
ریاست امنیت ملی اعالم کرد که یک موتر حامل 
بیش از هفت تن مواد انفجاری را در کابل کشف و 

خنثی کرده است.
افغانستان  ملی  امنیت  اهلل طاهری سخنگوی  شفیق 
گفت: »انفجار این مقدار مواد انفجاری می توانست، 
را  چیز  همه  متری  پنجصد  و  هزار  یک  فاصله  تا 

نابود و ویران کند.«
حمله  این  گفت  همچنین  ملی  امنیت  سخنگوی 
ناکام توسط نیروهای شبکۀ جالل الدین حقانی و 

شواری کویته سازمان دهی شده بود.
گفته،  افغانستان  ملی  امینت  سخنگوی  که  آن گونه 
تن  هفت  حامل  موتر  ابتدا  می خواستند  مهاجمان 
به  آن  از  پس  و  کنند  منفجر  را،  انفجاری  مواد 
ادامه  پایتخت  کابل  در  اهدافی  به  خود  حمالت 

دهند.

در بیست و سوم حوت، نیروهای امنیتی افغانستان 
این موتر را در حومه شرقی شهر کابل متوقف کرده 
و با مهاجمان انتحاری که قصد انتقال این موتر و 
داشتند، درگیر  را  اهدافی در کابل  به  سپس حمله 

می شوند.
شفیق اهلل طاهری می گوید در این حمله، پنج تن از 
مهاجمان انتحاری کشته شده و...    ادامه صفحه ۶
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انا هلل و انا الیه راجعون
بار دیگر دشمناِن ددمنش و زبوِن مردم افغانستان، فاجعه آفریدند و شماری از اعضای خانوادۀ عبدالرئوف ابراهیمی 
رییس محترم مجلس نماینده گان از جمله پدر و برادرِ بزرگوارشان را با شماری از باشنده گان کندز طی یک حملۀ 

انتحاری به شهادت رسانیدند.
ادارۀ روزنامۀ ماندگار، مراتب تسلیت و همدردِی خویش را نسبت به مصیبت وارده به ایشان و خانوادۀ گرامی شان 
ابراز داشته و از بارگاه خداوند منان، برای شهدای این حادثه فردوس برین و برای بازمانده گانش صبر جمیل آرزو 

می دارد.

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ناامنی بدخشان ناامنی شمال است
200 تن از نیروهای امنیتی در محاصرۀ طالبان قرار دارند

انتحاری در والیت قندوز، برادر و پدر  در یک حمله 
کشته  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 

شدند و یک برادر دیگر او زخمی شده است.
چهار نفر دیگر نیز در این انفجار کشته و شش نفر دیگر 

مجروح شده اند.
ظهر  از  بعد  بزکشی  مسابقه  یک  جریان  در  انفجار 
چهارشنبۀ هفتۀ گذشته صورت گرفته...  ادامه صفحه ۶

         ماندگار

صعود  از  پس  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
بی سابقۀ تیم ملی کشور در فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( گفت که آن ها در نبود امکانات و بودجه، عدم 
حمایت دولت از فوتبال و تبعیض قومی و سیاسی، به 

این افتخار بی سابقه دست یافته اند.
از  پایین تر  توانسته  صعود  پله   48 با  افغانستان  تیم 

ترکمنستان در رده 21 آسیا و 141 جهان بایستد.
میان کشورهای جنوب آسیا، در  تیم ملی فوتبال در 
رده بندی فوتبال جهان، مقام نخست را به دست آورده 

است.
سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان می گوید که به دلیل 
نتایج تیم ملی فوتبال، تیم رده های سنی، کارکردهای 

فدراسیون  در  ساختمان هایی که  فوتبال،  فدراسیون 
در  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  شده،  ساخته  فوتبال 

رده بندی فیفا 48 پله صعود کرده است.
 یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال در مصاحبه 
سایت  در   آنچه  براساس  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با 

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( آمده، تیم ملی فوتبال 
کشورمان در سال های اخیر پیشرفت چشمگیر داشته 
است. او گفت: »براساس گزارش سایت فیفا، فوتبال 
سال  در  درصد،  بیست   ،2010 سال  در  افغانستان 
2011 سی درصد، در سال 2012...    ادامه صفحه ۶

پدر، برادر و دو برادرزاده 
رییس مجلس در یک حملة 

انتحاری جان باختند

تأملی دیگر در باب 
سخنان اخیر »رفیق کرزی«

جلوگیری از جنایت بزرگ

قصد 
توضیح 
داشتم نه 
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ســــبک 
شعری 

از گــذشته 
تا امــروز

کرزی 
می خواهد 

جانشینش را 
تعیین کند

در برگ ها

علوم اجتماعی 
در چین

صفحه 6صفحه 7

سرمربی تیم ملی فوتبال:

دولت ورزش را قومی و سیاسی ساخته است

برخی شایعات وجود دارد که در میان برادران 
آقای کرزی بر سر مسایل مالی و سیاسی، 

اختالف های شدیدی بروز کرده است. برخی 
افراد نزدیک به خانوادۀ رفیق کرزی می گویند 

که محمود کرزی و قیوم کرزی به شدت از 
رییس جمهوری ناراضی اند و می خواهند راه 

خود را از او جدا کنند. این گونه اختالف ها 
رفیق کرزی را وادار می کند که برای سرپوش 

گذاشتِن اختالف های خانواده گی و تیمی خود، به 
ابزارهای ایدیولوژیک متوسل شود

هفت تن مواد انفجاری در کابل کشف شد



با  رابطه  در  وزیران  شورای  فیصلۀ  از  پس 
واژه های  نگرفتِن  کار  به  و  معیاری  لهجه های 
نگرانِی عده یی  و  تند  واکنش  که  زمانی  بیگانه، 
را در رسانه های چاپی خواندم،  قلم به دستان  از 
عزیزان،  این  خاطِر  آرامش  برای  خواستم 

توضیحی بدهم.

 یک روز پس از چاپ آن توضیح در روزنامۀ 
وزین ماندگار، برادر هم قلم و عزیز، کاوۀ جبران، 
واکنش نشان داد و توضیح مرا توجیه خواند؛ با 
وصف این که من مثال های خوبی را از واژه های 
بیگانه، هم در زبان فارسی دری و هم در پشتو 
آورده بودم که نشان می داد هجوم واژه ها بر این 
دو زباِن شیرین ولی مظلوم، از هر جایی است. 
و...  روسی  از  اردو،  از  انگلیسی،  از  عربی،  از 
ما  وطِن  دری زبان  یک  هرگاه  که  معتقدم  من   .
اناث؛  و  ذکور  محصل،  معلم،  متعلم،  به جای: 
زنان  و  مردان  دانشجو،  آموزگار،  دانش آموز، 
به  نگاهی  اما  ندارد.  عیبی  هیچ  ببرد،  کار  به  را 
لوحه های شهر کابل نشان می دهد که از الفبای 
استفاده  هم  کاریکاتورسازی  برای  دري،  زبان 
می شود. در لوحۀ بزرگ یک رستوران در شهر 
اگر  که  فاست فود«،  »تستي  می خوانیم  کابل 
ترجمه اش کني مي شود: »غذاي لذیذ فوري«. در 
بیوتیفول«،  »بی  می خوانیم  آرایشگاه  یک  لوحۀ 
که ترجمۀ آن این است: »زیبا باش«. روی چند 

دکان سلمانی خواندم: »هیر استایل«.
روی شیشۀ عقب بیش از دوهزار موتر در شهر 
شده  نوشته  انگلیسی  زبان  به  جمالتی  کابل 
است. برای نمونه ترجمۀ دو تای آن را می آورم: 
»گریه نکن دختر، شاه برمی گردد«، »به من دست 

نزن، خطرناکم«. 
این جنون استعمال کلمات خارجي در لوحه ها، 
روی موترها و در گفتار دختران و پسران و حتا 
میان ساالن ما، به نظر شما جناب کاوه جبران و 
دیگر هم قلمان گران قدر، آیا مایۀ نگرانی نیست؟

 وزارت اطالعات و فرهنگ برای منع لوحه هایی 
که به زبان انگلیسی است و یا کلمات انگلیسی را 
با الفبای دری نوشته اند، در همکاری با شاروالی 

)شهرداری( کابل اقداماتی را روی دست دارد.
به  قرون گذشته  بزرگان  آثار  در  که  واژه هایی   
به حساب  زبان دری  اصیل  لغات  رفته اند،  کار 
می آیند. هم چنان به تکرار می گویم که واژه های 
اساسات  مطابق  هرگاه  دری  و  پشتو  در  جدید 
باشند،  شده   ساخته  زبان  دستور  و  زبان شناسی 
کردن  ترجمه  اما  هستند.  پذیرش  قابل  طبعًا 

مکانیکی نام ابزارهای فنی، همیشه موفقیت آمیز 
به دست  مضحکی  کلمات  گاهی  و  نیست 

می دهد.
کردند،  ترجمه  را  »بایسیکل«  انگلیسی  کلمۀ 
حصۀ  در  اما  آمد؛  به دست  »دوچرخه«  آن  از 
حاصل  چیزی  زدند،  زور  هرچه  »موترسایکل« 

نشد و ناچار آن را »موترسیکلت« نامیدند.
بزرگ  تأثیر  می توان  تاجیکستانی ها  زبان  بر   
زبان روسی را مشاهده کرد. در زبان روسی اگر 
کسی بسیار سپاس گزار باشد و بخواهد بگوید: 
»بسیار تشکر«، می گوید: »بالشوی اسپه سیبه« که 
تاجیکستان  در  است.  بزرگ«  »تشکر  آن  معنی 
عوض »بسیار تشکر« می گویند: »رحمت کالن«. 
در  که  کردم  توضیح  این که  وصف  با  نمی دانم 
وزارت اطالعات و فرهنگ کسی با هیچ زبانی 
دشمنی ندارد و کمیسیون هایی که تشکیل شده، 

ادیبان  و  زبان شناسان  همکاری  به  انشاءاهلل 
برای  به فرهنگستان مبدل خواهد شد و  وطن، 

پاک سازی هر دو زبان کار خواهد کرد.
بردن  کار  به  با  بار  که چند  کاوۀ جبران  جناب 
باید  کرده اند،  نوازش  مرا  نمی داند«  »نورانی 
هیچ گاهی  خداوند  عاجز  بندۀ  این  که  بدانند 
که  می دانم  این قدر  اما  نکرده ام.  دانایی  ادعای 
واژۀ »دری« از سوی بزرگان ما قرن ها پیش به 
تنهایي و نه با کلمۀ فارسي به کار رفته است. از 
به خاطر دراز نشدن گپ،  مثال، فقط  میان ده ها 

چند مثال می آورم: 
من آنم که در پای خوکان نریزم 

مرین قیمتی ُدر لفظ دری را 

ناصر خسرو
کسی که طبع من اندر مدیح او دارد

به  قیمت ُدر دریا  هزار دردری 
ازرقی 

تا ازین در دری چون خامه شکرافشان کنی 
از فصاحت گویی اندر خامه داری ذوالفقار  

ازرقی 
دست رادش در دهانم ُدر دریایی نهاد 

چون ببارید از زبانم پیش او دردری 
  معزی 

گر شعرهای من همه در مدح اوستی 
دیوان من خزانۀ در دریستی 

معزی 
و  است  دره  به  منسوب  دری  زبان  که  گفته اند 
دو  هر  است.  دربار  به  منسوب  که  گفته اند  نیز 

می توانند وجه تسمیۀ زبان دری باشند؛ زبانی که 
از دره های خراسان به دربارهای خراسان و بعد 

به سایر دربارها رفت.
دری  جبران،  کاوه  جناب  تصور  برعکس 
نام  بلکه  نیست،  پارسی  زبان  برای  صفتی 
به  خودش  که  است  زبان  این  برای  دیگری 
علت زیبا بودن خود صفتی دارد که عبارت 
از همان »ُدر« است و نمونه هایش در باال آمد. 
عوض  چرا  من  که  گفته اند  جبران  کاوه  آقاي 
برده ام.  کار  به  را  دري  زبان  تنها  دري،  پارسي 
باید خاطرنشان کنم که حتا سعدي و حافظ که 
در ایالت فارس زنده گي مي کردند، فارسي دري 

نگفته اند. 
ز شعر دل کش حافظ کسي شود آگه / که لطف 

طبع و سخن گفتن دري داند     
بزرگان ادب ما، همه زبان دري و لفظ دري وُدر 

دري گفته اند.
من یک تصور پر از تعصب را نیز نابه جا می دانم 
که بعضی ها فکر می کنند همۀ غیرفارسی زبان ها 
دشمن فارسی دری هستند. همین اکنون بهترین 
ترکمن تبار  ازبک تبار،  نویسنده گان  و  شاعران 
شاعران  و  نویسنده گان  که  داریم  نورستانی  و 
خوب زبان دري هستند. اشعار دری خوشحال 
و  هجری  خان  اشرف  بابا،  رحمان  ختک، 
معاصر،  پشتون تبار  دری گوی  شاعران  تن  ده ها 
از  غیر  که  متعصبانی  است.  من  مدعای  شاهد 
خود کسی را نمی پذیرند، در هر قومی از اقوام 

افغانستان هم هستند که حساب شان جداست.
سودجو  که  کنم  اضافه  مي خواهم  اخیر  در 

که  رهین  دوکتور  مانند  شخصیتي  خواندن 
عمري را در پاکي نفس گذرانده و پژوهش گر 
عالي قدر زبان و ادب پرافتخار ماست، جفاکاري 
و ناجوان مردي است. جناب کاوه جبران به من 
طعنه داده اند که در خدمت دولت قرار دارم. اگر 
تمام  پس  است،  مشروع  و  منتخب  دولت  این 
خدمِت  در  باید  وزارت خانه هایش  کارمندان 
آن قرار داشته باشند. اگر دفاع من از واژه هاي 
اصیل زبان هاي رسمي ما و مخالفتم با واژه هاي 
وارد  بي رویه  بسیار  گاهي  که  دیگر  زبان هاي 
پس  باشد،  نادرستی  کار  مي شوند  ما  زبان هاي 
آقاي جبران آناني را که در خدمت سرمایه هاي 
سود  به  و  گرفته اند  قرار  بادآورده  و  نامشروع 
تجارت هاي  و  بلندمنزل ها  آن چناني  صاحبان 
بزرگ داخل و خارج قلم مي زنند، چه مي نامند؟
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جالل نورانی

قصد توضیح داشتم نه توجیه!  

