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شورای امنیت ملی به نیروهای امنیتی:

حرکات مداخله گرانۀ پاکستان را سرکوب کنید

معاون اول داکتر عبداهلل گفت: با وجود توافق حاصله 
میان کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان، هنوز هم 

نگران دخالت حامد کرزی در امور انتخابات هستیم.
کاندیدای  عبداهلل  عبداهلل  اول  معاون  انجنیر محمدخان 
در  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  دور 
گذشته  جمعه  توافق  از  پس  خود  اظهارات  تازه ترین 
مبنی بر تشکیل دولت...                    ادامه صفحه 6

نیروهای  کاروان  باالی  انتحاری  حملۀ  در 
چهار  کابل،  شهر  ششم  ناحیۀ  در  خارجی 
غیرنظامی جان باخته  و بیش از 35 تن دیگر 

زخم برداشته اند.
خارجه  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
افغانستان در صفحه تویتر خود گفته است 
شنبه  یک  روز   11:30 ساعت  حوالی  که 
یک حمله  نیروهای خارجی هدف  کاروان 
این  در  او  گفته  به  گرفت.  قرار  انتحاری 
حمله چهار فرد ملکی کشته و 35 تن دیگر 

زخمی شده اند.
تا  ناتو  فرماندهی  زیر  المللی  بین  نیروهای 
حاال در مورد این واقعه ابراز نظر نکرده اند. 

این نیروها تا آخر سال جاری میالدی ماموریت جنگی 
خود را در افغانستان بعد از 13 سال پایان می دهند.

سخنگوی گروه طالبان مسوولیت این حمله را که در 

سرک داراالمان صورت گرفت، به عهده گرفته است.
احمد شاه، یک دکاندار در محل حادثه به خبرگزاری 
فرانس پرس گفت: »من چندین نفر خون آلود را در این 

جا دیدم. انفجار بزرگ بود و کلکین های ما 
شکستند. چندین موتر تخریب شدند«.

افغانستان که  بین المللی در  نیروهای  شمار 
به  حاال  می رسید  تن  هزار   150 به  زمانی 
44300 تن کاهش یافته است. بعد از ختم 
ماموریت جنگی، اگر توافقنامه امنیتی میان 
 10 حدود  گردد،  امضا  واشنگتن  و  کابل 
مشوره  برای  ناتو  و  امریکایی  سرباز  هزار 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش  و  دهی 

در این کشور باقی خواهند ماند.
کابل،  در  انتخاباتی  با جنجال های  همزمان 
گروه طالبان حمالت خود را در این کشور 
زمان  از  این،  وجود  با  اند.  داده  افزایش 
گیری  عهده  به  و  خارجی  نیروهای  عملیات   کاهش 
مسئولیت ها توسط افغان ها، شمار حمالت بر نیروهای 

خارجی و تلفات آن ها کاهش یافته است.
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یادداشت: کنفرانس آجندای ملی، در ادامۀ نشست های 
را  نشستی   1393 اسد/مرداد  اول  تاریخ  به  پیشین، 
در  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  نام  زیِر 
نشست  این  در  کرد.  برگزار  کابل  انترکانتیننتال  هوتل 
شمار زیادی از نخبه گان؛ نماینده گان مردم در مجلس، 
داکتر  نماینده گان  و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان 
اشتراک  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل  عبداهلل 

کرده بودند.
در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر تشکیل 
گفت وگو  و  بحث  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت 
در خصوص  را  دیدگاه های شان  و  پیشنهاد  و  کردند 

شکل گیری یک دولت فراگیر مطرح کردند.
متن سخنرانی سخنرانان کنفرانس تشکیل دولت وحدت 
ملی در افغانستان را به ترتیب از روزنامۀ ماندگار به 

نشر می سپاریم:
صفحه 6

رهبری  مقام  كه  است  آمده  توافق نامه  این  در 
اپوزیسیون توسط رییس جمهوری ایجاد و رهبر آن توسط 
توافق نامه  این  منتقدان  می گردد.  تعیین  دومی  نامزد 
نامزد حکومت وحدت  اگر قرار است هردو  می پرسند 
ملی را تشکیل بدهند و بخشی از حکومت آینده باشند، 
ایجاد و تشکیل اپوزیسیون توسط آن ها چه معنا دارد؟ 
مخالفان  میان  از  اپوزیسیون،  كه  است  آن  نه  مگر 

سیاسِی حکومت تشکیل می یابد؟



به محِض این که سندی در افغانستان امضا و 
یا تصویب می شود، جنجال ها بر سِر تفسیر 
و فهِم آن باال می گیرد. زمانی بر سِر تفسیر 
باال  اختالف ها  چنان  اساسی  قانون  مواردِ 
مختلف  افرادِ  گرفت که گمان برده می شد 
می کنند.  اراده  آن  از  را  متفاوتی  فهم های 
افراد و نهادها مطابق به خواست های خود 
شرح  را  قوانین  و  اسناد  می ورزند  تالش 
به  چیزی  دلیل،  همین  به  و  کنند  تفسیر  و 
نام علم تفسیر و یا هرمونتیک شکل گرفته 

است.
 بحث اختالف در مورد متوِن مختلف اعم 
از دینی و غیر دینی، تاریخی به درازای عمر 
بسیار  زمانی  موضوع  این  ولی  دارد؛  بشر 
حاد شد که مفسراِن مسیحیت برداشت های 

کتاب  ـ  انجیل  فهم  مورد  در  را  متفاوتی 
از  دینی  کتاب های  و  ـ  عیسویان  مقدس 
بطن  از  هرمونتیک  علم  دادند.  نشان  خود 
ساحات  دیگر  به  و  شد  بیرون  دینی  متون 

گسترش پذیرفت.
تکثرگرایی  به جهان  که  معاصر  در جهان   
تفاوت  است،  شهره  نسبیت باوری  و 
دیگری  زماِن  هر  از  بیشتر  متون  فهِم  در 
بسیاری  باور  حتا  امروزه  می شود.  مطرح 
از نظریه پردازان انتقادی، معطوف به معانی 

مختلف و متکثِر متون است. 
تنها  منظور  می گوییم،  متن  وقتی  البته 
متن های نوشتاری نیست و می تواند گسترۀ 
فراوانی از رویدادها و حوادث و نظریه ها را 
شامل شود. هر رویداد یک متن است که نیاز 
به تفسیر و واشکافی دارد. ارادۀ معطوف به 
تفسیر، به معنای پذیرِش الیه های چندبعدی 
و چندمعنایِی متون است. مرِگ مولف که از 
نظریه پردازِ  و  فیلسوف  بارت  روالن  سوی 
به  معنای  به  شد،  مطرح  سیاسی  و  ادبی 
رسمیت شناختِن ابعاد چندمعنایی و متکثِر 

رویداد ها و مسایل است.
و  هرمونتیک  بحث های  در  مهم  نکتۀ 
به  زبان  است.  زبان  بحث  تفسیرشناسی، 
مطرح  مسایل  فهِم  اصلِی  گره گاه  عنوان 
اجتماعی  و  فرهنگی  خاستگاه  و  می شود 
کاماًل  امر  به  که  نیست  چیزی  زبان  دارد. 
از یک جملۀ  باشد.  داشته  اشاره  مشخصی 
پیچیدۀ فلسفی  تا دیدگاه های  عادی شروع 
به  می توانند  زبان  قالِب  در  همه  هنری،  و 
برداشت های متفاوت راه ببرند و این امکان 
برداشت های  آن ها  از  که  سازند  مساعد  را 

متناسب به فهِم مخاطب بیرون شود.
نامزد  دو  میان  مشترک  اعالمیۀ  امضای 
و  تعبیر  مشکِل  با  هم  افعانستان  انتخاباِت 
متفاوت روبه رو شده است. دو  تفسیرهای 

ظاهراً  اعالمیه  این  متِن  از  انتخاباتی  ستاد 
فهم های متفاوتی را ارایه کرده اند که گمان 
برده می شود یک بارِ دیگر باعث به وجود 
آمدِن جنجال های تازه در ادامۀ کارِ مشترک 
تیِم  دو  میان  مشترک  کار  شد.  خواهد 
انتخاباتی زمانی به نتیجه می رسد که آن ها به 
برداشِت نزدیک به هم از متِن اعالمیه دست 
متن  که  نیست  این  مهم  باشند.  کرده  پیدا 
اعالمیه واقعًا به چه چیزهایی اشاره می کند، 
تعبیر و تفسیرهای  به هر حال زمینۀ  چون 
وجود  همواره  متن  یک  از  زبانی  متفاوِت 
فهم ها  کردِن  نزدیک  برای  اراده  ولی  دارد؛ 
از متِن اعالمیه به وسیلۀ ستادهای انتخاباتی 
است که روند تفاهِم جدید را می تواند به 

موفقیت برساند. 
انتخاباتی  تیِم  دو  میان  جدید  اعالمیۀ  متن 
تبدیل  تازه  نزاع های  محِل  به  هم  می تواند 
شود و هم راه به سوی تفاهم و ایجاد دولِت 
مشترک ببرد. بر اساس تازه ترین گزارش ها، 
دو تیم انتخاباتی از متن اعالمیۀ مشترک، دو 
می تواند  که  کرده اند  ارایه  متفاوت  دیدگاه 

در  تداوم  و  تحول  تیم  باشد.  نگران کننده 
مورد بحث کلیدِی تقسیِم قدرت به این نظر 
تقسیِم  معنای  به  اعالمیه  امضای  که  است 
وزارت خانه ها میان دو تیِم انتخاباتی نیست. 
اما تیم اصالحات و همگرایی به این نتیجه 
رسیده که اعالمیه به صورِت واضح در این 
مورد صراحت دارد و تقسیم قدرت به معنای 
تقسیم نهادهاست. در سند پیوسِت اعالمیه 
است:  شده  گفته  چنین  خصوص  این  در 
ملی،  امنیت  کلیدی  مقام های  در  »تعیینات 
نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در 
نظرداشِت اصل ایجاد تساوی و برابری بین 
اپوزیسیون  رهبر  و  رییس جمهور  انتخاِب 
قضا،  وزارت ها،  مقامات  می گیرد.  صورت 
مقرری های کلیدی در سطح والیات، با در 
نماینده گی عادالنه، توسط  اصِل  نظرداشت 
اپوزیسیون  رهبر  مشورۀ  به  رییس جمهور 

صورت می گیرد«.
به  را  متفاوتی  معناهای  می تواند  متن  این   
نتیجۀ  در  که  کسی  شاید  کند.  متبادر  ذهن 
آینده  جمهوری  رییس  عنوان  به  انتخابات 
این  که  باشد  آن  خواهاِن  شود،  معرفی 
کند  تفسیر  به گونه یی  را  اعالمیه  از  بخش 
مقام های  بیشتری در گزینِش  اختیاراِت  که 
کلیدِی کشور داشته باشد؛ ولی کسی که در 
مرتبۀ دوم قرار می گیرد، بدون شک دغدغۀ 
نقِش خود را در  این را خواهد داشت که 

آن متبارز سازد. 
چنین مواردی در سند امضا شده به فراوانی 
یافت می شوند؛ از این رو نباید گمان شود که 
امضای سند به معنای پایاِن بحراِن به وجود 
آمده در انتخابات است. اما در این میان به دو 
باید توجه شود که عمدتًا تفسیرهای  نکته 

متفاوت را می توانند دامن بزنند:
1ـ تعبیر و تفسیر در جهت ایجاد بحران

که  نمی نماید  ذهن  از  دور  موردی  چنین   
و  تعبیر  ارایۀ  با  باشند  تالش  در  عده یی 
تفسیرهای متفاوت و متنوع از متن اعالمیۀ 
تازه  اختالف های  زدِن  دامن  به  مشترک، 
رغبت داشته باشند. آن چه که در این شب 
و روزها از یکی از رسانه های کشور  ـ که 
می شود،  نشر  ـ  ببرم  نام  آن  از  نمی خواهم 
دقیقًا مصداق روشِن چنین وضعیتی است. 
ارایۀ میزگردهای یک جانبه و  با  این رسانه 
غیرمتوازن به نفِع یک تیم ـ که معلوم هم 
خوش خدمتی ها  چنین  به  تیم  آن  نیست 
را  آب  می خواهد  ـ  باشد  داشته  تمایل 
گل آلود سازد و فضای بی اعتمادی را میان 

تیم های انتخاباتی به وجود آورد. 
رسانه  این  متولیاِن  که  می شود  برده  گمان 
رابطه  در  ریاست جمهوری  کاخ نشیناِن  با 
باشند؛ چون اکثراً دیدگاه هایی که به صورِت 
این  بیرون می شود، در  ارگ  از  غیرمستقیم 

رسانه بازتاب می یابد. 
2ـ تفسیر در جهت تحکیِم خواست ها

نوِع دیگری از تفسیر در مورد متِن اعالمیۀ 
تمایالِت  از  برخاسته  می تواند  مشترک 
تردیدی  این  در  باشد.  انتخاباتی  تیم های 
روند  از  انتخاباتی  تیم های  که  نیست 
و  دارند  پیش بینی هایی  آن  نتیجۀ  و  جاری 
پیش بینی ها  این  اساِس  بر  که  نیست  بعید 
بخواهند از متن اعالمیه، تفسیری متوازن با 

جایگاه فرضِی خود ارایه کنند.
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احمـد عمران

تفسیرهای متفاوت و گاه بحران زا
 از متِن اعالمیۀ مشترک

 

داکتر  میان  مشترک  توافق نامۀ  امضای  از  روز  دو  هنوز 
که  است  نگذشته  احمدزی  اشرف غنی  و  عبداهلل  عبداهلل 
در  نامزدان  این  دوبارۀ  اختالفاِت  و  نارضایتی ها  خبِر 

حلقاِت سیاسی دهان به دهان می چرخد.
ظاهراً اختالفات از همان ساعاِت نخست آغاز شده که هر 
دو نامزد در مصاحبه های جداگانه  به مسایلی پرداخته اند 
این  در  می شود.  شمرده  اختالف ها  این  بروزِ  منشای  که 
مصاحبه ها، اشرف غنی گفته است که توافق  بر سِر تقسیم 
قدرت نیست، بل که آنان راه مصلحت را می روند تا باشد 
تأکید  داکتر عبداهلل  اما  بیابد؛  پایان  بحرانِی کشور  شرایط 
کرده است که این توافق چیزی جز تقسیِم قدرت نیست. 
چون زمانی که در نتیجۀ یک انتخابات موقِف هر دو نامزد 
برد ـ برد باشد، بنابراین جز تقسیِم قدرت تفسیِر دیگری 

نمی تواند وجود داشته باشد. 
بسیار  توافق نامه  این  تفسیِر  که  اند  باور  این  به  آگاهان 
تعللی آن  نامزد بدون هیچ  نیست. زیرا وقتی دو  پیچیده 
هیچ  کری(  میانجی)جان  حضور  در  و  می کنند  امضا  را 
به  این معناست که هر دو  به  نمی آورند،  میان  به  سخنی 
ُکنه مسأله پی برده اند. مسلماً کنه مسأله و تفسیر اساسِی 
این توافق نامه، همان تقسیِم قدرت است؛ از آن جا که متن 
دو  هر  که  می زند  حرف  پستی  دو  از  آشکارا  توافق نامه 
نامزد، چه برنده و چه بازنده، یکی آن را نصیب می شود. 
اکنون باید دید که چرا یکی از نامزدان، شرط های آشکارِ 
توافق نامه را رد کرده و می گوید که این توافق نامه ضامِن 

تقسیِم قدرت نیست.
به  این که  مگر  نیست  چاره یی  پاسخ،  به  رسیدن  برای 
آغاز ماجرا برگردیم و ببینیم که: چه کسی تقلب کرد، به 

