
تمام 
دانشگاه های 
دولتی شبانۀ 
کابل تعطیل 

است

رییس جمهور غنی دیروز در شهر تهران در نشست 
به  که  ایران  و  افغانستان  اقتصادی  فعاالن  مشترک 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بارزگانی،  اتاق  ابتکار 

ایران برگزار گردیده بود، سخنرانی کرد.
این  در  جمهور  رییس  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
افغانستان  سخنرانی روی پنج عرصه مهم اقتصادی 
که شامل موقعیت، آب و زمین، معادن، نفت و گاز، 

پول و تشبث می باشد، تمرکز نمود.
افغانستان  به موقعیت مهم  رییس جمهور در رابطه 
شمالی  و  غربی  جنوبی،  مرکزی،  آسیای  که  گفت 
نمی  بوده  مرتبط  هم  با  آباد  افغانستان  یک  بدون 

توانند.
مفکوره  از  آسیا  آینده،  سال   ۲۰ در  که  افزود  وی 

جغرافیایی به یک براعظم اقتصادی مبدل خواهد شد 
از  ازبکستان  و  تاجکستان  چین،  به  ایران  اتصال  و 
طریق افغانستان یک تغییر وسیع را در اقتصاد منطقه 

بوجود خواهد آورد.
رییس جمهور افزود که در بخش زیربنایی حاضر به 
همکاری در عرصه های...            ادامه صفحه 6
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برخی اعضای مجلس:

شورایامنیتازداعشحمایتمیکند
حنیف اتمر متهم شد!

که  می گوید  نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت 
ریاست جمهوری کشور در فرمانی عبداهلل خان را 
به عنوان نامزد وزارت دفاع ملی معرفی کرده است.
محمد نذیر احمدزی، نایب دوم مجلس به رسانه ها 
گفت که قرار است به روز چهارشنبه هفته جاری 
نامزد وزارت دفاع ملی...             ادامه صفحه 6

در  اختالفات  که  کرد  اعالم  اجرایی  رییس  سخنگوی 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  رییس  تعین  خصوص 

همچنان پابرجاست. 
عنوان  به  را  پارلمان  نماینده  بارکزی  شکریه  اشرف غنی، 
رییس کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی افغانستان معرفی 

کرده اما با مخالفت رییس اجرایی روبرو شده است.
پس از گذشت بیش از 3 ماه از ایجاد کمیسیون اصالحات 
رییس جمهور  اختالفات  دلیل  به  کمیسیون  این  انتخاباتی، 
و رییس اجرایی هنوز کار خود را به صورت رسمی آغاز 
نکرده است....                                    ادامه صفحه 6

پس از آن که رییس جمهور غنی در سفر اخیر اش به 
دهلیز  راه  از  مستقیم  ارتباط  برقراری  خواستار  چین 
عامه  فواید  وزارت  اکنون  شد،  کشور  آن  با  واخان 
می گوید که قرار است کار بازسازی این راه به زودی 

آغاز شود.
عامه  فواید  وزارت  تخنیکی  معین  منگل  نورگل 
می گوید، یک هیأت چینایی در چند روز آینده برای 
افغانستان  وارد  راه،  این  ساخت  بارۀ  در  گفت وگو 

می شود.
را  ابریشم  راه  تا  است  آماده  چین  گفت:  منگل  آقای 
راه های  تا  می ورزد  تالش  افغانستان  و  کند  بازسازی 
کند.  بازسازی  را  ترانزیتی  و  تجارتی  مواصالتی، 
ساخت راه ابریشم هزینه بسیار دارد و گفت وگو ها در 
پیوند به موضوع تخنیکی و اقتصادی این راه با هیأت 

چینایی ادامه دارد. ما بیشتر توجه به ساخت راه آهن 
داریم اما اگر راه ابریشم ساخته شود، افغانستان را به 
بزرگترین شریک تجارتی کشورهای آسیایی و جهان 

مبدل خواهد کرد.«

این  از  شود،  عملی  هرگاه  ابریشم  راه  ساخت  طرح 
بدخشان  واخان  به  را  کیانگ چین  ایالت سین  طریق 

پیوند خواهد داد.
به گفته مقام های وزارت...                ادامه صفحه 6
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از  پس  سرانجام  ملی،  وحدت  دولت  کابینۀ 
گفت وگوهای  و  اختالف  چانه زنی،  هفت ماه 
هرچند  گرفت.  شکل  تنگاتنگ،  و  نفس گیر 
بانک  ریاست  و  کشور  دفاِع  وزارت  هنوزهم 
وضعیت  اما  دارند؛  نامعلوم  وضعیِت  مرکزی 
می توان  حاال  و  شده  مشخص  وزارت ها  دیگر 
گفت که افغانستان یک گام به جلو گذاشته است. 
حرف وحدیث های  نیز  دفاع  وزارت  مورد  در 
مشابه به گوش می رسد. گفته می شود که هنوز 
مورد  در  اجرایی  ریاست  و  ریاست جمهوری 
این وزارت کلیدی، به راه حل قناعت بخش میاِن 

خود دست نیافته اند.
 وزارت دفاع با توجه به وضعیت وخیم امنیتی 
و  است  برخوردار  ویژه  اهمیت  از  کشور، 
بی سرنوشتی آن می تواند تأثیرات ناگوارِ بیشتری 
هرچند  بگذارد.  افغانستان  امنیِت  وضعیت  بر 
رییس جمهوری معتقد است که به عنوان فرمانده 
ولی  دارد،  در دست  را  اوضاع  کنترول  قوا  کل 
گذشته  روزِ  چند  بی پیشینۀ  حوادِث  و  اتفاقات 
عرصۀ  در  ملی  وحدت  دولت  که  داد  نشان 
تأمین امنیِت شهروندان و حتا نظامیاِن خود نیز 
چندان موفق عمل نمی کند. به همین منظور نیاز 
است که برای وزارت دفاع کشور، فکر اساسی 
کلیدِی  سمت های  در  افرادی  و  گیرد  صورت 
این وزارت گماشته شوند که از مدیریت باالی 
این جا  اما  باشند.  برخوردار  امنیتی  و  نظامی 
ضروری است که به چند نکتۀ اساسی در مورد 

کابینۀ جدید پرداخته شود:
پیشین  کابینه های  با  مقایسه  در   )1
افغانستان، دولت وحدت ملی در گزینش افراد 
خود  از  بیشتری  تالش  متخصص،  و  شایسته 
نشان داده است. کابینۀ جدید بدون در نظرداشت 
در  باتجربه  و  متخصص  افراد  از  استثنا،  چند 
که  است  شده  تشکیل  خود  کارِی  عرصه های 
جامعه  در سطح  امیدواری هایی  باعث  می تواند 
تجربه،  دارای  و  متخصص  افراد  گزینش  شود. 
می تواند انتظارها از کابینۀ جدید را افزایش دهد 
و مردم را به آیندۀ بهتر امیدوار سازد. فراموش 
کارآیی  به  نسبت  کشور  شهروندان  که  نکنیم 
را مطرح  انتقادهایی  کابینه های گذشته، همواره 
کرده بودند و حاال این فرصت در اختیار کابینۀ 
جدید قرار گرفته که بتواند از شایسته ساالری و 

تخصص، تصور روشنی به جامعه ارایه کند.
به  نسبت  باید  جدید  کابینۀ   )۲
اولویت های خود، شناخِت دقیقی به دست آورد. 
آسیب شناسی وضعیت، از مهم ترین اولویت های 
کابینه های  در  باشد.  می تواند  جدید  کابینۀ 
آسیب شناسی  استثنا،  حفظ  با  بازهم  گذشته، 
و  داشت  قرار  فراموشی  محاق  در  وضعیت  از 
کمتر وزارت خانه یی می دانست که در کشور چه 
می گذرد. وقتی کارگزاراِن جامعه ندانند که چه 
وضعی بر کشور مستولی است، چه گونه می توان 
انتظار داشت که بتوانند بر چالش ها و مشکالت 
غلبه کنند؟ آسیب شناسی وضعیت، به تخصص 
و تجربه نیاز دارد و از نخستین مراحل شناخِت 

وضعیت به شمار می رود.
برنامه های  داشتن  و  برنامه سازی   )3
کابینۀ  اولویت های  دیگر  از  دقیق،  و  مدون 
جدید می تواند باشد. دولت ها بدون شک با دو 
رویکرد به مسایِل یک کشور برخورد می کنند. 
برخورد  دوم  و  آرمان گرایانه  برخورد  نخست 
متناسب با واقعیت ها. در برخورد آرمان گرایانه، 
دولت ها چهارچوِب آرمانِی اهداف و برنامه های 
خود را مشخص می کنند. هر دولتی بدون شک 
آرمان هایی دارد و می خواهد به آن ها برسد، ولی 
رسیدن به آرمان ها راه دشوارگذار و پُرپیچ وخم 
همین  به  نمی آید.  به دست  به ساده گی  و  است 
واقعیت  به  آرمان ها  وقتی  می گویند  دلیل 
پُر  را  تازه یی جای آن ها  می پیوندند، آرمان های 
واقعیت ها،  با  متناسب  برخورد  در  اما  می کنند. 
خود،  آرمان های  به  نگاه  با  می کوشند  دولت ها 
با  متناسب  و  ببینند  نیز  را  جامعه  واقعیت های 
گذشتۀ  کابینه های  کنند.  برنامه ریزی  واقعیت ها 
بودند.  آرمان گرا  کابینه های  عمدتًا  افغانستان، 
مطرح  را  بلندپروازانه  اهدافی  که  کابینه هایی 
می کردند، اما نمی دانستند برای رسیدن به آن ها 
کرد.  استفاده  باید  مکانیزم ها  و  راه ها  کدام  از 
افغانستان در وضعیتی قرار دارد که به تالش و 
پشتکارِ توام با برنامه نیاز دارد. برنامه هایی که از 
دِل آرمان ها بیرون آمده باشند، ولی واقعیت های 

جامعه را به دست فراموشی نسپارند. 
برای  متفاوت  برنامه های  تعیین   )4
از کابینۀ جدید  رسیدن به هدف های مشخص. 
مختلِف  برنامه های  که  دارد  وجود  انتظار  این 

کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت تدوین کند. 
بدون شک هیچ وزارتی نمی تواند به صورت آنی 
غلبه  موجود  چالش های  و  مشکالت  تمام  بر 
کند. به همین دلیل کابینۀ جدید نیاز دارد که با 
توجه به مطالبات مردم، برنامه ریزی کند. گاهی 
و  وقت  به  نیاز  معضل،  یک  اساسی  رفع  برای 
مقطعی  رفع  برای  ولی  است؛  کالن  هزینه های 
مثال  گونۀ  به  گیرد.  صورت  کارهایی  باید  آن، 
نمی توان مشکل برق را در کشور به صورت آنی 
و بدون سرمایه گذاری های کالن حل کرد، ولی 
برق  انرژی  به  مردم  که  است  واقعیت  هم  این 
نیاز دارند. دولت برای رسیدن به هدف و حِل 
مشکل برق در کشور، باید به راه ها و روش های 
متفاوتی متوسل شود و از هر کدام در جای آن 

استفاده ببرد.
ساختارهای  و  وزارت ها  پاک سازی   )5
زیرمجموعه یی از افراد فاسد و بدون صالحیت 
کابینۀ  اولویت های  دیگر  از  کاری و تخصصی. 
جدید، بررسی ساختارهای اداری کشور است. 
بدون  زیادی  افراد  گذشته،  سال های  طول  در 
آن که از شایسته گی های الزمِ کاری و تخصصی 
برخوردار باشند، بر اساس روابط و مصلحت ها 
وارد نظام اداری کشور شده اند. این افراد به همان 
چوب های الی چرخ شبیه اند. کسانی که کاری 
از آن ها ساخته نیست، ولی روند کاری را مختل 
می کنند. شناسایی این افراد، بسیار اهمیت دارد 
و ساختارهای اداری کشور از چنین افرادی باید 
پاک سازی شود. این موضوع به معنای پاک سازی 
قومی و یا برخوردهای سلیقه یی با مسأله نیست، 
کرد؛  مخالفت  باید  آن  با  اساس  و  ریشه  از  که 
ولی به معنای این است که باید حق به حق دار 
صاحب صالحیتی  و  دانش آموخته  هر  و  برسد 
شایستۀ خود  موقعیِت  در  بتواند  این کشور  در 
چنگ  از  افغانستان  که  زمانی  تا  گیرد.  قرار 
نجات  توجیه  بدون  مصلحت های  و  قوم گرایی 
بتوان اقدامی شایسته در  نیابد، دشوار است که 
رفع مشکالِت آن انجام داد. همین حاال صدها 
جواِن تحصیل کردۀ کشور، در بی سرنوشتی به سر 
به مسایل اند.  نگاه قوم گرایانه  قربانِی  می برند و 
این سیاست از ریشه باید برداشته شود و جای 

آن را سیاسِت شایسته محور بگیرد.
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احمـد عمران

انتظارها
ازکـابینۀجـدیـد

 

آجندای  در  کشور،  در  امنیتی  چالش های  گذشته  روز 
شد  گرفته  تصمیم  سرانجام  و  داشت  قرار  مجلس  جلسۀ 
امروز  جلساِت  در  مجلس،  هجده گانۀ  کمیسیون های  که 
)سه شنبه( بار دیگر موضوعات امنیتی را به بحث گیرند و 
سپس در یک جلسۀ دیگر، حنیف اتمر مشاور امنیت ملِی 

رییس جمهور را به مجلس فرا بخوانند. 
شورای  حمایِت   بر  مبنی  پکتیا  والی  اظهارات  از  بعد 
شماری  آن ها،  برای  پول  فرستان  و  داعش  از  ملی  امنیت 
بسیار  که  کرده اند  مطرح  را  ادعایی  مجلس  نماینده گان  از 
وحشت ناک و تکان دهنده است. برخی از اعضای مجلس 
به  و  می کند  داعش حمایت  از  امنیت  شورای  که  گفته اند 
ملی  امنیت  مشاور شورای  اتمر  از حنیف  گونۀ مشخص، 
نام برده اند که به داعش پول می دهد و برنامه های خطرناِک 
خارجی ها در افغانستان را تطبیق می کند. البته پیش از این، 
روزنامۀ ماندگار مطرح کرده بود که ناامن شدِن بدخشان و 
شمال کشور، یک پروژه است و از رییس جمهور خواسته 

بود که در این مورد توضیح دهد.
در  داعش  که  می گویند  مجلس  نماینده گان  حاال  اما 
افغانستان پروژۀ کشورهای خارجی به ویژه امریکا، بریتانیا 
و اسراییل است که شورای امنیت ملی آن را تطبیق می کند. 
این نماینده گان گفته اند که اگر شورای امنیت، تطبیق کنندۀ 
پول  آنان  خانواده های  به  چرا  نیست،  داعش  پروژۀ 
می فرستد. این ها سوال های مهمی اند که به ساده گی نمی شود 

از کنارشان گذشت. 
می کنم  یاد  سوگند  که  گفت  مجلس  نماینده گاِن  از  یکی 
از  می داند؛  داعش  مورد  در  را  چیز  همه  امنیت  شورای 
از همین جا حمایت هم  و  داده می شود  پول  همین جا هم 
نشان  اعضای مجلس  از  برخی  یاد کردِن  می شود. سوگند 
می دهد که ادعای مطرح شده زیاد می تواند مورد توجه باشد؛ 
چنان که این نمایندۀ مجلس گفته است که رهبران حکومت، 
نهادهای امنیتی و به ویژه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت، 
پاسخ بگویند که چرا مردم را به کشتن می دهند. نام بردن از 
حنیف اتمر نشان می دهد که این قضیه ایجاِب تحقیق های 
بسیار جدی تری را می کند. مسلمًا، متهم کردِن یک فردِ مهم 
از  بتوان  نیست که  ملی، قضیۀ کوچکی  امنیت  در شورای 

کنار آن به ساده گی گذشت. 
نشان  کردند،  مطرح  مردم  نماینده گان  دیروز  آن چه 
می دهد که دیگر چیزی برای تحمِل این مصیبت ها نمانده 
اگر  که  کردند  بیان  به صراحت  مردم  نماینده گاِن  است. 
رییس جمهور و رییس اجرایی تطبیق کنندۀ پروژۀ خارجی ها 
نیستند، در راستای تأمین امنیت از مردم کمک بخواهند تا 
آن ها با داس و تبر ایستاده شوند و از کشورشان دفاع کنند. 
این نشان می دهد که آفرینِش داعش و تقویت طالب، ریشه 
در بازی هایی دارد که مردم نمی فهمند و یا هم می فهمند، 
که  می گویند  نماینده گان  برخی  نمی آورند.  زبان  به  حرفی 
افغانستان  مردم  که  داده اند  قیافه  تغییر  دلیل  این  به  طالبان 
نماینده گان  کنند.  اشتباه  را  آنان  تمویِل  اصلیی  سرچشمۀ 
به صراحت می گویند که »داعش همان طالباِن سابق  است، 
افغان ها  تا  کرده اند  بدل  سیاه  به  را  سفید  بیرِق  فقط  آنان 
آدرس اشتباه کنند«؛ ادعایی که دیروز وزیر داخله هم مطرح 

کرده بود.
به هر صورت، متهم شدِن شورای امنیِت ملی به حمایت از 
طالبان از طرف والِی یک والیت و نیز متهم شدِن حنیف 
اتمر مشاور شورای امنیت ملی به حمایت از داعش و به 
کشتن دادِن مردم افغانستان و انتقال جنگ به شمال، باید به 
گونۀ جدی مورد بررسی قرار گیرد. حاال هم شورای امنیت 
آقای  بدهد و هم  زمینه توضیحاِت مسووالنه  این  باید در 
اتمر باید موقفش را روشن کند و نیز نماینده گان معترض 
بیشتری به هدف روشن شدِن  اقداماِت  این زمینه  باید در 
قضیه انجام دهند. مجلس مسوولیت  دارد که دشمنان مردمِ 
افغانستان را ولو در هر مقامی باشند، مورد پیگرد قرار دهد.

ناکوحشت
وتکاندهندهاست
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تمامدانشگاههایدولتیشبانۀکابلتعطیلاست

ناجيه نوری  
کابل  شبانۀ  دولتی  دانشگاه های  استادان  اعتصاب 
این  لغو شده،  استادان  اضافۀ  معاش  اینکه  دلیل  به 

دانشگاه ها را تعطیل کرده اند.
شماری از دانشجویان شبانۀ دانشگاه کابل در تماس 
تلفنی با روزنامه ماندگار گفته اند که تا هنوز درس 
و  نشده  آغاز  کابل  شبانه  دانشگاه  دانشکده های 
از  نیز  پار  سال  دو  چانس  امتحانات  اکنون  تا  حتا 

دانشجویان اخذ نشده است.
به گفتۀ آنان، استادان به علت اینکه فیس یا اضافه 
کابل  دانشگاه های  شبانه  درس  بدل  در  که  معاشی 
دریافت می کردند، لغو شده، اعتصاب عمومی کرده 

اند.
این دانشجویان تاکید کردند: به همین دلیل استادان 
نیستند،  دادن  درس  به  حاضر  تنها  نه  کدام  هیچ 
دوم  چانس  امتحانات  نمی شوند  حاضر  حتا  بل 

دانشجویان را اخذ کنند.
همچنان گفته می شود که تمامی دانشگاه های دولتی 
بخش شبانه به دلیل لغو فیس دروس شبانه استادان 

در حال حاضر تعطیل است.
سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل با تایید این 
شبانۀ  بخش  دانشکده های  تمامی  می گوید:  سخنان 
دانشگاه های دولتی کابل به دلیل لغو اضافه  معاش 

استادان تعطیل است. 
شبانۀ  بخش  استادان  تمامی  افزود:  سیحون  استاد 

دانشکده های دانشگاه کابل اعتصاب کرده و حاضر 
و  حقوق  دانشکده  جزء  به  نیستند  دادن  درس  به 
اقتصاد که آن هم نیمه تعطیل است و درس گماکان 

جریان دارد.
وی تاکید کرد: حاضر شدن  شماری از استادان به 
دروس یک عمل اخالقی است، زیرا زمانیکه برای 
پرداخت  شبانه  دروس  بابت  معاش  اضافه  استادان 
کرده  مجبور  را  آن  قانونی  و  قاعده  هیچ  نشود، 

نمی  تواند تا درس بدهند.
در همین حال این محصلین به روزنامه ماندگار گفته 
اند که که وزارت تحصیالت عالی تصمیم دارد تا از 
محصلین شبانۀ دانشگاه های دولتی فیس اخذ نمود 

و آن را برای استادان در بدل فیس شبانۀ بپردازد.
کرد:   تاکید  گفته ها  این  تایید  با  دانشگاه  استاد  این 
شبانۀ  بخش  خودکفایی  راه های  از  یکی  شاید 
از شاگردان فیس  باشد که  این  دانشگاه های دولتی 

اخذ شود.
این استاد دانشگاه گفت: هرچند تاکنون چنین مساله 
مطرح نشده؛ اما این حق استاد است تا در بدل کار 
اضافه معاش اضافه دریافت کند و یکی از راه های 
معقول شاید این باشد که محصل شبانه فیس معینی 
بپردازد تا این بخش خودکفا شده و مشکل پرداخت 

اضافه معاش استادان را حل کند.
وجوه   1394 سال  بودجه  در  گفت:  سیحون  استاد 
ه  نشده و گفته شده  دانشگاه های شبانه درج  مالی 

بابت دروس شبانه دانشگاه های دولتی اضافه معاش 
برای استادان پرداخته نخواهد شد.

