
روز  علنی  جلسه  در  نماینده گان  مجلس  اعضای 
شنبۀ خود تصمیم گرفتند که هیأت اداری و روسای 
کمیسیون های هجده گانه به منظور آگاهی از مشکالتی 
رییس  با  دارد،  وجود  جدید  کابینه  معرفی  در  که 
جمهوری و رییس اجرایی دیدار کند و از آنها درباره 

تاخییر معرفی اعضا کابینه توضیح بخواهد.
یک هفته قبل مجلس نماینده گان با انتقادهای تند از 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  و  جمهوری  رییس 
اعضای  که  داد  مهلت  نفر یک هفته  دو  این  به  ملی، 
پایان  کابینه را معرفی کنند. این ضرب االجل دیروز 
معرفی  را  کابینه  افغانستان  جمهوری  رییس  و  یافت 

نکرد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان هفته 
افغانستان  مردم  برای  کنونی  وضعیت  گفت:  گذشته 
قابل قبول نیست این آخرین هفته است. در آغاز هفته 
آینده کابینه را به ما و شما معرفی کنند. در غیر آن ما 

مجددا تصمیم می گیریم.

اشرف غنی رییس جمهوری در آغاز کارش ۴۵ روز 
برای معرفی اعضای کابینه مهلت خواسته بود، اما با 
گذشته حدود ۳ ماه از آغاز به کار حکومت وحدت 

ملی، هنوز اعضای کابینه معرفی نشده اند.
آقای غنی یک روز پس از مراسم تحلیف، تمامی وزرا 
را سرپرست اعالم کرد و اختیارات عزل و نصب را از 

آنان گرفت.
ارشد  معاونان  به  را  وزرا  سرپرستی  بعد،  ماه  دو 
وزراتخانه ها محول کرد...                 ادامه صفحه 6
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هر كسي، شایسته گي هاي بي پایاني دارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

بن بست         تشکیل کابینه
 و آینـدۀ دولت وحـدت مـلی

پای  هرات،  والیت  در  اداری  و  امنیتی  مشکالت 
این  به  را  کشور  جمهوری  رییس  غنی  اشرف 

والیت کشاند.
وضعیت  بررسی  برای  را  هیاتی  اخیراً  غنی  آقای 
هرات به این والیت...                ادامه صفحه 6

بي طرفی  توافق  اعالم  و  بزرگ  بازی  ختم  از  پس  سال  شصت 
افغانستان در مقام یک کشور حایلی و مستقل، تجاوز قشون سرخ 
در سال ١٩٧٩، توازن توافقی را بار دیگر برهـم زد، افغانستان را 
داخل گرداب جنگ سرد ساخت. رقابت هـای بازیگران قدیم و 

جدید از سر گرفته شد و کشور ما قربانی تجاوز گردید.
تجاوز و در  مقابل  در  عنوان مجاهـدین،  افغانستان تحت  مردم 
دهـۀ  یک  برای  و سرزمین شان  ملی  دینی،  ارزش هـای  از  دفاع 
دیگر جهـاد را ادامه داده و در این راه میلیون هـا قربانی دادند، 
تا سر انجام تجاوز ابر قدرت شوروی وقت به شکست مواجه 

گردید.
اما افغانستان هـمچنان میدان رقابت هـای منطقه یی و فرا منطقه یی 
باقی ماند و تا به امروز کشور استقرار پیدا نکرد و تا هـنوز عذاب 

یک ملت ادامه دارد.
                            برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

هارون مجیدی
و  دارد  طالبان  به  نسبت  دوگانه  رویکرد  پاکستان 
گروه هی از طالبان را که در پاکستان فعال هستند، 
مردم  که  را  طالبانی  و  می دهد  قرار  هدف  مورد 

افغانستان را می کشند، مورد حمایت قرار می دهد.
شماری از تحلیلگران با ابراز این مطلب می گویند 
که نگاه پاکستان در مبارزه با تروریسم دوگانه است 
و صداقتی در سیاست های این کشور در جریان سه 

دهۀ اخیر وجود نداشته است.
در  معلم  و  دانش  آموز  نفر   ١۵0 از  بیش  عام  قتل 
تروریست های  توسط  پاکستان  پیشاور  در  مدرسه یی 
»تحریک« از گروه طالبان پاکستان، مردم و دولت این 
شریف  نواز  که  است  کرده  آشفته  چنان  را  کشورر 
تلویزیونی  سخنرانی  یک  در  پاکستان  وزیر  نخست 