حمایِت کدام گروه تقلب کرد و چرا تقلب کرد.
قضیه روشن است، فقط با این تذکر که آقای غنی از همان 
چندان  بود.  خورده  را  کرزی  رییس جمهور  فریِب  آغاز 
که خودش از گسترده گی تقلب و عمق افتضاِح آن خبر 
نداشت. این کرزی بود که تقلِب گسترده را سازمان دهی 
برای  آقای غنی هم  نمود.  تقلب کاران حمایت  از  کرد و 
رسیدِن به قدرت، تمامِ  افتضاح را پذیرفت تا این که کار 

بدین جا کشید.
اکنون هم این آقای کرزی است که از مجرای تیِم تحول و 
تداوم سعی می کند مواد توافق نامه را اختالفی نشان دهد؛ 
درست همان کاری را که پس از میانجی گرِی نخسِت جان 
کری انجام داد. در آن نوبت، مسالۀ تفتیش فنی آرا، مورد 
بن بسِت  به  نهایت،  در  که  گرفت  قرار  نامزدان  اختالِف 

چندبارۀ پروسۀ بازشمارِی آرا انجامید.
نیِت آقای کرزی جز این نیست که مخالِف اصلی اش آقای 
داکتر عبداهلل را دور بزند و به هر صورِت ممکن دسِت او 
را از سکاِن قدرت کوتاه کند. او تا کنون تالش هایش را 
در این راستا متوقف نکرده و از هر طریِق ممکن برای نیل 
به هدفش، برنامه ریزی کرده است. تا کنون این تالش ها 
به واسطۀ تقلب در انتخابات، بردِن انتخابات به دور دوم، 
پروسۀ  در  اختالفات  ایجاد  دوم،  دور  انتخابات  مهندسی 
ایجاد اختالف در تفسیر متِن توافق نامۀ  بازشمارِی آرا و 
مشترک همراه بوده و همواره این برنامه ها از مجرای آقای 
غنی اعمال شده است. البته که در جنِب این نکات، مسایل 
بی رویۀ  رهایی  ناامنی ها،  گسترش  چون  عمومِی  دیگری 
طالبان، داغ شدن تنش های لفظی و نظامی  با پاکستان و... 
نیز مطرح است که همه و همه در منظومۀ همین برنامه 

می توانند مطرح باشند.
سوگ مندانه آقای غنی از این مسایل یا کاماًل بی خبر است 
و یا هم در خط جناِب کرزی ایستاده است. ورنه، دلیِل 
دیگری نداشت که او این گونه به ساده گی فریب بخورد و 

آلۀ دسِت کرزی قرار گیرد.
بنابراین باید گفت که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد و 
یگانه و آخرین راه حل )تشکیل دولت وحدت ملی( نیز با 
دست اندازی ها و دخالت های پنهان و آشکارِ رییس جمهور 
به بن بست برسد، به یقین که ایاالت متحده نیز پای خود را 
از گود بیرون می کشد و آن دقیقًا زمانی ست که افغانستان 

عماًل وارد بحراِن عمومی  شده است. 

بازی های کرزی ادامه دارد
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رییس جمهوری سابق کوبا یک مانیفست بین المللی را در حمایت از 
فلسطین امضا کرده و از اسرائیل خواست تا به قطعنامه های سازمان 
باختری  از غزه، بیت المقدس شرقی و کرانه  ملل احترام بگذارد و 

خارج شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا نیز در 
میان بسیاری از نخبگان و سیاستمدارانی بود که مانیفست »دفاع از 

فلسطین« را امضا کرد.
اسکوییول،  پرز  آدولفو  بولیوی،  جمهوری  رییس  مورالس،  اوو 
هنرمند آرژانتینی و برنده جایزه صلح نوبل و آلیشیا آلونسو، هنرمند 
کوبایی و همچنین آلیس واکر، نویسنده آمریکایی جزو امضا کنندگان 

این مانیفست بودند.
این مانیفست از سوی شبکه دفاع از بشریت که چند گروه آمریکای 

التین در آن عضو هستند مطرح شده است.
این شبکه از دولت های سراسر جهان خواسته تا از اسرائیل بخواهند 
از قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل که پس از جنگ شش 
روزه 1967 تصویب شد پیروی کند. این گروه همچنین از اسرائیل 
خواسته تا از قلمروهایی که در طول جنگ و درگیری تصرف کرده 

خارج شود و عقب نشینی کند.
در هفته های اخیر کشورهای آمریکای التین جزو ملت هایی بوده اند 
که تهاجم اسرائیل به غزه را به شدت محکوم کرده و به حمایت از 

مردم بی گناه فلسطین برخاسته اند.
فیدل کاسترو نیز به نوبه خود اسرائیل را به شکل جدیدی از فاشیسم 
به واسطه عملیات نظامی مرگبار در قلمروهای فلسطین متهم کرده 

است.
 67 مرگ  و  فلسطینی   1913 شهادت  غزه  در  اخیر  درگیری های 

اسرائیلی را که اکثرا سرباز بودند در پی داشته است.
در همین راستا، دیلما روسف، رییس جمهوری برزیل و نیکوالس 
مادورو، همتای ونزوئالیی اش این جنایات را محکوم کردند. برزیل، 
برای  اسرائیل  از  را  السالوادور سفرای خود  پرو و  اکوادور،  شیلی، 
جنایات،  کردن  محکوم  با  همزمان  بولیوی  و  فراخوانده  رایزنی 

اسرائیل را در فهرست تروریستی خود قرار داده است.
در حالیکه خوان مانوئل سانتوس، رییس جمهوری کلمبیا نیز درباره 
نگه  تل آویو  در  را  فرستاده خود  اما  بود  کرده  رویداد سکوت  این 

داشت.

رویای اردوغان تحقق می یابد!
با شرکت مردم ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری این 
اردوغان در آستانه  کشور در روز یکشنبه، رجب طیب 
تبدیل شدن به نخستین رییس جمهور منتخب کشورش 
قرار دارد تا رویای خود در ایجاد آنچه که »ترکیه جدید« 
خوانده را محقق کند. اما مخالفان وی می گویند ریاست 
جمهوری او باعث ایجاد خودکامگی و دو دستگی بیشتر 

می شود.
پیروزی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترکیه 
یک  از  بیش  شد  خواهد  باعث  یکشنبه 
نخست  سمت  در  وی  تصدی  دهه 
وزیری نام وی در تاریخ این کشور ثبت 

شود.
طی دوران نخست وزیر اردوغان ترکیه 
اقتصادی منطقه یی  به عنوان یک قدرت 
نوظهور مطرح شد و با تکیه بر موجب 
یک  از  مذهبی  کاران  محافظه  حمایت 
مصطفی  توسط  که  سکوالر  جمهوری 
کمال آتاتورک در سال 1923 ایجاد شد 

فاصله گرفت.
با این حال منتقدان اردوغان هشدار دادند 
به  ریاست جمهوری  به  که رسیدن وی 

مخالفان  تحمل  عدم  در  اردوغان  ریشه های  آنکه  علت 
و اسالم سیاسی است باعث خواهد شد ترکیه به عنوان 
یکی از اعضای ناتو و کاندیدای عضویت اتحادیه اروپا 

هرچه بیشتر از آرمان های سکوالر آتاتورک دور شود.
اردوغان روز شنبه در آخرین سخنرانی تبلیغاتی خود در 
شهر کونیا در مرکز ترکیه که یکی از پایگاه های محافظه 
کاران است گفت: انشاءاهلل یک ترکیه جدید ایجاد خواهد 
خود  خاکسترهای  از  دیگر  بار  قدرتمند  ترکیه  یک  شد 

ظهور پیدا می کند.
که  خود  مشتاق  مخاطبان  از  تن  هزاران  به  خطاب  او 
پرچم های ستاد اردوغان و کشور ترکیه را تکان می دادند 
گفت: بیایید ترکیه قدیمی را پشت سر بگذاریم. سیاست 
عبور  مصرفش  تاریخ  از  ترس  و  اختالف  دستگی،  دو 

کرده است.
 60 تا  را  انتخابات  در  اردوغان  آراء  میزان  نظرسنجی ها 
درصد برآورد کردند که بسیار بیشتر از آرای دو رقیب 
انتخاباتی وی است. تا پیش از این پارلمان ترکیه رییس 
جمهور را انتخاب می کرد اما براساس قانونی که دولت 

اردوغان تصویب کرد این رویه تغییر یافته است.
ریاست  متوالی  دوره  دو  که  است  آن  دنبال  به  اردوغان 
جمهوری ترکیه باشد و به این ترتیب تا سال 2023 یعنی 

مصادف با صدومین سالگرد تاسیس جمهوری سکوالر 
به  بارها  که  رهبری  برای  بماند.  باقی  قدرت  در  ترکیه 
تاریخ عثمانی در سخنرانی هایش اشاره کرده این تاریخ 

معنای خاصی دارد.
روسای  برخالف  تا  شده  متعهد  ترکیه  وزیر  نخست 
از  داشتند  تشریفاتی  عمدتا  نقشی  که  پیشین  جمهور 
براساس  به عنوان رییس جمهور  اختیارات خود  تمامی 

قوانین فعلی استفاده کند.
اساسی  قانون  دارد  قصد  همچنین  اردوغان  حال  این  با 
اجرایی  کاماًل  جمهوری  ریاست  یک  تا  دهد  تغییر  را 
روی کار بیاورد. قانون اساسی ترکیه که در اصل پس از 
کودتای سال 1980 تحت حکومت نظامیان نوشته شده به 
رییس جمهور اجازه می دهد ریاست نشست های کابینه 
را برعهده داشته و نخست وزیر و اعضای نهادهای عالی 
قضایی شامل دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات 

را منصوب کند.
نظرسنجی ها میزان حمایت از اردوغان را 55-56 درصد 
اردوغان  آرایی که  اکثریت  میزان  این  و  برآورد کرده اند 
تامین  را  دارد  نیاز  یکشنبه  انتخابات  در  پیروزی  برای 
می کند. در صورتی که در انتخابات یکشنبه برنده  قاطعی 
با کسب بیش از 50 درصد آرا وجود نداشته باشد دور 

دوم انتخابات در تاریخ 24 اوت برگزار خواهد شد.
براساس نظرسنجی ها اردوغان به میزان 20 درصد بیشتر 
از اکمل الدین احسان اوغلو کاندیدای مخالفان دولت وی 

رای دارد.
دموکرات  حزب  رهبر  دمیرتاش،  صالح الدین  همچنین 
نیز  است  کردها  که یک حزب چپ گرای حامی  خلق 
را  آراء  از  درصد   10 حدود  تنها  نظرسنجی ها  براساس 

کسب می کند.
ترکیه  از  خارج  در  که  ترک هایی  گذشته  هفته  دو  در 
زندگی می کنند توانسته اند تا در فرودگاه های این کشور 
از  یکی  کنند.  شرکت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
کسانی که روز شنبه در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول 
رای خود را به صندوق انداخت اظهارنگرانی کرد که در 

هر روز حکومت تکنفره در ترکیه قدرتمندتر می شود.
می کند  زندگی  دوبی  در  که  ساله   33 امید 
گفت: من در این ترکیه جدیدی که اردوغان 
درباره آن صحبت می کند جایی برای خودم 
خارج  در  که  است  دلیل  همین  به  نمی بینم 

زندگی می کنم.
وی تاکید می کند که بسیاری از اتفاقاتی که 
کشورهای  دیگر  در  می افتد  کشور  این  در 
کشور  یک  در  من  نمی افتد.  دموکراتیک 
آزادی  احساس  اما  می کنم  زندگی  اسالمی 

بیشتری دارم.
در ماه مارچ حزب عدالت و توسعه متعلق 
پیروزی  محلی  انتخابات  در  اردوغان  به 
در  پیروزی  و  آورد  دست  به  آشکاری 
دشوارترین  به  قاطعانه  نیز  امروز  انتخابات 

سال اردوغان پایان می دهد.
اعتراضات  موج  با  گذشته  سال  تابستان  او 
به  نیز  بعد  ضد دولتی علیه خود مواجه شد و چند ماه 
قرار  فساد  تحقیقات ضد  نزدیکانش هدف  حلقه  همراه 
یعنی  خود  سابق  متحد  با  قدرت  جنگ  وارد  و  گرفت 

فتح اهلل گولن شد.
خود  سرنگونی  برای  تالش  به  متهم  را  گولن  اردوغان 
همچنان  جمهور  رییس  عنوان  به  تا  داده  وعده  و  کرده 
را که  پلیس و سازمان های قضایی  نظیر  ترکیه  نهادهای 

گولن بر آن ها نفوذ دارد تصفیه کند.
آلمان  کولن  شهر  در  همسرش  با  که  ساله   46 هالیس 
که  است  دهندگانی  رای  از  دیگر  یکی  می کند  زندگی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  آتاترک  فرودگاه  در 
شرکت کرد. او تمرکز بیشتری بر توسعه و رشد اقتصادی 
قدرت  به  با  همزمان   2002 سال  از  که  ترکیه  قدرتمند 
رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شد دارد این مساله 

یکی از دالیل اصلی موفقیت انتخاباتی اردوغان است.
هالیس تاکید می کند هر سال که من به مناسبت تعطیالت 
دولت  که  چشمگیری  تغییرات  شاهد  می آیم  ترکیه  به 
و  جاده ها  همچون  تغییراتی  هستم.  داده  انجام  اردوغان 

پل های جدید و خدمات بیشتر در نهادهای دولتی .
وی تاکید می کند چطور مخالفان می توانند کسی را که این 

قدر برای کشورش خدمت کرده یک دیکتاتور بخوانند.

فیدل کاسترو مانیفست  حمایت 
از فلسطین را امضا کرد

قرضاوی فتوای ضرورت نداشتن 
جهاد در فلسطین را تکذیب کرد

در  شکست  از  کلینتون  هیالری 
سوریه به دلیل تصمیم دولت امریکا 
برای در حاشیه ماندن در مسائل این 

کشور انتقاد کرد.
امور خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 

سابق امریکا در مصاحبه یی با جفری گلدبرگ، خبرنگار 
در  ما  شکست  کرد:  عنوان  آتالنتیک  اینترنتی  پایگاه 
معترضان  از  متشکل  معتبر  جنگنده  نیروی  یک  ایجاد 
اصلی علیه بشار اسد از میان همه گروه ها از سکوالرها 
گرفته تا اسالم گرایان باعث بوجود آمدن خال ئی شد که 

افراط گران آن را پر کردند.
کلینتون در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در خصوص 
سیاست  توصیف  در  اوباما  باراک  اخیرا  که  شعاری 
احمقانه«  کار  هرگونه  انجام  »عدم  بر  مبنی  خارجی اش 
سازماندهی  اصل  به  بزرگ  کرد، گفت: کشورهای  ارائه 
اصل  یک  احمقانه  کار  انجام  عدم  شعار  و  دارند  نیاز 

سازماندهی نیست.
به عقیده کلینتون به نظر می رسد امریکا گاه در حال عقب 

نشینی از صحنه جهانی است.
که  پیشرفتی  و  انعطاف  که  عنوان کرد  کلینتون همچنین 
امریکا  که  است  آن  معنی  به  داده اند  نشان  تروریست ها 
باید راهبردی جامع را برای مقابله با آن ها در پیش بگیرد 
و در عین حال کلینتون این نبرد را با نبردی که امریکا 
انداخت  به راه  علیه کمونیسم به رهبری شوروی سابق 

برابر دانست.
وی خاطرنشان ساخت: یکی از دالیلی که من در قبال 
گروه های  ظرفیت  هستم  نگران  خاورمیانه  تحوالت 
افراطگر است که آن ها را قادر می سازد بر اروپا و امریکا 
نیز تاثیر بگذارند. گروه های افراطی در حال اداره و کنترل 
مناطق تصرف شده هستند. آن ها هرگز در آنجا نمی مانند 
آن ها  وجودی  علت  دارند.  خود  توسعه  به  تمایل  و 
همه  است.  خالی  جاهای  کردن  پر  و  غرب  با  مخالفت 
برای مهار  ما  قرار می گیریم.  این دسته ها  از  ما در یکی 
این افراط گران قرار است چطور اقدام کنیم؟ من درباره 

ما  کردم.  فکر  بسیار  آن ها  و شکست  بازدارندگی  مهار، 
انجام  را خوب  کارمان  اتحاد جماهیر شوروی  مهار  در 
شدیم  مرتکب  زیادی  اشتباهات  حال  درعین  اما  دادیم. 
کثیف  حقیقتا  که  کردیم  افرادی  از  حمایت  به  اقدام  و 
بودند. ما در امریکای التین و جنوب شرق آسیا کارهایی 
انجام دادیم که مشخصا نمی توانیم به آن ها افتخار کنیم اما 
دارای یک نوع چارچوب کاری جامع در خصوص اینکه 
چه کاری قرار است انجام بدهیم بودیم و این منجر به 
شکست اتحاد جماهیر شوروی و سقوط کمونیسم شد. 