اما یکی از استادان دانشگاه کابل می گوید: وزارت 
وعده سپرده بود تا تمامی اضافه معاشاتی که باقی 
مانده است را بپردازد و دیروز دو ماه اضافه معاش 
استادان پرداخته شد و به همین دلیل این اعتصاب 

شکسته شده است.
او گفت: استادان تصمیم گرفته بودند تا ازشروع سال 
روان اعتصاب را آغاز کنند؛ اما وزارت وعده سپرده 
بود که تا 15 ثور سال جاری تمامی اضافه معاشات 
استادان را بپرداد که دیروز دو ماه آن پرداخت شد و 

به همین دلیل اعتصاب شکسته شده است.
را  عالی  تحصیالت  وزارت  نظرمقامات  خواستیم 
نیز در این خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس های 
مکرر مبنی براینکه مقامات این وزارت در جلسات 
مصروف بوده و حاضر به مصاحبه نشدند، موفق به 

این کار نشدیم.
با این حال گفته می شود که دانشگاه پولتخنیک کابل 
به دلیل اینکه برگزاری مراسم خاص در خیمه لویه 
شاگردان  دروس  مختل شدن  سبب  همواره  جرگه 
این  داخل  به  دروازه  یک  پولیس  اکادمی  می شود، 
دانشگاه کشیده است و راهی که از داخل دانشگاه 
به سمت کوه می رود و در آن جا خانه ها مسکونی 
است و باعث مزاحمت برای شاگردان می شود نیز 

اعتصاب کرده و دانشگاه را تعطیل کرده اند.

جسورانه ترین
 عکس دنیا

طالبان19کارمندماینپاکیرادرپکتیاربودند

مقام های محلی افغانستان روز دو شنبه گفتند که جنگجویان طالبان 19 
فردی را که در یک پروژه ماین پاکی در والیت پکتیا در شرق افغانستان 
کار می کردند ربوده اند. این تازه ترین مورد از سلسله آدم ربایی ها در 

افغانستان است.
عبدالولی ساعی، معاون والی پکتیا گفت که جنگجویان طالبان این افراد 
مرکز والیت  گردیز  در حومه شهر  که  ربودند  زمانی  شنبه  روز یک  را 

منطقه ای را برای پاکسازی ماین سروی یا بررسی می کردند.
از  افغانستان چند روز بعد  از سلسله آدم ربایی ها در  این آخرین مورد 

کشته شدن چهار فرد ربوده شده هزاره در افغانستان است.

»سترلینگ  پاکی  ماین  موسسه  کارمندان  شده ها  ربوده  که  گفت  ساعی 
افغانستان« بودند. این شرکت پروژه های ماین پاکی را در سراسر افغانستان 

به پیش می برد.
معاون والی پکتیا گفت که طالبان این افراد را به ولسوالی زرمت انتقال 
هنوز  دارد.  قرار  گروه  این  کنترول  زیر  آن  بخش های  اکثر  که  اند  داده 

طالبان در مورد این آدم ربایی اظهار نظر نکرده اند.
بزرگان  میانجیگری  با  را  افراد  این  که  می کنیم  تالش  »ما  گفت:  ساعی 

محلی آزاد کنیم.«
برعالوه شورشگری خشونت بار طالبان، آدم ربایی به یک مشکل عام در 
افغانستان تبدیل شده است و بسیاری مردم از سفر در شاهراه های این 

کشور ترس دارند.
هزاره های  از  تن  چهار  افغانستان،  جمهوری  ریاست  اعالمیه  براساس 
افغانستان که در والیت غزنی در جنوب افغانستان ربوده شده بودند، روز 

شنبه توسط ربایندگان سر بریده شدند.
این مردان هزاره روز سه شنبه هفته گذشته زمانی که برای خرید مواد 
غذایی سفر می کردند ربوده شدند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان سر 
بریدن این افراد را یک عمل »غیرانسانی و غیرقابل بخشش« عنوان کرده 

است.
31 تن دیگر از هزاره ها که در ماه فبروری ربوده شده بودند، هنوز هم 

ناپدید می باشند.
مسئوالن امنیتی افغانستان روز یک شنبه به مجلس سنا یا مشرانو جرگه 
افغانستان گفتند که امیدواری برای آزادی این افراد وجود دارد، اما برای 
اظهار  را  بیشتری  نبیند، جزئیات  آسیب  آن ها  آزادسازی  پروسه  که  این 

نکردند.

یک عکاس پاکستانی حاضر شد برای گرفتن یک عکس 
بسیار زیبا از یک شیر نر از فاصله بسیار نزدیک جان خود 

را به خطر بیندازد.
عطیف سعید عکاس پاکستانی که در سال ۲۰1۲ در پارک 
حیات وحش الهور در حال رانندگی بود.  شیر نر بسیار 
زیبایی را نزدیک خود دید که برایش بسیار جذاب بود. 
یک شیر بالغ با موهای گردن تیره و یال هایی پر عظمتی 
که عطیف را برای عکس گرفتن از این حیوان زیبا بیشتر 

ترغیب می کرد.
عطیف با دیدن شیر نتوانست به دیدنش قانع شود پس به 
پایین پرید دوربین عکاسی خود را روی لنز تله 5۰۰ میلی 
متر تنظیم کرد و در چمن دوال دوال به سمت شیر حرکت 
کرد. او در آن زمان متوجه حرکت احمقانه خود شد اما 
این کار را تنها راه برای گرفتن یک عکس کامال طبیعی از 
عظمت یک شیر می دانست. صدای شاتر دوربین عطیف 
شیر را به سمت صدا تحریک کرد تا سراغ عطیف بیاید اما 
او حتی دلیرتر از قوی ترین شکارچیان خونسردی خود را 
حفظ کرد و چند عکس زیبا از شیر گرفت و بعد از آن به 

سمت موتر خود دوید و به سرعت در را بست.
منتظر هرگونه آسیب و  را  عطیف می گوید که خودش 
جراحتی کرده بود و حاال حرف زدن  ازاین تجربه بسیار 
ناپذیر برایش لذن بخش است. حاال  خطرناک و وصف 
داستان  به یک  تبدیل  پاکستانی  برای عکاس  این عکس 
بزرگ در زندگی اش شده است و احتماال دوست دارد 
داستان آن روز را بارها برای خودش و دیگران تکرار کند 
» لحظه نزدیک شدن یک شیر عصبانی به سمت دوربین 
چیزی نیست که به راحتی بتوان آن را توصیف کرد من 
شاهد کوچکترین جزئیاتی بودم که هیچ عکس و فیلمی 

قدرت نشان دادن آن را ندارد«
پاکستانی  اما شجاع  زیبا عکاس گمنام  بسیار  این عکس 
این  از گرفتن  را بسیار مشهور کرد. عطیف توانسته بعد 
ببرد. در  به  سالم  جان  جنگل  سلطان  چنگ  از  عکس 
احتماال این اعتماد به نفس  به او جرات کارهای بزرگتر 

دیگر هم می دهد.
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جورجو زونينو 
برگردان و تلخيص: علی رضا 

نياززاده نجفی 
این  چه قدر  که  نیاورد  یاد  به  نمی شود 
در  دیگر،  بار  یک  کروچه یی،  بازسازی 
که  است  چیزی  آن  با  شدید  تضادی 
برداشت  واقعیت  از  پیش  سال  بیست 
اکثریت  او همانند  بود. در آن زمان،  کرده 
لیبرال های حکومتی، در فاشیسم یک نقش 
سوسیالیستِی  ضد  معنای  در  نجات بخش، 
جنبش موسولینی، دیده بود. بعد از بیست 
را  نظرش  که  می داد  نشان  کروچه  سال 
سقوط  از  بعد  بود.  کرده  عوض  کاملن 
دیکتاتور و وجود تنش های شدید سیاسی 
از  بیش  محافظه کار  کروچۀ  ایتالیا،  در 
سیاسی  ضروریات  به  دیگری  زمان  هر 
نظر  به  می داد.  نشان  توجه  اجتماعی  ـ 
این “دفاِع در بعضی  به هر حال  فیلسوف 
که  سرمایه داری  گروه های  بعضی  و  جاها 
نبود  شد”  شروع  کمونیسم  تهدید  علیه 
را  فاشیسم  ظهور  معّمای  حل  کلید  که 
فاشیستی،  چرخش  این  وقوع  در  می داد. 
دیده  اجتماعی  واکنش  یک  از  اثری  هیچ 
نمی شد؛ کاملن برعکس، تسهیل کنندۀ این 
رویداد “مقاومت ضعیف طبقۀ حاکم” بود 
اندازۀ” سال های  از  بیش  “تنش های  از  که 
شده  ناتوان  و  مریض  اجتماعی  نبردهای 

بود.
مثل  کروچه  نظر  به  غیرطبقاتی”  “ماهیت 
روز واضح و روشن بود؛ “صف بندی هایی 
شکل  رژیم  با  مخالفت  یا  موافقت  در  که 
گرفته بود، از سوی آدم هایی با خاستگاه های 
بود”؛  آمده  وجود  به  اجتماعی  مختلف 
کروچه در ابتدای جنگ جهانی دوم برای 
و  نمی شود  قایل  طبقه یی  فاشیستی  دولت 

