
کرده  سفارش  افغانستان  به حکومت  متحد  ملل  سازمان 
است که بر روند استخدام و عملکرد پولیس محلی این 
کشور نظارت بیشتر داشته باشد. برخی مردم از سوء رفتار 

این نیروی محلی شکایت دارند.
نیالب مبارز، یکی از سخنگویان دفتر نمایندگی سازمان 
ملل متحد )یوناما( در کابل گفت که شکایت های زیادی از 
مردم افغانستان در مورد عملکرد این نیروها به دفاتر ملل 
متحد رسیده است. او عالوه کرد که این مشکل در شمال 
افغانستان بیشتر است و از دولت افغانستان می خواهد تا 
بر عملکرد این نیروها بیشتر نظارت کند: »ما سفارش های 
به  پولیس محلی  استخدام  زمینه  در  مشخصی مخصوصًا 
دولت افغانستان داشته ایم و امیدواریم که این مسایل در 
نظر گرفته شوند. چرا که وقتی خشونت از جانب افرادی 
که از سوی دولت برای تامین امنیت مردم گماشته شده 

اند، اعمال می شود، این واقعًا قابل نگرانی است«.
دقت در بررسی سابقه و شخصیت افرادی که به نیروی 

که  هستند  مواردی  از  شوند،  می  جذب  محلی  پولیس 
سازمان ملل از دولت افغانستان خواسته است تا در زمان 

استخدام این نیروها بیشتر به آن توجه کند.
در  محلی  پولیس  عملکرد  از  گذشته  های  سال  در 
نیروها حتی  این  است.  زیادی شده  انتقادهای  افغانستان 
به نقض حقوق بشر متهم شده اند. اگر چه همه مردم با 
عملکرد پولیس محلی در تمام...              ادامه صفحه 6
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شکست بايد انرژي خفته را بيـــدار کند.
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جنرال دانفورد با تأکید بر اهمیت پیمان امنیتی:

طالبان منتظر پایان کار ما نباشند

وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروی هوایی در 
عملیات سیمرغ به خوبی از نیروهای زمینی حمایت 
و  جنگنده  هواپیماهای  به  زودی  به  نیرو  این  کرد. 

بدون سرنشین اکتشافی مجهز خواهد شد. 
روز  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری،  دولت 
افغانستان  نیروهای  که  گفت  وله  دویچه  به  شنبه 
توانسته اند بدون حمایت...               ادامه صفحه 6

سیالب ها در کابل، میدان وردک، پکتیکا، کاپیسا و پروان جان ٢٣ تن را 
گرفت و خسارات هنگفت مالی به بار آورد.

پژواک  به  حوادث  با  مبارزه  ادارۀ  عملیاتی  بخش  رییس  فاروق  غالم 
گفت، سیالب ها در قریه های غازه و قچان ولسوالی شکردره بیست تن 

راکشته و شش تن را مجروح ساخته است.
همایون ابراهیم خیل ملک قریه غازه ولسوالی شکردره مي گوید، در این 
قریه در نتیجه سیالب ١٠تن کشته شده که دو زن و سه کودک نیز در 

جمع کشته شده گان هستند.
به گفتۀ وی، در این قریه سه تن مجروح شده است.

 وی گفت که سیالب در این قریه به باغ ها و زمین های زراعتی زیان 
وارد کرده، ده ها خانه را تخریب  و ٧ موتر را با خود برده است.

با حوادث، جمیعت هالل  مبارزه  اداره  هیأت  که  ابراهیم خیل گفت   
احمر و ارگان های دیگر دولتی  به هدف سروی به ساحه رفته اند، اما 

تا حاال با سیالب زده گان کسی کمک نه نموده است.
 غالم فاروق رییس بخش عملیاتی اداره...                  ادامه صفحه 6

تا  است  آماده  حکومت  که  می گوید  خارجه  وزارت 
کند.  تعقیب  جدی  صورت  به  را  طالبان  با  مذاکره 
مقام های وزارت خارجه می گویند قرار است مذاکرات 
ترکیه  یا  عربستان  در  طالبان  و  افغانستان  دولت  بین 

انجام شود.
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  که  است  حالی  در  این 
برای  آدرس  یگانه  که  گفت  پیش  ماه  چند  افغانستان 
دیگر  کشورهای  و  است  قطر  دفتر  طالبان،  با  مذاکره 
را  گفت وگوهای صلح  پراکنده  به صورت  نمی توانند 

به پیش ببرند.
روز  خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 

یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »دولت 
یکی  در  مذاکرات  دفتر  یک  تا  است  آماده  افغانستان 
در  ترجیحا  شود؛  ایجاد  منطقه  اسالمی  کشورهای  از 
که  باشد  تا  ترکیه؛  جمهوری  یا  سعودی  عربستان 
نماینده گان  با  بتوانند  طالبان  باصالحیت  نماینده گان 
زمینه  و  کنند  حاصل  تماس  صلح  عالی  شورای 

مذاکرات مستقیم بین دو طرف ایجاد شود«.
با این هم، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت 
در  طالبان  با  مذاکره  تا  می دهد  ترجیح  حکومت  که 
در هر  او گفت  برده شود.  پیش  به  این کشور  داخل 
افغانستان که طالبان بخواهند می توانند دفتر  از  جایی 

ایجاد کنند و مذاکرات مستقیم صلح را به پیش ببرند.
موسی زی گفت در صورتی که...          ادامه صفحه 6
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وزارت خارجه:

می خواهیم در عربستان و یا ترکیه با طالبان 
گفت وگو کنیم



کمتر از هشت ماه دیگر به برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده باقی مانده است 
که  تاریخی  بزرگ  رویداد  این  آستانۀ  در  و 
سرنوشت  تحلیل گران  از  بسیاری  باور  به 
سیاسی آینده کشور به آن بسته گی تنگاتنگ 
دارد شاهد افزایش بی سابقه یی ناامنی ها در 
که  این  کنار  در  هستیم.  افغانستان  سراسر 
مخالفان مسلح به گونۀ سرسام آوری در مناطق 
مختلف کشور جا به جا شده اند، بر حمالت 
افزوده  نیز  انتحاری و بمب گذاری های شان 
شده است. هدف اکثر حمالت روزهای اخیر 
مخالفان مسلح که در صدر آن ها طالبان قرار 
و  محلی  مقام های  امنیتی،  نیروهای  دارند، 
شهروندان عادی کشور بوده اند. این حمالت 
نشان می دهند که مخالفان مسلح برنامه های 
مشخصی برای برهم زدن هرچه بیشتر امنیت 
در یک جغرافیای بزرگتر را دارند. گزارش ها 
از غرب و شمال کشو حاکی از آن اند که در 
امن  مناطق  این  از  پیش  که  مختلفی  مناطق 
به  مسلح  مخالفان  حضور  می شدند  خوانده 
شدت گسترش یافته است. برخی گزارش ها 
از هرات در غرب کشور نشان می دهند که 
مخالفان مسلح تا پشت دروازه های این شهر 
از شمال  همین حال  در  به جا شده اند.  جا 
کشور و والیاتی نظیر کندوز، سرپل، جوزجان 
گوش  به  مشابه  گزارش های  نیز  فاریاب  و 
تحرکات  گسترش  و  افزایش  آیا  می رسد. 
امر طبیعی است  نظامی مخالفان مسلح یک 
و یا این که این گروه ها به گونه سازمان یافته 
انتخابات  برگزاری  راه  در  که  می خواهند 
مشکالتی را به وجود آورند. انتخابات زمانی 
کشور  مناطق  اکثر  که  شود  برگزار  می تواند 
حداقل از امنیت نسبی برخوردار باشند. در 
نبود امنیت یکی از مولفه های اصلی انتخابات 

که فراگیر بودن آن است زیر سوال می رود 
و حتا احتمال آن وجود دارد که به تمسک 
به همین مساله انتخابات در کشور به چالش 
دو  ناامنی  موجودیت  در  شود.  رو  به  رو 
می یابد.  بروز  امکان  خطرناک  بسیار  اتفاق 
اصاًل  مناطقی  چنین  در  که  این  نخست 
انتخابات برگزار نشود و این موضوع بدون 
و  می کند  تهدید  را  انتخابات  سالمت  شک 
ناامنی گروه های  این که در موجودیت  دوم 
مشخصی می توانند به نفع خود استفاده کنند 
مهندسی  به  باز  با دست  ناامن  مناطق  در  و 
انتخابات اقدام کنند. آیا در سال ٢٠٠9 چنین 

اتفاقی نیفتاد و در مناطق ناامن آقای کرزی 
چنین  پرنکرد؟  را  صندوق ها  خود  نفع  به 
تهدیدی در مورد انتخابات آینده هم وجود 
دارد و از حاال باید تدابیر الزم برای کاهش 
این  از جانب دیگر  نظر گرفته شود.  آن در 
موضوع را هم باید خاطرنشان کرد که ایجاد 
و گسترش ناامنی در همه حاالت به نفع تیم 
فعلی و آقای کرزی تمام می شود و اگر در 
اراده الزم برای مهار  امنیتی کشور  نیروهای 

ناامنی ها دیده نمی شود دلیل آن روشن است، 
چون سرفرمانده اعالی نیروهای مسلح چنین 
اراده یی ندارد. آقای کرزی به هرحال تالش 
قدرت  و  نفوذ  آینده  انتخابات  در  که  دارد 
با  می تواند  قدرت  این  کند.  حفظ  را  خود 
که  گیرد  صورت  مشخصی  فرد  از  حمایت 
آرا  مهندسی  برای  ناامن  شرایط  بدون شک 
کارساز است و از جانب دیگر ناامنی می تواند 
این وضعیت را هم به وجود آورد که اصاًل 
از خیر  فعلی خود  دولت خالف وعده های 
برگزاری انتخابات در کشور بگذرد و دوره 
دیگر  سال  چند  برای  را  فعلی  گروه  کاری 
آقای کرزی  برای  این وضعیت  کند.  تمدید 
می شود  پنداشته  ایدآل  وضعیت  عنوان  به 
در  ناامنی ها  افزایش  دالیل  از  یکی  شاید  و 
برنامه یی که  همان  باشد.  پنهان  هدف  این 
توریالی ویسا  پیش در سخنان  از چند روز 
آقای  به  وابسته  افراد  از  که  قندهار  والی 
ناامنی ها  افزایش  شد.   مطرح  است،  کرزی 
چه از سوی نیروهای جنگ طالب و مخالف 
صورت گیرد و چه دست های در داخل نظام 
به همکاری و همیاری آن ها برخاسته باشند، 
می تواند  رییس جمهوری  تنها  اصلی  مقصر 
به عنوان سکاندار اصلی  آقای کرزی  باشد. 
در  آن  سیاست های  کننده  تدوین  و  نظام 
یک دهه گذشته نتوانست شرایطی را فراهم 
تنفس  امن  فضای  در  مردم  حداقل  که  کند 
کنند. با چنین کارنامه سیاهی حاال مشخص 
نیست که چرا آقای کرزی بازهم به قدرت 
فکر می کند و تالش دارد که آن را در اختیار 
داشته باشد؟ شاید به این سوال شخص آقای 
 ٢٠٠9 سال  در  او  باشد.  داده  پاسخ  کرزی 
را  اش  نامزدی  می خواست  که  هنگامی  در 
برای انتخابات افتخار آمیز آن سال اعالم کند 
به گونه روشن قصد اصلی خود برای بقا و 
ماندن در قدرت بیان کرد. آقای کرزی در آن 
سال گفت که » قدرت شیرین است و به این 
ساده گی از آن چشم نمی پوشم.« واقعًا قدرت 
شیرین است ولی مهم این است که قدرت 
را برای چه هدفی می خواهیم داشته باشیم. 
آقای کرزی هدف خود را از داشتن قدرت 
سیاسی بیان کرده است. او قدرت سیاسی را 
برای خدمت گذاری به افغانستان و مردم آن 

برنگزیده است. او همچون حاکمان دیکتاتور 
مقهور  او  می خواهد.  قدرت  برای  را  قدرت 
قدرت  دلیل جاذبه  همین  به  و  قدرت شده 
نمی یابد.  کاهش  آسانی  این  به  او  در  دیگر 
آقای کرزی عشق به قدرت دارد و به همین 
می تواند  کسی  فکر  به  که  چه  آن  هر  دلیل 
خطور کند و یا نکند از سوی او امکان پذیر 
است، که برای در دست داشتن قدرت انجام 

دهد.
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احمد عمران

ناامــنی 
انتخابات آینده تهدید جدی 

 

وزارت خارجۀ افغانستان گفته است که دولت این کشور آماده 
است تا گفت وگوهای صلح با طالبان را در ترکیه و یا عربستان 
در  طالبان  دفتر  است  ممکن  که  بدهد. طوری  ادامه  سعودی 
یکی از این دو کشور باز شده بتواند. البته تقاضای حکومت 
افغانستان ضمن این خواسته هنوز پا برجاست که اگر طالبان 
بخواهند، می توانند این دفتر را به جای یکی از این کشورهای 
آقای  که  تاکیدی  باشند.  داشته  افغانستان  خود  در  خارجی 

کرزی آن را در سخنرانی عیدی خود برای طالبان بیان کرد.
افغانستان  تقاضا در آن جاست که ظاهراً حکومت  این  دلیل 
در پی باالشدن پرچم امارت اسالمی  طالبان در قطر احساس 
خطر کرده است. طوری که مقامات افغانستان تصور می کنند 
منجر  که  بود  کشور  آن  موضع گیری  و  قطر  سیاست های  که 
به باال شدن پرچم طالبان شد و اال، طالبان جرات این کار را 
نداشتند. هرچند، عتاب آقای کرزی باعث شد که نماینده گی 
طالبان در قطر بسته شود اما در هر صورت نتیجۀ نهایی، پایان 

یافتن گفت وگوهای صلح بود. 
که  است  آن  پی  در  پیشنهاد  این  با  افغانستان  دولت  اکنون 
گفت وگوها از سر گرفته شود و با این کار خود یک بار دیگر 
توجه طالبان را جلب سازد. اما غافل از این که هراس قبلی، 
مضاعف تر در کشوری چون عربستان سعودی مطرح است. 
سعودی،  و  قطر  نظیر  اعراب  شیخ نشین  حکومت های  زیرا، 
سیاست و نظامی  دست کم از طالبان ندارند. به ویژه عربستان 
سعودی که ساختار سیاسی آن کشور به شدت طالبانی است. 
سعودی  عربستان  که  است  کرده  فراموش  کرزی  آقای  مگر 
نام  به  پروژه یی  اساسی  مبدعان  از تمویل گران اصلی و  یکی 
طالبان بود، یا تالش های آن کشور را مبنی بر احیای دوبارۀ 