گفت: پاکستان بعد از این فاجعه وارد دورۀ جدید و 
خاصی شده است، به طوری که کشور را می توان قبل 
تروریستی  گروه  توسط  ما  فرزندان  کشتار  از  بعد  و 

طالبان، متفاوت دید و ارزیابی کرد.
روز جمعه، بعد از چند هفته بررسی امنیتی و سیاسی 
کشتار در مدرسه پیشاور، سران دولت و ارتش و همه 

احزاب و گروه های سیاسی به ریاست نوازشریف 
و  دادند  جلسه  تشکیل  کشور  این  وزیر  نخست 
برنامۀ ملی برای مبارزه با تروریسم در پاکستان را 
اعالم کردند. در این برنامه، با لغو مسکوت ماندن 
حکم اعدام تروریست ها اجرای این حکم برای دو 
تن  ده ها  ترتیب  این  به  و  شد  تجدید  آینده  سال 
از اعضای طالبان که اکنون در زندان های پاکستان 

به سر می برند، در لیست اعدام قرار گرفته اند.
سید مهدی منادی استاد دانشگاه به روزنامۀ ماندگار 
قابل  بخشی  که  است  کشوری   پاکستان  می گوید: 
توجهی از مردمان آن، تفکر رادیکال دارند و در قالب 
رهبری  جریان  مي کنند.  فعالیت  تندرو  سازمان هاي 
تا  این گروه ها تالش مي کند  از  براي رهایي  پاکستان 
آن ها را مدیریت کند....                   ادامه صفحه 6
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بر مکتبی در پشاور، خشم و  حملۀ تروریستی 
انزجار بی سابقۀ مردم پاکستان را در برابر طالبان 
رهبران  حمله،  این  از  پس  داشت.  دنبال  به 
بر  یک صدا  و  خوردند  تکان  پاکستان  سیاسی 
مبارزۀ قاطع بر ضد طالبان تأکید ورزیدند. حتا 
چهره  های مذهبِی این کشور که حامی و پشتیبان 
را  طالبان  جنِگ  و  بودند  تروریستی  گروه  های 
برحق می دانستند، بر حذف این گروه از صحنۀ 

پاکستان فتوا صادر کردند. 
طی یک هفتۀ اخیر، صدها طالب مخالِف مسلح 
اسالم آباد در حمالت هواپیماهای بدون سرنشین 
جان  پاکستان،  ارتش  هوایی  عملیات  و  امریکا 
مواضع  بر  بی وقفه  پاکستان  ارتش  و  باخته اند 

طالبان در مناطق قبیله یی حمله ور می شود.
از رویداد خونین  پاکستان، پس  مردم  دولت و 
با  پیکار  بر  یک صدا  و  آمدند  خود  به  پشاور 
راستا،  همین  در  ورزیدند.  تأکید  دشمنان شان 
یک  شبه قانون منع اعدام را ملغا کردند و به تمام 
قوانین بین المللی که پیش از این خود را مکلف 

به رعایت آن می دانستند، پشت پا زدند. 
اسالم آباد به خوبی می  داند که تنها راه  چیره  شدن 
قهریه  قوۀ  از  استفاده  و  قاطعیت  دشمن،  بر 
است. به همین دلیل، در چند روز پسین، به رغم 
دبیرکل  ویژه  به  بین المللی  نهادهای  مخالفت 

از  تن  ده  ها  اعدام  حکم  متحد،  ملل  سازمان 
شده  صادر  پاکستانی  طالبان  مطرِح  چهره های 
است. شماری از افراد تأثیرگذار این گروه به دار 
آویخته شده اند و  برخی دیگر در انتظار مرگ 

به سر می برند. 
نوازشریف  حکومت  سیاسی  مخالف  رهبران 
با  عمران خان،  و  طاهرالقادری  جمله  از 
این  در  حاکم  حساس  وضعیت  درنظرداشت 
را متوقف کرده اند و  راه پیمایی های شان  کشور، 
بر تشدیِد حمالت بر النه های طالبان پاکستانی 

تأکید کرده اند.
رهبران پاکستان، دولت های افغانستان و امریکا 
را نیز متقاعد ساخته اند که در جنگ با تروریستان 
آن سوی مرز، اسالم آباد را همکاری کنند. سفر 
و  کابل  به  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
و  افغانستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  سفر 
فرماندۀ کل نیروهای بین المللی به اسالم آباد در 
همین راستا انجام شده است. پاکستان به خوبی 
از نقش کابل و واشنگتن در مبارزه با مخالفان 
این کشور  از همین رو،  نظامی اش آگاه است و 
بر کابل فشار وارد کرده که عملیات های خویش 
حکومت  ببخشد.  تشدید  مرزی  مناطق  در  را 