حرف از “طبقۀ بدون طبقه” می زند.
ثابت  و  کارگر  طبقۀ  به  پرداختن  با  وی 
ـ  اقتصادی  فاکتور  بی اهمیتِی  کردن 
اجتماعی می افزاید: “آن جمع هم فاشیسم 
حتا  نه  و  بیشتر،  نه  بود،  کرده  قبول  را 
چندرنِگ  بدنۀ  به  متعلق  دیگراِن  از  کمتر 
دورۀ  در  “کارگران  می دهد:  ادامه  جامعه”. 
برابر  در  را  خود  قوی  صالح  فاشیسم 
و  نبردند  کار  به  را  اعتصاب  یعنی  رژیم، 
اجازه داده بودند که رییس فاشیست ها، در 
به راحتی و آسایش  آنان،  میان تشویق های 
بیاید”. بر روی  باال  خود را معرفی کند و 
نظر  به  فاشیسم  از  طبقاتی  خوانش  یک 
کروچه باید سنگ قبری کشید که روی آن 
حک  نیک خواهانه  پوزخندی  با  فیلسوف 
کند: “تیـوری بی وفایی اتحادِ سرمایه داران، 
زمین داران، سلطنت طلبان، محافظه کاران و 

دیگران، علیه کارگران”.
نه در میان چرخ دنده های عوامل اقتصادی، 
بلکه در “مغز آدم ها” بود که راز دیکتاتوری 
گوشزد  کروچه  بود.  کرده  النه  بیست ساله 
می کرد، نتیجۀ نهایِی سستِی روِح شایع در 
مدنی  زواِل  با  که  بود  هجده  قرن  اواخر 
بود.  شده  مهار  غیرقابل  جنگ  از  ناشی 
 187۰ سال  )از  مّلت ها  هراسناک  برخورد 
و با جنگ فرانسه و پروس( و نه چیز دیگر 
این “مرض فکری و اخالقی” را تحریک و 

بیش از اندازه بزرگ کرده بود. فیلسوف نو 
ایده آلیست هیچ گاه تا به این حد در زمان 

معاصر مداقه نکرده بود.
بیزاری  این  در  که  ببریم  خاطر  از  نباید 
بلشویکی  ضد  بارز  خصلت  بازشناسی  از 
نبود.  تنها  عنوان  هیچ  به  کروچه  فاشیسم، 
بازی اصلی یی که این خوانش از ریشه های 
یک  از  فراتر  بس  می داد،  ارایه  فاشیسم 

کردن  پاک  به  میل  بود.  ساده  تاریخ نگاری 
ریشه  اجتماعی اش،  طبیعت  از  دیکتاتوری 
آن  از  که  داشت  آبشخوری  همان  در 
اسطورۀ پرانتزی سر برآورده بود. در واقع 
مفهوم پرانتزی تنها در صورتی می توانست 
ارزش بقا داشته باشد که ریشه های طبقاتی 
فاشیسم نفی می شدند، در غیر این صورت 
باید فاتحۀ پرانتز خوانده می شد و به جای 
چرخ  همان  در  باید  روح،  در  کنکاش 
نبردهای  و  سیاسی   - اقتصادی  دنده های 
سال های 1919 تا 19۲۲ به دنبال سرچشمه 

گشت.
مقام  در  فاشیسم  نشاندن  اّول،  قدم  در 
ضدانقالِب ضدسوسیالیست و ضدبلشویک 
برابر می بود با بازگرداندن فاشیسم به عمق 
نقش  تغییر  هیکسوس ها  ایتالیا.  تاریخ 
زمین داران،  سرمایه داران،  به  و  می دادند 
صاحب منصبان و به طور خالصه به طبقۀ 
جدِی  پیشروی های  از  وحشت زده  کامل 

سرخ ها تبدیل می شدند.
نبردهای  از  مانده  به جا  سیمای  شناسایی 
چهار  در  شده  جنگیده  طبقاتِی  سخِت 
سالۀ بعد از جنگ جهانی اول در فاشیسم، 
به  که  بزند  دامن  قضاوتی  به  می توانست 
افول  یک  محِو  تصّورِ  رادیکال  صورتی 
تز  آنتی  در  اّما  می داد.  باد  به  را  اخالقی 
جداسازی  نظر،  مورد  کّلی  هدفی  کروچه 
با  امر  این  بود،  ایتالیا  واقعیت  از  فاشیسم 
واقع کردن فاشیسم در یک جنبش عمومی 
در  و  آبکی کردنش  با  اروپایی، همین طور 
نهایت با پاک کردنش از زمینۀ مّلی ایتالیا، 
صورت  آینده اش،  و  حال  گذشته،  از 

می گرفت.
ضدبلشویکی  واکنش  یک  آتش  بر  اگر 
دمیده  بنیادیش  اصل  همچون  فاشیسم 
ایتالیایی  کاماًل  به  تنها  نه  فاشیسم  می شد، 
به  بی نهایت  بلکه  می گشت،  باز  بودنش 
چیزی  می گشت،  بدل  امروزی  موضوعی 
جّدی  خطری  با  را  پرانتز  نظریۀ  کل  که 
روبه رو می کرد. در این صورت چه پرانتزی 
می توانست معّرف یک الیِت صاحب قدرت 
تا تمام دوران  لیبرال  باشد که از حکومت 
فاشیسم و همچنان در عصر بعد از فاشیسم 

ستون تاریخ ایتالیا بوده است؟
در وهله ی دّوم، معرفی کردن خاستگاهی 
تا  می داد  اجازه  طبقاتی  گناهِ  از  عاری 
همان جا  و  زد  میخ  گذشته  به  را  فاشیسم 
جنگ،  کشتار  قرن،  مریضی  کرد.  رهایش 
تکرار،  غیرقابل  و  تجربۀ وحشت ناک  یک 
همه چیز آن جا شروع شده بود و همان جا 
تمام می شد، همه چیز می توانست همان جا 

تمام شود.
***

فصلی  تلخیِص  و  ترجمه  حاضر  مقالۀ 
پیر  اثر  گذشته اش  و  جمهوری  کتاب  از 
دانشگاه  استاد  و  مورخ  زونینو،  جورجو 
تورینو بود که در این فصل فاشیسم را در 
واکاوی  ایتالیایی  فیلسوف  کروچه  اندیشۀ 
از  مستقیم  قوِل  نقل  گیومه ها  می کند. 

کروچه و پرانتزها از مترجم است.

La Repub� ایتالیای:ی :عنوان کتاب به 
blica e il suo passato

Pier Giorgio Zunino :نویسنده
 

آفت، بدون شک شایع  ترین و دردناک ترین زخم های حفرۀ دهان است و 
افراد بسیاری به طور روزمره با دردسرهای ناشی از آفت دست به گریبان 
هستند. پرسشی که برای اغلِب افراد پیش می آید این است که آفت اساسًا 
چیست و چه طور ایجاد می شود. مهم تر از همه این که چه طور باید آفت را 
درمان کرد. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که زیاد آفت می زنند، به 

احتماِل فراوان پاسخ پرسش های خود را در این مقاله خواهید یافت.
آفت چیست؟

آفت زخمی ست کوچک و کم عمق که در بافت های نرم حفرۀ دهان )مثاًل 
داخل گونه، مخاط داخلی لب ها یا روی کام نرم( یا در قاعدۀ زبان تشکیل 
می شود. برخالف زخم های تب خال، آفت هرگز روی سطح خارجی لب 
بیضی شکل که  یا  نیست. آفت زخمی ست گرد  ایجاد نشده و مسری هم 
مرکز آن سفید یا زرد بوده و حاشیۀ آن سرخ رنگ است. معموالً یکی دو 
روز قبل از تشکیل آفت، شما در همان ناحیه احساس سوزش یا خارش 
خواهید داشت. این زخم معموالً بسیار دردناک است و اغلب غذا خوردن 
و گاهی صحبت کردن را با اشکال روبه رو می کند.  از ابتدای تشکیل آفت 
تا اواسط دورۀ آن، درد افزایش یافته و پس از آن به تدریج کاهش می یابد.

دوره،  این  از طی  پس  و  است  هفته  دو  گاهی  و  یک  معموالً  آفت  دورۀ 
خودبه خود بدون برجای گذاشتن اثری بهبود می یابد. آفت ها اغلب کوچک 
هستند اما برخی افراد دچار آفت های بزرگی می شوند که بزرگ تر و گودتر 
از آفت های کوچک بوده )قطر آن ها بیش از یک سانتی متر است( و گاهی 
تا 6 هفته بهبود نمی یابند. جای زخم این آفت ها بعد از برطرف شدن باقی 
آفت ها  این  هستند.  )هرپتیک(  تب خالی  آفت های  دیگر،  حالت  می ماند. 
دیده  تایی  تا 1۰۰  در دسته های 1۰  و  بوده  نوک سوزنی  و  بسیار کوچک 
آفت های  مثل  و  کرده  بروز  پیری  دوران  در  بیشتر  آفت ها  این  می شوند. 
بیماری  به  ربطی  هیچ  آفت ها  این  که  کنید  توجه  می یابند.  بهبود  کوچک 
تب خال و ویروس HSV نداشته و صرفًا شکل ظاهری آن شبیه زخم های 

تب خال است.
زخم باستان:ی پُردردسر

آفت یکی از بیماری هایی ست که قرن هاست بشر را به دردسر انداخته است. 
آفت از کلمۀ یونانی »آفتا« به معنی زخم مشتق شده است. در کتاب پزشکی 
بیماری و راه های درماِن آن صحبت شده است.  این  بقراط حکیم دربارۀ 
می زنند.  آفت  دنیا  کل  در  مردم  از  درصد   ۲۰ تقریبًا  داده  نشان  تحقیقات 
این رقم در برخی جوامع 5 درصد بوده و در برخی  جاها به 66 درصد 
نیز می رسد. بنابراین می توان آن را شایع ترین بیماری مخاط دهان در کل 
دنیا نام گذاری کرد. اغلب مردم تا پیش از 3۰ساله گی یک بار آفت را تجربه 

کرده اند.
منبع: مجلۀ سیب
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بخش نخست

آفت؛  
ومردمآزار باستانِیخطرناک زخم

بخش چهـارم و پایانی

فاشیسمدراندیشۀ
 بندتّو کروچه
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علی عظیمی نژادان
 بخش نخست

می توانیم  ما  ولی  تنهاست.  همیشه  واقع  در  »انسان 
هستیم  ریشه  دارای  ما  باشیم.  تنها  نیز  خود  وطن  در 
که  هستند  استعداد  این  دارای  من  مثل  بعضی ها  و 
ریشه های خود را در جیب پیراهن شان حمل می کنند و 
برخی نمی توانند. ولی ما همیشه غریبه خواهیم ماند و 
این خاص شغل ماست. حاال اگر من پس از ۲۰ سال 

