفارش شده است که موثرترین 
پالیسی، جلوگیری از افراطیت، جلب و جذب و سیر 
تشریک  بر  گزارش  بود.  خواهد  جنگجویان  سفر  و 
تاکید کرده  نیز  ها  میان کشور  استخباراتی  معلومات 

است.

پروژۀ یمن و موقعیت...
باشد. سیاستی که  بیرون  این محرکه ها  مدار و محدودۀ 
منفعتی،  یا سیاست  مبنای تصادف، آجندای شخصی  بر 
پر  و  وحشتناک  گرداب های  به  را  افغانستان  همواره 
باطل  دور های  همین  مدار  در  تاهنوز  و  کشانیده  تالطم 

می چرخاند.
بار بار تاکید داشتیم که اگر جریان حکومت بتواند دولت 
وحدت ملی واقعی را با درنظرداشت ماهیت آن و شرایط 
موجود کشور از ترکیب همۀ نیروهای موثر ایجاد نماید، 
برنامۀ ملی مدون را بر اساس اولویت های کشور انسجام 
بخشد، سپس با این اصل تدوین سیاست داخلی است که 
کشور را قادر می سازد تا در عرصۀ سیاست گذاری های 
خارجی از موقف استراتیژیک افغانستان در تعامل داد و 
ستد کاالی استراتیژیک خویش بیشترین منفعت را برای 

افغانستان کسب خواهد کرد.
داریم کوچکترین  که  موقعیت حساس جیوپولوتیکی  با 
گرایش به این یا آن قدرت منطقه یی، معمای ایجاد توازن 
را در منطقه تغییر می دهد و بی ثباتی حاصل آن می باشد. 
سنتی،  سیاست  اجرای  قرن  نیم  پناه  در  فقط  افغانستان 
وسط قرن بیست توانست با وجود همۀ مشکالت و کم 
کاری ها یک دورۀ نسبی آرامش را سپری نماید. اما نقش 
سیاسی  نظام  تشکیل  در  آن  ایدیولوژی  و  چپی  عناصر 
کشور در مرحلۀ بعدی باعث گردید تا با اتخاذ سیاست 
نزدیکی به شوروی سابق و تهاجم ارتش سرخ در امتداد 
که  هنوز  تا  و  شود  مبدل  جنگ  مرکز  به  افغانستان  آن، 
هنوز است مردم ما در شعله های جنگ      های نیابتی، ناشی 
از عدم داشتن یک سیاست خارجی متعادل و متکی بر 

منافع ملی افغانستان می سوزند و رنج می کشند.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمد ولی مسعود

عدالت تطبیق...
پنجشنبه  روز  فرخنده  قتل  تحقیق  کمیسیون  رییس 
)۱۳ حمل / ۲ اپریل ۲۰۱۵( در یک کنفرانس خبری 
توسط  کریم  قرآن  سوزاندن  »ادعای  گفت:  کابل  در 
فرخنده خانم بی اساس بوده و هیچ مدرک و شواهدی 

برای اثبات این ادعا وجود ندارد.«
این ماجرا  این کمیسیون نشان می دهد که  تحقیقات 
از آغاز تا پایان ۲۵ دقیقه را در بر گرفته است. این 
بوده و  قاری قرآن  تحقیق نشان می دهد که فرخنده 
کابل  دینی  مدارس  از  یکی  در  پیشتاز  شاگردان  از 

بوده است.
رد دستان خارجی

که  اند  کرده  ادعا  مالها  از  برخی  اخیر  روزهای  در 
شواهدی در دست دارند که نشان می دهند فرخنده با 
تحریک برخی از سفارت خانه های خارجی دست به 
قرآن سوزی زده است. اما کمیسیون تحقیق می گوید 
هیچ  و  اند  داده  انجام  را  گسترده یی  تحقیقات  آن ها 

مدرکی در این مورد وجود ندارد.
حتی  تحقیق،  کمیسیون  اعضای  اظهارات  براساس 
تعویذنویسان و عامالن قتل فرخنده نیز گفته اند که 
آن ها سندی در مورد سوزاندن قرآن به دست ندارند 
و تنها به دلیل اتهامی که بر فرخنده وجود داشته او 

را کشته اند.
کمیسیون حقیقت  این  اعضای  از  یکی  کوفی  فوزیه 
دسترس  به  شواهدی  و  اسناد  »هیچ  گفت:  یاب 
از  حادثه  این  دهد  نشان  که  نگرفته  قرار  کمیسیون 
طرف کسی یا گروه داخلی یا خارجی تحریک شده 

باشد.«
در خواست مجازات

کمیسیون حقیقت یاب از عالمان دینی و جامعه مدنی 
خواست تا مسووالنه رفتار کنند و از اظهار نظرهایی 
که سبب تخریش افکار عامه شود خودداری نمایند. 