ادامۀ بازی موش وپشِک ایاالت متحده و جناب کرزی، بیان گِر 
افغانستان  استراتژیک  غیر  و  ناپایدار  فوق العاده  سیاست های 
مطابق  کرزی  آقای  جناب  گاهی  از  هر  که  آن گونه  است. 
ایاالت متحده  نشانی  به  را  اظهارات شگفت انگیزی  مزاجش 
گاه گاهی  امریکایی   مقامات  همین گونه،  و  می دارد  گسیل 
حکومت افغانستان را متهم به کوتاه کاری، فساد، قانون شکنی 

و... می کند. 
به  نسبت  را  خود  بی اعتمادِی  مراتب  طرف  دو  هر  این که 
ناپایداری  نشان دهندۀ  خود  می گذارند،  نمایش  به  یک  دیگر 
روابط دولت های افغانستان و ایاالت متحده است. بدین گونه 
می توان دریافت که چنین بی اعتمادی و ناپایداری روابط، در 
آینده نمی تواند ادامۀ نظام و وضعیت کنونی را تضمین نماید. 
قسمِی  خروج  و   2014 سال  شدِن  نزدیک  دیگر،  طرف  از 
نیروهای جامعۀ جهانی، چالش دیگری ست که به شدت اذهان 
عامه را پریشان کرده است. این مسأله نیز نقش تأثیرگذاری بر 
روابط افغانستان و ایاالت متحده داشته است؛ به ویژه این که 
نیامده  به وجود  تاهنوز  افغانستان  در  نیروهای خارجی  بدیل 
بار ها  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی  از  آن که  با  است. 
صحبت شده، اما این نیرو ها عماًل از برقراری امنیت و مهار 
دشمن عاجز بوده اند و این موضوع نیز توانسته باعث خلق 

نگرانی عمومی گردد. 
اما از همه مهم تر، مسالۀ انتخابات است که موجی از نگرانی 
به  انتخابات پیش رو،  به  بیشتر مردم  گسترده  را خلق کرده. 
نگاه  کشورشان  یازده سالۀ  تاریخ  در  عطف  نقطۀ  یک  عنوان 
می کنند. باور عمومی بر آن است که حکومت در پی مصادره 
حرکات  از  بسا  زیرا  است.  انتخابات  کشیدِن  چالش  به  و 
و  کرزی  جناب  که  داده   نشان  حکومت  سیاست های  و 
ندارند.  انتخابات  این  برگزارِی  به  زیادی  میل  همراهان شان 
ناامنی،  افزایش  انتخاباتی،  جدید  کارت های  چاپ  عدم 
سیاست مصالحه با طالبان و زیر پا گذاشتن مواردی از قانون، 

شک مصادرۀ انتخابات را تقویت کرده است. 
در صورتی که این شک وگمان به واقعیت بپیوندد، باید فاتحۀ 
را  کنونی  نظام  یازده سالۀ  دستاوردهای  تمام  و  دموکراسی 

خواند.
عدم  نگرانی ست،  مایۀ  همه  از  بیش  آن چه  میان،  این  در  اما 
که  است  اپوزیسیون  گروه های  انسجامِ  و  اتحاد  و  حضور 
دست کم به عنوان یک نیروی بازدارنده و منتقد،  شناختی از 
آن وجود دارد. سوگ مندانه ما شاهد چنین نیرویی در یازده 
سال گذشته نبودیم. هرچند نشانه های کوچکی از آن همواره 
هرگز  دالیل  پاره یی  اثر  در  نشانه ها  این  اما  داشته،  وجود 
تأثیرگذار  و  منتقد  مقتدر،  نیروی  یک  عنوان  به  نتوانسته اند 
نضج بگیرند. این نیرو ها حتا در زمانی که پوتانسیل بالفعل و 
بالقوۀ آن وجود داشته و عالوه بر آن، انتظار مردم و نیاز آن هم 
متصور بوده، در اثر مدیریِت نامناسب مسووالن این نیرو ها به 

ثمر ننشسته اند. 
با توجه به همۀ چالش هایی که در باال ذکرشان رفت، نیاز به 
یک جمع آمِد بزرگ و ملی، بیش از گذشته احساس می شود. 
جمع آمدی که متشکل از همۀ نیروهای سیاسی و منتقِد حاضر 
در کشور باشد و در آینده بتواند نقش مهمی را در سرنوشِت 

این کشور ایفا کند.
جهادی،  و  سیاسی  شخصیت های  گروه ها،  احزاب،  هرچند 
نیروهایی اند  اجتماعی، همه  فعاالن  رسانه ها، جامعۀ مدنی و 
که عماًل در صحنۀ سیاسی افغانستان حضور داشته و دارند؛ 
باعث  آن ها  گروهِی  و  انفرادی  عمل کردِ  سوگ مندانه  اما 
روی  ملموس شان  اثرگذارِی  شاهد  افغانستان  مردم  که  شده 
کارکردهای حکومت و تیم حاکم نباشند. و در یک حکم کلی 
می توان گفت که اکثِر این نیرو ها خواست ها و اهداف مشابهی 
همکاری  عدم  از  ناشی  که  سوءتفاهماتی  اثر  در  ولی  دارند 
پراکنده  صورت  به  کدام  هر  است،  هم دیگر  میان  اعتماد  و 
تقاضا  افغانستان  امروزِ  فعالیت می کنند. در حالی که شرایط 
می کند: این نیرو ها دور هم گرد آمده و با به راه انداختن یک 

گفت وگوی جمعی، تمام مشکالت را از سر راه بردارند. 
و  منتقد  بالقوۀ  نیروهای  آمدن  گردهم  که  تردید  بدون 
امید  یگانه  جمعی،  گفت وگوی  به راه انداختن  و  اپوزیسیون 
نقطۀ  به  را  جامعه  در  موجود  یأس  تا  است  افغانستان  مردم 
جناب  به زودی  صورت،  این  غیر  در  سازند.  مبدل  روشنی 
یک  به  را  موجود  نگرانی های  تمام  همراهش،  تیم  و  کرزی 
حقیقِت تلخ و سیاه تبدیل خواهند کرد که آن گاه فرصتی برای 

جبران نخواهد بود.

چالش های عمدۀ کشوری 
و پراکنده گی اپوزیسیون

من یک تصور پُر از تعصب را نیز نابه جا می دانم که بعضی ها فکر می کنند همۀ 
غیرفارسی زبان ها دشمن فارسی دری هستند. همین اکنون بهترین شاعران و 
نویسنده گان ازبک تبار، ترکمن تبار و نورستانی داریم که نویسنده گان و شاعران 
خوب زبان دري هستند. اشعار دری خوشحال ختک، رحمان بابا، اشرف خان 
هجری و ده ها تن شاعران دری گوی پشتون تبار معاصر، شاهد مدعای من است. 
متعصبانی که غیر از خود کسی را نمی پذیرند، در هر قومی از اقوام افغانستان هم 
هستند که حساب شان جداست

 )پاسخی به »توجیه نادرست از یک تصمیم نادرست!«
 نوشتۀ کاوه جبران(
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پارلمان میانمار نخستین گام را برای اصالح احتمالی قانون اساسی 
تدوین  آن  پیش نویس  نظامی  حکومت  تحت  که  قانونی  برداشت، 
شده و مانع از آن می شود که آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل و 

رییس حزب مخالف، به ریاست جمهوری برسد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قانون اساسی پس از رفراندوم سال 
2008 تصویب شد که به عنوان یک قانون اساسی غیر دموکراتیک 

در نظر گرفته می شود.
ریاست  معاونین  و  جمهوری  ریاست  کاندیداهای  قانون  این  در 
جمهوری که همسران یا فرزندانشان شهروند کشور دیگری هستند، 
آریس«  »مایکل  سوچی،  درگذشته  همسر  می شوند.  صالحیت  رد 

انگلیسی بود و پسرانش هم در انگلیس متولد و بزرگ شده اند.
قانون اساسی همچنین یک چهارم جایگاه های پارلمانی را به نظامیان 

منتخب از سوی رییس نیروهای مسلح می دهد.
کرد:  بیان  سوچی  سان  آنگ  حزب  اعضای  از  یکی  کیانگ،  اوهن 
زاو«  »تین  و  مینت«  »آی  از سوی  اساسی  قانون  بررسی  و  اصالح 
که دو تن از فرماندهان اسبق و مسئولین بلند مرتبه حزب حاکم در 
کشور هستند، پیشنهاد شد؛ حزب »اتحاد همبستگی و توسعه« که از 

حمایت نظامیان برخوردار است.
قانون  است  که الزم  دریافته اند  آنها  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  وی 
اساسی کنونی کشور اصالح شود، تا دموکراسی واقعی برقرار گردد.
زمانی که حزب حاکم در سال 2010 در انتخابات عمومی پیروز شد 
و تین سین، به ریاست جمهوری رسید، خونتا در مارس 2011 کنار 
در  آزاد گذاشته و سعی  را  رییس جمهور جدید هم کشور  رفت. 

مدرنیزه کردن اقتصاد را دارد.
عمومی  انتخابات  سوچی  دموکراسی«  برای  ملی  »اتحاد  حزب 
از  تن   42 و  وی  گذشته  سال  آوریل  در  اما  بود  کرده  تحریم  را 
همکارانش انتخابات میان دوره ای را بردند و در پارلمان کرسی هایی 
را به خود اختصاص دادند. از آن زمان اولین اولویت سوچی اصالح 

قانون اساسی بوده است.
این بازبینی می تواند تغییراتی که بوجود آورد که به آنگ سان سوچی 
این امکان را می دهد تا پس از انتخابات عمومی 2015 رییس جمهور 

شود.
این بازبینی هم چنین می تواند نقش آتی و راهبردی سیاسی ارتش 

را نیز تعیین کند.
یک مقام رسمی عالی رتبه پارلمان گفت: کمیته بررسی شامل اعضای 
نماینده  یک  است.  خارجی  کارشناسان  و  مختلف  سیاسی  احزاب 
نظامی نیز که خواست نامش فاش نشود، از اصالحات پیشنهاد شده 
ریاست  برای  سوچی  راه  سر  موانع  می تواند  که  چرا  کرد  استقبال 

جمهوری را از میان بردارد.

تغییر معنای پیروزی و شکست 

در جنگ هـای قرن 21
نقش  معنی  درخصوص  باید  »امریکا 
همینطور  و  خود  امنیتی  و  نظامی 
چه گونگی پیروزی در جنگ ها در افکار 

و تلقی خود تجدید نظر کند.«
این  درباره  و  باختیم  را  ویتنام  جنگ  ما 
عین  در  و  دارد  وجود  کمی  ابهام  قضاوت 
دارد.  وجود  ما  برای  نیز  کمی  تسلی  حال 
مطمینًا باختن بدتر از بردن است و پیروزی 
همواره بهتر از شکست است اما چه می شود 
تعیین  برای  مشخصی  راه  دیگر  که  اگر 
جنگ های  در  ما  پیروزی  یا  و  شکست 
اگر  می شود  باشد؟ چه  نداشته  وجود  فعلی 
که مشخص شود هر دو جنگ های عراق و 
افغانستان بدون مطمین شدن در دستیابی به 
باشند؟ در یک  نتایج ملموس جنگیده شده  
چنین موارد گیج کننده اما قابل قبولی امریکا 

باید با آینده یی حاوی پایان های مبهم برای جنگ ها و با 
نتایجی که حتی بی ثبات کننده تر از نتایج حاصل شده از 
در یک  روبرو شود.  واضح هستند،  طریق شکست های 
تار  و  تیره  ملی  آینده  یک  با  ظاهرا  ما  سناریویی  چنین 
مواجه خواهیم شد که در آن با یک بی اطمینانی بی پایان 
و حقیقی که در نتیجه بی امنیتی طوالنی مدت است روبرو 
هستیم. این سناریوی بی سابقه تا چه میزان محتمل است؟ 
دیدگاه های فعلی ما درباره جنگ های عراق و افغانستان 
هر چه که باشد یک قضاوت مسلم است و آن این است 
عرصه های  در  شکست  و  پیروزی  سنتی  معیارهای  که 
دیدگاه  این  نیستند.  مشخصی  معنای  دارای  دیگر  فعلی 
با  امریکا  تمام  نیمه  جنگ  خصوص  در  بیشتر  چه  هر 
تروریسم که در جریان است صدق می کند. در گذشته 
سهولت  به  پایان  و  آغاز  دارای  ما  کشور  که جنگ های 
قابل تعیین بود، اعالم شکست ها یا پیروزی ها می توانست 

دارای معنای سیاسی و نظامی باشد.
بین  همزمان  درگیری های  در  ما  که  هنگامی  امروزه  اما 
کشوری و یا مبارزه با تروریسم درگیر هستیم درحالی که 
این جنگها هرگز با پایان دهنده های عادی جنگ ها نظیر 
یا معاهده های دیگر تمام نمی شوند، چنین  آتش بس و 
اعالم شکست  یا پیروزی کاذب خواهد بود. اکنون خط 
مرزبندی کننده میان درگیری و صلح خاکستری و محو 
سوی  از  آشکار  تسلیم های  دیگر  آینده  در  است.  شده 
دشمنان در کار نخواهد بود. به جای رژه ها و گل ها تنها 
کننده  خسته  و  خالی  تو  لفاظی های  و  رنج  فرسودگی، 

خواهیم داشت.
اما سوال این است که این چه معنی برای امریکا دارد؟ 
حداقل آن این است که نشان می دهد که ما نباید دیگر 
به انتظارات راهبردی بیهوده و منسوخ شده چنگ بزنیم. 
کلیشه ای  تقاضاهای  نظامی جدی جدید دیگر  تفکر  در 
سیاستمداران و ژنرال ها مبنی بر اینکه ما باید به طریقی به 
سختی راه خود را ادامه دهیم تا یک پیروزی شکوهمند 
حقیقت  یک  این  ندارد.  ای  پایه  دیگر  آوریم  دست  به 
بی چون و چرا و پذیرفته شده است که این سفارش های 
آسیب پذیری  و  بیشتر  درماندگی  به  را  امریکا  بیهوده 
که  مواردی  در  ساخت.  خواهند  دچار  مطلق  کمابیش 
کسی اخبار را نگاه نکرده باشد درمی یابد که قدرت ملی 
ما همواره مشروط به موفقیت و ثروت ملی ما بوده است. 
و  پیروزی  معنای  تغییر  از  نیز  دیگر  جدی  مشکل  یک 
شکست ظاهر می شود. تا زمان حادثه هیروشیما در ماه 
تا  همگی  امپراطوری ها  و  ایالت ها  شهرها،   1945 اوت 
زمانی که ارتش های آنها ابتدا شکست نمی خورد اصوالً 
از تخریب سرزمین ایمن بودند. برای مهاجمان احتمالی 
برای  شده  حساب  ظرفیت  یک   1945 سال  از  پیش 
برای  نیازمند یک ظرفیت حساب شده  تخریب همواره 
پیروزی در جنگ بود. این مفهوم دیگر موضوعیت ندارد. 
از نقطه نظر تضمین زنده ماندن یک کشور و نه حتی فقط 
امریکا، هدف مبتنی بر جلوگیری از یک شکست نظامی 
کالسیک اکنون مرتبط با تصور غلط و خارج از موضوع 
است. از نقطه نظر جایگاه برتر امریکایی ما نیز جلوگیری 
از شکست باعث تضمین ایمنی مورد نیاز ما از تهاجم و 

