
ادامۀ تنش ها بر تشکیل کابینه و گزینش افراد، ریشه  در مداخلۀ برخی کشورهای خارجی و بی اعتمادی عمیق سیاسی میان 
دو تیم شامل در دولت وحدت ملی دارد

حمالت  از  کشور،  اطالعاتی  فناوری  و  مخابرات  وزارت 
سایبری به وبسایت های دولتی این خبر داده است.

نصرت اهلل رحیمی، سخنگوی وزارت مخابرات می گوید که 
»هکرهای بزرگ بین المللی« در نوزدهم دسامبر حمالتی را 
به فضای مجازی افغانستان انجام داده و یکی از فایل هایی 
را که در راه اندازی وبسایت های دولت افغانستان فعال بود، 

تخریب کرده اند.
اطالعات  مرکز  حمله،  این  در  که  می گوید  رحیمی  آقای 
فنی  مسووالن  اما  بود  گرفته  قرار  مخابرات هدف  وزارت 

وزارت طی ۲۴ ساعت توانستند جلو آن را بگیرند.
نصرت اهلل رحیمی می گوید مسووالن فنی وزارت حمالت 

سایبری اخیر را طی ۲۴ ساعت خنثی کردند
وزارت مخابرات پس از آن از حمالت سایبری خبر داد که 
یک شرکت امنیت سایبری امریکایی، سیستم دفاعی فضای 
با  که هکرها  و گفت  را ضعیف خواند  افغانستان  مجازی 
کاربران  برای  این کشور،  دولتی  وبسایت های  کردن  آلوده 

عادی تله گذاشته اند.
شرکت آمریکایی ›ThreatConnect‹ که مقر آن در 

امریکا است و در زمینه امنیت مجازی تحقیق می کند، گفته 
که هفته گذشته با موردی سر خورده اند که نشان می دهد 
دامنه های اینترنتی دولت افغانستان )gov.af( با استفاده 
از نرم افزارهای آلوده ای که گمان می رود منبع آنها در چین 

باشد، هدف قرار گرفته اند.
خبرگزاری  به  شرکت  این  اطالعات  رییس  برگر،  ریچ 
رویترز گفته که سازمان اطالعاتی چین می تواند با استفاده 
از نرم افزارهای مخرب، به دستگاه ها و کامپیوترهای افرادی 
که به وبسایت های دولتی...                     ادامه صفحه 6
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ما بنا به عادت فقط چیزهایي را »تاریخ« مي خوانیم که به جنگ و صلح و سرکوب 
سیاسي یا سیاسِت حزبي مربوط شود.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دولت امریکا اعالم کرد، نیروهای امریکایی در افغانستان 
پس از دوم جنوری دیگر مال عمر، رهبر طالبان و سایر 
مگر  داد  نخواهند  قرار  هدف  مورد  را  طالبان  رهبران 
امریکا  علیه  مستقیم  تهدیدی  طالبان  نیروهای  اینکه 

شمرده شوند.
جنرال جان کربی،...                        ادامه صفحه 6

که  ترور  تمثیل  تماشای  به  روشنگری،  حد  در  فقط  جواني که 
تا سیمای وحشت  مي نشیند  گرفته  را  هـزاران هـموطنش  جان 
را روی پرده بیاورد و نسل خود و پس از خود را از آن بر حذر 
دارد، بی خبر إز آنکه دقایقی بعد هـیوالی وحشت جان خودش 
را بي رحمانه مي ستاند، آرزوهـایش را با خاك یکسان مي کند و 

مادر تنهـایش را تنهـاتر مي سازد.
از  را  پنجم  ستون  بقایای  تا  کند  اراده  است،  جدید  دولت  بر 
بدنۀ دولت پاك سازد؛ شبکه هـای استخباراتی عقب این داستان 

خونین را افشا نماید تا دوست و دشمن تفکیک شود.
از خدای متعال بهـشت برین برای جوان نازنین ما زبیر حاتمی 
استدعا داریم، برای خانواده و مادر تنهـایش صبر جمیل مي طلبیم.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

را  عملیاتی  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  افغانستان  ارتش 
علیه طالبان در والیت کنر راه انداخته است. 

طالبان  می آید.  شمار  به  پاکستان  طالبان  پایگاه  کنر 
پیشاور- در  مکتبی  به  حمله  مسوول  پاکستان 

مرگبارترین حمله تاریخ این کشور- است.
یک روز پس از این حمله که هفته گذشته به کشته شدن 
1۴9 نفر از جمله 133 دانش آموز منجر شد، راحیل 
رییس  غنی  اشرف  و  پاکستان  ارتش  فرمانده  شریف 
متعهد  کابل  در  گفت وگویی  در  افغانستان  جمهور 

شدند » باهم علیه تروریسم بجنگند«.
سالنگی  ایوب  محمد  جنرال  درگیری ها،  این  از  پس 
مناطق  با  که  کنر  والیت  به  داخله  وزارت  سرپرست 
قبیله یی پاکستان هم مرز است سفر کرد. این مناطق از 

پایگاه های طالبان پاکستان به شمار می آید و ارتش آنها 
را در این مناطق تحت تعقیب قرار داده است.

روز  افغانستان  ارتش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 

دوشنبه اعالم کرد »عملیات مشترکی« را با پولیس علیه 
شورشیان در منطقه دانگام آغاز کرده است. 

نیروهای امنیتی اعالم کردند عالوه بر عملیات زمینی، 
باران  بالگردهای نظامی گلوله  با  مواضع شورشیان را 

کردند.
سخنگوی ارتش اعالم کرد در این عملیات ۲1 شورشی 

کشته شدند. منابع آگاه این آمار را تأیید نکرده اند.
شجاع الملک والی والیت کنر گفت: »در حالی که بین 
1500 تا ۲000 تن از اعضای طالبان به روستاهای دور 
افتاده در منطقه دانگام حمله کرده اند، درگیری ها از 10 

روز قبل آغاز شده است.«
روستاییان شکست خورده اند و نیروهای امنیتی از آن 
پس تالش می کنند...                       ادامه صفحه 6

امریکا:
 مالعمر مـورد هدف 

قرار نمی گیرد

كي هـا حاتمی هـا را
 به شهـادت مي رسانند؟

وزارت مخابرات:

هکرها به وبسایت های دولت افغانستان حمله كرده اند
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عملیات ارتش افغانستان در مرز پاکستان

تا كنون بیش از 30 نیروی امنیتی كشته شدند

راز تأخیر در معرفی كابینه

صفحه 6



جنجال کابینه هم چنان ادامه دارد. جریان های 
ذی دخل در مسأله حرف های مختلفی در این 
نیز فهرست های  مورد می گویند و رسانه ها 
مختلفی را منتشر می کنند. در یک فهرست، 
فهرست  در  ولی  است  وزیرداخله  نفر  یک 
ندارد. سخن گویان  او وجود  از  نامی  دیگر 
وحدت  دولت  رهبِر  دو  به  نزدیک  افراد  و 
فهرست ها  این  ابهام آمیز  گونۀ  به  هم  ملی 
هم  آن ها  رد.  هم  نه  و  می کنند  تأیید  نه  را 
چنین مدعی اند که اختالف خاصی در این 
ندارد. در حالی  که برخی  خصوص وجود 
آگاهان از اختالفات عمیق در مورد تشکیل 
کابینه میان رییس جمهوری و رییس اجراییه 
سخن می گویند. مجلس نماینده گان هم که 
مورد  را  جدید  وزرای  صالحیت های  باید 
بررسی قرار دهد، هر روز اولتیماتوم صادر 
می کند و خواهان معرفی فورِی نامزدوزیران 
که وضعیتش مشخص  هم  جامعه  می شود. 
آینده اند.  نگران  و  سردرگم  همه  است. 
شماری از شهروندان تأخیر در اعالم کابینه 
را فاجعه بار می خوانند و به این باور اند که 
نهادهای زمان سوز  به  نهادهای دولتی عماًل 
موکول  آینده  به  کارها  شده اند.  تبدیل 
دولتی  نهادهای  در  سرگردانی  و  می شود 

بیداد می کند. 
رییس جمهوری یک روز پیش از سفر به لندن 
اعالم کرد که کابینۀ جدید ظرف دو تا چهار 
هفته اعالم خواهد شد و رییس اجراییه پس 
از برگشت از سفر قرقیزستان گفت که کابینۀ 
جدید زودتر از مهلت تعیین شده، به مجلس 
نماینده گان معرفی می شود. اما این وعده ها 
کابینۀ  اعالم  از  و  می شوند  تمدید  هم چنان 
جدید خبری نیست. در یکی از برنامه های 
اختصاص  مسأله  همین  به  که  تلویزیونی 
میزگرد  از شرکت کننده گان  یکی  بود،  یافته 
جمعیت  میلیون  سی  میان  از  »آیا  می گفت 
یافت نمی شود  نفر  بیست وچهار  افغانستان، 

که به عنوان وزیران جدید معرفی شوند؟«
دالیل  چه  به  کابینه  اعالم  در  تاخیر  واقعًا 
رهبران  آیا  می گیرد؟  قناعت بخشی صورت 
دولت وحدِت ملی به مکانیزم دقیقی دست 
را  جدید  وزیران  آن  اساس  بر  که  یافته اند 

انتخاب کنند؟ 

این که  بر  مبنی  دارد  وجود  گمانه زنی هایی 
کابینه  جدیِد  اعضای  گزینش  بحث  تنها 
مطرح نیست و اختالفاتی هم در این راستا 
ملی  دولت وحدت  رهبر  دو  میان  به شدت 
هرچند  وزرات خانه ها  است.  کرده  بروز 
براساس تفاهم نامۀ سیاسی به گونۀ مساوی 
ولی  شده،  تقسیم  انتخاباتی  جناح  دو  میان 
نکته نظرهای حاشیه یی مانع از آن می شوند 
که در گزینش افراد، دو رهبر به نظر واحدی 
گونۀ  به  اختالفات  هنوز  کنند.  پیدا  دست 
و  جمهوری  رییس  و  دارد  وجود  جدی 
کالِن  مسایل  در  نتوانسته اند  اجراییه  رییس 
تشکیِل کابینه به نظر مشترك برسند. یکی از 
نزدیکان رییس جمهوری می گفت که آقای 
وزارت خانه ها  تقسیم  مورد  در  حتا  غنی 
هنوز با اما و اگر برخورد می کند. گاهی آن 
وزارت را برای خود می خواهد و گاهی این 

وزارت را.
اگر جنجال ها واقعًا چنین باشد که برخی ها 
از آن سخن می گویند، پس نمی توان انتظار 
داشت که کابینۀ تازه به زودی به مجلس برود. 
این موضوع مشکالتی را به بار می آورد که 
شاید رهبران دولت وحدت ملی، کمتر به آن 

توجه کرده باشند. 
کابینه  اعالم  در  تأخیر  نخست،  گام  در 
جدید  دولِت  از  را  زیادی  فرصت های 
راستای  در  را  آن   می توانست  که  می گیرد 
عملی کردِن وعده هایش و ایجاد اصالحات 
در نظام به کار بندد. هرقدر در اعالم کابینه 
دولت  میزان  همان  به  وارد  شود،  تأخیر 
وحدت ملی در آوردن اصالحات و تحول 
در جامعه با موانع بیشتری روبه رو می گردد. 
در گام دوم، تأخیر در اعالم کابینه می تواند 
مسایل  در  را  رهبر  دو  میان  اختالفات 
را  بی اعتمادی  جو  و  زند  دامن  مختلف 
در  نتوانند  رهبر  دو  وقتی  آورد.  وجود  به 
تشکیل کابینه که از اولویت های اساسی یک 
دولت است به توافق نهایی برسند، آن گاه در 
مسایل حکومت داری و ایجاد بستر مطمین 
خواهند  عمل  چه گونه  اصالحات  برای 
مورد  در  حتا  زمان  آن  در  شاید  کرد؟! 
یکدیگر  با  ماه  چندین  اصالحات  مکانیزم 
به  هم  سرانجام  و  کنند  گفت وگو  و  بحث 

نتیجۀ دل خواه نرسند. در گام سوم نیز تأخیر 
در اعالم کابینه می تواند در میان شهروندان 
زند  دامن  را  مختلفی  تفسیرهای  و  تعبیرها 
و در نتیجه، اعتمادی را که در آغاز تشکیل 
وجود  به  میان شان  در  ملی  وحدت  دولت 

آمده بود، کم رنگ سازد. 
اجتماعی  شبکه های  به  وقتی  حاال  همین 
و  روحیه  که  می شود  دیده  بزنیم،  سری 
به کارکرد دولت وحدت  باور مردم نسبت 
به مرور  ملی چه  قدر خدشه دار شده است. 
زمان، این موضوع بیشتر می شود و شکاف 
به وجود آمده چنان عمیق می شود که دیگر 
پُر  را  آن  نمی توان  وعیدی  و  وعده  هیچ  با 
کرد. رهبران دولت وحدت ملی این مسایل 