به ایران برگردم بازهم غریبه هستم.« 1
»من به سینمای مهاجران تعلق ندارم. در 1974 کشور 
فلم سازی  راه  سر  که  خاصی  دشواری های  به دلیل  را 
من قرار داده شده بود و به این دلیل که همچون هر 
ترک  داشتم،  عالقه  فلم سازی  به  خیلی  دیگری  جواِن 
با  و  کردم  عزیمت  ایران  از  خودخواسته  من  کردم. 
وجود تشویق های رژیم  شاه و جمهوری  اسالمی، هر 
دو برای بازگشت به ایران، ۲3 سال بی آن که به زادگاهم 
برگردم، در آلمان کار کردم و با اندوه فراوان باید اذعان 
کنم که هیچ تعلق خاطر و دل بسته گی نوستالژیکی به 
ایران ندارم. هر روز صبح که پایم را از خانه به بیرون 
گذاشته ام، چه در آلمان بوده ام، چه در فرانسه و نیز در 
شوروی )جاهایی که زیسته ام یا فلم ساخته ام( احساس 
من  نداشتم.  مشکلی  چون  هستم،  خانه  در  که  کردم 
آدمی  وطن  می کنم  فکر  نیستم،  وطن پرست  اساسًا 
بلکه  شده،  زاده  آن جا   در  فرد  که  است  جایی  نه 
سرزمینی ست که به او امکان مکانی برای ماندن، کار 
کردن و تشکیل زنده گی می دهد. مدت طوالنی آلمان 

خانۀ من بود.«۲
حقیقت  این،  نیست.  شدن  بهتر  حال  در  ما  »زنده گی 
بچه های مان.  زنده گی  به خصوص  است.  محض 
که  شده  دنیایی  می کنیم،  زنده گی  آن  در  که  دنیایی 
و  کاله برداری  باید  آن  در  ساختن  خوش بینانه  فلم 
حقه بازی باشد یا نشدنی و محال است. حداقل برای 
آن  همه جا  و  همیشه  من  است.  محال  و  نشدنی  من 
سوی زنده گی را دیده ام که همان طور که می گویی تلخ 
و سیاه بوده و سیاه تر هم می شود، ولی هنوز به هنوز 
به عمق سیاهی نرسیده، یادم می آید همیشه با همکاران 
آلمانی ام شوخی می کردم و می گفتم: »مرگ، فلم سیاه 
می میرم.  خودم  می شود،  سیاه  فلمم  وقتی  است«یعنی 
نِقی بزنم  این راه هنوز  از  اقاًل  به هرحال سعی کرده ام 

که: مردم بد و غلط فکر می کنید.« 3
سهراب  متفاوِت  سخنان  از  بخش هایی  باال  گفته های 
شهید ثالث، فلم ساز متفکر ایرانی، بود که از میان چند 
گفت وگوی مختلِف او انتخاب شده است و تا اندازه یی 
وجوهی از اندیشه های او را به ما نشان می دهد. اصوالً 
شخصیت  یک  مختلف  ویژه گی های  بررسی  برای 
از حب و بغض  فرهنگی ـ هنری و رویکردی خالی 
چشم اندازهای  از  باید  متعددش  آثار  و  آرا  به  نسبت 
گوناگون )به تعبیر نیچه( به این قضیه نگریست و به 
فرد  یک  آثار  به  درونی  نگاهی  هم،  هم زمان  صورت 
داشت و هم نگاهی بیرونی و با فاصله، تا حتی االمکان 

بتوان، نگاهی نزدیک به واقعیت نسبت به موضوع مورد 
نظر را داشته باشیم و رویکردمان حالت متعادل و خالی 
از افراط و تفریط به خود بگیرد. البته با این تأکید که 
هر نوشته یی حتا با وجود لحاظ کردن و رعایت تمامی 
مولف  یک  محدودِ  ذهن  دریچۀ  از  باز  اصول،  این 
تراوش می شود و به هیچ وجه خالی از اشکال نخواهد 
اثر و  نقد روی هر  این است که همواره دریچۀ  بود. 
نوشته یی )اعم از ادبی، هنری، تحقیقی، علمی و...( باز 
خواهد بود. با این توضیح در این جا قصد دارم که به 
را  آرای خودم  و  دیدگاه ها  از  بعضی  تیتروار  صورِت 
پیرامون آثار سهراب شهید ثالث و بعضی آرایش دربارۀ 
بلکه  سینمایی  منتقد  یک  دریچۀ  از  نه  مختلف،  امور 
ایران  فرهنگ وهنر  حوزۀ  به  عالقه مند  یک  دریچۀ  از 

بازگو کنم.
1-     شهید ثالث بدون شک پیشگام رویکرد جهانی 
بودن در فرهنگ وهنر ایران است و با توجه به نقل قولی 
هم که در ابتدا از او بیـان شد، به این نتیجه می رسیم 
اعتقادی به اندیشه های ناسیونالیستی و  که وی اصوالً 
را  نخست، خود  درجه  در  و  نداشته  هم  ایران گرایانه 
عوامل  از  یکی  شاید  )و  می دانسته  جهان وطن  فردی 
موثر در گرایش او به اندیشه های سوسیالیستی و تداوم 
آن در وجودش را عالوه بر دغدغه های عدالت خواهانه، 
از  و  کرد(  جست وجو  او  جهان وطنانۀ  رویکرد  بتوان 
این لحاظ شاید بتوان او را با بزرگانی چون مولوی و 
ادِب پارسی مقایسه کرد.  سعدی در تاریخ فرهنگ و 
مثاًل زمانی که سعدی می گوید: »به هیچ یار مده خاطر 
و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار« 
شریف  است  حدیثی  گرچه  وطن  حب  »سعدیا  یا: 
نتوان مرد به سختی که من این جا زادم« ناظر به همین 
رویکرد در دوران گذشته است. در دوران معاصر هم 
گمان نمی کنم قبل از سهراب شهید ثالث از میان اهالی 
را  خود  صراحت  این  با  کسی  ایران  در  فرهنگ وهنر 
وطن خواهانه  اندیشه های  و  دغدغه ها  از  فارغ  کاماًل 
سن  از  که  جمال زاده  مانند  آدمی  حتا  باشد.  دانسته 
16 ساله گی تا پایان عمرش را در خارج از ایران گذراند، 
همیشه دغدغۀ ایرانی بودن داشت و 
می نوشت.  مطلب  فارسی  زبان  به 
تأثیر پذیری  وجود  با  هم  هدایت 
زیادش از نوشته ها و آثار غربی )مثل 
پو  آلن  و  کافکا  از  تأثیر پذیری اش 
و…( باز هم رگه هایی از اندیشه های 
مهاجرت  بود و  ایرانی در وجودش 
به غرب هم نتوانست تشفی خاطری 
فراوانش  دردهای  کردن  آرام  برای 
ماه  چند  از  پس  که  بود  این  باشد. 
در پاریس خودکشی کرد. البته شاید 
رگه هایی از این گرایش های فارغ از 
اندیشه های  در  بتوان  را  ایران گرایی 
شعر  در  )به خصوص  فرخزاد  فروغ 
و  گرفت  سراغ  پرگهر«(  مرز  » ای 
حتا بعید نیست که در صورت عدم 
مرگ زودرِس او و با پشتوانۀ بعضی 
موفقیت های مهمش مانند درخشش 
فلم »این خانه سیاه است« و به دلیل 
از  سرخورده گی هایش  از  بسیاری 
حتا  و  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط 
ضربه های عاطفی اش، ایران را برای 
محیط  در  و  می کرد  ترک  همیشه 
جذب  غربی  کشور  یک  فرهنگی 
این  هم  شهید ثالث  دربارۀ  می شد. 
بیشتر  که  است  اهمیت  حایز  نکته 
منتقدان و اهالی فرهنِگ ایران به این 
ویژه گی بارز و مهم آثار و افکار او یا 
توجه نکرده یا سرسری رد شده اند. 
این  اثبات  برای  که  دلیلی  مهم ترین 

نکته می توان ابراز داشت این است که بیشتر تحلیل های 
ارایه شده از آثار سهراب روی آثار تولید شدۀ وی در 
ایران )یعنی فلم های یک اتفاق ساده و طبیعت بی جان( 
یا چند کار اولیه یی از اوست که در ابتدای ورود او به 
آلمان ساخته شده است )مثل فلم های در غربت و زمان 
بلوغ( آثاری که در بسیاری از وجوه ُفرمی و محتوایی 
هنوز ویژه گی های مشترکی با کارهای ساخته شدۀ او 
در ایران دارند که در این نگاه، توجه نمی شود که اوالً 
شهید ثالث از سال 1975 تا حدود ۲۰ سال بعد عماًل 
به عنوان یک فلم ساز آلمانی به کار فلم سازی اشتغال 
چند  ساختن  منهای  سال ها  این  طول  در  که  داشت 
فلم و سریال تلویزیونی، حدود 1۲ فلم بلند سینمایی 
ساخت که بسیاری از آن ها هم از جشنواره های معتبری 
رویکرد  ثانیًا  گرفتند.  جایزه  و…  شیکاگو  برلین،  چون 
اولیۀ  دوران  به  نسبت  مدتی  از  پس  فلم سازی  در  او 
این  که  کرد  پیدا  زیادی  نسبتًا  تغییرات  فلم سازی اش 
امر را می توان با مقایسۀ فلم هایی از او چون »داستان 
یک عاشق«، »یوتوپیا« و »گل های سرخ برای افریقا« با 
ساده«  اتفاق  »یک  و  بی جان«  »طبیعت  چون  فلم هایی 
که در ایران ساخته شده اند، به ساده گی دریافت. یعنی 
بومی،  خصلت های  او  ایرانی  فلم های  که  همان قدر 
با رویکردی شاعرانه، شبه مستند، غیرداستانی  محلی، 
و  محدود  فضاهایی  و  کند  ضرباهنگی  با  و  داشتند 
توام  دیالوگ های حداقلی  و  آدم ها  تکراری  کنش های 
بودند، در بسیاری از فلم های دوران دوم فلم سازی اش 
رویکردی  ما شاهد  نامبرده(  فلم  دو  دربارۀ  )از جمله 
انسانی  با روابط  داستانی، شهری، دیالوگ مدار، همراه 
پیچیده تر و روان شناسانه، فضاهای اکشن و هیجان انگیز 
بیرونی و توام با ریتم و ضرباهنگ به مراتب سریع تر 
در  هم  فلم ساز  خود  که  است  جالب  هستیم.  قبل  از 
بسیاری از مصاحبه هایش )از جمله در مصاحبه با علی 
دهباشی( به صراحت ابراز می کند که اگر کسی بیشتر 
قادر  باشد،  ندیده  را  آلمان  در  او  فلم های ساخته شدۀ 
به تحلیل سبک فلم سازی من نیست، چون سبک کار 
تغییر کرده است. وی  قبلی خیلی  به دورۀ  من نسبت 
که  کرد  ابراز  اخیرش  مصاحبه های  در  بارها  همچنین 
افریقا«  برای  سرخ  »گل های  یکی  فلم هایش  بهترین 