طالبان در سال های پسین؟
آن  طالبان  که  باعث شد  قطر  مقامات کشور  بنیادگرای  تفکر 
را  پرچم خودشان  و  کرده  تلقی  را چونان خانۀ خود  کشور 
بلند سازند. این تعلق خاطر و هم سویی با عربستان سعودی 
تشکیل یک  می تواند، فرصت  که حتا  است  بیشتر  مراتب  به 

حکومت جالی وطن را برای طالبان میسر سازد.
اما این قضیه دربارۀ ترکیه فرق می کند. زیرا با آن که حکومت 
کشور  آن  جامعۀ  اما  بنیادگراست،  نسبتًا  یک حکومت  ترکیه 
یک جامعۀ سکوالر است که خیلی هم به نسبت سیاست های 
که کشور  است  نیستند. ممکن  بی تفاوت  خارجی کشورشان 
کند  هموار  طالبان  با  گفت وگوها  ادامۀ  برای  را  زمینه  ترکیه 
اما به یقین که طالبان ادامۀ مذاکرات در آن کشور را نخواهند 

پذیرفت.
چون در هر حال، ترکیه به تناسب کشورهای عربی بیشترینه 
در  عماًل  کشور  آن  سربازان  نیز  و  است  بنیادگرایی  مخالف 
افغانستان علیه تروریسم می جنگند و نیز شماری از سربازان 

آن کشور در این جنگ کشته شده اند.
این دالیل باعث می شود که از یک سو، طالبان چنین تقاضایی 
برنامه  این  مخالف  ترکیه  مردم  دیگر،  از سوی  و  نپذیرند  را 
گردند که در نهایت حکومت خود را مجبور به عقب نشینی از 

این طرح سازند.
اما پرسش مهم تر از همه این است که چرا باید گفت وگوهای 
با طالبان یک جنگ ایدیولوژیک  صلح ادامه پیدا کند. جنگ 
است که بسا از کشورهای جهان بنابر تضمین منافع خودشان 
و  عمیق  بسیار  ریشه های  جنگ  این  می کنند.  حمایت  را  آن 
وضعیت نهایت پیچیده یی دارد که ژورنال ها و رسانه های بین 
المللی بارها از آن گزارش داده اند. ادعای گفت وگو به جای 
مبارزه با این پدیده حرف مضحکی است که به رغم دانستن 

آن، دولت افغانستان آن را پیشه کرده است.
به  صلح  گفت وگوهای  ادامۀ  بر  تاکید  سال  شش  از  بیش 
صورت پروژه های گوناگون، و نتیجۀ منفی آن می نمایاند که 
ندارد. دلیل روشن  نیتی برای محو پدیدۀ طالبان وجود  هیچ 
مدیریت  قومی  گرایش های  می تواند  یک سو  از  اگر  کار  این 
کالن سیاسی  و هیأت حلقۀ خاص در درون حکومت باشد، 
اما از سوی دیگر، برنامه ها و پالن های کالن استخباراتی است 

که تا هنوز بر کسی آشکار نشده است. 
ما باور مند هستیم که تغییر آدرس و یا مکان گفت وگوهای 
صلح، چاره ساز نیست و هیچ کمکی در تسریع و یا نتیجه  بخش 
و  میکانیزم ها  روی  باید  بل  نمی کند،  مذاکرات  این  بودن 
استراتژی گفت وگو با طالبان و در کل مخالفان مسلح دولت 

تجدید نظر صورت گیرد. 

تغییر مکان چاره ساز نیست

میکانیزم ها را عوض کنید

آقای کرزی به عنوان سکاندار اصلی نظام و تدوین کننده سیاست های آن در 
یک دهه گذشته نتوانست شرایطی را فراهم کند که حداقل مردم در فضای امن 
تنفس کنند. با چنین کارنامه سیاهی حاال مشخص نیست که چرا آقای کرزی 
بازهم به قدرت فکر می کند و تالش دارد که آن را در اختیار داشته باشد؟ شاید به 
این سوال شخص آقای کرزی پاسخ داده باشد. او در سال 2009 در هنگامی که 
می خواست نامزدی اش را برای انتخابات افتخار آمیز آن سال اعالم کند به گونه 
روشن قصد اصلی خود برای بقا و ماندن در قدرت بیان کرد
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پاکستان روز یکشنبه نیروهای هند را به تیراندازی به مراکز ایست  
بازرسی مرزی در شهر »سیالکوت« واقع در ایالت پنجاب متهم کرد 

که موجب تبادل آتش متناوب میان این دو کشور شد.
درگیری  جدیدترین  تیراندازی  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
میالدی   ١94٧ سال  از  که  است  هند  و  پاکستان  میان  مرزی  بین 
مصادف با استقالل از استعمار انگلیس سه جنگ با یکدیگر داشته اند 

که دو مورد آنها بر سر کشمیر بوده است.
از آنجایی که این دو کشور یکدیگر را به تیراندازی های مرزی متهم 
می کنند، تنش ها در کشمیر افزایش یافته است اما تیراندازی امروز 

در منطقه دیگری در نزدیکی این مرز رخ داده است.
امنیت  نیروهای  کرد:  اعالم  پاکستان  ارتش  ارشد  مقام های  از  یکی 
مرزی هند بی دلیل به ایست های بازرسی مرزی در شهر سیالکوت 
ادامه  تبادل آتش همچنان  تیراندازی کردند.  ایالت پنجاب  واقع در 
نشده  منتشر  تیراندازی  این  تلفات  مورد  در  گزارشی  هنوز  و  دارد 

است.
وزیر دفاع هند روز پنجشنبه به اقدامات شدید نظامی در امتداد مرز 
پاکستان را به دست  این دو کشور در کشمیر اشاره و ارتش  میان 
داشتن در کشتن پنج سرباز هندی در روز دوشنبه متهم کرده است.

بازگشت به روزهای جنگ سرد
اوباما  خشم  کارشناسان 
فضای  یادآور  را  پوتین  از 
سرد  جنگ  روزهای  سرد 

می دانند.
روز  امریکا  دولت 
کرد:  اعالم  چهارشنبه 
اوباما  باراک  رییس جمهور 
مسکو  به  رفتن  از  پیش 
برای نشست گروه ٢٠ روز 
ششم سپتمبر اقامتی ٢ روزه 
داشت؛  خواهد  سویدن  در 
کشوری که نقش مهمی را 
دارد؛  الملل  بین  در صحنۀ 
نبود  برنامه یی  این  مسلمًا 
اوباما  برای  پیش  از  که 
این  در  بودند.  داده  ترتیب 
روسی  دیپلمات های  تاریخ 
قبل  مدتها  از  امریکایی  و 

برنامۀ مالقات دوطرفه میان پوتین و اوباما برای مذاکره 
بر سر موضوعاتی همچون رابطه با ایران- پس از روی 
و  سوریه  جنگ  مدیریت  روحانی-  حسن  کارآمدن 
را   ... و  استراتژیک  جنگی  تسلیحات  کاهش  همچنین 

ترتیب داده بودند.
اما این نشست برگزار نشد، از یک هفتۀ پیش و با اعطای 
پناهندگی روسیه به ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس 
منتظرش  هم  کمی  البته  که  امریکا  ملی  )امنیت(  شنود 
بودیم، و افشاگری های وی پیرامون سیاست بین المللی 
و رویکرد امریکا این مسأله تغییر کرد. واشنگتن صراحتًا 
و البته بدون بستن درِ مذاکرۀ دوطرفه اعالم کرد که کاماًل 
ناامید شده است و در نهایت رییس جمهور امریکا بعد از 
تردیدهای فراوان در روز چهارشنبه اعالم کرد: »خیر، به 
مسکو نمی روم« جی کارنی، سخنگوی دولت سخنگوی 
امریکا در این باره گفت: روابط میان دو کشور به اندازۀ 

کافی پیشرفت نکرده است.
تلویزیونی جی  برنامۀ  اوباما در  اعالم،  این  از  قبل  شب 
لئو، یکی از شومن های معروف امریکایی گذشتۀ همتای 
کاگ ب  اعضای  از  یکی  که  پوتین  والدیمیر  روسی اش 
بود را یادآوری کرد )پوتین پیشتر سرهنگ دوم کاگ ب- 
پولیس سیاسی و سرویس سری اتحاد جماهیر شوروی 
اینکه  رغم  به  گفت:  صراحتًا  اوباما  است(  بوده  سابق 
ایاالت متحده امریکا می تواند کارهای زیادی با آنها انجام 
عصر  به  می کنند  تالش  مسیر  تغییر  با  اما  روسها  دهد، 

جنگ سرد بازگردند. من بارها به آنها گفته ام و حاال هم 
به رییس جمهور پوتین می گویم که« گذشته ها گذشته، 

به آینده فکر کنیم. »
نتوانست  برنامه  این  در  اوباما  متقاعدکنندۀ  کمتر  لحن 
در  اسنودن  ماجرای  کند.  پنهان  خوبی  به  را  وی  خشم 
هنگامه یی که بن بست های زیادی میان دو طرف وجود 
این  با  بود.  واشنگتن  برای  ناسزا  و  همانند فحش  دارد، 
رییس  ملی  امنیت  مشاوران  از  یکی  رودس،  بن  حال 
شد  خوب  اتفاقًا  می گوید:  باره  این  در  امریکا  جمهور 
که این نشست لغو شد، در کاخ سفید همگی بر سِر این 
مسئله اجماع داشتند که در فضای کنونی، چنین نشستی 
وزارت  باشد.  داشته  نمی تواند  مفهومی  و  معنا  هیچ 
مختلفی  دالیل  تصمیم  این  تشریح  برای  امریکا  خارجۀ 
امنیت  تجاری،  مسائل  تسلیحات،  کنترل  از  اعم  آورد 
جهانی و حقوق بشر که طرفین اختالف نظرهای فراوانی 
تنها یک  بهانه ها  این  این حال همۀ  با  دارند.  آن  بر سر 
زنگ را به صدا درآورد: کاهش روابط طرفین با بازگشت 

پوتین به کرملین.
سفید  کاخ  هفته  طول  تمام  در  که  بود  حالی  در  این 
از  یکی  چارلز شومر،  بود.  کنگره  مضاعف  فشار  تحت 
قلدر  و  پررو  »بچه  را  پوتین  که  امریکایی  سناتورهای 
مدرسه« خطاب کرده بود، از تصمیم اوباما بسیار استقبال 
کرده و گفت: همتای روسی اوباما لیاقت احترام متقابل 
اسنودن  ماجرای  امروز  ندارد.  را  دوطرفه  نشست  یک 
بهانه یی برای تشدید فضای سرد حاکم بر روابط طرفین 

به  است.  آورده  فراهم  را 
فعلی  فضای  می رسد  نظر 
با زمانی که هیالری کلینتون 
را  روسیه   ٢٠٠9 سال  در 
روابط  در  تجدیدنظر  به 
به  کرد،  دعوت  دوطرفه 
 ٣ دارد.  تفاوت  شدت 
تداوم  با  آن  از  پس  سال 
بشار  از  روسیه  حمایت 
اسد، امریکایی ها، روسها را 
خون  دست های  داشتن  به 
آلود متهم می کنند و روسها 
امریکایی ها  که  معتقدند  نیز 
روابط  از  دوگانه  تعریفی 
مثل  دارند:  کشور  دو  میان 
 »friennemies فرینمیز« 
یعنی در عین حال ترکیبی از 
دوست)friends( و دشمن 

)ennemies(
بری پاول، یکی از اعضای گروه فکر شورای آتالنتیک با 
بررسی چالش های موجود میان دو کشور، رفتار مسکو 
اسنودن  »اگر  می کند:  تشریح  را  واشنگتن  برداشت  و 
را  اسنودن  برسد،  سرانجامی  به  رابطه  این  داشت  قصد 
با  می کرد.  روانه  را  آن  و  می گذاشت  هواپیمایی  داخل 
با نظر ژاکوب هیل  از امریکایی ها  این حال شمار کمی 
موافق اند  اینترست  نشنال  کار  نومحافظه  مجلۀ  در  بران 
که می گوید مشی اوباما کاماًل برخالف منفعت بود و در 
مسئلۀ اسنودن این امریکا- و نه روسیه - بود که همانند 

روزهای سرد و یخی جنگ سرد برخورد کرد.
با این حال جان کری و چاک هیگل، وزرای خارجه و 
و سرگئی چویگو  با سرگئی الوروف  که  آماده اند  دفاع 
همتایان روس خود مالقات کنند و دو رییس جمهور نیز 
در نشست گروه ٢٠ در اوایل سپتامبر در سن پترزبورگ 

به یکدیگر برخورد خواهند کرد.
جالب  نیز  امریکا  تصمیم  دربارۀ  روسها  نظر  اظهار  اما 
بود؛ روسیه در پاسخ به اقدام اوباما گفت: به دلیل اینکه 
توافق نامۀ استرداد مجرمین میان دو کشور وجود نداشت، 
مسکو چاره یی جز پذیرش پناهندگی به اسنودن نداشت. 
گفتنی است از زمانی که اسنودن فرودگاه روسیه را ترک 
کرده در مکانی نامعلوم و تحت نظر سرویس های امنیتی 

روسیه است.

پاکستان هند را به 
تیراندازی های مرزی متهم کرد

کلوپ: قدرت نمایی طالبان در پاکستان
به بازیکنانم افتخار می کنم

تعهد کامرون به انجام اقداماتی در 
زمینه رسیده گی به اسالم هراسی

برابر  بازی  در  بازیکنانش  عملکرد  از  تمجید  با  بوروسیادورتموند  سرمربی 
آوگسبورگ گفت: در این بازی مانند بازی با بایرن مونیخ در سوپرکاپ بودیم.

بوروسیادورتموند فصل جدید بوندسلیگا را با پیروزی پر گل برابر آوگسبورگ 
آغاز کرد.

یورگن کلوپ، سرمربی دورتموند پس از پیروزی 4 بر صفر در خانه آوگسبورگ 
ثمر  به  را  زیبایی  گل های  و  گذاشتیم  نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  گفت: 
کردم.  افتخار  بازیکنانم  به  بردیم.  پایان  به  نفس  به  اعتماد  با  را  بازی  رساندیم. 
آن چه خیلی خوشحالم کرد این بود که نمایش ما در بازی برابر آوگسبورگ مثل 
این شکل  به  همیشه  باید  موفقیت  برای  بود.  سوپرکاپ  در  بایرن مونیخ  با  بازی 

باشیم.
کلوپ در ادامه گفت: بازی برای هر دو تیم سخت بود، زیرا زمین مسابقه شرایط 
خوبی نداشت. بازیکنان آوگسبورگ بازی درگیرانه ای را ارائه داده و مدام روی 
پای بازیکنان ما تکل می رفتند. آنها تیمی قوی و سرسخت بودند ولی ما در نیمه 
دوم مالکیت توپ را در دست گرفتیم و توانستیم فضای زیادی را در دفاع آنها 

پیدا کنیم.
دورتموند در هفته  بعد میزبان اینتراخت براونشوایگ و دانیل داوری خواهد بود.