یا تروریسم نخواهد شد. اکنون ما ممکن 
چشمگیر  تخریب  جلوی  بتوانیم  است 
نیروهای نظامی خود را بگیریم و حتی 
در  را  تدریجی  عملیاتی  اهداف  برخی 
طول راه خود حاصل کنیم اما ما باید با 
نیز  العاده  خارق  و  وجودی  آسیب های 

روبرو شویم.
از  ما چیست؟  دشمنان  برای  این  معنی 
آن  باید  ما  که  دورنمایی  آنها  نظر  نقطه 
الزم  دیگر  که  است  این  کنیم  درک  را 
شویم  پیروزی  را  جنگی  لزوما  نیست 
نظامی  درگیری  هرگونه  در  حتی  یا  و 
الزم  دشمنان  این  باشیم.  پیروز  خاص 
و  دریایی  راهبردهای جنگی  که  ندارند 
کنند.  درک  را  پیچیده  و  سنتی  زمینی 
آنها دیگر به اصطالح برای از بین بردن 
آتن الزم نیست در جنگ ترموپیل )تصرف آتن از سوی 

خشایارشا - 480 قبل از میالد( پیروز شوند.
یا  و  کشوری  دشمنان  چه  ما  بی شمار  دشمنان  برای 
غیرکشوری دیگر دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که به 
طراحی آنچه که استراتژیست ها »چند برابر کننده نیرو« 
می خواندند، بپردازند و یا »همبستگی معنی دار نیروها« 
را درک کنند. امروز چه ما درک کنیم و چه نکنیم این 
آورند  در  زانو  به  را  ما  آنکه  بدون  می توانند  دشمنان 

آسیب های جدی به ما وارد کنند.
بخشی از این حقیقت وحشتناک است اما در عین حال 
حیاتی  دیگر  عبارت  به  است.  حیاتی  حقیقت  یک  این 
انجام  اشتباه  کار  ما  که  است  خاطر  این  به  نه  آن  بودن 
تکنولوژی های  تحول  طبیعی  نتیجه  تنها  بلکه  داده ایم 
تحول  این  جلوی  است.  تروریستی  و  ملی  نظامی 
تکنولوژیکی خاص را نمی توان گرفت. آسیب پذیری های 
اولیه  در غیاب هرگونه شکست  امریکا  فزاینده  و  فعلی 
راهبردی  زندگی  در  حقیقت  یک  نمایانگر  سادگی  به 
مناسب  بهره برداری  آن  از  و  شده  تحمل  باید  که  است 
شود. برای تضمین اینکه این آسیب پذیری ها قابل تحمل 
با همکاری  که  مجبور خواهیم شد  به زودی  ما  هستند 
برای صف آرایی های  ایده های جدید مشخصی  یکدیگر 
بین المللی سودمند و همینطور یک شیوه متعارف نظامی 
جامع و جدید ایجاد کنیم. این همچنین دربرگیرنده یک 
بازدارندگی و پیشگیری بهینه شده و گزینه های بهینه نبرد 

خواهد بود.

راه برای ریاست جمهوری 
آنگ سان سوچی هموار شد

نخست وزیر جدید چین 
برگزیده شد

ایبرا - بارسا در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا!

وضعیت جسمانی زندانیان 
گوآنتانامو وخیم است

دور  یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی 
نهایی  چهارم  یک  دور  بازی  مهم ترین  شد. 
بود.  خواهد  یوونتوس  و  بایرن  رویارویی 
برخورد  هم  دور  این  رویارویی  مهم ترین 

دوباره زالتان ابراهیموویچ  و بارسلوناست.
لیگ  نهایی  یک چهارم  دور  قرعه کشی 
قهرمانان اروپا در نیون سویس انجام شد و 8 
تیم صعود کرده به این مرحله حریفان خود 
این  براساس  تیم ها  رویارویی  شناختند.  را 

قرعه کشی این گونه است:
یک چهارم نهایی:

ماالگا - دورتموند
رئال مادرید - گاالتاسرای

پاری سن ژرمن - بارسا
بایرن مونیخ - یوونتوس

بازی های دور رفت دور یک چهارم نهایی دوم و سوم اپریل و بازی های دور برگشت نهم 
و دهم همان ماه برگزار می شوند.

قرعه کشی دور نیمه نهایی هم 12 اپریل در نیون سویس برگزار می شود و چهار تیم راه یافته 
حریفان خود را خواهند شناخت. بازی های دور رفت این مرحله هم قرار است، 23 و 24 
اپریل و بازی های برگشت 30 اپریل و اول ماه مه برگزار شود. دیدار فینال هم 25 ماه مه 

در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار می شود.
استیو مک منمن، بازیکن  سال های گذشته لیورپول و رئال مادرید که دو بار با قوهای سپید 
از  تیم ها را  نهایی قرعه  بازی  به عنوان سفیر  اروپا را تجربه کرد،  لیگ قهرمانان  قهرمانی 

گلدان بیرون آورد.
همچنین دور یک چهارم نهایی لیگ اروپا هم قرعه کشی شد که نتایج آن این گونه است:

چلسی - روبین کازان
تاتنهام - بازل

فنرباغچه - التزیو
بنفیکا - نیوکاسل

جمعه،  روز 
کنگره  اعضای 
 - خلق  ملی 
پارلمان جمهوری 
در   - چین  خلق 
ساالنۀ  اجالس 
خود در پکن، لی 
معاون  کچیانگ، 
حزب کمونیست را به عنوان رییس جدید هیات وزیران - نخست 

وزیر - این کشور تایید کردند.
آقای لی در اجالس حزب کمونیست در پائیز سال گذشته به سمت 
معاون حزب تعیین شده بود و انتصاب او به نخست وزیری نیز از 
ملی خلق  کنگره  اعضای  رای  رسید.  می  نظر  به  قطعی  زمان  همان 

صرفًا جنبه تشریفاتی داشته است.
لی کچیانگ، پنجاه و هفت ساله، جانشین ون جیابائو می شود که از 
سال 2003 میالدی، سمت نخست وزیری را در دست داشته و در 
تغییر و تحوالت ده ساله رهبری جمهوری خلق چین، از این سمت 

کناره گرفته است.
در حالیکه آقای ون در زمان نخست وزیری، دومین شخصیت دولتی 
لی  شد،  می  محسوب  کمونیست  حزب  شخصیت  سومین  فقط  و 
کچیانگ دومین مقام را هم در حزب و هم در دولت در اختیار می 
گیرد که می تواند به معنی اهمیت خاصی باشد که رهبران چین برای 

نقش اجرایی نخست وزیر در سال های آینده قایل شده اند.
دبیرکل حزب  ملی خلق رسما شی جین پینگ،  کنگره  روز گذشته، 
کمونیست را در هم مقام ریاست جمهوری تایید کرد و به این ترتیب، 
نسل جدیدی ار رهبران حزبی و دولتی، اداره امور پر جمعیت ترین 

کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان را در دست می گیرند.
نماینده مردم جمهوری خلق  پارلمان و  به عنوان  ملی خلق،  کنگره 
چین، هر سال یک بار اجالس عمومی دارد و در نشست روز جمعه 
اجالس ساالنه، آقای لی با اکثریت 2940 رای موافق در برابر 3 رای 

مخالف و شش رای ممتنع به سمت نخست وزیر منصوب شد.
در نظام سیاسی چین که با وجود تحوالت گسترده اقتصادی سال های 
ملی  کنگره  اعضای  است،  کمونیستی  حکومت  یک  همچنان  اخیر، 
خلق عماًل فاقد استقالل رای هستند و اجالس یا کنگره ساالنه این 
پیشتر  که  شود  می  برگزار  تصمیماتی  تایید  منظور  به  معموال  نهاد 

توسط گروه رهبری اتخاذ شده است.

وکالی  از  تن   45
زندانیان  مدافع 
نامه یی  در  گوآنتانامو 
امریکا  دفاع  وزیر  به 
با اعالم اینکه وضعیت 
زندانیان  جسمانی 
از  است  وخیم  بسیار 
برای  خواستند  وی 
شرایط  به  دادن  پایان 
وارد  زندان  کنونی 

عمل شود.
الجزیره،  گزارش  به 
زندانیان  وکیل   45

گوآنتانامو در این نامه آورده اند: دست کم 24 تن از زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند 
به دلیل پایین آمدن قند خود آنها هوشیاریشان را از دست داده اند و زندانیانی که دست 

به اعتصاب غذا زده اند بین 9 تا 13 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده اند.
وکالی زندانیان گوآنتانامو در این نامه آورده اند: تعداد زیادی از 166 زندانی بند شش 
زندان گوآنتانامو اعتصاب غذا کرده اند و در صورتی که چاره یی برای این امر اندیشیده 

نشود وضعیت آنها وخیم تر خواهد شد.
زندانیان بند شش زندان گوآنتانامو که اصلی ترین بند این زندان مخوف محسوب می 
شود در اعتراض به بی حرمتی به قرآن و عکس ها وسائل شخصیشان از ششم ماه 

گذشته میالدی دست به اعتصاب غذا زده اند.
این در حالی است که مسووالن زندان گوآنتانامو اعالم کرده اند تا کنون هیچ یک از 
ماموران این زندان حتی قرآن را لمس هم نکرده اند و با قرآن با احترام زیادی رفتار 

می کنند.
چاک هاگل، وزیر امور خارجه امریکا در سال 2005 و زمانی که یکی از سناتورهای 
مجلس سنای امریکا بود زندان گوآنتانامو را یکی از زندانهایی خواند که »باعث تخریب 

وجهه امریکا در سطح جهان« شده است.
وکالی زندانیان گوآنتانامو امیدوارند که هاگل برای تعطیلی زندان گوآنتانامو و یا دست 

کم پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان بند شش، اقدامی موثر انجام دهد.

لوئیس رنه برس/ یو.اس. نیوز           
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بخش نخست

اشتباهات جیمز باند در 
رژیم غذایی!

یکی از پرطرف دارترین قهرمانان فیلم های سینمایی از 50 سال پیش تا کنون، مأمور ارشد 
اطالعاتی یعنی »جیمز باند« است. باند برای انجام هر کدام از عملیات های خود، نیاز به 
انرژی زیادی داشت؛ به همین دلیل رژیم غذایِی او بسیار پرانرژی و سرشار از پروتیین و 
کربوهیدرات بود. در حقیقت شخصی مانند باند تقریبًا به اندازۀ یک افسر نیروی زمینی 
ارتش، انرژی مصرف می کرد که میزان آن در حدود 6 هزار کالری در روز محاسبه شده 
از فیلم های مأمور 007 را تماشا کرده اند، آرزو  افرادی که تاکنون یکی  است. بعضی  از 
این  از  بسیاری  باشند.  را داشته  باند  مانند جیمز  متناسب  بدنی عضالنی و کاماًل  داشتند 
باند با خوردن غذاهای خاص به این فرم بدنی رسیده است،  افراد تصور می کنند آقای 
بنابراین بعضی از عالقه مندان به این گونه فیلم ها فکر می کنند که با تقلید از رژیم غذایی 
مأمور 007، می توانند مانند او اندامی متناسب داشته باشند. اما آیا واقعًا جیمز باند درست 

غذا می خورد؟
  اشتباه اول: خوردن گوشت

قطعًا همۀ عالقه مندان به جیمز باند می دانند که او عاشق گوشُت قرمز است و همیشه روی 
میز او غذاهایی مانند استیک، همبرگر و... به چشم می خورد. در یکی از جلدهای سری 
با نام »از روسیه با عشق« عنوان شده است که جیمز باند یکی از  کتاب های جیمز باند 
طرف داران پروپاقرص کباِب ترکی است. اما آیا مي دانید اگر یک انسان معمولی به اندازۀ 

جیمز باند گوشت قرمز مصرف کند، چه خطرهایی سالمِت او را تهدید می کند؟ 
محققان معتقدند، افرادی که در مصرف غذاهای گوشتی و محصوالت پروتیینی که معموالً 
با سرخ کردن تهیه می شوند، زیاده روی می کنند، باید در مرحلۀ اول منتظر ابتال به سرطان 
خطرناک  کیمیایی  مواد  تولید  باعث  باال،  حرارت  معرض  در  گوشت  دادن  قرار  باشند. 
کیمیایی خاصی  مواد  کار  این  با  می کند.  وارد  آسیب  بدن   DNA به  که  آن می شود  در 
HCA نامیده می شوند.  PAHها  و  HCAها  اختصار  به  که  تولید می شود  در گوشت 
برای مدت طوالنی در معرض  پروتیین موجود در گوشت  تولید می شوند که  ها زمانی 
حرارت قرار می گیرد و PAHها زمانی ساخته می شوند که چربی موجود در گوشت روی 
شعلۀ آتش می افتد و دود تولید شده ناشی از آن، مواد کیمیایی سرطان زا را روی گوشت 

پراکنده می کند.
  چه میزان مجاز به مصرف گوشت هستیم؟

جیمز باند در هر وعدۀ غذایی مقدار زیادی گوشت می خورد، اما واقعًا یک انسان معمولی 
تا چه حد مجاز به مصرف گوشت است؟

دانشمندان در آخرین تحقیقات خود اعالم کردند، هر فرد در طول هفته حداکثر می تواند 
500 گرم گوشت قرمز مصرف کند تا از بیماری هایی مانند سرطان در امان باشد. با این که 
گوشت قرمز یکی از مهم ترین منابع آهن است، اما مصرف بیش از حد آن می تواند باعث 
از شایع ترین عوامل  قلبی و سرطان شود. سرطان رودۀ بزرگ یکی  بیماری های  به  ابتال 
مرگ ومیر در جهان است و تحقیقات نشان می دهد، افرادی که بیش از اندازه از گوشت 
قرمز و محصوالت مشتق شده از آن استفاده می کنند، بیشتر از دیگران به این سرطان دچار 

می شوند.
  اشتباه دوم: وعدة صبحانه

شامل  معموالً  که  می داد  تشکیل  را  باند  جیمز  غذایی  رژیم  از  بخش  مهم ترین  صبحانه 
تعداد زیادی تخم مرغ و سوسیس بود. این صبحانۀ سنگین و سرشار از پروتیین، مأمور 
007 را تا فرا رسیدن وعدۀ غذایي چاشت سیر نگه می داشت و ماشیِن او را برای انجام 
عملیاِت دشوار روشن می کرد. جیمز باند با این نوع غذا خوردن آهن زیادی را وارد بدن 
خود می کرد و با مصرف تخم مرغ هم نیازش به پروتیین برطرف می شد. اما به گفتۀ دکتر 
»کاترین کالین« از سازمان رژیم غذایی انگلستان، این صبحانه مخصوص یک مرد بسیار 
امروز  بدنی یي که مردان  این در حالی است که حداکثر تحرک  فعال و پرتحرک است. 
هنگام صبح دارند، آن است که در موتر بنشینند و خود را به محل کار برسانند. اگر شخصی 
به اندازۀ جیمز باند هنگام صبح تخم مرغ بخورد، باید منتظر بیماری قلبی باشد. تحقیقات 
نشان می دهد، مصرف زردۀ تخم مرغ باعث پر شدن دیوارۀ داخلی رگ ها با پالک هایی 
می شود که از کلسترول انباشته شده اند. تشکیل پالک یکی از دالیل شایع حمالت قلبی و 

سکته به شمار می آید و ساالنه جان تعداد زیادی از مردم را می گیرد.
  چه میزان مجاز به مصرف تخم مرغ هستیم؟

تخم مرغ یکی از بهترین غذاها برای وعدۀ صبحانه است. پروتیین  موجود در تخم مرغ، 
به خصوص در سفیدۀ آن، به ما در بیدار ماندن و به دست آوردن حس هوشیاری هنگام 
صبح کمک می کند. این غذا مغز را وادار می کند کالری بیشتری بسوزاند و به این ترتیب 
به حفظ تناسب اندام هم کمک زیادی می شود. اما دانشمندان مصرف زیاد زردۀ تخم مرغ 

را اصاًل به صالح نمی دانند.
تحقیقات نشان می دهد، افرادی که در هفته بیش از 3 بار زردۀ تخم مرغ می خورند، بسیار 
بیشتر از افرادی که حداکثر 2 زردۀ تخم مرغ مصرف می کنند، دارای پالک  در رگ های 
خونی و قلبِی خود هستند. زردۀ تخم مرغ یکی از منابع بسیار غنی از کلسترول است و 

می تواند به جمع شدِن کلسترول در رگ ها کمک کند.

