
ACKU

برای برگزاری
 لویه جرگه 

آماده گی 
بگیرید

 250 ارزش  با  را  قراردادی  افغانستان  مالیۀ  وزارت 
در  بامیان  ـ  دوشی  جادۀ  ساخت  برای  دالر  میلیون 
با  سالنگ ها  بازسازی  و  هندوکش  کوه های  درازای 

بانک جهانی امضا کرد.
امضای  هنگام  شنبه  روز  مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل 
از  این پول  پیمان،  این  بنیاد  بر  این قرارداد گفت که 
اختیار  در  جهانی  بانک  بازپرداخت  بدون  کمک های 

حکومت افغانستان قرار می گیرد.
حکومت  پالیسی های  از  »یکی  می گوید:  حکیمی  آقای 
میان  ارتباطی  پُل  یک  به حیث  افغانستان  که  است  این 
برای  بتواند  چه طور  آسیا  جنوب  و  مرکزی  آسیای 
بازرگانی، ترانزیت و رفت وآمد مردم سهولت های الزم 

را فراهم سازد. این پروژه هم از همان پروژه ها است«.
به  طرح  این  تدارکاتی  مسایل  که  می افزاید  مالیه  وزیر 

گونۀ شفاف و حسابده طی مراحل خواهد شد.
عملی  کار  که  می گوید  عامه  فواید  وزیر  بلیغ،  محمود 

و  جاده  بازسازی  و  بامیان  ـ  دوشی  جادۀ  ساخت وساز 
تونل های سالنگ  از 2016 میالدی آغاز و تا 2019 پایان 

خواهد یافت.
آقای بلیغ پیش از این نیز در سفری به والیت بامیان، از 

آغاز کار این جاده در سال آیندۀ میالدی خبر داده بود
پروژه  دو  شامل  هندوکش  »پروژۀ  می گوید:  بلیغ  آقای 
 152 درازای  به  بامیان  ـ  دوشی  سرک  پروژۀ  است؛ 
کیلومتر و ترمیم اساسی شاهراه...           ادامه صفحه 6
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هنگامی که انسان به موانع از روی خنـده و تحقیر نگاه کند، 
تقریباً از بین رفته است. 

ژبو نژور 
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی در گفت و گو با ماندگار:

حکومت وحدت ملی مشکل قانونی دارد

روح اهلل بهزاد
ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده که محمد اشرف غنی شخصًا 
بررسی  را  هوشمند  شهرک  ساخت  تفاهم نامۀ  امضای  چگونگی 

می کند.
شهرک  ساخت  تفاهم نامۀ  شهرسازی،  وزارت  و  ارگ  تازه گی  به 
هوشمند را با خلیل اهلل فیروزی از مقروضان کابل بانک به امضا رساند 
که این تفاهم نامه، پس از واکنش های تند رسانه ها، مردم و مجلس 

نماینده گان ملغا اعالم شد.
)شنبه  دیروز  جمهور  رییس  سخنگوی  معاون  ظفرهاشمی  سید 
امضای  لغو  به  پیوند  در  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  23آبان( 
تفاهم نامه با خلیل اهلل فروزی، یک...                    ادامه صفحه 6

ریس  جمهور  جمهوریت   اسالمي  د  افغانستان  د 

محمدارشف غني  نن له غرمې مخکې د ملګرو ملتونو 

د پرمختیایي ادارې له  مرشې هیلن کالرک او ملګري 

پالوي رسه وکتل.

په دې کتنه کې چې په ارګ کې تررسه شوه، لومړی د 

ملګرو ملتونو د پرمختایي ادارې مرشې وویل، خوشاله 

یم، چې د ملګرو ملتونو د بنسټونو ارزونه بشپړه شوه او 

موږ اوس پوهېږو، چې افغانستان له موږ څه توقع لري. 

هغې زیاته کړه، چې  دافغانستان دولت رسه د مرستو او 

ظرفیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ژمن یوو.

جمهور رئیس د ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل، 

له  معلومات  او  تجربې  خپلې  توګه  په  همکار  د  چې 

دولت رسه رشیک کړي او ستونزې باید دولتي ادارې په 

خپله حل کړي. هغه زیاته کړه، چې په افغانستان کې به 

د ملګرو ملتونو بنسټونه د اسانچاري رول ولري.

جمهور رئیس غني د دولتي ادارو د ظرفیتونو لوړولو ته 

په اشارې وویل، موږ  غواړو د حکومتي ادارو ظرفیتونه 

شوې  ځانګړې  ته  ودې  افغانستان  د  څو  تر  کړو،  لوړ 

ټولې پیسې برابرې يش.

جمهور رئیس  وویل، د ملګرو ملتونو سازمان رول باید 

تر پخوا ال موثر وي او افغانستان  ته د ختیځې اسیا د 

تجربو په لېږد کې یې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله.

اصالحات  لپاره  ودې  اقتصادي  د   غني   محمدارشف 

رسه  راوړلو  په  اصالحاتو  د  ویل،  وې  او  وبلل  مهم 

بازارونه رامنځته کېږي. هغه زیاته کړه، چې په بانکونو 

کې پیسې شته، خو خلکو ته د پورونو د ورکړې سیستم 

وجود نه لري.

ملتونه  ملګري  چې  کړه،  څرګنده  غني  رئیس  جمهور 

بیړنیو طبیعي پېښو ته د رسیدګي په برخه کې داسې موثر 

سیستم رامنځته کولی يش، چې  د طبیعي پېښو پرمهال 

د افغانستان او د سیمې د هېوادونو ترمنځ همکاري او 

همغږي زیاته يش.

په دې کتنه کې د پولیسو...                  ادامه صفحه 6

مقام های افغانستان حمالت 
پاریس را محکوم کردند

معاون سخنگوی رییس جمهور:

چگونه گی امضای تفاهم نامه 
با فروزی بررسی می شود

جادۀ دوشی ـ بامیان با قراراداد 250 میلیون 
دالری ساخته می شود
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دلم مزار 
هزاران چراغ 

امید است

در برگ ها

تونس از 
استبداد 

تا 
اسـالم گرایی 
مـردم سـاالر

جمهور رئیس غني:

 ملګري ملتونه به په افغانستان کې د اسانچاري رول ولري
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می دهدمشروعیتش را از دست نظام با گذشت هر روز به تأخیر انداخته شود؛ آغاز کار کمیتۀ گزینش مشکل قانونی دارد. اگر حکومت وحدت ملی داده و از سویی هم، مقننه به کارش ادامه برگزار نشده و قوة انتخابات به وقت آن غیرقانونی است؛ ادامۀ کار مجلس 

تروریستی  حمله  غنی  اشرف  محمد  رییس جمهور 
شهر فرانسه را محکوم کرده و آن را "جنایت هولناک" 

خوانده  است.
براساس خبرنامه دفتر ریاست جمهوری، آقای غنی گفته 
نابخشودنی  با جنایات  بین المللی  "تروریسم  که  است 
به کشتار بی رحمانه و بزدالنه مردم بی گناه در سراسر 
کشورهای جهان ادامه...                   ادامه صفحه 6



ACKU
فرانسه یکی از مهم ترین کشورهای اروپایی، در 
ساعات پایانِی روز جمعه با موجی از حمالت 
و انفجارهای تکان دهنده و هراس افکنانه روبه رو 
این  در  گزارش ها،  آخرین  اساس  بر  شد. 
حمالت دست کم 170 تن کشته و بیش از 200 
قول  از  رسانه ها  برداشته اند.  دیگر جراحت  تِن 
این حمالت  که  نوشته اند  فرانسه  رسمی  منابع 
در پنج منطقۀ پاریس؛ رستورانت کامبوج، سالون 
کنسرت باتاکالن، استادیوم ملی فرانسه، خیابان 
حمالت  این  شد.  آغاز  له آل  محلۀ  و  شارون 
از  پس  شده،  منصوب  داعش  به  که  بی پیشینه 
فرانسه یی،  طنز  نشریۀ  ابدو«  »شارلی  به  حمله 
دومین بار است که شهر پاریس را به حمامِ خون 

تبدیل کرده است. 
سایۀ ترس و وحشت نه تنها در فرانسه که در 
می شود.  احساس  نیز  اروپایی  دیگِر  کشورهای 
شاید پس از حمالت یازده سپتمبر به برج های 
و  گسترده  حملۀ  نخستین  این  جهانی،  تجارت 
غربی  شهرهای  مهم ترین  از  یکی  به  پُرتلفات 
وسیلۀ  به  گذشته  ساِل  پانزده  ظرف  که  باشد 
انجام  تروریست  و  هراس افکن  گروه های 

می شود. 
مبارزه با هراس افکنی که پس از حمله به امریکا 
یک  پاریس  در  مناطقی  به  حمله  با  شد،  آغاز 
انسجام جهانی  دیگر ضرورت هماهنگی و  بارِ 
می دهد.  قرار  روز  دستور  در  پدیده  این  با  را 
هراس افکنی  با  مبارزه  گذشته،  سال  چند  طی 
سوی  از  دارد،  مشخص  خاستگاه های  که 
و  توش  از  امریکا  به ویژه  و  غربی  کشورهای 
توان افتاد و آهسته آهسته به یک بحِث حاشیه یی 
تنزیل یافت. بسیاری از کشورهایی که در آغاز 
حمالت یازده سپتمبر از مبارزۀ قاطع یا ریشه کن 
سال های  در  می گفتند،  سخن  تروریسم  کردن 
جدی  تهدید  یک  را  هراس افکنی  دیگر  پسین 
رأس  در  که  امریکایی ها  نمی آوردند.  شمار  به 
ایتالف مبارزه با تروریسم قرار داشتند، در این 
سال ها از نوعی تفاهم و معامله با برخی گروه ها 

می شدند،  خوانده  تروریست  گذشته  در  که 
سخن می گفتند. این رویکرد بدون شک تأثیرات 
بسیار مخرب بر مبارزه با هراس افکنی در جهان 
به جا گذاشت و یک بار دیگر به توانمند شدِن 
این ها،  بر  عالوه  انجامید.  تندرو  گروه های 
عراق  ویژه  به  و  خاورمیانه  در  که  اتفاق هایی 
از  را  تروریسم  با  مبارزه  داد،  روی  سوریه  و 
اولویت جهانی به حاشیه کشاند. دولت اسالمی 
معروف به داعش، دقیقًاً از رویکرد مسامحه گرانۀ 
حال  در  که  می شود  بیرون  غربی  کشورهای 
حاضر بختِک صلح و امنیِت جهانی شده است. 
افغانستان به عنوان  در همین حال، از وضعیت 
آغاز  تروریسم  با  مبارزه  آن  در  که  کشورهایی 
شد، نباید چشم پوشید. هر اتفاقی که در جهان 
سمت  به  راه  گونه یی  به  تردید  بدون  می افتد، 
با  مبارزه  می کند.  باز  آن  تحوالِت  و  افغانستان 
سوی  از  باید  که  چنان  افغانستان  در  تروریسم 
کشورهای غربی پیگیری نشد و به همین دلیل 
منطقه  در  تروریستی  گروه های  دیگر  بارِ  یک 
وارد فاز تازه یی از فصل جنگ و درگیری های 
فلج کننده شدند. امروز ده ها گروه تروریستی در 
به  این ها  و  دارند  فعالیت  پاکستان  و  افغانستان 
عنوان تهدیدهای جهانی باید به رسمیت شناخته 

شوند.
موجودیِت  در  که  نیست  چیزی  جهانی   صلح 
کند.  پیـدا  واقعی  گروه های هراس افکن، چهرۀ 
و  منسجم  شکل  به  هراس افکنی  با  مبارزه  اگر 
همه جانبه و در محور گفتمان جهانی ادامه پیدا 
می تواند  ترس  و  وحشت  اژدهای  این  نکند، 
هر آن طعمۀ جدید برای خود دست و پا کند. 
مسالۀ اساسی این  است که طالبان به عنوان گروه 
تروریستی در افغانستان، یک تهدید واقعی است؛ 
اما جای نگرانی این جاست که نه پاکستانی ها و 
نه هم امریکایی ها این گروه را جزِو گروه های 

هراس افکن دیگر به شمار نمی آورند. 
پاکستان  سنای  دفاعی  کمیتۀ  رییس  تازه گی  به 
برای  افغانستان  طالباِن  که  است  کرده  اعالم 

این کشور دشمن تلقی نمی شوند. این رویکرد 
بی هیچ تردیدی نشان از نوعی حمایت منطقه یی 
از گروه های تروریستی دارد. پاکستان اگر طالبان 
چه گونه  پس  نمی خواند،  تروریستی  گروه  را 
با کشورهایی معرفی  خود را متحد استراتژیک 
می کند که یا قربانی تروریسم اند و یا عماًل در 
با  مبارزه  دارند.  قرار  گروه هایی  چنین  با  پیکار 
تروریسم زمانی اثراِت خود را در سطح جهانی 
نشان خواهد داد که مبارزۀ قاطع و جدی با آن 