این کمیسیون تاکید کرد که هیچ کسی نباید با استفاده 
از این قضیه دست به تحریک احساسات مردم بزند و 

سبب بی نظمی و ناامنی در افغانستان گردد.
آقای بلوچ گفت از نهادهای عدلی و قضایی خواست 
»ارگان های  کنند:  بررسی  با جدیت  را  قضیه  این  تا 
عدلی و قضایی کشور مکلف اند تا با تطبیق عدالت 
از  ادا نموده و  را  فامیل مرحومه  از یک جانب حق 
جانب دیگر با محاکمه عوامل این قضیه، جوابی برای 
ملت مسلمان افغانستان که با نگرانی قضیه را دنبال 

می کنند، ارایه نمایند.«
براساس یافته های این کمیسیون، پولیس در نخستین 
لحظات این قضیه به خوبی عمل کرده و مانع ورود 
حمله  جمعیت  افزایش  با  ولی  شده،  محل  به  مردم 
کننده گان، نتوانسته به وظایفش به درستی عمل کند.

داد  نشان  فرخنده  قضیه  می گوید  کمیسیون  این 
و  اجرای  در  اندازه  چه  تا  افغانستان  پولیس  که 

صالحیت های قانونی اش ضعیف است.
تن  یازده  می گوید  کمیسیون  این  دیگر،  سوی  از 
باید  که  هستند  فراری  هنوز  قضیه  این  عامالن  از 
در  بسپارد.  قانون  چنگ  به  نیز  را  آن ها  حکومت 
به شاه  نزدیک  افغانستان جاده  همین حال حکومت 
نام  فرخنده  نام  به  رسمی  به صورت  را  دوشمشیره 

گذاری کرده است.
و  مادر  پدر،  با  دیدار  در  جمهور  رییس  همچنان، 
اعضای خانوادۀ فرخنده گفته است که عدالت باالی 

قاتالن فرخندۀ بی گناه تطبیق خواهد شد. 
که  گفت  کریم،  قرآن  از  آییۀ  به  اشاره  با  غنی  آقای 
قتل فرخنده، قتل مردم افغانستان بود. او افزود: این 
روح  با  طور صریح  به  وحشتناک  و  دردناک  حادثۀ 
آزار،  قرار داشت.  و ارزش های اسالمی در مغایرت 
زجر، شکنجه و بعد هم شهادت یک دختر، یک عمل 
نهایت غیر اسالمی و غیر افغانی است و ما را مجبور 
را  جدی  گام های  عدالت  تأمین  برای  که  می سازد 

بدون هیچ نوع دغدغه یی برداریم و برای جلوگیری 
از چنین حادثات اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و 

دراز مدت را روی دست گیریم.
او در بیانیه یی همچنان گفت: این حادثۀ تکان دهنده 
دو مسأله را واضح ساخت : یکی این که تعدادی از 
مردم از طرف اشخاص نادان و استفاده جو به طوری 
تحریک می شوند که قانون را زیر پا کنند و پولیس 
هم در انجام وظیفه مقدس خویش ناکام می شود. این، 
نتیجۀ آسیب های چند دهه اخیر است و ضرورت به 
اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت دارد. 
العاده  فوق  کشور  در  اجتماعی  وجدان  اینکه  دیگر 
این  مقابل  در  طور خودجوش  به  مردم  است.  قوی 
وحشت ایستاده گی کردند و در داخل و خارج کشور 
قاطعیت  با  مردم  گرفتند.  فاتحه  فرخنده  برای شهید 
این  از  ما  و  کردند  دادخواهی  شهید  این  برای  تمام 

وجدان اجتماعی قدردانی می کنیم.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حال،  این  در 
دولت وحدت ملی در دیدار از خانوادۀ فرخنده گفت 
که تامین عدالت در پرونده شهید فرخنده مسوولیت 

حکومت وحدت ملی است.
رییس اجراییه در این دیدار، ضمن دلجویی از مادر، 
پدر و خانواده عزتمند شهید فرخنده، به آنها اطمنان 
نقض  پرونده  این  در  عدالت  وجه  هیچ  به  که  داد 
شدنی نیست. تامین عدالت در پرونده شهید فرخنده 

مسوولیت حکومت وحدت ملی است.
 عبداهلل افزود: »این رویداد ظالمانه و وحشیانه تمام 
نگران ساخته است و  را وحشت زده و  مردم کشور 
تمام مردم خود را با شما در این درد و این مصیبت 
شریک احساس می کند و در دفاع از عدالت و سالمت 
دولت  با  همراه  و  با شما  همراه  اجتماعی  و  جمعی 
خود، خواستار تحقق عدالت است. خواستار مبارزه و 

جلوگیری از اوباشگری و خودسری هستند«. 