جامعه  با  که  است  دانشی  اجتماعی  علوم 
کثرت  به  توجه  با  دارد.  سروکار  انسان  و 
موضوعات و شاخه های آن، تعاریف زیادی 
انتخاب  تعاریف،  به کثرت  با توجه  دارد و 
می باشد؛  مشکل  بسیار  کامل،  تعریف  یک 
مشترکی  فصل  دارای  تعاریف  همۀ  ولی 
و  جامعه  انسان،  آن ها  همۀ  در  که  هستند 
فرهنگ وجود دارد. بنابرین، ما هم در این جا 
خیلی  آن  نظرِی  جنبه های  و  تعاریف  با 
تمامی  گرفتن  نظر  در  با  بلکه  نداریم،  کار 
موضوعات و شاخه های علوم اجتماعی، به 
صورت کلی کارکردهای این علوم در جامعۀ 

بزرگ و پهناور چین را به طور مختصر مورد 
بررسی قرار خواهیم داد. 
  چین در یک نگاه 

جمهوری خلق چین کشوری است با تاریخ 
طوالنی و فرهنگ و تمدن غنی در جنوب 
شرق آسیا، با جمعیت بیش از 3/1 میلیارد، 
میلیون کیلومتر مربع، دارای  با وسعت 6/9 
و  کمونیستی  حکومتی  سیستم  با  قوم،   56
با تقسیمات کشوری 5 منطقۀ خودمختاری، 
منطقۀ  چهار  تایوان(،  )بدون  استان   22
مستقل شهرداری )تمام مناطق دارای دولت 
محلی زیر نظر دولت مرکزی(. هرچند ادیان 
اسالم، مسیحیت، بودایی و آیین کنفوسیوس 
دارد، ولی  این کشور رواج  دائوییسم در  و 
به  اساسی  قانون  در  آیینی  و  دین  هیچ 

رسمیت شناخته نشده است. 
 کارکرد علوم اجتماعی در جامعۀ چین 

علوم اجتماعی در هر جامعه یی با توجه به 
کثرت موضوعات آن و هم چنین پیچیده گی 
و  متفاوت  تاریخی  سیر  اجتماعی،  مسایل 
جوامع  ویژه گی های  و  شرایط  با  متناسب 
مختلف دارد. در تاریخ معاصر، جامعۀ چین 
تحوالت بسیاری را تجربه کرده است، که از 
تاسیس کشور چین  به  آن ها می توان  جملۀ 
جدید، انقالب فرهنگی و سیاست های دولت 
در دوره های مختلف اشاره کرد که هر کدام 
با توجه به شرایط خودش تاثیری بر کارکرد 
در  است.  داشته  جامعه  در  اجتماعی  علوم 
متاثر  دوره یی  هر  در  اجتماعی  علوم  واقع، 
به  خودش  است.  بوده  جاری  تحوالت  از 
کمتر  علمی اش  جایگاه  در  واقعی،  معنای 
علوم  کارکرد  است.  شده  واقع  توجه  مورد 
دو  به  می توان  را  در جامعۀ چین  اجتماعی 
دورۀ کلی تقسیم کرد: 1ـ دوره یی که تاریخ 
تاسیس  واقع  در  چین  انقالب  زمان  از  آن 
سال  تا  )1949م(  چین  خلق  جمهوری 
سال  از  که  دوره یی  2ـ  می باشد.  1978م 
1978 میالدی از زمان اتخاذ سیاست درهای 
نهادها و مراکز  تاکنون. در هر دوره،  تا  باز 

علمی علوم اجتماعی در جامعۀ چین فعالیت 
دارند، ولی ماهیت فعالیت شان بسیار تفاوت 

دارند. 
  کارکرد علوم اجتماعی 

کارکرد این علوم را در تاریخ معاصر چین 
معاصر، به دو دورۀ کلی می توان تقسیم کرد: 
دورۀ اول، دوره یی است که تفکرات انقالبی 
دارد.  حاکمیت  جامعه  در  ایدیولوژیکی  و 
از  متاثر  علمی،  ولو  فعالیتی  هر  واقع  در 
اندیشه های انقالبی رهبران انقالب می باشد. 
سازمان های علمی و اجتماعی به جای این که 
به  باشند،  خود  علمِی  فعالیت های  مشغول 

دنبال پیدا کردن راه هایی برای عملی کردن 
به  و  ممکن  نحو  هر  به  انقالبی  تفکرات 
دور از واقعیت ها و معضالت اجتماعی در 
فعالیت های  همۀ  و  هستند  جهان  و  جامعه 
سازمان های اجتماعی به صورت دستوری و 

بخشنامه یی از باال به پایین دیکته می شود. 
چین  جامعۀ  که  است  دوره یی  دوم،  دورۀ 
با اتخاذ سیاست  درهای باز، کاماًل متفاوت 
می باشد. از سال 1978 به بعد، کم کم نهادها 
در  اجتماعی  امور  متولی  سازمان های  و 
خودشان  علمی  وظایف  و  اهداف  راستای 
فعالیت می کنند به گونه یی که هر تصمیمی 
از  پس  اجتماعی،  مسایل  خصوص  در 
از  پژوهشی  و  تحقیقی  مراحل  شدن  طی 

می گیرد  انجام  مربوطه  سازمان های  سوی 
با  جامعه  در  می شود  باعث  رویکرد  این  و 
مسایل و مشکالت اجتماعی، با نگاه علمی 
برخورد شود. در حال حاضر، پژوهشگران 
اجتماعی در خصوص  اندیشمندان علوم  و 
فقر،  قبیل  از  چین  مشکالت  و  مسایل 
نابرابری  و  طبقاتی  شکاف  مهاجرت، 
گروهی  رسانه های  در  غیره،  و  اجتماعی 
بررسی  علمی  راهکارهای  و  می کنند  بحث 
می کنند. یکی از سازمان ها و مراکزی که در 
می کند،  فعالیت  اجتماعی  مسایل  خصوص 
البته  می باشد.  چین  اجتماعی  علوم  آکادمی 

دانشگاه ها و برخی مراکز دیگر در خصوص 
ولی  دارند؛  فعالیت  اجتماعی  مسایل 
بزرگ ترین سازمانی که در کل جامعۀ پهناور 
چین، متولی و مسوول امور اجتماعی جامعه 
می باشد، آکادمی علوم اجتماعی چین است. 
ما در این جا به طور مختصر این آکادمی را 

معرفی می کنیم. 
  آکادمی علوم اجتماعی 

آکادمی علوم اجتماعی از سال 1977میالدی 
تاسیس شد. قباًل بخشی از از آکادمی علوم 
چین چین زیر عنوان بخش فلسفه و علوم 
زمان  در  آکادمی  این  است.  بوده  اجتماعی 
فلسفه،  اقتصاد،  گروه های  دارای  تاسیس، 
باستان شناسی، تاریخ، مدرنیته،  ادیان جهان، 
خارجی،  ادبیات  ادبیات،  جهان،  تاریخ 
و  جهانی  اقتصاد  قومیت،  حقوق،  زبان، 
اطالعات و اخبار، و مجموعًا چهارده گروه 
 1977 سال  از  است.  بوده  2200پرسونل  با 
با  را  جدیدی  گروه های  آکادمی،   1981 تا 
توجه به شرایط و مقتضیات جامعۀ چین و 
اقتصاد  از:  جهان تاسیس کرد که عبارت اند 
بازرگانی،  اقتصاد  روستایی،  توسعۀ  جهانی، 
جامعه شناسی،  مائو،  و  مارکس  خبر، 
و  سیاست  قومی،  اقلیت  جمعیت شناسی، 
اقتصاد جهانی. از سال 1981میالدی به بعد 
نیز گروه های جدیدی زیر عنوان: تکنولوژی 
و  آسیا  و  تایوان  سیاست،  علم  اقتصاد،  و 

اقیانوسیه تاسیس شدند. 
در حال حاضر، آکادمی علوم اجتماعی چین 
با  می باشد.  مرکز   45 و  و  گروه   31 دارای 
مرکز  و  سازمان   200 و  جهان  کشور   80
این  دارد.  همکاری  بین المللی  تحقیقاتی 
آکادمی دارای 4200 کارمند، 3200 محقق، 
است  کارشناس   1200 و  متخصص   1679
که در بخش های مختلف مشغول تحقیق و 

فعالیت هستند. 
  نتیجه گیری 

با توجه به مطالب باال، می توان چنین نتیجه 
کثرت  توجه  با  اجتماعی  مسایل  که  گرفت 
های  پیچیده گی  دارای  آن،  موضوعات 
اجتماعی  علوم  به کارگیری  و  است  خاصی 
در حل مسایل آن، دارای ویژه گی ها و سیر 
ویژه  به  می باشد؛  جامعه  هر  در  متفاوتی 
کثرت  لحاظ  به  چین  مثل  کشورهایی  در 
فرهنگی  غنای  و  اقوام  تنوع  و  جمعیت 
پیچیده گی های  دارای  تاریخی،  شرایط  و 
در  علوم  این  به کارگیری  و  است  خاصی 
بسیار  تاکنون  اجتماعی،  مسایل  خصوص 
آکادمی  این  عملکرد  است.  بوده  مفید 

ثابت کرد که مسایل اجتماعی همانند سایر 
و  متخصصان  وسیلۀ  به  بایستی  موضوعات 
با  پذیرد.  انجام  اجتماعی  علوم  اندیشمندان 
نگاه کلی به عملکرد آکادمی علوم اجتماعی 
این  گفت  می توان  دوم،  دورۀ  در  ویژه  به 
تعیین کننده یی  و  بزرگ  بسیار  سهم  آکادمی 
و  داشته  چین  اقتصادی  توسعۀ  فرایند  در 
با  انتظار می رود در آینده این آکادمی  دارد. 
نقش های  اقتصادی،  توسعۀ  روند  به  توجه 
بیش تری در جامعه در جهت توسعۀ پایدار 
و همه جانبۀ جامعۀ بزرگ چین داشته باشد. 
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علوم اجتماعی در چین

علوم اجتماعی در هر جامعه یی با توجه به کثرت موضوعات آن 
و هم چنین پیچیده گی مسایل اجتماعی، سیر تاریخی متفاوت و 
متناسب با شرایط و ویژه گی های جوامع مختلف دارد. در تاریخ 
معاصر، جامعۀ چین تحوالت بسیاری را تجربه کرده است، که از 
جملۀ آن ها می توان به تاسیس کشور چین جدید، انقالب فرهنگی 
و سیاست های دولت در دوره های مختلف اشاره کرد که هر کدام 
با توجه به شرایط خودش تاثیری بر کارکرد علوم اجتماعی در 
جامعه داشته است



         سید محمود سجادی

شما  سبک  می پرسند:  جوان  شاعران  بعضی  گاه 
در شعر چیست؟ یا می خواهند بدانند چه کنند تا 
سبک ویژۀ خودشان را داشته باشند و شعرشان به 
گونه یي باشد که آن ها را از شاعران دیگر متمایز 
کند. به طور کلی، واژۀ »سبک« برای آنان پرسش ها 
و ابهام هایی دارد که مي خواهند دربارۀ آن صحبت 

شود.
در  که  است  فلز ذوب شده  معنای سبک،  اصل   
که  و سبیکه هم  ریخته می شود  قالب مخصوص 
از همین واژه گرفته شده، شمش یا حجم طال یا 
نقره است که طالکاران ذوب کرده و در قالب های 

موردنظر خود می پزند.
با  ماهوی  و  معنایی  لغوی،  ارتباط  سبک  پس 
طال  پرداخت  و  ساخت  و  شکل دادن  گداختن، 
و  هنر  میدان  به  واژه  این  ورود  که  دارد  نقره  و 
ادب و شعر و شاعری ناظر بر استحکام، مقاومت، 
حرارت، دقت، نفاست، زیبایی و زینت بخشی نیز 

هست هم چنان که کلمۀ »نقد« و »نقادی« نیز مرتبط 
از  سره  تشخیص  و  عیارسنجی  و  نقره  و  طال  با 
ناسره است که این دو واژه داللت دارند بر ارزش 

شعر در نزد پارسي زبانان.
شاعر نیز با اتخاذ روشن و هنجار مقبول خاصی، 
مکنونات درونی و احساسات و استشعارات خود 
سمت  و  تخیل  و  تجارب  و  دانایی  ماحصل  و 
نگاهش به کاینات و دانسته ها و بایسته های خود را 
به خواننده یا مخاطب خود منتقل می کند، درست 
مثل همان طالکار یا نقره ساز که فلز گرانبهای مورد 
درمی آورد  فرمان خود  به  می گدازد،  را  نظر خود 
شکل  و  می ریزد  خود  برگزیدۀ  قالب های  در  و 

می دهد.
پیرو  گوینده گان،  یا  شاعران  فالن  می گوییم  ما 
فالن مکتب خاص هستند، یا به فالن سبک شعر 
هنگام  آنان  که  است  این  واقعیت  ولی  می گویند؛ 
سرایِش شعر هیچ مکتب یا سبک خاصی را مورد 
نظر نداشته اند؛ بلکه با توجه به تاثیراتی که زمان 
و  گذاشته  آن ها  بر  تاریخی  حوادث  و  مکان  و 
سطح آگاهی و دانایی و تجربۀ آن ها و حلقه های 
حیات شان،  جغرافیای  و  جامعه  با  مواصالتی شان 
در  می تواند  که  درآمده  شکلی  به  را  آن ها  شعر 