دولت نواز شریف نخست وزیر پاکستان با افزایش حمالت طالبان به 
تأسیسات حیاتی این کشور با چالشهای امنیتی روبروست.

کارشناسان امنیتی بعید نمی دانند که طرفهای خارجی در این حمالت 
دست داشته باشند و برخی سازمان های امنیتی نیز از گروههای مسلح 
در پاکستان حمایت می کنند و هدف از این حمالت ، متزلزل کردن 

امنیت پاکستان است.
طارق محی الدین خبرنگار روسیا الیوم در اسالم آباد گفت : دولت 
برای  مردمی  درخواستهای  و  طالبان  جنبش  حمالت  بین  پاکستان 
جلوگیری از خونریزی که صدها نفر از زمان روی کار آمدن شریف 

کشته شدند تحت فشار قرار گرفته است.
تازه ترین صحنه مرگ و ویرانگری نیز قتل عام شهر کویته بود که به 

کشته شدن بیش از پنجاه نفر و زخمی شدن دهها نفر منجر شد.
محمد علی نویسنده و تحلیلگر پاکستانی گفت:» جنبش طالبان در این 
اواخر تالش می کند ثابت کند می تواند به اماکن حیاتی تر و مهم تر 
برسد به ویژه پس از حمله اخیر به مرکز اطالعات نظامی در شهر حیدر 
برای  ما  پیام بدهد  پاکستان  به دولت  آباد. جنبش طالبان می خواهد 
گفتگو آماده ایم اما در عین حال هر وقت بخواهیم می توانیم به اهداف 

مورد نظر برسیم«. 
محی الدین گفت افز ایش حمالت طالبان به تأسیسات امنیتی و اهداف 
در شهرهای  تنها  نه  طالبان  نمایی  قدرت  ، بیانگر  و شهروندان  دیگر 
بزرگ واقع در کمربند مرزی است بلکه در قلب پایتخت یعنی اسالم 
آباد است که درجه امنیتی در این شهر به حد قرمز افزایش یافته است.

محی الدین با اشاره به تدابیر شدید امنیتی در ورودی فرودگاه اسالم 
آباد گفت : این وضع فرودگاه اسالم آباد است و درجه آمادگی امنیتی 
سه  حضور  از  گزارشها  زیرا  است  رسیده  حد  باالترین  به  اینجا  در 
انتحاری در پایتخت حکایت دارد که یکی از آنها در یکی از مساجد در 

حومه پایتخت کشته شد. 
کارشناسان امنیتی بعید نمی دانند طرفهای خارجی در این چالشهای 
امنیتی دست داشته باشند و برخی سازمانهای اطالعاتی از گروههای 
مسلح حمایت می کنند و هدف نیز متزلزل کردن امنیت پاکستان است .
نذیر موید کارشناس امور امنیتی گفت :» مشکل در این موضوع آن 
است که باید بدانیم بازیگران این بحران که باعث بحران امنیتی برای 
پاکستان می شوند چه کسانی هستند ؟ بازیگران فقط گروههای مسلح 
نیستند بلکه طرفهای داخلی و احزاب و طرفهای خارجی در بحران 
انگشت  از چند گاهی  پاکستان هر   . پاکستان نقش دارند  آفرینی در 
اتهام را به سوی دهلی نو و سازمانهای اطالعاتی که از برخی گروههای 

مسلح حمایت می کنند نشانه می رود «.
همه اینها را باید بر چالشهای اقتصادی دولت افزود که برای نجات 
کشور از وخامت اقتصادی به شدت تالش می کند اما در سایه تحوالت 
کنونی به نظر می رسد پرونده امنیتی در صدر اولویتهای این دولت 
قرار دارد به خصوص آنکه این تحوالت سایه سنگین خود را بر روی 
نمایندگی های دیپلماتیک در پاکستان به ویژه امریکا انداخته است و 
واشنگتن چند روزی است که سفارتخانه اش را بسته بود و به تازگی 
بازگشایی کرده اما کنسولگریهای اش را در شهرهای دیگر تا اطالع 

ثانوی بسته نگه داشته است.

انگلیس  وزیر  نخست 
ضربت  گروه  کرد،  اعالم 
منظور  به  که  رتبه یی  عالی 
گرایی  افراط  به  رسیدگی 
نشست  در  شده  تشکیل 
علیه  به خشونت  آتی خود 

مسلمانان می پردازد.
خبرگزاری  گزارش  به 
اقدام  این  اسوشیتدپرس، 

لی ریگبی، سرباز  قتل  دنبال  به  مراکز اسالمی  به مساجد و  از موج حمالت  پس 
انگلیس در ماه می سال جاری میالدی در وول ویچ صورت می گیرد.

دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اعالم کرد: نشست آتی این گروه ضربت بر 
رسیدگی به مساله خشونت علیه جوامع مسلمان متمرکز خواهد بود.

وی اعالم کرد: من با قاطعیت این حمالت را محکوم می کنم و مهمتر از محکوم 
کردن انجام اقداماتی برای رسیدگی و حل این مساله است. فکر می کنم می توانیم 
بگوییم که این دولت اقدامی انجام داده است. پولیس در واکنش به این حمالت 

اقدامات جدی انجام داده است.
کامرون افزود: استراتژی بازدارندگی با هدف مقابله با تروریسم تغییر کرده تا این 
اطمینان به دست آید که مبارزه علیه تمامی اشکال افراط گرایی و خشونت از جمله 

افراط گرایی و خشونت علیه جوامع مسلمانان صورت می گیرد.
اما نخست وزیر انگلیس ادامه داد: من اهمیت این مساله را درک می کنم و به همین 
خاطر است که این گروه ضربت در نشست آتی خود به مساله خشونت علیه جوامع 
اقدامات  پیشین  دولت های  به  نسبت  دولت  این  کرد.  خواهد  رسیدگی  مسلمانان 
بیشتری در راستای مبارزه با اسالم هراسی انجام داده اما اقدامات بیشتر نیز احتماال 

انجام خواهد شد.
پولیس  به  داده و  تغییر  را  بازدارندگی  استراتژی  ما  ادامه گفت:  کامرون در  دیوید 
اختیار داده ایم و به منظور نظارت بر موج اسالم هراسی با این جامعه همکاری کرده  

و من انجام اقدامات بیشتر را رد نکرده ام.
این گروه ضربت متشکل از وزرای کابینه، ماموران ارشد پولیس و مقام های سرویس 

امنیتی است.

                   لوموند/ ترجمه: زهرا خدايی
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مترجم: فرشاد سجادی

چه گونه )تقریباً( همه چیز را 
یاد بگیریم؟

آیا کتاِب مفیدی خوانده اید که بعداً فقط چند نکتۀ اصلی  از آن یادتان مانده 
باشد؟ احتماالً مشکل این جاست که شما به یکی  از کم اثر ترین راه های یادگیری 

عمل کرده اید.
می گرفتم، روی  یاد  مکتب  در  موسیقی  که درس  وقتی   پیش،  ٧ سال  حدود 
دیواْر یک پوستر توجه مرا به خود جلب می کرد و آن مخروِط آموزش بود. در 
واقع در آن هنگام چیز جالب تری نبود که معلم اسکاتلندی ما بتواند توجه مان 
را بیشتر به آن جلب کند. این پوستر نشان دهندۀ راه های مختلِف یادگیری و 

چه گونه گیِ  فعالیت های مختلف در باالتر بردِن چانس برای یادگیری بود.
پس از تحقیقاتی  فهمیدم که این پوستر را »ادگار دیل« در ١9۶9 ساخته است. 
دیل با نگاهی  عمیق به وسیلۀ آموزش موضوعاِت مشابه به راه های متفاوت و 
از آموزش، روش های مختلِف  یادداشِت توانایی  های یادآوری اطالعات پس 
موثِر یادگیری را طبقه بندی کرد. شما این را هم باید بدانید  که این مخروط 
آموزشی ، با این که نتیجۀ تحقیقات دیل است، ولی  اعداد درصِد آن هرگز توسط 
دیل ساخته نشده اند، بلکه نتیجۀ تحقیقاِت افراد دیگری هستند که بعداً اضافه 

شده اند. بر اساس این تحقیقات ما می توانیم ببینیم که:
ـ کم اثر ترین راه یادگیری، گوش دادن و خواندِن اطالعات است؛

زنده گی   در  روزمره  استفادۀ  با  همراه  آن  دادِن  یاد  یادگیری،  راه  موثر ترین  ـ 
است.

از یک کتاب  مخروط آموزشی  نشان دهندۀ آن است که هرگاه شما فلمی را 
ببینید، قسمت هایی از آن را به خاطر می سپارید، چون دیدن و شنیدن در مغز 

شما، بهتر ذخیره و نگه داری برای حافظه می شوند.
ارقام  از  صرف نظر  را،  آموزشی   مخروط  این  ما  همه چیز:  )تقریبا(  یادگیری 
درصد آن، به عنوان یک راهکار استفاده می کنیم. مخروطی که می تواند روش ها 
و موضوعات یادگیری را تغییر دهد. جنبه های مختلفی  که شما چه مقدار و 
چه گونه آن ها را یاد می گیرید و از آن ها استفاده می کنید. این مخروط، راه بهتر 
یادگیری را آموزش می دهد. همین موضوع باعث شد که من استفادۀ بهینۀ آن 

را در زنده گی  فردِی هر کس پیشنهاد کنم.
برای مثال: قصد دارم که روش های یادگیری یوگا و حرکات مختلِف الزم را 

استفاده کنم.
ارایۀ سخنرانی : گرچه شنیدن سخنرانی  از بدترین راه های یادگیری است، ولی  
سخنرانی  کردن، یکی  از بهترین روش ها است. شما می توانید به هر کالج یا 

دانشگاه که می خواهید بروید و در مورد یوگا و حرکاِت آن سخنوری کنید. 
نوشتن مقاله: اگر وبالگ یا وب سایت دارید، می توانید وقت صرف گذاشتِن 

مطلب در مورد یوگا و حرکاِت آن با استفاده از تصاویر کنید.
بحث با دوستان خود: یکی  از ساده ترین گزینه های یادگیری، در اختیار گذاردن 
موارد یادگیری با دوستان تان و اجتماع پیراموِن شما است، هر کجا که مناسب 
دیدید موضوع را مطرح کنید و از بحث در آن به دانِش خود بیافزایید. هرچه 
با افراد بیشتر بحث کنید، توانایی شما در بحث و یادگیرِی آن موضوع بیشتر 
و بهتر خواهد شد. به عالوه از شبکه های آنالین مثل فیس بوک و تویتر هم 

می توانید استفاده کنید.
در زنده گی  روزمره انجام دهید: همان گونه که به دیگران یاد می دهید، خودتان 
هم انجام دهید. مثاًل اگر به دیگران در مورد تنظیم تنفس یاد می دهید، در هنگام 
انجام تمرینات خود نیز تنفس تان را تنظیم کنید. هرچه به دیگران می آموزید، 

خود نیز بیاموزید.
زنده گی   در  آن  استفادۀ  و  دیگران  آموزش  برای  بیشتری  روش های  مطمینًا 
ضبط  و  خود  منزِل  در  صنف  برگزاری  ایجاد  از  دارند،  وجود  هم  خودتان 

صحبت های تان تا مطالعۀ چه گونه گی  تأثیر آن.
مثل هر چیز دیگری در زنده گی ، یادگیری هم شامِل همه و همیشه نمی شود، 
برای مثال، تحقیقات من نشان داده کسانی  هستند که با شنیدن یا دیدن بهتر یاد 

می گیرند تا از روش های آموزش به دیگران و خودشان.
بنابراین، از این روش ها هر کس به نوبۀ خود باید بهره برداری کند؛ شما چه 

روشی  را انتخاب می کنید؟

منبع:
http://litemind.com/learn-anything

 جیسون گولدمن*
برگردان: کاوه فیض اللهی

 از وقتی که دیکتاتورهای سیاسی 
نیز  روان شناسان  داشته اند،  وجود 
حالی  در  بوده اند.  آن ها  مجذوِب 
از روان شناسان تالش  که بسیاری 
و  عادی  افراد  در  بفهمند  می کنند 
معقول چه اتفاقی می افتاد که آن ها 
رهبران  چنین  دنبال  وامی دارد  را 
از  بعضی  بیافتند.  راه  خطرناکی 
به  بیشتر  هم  دیگر  روان شناسان 
شخصیتِی  خصوصیات  تعیین 
خود دیکتاتورها عالقه مند بوده اند. 
روان شناس  کدام  باشد،  هرچه 
باشد  نداشته  دوست  که  است 
و  بنشیند  راحتی اش  چوکِی  روی 
تحلیل  را  مشهور  افراد  شخصیت 

کند؟
در سال ١9٣9 کارل یونگ در برلین 
با هیتلر و موسولینی مالقات کرد 
و شاهد تعامل های بین آن ها بود. 
 )F.Coolidge( کولیج  فردریک 
 ،)D.Segal( سگال  دانیل  و 
دانشگاه  شخصیت  روان شناسان 

کلورادو، در سال ٢٠٠9 در مقاله یی با عنوان 
و  صدام حسین  مثل  جونگ ـایل  کیم  »آیا 
گفتۀ  »به  می نویسند:  است؟«  هیتلر  آدولف 
به  نخندید و  بار هم  هیتلر حتا یک  یونگ، 
است.  بدخلق  و  ناراحت  که  می رسید  نظر 
یونگ او را فردی خالی از جنسیت و خالی 
سر  در  هدف  یک  تنها  که  دید  انسانیت  از 
قادرِ  آلمان  یک  سوم،  رایش  ایجاد  داشت: 
تهدیدهایی  تمام  بر  که  اسرارآمیز  و  مطلق 
می کرد  غلبه  می کرد،  احساس  هیتلر  که 
آلمان  به  تاریخ  طول  در  که  توهین هایی  و 
یونگ  در  هیتلر  می داد.«  پاسخ  را  بود  شده 
عوض،  در  برانگیخت.  را  ترس  حس  تنها 
»مردی  ظاهراً  یونگ  چشم  به  موسولینی 

اصیل« آمد که »گرما و انرژی« داشت.
مردم  بیشتر  برای  یونگ،  استثنای  به 
با  تک  به  تک  دیدار  فرصِت  کردن  پیدا 
دشوار  بی نهایت  سیاسی،  دیکتاتورهای 
روان پزشکان  یا  روان شناسان  برای  و  است 
افراد  این  رودرروِی  بالینی  معاینۀ  انجام 
بیشتر  در  بنابراین  است.  غیرممکن  اساسًا 
بررسی های خصوصیات شخصیتی این نوع 
استفاده  مطلع  افرادِ  گزارش های  از  رهبران، 
اگرچه  گزارش هایی  چنین  است.  شده 
این حال حاوی  با  اما  نیستند،  ایده آل  قطعًا 
اطالعات زیادی دربارۀ حیاِت ذهنِی بعضی 