وجود داشته باشد. 
حمالِت پاریس برخاسته از غفلتی است که در 
مبارزه با تروریسم به وجود آمده است. غفلت 
از تروریسم به معنای آن است که کشورها خود 
را مهیای حمالِت این گونه گروه ها کرده باشند. 
که  گروه هایی  میان  تفاوت  هرگونه  شدِن  قایل 
خاستگاه و منشای فکری واحد و مشترک دارند، 
مبارزه با هراس افکنی را به موفقیت نمی رساند. 
کشورهای  که  است  تاریخی  اشتباه  یک  این 
حاال  و  داده اند  انجام  پسین  سال های  در  غربی 

نتیجۀ تلخ آن را می چشند. 
از  جهان  نقاِط  تمام  در  تروریستی  گروه های 
داعیۀ مشخص حمایت می کنند و آن، برهم زدِن 
شاید  گروه ها  این  است.  جهانی  صلِح  و  نظم 
اهداف  در  ولی  باشند  داشته  متفاوتی  نام های 
عمل  یک سان  و  واحد  صورت  به  برنامه ها  و 
می کنند. همین حاال ده ها طالب در میان داعشیاِن 
سوریه و عراق در جنگ مستقیم و رویاروی با 
کشورهای جهان قرار دارند. آن ها هرگز خود را 
هدف های  و  نمی کنند  تعریف  یکدیگر  از  جدا 
اما وقتی کشورهای  خود را متفاوت نمی دانند. 
غربی نگاه و برخورد دوگانه با چنین گروه هایی 
تروریسم  با  مبارزه  بدون شک  می دهند،  انجام 
را به مسأله یی کوچک و در حِد مشکِل داخلِی 
آن،  نتیجۀ  که  می دهند  تقلیل  کشورها  برخی 

کشتاری است که در پاریس صورت می گیرد! 
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احمـــد عمران

شبح مرگ و تروریسم

 بر فراز فرانسه

 

نماینده گان  مجلس  از  رییس جمهور  فرمان  پنجمین  رد 
نشان می دهد که رویارویی رییس دولت با مجلس بر سِر 
چه گونه گی تعییِن قدرت ادامه دارد. قرار است فرمان های 
دیگری هم از طرف مجلس رد شود؛ اما واقعیت این است 
که ریاست جمهوری چندان تن دهنده به این برخوردهای 
مجلس نیست و به همۀ آن چه که فرمان می دهد، عمل 
می کند و زیاد هم متوجه مجلسی که اعضان آن را قباًل 
رییس جمهوری  بنابرین  نیست.  بود،  خوانده  »لچک« 
یک  به  که  دارد  نظر  در  جدی  بسیار  فرمان های  این  با 
غاصب و متمرکزکنندۀ قدرت تبدیل شود. تا آن جا که از 
رییس دولت وحدت ملی شناخت پیدا کرده ایم، او مایل 
به ارزش های دموکراسی و تقسیم قدرت در  نیست که 
همانند  غنی  آقای  تن دهد. حاال  نظام  مختلِف  الیه های 
یک خودکامه، خود را »دانای کل« می داند و حرف آخر 
را خودش می داند و در هر بخشی خود تصمیم می گیرد 
همه  از  باالتر  توانایی اش  که  بدهد  نشان  می خواهد  و 
است و به همین خاطر، به تقسیم وظایف و کارِ مشترک 

اعتقادی ندارد.
وحدت  دولت  رییس  کارِ  از  که  اندی  و  سال  یک  از   
و  مردم  مشوره های  بارها  آن که  با  می گذرد،  ملی 
عمل  آن ها  از  هیچ یک  به  اما  شنیده،  را  نماینده گان شان 
خود  شخصِی  عالیق  بنیاد  بر  را  تصامیم  همۀ  و  نکرده 
گرفته و بدتر آن که بارها منافی قانون عمل کرده است. او 
امنیتی  با زیر پا گذاشتِن قانون می خواهد قدرت نظامی 
قانون  همین  چنان که  دارد؛  نگه  خود  حصارِ  در  نیز  را 
سرپرستی مورد بحِث مجلس و نیز اضافه کردِن یک فقره 
به هدف استثنا قرار دادِن سرپرستی وزارت های امنیتی در 
برای  را  او  تالِش  حِد  آخرین  رییس جمهور،  صالحیِت 

تسلط بر جامعه و خودکامه گی به نمایش می گذارد.
آن  بارها  معاصر  تاریخ  در  که  رویکرد  نوع  این  مسلمًا 
را تجربه کرده ایم، با از بین بردِن مظاهر مردم ساالری و 
عدالت در جامعه، پایه های حکومت را تا آستانۀ سقوط 
ما  رییس جمهورِ  متأسفانه  اما  می سازد.  لرزان  و  سست 
پندگیری  و  اصالح گرایانه  نظریاِت  شنیدِن  به  عالقه یی 
ندارد.  افغانستان  گسسِت  و  شکست  از  پُر  تاریِخ  از 
و  هلهله  تماشای  و  تمجید  شنیدن  مشتاِق  همیشه  او 
غنی  آقای  که  در حالی ست  این همه  دارد.  را  چک چک 
بیشترین شعارهای  انتخاباتی،  کارزارهای  زماِن  در  خود 
دموکراسی خواهانه را سر داده و چنین وانمود کرده که 
تاریخ افغانستان و جهان را با همۀ فرازها و فرودهایش 

مو به مو از بر است.
به هر رو، اکنون که تِب خودکامه گِی جناب رییس جمهور 
می رود  و  کرده   ُگل  قانون  منافِی  فرمان های  صدور  با 
که تمامِ ارزش ها و دستاوردهای دموکراتیِک سیزده ساِل 
پسین را در این جنون غرق کند، وظیفۀ مردم و نماینده گاِن 
آن هاست که در برابر این قهقرا بایستند و از خود واکنش 
نباید اجازه دهیم که رییس جمهوری هر  نشان دهند. ما 
به  را  ارزشی  انجام دهد و هیچ  آن چه دلش می خواهد، 
آتِش  با  را  قانونی  حریم های  همۀ  و  نشناسد  رسمیت 
با همۀ حدود  این کشور  تمامیت خواهِی خود بسوزاند. 
و ثغورِ مادی و معنوِی آن ملکیِت مشاع و خانۀ مشترک 
همۀ افغانستانی هاست و ما هر کدام مسوولیم که آن را در 

برابر آفاِت روزگار پاس بداریم.
پیشنهاد ما به مردم و نماینده گان شان و نخبه گاِن دلسوزِ 
جنون  و  تمامیت خواهی  برابِر  در  که  است  این  کشور 
که  می کنیم  سفارش  جداً  نیز  غنی  آقای  به  و  بایستند 
در  نشود،  خود  چاپلوِس  درباریاِن  مشوره های  مفتوِن 
مورد اقداماتش تجدید نظر کند و دموکراسی و عدالِت 
اجتماعی را بر همه چیز ترجیح دهد تا خدای نکرده این 
کشور به قهقرا نرود و نامِ او از این بابت در فهرسِت سیاهِ 

تاریخ درج نگردد! 

رد پنجمین فرماِن رییس جمهور
رویارویی با خودکامه گی
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ستایش مجلس
 از راه پیمایی بی پیشینه در کابل

عدالت  تظاهرات  از  نمایندگان  مجلس 
و  نموده  استقبال  افغانستان  مردم  خواهی 
را  افغانستان  مردم  هماهنگ  صدای  این 
عنوان  ملی  وحدت  حکومت  به  هشدار 

کردند.
العمل  عکس  همچنین،  مجلس  اعضای 
عدالت  صدای  این  به  را  نشینان  ارگ 
خواهی شایسته ندانسته و این موقف ارگ 

را تملق برای حفظ چوکی یاد کردند.
نصراهلل صادقی زاده نیلی گفت: مردم ثابت 
کردند که به وحدت ملی ارج می گذارند؛ 
دیگر  و  ازبک  هزاره،  تاجیک،  پشتون، 
اقوام در پهلوی هم ایستاده و یک دست 

و یک صدا برعلیه بیدادگری برخواستند.
آقای نیلی با اشاره به حرف هایی از داخل 
سرکوچه  های  لچک  آن   « افزود:  ارگ، 
}اشاره به گفتۀ محمد محقق{ موکلین ما 
هستند که به ما رای داده اند و حاال آمده 

به ما رسم زعامت می آموزاند«.
تظاهرات  گفت:  نیز  نجرابی  میردادخان 
مردان  دولت  به  افغانستان  مردم  میلیونی 

هشداری بود که اگر متوجه نشوند؛ دست 
شان از حکومت کوتاه خواهد شد.

به گفته وی؛ رهبران حکومت به این فکر 
نباشند که قدرت دارند؛ اگر مردم بخواهند 

آنان نیستند.
مجلس  دوم  معاون  احمدزی  محمدنذیر 
افغانستان  مردم  حاال   « شد:  یادآور  نیز 
به جایی رسیده اند که می توانند صدای 
با  و  خشونت  بدون  خواهی  عدالت 

اشتراک تمام اقوام را بلند می کنند«.
خواهی  عدالت  حرکت  این  از  احمدزی 

در تمام والیات تشکری کرد.
این  که  کردند  خاطرنشان  نمایندگان 
داری،  حکومت  اصالح  برای  تظاهرات 
محو فساد، خشونت و بی عدالتی درکشور 
بود نه تظاهرات براندازی حکومت و اگر 
حکومت برعلیه ظلم و بی عدالتی مبارزه 
روبرو  مصر  حکومت  سرنوشت  با  نکند 

خواهد شد.
اجساد  که  گذشته  شنبه  سه  روز  از 
زابل  از  مرد  و  زن  کودک،   7 سربریده 

عدالت  اعتراضات  یافت،  انتقال  غزنی  به 
خواهی با حضور میلیونی مردم در بیشتر 
اقوام  تمام  اشتراک  با  کشور  های  والیت 

برگزار شد.
مزارشریف،  ننگرهار،  کابل،  غزنی،  زابل، 
بامیان و دایکندی از والیت های  هرات، 
بودند که در آن تظاهرات عدالت خواهی 

برگزار شد.
مردم  که  کردند  تاکید  مجلس  اعضای 
به  شانرا  هم صدای  و  افغانستان وحدت 
را  جنگ  اعالم  این  با  و  کشیدند  میدان 
دولت  مخالفان  اندام  بر  لرزه  و  اند  برده 

انداخته اند.
مردم   « گفت:  مجلس  عضو  ذکریا  ذکریا 
بیگانه  به  تظاهرات شان  این  با  افغانستان 
که  دادند  نشان  گران  مداخله  و  گان 
جریان  حرکت  این  و  هستند  مشت  یک 
افغانستان  جنگ  فرمول  در  را  جدیدی 
مردم  که  است  این  آن  و  آورد  وجود  به 
باید  دشمنان  و  بردند  را  افغانستان جنگ 

سرتسلیم خم کنند«.

نمایندگان مجلس از حکومت خواستند 
در  که  لویه جرگه یی  برگزاری  برای  تا 
توافقنامه سیاسی مشخص شده، آمادگی 
به  را  افغانستان  سیاسی  نظام  و  بگیرد 
پارلمانی تغییر دهد، در غیرآن حکومت 
مشروعیت خودرا از دست خواهد داد.