افغانستان هم وعده سپرده است که با اسالم آباد 
در زمینۀ مبارزه با تروریسم و افراطیت همکاری 
می  کند. واشنگتن که عماًل عملیات  های خویش 
دسِت  و  بخشیده  افزایش  مرز  سوی  آن  در  را 

همکاری با اسالم آباد داده است. 
هرچند طالبان در پاکستان بستر کافِی اجتماعی، 
فرهنگی و تاریخی دارد، بستری که خود ارتش و 
سازمان اطالعات این کشور در فراهم آوری آن 
عملیات  اگر  اما  است؛  داشته  تعیین کننده  نقش 
به  پاکستانی  طالبان  مواضع  بر  پاکستان  ارتش 
همین گونه ادامه یابد، به زودی ریشه های گروه 
مخالف مسلح اسالم آباد خشکانیده خواهد شد.  

روی دیگر سکه
را  اتباعش  و  شهروندان  آنانی که  با  پاکستان 
می کند  مبارزه  قوت  و  نیرو  تمام  با  می کشند، 
را  تن شان  صدها  معدود  روز  چند  طی  و 
زندان  به  را  دیگر  ده هاتن  و  می کند  بازداشت 
شوند.  آویخته  به دار  مخفی  به گونۀ  تا  می افگند 
همسایه،  کشور  شهروندان  گروه هایی  که  با  اما 
می کشد،  را  مذهبش  و  دین  هم  فرهنگ،  هم 
نه تنهایی که سِر ستیز و خشم ندارد که حمایت و 

پشتیبانی شان نیز می کند.
از پاکستان که طی چند دهۀ گذشته دشمنی و 
خصومتش را با افغانستان ثابت کرده، گالیه یی 

که  است  افغانستان  حکومِت  از  گالیه  نیست. 
را مشخص  و دشمِن خویش  اکنون دوست  تا 
بار  ده ها  پشاور،  رویداد  هماننِد  است.  نکرده 
کشته   دسته  جمعی  به گونۀ  مردم  افغانستان  در 
دو  در  اخیر،  در جریان یک سال  تنها  شده اند. 
پکتیکا  والیت  در  تروریستی  خونین  رویداد 
شدند.  زخمی  و  کشته  تن  سه صد  از  بیش 
دیگر  والیت های  و  کابل  در  همین گونه،  به 
شهروندان  از  تن  ده ها  روزمره  نیز  افغانستان 
نظامی و غیرنظامی بی رحمانه از سوی گروه های 
و  پاکستان کشته  شده اند  استخبارات  به  وابسته 
پاکستانی ها،  برخالف  کشتارها،  این  می شوند. 
هیچگاه حکومت و مردم ما را بیدار نساخت. حتا 
دولت پیشین افغانستان صدها تن از تروریستان 
صفوف  تا  کرد  آزاد  بازداشتگاه ها  از  را  متکرر 
و  کودکان  قاتل  باشد.  کرده  تقویت  را  دشمن 
زنان این کشور را با »واژه های اخالقی« نوازش 
را  آن ها  کشتار  ماشین  پیش  از  بیشتر  تا  داد 
استخبارات  نفوذی  عوامِل  باشد.  کرده  تقویت 
با حمایت و  تروریستان  تا  داد  را رشد  بیرونی 
و  انتحاری  عملیات های  بتوانند  آن ها  پشتیبانی 
انفجاری شان را به درستی سر و سامان بدهند و 

به موفقیت برسانند. 
اکنون، پاکستان با دولت جدید افغانستان بازی 
تازه یی را راه انداخته است و از کابل می خواهد 
که در راستای مبارزه با دشمنانش این کشور را 
کمک کند؛ اما خودش تروریستانی را که با مردم 
در جنگند، می پروراند و رهبران شان  افغانستان 
نگه  خویش  استخباراتی  و  نظامی  مراکز  در  را 
بدون  هواپیماهای  حمالت  گزنِد  از  تا  می دارد 
را  عمر  مال  باشند.  امان  در  امریکا  سرنشین 
را  حقانی  شبکۀ  و  می کند  پاسبانی  کراچی  در 
تمویل  اطالعاتش  سازمان  از  بخشی  عنوان  به 

می نماید. 
پاکستانی در  در روزهای پسین، مواضع طالبان 
دو سوی خط دیورند به گونۀ مشترک از سوی 
قرار  حمله  مورد  آسالم آباد  و  کابل  واشنگتن، 
افغانستان،  دولت  مخالف  طالباِن  اما  و  می گیرد 
در آرامش کامل در کویته، بلوچستان، پشاور و... 