این ماموریتی بود که ما انجام دادیم.
در این مصاحبه کلینتون همچنین در مقام دفاع از اسراییل 
که  در حالی  برآمد  آن  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  و 
از  امریکا  خارجه  امور  وزیر  مقام  در  وی  این  از  پیش 
باختری  کرانه  در  اسراییلی  شهرک های  توسعه  سیاست 

انتقاد می کرد.

دارم  عقیده  من  کرد:  تاکید  کلینتون 
موشک ها  به  پاسخ  برای  اسراییل 
کاری را که باید انجام می داد انجام 
داده است. اسراییل حق دفاع از خود 
آیا  این که  به  پاسخ  را دارد وی در 
کودکان  مرگ  از  پیشگیری  برای  کافی  حد  به  اسراییل 
نیز  ما  خود  گفت:  می کند،  تالش  بی گناه  غیرنظامیان  و 
تا  می کنیم  تالش  اهداف  تعقیب  هنگام  در  امریکا  در 
کنیم  اجتناب  غیرنظامیان  از  و  بوده  محتاط  امکان  حد 
انجام  اشتباهاتی  نیز چنین  ما  اشتباهاتی رخ می دهد.  اما 
آن  ارزش های  از  صرفنظر  کشوری  هیچ  من  و  داده ایم 
نمی شناسم که چنین اشتباهاتی انجام نداده باشد و فکر 
در  واضح  طرزی  به  دموکراتیک  کشورهای  که  می کنم 
من  نظر  از  اما  دارند  بهتری  ارزش های  جنگ  موقعیت 
متوجه  نهایت  در  غزه  در  داده  رخ  اتفاقات  مسئولیت 
که  اتفاقاتی  تشخیص  جنگ  غبار  در  است.  حماس 
مربوط  اخیر  مورد  در  و  است  غیرممکن  می دهد  رخ 
نوار  در  ملل  سازمان  مدرسه  یک  به  مربوط  بمباران  به 
غزه برخی گزارش ها می گویند که شاید خود ساختمان 
مدرسه سازمان ملل بمباران نشده و ساختمان مجاور آن 
که به این مدرسه ضمیمه شده و از آنجا موشک شلیک 

می شده بمباران شده است!
حماس  که  ندارم  تردیدی  ذهنم  در  من  افزود:  کلینتون 
نهایی  مسئولیت  بنابراین  است  بوده  جنگ  این  آغازگر 
این جنگ به دوش حماس و تصمیم هایی که این گروه 

گرفته است.
یهودی ستیزی  انگیزه  امریکا همچنین  وزیرخارجه سابق 
را یکی از فاکتورهای مهم در انتقادها از اسراییل دانست.
کلینتون خاطرنشان ساخت: شما نمی توانید یهودی ستیزی 
را رد کنید به ویژه امروز که می بینیم در اروپا چه اتفاقاتی 
انجام  اسراییل  علیه  بیشتری  تظاهرات  می دهد.  رخ 
می شود تا علیه روسیه که بخشی از اوکراین را تصرف 
کرده است. میزان بسیار زیاد و چشمگیری از یهودستیزی 

و خصومت علیه اسراییل بوجود آمده است.

یا  و  فلسطین  در  نبودن جهاد  »واجب  فتوای  قرضاوی صدور  شیخ 
اهمیت نداشتن جهاد« را که به وی منسوب شده، تکذیب کرد.

وی افزود: این ادعا هیچ صحتی ندارد و به دروغ به من نسبت داده 
شده است.

رییس  قرضاوی،  یوسف  سابع،  الیوم  مصری  روزنامه  گزارش  به 
که  هرکس  کرد:  اظهار  بیانیه یی  در  مسلمین  علمای  جهانی  اتحادیه 
اخالف و گذشته من را بشناسد و کتاب های من را خوانده باشد و به 
خطبه ها و سخنرانی های من گوش داده باشد به یقین می داند که تمام 

این گفته ها را به دروغ به من نسبت داده اند.
وی در این بیانیه اظهار کرد: من کتاب های زیادی در خصوص مساله 
راه های  و  دوم  »نکبت  عنوان  با  کتاب هایی  کرده ام،  منتشر  فلسطین 
خصوص  در  »فتواها  مسلمین«،  تمام  مساله  »قدس،  ما«،  پیروزی 
فلسطین« و »فقه جهاد«، که در تمام آن ها جهاد با جان و مال در راه 

فلسطین را واجب اعالم کرده ام.
اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز از زمان شروع جنگ غزه چندین 
بیانیه در این خصوص صادر کرد و همگان را به جهاد در راه فلسطین 

دعوت کرده بود.
پیشتر چندین رسانه به نقل از قرضاوی اعالم کرده بودند که قرضاوی 
داده است و آن را واجب  فتوا  به عدم ضرورت جهاد در فلسطین 

شرعی ندانسته است.
این رسانه ها، در فتوایی که نسبت داده شده به قرضاوی اعالم کردند، 
مدعی شدند وی از جوانان مسلمانان خواسته تا تمام تالش خود را 

برای جهاد در سوریه متمرکز کنند و با حکومت اسد بجنگند.

کلینتون:
امریکا در حال عقب نشینی از صحنۀ جهانی است
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 بخش نخست

بحراِن عاطفه در جوامِع امروز

دانش پورشفیعی

آیا با وجود گرفتاری های شغلی، اقتصادی و دست و پا زدن در زنده گی پُرتشنِج 
جامعۀ امروز، اعضای خانواده در حال فاصله گرفتن از یکدیگر هستند؟  امروزه 
آیا  دارند.  توجه  خود  فرزندان  به  کمتر  و  شده  شلوغ  سرشان  مادرها  و  پدرها 
این گونه است؟ آیا آن ها باید به جای توجه به موفقیت های تحصیلی، به مسایل 

عاطفی فرزندان شان اهمیت دهند؟ 
چندی است انسجام و رابطۀ عاطفی میان اعضای خانواده با وجود وسایل ارتباطی 
نوین، تغییرات چشم گیری پیدا کرده و انزواجویی یا فردیِت برخی خانواده ها در 
سطح جامعه افزایش یافته است. در گذشته، افراد حداقل برای صرف غذا در کنار 
اعضای خانواده می نشستند و با هم گفت وگو می کردند، اما اکنون با وجود وسایل 
یا  موبایل  با  کار  مشغول  افراد  مهمانی ها،  و  مراسم خانواده گی  در  حتا  ارتباطی، 
وسایل ارتباطی جدیدشان هستند. بنابراین در خانواده ها موضوع فردیت به نوعی 
الگوهای  باید  که  است  فردی  که  سرپرست  سنتی  مفهوم  و  است  شده  تقویت 
فرهنگی خود را به فرزندانش انتقال دهد یا شیوۀ برخورد و منش اجتماعی را به 

آن ها بیاموزاند، دگرگون شده است. 
امروزه با وجود وسایل ارتباطی نوین، کودکانی که سواد خواندن و نوشتن دارند 
این مسیر شکل  این چرخه می شوند و شخصیت های شان در  نیز بالفاصله وارد 

می گیرد. از این رو ضرورت بازنگری مفهومِ سرپرست احساس می شود. 
با وجود وسایل  امروزه  اما  معنا داشت،  پیش مفهوم بدسرپرست  شاید 30 سال 
ارتباطی جدید، این مفاهیم تغییر کرده است. دیگر برخی کودکان با ورود به فضای 
آموزشی و مکتب و کسب دانش ارتباطی در این فضا پس از ورود به خانه، آن 
حرف شنوِی سابق را از خانواده و والدین ندارند و این گالیۀ بیشتر والدین و مایۀ 

تعجب خانواده ها شده است. 
گسترش روزبه روزِ وسایل ارتباطِی نوین و شبکه های اجتماعی مجازی، شرایطی 
را به وجود آورده که کودکان کم سن وسال به راحتی می توانند وارد این فضاها شده 
و به عضویِت این شبکه ها درآیند. طبیعی است چنین فضایی روی نگاه این قشر 
تأثیر ویژه یی برجا می گذارد. در این راستا، باید محتاطانه عمل و رفتار کرد. در 
این میان، بحث انسجام اجتماعی، اهمیت دارد. چنان چه خانواده را به عنوان معیار 
تحلیل در نظر بگیریم، امروزه آسیب پذیر است و یکی از دالیل آن، فضای مجازی 
به ویژه برای نسل جدید است که با وجود تلیفون های هوشمند و انترنت در همه 

حال همراه افراد است. 

منبع: نورپُرتال

متفکران صهیونیست که از مذهب فاصله یي 
به درازاي زمین تا عرِش خدا داشتند، بعداً 
یهودي،  متدین هاي  کردِن  همراه  براي 
ناگزیر شدند صهیونیسم را به عنوان مذهِب 
در  مذهب  آن که  با  سازند.  جلوه گر  یهود 
از  بسیاري  یهودیان،  روز  آن  نسِل  میان 
مواضِع خود را از دست داده و رنگ باخته 
که  مي رفت  شمار  به  عاملي  تنها  اما  بود، 
پرچِم  از آن، جهت سینه زدن زیر  مي شد 

صهیونیسم سود جست.
جلوه  دادِن  یکي  از  هدف  واقع،  در 
عنوان  به  صهیونیسم،  مکتب  و  مذهب 
مردم  آوردن  هم  گرد  براي  کمکي«  »ابزار 
ملت محل  را  خود  اکثراً  که  یهود  پراکندۀ 
زادگاه خود مي دانستند، به کار گرفته شد. 
پروفیسور سولومون شختر 17 که از جمله 
صهیونیست هاي سرشناس در سال »1914« 

یهودیت،  که  بخواهیم  »اگر  نوشت:  بود، 
حیاِت  به  اصالح شده،  یا  و  رسمي  خواه 
خویش ادامه دهد، ناگزیر از داشتن ابزاري 

به نام صهیونیسم هستیم.« 18 
از  یهود  سردمداران  نگراني هاي  همۀ 
با  همکاري  از  بعداً  که  احد«  »هاآم  جمله 
بود  این  گردید،  پشیمان  صهیونیست ها 
محل  مردم  با  یهودیان  درآمیختِن  با  که 
معنوي  حصار  »از  آن ها  خود،  سکونت 
گتوهاي خود« خارج شوند. او معتقد بود 
باعث  جدید«  »فرهنگ  با  تماس  این  که 
از  را  یهودیت  دفاع  »مواضع  که  مي شود 
یک  صورت  این  در  ریزد«.  به هم  درون 
مسلمان  یا  مسیحي  یک  مانند  یهودي  نفر 
دیگران  با  همراه  را  خود  دنیایِي  زنده گي 
معتقداِت  و  معنویات  او  داشت.  خواهد 
خود را هم چنان که باید، دنبال خواهد کرد 
خاِص  سرزمین  داشتِن  به  نیازي  دیگر  و 

»وقتي  مي گفت:  او  داشت.  نخواهد  خود 
یهودیان  اجتماع  گتو،  حصار  از  یهودیت 
خارج شود، در معرِض این خطرات قرار 
با  یک  هر  یهودیت،  انواع  به  که  مي گیرد 
به  و  خود  خاِص  زنده گي  و  اختصاصات 
یهودیان در آن زنده گي  تعداد ممالکي که 
قابل  نکتۀ  لکن  تقسیم شود.« 19  مي کنند، 
او حکومِت  که  بود  این  او،  دید  در  تأمل 
رواني  عامل  یک  عنوان  به  تنها  را  یهود 
»مرکز  یک  آوردِن  وجود  به  موجبات  که 
معنوي فرهنگي« را فراهم مي ساخت، حایز 

اهمیت مي دانست.
در  آن  ذکر  که  دیگري  اهمیت  حایز  نکتۀ 
در  که  است  این  است،  ضروري  این جا 
موسسین  و  پیشگامان  از  بسیاري  آغاز، 
مکتب صهیونیسم، اصراري براي بازگشت 
به فلسطین از خود نشان نمي دادند. در این 
دولت  »تأسیس  توجه،  مورد  مسالۀ  وقت 
چنان که  باشد.  که  کجا  هر  در  بود؛  یهود« 

نداریم  اجباري  لزومًا  ما  »پینسکر« نوشت: 
روزگاري  که  همان جایي  در  این که  به 
حکومِت ما معدوم شده است، اقامت کنیم 
... ما فقط و فقط به قطعه زمیني نیاز داریم 
که تملک کنیم ... قدس االقدس خویش را 
شد،  نابود  دیرین مان  وطن  که  هنگامي  از 
حفظ و حراست کرده ایم، بدان جا خواهیم 
کتاب  و  خداوند  به  اعتقاد  منظورم  برد. 
مقدس است؛ چون آن ها بودند و نه »اردن 
و اورشلیم« که وطِن ما را به ارض مقدس 

بدل ساختند. 20 
هرتزل همان طور که در پیش گفتار نیز بیان 
شد، با این نظر »پینسکر« و سایر هم فکراِن 
تأسیس  پیشنهاد  که  چنان  بود؛  موافق  او 
در  انگلیس  طرف  از  که  را  یهود  دولت 
اوگاندا ارایه شد، پذیرفت؛ ولي معاون او، 
اسراییل  اولین رییس جمهور  حیم وایزمن، 
اسکاِن  راه حل  و  کرد  مخالفت  نظر  آن  با 

امکان پذیر  فلسطین  در  تنها  را  یهودیان 
مي دانست.