تشت حـمایت از عربستان از بـام ارگ افتـاد
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در  گوآردیوال  پپ  حضور  آلونسو  ژابی 
بایرن مونیخ را دلیل ترک تیم مادریدی از سوی 

خود بیان کرد.
ژابی آلونسو که در قهرمانی دهم رئال در اروپا 
ارزشمندترین  از  یکی  و  داشت  زیادی  نقش 
بازیکنان تیم مادریدی بود، فصل گذشته جای 
خود را با تونی کروس در بایرن مونیخ عوض 
کرد تا پیراهن بایرن مونیخ را به تن کند. او در 
بایرن نیز درخشیده و نقش زیادی در بردهای 

این تیم داشته است.
آتلتیکو  وقتی  مارکا گفت:   روزنامه  به  آلونسو 
را فصل گذشته در فینال لیگ قهرمانان بردیم 

بکنم.  کاری  تا  رسیده  زمانش  که  کردم  فکر 
رسیده  پایان  به  رئال  در  دورانم  کردم  حس 
است و باید تیم جدیدی را تجربه کنم و پپ 
وسوسه  را  من  که  بود  مربی  تنها  گوآردیوال 
به  همین خاطر  به  شوم.  رئال جدا  از  تا  کرد 
بایرن رفتم تا کار زیر نظر پپ را تجربه کنم. 
برتر  لیگ  سه  از  یکی  بوندسلیگا  آن  بر  عاله 
جهان است و بایرن نیز یکی از بهترین تیم های 
جهان. به همین خاطر فکر می کنم تصمیم من 

منطقی بود.
بازی  سابقه  که  بایرن مونیخ  اسپانیایی  هافبک 
در  دارد  نیز  را  رئال سوسیداد  و  لیورپول  در 
حضور  اول  روزهای  همان  گفت: در  ادامه 
چگونه  پپ  شخصیت  که  فهمیدم  بایرن  در 
مربیگری  دوره  در  او  تا  است  شده  باعث 
افتخارات زیادی برسد. من زیر نظر  کوتاه به 
یاد گرفتم.  فوتبال  از  پپ چیزهای جدیدتری 
است.  بافکری  مربی  و  می کند  فکر  خیلی  او 
بسیار سخت کوش است و مدام در دفتر کارش 
خوب  خیلی  او  بازی هاست.  تحلیل  حال  در 
فوتبال را می فهمد و فکرش را به ما در زمین 
از  تا  می کند  قانع  را  ما  بلکه  نمی کند  تحمیل 
مربی است  برای چنین  کنیم.  پیروی  او  شیوه 
که شما تالشتان را در زمین بیشتر می کنید تا او 

را خوشحال کنید.

معتقد  یوونتوس  باشگاه  رسانه ای  مدیر 
است تیم فوتبال رئال مادرید قدرت فصل 
و  بایرن  فصل  این  در  و  ندارد  را  گذشته 

بارسلونا بهترین تیم های قاره سبز هستند.
در  گذشته  فصل  مادرید  رئال  فوتبال  تیم 
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله 
مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 
گذشت  مونیخ  بایرن  سد  از  صفر  بر   ۵
مقابل  یک  بر   ۴ پیروزی  با  فینال  در  و 
اتلتیکومادرید دهمین جام قهرمانی خود در 
این رقابت ها را به دست آورد. کهکشانی ها 
اما در فصل جاری پس از قطع شدن نوار 
اُفت  دچار   ۲۲ عدد  در  پیروزی های شان 
را  اللیگا  رده بندی  جدول  صدر  و  شدند 
در  آنچلوتی  شاگردان  دادند.  بارسلونا  به 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  از  برگشت  دور 
اروپا هم در سانتیاگوبرنابئو  لیگ قهرمانان 
و  شدند  شالکه  مغلوب    ۳ بر   ۴ نتیجه  با 
و  رفت  دیدار  دو  مجموع  در  نهایت  در 
 ۴ بر   ۵ پیروزی  با  و  سختی  به  برگشت 

مقابل این تیم به دور بعد راه یافتند.
پاول ندود در گفت و گو با روزنامه اسپانیایی 
گفت:  کاتالونیا  چاپ  دپورتیوو«  »موندو 
مرحله  در  که  شد  خوب  یوونتوس  برای 
به  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک 
نخورد،  مونیخ  بایرن  و  بارسلونا  تیم های 
بهترین های  حاضر  حال  در  که  تیم هایی 
قدرت  مادرید  رئال  نظرم  به  اروپا هستند. 
فصل گذشته خود را ندارد ولی با این حال 

سریع  خیلی  تیم  این  اوضاع  است  ممکن 
تغییر کند.