توافقنامه یی که با میانجیگری جان کری 
وزیر خارجه امریکا توسط اشرف غنی 
رییس  عبداهلل  داکتر  و  جمهور  رییس 
تصریح  شده،  امضا  حکومت  اجراییه 
حکومت  سال  دومین  در  که  کرده 
وحدت ملی، لویه جرگه قانون اساسی 
به  ریاستی  نظام  آن  در  و  شود  برگزار 

نظام پارلمانی تغییر کند.
حکومت  سال  اولین  که  حالی  در 
وحدت ملی در حال پایان یافتن است، 
هنوز بحثی در مورد برگزار لویه جرگه 
است.  نشده  مطرح  جدی  صورت  به 
که  گفته اند  حکومتی  مقام های  ولی 
لویه جرگه در زمانی که مشخص شده 

برگزار خواهد شد.
ریاست  سیاسی  توافقنامه  براساس 
اجراییه در چوکات حکومت کارش را 
در  ریاست  این  که  در حالی  کرد  آغاز 
نشده  تعریف  افغانستان  اساسی  قانون 

است.
هرات  نماینده  سلجوقی  صالح  محمد 
مجلس  عمومی  جلسه  در  شنبه  روز 
نماینده گان گفت وقت آن رسیده است 
لویه  برگزاری  برای  باید  پارلمان  که 
جرگه بر حکومت فشار آورد: »اگر سال 
وحدت  بر]حکومت  جرگه  لویه  آینده 
به  می داند  خدا  نگذاشت،  صحه  ملی[ 
گردد.  مواجه  حقوقی  سرنوشت  کدام 
سایر  مانند  افغانستان  پارلمان  حاال 
نهادها می خواهد نظام سقوط کند وقتی 
نمی خواهیم سقوط کند، صفحه دیگری 
به  که  شود  انجام  باید  کاری  دارد  نیز 

تقویت نظام منجر گردد.«
فشارها بر حکومت

شاهد  جاری  سال  در  افغانستان 
نیروهای  بود.  رویدادها  خونین ترین 
سنگینی  تلفات  جنگ  میدان  در  دولتی 
دیدند و طالبان چند ولسوالی را تصرف 
سیزده  در  بار  نخستین  برای  و  کردند 
شهرهای  از  یکی  که  کندز  اخیر،  سال 
به دست طالبان  افغانستان است  بزرگ 

سقوط کرد.
بر  زیادی  فشارهای  رویدادها  این 
از  نارضایتی ها  کرد.  وارد  حکومت 
از  برخی  و  یافت  افزایش  حکومت 
حکومت  که  گفتند  سیاسی  حلقات 
حکومت  اداره  به  قادر  ملی  وحدت 

نیست.
که  کردند  تاکید  پارلمان  نمایندگان  اما 
هدف از برگزاری لویه جرگه مشروعیت 
طرحی  هیچ  و  است  نظام  به  بخشیدن 
برای تغییر جمهوری اسالمی افغانستان 
نماینده  بارکزی  عبیداهلل  نیست.  مدنظر 
»ما  گفت:  شنبه  روز  جلسه  در  ارزگان 
این  که  نمی خواهیم  را  جرگه ای  لویه 
نظام را سقوط دهد و این سیستم را از 
بین ببرد. ما نمی خواهیم همین حکومت 
کنیم.  این را خراب  داریم  را که  اندک 
لویه جرگه را برای این می خواهیم که 
برای مردم هر زون وظیفه سپرده شود 
تا مناطق خودرا از گروه های تروریستی 

حفظ کنند.«
طرح بدیل

حکومت  برای  جرگه  لویه  برگزاری 
افغانستان نگران کننده است. طرفداران 
و  وزیران  که  باورند  این  به  حکومت 
شخصیت های مطرح در حکومت حامد 
افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی 
نظام  تغییر  برای  فرصتی  در جستجوی 
حکومت  به  دوباره  خود  تا  هستند 
روزها  این  هدف  همین  به  و  برگردند 

طرح بدیل حکومت را مطرح می کنند.

برای  تالش  هرگونه  کرزی  حامد  اما 
و  کرده  رد  را  قدرت  به  برگشت 
پایه های  می کند  تالش  که  است  گفته 
حکومت وحدت ملی مستحکم تر شود. 
با این حال برخی از نمایندگان می گویند 
تالش هایی وجود دارد تا از لویه جرگه 
سیاسی  حلقات  از  برخی  اهداف  برای 

استفاده شود.
»لویه  گفت:  بلخ  نماینده  عبده  محمد 
قانون  تعدیل  جرگه  لویه  غیراز  جرگه 
اساسی دیگر هیچ لویه جرگه یی مبنای 
چوکی  از  که  دوستانی  ندارد.  قانونی 
دور مانده اند در تالش هستند به نحوی 
برگردند  قدرت  به  و  کنند  پیدا  راهی 
که این را نه مردم اجازه می دهند و نه 

شرکای بین المللی افغانستان.«
بر  حالی  در  نماینده گان  مجلس 
که  می کند  تاکید  جرگه  لویه  برگزاری 
جرگه  لویه  دهنده  تشکیل  نهادهای 
قانونی  جرگه  لویه  ندارند.  وجود 
متشکل از مقامات حکومتی، نمایندگان 
پارلمان، نمایندگان شوراهای والیتی و 
مدت  ولی  است  ولسوالی ها  شوراهای 
قانونی فعالیت پارلمان کنونی گذشته و 
برگزاری لویه جرگه وابسته به برگزاری 

انتخابات پارلمانی نیز است.

مجلس نماینده گان به حکومت:

برای برگزاری
 لویه جرگه آماده گی بگیرید

معترضان:

عوامل خشونت ها گرفتار شوند

غیر  هفت  قتل  به  دراعتراض  نفر  هزاران 
در  گذشته  یکشنبه  روز  که  هزاره  نظامی 
چندین  در  شدند،  بریده  سر  زابل  والیت 
پا  بر  اعتراضی  تجمعات  کشور  والیت 

کردند.
شرکت کنندگان این دراین راهپیمایی های 
اعتراضی شامل افرادی از گروه های مختلف 

سنی و همچنین زنان بودند.
در این اعتراض نمایندگان نهادهای مدنی، 
اجتماعی   اصناف  دیگر  و  آموزان  دانش 

حضور داشتند.
در این راهپیمایی معترضین شعار و پرچم 
نیز  برخی  و  می کردند  حمل  را  افغانستان 
را  زابل  کشته شده  گروگانهای  عکس های 

با خود داشتند.
می دادند  سر  متنوعی  شعارهای  معترضان 
امنیت  تامین  درباره  آنان  شعار  بیشتر  ولی 
بر ضد طالبان و  بود شعار های  و عدالت 

داعش نیز بلند کرده بودند.
تا  آمدیم  هم  گرد  گفتند   می  معترضان 
صدای خود را به گوش حکومت و نهادهای 
حقوق بشری برسانیم. فرق نمی کند جالل 
دیگر  جای  هر  یا  و  غزنی  دایکندی،  آباد، 
که باشد، همه خواهران و برادران ما اند و 

عوامل خشونت ها باید گرفتار شوند.«
این راهیپمایی ها با تدابیر شدید امنیتی و به 
صورت مسالمت آمیز ادامه یافت و موردی 

از خشونت تاکنون دیده نشده است.

با انتشار خبر سر بریدن هفت تن در والیت 
افغانستان  جوانان  و  مدنی  فعاالن  زابل، 
روز  کردند.  منتقل  کابل  به  را  آنها  اجساد 
چهارشنبه گذشته هزاران شهروند کشور در 
کابل با حمل اجساد این افراد، در اعتراض 
به افزایش ناامنی ها در این کشور راهپیمایی 

بزرگی را راه اندازی کردند.
راهپیمایان تابوت کشته ها را تا دروازه ارگ 
ریاست جمهوری افغانستان بردند و تا نیمه 

شب آنجا ماندند.
به  برای  پیش  روز  دو  افراد  این  اجساد 
ولسوالی  در  آنان  زادگاه  به  خاکسپاری 
جاغوری والیت غزنی در جنوب افغانستان 

منتقل و به خاک سپرده شد.
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محمدخان مدقق

خصوصیات نظام سیاسی تونس
نظام سیاسی تونس یک نظام به شدت اطالعاتی 
و امنیتی بود و دستگاه امنیتی نسبت به تمامی 
مسایل با دسِت باز عمل می کرد. در واقع این 
با  برابر  اجرایی  نقطه نظِر صالحیت  از  دستگاه 
کل نظامِ تونس بود و بر تمامی حوزه ها کنترول 
سیاسی  نیروهای  برای  جایی  اصاًل  و  داشت 
این  دیگر،  سوی  از  بود.  نمانده  باقی  مدنی  و 
در  تونس  اقتصادی  نهادهای  همۀ  و  دستگاه 

چنگال رؤسای جمهور قرار گرفته بودند. 
این نظام پس از اعطای یک سری از آزادی ها 
 1987 از  مدنی،  و  سیاسی  نیروهای  برای 
آنان  روشمنِد  نابودسازی  به  1989دوباره  تا 
دستگاه  توسط  تبعید  و  دستگیری  طریق  از 
امنیتی  دستگاه  کار شد؛ چنان  به  امنیتی دست 
قدرتمندی که در حدود بیش از 130هزار عضو 
داشت! آمارها نشان می دهند که برای هر 100 
تبعۀ تونسی، 1 الی 3 نفر اطالعاتی عماًل وجود 

داشت. 
در کنار نیروهای اطالعاتی علنی، نیروهای مخفی 
نیز وجود داشتند که مسوولیت آن ها را تعقیب 
فعالین سیاسی، مدنی، حقوق دانان، سندیکاهای 
حتا  و  روزنامه نگاران...  انجمن ها،  اقتصادی، 
سیاست های  به  نسبت  که  عادی یی  شهروندان 
می داد.  تشکیل  نداشتند،  خوشی  دل  حکومت 

دولت  بن علی تنها به وضع قوانین و مقررات 
بازدارندۀ افکار رقیب و تشکیل احزاب سیاسی 
از  توان  حد  تا  بلکه  نکرد،  بسنده  تونس  در 
خالف  و  غیراخالقی  غیرانسانی،  شیوه های 
مراقبت  تعقیب،  نظیر  بشری  حقوق  موازین 
از  استفاده  با  سیاسی  فعالین  پیوستۀ  و  علنی 
نیروهای لباس شخصی، محاصرۀ منازل و دفاتر 

سازمان های سیاسی بهره می گرفت. 
تاختن بر حقوق و آزادی های فعالین سیاسی از 
سوی لباس شخصی ها از معمول ترین شیوه های 
بسیار  این رو  از  می رفت.  شمار  به  سرکوب 
راه پیمایی ها  جریان  در  که  بود  طبیعی  و  ساده 
و اعتراضات مردمی، چپاول گری هایی صورت 
فرصت ها،  این  از  بااستفاده  دولت  و  بگیرد 
تصویر نامطلوبی از اعتراضات مردمی ارایه کند. 
قرار گرفته  در مضیقه  گروه های سیاسی چنان 
امنیتی،  فضای  تثبیت  برای  دولت  که  بودند 
ناروا  اتهام های  به  را  خود  سیاسی  مخالفین 
دست  به  سکوالر  گروه های  می رفت.  نشانه 
و  اختالس  و  مخدر  مواد  قاچاق  در  داشتن 

یا  و  بودن  تروریست  به  اسالم گرا  گروه های 
حمایت از تروریست ها متهم می شدند. گذشته 
از آن، هر فعال اقتصادی که به حوزۀ سیاست 
نزدیک می شد، با مجازات هنگفت مالی روبه رو 
بودند  باور رسیده  این  به  تونس  مردم  می شد. 
که هر تونسی در دستگاه امنیتی پرونده یی دارد 
که با پروندۀ احوال شخصیۀ او یک جا به ثبت 

رسیده است.
عوامل پیشرفت النهضه 

عمده ترین  از  یکی  کارگری:  انتفاضۀ   -  1
گسترش  امر  در  النهضه  پیشرفت  عوامل 
فعالیت های فرهنگی و فکری اش در میان مردم، 
و به خصوص جوانان تونس، ایجاد شکاف ها و 
فاصله های بیش از حد میان نظام و اتحادیه های 
اوج گیری  سرانجام  و  شکل گیری  کارگری، 

انتفاضۀ کارگری بود. 
2 - جنبش چپ: دومین عامل پیشرفت جنبش 
و  مارکسیست  دانشجویان  میان  منازعه  النهضه 
اسالم گرا در دانشگاه ها بود. در آوان شکل گیری 
مسلمان  دانشجویان  تونس،  در  سیاسی  اسالم 
توان فایق آمدن بر جریان های چپی در مباحِث 
اکادمیک  و  علمی  حوزه های  در  را  تیوریک 
به  جهانی  کالن  مسایل  از  حتا  و  نداشتند 
نداشتند.  دسترسی  هم  سطحی  اطالعات 
دانشجویی شان   – فکری  حریفان  مقابل،  در 
)چپی ها( در محیط اکادمیک از بحث های کالن 
جهانی حرف می زدند. به گونۀ مثال، بحث از 

جنبش های  و  امپریالیسم  میان  جهانی  منازعۀ 
جوامع  در  طبقاتی  کشمکش های  آزادی بخش، 
یا  مطلوب  آیندۀ  سوی  به  رفتن  و  بشری 
زمزمه می کردند.  را  بهشت خیالی سوسیالیسم 
گرفت،  شکل   کارگری  انتفاضۀ  که  زمانی 
آن  شکل گیری  علل  از  تونسی  اسالم گراهای 
چیزی نمی دانستند و بی خبری شان اساسًا بر این 
پیش فرض استوار بود که اگر قرار است حرکتی 
مستقیم  به صورت  بایستد، چه  رژیم  برابر  در 
عنوان  به  النهضه  باید  غیرمستقیم  شکل  به  یا 
سازمان دهی  را  آن  رژیم  مخالف  جریان  یک 
آغاز  در  رژیم  با  النهضه  مخالفت  چون  کند. 
که  زمانی  بود.  ایدیولوژیک  مخالفِت  یک 
برابر  در  کارگری  اعتراضات جنبش  از  موجی 
بُعد  متوجه  تازه گی  به  آن ها  گرفت،  باال  رژیم 
مستمندان  مسالۀ  همانا  که  شدند  مبارزه  دیگر 
مورد  این  در  غنوشی  آقای  بود.  ثروتمندان  و 
جریان  شکل گیری  با  »ما  می گوید:  چنین 
انتفاضه متوجه شدیم که غیر از منازعۀ اعتقادی 
هم  دیگری  منازعۀ  مارکسیسم،  و  اسالم  میان 