سبکی مشخص طبقه بندی شود.
سبک نوعًا در عرصۀ هنر و ادبیات و به تبع آن ها 

و  خصوصی  خیلی  و  خلق الساعه  امر  یک  شعر، 
ویژه گی های  زمان،  گذشت  نیست.  زودگذر 
مکان، حوادث تاریخی، زبان رایج در آن جغرافیا، 
خصوصیات اجتماعی و مولفه های دیگر و بستان ها 
یا  شاعر  و  می آورد  وجود  به  را  ادبی  مکاتب  یا 

گوینده یي را به سبکی خاص منتسب می کند.
سبک را نباید با ژانر یا نوع اشتباه بگیریم. ما انواع 
حماسه،  مثل:  داریم  مشخصی  و  متفاوت  ادبی 

تغزل، وعظ و اندرز، مدح و مرثیه و هجا، توصیف 
طبیعت، تعلیمات )منظوم کردن آموزه های علمی و 
مدرسی( ، روایت و شعر روایی و...؛ اما سبک به 
باال  انواع  از  معنی ویژه گی هایی است که هرکدام 
را می تواند در بر بگیرد؛ یعنی نسبت کل به جز. 
می توان شعر تعلیمی یا تغزلی یا روایی گفت، ولی 
در طبقه بندی قانونی آن را جزو سبک خراسانی یا 

عراقی یا هندی ثبت و ضبط کرد.
دوران  در  که  فرانسوی  عالم  و  طبیعی دان  بوفن، 
رنسانس تعریف خوب و قابل نقلی از سبک ارایه 
تحرکی  و  نظم  جز  »سبک  می گوید:  است،  کرده 
که مردم در اندیشه های خود پدید می آورند، چیز 
دیگری نیست.« باید به سخن این دانشمند افزود؛ 
سبک می تواند تفاوتی یا تغییری باشد که در شکل 
شناخته  عادات  در  وقال،  حال  در  بیان،  نحوۀ  و 
شده و اسباب و صور متخذۀ متعارف داده می شود. 
شفیعی  محمدرضا  استاد  از  را  گفته  این  شاید 
خوانده اید  آینه ها«ی شان  »شاعر  کتاب  در  کدکنی 
باشد  نداشته  سبک  که  نیست  نوشته یي  »هیچ  که 
و هیچ سبکی را جز از طریق مقایسه نرم و درجه 

انحراف آن از نرم نمی توان تشخیص داد.«
کالم استاد کاماًل درست و حجت است؛ اما شاید 
نمودهای  و  متعارفات  از  شدن  جدا  گفت  بتوان 
شعر  یا  نوشتار  شناخته شدۀ  چهره گان  از  آشنا، 

»سبک«  که  باشد  پدیداری هایی  موجد  می تواند 
است.

در  سیر  و  مالوف  و  مانوس  فضاهای  تغییر  دادن 
و  عبارات  و  واژه گان  اتخاذ  و  متفاوت  فضاهای 
نوع  کالم،  متفاوت  هندسۀ  و  جدید  اصطالحات 
ما  استخراج  نگاه،  سمت  کاینات،  با  مواجهه 
فی الضمیر و چینش دیگرسان واژه ها و فضاسازی 
متفاوت با آن چه قباًل بود، شاید پدید آرندۀ سبک 

باشد.

  سبک در عرف پیشینیان
که  »طرز«  و  »لحن«  »شیوه«1 ،  اصطالح  شاید 
داشته،  وجود  ما  سلف  شاعران  سروده های  در 
مشعر، نوعی تکوین و تکون سبک باشد و مراد 
آن ها همین چیزی باشد که ما اینک به آن سبک 

می گوییم.
استاد سخن سعدی است نزد همه کس اما

 دارد سخن حافظ »طرز« سخن خواجو
یا:

گر بساط سخن امروز کساد است کلیم!
تازه کن »شیوه« که در چشم خریدار آید

 
حوادث  مکان،  ویژه گی های  زمان،  گذشت 
تاریخی، زبان رایج در آن جغرافیا، خصوصیات 
به  را  ادبی  مکاتب  دیگر  مؤلفه های  و  اجتماعی 
به سبکی  را  نویسنده  یا  وجود می آورد و شاعر 

خاص منتسب می کند.
خاقانی شاعر بزرگ و پرآوازۀ قرن شش هجری 
که می دانیم بسیار فاضل و سخندان بوده و نوعی 
شعر  برای  و  دارد  وجود  کالمش  در  هم  کبریا 

خود ارزش بسیار قایل بوده، در پاسخ اعتراض آمیز 
به شخصی که شعر عنصری را بر شعر او مرجح 

دانسته، می گوید:
مرا شیوه خاص و تازه ست و داشت

همان شیوه باستان عنصری
زده شیوه کان حیلت شاعری ست
 به یک شیوه شد داستان عنصری

نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد
که حرفی ندانست از آن عنصری

جز این طرز مدح و طراز غزل
نکردی ز طبع امتحان عنصری

به  را  شاعری«  »شیوه  شروان  استاد  می بینیم  که 
شعر  نوع  متضمن  هم  که  می برد  کار  به  مفهومی 
نظامی هم در  آن.  ارایه  بیان و  است و هم نحوۀ 

جایی می گوید:
به قیاس شیوه من که نتیجه نو آمد

همه طرزهای کهنه کهنی ست باستانی
ذهنیت های  آموزه ها،  و  مطالب  بر  شعر  احتوای 
متجسم  عینیت های  اخالقی،  و  انسانی  و  شفاف 
شکل  کارآمدترین  به  واژه ها  فراخوان  جاندار،  و 
آن ها،  مقصود  به  وافی  چینش  و  گزینش  ممکن، 
دل سپردن به موسیقی برانگیزاننده و هارمونیزاسیون 
دیگر،  بیرونی  و  درونی  ارزش های  و  جذاب 
همه  و...  پرداخت ها  بیرونه  و  ژرف ساخت ها 

مشخص کنندۀ  و  تشکیل دهنده  عناصر  می توانند 
سبک باشد. »طرز« هم یکی از همان اصطالحات و 
واژگانی است که شاید بتوان گفت همین »سبک« 

مورد تداول عام امروز باشد.
صایب تبریزی می گوید:

به طرز تازه قسم یاد می کنم صایب!
که جای بلبل آمل در اصفهان پیداست

که مقصودش البد »طالب آملی« است و آن طرز 
تازه، همان سبک هندی یا اصفهانی باشد.

  سبک و سبک شناسی امروز
سبک  غلط  به  را  آن  گاه  که  خراسانی  سبک 
سبک  عراقی،  سبک  می گویند،  هم  ترکستانی 
سبک های  شناخته شده ترین  اصفهانی،  یا  هندی 
شعری در تاریخ ادبیات پارسي هستند؛ ولی باید 
گفت در این میان چندین سبک ایقاعی، بینابین و 
ذوجنبتین هم وجود دارد که ناظر بر زمان یا مکان 
خاصی هستند یا منتسبین به آن سبک در دربارهای 
مشخص بالیده اند )مثل سبک دورۀ سلجوقیان(  یا 

خوارزمشاهیان.
سبک های بینابین هم مثل سبک موسوم به عراقی 
به  و  جزمیت  با  می توان  نه  حال  هر  به  هندی  ـ 
مشخص  را  سبک ها  ثغور  و  حدود  قاطع  ضرس 
بگیرد؛  کار صورت  این  که  است  الزم  نه  و  کرد 
ولی آن چه مسلم است هر دوره یي به تبع وقایع 
تاریخی و ویژه گی های مکانی و توانش های زبان 
و دانش های متداول، به گونه یي شعر سروده شده 
که می تواند در یکی از آن چارچوب ها قرار گیرد.

به تبع  و  ادبی  سبک  شد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
از  برخاسته  است  ویژه گی هایی  شعر،  سبک  آن 
دیگر  توانش های  و  زبان  و  مکان  و  زمان  شرایط 
که در دوره یي و در حیطه یی پدید می آید، می بالد، 
مشخص می شود و گروهی را در درازمدت جزو 
بین  که  اشتراکی  وجوه  می کند.  خود  خانوادۀ 
و  زمان  از  به خصوصی  دورۀ  شاعران  سروده های 
می تواند  دارد،  وجود   مکان  از  مشخصی  گسترۀ 

همان »سبک« باشد.
سبک که انگلیسِی آن Style است و ما هم آن را با 
تلفظ »استیل / استایل« برای نشان دادن خصوصیات 
اثری هنری به کار می بریم و مثاًل وقتي می گوییم: 
استایل نویسنده گی آل احمد چنین است و استایل 
شعر اخوان ثالث چنان، در حقیقت همان »سبک« 

را مدنظر داشته ایم.
قباًل  که  از سبکی  غیر  واژۀ سبک، عربی است و 
آن  از  دیگری  مأخوذات  و  متفرعات  شد،  گفته 
نداریم. مثاًل اسم فاعل یا مفعول یا صفت مشبهه و 
غیره از آن نساخته ایم؛ اما می دانیم روش و شیوه یي 
که نویسنده یا شاعر یا هر هنرمند دیگر برای انتقال 
زیبا  و  ظریف  دانسته های  و  آگاهی ها  و  ذهنیات 
مجازاً  می برد،  کار  به  مخاطب  به  خود  هنرِی  و 
سبک نامیده می شد و هنوز هم می شود. اما امروزه 
سبک توقع بیشتری پیدا کرده و از حالت فردی یا 
شخصی خارج شده و یک سری ویژه گی ها را که 
وجود  و...  نقاشان  شاعران،  نویسنده گان،  کار  در 
دارد، در چارچوب سبْک مورد تمییز، تشخیص و 
معرفی قرار می دهند، کما این که ما امروز از »سبک 

شخصی« و »سبک جمعی« صحبت می کنیم. 
پانوشت:

1ـ  صفت شیوا به معنی فصیح و بلیغ و به هنجار 
که برای شعر و سخن به کار می رود، گرفته شده از 

همین کلمه است.

منبع: جام جم آنالین 
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ســــبک شعری 

از گــذشته تا امــروز
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واژة سبک، عربی است و غیر از سبکی که قباًل گفته شد، متفرعات و مأخوذات دیگری از آن نداریم. مثاًل اسم فاعل یا مفعول یا 
صفت مشبهه و غیره از آن نساخته ایم؛ اما می دانیم روش و شیوه یي که نویسنده یا شاعر یا هر هنرمند دیگر برای انتقال ذهنیات 
و آگاهی ها و دانسته های ظریف و زیبا و هنرِی خود به مخاطب به کار می برد، مجازاً سبک نامیده می شد و هنوز هم می شود. اما 
امروزه سبک توقع بیشتری پیدا کرده و از حالت فردی یا شخصی خارج شده و یک سری ویژه گی ها را که در کار نویسنده گان، 
شاعران، نقاشان و... وجود دارد، در چارچوب سبْک مورد تمییز، تشخیص و معرفی قرار می دهند، کما این که ما امروز از »سبک 

شخصی« و »سبک جمعی« صحبت می کنیم
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تأملی دیگر در باب 
سخنان اخیر »رفیق کرزی«

چرا قوانین افغانستان...
 قوانین که از چهل سال گذشته است، هنوز هم به 
اجرا گذشته مي شود گفت، چون در افغانستان قانون 
تطبیق نمي شود، بنابراین ضرورت احساس نمي شود 

که به جاي قوانین کهنه قوانین جدید ارایه شود.
مشکل  حاضر  حال  در  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
اساسي ما در عدم تطبیق قانون است، نه در ساختن 
تطبیق  داریم  که  ناقصی  قوانینی  همین  یعني  قانون؛ 

نشده و بارها از سوي حکومت نقض شده است.
در همین حال، موسي فریور حقوق دانان مي گوید، در 
افغانستان پس از سال 1381 ما شاهد هجوم نوعي از 

قوانین خارجي بودیم که با شرایط افغانستان مطابقت 
نمي کرد، اما به صورت عجوالنه ترجمه شده و وارد 

متون قوانین افغانستان شد.
او اضافه کرد، قوانین دیگري مانند قانون مدني، جزا 
بدون  دارد،  وجود  افغانستان  در  که  قوانین  سایر  و 
تا 50 سال گذشته  اقل 40  مطابق شرایط حد  شک 
است و این قوانین به بازنگري ضرورت دارد و باید 

مطابق شرایط و نیاز جامعه امروزي آماده شود.
کشور  در  قوانین  این که  علت  گفت،  همچنان  وي 
بازنگریي نشده، کم کاري ارگان هاي مربوط و عدم 

تخصصي بودن قانون سازان است.

 فریور تاکید کرد، 40 سال پیش اختطاف و فروش 
اعضاي بدن شاید وجود نداشت، اما امروز افغانستان 
با آن که با انواع جرایم روبه رو است؛ ولي با همان 
قوانین گذشته برخورد صورت مي گیرد، بنابراین باید 

قوانین افغانستان بازنگري شود. 
افغانستان  حکومت  گذشته  دهه  یک  از  بیش  در 
را  زیادي  قوانین  کاري اش،  امور  تنظیم  منظور  به 
کمک  نهادهاي  همکاري  با  مختلف  بخش هاي  در 
اما مردم و آگاهان می گویند  تهیه کرده است.  کننده 
این  نهادینه سازی  افغانستان در راستای  که حکومت 

قوانین تا اکنون کوچکترین گامی برنداشته است.