دورتموند  بورسیا  حذف  با  که  یوونتوس 
آلمان به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان 
با  باید  دور  این  در  است  کرده  پیدا  راه 
موناکو فرانسه بازی کند که موفق به کنار 

زدن آرسنال انگلیس شده است.
هافبک پیشین جمهوری چک در خصوص 
رویارویی بیانکونری با نایب قهرمان فصل 
که  البته  گفت:  فرانسه  لوشامپیونه  گذشته 
رقبای صاحب نام تری بودند که می توانستند 
ولی  بخورند  یوونتوس  به  قرعه کشی  در 
موناکو  بگیریم.  دست کم  را  موناکو  نباید 
مقابل  برگشت  بازی  در  خودش  خانه  در 
آرسنال در آستانه حذف شدن قرار داشت 
ولی بازی شان در لندن خود من را به شدت 

تحت تأثیر قرار داد.
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فرگوسن:
  نیمار از مسی و رونالدو 

هم بهتر می شود

آلونسو:

 به خاطر پپ رئال را ترک کردم

باشگاه یوونتوس: 

بارسلونا و بایرن  بهترین تیم های اروپا هستند

معتقد  مونیخ  بایرن  اسپانیایی  سرمربی 
است شرایطی که او و باواریایی ها در 
آن قرار دارند سخت ترین دوره حضور 

وی در این تیم است.
دیدار  آستانه  در  گواردیوال  پپ 
شاگردانش  )شنبه(  امشب  حساس 
هفته  در  دورتموند  بورسیا  خانه  در 
با  آلمان  بوندس لیگای  بیست و هفتم 
حضور در کنفرانس خبری در پاسخ به 
این پرسش که »به نظر می آید با توجه 
خود  کلیدی  بازیکنان  مصدومیت  به 
بایرن  در  سخت ترین دوره حضورتان 
این  با  آیا  می کنید،  تجربه  را  مونیخ 
موضوع موافقید؟« گفت: بله، همینطور 
بزرگی  چالش  پیش رو  ماه های  است. 
برای من خواهد بود ولی با این حال 
شاگردانم  به  و  هستم  باانگیزه  خیلی 

اعتماد دارم.
بایرن برای این دیدار دیوید آالبا را به 
دلیل مصدومیت از ناحیه لیگامنت زانو، 
آرین روبن را به خاطر مصدومیت از 
تیاگو  و  مارتینس  خاوی  شکم،  ناحیه 
از  آسیب دیدگی  دلیل  به  را  آلکانتارا 
ناحیه زانو و فرانک ریبری را به دلیل 
مصدومیت از ناحیه قوزک پا در اختیار 

ندارد.
سرمربی ۴۴ ساله سرخپوشان مونیخی 

همچنین در خصوص وضعیت هولگر 
از  مصدومیت  دلیل  به  که  بداشتوبر 
بازی  این  در  حضورش  پا  ران  ناحیه 
کرد:  عنوان  است،  ابهام  از  هاله ای  در 
مهمی  مسئله  بداشتوبر  مصدومیت 
نیست ولی قصد ریسک کردن نداریم، 
را  دیگری  مصدوم  نمی خواهیم  چون 

به فهرست مصدومان مان اضافه کنیم.
از  کرد:  تصریح  ادامه  در  گواردیوال 
ما  برای  بازی  هر  فصل  پایان  تا  حاال 
حکم دیدار فینال را دارد. بازیکنان باید 
این  در  که  کنند  را درک  این موضوع 
هر  به  داریم.  نیاز  آنها  همه  به  مقطع 
حال نباید در اختیار نداشتن چند تن از 
بازیکنان مان را برای بازی با دورتموند 
بهانه کنیم و اگر در این بازی شکست 
بخوریم مسئولش خودمان هستیم. در 
آوریل هستیم  ماه  در  حال حاضر هم 
حساب  به  سرنوشت ساز  ماهی  که 

می آید.
اینکه   به  اشاره  با  پایان  در  گواردیوال 
ترکیب  در  ابتدا  از  را  الم  فیلیپ 
خواهد  دورتموند  مقابل  مونیخ  بایرن 
بازیکنانم  به  کرد:  عنوان  گذاشت، 
با  می توانیم  و  دارم  زیادی  اعتماد 
ترکیبی که در اختیار داریم بازی مقابل 

دورتموند را مدیریت کنیم.