راندن  ضمن  اروپا،  حکومت هاي  بعضي 
در  را  آن ها  خود،  کشور  از  صهیونیست ها 
سرزمین هاي مستعمرۀ خویش جا مي دادند 
بپردازند.  آنان  استعمارِي  کارهاي  به  تا 
بگوییم  اگر  نباشد  بي مناسبت  شاید 
»نخستین  اروپایي،  قدرت هاي  این  که 
اعتقاد  به  بنابرین،  بودند.  صهیونیست ها« 
بررسي  زمینه  این  در  که  ایوانف  یوري 
استعمار  به  اقدام  است،  کرده  دقیقي  نسبتًا 
با اسکان یهودیان در سال 1654  فلسطین 
توسط  سورینام،  به نام  خود  مستعمرۀ  در 

دولت بریتانیا صورت گرفت.
گسترش  و  بسط  جهت  نیز  فرانسه  دولت 
از  مي کرد  سعي  خاورمیانه،  در  خود  نفوذِ 
دولت انگلستان عقب نماند. در سال 1799 
نظر  فلسطین  استراتژیکِي  اهمیت  که  بود 
در  او  شکسِت  اما  کرد.  جلب  را  ناپلیون 
مصر و سوریه او را از این فکر دور ساخت.
بگوییم  اگر  نیست  حقیقت  از  دور  مسلمًا 
دنبال  به  که  اروپایي  کشورهاي  مبارزات 
مستعمرات جدید و خصوصًا در خاورمیانه 
وجود  به  مهم  دالیل  از  یکي  مي گشتند، 
مستعمره گران  است.  صهیونیسم  تز  آمدِن 
به ویژه  از جهان،  نقطه  این  در  رخنه  براي 
روي  در  رو  سویز«  کانال  حفر  از  »پس 
و  یک سو  از  فرانسه  ایستادند.  یک دیگر 
انگلیس حتا  از سوي دیگر. دولت  بریتانیا 
قانوني را گذراند که از یهودیاني که حاضر 
حمایت  باشند،  فلسطین  به  مهاجرت  به 
کند. به این ترتیب، آنان با یک تیر دو نشان 
که  یهودیاني  شر  از  این که  یکي  مي زدند: 
از هر نوع احساس وفاداري نسبت  عاري 
اتباع  سایر  چون  را  آنان  که  سرزمیني  به 
خود در آغوش داشت، خالص مي شدند؛ 
و دیگر این که صاحب یک مستعمرۀ جدید 

مي شدند.
»صهیونیسم از لحاظ تشکیالتي و سازماني، 
در مقام جریاني استعماري تشکیل شد که 
مربوط  امپریالیستي  محافل  با  نزدیک  از 
جهاني  سازمان  را  نیازمندي هایش  و  بود 

صهیونیست ها تأمین مي کرد.« 21 
هرتزل در کتاب »دولت یهود« پس از آن که 
صهیونیست ها  از  بعضي  مخالفت  اثر  در 
ناگزیر شد که پیشنهاد تأسیس دولت یهود 
را در کشور اوگاندا نپذیرد، چنین نوشت: 
که  مي دهند  تشکیل  را  قومي  »یهودیان 
معتقدات  و  ذاتي  خصیصه هاي  لحاظ  از 
سایر  در  نمي توانند  هرگز  نژادپرستي، 
اجتماعات حل وجذب شوند. بنابراین چاره 
این است که براي این قوم پراکنده، وطني 
دست وپا شود تا در آن جا، همه گي در کنار 
هم سکنا گزینند و ... آن، سرزمین فلسطین 

است.«
جهت روشن تر شدن مطلب، تکرارِ نکته یي 
فرانسه  و  انگلیس  دولت هاي  چرا  که 
و  یهودیان  از  حمایت  دنبال  به  مشتاقانه 
بارها  که  ـ  فلسطین  در  آنان  دادِن  سکنا 
بودند،  ـ  بود  شده  رد  عثماني ها  توسط 

ضروري است.

صهيونيسـم چيست؟
بخش دوم

گسترش روزبه روِز وسایل ارتباطِی نوین و شبکه های اجتماعی مجازی، 
شرایطی را به وجود آورده كه كودكان كم سن وسال به راحتی می توانند 
وارد این فضاها شده و به عضویِت این شبکه ها درآیند. طبيعی است 
چنين فضایی روی نگاه این قشر تأثير ویژه یی برجا می گذارد. در این 
انسجام  بحث  ميان،  این  در  كرد.  رفتار  و  عمل  محتاطانه  باید  راستا، 
اجتماعی، اهميت دارد. چنان چه خانواده را به عنوان معيار تحليل در 
نظر بگيریم، امروزه آسيب پذیر است و یکی از دالیل آن، فضای مجازی 
و  هوشمند  تليفون های  وجود  با  كه  است  جدید  نسل  برای  ویژه  به 

انترنت در همه حال همراه افراد است



نویسنده: رنه ولک  

برگردان: امیرحسین رنجبر 

بخش نخست

اصطالح »رمانتیک« در نیمۀ دوم قرن هفدهم در انگلستان 
عبارت  در  اصطالح  این   معنای  آمد.  وجود  به  فرانسه  و 
یا  یعنی رمانس های قرون وسطایی   »چونان در رمانس ها« 
حماسه های آریوستو و تاسو، بیان گر رمانس های پراکنده یی 
سکودری  که  دسیسه  و  حادثه  از  مایه هایی  با  است 
فرانسه  در   )aL edenerplac( الکالپرند  و   )yreducS(
تصنیف کردند. این  اصطالح در اصل اصطالح تحقیرآمیزی 
بود برای هر چیز »غیر واقعی«، »عجیب و غریب«، »خیالی 

اغراق آمیز« یا »احساساتی«. 
این اصطالح در پی تمهیدات استعاری که طی قرن هجدهم  
کاربرد فراوانی پیدا کرد، به مناظر و چشم اندازهای طبیعی 
چیز  هر  برای  شد  اصطالحی   بعد[  ]و  گردید.  اطالق  نیز 
جالب و بدیع که یا گویای صفا و ساده گی روستایی بود یا 
برعکس به طبیعتی  وحشی و بی نظم اشاره داشت. به تازه گی 
بغرنج   پیچیده و  تاریخ   )siocnarF tsoj( فرانسوا ژوس 
این اصطالح را با تمام وسعت و انشعاباتش به طور کامل 

بررسی کرده است. )1968(
 اما این اصطالح در سراسر تاریخ آغازین خود، ارجاع ادبی 
آشکار به رمانس های قرون  وسطایی و اشعار حماسی آریستو 
و تاسو را حفظ کرد، رمانس هایی که منشای موضوعات و 
نیز »شگردهای« آنان بود. اصطالح »رمانتیک« با این معنی 
در سال 1669 در فرانسه و در 1974 در انگلستان پدیدار 
شد. توماس وارتون )samohT notraw( در مقدمه یی 
که با عنوان »منشای ادبیات داستانی رمانتیک در اروپا« بر 
اثر خویش تاریخ شعر انگلیسی )1774( نوشت، اصطالح 

»رمانتیک« را به همین معنا تعبیر کرد.
او،  معاصران  از  بسیاری  و  وارتون  نوشته های  و  آثار  در 
ادبیات  این  بین  تقابل  بر  مبنی  دارد  وجود  فلسفی  داللتی 
»رمانتیک«، اعم از قرون وسطایی و رنسانس، و کل سنت 
ادبی که از عهد باستان کالسیک به یادگار رسیده است. در 
همه جا از شیوۀ نگارش و »شگردهای« آریوستو و تاسو در 
برابر اتهامات نقد ادبی نوـ  کالسیک دفاع می شود، آن هم به 
یاری براهینی که از آثار مدافعان آریوستو و تاسو در عصر 
رنسانس نشأت می گیرند. تالش می شود تا گرایش و عالقه 
با  آن  ناسازگاری  و  داستانی»رمانتیک«  ادبیات  نوع  این  به  
معیارها و قواعد کالسیک توجیه شود. دوگانه گی نهفته در 
این بحث با دیگر تقابل های متعارف قرن هجدهم شباهت 
دارد: تقابل بین قدما و متجددان، بین شعر تصنعی و شعر 
قانون   و  قاعده  با  که  شکسپیر  »طبیعی«  شعر  بین  مردمی، 
محدود نشده و تراژدی کالسیک فرانسوی. در آثار اسقف 
ریچارد هرد)druh.R(  و وارتون، اصطالحات »گوتیک« 
می شود.  گذاشته  هم  کنار  خاص  نحوی  به  »کالسیک«  و 
هرد از تاسو به عنوان کسی یاد می کند که »وضع و حالتی 
پریان  ملکۀ  ]منظومه[  او  دارد.«  کالسیک  و  گوتیک  بین 
»نه  و  می داند  گوتیک  اثر  یک  را    )eireaF eneeuQ(
الهی دانته را »ترکیب  یک شعر کالسیک«. وارتون کمدی  

شگفت انگیز خیال پروری رمانتیک و کالسیک« می نامد.
  در این جاست که شاید برای اولین بار، این دو واژۀ مشهور 
وارتون  احتماالً  که  هرچند  می گیرند،  قرار  هم  کنار  در 

و  اسطوره های کالسیک  دانته  بگوید  که  داشته  قصد  فقط 
دست مایه های  ادبیات شهسواری را با هم به کار برده است.
آلمان سرایت  به  »رمانتیک«  اصطالح  کاربرد  از  نحوۀ  این 
برگ  گرستن  ویلهلم   هاینریش   1766 سال  در  کرد. 
اثر  پریان  ملکۀ  بر  مالحظاتی   )grebnetsreG.W.H(
و  دانش  نیز  هردر  گوتفرید  یوهان   و  کرد  نقد  را  وارتون 
را  او  انگلیسی  معاصران  و  وارتون  واژه گان  و  معلومات 
در آثار خود به  کار گرفت. او گه گاه بین ذوق »رمانتیک« 
)شهسواری( و ذوق »گوتیک« )نوردیک( تمایز می گذاشت، 
به  »رمانتیک«  و  »گوتیک«  واژه های  اغلب  آثارش  در  اما 
به همین صورت به کار  جای همدیگر می آمدند و اصوالً 
نخستین  به  بعدها  اصطالح  از  استفاده  طرز  این  می رفتند. 
به  کرد:  نیز سرایت  ادبیات  عمومی  تاریخ  راهنمای  کتاب  
تاریخ ادبیات اثر آیش هورن )hciE nroh( و به  نخستین 
بوتروک  فریدریش  ماندنی  و  ارزشمند  اثر  از  مجلدات 
از  سخنوری  و  شعر  تاریخ    )hcirdeirF kewretuoB(
ایتالیا و  ادبیات  اواخر قرن سیزدهم )1805-1801( که به 
این اصطالح »رمانتیک« در  هسپانیه اختصاص  داشت. در 
به کار می رود: سبک، سیاق، شخصیت های  همۀ ترکیبات 
داستانی و اشعار همگی رمانتیک )hcsitnamor( نامیده 
می شود. گاهی بوتروک برای اشاره به دوران قرون وسطا 
کار  به  را   )hcsitnamortla( قدیم  رمانتیک  اصطالح 
می نامیم،  رنسانس  عهد  ما  آن چه  به  اشاره  برای  و  می برد 
از اصطالح رمانتیک جدید )hcsitnamoruen( استفاده 
گسترش  از  گذشته  اصطالح،  کاربرد  نحوۀ  این  می کند. 
وارتون  کاربرد  نحوۀ  با  اساس  در  معنا،  طیف  روزافزون 
یک سان است: چنان که نه تنها ادبیات قرون وسطا و آریستو 
و تاسو، بلکه  شکسپیر، سروانتس و کالدرون نیز »رمانتیک« 
فقط  رمانتیک«  »ادبیات  اصطالح  اکنون  می شوند.  نامیده 
یعنی کل اشعار نوشته شده در آن سنتی که با اشعار ملهم 
از ادبیات کالسیک عهد باستان  متفاوت است. این برداشت 
تاریخی وسیع، بعدها با معنای جدیدی درآمیخت: معنایی  
بین »کالسیک«  تقابل  بر  که   )lacigolopyt( نوع شناختی 
ایجاد  برادران شلگل  که   تقابلی  مبتنی است،  »رمانتیک«  و 
کردند. گوته در گفت وگویی با اکرمان در تاریخ 21 مارچ 
1830 می گوید که  شیلر بین »ساده )evian( و احساساتی« 
تمایز قایل شد و شلگل ها همان را »کالسیک و رمانتیک« 
به  شیلر  کتاب  نیست.  دقیقی  روایت  این  اما  نامیدند.  باز 
نام در باب شعر ساده و احساساتی، بیانی  بود از گونه یی 
نوع شناسی سبک ها که بر روی گردانی فریدریش شلگل از 
اما تقابل  اثر گذاشت.  هلنیسم اولیه اش به سوی  مدرنیسم 
داشتند  اعتقاد  بدان  که شلگل ها  تقابلی  با  شیلر  نظر  مورد 
یک سان نبود، و گواه این مدعا آن که شکسپیر از نظر شیلر 

ساده است و به اعتقاد شلگل، رمانتیک.
دقیق  کاربرد  به  آن ها  نزدیِک  بسیار  متحدان  و    شلگل ها 
تاریخ  به  اگر  اما  داشتند.  توجه  بسیار  اصطالحات  این 
کنیم،  نگاه  اروپایی  و  وسیع  دیدگاهی  از  »رمانتیک«  واژۀ 
آن گاه متوجه می شویم که  بسیاری از این کاربردها را باید 
به تمامی نامتعارف بدانیم، چرا که هیچ تأثیری بر تاریخچۀ 
بعدی  این اصطالح نداشته اند و حتا در مورد مؤثرترین و 
در  شلگل  ویلهلم  آگوست   که  رمانتیسم  بیانیۀ  بانفوذترین 
درس نامه هایی دربارۀ هنر و ادبیات دراماتیک )1908-11( 
صورت بندی کرد نیز تعیین کننده نبودند، بیانیه یی که به حق 

»پیام رمانتیسم آلمانی به اروپا« نامیده  شده است.
رمانتیک  طرف دار  یا  پیرو  و  رمانتیک  اصطالحات    
)rekitnamoR( را به ظاهر نوالیس در 99-1798 جعل 
کسی  رمانتیک  طرفدار  یا  پیرو  نوالیس  نظر  از  اما  کرد. 
باب طبع خودش  رمانس و قصه های جن وپری  که  است 
برای   مترادفی است  رمانتیک  معنا  این  در  را می نویسد، و 
هنر رمان namoR tsnuk( 6 (. قطعۀ معروف فریدریش 
 mueanehtA(  شلگل در شمارۀ 116 ]مجلۀ ادبی [ آتنائوم
,8971( نیز که »شعر رمانتیک« را به »شعر جهانی مترقی« 
داستان  نوع  این  با  را  رمانتیک  صفت  می کند،  تعریف 
دربارۀ  »گفت وگو  در  بعدها  اما  می سازد.  مربوط  رمانتیک 
تاریخی اش  انضمامی  معنای  اصطالح  این   )1800( شعر« 
شناخته  رمانتیک  درام   بنیان گذار  شکسپیر  می یابد:  باز  را 
شعر  در  و  سروانتس  در  نیز  رمانتیک  مضامین  و  می شود 
و  عشق  شهسواران،  عصر  »در  می گردد،  یافت   ایتالیایی 
قصه های جن و پری، عصری که موضوع و لفظ رمانتیک  از 
دِل آن برخاست.« فریدریش شلگل در این هنگام، از آن جا 
»تنها  عنوان  به  را   )naeJ luap( پل   ژان  داستان های  که 
محصول رمانتیک عصری غیر رمانتیک« برمی گزیند، زمانۀ 
خود را رمانتیک  نمی داند. او نیز این اصطالح را به عنوان 
عنصر هر گونه شعر و شاعری به نحوی مبهم و اغراق آمیز 
باید  شاعری  و  شعر  کل  که  می کند  ادعا  و  می برد  کار  به 

رمانتیک باشد.
اما توصیف ها و اظهارنظرهایی که هم در آلمان و هم در 
خارج از آلمان نفوذ و اعتبار داشتند، از آن برادر بزرگ تر 

درس نامه هایی  در  او  بود.  شلگل  ویلهلم  آگوست  یعنی 
دربارۀ زیباشناسی که در 1798 در دانشگاه ینا )anej( ایراد 
شد، تقابل کالسیک و رمانتیک را تصریح نمی کند، اما در 
اشاره  آن  به  به طور ضمنی  انواع جدید،  از  مفصل  بحث  
می کند، انواعی که داستان رمانتیک را نیز شامل  می گردد و 
در »شاهکار کامل هنر عالی رمانتیک«، مانند دن کیشوت، 
درام رمانتیک شکسپیر، کالدرون و گوته، و نیز شعر عامیانۀ 
اوج   به  اسکاتلندی  تصنیف های  و  هسپانیه یی  رمانس های 