است )که به زعم خودش گونه یی اتوبیوگرافی است( و 
دیگری »یوتوپیا« است )فلمی با ویژه گی های فمینیستی 
که به نقد شدید نظام سرمایه داری حاکم بر آلمان هم 
پس  پیش،  سال ها  که  وی  ترتیب  این  به  می پردازد(. 
ناطقی  بهنام  با  در مصاحبه یی  اثرش  اولین  از ساختن 
سبک  دربارۀ   )۲6 ش.  رودکی  مجلۀ  در  )مندرج 
فلم سازی اش ابراز کرده بود که: »من از آن سینما بدم 
می آید. دوست ندارم داستانی را تعریف کنم یا صفحۀ 
را  تماشاگرم  تا  بسازم  نماهای سریع  با  را  کتک کاری 
دچار یک هیجان سطحی بکنم. از این کار بدم می آید. 
فلم های عشقی را هم دوست ندارم. در موضوع هایی 
مثل موضوع یک اتفاق ساده، واقعیت بیشتری هست. 
یعنی در زنده گی های معمولی و زنده گی یی که هست. 
»در دوران بعدی اش همان گونه که اشاره شد کم و بیش 
و  گرفت  فاصله  گذشته اش  محدود  چارچوب  آن  از 
دایرۀ موضوعاتش را گسترده تر و فرم ارایۀ کارهایش را 
متنوع تر کرد. او در این سال ها هم پیرامون چخوف فلمی 
مستند ساخت )به سال 1981( و برای ساختن آن به 
روسیه هم سفر کرد. هم درباره »لوته آیزنر« از موسسان 
سینماتک و منتقدان برجستۀ آلمانی تبار فرانسوی فلمی 
تهیه کرد، هم داستانی از چخوف به نام »درخت بید« 
را ساخت )که ساختارش کم وبیش به فلم های قبلی او 
شباهت داشت. به طوری که پس از ۲۰ دقیقه از شروع 
فلم، تازه اولین دیالوگ فلم را می شنویم( و هم فلم های 
»گل های  و  عاشق«  یک  »خاطرات  چون:  روان کاوانه 
سرخ افریقا« و فلم های جامعه شناسانه چون: »یوتوپیا« 
را کارگردانی کرد. او در این سال ها همچنین با وجود 
عدم توجهی که در بیشتر فلم هایش نسبت به استفاده 
از موسیقی داشته و در کل همواره به سکوت بیش از 
صدا و از جمله موسیقی اهمیت می داد، با وجود این 
فلمش  آخرین  در  به خصوص  و  ایوتوپیا  فلم های  در 
موسوم به گل های سرخ افریقا شاهد استفادۀ فراوانش 
از موسیقی هستیم. در عین  حال، ذکر این نکته هم در 
مراتب  به  استفادۀ  وجود  با  که  است  ضروری  این جا 
بیشتر او در دوران دوم فلم سازی اش از دیالوگ، او را 
باید در کل فلم سازی متبحر در تصویر سازی دانست، 

نه در زمینۀ دیالوگ نویسی.
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نگاهی به زنده گی و آثار سهراب شهیدثالث
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وزیردفاعمعرفی...
امور  در  دولت  وزیر  از سوی  رسمی  گونه  به   

پارلمانی به مجلس معرفی شود. 
آقای احمدزی گفت که اسناد معرفی عبداهلل خان 
به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع ملی 

به مجلس رسیده است.
ریاست  با  مجلس  هیات  دیدار  در  او،  گفته  به 
محمد  گذشته،  جمعه  روز  به  جمهوری 
اشرف غنی رییس جمهوری کشور گفته بود که 
در مورد نامزدی عبداهلل خان با ریاست اجرایی 

حکومت به توافق رسیده است. 

نائب دوم مجلس گفت که پس از معرفی نامزد 
وزارت دفاع ملی، قرار است در اوایل هفته آینده 

مجلس برای او رای گیری کند. 
عبداهلل خان به حیث پیژندوال وزارت دفاع ملی 
والیت  از  و  پشتون  قوم  از  او  است.  کرده  کار 

کنر است. 
پیش از این افضل لودین به عنوان نامزد وزارت 
معرفی  جمهوری  ریاست  سوی  از  ملی  دفاع 
اما به دلیل اختالف میان ریاست جمهوری  شد 
از  لودین  آقای  حکومت،  اجرایی  ریاست  و 

نامزدی اش انصراف داد. 

شیر محمد کریمی، رییس ستاد ارتش کشور نیز 
قبال برای وزارت دفاع ملی پیشنهاد شده بود، اما 
آقای کریمی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.

تا کنون ۲4 وزیر و رییس امنیت ملی مورد تائید 
مجلس نمایندگان قرار گرفته است و تنها وزارت 
دفاع و دو- سه ریاست مستقل باقی مانده است. 
ریاست  از  مجلس  دوم  نایب  حال،  همین  در 
نامزدان  زودتر  چه  هر  تا  خواست  جمهوری 
عالی  دادگاه  و  دادستانی  مرکزی،  بانک  ریاست 
را هر به مجلس معرفی کند تا کابینه تکمیل شود.

شورای  که  می گویند  مجلس  نماینده گان  برخی 
امنیت ملی افغانستان از داعش حمایت مالی می کند.
در  داعش  که  می گویند  نماینده گان  از  شماری 
افغانستان پروژۀ کشورهای خارجی به ویژه امریکا، 
بریتانیا و اسراییل است که شورای امنیت ملی آن را 

تطبیق می کند.
امنیت  این نماینده گان تأکید دارند که اگر شورای 
تطبیق کننده پروژۀ داعش نیست، چرا به خانواده های 

آنان پول می فرستد.
دسیسه دانستن  و  خطرناک خواندن  ضمن  آنان 
از رییس جمهور و  اند که  از داعش گفته  حمایت 
مردم  به  زمینه  این  در  که  اجرایی خواستند  رییس 

پاسخ دهند.
حضرت علی عضو مجلس گفت: »قسم یاد می کنم 
داعش  مورد  در  را  چیز  همه  امنیت  شورای  که 
از  و  می شود  داده  هم  پول  همین جا  از  می داند؛ 

همین جا حمایت هم می شود«.
حضرت علی افزود که رهبران حکومت، نهادهای 
امنیتی و به ویژه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت 

پاسخ بگوید که چرا مردم را به کشتن می دهد.
در همین حال؛ برخی نماینده گان مجلس می گویند 
امنیت  که شورای  است  پروژۀ خارجی  داعش  که 

ملی افغانستان آن را تطبیق می کند.
می گویند  امنیتی  مقام های  گفت:  هاشمی  شکیبا 
که جنگ از جنوب به شمال می رود و کشورهای 

خارجی از آن حمایت می  کند.
که  می گوید  امنیت  »رییس  افزود:  هاشمی  خانم 
جنگ بدخشان جنگ بین المللی است؛ پس امریکا، 

انگلیس و بریتانیا از این جنگ حمایت می کنند«.
ذکریا سودا دیگر عضو مجلس گفت: »همه جنگ ها 
تامین کننده  افغان ها  ما  بل که  ندارد،  داخلی  عوامل 

و  شده ایم  افغانستان  در  روسیه  و  امریکا  جنگ 
ثابت  را  مساله  این  به شمال  موقعیت جنگ  تغییر 

می سازد«.
آقای سودا افزود: اگر رییس جمهور و رییس اجرایی 
راستای  در  نیستند،  خارجی ها  پروژۀ  تطبیق کننده 
با  مردم  که  بخواهند  کمک  مردم  از  امنیت  تامین 
داس و تبر ایستاده شوند و از کشورشان دفاع کنند.
از سویی هم، برخی نماینده گان می گویند که طالبان 
افغانستان  مردم  که  اند  داده  قیافه  تغییر  دلیلی  به 

سرچشمه اصلی تمویل آنان را اشتباه کنند.
گفت:   مجلس  اعضای  از  یکی  نقیب اهلل  جنرال 
بیرق  فقط  آنان  اند،  سابق  طالبانی  همان  »داعش 
آدرس  افغانان  تا  اند  کرده  بدل  سیاه  به  را  سفید 

اشتباه کنند«.
این سروصداها پس از آن اوج گرفته است که والی 
خانواده های  برای  امنیت  شورای  که  گفت  پکتیکا 

کرده  توزیع  پول  پکتیکا  برمل  ولسوالی  در  داعش 
است.

حضور  توجیه  تالش  در  امنیتی  ارشد  مقام های 
که  دارند  باور  آنان  زیرا  اند،  افغانستان  در  داعش 
داعش همان طالبان سابق اند و تنها بیرق و چهره 

بدل کرده اند.
در  کشور  در  امنیتی  چالش های  حال،  همین  در 
آجندای جلسه دیروز مجلس قرار داشت و سرانجام 
هجده گانه  کمیسیون های  که  شد  گرفته  تصمیم 
دیگر  بار  شنبه  سه  امروز  جلسات  در  مجلس 
موضوعات امنیتی کشور را به بحث گیرند و سپس 
در یک جلسه دیگر حنیف اتمر مشاور امنیت ملی 

رییس جمهور به مجلس فرا خوانده شود.
اگر  ابراهیمی رییس مجلس گفت که  عبدالرووف 
جواب آقای اتمر قناعت بخش نبود، در آن صورت 

مجلس تصمیم جدی تری روی دست می گیرد.
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افغانستانتادهسالآینده...
مطالعات، انسجام و سرمایه گذاری هستیم.