را باید دقیقًا مورد توجه قرار دهند. 
به  نیز  کشور  وضع  دیگر،  جانب  از 
اعالم  در  تأخیر  بتوان  که  نیست  گونه یی 
افغانستان همین حاال  کرد.  توجیه  را  کابینه 
بحرانی ترین روزهای خود را سپری می کند. 
و  اقصاد  بحران  تا  شروع  امنیت  بحران  از 
کرده  ملتهب  را  جامعه  به شدت  سیاست، 
است. انتظارات مردم از دولت وحدت ملی 
بسیار باالست و این چیزی ست که رهبراِن 
این دولت آن را به وجود آورده اند. این گونه 
نبوده که مردم چیزهایی را بر دولت جدید 
جدید  دولت مردان  باشند.  کرده  تحمیل 
برای این که نشان دهند از اسالِف خود در 
کرد،  خواهند  عمل  بهتر  حکومت داری  امر 
در  چه  و  انتخاباتی  مبارزات  زمان  در  چه 
زمان تشکیل دولت وحدت ملی، وعده های 
بسیاری سپردند که حاال در آغاز راه، عدمِ 
تحقِق آن  وعده ها، مردم را سرخورده کرده 

است.
داشت  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  نکته  این   
بیکار  هم  جدید  دولت مرداِن  اسالف  که 
جِو  ایجاد  پی  در  جدیت  با  و  ننشسته اند 
جدید  دولت  کارکرد  به  نسبت  بی اعتمادی 
می کوشند  خود  برائِت  برای  عده یی  استند. 
دهند  جلوه  ناکام  دولتی  را  جدید  دولت 
خود  سیاه  کارنامه های  برای  راه،  این  از  و 

پس انداز کنند.
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ازبکستان  کشور  تبعۀ  زناِن  از  تن  ده  گزارش ها،  بنیاد  بر 
حمالِت  انجامِ  برای  افغانستانی  زناِن  آموزش  به هدِف 
والیِت  وارد  کنارجاده یی،  بمب های  ساخِت  و  انتحاری 
فعالیت های خراب کارانه  به  با طالبان  سرپل شده و همراه 

مشغول شده اند. 
این  است،  داده  گزارش  جمهور  خبرگزاری  که  آن گونه 
به منظورِ  که  هستند  ازبکستان  دولت  مخالفیِن  از  خانم ها 
همکاری با طالبان، در قریۀ سالریزی ولسوالی کوهستاناِت 
این والیت جابه جا شده و به ساختِن ماین های مقناطیسی 
و آموزش کارگذاری آن به طالبان مشغول اند. رییس جمهور 
غنی دستور بازداشِت این افراد را صادر نموده و عملیاِت 
این  کوهستاناِت  ولسوالی  در  منظور  همین  به  برشنا1۴ 

والیت راه اندازی شده است.
حضور این ده زن در والیت سرپل می رساند که افغانستان 
و  سیاسی  رقابت های  از  جدیدی  مرحلۀ  وارد  به تازه گی 
استخباراتِی کشورهای مختلف شده است. زیرا همین اکنون 
گزارش ها می رسانند که ده ها خانوارِ مربوط به کشورهای 
تاجیکستان و ازبکستان که سال ها را در وزیرستان شمالی 
آمده و در همسایه گی  به بدخشان  برده اند،  به سر  پاکستان 
کشورهای شان جابه جا شده اند. این خانوارها، مسلح و در 
شوند.  میانه  آسیای  در  کشورهای شان  وارد  که  تالش اند 
برنامۀ آن ها این است که در این طرِف دریا جابه جا شوند 

تا در فرصت های خاص، علیه دولت های  خود اقدام کنند.
جدا از این، حضور افراد پاکستانی در چندین ولسوالی کنر 
نیز نشان از وجودِ افراد خارجِی مسلِح مرتبط با تروریسِم 
نزدیک  است  قرار  هم چنان  دارد.  افغانستان  در  بین المللی 
به سه هزار مدرسۀ به ظاهر دینی اما به باطن شیطانی نیز در 
افغانستان ساخته شود تا از آن طریق جوانان زیادی را برای 
جنگ به کشورهای آسیای میانه بفرستند. حضور نیروهای 
مربوط به حزب تحریر و نیز حلقاتی که به نام داعش این جا 
و آن جا فعالیت می کنند و جمِع طالبانی که داریم و حزب 
یک  از  هم  روی  حقانی،  گروه  و  حکمتیار  آقای  اسالمِی 
بازِی بزرِگ استخباراتی در منطقه و جهان حکایت دارند، 
به نحوی که دیری نخواهد گذشت که این افراد و دسته ها 
بتوانند طی یک برنامۀ منسجم منطقه و جهان را ناامن سازند.
منتج  منطقه،  در  بزرگ  قدرت های  رقابت ِ  سال ها  مسلمًا 
در  افغانستان  و  شده  بزرگ تر  بازی های  شکل گیری  به 
این میان، حیثیِت مخزِن مواد سوختی یافته است . برخی از 
امتیازهای  و  منافع  که  این قدرت  ها همواره سعی کرده اند 
با سوءاستفاده از آموزه های دینی تأمین  خود در منطقه را 
در  ذی دخل  قدرت های  از  یکی  عنوان  به  پاکستان  کنند. 
افغانستان، بنیادگرایی و افراطیت را وسیلۀ بی بدیِل هژمونی 
انتها  تا  راه  این  به  و  کرده  تشخیص  خود  توسعه طلبِی  و 
ادامه می دهد. اما متأسفانه در برابِر این همه برنامه های بسیار 
می شود،  مدیریت  آی اس آی  طرف  از  بیشتر  که  خطرناك 
هیچ برنامه یی از جانِب دولت افغانستان سامان داده نشده 
منظم  بسیار  شکل  به  جریان ها  این  که  شده  سبب  این  و 
جایی  به  کار  حتا  حاال  و  بگیرند  پی  را  فعالیت های شان 
معرکۀ  وارد  می خواهند  هم  را  افغانستان  زناِن  که  رسیده 

انفجار و انتحار سازند.
دولِت  چرا  که  این جاست  عمده  نگرانِی  و  مسأله  اکنون 
تِب  برابِر  در  و  نمی گیرد  جدی  را  وضعیت  افغانستان 
نمی کند.  طرح  مدونی  برنامۀ  ترور،  و  انتحار  روزافزوِن 
اغوا  استخباراتی  بازی های  عامی و بی سواد طی  اگر مردمِ 
می شوند و به ساده گی نقِش خود را به عنوان هیزم و هیمۀ 
معرکه گیـرِی قدرت های رقیب می پذیرند، جای گله نیست. 
عمِق  چرا  که  است  دولت مردان  از  اصلی  شکایِت  و  گله 
مسأله را درنمی یابند و به  چاره جویی و برنامه ریزِی عمیق 

نمی پردازند. 
دولت وحدِت ملی افغانستان، مسوولیت های بسیار کالنی 
به  موشکافانه  و  مدبرانه  نگاهی  باید  و  دارد  زمینه  این  در 
فردای کشور و منطقه داشته باشد. تبدیل افغانستان به کانون 
تروریسم در منطقه و جهان، یکی از اهداِف پاکستان و دیگر 
بازیگرانی ست که می خواهند رقبای خود را در این حیاط 
سوی  از  وضع  این  اگر  مطمینًا  سازند.  زمین گیر  خلوت 
دولِت جدید جدی گرفته نشود، افغانستان یک بار و برای 

همیشه توسط هیوالی تروریسم بلعیده خواهد شد!

وضعیت را جدی بگیرید

کـابینه  یـی کـه اعـالم
نمـیشـود
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اگرچه کوریای شمالی در پایین ترین رتبه در میان کشورهایی 
که از تاسیسات اینترنتی برخوردارند قرار دارد اما این کشور 
کارشناس سایبری، یک  از سه هزار  متشکل  یگانی  دارای 
اتمی  تسلیحات  برنامه  یک  و  نفری  میلیون   1  /  ۲ ارتش 

است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کیم هئونگ هوانگ، 
یکی از پناهندگان کوریای شمالی می گوید: اکثر اعضای این 
دانشگاه  رتبه همچون  عالی  دانشگاه های  از  سایبری  یگان 
انزوای  با  مقابله  برای  و  شده  استخدام  سونگ  ایل  کیم 

کشورشان به مهاجمان و مدافعان گروهی تبدیل می شوند.
وی افزود: آن ها در ساختمان هایی شیک و لوکس در پیونگ 
یانگ به شکل گروهی زندگی می کنند با اتوبوس رفت و 
آمد کرده واجازه دارند تا آخر هفته ها با خانواده و دوستان 

خود دیدار کنند.
بسیار  مالی  منابع  اما  است  فقیری  کشور  شمالی  کوریای 
کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم  که  آنچه  برای  را  زیادی 
بهترین  کشور  این  می کند.  هزینه  می داند  شمالی ضروری 
کامپیوترها را فراهم کرده و این افراد می توانند مهارت های 

حمله سایبری را آموخته و آن را تقویت کند.
کیم هئونگ هوانگ ادامه داد: اخیرا این یگان جمع آوری 
داده از شبکه های خارجی و تحلیل آن ها را آموزش دیده 
و گمان می کنم که کوریای شمالی پشت حمله سایبری به 
کردن  هک  به  اون  جونگ  کیم  دارد.  قرار  پیکچرز  سونی 
مهارت های  که  کامپیوتری عالقمند است چرا  سیستم های 

سایبری موثرترین راه برای به راه انداختن جنگ هستند.
زمان  در  می تواند  کامپیوتری حتی  هک کردن سیستم های 
ساخت  به  نسبت  کمتری  هزینه  و  گیرد  صورت  صلح 
تسلیحات کشتار جمعی دارد. هک کردن از نظر زمانی و 

تاثیر بسیار موثرتر است.
در  ارشد  محققان  از  یکی  کلینگنر،  بروك  حال  همین  در 
حوزه شمال شرق آسیا در موسسه هریتج واقع در واشنگتن 
اطالعات  آژانس  در  کوریای  بخش  رییس  سابق  معاون  و 
که  دارد  وجود  تصور  این  همیشه  گفت:  امریکا  مرکزی 
نمی کند.  عملی  را  خود  تهدیدهای  هرگز  شمالی  کوریای 
این کشور تهدیدهای خود  باید گفت که گاهی  اما گاهی 
را عملی می کند. شما نمی توانید همیشه تهدیدهای کوریای 

شمالی را به راحتی نادیده بگیرید.
وی افزود: نگرانی ها نسبت به مهارت هک کردن کوریای 
شمالی و همچنین ظرفیت های حمله سراسری اش افزایش 

یافته است.

نبرد اردوغان و »دولت موازی«
»خانه یی پسر؟ بله عملیات داشتن. دارن خانه ها را 
›‹در  بیرون.  ببر  داریم  می گردن.. هرچی در خانه 

گاوصندوق پول هست.‹‹همان منظورم است.«
تلفنی  گفت وگوی  این  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
گفت وگویی  کرد.  عوض  را  مدرن  ترکیه  راه 
که  آن ها  شد.  منتشر  پیش  سال  یک  درست  که 
پخش اش کردند می گویند مدرکی است که نشان 
می دهد رجب طیب اردوغان، رییس جمهور فعلی 
و نخست وزیر آن زمان ترکیه، بعد از آن که پولیس 
به خانه شماری از وزیران اش رفته بود، به پسرش 

می گوید پول های نقدش را قایم کند.
بزرگ ترین رسوایی  از  این مکالمه بخشی  افشای 
مالی تاریخ معاصر ترکیه بود. ماجرایی که به نظر 
می رسید دست داشتن اردوغان و حلقه نزدیکان اش 

را در اختالسی عظیم ثابت می کند.
که  می گفتند  دولتی  بانک  یک  مدیر  از  رسانه ها 
حدود ۴.5 میلیون یورو، یعنی 3.5 میلیون پوند، در 
جعبه های کفش قایم کرده بوده. و از تاجری ایرانی 
میلیارد  برای دور زدن تحریم ها ۸۷  بود  که متهم 

دالر پول شویی کرده.
خیلی از مردم ترکیه، تا نسل ها، آن روز را فراموش 

نمی کنند: روز 1۷ دسمبر ۲013 را.
دست های پشت پرده

اما اردوغان هم بی کار ننشست. بالفاصله واکنش 
دروغ  شده  ضبط  مکالمه  گفت  و  داد  نشان 
از دست های پشت  است.  »مونتاژ«  است، سراسر 
که  موازی«،  »دولت  خودش  قول  به  گفت،  پرده 

می خواهد دولت منتخب را سرنگون کند.
است،  گولن  فتح اهلل  سر  زیر  ماجرا  همه  گفت 
یاران  از  که روزگاری  مذهبی  نویسنده و خطیب 
دشمن سرسخت  امروز  اما  بود،  اردوغان  نزدیک 
پنسیلوانیای  در  خودخواسته  تبعید  در  و  اوست 