می رسد.
سال های  فاصلۀ  در  که  برلین  درس نامه های  در  شلگل    
4-1801 ایراد کرد )این درس نامه ها تا 1884 منتشر نشدند( 
تقابل بین کالسیک و رمانتیک را به صورت تقابل بین شعر 
با  را  رمانتیک  و  مطرح ساخت  نوین  و شعر  باستان  عهد 
نگارِش   او طرح  دانست.  مرتبط  مترقی و مسیحی  دیدگاه 
یک تاریخ ادبیاِت رمانتیک را آماده کرد که با بحثی از اساطیر 
قرون وسطا آغاز می شد و با مروری بر شعر ایتالیایی مربوط 
پایان می رسید.  به  امروزه رنسانس می نامیم  به دورانی که 
نوین  ادبیات  بنیان گذاران  را  بوکاچیو  و  پترارک  دانته،  او 
رمانتیک نامید، هرچند می دانست که آن ها عهد باستان را 
کاًل  آن ها  بیاِن  و  ُفرم  که  کرد  استدالل  او  اما  می ستودند. 
باستان  ُفرم های عهد  آنان  مشتاق حفظ  بود.  غیر کالسیک 
در ساخت و ترکیب آثارِ خود نبودند. اصطالح »رمانتیک« 
اشعار قهرمانی آلمانی نظیر نیبلونگن )negnulebiN( و 
مجموعه هایی چون حلقۀ آرتور و رمانس های شارلمانی و 
هم چنین ادبیات هسپانیه یی از ال سید گرفته تا دن کیشوت 
را در بر می گرفت. درس نامه ها مورد استقبال قرار گرفت و 
این برداشت ها به آثار و نوشته های  دیگران نیز راه یافت، از 
جمله در درس نامه های منتشر نشدۀ شلینگ دربارۀ فلسفۀ 

هنر )1802-3(.
شلگل  برلین  درس نامه های  دست نویس  نسخۀ  شلینگ    
ژان  اثر   )1804( زیباشناسی  مقدمات  در  بود.  خوانده  را 
آست،  فریدریش  نوشتۀ  هنر)1805(  نظریۀ  نظام  در  و  پل 
تقابل  پیش گفته را می یابیم. آست در 1798 در ینا شنوندۀ 
درس نامه های آگوست ویلیهم شلگل بود. نسخۀ رونوشِت 
بود،  نوشته  درس نامه ها  روی  از  آست  که  ناقصی  بسیار 
مطلب  صورت بندی  مهم ترین  اما  شد.  منتشر   1911 در 
در  شلگل  ویلهلم  آگوست  که  بود  درس نامه هایی  در 
کرده  ایراد   1808-9 سال های  فاصلۀ  در  وین   ]دانشگاه [ 
بود و در سال های 11-1809 به چاپ رسیده بود. در این 

درس نامه ها ادبیات عهد باستان و ادبیات نو ـ کالسیسیسم 
)به ویژه  فرانسوی( با درام رمانتیک شکسپیر و کالدرون در 
 yrteop( تقابل آشکار قرار گرفته است، ]یعنی [ شعر کمال
 yrteop(. در برابر شعر تمنای بی کران )fo noitcefrep

)fo etinifni erised
  فهمیدن این که چه گونه این کاربرد نوع شناختی و تاریخی 
آسان  می شود  پذیرفته  معاصر  ادبیات  جنبش  تعریف  در 
است؛ زیرا تردیدی نیست که در آن زمان برادران شلگل 
به شدت  ضد کالسیسیست بودند و می  کوشیدند تا با توسل 
خود  که  ادبیاتی   نوع  آن  سنتی،  سرمشق های  و  الگوها  به 

رمانتیک می نامیدند آرای خویش را توجیه کنند.
  اما این فرایند به طرز عجیبی آهسته و مردد بود. تعریف 

مرهون  فقط  ظاهراً  رمانتیک   عنوان  به  معاصر  ادبیات 
به  بنا  امروزه  که  بود  هایدلبرگ   گروه  دشمنان  تالش های 
عادت، آن را دومین  مکتب رمانتیک می نامیم. یوهان هاینریش 
فوس )ssoV.H.J( به سبب دیدگاه ارتجاعی  کاتولیکی این 
به  کرد  منتشر  هجوی   ،1808 در  و  تاخت  آنان  به  گروه 
 )hcanamlalegnilkgnilK( زنگوله   زنگ  سالنامۀ  نام 
رمانتیک  نویسندۀ  برای  جیبی  کتاب  یک  فرعی:  عنوان  با 
»گوشه نشین«  مجلۀ  تازه کار.  موسیقی دان  و  تمام عیار 
 )minra( ارگان آرنیم  )tfirhcstieZ ruf reldeisnie(
را  )رمانتیک(  اصطالح  این   )onatnerB( برنتانو  و 
 tfirhcstieZ ( »به سرعت پذیرفت. گویا مجلۀ »علم و هنر
نخستین   )1808(  )ruf tfahcsnessiw dnu tsnuk
 eresnU( نشریه یی بود که شایسته گی  هنرمند رمانتیک ما
از  تاریخی  گزارش  نخستین  ستود.  را   )rekitnamor
گروه ادبی  جدید به اصطالح رمانتیک را می توان در مجلد 
یازدهم )1819( از تاریخ گران سنگ بورتوک  یافت، که در 

آن گروه ینا و مجلۀ برنتانو همراه با هم بررسی می شوند.
 )ehcsitnamoR eluhcs( رمانتیک«  »مکتب  نشریۀ 
هاینه که مدت ها پس از این مجالت  منتشر شد )1833(، 
 ،)dnalhu(اوالند  ،)euquof( فوکه  چون  همکارانی 

ورنر)renrew(  و هوفمان )nnamffoh.a.t.e( داشت.
  اثر مرجع ردولف هایم )flodur myah( به نام مکتب 
به   )1870(  )eid ehcsitnamor eluhcs( رمانتیک 
تیک  و  نوالیس  شلگل،  برادران  یعنی  ینا  گروه  نخستین 
)kceit( محدود می شود. بدین سان در تاریخ ادبی آلمان، 
غفلت  اصطالح  این  تاریخِی  وسیع  و  اصلی  معنی  از 
از  به گروهی  اشاره  برای  رمانتیک  و اصطالح  است  شده 
نویسندۀ  عنوان  آنان  خود  که  می رود  کار  به  نویسنده گان 

رمانتیک را قبول نداشتند.
اما معنی وسیِع این اصطالح به صورتی که آگوست ویلهلم 
شلگل به کار برد، در خارج از آلمان  و در تمامی جهات 

گسترش یافت.
  در دنیای التینی و در انگلستان درست مانند امریکا، نقش 
مورد  اما در  بود.  تعیین کننده  استال   مادام دو  میانجی گرانۀ 
فرانسه می توان نشان داد که دیگران بر او تقدم داشته اند، 
البته با تأثیر و نفوذی به مراتب کمتر. ظاهراً استفادۀ وارتون 
از این اصطالح در فرانسه چندان باب نبود، هرچند که واژۀ 
رمانتیک در نوشتۀ شاتوبریان به نام رساله دربارۀ انقالب  ها 
که در انگلستان  به رشتۀ تحریر درآمد، به چشم می خورد. 
 )euqsedut(  در این اثر واژۀ رمانتیک با گوتیک و تودسک
قرین شد و با امالی انگلیسی نوشته شد. اما به استثنای این 
آثار و نشان های  کوچک و کم اهمیت، این واژه تا زمانی 
که نفوذ زبان آلمانی مستقیمًا لمس نشد، در یک زمینۀ ادبی 
به کار نرفت. این واژه در نامه یی از یک مهاجر فرانسوی 
در آلمان )و یکی از نخستین مفسران  کانت( به نام شارل 
 1810 سال  در  که  رفت  کار  به   )selrahc srelliv(ویلر
 )nisagam euqidepolcycne(  در مجلۀ دائرۀالمعارفی
عنوان  به  شکسپیر  و  دانته  از  نامه  این  در  گردید.  منتشر 
تازه تأسیس  روحانی  فرقۀ  از  و  یاد شده  رمانتیک«  »حامی  
طرف داری  »رمانتیک«  از  که  چرا  شده،  ستایش  آلمان  در 
می کند. به مقالۀ ویلر چندان توجهی نشد؛ چنان که ترجمۀ 
فیلیپ- آلبر استاپفر )refpats( از تاریخ ادبیات هسپانیه یی 
گیزوی   که  هرچند  برنیانگیخت،  عالقه یی  نیز  بوتروک 
)toziug( جوان به نقد و بررسی آن پرداخت. 1813 ساِل 
اروپای  ادبیات  دربارۀ  کتاب  سال  این  در  بود:  سرنوشت 
میانه اثر سیسموندی )idnomsis( در ماه های می و جون 
به چاپ رسید. در اکتوبر 1813 رسالۀ دربارۀ آلمان مادام 
دواستال، گو این که در 1810 آمادۀ چاپ بود، باالخره در 
دربارۀ  درس هایی   1813 دسمبر  در  رسید.  چاپ  به  لندن 
ادبیات دراماتیک اثر اگوست ویلهم  شلگل به ترجمۀ مادام 
 ،)emadam rekcen ed erussuas( نکر دو سوسور
همه  از  آمد.  بیرون  از چاپ  دواستال،  مادام   عموی  دختر 
مهم تر آن که دربارۀ آلمان در پاریس در می 1814 به چاپ  
دوم رسید. تمام این آثار از یک جا سرچشمه می گرفتند، 
 )teppoc( یعنی از منطقه یی در نزدیکی ژنیو به نام  کوپه
که قصر مادام دواستال در آن جا بود. و تا آن جا که به مفهوم 
»رمانتیک« مربوط می شود، سیسموندی و بوتروک و مادام 

دواستال بی اندازه به شلگل وابسته بودند. 
  شرح و تفسیر ]تقابل [ کالسیک ـ رمانتیک که در فصل 
شلگل  آرای  از  به وضوح  آمده،  آلمان  دربارۀ  یازدهم 
با  کالسیک  مفهوم  فصل،  این  در  می گیرد.  سرچشمه 
با  رمانتیک  مفهوم  و  مجسمه سازی   و  تجسمی  هنرهای 
آن  که محور  یونانی  درام  بداعت هم ردیف شده،  و  تلون 
وقایع است، در برابر درام مدرن قرار گرفته که عمدتا به 
از  )بشری(  سرنوشت  شعر  می پردازد،  شخصیت پردازی 
متمایز  پیشرفت  از شعر  )الهی( و شعر کمال  شعر مشیت 
گشته است. سیسموندی شخصًا شلگل را دوست نداشت 
و از بسیاری از آرای »ارتجاعی« او در شگفت بود. احتماالً 
او در جزییات کارش  بیشتر از بوتروک بهره برده است تا 
از شلگل، اما این دیدگاه او که ادبیات رمانس در ذات و 
روِح خود رمانتیک است و این که ُفرم های ادبیات فرانسه 
استثنایی در این میان  است در اساس از شلگل مایه می گیرد، 
و  هسپانیه یی  درام  بین  تقابل  از  او  توصیِف  مثل  درست 

ایتالیایی.

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه صدو  پنجاه و سه  y دو شنبه  20 اسد / مرداد  y 1393 14 شوال المکرم   y 1435 11 اگست   2014

رمانتیسم در ادبیات
5 www.mandegardaily.com



محمد ناطقی عضو تیم اصالحات و همگرایی:
احمدولی  آقای  از  می خواستم  که  داشتم  پرسشی 
ملی  آجندای  کنفرانس  در  همکاران شان  و  مسعود 
و  طرح  با  شما  برنامه های  میان  تفاوتی  چه  بپرسم: 
گرفته  صورت  نامزدان  میان  انتخاباتی یی که  توافق 

است، وجود دارد؟

احمدولی مسعود:
این که ما ماه ها قبل  تفاوتی که وجود دارد یکی  هم 
این طرح را به گونۀ تفصیلی پیشنهاد کرده بودیم و آن 
چیزی که حاال می نگرم کاغذی که میان دو تیم توافق 
شده است، بسیار وسیع نیست؛ فقط به گونه یی موجز 
بیان شده است که یک نفر به عنوان رییس اجرایی 
توظیف شود، اپوزیسیون داخل دولت می شود و بعد 
از آن روی مسایل دیگر توافق صورت خواهد گرفت 
بنیاد  بر  ملی  وحدت  دولت  دهندۀ  انعکاس  این  که 

شرایط امروزی افغانستان نیست.
پیشنهاد  بار  بار  تفصیل  با  را  برنامه  این  ما  اما، 
به  نیاز  طرح  این  که  شود  گفته  باید  و  بودیم  داده 

گفتمان های بیشتر است.

خلیل رومان/آگاه مسایل سیاسی:
جناب مسعود صاحب! از شما بسیار زیاد سپاس گزارم 
و شاهد تالش های شما از بسیار زمان بدین سو بوده ام.
من شاهد تالش های بی دریغ شما برای مطرح کردن 
طرح آجندای ملی و حکومت وحدت ملی بوده ام و 

در بخش هایی هم همگام شما نیز بوده ام.
هیچ کسی چه از طریق برنده شدن انتخابات و یا غیر 
آن نمی تواند به تنهایی در افغانستان با دشواری ها و 

ناهنجاری هایی که وجود دارد، حکومت کند.
دولت وحدت ملی تنها ضرورتی برای گذار است؛ اما 
با کلمات  بازی  تنها چیزی که گاهی خلط می شود، 
تا  می کنند  سعی  افغانستان  سیاست مداران  که  است 
اندیشه های خود را مطرح کنند و مشروعیت آن را از 
نخبه گان و دانشمندان افغانستان بگیرند و این درست 

نیست.
ایجاد شود،  تا دولت وحدت ملی  قرار می شود  اگر 
باید روی موضوعات مطرح شده بحث صورت گیرد 
و تبدیل شود به یک الزام اقناعی میان دو نامزد؛ نه 

یک تشریفاتی که از باال می آید و باالی مردم تحمیل 
می گردد.

موضوع دیگر که بسیار مهم است این که ما به عنوان 
داکتران اجتماعی باید بیماری خود را بشناسیم و بعد 

از تشخیص برای آن دارو بدهیم.
امروز ما در کشور خود شاهد بحران انتخاباتی هستیم 
و راه حل آن بحث در چنین گفتمان هایی است که 

نمونۀ آن امروز برگزار گردیده است.
اشتراک  با  می تواند  تنها  ملی  وحدت  حکومت 
نخبه گان همه بخش های سرزمین ما نتیجه بدهد تا ما 
با استفاده از چنین فضایی زعامت ملی را در کشور 

ایجاد کنیم.

بشیر بیژن/آگاه مسایل سیاسی:
معتقد  ما  که  حاال  دارم.  پیشنهاد  یک  مختصر  بسیار 
به  ما  تا  می کند  ایجاب  شرایط  و  زمان  که  شده ایم 
روی  یعنی  برویم؛  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  طرف 
این گونه نظام موافقت کرده و حمایت نیز کنیم. ما از 
تجارب کشورها و از سرگذشت انسان ها هم در این 
موارد  که  کردیم  را درک  آن حد چیزهایی  تا  زمینه 
کاهش  عنوان حداقل  این  به  پیوند  در  را  ما  نگرانی 

می دهد.
کنم  مطرح  پیشنهادی  گونۀ  به  می خواهم  که  چیزی 
از  بعد  کج رسی هایی که  مجموعۀ  از  که  است  این 
به  جمهوری  ریاست  نامزدان  میان  موافقت  اعالم  
مردم  نحوی  به  است،  افغانستان رسیده  مردم  گوش 
که  بگویم  می خواهم  اند؛  شده  تردید  و  دچار شک 
که  آن هایی  ویژه  به  افغانستان  واقعی  شخصیت های 
تعهد ملی دارند، نسبت به این کشور و با تفکر ملی 
مبارزه و حرکت های خود را ادامه داده اند، کوشش 
بیشتر صورت گیرد تا محتوای دولت وحدت ملی را 
از طریق گفتمان های متعدد به اطالع مردم افغانستان 
برسانند تا از یک طرف موجبات نگرانی مرفوع شود 
نزد  شود  انگیزه یی  گفتمان ها  این  دیگر  جانب  از  و 
آن  ساختن  برای  ما  که  نظامی  برای  افغانستان  مردم 

حرکت می کنیم.

