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14 مردادمــاه طالبان با حمله به منطقه 
میرزا اولنگ در والیت ســرپل افغانســتان 
حــدود ۵۰ غیرنظامــی را از خانه ها بیرون 

برده و به صورت گروهی تیرباران کردند.
 گفتــه می شــود در ایــن درگیری ها 
شــبه نظامیان طالبــان و افــراد داعش در 
اولنگ والیت  منطقه اســتراتژیک میــرزا 
ســرپل را پــس از 48 ســاعت درگیری با 
نیروهای دولتی تحت کنترل خود درآوردند. 
پس ازآن که شــبه نظامیان بر منطقه میرزا 
اولنگ مسلط شدند بیش از ۵۰ غیرنظامی 
را به صورت گروهــی تیرباران کردند که به 
نحوی خطرناک ترین و اسف بارترین کشتار 
عمومی طی 16 ســال اخیر در افغانستان 
است. بر اساس اظهارات شاهدان عینی در 
حدود ۵2 نفر از غیرنظامیان ازجمله زنان و 
کودکان به صورت انفرادی، گروهی و بدون 
هیچ گونه تفکیک به صورت هدفمند قتل عام 
شــده، صدها خانواده، خانه، دارایی و اموال  

خود از دست داده و آواره شده اند.
آوارگان جنگــی از ابتدایی ترین امکانات 
زندگی از جمله دسترسی به آب آشامیدنی، 

غذا و سرپناه محروم اند و نیاز به کمک های 
فوری دولت و ســازمان های بشردوســتانه 

ملی و بین المللی دارند.
بــر اســاس گزارش هــای رســانه های 
محلی جرم این خانواده هــا فرار از منطقه 
تحت حاکمیــت داعش و طالبــان بوده و 
به این ترتیب ایــن گروه ها تالش کرده اند تا 
حاکمیت خود را به صورت اجباری مستحکم 

کرده و زهرچشمی از مردم بگیرد.
فاجعه میرزا اولنگ در حالی اتفاق افتاد 
که نماینــدگان این والیــت بارها مقامات 
دولتی و امنیتی را نسبت به وخامت اوضاع 

این والیت هشدار داده بودند.
چنــدی پیش ســید حســن شــریفی 
بلخابی نماینده ایــن والیت در مجلس در 
گفت وگویــی اعالم کرده بــود که به دلیل 
کم توجهــی به تماس های تلفنی از ســوی 
نماینــدگان و مســئوالن ســرپل، هیئتی 
متشکل از اعضای شورای والیتی، مجالس 

سنا و مجلس به کابل آمده اند.
در نشســت هایی که ایــن نمایندگان با 
رئیس جمهور، مســئوالن ارتــش و پلیس 

داشــتند آن ها نســبت به وخامــت اوضاع 
هشدار داده و خواستار اعزام نیروی بیشتر 
و تجهیز نیروهای مســتقر در سرپل شده 

بودند.
پــس از چند روزی این هیئت با وعده و 
نویدهایی از کابل دوباره به سرپل برگشتند، 
اما دیری نگذشت که موج ناامنی ها به این 
والیت ســرازیر شــد و صدها خانواده را به 

دیار مهاجرت و بیچارگی کشاند.
شــده  مدعــی  طالبــان  ســخنگوی 
غیرنظامیان در این حمله کشــته نشده و 
هیچ همکاری بین آن هــا و داعش صورت 

نگرفته  است.
رئیس جمهــور  غنــی  محمداشــرف 
افغانستان در مراســمی با حضور مقام های 
ارشــد امنیتی گفت: انتقام فاجعه قتل عام 
میرزا اولنگ، در والیت شــمالی ســرپل را 

خواهد گرفت.
رئیس جمهــور دولــت وحــدت ملــی 
افغانســتان تصریح کرد: دشــمنان دین و 
وطن در میرزا اولنگ نشــان دادند که هیچ 

مرزی را نمی شناسند.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های 
قربانیــان، تاکید کرد: وعــده می دهم که 
فرزنــدان دلیر مــا در نیروهــای دفاعی و 

امنیتی انتقام قربانیان را خواهند گرفت.
میرزا  جنایت  افغانســتان  رئیس جمهور 
اولنگ را نمونه تازه ای تغییر نوعیت جنگ 
دانست و گفت: علت آن شکستی است که 
دشــمنان در جنگ رویارویــی با نیروهای 

امنیتی متحمل شده اند.
چهــار روز قبل خبرگزاری فرانســه به 
نقــل از ذبیــح اهلل امانی، ســخنگوی والی 
ســرپل افغانســتان گزارش کــرد: طالبان 
2۳۵ گروگان را در روســتای میرزا اولنگ 
آزادکرده اســت. آقای امانی گفته است که 
آزادی اســیران که بســیاری از آن ها زن و 
کودک بودند، نتیجه مذاکرات ریش سفیدان 
)بــزرگان( محلــی و مقام هــای دولتی با 
جنگجویــان طالبان بوده اســت. اســرای 
آزادشــده صحیح و سالم هستند و به شهر 
سرپل منتقل شده اند. بااین حال، بنا به گفته 
همین مقام، شمار نامعلومی از سکنه هنوز 

در اسارت طالبان هستند.