          احمد عمران

سبب  هلمند،  و  کابل  در  کرزی  آقای  اخیر  سخنان 
واکنش تند متحدان بین المللِی افغانستان شد و حداقل 
نیروهای ناتو در کشور را به حالت آماده باش درآورد. 
در همین حال مقام های کشورهای غربی، این سخنان 
را اشتباه توصیف کردند و در داخل کشور نیز احزاب 
را  سخنان  این  مدنی،  جامعۀ  نهادهای  و  سیاسی 

غیرمسووالنه عنوان کردند. 
آقای کرزی در آخرین سخنرانی های خود در کابل و 
هلمند، به گونۀ کم سابقه  امریکایی ها را به چشم داشت 
و  طالبان  با  همدستی  و  افغانستان  معدنی  ذخایر 
آقای کرزی  اگر  البته  گروه های تروریستی متهم کرد. 
برای این سخنان خود اسناد و شواهد محکمه پسند در 
اختیار می داشت و آن ها را در برابر مردم و افکار عمومی 
غرب قرار می داد، شاید هوادارانی در داخل جامعه و 
بیرون از آن پیدا می کرد و در بدترین وضعیت ممکن، 
استالنیست  ژیژک  اسالوی  استریت،  وال  چپی های 
هم  اگر  و  کوریای شمالی  رهبر  هم  شاید  و  معروف 
از  می بود،  زنده  ونزویال  رییس جمهوری  هوگوچاویز 

این سخنان به خوبی استقبال می کردند. 
در اندیشۀ سیاسی، همۀ دولت ها به گونۀ معمول چهار 
نقل  به  چهارگانه  وجوه  این  دارند.  اختصاصی  وجه 
سیاسی«  دانش  »آموزش  کتاب  در  بشریه  حسین  از 
وجه  ایدیولوژی،  وجه  اجبار،  وجه  از:  عبارت اند 
وجوه  این  شناخت  برای  خصوصی.  وجه  و  عمومی 
مراجعه  بشریه  آقای  کتاب  به  می توانند  عالقه مندان 
کنند؛ چون توضیح این چهار وجه به گونۀ مشروح، از 
ظرفیت این مقاله خارج است، ولی این نوشته به یکی 

از این وجوه به گونۀ بسیار فشرده می پردازد. 
آقای بشریه در مورد وجه ایدیولوژیک دولت ها چنین 
می نویسد: »همۀ دولت ها دارای چهرۀ ایدیولوژیک و 
مشروعیت بخش هستند و در توجیه حکومت خود و 
اطاعت اتباع، دالیل و توجیهاتی می آورند.« اما یکی از 
توجیهاتی که دولت ها برای مشروعیت بخشی به خود از 
آن استفاده می کنند، تولید دشمنی فرضی و یا هم واقعی 
است. در دوران جنگ سرد، اتحاد شوروی امپریالیسِم 
جهان خوار امریکا را به چنین دشمنی تبدیل کرده بود. 
هیتلر در آلمان فاشیستی، کمونیست ها و یهودی ها را 

انتخاب  اقدام های خود  برای توجیه  به چنین دشمنی 
کرده بود. پاکستان، هند را دشمن خود معرفی می کند 
مخالف  کشورهای  برخی  و  کوریای شمالی  ایران،  و 
نظام های دموکراتیک، نظام های غربی را به عنوان وجه 
ایدیولوژیک و دشمن تاریخِی خود تولید کرده اند. این 
کشورها مدعی اند که دشمنانی در کمین نشسته اند و به 
خاک و منابع شان چشم دوخته اند و به همین دلیل آن ها 
که گاهی فرضی اند،  این دشمنان  برابر  در  اند  مجبور 
ببرند.  سود  دست داشته های شان  و  امکانات  تمام  از 
در  را  ابزار  این  بودن،  دشمن ساز  دلیل  به  ایدیولوژی 
اختیار دولت ها می گذارد که با استفاده از آن برای ادامۀ 
رفاه  عرصۀ  در  کم کاری های شان  توجیه  یا  و  قدرت 
عمومی و پاسخ دهی به مطالبات مردم، همواره دالیل 

کافی در اختیار داشته باشند. 
در روزهای اخیر، آقای کرزی نیز از وجه ایدیولوژی 
این  در  کرزی  آقای  کند.  استفاده  می خواهد  دولت 
با  دارد  تالش  و  کرده  انتخاب  را  امریکا  خصوص، 
استفاده از روش های معمول حکومت های ایدیولوژیک، 
دشمنِی خود را در برابر متحدان بین المللی افغانستان 
نشان دهد. البته آقای کرزی از آن خبره گی و درایت 
سیاسی رهبران ایدیولوژیک برخوردار نیست که بتواند 
در این عرصه به موفقیتی دست پیدا کند. آقای کرزی نه 
استالین است و نه هم هوگو چاوز، که بتواند با استفاده 
از دیدگاه های چپ ارتدکس، مردم را در برابر غرب 
بسیج کند. او حتا در این خصوص به اندازۀ مال عمر 
رهبر گروه طالبان کفایت ندارد که غربی ها را دشمنان 
سنتی مسلمانان معرفی کند و برای خودش مأموریت 

آخرالزمانی بتراشد. 
البته این را هم نباید فراموش کرد که سخنان روزهای 
اخیر آقای کرزی به گونۀ روشن نشان می دهد که او 
ایدیولوژیک شدن سوق  به سمت  را  نظام  می خواهد 
دهد و از ژست های رهبران کاریزماتیِک چپ که در 
افغانستان بی پیشینه هم نیست، دنباله روی کند. این گونه 
ژست ها و سخنان از آقای کرزی کاریکاتوری می سازد 

که به آن باید »رفیق کرزی« خطاب کرد. 
گویا رفیق کرزی در روزهای اخیر خواب نما شده و 
همه چیز را به گونۀ دیگر و یا هم وارونه می بیند. آقای 
کرزی فکر می کند که طالبان سربازان ناتو اند که برای 
آقای  می شوند.  تمویل  و  تجهیز  او  حکومِت  سقوط 

میلیاردها دالر ذخایر  به  امریکا  کرزی فکر می کند که 
زیرزمینِی افغانستان چشم دوخته که به محض مساعد 
یا برکناری او  از قدرت، این کشور  شدِن فرصت و 

آغاز به بردِن این ذخایر می کند. 
از  دور  نسبتاً  گذشته های  در  سخنان  این گونه  البته 
از  بسیاری  که   بود  جهان  در  معمول  اتفاق های 
نفتی  و  مالی  منابع  تأمین  برای  بزرگ  قدرت های 
دوخته  چشم  دیگر  کشورهای  سرمایه های  به  خود، 
بودند و این کشورها را به اسارت می گرفتند. ولی در 
گرفت  سراغ  می توان  را  کشوری  کمتر  معاصر  جهان 
که مستعمرۀ کشوری دیگر باشد. شاید نوع تعامالت 
بین المللی در جهان پساصنعتی فعلی، این امکان را از 
قدرت های بزرگ گرفته است که بتوانند به گونۀ آشکار 
دست به غارت و چپاول کشورهای دیگر بزنند. اما این 
را هم نباید نادیده گرفت که اشکال جدید استعمار و 
بهره کشی هنوز در جهان وجود دارد. در جهان امروز، 
افکار عمومی و رسانه ها به گونه یی عمل می کنند که 
شرایط را برای برده گی کشورها به میزان باالیی کاهش 
می دهند. اما آن چه که در مورد افغانستان می توان گفت، 

بحث هایی از این دست نیست. 
رفیق کرزی مشکالت دیگری با غرب دارد که تالش 
آقای  بدهد.  ایدیولوژیک  رنگ ولعاب  آن ها  به  می کند 
کرزی به ذخایر زیرزمینی افغانستان و یا رفاه شهروندان 
نمی اندیشد که در برابر امریکا و یا غرب چنین مواضع 
او ذره یی هم دغدغۀ مردم  اگر  تند گرفته است. زیرا 
جامعۀ  کمک  دالر  میلیاردها  می پروراند،  سر  در  را 
جهانی به یُمن سیاست های نابخردانۀ او در افغانستان 

حیف ومیل نمی شد. 
و  است  نگران  خود  سیاسی  آیندۀ  از  کرزی  رفیق 
که کرده،  آن چه  از  مردم  برابر  در  می ترسد که روزی 
وجود  شایعات  برخی  حاال  همین  شود.  بازخواست 
مسایل  سر  بر  کرزی  آقای  برادران  میان  در  که  دارد 
مالی و سیاسی، اختالف های شدیدی بروز کرده است. 
برخی افراد نزدیک به خانوادۀ رفیق کرزی می گویند که 
محمود کرزی و قیوم کرزی به شدت از رییس جمهوری 
کنند.  او جدا  از  را  راه خود  ناراضی اند و می خواهند 
که  می کند  وادار  را  کرزی  رفیق  اختالف ها  این گونه 
برای سرپوش گذاشتِن اختالف های خانواده گی و تیمی 

خود، به ابزارهای ایدیولوژیک متوسل شود.  
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دولت ورزش را قومی...
 پنجاه درصد و در دو ماه نخست سال 2013 صد درصد 

رشد داشته است.«
ملی  تیم  عمدۀ صعود  دالیل  از  یکی  افزود،  کارگر  آقای 
چلنچ  بازی های  در  تیم  این  درخشش  افغانستان،  فوتبال 
مقام  خود  گروه  در  ما  فوتبال  ملی  تیم  بود،  آسیا  کپ 

نخست را در این بازی ها کسب کرد.
ردۀ  در  افغانستان  فوتبال  ملی  »تیم  گفت:  کارگر  یوسف 
افغانستان  تاریخ  در  این  و  کرد  141 کشور جهان صعود 
بی سابقه می باشد. فوتبال ما در جنوب آسیا مقام نخست 
را به دست آورد و در سطح کشورهای آسیایی مقام 21 

را کسب کرد.«
این درحالی است که تیم ملی فوتبال افغانستان دو ماه پیش 
در رده بندی فیفا به رده های پایین تری سقوط کرده بود. 
افغانستان  فوتبال  سقوط  دلیل  فوتبال،  کارشناسان  و  فیفا 
فعالیت و  پایین کشورهای جهان، در عدم  به رده های  را 
برگزاری مسابقات دوستانه و مسابقات تدارکاتی این تیم 

عنوان کرده بودند.
مسأله  این  بارۀ  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
ملی  تیم  و  فوتبال  به  نسبت  افغانستان  »دولت  می گوید: 
کشور بی توجه است، به دلیل محدودیت ها و نبود امکانات 
و  بودجه  بدهیم.  انجام  نمی توانیم  را  الزم  فعالیت های  ما 
امکانات الزم در اختیار تیم ملی فوتبال قرار نمی گیرد. به 
دلیل نبود بودجه، ما نمی توانیم مسابقات رفت و برگشت 
را برگزار کنیم؛ به همین دلیل ما دو ماه پیش در رده بندی 

فیفا سقوط بسیار زیاد داشتیم. »
آقای کارگر به ماندگار گفت: »زمانی که ما تیم ملی می  گوییم 
باید دولت، نهادهای خصوصی و مردم از آن حمایت کنند؛ 
اما متأسفانه دولت هیچ گونه حمایت و پشتیبانی از تیم ملی 

فوتبال ندارد، ما هیچگاه بودجۀ مشخصی نداریم.«
با  دولت  این که چرا  در خصوص  به سوالی  پاسخ  در  او 
فوتبال  ملی  تیم  که  پیشرفت هایی   و  دست آوردها  وجود 
»دولت مردان،  گفت:  نمی کند،  حمایت  تیم  این  از  داشته، 
که  هنگامی  رییس  جمهور  و شخص خود  سیاست مداران 
ما در مسابقات جنوب آسیا نایب قهرمان شدیم، وعده و 
عیدهایی بسیار زیاد کردند؛ آن ها گفتند که ما برای تان بورد 
می سازیم و امکانات را برای برگزاری مسابقات تان فراهم 
به هیچ وعدۀ خود آن ها  اکنون  تا  اما متأسفانه  می سازیم، 

عمل نکرده اند.«
ورزش  به  نگاه  نوع  دو  دولت  متأسفانه  کرد،  تصریح  او 
برخی  اند.  ساخته  قومی  و  سیاسی  را  ورزش  دارد؛ 
گروه هایی هستند که در ریاست جمهوری و وزارت مالیه 
نفوذ دارند و بودجه های مشخصی را به یک سپورت یعنی 
کرکت می دهند؛ ما نباید یک ورزش را ارتقا بدهیم و سایر 

بخش ها را نادیده بگیریم. 
آقای کارگر اضافه کرد، ما بارها این موضوع را با مقام های 
دولت در جریان گذاشتیم، اما متأسفانه آن ها مصروف زد و 
بندهای سیاسی خویش هستند و به گفته ها و خواست های 

ما هیچ توجهی ندارند.
او گفت که دولت هیچ اعتنایی به دست آوردها و افتخاراتی 
تا اکنون هیچ  اند، ندارد.  که ورزش کاران ما کمایی کرده 
وجود  با  فوتبال  ملی  تیم  از  که  نشد  پیدا  مردی  دولت 
در  که  افتخاری  کسب  با  و  داشت  دست آوردهایی که 

رنکنگ فیفا داشت، استقبال کند.
این درحالی است که به گفتۀ آقای کارگر، دنیا با مصرف 
میلیون ها دالر خود را می ُکشد که در در رنکنگ فیفا پنج- 
این  به  اصاًل  ما  مردان  دولت  اما  کنند؛  صعود  درجه  ده 
ما  فوتبال  در  که  نمی دانند  و  ندارند  توجهی  موضوعات 

چه خبر است.
تالش ها برای اجرایی شدن...

 ارزش سرمایه گزاری طرف هندی 10.88 ملیاد دالر 
است و سهم ارزش سرمایه گزاری کمپنی کانادایی که 
بخشی از پروژه استخراج معدن حاجیگگ است 3.5 

میلیاد دالر خواهد شد.
دست  به  درصدد  چین  مثل  اکنون  هند  می گوید  او 
آوردن موادخام از کشورهای منطقه و استفاده برای 

پیشرفت اقتصادی خویش است.

تمیم عاصی می گوید اکنون افغانستان زیربنای اساسی 
مثل ریل قطار آهن و برق را ندارد که این می تواند به 

عنوان یک مشکل فرا روی این پروژه باشد.
از سویی دیگر، بعضی متخصصین معادن مثل حسن 
و  استخراج  در  عمده  فاکتور  نیز  را  امنیت  مالستانی 

بهره بردای معادن می داند.
امنیت  افغانستان  که  گفت  جمرانی  احمد  جلیل  اما 

الزم را تامین می کند.
این  امنیت  تامین  برای  معادن  وزارت  که  گفت  او 

پروژه، بخشی از بودجه خویش را به ساخت پوسته 
آغاز  با  تا  کرده  مبادرت  بامیان  والیت  در  امنیتی 
نظم عامه  پولیس  امنیتی که  پروژه محافظین  فعالیت 

خواهد بود، در آنجا مستقر شوند.
از  معدن حاجیگگ  هند،  تایمز  اکونومیک  نوشته  به 
ذخایر زیرزمینی تقریبًا 1.8 ملیارد تن برخوردار است 
که 62 درصد آن آهن است. کنسرسیوم هندی برای 
تمویل اکتشاف و پژوهش جغرافیایی این معدن 75 

ملیون دالر امریکایی را پیشنهاد کرده است.

جلوگیری از جنایت...
 دو تن دیگر از آن ها بازداشت شدند.

اداره امنیت ملی افغانستان خبر کشته شدن و باز داشت 
بودند.  داده  رسانه ها  به  قبل،  روز  دو  را  مهاجمان  این 
اما در مورد موتر حامل هفت تن مواد انفجاری چیزی 

نگفته بودند.
 : که  گفت  خبرنگاران  به  گذشته  روز  طاهری  آقای 
»مواد انفجاری در داخل کیسه های سیمان در یک موتر 
جاسازی شده بود که در حومه شرقی شهر کابل کشف 

شد.«
امنیت ملی افغانستان دور روز قبل اعالم کرد که با حمله 
به مخفی گاه یک گروه هفت نفری از مهاجمان انتحاری 
نفر  انتحاری کشته و دو  از مهاجمان  پنج تن  در کابل، 

دیگر از آنها بازداشت شده اند.
مواد  تن  هفت  حامل  موتری  که  شده  مشخص  حاال 
انفجاری نیز در همین عملیات به دست نیروهای امنیتی 

افتاده است.

پدر، برادر و دو برادرزاده...
 است.

مقام های محلی می گویند که این حمله در ولسوالی 
امام صاحب والیت قندوز رخ داده است.