جرنال عتیق الله امرخیل/دپوځی چارو کارپوه:

اول ټولو ګډون والو ته سالم وړاندی کوم.

ده  انتقاد  دا  باندی  احمد ولی مسعود  پر  له طرفه  زما 

ده،  آجندا  یو ښه  دا  و چی  ویلی  ما مخکی هم  چی 

دی  باید  مګر  دی.  خاطر  په  وطن  د  اساسی  علمی، 

ته سازمان ورکړی او سازمان سیاسی ترینه جوړ کړی 

زمونږ  او  ونکړه  کار  دی  دا  مګر  ولری،  قدرت  چی 

آجندا دخارجیان په الس کی ده خارجیان یی منی خو 

افغانان یی نه منی.

زه بیا احمد ولی مسعود ته پیشنهاد کوم چی آجندای 

ملی باید یو سازمان اجتامعی-سیاسی شی چی قدرت 

ولری او خپل خربی تحمیل کړی.

داسی  د  هغه  نو  یووالی حکومت وی  ملی  رښتیا  که 

اشخاصو مجموعه ده چی هغوی د پیسو او مقام په 

خاطر تعهد نوی کړی.

باید یو مجموعه له بی طرفو خلکو څخه جوړ شی او 

ته  کاندیدانو  او  دریږو  و  مقابل  په  د دولت  باید  مونږ 

ووایو چی دا دولت دی او دا به منی.

شهال فرید/استاد دانشگاه:
زمانی که صحبت های نماینده گان نامزدان را شنیدم، 
به صفت یک شهروند بی طرف که پای صندوق رأی 
رفتم و رأی دادم نگران نبودم؛ اما حاال نگران هستم 
سه  معاش  فردای  می شود،  چه  فرزندم  فردای  که 

ماهه یی که تا هنوز نگرفته ام، چه می شود.
تا هنوز روی کدام الیحۀ تفتیش هر دو نامزد به موافقه 
اند و روند تفتیش هم بسیار به ُکندی پیش  نرسیده 
می رود و اگر این گونه دوام کند، شش ماه دیگر را نیز 
در برخواهد گرفت و زنده گی همه مردم بخصوص 
که  مکاتب  معلمین  پوهتنون ها)دانشگاه ها(  استادان 
فعال ترین قشر جامعه است به مشکل مواجه خواهد 

شد.
صحبت های نماینده گان هر دو نامزد را که شنیدم به 
این نتیجه رسیدم که اینان تا هنوز به موافقۀ ُکلی یی که 

انجام داده اند، اعتماد ندارند.
کنفرانس  برهه  این  در  مسعود!  ولی  احمد  جناب 
آجندای ملی هم مسوولیت بسیار بزرگی را به دوش 
دارد، من به نماینده گی از جمع نخبه گانی که این جا 
اشتراک کرده اند، پیشنهاد می کنم تا آجندای ملی را به 
یک حرکت ملی تبدیل کنید؛ نه میان دو ستادی که تا 
هنوز درگیر رییس اجرایی هستند؛ بل، حرکت ملی یی 
تا  می گردد  مطرح  ملی  آجندای  کنفرانس  توسط  که 
به  کرسی ها  روی  دعوا  از  را  خود  گفته های  بتواند 
تشکیل دولتی با پایه های وسیع وحدت ملی برسیم؛ 

در غیر آن فشار هر روز بیشتر خواهد شد.
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در  که  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
تروریستان  سال جاری  گستردۀ  حمالت 
جنگجویان  کشور،  امنیتی  نیروهای  ضد  بر 
دست  مستقیمًا  آن ها  مشاورین  و  خارجی 

داشته اند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع 
گفت،  آزادی  رادیو  به  یکشنبه  روز  ملی 
و  پاکستانی  نظامیان  از  شماری  نیز  هم اکنون 
دستگاه های  به  وابسته  تروریستی  شبکه های 
طالبان  دوشادوش  کشور،  آن  استخباراتی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر  در  مسلح 

مصروف نبرد اند.
در  اخیر  عملیات های  در  که  گفت  عظیمی  آقای 
کشور، طالبان مسلح و شورشیان خارجی به شکل 

گروهی به حمالت شان ادامه داده اند.
او گفت: با توجه به این که قوای بین المللی اعالم 
بعضی  و  می شود  خارج  افغانستان  از  که  کرده 
دشمنان  در صفوف  است،  که  داخلی  رویدادهای 
افغانستان شمار جنگجویان خارجی به کلی افزایش 
یافته است. این شورشیان هم نظامیان پاکستانی اند 
آی  اِس  آی  به  وابسته  که  هستند  افرادی  هم  و 
هستند، از شهرهای مختلف پاکستان هستند، یک 
تعداد جنگجویان دیگری هم که هستند که این ها 
بگویم  می توانیم  هستند.  آی  اِس  آی  اداره  تحت 
از  تعدادشان  گذشته  به  نسبت  مراتب  چندین  که 
یک  در  نفر  صدها  و  یافته  افزایش  کمیت  لحاظ 

نقطه حمله می کنند.« 
رهبری  که  می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی 

عملیات های نظامی را خود نیروهای امنیتی کشور 
به دوش دارند و برای سرکوب شورشیان مسلح در 

عملیات ها از نیروهای زمینی استفاده شده است.
اما آقای عظیمی، شجاعت نیروهای امنیتی افغانستان 
را در برابر حمالت طالبان مسلح و حامیان خارجی 
با  امنیتی  نیروهای  که  گفت  و  کرده  ستایش  شان 
بیگانه گان،  تجاوزعلنی  برابر  در  راسخ  اراده  یک 

می جنگند.
در همین حال، وزارت داخله افغانستان می گوید، 
که حضور  دارند  اختیار  در  کافی  مدارک  و  اسناد 
نظامیان پاکستانی در جبهات جنگ را تائید می کند.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در مورد 

گفت:
نظامیان  آن حضور  در  که  داریم  مدارک  اسناد و   
استخباراتی  دستگاه های  به خصوص  را  پاکستانی 
را  تروریستی خارجی  شبکه های  سایر  و  پاکستان 
گذشته  روز  می دهد.  نشان  افغانستان  جبهات  در 
تبعه  از ولسوالی حصارک دو  ما در یک عملیات 

برای  این ها  که  کردیم  دستگیر  را  پاکستانی 
فعالیت های تخریبی آمده بودند.«

خارجی  جنگجویان  افزایش  دلیل  اینکه  اما 
و  چیست  کشور  در  اخیر  های  عملیات  در 
چه  خصوص  این  در  افغانستان  حکومت 
اقداماتی را باید روی دست گیرد؟ از جاوید 

کوهستانی آگاه امور نظامی پرسیدم.
سیاست  بازنگری  روی  کوهستانی  آقای 
خارجی کشور تاکید می ورزد: یکی از دالیل 
افزایش حضور نیروهای خارجی در صفوف 
این که  دوم  است.  وزیرستان  عملیات  طالبان، 
افغانستان و عدم  از  بین المللی  نیروهای  با خروج 
پاکستان  امنیت  سازمان  امنیتی،  توافقنامه  امضای 
گرم  افغانستان  در  را  جنگ  که  دارند  تالش 
نگهدارند. بازنگری در سیاست خارجی در رابطه 
به پاکستان در راستای مبارزه با تروریزم از مسایل 
اساسی است که این را حکومت بعدی باید اتخاذ 

نماید.«
نیز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای  این  از  پیش 
والیت  جنگ  در  را  پاکستانی  ملیشه های  حضور 
نظامیان  که حضور  بود  گفته  و  کرده  تایید  هلمند 
های  پرانی  راکت  و  هلمند  جنگ  در  پاکستانی 
نورستان،  و  کنر  والیات  در  خصوص  به  مرزی 

تجاوز آشکار پاکستان بر حریم افغانستان است.
امنیتی  نیروهای  که  می گویند  نظامی  امور  آگاهان 
کشور برای مقابله با دسایس دشمن و محار کردن 
آن به تجهیز بیشتر به خصوص در بخش هوایی و 

آموزش های مسلکی نیاز دارند.
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کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی

بحـث هـای اشـتراک کنـنده گـان

هنوز هم نگران دخالت کرزی...
وحدت ملی گفت: هنوز هم نگران دخالت دولت کرزی در 

امر انتخابات هستیم.
معاون اول عبداهلل افزود: ما متعهد به عملی شدن توافقنامه 
و اعالمیه مشترکی که روز جمعه میان رهبران هر دو تیم 
به امضا رسید، می باشیم؛ اما تیم تحول و تداوم به رهبری 
در  که  دام هایی  از  تا  کند  باید تالش  احمدزی  اشرف غنی 
ارگ ریاست جمهوری ایجاد شده است، خود را نجات دهد 

و تحت تأثیر سفارشات ارگ قرار نگیرد.
تیم اصالحات و همگرایی هنوز هم نگران  ادامه داد:  وی 
دخالت دولت حاکم در افغانستان به رهبری حامد کرزی در 

امور انتخابات است.
پیش از این نیز تیم اصالحات و همگرایی حامد کرزی را 
به عنوان دیوار ضخیم میان دو نامزد تلقی کرده و بر این 
باور بود که حامد کرزی نمی خواهد توافقی میان عبداهلل و 

احمدزی به وجود آید.
با اینکه تیم انتخاباتی عبداهلل کرزی را عامل دخالت و نفاق 
می داند،  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  روند  در 
کرزی و سخنگویانش همواره از بی طرفی حکومت در امور 
ارگ  به  وارده  اتهامات  و  آورده  میان  به  سخن  انتخابات 
ایجاد  و  دست اندازی  بر  مبنی  افغانستان  ریاست جمهوری 

اختالل و اختالف در روند انتخابات را رد می کنند.

نهادهای امنیتی:

شمار جنگویان آی اس آی در صفوف طالبان افزایش یافته است

شورای امنیت ملی به نیروهای امنیتی:

حرکات مداخله گرانۀ 
پاکستان را سرکوب کنید

دفاعی  نیروهای  به  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
نوع  هر  نیرو  تمام  با  که  داده  دستور  کشور  امنیتی  و 
حرکت مداخله گرانۀ پاکستان و نیروهای وابسته به این 

کشور را سرکوب نمایند.
ُگسترش  از  امنیتی  مسووالن  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
تحرکات نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند 
در  با  دادند.  معلومات  ملی  امنیت  شورای  جلسۀ  به 
والیت های  در  پاکستان  مداخالت  افزایش  نظرداشت 
مختلف کشور، جلسه شورای امنیت ملی گزارش های 
ولسوالی های  بر  حمالت  طرح  بر  مبنی  استخباراتی 

والیت ننگرهار را نیز مورد ارزیابی قرار داد.
اخیراً پنج تن از اتباع پاکستانی که فعالیت های تخریبی 
با  طالبان در ولسوالی حصارک را رهبری می نمودند، 
امنیتی کشور  اسناد دست داشتۀ شان توسط نیروهای 

دستگیر گردیدند.
شورای امنیت ملی به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
اکیداً دستور داد تا با آماده گی کامل و با تمام نیرو هر 
نوع حرکت مداخله گرانۀ پاکستان و نیرو های وابسته 

به آن را سرکوب نمایند.
امنیتی  عمومی  وضعیت  ملی  امنیت  شورای  جلسۀ 
والیت پروان را مورد بررسی قرارداده به وزارت امور 
داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا در 
آن  در  مسوول  غیر  افراد  از  اسلحه  جمع آوری  زمینۀ 

والیت هر چه عاجل اقدام نماید.
پیگیری  پیرامون  تا  همچنان، دادستان کل مؤظف شد 
قضایای مجرمین در والیت پروان، اقدامات جدی را 

روی دست گیرد.
در ادامه جلسه، وضعیت عمومی امنیتی والیت هرات 
و  امنیتی  اصالحات  برای  و  گرفته  قرار  بحث  مورد 

اداری آن والیت هدایات الزم صادر گردید.
آن  امنیتی  وضعیت  پیرامون  نورستان  والی  همچنان، 
والیت به جلسه گزارش داده و خاطر نشان نمود که 
به استثنای ولسوالی های برگ متال و کامدیش، امنیت 

سایر مناطق نورستان رو به بهبود می باشند.
جلسه شورای امنیت ملی پس از استماع گزارش والی 
نورستان به وزارت های دفاع ملی، امور داخله و اداره 
مستقل ارگان های محلی هدایت داد تا در مورد تطبیق 

پیشنهادات والی آن والیت اقدام نمایند.
وضعیت  مورد  در  خوست  والی  جلسه  اخیر  در 
مهاجرین وزیرستان شمالی در والیت خوست گزارش 

داد.
شورای امنیت ملی وزرای امور خارجه و امور مهاجرین 
با سفارت های  تا  و عودت کننده گان را موظف نمود 
سازمان های  و  افغانستان  مقیم  خارجی  کشورهای 
بین المللی کمک کننده برای جلب کمک و امداد رسانی 

آنها در تماس شوند.
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سرمربی تازه وارد منچستر یونایتد 
با تاکید بر خرید آنخل دی ماریا 
در  موفقیت  برای  هنوز  گفت، 
او  است.  نشده  فسیل  فوتبال 
جام جهانی  کرد  عنوان  همچنین 

هیچ چیز جدیدی برای او نداشته است.
منچستریونایتد فصل گذشته با دیوید مویس 
نتایج  این  کسب  کرد.  کسب  را  بدی  نتایج 
ضعیف باعث شد تا مسئوالن منچستریونایتد 
او را از کار برکنار و لوئیس فان خال هلندی 
را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کنند 
تا این مربی هلندی بتواند منچستر را به دوران 

اوج بازگرداند.
برتر  لیگ  شروع  آستانه  در  فان خال  لوئیس 
درباره  و  کرد  شرکت  مطبوعاتی  نشستی  در 
صحبت  به  خبرنگاران  با  تیمش  شرایط 
 63 جمعه  روز  هلندی  مربی  این  پرداخت. 
در  موفقیت  برای  کرد  عنوان  اما  شد  ساله 
فوتبال انگلیس بیش از حد پیر نیست. او در 
ابتدای نشست خبری خود گفت: هنوز فسیل 
در  هنوز  نیستم.  پیر  موفقیت  برای  و  نشدم 
خودم  را  تیمم  و  کنم  می  شرکت  تمرینات 
با  هم  هنوز  آن  بر  عالوه  دهم.  می  تمرین 
می شوم.  حاضر  تیمم  تمرینات  در  ماشین 
رانندگی در انگلیس کار سختی نیست. فقط 
باید پشت سر ماشین جلویتان حرکت کنید. 
قبال سال 1996 با ماشینم در انگلیس رانندگی 

کردم و می دانم رانندگی در این کشور چگونه 
است. درباره فوتبال و آغاز لیگ برتر هم هیچ 
همه  و  است  فوتبال  فوتبال،   . ندارم  نگرانی 
جا به یک شکل. من هم مربی ای هستم که در 
تجربه  و  کردم  مربیگری  مختلف  کشور های 

زیادی دارم.
داد:  ادامه  منچستر یونایتد  هلندی  سرمربی 
نباید بازیکنان فعلی منچستر را با زمان مویس 
مقایسه کرد. هر مربی شیوه مختلفی دارد و به 
شکل مختلفی از یک بازیکن بازی می گیرد. 
نباید فراموش کرد که من تیم ناقصی تحویل 
گرفتم. چهار، پنج بازیکن در خط حمله دارم 
اما هیچ هافبک کناری ندارم. فکر می کنم به 

به  که  باشد  خاطر  همین 
داشته  نیاز  دی ماریا  آنخل 
بتوانیم  امیدوارم  باشیم. 
او را به زودی به خدمت 
هر  دارم  دوست  بگیریم. 