هیچکس  کرد  عنوان  چلسی  سابق  بازیکن 
نمی تواند رابطه عاطفی او با باشگاه چلسی 

را از بین ببرد.
وستهام  از   ۲۰۰۱ سال  در  که  لمپارد  فرانک 
به  بار  باشگاه سه  این  با  پیوست،  به چلسی 
قهرمانی در لیگ برتر و یک بار قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا دست یافت ولی سال گذشته 
نیویورک  از چلسی راهی  انتقالی عجیب  در 

سیتی و سپس منچسترسیتی شد.
فرانک لمپارد درباره حضور خود در چلسی 
همیشه  و  بودم  چلسی  در  سال   ۱۳ گفت:  
بازی  آنجا  چون  مانم  می  باقی  چلسی  پسر 
باشگاه  آن  از  بسیاری  های  خاطره  و  کردم 
فراموش  را  چلسی  هواداران  نمی شود  دارم. 
تصمیم  آنها  کردند.  حمایت  من  از  که  کرد 
گرفتند که زمان رفتن است و در ۳۵ سالگی 
چیزهای زیادی نیست که بر سر آن بجنگید. 
و  اسکار  برای جوانایی چون  را  من هم جا 
کردم.  باز  فابرگاس  چون  ای  آماده  بازیکن 
آنگاه منچسترسیتی برای من آمد و این انتقال 
در  زیادی  افراد  بود.  من  برای  خوبی  اتفاق 
برای  انگلیس  قهرمان  سوی  از  سالگی   ۳۶
ارتباط  من  شوند.  نمی  دعوت  بازی  ماه   ۵
آن  و  دارم  چلسی  هواداران  با  خوبی  بسیار 
را از دست نمی دهم. هنوز خانه اصلی ام در 
چلسی است و زیاد به لندن بازمی گردم. هیچ 
کس نمی تواند ارتباط عاطفی من با چلسی و 

هوادارانش را از بین ببرد.
لمپارد درباره مورینیو نیز گفت:  مورینیو مربی 

هر  از  کیفیتی  او  انگار  است.  فوق العاده ای 
مربی بزرگی در خود دارد. او کمک بزرگی 
آمد،  به چلسی  به من کرد. وقتی  فوتبال  در 
سال   ۲۵ من  نداشتم.  خوبی  نفس  به  اعتماد 
یافت.  من  در  او چیزهای جدیدی  و  داشتم 
این کاری بود که او با همه بازیکنان می کرد. 
دوران  موفقیت های  در  بزرگی  نقش  او 

ورزشی من داشته است.
او درباره بهترین خاطره خود در چلسی نیز 
اروپا  قهرمانی  ما  دستاورد  بزرگترین  گفت:  
می  شادی  زمین  در  ساعت  یک  برای  بود. 
کردیم. کمتر کسی فکر می کرد بایرن را در 
خانه خودش ببریم. می دانید که شکست یک 
تیم آلمانی در ضربات پنالتی یعنی چه؟ ما آن 
شب را جشن گرفتیم و این اتفاق در دو سه 
روز پس از آن هم ادامه داشت. سه یا چهار 
روز پس از آن قهرمانی وقتی در خانه روی 
فرانک  که  گفت  همسرم  بودم،  ایستاده  میز 
وقتش  برداری.  گرفتن  جشن  از  دست  باید 

رسیده که به زندگی عادی بازگردی.
فرانک لمپارد که این فصل یک بار به عنوان 
شد  انتخاب  منچسترسیتی  بازیکن  بهترین 
همراه تیمش در رده دوم لیگ برتر قرار دارد. 
پاالس  کریستال  مهمان  شب  دوشنبه  آنها 
هستند. چلسی صدرنشین نیز که با یک بازی 
قرار  نخست  رده  در  بیشتر  امتیاز   ۶ و  کمتر 
گرفته است شنبه میزبان استوک سیتی خواهد 

بود.