فاجعه انسانی در افغانستان

پیش بینی مستقل از آرای احتمالی کابینه
وزرای بهداشت، خارجه صنعت و تجارت، اطالعات، کشاورزی، نفت و دفاع پیشتازند.

ســه شنبه این هفته بررسی صالحیت وزرای کابینه دوازدهم با حضور ریاست جمهوری در مجلس شورای اسالمی طی دو نوبت 
صبح و عصر برگزار می گردد. براساس گزارش خبرنگار پارلمانی ما طبق استمزاج از فراکسیون های مجلس شورای اسالمی، ترکیب 
وزرای بیش رای و کم رای مشخص شده است.  7 وزیر اول رنکینگ رای اعتماد به این شرح است؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی: قاضی زاده هاشمی، حدود265 رای - وزارت اطالعات: علوی، حدود 255 رای  - وزارت خارجه: ظریف، حدود250رای- 
وزارت کشاورزی: حجتی، حدود220رای- وزارت صنعت، معدن و تجارت: شریعتمداری، حدود230رای- وزارت دفاع: امیرحاتمی، 
حدود 240رای- وزارت نفت: نامدار زنگنه، حدود 210رای، این 7 وزیر از جمله وزرای با رای باالی 200 دولت دوازدهم محســوب 

می شوند.
 اما دسته دوم وزرایی هستند که بین 160 تا 200 رای را کسب خواهند کرد؛

وزارت نیرو: بیطرف حدود 195رای- وزارت اقتصاد: کرباســیان، حدود190رای - وزارت ورزش: ســلطانی فر، حدود 180رای- وزارت ارشاد: صالحی، حدود 
170رای- وزارت راه و شهرسازی: آخوندی، حدود160رای

دسته ســوم وزرای کم رایی هستند که احتماال دو تن از این افراد موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نمی شوند؛ وزارت آموزش و پرورش: بطحایی، حدود 
150 رای- وزارت دادگســتری: آوایی، حدود 145 رای- وزارت کشــور: رحمانی فضلی، حدود 140 رای- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : ربیعی، حدود 140 

رای - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات: آذری جهرمی، حدود 130 رای

علی ربیعی و ولی اهلل سیف؛ چین اسالمی 

صفحه 3

صفحه 2

جریان اصالحات از خرداد ۷۶ برای شکستن 
تک صدایی تالش می کند

فرزندان دلیر ایران، انتقام اقدام ددمنشانه 
داعش را خواهند گرفت
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پیام سردار سلیمانی در پی شهادت محسن حججی:

مصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصالح طلب:
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بررسی حقوقی عدم رویارویی 
ورزشکاران ایرانی ...
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نادر فتوره چی

ابوذر پور ادیب

»ژن مرغوب« دولت اعتدال

سیامک پاکباز

نصرت اهلل تاجیک

تیم یا گروه اقتصادی؟!

محمدعلی نجفی:
تالش می کنم نزد شهروندان تهرانی روسفید باشم
نجفی در صفحه شخصی اینستاگرام خود از تعهدش به مردم تهران نوشت و 
گفت: تمام تالشم را به کار خواهم گرفت که نزد شهروندان تهرانی روسفید باشم 
و شــرایطی را فراهم کنم که زندگی شــهروندی آن ها چهار سال دیگر به مراتب 
بهتر از امروز باشــد. در متن این پست آمده است؛ در تالشم  تا دو خواست اصلی 
شهروندان محقق شود؛ یکی ایجاد آرامش که جنبه های معنوی و روانی شهروندان 
در زندگی شهری را شامل می شود و دوم آسایش، که جنبه های فیزیکی و مادی 

آن ها را در برمی گیرد.