طور شده دی ماریا را به خدمت بگیریم.
سابق  سرمربی  فرگوسن  آلکس  سر 
منچستریونایتد زمانی که دیوید مویس هدایت 
ها  ورزشگاه  در  داشت  عهده  بر  را  تیم  این 
حضور داشت. فان خال در پاسخ به این سوال 
که حضور فرگوسن در ورزشگاه ها فشار را 
روی او زیاد می کند یا خیر گفت: فرگوسن 
 . است  کرده  موفقیت  آرزوی  من  برای  تنها 
به  فرگوسن  که  موضوع  این  همین.  فقط 
ورزشگاه ها می آید تا بازی تیم را ببیند طبیعی 
است. اگر من هم جای او بودم همین کار را 
می کردم . حضور فرگوسن در ورزشگاه هیچ 

فشاری روی من نمی آورد.
اینکه چه  پایان درباره  فان خال 63 ساله در 
است  گرفته  برزیل  جهانی  جام  از  درسی 
به من  گفت:  جام جهانی هیچ چیز جدیدی 
جام  در  تیم ها  که  هایی  سیستم  همه  نداد. 
قبال  و  بود  قدیمی  می کردند  استفاده  جهانی 
بودیم.ستر یونایتد  دیده  مختلف  تیم های  در 
شنبه  برتر  لیگ  دیدار فصل جدید  اولین  در 
هفته آینده در ورزشگاه اولدترافورد به دیدار 

سوآنزی می رود.

عبدالشهید ثاقب

انتخابات  نامزدان  میان  توافق نامه یی  جان کری،  وساطت  با 
ریاست جمهوری به امضا رسید که در آن، ضمن توافق بر تشکیل 
دولت وحدت ملی، در مورد نحوۀ تشکیل اپوزیسیون و انتخاب 

رهبِر آن نیز سخن به میان آمده است.
»4ـ  است:  آمده  توافق نامه  این  ضمیمۀ  پنجم  و  چهارم  مادۀ  در 
رییس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می کند. و کاندیدای 
دومی انتخابات، شخص مورد نظرش را انتخاب می نماید تا این 
مقام را اشغال نماید. 5ـ تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، 
نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشِت اصل ایجاد 
اپوزیسیون  رهبر  و  رییس جمهور  انتخاب  بین  برابری  و  تساوی 
به  کلیدی  مقرری های  مقامات وزارت ها، قضا،  صورت می گیرد. 
توسط  عادالنه،  نماینده گی  اصل  درنظرداشت  با  والیات،  سطح 

رییس جمهور به مشورۀ رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد«.
توافقاِت تازه بر سر چه گونه گی ایجاد و جایگاه اپوزیسیون، تعبیرها 
و تفسیرهای متفاوتی در حلقات سیاسی و فرهنگِی کشور دامن 
به عنوان یک پیشرفت سیاسی  این توافق  از  زده است. برخی ها 
در راستای تحکیم دموکراسی و مردم ساالری یاد نموده و آن را 
یک گام به پیش به سوی ایجاد یک اپوزیسیوِن مقتدر می خوانند، 
و برخی دیگر، از این توافقات، تفسیر بدبینانه ارایه نموده و آن را 

تداوم گذشته به گونۀ فجیع تِر آن می خوانند.
به سوی اقتدار

کسانی که از این توافقات به عنوان یک گام به پیش یاد می کنند، 
نهاد  یک  از  را  اپوزیسیون  توافقات،  این  که  هستند  عقیده  بدین 
نهاد  یک  به  را  آن  و  ساخته  بیرون  ناتوان  و  و ضعیف  »نق نقی« 
رسمِی مقتدر مبدل خواهد ساخت که از تأثیرگذاری بسیاری بر 
می گویند  آن ها  بود.  خواهد  برخوردار  دولتی  تصمیم گیری های 
داشت،  عهده  به  گذشته  دوازده سال  در  اپوزیسیون  که  را  نقشی 
»نق  زدن« و »نقد کردن« و »محکوم  نمودن« حکومت و در برخی 
موارد، طرح برخی پیشنهادها و اشتراک در نشست های مشورتی 
دوازده سال گذشته،  در  آن ها  باور  به  بود.  ریاست جمهوری  ارگ 
وجود  اپوزیسیون  و  حکومت  میان  نامکتوب  قرارداد  نوع  یک 
داشت مبنی بر این که اپوزیسیون هرچه می خواهد، بر زبان آورد و 

حکومت هم حق دارد هرچه خواست، انجام  دهد.
بر بنیاد این قرارداد، نه حکومت به خواست های اپوزیسیون توجه 
می کرد و نه اپوزیسیون در مقام انتقاد، پروای آبروی حکومت را 
مهار  را  حکومت  بتواند  که  قوی  اپوزیسیوِن  یک  فقدان  داشت. 
و  مسوولیت ناپذیری ها  و  خودسری ها  عامِل  بزرگ ترین  کند، 

عدم پاسخ گویی های حکومت را تشکیل می داد.
یک سو  از  اگر  گذشته،  دوازده سال  در  حکومت  عدم پاسخ گویی 
همۀ  که  داشت  کشور  اساسِی  قانون  اشتباهاِت  برخی  در  ریشه 
صالحیت های  و  اختیارات  و  گذاشته  سبد  یک  در  را  تخم ها 

فوق العاده برای رییس جمهور در نظر گرفته است، از سوی دیگر 
نمی توانست  که  داشت  اپوزیسیون  ناتوانی  و  ضعف  در  ریشه 

حکومت را مهار کند.
به سوی مهار

اما کسانی که نگاه بدبینانه به این توافقات دارند، بدین عقیده اند که 
توافق فعلی بر سر چه گونه گی ایجاد و جایگاه رهبری اپوزیسیون، 
در حقیقت ادامۀ همان وضعیت گذشته است. آن ها بدین عقیده 
هستند که توافق نامۀ فعلی هیچ چیِز تازه یی به دنبال نداشته و فقط 
آن چه را که از هنگام تدویر کنفرانس بن تا امروز به گونۀ نامکتوب 

حاکم بود، در قالب توافق نامۀ سیاسی درآورده اند.
به باور آن ها در دوازده سال گذشته نیز اپوزیسیون، اغلب از میان 
کسانی تشکیل می شد که به گونه یی در قدرت سهیم، و شریِک 

شرکِت سهامی یی به نام »دولت« بودند.
آن ها بدین عقیده اند که هدف از این گونه توافقات، چه به شکل 
به  تا  از دوازده سال گذشته  نامکتوب آن،  به گونۀ  مکتوب و چه 
مقتدر  اپوزیسیون  یک  شکل گیری  از  که  است  بوده  این  امروز 
مردمی که به نقد رادیکال و بنیادیِن وضعیِت موجود بپردازد و علیه 
گروه های  غارتگرانۀ  و  غیردموکراتیک  و  ناعادالنه  سیاست های 

حاکم بایستد، جلوگیری کنند.
گروه های  تازۀ  تعهدنامۀ  حقیقت،  در  را  توافق نامه  این  آن ها 
مقتدر  اپوزیسیوِن  شکل گیری  سرکوب  ادامۀ  راستای  در  حاکم 
اساساِت  و  اصول  با  مغایر  و  می دانند  ترقی خواه  نهضت های  و 
این  حرف های  که  آن چه  می خوانند.  مردم ساالری  و  دموکراسی 
گروه را تأیید می کند، مکانیزم و کارشیوه یی است که برای ایجاد 

اپوزیسیون در این توافق نامه در نظر گرفته  شده است.
توسط  اپوزیسیون  رهبری  مقام  که  است  آمده  توافق نامه  این  در 
تعیین  دومی  نامزد  توسط  آن  رهبر  و  ایجاد  رییس جمهوری 
هردو  است  قرار  اگر  می پرسند  توافق نامه  این  منتقدان  می گردد. 
نامزد حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند و بخشی از حکومت 
آینده باشند، ایجاد و تشکیل اپوزیسیون توسط آن ها چه معنا دارد؟ 
مگر نه آن است که اپوزیسیون، از میان مخالفان سیاسِی حکومت 

تشکیل می یابد؟
و  راه گشا  می تواند  توافق نامه،  دربارۀ  دوم  دیدگاه  من،  نظر  به 
نیز  »عمل«  عرصۀ  در  آن که  به  مشروط  اما  باشد،  رهایی بخش 
با  »تیوری«  ربط  شود.  »پراکسیس«  به  تبدیل  و  گردد  پی گیری 
و  مترقی  تیوری های  است.  انتقادی  نظریۀ  اساسات  از  »عمل«، 
پیشرو تا زمانی که تبدیل به خط مشی نشوند، نمی توانند راه هگشا 

و رهایی بخش باشند.
برای آن که ماهیت رهایی بخِش این دیدگاه به نمایش گذاشته شود، 
تشکیل  به  اقدام  این سرزمین،  و تحصیل کردۀ  نیروی جوان  باید 
موجود،  وضعیت  بنیادین  و  رادیکال  نقد  با  و  نموده  اپوزیسیون 
نمایند  معرفی  و  مردم خلق  برای  را  گزینۀ جدیدی  و  الترناتیف 

و به استراتژی سرکوب از سوی گروه های حاکم، »نه« بفرمایند.

د  بخښنې  د  حامدکرزي  جمهوررئیس  افغانستان  د 

له هیات رسه  انټرنیشنل(  ایمنسټي   ( نړیوال سازمان 

وکتل.

په دغه کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې تررسه 

شوه، نوموړي پالوي په افغانستان کې په تېرو پینځو 

عملیاتوکې  پوځي  په  ځواکونو  نړیوالو  د  کلونوکې 

د  دوی  د  اړه  په  کېدو  رامنځته  د  تلفاتو  ملکي  د 

حامدکرزي  باب جمهوررئیس  په  موندنو  تحقیقايت 

ته معلومات ورکړل.

د دغه هیات مرشې مېرمن نیکوال ډک ورټ وویل، د 

دوی تحقیات دا څرګندوي چې په افغانستان کې د 

نړیوالو ځواکونو لخوا په پوځي عملیاتوکې د ملکي 

نه  شتون  روحیه  ورکونې  حساب  د  باب  په  تلفاتو 

لري.

ته وویل،  نوموړي هیات  افغانستان جمهوررئیس  د 

ډیر خوښ یم چې تاسو په داسې یوه مهمه موضوع 

کار کړی دی چې هغه د افغانستان او امریکا ترمنځ 

په اړیکوکې د اختالف اصيل موضوع ده.

چې  یم  باور  دې  په  زه  وویل،  کرزي  جمهوررئیس 

په هیڅ صورت رامنځته نه يش،  باید  تلفات  ملکي 

چې  وي  دا  باید  کوښښ  او  هدف  تاسو  او  زموږ 

ملکي تلفات ودروو.

د هېواد جمهوررئیس زیاته کړه: له کلونو راهیسې زما 

اصيل مترکز پر دې و او دی چې د ملکي تلفاتو له 

رامنځته کېدو باید مخه ونیول يش.

د  اړه  په  تلفاتو  ملکي  د  چې  ده  وړ  یادولو  د 

تېرو  په  کې  افغانستان  په  سازمان  نړیوال  بخښنې 

کې  عملیاتو  په  ځواکونو  بهرنیو  د  پینځوکلونوکې 

تحقیقات  باب  په  مواردو  لسو  د  تلفاتو  ملکي  د 

کړي دي. دغه لس موارد ښيي چې لږ تر لږه ۱۴۰ 

ملکي وګړي د بهرنیو پوځیانو لخوا وژل شوي چې 

شاوخوا ۵۰ تنه یې ماشومان دي.

جادوگر  می گوید  بارسلونا  سرمربی 
نیست و نمی تواند در یک چشم بر هم 

زدن بارسلونا را متحول کند.
بارسلونا پس از این که فصل گذشته را با 
خراردو مارتینو عملکرد ضعیفی داشت، 
این فصل با لوئیس انریکه، بازیکن سابق 

خود کار خواهد کرد.
این  بارسلونا  سرمربی  انریکه،  لوئیس 
که  است  داشته  خوبی  خریدهای  فصل 
خرید  آخرین  تاکنون  فرمایلن  توماس 
او بوده. تیم جوان بارسلونا شب گذشته 
)شنبه( موفق شد با شش گل هلسینکی 

فنالند را در هم بکوبد.
بارسلونا در فصل  انریکه درباره شرایط 
نیستم و  لیگا گفت: من جادوگر  جدید 
نیامده ام.  بارسلونا  به  جادوگری  برای 
نمی توانم در یک چشم بر هم زدن تیم 
را متحول کنم. بارسلونا نیاز به پیشرفت 
دارد و من می خواهم تیمم بازی به بازی 
پیشرفت کند. تیم ما بازیکنان خوبی دارد 
و من از تمام آنها راضی ام، چه بازیکنان 
اصلی مان و چه بازیکنان جوانی که برابر 
می خواهم  رفته اند.  میدان  به  هلسینکی 
این بازیکنان جوان در بارسلونا پیشرفت 

بازیکنان اصلی را  کنند و جای 
بگیرند.

ادامه  در  بارسلونا  سرمربی 
که  است  تیمی  بارسلونا  گفت: 
میدان  به  باید  پیروزی  هر  در 
به  نتوانستیم  گذشته  فصل  در  ما  برود. 
ناراحت  هوادارانمان  و  برسیم  قهرمانی 

شدند. اکنون باید هر طور که شده آنها 
را خوشحال کنیم. راه طوالنی در پیش 
داریم و برای موفقیت به بازیکنان آماده 
زیادی نیاز دارم. در حال حاضر تیمم به 
نیست. هر  نزدیک  آنچه در ذهنم است 
نمایش  به  را  بازی  برابر هلسینکی  چند 
گذاشتیم که من را خیلی به آینده امیدوار 
در  با حضور سوآرس  که  مطمئنم  کرد. 
بازی های آینده و بازگشت بازیکنانی که 
در جام جهانی بودند قدرتمان بیشتر از 

قبل هم خواهد شد.