وجود دارد که کمتر از منازعۀ اولی نیست و آن 
درگیری و جدال میان توده های محروم استثمار 
است  استثمارکننده  و  ثروتمند  اقلیت  و  شده 
این که  یا  با حکومت هم پیمان بوده اند و  یا  که 
هم زمان  تحول  این  بوده اند.  حکومت  خود 
در  دموکراسی خواهی  جریان  شکل گیری  با 
اواخر دهۀ 70 بود که از حزب حاکم انشعاب 
جریان  این  رهبر  المستیری  با  ما  بودند.  کرده 
ارتباط برقرار کردیم و توجه آن ها نه بر عدالت 
بر  بلکه  کلمه،  مارکسیستی  معنای  به  اجتماعی 
چندصدایی سیاسی و آزادی های مدنی معطوف 

بود.« 
بُعد  متوجه  زمان  این  در  النهضه  رهبران   
دیگری از مبارزه شدند و هم زمان با آن در پی 
تونس  از شرق  برآمدند که  افکاری  بازاندیشی 

وارد کرده بودند. 
قطب  سید  کتاب های  از  که  را  افکاری  و  آرا 
حق  میان  کشمکش  محور  بر  بودند،  برگرفته 
جاهلیت  و  اسالم  و  کفر،  و  ایمان  باطل،  و 
محدود  مبارزه  که  دریافتند  بعدها  می چرخید. 
گسترده تری  دوایر  بلکه  نیست،  دایره  این  به 
وجود دارند که در آن جا باید بر رقبای فکری 
میدان هایی  این  در  اما  یابند.  تفوق  سیاسی   -
بود و  ارزنده  وارد شدند و خیلی هم  تازه  که 
دربند  مستمندان  میان  مبارزه  اجتماعی  بُعد  آن 
همچنین  و  استثمارگر  ثروتمندان  و  استثمار 
و  بین المللی  سرمایه داری  میان  جهانی  مبارزۀ 
میان  مبارزه  شکل،  همین  به  و  فقیر  ملت های 
مشارکت  و  آزادی  خواستار  که  ملت هایی 
هستند در برابر رژیم های توتالیتر و تک حزبی 
بود. آن ها این پهلو از مبارزه را در اندیشه های 
وارداتی از پاکستان و مصر نیاموخته بودند، از 
به ساحت  را  نظر  نقد و  پای  که  همین جاست 
این  از  که  کشیدند  تک بعد  فکری  الگوهای 
بر  را  مبارزه  و  بود  شده  تونس  وارد  کشورها 
حقانیت و بطالن ایدیولوژی ها خالصه می کرد.

  از این زمان به بعد، رهبری النهضه در صدد 
کشف و بسط ابعاد دیگری از مبارزه برآمد که 
البته ابعاد وسیع تر، کارآمدتر و انسانی تر مبارزه 

بود.
انتفاضۀ کارگری     در1981 و در زمان نضج 
بر کشف  آن ها  بود،  گرفته  از 1978 شکل  که 
قرآنی   نص  مانند  اسالمی  متون  در  ابعاد  این 
است،  کرده  احیا  را  آن  خمینی  آیت اهلل  که 
پرداختند: َو نُِریُد أَن نَُّمنَّ َعَلی الَِّذیَن اْستُْضعُِفوا 
الَْوارِثِیَن  َونَْجَعَلُهُم  ًۀ  أَئِمَّ َونَْجَعَلُهْم  اْلَْرِض  فِي 
)سوره قصص(.  ترجمه: و خواستیم بر کسانی 
که در آن سرزمین فرودست  شده بودند، منت 
نهیم و آنان را پیشوایان ]ایشان را وارث ]زمین[ 

گردانیم)5(.
در  نخستین بار  برای  که  جدیدی  اصطالح 
گفتمان خود وارد کردند، اصطالح مستضعفین 
کردن  پیدا  به  همچنین  و  بود  مستکبرین  و 
احادیث همت گماشتند که همین بعد را تقویت 
کفراً.  یکون  ان  کادالفقر  حدیث  مانند  کند؛ 
رهبران النهضه این مفاهیم را در بیانیۀ تأسیس 
نام اتجاه اسالمی گنجانیدند  جنبش سیاسی به 
و در آن پای بندی کامل جنبش را به دموکرسی 
محرومین  ایستاده گی درصف  بر  مبنی  تعهد  و 
علیه  مبارزه  در  کارگران  از  کامل  حمایت  و 
آن  در  امر  این  البته  کردند.  اعالم  سرمایه داری 
زمان به عنوان یک جهش فوق العاده و خطیر در 
سطح تفکر اسالمی و خود جنبش پنداشته شد؛ 
زیرا این ابعاد تا روزگار آن ها از تفکر اسالمی 
آن ها  بنابراین  بود.  شده  ناپدید  کاماًل  یا  پنهان 
برای تقویت پشتوانه های تیوریک این مبارزه و 
فربه ساختن بعد اجتماعی اسالم به نوشته های 
در  اجتماعی   قدیمی سید قطب چون عدالت 
اسالم و تنش میان سرمایه داری و اسالم مراجعه 
کردند و در کتاب های بعدی سید قطب، مطلبی 
در این خصوص نیافتند؛ از این رو به کتاب های 
الجزایری  مشهور  اسالمی  نویسندۀ  و  متفکر 
هرچه  پویایی  برای  و  رفتند  نبی”  بن  “مالک 
بیشتِر این ابعاد از اندیشه هایی وی بهره گرفتند.  

بخش ســوم و پایانی 

خجـالتی ها
 مشکـِل روانـی دارنـد؟

بخش سوم

تونس از استبداد 
تا اسـالم گرایی مـردم سـاالر

ــراب  ــار اضط ــوان دچ ــچ عن ــه هی ــد ب ــای جدی ــرا در موقعیت ه ــرد درون گ ف
ــات  ــروز احساس ــد و ب ــح می ده ــی را ترجی ــرا تنهای ــرد درون گ ــود. ف نمی ش
ــالل  ــی اخت ــود، ول ــوب نمی ش ــالل محس ــوان اخت ــچ عن ــه هی ــن ب ــدارد و ای ن
ــه  ــه گفت ــور ک ــد، همان ط ــروز می کن ــاد ب ــت زی ــل خجال ــه دلی ــه ب ــاب ک اجتن

ــان شــود.  ــد درم ــالل اســت و بای ــی اخت شــد، نوع

خجالتی بودن اختالل محسوب می شود؟
خجالتــی بــودن در صورتــی اختــالل اســت کــه هــم مانــِع پیشــرفت فــرد شــود 
و هــم او را ناراضــی کنــد. در غیــر ایــن صــورت، در جوامــع شــرقی و اســالمی 
ــه در  ــاًل این ک ــود؛ مث ــوب می ش ــندیده محس ــودن پس ــی ب ــی از خجالت درجات
جوامــع غربــی تمــاس چشــمی مســتقیم تشــویق می شــود درحالی کــه در 
ــا  ــود و ب ــوب می ش ــی محس ــی بی ادب ــگاه گاه ــوع ن ــن ن ــرقی ای ــع ش جوام

ــه فرهنــگ متفــاوت اســت. توجــه ب

ــای  ــع از فعالیت ه ــت مان ــه خجال ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــای درمان راهکاره
روزانۀشــان شــده، چیســت؟

برخــی راهکارهــای درمانــی دارویــی اســت. ایــن افــراد بــه علــت شکســت هایی 
کــه در اثــر همیــن مشــکل در آن هــا بــه وجــود آمــده، ممکــن اســت هم زمــان 
ــد.  ــه کنن ــر را تجرب ــِی دیگ ــالالت اضطراب ــا اخت ــوند ی ــرده گی ش ــار افس دچ
ــی  ــی روان درمان ــد، ول ــرد می آی ــِک ف ــه کم ــع دارو ب ــن مواق ــن در ای بنابرای
اهمیــِت بیشــتری دارد. از جملــه کارهایــی کــه انجــام می شــود، آمــوزش 

جرأت منــدی اســت. 
ــد  ــه بگوین ــد ن ــا بتوانن ــود ت ــاد داده می ش ــراد ی ــه اف ــوزش، ب ــوع آم ــن ن در ای
ــه یــک  ــه می شــود ب ــه آن هــا گفت ــاًل ب ــاز دارد. مث ــن نی ــه تمری ــی ب ــن خیل و ای
ــد و از  ــا نخرن ــد ام ــوال کنن ــاس را س ــی اجن ــت برخ ــد و قیم ــگاه برون فروش
مغــازه بیــرون بیاینــد. ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه برخــی اوقــات همیــن 
ناتوانــی در نــه گفتــن، فشــاری بــه فــرد خجالتــی مــی آورد کــه او را پرخاشــگر 

ــد.  ــروز نمی ده ــاتش را ب ــون احساس ــد؛ چ می کن
ــه  ــت؛ این ک ــی اس ــای اجتماع ــوزش مهارت ه ــا، آم ــر از تمرین ه ــی دیگ یک
چه طــور فــرد وارد صحبــت شــود، چــه موضوعاتــی را مطــرح کنــد کــه بتوانــد 
در  جمــع رونــد صحبــت را ادامــه بدهــد و گــوش دادِن فعــال داشــته باشــد و 
ــا موقعیــت حرکتــی فــرد در توجــه  ــی داشــته باشــد. حت تمــاس چشــمی خوب
ــد و از  ــده باش ــد و خمی ــوز کن ــر ق ــاًل اگ ــذارد، مث ــر می گ ــه او اث ــان ب اطرافی
ــه نفــِس پایینــی دارد  بدنــش درســت اســتفاده نکنــد، نشــان می دهــد اعتمــاد ب
ــرد  ــه ف ــت ک ــا مهارت هایی س ــۀ این ه ــد و هم ــاد نمی کن ــه او اعتم ــع ب و جم

خجالتــی بایــد بــه دســت بیــاورد. 
ــرس  ــه ت ــه ب ــا توج ــت. ب ــاد اس ــه زی ــم ب ــف از ک ــان، تکالی ــد درم در رون
اجتماعی یــی کــه فــرد دارد، ایــن تکلیــف آن قــدر انجــام می شــود تــا اضطــراب 
نســبت بــه آن موضــوع کامــاًل برطــرف شــود. در مــورد اضطــراب اجتماعــی هم 
وقتــی فــرد مثــاًل ســخنرانی دارد و در مکتــب و ســِر صنــف بایــد ارایــه داشــته 
ــش  ــد، اضطراب ــه اگــر مصــرف کن ــز می شــود ک ــه او تجوی ــی ب باشــد، داروهای
ــل،  ــد. در اص ــته باش ــی داش ــی خوب ــرای خیل ــد اج ــود و می توان ــرل می ش کنت

ــرای کاهــِش اضطــراب اســت. ــی ب دارودرمان

منبـع: هفته نامۀ زنده گی مثبت 
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عبدالمالک عطش
بخش نخسـت

برجسته گی ها،  درون مایه ها،  به  پرداختن  از  قبل 
اشکاالت و افتاده گی های این مجموعه، می روم به یک 
مجموعه  این  تمام  این که  کتاب.  این  از  کلی  معرفت 
قالب ها و  چند برگ است، چه قدر شعر دارد و کدام 
ُفرم ها را در خود جا داده. به صورت کل، کتاب شعری 
»تو را به سجدۀ گل های سرخ می خوانم«، در 224 برگ 

چاپ شده و این قالب ها را با خود دارد:
65 غزل؛
3 مثنوی؛

18 شعر آزاد )سپید و نیمایی(؛
8 رباعی؛ 
2 دوبیتی؛

1 چهارپاره؛
5 کوتاهه؛

1 طرح؛
و در نهایت، 11 شعر برگردان شده که دو تا شعر روسی 

و بقیه آلمانی می باشد. 
نگاهِ  و  نقد  به  بپردازم  و  بروم  این که  از  پیش  من  و 
داشته  اجمالی  نگاهی  می دانم  الزم  مجموعه،  این 
در  و  کتاب  شعر،  مخاطب پذیری  وضعیت  به  باشم 
در  به ویژه  ما  روزگار  در  افغانستان.  در  ادبیات  کل 