این  نیمار  است  معتقد  منچستر یونایتد  سابق  سرمربی 
لیونل مسی  از کریستیانو رونالدو و  تا  دارد  را  توانایی 

نیز پیشی بگیرد.
با  سال   ۶ منچستریونایتد  در  فرگوسن  آلکس  سر 
کریستیانو رونالدو کار کرد و این بازیکن پرتغالی زیر 
کسب  را  جهان  فوتبال  طالی  توپ  شد  موفق  او  نظر 
برسد.  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  به  البته  و  کند 
و  مسی  لیونل  مقابل  در  بار  چند  همچنین  فرگوسن 
این  از  را  بار ضربات بدی  قرار گرفت و هر  بارسلونا 

ستاره آرژانتینی خورد.
سرآلکس فرگوسن در جدیدترین مصاحبه خود درباره 
توانایی های  درباره  خیلی ها  گفت:  نیمار  توانایی های 
نیمار صحبت کردند و شاید در بعضی مواقع زیاده روی 
هم شده است ولی من فکر می کنم هنوز مانده است تا 
توانایی های اصلی او را ببینیم. به نظرم نیمار این توانایی 
باالیی دارد و می تواند از رونالدو و مسی پیشی بگیرد 
هنوز  او  شود.  تبدیل  خود  نسل  بازیکن  بهترین  به  و 
جوان است و نیاز دارد تا تجربه بیشتری کسب کند. فکر 
نیمار در مسیر درستی قرار گرفته است. بستن  می کنم 
بازوبند کاپیتانی برزیل در ۲۳ سالگی و حضور در تیمی 
چون بارسلونا و در خشش پی در پی در این تیم نشان 

می دهد او راه پیشرفت را پیدا کرده است و در آینده 
می تواند خیلی بهتر از چیزی شود که حاال از او می بینیم.
فرگوسن ادامه داد: مردم همیشه انتظار دارند تا بازیکنان 
جوان بزرگی را در تیم هایی چون رئال مادرید، بارسلونا، 
بایرن مونیخ و منچستریونایتد ببینند ولی من فکر نمی کنم 
که  باشد  تیم ها  این  در  بازیکن جوانی  در حال حاضر 
نظر من را به خود جلب کند. تیم های دیگری هستند که 

بازیکنان جوان خوبی را در ترکیب خود دارند.
کارلو  از  حمایت  با  منچستر یونایتد  سابق  سرمربی 
در  مربیگری  داد:  ادامه  رئال مادرید  سرمربی  آنچلوتی 
رئال مادرید سخت ترین کار ممکن است خصوصا اگر به 
زمان انتخابات ریاست باشگاه نزدیک شوید. آنچلوتی 
از یک سال پیش رئال را به دهمین قهرمانی در  کمتر 
اروپا رساند یعنی همان چیزی که بیش از یک دهه برای 
آن صبر کردند ولی حاال صحبت از برکناری او مطرح 
قهرمانی  مدعی  تیمش  که  شرایطی  در  هم  آن  است؛ 
رئال  باشگاه  رئیس  که  کس  هر  لیگاست.  و  اروپا  در 
می شود باید قدردان کارلتو باشد و به او فرصت بدهد. 
او شایسته این فرصت است تا تیم را بار دیگر به مسیر 
برد برگرداند. من اصال نگران آینده کاری کارلو نیستم 
چرا که او یکی از بهترین مربیان جهان است و یکی از 
بزرگترین مربیانی که روبه روی او قرار گرفتم. او عالوه 
هم  فوق العاده ای  انسان  است،  بزرگی  مربی  که  این  بر 
او  برای  زیادی  بسیار  احترام  به همین خاطر  و  هست 

قائل هستم.
پایان درباره دلیل  پرافتخارترین مربی تاریخ جزیره در 
رفتنش از یونایتد گفت: بار دیگر می گویم که وقتی در 
۴۰ سالگی سرمربی منچستر شدم خیلی انرژی داشتم. 
باشم  داشته  را  انرژی  همین  دارند  انتظار  همیشه  مردم 
نمی توانستم شور و  دیگر  کنم ولی من  را حفظ  آن  و 
شوق قبل را داشته باشم. به خواب بیشتری نیاز داشتم 
چون پیر شده بودم و مجبور بودم برای ذخیره انرژی 
زندگی  از  و حاال  بکشم  فوتبال  از  استراحت دست  و 

خودم راضی هستم.