که  گفت  قندوز  پلیس  فرمانده  اندرابی،  خلیل 
پولیس  فرمانده  و  مجلس،  رییس  برادر  عبدالقیوم، 
از  هم  او  پدر  خان،  عسل  و  صاحب  امام  ولسوالی 

مسووالن گمرک »شیرخان بندر« بودند.
حمله کننده انتحاری پیاده بوده و بعد از پایان مسابقه 
امام  پولیس  فرمانده  عبدالقیوم  هنگامیکه  بزکشی 
کرده  او حمله  به  موترش می رفته  به سوی  صاحب 

است.
مردم  محبوب  و  سنتی  ورزش های  از  یکی  بزکشی 
است. در آستانۀ سال نو خورشیدی و نوروز اکثراً در 

والیت شمال مسابقات بزکشی برگزار می شوند. مردم 
با اشتیاق وشور فراوان تیم های دوست داشتنی شان 

را در جریان این مسابقات تشویق می کنند.
از  افغانستان  سنتی  سپورت  یک  مثابه  به  بزکشی 

شهرت بین المللی برخوردار است.
تاهنوز هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به عهده 

نگرفته است.
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شماری از نظامیان آلمانی از یک بندر ترکی به 
کشورشان بازگشتند

»ناتو بزرگ ترین ماموریت و کوچک ترین دست آورد«

وسله والو طالبانو د نورستان الرې 
بندې کړي دي 

مصابۀ دویچه وله با پروفسور ُکنراد ِشَتر، 
کارشناس آلمانی افغانستان 

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان اعالم کرد 
که می خواسته با اظهاراتش در روز یکشنبه »به 
بهبود روابط با امریکا کمک کند، نه این که آن 
را تخریب کند«. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری 
خواهان  »ما  است:  گفته  شده  کرزی  نقل  به 
روابط خوب و دوستی با امریکا هستیم. اما این 

روابط باید میان دو کشور مستقل باشد«.
کرزی روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی 
به شدت از امریکایی ها انتقاد کرده و آن ها را 
متهم کرده بود که با طالبان همدست می باشند. 
سیاستمداران  انتقاد  و  سرزنش  او،  سخنان 
دنبال  به  را  کابل  در  مخالفانش  و  امریکایی 

داشت.
دوم  دوره  که  این  به  توجه  با  پرسش: 
به  آینده  سال  در  کرزی  ریاست جمهوری 
تالش  حد  این  تا  او  چرا  می رسد،  پایان 
می کند که تصویر یک سیاستمدار مستقل را 

از خود ارایه نماید؟ 
مختلفی  دالیل  به  را  کار  این  کرزی  پاسخ: 
او  انجام می دهد. دوره دوم ریاست جمهوری 
او  و  رسد  می  اتمام  به  سال 2014  پایان  در 
می خواهد، جانشین اش را تعیین کند.  مطمیناً 
برخی اوقات در این زمینه نام یکی از برادرانش 
مطرح می شود. کرزی به هر صورت می خواهد 
و  کرده  حفظ   2014 سال  فرای  را  قدرتش 

گسترش دهد.
دیگر این که انتقاد گاه و بی گاه از امریکایی ها 
به یک امر عادی برای کرزی تبدیل شده است. 
از  پیوسته  یادگرفته که  او در ده سال گذشته 
ابزار  که  دهد  نشان  گیرد،  فاصله  امریکایی ها 
دست آن ها نیست. این رویه بخشی از هویت 
کرزی شده است که برایش بسیار مهم می باشد. 
قدرت،  و گسترش  مساله حفظ  مهمترین  اما 

پس از سال 2014 می باشد.
این جا  گزینه هایی  چه  که  نمی دانم  دقیقاً  من 
مطرح هستند. اما در حال حاضر میان نامزدهای 
ایجاد  مورد  در  ریاست جمهوری  احتمالی 
نقش  کرزی  این جا  می شود.  مذاکره  ایتالف 
مهمی ایفا می کند. او سعی می کند برادرش و 
حامیانش را نیز داخل بازی کند. کرزی عالقه 
زیادی به این دارد که پس از سال 2014 نیز در 

صحنه سیاسی، نقش مهمی بازی کند.
این که رییس جمهور افغانستان سخنرانی ضد 
امریکایی اش را در هلمند ایراد کرد، بی دلیل 
بگوید  محل  مردم  به  می خواهد  کرزی  نبود. 
هستم  من  این  هستم،  حاکم  جا  این  من  که 
که قدرت را در اختیار دارم. واضح است که 
جنوب  در  را  اش  قدرت  می کند،  تالش  او 
افغانستان استحکام بخشد و حمایت مردم این 
امریکایی ها  برابر   در  به خصوص  را  مناطق 

جلب کند. 
میان  شباهت هایی  آیا  شما  نظر  به  پرسش: 

آخرین سال های حکومت کرزی و نجیب اهلل 
در سال های 80 وجود دارد؟

آخر  سال های  در  نیز  اهلل  نجیب  لحن  پاسخ: 
تندتر  پیوسته  شوروی  علیه  اش  حکومت 
اصلی  تفاوت  یک  دو  این  میان  اما  می شد. 
وجود دارد. کرزی برای باقی ماندن در صحنۀ 
است.  امریکایی ها  محتاج  شدت  به  سیاست 
نجیب اهلل اما سعی می کرد از طریق دوستم و 
دیگر ملیشه ها، استقالل کسب کند. او به مراتب 
در ایجاد ملیشه و نیروی امنیتی برای خود موفق 
تر بود. در این بخش پایۀ قدرت کرزی بسیار 
در  تنهایی  به  را  قدرت  او  است.  تر  ضعیف 
انحصار ندارد، ملیشه از خود ندارد، و یا این که 
شمار آن ها بسیار کم است. به این دلیل است 
که کرزی سعی می کند، حمایت شبه نظامیان و 

مردم جنوب افغانستان را جلب کند.
برخی  انتقادهای  کرزی،  گفته های  پرسش: 
سیاستمداران امریکایی را در پی داشت. آیا 

امریکا واقعاً این گفته ها را جدی می گیرد؟
از  بسیاری  که  می کنم  فکر  من  پاسخ: 
سیاستمداران امریکایی و اروپایی، حامد کرزی 
را یک فرد ضعیف و غیرقابل اعتماد می دانند. 
حرف  یک  امروز  کرزی  که  می گویند  آن ها 
انجام  را می زند و فردا کاری برخالف آن را 
کرزی  از  باید  که  معتقدند  بسیاری  می دهد. 

فاصله گرفته شود.
کرزی  متحده،  ایاالت  سیاست  صحنه  در 
گرفته  جدی  سیاسی  بازیگر  یک  عنوان  به 
نمی شود. به خصوص این که امریکایی ها فکر 
می کنند، انتخابات نزدیک است و ما صرف باید 

یک سال با کرزی کنار بیاییم.
به  توجه  با  کرزی  می کنند،  گمان  آن ها 
دیگر  کاری اش  دورۀ  پایان  نزدیک شدن 
اقدامات سیاسی جدی انجام نمی دهد. اما من 
فکر می کنم که امریکایی ها کرزی را دست کم 

می گیرند. 
او سیاستمداری است که می داند، چه گونه در 
کرزی  دهد.  گسترش  را  قدرتش  عرصه  این 
وضعیت را بسیار خوب تحلیل می کند، درک 
را  قدرتش  پایه های  می خواهد  و  دارد  خوبی 
استحکام  نیز   2014 سال  از  پس  زمان  برای 
بخشد. امریکایی ها او را دست کم می گیرند، و 

در این زمینه اشتباه می کنند.

کارشناس آلمانی:

کرزی می خواهد جانشینش را 
تعیین کند

شماری از نیروهای نظامی آلمان همزمان با آغاز 
خروج نیروهای ناتو از افغانستان، برای بازگشت 

به کشورشان وارد بندر ترابوزان در ترکیه شدند.
 60 از  متشکل  آلمان  نظامی  نیروهای  از  گروهی 
نظامی و تجهیزات همراه آنها وارد بندر ترابوززان 

ترکیه واقع در سواحل دریای سیاه شدند.
نیروهای نظامی آلمان همزمان با آغاز خروج بیش 
از  متشکل  خارجی  نظامی  نیروی  هزار   130 از 
نیروهای 50 کشور جهان از خاک افغانستان وارد 

این بندر شدند .
منابع خبری ترکیه پیش از این از استفاده سازمان 
ترابوزان  بندر  از  »ناتو«  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
از  خود  نظامی  تسلیحات  و  نیروها  تخلیه  برای 
خودروهای  و  توپ  تانک،  کوپتر،  »هلی  جمله 

زرهی« و انتقال آنها از طریق هوایی به این بندر 
و سپس به کشورهای مبدا از طریق دریای سیاه 

خبر داده بودند.
آلمان،  بر  افزون   ، ترکیه  منابع خبری  به گزارش 
در  خود  نظامیان  نیز  انگلیس  و  هالند  دنمارک، 
افغانستان را از طریق بندر ترابوزان خارج می کنند.
خارج  افغانستان  از  ناتو  نظامیان  که  حالی  در 
قالب  در  که  ترکیه  ارتش  نیروهای  می شوند، 
می کنند،  فعالیت  افغانستان  در  ایساف  نیروهای 

کماکان در خاک افغانستان باقی خواهند ماند.
هم اکنون 1650 نظامی ترک در افغانستان حضور 
تاکنون برای  دارند. دولت ترکیه مدعی است که 
عمران و آبادانی افغانستان بیش از نیم میلیارد دالر 

هزینه کرده است.

مصطفي مدثر
جوان  فعاالن  شبکۀ  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز 
برابر  در  راهپیمایي یي  در  تغییر  و  اصالح  براي 
مقر دفتر ناتو واقع شش درک کابل، با شعار ناتو 
آورد،  دوست  کوچکترین  و  ماموریت  بزرگترین 
انتقاد  مورد  شدت  به  را  ناتو  ساله  یازده  کارکرد 

قرار دادند.
یازده  از  پس  که  می گویند  شبکه  این  اعضای 
در  جهانی  جامعۀ  و  ناتو  نظامیان  حضور  سال 
افغانستان، هنوزهم افغان ها قربانی دهشت افگنی، 

شورش گری و تروریزم می شوند.
امیرزاده، رییس شبکه  فعاالن جوان  محمد سنگر 
یک  در  امروز  »ما  گفت:  تغییر  و  اصالح  برای 
تظاهرات مسالمت آمیز از نیروهای ناتو می خواهیم 
وارد  فشار  تروریزم  حامی  کشورهای  باالی  که 
نیروهای  آن  راس  در  که  خارجی  نظامیان  کنند. 
امریکایی قراردارند، از قریه های افغانستان خارج 
شوند و النه های تروریستان را در پاکستان نابود 

کنند.«
از  دیگر  افغانستان  مردم  که  گفت  امیرزاده  آقای 
ادامۀ جنگ خسته شده اند و فرماندهان ناتو باید 

النه های تروریزم در خارج از افغانستان را هدف 
قرار دهند.

جوانان این شبکه به گونۀ اعتراض در مقابل در 
وردي دفتر ناتو قطعه نامه یی را به خوانش گرفتند 
و خواهان عمل کرد جدي نیروهاي ناتو در برابر 

تروریزم و دهشت افگني شدند.
هم چنان در این قطع نامه گفته شده است که ناتو 
بزرگترین ماموریت را در افغانستان داشته و از این 

ماموریت دست آوردي کوچکي دارد.
به  قطع نامه  گرفتن  خوانش  به  از  بعد  راهپیمایي 

پایان رسید. 

چې  سرټکوي  اوسېدونکی  یوشمېر  والیت  نورستان 
دې والیت ته غځېدلې ټولې الرې وسله والو طالبانو 

د ټرافیکو پر مخ تړلي دي.
هغوی وایي، له کونړ  نه تر نورستانه او له لغمان نه تر 
نورستانه غځېدلې لویه الره د وسله والو په ولکه کې ده 

او چاته اجازه نه ورکوي، چې پرې تګ راتګ وکړي.
د نورستان د اوسېدونکیو په خبره، یوه بله الره چې 
امکان پرې د تګ راتګ امکان شته هغه له نورستان 
ن بدخشان ته غځېدلې ستونزمنه الر ده، چې خورا 
اوږده، خرابه او دمګړۍ په درنو واورو پوښل شوې ده؛ 

له همدې امله ده چې تګ راتګ پرې نشي کېدای.
د نورستان اوسېدونکي چې له ګڼو ستونزو سره مخ 
دي، له حکومته غواړي چې ژر تر ژره دې دې والیت 

ته غځېدلې لویې الرې د ټرافیکو پر مخ پرانیزي.
دین   شمس  ډاکټر  غړی  شورا  والیتي  د  نورستان  د 
اصیلزاده خبریال وېبپاڼې ته ویلي، چې نورستان ته 

ټولې غځېدلې الرې د طالبانو په ولکه کې دي.
نه  پام  ته  نورستان  هغه وویل، چې مرکزي حکومت 
کوي او د دوی د لویو تړلو شویو الرو د خالصون غم 

یې نه دی کړی.
ډاکټر اصیلزاده له امنیتي ارګانونو وغوښتل، چې دې 
والیت د تړلو شویو الرو د خالصون لپاره دې الس په 

کار شي.
د نورستان امنیې قوماندانۍ سرپرست سمونوال غالم 
لویې  غځېدلې  ټولې  ته  نورستان  چې  مني،  فاروق 
د  او  دي  کې  کنټرول  په  مخالفانو  والو  وسله  د  الرې 
ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي؛ خو زیاتوي، چې د کونړ 
په چپه دره کې طالبان شتون لري او همدا سبب دی 

چې نورستان الره هم بې امنه شوې ده.
هغه وویل، د کونړ له له امنیتي چارواکیو غواړي چې 
د یادې ستونزې په له منځه وړلو کې ورسره مرسته 

وکړي.
له دې وړاندې د نورستان والي تمیم نورستاني په وار 
ته  نورستان  چې  ول،  ویلي  ته  ورځپاڼې  ماندګار  وار 
لغمان و الیتونو کې  او  په کونړ  لویې الرې  غځېدلې 
وسله والو طالبانو تړلي دي او دوی په دې برخه کې 
د یادو دواړو والیتونو له چارواکیو غوښتي، چې د الرو 
په خالصون کې ورسره مرسته وکړي او د طالبانو پر 
وړاندې عملیات وکړي؛ خو په وینا یې چې د کونړ او 
لغمان چارواکیو ورسره په دې برخه کې مرسته نه ده 

کړې.
دې  د  چې  وایي،  والي  مرستیال  نورستان  د  خو 
ستونزې د ختمولو لپاره یې یو لړ پروګرامونه په کار 
د  الرې  دې  د  به  کې  راتلونکې  نېږدې  په  او  اچولي 
پرانستې او د دولت تر ولکې الندې راوستو کې به اړین 

ګامونه پورته کړي.
خبریال  واصفي  اهلل  واصف  ویاند  والي  د  کونړ  د  خو 
امنیتي  یولړ  الره  یاده  په  چې  وویل  ته  وېبپاڼې 
امینتي  ډېره  تر  چې  زیاتوي،  خو  شته.  ستونزې 

وضعیت د نورستان په سیمه کې خراب دی.
کونړ  د  چې  لري،  کې  پام  په  دوی  خبره،  په  هغه  د 
امنیتي ځواکونه په نېږدې راتلونکې کې په یادو سیمو 
د  الره  لویه  یاده  څو  کړي  ترسره  عملیات  یولړ  کې 
طالبانو  له منګلو خالصه او د دولت تر ولکې الندې 

یې راولي.
کونړه  له  ته  والیت  نورستان  چې  ده  وړ  یادولو  د 
دولتي  تللي  نورستانه  له  ځله  څو  کې  الر  راتلونکې 
کارکوونکي د وسله والو طالبانو له خوا له موټرو ښکته 

کړل شوي او وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د نورستان چارواکیو تل 
پر دې والیت د طالبانو او پاکستانیو پوځیانو د یرغل 
په اړه غږ پورته کړی او له مرکزي حکومت نه یې د 
مرستې غوښتنه کړې؛ خو په وینا یې چې هېڅکله یې 

هم مرکزي حکومت غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د نورستان چارواکي دغه راز وایي، چې کېدای شي د 
هوا په ګرمېدو سره وسله وال مخالفان پر دې والیت 

خپلو بریدونو ته ال زور وکړي.