لحاظ  به  ادبیات  کل  در  و  هنر  ذات،  هنوز  افغانستان 
نیز  خود  ارزشمندی  نسبی  سکوی  به  مخاطب پذیری 
ما  سرزمین  در  را  شاعر  و  شعر  هنوز  است؛  نرسیده 
مردمان  مدینۀ  در  شاعران  هنوز  نمی خرند،  پشیزی  به 
در  آن که  با  نیستند.  بیش  بی کاری  آدم های  ما  کشور 
قابل  شاعر  ده ها  هشتاد  دهۀ  پسین دست کم  سال های 
حساب ظهور کرد و صدها عنوان کتاب شعری چاپ 
شد، اما ندیده ایم و نشنیده ایم که فالن کتاب شعری به 
چاپ چندم رفته باشد و فالن شاعر برگزیده و یا نامزد 
یا بین المللی سال شناخته  کدام جایزۀ بزرگ کشوری 
از  باشد، جدا  افتاده  هم  اتفاقی  چنین  اگر  باشد.  شده 
روابط چند نفر دارای رابطه نبوده است و ده ها حرف و 
حدیث دیگر. برای ناشران هم ارزش کتاب های شعری 
نیست.  آن  مادی و کاغذین  چیزی جز همان مصرف 
در واقعیت امر، مخاطب شعر در افغانستان به غیر از 
خود شاعران نیست و این سرایشگر کتاب شعری است 
با  که  را  کتابش  نیاز،  و  تضرع  رنگ  هزار  با  باید  که 
چه دشواری چاپ کرده، خدمت مخاطب عزیز خود 
تقدیم کند و تقریبًا مخاظب را باید بخرد. بارها و بارها 
حتا  و  کم مخاطب ترین  که  شنیده ام  کابل  ناشرین  از 
بی مخاطب ترین کتاب در شهر کتاب، همین کتاب های 
شعری است. با توجه به آن چه که گفتیم، شعر و شاعر 
اند.  بی سرپناهی  و  حقیر  موجودات  ما  جغرافیای  در 
فضای  از  این،  از  پس  دهه های  در  اگر  می داند  خدا 
راکد و  بی روح این جریان آمارگیری شود، هیچ ارزش 
قدرانی شده یی نیابیم. ای بسا چهره ها و مهره های موفق 
بر  باقی می مانند. پس  ناشناخته  این آشفته بازار  که در 
از  که  است  پژوهشگران صاحب صالحیت  و  شاعران 
بسپارند  دست  به  دقیق  گزارشی  رقت بار  فضای  این 

زیر خاک  افغانستان  شعر  فردای  و  امروز  نام آوران  تا 
فراموشی نروند. و هزار البته که این همه ریشه در بیشه 
هم دارد و آن نیست جز بی توجهی نهادهای حکومتی 

به خصوص وزارت فرهنگ.
نگاهی ست  و  نقد  من،  اساسی  و  اصلی  گپ های  اما 
می خوانم«،  سرخ  گل های  سجدۀ  به  را  »تو  کتاب  به 
باید  را  این  اول  نخستین مجموعۀ شعر مژگان ساغر. 
بگویم که مژگان سال هاست همانند خیلی از هموطنان 
است؛  آلمان  خیابان های  و  کوچه ها  غریب  ما  مهاجِر 
کمتر  غربت  محیط  در  که  گفتم  خاطر  این  به  را  این 
فرصت پرداختن به مسایل ادبی برایش مساعد است و 
حتا کمتر اتفاق می افتد که با زبان مادری خود حرف 
بزند. البته این جبر به معنای خوش گذرانی نیست که 
برای پیدا کردن نان است و چرخاندن ماشین زنده گی 
با  می توان  را  مژگان  که  این جاست  و  مدرن.  دنیای 
گفت  شاعر  یک  محیطی اش  محدودیت های  تمام 
سارتر،  تعبیر  به  خودجوش.  و  الهامی  شاعر  یک  و 
مژگان بیرون کلمات زنده گی می کند و واژگان برایش 

موجودات وحشی و سرکشی اند. 
انتشارات  نشانی  از   93 بهار  در  ساغر  مژگان  کتاب 
امیری در کابل چاپ شد و شاهد برنامۀ رونمایی آن 
بابش  اندر  به نوشتن  پار  باید همان سال  نیز بودیم و 
می پرداختم. ولی چرا امسال؟ مشخصًا دو تا دلیل دارم: 

اول دغدغه های زنده گی و مسافرت های تهران و کابل 
اجازۀ این کار را نداد، و دوم خواستم به شعرهای این 
این  که  حاال  کنم.  نگاه  دقت  کمی  با  عزیز  مجموعۀ 
خوری  در  چیزهای  بتوانم  امید  آمده،  فراهم  فرصت 
بنویسم. در بیشتر از یک سال که این مجموعۀ شعری 
را با خود داشتم، تمام شعرهایش را به استثنای شعرهای 
برگردان شده که شامل این بحث هم نیست، خواندم 
این  از  بار خواندم. تمام دریافت هایم  و شاید چندین 

مجموعۀ شعری از این قرار است:

محتوای کلی شعرها 
زنانه گی 

فردیت شاعر 
تأثیرپذیری ها

مشکالت محتوایی
اشکاالت و افتاده گی های وزنی 

ردیف های پرتکلف 
ظرفیت های زبانی 

اضافه گویی ها 

محتوای کلی شعرها
بدون تردید یک اثر چه شعر باشد و یا هر چیز دیگر، 
ساخته  تکراری  و  مشابه  ویژه گی های  سری  یک  از 
می شود که محتوای کلی اثر را می رساند؛ محتوای کلی 
در واقع همان ساز و برگ های اصیل یک اثر است که 
مخاطب بعد از خوانش دقیق، آن را دریافت می کند و 
نتیجه گیری اش می نامد. این جا محتوای کلی کتاب بانو 
مژگان ساغر که دست کم اکثریت محتوای این مجموعه 
مهاجر است؛  تراژید یک  آن درگیر است، زنده گی  با 

همنوع  هزاران  دربه دری  و  بی خانمانی  که  مهاجری 
تراژید  این جلوه های  و  را شعر ساخته  نشاِن خود  و 
غربت است و درد و دربه دری زن و مرد افغانستانی. 
تمام شعرهای مژگان حتا عاشقانه ترین هایش به صورت 
مستقیم و یا غیرمستقیم با این جلوه ها و رویکردهای 
رویکرد  چند  همین  و  است  گریبان  به  دست  خونین 
مردمی  شاعر  یک  جایگاه  در  را  مژگان  که  است 

می نشاند:

مادر مرا مپرس دلت تا کجاست تنگ؟ 
از این فضای غربت بی     منتهاست تنگ 

این جا نه خواهری است، نه ما را برادری 
سودای جان به جانی دنیای ماست تنگ...ص9 

*
 USA دلم بغداد خونین است ای سرباز

مکن خاکسترش دیگر، در این دل، دلبرم باشد 
نشو طالب، مزن برهم خیال خلوت ما را 

بیا تا عاشقت، چشم سیاه کافرم باشد...ص 19، 20 

 *
نیست از عشق و سرافرازی خبر 

تا رییس خلق، نامردم شده 
تا کجاها خون ما را ریختند 
سر بریدن قسمت بیگم شده 
کابل و بهسود، بلخ و بامیان 

آتش خشم تو را هیزم شده...ص25 
*

چه قدر مردم این شهر بی گنه مردند 
ز چشم های قشنگت، رد اجل بسرا...ص34 

*
مرا بگیر به دست خودت شهیدم کن 

چو نقشبندی سرداده پر ز اسرارم...ص36 
*

با تکه تکۀ بدنم ساز جنگ زد 
همسایه سایۀ پسرم را به سنگ زد 

جای درخت نار، همش کوکنار کاشت 
بر افتخار زندۀ من داغ ننگ زد... ص43، 44 

*
قوی سفید ساحل غم ها شدم دریغ 

از شور داغ عشق تو رگ های من تهی ست...ص55 
*

دنیا برای من به دو سه نام ختم شد 
غربت و انتظار و یا بی قراری است...ص60 

 *

کابل! دلم شبیه دلت پاره می شود 
می ریزد از کجا سرت آوار حادثه؟... ص76 

 *
اگر هوای وطن می کنم، حریم توست 

به گوش من سخن عشق را نشانه تویی... ص96

زنانه گی
 هرچند گفتن این که فالن شعر زنانه یا مردانه است، به 
انسانی بودِن هنر شعر جفا پنداشته می شود، اما گاهی 
اوقات ویژه گی هایی یافت می شود که تا حدودی میان 
شعر مردانه و زنانه مرز جدایی می کشد و یا کم از کم 
این را مشخص می سازد که سرایشگر فالن شعر، یک 
زن است. با این حال الزم می آید که این ویژه گی ها را 
شعرهای  در  زنانه گی  بدهیم.  نشان  و  نماییم  برجسته 
را  این ها  همه،  میان  از  است.  فراوان  ساغر  مژگان 

نمونه های دقیق و منحصر به زن یافتم:

لب خموش تو را می برم به سمت لبم 

دو چشم مست تو را شعله بار می خواهم... ص40 
اگر کسی ز تو احوال ساغرت پرسید 

او را درون اتاقش زن کسل بسرا... ص34 
*

با همین پیرهن ساده شدم محشر محض 
دل نگهدار که دلبر شده ام، یعنی این... ص31 

*
دفتر عشق تو را با بوسه امضا می کنم 
مشکلم را با تو و اغیار روشن می کنم 

شهد می ریزم به گل گفتن به جام چای تو 
روژ لب ها را ز رنگ نار روشن می کنم...ص24 

*
در انتظار دو بوسه از لب گرمت 

مرا برای خدا از خودم جدا مگذار... ص18 
*

سهوی که بود، من که صمیمانه گفتم ات 
ممنوعه نیست، میوۀ من، خوردن از شما 

من اختیار خویش به دست تو داده ام 
دل را به غم شکستن و آزردن از شما... ص13،14 

*
مگو گناه من این است گر شدم مادر 
به دست خویش هزاران یزید پروردم 

ز شیرۀ بدنم رستم زمانه شدی 
سزای من نبود این که می کنی طردم... ص45 

دلم مزار هزاران چراغ امید است
نقد و نگاهی به کتاب »تو را به سجدۀ گل های سرخ می خوانم«، اولین مجموعۀ شعری مژگان ساغر شفا
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مقام های امنیتی در هلمند می گویند که 65 سرباز ارتش از یک 
پاسگاه امنیتی در ولسوالی سنگین این والیت به گروه طالبان 

پیوسته اند.
میرزاخان رحیمی، والی هلمند این رویداد را »خیانت« دانسته 
و می گوید که به زودی هیأتی را برای تحقیق در این باره به 
این ولسوالی می فرستد تا مشخص شود که دلیل این کار چه 

بوده است.
امنیتی  این که وضعیت  با وجود  نیروها  این  رحیمی،  گفتۀ  به 
ولسوالی سنگین بهبود یافته است، با طالبان یک جا شده اند. او 
هم چنان می گوید که پس از این تصمیم دارند نیروهای امنیتی 
را از حالت دفاعی خارج و از سقوط این ولسوالی جلوگیری 

کرده و مناطق زیر تسلط طالبان را پس بگیرند.
روز   24 در  طالبان  حمله های  در  که  می گوید  هلمند  والی 
گذشته بر شهر لشکرگاه و ولسوالی های باباجی و مارجه، 88 

تن از نیروهای امنیتی و چهار غیرنظامی کشته شده اند.
از  شماری  که  می گوید  مارجه  ولسوالی  جنگ  دربارۀ  او 
دلیل،  این  به  و  کرده  ولسوالی غفلت وظیفه یی  این  نیروهای 

جنگ این ولسوالی طوالنی شده است.
شاه محمود آشنا، سخن گوی فرماندهی پولیس هلمند می گوید 
که در عملیات های نیروهای امنیتی در روزهای اخیر حدود 40 

طالب کشته و سه تن دیگر زخم برداشته اند.
امنیتی در مارجه از  آقای آشنا می گوید که عملیات نیروهای 
زمین و هوا جریان دارند و بسیاری از مناطق این ولسوالی از 

وجود طالبان پاک شده اند.
به گفتۀ آشنا، طالبان هم چنان شب گذشته بر پاسگاه های امنیتی 
ولسوالی موسی قلعۀ این والیت نیز حمله کرده که در نتیجۀ آن 
3 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شده اند؛ اما به نیروهای 

امنیتی آسیبی نرسیده است.
این در حالی است که از 24 روز بدین سو در پنج کیلومتری 
این والیت جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد و 

نیروهای امنیتی تاکنون قادر به شکست طالبان نشده اند.