آمریکا زندگی می کند.
در یک سالی که از آن ماجرا می گذرد، هواداران 
گولن - یا »گولنیست ها« - شده اند دشمنان شماره 
یک کشور. دولت ترکیه بالفاصله اعالم کرد امنیت 
موازی«  »دولت  جنگ  به  و  است  خطر  در  ملی 
قاضی  و  دادستان  و  پولیس  افسر  هزاران  رفت. 
گولن  برای  افراد  این  گفت  دولت  شدند.  اخراج 

کار می کرده اند.
به این ترتیب - با تغییر فرماندهی پولیس - دور 
انجام  دسمبر   ۲5 بود  قرار  که  دستگیری ها،  دوم 

شود، انجام نشد.
واحد  فرماندهی  معاون  زمان  آن  توپکو  یاسین 
تحقیقات.  ارشد  مسووالن  از  و  بود  مالی  جرایم 

روز 1۸ دسامبر از مقامش خلع شد.
از  را  چیز  همه  می شود  کودتا  »وقتی  می گوید: 
و  مدارك  همه  ما  ولی  می کنند،  مخفی  پارلمان 
دادیم.  پارلمان  به  بررسی  برای  را  گزارش هامان 
ترکیه خاطرات بدی از کودتا دارد. دولت از این 
سابقه استفاده کرد چون نمی خواست مردم بفهمند 

واقعا چه خبر است.«
می پرسم واقعیت ها هرگز روشن خواهد شد؟ پاسخ 
گول  مردم  است  ممکن  کوتاه مدت  »در  می دهد: 
بگذرد  که  مدتی  اما  شوند،  داده  بازی  و  بخورند 

حقیقت را می بینند و واکنش نشان می دهند.«
سرکوب رسانه ها

مرحله دوم سرکوب دولت برخورد با رسانه هایی 
بود که تهدید تلقی شان می کرد. یوتیوب و توییتر 
دستور  به  بعد  مدتی  که  اقدامی  شدند.  مسدود 

دادگاه قانون اساسی لغو شد.
بود  داده  رخ  آن چه  از  را  روایت خودش  اردغان 
اعالم کرد، در رسانه هایی که هر کار توانسته کرده 

که تمام قد پشت دولت بایستند.
در نهایت همین هفته گذشته، مأمورها به رسانه های 
هوادار گولن یورش بردند و بیش از ۲0 خبرنگار 
و کارمند دیگر از روزنامه مخالف »زمان« و شبکه 

تلویزیونی »سامان یولو« را بازداشت کردند.
را  اقدام  این  و  داد  نشان  واکنش  اروپا  اتحادیه 

دانست.  اروپایی«  ارزش های  و  معیارها  »مغایر 
بروکسل  از  و  تاخت  اروپایی ها  به  هم  اردوغان 

خواست در کار ترکیه دخالت نکند.
چنگیز چاندار، تحلیل گر سیاسی ترکیه، می گوید: 
شد  ناچار  دولت  که  بودند  جدی  انقدر  »اتهام ها 
برای مقابله با آن در جهت استبداد حرکت کند. اگر 
با این ماجرا آن طور که در یک کشور دموکراتیک 
باید برخورد شود برخورد می شد، کار دولت تمام 
بود. آن چه رخ داد نشان داد که ترکیه هنوز با یک 

دموکراسی ریشه دار و کارا فاصله دارد.«
ترکیه در آخرین رده بندی آزادی مطبوعات که از 
بین  می شود،  منتشر  مرز  بدون  خبرنگاران  سوی 
1۸0 کشور 15۴ ام شد. بسیاری وضع آزادی بیان 
را در این کشور نگران کننده می دانند. وضعی که با 
تکیه دولت بر حامیان وفادارش به مرور سخت تر 

می شود.
اما دولت اردوغان هر گونه انتقاد گروه های حقوق 
غربی  دولت های  یا  بین المللی  رسانه های  بشری، 
می داند،  کشور  این  به  بی پایه واساس  حمله  را 
که  کشوری  کردن  بی اعتبار  برای  توطئه ای 

نمی خواهد دنباله رو غربی ها باشد.
باعث شده  با حکومت  ترکیه  راه آمدن رسانه های 
دولت بتواند هرگونه خبررسانی در مورد تحقیقات 
پارلمانی در مورد فساد را - که قرار است پیش از 

پایان ماه دسامبر به پایان برسد - منع کند.
آنها که سکوت نمی کنند

دولت  دستور  به  گفته اند  روزنامه  چند  فقط 
منتقد  رسانه های  معدود  از  یکی  نمی کنند.  عمل 
خبرگزاری  می دهد  ادامه  کارش  به  همچنان  که 
جیهان است. اما آن هم نگران است در دور بعدی 

بازداشت ها هدف قرار بگیرد.
رییس اش عبدالحمید بیلیچی است. می گوید دولت 
خبرهای  جیهان  خبرنگاران  نمی گذارد  ماه هاست 
را  نخست وزیری  یا  ریاست جمهوری  به  مربوط 
آگهی دهندگان  از  این که  ضمن  بدهند.  پوشش 
روزنامه هم خواسته شده قراردادهای شان را با این 

خبرگزاری لغو کنند.
بیلیچی می گوید: در یک دموکراسی عادی آزادی 
بیان را تبلیغ و ترویج می کنند - نه این که موضوع 
مرگ و زندگی باشد. این برچسب »دولت موازی« 
هم فقط برای این است که کسانی را که نظرهای 
متفاوت دارند ساکت کنند. من کارم روزنامه نگاری  
درباره اش  باید  کرده  خطایی  کسی  اگر  است. 
اساسی  و  پایه  هیچ  می زنند  که  اتهامی  بنویسم. 

ندارد.
گذشته،  ماه  دوازده  آشوب های  همه  وجود  با  اما 
دسمبر   1۷ ماجرای  از  بعد  اردوغان  طیب  رجب 
دو انتخابات را برده: انتخابات محلی و انتخابات 

ریاست جمهوری.

که  آتاتورك  از  بعد  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
قدرتمندترین  او  بود،  ترکیه  جمهوری  بنیان گذار 
رهبر این کشور است. و هر چه می گوید و هرچه 
که  است  کشور  محافظه کارتر  نیمه  برای  می کند 
به   - هم  نمی کنند  که  آن ها  می کنند.  حمایت اش 

باور اردوغان - مشکل خودشان است.
اول  دلیل  دارد.  اصلی  دلیل  دو  اردوغان  موفقیت 
 - رهبری اش  دوران  در  چشم گیر  اقتصادی  رشد 
به   ۲001 سال  بحران زده  کشور  از  را  ترکیه  که 
دلیل  و  کرده.  بدل  دنیا  بزرگ  اقتصاد  هفدهمین 
دوم زبان و لحنش که شدیدا اسالمی است - مثال 
و  مدرسه  در  می کند  تشویق  را  دختران  این که 
او  از  پیش  که  کنند، چیزی  دانشگاه روسری سر 

اساسا ممنوع بود.

هواداران وفادار
برای  مردمی  پایگاه  ساختن  در  چنان  اردوغان 
هواداران اش  از  بسیاری  که  بوده  موفق  خودش 
یک لحظه هم در روایت او از آن چه دسامبر سال 

گذشته رخ داد شک نکرده اند.
مثال ابراهیم ییلدریم که کاسب است معتقد است 
بوده.  به دولت زدند همه ساختگی  اتهام هایی که 
می گوید: »ترکیه یکی از آزادترین رسانه های دنیا 
را دارد. فساد هم همیشه در این کشور بوده. بعد از 
اردوغان کمتر شده. اما بعضی ها در پولیس از جای 

دیگر دستور می گیرند - خوشم نمی آید.«
می گوید:  می پرسم.  اردوغان  مورد  در  را  نظرش 
»قهرمان ما است. اقتصاد را نگاه کنید: مدام رشد 
کشورمان  بماند  کار  سر  او  حزب  اگر  کرده ایم. 

قوی تر و ثروت مندتر از این هم می شود.«
اسم اش  می پرسم.  را  همین  هم  دانشجو  یک  از 
هم  »رییس جمهور  می گوید:  است.  الهام  زینب 
آدم است. مثل بقیه آدم ها اشتباه می کند. اما فشار 
حزب اش  و  خودش  است.  زیاد  خیلی  رویش 
خاطر  همین  به  و  حساس اند،  اسالم  به  نسبت 
رأی  بهشان  ترکیه  مسلمان های  اکثریت  که  است 

می دهند.«
را  تأثیرش  داد  رخ   ۲013 دسمبر   1۷ آن چه  اما 
گذاشته. رهبری را که به نظر می رسید شکست ناپذیر 
از  آفرید.  داخلی«  »دشمن  و  کرد  غافل گیر  است 
این گذشته تصویر سران ترکیه را ورای مرزهای 
این کشور دگرگون کرد. و اختالف درونی جامعه  

دوپاره ترکیه را عمیق تر از همیشه کرد.
تردیدی نیست که رجب طیب اردوغان راز بقای 
سیاست را بهتر از هر کس می داند. اما در این راه 

شکافی عمیق در دل جامعه ترکیه ایجاد کرده.
و منتقدان اش همین را میراث او می دانند.

کوریای شمالی؛ 
ارتش یک میلیونی، انرژی اتمی

 و 3000 کارشناس سایبری

آغاز محاکمه مرسی و 35 تن
 از رهبران اخوان المسلمین

روند محاکمه محمد مرسی و 35 تن از رهبران اخوان المسلمین 
روز دوشنبه آغاز شد.

روند محاکمه محمد مرسی، رییس جمهوری مخلوع مصر و 
35 تن از مسووالن تشکیالت اخوان المسلمین این کشور در 

دادگاه جنایی قاهره آغاز شد.
این مسووالن  و  مرسی  محمد  رسانه ای  گزارش های  براساس 
اخوانی به اتهام جاسوسی برای نهادها و سازمان های خارجی 

متهم هستند.
با  هماهنگی  و  ملی  امنیت  اسرار  افشای  به  همچنین  آن ها 
انجام  هدف  با  مصر  خارج  و  داخل  تروریستی  گروه های 
جنایی  دادگاه  است  قرار  شده اند.  متهم  تروریستی  عملیات 

قاهره به دفاعیه متهمان گوش فرا دهد.
دادستان کل این دادگاه پیشتر اعالم کرده بود که افراد مذکور 
به افشای اسرار دفاعی کشور و حمایت مالی از تروریست ها و 
آموزش نظامی آن ها با هدف تحقق برنامه های تشکیالت بین 
المللی اخوان المسلمین و همچنین انجام اقداماتی علیه استقرار 

کشور و وحدت آن متهم هستند.

                                                                                                                                      مارک لوون، بی.بی.سی
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رضا مهریزی 
تاریخ  از  مختصری  مقاله  این  در 
در  و  شده  ارایه  ایران  در  روشن فکری 
بیان می کند که  ارایۀ تحلیل هایی  با  نهایت 
روشن فکرِی ایرانی دیگر کارکرد خود را از 
دست داده و باید مفهومی جدید جایگزیِن 

آن شود.
Intellectu- )انگلیسی:  روشن فکری 
و   Intellectuelit فرانسه:   alism
التین:  Intelligere( در لغت به معنی 
در  اما  است،  همدیگر  از  چیز  دو  تفکیِک 
به تدریج  که  گویند  جریانی  به  اصطالح 
روشن گری  عصر  در  و  رنسانس  از  پس 

و انقالب فرانسه ظاهر شد و تالش نمود 
بر خرد  مبتنی  )که  انسان مداری  اندیشۀ  تا 
خودبنیاد است( را بگستراند. روشن فکران 
سخن گویان  مانند  بیشتر   1۸ قرن  اروپایی 
در  سعی  و  می نمودند  عمل  سرمایه داری 
دفاع از سیستم سرمایه داری داشتند. اما در 
قرن نوزدهم فریق جدیدی از روشن فکران 
پا به عرصه گذاشتند که رایت سوسیالیست 
روشن فکران  برعکس  و  داشتند  دست  به 
امپریالیست  و  بورژوازی  علیه  پیش،  نسل 
به پا خاستند که تفکرات این گروه همچنان 
در قرن بیستم و اوایل بیست ویکم به عنوان 
جریان  روشن فکری  اساسی  سیرت  یک 

داشته و دارد.
جریان  کانونی  نقطۀ  و  اساسی  محور 
مدافع  و  لیبرال  خواه  غربی،  روشن فکری 
سوسیالیست  خواه  و  سرمایه داری  نظام 
خرد  بر  آن  اتکای  سرمایه داری،  منتقد  و 
غیر  و  سکوالر  صبغۀ  داشتن  و  خودبنیاد 

دینی است.
بیشتر  محدود  مجال  این  در  بخواهیم  اگر 
غربی  روشن فکری  به  راجع  این  از 