          معین فرزاد
شماری از مقام های محلی بدخشان می  گویند 
توجه  بدخشان  امنیتی  وضعیت  به  اگر  که 
از  شماری  سقوط  احتمال  نگیرد،  صورت 
طالبان  دست  به  والیت  این  ولسوالی های 

وجود دارد.
امنیت  آمر  کرامت  جهانگیر  سید  سمنوال 
می گوید،  بدخشان  پولیس والیت  فرماندهی 
که  وردوج  ولسوالی  ناگوار  رخداد  دنبال  به 
طی آن بیشتر از 16 سرباز ارتش کشته شدند؛ 
نیروهای امنیتی به شمول ارتش، پولیس ملی، 
عملیاِت  نظم  عامه،  پولیس  و  ملی  امنیت 
مشترکی را از چند روز بدین سو در ولسوالی 

نامبرده به راه انداخته اند.
 به گفتۀ او، در این عملیات به طالبان مسلح 
افراد  از  شماری  و  شده  وارد  جدی  آسیب 

آن ها، کشته، زخمی و اسیر گردیده اند.
آقای کرامت گفت، صبح دیروز در یک رشته 
کنترل  در  قریه  سه  جداگانه،  عملیات های 
نیروهای امنیتی در آمده و عملیات پاکسازی 

هم چنان جریان دارد.
طریق  از  طالبان  می گوید،  امنیتی  مقام  این 
مقدار  یک  آن ها  می شوند؛  اکمال  پاکستان 
سالح و مهمات در اختیار دارند که در برابر 
نیروهای امنیتی می جنگند؛ اما طالبان بدخشان 
درحدی نیستند که بتوانند چالش کالن امنیتی 

را در بدخشان ایجاد کنند.
هم چنان، آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت 
بدخشان افزود، طالبان مسیر اکماالتی بیش از 
200 تن از نیروهای نظم  عامه و اردوی ملی 

را قطع کرده اند و در حال حاضر این نیروها 
در محاصرۀ طالبان به سر می برند.

مواد غذایی خود  نحوی  به  آن ها  او گفت،   
را از قریه های دور دست به  دست می آورند؛ 
بردن  بین  از  به  منظور  عملیات  این  اکنون 
طالبان و بازگشایی مسیر نیروهای امنیتی که 
در محاصرۀ طالبان قرار دارد، آغاز شده است.
بدخشان  محلی  مقام   یک  حال،  همین  در 
در  شود،  فاش  نامش  نخواست  که 
رغم  به  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به  تماسی 
راه اندازی  امنیتی  نیروهای  عملیات هایی که 
و  وردوج  ولسوالی های  در  طالبان  کرده اند، 
آن ها  می رود  گمان  و  کرده اند  تجمع  جرم 
دوباره دست به عملیات مشابه که چند روز 
سرباز  چندین  آن  طی  و  انداختند  راه  پیش 

نیروهای امنیتی جان باختند، بزنند.
این مقام محلی گفت، اگر دولت به  صورت 
جدی به وضعیت امنیتی بدخشان توجه نکند، 
در سال پیش رو طالبان به یک چالش و تهدید 

جدی در این والیت مبدل خواهند شد. 
توجه  بدخشان  به  دولت  اگر  گفت،  او 
آرام  نسبتًا  که  ولسوالی هایی  از  برخی  نکند، 
آرام خواهند شد و  نا  هستند، توسط طالبان 
حتا احتمال سقوط این ولسوالی  ها به دست 

طالبان وجود دارد. 
  ناامنی ها و واکنش فعاالن و روشنفکران 

بدخشان
درپی ناآرامی های اخیر والیت بدخشان، روز 
گذشته شماری از روشنفکران، نویسنده گان، 
از  برخی  و  دانش آموزان  دانشجویان، 

در  تجمعی  طی  والیت،  این  شخصیت های 
بدخشان  امنیتی  اوضاع  خصوص  در  کابل، 

ابراز نگرانی کرده اند.
نویسنده،  و  شاعر  مدنی،  فعال  نادری،  پرتو 
از روشنفکران و فرهنگیان بدخشان خواست 
که  هنگامی  تا  مدنی خویش  مبارزات  به  که 
توجه  والیت  این  امنیتی  وضعیت  به  دولت 

کند، ادامه دهند.
او گفت، با وجودی که بدخشان یک والیت 
را  آن  دولت  همواره  اما  است،  بزرگ 
فراموش کرده و در تناسب به والیات دیگر، 
کوچک ترین خدمتی به بدخشان نکرده است. 
با  دانشگاه  استاد  اهلل جالل  فیض  هم چنان، 
که  سناریویی  گفت،  دولت  از  تند  انتقاد 
در بدخشان آغاز شده یک توطیه سازمان 
در  حلقات  برخی  و  دولت  از طرف  یافته 
داخل بدخشان برای تأمین منافع خودشان 

می باشد.
دولت  اگر  گفت،  داده  هشدار  دولت  به  او   
به حرکت های  ما  نکند،  توجه  زمینه  این  در 

مردمی خویش ادامه خواهیم داد.
بدخشان  ناامنی  که  دارد  باور  جالل  آقای 
ناامنی شمال است، باید دولت در این زمینه 

سکوت نکند. 
در پایان این کنفرانس خبری، اشتراک کننده گان 
صورتی که  در  داده اند  هشداد  دولت  به 
خواست های مطرح شدۀ آنها، از طرف دولت 
عملی نگردد؛ آن ها به اعتراض های گسترده و 
خیزش های مدنی خویش ادامه خواهند داد. 

ناامنی بدخشان ناامنی شمال است
200 تن از نیروهای امنیتی در محاصرۀ طالبان قرار دارند
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         ناجیه نوری
با درنظرداشت این  که دانش حقوقی پارلمان افغانستان 
باید  عدلیه  وزارت  و  رهبری حکومت  دارد،  مشکل 
و  قوانین  پیش نویس  طرح  مورد  در  بیشتري  جدیت 
قوانین  تا  دهند،  خرج  به  کشور  پارلمان  به  آن  ارایۀ 

ناقص به بار نیاید.
این  بیان  با  مجلس  نماینده گان  و  حقوقي  آگاهان 
در  افغانستان  حکومت  سیاست  مي گویند،  مطلب 
طرح پیش نویس قوانین سبب شده که قوانین ناقص 

تصویب و توشیح گردد.
پیشنهاد  را  قوانین  طرح  خارجي ها  آنان،  گفتۀ  به 
مي کنند و حکومت بدون این که فکر کند که این قانون 
با فرهنگ و شرایط افغانستان مطابقت دارد و یا خیر، 

ترجمۀ همان قانون را به اجرا مي گذارد.  
حبیب اهلل  که  می گیرد  درحالی صورت  اظهارات  این 
غالب وزیر عدلیه روز یک شبنۀ هفتۀ گذشته در یک 
نشست خبري در کابل گفت: اکثر قوانینی که طي یک 
دهۀ گذشته در افغانستان تهیه شده، ناقص است و نیاز 

به تعدیل دارد.
آقای غالب گفته بود، دلیل عمدۀ ناقص بودن قوانین 

ما، طرح آن از سوی متخصصان خارجی  می باشد.
نماینده گان  مجلس  عضو  سجادي  عبدالقیوم  داکتر 

قانون  طرح  و  پیش نویس  اصلي  مسوول  مي گوید، 
براي قوۀ مقننه وزارت عدلیه است، زیرا پیش نویس 
یک قانون یا در مرحلۀ مسوده و یا در مرحلۀ تصویب، 

مشکل مي داشته باشد.
نواقص  زماني که  ولي  کرد،  تأکید  مجلس  عضو  این 
یا مسودۀ آن در وزارت  ابتدایي  قانون در طرح  یک 
عدلیه بر طرف نشود، طبعًا بخشي از این نواقص در 
هنگام تصویب در پارلمان هم برطرف نخواهد شد.  

از  هم  افغانستان  پارلمان  سجادي،  داکتر  گفتۀ  به 
لحاظ  به  هم  و  دارد  مشکل  حقوقي  دانش  لحاظ 
بدون نقص  اگر یک مسودۀ  اما  قانون گذاري؛  تجربۀ 
ایجاد  مشکل  بعدها  یقینًا  شود،  فرستاده  پارلمان  به 

نخواهند کرد.
او افزود، پارلمان مي پذیرد که از لحاظ دانش حقوقي 
وزارت  و  افغانستان  حکومت  پس  دارد،  مشکالتي 
عدلیه باید جدیت بیشتري را در مورد ارایۀ پیش نویس 
قانون به پارلمان کشور به خرج دهند، تا مشکلي به 

وجود نیاید.
است  این  اساسي  مشکل  مجلس،  این عضو  باور  به 
که در چند سال گذشته بخش عمدۀ قوانین افغانستان 
است،  نافذ  دیگر  کشورهاي  در  که  قوانینی  ترجمۀ 

مي باشد.

ناقص بودن  وزیر عدلیه گفته است که مشکل دیگر 
قانون، عدم هم آهنگي میان ارگان هایي که دراین راستا 
نهاد دیگر  از کارکرد  نهاد  کار مي کنند است و یک  

آگاهي ندارد.
اما داکتر طاهر هاشمي استاد دانشکدۀ حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه کابل مي گوید، مسودۀ تمامی قوانین 
قبل از فرستادن به مجلس به وزارت عدلیه فرستاده 
و  قانون  ساختن  در  عدلیه  وزارت  بنابراین  مي شود، 

تطبیق آن، سهم بزرگ داشته و دارد.
بها داده نمي شود  وي گفت، متأسفانه به حقوق دانان 
حکومت  و  مي کنند  پیشنهاد  را  قوانین  خارجي ها  و 
فرهنگ  با  قوانین  این  که  کند  فکر  این که  بدون  هم 
به اجرا  یا خیر، قوانین را  و شرایط ما مطابقت دارد 

مي گذارد.  
او تأکید کرد: »مسأله مهم دیگر این که زماني  که طرح 
مسودۀ قانون اساسي مطرح شده بود، خواست ما این 
بود که باید یک یا دو نفر از اعضاي کمیسیون تطبیق 
اساسي  قانون  مسوده  طرح  جلسه  در  اساسي  قانون 
از  که  جواناني  تعداد  یک  اما  باشند،  داشته  حضور 
نظرداشت  در  بدون  و خارجي ها،  بودند  آمده  بیرون 

شرایط و فرهنگ افغانستان، قانون را وضع کردند.«
استاد هاشمي در بارۀ این که چرا...      ادامه صفحه ۶

هند و امریکا اهداف 
مشترکی در افغانستان دارند

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا ضمن تمجید از 
حمایت های هند در بازسازی افغانستان اعالم کرد که 
افغانستان دنبال  امریکا و هند اهداف مشترکی را در 

می کنند.
نوالند تصریح  ویکتوریا  هند،  به گزارش خبرگزاری 
کرد که امریکا و هند بدون شک هدف مشترکی دارند 
کند،  تامین  را  بتواند خود  که  است  افغانستانی  آن  و 
به کامیابی برسد، آینده پایداری داشته باشد و بتواند 
همسایه خوبی برای هند و کشورهای اطرافش باشد.

افغانستان  در  هند  مالی  پشتیبانی  از  همچنین  وی 
قدردانی کرد و گفت که دهلی نو کمک های اقتصادی 

به افغانستان ارایه می کند. 

چرا قوانین افغانستان ناقص است؟

روزنامه ماندگار برای سال آيندة خورشيدي مشترك مي پذيرد
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

07002۶3152

تالش ها برای اجرایی شدن قرارداد

 بزرگترین معدن آهن افغانستان
روسای هفت شرکت تولید کنندۀ فوالد 
ترسیم  برای  جاری  هفتۀ  هند  داخلی 
بودجه  تمویل  منظور  به  راه هایی  کردن 
مالقات  حاجی گگ  آهن  معدن  پروژه 
خواهند کرد که ارزش آن 10.8 میلیارد 

دالر امریکایی است.
این مالقات قبل از بحث آن ها در مورد 
تمویل این پروژه با کابل است که چند 

هفته بعد انجام خواهد شد.
روز  هند  تایمز  اکونومیک  نشریه 
پنجشنبه گزارش داد که ائتالف چندین 
که  )کنسرسیوم(  سرمایه گزاری  شرکت 
هند  فوالد  دولتی  اداره  ریاست  تحت 
است در نظردارد طی 8 تا 10 سال برای 
همچنین  و  حاجی گگ  معدن  انکشاف 
تولیدی  کارخانه  یک  تاسیس  برای 
یک  و  فوالد  تن  میلیون  ساالنه6.12 

مگاواتی   800 تولیدبرق  فابریکه 
سرمایه گزاری کند.

رییس  جمرانی،  احمد  جلیل 
سرمایه گزاری  و  انکشاف  عمومی 
که  گفت  افغانستان  معادن  وزارت 
برای  آماده گی  افغانستان  حکومت 
معدن  استخراج  قرارداد  امضای 
پس  و  دارد  را  حاجی گگ  آهن 
برای  را  آن  قرارداد،  امضای  از 

تصویب نهایی به کابینه و پارلمان کشور 
خواهد فرستاد.

میالدی  آینده   ماه  درختم  گفت  او 
نهایی  برای  کنسرسیوم  این  اعضای 
مالقات  قرارداد  این  اسناد  سازی 

خواهند کرد.
  قرارداد تاریخی معدن

امریکایی  دانشگاه  استاد  عاصی،  تمیم 

یکی  پروژه  این  که  می گوید  کابل  در 
اقتصادی  سرمایه گزاری  بزرگترین  از 
در تاریخ افغانستان در مورد معادن این 

کشور است.
که  سرمایه گزاری  حجم  می گوید  او 
تقریبًا 14 میلیاد دالر است تقریبًا معادل 
با عاید ملی کل)جی دی پی( افغانستان 

است.
به گفته عاصی، سهم...  ادامه صفحه ۶

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