راه  در  مانع  بزرگترین  را  اداری  فساد  جمهور،  رییس 
توسعه اقتصادی دانسته گفت که مالیه که از شما به طور 
غیر مسقیم به عنوان رشوه اخذ می گردید، دیگر برای ما 

قابل تحمل نیست.
رییس جمهور با اشاره بر اینکه بیالنس واردات افغانستان 
کشور  موقعیت  که  گفت  است،  آن  صادرات  برابر   3۰
افغانستان یک طرفه  تا دیگر تجارت  ایجاب می کند  ما 

نباشد.
زمین،  و  آب  از   درست  استفاده  مورد  در  غنی  دکتر 
ساختن  مبدل  و  زراعت  عرصه  در  سرمایه گذاری 
از  را  غذایی  مواد  کننده  صادر  کشور  یک  به  افغانستان 

اهداف حکومت دانست.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه افغانستان دیگر نمی خواهد 
تنها بحیث یک کشور صادر کننده مواد خام باقی بماند، 
کشور  آن  سکتور خصوصی  و  ایران  زراعت  وزارت  از 
ارزش  زنجیره  ایجاد  در  را  افغانستان  تا  کرد  دعوت 

همکاری نماید.
رییس جمهور گفت که اقتصاد جرمی که از مواد مخدر 
بدست می آید یک خطر مشترک برای افغانستان و ایران 

محسوب می  شود.
رییس جمهور غنی، معادن، نفت و گاز را یکی از عرصه های 
اولیه  بررسی های  که  گفت  دانسته،  اقتصادی  دیگر  مهم 
نشان می دهد که ارزش 33 در صد معادن افغانستان بین 

یک تا سه تریلیون دالر تخمین شده است.
رییس جمهور غنی افزود که افغانستان تا ده سال آینده به 

بزرگترین صادرکننده مس و آهن مبدل خواهد شد.
و  باور  قابل  ترانزیت  سیستم  یک  ایجاد  جمهور  رییس 
بدون مشکالت را برای افغانستان و منطقه حیاتی خواند. 
ایران  و  افغانستان  واقعی  تجارت  حجم  که  گفت  وی 
معلوم نیست بنًا باید تجارت هر دو کشور رسمی شود و 

از تجارت قاچاقی جلوگیری صورت گیرد.
رییس جمهور با تاکید گفت که ما نمی خواهیم مناسبات 
ما در حرف باقی بماند بلکه می خواهیم مناسبات خویش 
را در عمل پیاده نماییم و سکتور خصوصی ناظر آن باشد.
رییس جمهور به تشکیل اتاق مشترک تجارت افغانستان و 
ایران موافقت خویش را ابراز کرد و از سکتور خصوصی 
تا یک  داده  قرار  ارزیابی  مورد  آنرا همواره  که  خواست 

حسابدهی الزم به وجود آید.
رییس جمهور گفت که تا چند ماه آینده پالیسی اصولی را 
ایجاد می کنیم که بر اساس آن قرارداد ها به طور شفاف 

صورت گیرد.
ما  گفت:  ارزش  زنجیره  مورد  در  جمهور  رییس 
نمی خواهیم افغانستان به یک کشور صادر کننده مواد خام 
در  را  ما  که  از کشورهایی  که  افزود  از  مبدل شود. وی 
ایجاد زنجیره ارزش همکاری می کنند، استقبال می کنیم. 
بلکه چهار  نیست  روزه  ما چهاره  دیدگاه  که  افزود  وی 

صد ساله می باشد.
رییس جمهور در مورد پول و تبدیل کردن آن به سرمایه 
نیز صحبت کرده، گفت که پول سرمایه تولیدی نیست و 

تجارت ما باید در چند سال آینده به سرمایه مبدل شود.
است  شده  باعث  اداری  فساد  که  گفت  جمهور  رییس 
ایجاد یک  که  افزود  نشود. وی  مبدل  به سرمایه  پول  تا 
سرمایه  به  را  پول  تا  ماست  هدف  قوی  بانکی  سیستم 

مبدل سازیم.

به  خصوصی  سکتور  اینکه  بر  اشاره  با  جمهور  رییس 
ما  که  گفت  شود،  کشور  رشد  عامل  نمی تواند  تنهایی 
می خواهیم یک پیمان واضح را میان سکتور خصوصی و 
دولت به وجود آوریم و هر دو به همکاری اساسی نیاز 

دارند نه تضاد.
رییس جمهور تشبثات را در اقتصاد مهم خوانده گفت که 
ما می خواهیم با شما و سکتور خصوصی منطقه در ایجاد 
اقتصادی را عملی  بتواند دیدگاه های  سرمایه بشری که 

سازد، به نتیجه برسیم.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید تجارت مشروع معیار 
روابط اقتصادی میان دو کشور باشد، گفت که تجارت دو 
جانبه هدف اصلی ماست و تا زمانیکه تجارت یکجانبه 

باشد، اقتصاد جرمی ادامه می یابد.
و  فقر  که  گفت  جمهور  رییس  سخنرانی  این  اخیر  در 
بیکاری که تمام منطقه به آن مواجه است، بدون همکاری 
داشته  فقر وجود  زمانیکه  تا  و  نمی رود  میان  از  مشترک 

باشد، امنیت و ثبات تامین نمی گردد.

اختالفغنیوعبداهللدر...
اجرایی  رییس  سخنگوی  معاون  فیصل  جاوید 
در این مورد گفت: اختالفات میان اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل بر سر چگونگی تشکیل کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی حل شده، اما این اختالفات 
در مورد تعیین رییس این کمیسیون هنوز به قوت 

خود باقی است.
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  افزود:  وی 
افغانستان برای آغاز به کار کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی در سریع ترین زمان ممکن به صورت 

جز  به  موارد  تمامی  در  و  می کنند  کار  مشترک 
تعیین رییس این کمیسیون به توافق رسیده اند.

وحدت  حکومت  سیاسی  توافقنامه  براساس 
ملی، کمیسیون مستقل اصالحات انتخاباتی برای 

اصالح نظام انتخابات افغانستان تشکیل شود.
اصالحات  ایجاد  برای  غنی  اشرف  محمد 
بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان فرمان ایجاد 
ریاست  تحت  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
شکریه بارکزی با 15 عضو عالوه بر یک نماینده 

از سازمان ملل، را صادر کرده بود.
اصالح  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  وظیفه 

انتخابات  در  مشکالت  حل  و  انتخابات  قانون 
ریاست جمهوری است.

با این وجود، کارشناسان حوزه انتخاباتی عالوه 
افغانستان  انتخابات  نظام  اصالح  بر  تأکید  بر 
کمیسیون  رییس  تعیین  برای  معیار  که  معتقدند 
توان  و  فهم  بی طرفی،  باید  انتخاباتی  اصالحات 

کاری باشد.
کمیسیون  رییس  باید  که  گفته اند  همچنان  آنان 
از جانب اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی 

برگزیده شود. 

بهزودیکارساخت...
 فواید عامه، در حال حاضر 44 کیلومتر راه ابریشم با 
کمک مالی بانک جهانی تحت کار بوده و قرار است 
با  بانک  این  با کمک  نیز  آن  دیگر  کیلومتر  که 1۰8 

هزینه ی 36.۲ میلیون دالر ساخته شود.
اما به گفته مسووالن این وزارت، ساخت کامل این 

راه میلیون ها دالر هزینه برخواهد داشت.

به گفته آگاهان اقتصاد، این راه می تواند افغانستان را 
به چین، هند آسیای میانه و ترکیه، آذربایجان و حتا 

کشور های اروپایی وصل سازد.
می تواند  ابریشم  راه  ساخت  آگاهان،  این  باور  به 
اقتصادی جهان  ترین شریک  بزرگ  به  را  افغانستان 

مبدل کند.
راه  این  ساخت  که  گویند  می  آگاهان  حال  این  در 
سبب افزایش داد و ستد تجارتی با چین خواهد شد.

این  در  تجارت  پیشین  وزیر  فرهنگ  امین  محمد 
ارتباط چنین گفت:

»امیدوار هستم که این یک آغاز خوب باشد، چون با 
داخل شدن چین به حیث یکی از قوی ترین کشورهای 
راه  ساخت  پروژۀ  به  بسیار  مندی  عالقه  که  منطقه 
و  داد  به  تشویق  نیز  را  دیگر کشورها  دارد،  ابریشم 
ستد های تجارتی می سازد و می تواند افغانستان را در 

یک مسیر پر رفت و آمد تجارتی قرار دهد.«

برخی اعضای مجلس:

شورایامنیتازداعشحمایتمیکند
حنیف  اتمر متهم شد!
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ورزش

اروپامدافعترینگلزن

کیست؟

دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان اعالم کرده است که ایران گزینه 
اصلی میزبانی افغانستان در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰18 

روسیه است.
مشکالت امنیتی یکی از مهم ترین چالش هایی است که باعث عدم 
میزبانی افغانستان در کابل شده است. چندی پیش علی عسکر لعلی 
و سلوان اسکلزیچ نیز با اشاره به این موضوع اعالم کرده بودند که 
فیفا با توجه شرایط موجود در افغانستان اجازه میزبانی افغانستان را 
را  ایران  کشور  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رو  این  از  داد.  نخواهد 
گزینه مناسبی برای میزبانی افغانستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰18 
روسیه عنوان کرده است. با توجه به این که مهاجرین افغان زیادی 
در ایران زندگی میکنند این موضوع میتواند برگ برنده ای برای تیم 
ملی فوتبال افغانستان باشد. چندی پیش در جریان رقابتهای مقدماتی 
المپیک ریو ۲۰16 مهاجرین افغان مقیم ایران ورزشگاه آزادی تهران را 
پر کردند. از کشورهای امارات ، تاجیکستان و هند به خاطر سهولت 
های دریافت ویزه و داشتن زمین های استاندارد به عنوان گزینه های 
بعدی مطرح شده است. گفته میشود کشور سوریه که نیز هم گروه با 
افغانستان است وضعیت مشابهی دارد و احتماال بازی ها این تیم در 

ایران برگزار خواهد شد.

ستاره  چلسی،  فوتبال  تیم  پرتغالی  سرمربی  نظر  به 
که  می کند  بازی  سطحی  همان  در  او  تیم  بلژیکی 

فوق ستاره های بارسلونا و رئال مادرید هستند.
این  پیروزی های  باارزش ترین  و  مهمترین  از  یکی 
فصل چلسی در لیگ برتر فوتبال انگلیس، شنبه شب 
منچستریونایتد  برابر  استمفوردبریج  ورزشگاه  در 
اولین  تا کسب  لندن حاال  آبی پوشان  تا  رقم خورد 

دو  اندازه  به  تنها  رقابت ها  این  در  قهرمانی شان 
پیروزی دیگر فاصله داشته باشند. تنها گل این بازی 
را ادن ازار به ثمر رساند تا بار دیگر ثابت کند که 

عالقه وافر آقای خاص به او بی دلیل نیست.
به  که  گلی  با  چلسی  ساله   ۲4 تهاجمی  هافبک 
شیاطین سرخ زد، شمار گل هایش را در این فصل 
به 18 گل افزایش داد و این در شرایطی است که او 

1۰ پاس گل هم داده است. این آمار تحسین برانگیز 
سبب شده است که مورینیو ازار را در حد بازیکنانی 
مانند مسی و رونالدو که در هشت سال اخیر توپ 
را  فوتبال  دنیای  انفرادی  جایزه  باارزش ترین  طال، 

میان خود رد و بدل کرده اند، بداند.
نامزدهای  میان  در  که  ازار  از  تمجید  در  مورینیو 
بهترین بازیکن و بهترین بازیکن جوان فصل جاری 
لیگ برتر قرار گرفته است، اظهار داشت: ازار هنوز 
یک پسر بچه اما در عین حال مردی خانواده دوست 
و  دنیاست  برتر  بازیکن  می داند جزو سه  که  است 
این جایگاه برایش مسئولیتی به همراه داشته که به 

خوبی از پس آن برآمده است.
مورینیو ادامه داد: اگر مردم منصفانه قضاوت کنند، 
ازار باید جایزه برترین بازیکن فصل لیگ برتر را از 
اما این جایزه ای که من می خواهم او  آن خود کند 
کسب کند، قهرمانی در لیگ برتر است. من ستارگان 
فراوانی داشته ام اما ازار بازیکنی بسیار فروتن است. 