هارون مجیدی

در  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  رییس 
گفت وگوی ویژه با روزنامۀ ماندگار می گوید که 
کار این کمیسیون تا اخیر ماه قوس به پایان خواهد 
رسید و آنان بستۀ دوم و آخری پیشنهادات خویش 

را به رهبران دولت وحدت ملی می سپارند.
به گفتۀ رییس کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی، 
با عملی ساختن این پیشنهادات، جلو تقلبات کالن 
یک سان  شرایط  و  شد  خواهد  گرفته  انتخاباتی 

برای تمامی شهروندان  مساعد می گردد.
از  پیش  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 
تاریخ  به  را  خود  پیشنهادی  بستۀ  نخستین  این، 
17 سبنله به رهبران دولت سپرد که این بسته با 
استقبال رهبران دولت رو به رو شد و آنان برای 
عملی ساختن این پیشنهادات تعهد سپردند، اما تا 

هنوز از آن خبری نیست.
ویژۀ  کمیسیون  رییس  عاکفی  شاه سلطان 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  انتخاباتی  اصالحات 
بستۀ  نخستین  نتیجۀ  به  ارتباط  در  ماندگار، 
پیشنهادی به حکومت می گوید: حکومت وحدت 
ملی باید از تأخیر در عملی ساختن بستۀ نخست 
پیشنهادی به مردم پاسخ بگوید.رییس کمیسیون 
ویژۀ اصالحات انتخاباتی هم چنان گفت که علت 
تأخیر در عملی ساختن پیشنهادات این کمیسیون 
رییس  چون  او:  گفتۀ  به  نیست.  سیاسی  مشکل 
پیشنهادی  بستۀ  نخستین  سپردن  از  بعد  جمهور 
در مدت زمان کوتاهی فرمان صادر کرد و برای 

عملی کردن آن تعهد سپرد.
بر  گفت:  خود  سخنان  ادامۀ  در  عاکفی  آقای 
ویژۀ  کمیسیون  کار  جمهور،  رییس  فرمان  بنیاد 
ادامه  قوس  ماه  اخیر  تا  انتخاباتی  اصالحات 

می یابد.
به گفتۀ رییس کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی: 
پیش از این که زمان کاری ما تکمیل شود، بستۀ 
دوم و آخری پیشنهادات خود را به رهبری دولت 

خواهیم سپرد.
پیشنهادی  دوم  بستۀ  محتویات  عاکفی  آقای 
کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی را این گونه 
به نظام  ارتباط  در  بسته  این  »در  داشت:  بیان 
ساختارنهادهای  انتخاباتی،  حوزه های  انتخاباتی، 

انتخاباتی، مصارف  انتخاباتی، مصارف جرم های 
و  کمپاین ها  مصارف  برگیرندۀ  در  که  انتخاباتی 
هم  مواردی  و  انتخابات  برای  دولت  هزینه های 
افغانستان،  در  انتخابات  حوزه وار  برگزاری  از 

پیشنهاداتی گنجانیده شده است.«
آقای عاکفی با ابراز نگرانی از بی باوری شهروندان 
راجع به پروسۀ انتخابات گفت: هر چند در سایر 
تقلب  انتخابات  برگزاری  جریان  در  کشورها 
صورت می گیرد؛ اما در افغانستان سطح تقلب و 
بلند است که    دلیل  این  به  انتخاباتی  تخلف های 

شهروندان نسبت به انتخابات بی باوراند.
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  رییس 
خواست تا آخر همین هفته هرچه زودتر کمیتۀ 
گزینش آغاز به کار کند و اعضای جدید توسط 

رییس جمهور تعیین شوند.
فعلی  اعضای  که  زمانی  عاکفی:  گفتۀ  به 
کمیسیون های انتخاباتی از رأس کمیسیون ها دور 
بروند؛ عملیات انتخاباتی نیازی به تعویق انداختن 

ندارد.
آقای عاکفی تصریح کرد: »هرچه زودتر کمیسیون، 
تقویم انتخابات را اعالم خواهد کرد و انتخابات 
کار  که  وقتی  اما  شد؛  خواهد  برگزار  پارلمانی 
انداخته می شود؛ سبب می شود  به تأخیر  کمیته 

که انتخابات پارلمانی به تعویق بیافتد«
است؛  غیرقانونی  مجلس  کار  ادامه  گفت:  او 
انتخابات به وقت آن برگزار نشده و قوه مقننه به 
کارش ادامه داده و از سویی هم حکومت وحدت 
کمیتۀ  کار  آغاز  اگر  دارد؛  قانونی  مشکل  ملی 
گزینش به تأخیر انداخته شود؛ نظام با گذشت هر 

روز مشروعیتش را از دست می دهد.
دولت  رهبری  که  این  خواست  با  عاکفی  آقای 
پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی را 
پیشنهادات  این  با عملی ساختن  بپذیرند، گفت: 
جلو تقلبات کالن انتخاباتی گرفته خواهد شد و 
مساعد  شهروندان   تمامی  برای  یکسان  شرایط 

می گردد.
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  رییس  به گفتۀ  اما 
از  انتخابات  برای  اعتمادسازی  انتخاباتی، 

هدف های کالن کار این کمیسیون بوده است.
این  پیشنهادات  اگر  که  گفت  عاکفی  آقای 

نشود،  پذیرفته  دولت  رهبران  توسط  کمیسیون 
تا  گرفت  خواهند  تصمیم  افغانستان  شهروندان 
چگونه  حکومت  با  و  بعدی  انتخابات های  در 
برخوردی داشته باشند و اعضای کمیسیون ویژۀ 
اصالحات انتخاباتی کدام مسوولیت در این زمینه 

ندارند.
دیدگاه  تا  نشدیم  موفق  مکرر  تماس های  با 
حکومت را در بارۀ تأخیر در عملی ساختن بستۀ 
انتخاباتی،  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی 

داشته باشیم.
از مشاوران  فاضل سانچارکی یکی  این  از  پیش 
ریاست اجرایی به روزنامۀ ماندگار گفته بود که 
انتخاب اعضای کمیتۀ گزینش و دقت بیشتر روی 
پیشنهادی  بستۀ  نخستین  در  پیشنهاد شده  موارد 
کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی، علت اصلی 
تأخیر در عملی سازی این پیشنهادات بوده است.

رأی  از  افغانستان  انتخاباتی  نظام  نظام  تغییر 
واحدغیر قابل انتقال به نظام موازی که در آن به 
اختصاص  کرسی ها  معینی  سیاسی سهم  احزاب 
می یابد، باطل ساختن کارت های رأی دهی کنونی، 
مستقل  کمیسیون  اعضای  شدن  عضوی  هفت 
کمیسیون  اعضای  شدن  عضوی  پنج  انتخابات، 
مشخص  انتخاباتی،  شکایت های  به  رسید ه گی 
ساختن درجۀ تحصیلی اعضای شوراهای والیتی، 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی نباید در احزاب 
سیاسی عضویت داشته باشند و نیز کمتر از 35 
سال سن نداشته باشند، مشخص شدن فهرست 
تابعیت  شناس نامه های  بربنیاد  دهند گان  رأی 
خارجی   2 حضور  انتخابات،  برگزاری  از  پیش 
حق  بدون  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  در 
رأی، استفاده از کارمندان دولتی به جای کارمندان 
پاسخ گو  انتخابات،  برگزاری  درهنگام  موقت 
بودن کمیسیون های انتخاباتی به کمیته شفافیت، 
در  هنود  اهل  به  کرسی  یک  دادن  اختصاص 
حوزه های  شدن  کوچک  نمایند ه گان،  مجلس 
تسجیل  برقی،  شناس نامه های  توزیع  انتخاباتی، 
و  والیتی  شوراهای  در  زنان  کرسی های  سهم 
ولسوالی ها به 25 درصد، از پیشنهادهای نخستین 
اصالحات  ویژه  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ 

انتخاباتی بود.
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جادۀ دوشی ـ بامیان...
 و مسیر سالنگ به طول بیش از 86 کیلومتر«. به گفتۀ او، 
کار بازسازی جادۀ شمال و تونل های سالنگ ها از ولسوالی 

جبل السراج آغاز و تا ولسوالی خنجان ادامه می یابد.
آقای بلیغ می افزاید که این دو طرح از طرح هایی اند که با 
عملی شدن آن تمامی والیت های شمالی به مرکز و جنوب 

افغانستان پیوند می خورند.
که  می گوید  افغانستان  در  جهانی  بانک  رییس  سام،  باب 
در  مردم  اقتصاد  رشد  و  اقتصادی  فعالیت های  بهبود 
مستقیم  ارتباط  جاده ها  وضیعت  با  گوناگون،  بخش های 
دارد. او ابراز امیدواری کرد که ساخت و بازسازی این دو 
جاده، بر وضعیت اقتصادی مردم تأثیر گذاشته و زمینۀ پیوند 

شهرهای افغانستان را فراهم سازد.
محمود بلیغ می گوید که وزارت فواید عامه و بانک جهانی 
انجام  برای  را  فنی  قرارداد یک گروه  این  امضای  از  پیش 
درست کار ساخت وساز جادۀ دوشی بامیان ایجاد کرده و 
تاکنون 23.7 کیلومتر از بخش نخست این جاده استمالک و 

برای منظوری به کابینه فرستاده شده است.

چگونه گی امضای تفاهم نامه...
تن از متهمان کابل بانک گفت: رییس جمهور افغانستان 
شهرک  ساخت  تفاهم نامۀ  امضای  چگونگی  شخصًا 

هوشمند با خلیل اهلل فروزی را بررسی می کند.
در  که  انکشافی  هر  آینده  روزهای  در  کرد:  تأکید  او 
این بررسی ها صورت بگیرد، از طریق رسانه ها با مردم 

شریک خواهد شد.
معاون سخنگوی رییس جمهور در مورد پول های به 
دست آمده گفت: »تا هنوز ما توانسته ایم بیش از پنجاه 
در صِد قرض های کابل بانک را پس بگیریم، یعنی از 
جمع 970 میلیونی، 403 میلیون آن را دوباره دریافت 

کردیم که از این میان  200 میلیون آن را به شکل پول 
نقد و 159 میلیون را به شکل مضاربه بدست آوردیم«.

 او بیان داشت: قسمی که رییس جمهور در نخستین 
روزهای کاری اش تعهد سپرده بود، امروز هم به تعهد 
ما  و  دارد  کامل  جدیت  کابل بانک  پروندۀ  در  خود 
تعهد سپرده ایم که پول های مردم را دوباره برای شان 

برگردانیم.
زمینه سازی عقد  تأکید کرد: چگونه گی  آقای هاشمی 
تفاهم نامۀ ساخت شهرک هوشمند تحت بررسی است 
با  را  آن  کامل  نتیجه  شد،  تمام  بررسی ها  زمانی که  و 

مردم شریک می سازیم.

در  باید  فروزی  آقای  شده  عقد  تفاهم نامۀ  اساس  بر 
ساختن شهرک هوشمند سهم می داشت.

هوشمند،  شهرک  ساخت  تفاهم نامۀ  امضای  از  بعد 
مشاور حقوقی ریس جمهوری گفته بود که آنان این 
تنها  و  گرفته اند  زیاد  دقت  و  غور  از  بعد  را  تصمیم 
راه دریافت بدهی های کابل بانک از فیروزی، ساختن 
این  می گفت  او  است.  شده  پنداشته  شهرک  همین 
نمی توانند  آنان  و  است  قانون  با  مطابقت  در  تصمیم 
ملکیت فروزی را غصب کنند و به جای آن به ساختن 
شهرک توسط فروزی و یک چند شریک دیگر، فیصله 

کرده اند.

ملګري ملتونه به په افغانستان کې...
 

د تنخواګانو د سیستم ) LOTFA( د انتقال په هکله هم 

افغانستان  د  چې  وویل،  ملتونو  ملګرو  او  وشو  بحث 

حکومت ته د دغه  سیستم د انتقال عميل کولو ته ژمن 

دي.

انرژي  افغانستان د زېربناوو،  همدارنګه دواړو لوریو د 

او د تجدید وړ انرژي په هکله هم بحث وکړ او د ملګرو 

ملتونو د پرمختیایي ادارې مرشې د جمهور رئیس هغه 

طرحه چې له مخې یې افغانستان د سیمې د وصل په 

مرکز بدلېدلی يش وستایله او دغه طرحه یې د افغانستان 

د هر اړخېزې ودې لپاره مهمه وبلله.