به سر می برند.
طالبان،  مواضع  بر  پاکستان  ارتش  حمالت   
اسالم آباد  حمایت  قطع  معنای  به  هیچگاهی 
مقطع  در  زیرا  نیست.  تروریسم  و  افراطیت  از 
اسالم آباد،  دست داشتۀ  حربۀ  تنها  کنونی، 
همین   از  و  است  هراس افگنی  و  تروریسم 
و  می گیرد  امتیاز  بین المللی  جامعۀ  از  مجرا، 
افغانستان  و  منطقه  در  را  استراتژیکش  عمق 
قربانی  که  افغانستان  اما  می کند.  جست وجو 
تروریسم است، باید در مناسبات جدید امنیتی 
و سیاسی خود با حامی طالبان محتاط و مواظب 
یک  به  مشروط  باید  افغانستان  باشد. حکومت 
اسالم آباد  با  معامله  وارد  پیش فرض ها  سلسله 
پاکستان،  ارتش  عملیات های  در  چون  شود؛ 
یک طالب افغانی هم کشته نشده است. پاکستان 
و  می خواند  تروریست  را  طالبان  از  گروهی 
می ُکشد و گروهی دیگر را متحد و ابزار خودش 
رویکردی،  چنین  می کند.  حمایت  و  می پندارد 
برنامه یی  این کشور هیچ گونه  نشان می دهد که 
دولت  ندارد.  تروریسم  از  حمایت  قطع  برای 
یک  جانبه  همکاری  که  بداند  باید  افغانستان 
از  دردی  هیچ  تروریسم،  با  مبارزه  راستای  در 
دردهای مردم ما را دوا نکرده و نمی کند. چون 
است.  تغییرناپذیر  پاکستان  استراتژیک  عمِق 
برای  کم هزینه یی  و  بی مصرف  ابزار  طالبان 
اسالم آباد  استراتژیک  اهداف  برآورده سازی 
هستند و این کشور به این زودی ها از حمایت 

این گروه دست برنمی دارد. 
است  افغانستان  حکومت  بر  میان،  این  در  اما 
و  طالبان  با  مبارزه  در  واحدی  استراتژی  که 
گروه های هراس افگن داشته باشد. نگاه سلیقه یی 
چنین  شود.  عوض  باید  طالبان  به  احساسی  و 
از  پس  نداد،  نتیجه  گذشته  در  چنان که  نگاهی 
این نیز ناکام خواهد بود. سیاست مبهم و پیچیدۀ 
حکومت گذشته در مبارزه با تروریسم باید کنار 
نیروهای  سبز  و  سرخ  خطوط  و  شود  گذاشته 

امنیتی کشور  مشخص شود. 
رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان با یک سفر 
را در  این کشور  توانست حمایت  به واشنگتن 
زمینۀ مبارزه با طالبان پاکستانی به دست بیاورد 
به  پاکستانی  طالبان  مالی  مسوول  سپردن  که 
اسالم آباد، به خوبی نشان می دهد که واشنگتن 
اما  می کند.  کمک  راستا  این  در  را  اسالم آباد 
کابل به رغم امضای موافقت نامه های استراتژیک 
نتوانست  کنون  تا  ناتو  و  واشنگتن  با  امنیتی  و 
اتالنتیک  پیمان  سازمان  و  امریکا  پوتانسیل  از 
شمالی برای زیر فشار قرار دادن اسالم آباد در 

زمینۀ قطع حمایت از طالبان استفاده کند.
را  طالبان  دیگر  که  کرده  اعالم  امریکا  حتا 
مالعمر  قراردادن  هدف  از  و  نمی داند  دشمن 
خودداری  نیز  طالبان  گروه  اعضای  سایر  و 
عیب  می بریم  پی  ما  که  این  جاست  می کند. 
پروندۀ  باید  و  استیم  ناکام  ما  ماست.  خود  در 
یک صورت  در  کار  این  شود.  بسته  ما  ناکامی 
ممکن است و آن این که همه یکپارچه در برابر 
نفوذ  مجال  و  بایستیم  حامیان شان  و  طالبان 
استخبارات خارجی را به درون نیروهای امنیتی 
و سیاسی مان بگیریم. چیزی که دشوار است؛ اما 