کرزی:
 زما اصيل مترکز پر دې و او دی چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول يش

ورزش
فان خال: 

بـرای مـوفقیـت پیـر نیـستم
انریکه:

 جـادوگـر نیـستم

افراد نفوذی را آموزش...
یا  نیروهای عملیاتی  از  افغان  امنیتی  نیروهای 
هواداران طالبان یا القاعده هستند و این یعنی 
ما در حال تجهیز و آموزش یک ارتش دشمن 
نفوذی با 87 هزار و 500 نفر نیرو هستیم که 
اطالعات  و  پرسنل  به  نیز  آسانی  دسترسی 
امریکا دارند. این نفوذ گسترده، کل استراتژی 
و  می اندازد  خطر  به  را  افغانستان  از  خروج 
امنیت  نیروهای  به  کشور  امنیت  انتقال  مسأله 
ملی داخلی در اول جنوری 2015 را با مشکل 

روبرو می کند. 
ما  از سرنگون کردن طالبان،  سیزده سال پس 
دوباره  تصرف  برای  آن ها  آموزش  حال  در 

افغانستان هستیم.
جنرال  یک  شنبه  سه  روز  آور  شگفت  ترور 
دو ستاره امریکایی توسط نفوذی های طالبان، 

نشانه بسیار بدی است.
در  کابل  در  پوش  یونیفورم  افغان  سرباز  یک 
کمین جنرال هارولد گرین بوده و از پشت به 
مقام  ترین  بلندپایه  وی  می کند.  شلیک  وی 
ویتنام  جنگ  زمان  از  که  است  امریکا  نظامی 
تاکنون در جریان جنگ کشته شده است. وی 
مارشال  نظامی  دانشگاه  از  بازدید  جریان  در 
فهیم مورد حمله قرار گرفت و به همراه چند 

تن دیگر کشته شد.
 27 اهلل، جوان  رفیق  محمد  دستگیر شده  فرد 
ساله یی است که بیش از دو سال پیش به ارتش 

افغانستان پیوست. وی از والیت پاکتیکا جذب 
افغانستان  در شرق  منطقه یی  بود؛  ارتش شده 

که یکی از مقرهای طالبان است.
سرباز  چهار  هر  میان  از   2012 سال  اواخر 
افغانستان کشته  ناتو که در  امریکایی و عضو 
می شدند، یک نفر توسط هواداران یا نیروهای 
عملیاتی طالبان که به استخدام نیروهای امنیتی 
افغان در آمده بودند، کشته شدند و به همین 
ارتش  استخدامی های  برخی  از  پنتاگون  دلیل 
تست دروغ سنج گرفت، اما این شامل تمامی 
افراد نمی شد. اما این گروه تحقیقاتی افغانستان 
وظیفه  حاضر  حال  در  و  کردند  ترک  را 
در  که  است  افغان ها  با خود  نیروها  استخدام 
جذب نیروهای جدید اهمیتی به سوابق افراد 

نمی دهند.
سربازان  از  برخی  می گویند  اطالعاتی  منابع 
اند.  شده  جذب  منبع  دو  از  افغانی  سرکش 
ادغام  و  صلح  برنامه  برنامه ها،  این  از  یکی 
مجدد افغانستان، یک برنامه 60 میلیون دالری 
است که عمده بودجه اش توسط امریکا تامین 
می شود و توسط افغان ها اداره می شود. اسناد 
و  هزار  از هشت  بیش  می دهد  نشان  پنتاگون 
25 تن از جنگجویان طالبان و القاعده تاکنون 
در این برنامه ثبت نام کرده اند. ضمن این که 
برنامه عفو عمومی که تا پایان سال نیز اجرایی 
متوجه  را  بیشتری  خطرات  شد،  خواهد 

نیروهای امریکا می کند.

توافق نامۀ اخیر و کارشیوۀ متناقِض ایجاد اپوزیسیون
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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، مسؤولیت 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

استازي  یوشمېر  جرګې  وليس  او  شورا  والیتي  د  ننګرهار  د 

وايي، چې د کمزورې ادارې او رابطو له امله په دغه والیت 

کې نا امني ډېره شوې ده. هغوی وايي، ځايی چارواکي نه دي 

توانېديل، چې خپلې دندې په سمه توګه تررسه کړي.

په وليس جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې اغلې سایمې 

تېرو څو کلونو  د  ته وویل، چې  خوږياڼۍ ماندګار ورځپاڼې 

په پرته سږکال د ننګرهار امنیتي وضعیت خورا ترینګلی شوی 

دی.

هغې وویل، له یوې خوا رسه پاکستان رسه خالصه رسحدي 

پوله، د امنیتي ځواکونو د شمېر کمښت، د پرمختللو وسلو او 

امکاناتو نشتون او له پاکستانه د وسله والو راتګ د دې والیت 

امنیتي وضعیت خراب کړی دی.

د نوموړې په خربه، چې د نا امنۍ د پراخېدو بل المل د خلکو 

بېکاري ده، چې د کوکنارو د کر او پر طالبانو د اپینو پېردولو 

ځوانان اړ ایستي دي، چې له حکومت رسه واټن واخيل او له 

طالبانو رسه همکاري وکړي.

اغلې خوږیاڼۍ زیاته کړه، د رسحدي ولسوالیو خلک ترجیح 

ورکوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د کمښت لپاره کوکنار 

وکري او د طالبانو په شتون کې ورته د کوکنارو د کر ښه زمینه 

برابرېږي.

تجهیزات  پولیس  وویل، چې رسحدي  ترڅنګ  دې  د  نوموړ 

ډول  هر  په  بیا  مخالفان  وال  وسله  خو  لري؛  نه  امکانات  او 

لپاره دېرش پولیس  )) د یوې ولسوالۍ  تجهیزاتو سنبال دي: 

ورکړل شوي، چې یوازې د ولسوالۍ تعمیر پرې ساتلی يش. 

هغه هم ناچیز امکانات او وسلې ورسه شته. نور نه پرمختليل 

او نه نور  وسایل نه لري، نه تجهیزات نه لري، نه درنه وسله 

شیان. خو طالبانو او نور وسله وال چې له پاکستان نه راځي 

هغوی زموږ له پولیسو او اردو نه ښه تجهیز شوي دی.((

دې د نا امنۍ د زیاتېدو بل المل له حکومت نه د خلکو واټن 

اخیستل یاد کړل، چې په وینا د ناسمې ادارې او فساد له امله 

اوس خلک له حکومتي ادارو رسه همکاري نه کوي. نوموړې 

وویل، پخوا به خلکو له دولت رسه پوره همکاري کوله، چې 

امنیت ښه و؛ خو اوس دا خربه برعکس شوې ده.

د وليس جرګې غړې سایمې خوږیاڼۍ دغه راز زیاته کړه، د 

امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې همغږۍ نشتون ستونزې نورې 

پاشلې  او  وېشلې  یې  وړتیا  لوړه  د هغوی  او  کړي  ډېرې  هم 

تر  یې  همغږي  خو  لري؛  وړتیا  ځواکونه  امنیتي  زموږ   (( ده: 

لري. ځکه  نه  هم ښه خاطره  له خارجیانو  نشته. خلک  منځ 

یې  کړل، چاپې  یې  بندیان  ووژل شول،  بېګناه خلک  هغوی 

واچولې او خلک یې وځورول اوس خلک له هغوی نه طالبانو 

بېګناه  او  پرېښودل  یې  به  ګار  ګناه  ځکه  ورکوي،  ترجیح  ته 

خلک به یې نیول نو هغه بېګناه خلک هم الړ طالبانو خواته.((

نوموړې د ننګرهار له لوړ پوړو چارواکیو هم رس وټکاوه، چې 

په وینا یې خلک یې نيش لیدلی او د خلکو له درد نه ناخربه 

دي. د دې په وینا، چارواکي په نورو چارو اخته دي او د خپلې 

قانون  د  کړي،  ټینګ  امنیت  کوالی  نيش  امله  له  کفایتۍ  بې 

حاکمیت راويل او خپل خلک وژغوري.

په همدې حال کې د ننګرهار د والیتي شورا غړي ذبیح الله 

کرزي  ولسمرش  د  وویل، چې  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  زمري 

د ادارې کمزوري مدیریت او ټاکنیز کړکېچ په ټول هېواد کې 

سیايس، اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب کړی دی.

د  مخالفان،  وال  وسله  نه  وضعیت  نازک  دې  له  وايي،  هغه 

او  کوي  پورته  ګټه  کړۍ  نورې  او  استخبارايت شبکې  سیمې 

د نور هېواد په شان یې په ننګرهار کې هم خپلو فعالیتونو ته 

زور ورکړی دی.

امنۍ  نا  د  ننګرهار  د  چې  دی،  اند  دې  په  زمری  ښاغلی 

اصيل المل د چارو په راس کې د بې مسوولیته او بې کفایته 

ته  ننګرهار  اوسه  تر  مرغه  بده  له   (( دي:  ګومارل  چارواکیو 

داسې څوک نه دی راغلی، چې هغه د قانون حاکمیت راويل؛ 

د خلکو حقونو ته ژمن وي، په سیاست وپوهېږي او وکوالی 

يش ښه مدیریت وکړي. پخوانی وايل خو په ښکاره په فساد 

کې ککړ و. خو اوسنی وايل چې د حکومت سیايس استازی 

دی، ښه سړی دی؛ خو ښه سړی نيش کوالی مدیریت  وکړي. 

یوازې ښه سړیتوب ستونزې نيش حل کوالی. اوسني وايل د 

خلکو غوښتنې او متې پوره نشوې کړای، امنیتي او اقتصادي 

وضعیت یې نور هم پسې خراب کړ، فساد ډېر شو او وسله 

والو هم له موقع نه ګټه واخیسته.((

د  ځواکونو  رسحدي  د  ننګرهار  د  توګه  په  بېلګې  د  نوموړی 

قوماندان بدلېدو ته اشاره کوي او وايي، چې د کمزورې او بې 

کفایته ادارې له امله په یوه میاشت کې د ننګرهار د رسحدي 

ځواکونو درې تنه قوماندانان بدل شوي دي.

هغه زیاتوي، دا د دې ادارې کمزوري ښيي او روښانه کوي، 

چې روابط څومره په ضوابطو براليس دي: )) هر څوک چې 

په مهمو پوستونو  بیا یې خپل سړی  اداره کې راغلی  په یوې 

مقرر کړی دي.((

نوموړي د ننګرهار په امنیه قوماندان او وايل د نیوکو ترڅنګ 

وايي، داسې چا ته اړتیا ده چې په قاطعیت رسه چلن وکړي 

او امنیت راويل، نه داسې چې کله د رسنیو پر وړاندې د سنا 

له مرش نه بښنه  وغواړي او کله له بل چانه: )) اداره او امن 

راوستل په بښنې اخیستلو نه کېږي.((

ښاغلی زمری زیاتوي، چې نور خلک د ننګرهار د چارواکیو 

له دې سازشونو او روابطو نه نهیيل شوي، له دولت یې واټن 

اخیستی چې له امله یې امنیتي وضعیت خرابېږي.

د ننګرهار د والیتي شورا او وليس جرګې یوشمېر استازي:

له حکومت رسه د خلکو نه همکاري نا امني زیاته کړې ده

مأموریت افغانستان و آسیب های روانی- فیزیکی سربازان آلمانی
از  برگشته  آلمانی  سرباز  هزار  چهار  روی  تحقیقات 
مامورت  این  که  می دهد  نشان  افغانستان  ماموریت 
برخی  و  می گذارد  آن ها  بر  مدت  طوالنی  تأثیرات 
رنج  فیزیکی  و  روانی  آسیب های  از  سربازان  این  از 

می برند.
برای  خارجی  ماموریت های  وله،  دویچه  گزارش  به 
سربازان معموالً تنها چند ماه طول میکشند، اما تجارب 
این ماموریت های کوتاه مدت سربازان را  و خاطرات 

در طول عمر شان همراهی میکنند.
زنده گی  بر  جدی  تاثیرات  افغانستان  ماموریت 
سربازان آلمانی به جا می گذارد. این نتیجه یک تحقیق 
از  بازگشته  آلمانی  سربازان  مورد  در  طوالنیمدت 
تحیقیقات  این  مسوول  زایفرت،  انیا  است.  افغانستان 
در »مرکز تاریخ نظامی و علوم اجتماعی اردوی آلمان« 
در شهر پوتسدام این کشور میگوید، شمار زیادی از 
سربازان پس از بازگشت از ماموریت اعتماد به نفس 

بیشتر دارند و زندگی برای شان ارزشمندتر میشود.
درصد  هشت  تا  پنج  حدود  او  گفته  به  حال،  این  با 
ماموریت در  انجام  از دو سال  بعد  بازگشته  سربازان 
احساس  بیگانه  خود  زنده گی  با  را  »خود  افغانستان 

میکنند«.
این سربازان از آسیبهای روانی و یا هم جسمی ناشی 
میکشند.  رنج  پیوسته  صورت  به  ماموریت  این  از 
برای  ماموریت  زمان  کلی  طور  به  میگوید  زایفرت 

سربازان و خانوادههای آنها »بسیار پرتشنج« است.
محققان به دستور وزارت دفاع آلمان بیشتر از چهار 
هزار سرباز زن و مرد را که در ماموریت اردوی آلمان 
داشتند،  شرکت  افغانستان  در  آیساف  رهبری  تحت 

مورد بررسی قرار داده اند.
تغییرات  که  است  آمده  تحقیقی  گزارش  این  در 
ماموریت  این  از  بازگشته  سربازان  در  شخصیتی 
»استثنایی نیست بلکه به یک قاعده تبدیل شده است«. 
با این حال، شمار زیادی از پاسخ دهندگان، از تاثیرات 
مثبت ماموریت شان در افغانستان بر شخص خود شان 

صحبت کرده اند.

از  کنندگان  »عودت  عنوان  تحت  که  تحقیقات  این 
افغانستان، ماموریت، عشق، وظیفه و خانواده« صورت 
مورد  در  مدت  طوالنی  تحقیق  اولین  است،  گرفته 

ماموریت سربازان اردوی فدرال آلمان میباشد.
محققان پوتسدام سربازان آیساف را بین ماههای مارچ 
در  اند.  کرده  همراهی  میالدی   2010 سال  اکتوبر  و 
جریان این زمان چندین درگیری خونین با شورشیان 
سرباز  هفت  زایفرت،  قول  به  که  بود  گرفته  صورت 
 21 مجموع  در  دادند.  از دست  را  آلمانی جان خود 
درصد از شرکت کنندگان این تحقیقات در درگیریها 

سهم داشته اند.
در پایان ماه جوالی اورزوال فون دیر الین وزیر دفاع 
دیدار  افغانستان  شمال  در  آلمانی  سربازان  از  آلمان 
کرد. هنوز هم نزدیک به 50 هزار سرباز از 46 کشور 
جمله  از  که  میدهند  انجام  ماموریت  افغانستان  در 

2400 سرباز آلمانی نیز شامل آنها اند.
این مرکز تحقیقاتی در پوتسدام آلمان با حدود 140 
و  نظامی  شناسی  جامعه  قبال  در  تحقیقاتی  کارمند 
سیاست امنیتی را برای اردوی این کشور انجام میدهد. 
یکی از پروژههای بزرگ این مرکز ماموریتهای اردوی 
فدرال آلمان از سال 1990 به این طرف است. همچنان 
فعاًل در مورد جنگ جهانی اول و تاریخ نظامی آلمان، 
اردوی  و  ناتو  در  آلمان  فدرال  اردوی  نقش  ویژه  به 
ملی جمهوری دموکراتیک خلق آلمان پیشین در پیمان 

وارسا تحقیق جریان دارد.

 نیویارک پست- فرارو
 ترور یک جنرال امریکایی توسط یک تروریست 
بیانگر  افغانستان  ارتش  سرباز  لباس  در  طالب 
قبال  در  امریکا  دولت  حماقت آمیز  استراتژی 

افغانستان است.

ارتش تحت فشارهای باراک اوباما در آستانۀ پایان 
سال خروج نیروهای امریکا از افغانستان، استخدام 
افغان های محلی برای برپا کردن یک ارتش ملی و 

پولیس را آغاز کرد.
ضمن این که پنتاگون تحت برنامۀ عفو عمومی به 
امریکا  داده که زندان های  اجازه  افغانستان  دولت 
که مخصوص طالبان و دیگر تروریست ها بود را 
تخلیه کرده و پس بگیرد. در عین حال یک برنامه 
»استقرار مجدد« تروریستی که بودجه تسلیم شدن 
تامین  را  دولت  به  طالبان  جنگجویان  پیوستن  و 

می کند نیز از سوی امریکا اجرا می شود.
شگفت آورتر این که این دو برنامه نیروهای امنیتی 
امریکایی  نیروهای  جایگزینی  برای  که  افغان 
نگرانی  می دهد.  آموزش  را  می شوند  استخدام 
این است  امریکا  ارتش  امروز سرویس اطالعات 
که 25 درصد...                       ادامه صفحه 7

نیویارک پست: 
افراد نفوذی را آموزش می دهیم تا افغانستان را بگیرند