که  خود  اصلی  بحث  از  بگوییم،  سخن 
می مانیم؛  دور  است،  ایرانی  روشن فکری 

بنابراین به همین مقدار بسنده می کنیم.
ایران،  در  روشن فکری  خصوص  در  اما 
جریان  آغاز  که  است  رسم  معموالً 
قاجار  دوران  به  را  ایران  در  روشن فکری 
و به ویژه پس از جنگ های ایران و روس 
که  می رسد  نظر  به  ولی  می دهند؛  نسبت 
در  روشن فکری  جریان  آغاز  باشد  بهتر 
ایران را تا حدودی عقب تر ببریم و آن را از 
اواسط صفویه بیـاغازیم؛ زمانی که سفیرانی 
مأموریت های  جهت  ایران  شاهِ  دربار  از 
گسیل  آن  مستعمرات  یا  اروپا  به  مختلف 

افراد  این  از  بعضی  که  خاطراتی  شدند. 
نخستین  محصول  واقع  در  نوشته اند، 
است.  مدرن  غرب  با  ایرانیان  رویارویی 
خاطراتی که بیان گر حیرت و نیز احساس 
و  مفید  نکات  حاوی  البته  و  حقارت 
تأمل انگیز است؛ از میان این افراد می توان 
سفینۀ  کتاب  )صاحب  ربیع  محمد  به 
این  چون  البته  کرد.  اشارت  سلیمانی( 
جریان تداوم نیافت و به حملۀ افغان ها و 
دوران فترت افشار و زند دچار شد، الجرم 
ایرانیان از تکاپوها و تحوالت جهاِن جدید 
بی اطالع ماندند و آغاز تالش برای اصالح 

امور به تعویق افتاد.
شکست  از  پس  و  قاجاریه  دورة  در  اما 
جریان  روسیه،  از  ایران  تحقیرآمیز 
ممتد  و  دامنه دار  شکلی  به  روشن فکری 
در  گشود.  جا  ایرانی  جامعۀ  در  به تدریج 
)که  جدید  تحصیل کرده های  برهه  این 
که  میرزا،  عباس  توسط  آنان  گروه  اولین 
وی را باید به حق سلسله جنبان اصالح امور 
در ایران معاصر دانست، به فرنگ رهسپار 
تحصیل کرده های  بعدها  و  بودند،  شده 

نیز  دارالفنون  فارغ التحصیالن  یعنی  داخل، 
به آن ها اضافه شدند( در صدد کشف علل 
برآمدند.  ایران  انحطاط  و  مانده گی  عقب 
حاصل تأمالت و تألمات این روشن فکران، 
مردم ساالری  مطالبۀ  موج  راه اندازی  به 
و  پیشرفت خواهی  نیز  و  قانون مداری  و 
توسعه گرایی در میان مردم و علما منجر شد، 
موجی که سرانجام به پیروزی مشروطه و 
تشکیل مجلس شورا و کاهش سیطرة ستم 
سلطنت، منتهی شد؛ آخوندزاده، میرزا ملکم 
خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، سید 
شاخص ترین  از  مؤیداالسالم  جالل الدین 

چهره های روشن فکری این زمان اند.
با بر تخت نشستن رضاشاه، که می توان آن 
را شکست بعد مردم ساالری و قانون مداری 
پیشرفت خواهی  بعد  پیروزی  و  مشروطه 
گرایش  کرد؛  تلقی  آن  توسعه گرایی  و 
که  آمد  به وجود  روشن فکری  در  جدیدی 
ایران،  کردن  غربی  برای  تالش  بر  عالوه 
ایران  تاریخی  و  فرهنگی  ظرفیت های  بر 
باستان نیز تکیه و تأکید داشت. آن ها سعی 
داشتند تا با الگوگیری از اروپا ضمن نهادینه 
na- )کردن نهادهای مدرن، به ایجاد ملت 
tion(  با مولفه های مدرن همت گمارند 
و  ناسیونالیستی  تفکرات  آن،  نتیجۀ  در  که 
پان ایرانیستی در این دوره به اوج رسید. از 
محمدعلی  دوره؛  این  چهره های  مهم ترین 
فروغی، صادق هدایت و ابراهیم  پورداوود 

می باشند.
عامل خارجی  یک  رضاخان  زوال  از  پس 
زمینه ساز ظهور نگرِش جدیدی در جریان 
پیروزی  آن،  که  شد  ایران  روشن فکری 
شوروی  موفقیت  و  روسیه  اکتوبر  انقالب 
در جنگ دوم جهانی بود که نقش پُررنگی 
در  نیز  قبال  که  چپ،  افکار  پیشانی  بر 
موجب  و  گذاشت  بودند،  گرفته  پا  ایران 
باز شدن دست روشن فکران سوسیالیست 
شد و اینان از این زمان تا پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، نقش مهمی در جامعۀ فکری 

این کشور بر دوش داشتند.
پس از کودتای ۲۸ مرداد 133۲ و حضور 
موثِر اسالم گرایان نیز جریان جدید دیگری 
دینی در جامعۀ فکری  نام روشن فکری  با 
عصر  همان  از  )اگرچه  نمود  چهره  ایران 
آیت اهلل  و  سیدجمال  چون  افرادی  قاجار 
را  آخوند خراسانی  آیت اهلل  نایینی و حتی 
نیز می توان به نوعی روشن فکر دینی تلقی 
کرد، اما ظهور جدی آن ها در ایران پس از 
کودتای ۲۸ مرداد بود)از چهره های کلیدی 
مهدی  مهندس  از  می توان  جریان  این 
علی  دکتر  یعنی  آن  اوج دهندة  و  بازرگان 
طرح  در  شریعتی  علی  برد(.  نام  شریعتی 
با  مطابق  اسالم  و  انقالبی  اسالمِ  ارایۀ  و 
نیازهای زمان و شور جوانان تحصیل کرده 
از  داشت؛  اساسی  نقش  دوران،  آن 
انقالب  معلم  را  وی  که  روست  این 
دینی  روشن فکری  )اصوالً  �برشمرده اند. 
در پی آن است که پاالیشگاهی متناسب با 
جامعۀ مدرن بنا کند و بکوشد با در دست 
راستی  و  کژی  به  مدرنیته،  شاقول  گرفتن 
به اصالح آن  ببرد و  اندیشه های دینی پی 
بپردازدـ البته تا حدودی به انتقاد از مدرنیته 

نیز مبادرت کند.(

دکتر غالم حسین قائدی

چرا عاشق می شویم؟ 
اصوالً چه چیزی باعث می شود دو نفر با ویژه گی های متفاوت و منحصربه فردِ 
خود عاشِق یکدیگر شوند؟ یک رابطۀ عاشقانه چه گونه شکل می گیرد؟ عشق و 

نوِع رابطۀ عاشقانه چه تأثیری بر رفتار جنسِی ما دارد؟
پاسخ به چنین سوال هایی بی نهایت پیچیده و چندبُعدی هستند و دیدگاه های 
غلبه  دلیل  به  افراد  معتقدند  برخی  است.  گرفته  ارتباط شکل  این  در  مختلفی 
انزوای خود عاشق می شوند. اریک فروم، روان شناس و  بر احساِس تنهایی و 
عمیِق  نیازهای  از  یکدیگر  به  نفر  دو  پیوسته گِی  است  معتقد  آلمانی  روانکاور 
انسانی است. هم چنین به اعتقاد رولو می، روان شناس امریکایی، وقتی انسان ها 
البته  پناه می برند.  به دیگری  از طریق عشق  تجربه می کنند،  را  انزوا  و  تنهایی 
در این بین، برخی دیگر معتقدند تنهایی و انزوا محصول فردگرایی و حرکِت 
انسانی نیست  از شرایط  تنهایی بخشی ذاتی  بنابراین  روبه رشد جوامع است؛ 
اساس  بر  باشد.  آدمی  انزوای  و  تنهایی  محصول  نمی تواند  عشق  نتیجه  در  و 
این دیدگاه، تمام روابطی که ما با اطراف مان داریم، متأثر از روابط اجتماعی و 
ارزش های فرهنگی و زبانی است. بنابراین روابط عاشقانه محصوِل شبکه های 
و  انزوا  درمان  برای  دارویی  نه  می کنیم،  زنده گی  آن ها  در  که  است  اجتماعی 

تنهایی.
عمیق  احساس  یک  عنوان  به  عشق  می دهد  نشان  فوق  دیدگاه های  به  توجه 
انسانی، منشای بسیار پیچیده یی دارد و باید گفت از آن پیچیده تر، چه گونه گی 
عاشق شدن است و این که دو نفر انساِن متفاوت با سطوح مختلفی از این حِس 
پیچیده جذِب یکدیگر می شوند. در پاسخ به این سوال، عوامل مختلفی چون 
فرایندهای عصبی شیمیایی، نزدیکی جغرافیایی، جذابیت فیزیکی، شباهت بین 
مغز  در  که  شیمیایی  فرایندهای عصب  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد  و...  افراد 
هنگام جذب شدن افراد به یکدیگر اتفاق می افتند، یکی از مسایلی است که به 

آن توجه شده است.
ابتدا به بررسی مفهومی به نام »شیمی عشق« می پردازیم و در ادامه، سایر عوامل 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شیمی عشق

می گویند  اغلب  رسیده اند،  آن  به  و  بوده  آتشین  عشِق  یک  درگیر  که  افرادی 
احساس شیفته گی و شور و هیجاِن اولیۀ خاصی در آن ها وجود داشته که البته 
بعد از مدتی کاهش یافته است. باید گفت چنین شور و شوقی و چنین کاهشی 
این زمینه کار  اتفاق می افتد. محققانی که در  نتیجۀ عمل کرد شیمیایِی مغز  در 
برانگیخته گی، شادی و رضایت مندی، سرخوشی و  کرده اند، معتقدند تهییج و 
شور اشتیاِق شدید که از ویژه گی های عشق آتشین است، نتیجۀ عمل کرد مادة 

شیمیایی مغز است؛ نوراپی نفرین، دوپامین و به خصوص فنیل اتیل آمین.
این مواد شیمیایی که از آن ها به عنوان انتقال دهنده های عصبی یاد می شود، به 
سلول های مغز اجازه می دهند با یکدیگر در تعامل باشند و فرایندهای شیمیایی 
مانند آمفتامین ها ایجاد کنند، تأثیراتی شبیه تاثیرات آمفتامین ها مانند سرخوشی، 

گیجی، شادی و اشتیاق زیاد.
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بخش نخست

روشن فکرِی ایرانی عشقشیـمِی
 در ایستگاه پایانی

بخش نخست



»ون گوك« از مشهورترین نقاشان تاریخ هنر است 
که در عمر 3۷ ساله اش فقط یکی از کارهایش به 
فروش رفت و با حس هنرمندی شکست خورده به 
زنده گی اش پایان داد. داستان ها و حواشی بسیاری 
برخی  اما  دارد،  وجود  او  شخصیِت  محور  حول 
نکته ها در این میان از دید عموم پنهان مانده است.
هشت  گزارشی  در  پست«  »هافینگتون  روزنامۀ 
نکتۀ ناگفته از زنده گی »ون سان ون گوك« نابغۀ 

هالندی را بازگو کرده است.
۱ـ شمع روی کاله

مدارك موجود نشان می دهد ون گوك که عالقۀ 
کاله  روی  را  شمعی  داشته؛  شب  به  خاصی 
حصیری اش می چسبانده تا نور کافی برای نقاشی 
کردن فراهم کند. او در نامه یی به برادرش نوشت: 
به نظرم می آید که شب، خیلی زنده تر و از  اکثراً 

لحاظ رنگی، غنی تر از روز است. 
کمک  با  و  می رفت  کافه ها  به  شب ها  گوك  ون 

نور شمعی که روی کالهش داشت، نقاشی 
می کشید.

۲ـ خودکشی یا قتل؟
برندة  زنده گی نامه نویس  نایفه«  »استیون 
پولیتزر و »جورج وایت اسمیت« سال ۲011 
کتابی را با عنوان »زنده گی ون گوك« منتشر 
بزرگ  نقاش  آن مدعی شدند،  در  و  کردند 
یک  توسط  بلکه  نکرد،  خودکشی  هالندی 
است.  رسیده  قتل  به  محلی  قلدر  نوجوان 
این در حالی است که تاریخ دانان هنوز این 
نظریه را نپذیرفته اند و موزة »ون گوك« در 
ثبت  خودکشی  را  او  مرگ  آمستردام،  شهر 

کرده است.
ماه نوامبر بود که نشریۀ »ونیتی فر« مقاله یی 
ارتکاب  احتمال  آن  در  و  کرد  منتشر 
سوال  زیر  را  هنرمند  این  توسط  خودکشی 
فاصلۀ  این  از  نمی توانست  او  چون  برد، 
از  اثری  و  کند  شلیک  خودش  به  نزدیک 

سوخته گی روی دستش دیده نشده است.
در بخش های دیگری از کتاب مشترك نایفه 
و اسمیت آمده است، تفنگی که ون گوك با 
او  پایه یی که  آن به خود شلیک کرد و سه 
و  نشدند  پیدا  نقاشی می کرد، هرگز  رویش 
مسیری که این نقاش مدعی شده از مزرعۀ 
گندم تا مهمان خانه طی کرده، آن قدر طوالنی 

است که فردی با زخمی چنان عمیق، قادر به طی 
کردنش نبوده است.

این  داشت  توجه  آن  به  باید  آن چه  حال،  این  با 
گوك  ون  خود  زبان  از  خودکشی  ایدة  که  است 
دریافت  از  گلوله خوردن،  از  پس  او  شد.  گرفته 
کمک درمانی خودداری کرد و گفت که می خواهد 

بمیرد.
برادرش  به  را  عمرش  جملۀ  آخرین  گوك  ون 

گفت: غم تا ابد باقی می ماند.

۳ـ چه کسی گوش »ون گوک« را برید؟
الزم است بدانید که گوش ون گوك، کامل بریده 
نشده بود، بلکه فقط بخشی از گوش چپش کنده 

شده بود.
نقاش بزرگ هالندی با »پل گوگن« دیگر هنرمند 
می کرد.  زنده گی  نزدیکش  دوست  و  سرشناس 
گوگن شمشیربازی ماهر بود. این دو گاهی تا سر 
حد مرگ با هم دعوا می کردند و از جمله، همان 

شبی که ون گوك گوشش را از دست داد.
گرچه هر دوی این نقاش ها مدعی هستند که خود 
ون گوك، اللۀ گوشش را برید، اما بازهم ابهام هایی 

در این زمینه وجود دارد.
۴ـ »شب پرستاره« از پنجرۀ تیمارستان

در  گوشش  شدن  بریده  به خاطر  گوك  ون 
بیمارستانی بستری شد و در جنوری 1۸۸9 مرخص 
شد؛ اما احساس می کرد که سالمت روانی اش پس 
بنابراین در  نیافته است.  بهبود  از گذشت چندماه 

»سن  تیمارستان  به  را  خود  سال،  همان  می  ماه 
پل« معرفی کرد. او در زمان بستری شدن در این 
آسایشگاه روانی، بسیاری از آثار کالسیک خود از 
جمله »درختان زیتون«، »شب پرستاره« و »زنبق ها« 

را خلق کرد.
او در زمان اقامت در تیمارستان، تعدادی از آثارش 
را برای برادرش »تئو« پست و تالش کرد آن ها را 

به فروش برساند که البته موفق نشد.
از  یکی  اکنون  که  را  پرستاره«  »شب  گوك  ون 
شاهکارهای پرطرفدارش به شمار می آید، با نگاه 
آسایشگاه  پنجرة  درون  از  شب  آسمان  به  کردن 
اثر  یک  عنوان  به  آن  از  همیشه  اما  کشید؛  روانی 
ناموفق یاد می کرد. او در نامه هایی که به برادرش 
نوشته، دربارة این اثر گفت: این اثر با من حرف 

نمی زند، حتا یک ذره هم خوب نیست.
ون گوك پس از مرگش در 3۷ساله گی به چهره یی 
سرشناس بدل شد، در حالی که در طول عمرش، 
»شب  نداشت.  هنر  آسمان  در  هم  ستاره  یک 
ثابت  آثار  جزو  بعد،  به   19۴1 سال  از  پرستاره« 

موزیم هنر مدرن نیویارك است.

۵ـ ون گوک و سنگ قبر خودش
هنرمند سرشناس سبک امپرسیونیسم در زاندرت 
ون  »تئو  پدرش  یافت.  رشد  و  شد  متولد  هالند 
خود  از  برادری  گوك  ون  بود.  کشیش  گوك« 
بزرگ تر و همنام خودش داشت که در نوزادی از 
دنیا رفت. بنابراین سنگ قبری به نام »ون سان ون 
گوك« در کلیسای پدرش تمام مدت پیش چشم 

او بود.
در شهر زاندرت، میدان و مجسمه یی به نام او و 
برادرش تئو بنا شده و خانۀ این نقاش برجسته به 

موزیم تبدیل شده است.

6ـ خلق ۹۰۰ اثر طی ۱۰ سال
ون سان ون گوك در سن ۲۷ یا ۲۸ساله گی نقاشی 
در  مرگش  زمان  تا  اما  کرد،  شروع  را  کشیدن 
3۷سالگی، 900 تابلو کشید. این به معنای میانگین، 
هفته یی دو نقاشی است. او پیش از ورود به عرصۀ 
هنر، دوست داشت معلم یا دالل آثار هنری شود.

به  در دسمبر سال 1۸۸1  که  نامه یی  در  ون سان 
برادرش تئو نوشت، اظهار کرد: »با نقاشی، حرفۀ 
به طور  باید  نظرت  به  اصلی من شروع می شود. 

جدی آن را بررسی کنم؟«
ون گوك حدود 900 نقاشی و بیش از یک هزار و 
100 اثر روی کاغذ دارد. صرع یکی از بیماری های 
اما  بود،  جوان  هنرمند  این  شدة  داده  تشخیص 
تصور می شود، او به یک بیماری رفتاری دیگری 
هم مبتال بوده که میل شدید به نقاشی کشیدن برای 
رسیدن به آرامش ذهنی را در او به وجود آورده 

بود.

۷ـ رنگ زرد؛ امضای ون گوک
در  را  خاصی  زرد  رنگ  مشهور،  هنرمند  این 
به  زمان  مرور  به  که  می برد  کار  به  نقاشی هایش 
هدیۀ  که  کیمیایی  رنگ  این  شد.  متمایل  قهوه یی 
آفتاب گردان«  »گل های  خالق  به  صنعتی  انقالب 

بود، به »زرد کروم« شهرت داشت. این تغییر رنگ 
به مرور زمان شکل گرفت و به گفتۀ کارشناسان، 

رفع آن موجب آسیب دیدن اثر می شود.

۸ـ ون گوک؛ مردی بی نزاکت و بیمار!
با 1۲۲  بود،  متولد سال 1۸۷5  کالمنت« که  »ژانه 
سال سن، لقب پیرترین انسان را از آن خود کرد. 
او که تا سال 199۷ زنده بود، در آرلز فرانسه محل 
زنده گی ون گوك سکونت داشت. نقاش معروف 
به  متعلق  که  مغازه یی  به   1۸۸۸ سال  در  هالندی 
عموی کالمنت بود، رفت تا رنگ بخرد. پیرترین 
»آدمی  عنوان  به  را  گوك  ون  بعدها  جهان  زن 
کثیف، بدلباس و عنق« توصیف کرد. کالمنت در 

آن روزها، 1۲ یا 13 ساله بود.
او دربارة یکی از بزرگ ترین نقاشان تاریخ گفت: 
ون گوك خیلی زشت، بی نزاکت، بی ادب و بیمار 
و  ساده لوح  را  او  همه  می بخشم.  را  او  من  بود. 

دیوانه صدا می کردند.
هالندی،  نامدار  نقاش  گوك،  ون  سان  ون 
کامل  گمنامی  در  حیات  زمان  در  اگرچه 
از  یکی  عنوان  به  اکنون  اما  برد،  سر  به 
پست امپرسیونیست  نقاشاِن  تأثیرگذارترین 
 1۸53 مارچ   30 در  او  می شود.  شناخته 
ایالت برابانت هلند نزدیک  در زاندرت در 
آمد. پدر و پدربزرگش  دنیا  به  بلژیک  مرز 
کشیش بودند و سه عموهایش نیز دالل آثار 

نقاشی.
برادر جوان ترش »تئو« که به خرید و فروش 
بعدها  داشت،  اشتغال  نقاشی  تابلوهای 
امپرسیونیست  نقاشان  با  او  آشنایی  موجب 
به  را  خود  هنری  فعالیت  گوك  ون  شد. 
عنوان طراح و نقاش از سال 1۸۸0 و در سن 
۲۷ساله گی آغاز کرد. برخی از مشهورترین 
کارهای او در دو سال پایانی عمرش خلق 
پایانی عمرش 90  دوماه  در  تنها  او  شدند. 

نقاشی از خود باقی گذاشت.
تیره و محزون  از رنگ های  ابتدا  ون گوك 
با  پاریس  در  این که  تا  می کرد  استفاده 
شد  آشنا  نئوامپرسیونیسم  و  امپرسیونیسم 
و این آشنایی پیشرفت هنری او را سرعت 
بخشید. وی شیفتۀ نقاشی از کافه های شبانه، 
و  فرانسه  طبیعی  مناظر  کارگر،  طبقۀ  مردم 
گل های آفتاب گردان بود. مجموعۀ »گل های 
آفتاب گردان« او که تعدادی از آن ها از معروف ترین 
نقاشی هایش نیز محسوب می شوند، شامل 11 اثر 
دیگر  پرستاره«  »شب های  و  خودنگاره ها  است. 

نقاشی های برجستۀ او هستند.
»گاشه«،  داکتر  به   1۸90 سال  در  گوك  ون 
است،  کشیده  نیز  پرتره یی  او  از  که  روان شناسی 
معرفی  او  به  را  داکتر  این  »پیسارو«  مراجعه کرد. 
این  گاشه  از  برداشت ون گوك  اولین  بود.  کرده 

بود که داکتر، خودش از او بیمارتر است.
گوك  ون  افسرده گی  و  فرورفته گی  روز  به  روز 
عمیق تر می شد. سرانجام او در ۲9 جوالی 1۸90 
در سن 3۷ساله گی در میان کشتزارها، گلوله یی در 
مهمان سرای  در  بعد  روز  و  کرد  شلیک  سینه اش 

»روو« درگذشت.
ون سان آخرین احساسش را به برادرش که قبل 
از مرگش بر بالین او آمده بود، این گونه بیان کرد: 
»غم برای همیشه باقی خواهد ماند«. شش ماه بعد 
تئو نیز درگذشت. پس از مرگ ون گوك، تابوتش 

را پر از گل های آفتاب گردان کردند.
»گل های آفتاب گردان«، »صندلی خالی«، »شب های 
پرتره هایش  بعضی  و  سرو«  »درختان  پرستاره«، 
دارند  جهانی  شهرت  چاپی،  تصاویر  صورت  به 
نیز  عادی  مردمِ  سادة  اتاق های  از  بسیاری  در  و 
دیده می شوند. این دقیقًا همان چیزی است که ون 
تابلوهایش  داشت  دوست  او  می خواست.  گوك 
تأثیر مستقیم و قوی چاپ نقش های رنگی جاپانی 

را داشته باشند که بسیار تحسین شان می کرد.
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رییس  اظهارات  به  واکنش  در  نماینده  گان  مجلس 
کمیسیون انتخابات گفت که یوسف نورستانی از قانون 
و  تشکیل  قانون  می تواند  این مجلس  و  است  بی خبر 

صالحیت های کمیسیون انتخابات را تعدیل نماید.
در  دوشنبه  روز  مجلس  دبیر  معاون  عرفان  اهلل  عرفان 
کابل به خبرنگاران گفت که در قانون اساسی کشور از 
قانون وظایف  نه آن که  نام برده شده،  انتخابات  قانون 
و صالحیت های کمیسیون ضمیمه ماده یکصد و نهم 

گردد.
به  که  می خواهد  حکومت  از  همچنان  عرفان  آقای 
تعهداتش در راستای آوردن اصالحات در کمیسیون های 

انتخاباتی عمل نماید.
جمله  از  »این  گفت:  مجلس  اداری  هیأت  عضو  این 
صالحیت های مجلس نماینده گان و شورای ملی است 
که در سایر قوانین می توانند تعدیالت وارد کنند، ولی 
قانون  تنها  اساسی،  قانون  در  شده  مستثنی  که  چیزی 
اخیر  سال  در  نماینده گان  مجلس  که  است  انتخابات 

و  تعدیل  انتخابات،  قانون  در  نمی تواند  خود  کاری 
جمله  از  که  قوانین  سایر  در  اما  کند؛  ایجاد  تغییر  یا 
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی است جداً در آن صالحیت داریم و انشاهلل در 
مطابقت با قانون روی این موضوع بحث خواهیم کرد.«

که  است  آمده  اساسی  قانون  نهم  و  یکصد  ماده  در 
اخیر  سال  یک  در  انتخابات  قانون  تعدیل  پیشنهاد 
ملی داخل شده  کار شورای  تقنینی در فهرست  دوره 

نمی تواند.
شنبه  روز  افغانستان،  نماینده گان  مجلس  اعضای 

و  تشکیل  قانون  در  تعدیالت  آوردن  بر  روان  هفته 
توافق  به  هم  با  انتخابات  کمیسیون  صالحیت های 

رسیدند.
روز  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  اما 
مجلس  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  یکشنبه 
صالحیت های  و  وظایف  قانون  نمی تواند  نماینده گان 

کمیسیون های انتخاباتی را تعدیل کند .
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری  حال  عین  در 
می گویند، اگر کمیسیون انتخابات براساس ماده یکصد 
و نهم قانون اساسی استدالل می کند، این ماده در مورد 
قانون انتخابات اختصاص یافته نه آن که قانون تشکیل، 

وظایف و صالحیت هم در آن جا داده شود.
این وکیالن می گویند که در مورد وظایف و صالحیت ها 
می تواند  ملی  شورای  که  است  آمده  واضح  گونۀ  به 
انتخابات را  قانون وظایف و صالحیت های کمیسیون 

تعدیل نماید.
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مالعمر مورد هدف...
سخنگوی پنتاگون در این باره گفت: عضو بودن 
در طالبان به این معنی نیست که امریکا عملیاتی را 

علیه کسی تنها به این دلیل انجام دهد.
طالبان  تفاوت های  به  اشاره  با  همچنین  وی  اما 
غیرنظامی و نظامی متذکر شد آنهایی که به مبارزه 

ادامه دهند جان سالم به در نخواهند برد.
از  یکی  اگر  اما  افزود:  اظهاراتش  ادامه  در  کربی 
اعضای طالبان حمله یی علیه ما یا شرکای   ما انجام 
دهد، با این حرکت مسوول اقدامات و واکنش های 

نیروهای امریکایی خواهد بود.

در  نیز  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراك 
به  جمعه،  روز  در  خود  ساالنه  خبری  کنفرانس 
مردم امریکا نسبت به اجرای تعهد خود مبنی بر 

پایان جنگ در افغانستان اطمینان داد.
باره گفت:  این  در  کنفرانس خبری خود  وی در 
از 13 سال  بیش  از  از دو هفته دیگر، پس  کمتر 

ماموریت ما در افغانستان پایان می یابد.
با این حال اوباما نیروهای باقی مانده در افغانستان 
تا در صورت بروز تمدید  را موظف کرده است 
با  خود  علیه  طالبان  نیروهای  جانب  از  مستقیم 

آن ها مبارزه کنند.
پنتاگون  کنفرانس خبری  ادامه  در همین حال در 

ارایه  بر  مبنی  سواالتی  به  پاسخ  در  کربی  جنرال 
نیروها  خروج  سیاست  درباره  بیشتر  توضیحات 
به مال عمر،  احتمال حمله مجدد  افغانستان و  از 
به عنوان رهبر شناخته شده  اظهار کرد: مال عمر 
طالبان در صورتی که نیروهایش تهدیدی علیه ما 
یا متحدان ما محسوب شود مورد حمله نیروهای 

نظامی امریکا قرار خواهد گرفت.
سخنگوی پنتاگون همچنین تاکید کرد، از دوم ماه 
جنوری سیاست امریکا در افغانستان تغییر می کند. 
اما چیزی که در اصل تغییر می کند این مساله است 
که تنها عضویت در طالبان کسی را به یک هدف 

تبدیل نمی کند.

سپرده  وعده  ملی  وحدت  دولت  رهبران  درحالی که 
را  وزرا  نامزد  از  هفتۀ جاری شماری  در   که  بودند 
به مجلس معرفی می کنند، برخی منابع می گویند که 
جنجال ها بر سر معرفی کابینه از سر گرفته شده است.
این منابع می گویند که ادامۀ تنش ها بر تشکیل کابینه 
کشورهای  برخی  مداخلۀ  در  ریشه   افراد،  گزینش  و 
خارجی و بی اعتمادی عمیق سیاسی میان دو تیم شامل 

در دولت وحدت ملی دارد. 
قرار بود روز دوشنبه فهرست 9 تن از نامزد وزیران 
احتمالی به مجلس فرستاده شود. نام های این افراد در 
رسانه ها درز کرده بود. اما اختالفات تازه سبب شده 

است که معرفی کابینه بار دیگر به تأخیر بیافتد.  
عمداً  جمهوری  ریاست   که  می گویند  منابع  برخی 
به  دالیل خاصی  به  را  کابینه  معرفی  که  دارد  تالش 
تأخیر بیاندازد تا فرصت و مجال برای چانه زنی بر سر 
ساختار کمیسیون های انتخاباتی از دست برود. زیرا، 
تدریجی  کابینه، خسته گی  بر سر  جدال های طوالنی 
را به بار آورده و سبب می شود که موافقان تغییرات 
از  انتخاباتی،  کمیسیون های  ساختارهای  در  بنیادین 

خیر دگرگونی این نهادها بگذرند.
روی  کار  کابینه،  تکمیل  از  بعد  که  می رود  احتمال 
اصالح کمیسیون های انتخاباتی با توجه به تفاهم نامۀ 
مسأله  این  شود.  آغاز  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
تداوم  تیم تحول و  با درنظرداشت حمایت  می تواند 
تشکیل  و  انتخاباتی  کمیسیون  های  کنونی  ساختار  از 
وحدت  دولت  رهبران  میان  جدید  نزاع  یک  به  آن، 

ملی منجر شود که ادامۀ این نزاع، یقیناً ماه ها را در بر 
خواهد گرفت. 

اداری  در همین حال، عرفان اهلل عرفان عضو هیأت 
میان  شدید  اختالفات  از  نیز  نماینده گان  مجلس 
کابینه خبر می دهد  تشکیل  بر سر  انتخاباتی  تیم های 
و می گوید که حتا در درون تیم ها نیز اختالف بر سر 

گزینش افراد وجود دارد.
خارجی  روابط  کمیسیون  رییس  زازی  عبدالقادر 
مجلس نیز گفت: »دو شب پیش دو تیم انتخاباتی در 
مورد معرفی کابینه با هم نشست داشتند و آوازه هایی 
نامزد  گزینش  برسر  دیگر  بار  آنان  که  دارد  وجود 
به  کابینه  نرسیده و معرفی  توافق  به  احتمالی  وزرای 

تعویق افتیده است«.
آقای زازی افزود: واکنش ها در برابر لیست نامزدوزرای 

احتمالی، سبب بروز اختالفات شده است.
منتشر  درحالی  کابینه  معرفی  در  تأخیر  از  خبر 
می شود که روز شنبه هفتۀ جاری مجلس به حکومت 
ضرب االجل تعیین کرد که تا پایان این هفته کابینه را 

معرفی کند.
به  نماینده گان  ماه جاری )جدی(، مجلس  اوسط  در 
تعطیالت زمستانی می رود و اگر تا آن زمان، اعضای 
سال  به  کابینه  کار  بدون شک  نشوند،  معرفی  کابینه 
آینده موکول خواهد شد و به همین نسبت، کار روی 
سال  به  انتخاباتی  کمیسیون های  ساختارهای  اصالح 
برگزاری  مسأله  این  و  افتید  خواهد  تعویق  به  آینده 
انتخابات پارلمانی را با چالش و جنجال تازه مواجه 

می سازد.
در  که   کرده اند  تأکید  مجلس  نماینده  گان  چه  اگر 
شده،  تعیین  زمان  در  کابینه  معرفی  عدم  صورت 
این بار مجلس جدی تر عمل خواهد کرد؛  اما معلوم 
نیست که واکنش عملی مجلس در این خصوص چه 
خواهد بود. زیرا قانون به گونۀ صریح در این زمینه  و 

زمینه های مشابه روشنی ندارد.
رهبران دولت وحدت ملی تا اکنون چندین بار وعده 
را  کابینه  اعضای  نزدیک  روزهای  طی  که  سپرده اند 
معرفی می کنند، اما از عملی ساختن این وعده ها خبری 
نیست. اگر چه موعدی که رهبران دولت وحدت ملی 
در کنفرانس لندن برای معرفی کابینه سپرده بودند، دو 
تا چهار هفته بعد از کنفرانس لندن گفته شده بود که با 
حساب چهارهفتۀ آن دست کم ده روز دیگر به معیاد 
تعیین شده باقی است. حکومت در واکنش به تأخیر 
کابینه می گوید که  آنان به وعدة شان پای بند هستند.

با این حال، اگر اختالفات میان دو تیم سیاسی ادامه 
به  کار  برای  مجالی  و  فرصت  می رسد  نظر  به  یابد، 
این صورت،  در  ماند.  نخواهد  باقی  افغانستان  مردم 
بر  سیاسی،  تیم  دو  و  دولت  رهبران  پوتانسیل  کل 
بیشترین  کسب  برای  چانه زنی  و  یک دیگر  مهار  سر 
فرصت  آن گاه  و  شد  خواهد  دولت صرف  در  سهم 
و  غنی  اشرف  انتخاباتی  وعده های  عملی ساختن 

عبداهلل فراهم  شدنی نیست. 
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هکرها به وبسایت های دولت...
 سر می زنند، دسترسی داشته باشد.

افغانستان نرم افزارهای مخربی را که  او گفته که هرچند دولت 
یا  غیرفعال  شده اند،  استفاده  دولتی  وبسایت های  به  حمله  برای 
نابود کرده اما تاکید کرده که دولت افغانستان برای مقابله با این 

حمالت »هیچ آنتی ویروسی« ندارد.
طرف  از  متداوم  فعالیت های  »ما  گفته:  همچنین  برگر  آقای 
بازیگران مشخصی در چین را شناسایی کرده ایم که از زیربناهای 
دولت افغانستان برای انجام حمالت ]سایبری[ استفاده کرده اند.«

بر  سایبری  حمالت  که  یافته اند  همکارانش  و  برگر  ریچ 
وبسایت های دولت افغانستان به گونه ای انجام شده که حمله کننده 
ابتدا تعداد زیادی از قربانیان را هدف می گیرد و بعد از میان آنها 

اهداف مشخصی را جدا می کند.
امور خارجه،  این شرکت، وزارت های عدلیه،  بررسی  اساس  بر 
معارف/آموزش و پرورش، تجارت و صنایع، مالیه و امور زنان و 
همچنین سفارت  افغانستان در استرالیا جزو اهداف نرم افزارهای 

مخرب هکرهای چینی بوده اند.
محمد زبیر ورسجی، کارشناس فناوری اطالعات که در گذشته در 
زمینه های مشابه با وزارت مخابرات افغانستان کار کرده، می گوید 
امنیتی  سیستم  در  خالهایی  وجود  از  پیش  سال  سه  حدود  که 
فضای مجازی اکشور به وزارت هشدار داده بود که امروز هکرها 

با استفاده از همان خالها وارد سیستم های دولتی شده اند.
آقای ورسجی می گوید که در این نوع حمالت، هکرها فایل هایی 
را وارد سیستم عامل قربانی می کنند که با استفاده از آن می توانند 

اطالعات شخصی کاربران را در اختیار داشته باشند.
اند و  باز  افغانستان  او گفت که همه دروازه های فضای مجازی 
»نهادهای دولتی، مثال کامپیوترهای وزیران، و ایمیل های شان و 
کامپیوترهای ارگ« نیز می تواند قربانی این حمالت باشند و افراد 
و گروه ها با نفوذ به دستگاه های دولتی، موافقتنامه ها و ایمیل های 

مقام های دولتی را زیر و رو کنند.
زبیر ورسجی می گوید که قبال در مورد خالهای امنیتی موجود به 

وزارت مخابرات هشدار داده بود
کمربندهای  کند،  ایجاد  نظارتی  سیستم  باید  دولت  که  افزود  او 
مجازی  فضای  امنیت  تامین  برای  و  کند  تقویت  را  امنیتی خود 
خود راهبرد درازمدت داشته باشد در غیر آن »تنها از نرم افزارهای 

ضد ویروس« کاری ساخته نخواهد بود.
زمینه  در  که  می گوید  افغانستان  مخابرات  وزارت  حال  این  با 
شده  مصرف  دالر  هزار  صدها  افغانستان  مجازی  فضای  امنیت 
و این کشور همه فناوری های مورد نیاز برای مقابله با حمالت 
سایبری را در اختیار دارد و می تواند هر نوع حمله ای خنثی کند.

سخنگوی این وزارت می گوید که فضای مجازی افغانستان روزانه 
مورد ده ها حمله سایبری قرار می گیرد و اگر دولت افغانستان در 
مخابرات  می بود،  ناتوان  مجازی خود  فضای  از  محافظت  زمینه 

این کشور فلج می شد.
در افغانستان بیشتر نهادهای مهم دولتی وبسایت دارند و برخی 
کنکور،  آزمون  و  انتخابات  نتایج  مانند  مهمی  اطالعات  آنها  از 
اعالمیه های خبری و ده ها مورد دیگر را از طریق همین وبسایت ها 

در اختیار کاربران قرار می دهند.
فضای مجازی افغانستان در گذشته نیز مورد حمالت سایبری قرار 
گرفته است، از جمله در سال ۲01۲ که هکرها کنترل وبسایت 
شورای امنیت ملی این کشور را به دست گرفتند و این موضوع 
بحث امنیت شبکه و فضای مجازی را در افغانستان حساس کرد.

تا كنون بیش از 30 نیروی...
از  شورشیان-  کنترل  تحت  مناطق  کنترل 

جمله طالبان پاکستان- را به دست گیرند.
محمد زمان وزیری فرمانده ارتش در شرق 

پولیس  مأمور   30 از  » بیش  گفت:  کشور 
این  در  شورشی  ده ها  و  امنیتی  نیروی  و 
درگیری ها کشته شدند و درگیری ها همچنان 

ادامه دارد«.

نیز  بچه  دختر  دو  جمله  از  غیرنظامی  هفت 
که سرنشین موتری بودند بر اثر انفجار بمبی 
دست ساز که کنار جاده کار گذاشته شده بود 

اوایل هفته در این والیت کشته شدند. 

از اظهارات ضد پاكستانی...
 مبارزه مشترك می خواهد: »این تکانه موجب خواهد 
شد که در این مبارزه یک مقدار هماهنگی پیدا شود 
و برای رفع تهدید مشترك کارهای مشترك صورت 

بگیرد«.
طالبان در حاشیه

با  تا  کرد  تالش  سال ها  افغانستان  پیشین  حکومت 

این  با  گفت وگو  و  کند  برقرار  تماس  طالبان  سران 
و  نداد  نتیجه  این تالش ها  اما  نماید؛  آغاز  را  گروه 
حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان بر این 
نکته اصرار کرد که طالبان طرف اصلی نیستند و به 
صورت  مذاکره  آن  حامیان  با  باید  گروه  این  جای 

گیرد.
در حال حاضر نیز آدرس مشخصی برای گفت وگو 

با طالبان وجود ندارد و تالش می شود تا حکومت 
پاکستان برای تامین امنیت و صلح در منطقه همکاری 
به  را  قطر  در  طالبان  دفتر  افغانستان  کند. حکومت 
رسمیت نمی شناسد ولی در تازه ترین مورد سازمان 
در  طالبان  نماینده گان  با  که  کرد  اعالم  متحد  ملل 
این دفتر، در رابطه با جلوگیری از کشتار غیرنظامیان 

گفت وگو کرده است.

برای  افغانستان  دولت  می گوید  عالی صلح  شورای 
فعالیت دوباره دفتر طالبان در قطر شرط هایی دارد. 
آقای قاسمیار گفت تا زمانی که پرچم و لوح »امارت 
نشود،  برداشته  دفتر  این  از  افغانستان«  اسالمی 
افغانستان آن را به رسمیت نمی شناسد. قاسمیار گفت 
که هیچ گونه ارتباط پنهانی بین دولت افغانستان و 

این دفتر وجود ندارد.

مجلس نماینده  گان:
حکومت به تعهدش در راستای اصالح كمیسیون های انتخاباتی عمل كند

راز تأخیر در معرفی كابینه



وزارت کشور پاکستان اعالم کرد که این کشور 
را  محکوم   500 آتی  هفته های  در  دارد  قصد 

اعدام کند.
حمله  از  پس  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  مکتی  به  طالبان  تروریستی  گروه  افراد 
تن   133 که  تن   1۴9 شدن  کشته  و  پیشاور 
داخلۀ  وزارت   بودند،  آموز  دانش  آن ها 

پاکستان روز گذشته اعالم کرد 500 نفر را که 
محکوم به اعدام بودند طی هفته های آینده به 

دار خواهد آویخت.
کشور  این  که  تروریستی  حمله  این  فردای 
را بهت زده کرد، اسالم آباد قانون ممنوعیت 
از سال ۲00۸  اعدام عوامل تروریستی را که 
که  فرد   6 تاکنون  کرد.  لغو  بود،  شده  معلق 
حمله  به  محکوم  آباد  اسالم  دادگاه  توسط 

تروریستی شده بودند، اعدام شده اند.
پاکستان  داخلۀ  وزارت  مقامات  از  بسیاری 
از 500  لیستی  وزارتخانه  این  که  کردند  بیان 
محکوم را تهیه کرده است که تمام شواهد دال 
بر متهم بودن آن ها است و ریاست جمهوری 

درخواست بخشش آن ها را رد کرده است. 

ایالت های  دانشگاه های  کراچی،  شهر  از  پس 
تامین  عدم  بدلیل  نیز  پنجاب  و  بلوچستان 
تعطیل  نامعلومی  مدت  تا  دانشجویان  امنیت 

شدند.
تهدیدات  بدلیل  پاکستان  معتبر  دانشگاه های 
ایالت های  بیشتر  در  افراطی  گروه های  امنیتی 
این کشور از جمله بلوچستان و پنجاب تعطیل 

شدند.
به  حمله  از  پس  پاکستان  طالبان  تحریک 
پیشاور،  شهر  در  ارتش  غیرانتفاعی  مدرسه 
و  ارتش  آموزشی  مراکز  به  که  کرد  تهدید 

امریکا در پاکستان حمله خواهد کرد.
پنجاب  ایالتی  دولت  سخنگوی  قادری  زعیم 
اعالم کرد که مراکز آموزشی بویژه دانشگاه ها 
بدلیل تهدیدات امنیتی در سراسر این ایالت تا 

9 جنوری سال آینده تعطیل خواهد بود.
ایالت بلوچستان  از سوی دیگر، دانشگاه های 
از جمله »دانشگاه فناوری اطالعات«، »دانشگاه 
بانوان بهادرخان« و »دانشگاه گریدن« که تحت 
نامعلومی  مدت  تا  است  پاکستان  ارتش  نظر 

تعطیل شده اند.
ایالت  داخله  وزارت  که  است  حالی  در  این 
پنجاب اعالم کرد که دولت بلوچستان دستور 

تعطیلی دانشگاه ها را صادر نکرده است.

پایتخت  آباد«  »اسالم  دانشگاه های  همچنین 
تعطیل  دسمبر   ۲۸ الی   ۲۲ از  نیز  پاکستان 

شده اند.
بین المللی  »دانشگاه  که  است  درحالی  این 
و  علم  ملی  »دانشگاه   ،)IIUI( اسالمی« 
 )BU( بحریه«  »دانشگاه   ،)NUST(»فناوری
 )NUML( »و »دانشگاه ملی زبان های مدرن
از  شده اند،  واقع  کراچی  شهر  در  همگی  که 
میالدی  جاری  سال  دسمبر   ۲۸ تا   ۲۲ تاریخ 
بدلیل  پاکستان  اطالعاتی  نهادهای  به خواسته 

عدم تأمین امنیت تعطیل شدند.
که  کراچی  »قائداعظم«  دانشگاه  گفته می شود 
احتمال حمله تروریستی به این دانشگاه زیاد 
شده  تعطیل  نامعلومی  مدت  برای  نیز  است 

است.

سید فضل اهلل وحیدی:

با رفتن از هرات، به دولت بر نمی گردم
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تعطیلی دانشگاه های پاکستان

500 نفر در انتظار اجرای حکم اعدام در پاكستان

هت  از  پس  مادرید  آتلتیکو  سرمربی 
او  از  تمجید  به  تیمش  مهاجم  تریک 

پرداخت.
آتلتیکو مادرید در هفته شانزدهم اللیگا 
موفق شد در خانه بیلبائو با نتیجه چهار 
این  با  آنها  برسد.  برتری  به  یک  بر 
پیروزی و 35 امتیاز جایگاهشان را در 
بیلبائو  تثبیت کردند.  رده سوم جدول 

هم با 19 امتیاز یازدهم است.
برای   1۷ ریکو  میکل  دیدار  این  در 
آنتونی  ادامه  اما در  بیلبائو گلزنی کرد 
رائول  و   )۸1 و   ۷3  ،۴6( گریزمان 
آتلتیکو  برای  پنالتی(   ،53( گارسیا 

گلزنی کردند.
دیدار  این  مورد  در  سیمئونه  دیگو 

چیز  همه  دیدار  این  طول  در  گفت: 
نخست  نیمه  در  بیلبائو  شد.  عوض 
خیلی خوب بود اما این ما بودیم که در 
گریزمان  کردیم.  عمل  عالی  دوم  نیمه 
به  تیم  ترکیب  در  ما  که  بود  بازیکنی 
دو  میان  تفاوت  او  داشتیم.  احتیاج  او 
تمرین  به سختی  او هر روز  بود.  تیم 
تریک  هت  این  نظرم  به  و  می کند 

پاداش زحمت های او بوده است.
نیمه  در  گفت:  ادامه  در  سیمئونه 
نبود  با  تا  بود  برایمان سخت  نخست 
و  مانژوکیچ  ماریو  چون  بازیکنانی 
کوکه کنار بیاییم اما در نیمه دوم سعی 
کردیم آرامش مان را حفظ کرده و سال 
۲01۴ را با یک پیروزی عالی به پایان 

بردیم.
بحث  پنالتی  یک  گارسیا  رائول 
با  تیاگو  تبدیل به گل کرد.  برانگیز را 
کوچکترین ضربه حریف به زمین افتاد 
در  اما  سیمئونه  بگیرد.  پنالتی  داور  تا 
نداد.  نظری  داوری مسابقه هیچ  مورد 
هر  در  و  دیگر  روزهای  گفت:  وی 
تصمیمی که داور گرفته بود اظهارنظر 

نکردم. امروز هم همین طور است.

و  هرات  والیت  در  اخیر  نارضایتی های  بروز  از  پس 
سید  والیت،  این  مردمی  حلقات  از  شماری  خواستۀ 
که  گفته  هرات  والیت  سرپرست  وحیدی،  اهلل  فضل 
پس از پایان ماموریت کاری اش در این والیت، دیگر 

در پست های دولتی فعالیت نخواهد کرد.
او همچنین گفته که معتقد است والیت هرات دارای 
امنیت مناسب تری نسبت به دیگر والیات کشور است 
نادیده  را  امنیتی  نیروهای  خودگذشتگی  از  نباید  و 

گرفت.
سید فضل اهلل وحیدی سرپرست والیت هرات پس از 
تالش های اخیر شماری از حلقات برای برکناری وی 
گفته است: بعد از این که از والیت هرات برود، دیگر 

هیچ سمت دولتی را نخواهد پذیرفت.
برای  کوششی  هیچ  از  هرات  والیت  در  می گوید:  او 
ایام  در  تا  دارد  قصد  و  نکرده  دریغ  اوضاع  تحول 
با  مبارزه  و  در بخش صلح  ماموریتش،  از  مانده  باقی 

فساداداری کار کند.
این گفته ها در حالی است که بنا بر گفته های شماری 
از منابع نزدیک به حکومت وحدت ملی، تا 1۲ روز 
والیان جدید  آن  از  کابینۀ دولت تشکیل و پس  دیگر 

معرفی شوند.
واقعاتی  بیشتر  که  است  گفته  همچنین  وحیدی  آقای 
از  برگرفته  می شود،  خوانده  ترور  هرات  در  که 

در  سیاسی  دست های  و  بوده  شخصی  خصومت های 
آن کار نمی کند.

بر  بنا  هرات  سوءمدیریت های  بیشتر  وی،  گفتۀ  به 
هرات  داخل  و  مرکز  از  افراد  از  شماری  دخالت های 
میانجی گیری  مجرم  یک  رهایی  برای  که  می باشد 

می کنند.
او تاکید کرده است که دلیل اعتراض های اخیر بر علیه 

اش هم مقابله با این افراد بوده است.
این در حالی است که مجمع مردمی والیت هرات گفته 
که بنا بر خواست هیات اعزامی از کابل، تا ده روز دیگر 
به سرپرست والیت هرات وقت داده می شود تا این 

والیت را ترك کند.
این مجمع  اعضای رهبری  از  محمدرفیق شهیر، یکی 
می گوید: والیت هرات در بدترین وضع امنیتی خود به 
سر می برد و عامل اساسی آن، نبود توان کافی مدیریتی 

در ادارة محلی است.
در  عمده  تغییرات  با  تا  خواسته  مرکزی  دولت  از  او 

هرات، اوضاع این والیت را بهبود بخشد.
گفته می شود که بیشترین ضربه یی که همواره ناامنی ها 

به هرات وارد آورده در بخش اقتصادی است.
بازرگانان هرات مدعی هستند که تداوم این وضعیت 
خواهد  بیرون  کشور  اقتصادی  پایتخت  از  را  هرات 

آورد.

سرمربی اینتر پس از تساوی خانگی مقابل التزیو 
اعالم کرد تیمش نمی تواند در یک ماه به بارسلونا 

یا بایرن مونیخ تبدیل شود.
اینتر در دیدار هفته شانزدهم خود در کالچو مقابل 
التزیو قرار گرفت و در خانه خودی با تساوی دو 
بر دو متوقف شد. در این دیدار ابتدا فلیپه اندرسون 
در دقیقه های دو و 3۷ برای التزیو گلزنی کرد اما 
در ادامه متئو کواچیچ 66 و رودریگو پاالسیو ۸0 
دو گل خورده را جبران کردند تا دیدار به تساوی 

برسد.
رده  در  و  شد  امتیازی   ۲1 تساوی  این  با  اینتر 
یازدهم قرار گرفت. التزیو هم با ۲۷ امتیاز به رتبه 

سوم صعود کرد.
اسکای  به  تساوی  این  از  پس  مانچینی  روبرتو 
اسپورت ایتالیا گفت: در ایتالیا همه مربی هستند و 
ایده های مخصوص به خودشان را برای مربیگری 
احساس  و  بینم  می  را  تیمم  روز  هر  من  دارند. 
بیشتری  بازیکنانم کارآیی  برای  این سیستم  کردم 
دارد. روشن است که دریافت گل پس از گذشت 
از  پس  کند.  می  عوض  را  چیز  همه  دقیقه،  دو 
آن بود که ما فضای بیشتری را در اختیار التزیو 
تیم  بازی  سیستم  دانم  نمی  واقع  به  دادیم.  قرار 
تغییر می کند،  به ۴-۲-3-1  از ۴-3-3  ها وقتی 
چقدر می تواند در میزان دوندگی بازیکنان تاثیر 
داشته باشد. در نیمه دوم اما واکنش تیمم به حمله 
نمی  فکر  به هیچ وجه  اما  بهتر شد  های حریف 
کنم این موضوع ربطی به سیستم بازی تیم داشت. 

یک  کردیم  تالش  اما  داشتیم  زیادی  های  اشتباه 
قدم  دو  مدتی  از  پس  برداریم.  جلو  به  رو  قدم 
به عقب برگشتیم. همه می دانند که نمی خواهم 
ادعا کنم توانستم اینتر را در یک ماه به بارسلونا یا 
بایرن مونیخ تبدیل کنم. اشتباه ها همچنان رخ می 
دهند اما باز هم تاکید می کنم این اشتباه ها ربطی 

به سیستم بازی تیمم ندارد.
هدایت  داشتن  دست  به  پیشینه  که  مانچینی 
منچسترسیتی و گاالتاسرای را نیز در کارنامه دارد 
بازیکن جدید  به جذب  نیاز  کرد  تاکید  ادامه  در 
دارد. وی در این خصوص هم گفت: برای تیمم 
باید دو بال و یک هافبک خالق بخرم. جدا از این 
کند.  رشد  کوتاهی  مدت  در  باید  تیمم  خریدها، 
بتواند خیلی خوب  پتانسیل را دارد که  این  تیمم 
بازی کند. این را در نیمه نخست مقابل اودینزه و 
آن  برای  کردیم.  ثابت  التزیو  مقابل  دوم  نیمه  در 
که بتوانیم ثبات داشته باشیم، هم باید کمی صبور 
بتوانیم  اگر  به سختی تالش کرد.  باید  بود و هم 
به  داریم  که ضعف  در جاهایی  هم  را  بازیکنانی 

تیم اضافه کنیم، آنگاه همه چیز خوب می شود.

دروازه بان رئال مادرید رکورد جالب توجهی در تعداد 
قهرمانی به ثبت رسانده است.

قهرمانی در  تازگی موفق شد عنوان  به  مادرید  رئال 
این چهارمین  کند.  را کسب  ها  باشگاه  جام جهانی 
قهرمانی رئال در سال ۲01۴ بود. چهار قهرمانی در 
یک سال. این اتفاق هیچگاه در تاریخ 11۲ ساله رئال 

مادرید رخ نداده بود.
کاسیاس که هم کاپیتان رئال مادرید و هم کاپیتان تیم 
ملی فوتبال اسپانیاست با باال بردن هشت جام مختلف 
در دوران ورزشی خود در این زمینه رکورددار شد. 
جام  در  قهرمانی  بار(،  )یک  جام جهانی  در  قهرمانی 
ملت های اروپا )دو بار(، قهرمانی در لیگ قهرمانان 
بار(، کوپا دل ری )دو  )پنج  لیگا  بار(، ال  اروپا )سه 
اسپانیا  سوپرکاپ  بار(،  )دو  اروپا  سوپرکاپ  بار(، 
)چهار بار( در کارنامه کاسیاس دیده می شود. او چند 
روز پیش، یک بار دیگر موفق شد به عنوان کاپیتان، 
جام قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها را باالی سر 
ببرد. او همچنین در سال ۲00۲ قهرمانی در جام بین 
قاره ای را جشن گرفته بود اما چون بازوبند کاپیتانی 
به حساب  او  برای  قهرمانی  این  نداشت،  بازو  به  را 

نیامده است.
زمانی که کاسیاس جام قهرمانی را در مراکش از سپ 
بالتر دریافت کرد، هجدهمین جامی بود که به همراه 
رئال مادرید کسب می کرد. او اکنون در تاریخ باشگاه 
رئال مادرید به دومین بازیکنی بدل شده که جام های 
زیادی کسب کرده است. او باالتر از رائول گونسالس 
با 16 جام قرار گرفته است اما در رتبه دوم و پس از 
هوگو سانچس افسانه ای با فتح ۲1 جام ایستاده است.

مانچینی:
یکماههبهبایرنوبارسانمیرسیم

ركـورد كـاسـیاس

ورزش
:مادریدآتلتیکوسرمربی

دربارۀ داوری اظهار نظر نمی كنم



Year 6 y NO 1440 y Tuesday 23 Deecmber 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

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

تالش حکومت وحدت ملی برای تامین صلح در افغانستان 
عالی  شورای  است.  شده  مواجه  متفاوتی  واکنش های  با 
صلح به ادامه گفت وگوها امیدوار است در حالی که برخی 

از نهادهای مدنی این تالش ها را ضیاع وقت می دانند.
حکومت وحدت ملی امیدوار بود با سفر رییس جمهور 
غنی به پاکستان و گفت وگوهای مستقیم و پشت پرده با 
مقام های نظامی پاکستان، تغییری در اوضاع امنیتی رونما 
پایتخت شاهد موجی  شود؛ ولی در هفته های اخیر کابل 
از حمالت انتحاری بود و جنگ های شدیدی در والیات 

کنر و بدخشان شروع شد. 
سیاست های معقول

شماری از نهادهای مدنی به این باورند که این تالش ها 
به  بخشیدن  اولویت  با  ندارند و حکومت  مطلوبی  نتیجه 
بگیرد.  را  مردم  معقول و عملی جلو کشتار  سیاست های 
و جلوگیری  امنیتی  نیروهای  تقویت  نهادها،  این  باور  به 
از نفوذ مخالفین در نهادهای دولتی می تواند امنیت نسبی 

را تامین کند.
اما اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند تالش ها 
برای صلح تا زمانی ادامه یابد که همه کشورهای منطقه به 
شمول پاکستان تروریسم را دشمن مشترك بدانند و علیه 

آن مبارزه کنند.

»شبکه فعاالن جوان برای اصالح و تغییر« روز دوشنبه )1 
برگزار کرد و خواهان  جدی 1393( نشستی را در کابل 
تغییر در سیاست های حکومت وحدت ملی شد. احسان 
اهلل حکمت یکی از اعضای این شبکه گفت: »ستون پنجم 
این  اگر  شود.  برده  بین  از  باید  دولت  درون  در  دشمن 
مخالفین  بیشتر  فعالیت های  شاهد  ما  نرود  بین  از  پدیده 

خواهیم بود«.
انتقاد  حکومت  اخیر  دستور  از  همچنان  مدنی  نهاد  این 
کرده است که از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا از 

اظهارات ضد پاکستانی بپرهیزند.
به  طالبان  زندانیان  از  تن  چهار  مورد،  ترین  تازه  در 
رها  گوانتانامو  زندان  از  غنی  جمهور  رییس  درخواست 
شدند. شورای عالی صلح می گوید این اقدام می تواند در 

اعتمادسازی بین حکومت و طالبان افغان کمک کند.
اسماعیل قاسمیار، مشاور بین المللی شورای عالی صلح به 
دویچه وله گفت که از 1۲ زندانی که در زندان گوانتانامو 
این  در  هنوز  دیگر  تن   ۸ و  آزاد شدند  تن  بودند، چهار 
برای  تالش  گفت  قاسمیار  آقای  می رند.  سر  به  زندان 
رها  هدف  او  دارد.  جریان  نیز  دیگر  زندانی   ۸ رهایی 
کردن این زندانیان را اعتمادسازی بین حکومت و طالبان 
خواند: »این حسن نیت دولت را نشان می دهد و برای 

اعتمادسازی امکان دارد که یک گام مثبتی باشد«.
افغانستان صدها  پیشین  است که حکومت  در حالی  این 
تن از زندانیان طالبان را از زندان بگرام آزاد کرده بود؛ ولی 
دوباره  آزادشده گان  بیشتر  که  گفتند  بعدا  امنیتی  مقام های 
شدت  را  افغانستان  جنگ  و  شده  طالبان  صفوف  وارد 

بخشیده اند.
مبارزه مشترک با خطر مشترک

از سوی دیگر به دنبال حمله مرگبار در مکتبی که توسط 
اردوی پاکستان اداره می شد، راحیل شریف لوی درستیز 
اردوی پاکستان به کابل سفر کرد. رییس جمهور غنی در 
این دیدار گفت وقت آن فرا رسیده تا دو کشور در مبارزه 

با تروریسم صادقانه عمل کنند.
برای  مشترك  تروریسم خطر  می گوید  نیز  قاسمیار  آقای 
پاکستان  و  افغانستان  به خصوص  منطقه  تمام کشورهای 
است و صلح و ثبات در منطقه،...          ادامه صفحه 6

دستوردولتبهتمامنهادهایدولتی:

از اظهارات ضد پاكستانی بپرهیزید 
عقد تفاهمنامه میان بزرگترین 

اتحادیه های صنفی

و  افغانستان  )کارکنان(  کارگران  ملی  اتحادیۀ 
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، روز گذشته 
کارگران  ملی  اتحادیۀ  مقر  در  که  نشستی  در 
همکاری  تفاهنامۀ  بود،  شده  برگزار  افغانستان 

های دراز مدت را به امضا رساندند.
نیم  از  بیش  با  افغانستان  کارگران  ملی  اتحادیۀ 
هزار   150 حدود  داشتن  و  کاری  سابقۀ  قرن 
عضو، بزرگترین و پرسابقه ترین اتحادیۀ صنفی 
ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  و  است  افغانستان  در 
و  کاری  سابقۀ  به 35 سال  نزدیک  با  افغانستان 
با داشتن حدود ۲ هزار عضو، بزرگترین وسابقه 

دار ترین نهاد صنفی ژورنالیستان افغانستان.
این  میان  گذشته  روز  تفاهمنامه یی که  برمبنای 
اتحادیۀ  است  قرار  رسید،  امضا  به  نهاد  دو 
فراهم آوری  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
مربوط  های  بخش  برای  حرفه یی  آموزش های 
زمینه های  در  افغانستان،  کارگران  ملی  اتحادیۀ 
روابط عامه و تبلیغات و نشرات همکاری نماید 
و اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، در احیا و یا 
ایجاد دفاتر والیتی ، با اتحادیۀ ملی ژورنالیستان 

افغانستان، همکاری خواهد کرد.
در  خواهی  داد  برای  نهاد  دو  هر  همچنان 
زمینه های حقوق صنفی کارگران و خبرنگاران، 
به ویژه آن هایی که در سکتور خصوصی فعالیت 

می کنند و در حال حاضر از حقوقی مانند تقاعد، 
رخصتی های  شغلی،  مصونیت  صحی،  بیمۀ 
محروم  قبیل  این  از  دیگری  حقوق  و  قانونی 

استند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ملی  اتحادیۀ  عمومی  رییس  مبارز،  عبدالحمید 
گذشته  روز  نشست  در  افغانستان،  ژورنالیستان 
داد خواهی حقوق  برای  این،  از  بعد  »ما  گفت: 
نهاد  بزرگترین  حمایت  افغانستان،  خبرنگاران 
صنفی کشور را با خود خواهیم داشت که یقینا، 
در رسیدن به اهداف صنفی، ما را جداٌ تقویقت 

خواهد کرد.«
ملی  اتحادیۀ  رییس  قادری،  معروف  داکتر 
بر  تأکید  با  نیز  افغانسنان  )کارکنان(  کارگران 
اهمیت همکاری این دو نهاد گفت: »خبرنگاران 
مردم  صدای  پیوسته،  افغانستان،  رسانه های  و 
و  اند  رسانیده  جهانیان  و  دولت  گوش  به  را 
همکاری آن ها با اتحادیۀ ما، کمک خواهد کرد تا 
صدای داد خواهی کارگران و کارکنان افغانستان، 
بلند تر و رسا تر از همیشه، به گوش مسووالن 

رسانیده شود.«
تفاهمنامه میان این دو نهاد در حال حاضر برای 
طرف  دو  هر  و  شده  عقد  ساله  سه  دورة  یک 
امید وار استند که این همکاری برای سالیان دراز 

ادامه یابد.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

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

دفـاتر خارجـی
یک ساله - ۴۰۰ دالر

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

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - ۳۰۰۰ افغانی  یک ساله - ۵۰۰۰ افغانی