از بدنام ترین رهبراِن جهان هستند. 
افراد  گزارش  شده،  معلوم  بررسی  یک  در 
اصطالحًا  یا  شخصی  گزارش  با  مطلع 
این که،  و  ندارد  زیادی  تفاوت  خودسنجی، 
با  معموالً  مختلف  مطلِع  افراد  گزارش 
مورد  در  حتا  دارند.  همخوانی  یکدیگر 
شخصیت  اختالل  به  مبتال  عادی  بیماران 

نیز گزارش های افراد مطلع در نهایت برای 
گزارش های  مفید هستند.  بالینی،  متخصص 
افراد مطلع به ویژه هنگامی اهمیت دارند که 
نشانه های اختالل شخصیت، بیمار را وادارد 
بالینی  متخصص  به  غیرواقعی  اطالعات  که 

بدهد.
پنج   ٢٠٠٧ سال  در  سگال  و  کولیج 
آوردند  گرد  را  هیتلرشناس  متخصص 
اساس  بر  را  او  که  خواستند  آن ها  از  و 
نشانه گان روان آسیب شناختی DSM-IV و 
اجماع  کنند.  ارزیابی  اختالل های شخصیتی 
در  هیتلر  که  بود  آن  متخصصان  این  میان 
اختالل های شخصیتی زیر امتیاز بسیار باالیی 
داشت: پارانویا )paranoid(، جامعه ستیزی 
narci -( خودشیفته گی   ،)antisocial(
sistic( و آزارگری )sadistic(. شرح حال 
نتیجه  اطالعات  این  از  که  هیتلر  شخصیتِی 
شد نیز نشان می داد که او احتماالً تمایالت 
خودبزرگ بینِی  جمله  از  و  اسکیزوفرنیک 

مفرط و خطاِی فکر داشت.
در  که  دیگری  بررسی  در  سگال  و  کولیج 
در  را  کار  همین  دادند،  انجام   ٢٠٠٧ سال 
درست  دادند.  انجام  صدام حسین  مورد 
این بار هم آن ها شرح  هم چون مورد هیتلر، 
اساس  بر  را  اجماع  مورد  شخصیتِی  حاِل 
عراقی  نفر   ١١ از  مطلع  افراد  گزارش های 
را  صدام حسین  که  سال   ٢4 سنی  میانۀ  با 
کردند.  استخراج  می شناختند،  نزدیک  از 
همان  در  حسین  که  داد  نشان  بررسی  این 
داشت:  باالیی  امتیاز  اختالل های شخصیتی، 
و  خودشیفته گی  جامعه ستیزی،  پارانویا، 
آزارگری. هرچند ویژه گی های آزارگری در 
حسین قوی تر بود تا در هیتلر. این بررسی 

هیتلر،  هم چون  نیز  حسین  در 
اسکیزوفرنی  احتمال  نشانه گان 
را نشان داد. میان شرح حال های 
شخصیتی به دست آمده برای این 
باالیی  نسبتًا  هم بسته گی  مرد،  دو 

وجود داشت.
دو  این  نتایج  ترکیب  با  کولیج 
بررسی، به این فرضیه رسیدند که 
ترکیبی از شش اختالل شخصیتی 
دیکتاتورها  شخصیت  می تواند 
دهد:  نشان  کلی  به طور  را 
پارانویا،  آزارگری، جامعه ستیزی، 
اسکیزوفرنی  خودشیفته گی، 
)schizoid( و اسکیزوفرنی گونه 
)مهم ترین   .)schizotypal(
اسکیزوفرنیک  اختالل  نشانه های 
از  کناره گیری  اسکیزوئید:  یا 
گوشه گیری  اجتماعی،  روابط 
و  فردی  فعالیت های  ترجیح  و 
است.  نزدیک  دوسِت  نداشتن 
یا  اسکیزوفرنیک گونه  اختالل 
شدیدتر  نسبتًا  اسکیزوتایپال 
آن  نشانه های  مهم ترین  و  است 
عبارت اند از: باورهای شبه هذیانی 
و به خود گرفتن همه چیز، عقاید 

تحریف های  رازآلود،  تفکرات  یا  عجیب 
غیرعادی،  رفتارهای  و  ادراکی  یا  شناختی 
ظاهر  یا  رفتار  محدود،  یا  نامناسب  عاطفۀ 
نامأنوس، فقدان دوستان نزدیک و اضطراب 

اجتماعی مفرط.(
سگال  و  کولیج   ،٢٠٠9 سال  در  سپس 
تا  دادند  گسترش  را  پژوهش های شان 
دیکتاتور تازه  درگذشتۀ کوریای شمالی، کیم 
جونگ-ایل را نیز در بر گیرد. کولیج و سگال 
روان شناس  یک  به  همکاران شان  طریق  از 
شدند  معرفی  جنوبی  کوریای  دانشگاهی 
که »آموزش های روان شناختی پیشرفته دیده 
بود و درباره کیم جونگ-ایل شناخت مسلم 
موافقت  ناشناس  روان شناِس  این  داشت.« 
کرد که دربارۀ شرح حال روان شناختی کیم 

جونگ-ایل یک گزارش مطلع تهیه کند.
نیز  جونگ-ایل  کیم  شخصیتی  حال  شرح 
ترکیب همان شش اختالل شخصیتی را نشان 
داد: آزارگر، جامعه ستیز، پارانوئید، خودشیفته، 
اسکیزوفرنیک و اسکیزوفرنیک گونه. جدول 
 ١4 برای  را  دیکتاتور  هر  امتیازهای  زیر 
هم چنین  و   DSM-IV شخصیتی  اختالل 
روان پریش  طرزفکر  و  اسکیزوفرنی  برای 
بر  اختالل ها  می دهد.  نشان   )psychotic(
دیکتاتور  هر  مورد  در  که  امتیازی  اساس 
سه  هر  شده اند:  مرتب  آورده اند،  دست  به 
شخصیتی  اختالل  شش  مورد  در  دیکتاتور 
باالی فهرست با هم مشترک اند و تنها ترتیب 
آن ها در هر کدام اندکی متفاوت است. عالوه 
و  اسکیزوفرنی  مورد  در  آن ها  همۀ  این،  بر 
باالیی  امتیاز  هم  روان پریشانه  طرزفکر 

گرفته اند.

اختالل های 
شخصیتی 

سه 
دیکتاتور

بخش نخست



          محّمدجعفر یاّحقی 

از کهن ترین  ادبی و سروده هایی که  نوشته های  مجموعۀ 
ایّام تا امروز، در هر کجای قلمرو زبان فارسی، پدید آمده 
باید  زمانی  نظر  از  بنابراین،  است.  فارسی  ادبیات  است، 
نظر  از  و  برد  عقب  زردشت *  روزگار  تا  را  آن  قدمت 
جغرافیایی گسترۀ آن را از آسیای مرکزی و افغانستان و 
شبه قاّرۀ هند تا ایران مرکزی و غربی و آسیای صغیر و 
آناطولی باز کرد. ادبیّات فارسی، از نظر زمانی، به دو دورۀ 

کّلی پیش از اسالم و پس از اسالم تقسیم می شود:
اسالم  از  پیش  ادبی  اثر  کهن ترین  اسالم.  از  پیش  الف ـ 
گاهان  یا  گاثاها  یعنی  اوستا*،  آغازین  بخش های 
)سرودهای نیایشی( است که به نظر بیشتر پژوهش گران، 
زردشت  خود  به  متعّلق  و  منظوم  نیایش های  و  سرودها 
است. میزان قدمت این سروده ها به تعیین زمان زردشت 
در  پیش  سال   ٢۶٠٠ تا  هشت هزار  از  که  است،  بازبسته 
نوسان است. )همایون فّرخ، ج ١، ص 4٣ به بعد( گذشته 
قصص  اسطوره ها،  یشت ها،  از  بخش هایی  و  گاثاها  از 
دینی، روایات پهلوانی، ترانه ها و امثال و نقش و نگارهای 
کتیبه های  بر روی سنگ و سفال و سّکه ها و  داستان وار 
دورۀ باستان نیز یافت می شود که، چون در آن ها پرتوی از 
مجاز و خیال و آرمان خواهی موجود است، می توان آن ها 

را در زمرۀ آثار ادبی دورۀ باستان محسوب داشت.
گسترش  )اشکانیان(  پارت ها  روزگار  در  فارسی  ادبیّات 
درخت  نظیر  چندی  منظومه های  و  کتاب ها  یافت. 
یادگار  حماسۀ  اصل  و   * رامین  و  ویس  آسوریگ*، 
زریران* از متن های ادبی پارتی است که تا امروز بر جای 
به  ص.٢9٣  »پیوست«،  جامی،  مؤّذن  )نک:  است.  مانده 
بعد( عالوه بر متون مانوی )نک: سمیعی، ص ۵9 به بعد(، 
و  دینی  زمینۀ  دو  در  میانه  فارسی  یا  ساسانی  ادبیّات  از 
بندهش*،  است:  دست  در  بیشتری  ادبی  آثار  دینی  غیر 
ارداویراف نامه* ، و دینکرد * از زمرۀ آثار دینی، و یادگار 
زریران، کارنامۀ اردشیر بابکان*  و رسالۀ خسرو کواتان و 
ریدک * از شمار آثاری است که به پارسی میانۀ ساسانی 
بر جای مانده، هر چند برخی از آن ها پس از سقوط دولت 
ساسانی و در دورۀ اسالمی پدید آمده است. اندرزنامه های 
بازمانده از دوران ساسانی و پس از آن نیز بر غنای ادب 

ساسانی و میراث فارسی میانه افزوده است.
ب ـ پس از اسالم. ادبیّات فارسی دورۀ اسالمی، که پس از 
وقفه یی کوتاه از نخستین سده های دورۀ اسالمی با الفبای 
عربی عرضه شد، در واقع دنبالۀ ادبیّات پیش از اسالم بود، 
به اضافۀ برخورداری وسیعی از حوزۀ مفاهیم اسالمی و 
اقتباس از عناصر و مواّد ادب عربی. این بخش از ادبیّات 
که بیشتر به »فارسِی َدری« شهرت یافته است، به صورت 
رسمی و گسترده از دورۀ سامانیان آغاز شد، در حالی که 
ابتدایی و غیر رسمی و با حمایت از شعر و  به صورت 
شاعری فارسی در دورۀ صّفاری هم ادامه داشت. بنابراین، 
و  مستقّل  حکومت های  آمدن  پدید  با  که  گفت  می توان 
بخشهای  در  سامانیان  و  صّفاریان  طاهریان،  مستقّل  نیمه 
آن هم،  از  پا گرفت و پس  ایران  شرقی و شمال شرقی 
در دوره های بعد، به داخل فالت ایران گسترش یافت. در 
کار حکومت های  آغاز  و  ساسانی  پایان حکومت  فاصلۀ 

مستقل و نیمه مستقل.
به  دینی  و  ادبی  آثار  تصنیف  و  تألیف  این که  بر  عالوه 
خّط و زبان پهلوی* میانه ادامه داشت، بسیاری از ادیبان 
آثار  بودند،  اغلب مسلمان هم شده  که  ایرانی،  عالمان  و 
تمام قلمرو  به زبان عربی، که زبان رسمی  ادبی خود را 
حکومت اسالمی و از جمله سرزمین های ایرانی بود، پدید 
دیگر  نویسندۀ  ده ها  و   * مقّفع  ابن  که  چنان  می آوردند، 
تمام آثار و ابونواس* اهوازی و بّشاربن بُرد * و بیشتر 
عربی  به  را  خود  اشعار  همۀ  دوره  این  پارسی  شاعران 

می نوشتند.
و  شرقی  صفحات  در  عمدتًا  َدری  فارسِی  ادبیّات 
ورارود  و  خراسان  و  سیستان  در  یعنی  شرقی،  شمال 
)=.ماوراءالنّهر( پا گرفت و در دورۀ سامانی در دو قلمرو 
شعر و نثر استقرار و گسترش یافت وشاعران بزرگی چون 
رودکی * )متوفّی ٣٢9ق(، شهید بلخی* )متوفّی ٣٢۵ق( 
و ابوشکور بلخی * )متوفّی نیمۀ دوم سدۀ چهارم ق( و 
اندکی بعد فردوسی * )متوفّی 4١۶ق( در قلمرو شاعری، 
ابوعلی  چون  دانشمندی  و  چیره دست  نویسنده گان  و 

شاهنامۀ  پدیدآورنده گان  و  ق(   ٣۶٣ )متوفّی  بلعمی*  
ترجمۀ  پردازنده گان  و  ٣4۶ق(  )تألیف:   * ابومنصوری 
تفسیر طبری * )تألیف: ٣۵١ق( و جز آنان پدید آمدند. 
گسترش ادبیّات فارسی دری را می توان به طور کّلی در دو 

قلمرو شعر و نثر در سرزمین های فارسی زبان دنبال کرد.
در خراسان  ابتدا  دربار(  و  درگاه  به  )منسوب  َدری  شعِر 
توانایی و گسترش  امرای سامانی،  با حمایت  َورارود،  و 
یافت و آثار و منظومه های چندی به این زبان پدید آمد، 
که متأّسفانه همۀ آن ها به جز شاهنامۀ* فردوسی از میان 
رفته و تنها ابیات و قطعات پراکنده یی از آن ها در خالل 
باقی  فارسی  لغت نامه های  و  تذکره  و  تاریخ  کتاب های 

مانده است.
سامانی  دورۀ  اواخر  به  متعّلق  اثری  آن که  با  شاهنامه، 
پایان  به  غزنوی  دورۀ  در  سال  سی  از  پس  عماًل  است، 
خدمت  در  اصاًل  و  بیگانه  قومی  که  غزنویان  رسید. 
گسترش  برای  خود  خداوندگاران  مانند  بودند،  سامانیان 
به  آنان  عالقۀ  بیشتر  منتها  داشتند،  اهتمام  فارسی  شعر 
کار  سبب،  این  به  بود؛  قصیده  قالب  و  ستایشی  شعر 
قصیده سرایی و ادِب ستایشی، در دربار غزنه، با وجود و 
حضور شاعران بزرگ و نام آوری چون عنصری( *متوفّی 
4٣١ق(، فّرخی سیستانی * )متوفّی 4٢9ق( و منوچهری*  
سامانی،  دورۀ  شعر  در  یافت.  گسترش  4٣٢ق(  )متوفّی 
عناصر فرهنگ ایرانی بیشتر بود تا آن جا که شعر این دوره 
را باید ادامه و فرزند راستین ادب و فرهنگ پیش از اسالم 