سرمقاله

اواخر دوران اصالحات بود که ترکیب نامتجانس »چین اسالمی« در فضای سیاسی ایران شنیده 
می شد. در دورانی که ایدئولوژی زدایی نقل محافل روشنفکری و سیاسی بود ترویج این واژه کمی 
عجیب و غریب به نظر می رسید. شاید اگر همان موقع فعاالن مدنی این واژه را جدی تر گرفته بودند، 
بسیاری از مشکالت امروزی به وجود نمی آمد و یا حداقل ساز وکار مدنی الزم برای مواجهه با آن 
نهادینه می گردید. با این اوصاف امروز که کابینه دولت دوازدهم در آستانه رای اعتماد و آغاز به کار 
خود است باید یکبار دیگر به این واژه توجه کنیم.  چین اسالمی محصول سال هایی است که بلوک 
غرب با غرور مضاعف و اعتماد به نفس باال از پایان تاریخ سخن می گفت. در این میان لیبرال های 
وطنی نیز ذوق زده و مشعوف از فرو پاشی و اضمحالل خوانش های سوسیالیستی حکومت داری به 
دنبال الگوهایی برای تطبیق نظام جمهوری اسالمی با روایت غالب در عرصه ی جهانی بودند. چین 
که از دو دهه پیش حساب و کتاب خود را با »مائو زدایی« از بلوک شرق جدا کرده و از تحوالت دهه 
نود میالدی در امان مانده بود، الگوی مناسبی برای خوشحال های وطنی محسوب می گردید. آن ها 
تصور می کردند با دنباله روی از این الگو می-توانند در عین حفظ ســاز و کار، فرهنگ، ارزش های 
سنتی و سیاست ورزی انحصاری )برعکس بدیل غربی لیبرالیسم( که خط قرمز جمهوری اسالمی 
تلقی میگردید، با نظام نوین جهانی هماهنگ و مشروعیت بین المللی خود را با دوام سازند. لذا از یک 
طرف با سرمایه گذاری در صنایع نظامی و مطالبه حق وتو برای کشورهای اسالمی سعی داشتند خود 
را با وجهه حقوقی و نظامی چین منطبق سازند و از یک طرف دیگر با پیگیری سیاست های خصوصی 
سازی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی تالش می کردند تا اقتصاد ایران را شبیه این غول 
شرقی کنند. مهمترین شاخصه چین که به دید لیبرال های وطنی جلوه ی بارز اقتصاد آن محسوب 
می گردید، توان این کشور در جذب سرمایه های خارجی بود. اما مهمترین خصلت چین در آستانه فرو 
پاشی دیوار برلین از نگاه سیاستمداران وطنی پنهان ماند. چین پیش از بازگشایی درهای اقتصادی 
خود کشوری سوسیالیستی بود که حفظ و تامین معیشت و حداقل های زندگی مردم از تعهدات بی 
چون و چرای حکومت آن کشور محسوب می شد. اگرچه چین سعی کرده با حفظ دستمزدها در سطح 
پایین انگیزه الزم برای سرمایه گذاری صنایع کار محور را به تثبیت رساند اما از طرف دیگر تامین 
مایحتاج و ملزومات اولیه زندگی مردم نیز در دســتور کار دولتمردان آن کشور بوده و می باشد. نگاه 
یک سویه به اقتصاد چین از سوی دولتمردان ایران و فراموشی نیمه دیگر آن موجب گردید روز به 
روز وضعیت اقشار کارگری ) اعم از نیروی جسمی و فکری( به انحطاط و نابودی نزدیک شود. امروز 
که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم با معرفی وزرای پیشنهادی معلوم می شود که این نگاه 
یک سویه و الگو برداری سطحی از چین کماکان در دستور کار است. برگزیدن علی ربیعی به عنوان 
وزیر کار نشان می دهد که تنها دغدغه کماکان تنزیل و کاهش دستمزدها است. آن ها گمان می کنند 
که با پایین نگه داشتن دستمزدها می توانند انگیزه الزم برای سرمایه گذاری خارجی را تامین نمایند. 
فراموشی شاخص سوسیالیستی چین یعنی سیاست های حمایتی از اقشار مختلف کشور و اصرار بر 
کاهش دستمزدها بحران های داخلی را از مفاهیمی مانند اختالف طبقاتی گذرانده و به بحران هویتی 
رسیده است. شکل گیری گفتمان »پیشرفت« یا »توسعه« با محوریت »پول« موجب گردیده که 
حجم بســیاری از مردم کشور برای حفظ آبرو و شأن اجتماعی، خود را از دید دیگران پنهان نمایند 
و این همان بحران هویتی ذکر شده است. نشانه های تداوم این وضعیت تنها به معرفی علی ربیعی 
محدود نیست. تیم اقتصادی دولت نیز نشان می دهد محوریت سیاست های اقتصادی کماکان حول 
بازار و ســود و زیان حاصل از داللی متمرکز اســت. حضور ولی اهلل سیف از نزدیکان حزب موتلفه 
اســالمی در کسوت ریاست بانک مرکزی شاهد این مدعا است. هنوز تالش های سیف در ابتدای 
دولت یازدهم فراموش نشــده است. زمانی که با تغییر دولت موجی از خوش بینی در اقتصاد کشور 
به راه افتاد و ارزش پول ملی در مقابل واحدهای بین المللی رو به افزایش بود، ولی اهلل سیف  تمام 
توان خود را به کار بست تا این روند متوقف شود و کماکان ریال وضعیتی حقیرانه در مقابل دالر و 
یورو داشته باشد. این همان سیاستی است که چین مصرانه برای جذابیت سرمایه گذاری خارجی در 
دستور کار خود قرار داده است. باز هم تاکید می-شود که این سیاست ها بدون توجه به سیاستگذاری 
اجتماعی چین بود. در این شرایط الزم است برای یکبار هم که شده مجلس شورای اسالمی با درک 
وضعیت اجتماعی و مقاومت در مقابل هژمونی افسار گسیخته تفکر غالب و حفظ سالمت اخالقی 
در رد پیشنهادهای دندان گیر مالی ظاهر شده و رسالت تاریخی خود را در قبال مردم ایران عزیز به 

نمایش بگذارند. 

خبر اول
امیر مقدور مشهود- دبیر سرویس سیاسی 

چرا وزیرکشور روحانی 
اصول گراست؟

پیش بینی مستقل از آرای احتمالی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسالمی


