
خطرناک ترین 
وضعیت جهان 
در سی سال 

گذشته

در حالی که اعضای تیم اصالحات و همگرایی مدعی 
هستند که روند بازشماری آرای دور دوم النتخابات 
پیش  تقلب  با  همراه  افغانستان  ریاست جمهوری 
می رود، اعضای تیم تحول و تدام معتقدند این روند 

شفاف بوده و نتیجه ان را خواهند پذیرفت.
ظاهر اغبر عضو تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل با انتقاد از 
مشکالت موجود در روند بررسی و بازشماری آرای 
دور دوم انتخابات گفت: این روند اکنون نیز با تقلب 

همراه است.
وی در جمع خبرنگاران در کابل اظهار داشت: عدم 
شمارش  نتایج،  فرم های  با  لیست ها  چک  همخوانی 
مشابه  قلم  با  اوراق  نشانی  واقعی،  غیر  مراکز  آرای 
و  اصالحات  تیم  انتقادات  از  دیگر  موارد  برخی  و 

همگرایی در خصوص روند بررسی مجدد آرا است.
ظاهر اغبر گفت که برخی از ناظران بین المللی مسلکی 

نیستند و پروسه کنونی مورد قبول آنها نیست.

او افزود: »زمانی که از نزد یک ناظر بین المللی پرسش 
پاسخ بدهد؛ هنگامی که  به آن  باید  صورت می گیرد 
می خواهد چیزی را لغو کند، باید قناعت طرف مقابل 
داریم؛  قبول  را  متحد  ملل  فیصله  ما  کند،  فراهم  را 
اما آنچه را که ما پیدا می کنیم و نسبت به آن قناعت 
نداریم، قناعت ما را فراهم بسازد؛ ادعا نداریم که ملل 
متحد طرف است، فقط می گوییم که مردمان مسلکی 
نیستند، قضاوت درست...                  ادامه صفحه 6

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه صدو  پنجاه و نو   y چهارشنبه  29 اسد / مرداد  y 1393 23 شوال المکرم   y 1435 20 اگست   2014

اي پسر، مراقب باش كه به خاموشي عادت كني. من از سكوت هیچ گونه 
شرمسار نشدم، لیكن بسیار وقت سخن گفتم و پشیماني بردم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دوست؛  کشورهای  محترم  نماینده گان  گرامی  حضار 
ملی  آجندای  کنفرانس  آدرس  از  که  می خواهم  اجازه 
برای  که  بین االفغانی  نشست  این  در  شما  اشتراک  از 
رشد و تقویه دموکراسی در کشور )برگزار شده( اظهار 

سپاس نمایم.
افغانستان برای سومین بار...                 ادامه صفحه7

ارتباط  مقام هایی که  و  افغانستان  دولت  وزرای  از  گروهی 
نزدیکی با نیروهای امنیتی دارند، هشدار داده اند که چنانچه 
حل  زودی  به  کرده  فلج  را  کشور  که  انتخاباتی  بن بست 

نشود، قدرت را به دست می گیرند.
به گزارش نیویارک تایمز، اگرچه معمول نیست که طرح هایی 
را که به کودتا می رسد، اعالم کنند و فردی نیز تاکنون این 
کار را نکرده است، اما تمامی مقام ها ابراز امیدواری کرده اند 
که تهدید به تشکیل دولت موقت، عبداهلل عبداهلل و اشرف 
از  این بحران ترغیب کند. پس  پایان  به سازش و  غنی را 
هفته ها مذاکرات...                               ادامه صفحه 6

هرچه  گرامی داشت  منظور  به  مسعود  شهید  بنیاد 
و سیزدهمین سالروز شهادت  هفتۀ شهید  با شکوهِ 
دیروز  مسعود،  احمدشاه  شهید  کشور  ملی  قهرمان 

سه شنبه جلسه یی را در مقر این بنیاد برگزار کرد. 
در این جلسۀ مقدماتی که تحت ریاست احمد ولی 
برگزار  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود 
شده بود، شماری از شخصیت های علمی، فرهنگی 

و سیاسی کشور اشتراک کرده بودند.
هفتۀ  در  برنامه ها  تدوین  پیرامون  جلسه،  این  در 
ملی  قهرمان  شهادت  سالروز  سیزدهمین  و  شهید 

کشور بحث و گفت وگو صورت گرفت. 
که  کردند  تأکید  نشست  این  در  اشتراک  کننده گان 

امسال از هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی 
متفاوت  و  ویژه  به گونۀ  باید  مسعود،  شهید  کشور 

گرامی داشت به عمل آید.  

همه ساله به تاریخ 18 سنبله، از هفتۀ شهید و سالروز 
افغانستان  سراسر  در  کشور  ملی  قهرمان  شهادت 

گرامی داشت صورت می گیرد.

عبدالحمید مبارز در نشست گفتگویی پیرامون 
تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

نامزدان اگر تفاهم نکنند تاریخ 
در بارۀ شان رحم نخواهد کرد

آیا حکومت موقت 
در راه است؟

دستۀ انتخاباتی اصالحات و همگرایی:

روند بازشماری آرا با تقلب همراه است

در حسـرت 
استقــالل

2

4

3

5

معروف ترین 
داستان های 

عاشقانۀ 
تاریخ و 

ادبیات

در برگ ها

انشتین 
و فیزیِک 
كـوانـتوم

در جلسه یی تأکید شد:

مراسم هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی با شکوه تر برگزار می شود

فرماندهان کندز، بغالن و قندهار:

به دلیل فاسدبودن قضا راه دیگری جز کشتن طالبان نداریم

صفحه 6
فرمانده كندز: به دلیل فاسدبودن سیستم قضایی چون نمی توان آن ها را محاكمه و زندانی كرد، ما راه دیگر به جز از بین بردن آن ها نداریم.

فرمانده بغالن: به دشمن باید جواب دندان شکن داده شود
فرمانده قندهار: من از همۀ نیروهای امنیتی خود تشکر می كنم كه همۀ آن ها را كشتند و جای آن باقی نماند كه قاضی ها و دادستان ها پول بگیرند



امروز ،)دیروز، سه شنبه، 28 اسد1393( در 
و  نود  افغانستان،  سرکاری  و  رسمی  تاریخ 
بریتانیا  از  استقالل  کسب  سالروز  پنجمین 
خوانده می شود. دولت و زمام داران حاکم 
عنوان  به  این روز  از  افغانستان هر سال  در 

روز استقالل تجلیل می کنند. 
استقالل،  روز  از  پس  سال  پنج  و  نود  اما 
های  عرصه  تمام  در  همچنان  افغانستان 
حیات خویش، نا مستقل تر، درمانده تر  و 

وابسته تر از نود و پنج سال قبل است.
تجلیل از سالروز استقالل یک کشور در واقع 
تجلیل از حفظ و پایداری استقالل است که 
آن کشور پس از بیرون راندن قوای خارجی 
و حصول استقالل، از یورش و اشغال نیروی 
بصورت  و  میماند  باقی  مصئون  خارجی 
فزاینده در مسیر استحکام و پایداری استقالل 

خویش گام بر میدارد.
پنج  و  نود  این  در  افغانستان  استقالل  آیا 
سال، محفوظ باقی ماند و افغانستان هر گز 
مورد تهاجم و تجاوز نیروهای خارجی قرار 

نگرفت؟ 
ما در حالی از نودو پنجمین سالروز استرداد 
این  که  افغانستان سخن می گوییم  استقالل 
کشور چند بار در این نود و پنج سال مورد 
هجوم و اشغال نیروهای خارجی قرار گرفت 
میدان جنگ  به  اخیر  پنج سال  و  و در سی 

از  گردید؛  مبدل  دنیا  کشور  ها  ده  نیروی 
نیروهای اعضای پیمان نظامی وارثا به رهبری 
شوروی سابق تا نیروهای پیمان نظامی ناتو 
تا تجاوز  امریکا و  ایاالت متحده  به رهبری 
غیر مستقیم پاکستان و نبرد جنگجویان گروه 
ها  ده  از  تروریست  و  اسالمی  افراطی  های 
کشور مسلمان و غیر مسلمان عرب و عجم. 
ما در حالی نود و پنجمین سالروز استقالل 
بریتانیا  استعماری  تسلط  از  را  خود  کشور 
تجلیل می کنیم که، قوای بر یتانیایی  امروز 

در خاک  افغانستان مستقر هستند. 
استرداد  سالروز  پنجمین  و  نود  حالی  در  ما 
استقالل افغانستان را از خارجی ها و سلطۀ 
خارجی با افتخار و مباهات عنوان می کنیم 
که نود و پنج سال پس از آن روز در تمام 
عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، 
نیاز مند تر و  نامستقل تر،    .  .  .  . نظامی و 

وابسته تر به خارج و خارجی ها هستیم.
ما در حالی از نود و پنجمین سالروز استرداد 
ترین  فاسد  که  گوییم  می  سخن  استقالل 
ملیون  بیست  و  داریم  را  زمین  روی  دولت 
ساکنان کشور ما در خط فقر و زیر خط فقر 
زندگی می کنند؛ دولتی که بریاست و رهبری 
حمایت  سال  سیزده  از  پس  کرزی  حامد 
کمک  دالر  ملیارد  ها  ده  دریافت  و  جهانی 
مالی و نظامی نتوانست یک انتخابات ریاست 

جمهوری را با آبرو مندی و شفافیت برگزار 
بار بر  افتضاح خجالت  کند و از رسوایی و 
سر انتخابات در انظار مردم دنیا بر کنار بماند. 
مستقل  دولِت  منتخب  جمهور  رئیس 
حالی  در  کرزی  حامد  جناب  افغانستان 
استقالل  سالروز  پنجمین  و  نود  امروز، 
در  را  انگلیس  استعماری  قدرت  از  کشور 
پشت دیوار های بلند ارگ کابل و به دور از 
انظار و حضور مردم تجلیل کرد که ریاست 
جمهوری و حکومت او نود و پنج سال پس 
حمایت  گرو  در  استقالل،  استرداد  روز  از 
نظامی و مالی ده ها کشور خارجی دنیا قرار 
یک  بصورت  که  جمهوری  رئیس  دارد؛  
تاریک  بلند و  اسیر در خانه های  زندانی و 
ارگ کابل به سر میبرد و از نعمت رفتن در 

میان مردم و مستقل زیستن محروم است. 
پنجمین  و  نود  توهم   دچار  حالی  در  و 
و  نود  که   هستیم  استقالل  استراد  سالروز 
از آن نخستین سال استقالل،  پنج سال پس 

همچنان در حسرت استقالل به سر میبریم.
رهایی  واقعی  مفهوم  و  معنی  به  استقالل   
های  عرصه  در  درماندگی  و  وابستگی  از 
مختلف حیات،  همچنان  یک آرزوی بزرگ 
و دست نایافتنی است که با شیفتگی و امید 

بسویش نگاه داریم. 
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نشان  همگرایی  و  اصالحات  تیم  پیش  دوروز  گیری  موضع 
نظرش  مورد  حکومت  تیم  این  که  این  امکان  هنوز  میدهد 
کند  گی  ایستاده  تقلبی«  »حکومتی  برابر  در  و  کند  اعالم  را 
وجود دارد؛ زیرا این تیم هم بر روند شمارش آرا شک دارد 
و نیز کار ناظران خارجی و تفتیش آرا با شک و تردید نگاه 
می کند. از سخنان رهبران این تیم چنان پیداست که کمیسیون 
نهادهای خارجی  ندارد و  آرا  انتخابات صداقتی در شمارش 
کنار  افغانستان  انتخابات  آرای  تفتیش  در  شان  طرفداری  نیز 
که  میرسیم   نتیجه  این  به  همه  این  به  باتوجه  اند.  نگذاشته 
های  تیم  سخنگویان  سخنان  خالف  سیاسی،  توافق  هنوز  تا 
انتخاباتی، به جایی نرسیده است. افزایش شک و تردیدها و 
بی اعتمادی بر کار کمیسیون انتخابات و کارمندان ارشد این 
کمیسیون، یک بار دیگر تیم اصالحات و همگرایی را به موفق 

و موضع اول شان برمیگرداند.
دوم،  دور  انتخاباِت  آرای  تفتیش  و  بازشماری  کنون  تا  زیرا 
پس از کنارآمدِن ستادهای انتخاباتی چندین بار توقف یافته و 
دوباره از سر گرفته شده است که این کندوگریز، احتماالً زماِن 

بیشتری را در بر خواهد گرفت.
در اخالِل پروسۀ بازشمارِی آرا و در نهایت بحرانی ساختن 
نادیده  نمی توان  نیز  را  کرزی  رییس جمهور  نقش  وضعیت، 
گرفت که از آغازِ کار تا کنون به صورِت سیستماتیک در روند 
مداخله می کند. چندان که بارها خود به نحوی نارضایتی اش را 
نشان داده است. بی تردید که این دخالت ها باالخره کارِ خود 
را می کند؛ زیرا در صورتی که یکی از تیم های موجود از قبولی 
نتایِج بازشمارِی آرای دور دومِ انتخابات سر باز زند، منفعِت 

آقای کرزی بارِ دیگر رونما می  گردد.
از طرف دیگر تا جایی که روشن است، کارمندان کمیسیون 
تیم  یک  انتخاباتی  کمپاین  اعضای  عنوان  به  هم  انتخابات 
نیستند که در ظاهر هم خودشان را  عمل می کنند و حاضر 
بیطرف نشان بدهند. این سخن شاید اغراق آمیز به نظر آید اما 
متاسفانه واقعیت ها همین است.  این بی اعتمادی به پروسه 
سبب می شود که تیم اصالحات و همگرایی از بار دیگر در 
برابر حرکت ها قرار بگیرد و وضعیت به وخامت گراید؛ زیرا 
این بار دفتر سازمان در کابل نیز نمی تواند طرفداری اش را 
برای پوشاندن تقلب هایی که صورت کرفته است، کتمان کند 

و این بسیار خطرناک است.
هنوز  که  طوری ست  انتخابات  کمیسیوِن  در  موجود  شرایط 
بنا  در شفافیِت روند بازشماری آرا، جای سوال وجود دارد. 
کارکنان  اعظمی  از  بخش  هنوز  مستقل،  منابع  مشاهداِت  بر 
انتخابات، سعی در کتماِن تقلِب گستردۀ 2۴ جوزا  کمیسیون 

دارند. 
بنابراین، به نظر می رسد که پایاِن این روند چندان رضایت بخش 
درگیری هایی  ما  پروسه،  پایان  تا  که  به حتم  و  بود  نخواهد 
خواهیم داشت که حتا می تواند منجر به مقاطعۀ تیم اصالحات 

و همگرایی یا اختتامِ بی سرنوشِت این برنامه گردد.
و  اصالحات  تیم  پیش  دوروز  گیری  موضوع  را  گمان  این 
همگرایی تقویت می کند. طوری که اخیرا برخی سخنگویان و 
اعضای ارشد این تیم، نگرانی های شان از آنچه در کمیسیون 
ها می گذرد مطرح کرده اند و هشداری هایی هم نسبت به 

نتایج تفتیش غیر شفاف داده اند.
اگر نتیجه آرا شفاف هم باشد و تقلب های سازمان یافته از 
میان برداشته شوند و رای پاک مردم در نظر گرفته شود بدون 
چنان  می شود.  مواجه  تداوم  و  تحول  تیم  مخالفت  به  شک 
که این تیم باتوجه به اعالم نتیجه یی که کمیسیون انتخابات 
صورت داده بود خودش را برنده انتخابات معرفی می کند و 
از طرف دیگر این قصد نیت در تفتیش آرا دیده نمی شود که 

آرای تقلبی را از آرای راستین جدا سازد.
رای  های  درک صندوق  از  الزم  نتیجه  به  رسیدن  این رو،  از 
بسیار مشکل به نظر می رسد و تنها راهی که باقی می ماند 
ایجاد یک تفاهم سیاسی میان نامزدان در محور تشکیل دولت 
وحدت ملی است که بحث آن مطرح است. اما بازهم طرف 
آقای اشرفغنی احمدزی از انجام این توافق به اکراه سخن می 
گوید که این سبب برانگیختن تیم اصالحات و همکرایی هم 
شده و آنان را وادار کرده است ک یک بار دیگر بر سر موضوع 
اولی شان تاکید کنند و خواستار شفافیت در تفتیش آرا شوند.
ناظران  که در شرایط موجود،  است  این  ما  پیشنهاد  بنابرین   
بین المللی در کمیسیون انتخابات به کلی دسِت کارمندانی را که 
پیوسته در کتمان تقلِب گسترده می کوشند، از کار قطع کنند 
و صداقت شان را در همکاری با مردم افغانستان نشان بدهند 
و اگر چنین نشود و روند تفتیش آرا سیاسی ساخته شود و 
تقلب های سازمان یافته تایید شود، بسیار ممکن است که تیم 
اصالحات و همکرایی در برابر آن قرار بیگرد که این به سود 

هیچ کسی نخواهد بود.

خطر بر گشت به نقطۀ اول

در حسـرت استقــالل

در  شده  منتشر  گزارش  براساس 
به  بین المللی  امدادرسانی  مورد 
سال  در  جهان،  مختلف  نقاط 
امدادرسان در  گذشته میالدی، 1۵۵ 
از  را  خود  جان  مختلف  کشورهای 
دست داده اند که باالترین رقم تلفات 

امدادگران تاکنون بوده است.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
توسط  که  گزارش  این  براساس 
عملیات  »نتایج  مشاوران  گروه 

تعداد  بیشترین  شده،  منتشر  بشردوستانه« 
به  افغانستان  در  گذشته  سال  در  امدادگران 

قتل رسیدند.
امدادگر   81 میالدی،  گذشته  سال  طول  در 
اقدامات  اثر  در  را  خود  جان  افغانستان  در 

خشونت آمیز از دست دادند.
اقدامات  چهارم  سه   ،2۰13 سال  در 

شدن  زخمی  و  قتل  به  منجر  خشونت آمیز 
افغانستان، سوریه،  امدادگران در پنج کشور 

سودان جنوبی، پاکستان و سودان روی داد.
جهان  در  بین المللی  امدادگران  مرگ  آمار 
نسبت به سال قبل از آن، ۶۶ درصد افزایش 
داشته است. عالوه بر این 1۷1 امدادگر طی 
تن   13۴ و  زخمی  شدت  به  گذشته  سال 

دیگر ربوده شدند.
توسط  نیز  امدادگران  از  شماری 
گروه های به گروگان گرفته شدند.

گزارش،  نویسندگان  گفته  به 
و  سوریه  در  درگیری  افزایش 
را  سودان جنوبی شرایط مرگباری 
برای امدادگران پدید آورد و باعث 
قربانی  امدادگران  شمار  افزایش 

خشونت شد.
در  شبه نظامیان  گذشته،  سال  در 
سودان جنوبی ۶ امدادگر را به قتل رساندند. 
را در حمله  تعداد، 3 تن جان خود  این  از 
عالوه  دادند.  دست  از  مسلح  افراد  ناگهانی 
بر این، 11 تن از کارمندان سازمان ملل نیز 
در حمله به یک پناهگاه تحت حمایت این 

سازمان در نوار غزه کشته شدند.

افغانستان کشتارگاه امدادگران بین المللی
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مقامات هند گفت وگوهای برنامه ریزی شده با دولت پاکستان را پس 
از مالقات مقامات ارشد سیاسی پاکستانی با رهبران جدایی طلبان 
کشمیر لغو کردند. مقامات هند پیشتر در این باره هشدار داده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اطالعیه که با یکسری نقض آتش 
بس و درگیری لفظی همراه شده است، تمام توقعات درباره امکان 
از سرگیری مذاکرات صلح در دوره نخست وزیری جدید نارندرا 

مودی را از بین برد.
پیش از این دولت هند با اکراه دیدارهای مقامات پاکستان و جدایی 
او  که  کرده  اعالم  اکنون  مودی  اما  می کرد  تحمل  را  طلبان کشمیر 

تحمل نخواهد کرد.
سید اکبرالدین، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه هند گفت، 
بود  داده  هشدار  دهلی  در  پاکستان  ارشد  کمیسیونر  به  هند  دولت 
اوت  برای 2۵  که  دو کشور  بین وزرای خارجه  که گفت وگوهای 
طلب  جدایی  گروه  با  آن ها  دیدار  صورت  در  شده  برنامه ریزی 
»کنفرانس حریت« به خطر می افتد. او پیام دولت هند به پاکستان را 

این چنین تشریح کرد: »یا با جدایی طلبان گفت وگو کنید یا با ما!«
آماده  ما  گفت:  تلویزیونی  شبکه  یک  با  گفت وگو  در  اکبرالدین 
حرکت در جهت یک همکاری سیاسی سازنده بودیم، اما افسوس 
که تالش هایی برای از بین بردن این گفت وگوها صورت گرفت و 
این اقدام دخالت در امور داخلی هند با گفت وگو با رهبران گروه 

حریت بود.
در اطالعیه دولت هند آمده است: دیدار مقامات پاکستان و رهبران 
جدایی طلب پیش از آغاز گفت وگو یک »اقدام همیشگی« بوده و 
به  رویکردش  روشنی  به  اقدام  این  با  پاکستان،  رهبر  شریف،  نواز 

صلح را بیان کرده است.
مودی از زمان آغاز به کار به عنوان نخست وزیر هند، همکاری های 
منطقه ای را بخش مهمی از فعالیت های ابتدایی خود قرار داد و برای 
نواز  پاکستان،  دولت  با  ناپذیر  اجتناب  گفت وگوهای  کردن  کوتاه 

شریف را به دهلی دعوت کرد.
عبدل  که  دادند  گزارش  هندی  روزنامه های  اخیر  روزهای  طی 
بسیط، فرستاده پاکستان با رهبران کشمیری مخالف هند یک نشست 
مشورتی خواهد داشت. گروه »کنفرانس حریت« ائتالفی از رهبران 

جدایی طلبان در کشمیر تحت کنترل هند است.
داد و  اقدام دولت هند واکنش نشان  این  به  پاکستان سریعا  دولت 
در بیانیه ای اظهارات مودی را به ویژه در زمانی که رهبری پاکستان 

خواهان آغاز روابط خوب با هند بود، بسیار »تاسف بار« خواند.

خطرناک ترین وضعیت جهان در سی سال گذشته
تعطیالت  به  اخیر  روزهای  در  غربی  کشورهای  رهبران 
تابستانی رفتند در حالی که جهان دستخوش آشوب، قتل عام 
و بی ثباتی وحشتناک است و در 3۰ سال گذشته وضعیتی 
کامرون  دیوید  است.«  نداشته  حاضر  حال  از  خطرناک تر 
با  اوالند  فرانسوا  که  در حالی  رفته  پرتغال  به  تفریح  برای 
خانواده اش به منطقه ییالقی »پروانس« فرانسه سفر کرده بود. 
در این میان باراک اوباما دو هفته واشنگتن را ترک کرده تا 

به بازی گلف بپردازد.
که  به خبرنگاران گفت  بود  که مشغول گلف  در حالی  او 
به دنبال آن است تا مدتی کت و شلوار به تن نکند. اما در 
حالی که رهبران کشورهای غربی برای خود بطری نوشیدنی 
باز کرده و حمام آفتاب می گرفتند، جهان در التهاب بود. 12 
روز پیش ما سالروز آغاز جنگ جهانی اول را که قرار بود به 
همه جنگ ها پایان دهد گرامی داشتیم. با این حال تابستان 
امسال تابستانی مملو از خشونت، نابودی، قتل عام و بی ثباتی 

وحشت آور است.
در  و  است  خونین  آشوب  ورطه  به  افتادن  حال  در  عراق 
عین حال هزاران نفر از مردم این کشور به سبب پیشروی 
شبه نظامیان داعش در کوهستان ها گرفتار شده اند. در شمال 
آفریقا پارلمان لیبی روز چهارشنبه خواهان مداخله خارجی 
برای حفظ جان غیرنظامیان در مقابل جنگ ساالران رقیب که 

خشونت هایشان 1۰۰۰ نفر را کشت، بود.
و  زرهی  خودروهای  کاروان  که  حالی  در  اوکراین  در 
نیروهای  بود،  کرده  پیدا  مرز حضور  در  روسیه  کمک های 
کنترل  تحت  که  را  لوهانسک  و  دونتسک  شهرهای  دولتی 
شورشیان هستند بمباران کردند و مدت هاست که در این دو 

شهر کمبود آب، غذا و قطعی برق وجود دارد.
شبه نظامیان  از  یکی  که  هنگامی  نیز  سوریه  داخلی  جنگ 
تصویری از کودک شش ساله خود را با یک سر بریده در 
دست منتشر کرد چهره وحشتناک جدیدی از خود نشان داد.
آشکار  روز وحشی گری های جدیدی  هر  در  که  حالی  در 
می شود، ممکن است شما فکر کنید که رهبران کشورهای 
غربی اکنون مشغول مذاکره و بحث درباره این هستند که 
در  باعث چنین وحشت هایی  که  را  این درگیری ها  چطور 

سواحل مدیترانه و حاشیه اروپا شده، پایان دهند.
روز پنجشنبه بود که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 
تعطیالت خود را برای بازگشت به لندن نیمه کاره گذاشت. 
نیروی  اعزام هلی کوپترهای  برای  آنکه طرح هایی  با وجود 
مطرح  عراقی  آوارگان  به  کمک  منظور  به  انگلیس  هوایی 
شده اما هنوز پارلمان انگلیس جلسه ای در این باره تشکیل 

نداده است.
در اقیانوس اطلس، باراک اوباما به وضوح معتقد است که 
در  آشوب  از  مهم تر  بسیار  گلف  بازی  در  مهارت  افزایش 
اینکه  از  هستم  مبهوت  خود  نوبه  به  من  است.  خاورمیانه 
رهبران ما در قبال چندین ماه بحران و خشونت با یک چنین 

بی اعتنایی مالیمی واکنش نشان می دهند.
هنگامی که مورخان آینده به گذشته نگاه کنند ممکن است 
ببینند که تابستان سال 2۰1۴ در پایان دادن به نظم پس از 
تولد  باعث  و  شده  عطف  نقطه  یک  به  تبدیل  سرد  جنگ 
یک دوران جدید و بسیار خطرناک تر که آکنده از بی ثباتی 

منطقه ای و افراط گرایی مذهبی است، شده است.
در بلند مدت ریشه  بحران های فعلی که در نزدیکی مرزهای 
اروپا باال گرفته اند، از جمله بحران های مربوط به شهرهای 
غرور  در  خاورمیانه،  همچنین صحراهای  و  اوکراین  شرق 
و حماقتی که پس از سقوط دیوار برلین در ربع قرن پیش 

ایجاد شدند، یافت می شود.
هنگامی که در تابستان سال 1989 دیوار برلین فرو ریخت 
خطرناک  و  طوالنی  بن بست  یک  پایان  عنوان  به  این 
جهان  و  غرب  دموکراتیک  جهان  میان  ثبات  با  عمدتا  اما 
کمونیست شرق مطرح شد. به عقیده سیاستمداران آن زمان 
سرمایه داری پابرجا مانده و مارکسیسم شکست قابل توجهی 
این  اکنون واضح است،  این حال، آنچه که  با  خورده بود. 
است که در دوره 2۵ ساله پس از آن کشورهای غربی که 
دچار حس پیروزمندی ساده لوحانه بودند، آشکارا نتوانستند 

بنیان های پایداری برای آینده بگذارند.
به عنوان یک مثال واضح، امریکا و انگلیس به جای آنکه 
از کمونیسم یک دموکراسی  تا در روسیه پس  تالش کنند 
باثبات ایجاد کنند اجازه دادند تا این کشور تحت بوریس 
یلتسین وارد هرج و مرج شده و پس از آن تحت والدیمیر 

پوتین دچار استبداد و خودکامگی شود.
در خاورمیانه نیز که به عنوان خطرناک ترین، چند پاره ترین 
و به لحاظ راهبردی مهم ترین منطقه در زمین در نظر گرفته 
و   199۰ دهه  طول  در  غربی  کشورهای  سیاست  می شود، 

2۰۰۰ مثل یک فاجعه می ماند.
با ثبات و در  کشورهای غربی به جای آنکه حکومت های 
عین حال مستبدی نظیر مصر را به سوی دموکراسی سوق 
پیری  و  مستبد  دیکتاتورهای  تا حافظ  دادند  ترجیح  دهند، 
نظیر حسنی مبارک باشند. این به اندازه کافی احمقانه بود، 
اما بدتر از آن تصمیم فاجعه بار و بی محابای جورج دبلیو. 
بوش و تونی بلر برای سرنگون کردن صدام، دیکتاتور عراق 
صدام  حکومت  از  پس  دوران  بنیان های  نهادن  بنا  بدون 
بی پایان  موج  می دانیم:  را  تصمیم  این  نتیجه  همه  ما  بود. 
و  فرقه ای  درگیری های  شده،  بمب گذاری  خودروهای 

غرب  در  داعش  شبه نظامیان  که  اکنون  خونین.  کشتارهای 
عراق منطقه خود را تشکیل داده اند، زنده ماندن عراق تا حد 

زیادی بعید به نظر می رسد.
در  کشتارها  این  مسئولیت  هرگونه  بلر  تونی  است  ممکن 
میلیبند  دیوید  دارد.  قرار  اقلیت  در  او  اما  نپذیرد  را  عراق 
حامی سابق وی چند روز پیش پذیرفت که این به وضوح 
درست است که اشغال ناشیانه عراق بنیان های این کشور را 
ضعیف کرد، هرگونه قدرت مشروع را در این کشور از بین 
برد و نقشی کلیدی در کشتاری که ما امروز در این کشور 

شاهد هستیم، داشت.
جای شگفتی نیست که بسیاری از مردم در کشورهای غربی 
انتخاب های  به  را  طلبی  انزوا  آسودگی  و  شده  درون گرا 
ترجیح  می شود  ایجاد  جهان  با  تعامل  هنگام  که  سختی 
دهند و شاید این شگفت آور نباشد که باراک اوباما و دیوید 
کامرون در واکنش به غرور بی شرمانه بوش و بلر، به جای 
آنکه دستور به فرستادن سربازانشان به جنگ دهند سفارش 

نوشیدنی های جدید می دهند.
اما همانطور که تاریخ نشان داده شما نمی توانید تنها آرزو 
بزرگ  دوران  آخرین  شود.  محو  جهان  مشکالت  که  کنید 
انزوا طلبی مربوط به دهه 193۰ هنگامی که هیتلر، موسولینی 

و استالین جالل و شکوه خونینی داشتند، بود.
وجود  با  شد.  چه  دوران  آن  نتیجه  که  می دانیم  همگی  ما 
انجام  احمقانه  »کار  اینکه  بر  مبنی  اوباما  کالم  تکیه  آنکه 
ندهید« ممکن است واکنش قابل درکی نسبت به سرگشتگی 
احمقانه رئیس جمهور قبل از وی باشد اما جایگزینی برای 

یک سیاست خارجی نیست.
هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق اوباما اخیرا گفت: 
کشورهای بزرگ نیازمند اصول سازماندهی هستند اما شعار 

»کار احمقانه انجام ندهید« یک اصل سازماندهی نیست.
اگر شما سوال می کنید که اصل سازماندهی انگلیس چیست 
از  ندارم.  آن  برای  که جوابی  بگویم  باید  با شرمندگی  من 
زمانی که دیوید کامرون در ماه مه 2۰1۰ به نخست وزیری 
رسید از موضعی به موضع دیگر در نوسان بود. او در ابتدا 
نظر  به  نظامی  مداخله  خورده  قسم  مخالف  یک  به  شبیه 
یک  با  نمی توان  را  دموکراسی  می کرد  تاکید  که  می رسید 

هواپیمای بدون سرنشین از آسمان به پایین انداخت.
 با این حال هنگامی که در سال 2۰11 در لیبی انقالب به کار 
افتاد، نخست وزیر انگلیس سریعا نیروی هوایی این کشور 
را برای تقویت شورشیان لیبی اعزام کرد. به طرزی مشابه 
کامرون یکی از حامیان سرسخت مداخله در جنگ داخلی 
سوریه به رغم عدم وجود هم پیمانی قابل اعتماد و یا یک 

راهبرد خروج قابل قبول برای این کار بود.
در  مداخله  برای  وی  طرح  انگلیس  پارلمان  که  هنگامی 
سوریه را مسدود کرد او شبیه تونی بلر شده و عنوان می کرد 
دادند  رای  طرح  این  به  که  شیوه ای  به  باید  مخالفانش  که 

زندگی کنند.
مساله عجیب این است که به رغم همه این لفاظی های دیوید 
را صرف کوچک تر  کامرون دولت وی چهار سال گذشته 
کردن ارتش انگلیس کرده است. به رغم باال گرفتن بحران ها 
در شرق و جنوب اروپا، دولت انگلیس متمایل به کوچک تر 
تنها  به  نیرو  از 1۰2 هزار  این کشور  متعارف  ارتش  کردن 
8۰ هزار نیرو است. همین چند ماه پیش بود که ژنرال لرد 
دانات، فرمانده سابق ارتش انگلیس هشدار داد که با نیرومند 
رهبری  تحت  غربی ها  که  است  دردناک  این  روسیه  شدن 

امریکا در اراده و نیرو ضعیف می شوند.
آخرین  نیرو  و  اراده  این  که  هستم  نگران  من  حال  این  با 
کشور  مشاهده  هنگام  پوتین  والدیمیر  که  است  چیزی 
نگرانی  همه  از  بیش  که  آنچه  دید.  خواهد  امروز  انگلیس 
دهه  از  پس  دوران  در  جهان  که  است  این  می کند  ایجاد 
198۰ اکنون خطرناک ترین وضعیت خود را دارد در حالی 
که در آن هنگام کشورهای غربی در مرزهای جنگ سرد با 

شرق مقابله می کردند.

به عنوان مثال به اعتقاد من در روسیه ما می توانیم حوادثی 
مشابه با حوادثی که پس از پایان جنگ جهانی اول در آلمان 
اتفاق افتادند ببینیم. البته والدیمیر پوتین هیتلر نیست و ملی 
گرایان روسی نیز نازی ها نیستند. اما روسیه همچون آلمان 
دهه 193۰ شدیدا از بابت تحقیر در پایان جنگ سرد منزجر 

است.
همچنین همانطور که بسیاری از آلمانی ها در وعده های هیتلر 
برای تجدید عظمت کشورشان اطمینان می کردند، بسیاری 
از مردم عادی روسیه نیز تحت تاثیر تبلیغات کرملین متمایل 

به انتقام علیه دشمنان مفروض خود در غرب هستند.
با  همراه  روسیه  عظیم  گاز  ذخایر  که  است  حالی  در  این 
ارتش بزرگ این کشور و زرادخانه هسته ای وحشت آور 
اگر  این حال  با  آن ترکیبی منحصرا وحشت آور می سازند. 
که مقایسه با دهه 193۰ درست باشد من می توانم مشاهده 

کنم که پس از آن چه اتفاقی می افتد.
بخشی  همچنین  عراق  و  لیبی  سوریه،  وحشتناک  وقایع 
در  اخیر  انقالب های  پشت  داستان  هستند.  الگو  یک  از 
خاورمیانه ترکیب مسمومی از یک اقتصاد ضعیف، مردم به 
پا خاسته، فرهنگ سیاسی استبدادی، تنش های فرقه ای عمیق 

و احساس تشدید شده ضد غربی است.
سیاستمداران ما هیچ بهانه یی برای اینکه نمی دانستند چنین 
اتفاقی خواهد افتاد ندارند. من به یاد دارم که در سال 199۴ 
مقاله  یک   »Atlantic Monthly« امریکایی  مجله  در 
سیاست  متفکر  کپالن،  دی.  رابرت  توسط  برانگیز  مناقشه 
کپالن  خواندم.  آینده«  مرج  و  »هرج  عنوان  تحت  خارجی 
استدالل کرده بود که پایان جنگ سرد به جای آنکه منجر 
بسیار  دورانی  آغاز  به  منجر  شود  لیبرال  اتوپیای  یک  به 
بلند مدت  در  استدالل کرد که  او  خطرناک تر خواهد شد. 
و  گرایی  قبیله  جمعیت،  افزایش  جنایت،  و  جرم  قحطی، 

بیماری جهان را تبدیل به مکانی مرگبارتر خواهند کرد.
با توجه به اینکه کپالن مشخصا به سوریه، مصر و عراق به 
عنوان کانون های تنش در آینده اشاره کرده بود وی شایسته 
کشورهای  رهبران  که  است  آن  تراژدی  اما  است.  تحسین 
غربی توجهی به آن نداشتند. من همچنین اعتقاد ندارم که 
امروز نیز حقیقتا رهبران غربی به این اتفاقات توجه می کنند. 
اگر چنین بود آن ها هنگامی که والدیمیر پوتین منطقه کریمه 
را دزدید و تبهکاران خود را وارد شورشیان شرق اوکراین 
کرد با قاطعیت بیشتری واکنش نشان می دادند. این در حالی 
است که این رهبران می بایست با سرعت بیشتری نسبت 
به تحوالت عراق واکنش نشان می دادند. من حامی مداخله 
نظامی در کشورهای خارجی نیستم. در تاریخ معاصر موارد 
تا  گرفته  در سال 19۵۶  از حادثه سوئز  فجایع  از  بسیاری 
غرور  تنها  این  دارد.  وجود   2۰۰3 سال  در  عراق  جنگ 
هستیم  جهان  ژاندارم های  کنیم  باور  ما  که  است  محض 
هر  کنیم  باور  که  است  ساده لوحی محض  این  همچنین  و 

داستانی پایانی خوشایند خواهد داشت.

با این حال مداخله های نظامی نیز هنگامی که ماموریت های 
مشخص و یک راهبرد خروج پذیرفته شده در سطح جهان 
داشته باشند می توانند موثر باشند. ما در محافظت از کردها 
در مقابل حکومت صدام در سال 1991 و هم چنین توقف 
کشتار در کوزوو توسط اسلوبودان میلوشویچ در سال 1999 
کار درستی انجام دادیم و در کوتاهی کردن در مداخله در 

بوسنی نیز کارمان شدیدا غلط بود.
حقیقت این است که سیاست خارجی کشورهای غربی از 
پایان جنگ سرد تاکنون یک مسیر مشخص یا رهبرانی قاطع 

نداشته است.
ما هیچ نمی دانیم که دولت های ما حامی چه چیزی هستند، 
اولویت های آن ها چیست و کجا و چه زمان مداخله نظامی 
نظیر رونالد ریگان و  را الزم می دانند. در گذشته رهبرانی 
فرانکلین  و  چرچیل  وینستون  همینطور  و  تاچر  مارگارت 
روزولت با شفافیت کاملی اولویت هایشان را بیان می کردند. 
ممکن است شما به درستی استدالل کنید که آن ها مشکالت 
آسان تری داشتند زیرا مشکالتشان صریح بود و انتخاب بین 
خوب و بد به شمار می آمد اما تاریخ می گوید که حکومت 
داری درست دقیقا در تشریح این انتخاب نهفته و این که 
یک  و  کرده  برطرف  زمینه  این  در  را  ابهامی  هرگونه  شما 
موضع اخالقی بگیرید. این کاری بود که چرچیل هنگامی 
که نسبت به وحشت نازیسم هشدار داد و همچنین هنگامی 
که ریگان اتحاد جماهیر شوروی را امپراتوری شیطان نامید، 

انجام دادند.
است؛  دست  این  از  رهبرانی  نیازمندیم  ما  امروز  که  آنچه 
که  اخالقی  اعتقاد  واضح  احساس  با  مردانی  و  زنان  یعنی 
ایده الیسم و  انفعال،  احتیاط و  میان  تعادل  به  در عین حال 

رئالیسم و بی محابایی و فقدان قاطعیت واقف باشند.
شده ایم  سیاسی  رهبران  از  نسلی  دچار  اکنون  ما  متاسفانه 
که بیشتر از آن که تمایل به تامین آینده غرب داشته باشند 

متمایل به لذت بردن از تعطیالت شان هستند.
یک روز مورخی در آینده ممکن است بنویسد در حالی که 
هزاران نفر در سوریه و عراق قتل عام می شدند و موشک ها 
بر غزه و اوکراین فرو می ریختند و جهان به سوی آشوب 
حرکت می کرد، قدرتمندترین فرد جهان در حال بازی در 

زمین گلفش بود!«

هند گفت وگوها با پاکستان را 
به حالت تعلیق درآورد

مفتی عربستان:

القاعده و داعش دشمن 
شماره یک اسالم هستند

از گروه های  پنهان عربستان  و  آشکار  از سال ها حمایت  پس 
سعودی  عربستان  اعظم  مفتی  خاورمیانه،  در  فعال  تروریستی 
باالخره »داعش و القاعده را دشمن شماره یک اسالم« دانست.
آل  عبدالعزیز  عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
شیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی گفت: تفکرات افراط گرایی 
حامیان  و  ندارد  اسالم  اسالم  با  ارتباطی  هیچ  تروریسم  و 

افراطگرایی دشمن شماره یک اسالم هستند.
وی با اشاره به کسانی که در میان اعضای داعش مبارزه می کنند 
اعالم خالفت کرده اند و  از عراق و سوریه  و در بخش هایی 

القاعده گفت که این گروه ها دشمنان اسالم هستند.
این در حالی است که در گذشته وی و دیگر علمای مذهبی 
وهابیت به طرق مختلف داعش و النصره دو جریان تروریستی 

عمده در خاورمیانه را تایید کرده بودند.

                                                                                                        دومینیک سندبروک، تحلیل گر انگلیسی روزنامه دیلی میل
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وابسته گی به انترنت و مدیریِت آن
گردآورنده: ایلناز دشتی

با همه گانی شدن عرصۀ انترنت در اوایل دهۀ نود میالدی، مسالۀ استفادۀ مفرط از 
این فناوری از حدود سال 199۴ توجه روان شناسان را به خود جلب کرد. مشکل 
اعتیاد انترنتی از عواض زنده گی در دنیای متمدن است ولی با این حال این مشکل 
این  امر  این  از جوامع شرقی به چشم می خورد، و علت  در جوامع غربی کمتر 
است که در جوامع غربی ارایۀ انترنت به درون جامعه، به همراه یک برنامۀ مدون 
و پایدار و طبق برنامه ریزی صورت گرفته است، در حالی که در سایر کشورها این 
برنامه ریزی وجود نداشته است. تاریخچۀ ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختالل 
جداگانه، اولین بار در سال 199۵ توسط ایوان گلدبرگ مطرح شد و در سال 199۶ 
توسط یانگ توسعه یافت. وابسته گی به انترنت را اعتیاد مدرن می نامند. این نوع 

وابسته گی دارای عالیم اجتماعی است.
انجمن روان پزشکی امریکا معیارهایی را برای تشخیص اعالم کرده است:

یک الگوی استفاده که موجب اختالل در عمل کردها یا حالت ناخوشایند درونی 
در طول یک دورۀ دوازده ماهه شود و فرد باید 3 معیار از ۷ معیار را داشته باشد:

1ـ تحمل نسبت به استفاده از رایانه و انترنت: افزایش میزان استفاده از رایانه و 
انترنت به منظور کسب رضایت قبلی

2ـ عالیم ترک: احساس بی قراری، بدخلقی و عصبانیت در هنگام تالش برای قطع 
یا کم کردِن استفاده از رایانه و انترنت

3ـ استفاده از رایانه و انترنت بیشتر  از آن چه برنامه ریزی شده است.
از رایانه و  استفاده  به دوستان و اعضای خانواده در مورد زمان  ۴ـ دروغ گفتن 

انترنت
رایانه و  از  استفاده  دلیل  به  تفریحی   اجتماعی، شغلی و  فعالیت های  ۵ـ کاهش 

انترنت
۶ـ تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن

۷ـ نداشتن توانایی برای مهار خود در استفاده از انترنت و رایانه
 

مدیریت اعتیاد انترنتی
 آگاهی از مدت زمان

مقدار زمان آنالین بودن و استفاده های متفاوتی که از انترنت طی یک هفته انجام 
می دهید را بر اساس مقدار ساعات در طی یک هفته یادداشت کنید، برای راهنمایی 

بیشتر موارد زیر را یادداشت نمایید:
چند ساعت در هفته را در چت روم ها مشغول هستید؟ چند ساعت در هفته را به 
ایمیل خود اختصاص می دهید؟ چند ساعت در هفته را به جست وجو در وب 

سایت های مختلف می گذرانید؟
 

استفاده از تکنیک های مدیریت زمان
برای مدیریت زماِن خود موارد زیر را بررسی کنید:

انتخاب فعالیت جدید و پی گیری مداوم.
برای  شما  تمایل  که  می شود  باعث  داشته اید،  روزمره  زنده گی  در  که  تفریحاتی 
حضور در انترنت کاهش یابد. برای استفاده از انترنت برنامه ریزی خود را عوض 
کنید؛ مثاًل ساعت حضور شما در انترنت اگر 3۰ ساعت در هفته است، از این به 
بعد بیست ساعت در هفته تغییر دهید. استفادۀ خود را در صورتی که به صورت 

هفته گی ست، به چند روز در هفته تغییر دهید.
 

تقویت روابط بین فردی
ایجاد موقعیت های جدید و لذت بردن از جمع خانواده و دوستان، استراتژی بسیار 
موثری خواهد بود. تقویت روابط بین فردی باعث می شود که فرد به جای فرار 
کردن از جمع خانواده و دوستان، مدت زمان دیدار با اطرافیان را بیشتر کند. اغلب 
فعالیت ها و  از خانواده، دوستان،  اعتیاد آنالین هستند، خود را  افرادی که دچار 

عادات اجتماعی یی که پیش از این از آن ها لذت می بردند، جدا نموده اند.

نویسنده: پل استراترن
برگردان: بهرام معلمی

 
انشتین در سال 19۰۵ چهار مقاله برای 
مقاله ها  این  فرستاد.  فیزیک  آنالن دِر 
تغییر  را  جهان  کلمه،  واقعی  معنای  به 
که  مقاالت  این  از  یکی  عنواِن  دادند. 
عبارت  شد،  منتشر  فیزیک  آنالن دِر  در 
اکتشافی مربوط  »دربارۀ دیدگاه  از  بود 
انشتین   )1( نور«.  انتشار  و  گسیل  به 
را  هفده صفحه یی  مقالۀ  این  خودش 
واقع  در  و  می دانست،  انقالبی«  »بسیار 
ماهیت  از  را  ما  فهِم  تمامی  بود  قرار 
نور دگرگون کند؛ به طریقی که فیزیک 
دیگر هرگز به آن چه که تا آن موقع بود، 

شباهتی نیافت.
برای فهمیدن اهمیت این مقالۀ انشتین، 
ابتدا باید تاریخچۀ علمی نور را ردگیری 
کنیم. از زمان یونانیان باستان، فیلسوفان 
و دانشمندان بر این باور بودند که نور 
شده  تشکیل  مادی  ریز  دانه های  از 
اوایل  در  تلسکوپ  اختراع  با  است. 
تردید  مورد  نظر  این  هفدهم،  قرن 
قرار گرفت. در سال 1۶۷8، کریستیان 
فیزیک دان  و  اخترشناس  هویگنس 
هالندی اظهار نظر کرد که نور در واقع 
از امواج ترکیب شده است. اما هم چنان 
که یکی از معاصران وی به این نظریه 
آب  بدون  دریا،  »امواج  گرفت:  ایراد 
کنند؟«  می توانند حرکت  چه گونه  دریا 
یا  به ماده  امواج همواره  بیان دیگر،  به 
منتقل  را  دارند که آن ها  نیاز  »محیطی« 
کند. امواج نور می توانند در هوا، آب، و 
شیشه حرکت کنند، اما در فضا یا خأل 
چه گونه حرکت می کنند؟ هویگنس ایدۀ 
وجود مادۀ نامریِی فراگیر و همه جاگیر 
اتر را  نام “اتر” را پیش کشید. بعداً  به 
در حکم موجودیتی بدون وزن و ساکن 
که تمامی عالم را فراگرفته است، بیان و 

تشریح کردند.
در سال 1۷۰۴، آیزاک نیوتون اثر عظیم 
عنوان  تحت  را  نور  دربارۀ  خودش 
اپتیک منتشر کرد. این کتاب به روشی 
کامل و جامع، تمامی شیوه های رفتاری 
وی  می کرد.  تشریح  را  نور  کیفیاِت  و 
متنوع  خواص  این  تمامی  این که  برای 
نظریۀ  بگنجاند،  نظریه های خود  در  را 
ذره یی )یا تنیزه یی( )2( را مطرح کرد، 
که برپایۀ آن نور از ذراتی تشکیل می شد 

قرار  امواج  تأثیر  تحت  نحوی  به  که 
نتوانست  نیوتون  متأسفانه،  می گرفت. 
این  که  دهد  ارایه  قانع کننده  توضیحی 
دو عنصر ظاهراً متناقض را درهم آمیزد.
متأثر  و  بعد  قرن  در  نور  نظریۀ موجی 
ماکسول،  کالرک  جیمز  کارهای  از 
سال  در  که  اسکاتلندی،  فیزیک دان 
شدن  زاده  از  پیش  سال  یک   ،18۷8
فراوانی  رونق  درگذشت،  اینشتین، 
کرد.  پیدا  بسیاری  هواداران  و  یافت 
کمک  به   ،18۶۰ دهۀ  در  ماکسول، 
رسید  نتیجه  این  به  خود  محاسباِت 
هم  و  الکتریکی  نیروهای  هم  که 
نور  سرعت  با  تقریبًا  باید  مغناطیسی 
به  فوراً  وی  کنند.  حرکت  فضا  در 
از  یکی  نیز  نور  که  رسید  استنتاج  این 
شکل های تابش الکترومغناطیسی است 
که در داخل اتر به صورت امواج منتقل 
می شود. وی هم چنین نتیجه گرفت که 
کوچکی  گسترۀ  فقط  نور،  موج  طول 
را  الکترومغناطیسی  امواج  طیف  از 
اشغال می کند، و پیش بینی کرد که سایر 
طول  با  الکترومغناطیسی  امواج  انواع 
موج های مختلف به زودی کشف شوند.
این یافته ها را هاینریش هرتز، فیزیک دان 
در  رادیویی،  امواج  کاشف  و  آلمانی 
رادیویی  امواج  کرد.  تأیید   1888 سال 
می کردند  به همان شیوه یی عمل  دقیقًا 
کیفیات  جمله گی  و  نور،  و  گرما  که 
می گذاشتند.  نمایش  به  را  موج گونه 
امواج  که  بود  کسی  نخستین  هرتز 
دریافت  و  گسیل  را  نویافته  رادیویی 
کرد، اما متأسفانه در سال 189۵، پیش از 
آن که بتواند کاربردی برای کشف خود 
بیابد، بر اثر مسمومیت خون درگذشت. 
ایرلندی  فیزیک دان  مارکونی،  گوگلیمو 
ایتالیایی تبار بود که کاربرد علمی کشف 
هرتز را تحقق بخشید. کارهای هرتز با 
این که  بر  مبنی  ماکسول  حدس  تأیید 
با  مغناطیسی  و  الکتریکی  نیروهای 
همان سرعت نور در داخل اتر حرکت 
با  را  موجی  نظریۀ  درستی  می کنند، 

قوت بیشتری اثبات کرد.
متأسفانه )3( در آن موقع کسانی یافت 
نظریۀ  کل  که  اتر،  دربارۀ  که  شدند 
موجی نور بر پایۀ آن استوار بود، تردید 
روا می داشتند. نه تنها اتر باید تماما فضا 
می کرد،  نفوذ  اجسام  تمام  در  و  پُر  را 
بلکه اگر قرار بود امواج نوری را منتقل 

کنند، باید همواره یک نواخت و ُصلب 
و انعطاف ناپذیر هم می بود.

مایکلسون  آلبرت   ،188۷ سال  در 
و  امریکا  دریایی  نیروی  دانشمند 
قصد  به  مورلی،  ادوارد  همکارش، 
زمین،  گردش  سرعت  اندازه گیرِی 
امیدوار  آنان  دادند.  انجام  را  آزمایشی 
اثر  دادن  نشان  با  را  کار  این  که  بودند 
حرکت زمین در داخل اتر ساکن انجام 
دهند. اما آنان پی بردند که چنین اثری 
اصاًل وجود ندارد، که منجر به این شد 
اتر  وجود  علی االصول  دانشمندان  که 
آیا  دهند.  قرار  تردید  و  مورد سوال  را 
علی رغم فراگیری این مادۀ مبهم، کسی 
واقعی  گواهی  و  مدرکی  زمانی  اصاًل 
کسی  آیا  است؟  یافته  آن  وجود  برای 
حتا حضور و وجودش را در آزمایشی 
احوال،  این  همۀ  با  است؟  کرده  ثبت 
می توانست  اتر  بدون  محیطی  کدام 
امواج نور را در داخل فضا منتقل کند؟

علی رغم تمام کارهای ماکسول، و تأیید 
آن ها  از  که هرتز  مسّلمی  قطعی  ظاهراً 
به  شروع  جدید  شواهد  اکنون  کرد، 
می رسید  نظر  به  که  کردند  ظاهر شدن 
تناقض اند.  در  نور  موجی  نظریۀ  با 
برخورد  جامدات  برخی  به  نور  وقتی 
مشاهده  فوتوالکتریکی  اثر  می کرد، 
الکترون ها ناشی  اثر از گسیل  شد. این 
وقتی  که  دریافتند  به خصوص،  می شد. 
برخورد  فلزات  برخی  به  فرابنفش  نور 
می کرد، سبب گسیل چشم گیر الکترون 
آلمانی  فیزیک دان  لنارد،  فیلیپ  می شد. 
این  از  نظری  اظهار  با  را  اتفاقات  این 
قرار توضیح داد که این فوتوالکترون ها، 
نامی که به این الکترون های گسیلی داده 
فلز  از  فرودی  نور  تابش  اثر  بر  بودند، 
کنده می شوند. در این صورت، افزایش 
افزایش  به  باید  قطعًا  نور  ]شدِت[ 
پراکنده شده  الکترون های  سرعت 
انجامد. اما این اتفاق نیُفتاد. در عوض، 
تعداد الکترون های گسیلیده، البته بدون 
تغییر سرعت، افزایش یافت. لنارد سپس 
به چیزی حتا عجیب و غریب تر پی برد. 
وقتی رنگ نور فرودی )یا به بیان دیگر، 
بسامد موج آن( را تغییر داد، این امر به 
سرعت الکترون های گسیلیده تأثیر نهاد. 
سرعت  فرودی،  نور  بسامد  افزایش  با 
الکترون های گسیلیده هم افزایش یافت.

بخش نخست

انشتین 
و فیزیِک 

کـوانـتوم



آیا شما به عشِق حقیقی اعتقاد دارید؟ آیا 
شما به عشق در نگاه اول معتقد استید؟ 
چه طور؟...  مداوم  و  همیشه گی  عشق  به 
عاشقانه یی  داستان های  می کنم  فکر  من 
به  اعتقادتان  شماست،  روی  پیش  که 
عشق را محکم می کند. آن ها مشهورترین 
ادبیات  و  تاریخ  در  عاشقانه  داستان های 
و  ابدی  عشقی  آن ها  عشق  هستند. 

جاودانه است.

1. رومئو و ژولیت
تا به امروز شاید این داستان مشهورترین 
برای  مترادفی  زوج  این  باشد.  دل داده ها 
عشق هستند. رومئو و ژولیت یک داستان 
است.  شکسپیر  ویلیام  نوشتۀ  حزن انگیز 
غم انگیز  بسیار  آن ها  عاشقانۀ  داستان 
دو  از  که  جوان  دو  این  داستان  است. 
این  به  هستند،  هم  مخالِف  خانوادۀ 
شده  عاشق  اول  نگاه  در  که  است  گونه 
انجامیده، سپس  و عشق آن ها به ازدواج 
زنده گی شان  و  گشته  واقعی  عاشق  دو 
انداختند.  به خطر  به خاطر عشق شان  را 
خاطر  به  خود  زنده گی  گرفتن  بی شک 
واقعی  عشق  نشانه های  از  یکی  همسر، 
آن ها،  نابه هنگام  مرگ  نهایت  در  است. 

خانواده های شان را به هم پیوند داد.
 

2. کلوپاترا و مارک آنتونی
یکی  کلوپاترا  و  آنتونی  عاشقانۀ  داستان 
عاشقانه تریِن  و  به یادماندنی ترین  از 
نقل  زمان ها  همۀ  در  که  داستان هاست 
شخصیت  دو  این  داستان  می شود. 
به  ویلیام شکسپیر  توسط  بعدها  تاریخی 
نمایش درآمد و هنوز هم در همه جای 
دنیا نمایش داده می شود. رابطۀ آنتونی و 
کلوپاترا نمونۀ واقعی عشق است. آن ها در 

نگاه اول عاشق گشتند. رابطۀ بین این دو جوان مقتدر، 
اما  داد.  قرار  قدرت مندی  موقعیت  در  را  مصر  کشور 
عشق آن ها رومی هایی که از قدرت مند شدن مصری ها 
تهدیدهایی  با وجود  بودند را عصبانی می کرد.  نگران 
کردند.  ازدواج  کلوپاترا  و  آنتونی  داشت،  وجود  که 
می گویند که در زمان جنگ علیه رومی ها، آنتونی خبر 
شمشیر  با  و  کرد  دریافت  را  کلوپاترا  مرگ  دروغین 
آنتونی  مرگ  از  کلوپاترا  که  زمانی  کشت.  را  خودش 
آگاه شد، وحشت زده شد و خودکشی کرد. عشق بزرگ 

به قربانی بزرگی هم نیازمند است.
 

3. پاریس و هلن
به نقل از ایلیاد اثر هومر، داستان هلن و جنگ تروآ یک 
افسانه  و  واقعیت  از  ترکیبی  و  یونانی  افسانۀ حماسی 
ادبیات  عرصۀ  در  زن  زیباترین  عنوان  به  هلن  است. 
اسپارت  منلوس، شاه  با  او  است.  نظر گرفته شده  در 
ازدواج کرد. پاریس پسر پریام شاه تروا عاشق هلن شد 
و او را ربود. یونانی ها ارتش عظیمی  به رهبری برادر 
منلوس، اگاممنون، فراهم کردند تا هلن را بازگردانند. 
هلن به سالمت به اسپارت بازگشت که ادامۀ زنده گی 

خود را در شادمانی با منلوس به سر بَرد.
 

4. ناپلئون و ژوزفین
ناپلئون  که  بود  مصلحتی  ازدواج  یک  دو  این  ازدواج 
او  با  به ژوزفین عالقه مند شد و  در سن 2۶ ساله گی 
ثروتمندترین  و  برجسته  بانویی  ژوزفین  کرد.  ازدواج 
عشق  می گذشت،  زمان  هرچه  می آمد.  به حساب  زن 
بیشتر  ناپلئون  به  ژوزفین  ژوزفین هم چنین  به  ناپلئون 
این باعث کم شدِن احترام متقابل آن ها و  اما  می شد، 
هم چنین کم شدن عالقۀ شدید آن ها به هم نمی شد و 
به مرور زمان کهنه نمی شد. در حقیقت عشق آن ها یک 
عشق حقیقی بود. آن ها سرانجام در عشق شان شکست 
در  داشت،  نیاز  وارث  یک  به  ناپلئون  زیرا  خوردند؛ 
حالی که ژوزفین از داشتن این نعمت محروم بود. آن ها 
با ناراحتی از هم جدا شدند و هر دوی آن ها عشق و 

عالقۀشان را تا ابد در دل های شان پنهان کردند.

5. اسکارلت اوهارا و رِت باتلر
ادبی  جاویدان  آثار  از  یکی  نشان دهندۀ  بربادرفته، 
است. اثر معروف مارگارت میچل، عشق و نفرت بین 
وقت  تنظیم  می دهد.  شرح  را  باتلر  رت  و  اسکارلت 
آن  در  هیچ گاه  باتلر  رت  و  اسکارلت  که  بود  چیزی 

داستان  این  سراسر  در  نبودند.  هماهنگ  همدیگر  با 
حماسی، این زوج هیچ گاه احساسات واقعی شان را به 
طور دایمی  تجربه نکردند و این حاصل بروز جنگ در 
آزادی  و  بی قید  دختر  که  اسکارلت  بود.  پیرامون شان 
بود، نمی توانست بین خواستگاران خود یکی را انتخاب 
با  ادامۀ زنده گی  به  تا جایی که سرانجام تصمیم  کند. 
باتلر شد. در حالی که ذات دمدمی  اسکارلت از  رت 
قبل بین شان فاصله انداخته بود. امید به طور غیرمستقیم 

بنابرین  ما ظاهر شد.  داستاِن  قهرمان  در  و همیشه گی 
رمان با این جملۀ اسکارلت »فردا روز دیگری است« 

پایان می یابد.
 

6. جین ایر و رچستر
شخصیت های  برونته،  شارلوت  معروف  داستان  در 
یافتند.  خود  تنهایی  برای  عالجی  بی دوست،  و  تنها 
جین، دختر یتیمی  که به عنوان مربی وارد خانۀ ادوارد 
غیرقابل  زوج  این  می شود.  ثروت مند،  مردی  رچستر، 
که  زمانی  تا  شدند  نزدیک تر  و  نزدیک  هم  به  تصور 
رچستر قلب لطیف و مهربانی را خارج از قلب خشن 
خود یافت. رچستر عالقۀ شدید خود را به خاطر تعدد 

ازدواج شان  سال گرد  در  اما  نمی کرد،  آشکار  زوجین 
قلبی  با  جین  شد.  رچستر  سابق  ازدواج  متوجه  جین 
آتش سوزی  از یک  بعد  اما  آن جا دور شد  از  شکسته 
مهیب، به عمارت ویران شدۀ رچستر بازگشت. جین، 

زن،  که  حالی  در  یافت  نابینا  را  رچستر 
پیروز شد و دو  بود. عشق  خود را کشته 
عاشق دوباره به هم پیوستند و در خوشی 

و سعادت زنده گی کردند.
 

7. ملکۀ ویکتوریا و آلبرت
خانوادۀ  مورد  در  عاشقانه  داستان  این 
در  سال   ۴۰ که  است  انگلیسی  سلطنتی 
مرگ همسرش به سوگ نشست. ویکتوریا 
دختری بانشاط، خوش رو و شیفتۀ نقاشی 
بود. او در سال 18۷3 بعد از مرگ کاکای 
سلطنت  تخت  بر  ششم،  ویلیام  خود 
او   18۴۰ سال  در  کرد.  جلوس  انگلیس 
آلبرت،  پرنس  خود  پسرعموی  اولین  با 
در  آلبرت  پرنس  ابتدا  در  کرد.  ازدواج 
می رسید،  نظر  به  ناآشنا  محافل،  بعضی 
که  می خواست  او  بود.  آلمانی  او  چون 
خانواده اش را به خاطر پشتکارش، صداقت 
و فداکاری بیش از حدش شگفت زده کند. 
این زوج دارای 9 فرزند شدند. ویکتوریا 
به  او  داشت.  دوست  بسیار  را  فرزندانش 
توصیه های آن ها در مملکت داری به ویژه 
آلبرت  که  زمانی  می کرد.  اعتماد  سیاست 
آسیب  ویکتوریا  کرد،  فوت   181۶ در 
شدیدی دید. او به مدت 3 سال در محافل 
باعث  او  گوشه نشینی  نشد.  ظاهر  عمومی  
بسیار  او شد. کوشش های  به  انتقاد عموم 
نفوذ  تحت  اما  شد.  ویکتوریا  زنده گی  در 
نخست وزیر بنیامین در اسراییل، ویکتوریا 
و  گرفت  سر  از  را  عمومی  خود  زنده گی 
مجلسی در 18۶۶ افتتاح شد. اما ویکتوریا 
هرگز سوگ همسرش را پایان نمی داد و تا 
سال 19۰1 تا پایان زنده گی خود سیاه به 
تن کرد. در طی سلطنتش که طوالنی ترین 
سلطنت در تاریخ انگلیس بود، بریتانیا یک 
قدرت جهانی شد )خورشید هرگز غروب 

نمی کند(.
 

8. لیلی و مجنون
نظامی  گنجوی، شهرت خود  برجستۀ خراسان،  شاعر 
از یک  که  لیلی و مجنون  را مدیون شعر عاشقانه اش 
افسانۀ عربی الهام گرفته، می باشد. لیلی و مجنون یک 
تراژدی درمورد عشق نافرجام است. این داستان برای 
و  خطی  نسخ  در  و  است  شده  بازگو  و  نقل  قرن ها 
حتا روی سرامیک ها نگاشته شده است. عشق لیلی و 
قیس به دوران مکتب شان برمی گردد. عشق آن ها کاماًل 
عشق شان  آشکارشدن  از  آن ها  اما  بود  مشاهده  قابل 
را  تهی دستی خود  دلیل  به  جلوگیری می کردند. قیس 
به بیابانی تبعید کرد تا میان حیوانات زنده  گی کند. او 
به  بود.  شده  الغر  بسیار  و  می کرد  غفلت  خوردن  از 
دلیل همین رفتارهای عجیب و غریب او، به وی لقب 
دیوانه دادند. او با عرب های بادیه نشین دوستی می کرد. 
آن ها به قیس قول داده بودند لیلی را طی ستیز و زد و 
خوردی، نزد او بیاورند. در طی این زد و خورد، قبیلۀ 
رفتارهای  دلیل  به  لیلی  پدر  اما  خورد،  شکست  لیلی 
مجنون وار قیس با ازدواج آن ها مخالفت کرد و باالخره 
لیلی با شخص دیگری ازدواج کرد. پس از مرگ همسر 
لیلی، بادیه نشین ها جلسه یی بین لیلی و مجنون ترتیب 
با هم آشتی نکردند.  اما آن ها هیچ وقت کاماًل  دادند، 

فقط بعد از مرگ شان هر دو کنار هم دفن شدند.

 9. شاه جهان و ممتازمحل
با  ارجمندبانو،  نام  به  جوان،  دختری   1۶12 سال  در 
کرد.  ازدواج  شاه جهان  مغول،  امپراتور  فرمان روای 
و  آورد  دنیا  به  فرزند   1۴ محل  ممتاز  یا  ارجمندبانو 
ممتاز  مرگ  از  بعد  شاه جهان شد.  مورد عالقۀ  همسر 
تصمیم  و  بسیار غمگین شد  امپراتور  در 1۶29  محل 
کارگر  بیست هزار  او  بسازد.  او  برای  مقبره یی  گرفت 
به 2۰ سال  نزدیک  و  کرد  استخدام  را  فیل  ده هزار  و 
جهان  شاه  شد.  کامل  محل  تاج  مقبرۀ  تا  کشید  طول 
هرگز قادر نبود سنگ سیاه مقبره را که طراحی کرده 
بود، کامل کند. او توسط پسرش عزل شد و در قلعۀ 
را  خود  تنهایی  ساعت های  و  شد  زندانی  آگرا  قرمز 
محل  ممتاز  مقبرۀ  در  جاونا  رودخانۀ  تماشای  به 
می گذراند. او سرانجام در کنار معشوقش در تاج محل 

به خاک سپرده شد.
تهیه و ترجمه: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ/ 

کوهی کار
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داستان های  معروف ترین 
عاشقانۀ تاریخ و ادبیات
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پولیس  فرماندهان  از  شماری 
فساد  دلیل  به  که  می گویند  والیات 
در دستگاه عدلی و قضایی و رهایی 
کشتن  جز  به  زندان ها،  از  طالبان 

طالبان دیگر راهی ندارند.
در شرایطی که نیروهای بین المللی به 
رهبری امریکا در حالت خارج شدن 
میدان های  دارند،  قرار  افغانستان  از 
جنگ در این کشور در حالت تغییر 

قرار دارد و مرگبارتر می شود.
طور  به  دیگر  طالبان  حالی که  در 
گسترده مورد هدف نیروهای هوایی 
امریکایی قرار ندارند، آن ها به هدف 
اشغال مناطق حمالت گروهی را بر 
انجام  افغانستان  نظامی  پاسگاه های 
می دهند و این یک تغییر از تکتیک 
مردان  از  استفاده  با  فرار  و  حمله 

مسلح، مواد انفجاری و بمب گذاران انتحاری را نشان 
می دهد.

در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان برای جلوگیری 
متقابل  واکنش  می کنند،  تالش  طالبان  حمالت  از 
فرمانده نیروهای امنیتی افغان در سرتاسر این کشور 
به مردان تحت فرمان شان  بوده است؛ آن ها  روشن 
دستور داده اند که به جای گرفتن اسیر، جنگجویان 

طالب را به قتل برسانند.
کندهار  والیت  امنیۀ  فرمانده  عبدالرازق  جنرال 
را  اسیر  ارگان های عدلی و قضایی طالبان  می                        گوید، 
در بدل پول رها ساخته و آن ها دوباره به میدان جنگ 

بر می گردند.
 جنرال عبدالرازق که به سربازانش دستور داده است 
که طالبان را از بین ببرند، می گوید: در همه جاهایی 
در  همه  و  محاصره  جابجا  شدند،  تثبیت  طالبان  که 
امنیتی خود  آن جا کشته شدند. من از همۀ نیروهای 
تشکر می کنم که همۀ آن ها را کشتند و جای آن باقی 

همۀ  و  بگیرند  پول  دادستان ها  و  قاضی ها  که  نماند 
آن ها را از بین بردند. گپ خوب این است که همه از 
بین برده خواهند شد. فرمان من به عساکر این است 
که بعد از این آن ها را زنده نگذارند و به هر شکلی 

که باشد آن ها را از بین ببرند.«
مقامات پولیس در والیت کندز نیز می گویند که در 
تابستان جاری حمالت شورشیان مسلح خیلی شدید 
بود و آن ها انتخاب دیگر به جز از کشتن شورشیان 

نداشته اند.
کندز  والیت  امنیۀ  فرمانده  محسنی  مصطفی  جنرال 
به خبرگزاری رویترز گفته است: »به دلیل فاسدبودن 
و  محاکمه  را  آن ها  نمی توان  چون  قضایی  سیستم 
آن ها  بردن  بین  از  جز  به  دیگر  راه  ما  کرد،  زندانی 

نداریم.« 
جنرال امین اهلل امرخیل فرمانده امنیۀ والیت بغالن نیز 

فرمان اسیر نگرفتن شورشیان را صادر کرده است.
آیا صدور همچو  که  می شود  مطرح  پرسش  این  اما 
و  افغانستان  داخلۀ  فرامین وزارت  با  تضاد  در  اوامر 

قوانین اففانستان قرار ندارد؟
بغالن  والیت  امنیۀ  فرمانده  امرخیل  اهلل  امین  جنرال 
در این رابطه گفته است که پالیسی دولت و وزارت 
به  نظامی  به حیث یک  او  داخله هم همین است و 
این عقیده است که باید به دشمن جواب دندان شکن 

داده شود. 
که  دیگری  دالیل  از  یکی  که  می نویسد  رویترز 
امنیتی  نیروهای  باالی  طالبان  گروهی  حمالت 
رییس جمهور  که  است  این  یافته  افزایش  افغانستان 
کرزی دستور داده است که از اسلحۀ ثقیله در برابر 

شورشیان در مناطق مسکونی استفاده نشود.
رییس  کرزی  حامد  میالدی  جاری  سال  اوایل  در 
جمهور افغانستان هزاران زندانی طالب را به شمول 
قلمداد  را خطرناک  آنها  متحده  ایاالت  که  تنی   1۰۰
که  می گویند  مقامات  کرد.  رها  زندان  از  بود،  کرده 
اکثر این افراد رها شده مردان جنگ آزموده بوده اند 
و آن ها با جلب جنگجوجویان دیگر دوباره به میدان 

برگشته اند.
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روند بازشماری آرا...
کرده نمی توانند، چه به طرف ما چه به طرف جانب مقابل.«
در همین حال داوود سلطانزوی عضو تیم تحول و تدام به 
رهبری اشرف غنی احمدزی به خبرنگاران گفت: با وجود 
اینکه تیم ما مالحظاتی جدی نسبت به روند بررسی مجدد 

آرا دارید اما نتیجه آن را می پذیرد.
گروگان  را  افغانستان  مردم  نمی خواهیم  ما  داد:  ادامه  وی 
سلیقه خود بسازیم در حالیکه نه تنها در تهیه دستور کارها 
اما  داریم  مالحظاتی  نیز  آرا  مجدد  بررسی  به  نسبت  بلکه 
نمی شد  آغاز  روند  این  اینکه  از  روندی  چنین  افتادن  راه 

بهتر است.
سلطانزوی تأکید کرد: در روند بررسی مجدد آرا شفافیت 

کامل وجود دارد و نتایج آن را می پذیریم.
ملل  سازمان  معاونت  هیئت  دفتر  یا  یوناما  حال  همین  در 
متحد در افغانستان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده، 
اما به تازه گی »یان کوبیش« نماینده ویژه ملل متحد در کابل 
گفته است که کاندیداهای انتخابات افغانستان نباید از روند 

بررسی مجدد آرا نگرانی داشته باشند.

آیا حکومت موقت...
دولت،  تشکیل  چشم انداز  خصوص  در  محرمانه 
کنونی  رییس جمهوری  کرزی  حامد  دولت  مقام های 
افغانستان گفته اند که بهترین راه برای خروج از بحران 
تشکیل نوعی دولت موقت است که توسط یک کمیته 
طالبان،  گرفتن  قدرت  سبب  بحران  این  شود.  اداره 
تضعیف تالش ها برای رشد اقتصاد و بدبینی نسبت به 

آینده دموکراتیک افغانستان شده است.
گفت:  کرزی  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین 
چه اتفاقی می افتد اگر فعالیت نهادهای حقوقی متوقف 

شود؟
با این حال، این مقام از حمایت علنی از تشکیل دولت 
این  راه حل  که  دارد  تاکید  و  کرده  خودداری  موقت 
بحران باید در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد. 
اتفاق می افتد که زمانی که یک گروه در  این  معموالً 
جریان بحران های سیاسی قدرت را بدست می گیرند 
)همانند مصر و تایلند( افراد مسوول می گویند که این 
دموکراسی  از  و حمایت  نظم  راستای حفظ  در  اقدام 
مطرح  هم  افغانستان  در  مساله  این  است.  بوده  الزم 
برای  راه حل  آخرین  منزله  به  اقدامی  چنین  و  است 

نجات دموکراسی شناخته می شود.
انتخابات  دوم  دور  نتایج  می تواند  همچنین  عمل  این 
از  را بی اعتبار کند. یکی  افغانستان  ریاست جمهوری 
مقام های ارشد افغانستان گفت: من کسانی را می بینم 
درباره  مردم  هستند.  مساله  این  نگران  شدت  به  که 
تکرار جنگ داخلی که پس از خروج نیروهای شوروی 
می گویند.  سخن  شد،  حاکم  افغانستان  بر   1989 در 
خاطرات مردم از دهه 199۰ هنوز زنده و واقعی است 

و مردم نمی خواهند که چنین مساله یی تکرار شود.

سیمین بهبهانی شاعر بلند...
سیمین در سال 132۵ خورشیدی با حسن بهبهانی ازدواج 
خانوادگی  نام  اما  شد.  جدا  وی  از   13۴9 سال  در  و  کرد 

بهبهانی را برای همیشه حفظ کرد.
بخش عمده غزل  های سیمین بهبهانی در سی و پنج سال 
گذشته رنگ و بوی سیاسی، اجتماعی، زبانی یگانه و بسیار 
قصد  که   1388 سال  در  بهبهانی  خانم  داشت.  جسورانه 
داشت برای سخنرانی در روز جهانی زن درباره فمینیسم به 

پاریس برود ممنوع الخروج شد.
تا کنون چندین بار از وی به علت حمایت همیشگی  اش 
ایران قدردانی شده   از آزادی  های اجتماعی و سیاسی در 
است. در سال 13۷8 سازمان جهانی حقوق بشر در برلین 
پاتخت آلمان، مدال »کارل فون اوسی یتسکی« را به سیمین 
»لیلیان هیلمن  نیز جایزه  بهبهانی اهدا کرد. در همین سال 
/ داشیل هامت« را سازمان دیدبان حقوق بشر به وی اعطا 
کرد. در سال 1392 )2۰13( نیز جایزه »یانوش پانونیوش« 
هنگری با حضور بانوی شعر فارسی در شهر پچ این کشور 

به وی تقدیم شد.
شده  منتشر  شعر  مجموعه   2۰ تاکنون  بهبهانی  سیمین  از 
سال  در  شکسته«  تار  »سه   نام  با  مجموعه  نخستین  است. 
سیمین  اشعار  »مجموعه  عنوان  با  ها  آن   آخرین  و   133۰
بهبهانی« در سال 139۰ به همت نشر نگاه روانه بازار کتاب 

شده است.

فرماندهان کندز، بغالن و قندهار:

به دلیل فاسدبودن قضا راه دیگری جز کشتن طالبان نداریم

دواړه نوماند د اپوزیسیون... 
د اپوزیسیون د مرش او د هغه د ټاکلو په اړه ال 

هم اختالف شته او دا مسایله دواړو نوماندو 

اړه  به په دې  ته پرېښودل شوه، چې هغوی 

خربې کوي او دا مسایل به حل کوي.

ورځ  تېره   ( ټیم  همپالنې  او  اصالحاتو  د 

دواړه  چې  شوې  ټاکل  وویل،   ) مازدیګر 

دې  په  کېني  رسه   ) شنبه  سه  نن   ( نوماند 

او نن ) چهار شنبه( د  مسایلو بحث وکړي 

هغه   وکړي.  غونډه  کمېسیون  یووايل  ميل 

خپله  په  به  کمېسیون  یووايل  ميل  د  وايي، 

او  ترتیب  هم  اعالمیه  ګډه  یوه  کې  غونډه 

په کې حل  به  مسایل  ټول  خپره کړي، چې 

شوي وي.

د  ټیم  دوام  او  تحول  د  مو وکړه، چې  هڅه 

له  خو  واخلو؛  رسه  ځانه  له  هم  نظر  غړو 

پرلپسې ټيلفون کولو رسه رسه د یاد ټیم یوه 

ویاند هم غوږۍ وانخیسته. 

ویيل،  ذکي  الله  فیض  ویاند  ټیم  یاد  د  خو 

ميل  د  چې  وه،  موظفه  کمیټه  لومړنۍ  چې 

تعریف کړي، چې څنګه  وحدت حکومت 

یو حکومت دی او د دې حکومت حقوقي 

کمیټه  دغه  راز  دغه  کړي؛  تثبیت  بنسټ 

حکومت  وحدت  ميل  د  چې  وه،  موظفه 

په دې  او ماموریت مشخص کړي؛  اهداف 

دویمې  شوې؛  تایید  طرحې  برخو  څلورو 

او د  پریکړه وکړه  برنامې  په ميل  کمیټې هم 

رایو په اکرثیت موافقې ته ورسیدل.

د ميل یووايل کمېسیون د دواړو نوماندو له 

مخکښو غړو جوړ دی، چې اوه ورځې يې 

توافق ته د رسېدو لپاره ګډ کار وکړ.

خپلواک  ټاکنو  د  چې  ده،  وړ  یادونې  د 

پایلو  د  ټاکنو  د  دوی  چې  ویيل،  کمېسیون 

تفتیش چټک کړی  رایو  د  لپاره  اعالن  ژر  د 

دی او هڅه کوي چې هره ورځ له زرو ډېر 

صندوقونه تفتیش يش. 

د  ورځ  تېره  هم  کرزي  حامد  ولسمرش 

خپلواکۍ د ورځې ملانځلو پر مهال په خپله 

وینا کې هیله وښوده، چې د نوماندو ترمنځ 

وویل،  هغه  ورکړي.  پایله  ژر  توافق  شوی 

خلک بې صربانه د ټاکنو پایلو ته په مته دي. 

نوموړي ډاډ وښود، چې د ولسمرشۍ دواړه 

حکومت   » »مضبوط  یو  ګډه  په  به  نوماند 

رامنځته کړي.

امیدوارم نتیجۀ انتخابات...
تالش  هم  افغانستان  پیشرفت 
جهان  ترقی  کاروان  از  و  کنند 

عقب نمانند.
نامزد  دو  بین  حالیکه  در  کرزی 
اشرف غنی  جمهوری  ریاست 
عبداهلل  عبداهلل  و  احمدزی 
ایستاده بود با اشاره به انتخابات 
گذشته گفت: »امیدوار هستیم که 
نتیجه  افغانستان زودتر  انتخابات 
بی صبرانه  افغانستان  ملت  بدهد، 
بردار  انتظار هستند و هر دو  در 
ما که با هم توافقاتی را کرده اند، 
توافقات  افغانستان  ملت  خیر  به 

شان به نتیجه برسد.«
گذشته  سال   13 در  کرزی 
رییس جمهوری افغانستان بوده و 
آینده  هفته های  تا  می رود  انتظار 
یکی از این دو نامزد جای او را 

بگیرد.
رییس جمهوری افغانستان گفت 
انتظار دارد که افغانستان صاحب 
حکومتی شود که از آن همه ملت 

باشد.
شاه  امان اهلل  سلطنت  زمان  در 
 ،1919 سال  در  افغانستان  جوان 
پایان  برای  بریتانیا  و  کشور  این 
انگلیس،  و  افغان  سوم  جنگ 
»پیمان راولپندی« را امضا کردند.
که  بریتانیا  پیمان  این  براساس 
سیاست  قیمومیت  زمان  آن  تا 
عهده  به  را  افغانستان  خارجی 
افغانستان  کامل  استقالل  داشت، 
آن  از  شناخت.  رسمیت  به  را 
مختلف  دولت های  تاکنون  زمان 
روز  این  در  سال  هر  افغانستان 

مراسمی برگزار می کنند.

ارتـش پنـهان...
 می توانند در طول سرحد، رفت و آمد کنند.

کوچی ها نیز نیروی اجتماعی دیگری است که از 
و  زندگی  سبک  و  نمانده  پنهان  آی  اس  آی  دید 
پیشامدرن  و  نقل سنتی  و  از سیستم حمل  استفاده 
حمل  به  قادر  آسانی  به  تا  است؛  شده  سبب  آنان 
نیاز  مورد  لوازم  دیگر  کنار  در  مرگبار  های  سالح 
یک زندگی ساده بیابانی در طول خطوط مرزی و از 

یک کشور به کشور دیگر باشند.
با این حساب، تجهیز قبایل دو سوی دیورند برای 
دشواری  کار  هرگز  ضرورت،  به  بنا  آی  اس  آی 
نیست و به این ترتیب، پاکستان و سازمان جاسوسی 
در  اجتماعی  پنهان  ارتش  یک  عمل  در  کشور  آن 
و  لزوم  مواقع  در  که  دارد  افغانستان  جامعه  درون 

ضرورت به آن متوسل می شود.
قبایل  تجهیز  با  امر  ابتدای  در  نیز  طالبان  حرکت 
به  مجاهدین  عملکرد  و  مدیریت  شیوه  از  ناراضی 
وسیله پاکستان و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه 

ای آن متولد و سازمان داده شد.
بنابراین، درک و کشف این حقیقت نه برای شورای 
امنیت ملی و نه حتی برای مردم افغانستان، دشوار 
نیست، آنچه در این میان، اهمیت ویژه دارد، نحوه 
و امکانات مقابله با این ارتش پنهان پاکستان است.

قبایل  با  رویارویی  برای  ای  اراده  که  است  طبیعی 
شاید  که  هایی  ملیشه  و  پاکستان  به  وفادار  سنتی 
برای چه هدفی تجهیز شده  از کجا و  ندانند  خود 
و  دفاعی  لحاظ  به  افغانستان،  و  ندارد  وجود  اند، 
امنیتی نیز در موقعیتی نیست که برای چنین واکنشی 

آمادگی داشته باشد.

از جانب دیگر، این معضل، تازه و نوظهور نیست 
که با توسل به راهکارهای کوتاه مدت و زودبازده به 
مهار و مقابله با آن رفت؛ بلکه ریشه های نیرومندی 
کشور  دو  نامبارک  همسایگی  گذشته  تاریخ  در 
دارد و به همین دلیل، برای حل آن نیز می بایست 

راهکارهای عاقبت اندیشانه و بلندمدت پیدا کرد.
به نظر می رسد روشن شدن تکلیف حقوقی خط 
مرزی دیورند، حل مساله تابعیت و درآوردن رفت 
و آمد ساکنان دو سوی مرز تحت کنترل ضوابط و 
نورم های رایج در مرزهای همه کشورهای جهان و 
اعمال کنترل شدیدتر بر مرزها شاید بتواند به حل 
دایمی این معضل کمک کند و بعید نیست که یکی 
تحت  نیز  اقدامات  این  از  پاکستان  های  هدف  از 
فشار قرار دادن دولت افغانستان برای روشن شدن 

وضعیت خط دیورند باشد.



نامزدان اگر تفاهم نکنند...
این  دوبار  و  است  انداخته  راه  به  را  دموکراسی  نظام 
روند به ناکامی مواجه گردیده است؛ این بار سوم است 
که در راه نهادینه ساختن دموکراسی به مشکالت بزرگ 

مقابل گردیده است.
مردم افغانستان در این انتخابات با شوق و عالقۀ زیاد 
سهم گرفتند، چنانچه هفت میلیون در دور اول و هشت 
انتخابات شجاعانه  میلیون یک صد هزار در دور دوم 
و با نظم خاص به پای صندوق های رأی رفتند و رأی 
آیندۀ  رهبر  انتخاب  برای  را  خود  ارادۀ  مردم  دادند؛ 
ابراز  طالبان  تهدید  از  ترس  و  خوف  بدون  کشور، 

داشتند.
مردم برای چه رأی دادند؟

مردم برای آن رأی دادند که دموکراسی در کشور تقویت 
حکومت داری  و  بیاید  حکومت  نظام  در  تغییر  شود؛ 
فساد  با  بگیرد؛  را  خراب  حکومت داری  جای  خوب 
گردد؛  تطبیق  کشور  سطح  در  قانون  گردد؛  مبارزه 
قوماندان های غیر مسوول و زورگویان مهار گردند؛ با 
و  بیکاری  با  گیرد؛  واقعی صورت  مبارزۀ  مخدر  مواد 
فقر مبارزه گردد؛ سرمایه های داخلی و خارجی برای 
سرمایه گذاری جذب گردد؛ سطح های آب و تولید برق 
از اولویت ها باشد تا اراضی تحت آب بیاید و آب های 
کشور ما مهار و برق در عوض تولید صادر گردد و به 
نانی در دسترخوان تهی  ویژه مردم می خواهند قرِص 

شان افزود گردد.
سیاسی  اهداف  به  رسیدن  برای  که  می دانند  مردم 
احساس  ضرورت  اعتماد  قابل  امنیت  به  اقتصادی  و 
می گردد؛ امنیت کشور ما ابعاد داخلی و خارجی دارد 
ترس  و  بدون خوف  قانون  تطبیق  داخلی  بُعد  در  که 
باالی زورمندان ما را به هدف می رساند؛ تطبیق قانون 
را  امنیت  عدالت  تحقق  می بخشد؛  تحقق  را  عدالت 
تأمین می کند؛ زمانی که امنیت تأمین شد سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی جرأت پیدا می کنند تا در افغانستان 

بیایند و سرمایه گذاری کنند.
این سرمایه گذاری ها است که فقر را مهار می سازد و 
به هر اندازه یی که بیکاری از بین برود و کشت بدیل 
جنگ  پیمانه  همان  به  گردد  تریاک  کشت  جاگزین 
جا  همین  می رود.  بین  از  نهایت  در  و  شده  محدود 
است که از درگیری های داخلی فارغ و تنها با مداخلۀ 

خارجی ها درگیر می مانیم.
مردم با چنین تفکری برای نامزدان رأی دادند و وجیبۀ 
خود را ایفا کردند؛ انتظار داشتند که دو نامزد محترم با 
احساس مسوولیت آرزوهای شخصی و قدرت خواهی 
خود را قربان بسازند و دموکراسی را از بحران کنونی 

نجات داده، نامش را در تاریخ کشور ثبت نمایند.

به گونه یی که رهبران دموکراسی نخست افغانستان: میر 
غالم محمد غبار، دکتر عبدالرحمن محمودی، براتعلی 
تاج، عبدالحی عزیز، دکتر عبدالقیوم رسول، میر محمد 
در  امروز  که  کردند  چنین  دیگران  و  فرهنگ  صدیق 

دل های ما جا دارند.
 متأسفانه کار این دور انتخابات را به جنجال کشاندند؛ 
اتهام  آواز  داد؛  نشان  ضعف  انتخابات  ملی  کمیسیون 
یافته  سازمان  تقلب  از  سخنگویان  شد؛  بلند  تقلب 
حرف زدند و انتخاباتی که تصور می شد، پیروز شود به 
انتخابات  با کمیسیون  ناکامی کشانیده شد؛ یک جناح 

قطع ارتباط کرد؛ بحران جدی تر شد.
بر  والی  توسط  موازی  حکومت  ساختن  شنیدن  با 
حال و بلند شدن آواز غیر مسووالنه در کابل، بحران 

شدیدتر شد.
دو  این  از  یک  هیچ  به  که  افغان ها  از  تعداد  یک  ما 
جناح ارتباطی نداشتیم، جمع یک تعداد  شخصیت های 
مستقل و به مساعدت سه چهار نفر دو جناح که با ما 
برای  را  وطنی خود  و  مساعی جمیله  داشتند؛  ارتباط 
جلوگیری از تشنج و بحران با نیت نزدیک ساختن دو 
نامزد رقیب انتخاباتی آغاز کردیم؛ اول با دکتر عبداهلل 
عبداهلل مالقات و نظریات شان را شنیدیم؛ بعد با دکتر 
اشرف غنی احمدزی مذاکره کردیم و از وی خواستیم 
مالقاتی با دکتر عبداهلل عبداهلل نماید، او این پیشنهاد ما 
قبول کرد و گفت و در هر جا  قید و شرط  را بدون 
و در هر زمان برای مالقات و مذاکره حاضر می باشد؛ 
وقتی از این مالقات خود با یان کوبیش نمایندۀ سازمان 
سفیر  معاون  اروپا،  اتحادیه  سفیر  افغانستان،  در  ملل 
انگلستان صحبت کردیم، هر یکی  امریکا و شاژدافیر 
شان استقبال کرده گفتند که مشکل افغانی است و باید 

توسط افغان ها حل گردد و ما از آن حمایت می کنیم.
بعد از داشتن این حمایت بار دوم با دکتر عبداهلل عبداهلل 
برای  آماده گی  که  را  اشرف غنی  دکتر  پیام  و  مالقات 
را  مالقات  این  عبداهلل  دکتر  رساندیم.  بود،  مالقات 
صرف با این شرط که از برد و باخت انتخابات حرفی 
انتظار مالقات  در  و  مطمین شده  ما  کرد.  نباشد،قبول 
دوم با اشرف غنی احمدزی بودیم که خبر تعیین هیأت 
کریم  و  اول  معاون  قانونی  یونس  یعنی  جناب کرزی 
را  مالقات  این  ما  ورنه  شد.  بلند  دوم  معاون  خلیلی 

فعال کرده بودیم و ضرورت مسافرت جان کری وزیر 
خارجۀ امریکا نمی گردید.

این گونه مساعی ما نا تمام ماند، مگر دو مسافرت وزیر 
خارجۀ امریکا بستر را برای حل مشکل فراهم ساخته تا 

حکومت وحدت ملی را تشکیل کنند.
این دو نامزد اعالمیه یی مشترکی را نیز به امضا رسانده 
اند؛ اما زمانی که ما از زبان سخنگویان آنها می شنویم؛ 
حس می کنیم آن طوری که از حکومت وحدت ملی ما 
برداشت داریم، با تلقی سخنگویان هر دو طرف تفاوت 
و  ایتالفی  حکومت  یک  به  بیشتر  آنها  تفسیر  و  دارد 

تقسیم قدرت شبیه می باشد.
تا هنوز سخنگویان دکتر عبداهلل عبداهلل از تقسیم قدرت 
اشرف غنی  سخنگویان  و  می زنند  سخن  مساویانه 

احمدزی از مشارکت گپ می زنند.
نداریم؛ زیرا  تعبیر کاری  این دو  با  ما  به هر صورت، 
برداشت ما این است که این دو قدرت به اشتراک هم 
مگر با انتخاِب نخبه گان استادان پوهنتون ها)دانشگاه ها( 
و  اقتصاد  متخصصین  و  روشنفکران  اکادیمسن ها، 
سیاست اگر حکومت مشترکی را تشکیل کنند، آن را ما 

حکومت وحدت ملی می شناسیم.
حضار گرامی!

از  نجات  که  داریم  قرار  حساسی  مرحلۀ  یک  در  ما 
ارتباط  نامزد  دو  این  گذشت  و  فداکاری  با  بحران 
می گیرد تا در ظرف چند روز آینده گره ها را باز کنند 
تا رییس جمهور جدید افغانستان در جلسۀ آیندۀ ناتو 
تا  کند  تنظیم  را طوری  افغانستان  کند، وضع  اشتراک 
حمایت  و  اقتصادی  نظامی،  کمک های  باشد  توانسته 

سیاسی دوستان جهانی را جذب کند.
برای آن که ما کمکی برای رفع این مشکل کرده باشیم؛ 
از آدرس آجندای ترتیب  بین االفغانی را  این گتفمان 
کردیم تا حکومت وحدت ملی با تشکیالتی که ما فکر 
مذاکرۀ  با دو هیأت  آن  بارۀ  در  ارایه گردد و  می کنیم 

آزاد صورت گیرد.
طالبان  دست جمعی  حمالت  امروز  که  کنید  مالحظه 
پاکستان،  آی اس آی  استخباراتی  سازمان  برنامۀ  طبق 
سرحدی  والیات  به  پاکستان  اردوی  راکتی  حمالت 
خراب  اقتصادی  وضعیت  طرف؛  یک  از  ما  کشور 
در  شد  نشر  پیش  روز  چند  که  خبری  مخصوصًا 

والیات بلخ، هرات، قندهار و کابل که سه والیت مهم 
و  شده  مواجه  رکود  به  کاماًل  اقتصاد  است  افغانستان 
داد  خبر  پیش  روز  چند  زراعت  وزیر  است؛  ایستاده 
که چندین پروژۀ انکشافی وزارت زراعت نسبت نبود 

بودجه توقف کرده است.
ما می نگریم که مشکالت اقتصادی به سویۀ حاد شده 
می رود؛  شده  زیاد  روز  هر  بیکاران  شمار  که  است 
پروژه ها توقف می کند؛ بودجه وجود ندارد و این نشان 
دهندۀ آن است که مردم به طرف گرسنه گی می روند و 
قیام گرسنه گان جامعۀ ما را تهدید می کند اگر این دو 

نامزد راه حلی پیدا نکنند.
تبدیل  دنباله دار  داستان  به  که  انتخابات  داستان  دوام 
شده است و انجام آن نزد هیچ کسی روشن نیست که 
چه زمانی تمام می شود و کمیسیون انتخابات می تواند 
نتیجۀ انتخابات را اعالم کند تا این ها حکومت خود را 
نامزدان  این  لندن؛ چون  کنفرانس  به  بروند  و  بسازند 
بهتر می دانند که جامعۀ جهانی آن توجه  ما  به  نسبت 
افغانستان  به  به سال 2۰۰1تا 2۰۰9  و عالقه یی را که 
داشت امروز آن عالقه را ندارد، بلکه منطق قوی یی که 
لندن  کنفرانس  به  باید  افغانستان  آیندۀ  رییس جمهور 
ارایه کند و اعضای اشتراک کننده را قناعت دهد و از 
که  را  دوست  کشورهای  افکار  تا  بتواند  لندن  تربیون 
مالیه دهندگان این کشورها است و پول از جیب آنها 
این  از  افغانستان  افغانستان کمک شود و  به  تا  می آید 

رکود بیرون شود.
نامزد  دو  این  زمان  و  است  زمان  نیازمند  مسایل  این 
کنند  جنجال  و  جار  اگر  دو  هر  و  است  تنگ  بسیار 
که  گونه یی  به  آرا  تفتیش  در قسمت  را  زمان خود  و 
به نقص مملکت  ادامه دهند؛  اند،  داده  ادامه  امروز  تا 
اینان اگر  افغانستان و  است و این ظلم است به ملت 
به ملت ما ظلم کنند ما که تاریخ می نویسیم در قسمت 
شان رحم نخواهیم کرد و حقایق را به نسل های آینده 
انتقال خواهیم داد و افکار عامه را به ضِد شان بسیج 

خواهیم کرد.
بنأ زمان آن رسیده است تا این برادران ما بدون تعلل و 
بدون کشتن وقت با هم به تفاهم برسند و به گونه یی 
که اعالمیۀ مشترک را امضا نموده اند، آن را پیاده کنند و 
حکومت مشترک شان را بدون تردد به میان آورند تا به 
مسایل حاد امروزی راه حل دریابند و ملت افغانستان 
تهدیداتی  و  خراب  اقتصاد  گرسنه گی،  نگرانی،  از  را 
که کشور همسایۀ ما به دارد و هر روز برای ما راکت 
تحفه می فرستد، نجات دهد؛ در غیر آن، هر دو نامزد 
در برابر تاریخ افغانستان مسوولیت مهم و تاریخی را 
محاکمه  به  را  اینان  تاریخ  و  داشت  خواهند  عهده  به 

خواهد کشاند.
تشکر.
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فابرگاس: 

چلسی کار مرا آسان کرده است

رئال  عنوان کرد خریدهای خوب  بارسلونا  سرمربی 
برده  باال  فصل جدید  برای  را  او  تیم  انگیزه  مادرید 

است.
لیون  گل  شش  با  شد  موفق  شب  دوشنبه  بارسلونا 
مکزیک را شکست دهد و فاتح جام »خوآن گامپر« 

شود.
لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا که اولین جامش را 
گفت:  بازی  این  از  پس  آورد،  دست  به  تیم  این  با 
بازی خوبی برای ما بود. این بازی می تواند ما را برای 
بازیکنانی  مبنای  بر  کند.  آماده  به خوبی  فصل  پیش 
که به خدمت گرفته ایم ترکیب تیمم را چیدم. وظیفه 
را  سیستم   بهترین  که  است  این  مربی  عنوان  به  من 
برای بازیکنان در نظر بگیرم. کیفیت فردی بازیکنانم 
مسابقه  زمین  در  را  این  می خواستم  من  و  باالست 
نشان دهم. خیلی خوب توپ را به گردش در آوردیم 
و توانستیم بازی کامال برتری را به نمایش بگذاریم. 
بدنسازی سختی را  ما در روزهای گذشته تمرینات 
پشت سر گذاشتیم. خیلی خوب بود اگر لیگ اسپانیا 

بازیکن  هشت  هفت  با  می شد.  شروع  دیگر  ماه  دو 
جدیدی که به خدمت گرفتیم توانستیم به هماهنگی 
خوبی در این زمان کم برسیم و باعث شدیم هواداران 

حاضر در ورزشگاه نوکمپ از بازی ما لذت ببرند.
و  مادرید  رئال  خریدهای  درباره  بارسلونا  سرمربی 
عملکرد این تیم گفت: بهتر است که به خودمان نگاه 
کنیم و کاری به تیم های دیگر نداشته باشیم ولی باید 
بگویم که رئال مادرید بازیکنان خوبی را به خدمت 
گرفته و این انگیزه ما را برای این فصل باال می برد. 
برای من تنها خوشحالی هواداران مهم است که آن را 
دیدیم. هیچ فشاری روی بازیکنان من نیست. باید در 

همه بازی هایمان به همین شکل بازی کنیم.
انریکه در پایان گفت: همکاری مسی و نیمار در بازی 
برابر لیون خوب بود. آنها بار دیگر کیفیت باالی بازی 
خود را نشان دادند. البته از بازیکنان جوان تیمم راضی 
هستم که این فصل به تیم اضافه شده اند. بازیکنانی 
مثل ساندرو و منیر الحدادی این فصل به ترکیب تیم 
ما اضافه شده اند و در بازی برابر لیون نیز نشان دادند 
که هماهنگی خوبی با دیگر بازیکنان دارند. بستگی 
اصلی  ترکیب  در  آنها  که  دارد  عملکرد خودشان  به 
باشند یا نه. من تا اینجا از عملکرد این بازیکن جوان 
راضی ام. بارها گفته ام و باز هم می گویم که از نیمکتم 
و چهره های جوانی که در اختیار دارم راضی هستم. 
خوشحال  را  من  و  هستند  کردن  بازی  تشنه  آنها 

می کنند.
تیم  از  خانه  در  باید  لیگا  نخست  هفته   در  بارسلونا 

الچه پذیرایی کند.

اسطوره فوتبال برزیل در ۷3 سالگی برای بار سوم 
ازدواج کرد.

قهرمان سه دوره جام جهانی که افتخارات فردی 
و تیمی زیادی دارد، برای سومین بار ازدواج کرد. 
همسر پله ژاپنی تبار بوده و در آمریکا به دنیا آمده 

است.
چولبی  رزماری  با   19۶۶ سال  در  بار  اولین  پله 
ازدواج کرد و در سال 19۷8 از او جدا شد. پله 
برای دومین بار در دهه 9۰ با آسیریا ازدواج کرد 

و اکنون سومین ازدواج خود را تجربه کرد.
دارد  فرزند  هفت  خود  قبلی  ازدواج  دو  از  پله 
دلیل  به  او در حال حاضر  فرزند  بزرگ ترین  که 
پول شویی در زندان به سر می برد. یکی از دختران 
سرطان  به  ابتال  دلیل  به  سالگی   1۷ در  نیز  او 

درگذشت.

لندن  آبی پوشان  اسپانیایی  هافبک 
برنلی  برابر  تیمش  پیروزی  در  که 
درخشان ظاهر شد، گفت که به آسانی 
توانسته به زنده گی در استمفوردبریج 

خو بگیرد.
سسک فابرگاس که در به ثمر رسیدن 
شب  یک  بر   3 پیروزی  گل  سه  هر 
دوشنبه چلسی برابر برنلی تأثیر گذار 
آبی پوشان  برای  بازی  که  گفت  بود، 
لندن کار بسیار آسانی است و خیلی 
زودتر از آنچه تصور می شد توانسته 
جدیدش  تیم  در  بازی  فضای  به 

عادت کند.
هافبک پیشین بارسلونا که ماه گذشته 
یورویی  میلیون   3۷.۵ قراردادی  با 
جمع  به  و  شد  جدا  کاتاالن ها  از 
به  پیوست،   مورینیو  ژوزه  شاگردان 
اینجا  گفت:  اسپورت  اسکای  شبکه 
مرا  کار  تیم  بازیکنان  چلسی  در 
راحت می کنند. از اولین روزی که به 
این تیم پیوستم همه به من خوشامد 
گفته اند و من با اعضای کادر فنی و 
بازیکنان تیم نیز خیلی راحتم. ارتباط 
میان ما خوب است و به همین دلیل 
روی  پیش  موفقی  سال  دارم  انتظار 

داشته باشم.

فابرگاس اعتراف کرد که خودش هم 
امسال  تابستان  نمی کرده  پیش بینی 
که  خصوص  به  بپیوندد،  چلسی  به 
رقیب  بازوبند  پیش  سال  چند  تا  او 
همشهری این تیم یعنی آرسنال را به 

بازو می بست.
کاری  چلسی  به  پیوستن  گفت:  او 
را  تصورش  هرگز  شاید  من  که  بود 
هم  قباًل  که  همانطور  اما  نمی کردم 
غیرمنتظره هاست.  از  پر  فوتبال  گفتم 
یکی از همین اتفاقات غیرمنتظره مرا 
می خواهم  حاال  و  آورد  چلسی  به 
انجام  تیم  این  برای  را  تالشم  تمام 
وضعیتی  از  گفتم  که  همانطور  دهم. 
و  راضی ام  دارم  حاضر  حال  در  که 

فقط می خواهم فوتبال بازی کنم.

انریکه:

 از خـریدهای رئـال مـادرید نمـی ترسـیم
پله برای سومین بار ازدواج کرد

ورزش

یادداشت: ُمدل پیشنهادی دولت وحدت ملی در افغانستان، از آدرس كنفرانس آجندای ملی، روز پنجشنبه 
)22اسد/مرداد( در نشستی در هوتل كابل استار ارایه شد.

در این نشست، شماری از نخبه گان سیاسی، استادان دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری از 
سفارت خانه های خارجی مقیم كابل اشتراک كرده بودند.

نخبه گان دانشگاهی و سیاسی، روی چارچوب پیشنهادی تشکیل دولت وحدت ملی در  این سیمینار،  در 
افغانستان كه از سوی كنفرانس آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت و گو كرده و 

پیشنهادهای شان را به منظور غنامندسازی هرچه بیشتر این طرح، ارایه كردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از روزنامۀ ماندگار به نشر میرسد



استقالل  سالگرد  پنجمین  نود  مراسم  در  کرزی  حامد 
افغانستان گفت که منتظر نتیجه انتخابات است و امید 

دارد توافقاتی که دو نامزد کرده اند نتیجه دهد.
عنوان  به  را  اسد   28 روز  سال  هر  افغانستان  دولت 
می گیرد.  انگلیس جشن  از  افغانستان  استقالل  سالگرد 
با حضور  به همین مناسبت، حامد کرزی در مراسمی 

دو  هر  روسای  دولتی،  رتبه  عالی  مقام های  حضور 
مجلس شورای ملی و سیاستمداران در مراسمی کوتاه 
با گذاشتن حلقه گلی بر پای منار استقالل در نزدیکی 

کاخ ریاست جمهوری شرکت کرد.
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی دو نامزد دور دوم 
افغانستان  جمهوری  ریاست  برانگیز  جنجال  انتخابات 

نیز کرزی را در این مراسم همراهی می کردند.
کرزی از استقالل افغانستان به عنوان روز کسب »عزت 
افتخار«  »این  که  و گفت  کرد  یاد  افغانستان«  آزادی  و 
نتیجه  و  افغانستان  ملت  فرد  فرد  فداکاری  مدیون 

همبستگی، اتحاد و اتفاق همه افغان هاست.
به  دست  همچنان  افغان ها  است  امیدوار  که  گفت  او 
دست هم دهند و همانطور که استقالل و آزادی کشور 
خود را حفظ کردند، برای...                ادامه صفحه 6
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سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور

استخباراتی  سازمان  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت  شورای 
در خاک  مرز  نزدیکی  در  را  قومی  ملیشه  ها  ده  پاکستان، 

افغانستان مسلح کرده است.
از  هدف  ای،  خبرنامه  انتشار  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
مسلح کردن این شبه نظامیان را برهم زدن اتحاد اقوام در 

دو طرف خط مرزی خوانده است.
در اعالمیه آمده است که سازمان استخبارات پاکستان برای 
هر ملیشه، ماهانه 3۰ هزار روپیه پاکستانی حقوق می پردازد.

تعداد دقیق این ملیشه ها مشخص نیست.
اعضای شورای امنیت ملی در گزارشی که به رییس جمهور 
حامد کرزی ارائه کرده گفته اند که آی اس آی تالش دارد 
با مسلح کردن ملیشه ها و تحریک آنها جنگ و ناامنی را 
در مناطق سرحدی به ویژه در خاک افغانستان تشدید کند.

این شورا، اجرای این طرح آی اس آی را خطرناک خوانده 
و به ارگان های امنیتی کشور دستور داده تا جلو تحقق این 

طرح را بگیرند.
پیش از این نیز شورای امنیت ملی کشور هشدار داده بود 
همچنان  و  افغانستان  امور  در  مداخله  به  پاکستان  اگر  که 
های  گزینه  کابل  دهد،  ادامه  خود  ای  توپخانه  حمالت 
اما  دارد؛  دست  روی  را  نظامی  گزینه  جمله  از  مختلف 
آنچه در  از کنش ها و واکنش های دوطرف،  نظر  صرف 
عمل اتفاق می افتد این است که تاریخ یکبار دیگر تکرار 
می شود و پاکستان راه های نفوذ سنتی اش در افغانستان 
را احیا می کند؛ راه هایی که در طول تاریخ، هرگاه اداره 
یا دست کم  و  آمده  کار  کابل روی  پاکستانی در  ای ضد 
بوده  برقرار  آباد  اسالم  و  کابل  میان  سرد  و  تیره  روابطی 
است، پاکستان با استفاده از آن به آسانی توانسته نفوذ خود 

در افغانستان را گسترش دهد و منافع بلندمدت خویش را 
تامین نماید.

ها،  راه  این  ترین  الوصول  سهل  و  ترین  معمول  از  یکی 
تجهیز و تشجیع قبایل سنتی دو طرف مرز به قیام عمومی 

است؛ اهرمی همیشه آماده در خدمت پاکستان.
افغانستان و پاکستان به دلیل ابهام و اختالف در وضعیت 
قومی،  بافت  و  یکسو  از  دیورند  المللی  بین  مرز  حقوقی 
فرهنگی و مذهبی قبایل ساکن دوسوی مرز از جانب دیگر، 
میان دو کشور  بر مرزهای طوالنی  کنترل چندانی  معموال 
اعمال نمی کنند و همین امر نیز زمینه ساز نفوذ آسان و بی 
درد سر گروه های تروریستی دست پرورده آی اس آی به 

داخل خاک افغانستان شده است.
قبایل ساکن دو سوی مرز نیز عمال تابعیت دوگانه دارند و 
بدون طی مراحل قانونی رایج برای تردد به دو کشور مجزا 
و مستقل به آسانی...                            ادامه صفحه 6

دواړه نوماند د اپوزیسیون د مرش او اجرایوي رییس ارتـش پنـهان پاکـستان

د صالحیتونو په اړه غږېږي
د ميل یووايل د کمېسیون ویاندویان هيله ښيي، چې 

لیدنې  منځي  خپل  له  نوماندو  ولسمرشۍ  د  به  نن 

وروسته ګډه اعالمیه خپره کړي او په ټولو مسایلو به 

یې توافق کړی وي. هغوی وايي، ټاکل شوې چې 

ناسته  وروستۍ  خپله  کمېسیون  يووايل  ميل  د  نن 

وکړي، ګډه اعالمیه چمتو او خپره کړي.

په  کمېسیون  یووايل  ميل  د  چې  وايي،  هغوی 

صالحیتونو  د  رییس  اجرايوي  د  کې  کمېټه  درېیمه 

او اپوزیسیون د مرش ټاکلو په اړ ال هم توافق نه دی 

خپله  په  به  نوماند  دواړه  ولسمرشۍ  د  خو  شوی، 

وروستۍ لیدنه کې دا مساله ختمه او نن به د توافق 

ګډه اعالمیه خپره يش.

د اصالحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سیدحسین اغا 

فاضل سانچارکي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې 

وویل، چې د ميل یووايل کمېسیون په دریو کمېټو 

کې خپلې چارې پیل کړې وي.

د  نوماندو  دواړو  د  کمېټې  لومړۍ  وینا،  په  هغه  د 

د  کمېټې  دویمې  کولو،  تهیه  په  پروګرام  او  برنامې 

ميل  د  کمېټې  درېیمې  او  حکومت  په  یووايل  ميل 

یووايل د حکومت په جوړښتونو کار کاوه.

دی وايي، چې لومړیو دواړو کمېټو په مسایلو توافق 

خو  شوي؛  ختم  مسایل  ټول  یې  منځ  تر  او  کړی 

درېیمې کمېټې په پنځو محورونو خپلې چارې پیل 

کړي، چې په ځینو یې ال هم توافق نه دی شوی.

تر  محور  لومړی  زیاتوي،  سانچارکي  ښاغلی 

راتلونکیو دوو کلونو پورې د لویې جرګې جوړول، 

د اجرایوي لومړي وزیر، درېیم محور  دویم محور 

د  چارواکیو  پوړو  لوړ  د  تعدیل،  قانون  اسايس  د 

ټاکلو د مېکانیزمونو رامنځته کول، د اجرایه پوست 

رامنځته کول او د نوي حکومت تر ۹۰ ورځو پورې 

ول،  کېدل  پاتې  دندو  خپلو  په  چارواکیو  امنیتي  د 

کې  مواردو  دې   په  کمېسیون  یووايل  ميل  د  چې 

اجرایوي  د  چې  وايي،  خو  دی.  رسېدلی  ته  توافق 

رییس د صالحیتونو او...                   ادامه صفحه 6

در  معاصر  نویسنده  و  شاعر  بهبهانی  سیمین 
بهبهانی  خانم  درگذشت.  تهران  در  شفاخانه یی 
که به خاطر سرودن غزل در وزن  های بی  سابقه 
»نیمای غزل« لقب داشت از حامیان جنبش  زنان 

ایران بود.
سیمین بهبهان غزل  سرای معاصر ایران بامداد سه  
شنبه )28اسد/ 19 آگوست( در سن 8۷ سالگی در 
شفاخانه پارس تهران درگذشت. خبرگزاری ایسنا 
این خبر را به نقل از پسر خانم بهبهانی اعالم کرد. 
این خبر از سوی خبرگزاری  های داخلی کشور به 

تأیید کدر طبی شفاخانه نیز رسیده است. 
علی بهبهانی، پسر ارشد سیمین بهبهانی در گفت  و 
گو با ایسنا گفت: »با همه تالش داکتران، متأسفانه 

ساعت یک بامداد مادرم درگذشت.«

او توضیح داد: »حال مادرم دیروز عصر اندکی بهتر 
اتفاقات  او متوجه  ما فکر می  کردیم  بود و  شده 
اطرافش است اما متأسفانه مثل شعله شمع که باال 
یک  ساعت  می  شود،  خاموش  بعد  و  گیرد  می  
درگذشته  او  که  دادند  خبر  بیمارستان  از  صبح 

است.«
نامدار  شاعر  این  بستگان  بهبهانی  علی  گفته  به 
حال  در  ایران  زنان  جنبش  حامیان  از  و  معاصر 
وی  آرامگاه  محل  انتخاب  برای  تصمیم  گیری 

هستند.
سیمین بهبهانی که به »نیمای غزل« »مادر ایران« و 
»غزل  بانوی ایران« شهرت دارد، از چهارشنبه )1۵ 
اسد، ۶ آگوست( به شفاخانه منتقل شده بود و در 
بخش مراقبت   های خاص بستری بود. در شامگاه 
پنج  شنبه 1۶ اسد علیرضا رئیس  دانا عضو کانون 
نویسندگان ایران و مدیر نشر نگاه که در سال  های 
اخیر وظیفه انتشار آثار سیمین بهبهانی را به  عهده 
سیمین  که  گفت  خبرگزاری  ها  به  است،  داشته 
 13۰۶ سال  سرطان   28 روز  )خلیلی(  بهبهانی 
خورشیدی در خانواده  ای فرهنگی دیده به جهان 
گشوده بود. پدرش عباس خلیلی، شاعر، نویسنده 
و مدیر روزنامه »اقدام« و مادرش فخرعظما ارغون 
از زنان پیشروی زمان خود بود و شعر نیز می  سر
ود....                                    ادامه صفحه 6

سیمین بهبهانی شاعر بلندآوازۀ زبان فارسی درگذشت

کرزی در روز استقالل:

امیـدوارم نتیجۀ انتخـابات به زودی مشخـص شود