رییس کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی در گفت و گو با ماندگار:

حکومت وحدت ملی مشکل قانونی دارد
تسلیم شدن 65 سرباز ارتش 

در هلمند به طالبان

مقام های افغانستان حمالت...
پاریس،  شهر  شهروندان  بی رحمانه  کشتار  می دهد.   
پایتخت فرانسه نمایانگر این است که تروریستان مرز 

نمی شناسند و دشمن تمام بشریت هستند."
آقای غنی نامه یی نیز به فرانسوا اوالند، رییس جمهور 
فرانسه فرستاده و همدردی و تسلیت خویش را ابراز 

کرده است.
این  در  که  افزوده  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 
نامه آقای غنی نوشته که مردم افغانستان بیشتر از هر 
تروریسم  قربانی  تاکنون  دور  سال های  از  کشوری، 

بوده و درد و رنج مردم فرانسه را احساس می کنند.
اندوه  و  غم  در  را  خود  که  افزوده  غنی  آقای 
خانواده های قربانیان شریک می داند و گفته که مردم 
فرانسه  مردم  کنار  در  روز سخت  این  در  افغانستان 

ایستاده اند.
تهدید  را  تروریسم  افغانستان  جمهوری  رییس 

مشترک برای تمام کشورهای منطقه و جهان خوانده 
و بار دیگر بر مبارزه مشترک و جدی علیه این پدیده 

شوم و مرگبار تاکید کرده  است.
از سوی دیگر، عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت 
به  همدردی  ابراز  برای  نیز  افغانستان  ملی  وحدت 

سفارت فرانسه در کابل رفته است.
سفیر  مارلو،  میشل  ژان  با  دیدار  در  عبداهلل  آقای 
"این حمالت وحشیانه، بی رحمانه و  فرانسه، گفت: 
بزدالنه نشان می دهد که تروریستان به هیچ مذهب، 
باور یا ملیت تعلق ندارند. برای از بین بردن تروریسم 
به تالش های جهانی نیاز است. تروریسم، بنیادگرایی 
و افراطیت چالش های مشترک ما است و همه ما را 

تهدید می کند."
خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین  حال،  همین  در 
فرانسه در  به سفارت  نیز صبح روز شنبه  افغانستان 
سفیر  مارلو،  میشل  ژان  با  دیدار  در  و  رفت  کابل 

محکوم  را  پاریس  "دهشت افگنانه"  حمالت  فرانسه 
کرد.

به عنوان کشوری که  "افغانستان،  ربانی گفت:  آقای 
از تروریسم دیده است، درد و  خود آسیب فراوانی 
اندوه دولت و مردم کشور دوست جمهوری فرانسه 
دولت  کند.  می  احساس  دشوار  لحظات  این  در  را 
از  قدردانی  با  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  مردم  و 
همکاری های ارزنده و فداکاری های بی دریغ کشور 
و  تروریسم  با  مبارزه  در  فرانسه  جمهوری  دوست 
لحظات  این  در  افغانستان؛  در  ثبات  و  امنیت  تأمین 
کشور  این  مردم  و  دولت  کنار  در  را  خود  دشوار 

دوست می دانند."
از  بیش  فرانسه  پایتخت  پاریس  در  درچندین حمله 
120 نفر کشته شدند و دولت فرانسه در واکنش به 
این حمالت در کشور وضعیت اضطراری اعالم کرده 

است.
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ورزش
جدال غول های

 امریکای جنوبی برنده نداشت

دی ماریا: 
رئال مادرید

 بعد از من جام نگرفته است

کشور آلمان قوانینی بسیار سخت گیرانه را برای مبارزه با دوپینگ وضع کرد.
فراگیر  دوپینگ  در  روسیه  ورزش  اخیر  رسوایی  اسپورت،  یورو  گزارش  به 
ورزشکاران این کشور باعث شده زنگ خطر برای کشورهای اروپایی به صدا 

درآید.
آن  دوپینگ و عامالن  با  مبارزه  برای  بسیار سخت گیرانه  قانونی  آلمان  پارلمان 
به تصویب رساند که این قانون با موافقت کمیته المپیک این کشور مواجه شد.

در این قانون آماده است برای ورزشکاران سرشناسی که از حمایت مالی کشور 

آلمان برخوردار هستند، مجازات های سنگینی در صورت محرز 
شدن دوپینگ آنها در نظر گرفته خواهد شد. در صورت مثبت 
شدن آزمایش دوپینگ، آنها به سه سال زندان محکوم می شوند.
نکته جالبی که در این قانون پارلمان آلمان وجود دارد این است 
که چنانچه مواد ممنوعی در خانه یا هر جای دیگری که متعلق 
به ورزشکار است، پیدا شود حتی در صورتی که از آن استفاده 
نکرده باشد، بازهم مشمول این مجازات سنگین می شود و باید 

دوران حبس خود را که سه سال است، پشت سر بگذارد.
شامل  تنها  مفید،  و  پیشگیرانه  اما  سختگیرانه  قانون  این 
ورزشکاران نمی شود بلکه دامن آنهایی را که در این جرم دست 
داشته اند نیز خواهد گرفت تا جایی که در بیانیه پارلمان آلمان 
آمده است دالالن و پزشکانی که مواد ممنوعه را به ورزشکاران 
می دهند به 10 سال زندان محکوم و جریمه های مالی سنگینی 

برایشان در نظر گرفته خواهد شد.
جنگی  قانون  این  گفت:  زمینه  این  در  آلمان  دادگستری  وزیر 

علیه دالالن و متقلبان است.
کمیته المپیک آلمان هم این قانون را به رسمیت شناخت و در 
بیانیه ای عنوان کرد: »این قانون بیانگر همکاری مشترک دولت و ورزش برای 

مبارزه با دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا است.
کشورهای دیگری مانند ایتالیا، اسپانیا و فرانسه هم چنین قوانین مشابهی را بعد 

از رسوایی اخیر روسیه وضع کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از شب تلخ و وحشتناکی که در پاریس تجربه 
کرد، سخن به میان آورد.

DPA، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال آلمان و فرانسه در  به گزارش 
شرایطی بسیار خاص برگزار شد. این دیدار در حالی برگزار شد که بازیکنان 
نزدیکی  در  که  تروریستی  انفجار  سه  خاطر  به  ورزشگاه  در  حاضران  و 

ورزشگاه محل برگزاری این دیدار رخ داد به وحشت افتاده بودند.
وارد  بودند  آمده  ورزشگاه  به  که  تماشاگری  هزار   80 بازی حدود  از  بعد 
زمین شدند تا شرایط برای بازیکنان و نیروهای امنیتی ورزشگاه سخت شود. 
این دیدار حساس در نهایت با پیروزی 2 بر صفر فرانسه به پایان رسید تا 
قهرمان جام جهانی 2014، شکست تلخی را متحمل شود اما تلخ تر از این 
شکست حوادث تروریستی بود که در پاریس ستاره های بزرگ فوتبال اروپا 

را ترساند.
یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان بعد از پایان بازی به جای صحبت 
کردن درباره عملکرد فنی تیمش بیشتر درباره انفجارها و هجوم هواداران به 

میدان مسابقه صحبت کرد.
را می شنیدیم.  تیراندازی  و  بمب گذاری  بازی صدای  هنگام  به  او گفت: 
واقعا شوکه شده بودیم. از نظر من فوتبال اهمیت خود را از دست داده بود. 
این بازی در شرایط عجیب برگزار شد. واقعا ما شگفت زده و در حیرت و 

ماتم بودیم.
او ادامه داد: بازیکنان هم ترسیده بودند. در رختکن شرایط تیم عجیب بود و 

بازیکنان نمی دانستند از نگرانی چه کار کنند.
که  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  کاروان  هم  حساس  دیدار  این  برگزاری  از  قبل 
در یکی از هتل های بزرگ و مشهور پاریس اسکان گزیده بود مجبور شد 
که پس از مطلع شدن از احتمال وقوع یک عملیات بمبگذاری، هتل محل 

اقامتش را در پاریس ترک کرد.

ستاره جوان تیم ملی فوتبال اسپانیا در دیدار دوستانه این تیم برابر انگلیس 
آسیب دید تا باعث نگرانی پپ گواردیوال شود.

مصاف  به  دوستانه  دیداری  در  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم   ،EFE گزارش  به 
انگلیس رفت و در نهایت موفق شد با دو گل، بازی را به سود خود به 

پایان برساند.
تیاگو آلکانتارا، هافبک آماده و آینده دار الروخا در این دیدار آسیب دید و در 
دقیقه 25 تعویض شد. هرچند زمان دوری این بازیکن از میادین مشخص 
گواردیوال،  پپ  برای  او  دیدگی  آسیب  خبر  شک  بدون  اما  است  نشده 

سرمربی بایرن مونیخ و هواداران این تیم اصال خبر خوبی نیست.
آلکانتارا که سومین فصل حضورش در بایرن مونیخ را پشت سر می گذارد، 
یکی از بهترین بازیکنان بایرن در فصل جاری بوده است. او در دو فصل 
نخست حضورش در ترکیب باواریایی ها عملکرد خوبی نداشت و آسیب 
دیدگی باعث شد بازی های زیادی را از دست بدهد اما در فصل جاری 
آماده نشان بود که به نظر می رسد سناریوی دو فصل اخیر در حال تکرار 

شدن برای او است.
آلکانتارا از بازیکنانی است که پپ گواردیوال عالقه زیادی به او دارد و به 
محض آنکه به عنوان سرمربی بایرن مونیخ انتخاب شد، او را از بارسلونا 

خرید.

با  جنوبی  آمریکای  فوتبال  ملی  نبرد  بزرگ ترین  و  مهم ترین 
تساوی خاتمه یافت.

مهم ترین بازی دور سوم مقدماتی جام جهانی 2018 در منطقه 
آمریکای جنوبی با تساوی یک - یک برزیل در خانه آرژانتین 

خاتمه یافت.
تأخیر 24  با  نامساعد جوی  به خاطر شرایط  که  نبرد  این  در 
ساعته از ساعت 3:30 بامداد روز شنبه در ورزشگاه »مونومنتال« 
دقیقه 33  با گل  آرژانتین  ابتدا  انجام شد،  بوینوس آیرس  شهر 
الوتزی پیش افتاد، اما با گلزنی لیما در دقیقه 58 کار دو تیم به 

تساوی کشیده شد.
این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملی برزیل از دقیقه 88 
و به دنبال اخراج داوید لوییز با یک بازیکن کمتر بازی را ادامه 

داد.
با این نتیجه آرژانتین دو امتیازی و برزیل چهار امتیازی شدند 
ابتدای راه مقدماتی جام  تیم در  تا روند نه چندان مطلوب دو 

جهانی 2018 ادامه یابد.

هافبک پاری  سن ژرمن معتقد است پس از جدایی اش از رئال 
مادرید، این تیم عنوانی کسب نکرده است.

به گزارش آس، آنخل دی ماریا درباره جدایی اش از رئال مادرید 
می کنم  فکر  و  است  نبرده  جامی  جدایی ام  از  پس  رئال  گفت: 
در بهترین زمان ممکن این باشگاه را ترک کردم. پس از کسب 
داشتم  تصمیم  اروپا،  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  جام  دهمین 
سال های زیادی در رئال بمانم ولی خب، این  بخشی از فوتبال 

است.
هافبک آرژانتینی در حالی این سخنان را بر زبان آورد که رئال 

پس از جدایی او در جام باشگاه های جهان قهرمان شد.
دی ماریا از خاطرات خوبش در رئال گفت و افزود: اتفاقات مهم 
خارج از فوتبالی که در دوران حضورم در رئال مادرید رخ داد، 
تولد فرزندم بود. تمام این ها یادآور خاطرات قشنگی هستند و 

هیچ گاه این شهر را فراموش نخواهم کرد.
او در پایان درباره تفاوت هواداران رئال مادرید و پاری سن ژرمن 
اظهار کرد: هواداران رئال توقع زیادی دارند چون تیم  جام های 
متعددی باالی سر برده و باشگاه تماشاگران را به پیروزی عادت 

داده است اما در فرانسه نزد مردم عزیزتر هستید.