این پسر فوق العاده است.
و  ویژگی ها  از  تمجید  به  سپس  خاص  آقای 
قابلیت های ستاره بلژیکی تیمش پرداخت و گفت: 
ازار از نظر فیزیکی و همچنین روانی، بازیکنی بسیار 
درک  دارد،  تیم  در  که  را  نقشی  او  است.  قدرتمند 
می کند و می فهمد که استعدادش برای کمک به تیم 

الزم است.

مدافع رئال مادرید در طول دهه گذشته موفق شده بیش از 
هر مدافع دیگری گلزنی کند.

در  گلزن  مدافع  بهترین  که  این  بر  عالوه  راموس  سرخیو 
اروپا طی دهه گذشته بوده است، پنجمین گلزن فصل رئال 
مادرید هم در فصل جاری با هفت گل زده به شمار می رود. 
بازی  به رئال پیوست، 439  از سال ۲۰۰5 و زمانی که  او 
برای قوهای سپید انجام داده و در این تعداد بازی 55 بار 

برای تیمش موفق به گلزنی شده است.
بر اساس آماری که منتشر شده، سرخیو راموس گلزن ترین 
مدافع در پنج لیگ معتبر اروپایی طی یک دهه گذشته بوده 
است. او در این مدت موفق به زدن 4۰ گل شده و پس از 
او نیز نالدو )37(، کریستین ماجو )31( و جان تری )۲7( 
در رده های بعدی قرار دارند. رتبه های پنجم تا دهم نیز در 
اختیار هایکو وسترمان )۲6(، لیتون بینز )۲6(، یانسن )۲4(، 
خاوی مارتینس )۲3(، پویگرینر )۲3( و خوان کاپدویا )۲1( 

است.
راموس تا اینجای فصل هفت گل زده است. چهار گل در 
لیگ، دو گل در جام جهانی باشگاه ها و یک گل در کوپا دل 
ری. با این آمار راموس همچنین پنجمین گلزن برتر رئال 
مادرید در این فصل به شمار می رود. او بعد از کریستیانو 
رونالدو )5۰(، کریم بنزما )۲۲(، گرت بیل )17( و خامس 
رودریگس )13( قرار گرفته است. راموس همچنین سومین 
هیرو  فرناندو  از  پس  مادرید  رئال  تاریخ  در  گلزن  مدافع 

)1۲7( و روبرتو کارلوس )68( است.
راموس که پیشتر در سویا توپ می زد، در رئال مادرید 439 
بار به میدان رفته و 55 بار دروازه حریفان را باز کرده است. 
گل های  است،  رسانده  ثمر  به  او  که  گل هایی  از  بسیاری 
و  بارسلونا  مقابل  گل هایی  جمله  از  بوده اند؛  مهمی  بسیار 
بایرن مونیخ. او در فینال لیگ قهرمانان اروپا که سال گذشته 
در لیسبون برگزار شد، در وقت های اضافه نیمه دوم موفق 
شد گل تساوی رئال را وارد دروازه اتلتیکو مادرید کند تا 
بازی به وقت های اضافه رفته و در نهایت هم رئال قهرمانی 

در اروپا را برای دهمین بار جشن بگیرد.

افغانـستانمیـزبانیاصـلیگزینۀایـران
2018جهانیجاممقدماتیهایرقابتدر

مورینیو:

ازارجزِو3بازیکنبرتردنیاست
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دادگاه کیفری جیزه ۲۲ تن از متهمان پرونده حمله به مرکز پلیس »کرداسه« را 
به اعدام محکوم کرد.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، بیشتر این افراد از اعضای اخوان المسلمین 
و هواداران محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر هستند.

دادگاه جیزه این ۲۲ تن را در اتهام های وارده مبنی بر دست داشتن در حمله به 
مرکز پلیس کرداسه و کشتن یک پلیس و نیز حمل غیر قانونی سالح، اغتشاش، 
تخریب اموال عمومی و مبادرت به قتل مجرم شناخت و برای آنها حکم اعدام 

صادر کرد.
هشت متهم به شکل غیابی و 14 متهم دیگر حضورا محاکمه شدند. حکم صادر 

شده قابل مطرح شدن در دادگاه تجدید نظر است.
المسلمین  اخوان  رهبران  و  اعضاء  از  زیادی  تعداد  مرسی  برکناری  زمان  از 
بازداشت و در پرونده های مختلف محکوم شده اند. مصر اخوان المسلمین را 

یک گروه تروریستی می داند.

محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه به منظور رایزنی با مقامات 
سعودی عازم ریاض می شود.

گزارش ها حاکی از آن است که نواز شریف در این سفر با ملک سلمان پادشاه 
عربستان سعودی دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می شود که پارلمان پاکستان خواستار بی طرفی این کشور 
در جنگ یمن شده و هرگونه تصمیم نواز شریف مبنی بر کمک نظامی به عربستان 

سعودی عمل خالف قانون این کشور خواهد بود.
عربستان سعودی پیش از این از اسالم آباد خواسته بود تا عالوه بر کمک تسلیحاتی 
نیروهای نظامی خود را نیز به یمن اعزام کند اما این خواسته تاکنون با پاسخ منفی 

مقامات پاکستانی همراه بوده است.
با این حال مقامات ریاض تا این لحظه از تالش برای جلب نظر پاکستان دست 
برنداشته و با اعزام مشاوران ارشد خود به اسالم آباد سعی در تغییر تصمیم پاکستان 

دارند.
اکنون قرار است مواز شریف برای چندمین بار برای رایزنی بر سر بحران یمن 
عازم ریاض شود و باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی پاکستان برای پیوستن 

به ائتالف سعودی علیه یمن چه خواهد بود.

رییس جمهور روسیه در ویدئویی ضبط شده اعالم کرد: احساسی وجود دارد که غرب 
تنها زمانی روسیه را به عنوان طرف خود انتخاب می کند که این کشور ضعیف بوده 

و به کمک نیاز داشته باشد.
ادامه  پوتین، رییس جمهوری روسیه در  اسپوتنیک، والدیمیر  به گزارش خبرگزاری 
اظهارات خود عنوان کرد: گاهی این احساس را دارم که آنها زمانی ما را دوست دارند 
این  در  شود.  فرستاده  برایمان  باید  که  هستیم  بشردوستانه ای  کمک های  نیازمند  که 

شرایط همه چیز خوب است و آنها برایمان سیب زمینی می فرستند.
این مستند که با نام »رییس جمهور« توسط والدیمیر سولویف، خبرنگار روسی ساخته 
شده قرار است برای پانزدهمین سالگرد ریاست جمهوری پوتین نمایش داده شود. 
سولویف درباره این فیلم گفته است این مستند براساس مصاحبه یک ساعت و 5۲ 

دقیقه ای با پوتین طی سال گذشته ساخته شده است.
پوتین در بخش دیگری از این فیلم می گوید: جهان تصمیم گرفته است که روسیه به 
موجودیت خود به شکل کنونی پایان دهد. تنها سوال این است که چه زمانی این امر 

محقق می شود و نتیجه آن چه خواهد بود.
پوتین درحال حاضر، دور سومی است که به عنوان رییس جمهور خدمت می کند او 
پیش از انتخابات مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰1۲ چهار سال نخست وزیر 

روسیه بود او تا سال ۲۰18 در این سمت خواهد بود.
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شریفنوازدیگرباریمنجنگ
راعازمریاضمیکند

پوتین: 
غربروسیۀضعیفراترجیحمیدهد

سازمان همکاری اسالمی:

کرسیسوریه
بهمخالفاندادهنمیشود

که  کرد  تاکید  سخنانی  در  اسالمی  همکاری  سازمان  دبیرکل 
کرسی سوریه در سازمان همکاری اسالمی باید خالی بماند و 

نباید به مخالفان کنونی داده شود.
با  مصاحبه  در  اسالمی  همکاری  سازمان  دبیرکل  مدنی،  ایاد 
روزنامه الوطن عربستان گفت که کرسی سوریه تا تشکیل دولت 
جدیدی در این کشور که نماینده همگان باشد باید خالی بماند 

نه اینکه به مخالفان کنونی داده شود.
مخالفان سوری مدت هاست خواهان تصاحب کرسی سوریه در 
سازمان همکاری اسالمی و اتحادیه عرب هستند تا به این شیوه 
برای خود مشروعیت بخرند که هردو نهاد تاکنون با آن مخالفت 

کرده اند.
انتشار  در  ابدو  شارلی  مجله  اهانت  درخصوص  مدنی 
اتخاذ  گفت:  نیز  پیامبر )ص(  ساحت  به  موهن  کاریکاتورهای 
تدابیر ویژه برای شکایت از این مجله آغاز شده و هیاتی حقوقی 

برای بررسی این مساله تشکیل شده است.
او درباره اوضاع در افغانستان نیز تاکید کرد که دولت کابل باید 

شاخه میانه رو طالبان را در روند سیاسی مشارکت دهد.
نیز  عراق  تحوالت  درباره  اسالمی  همکاری  سازمان  کل  دبیر 
صحبت کرد و گفت که رهبران سیاسی و دینی عراق با برگزاری 
کنفرانس مکه ۲ جهت مقابله با تفرقه های مذهبی در این کشور 

موافقت کرده اند.
در  سیستانی  سیدعلی  العظمی  آیت اهلل  با  که  گفت  مدنی  ایاد 

جریان سفر اخیرش به عراق دیدار کرده است.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

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

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

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

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

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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