ورزش

ورزش

ورزش

گواردیوال:

 سخت ترین دوره حضورم در بایرن 
مونیخ را تجربه می کنم

لمپارد:

 همیشه پسـر چلسـی هستـم
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محمداکرام اندیشمند
انتشار خبرنامۀ ریاست جمهوری افغانستان در مورد جنگ یمن، دولت افغانستان 
دولت  برابر  در  عربستان سنی سلفی-وهابی  از  در جبهۀ حمایت  واقع  در  را 

والیت فقیه شیعۀ ایران قرار داد. 
به  انتخابات ریاست جمهوری  بر سر  رقابت  موضع رییس جمهور غنی که در 
گونۀ نه چندان نامشهود حمایت عربستان سعودی و حتا ترکیه و پاکستان را با 
خود داشت و دولِت تحت ریاسِت وی با کمک نظامی و مالِی متحدین غربی 
عربستان زنده است، شگفت آور و غیر قابل درک نیست؛ اما نکتۀ بسیار مهم در 

این سیاست، سود و زیاِن افغانستان است!
صرف نظر از دیدگاه و تحلیِل موافقان و مخالفاِن موضع گیری رییس جمهور غنی 
در حمایت از عربستان سعودی، این حمایت تبعاِت متفاوت و حتا متضاد برای 

افغانستان خواهد داشت.
از  عبور  عربستان،  جبهۀ  از  حمایت  در  اشرف غنی  سیاست  و  جهت گیری   
و  منطقه یی  خصومت های  و  رقابت ها  در  افغانستان  بی طرفی  سنتی  سیاست 
زیان  و  ضرر  از  تنها  نه  را  افغانستان  که  سنتی  ناکام  سیاست  است؛  جهانی 
این  بلکه  نداد،  قطب های رقیب و متخاصِم منطقه و جهان در گذشته نجات 
کشور را میدان تاخت وتازِ نظامِی هر دو قطب رقیب و متخاصم جهانی )امریکا 
و شوروی پیشین( با متحدین منطقه یی شان ساخت. در حالی که شاید گذر از 
و جهان،  منطقه  قطب بندی های  در  سیاسِت طرف داری  به  بی طرفی  آن سنِت 

سرنوشت افغانستان را در نیم قرن اخیر به گونۀ دیگری رقم می زد. 
افغانستان  بی طرفی  سنتی  سیاست  سِر  بر  بحث  در  توجه  و  تذکر  قابل  نکتۀ 
سردار  سیاست  و  نقش  به  بیستم،  سدۀ  سرد  جنگ  دوران  در  به خصوص 
محمدداوود برمی گردد. او بر سر خط دیورند و در هوای دسترسی به آن سوی 
دیورند، در منازعه و خصومت با پاکستان قرار گرفت و مانع افغانستان در طرفی 
شد که اکنون رییس جمهور غنی بی هیچ مالحظه یی و با جسارت در آن طرف 
قرار گرفته است. هرچند سردار محمدداوود با احتراز از پیوستن به پیمان ها و 

اتحادیه های غربی ها و متحدین اسالمی و عربی شان در منطقه، سیاسِت خود را 
سیاسِت بی طرفی فعال و مثبت تلقی می کرد؛ اما در سایۀ این سیاست بی طرفی 
به صورت  و خصومت جهانی  رقابت  عنوان یک طرف جبهۀ  به  او، شوروی 
فزاینده در افغانستان نفوذ و رخنه کرد و تا یورش نظامی و اشغال این کشور 

پیش آمد. 
بدون این که به درستی و یا نادرستی سیاسِت بی طرفِی دیروزِ سردار محمدداوود 
و سیاست طرف داری امروزِ محمداشرف غنی پرداخته شود، این نکته به بحث 
و پاسخ نیاز دارد که آیا رییس جمهور غنی در گذر از سیاست سنتی بی طرفی 
دیروز، به گذر از موانع این سیاست مبنی بر گشودن گره اختالف و خصومت 
با پاکستان هم قادر خواهد شد؟ در حالی که عمده ترین موانع افغانستان برای 
تا  ترکیه  از  آن،  عربی  و  اسالمی  متحدین  و  غربی  قطب  کنار  در  ایستاده گی 
عربستان سعودی و پاکستان در دوران جنگ سرد، منازعۀ دیورند و اختالف 

با پاکستان بود!
اگر امروز رییس جمهور غنی با این صراحت در کنار جبهۀ عربی متحد امریکا 
و غرب و مخالف ایران قرار می گیرد که پاکستان به صورت طبیعی و سنتی یکی 
این موضع گیری، گشایش قفل اختالف  بهای  آیا  این جبهه است،  اعضای  از 
این  اعضای  سایر  آیا  بود؟  خواهد  افغانستان  و  پاکستان  میان  خصومت  و 
جبهه به خصوص عربستان و ترکیه در حمایت امریکا، به منازعه میان کابل و 
اسالم آباد برای همیشه نقطۀ پایان خواهند گذاشت و برخالف گذشته راه برای 
همسویی افغانستان و پاکستان در تمام جبهه گیری ها و پیمان های منطقه یی و 