3 تا 10 سال زندان
 بـرای مبارزه با دوپینـگ در آلـمان

یواخیم لوو از شب تلخ پاریس گفت:

واقعًا شوکه شده بودیم
بازیکن مورد عالقۀ 

گواردیوال مصدوم شد
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بعد از حمالت یازده سپتامبر امریکا، حمالت تروریستی در غرب گسترش قابل توجهی 
پیدا کرد گرچه غرب پیش از آن نیز شاهد حمالتی از این دست بوده است. شب گذشته 
در ادامه همین حمالت بود که پاریس یکی از خونین ترین شب های خود و حتی اروپا 

در چند سال اخیر را پشت سر گذاشت.
شبکه خبری اسکای نیوز عربی در گزارشی به حمالت مسلحانه و تروریستی در غرب 
از  یکی  داد  فرانسه رخ  در  آنچه شب گذشته  که  است  پرداخته  اخیر  طی چند سال 

خونین ترین آنها بوده است.
حمالت پاریس

شنبه شب، )13 نومبر 2015( هشت عامل تروریستی به پنج نقطه از پاریس حمله کردند 
که در این حمالت دست کم 128 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

به گفته مسئوال فرانسوی همه تروریست های شرکت کننده در این عملیات کشته شدند. 
فرانسوا اوالند، رییس جمهور فرانسه داعش را مسئول این حمالت خواند. داعش نیز 

در فایلی ویدیوئی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
حمالت ناروی

یک راست گرای افراطی به نام آندرس برینگ بریویک، در تاریخ 22 جوالی2011 ابتدا 
بمبی را در نزدیکی ساختمان دولت این کشور در شهر اسلو منفجر کرده و در این 
حمله هشت تن را کشت. بعد از آن او به سراغ کمپی متعلق به جوانان حامی کارگران 
در جزیره اوتوئیا رفته و در حمله مسلحانه ای که با مسلسل انجام داد 69 نفر را که 
اکثرشان نوجوان بودند کشت. با این حال این تروریست راستگرا در دادگاه ناروی تنها 
مجازات 21 سال حبس را که بیشترین مجازات در نظر گرفته شده از سوی قوانین این 

کشور است، دریافت کرد.
حمالت لندن

حمالت پاریس خونین تر از حمالت در لندن محسوب می شود. حمالت تروریستی 
لندن در سال 2005 رخ داد زمانی که عامالن انتحاری به طور همزمان متروهای لندن 

را در ساعاتی که بیشترین ازدحام را داشت هدف قرار دادند.
حمالت چهار انتحاری به ایستگاه های مترو و یک اتوبوس حمل و نقل عمومی در لندن 

به کشته شدن 50 تن و زخمی شدن دست کم 700 تن دیگر انجامید.
حمالت مادرید

اما حمالت مادرید که یازدهم مارچ 2004 به وقوع پیوست خونین تر از حمالت پاریس 
است. حمالت مادرید به کشته شدن 191 تن و زخمی شدن بیش از 1750 تن دیگر 
منجر شد. حمالت مادرید که به »انفجارهای 11 مارچ« معروف شد ایستگاه  قطار این 

شهر را هدف قرار داد.
حمالت یازده سپتامبر نیویورک

یازدهم سپتامبر 2001 تروریست ها برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک و مقر وزارت 
دفاع امریکا )پنتاگون( را هدف قرار دادند که به طور کلی خونین ترین حمله تروریستی 

در دهه های اخیر به حساب می آید.
این حمله به کشته شدن دست کم 2970 تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر انجامید. 

چند تن نیز مفقود شدند.
حمله اوکالهاما

با اینکه حمالت تروریستی در غرب بعد از حمالت یازده سپتامبر ترویج یافت اما این 
گونه حمالت در غرب بی سابقه نیست. برای نمونه حمله تروریستی که در اوکالهاما 
معاصر  جهان  در  تروریستی  حمالت  بزرگترین  بین  از  شد  انجام   1995 آوریل  در 

محسوب می شود.
این حمله که ساختمان »آلفرد مورا« در شهر اوکالهاما را هدف قرار داد از طریق یک 
و  تن  به کشته شدن 168  که  داد  نوزدهم 1995 رخ  در  منفجره  مواد  کامیون حاوی 

زخمی شدن 680 تن دیگر منجر شد.
یا  »دیویدیون«  نام  با  فرقه مذهبی  امریکایی که حامی  ماکوی« یک شهروند  »تیموتی 
عملیاتی  در  پیشتر  امریکایی  مسئوالن  زد،  حمله  این  به  دست  بود  »داودیون«  همان 

مسلحانه اعضای این فرقه را به قتل رسانده بودند. ماکوی در جون 2001 اعدام شد.

زبان شناس  و  برجسته  مدنی  فعال  چامسکی،  نوام 
سرکوب  برای  ترکیه  اقدامات  از  آمریکایی  سرشناس 
رسانه های این کشور و متزلزل کردن دموکراسی ترکیه از 

طریق خفه کردن صدای مخالفان، انتقاد کرد.
نوام چامسکی، فعال مدنی برجسته و زبان شناس آمریکایی 
به همراه کریستوفر دلویر، رئیس گروه خبرنگاران بدون 
مرز در سرمقاله ای برای روزنامه واشنگتن  پست نوشتند، 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه »استاد خفه 
تندترین  که  اظهاراتی  است؛  آزادی«  ضجه های  کردن 
انتقاد علیه نحوه برخورد دولت ترکیه با رسانه ها آن هم 
در آستانه برگزاری نشست رهبران گروه بیست در آنتالیا 

محسوب می شود.
نوشتند:  خود  سرمقاله  ادامه  در  دلویر  و  چامسکی 
روز  نشست  پوشش  برای  جهان  سراسر  از  خبرنگاران 
که  حالی  در  می روند،  آنتالیا  به  رهبران جی20  یکشنبه 
به بسیاری از همکاران ترکیه ای آنها مجوز پوشش این 

رویداد داده نشده است.
صدها خبرنگار بین المللی وارد آنتالیا شده اند تا نشست 
رهبران جی20 را که 15 تا 16 نوامبر سال جاری میالدی 
که  است  حالی  در  این  دهند.  پوشش  می شود،  برگزار 
محسوب  ترکیه  دولت  منتقد  که  ترکیه  رسانه  چندین 
برای  رسمی  مجوز  دریافت  منتظر  همچنان  می شوند، 

پوشش خبری این رویداد هستند.
از  حدوداً  ترکیه  کشور  رسانه های  امور  هیات  گرچه 
برای  رسمی  مجوز  رویدادی،  چنین  از  قبل  ماه  یک 
خبرنگاران  اما  می کند،  صادر  را  ترکیه  رسانه های  اکثر 
از روزنامه های زمان، تودی زمان، سوزجو و خبرگزاری 

منتظر  همچنان  یلو  سامان  تلویزیونی  شبکه  و  جیهان 
دریافت مجوز رسمیشان هستند.

گفتند:  مرز  بدون  خبرنگاران  گروه  رئیس  و  چامسکی 
به عادت بدی  دادن رسانه های مخالف  قرار  در حاشیه 
آزادی  شاخص  تازه ترین  در  که  شده  تبدیل  ترکیه  در 
بین  در  مرز  بدون  خبرنگاران  گروه  جهانی  مطبوعاتی 
180 کشور در رتبه صد و چهل  و نهم قرار گرفته است. 
انتخابات  برگزاری  از  قبل  روز  چهار  تنها  ترکیه  پلیس 
از  تا  دو  و  کرده  حمله  »ایپک«  رسانه ای  گروه  مقر  به 
تلویزیونی مخالفش  ایستگاه  دو  روزنامه های مخالف و 

را بستند.
آنها افزودند: خبرنگاری در ترکیه در حال به قتل رسیدن 
برای  پارلمان  در  قاطع  اکثریت  مجدداً  کسب  است. 
حزب حاکم »عدالت و توسعه« کافی نیست که بخواهد 

سرکوب ها را متوقف کند.
انتخابات  از  پس  روز  دو  همچنین  دلویر  و  چامسکی 
از  خبرنگار  دو  نوشتند:  گزارشی  در  ترکیه  پارلمانی 
شورش  »تحریک  اتهامات  به  »نکتا«  منتقد  روزنامه 
زمان  آن  از  شدند.  بازداشت  دولت«  علیه  مسلحانه 

تاکنون حدود 30 خبرنگار دیگر نیز به خاطر »تبلیغات 
از  تا  دو  که  رئیس جمهور«  به  »توهین  یا  تروریستی« 
رایج ترین اتهامات محسوب می شوند، تحت تحقیق قرار 

گرفته اند.
همچنین  پست  واشنگتن  مقاله  در  دلویر  و  چامسکی 
بر  دولت  متحدان  مالکیت  افزایش  کردند،  تاکید 
رسانه ها، کثرت گرایی را از بین برده و خودسانسوری را 
اینترنت  ترغیب کرده است. مقامات ترکیه همچنین در 
سختگیرانه،  اصالحات  دنبال  به  کرده اند.  خرابکاری 
ترکیه  نظام مند شده است.  ترکیه  بستن وب سایت ها در 
مسئول پاک کردن بیش از دو سوم پست هایی است که 

در توییتر نوشته شده است.
از  که  بیانگر مشکالتی هستند  اقدامات  این  گفتند:  آنها 
سال های حکومت نظامی به ارث رسیده و شامل قوانین 
محدودکننده آزادی بیان، فرهنگ قضایی متمرکز بر دفاع 
خشونت های  برای  مجازات  از  بخشودگی  و  کشور  از 

پلیس است.
این دو مقام افزودند: رهبران گروه20 باید به این مساله 
که میزبانشان عامل آن بوده، رسیدگی کنند. این رهبران 
گسترش  بتوانند  تا  دارند  نیاز  باثبات  ترکیه  یک  به 
آسایش  امنیت و  و  را محدود کرده  آشوب های سوریه 

مردمش را تضمین کنند.
چامسکی و دلویر ادامه دادند: دولت ترکیه باید تشدید 
تنش ها را متوقف کرده و برای این منظور الزم است که 
حقیقت بیان شود. ایجاد مجدد فضایی برای بحث های 
دموکراتیک برای ثبات این کشور الزم و ضروری است 

و آزادی بیان بخشی از این راه حل محسوب می شود.

رییس جمهور فرانسه روز شنبه در سخنانی با مردم کشورش تاکید کرد که 
داعش پشت حمالت پاریس است و اطمینان داد که »فرانسه همچنان به 

جنگ خود با تروریسم ادامه می دهد.«
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، فرانسوا اوالند، رییس جمهور 
در  امنیتی  ویژه  نشست  پایان  در  که  مطبوعاتی  کنفرانس  این  در  فرانسه 
کشورش  در  تروریستی  حمالت  مسوول  را  داعش  شد،  برگزار  فرانسه 

خواند.
به  به سر می برد. من همگان  اکنون در شرایط سختی  فرانسه  وی گفت: 
همدلی و وحدت فرا می خوانم و به زودی از پارلمان می خواهم تا نشستی 

در این باره برگزار کند.
فرانسوا اوالند ادامه داد: فرانسه قوی است و به مسیر خود در رویارویی 
ابزاری که در دست  امکانات و  تمام  با  ما  داد.  ادامه خواهد  با تروریسم 
داریم و با هماهنگی و کمک هم پیمانانمان به مسیر خود در رویارویی با 

تروریست هایی که هیچ ارزش انسانی را قبول ندارند، ادامه می دهیم.
داریم  اعتقاد  آن  به  که  آنچه  از  دفاع  در  ما  گفت:  فرانسه  رییس جمهور 
ثابت قدم هستیم. در دفاع از ارزش های انسانی، نیکی ها و صلح و دشمنان 

ما و تروریست ها که علیه این ارزش ها هستند در مقابل ما ایستاده اند.

خونین ترین حمالتی که
 غرب پس از 11 سپتمبر شاهد آن بوده است

چامسکی: 

اردوغان استاد خفه کردن ضجه های آزادی است
اوالند: 

به جنگ با تروریسم ادامه می دهیم

رییس ارتش پاکستان:

 امنیت هسته یی مسوولیتی جدی است
رئیس ستاد ارتش پاکستان گفت که اسالم آباد به عنوان کشور 
را  بسیاری  تدابیر  مسوولیت پذیر،  اتمی  تسلیحات  به  مسلح 
هسته ای«  امنیت  ارتقای  »مرکز  تشکیل  شامل  که  کرده  اتخاذ 
برای تقویت رژیم امنیت هسته ای در تعادل با بهترین تجارت 

بین المللی می شود.
راحیل شریف،  نیشن، سخنان جنرال  پایگاه خبری  به گزارش 
ارتقای  مرکز  از  بازدید  جریان  در  پاکستان  ارتش  ستاد  رئیس 
امنیت هسته ای مطرح شد. به گفته وی، اسالم آباد این مرکز را به 
عنوان قطب منطقه ای و بین المللی برای ارتقای آموزش امنیت 
این  است.  گرفته  نظر  در  بین الملل  جامعه  آموزش  و  هسته ای 
مرکز از زمان تاسیس چند دوره آموزش بین المللی برای حفاظت 
فیزیکی، قابلیت اطمینان شخصی و نیز امنیت و امنیت هسته ای و 

مواد رادیولوژیکی و تاسیساتی برگزار کرده است.
جنرال شریف با ستایش از استانداردهای باالی حرفه ای و تعهد 
بخش طرح های استراتژیک نیروهای امنیتی، اطمینان کامل خود 
را از رژیم امنیت هسته ای پاکستان اعالم کرد. وی با تاکید بر 
اینکه  از  گفت:  است،  مقدس  مسوولیتی  هسته ای  امنیت  اینکه 
می بینم امنیت هسته ای به عنوان فرهنگ نهادینه شده، خوشحالم 

و پیشرفت های اخیر قابل تحسین است.