دانست.
به  غزنه  حّکام  که  بیشتری  گرایش  غزنوی،  عصر  در 
خالفت بغداد نشان می دادند، و با تمایل ادب ستایشی به 
قصیده، که قالبی بیشتر متعّلق به دورۀ جاهلی بود، حضور 
عناصر فرهنگ پارسی کاستی گرفت و زمینه برای ورود 
عناصر و مفاهیم فرهنگ و زبان تازی فراهم شد. ادامۀ کار 

فردوسی در دورۀ غزنوی از این قاعده مستثنا بود.
اسالم  از  پیش  فرهنگ  و  تاریخ  توانست  حقیقت  در  او 
که  را  حرکتی  و  کند  جاودانه  و  احیا  خود  کتاب  در  را 
ایران کهن، در قالب  در مسیر احیای تاریخ و سنّت های 
آغاز شده  او  از  پیش  مّلی  نظم حماسه های  و  گردآوری 
بود، به اوج خود برساند، کاری که پس از او کسانی مانند 
ایرانشان[  ]یا  ایرانشاه  4۶۵ق(،  طوسی*)متوفّی  اسدی 
کتاب های  نظم  با  بعد(  و  )متینی، ص ٢۵  الخیر  ابی  ابن 
گرشاسب نامه* )تألیف: 4۵۸ق( و تصنیف بهمن نامه* و 
پنجم  سدۀ  سال های  اواخر  در  دو  هر  (تألیف  کوش نامه 
کردند.  دنبال  را  آن  ق(  سدۀ ششم  سال های  نخستین  یا 
در  هم   * الخیر  ابی  بن  ایرانشاه  از  بعد  حماسه سرایی 
قلمرو  در  یافت.  ادامه  تاریخی  و  دینی  مّلی،  مسیر  سه 
حماسه های دینی ابن حسام قهستانی )خوسفی( * )متوفّی 
۸٧۵ق( با سرودن خاوران نامه )۸٣٠ق ( کاری آغاز کرد 
است.  یافته  ادامه  ما  زمان  تا  و  آن  از  پس  قرن ها  تا  که 
صبای کاشانی*  )متوفّی ١٢٣۸ش( صاحب خداوندنامه* 

از ادامه دهنده گان این راه است.
در مسیر حماسه های تاریخی اسکندرنامۀ* نظامی )سرودۀ 
۵9٧ق(، غازان نامه * از شاعری گمنام متخّلص به نوری 
(سرودۀ ٧۶٣ ق(، ظفرنامۀ* حمداهلل مستوفی )نظم شدۀ 
)متوفّی ح ۸۶۶ ق(،  بهمن نامۀ * آذری طوسی  ٧4٠ق(، 
حماسۀ  تأثیر  زیر  94٠ق(،  شدۀ  )نظم  قاسمی  شهنامۀ  و 
سروده  شاهنامه  وزن  بر  آن ها  تمام  تقریبًا  و  فردوسی 
شده اند. )نک: صفا، حماسه سرایی در ایران، ص ٣4٣ به 

بعد(
از  فارسی  شعر  قلمرو  غزنوی،  متصّرفات  گسترش  با 
بعد،  دهه  چند  شد.  کشیده  طبرستان  و  ری  به  خراسان 
با ورود سالجقه به فالت ایران، شعر و زبان فارسی در 
و  یافت  استقرار  آذربایجان  و  و جبال  و همدان  اصفهان 

کرد.  پیدا  خاّصی  گونه گونی  و  اعتبار  و  اوج  بعد  اندکی 
به  پنجم  سدۀ  دوم  نیمۀ  از  اصفهان  سالجقه،  عصر  در 
پایتختی انتخاب شد و از این رو، شاعران و قصیده سرایان 
از خراسان و نواحی دیگر به این شهر آمدند. امیر معّزی* 
نیشابوری )متوفّی 4۶۵ق( امیرالّشعراء دربار سلجوقی بود 
*متوفّی  هروی(  ازرقی  قبیل  از  دیگری  بنامِ  شاعران  و 
4۶۵ق( و المعی*  )متوفّی 4۶۵ق( شاهان و شاهزاده گان 

این دودمان را مدح می گفتند.
به  شاعران  از  انبوهی  حضور  با  ق،  ششم  سدۀ  اصفهان 
رهبری جمال الّدین عبدالّرّزاق اصفهانی( * متوفّی ۵۸۸ق(، 
در واقع به صورت کانون گرم شعر و ادب فارسی درآمده 
بود و رونق بخارای عصر سامانی را به یاد می آورد. شعر 
ستایشی در خراسان هم با وجود شاعرانی مانند عبدالواسع 
جبلی * )متوفّی ۵۵۵ق(، رشید وطواط * )متوفّی ۵٧٣ق ( 

و انوری * )متوفّی ۵۸۵ق( هم چنان ادامه داشت.
متوفّی   *) طوسی  اسدی  مانند  شاعرانی  آذربایجان،  در 
را  زمینه  4۶۵ق(  )متوفّی  تبریزی*  قطران  و  4۶۵ق( 
برای حضور سراینده گان بزرگی چون خاقانی شروانی* 
)متوفّی ۵9۵ق( و نظامی گنجوی * )متوفّی ۶١4ق( فراهم 
می کردند. در سدۀ ششم ق، میان شاعران خّطۀ آذربایجان 
با گروه شاعران اصفهان مشاعره و مناظره بود که گاه به 

کدورت و ناخوش دلی می کشید.
مثل  کسانی  ظهور  خراسان  در  ستایشی  شعر  بر  عالوه 
کسایی مروزی* ، شاعر شیعه مذهب اواخر سدۀ چهارم 
ق، با سرودن اشعار زهد و پند به شیوۀ خراسانی، از طرفی 
زمینه را برای پیدایش اشعار فلسفی و مکتبی ناصرخسرو 
)متوفّی 4٧۸ق( و قوامی رازی * )متوفّی پیش از ۵۶٠ق(، 
 * غزنوی   سنایی  حکیم  شعر  برای  دیگر  طرف  از  و 
)متوفّی ۵٣۵ق( آماده می کرد. شعر زهد، که در ادب عربی 
استحکام  و  هویّت  سنایی  دیوان  در  نبود،  بی سابقه  هم 
همان   ،)9٧ ص  کدکنی،  شفیعی  )نک:  کرد  پیدا  تازه یی 
که بعد در قصاید سعدی * به صورت حکمت و موعظه 
آشکار شد و در دیوان سیف فرغانی* ، که پس از حملۀ 
مغول در آناطولی می زیست، جنبۀ انتقاد اجتماعی به خود 

گرفت.
تا دورۀ سنایی، قالب عمدۀ شعر خراسانی قصیده* بود. 
عمدتًا  که  قالبی  بخشید،  رسمیّت  هم  غزل*  به  سنایی 
خاّص شعر فارسی و ایرانی قلمداد شده است و از همان 
ابتدا شاعران بزرگی مانند رودکی* در سرودن آن استاد 
بوده اند. سنایی زمینه را برای ورود مفاهیم عرفانی به عرصۀ 
غزل نیز آماده کرد، کاری که بعد از او عّطار نیشابوری * 
)متوفّی ۶١۸ق ( و سپس عراقی * )متوفّی ۶۸۸ق( ادامه 
بلخی*  جالل الّدین  سرودۀ  شمس،  غزلیّات  در  و  دادند 
)رومی( و شمس الّدین محّمد حافظ * )متوفّی ٧9١ق( به 
اوج اعتبار خود رسید. در دورۀ حافظ و چند دهۀ پیش از 
او، غزل سرایان توانای دیگری نظیر خواجوی کرمانی * 
)متوفّی ٧۵٣ق(، سلمان ساوجی*  )متوفّی ٧٧۸ق( عماد 
فقیه کرمانی * )متوفّی ٧٧٣ ق(، جهان خاتون*  )متوفّی 
پس از ٧۸4ق(، نزاری قهستانی* )متوفّی ٧٢١ق( و کمال 
خجندی * )متوفّی ٧9٣ق( بودند که حافظ در غزل خود 

وامدار برخی از آن هاست.
****

ترجمۀ  فارسی ،  ادبیّات   تاریخ   هرمان ،  اته ،  منابع :   *
»سبک   پرویز،  اذکایی ،  ١٣٧٧ش ؛  تهران ،  شفق ،  رضازادۀ 
مادی«، کتاب  پاز، ش  ١١ـ١٢، مشهد، ١٣٧٢ش ؛ ایرانشاه  
تهران ،  متینی ،  جالل   به کوشش   کوش نامه ،  ابی الخیر،  بن  
نیکو،  محّمدی   محّمدرضا  و  ساعد  باقری ،  ١٣٧٧ش ؛ 
ادبیّات   احمد،  سمیعی ،  ١٣٧٢ش ؛  تهران ،  امروز،  شعر 
محّمدرضا،  کدکنی ،  شفیعی   ١٣۵۵ش ؛  تهران ،  ساسانی ، 
حکیم   از  قصیده   چند  تحلیل   و  نقد  سلوک ،  تازیانه های  
محّمد،  رازی ،  قیس   شمس   ١٣٧٢ش ؛  تهران ،  سنایی ، 
محّمد  کوشش   به   اشعارالعجم ،  معاییر  فی   المعجم  
صفا،  ١٣۶٠ش ؛  تهران ،  رضوی ،  مدّرس   و  قزوینی  
همو،  تهران ، ١٣۶4ش ؛  ایران ،  در  ذبیح اهلل، حماسه سرایی  
»مقّدمه «، نک : طرطوسی ؛ طرطوسی ، ابوطاهر، داراب نامه ، 
متینی ، جالل ،  به  کوشش  ذبیح اهلل صفا، تهران ، ١٣۵۶ش ؛ 
غالمعلی   و  فتح اهلل  مجتبایی ،  ایرانشاه بن ابی الخیر؛  نک : 
جمشید،  ملک پور،  ١٣٧٢ش ؛  تهران ،  طوطی نامه ،  آریا، 
ایران ، تهران ، ١٣۶٢ش ؛ مؤّذن  جامی ،  ادبیّات  نمایشی  در 
ادب   تاریخ   در  مطالعه یی   پهلوانی ،  ادب   مهدی ،  محّمد 
١٣٧9ش ؛  تهران ،  اشکانیان ،  تا  زردشت   از  ایرانی   دیرینۀ  
ایران ،  در  داستان نویسی   سال   صد  حسن ،  میرعابدینی ، 
تهران ، ١٣٧٧ش ؛ ناتل  خانلری ، پرویز، تریستان  و ایزوت ، 
تهران ،  گفتار،  پانزده   مجتبی ،  مینوی ،  ١٣۵٧ش ؛  تهران ، 
١٣4۶ش ؛ همایون فّرخ ، رکن الّدین ، تاریخ  هشت هزار سال  
شعر ایران ، تهران ، ١٣٧٠ش ؛ یاحّقی ، محّمدجعفر، جویبار 
لحظه ها، تهران ، ١٣۸٢ش ؛ یوسفی ، غالم حسین ، دیداری  با 

اهل  قلم ، مشهد، ١٣۵٢ش ؛
 Meisami, Julie Scott, Medieval Persian

.١9۸٧ ,Court Poetry , Princeton
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ادبیات فارسـی
در یک نگاه

5 www.mandegardaily.com

ادبّیات فارسی دورۀ اسالمی، كه پس از وقفه یی كوتاه از نخستین سده های دورۀ 
اسالمی با الفبای عربی عرضه شد، در واقع دنبالۀ ادبّیات پیش از اسالم بود، به اضافۀ 

برخورداری وسیعی از حوزۀ مفاهیم اسالمی و اقتباس از عناصر و مواّد ادب عربی. 
این بخش از ادبّیات كه بیشتر به »فارسِی َدری« شهرت یافته است، به صورت رسمی و 
گسترده از دورۀ سامانیان آغاز شد، در حالی كه به صورت ابتدایی و غیر رسمی و با 

حمایت از شعر و شاعری فارسی در دورۀ صّفاری هم ادامه داشت



جان  باختن 23 تن در...
 مبارزه با حوادث همچنان گفت که در نتیجه سیالب ها روز شنبه 

یک تن در ولسوالی پغمان نیز کشته شده است.
وی افزود، سیالب در پغمان ده ها رأس مواشی را کشته  و بعضی 

باغ ها را نیز خساره مند کرده است.
بر اساس معلومات فاروق، سیالب ها در قلعه غیبی، جوی شیر 
وارد  مالی  خسارات  مردم  به  نیز  کابل  شهر  هم  پانزده  ناحیه  و 

کرده است.
ولسوالی  در  تن  یک  دیروزی  سیالب  نتیجه  در  که  گفت  وی 
نجراب کاپیسا کشته، در ولسوالی سروبی پکتیکا نیز یک تن کشته 
و دو تن مجروح  و در ولسوالی ارگون پکتیکا نیز دو تن مجروح 

شده است.
پارسای  علی و سرخ  های شیخ  ولسوالی  در  که  مي گوید   وی 
پروان نیز سیالب سرازیر شده، اما تنها خسارات مالی وارد کرده 

است.
 به گفتۀ فاروق، سیالب  روز شنبۀ در ولسوالی چک میدان وردگ 
نیز ٢٠ منزل را تخریب کرده، ١۵٠مواشی را کشته و ۶٠ جریب 

زمین زراعتی را نیز از بین برده است.
وی مي گوید که در ساحات یاد شده هیئت اداره مبارزه با حوادث 

به هدف کمک به مردم رفته است.
 این در حالي ست که سیالب و باران های هفتۀ گذشته در ولسوالی 
سروبی کابل، خوست و ننگرهار بیش از صد تن را کشته، صدها 

جریب زمین زراعتی را تخریب و ده ها منزل را از بین برد.

نگرانی ملل متحد از...
نیروی  این  تشکیل  و  نیستند  مخالف  افغانستان  های  والیت   
محلی را در کمتر شدن فعایلت های شورشیان موثر می دانند، 
نیرو  این  لغو  این کشور مردم خواهان  مناطق  از  اما در برخی 

می باشند.
قیوم بابک، یکی از باشندگان والیت فاریاب می گوید: »موجود 
نبودن نیروهای ارودی ملی و پولیس ملی به اندازه کافی باعث 
با  مبارزه  در  نیروها  این  شود.  تشکیل  محلی  پولیس  که  شده 
طالبان موثر بوده اند. اما خود شان مایه نگرانی مردم گردیده اند. 
آنها به بهانه های مختلف مردم را اذیت می کنند، از آنها عشر 
و ذکات جمع کرده و اخاذی می کنند. برخی از فرماندهان آنان 

افراد جنگ ساالر با سابقه بد هستند«.
بابک از دولت افغانستان و حامیان بین المللی اش می خواهد 
که بر افزایش، تربیه و تجهیز بیشتر نیروهای اردوی ملی، پولیس 

ملی و استخبارات این کشور تمرکز کنند.
در  بیشتر  دقت  و  نظارت  از  همواره  افغانستان  داخله  وزارت 
استخدام این نیروها سخن می گوید. این وزارت پولیس محلی 
را در تامین امنیت روستاها و ولسوالی ها موثر می داند و بر 

افزایش تعداد این نیروها تاکید می کند.
محمد نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان 
در رابطه با اظهارات اخیر سازمان ملل متحد در پیوند با عملکرد 
از  محلی  پولیس  ایجاد  زمان  در  که  گوید  می  محلی  پولیس 
بزرگان محلی نظرخواهی می شود و آنها افرادی را برای تشکیل 

این نیرو معرفی می کنند.
این  بر عملکرد  نظارت  استخدام و  بر  بر دقت  تاکید  با  دانش 
مسلکی  های  آموزش  زمان  در  نیروها  »این  گوید:  می  نیروها 
که فرا می گیرند، مسائل حقوق بشری را نیز آموزش می بینند. 
اما هر از گاهی مواردی از سوء استفاده وظیفوی و سوءرفتار 
از این نیروها مشاهده شده است. چه در شمال باشد، چه در 
جنوب و یا شرق و غرب کشور، نیروهای متخلف بازداشت و 

مجازات می شوند«.
افراد  که  می گوید  همچنان  افغانستان  داخله  وزارت  مقام  این 
شایسته محلی در این نیرو استخدام می شوند و حتی آزمایش 
اعتیاد و تثبیت هویت را نیز سپری می نمایند. اما تنها در ماه 
گذشته دو مورد نقض حقوق بشر از سوی این نیروها در والیت 
که  گویند  می  مردم  است.  رسیده  ثبت  به  کندز  و  بغالن  های 
اختالفات شخصی میان افراد برخی از فرماندهان محلی که به 
این نیروها جذب شده اند، نیز هر از گاهی باعث بروز درگیری 

های خونین میان این نیروها می شود.
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جنرال دانفورد با تأکید بر اهمیت پیمان امنیتی:

طالبان منتظر پایان کار ما نباشند

عملیات سیمرغ موثر...
والیت  ارزه  ولسوالی  کنترول  خارجی  نیروهای   
او،  گفته  به  کنند.  بیرون  شوریان  دست  از  را  لوگر 
در عملیاتی که تحت عنوان »سیمرغ« برای پاکسازی 
این منطقه کلیدی راه اندازی شده بود، تلفات سنگینی 
به شورشیان وارد شده و تعداد زیادی از آنان کشته 
از  تن  یازده  عملیات  این  در  اند.  شده  بازداشت  و 
منسوبین اردوی ملی نیز کشته شده اند که عامل اکثر 
این تلفات انفجار ماین های جاسازی شده بوده است.
عملیات  هم  هنوز  می  گوید  دفاع  وزارت  مقام  این 
عملیات  اما  دارد،  جریان  لوگر  والیت  در  تصفیوی 
وزیری  است.  یافته  پایان  منطقه  این  در  محاربوی 
کنیم؛  ارایه  نمی توانیم  تلفات  از  دقیقی  »آمار  افزود: 
ده ها نفر کشته شده اند. کشته شده گان جنگجویان 
افغان  و  ازبک  وزیرستانی،  پنجابی،  عرب،  چچنی، 
بوده اند. ده ها میل سالح و صدها کیلوگرام مهمات 
انفجاری به دست آمده است«. هرچند وزیری گفت 

شمار دقیق تلفات شورشیان در این عملیات معلوم 
نیست، جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع 
که  کرد  تایید  ها  رسانه  با  گفت وگو  در  افغانستان 
و  از ٢٠٠ جنگجوی خارجی  بیش  این عملیات  در 

داخلی کشته شده اند.
کشته  میان  در  که  می گویند  دفاع  وزارت  مقامات 
شده گان، زخمی ها و بازداشت شده گان طالبان برخی 
از سران خارجی شورشیان نیز وجود دارند. وزیری 

می گوید که شورشیان از پاکستان رهبری می شدند.
  حمایت هوایی موثر

نیروی  عملیات  این  در  که  می گوید  وزیری  آقای 
زمینی اردو و پولیس از سوی هلیکوپترهای اردو به 
که  می پذیرد  او  چه  اگر  شدند.  حمایت  موثر  گونه 
هنوز قوای هوایی نیاز به تجهیزات و آموزش بیشتر 
این عملیات در خور  آنان را در  اما عملکرد  دارند؛ 

ستایش می داند.
بود،  افغانی  کاماٌلً  عملیات  »این  گوید:  می  وزیری 
قوای توپچی، مخابره، انجنیری، استخبارات، کماندو 

ملی  امنیت  و  اردو  و  پولیس  از  همه  پیاده  قوای  و 
می  حمایت  را  آنان  ارتش  هوایی  قوای  و  بودند 
کردند. ما می پذیریم که در قوای هوایی مشکالت 
است  مصمم  دفاع  وزارت  اما  داریم،  جدی  و  زیاد 
که این مشکالت را از سر راه خود بردارد. به زودی 

قوای هوایی به پا ایستاده خواهد شد«.
این مقام وزارت دفاع افغانستان افزود که قوای هوایی 
این کشور فعال هلیکوپتر و هواپیماهای ترانسپورتی 
و جنگی را در اختیار دارد و عالوه بر دانشگاه هوایی 
یک مکتب هوایی را در میدان هوایی نظامی »شیندند« 

والیت هرات نیز ایجاد کرده است.
بال   ٢4 امریکا  ایاالت  زودی  به  می گوید  وزیری 
سی  ترانسپورتی«  و  »جنگنده  دوکاره  هواپیمای 
همچنان  او  داد.  خواهد  هوایی  قوای  به  را   ١٣٠
یک  از  سوپرتوکانو  جنگنده  بال   ٢٠ خریداری  از 
شرکت امریکایی- برازیلی خبر داد. به گفته این مقام 
افغانستان، ایاالت متحده این جنگنده ها را که قابلیت 
انجام عملیات اکتشافی هم دارند، خریداری کرده و 

به زودی به افغانستان منتقل خواهد کرد.
  هواپیمای بدون سرنشین

یادآور  همچنان  افغانستان  دفاع  وزارت  مقام  این 
شد که قرار است ایاالت متحده امریکا هواپیماهای 
انجام  برای  فقط  که  هم  را  سرنشین  بدون  کوچک 
عملیات های اکتشافی استفاده می شوند، در اختیار 
»طبق  گوید:  می  وزیری  آقای  دهد.  قرار  افغانستان 
وعده جانب امریکایی قرار است طیاره های کوچک 
بی پیلوت به جانب افغانی داده شود. قوای پیاده ما 
های  عملیات  در  کوچک  بسیار  های  طیاره  این  از 
بسیار  ما  برای  که  کرد  استفاده خواهند  شان  کشفی 

موثر است«.
در  موفقانه  عملیات  انجام  از  حالی  در  مقامات 
این  گیری  واپس  و  لوگر  والیت  در  ازره  ولسوالی 
منطقه از طالبان خبر می دهند که این منطقه به عنوان 
مرکز تجمع شورشیان طالبان، تهدید جدی برای کابل 
پایتخت این کشور و همچنان مسیر اکماالتی طالبان 

محسوب می شد.

فرمانده نیروهای امریکایی و ائتالف در افغانستان 
امضای  است  الزم  که  کرد  تأکید  مصاحبه یی  در 
امریکا  و  افغانستان  میان  جانبه  دو  امنیتی  معاهدۀ 
پیام صریحی هم به مردم افغانستان و هم به طالبان 
ارسال کند مبنی بر اینکه جامعه بین المللی حتی با 
وجود خروج نیروهای خارجی در افغانستان متعهد 

به ثبات این کشور در آینده است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جنرال جوزف 
رهبری  تحت  ایساف  نیروی  فرمانده  که  دانفورد 
امریکا در افغانستان است، به این خبرگزاری گفت 
افغانستان  با  جانبه  دو  امنیتی  معاهده  امضای  که 

اهمیت دارد.
با  ماه جون  از  معاهده  این  اینکه  به  توجه  با  وی 
افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد  اقدام 
آیا  که  نکرد  اشاره  است،  شده  مواجه  بن بست  با 
امضای این معاهده نزدیک است یا خیر. اما اخیراً 
نشانه هایی به وجود آمده است که این معاهده در 

آستانه انعقاد قرار دارد.
ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین  جنرال  پیش  چندی 
مشترک ارتش امریکا اظهار کرد، تمایل دارد تا ماه 
اکتبر معاهده امنیتی با افغانستان امضا شود تا ناتو 
نظامی  منظور حضور  به  تدارک  برای  کافی  زمان 
افغانستان  از  کامل  خروج  جای  به   ٢٠١4 از  پس 

را پیدا کند.
جنرال دانفورد به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت: 
در  جانبه  دو  امنیتی  معاهده  که  نیست  تردیدی 
درجه اول به مردم افغانستان و نیروهای امنیتی این 
اطمینان  و  فرستاد  خواهد  را  پیام صریحی  کشور 
آنها را برای مقابله با چالش هایی که مجبور خواهیم 
شد در ماه های آینده به طور کلی با آنها مقابله کنیم، 

بیشتر خواهد کرد.
یک  جانبه همچنین  دو  امنیتی  معاهده  افزود:  وی 
پیام صریح و واضح را به بازیگران منطقه یی خواهد 
فرستاد و آنها خواهند دانست که امریکا و جامعه 
افغانستان متحد آرام  بین المللی قرار است به یک 
و با ثبات متعهد باشد و همچنین تصور می کنم که 
نیز پیام خواهد  امنیتی دو جانبه به طالبان  معاهده 

کار  پایان  منتظر  نمی توانند  اینکه  بر  مبنی  فرستاد 
ما باشند.

جنرال دانفورد خاطرنشان ساخت: معتقدم که باید 
جنگ افغانستان یک راه حل سیاسی داشته باشد و 
موجب تعجب من نمی شود که مذاکرات صلح تا 
این میزان دشوار بوده است. ما به دنبال آشتی دادن 
است  سال   ١٠ به  نزدیک  که  هستیم  گروهی  دو 
با یکدیگر سر جنگ دارند و یک گروه که مردم 
افغانستان را به مدت ١٠ سال پیش از این دوره ١٠ 
ساله سرکوب کرد. بنابراین ما در حال تعامل با یک 
تاریخ ٢٠ ساله هستیم. همچنان که تالش می کنیم 
تا به راه حل دست پیدا کرده و مردم افغانستان و 

طالبان را آشتی دهیم.
نیروهای  که  کرد  تأکید  همچنین  دانفورد  جنرال 
پولیس و ارتش تازه کار افغانستان که دو ماه پیش 
به  کشور  سراسر  در  را  امنیتی  مسوولیت  رهبری 
عهده گرفتند، خواهند توانست در حالی که طالبان 
در تدارک برای افزایش حمالت خود پس از ماه 

رمضان بوده، در مقابل آنها ایستادگی کنند.
اما وی افزود: نیروهای امنیتی افغانستان متشکل از 
٣۵٢ هزار نیرو همچنان نیازمند آموزش و مشاوره 
سربازان  و خروج   ٢٠١4 سال  پایان  از  پس  دهی 

خارجی خواهند بود.
تاریخ  در  که  است  این  حقیقت  کرد:  تاکید  وی 
در سراسر  را  امنیت  کامل  ما مسوولیت  ١۸ جون 
کشور به نیروهای افغان واگذار کردیم. آنها انعطاف 
طالبان  که  می دانیم  کردند.  ثابت  را  خود  پذیری 
انجام  اقداماتی  چه  امسال  تابستان  گرفته  تصمیم 
دهد و تالش کرد تا مناطق را تصرف کرده، دست 
به حمالت چشمگیر زده، حمالت نیروهای خودی 
را سازماندهی کرده اما از همه مهمتر تالش داشته 
تا روحیه و اراده نیروهای افغان را تخریب کنند و 

مطمئنا آنها نتوانستند این کار را انجام دهند.
فرماندهی  فبروری  ماه  در  که  دانفورد  جنرال 
نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده گرفت، 
افزود: افغانستان پس از سال ٢٠١4 به منظور مقابله 
که  تهدیداتی  با  مشابه  گران  افراط  تهدیدات  با 

بین  از  برای   ٢٠٠١ سپتمبر   ١١ از  پس  را  امریکا 
کرد،  افغانستان  به  حمله  به  مجبور  القاعده  بردن 

نیازمند کمک خواهد بود.
وی گفت که مذاکرات صلح روزی سرانجام منجر 
به یک راه حل سیاسی برای جنگ حدوداً ١٢ ساله 
در افغانستان خواهد شد چرا که طالبان درمی یابند 
که هیچ راهی برای پیروزی در جنگ بلند مدت و 

تصرف دوباره کشور ندارند.
بلند  تعهد  که  ساخت  خاطرنشان  دانفورد  جنرال 
گروه های  از  جلوگیری  برای  افغانستان  به  مدت 
را  سپتمبر   ١١ حمالت  بنای  سنگ  که  گر  افراط 

گذاشتند الزم خواهد بود.
وی افزود: تنها یک افغانستان با ثبات و قدرتمند 
است که می تواند جلوی رخ دادن مجدد این حادثه 

را بگیرد.
امریکا  مردم  به  مشخصًا  ساخت:  خاطرنشان  وی 
و جامعه بین المللی که بدین میزان فداکاری کرده، 
می گویم که ما همچنان برای همان دلیلی که پس 
کشور  این  در  آمدیم،  افغانستان  به  سپتمبر   ١١ از 

هستیم.
همچنین  ما  گذشته  دهه  یک  در  کرد:  تاکید  وی 
دریافتیم که راه تضمین جلوگیری از احیای افراط 
امنیتی،  زمینه  در  افغانستان  کردن  مقاوم  گران 

سیاسی و اقتصادی است.
در  حمالت  دادن  کاهش  افزود:  دانفورد  جنرال 
افغان  نیروهای  هم  که  است  مساله یی  افغانستان 
آن  انجام  برای  تالش  در  ائتالف  نیروهای  هم  و 
هستند و در کنار آن با مسئله کناره گیری سربازان 
اما از  از ارتش و پولیس افغانستان مقابله می کنند 
مساله  بزرگترین  که  دیگر وی تصریح کرد  طرف 
وی تضمین این است که نیروهای امنیتی و مردم 
افغانستان اطمینان داشته باشند نیروهای ائتالف در 
یک سال و نیم آینده و فراتر از آن در سال ٢٠١۵ 
آن  داد؛  خواهد  نشان  افغانستان  به  را  الزم  تعهد 
هم در زمانی که قرار است نیروهای رزمی با یک 

نیروی بین المللی بسیار کوچکتر جایگزین شوند.
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می خواهیم در عربستان و...
 طالبان به هردلیلی نخواهند در افغانستان دفتر داشته 
باشند، حکومت حاضر است مذاکرات با این گروه را 