جهانی هموار خواهد شد؟
البته سیاست بی طرفی برای افغانستاِن درمانده و نیازمند که پیوسته در معرض 
دخالت و یورش خارجی قرار گرفته، سیاستی درست و ثمربخش نیست؛ اما 
سیاست طرف دارِی مقطعی و غیراستراتژیک با نگاه انحصارگرایانه و ناعادالنه 
در جهت دسترسی به منافِع کوتاه مدت و ناپایدار نیز بسیار زیان بار و خطرناک 

است!

بهای عبور از سیاسِت بی طرفی چیست؟ خانۀ محیط زیست 
رنگین کمان افتتاح شد

معصومه سلطانی

»به  شعار  با  را  نهال شانی  مردمی  کمپاین  جوان  رضاکاران  از  جمعی 
دست خود نهالی می نشانم« را به راه انداختند و ضمن غرس و اهدای 
نهال، از مردم و مسووالن خواستند تا در حفظ و بهبود محیط زیست 

توجه بیشتر کنند.
در مراسمی که به همین منظور روز پنج شنبه از سوی شبکه اجتماعی 
نشینان  پایتخت  از  تن  بود، صدها  شده  برگزار  کابل  در  رنگین کمان 
نهال  غرس  به  زیست،  محیط  از  حفاظت  تعهدنامه  امضای  ضمن 

پرداختند.
در این همایش همچنان در کنار اهدا و غرس نهال، خانۀ محیط زیست 
دبیر شبکه رنگین کمان  پارسا،  آقای علی  افتتاح شد.  رنگین کمان هم 
به  تمرکز مسووالنه تر  و  »توجه جدی تر  را  این خانه  ایجاد  از  هدف 

مساله حیاتی محیط زیست« عنوان کرد.
جهانی،  جامعه  حمایت  با  اخیر  سال های  طی  »هرچند  گفت:  او 
خوشبختانه فعالیت های مدنی در کشور، رشد قابل مالحظه ای داشته 
به عنوان نسل سوم  به موضوعات محیط زیستی  متاسفانه  اما  داشته، 

حقوق بشر کمتر پرداخته شده است.«
او همچنان یادآور شد که با توجه به روند رو به رشد آلوده گی های 
زیست محیطی در کشور و عدم توجه مسووالن حکومتی، جامعه مدنی 
با  ما  مردم  زندگی  نزدیک  آیندۀ  در  حیاتی،  موضوع  این  به  مردم  و 
این شبکه  به همین علت هم  تهدیدات جدی یی مواجه خواهد شد. 
تصمیم گرفته تا با پایه گزاری خانه محیط زیست رنگین کمان در عرصه 
دادخواهی بیشتر برای محیط زیست سالم به نگرانی های موجود پاسخ 

دهد.
ملی  اداره  زیستی  محیط  پالن  رییس  همایون،  کاظم  محمد  آقای 
رنگین کمان  شبکه  ابتکار  این  از  تقدیر  با  هم  زیست  محیط  حفاظت 
و محیط زیست  طبیعت  به  توجه جدی تر شهروندان کشور  خواهان 

سالم شد.
آقای همایون تاکید کرد که تالش در راستای محیط زیست سالم وظیفه 
هر فرد است و ما از اقدام نیک تاسیس این خانه محیط زیست استقبال 
محیط  نهاد  این  فعالیت های  از  که  سپرد  وعده  همچنین  او  می کنیم. 

زیستی پشتیبانی خواهد کرد.
با  برنامه های مختلف هنری و تفریحی  با  نهال  کمپاین اهدا و غرس 
محوریت محیط زیست شامل اجرای نمادین، نمایش هنری، مسابقه، 
موسیقی و جمع آوری امضا برای حمایت از محیط زیست سالم همراه 

بود.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه

قسمت باالی صفحه کنار لوگو 60 $ 48 $ 36 $
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 7روز $ 400 برای 14روز $ 600 برای 30 روز $ 1200

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر
مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر
نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

از 1 الی30 روز از 31 الی 80 روز 20% تخفیف اندازهبرای 180 روز 40% تخفیف
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
۵
۶
7
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