در ترکیه و یا عربستان به پیش ببرد.
پیام  در  این در حالی است که رییس جمهور کرزی 
خود به مناسبت عید فطر گفت در صورتی که طالبان 
پرچم شان را در افغانستان بلند می کردند، پرچم این 
در  طالبان  گفت  کرزی  نمی شد.  پایین  دوباره  گروه 
بودند.  مهمان  جا  آن  در  بلکه  نه  قطر صاحب  دفتر 
»خانه  طالبان گفت  به  رییس جمهور کرزی خطاب 

بیگانه ها هیچ وقت از ما نمی شود«.
مذاکرات بر سر توافقنامۀ دوجانبه امنیتی

می گوید  افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
مذاکرات غیررسمی بر سر سند همکاری های امنیتی 
دارد.  ادامه  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان  بین 
توافقنامه  این  سر  بر  مذاکرات  افغانستان  حکومت 
را در ماه جون، در واکنش به برافراشته شدن پرچم 
حکومت  آورد.  در  تعلیق  حالت  به  قطر  در  طالبان 
این  سر  بر  غیررسمی  مذاکرات  اکنون  می گوید 
گفت:  موسی زی  آقای  است.  شده  آغاز  موافقتنامه 
»روی یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و 
ایاالت متحده امریکا سه دور مذاکرات رسمی انجام 
این  در  داشته  ادامه  نیز  غیررسمی  مذاکرات  و  شده 
مورد و پیشرفت هایی صورت گرفته، خاصتا در مورد 

ایجاد یک متن مشترک مسوده این موافقتنامه«.
این  امضای  که  صورتی  در  گفت  موسی زی  آقای 
توافقنامه به صلح و امنیت در افغانستان منجر شود، 
»در  شد:  خواهد  امضا  افغانستان  حکومت  سوی  از 
صورتی که متن نهایی موافقتنامه منعکس کننده منافع 
امنیت،  تامین  راستای  در  باشد،  افغانستان  اساسی 
افغانستان  جوان  دموکراسی  تقویت  و  صلح  تامین 
باشد، ما کامال آماده هستیم تا چنین موافقتنامه امنیتی 

را با جانب ایاالت امریکا به امضا برسانیم«.
تالش  امریکایی  های  مقام  که  است  حالی  در  این 
می کنند تا این موافقتنامه پیش از آغاز کمپاین های 

انتخاباتی در افغانستان امضا شود.



دست  ارزگان  والیت  در  انفجار  چند  اثر  به 
به شمول چهار کودک،  کم هفت غیرنظامی، 

کشته شده اند.
شده ها  کشته  که  است  گفته  ارزگان  پولیس 
انفجارها  این  در  و  هستند  غیرنظامی  همه 

چهار نفر دیگر هم زخمی شده اند.
به  ارزگان  پولیس  سخنگوی  عایل  فرید 
گذشته  روز  صبح  که  گفت  بی بی سی 
ولسوالی  سراب  منطقه  در  غیرنظامی  چند 
یک  انفجار  قربانی  والیت،  این  »چارچین« 
او  شدند.  جاده  کنار  در  جاسازی شده  بمب 
هدف  را  موتورسیکلت  یک  انفجار  که  گفته 

قرار داده است.
آقای عایل گفت که در این رویداد دو کودک 

پدرشان کشته شدند و یک کودک  به همراه 
دیگر زخمی شده است.

جنوب  در  امن  نا  های  والیت  از  ارزگان 
صحنه  هم  گذشته  روز  که  است  افغانستان 

چند انفجار بود.
مقام های پولیس ارزگان گفته اند که در سه 
انفجاری که روز گذشته در ولسوالی چارچین 

کودک  دو  شمول  به  نفر  چهار  افتاد،  اتفاق 
کشته شده و سه غیرنظامی زخمی شده اند.

تاکنون مسوولیت این دسته از بمب گذاری ها 
را فرد و یا گروهی در ارزگان به عهده نگرفته 
این  مقصر  را  طالبان  گروه  پولیس  اما  است 

رویدادها می داند.
طالبان  گروه  که  اند  گفته  امنیتی  نیروهای 
کنار  های  مین  ارزگان  والیت  در  ها  تازگی 
بیشتر  قربانیان  که  اند  کرده  کشت  ای  جاده 

انفجارها غیر نظامیان بوده اند.
نگرفته  موضعی  مورد  این  در  هنوز  طالبان 
است اما پیشتر این گروه، کلیک گزارش شش 
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  دفتر  ماهه 
در  غیرنظامیان  تلفات  از  )یوناما(  کابل  در 

افغانستان را بی اساس خوانده بود.
در این گزارش شورشیان مسوول ٧4 درصد 
تلفات غیرنظامیان خوانده شده و از بمب های 
تلفات  اصلی  عامل  عنوان  به  جاده یی  کنار 

غیرنظامیان نام برده شده است.
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پژوهشگران فوتبال: 

»تیکی تاکا« کارایی خاصی ندارد

کشته شدن هفت غیرنظامی در انفجار 
چند بمب  در ارزگان

عبدالخلیل روان پزشک:
با سالم و سپاس از دوستاني که این برنامه 

را ترتیب کرده اند!
را  موارد  همه  و  استم  روان شناس  یک  من 
و  مي گیرم  بررسي  به  رواشناسي  لحاظ  از 
نکتۀ دیگر اینکه از آغاز برنامه تا اکنون که 
حاشیه روي  همه  کردند،  صحبت  دوستان 
کردند و روي اصل هدف که چه باید کرد، 

کسي صحبت نکرد. 
طرف  به  مردم  امید  مي کنم چشم  فکر  من 
اما  هستند؛  ما  بزرگان  که  است  کساني 
متأسفانه تا اکنون پاسخ درست به مردم داده 

نشده است.
و  داریم  شکایت  همدیگر  از  همیشه  ما 
داریم  دشمني  همدیگر  با  و  استیم  گله مند 
و همدیگر را سرکوب مي کنیم؛ بنابراین نیاز 
بگیریم  مدنظر  را  همدیگر  توقع  که  است 
که  چرا  بگیریم،  یاد  را  پذیري  همدیگر  و 
افغانستان  به  را  ثبات  و  صلح  مي خواهیم 
برگردانیم و هدف ما تأمین صلح دایمي در 

کشور است.
تعداد  پیش  ساعت  چند  اینکه  دیگر  مسال 
زیاد  حدي  به  جلسه  این  در  ما  دوستان 
اما  نمي شدند؛  جا  سالون  این  در  که  بودند 
حاال تقریبًا همه رفتند، بنابراین ما پایه داري 
پایه داري  و  ثبات  تا  است  نیاز  و  نداریم 
از  را  پایه داري  و  ثبات  این  و  باشیم  داشته 

خود شروع کنیم.
بلد  را  کردن  ریسک  ما  اینکه  آخر  نکته 
نیستیم و حاضر نیستیم چند ساعت را روي 
و  کنیم  بحث  افغانستان  نفوس  میلیون  سي 
اگر یک جلسه یا برنامه براي ما قابل تحمل 
نبود، جلسه را ترک مي کنیم، پارلمان را ترک 
مي کنیم و اگر چنین بي تفاوت از کنار تمام 
مسایل عبور کنیم، برگزاري چنین نشست ها 
به جز تلف شدن وقت، سود دیگري نخواهد 

داشت.
احمد ولي مسعود:

دوستان عزیز ما در یک روز نمي توانیم روي 
نمي توانیم  یعني  کنیم،  بحث  مسایل  تمام 
همان  هم  و  کنیم  شناسایي  را  مشکل  هم 
مشکل را حل کنیم. بنابراین خوب خواهد 
گفت و گوی  به  نیاز  آیا  کنیم  توافق  که  بود 

این  به  اگر  و  خیر  یا  داریم  بین االفغاني 
گفتمان نیاز داریم توافق اول خواهد بود و 
توافق دوم این که موافقت کنیم که آیا براي 
آدرس  یک  به  نیاز  پروسه یی  چنین  ایجاد 
دیالوگ  اسمش  داریم  اگر  و  خیر  یا  داریم 
شما  که  را  اسمي  هر  یا  باشد  بین االفغاني 
دیالوگ  خانۀ  در  که  این  سوم  و  بخواهید 
کنیم،  تقسیم بندي  را  بحث ها  بین االفغاني 
و  اقتصادي  اجتماعي،  سیاسي،  بحث  مانند 

سایر موارد.
روي  دوستان  که  است  این  من  خواهش 
به  که  این  اول  کنند،  تمرکز  موضوع  چند 
دو  خیر،  یا  داریم  ضرورت  حکومت  یک 
به یک آدرس ضرورت داریم یا خیر، سوم 
در بخش علمي و اکادمیک کارِ کارشناسانه 
صورت گیرد و همین طور در بخش سیاسي 
اجتماعي کار صورت گیرد، یعني باید پیام 

ما به مردم برسد و محدود باقي نماند.

قاضي ظفري:
به  که  ملي  اجنداي  طرح  که  استم  امیدوار 
پیدا  ادامه  شده،  آغاز  صاحب  سفیر  ابتکار 
واقع  موثر  ملي  تفاهم  براي  بتواند  و  کند 

شود.
داخلي  عوامل  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
علت  بي عدالتي  و  فقر  که  دارد  خارجي  و 
علت  هم  بیگانه گان  مداخلۀ  و  داخلي 

خارجي آن است.
آمدن  وجود  به  سبب  جنگ  سال   ٣۵  
تغییرات زیادي در افغانستان شده؛ بنابراین 
افغانستان  مورد  در  مي خواهند  که  کساني 
تفکر و تحقیق کنند، باید تحقیق و تفکرشان 

شیرازۀ همین تغییرات باشد.
مي خواهند  زبان  هم  کشورهاي  تمام 
را  خود  فرهنگي  و  علمي  اصطالحات 
باآنکه  عربي  کشورهاي  و  بسازند  یکسان 
این  صدد  در  اما  اند؛  بیچاره  کشورهاي 
فرهنگي  و  علمي  اصطالحات  که  هستند 
ما  چرا  پس  بسازند،  یکسان  را  خود 
با کشورهاي هم زبان  اصطالحات خود را 
حق  این  حالیکه  در  نسازیم،  یکسان  خود 

ما است.
با  را  کس  هر  شما  مي فرماید  کریم  قرآن 
پدرشان و با هویت شان بخوانید، پس چرا 

ما با هویت خود خوانده نمي شویم.
دولت  اقدمات  چنین  این  که  بدانیم  باید   
شد؛  خواهد  بیشتر  تفرقۀ  و  نفرت  سبب 
به  افغانستان  بیشتر  نفرت  ایجاد  با  بنابراین 

سمت بدبختي هاي بیشتري خواهد رفت.
اسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

اشراق حسیني:
با تشکر از جناب قاضي صاحب!

 ما هم فرمایش های شان را تایید مي کنیم که 
اشخاص  و  افراد  تشخیص  موجب  هویت 
تبعیض  ابراز  عنوان  به  اگر  اما  مي شود؛ 
استفاده شود، سبب به وجود آمدن اختالل 
شده و جامعه را دچار چند پارچه گي مي کند 
نیاز  افغانستان  که  ندارد  وجود  شکي  و 
رسمیت  به  را  تفاوت  و  واقعیت ها  تا  دارد 
گذاشته  ارج  تفاوت ها  این  به  و  بشناسند 
شود و احترم متقابل میان این واقعیت ها به 
وجود بیاید تا نقطۀ عظمیتي شود براي اینکه 

چگونه خطوط آینده را تنظیم کرد.  
محمد علي مشتاق خرمي:

با سالم و خسته نباشید و با اجازۀ دوستان 
حاضر در جلسه!

جدید  حکومت  که  سالي  چند  طول  در 
روي کار آمده، طرح هاي ملي زیادي مانند 
مشارکت ملي، وحدت ملي و منافع ملي ارایه 
به قاموس  این موارد را  اما هر کسي  شده؛ 
خود تعریف کرده که متاسفانه جواب نداده 
باید  ملي  اجنداي  خصوص  در  اما  است؛ 
گفت که در طرح اجنداي ملي باید یک خط 
در بحث  اینکه  آن  و  باشیم  داشته  را  سرخ 
اجنداي ملي، نباید آینده را به گذشته پیوند 
دهیم، یعني عدم پیوند آینده به گذشته، چون 
افغانستان  و  داریم  قرار  گذار  مرحله  در  ما 
شرایط نسبتاً سختي را در پیش روي دارد. 
چون جریان هایي که در افغانستان روي کار 
افغانستان  مردم  نیازهاي  تنها  نه  اند  آمده 
موارد  از  بسیاري  در  بل  نکرده،  مرفوع  را 
تنش زا نیز بوده اند؛ بنابراین باید میان آینده 

و گذشته خط سرخي داشته باشیم.
کنون  تا  برنامه  آغاز  از  اینکه  دیگر  مساله 
پیچیدیم  بسیار  شدن  ملت  مساله  روي  ما 
این مشکل  و من مي خواهم بگویم که اگر 
شکل  به  نشود  حل  عمومي  صورت  به 
با  ما  که  چرا  شد،  نخواهد  حل  خصوص 
استیم؛  آمیخته  زباني  و  قومي  گرایش هاي 
نشست  در  که  مي کنم  پیشنهاد  من  بنابراین 
اجنداي ملي ما باید یک بحث تحت عنوان 
مدیریت قومي یا مدیرت اقوام در افغانستان 
داشته باشیم و من خواهش مي کنیم که در 
خانه دیالوگ بین االفغاني که قرار است ایجاد 

شود، مدیریت اقوام مد نظر گرفته شود.
اجنداي  طرح  سیاسي  ریفورم  بحث  در 
ملي یک خال وجود دارد و آن اینکه بحث 
گنجانیده  خارجي  سیاست  و  دیپلوماسي 
خارجي  سیاست  بحث  اگر  بنابراین  نشده، 
در طرح اجنداي ملي گنجانیده شود بسیار 

موثر خواهد بود.
با تشكر و سپاس فراوان 

ادامة بحث آزاِد نخستین نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

همدیگرپذیری را بیاموزیم
که  دارد  وجود  تصور  این 
مسابقه  یک  در  فوتبال  بازیکنان 
کنند  پاسکاری  بیشتر  هرچقدر 
باشند،  توپ  صاحب  بیشتر  و 
است.  کمتر  احتمال شکست شان 
کسب  که  آمارهایی  با  محققان 
تصور  این  داده اند  نشان  کرده اند 

غلط است.
است،  داده  نشان  اخیر  تحقیقات 
در  تیکی تاکا  به  موسوم  سبکی 
تیم  در  آن  دنبال  به  و  بارسلونا 
ملی اسپانیا انجام می شود که تیم 

با حفظ توپ و پاس های پرشمار سعی در خسته 
کردن حریفان خود دارد. شیوه یی که مححقان بر 
اساس تحقیقات علمی دریافته اند که تاثیر خاصی 

بر نتیجه گیری ندارد.
سال هاست که مربیان و هواداران تیم های فوتبال 
تصور می کنند که اگر تصاحب توپ و پاسکاری 
باید  دیگر  تیم  اعضای  باشد،  بیشتر  تیم  یک  در 
بیشتر بدوند تا موقعیت به دست بیاورند. از این 
تاکتیک برای خسته کردن حریفان و کمک کردن 
وجود،  این  با  می شود.  استفاده  انرژی  ذخیره  به 
می دهد،  نشان  ساندرلند  دانشگاه  در  تحقیقات 
به  نباشند  چه  باشند  توپ  صاحب  چه  بازیکنان 

یک میزان می دوند.
چاپ  به  ورزش  علم  مجله  در  تحقیقات  این 
برتر  لیگ  بازیکن   ۸١٠ محققان  است.  رسیده 
از  و  داشتند  نظر  تحت  بازی   ۵4 در  را  انگلیس 
دویدن  میزان  بررسی  برای  تیم هایی  و  دستگاه ها 
در  کارایی  و  فعالیت  میزان  کردند.  استفاده  آن ها 
اندازه گیری ها  این  در  اندازه گیری شد.  ورزشکار 
میزان دویدن، میزان شدت فعالیت و تعداد پاس ها 

ضبط شد.
تصاحب  باالی  درصد  تاثیر  تحقیق  این  عنوان 
توپ بر کارایی و شرایط بدنی فوتبالیست ها بود. 
این تحقیقات این باور را که هر چقدر تصاحب 
توپ و پاسکاری بیشتر باشد، ذخیره انرژی بیشتر 

خواهد بود را رد کرد.
که  مسافتی  بین  تفاوتی  شدند،  متوجه  محققان 
توپ  بدون  و  توپ  تصاحب  با  ورزشکاران 
که  کسانی  در  نتیجه  این  ندارد.  وجود  می دوند، 
سریع می دوند و فعالیت شدید دارند نیز یکسان 

است.
بین  اروپا  قهرمانان  لیگ  بازی های  از  یکی  در 
تیم  اسکاتلند،  گالسکوی  و  بارسلونا  تیم های 
در  را  توپ  مالکیت  درصد   ۸٠ باالی  اسپانیایی 
اختیار داشت، اما بازیکنان تیم بارسلونا فقط ٢٢ 

درصد کمتر دویدند.
می گوید:  ساندرلند  دانشگاه  از  بردلی  پول  دکتر 
ما هیچ تفاوت آماری بین میزان تالش و فعالیت 
باعث  تاکتیک ها  در  تفاوت  ندیدیم.  بازیکنان 
می شود که بازیکنان بیشتر یا کمتر صاحب توپ 
شوند. این درست نیست که هرچقدر بیشتر بدوید 
بازیکنان  کرد.  خواهید  تصاحب  را  توپ  کمتر 
و  کنند  پاسکاری  است  بهتر  که  می کنند  تصور 
بازیکنان حریف به دنبال توپ بدوند اما در واقع 
این کار تاثیری در برد و باخت ندارد. هنگامی که 
تصاحب توپ بیشتر باشد درصد پاسکاری بیشتر 

می شود اما در کارایی تاثیرگذار نیست.
به چاپ  تحقیقات که در مجله علم ورزش  این 
تاثیرات  که  است  تحقیقاتی  اولین  است،  رسیده 
و  کارایی  میزان  و  توپ  تصاحب  باالی  میزان 
تحقیقات  این  همچنین  می دهد.  نشان  را  تکنیک 
انجام  مختلف  پست های  در  بازیکنانی  روی  برر 

شده است.
این  مجری  نوعی  به  که  گواردیوال  آیا  دید  باید 
بایرن  جدیدش  تیم  در  بود،  بارسلونا  در  طرح 
سیستم  همین  کردن  پیاده  دنبال  به  نیز  مونیخ 

خواهد بود یا خیر.
طی  در  بارسلونا  فوتبال  تیم  ایسنا،  گزارش  به 
سال های گذشته با حضور گواردیوال و اتکا به این 
شیوه بیش از ١۵ جام قهرمانی در اسپانیا و اروپا 

به دست آورد.

عید؛ از پیام های سیاست...
 پاسخ گفته اند.

در  طالبان  شورشی  گروه  رهبر  عمر  مال 
طالبان  گروه  که  است  گفته  عیدی اش  پیام 
از  خارجی  نیروهای  خروج  صورت  در 

افغانستان، در صدد انحصار قدرت نیست.
علیه  جنگ  که  است  آمده  پیام  این  در 
از  افغانستان  نجات  تا  خارجی  »نیروهای 
یافت و گروه  ادامه خواهد  اشغال« همچنان 
طالبان سعی خواهد کرد برای ایجاد حکومت 
فراگیر اسالمی بر اساس شریعت اسالمی، با 
به  افغانستان  در  سیاسی  مختلف  جناح های 

تفاهم برسد. 
»ضیاع  آینده  انتخابات  برگزاری  پیام  این  در 
وقت« گفته شده و آمده است که »انتخابات 

اصلی در واشنگتن انجام می شود«.
در این حال، گلبدین حکمتیار رهبر تندرو و 
جنگجوی حزب اسالمی نیز به مناسبت عید 

رمضان پیامی به مردم افغانستان داشت.
»به  است:  گفته  خود  پیام  این  در  حکمتیار 
نام  به  فتنه  ایجاد  فدرالی،  نظام  آوردن  میان 
اقلیت و اکثریت، دادن سهم بزرگ به اقلیت ها 
در نیروهای امنیتی افغانستان، ساختن والیت 
خواست  به  والی ها  تعیین  و  اقلیت ها  برای 
که  است  تالش هایی   از  بخشی  آن ها  خود 
مرکزی،  دولت  زدن  بهم  برای  خارجی های 

انجام می دهند.«
گفته  خود  پیام  این  ادامۀ  در  حکمتیار  آقای 
است که »اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ 

حیثیت  ایالت های مستقل را دارند.« 
کاخ  خود  نامۀ  این  در  حکمتیار  گلبدین 
ریاست جمهوری را متهم کرده است که زیر 
فشار »دالر دولت ایران و برنامه های امریکا« 
تمام  اختیار  و  ساخت  والیت  را  دایکندی 
نهادهای ملکی و نظامی والیات مرکزی را به 

هزاره ها و شیعه ها«« واگذار کرد. 
آقای حکمتیار به هزاره ها هشدار می دهد که 
مظلوم  مردم  که  رسید  خواهد  فرا  روز  »آن 
شدۀ  غصب  حقوق  احقاق  برای  افغانستان 
هیچ  در  زمان  آن  در  و  ببندند  کمر  شان 
نخواهند  خود  برای  پناه گاهی  کشور  گوشۀ 
فرار خواهند  ایران  به  آن ها  از  بعضی  یافت. 
و  آن ها سلوک وحشیانه  با  ایران هم  و  کرد 

بی رحمانه خواهد کرد.« 
با  حکمتیار  گلبدین  خشونت گرایانۀ  پیام 
واکنش های تنِد شماری از آگاهان سیاسی و 

مردم افغانستان مواجه شده است.
آگاهان می گویند که حکمتیار همانند گذشته 

به خشونت، جنگ و نفرت می اندیشد.
  کشته شدن شهروندان چینایی

سه  فطر  سعید  عید  اول  روز  در  همچنان 
در  چین  اتباع  از  مرد(  یک  و  زن  )دو  تن 
قتل  انگیزۀ  حال  تا  شدند.  کشته  کابل  شهر 
نشده  مشخص  کابل  در  چینی  شهروندان 
است و ارگان های امنیتی در کابل نیز چیزی 

در پیوند به این رویداد بیان نکرده اند.  

 عید مرگبار باشنده گان شكردره و پغمان
مترقبه  با حوادث طبیعی غیر  روز سوم عید 

همراه بود.
عصر روز سوم عید در شهر کابل و حومۀ آن 
بارید و در  ژالۀ شدید  باران و  دقایقی  برای 
بیشتر مناطق اطراف کابل سیل به جریان افتاد 
که در شکردره و پغمان در شمال کابل تلفاتی 

نیز به دنبال داشت.
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  ادارۀ  در  مقامات 
گفته اند بیست تن در شکردره و دو تن در 

پغمان جان خود را از دست داده اند. 
ننگرهار  و  سروبی  در  نیز  این  از  پیش 
سیالب های سرازیر شده بود که تلفات مالی 

و جانی فراوانی را به همراه داشت. 



Year 5  y  NO 1117 y Monday 12 August 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

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

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

محمد هارون مجیدی
باالخره عید رمضان  مبارک رمضان،  ماه  از سپری شدن  پس 

نیز به پایان رسید. 
روزهای عید با آرامش نسبی از سوی شهروندان افغانستان 

گرامی داشته شد. 
  بمب گذاری وحشیانه

پیش از روزهای عید مقام های امنیتی در کابل و والیت های 
پولیس سخن زده و گفته  آماده گی  امنیت و  تأمین  از  دیگر 
در  فطر  عید سعید  مراسم  تا  آن ها تالش می کنند  که  بودند 

فضای امن و با آرامش خاطر گرامی داشته شود.
انفجاری در ولسوالی غنی خیل  بامداد روز نخست عید،  اما 
و  را سوگ مند  کشور  دیگر شهروندان  بار  ننگرهار،  والیت 

ناراحت ساخت.
مقامات در ننگرهار گفتند که قربانیان این رویداد از نزدیکان 
این  در  جهادی  پیشین  فرماندهان  از  یکی  غالب  فرمانده 

والیت بودند. 
در این رویداد خونین و غم بار دست کم ١۶ تن جان باخته 

اند  و  سه زن دیگر زخمی شدند.

این انفجار زمانی روی داده که زنان و کودکان خانوادۀ حاجی 
غالب، برای دعاخوانی روز اول عید فطر بر آرامگاه همسر 
او به گورستانی رفته بودند که همسر این فرمانده در آن جا 

دفن بود.
به  که  اطالعیه یی  در  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد 
رسانه ها فرستاده این حمله را »بزدالنه« خوانده و گفته است: 
»دشمنان مردم افغانستان، که به هیچ دین و آیینی پابند نیستند، 
حتا در هدیرۀ مسلمانان و روز عید که روز خوشی و سرور 

است، هموطنان بی گناه ما را به خاک و خون کشاندند.«
  از پیام برادری تا پیام انتقام

از سوی دیگر، فرا رسیدن عید همواره با پیام هایی همراه بوده 
آدرس مخالفین  از  پیام های جداگانه  نیز  عید  این  در  است. 
دولت و همچنان ریاست جمهوری افغانستان برای مردم داده 

شد. 
اگر  که  گفت  عید  نماز  ادای  از  بعد  کرزی  رییس  جمهور 
مذاکرات صلح در افغانستان صورت می گرفت، تابلو و پرچم 

دفتر طالبان پایین نمی شد.
آقای کرزی خطاب به طالبان گفت که »در جریان گشایش 
مهمانی  بودید.  مهمان  نبودید،  که صاحب  دیدید  قطر  دفتر 
باال  که  بیرقی  و  لوحه  که  دیدید  نشدید،  عزت  که  بودید 
کردید به یک لحظه باال شد و به یک لحظه پایین شد. اگر 
همین مذاکرات را در خاک افغانستان می کردید، اگر در خاک 
افغانستان مثل دیگر احزاب دفتر می داشتید، با عزت می بودید 

و اگر لوحه و بیرقی باال می کردید پایین نمی شد.«
حامد کرزی مانند گذشته یک بار دیگر نیز از طالبان خواست 
تا دست از جنگ بردارند و به پروسۀ صلح با دولت و مردم 

افغانستان بپیونددند.
این خواست رییس جمهور  به  این درحالی است که طالبان 
کرزی با جنگ، خشونت و انتحار...             ادامه صفحه 7

عید؛
از پیام های سیاست تا خشم طبیعت

آگــهی
نام نویسی برای شرکت در 

مجمع عمومی اتحادیه

ملی  اتحادیۀ  اعضای  اطالع  به 
رسانیده  افغانستان  ژورنالیستان 
دیگر،  هفتۀ  دو  تا  که  می شود 
در  اتحادیه  این  عمومی  مجمع 

کابل برگزار می شود.
 به منظور شرکت در این نشست، 
با  می توانند  اتحادیه،  اعضای 
شده  تماس  در  اتحادیه  مسؤوالن 

و نام نویسی کنند. 
تا  امروز دوشنبه  از  شما می توانید 
یکشنبه ٢٧ اسد، نام نویسی کنید، 
کنگره،  در  حضور  از  آن  درغیر 

محروم خواهید شد. 
تماس ها: 

دفتر اتحادیه، سرک پنجم قلعۀ فتح 
اهلل

و   ٠٧٠٠٠١٧٠۶١ تیلیفون ها: 
٠٧٠۸١9۸۵٣۸

ایمیل:
sohailahmad.sahil@  

yahoo.com

روزنامه ساندی تایمز براساس آماری فاش کرد که بیش 
انفجار  دلیل  به  افغانستان  در  انگلیسی  سرباز   ۶٠٠ از 
مغزی  آسیب  دچار  سر  به  ضربه  همچنین  و  بمب 

شده اند.
براساس آماری که نشریه ساندی تایمز براساس قانون 
نخستین بار  برای  آورده،  به دست  اطالع رسانی  آزادی 
خسارت فراوان آسیب های ناشی از انفجار طی جنگ 

١٢ ساله در افغانستان فاش شده  است.
از میان ۶١۶ سرباز زن و مردی که در جنگ افغانستان 
دچار آسیب مغزی شده اند، دست کم ٢٢ نفر آسیب های 
مغزی شدیدی دارند. نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر 
این که صدها نفر دیگر به دلیل مشکالتی در تشخیص 
آسیب ها همچنان معاینه نشده اند، در حالی که برخی 
از این آسیب ها حتی در اسکن مغزی نیز خود را نشان 

نمی دهند.
به کارگیری بمب های کنار جاده یی در افغانستان عامل 

بسیاری از این آسیب ها بوده است. کارشناسان می گویند 
نمی توانند  نیز  محافظ  کاله های  پیشرفته ترین  حتی 
به  می توانند  که  انفجار  امواج  مقابل  در  را  سربازان 

شبکه های عصبی مغز آسیب بزنند، مصون نگه دارند.
از جمله عالیم آسیب مغزی خفیف، سردرد، سرگیجه، 
اضطراب و ناتوانی در تمرکز کردن هستند این در حالی 
است که در موارد شدید ممکن است مشکالت روانی 

چشمگیری ایجاد شود.

بیش از 600 سرباز انگلیسی در جنگ افغانستان 
دچار آسیب مغزی شده اند
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