ناممکن نیست. 
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مجتبی امیری

بازى تازۀ پاکستان با افغانستان  

ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  روز  چند  و  هشتاد 
گذشت؛ حکومتی که از همان آغاز ایجاد، بیشتر منتقدانش 
گمان  کنون  تا  و  می زدند  حرف  آن  صدروزۀ  عمِر  از 
می برند که چالش های موجود حکومت، چرخۀ حرکتش 
را به زودی متوقف می سازد. با این همه رییس جمهور غنی 
به  امر  این  از  برای جلوگیری  را  همراهانش سعی شان  و 

خرج داده اند.
منطقه،  و  همسایه  کشورهای  به  رییس جمهور  سفرهای   
کنفرانس لندن، نشست سارک و... می توانند از دستاوردهای 
دولت وحدِت ملی شمرده شوند، اما در این میانه دو چالش 
عمده هنوز وجود دارد که ادامه  و استمرارش ممکن سخِن 

منتقدان را به کرسِی حقیقت بنشاند.
مسالۀ نخست، معرفی نشدِن کابینه است. 

وزرای  تمامی  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  با 
دولِت پیشین به عنوان سرپرست اعالم شدند و صالحیِت 
پیشین شان عماًل از سوی حکومت سلب شد. این موضوع 
رسمًا باعث خوابیدن چرخۀ کار نهادهای دولتی شد؛ اما 
و  است  موقتی  امری  چنین  که  بود  آن  بر  خوش بینی ها 
مشکل  این  جدید،  نامزدوزیران  شدن  معرفی  با  به زودی 
خوش بینی  این  جای  نومیدی  اکنون  ولی  می یابد.  پایان 
درگیر  حکومت  که  می شود  زده  گمان  است.  گرفته  را 
مشکالت داخلی و رقابت های سیاسی است و همین مسأله 
باعث تأخیر در معرفی کابینه شده است. این چالش، پای 

مجلس نماینده گان را هم به وسط کشیده است. 
دیروز ضرب االجِل یک هفته یی مجلس برای حل این قضیه 
تمام شد، اما نتیجۀ مثبتی را در پی نداشت و روشن نیست 
صورت،  هر  به  چیست.  واقعًا  مجلس  بعدِی  حرکت  که 
آن چه روشن می نماید این است که معرفی کابینه، چلنِج 
باید  رییس جمهور  که  کنونی ست  دولت  مقابل  بزرگی 

هرچه زودتر آن را حل کند.
از  روشن  تعریِف  عدم  و  ناامنی  گسترش  اما  دوم  مسالۀ 
آن  پیرامون  ملی  کنون دولت وحدِت  تا  که  است  دشمن 
وضاحت نداده است. در همین مدتی که حکومت وحدت 
ملی به میان آمده، اوضاع امنیتی به مراتب بدتر شده و به 
دفعات، حمالت طالبان بر مردمِ بی گناه و بی دفاع شدیدتر. 
با  مبارزه  به جای توضیح روش  برابر، رییس جمهور  در 
این گروه و یا اتخاذ یک سیاست ثابت و روشن، آنان را 
کرزی  آقای  همانند  و  می کند  خطاب  سیاسی«  »مخالفان 
دست آشتی دراز. این طرز کار نیز ناامیدی ها و بدگمانی ها 
را به نسبت دولت کنونی به وجود آورده و لبۀ تیِغ انتقاد 

مخالفان سیاسِی دولت را تیزتر کرده است. 
معرفی  عدم  با  ناامنی ها  رابطۀ  که  می شود  گفته  هرچند 
چرخۀ  فلج شدن  که  معنا  این  به  است،  مستقیم  کابینه، 
مدیریتِی دستگاه های امنیتی باعث گسترش ناامنی ها شده 
بر جاهای شان،  امنیتی  مقام های  گرفتن  قرار  به محض  و 
ناامنی ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما این استدالل بخشی 
از مسأله است و بخِش دیگر را باید در عدم ارادۀ قاطِع 
دولت مرداِن ما مبنی بر مبارزه با تروریسم جست وجو کرد.

سیاسی،  اقتصادی،  دیگر  چالش های  صورت،  هر  به 
که  گرفته  قرار  کنونی  حکومت  فراراه  نیز  و...  دپلماتیک 
برشمردن شان در حوصلۀ مقاِل حاضر نیست و نیز اهمیت  
آن ها از دو چالِش برشمرده شده کمتر است؛ اما حکومت 
نباید هیچ کدام از این چالش ها را از نظر بیندازد. به راستی 
که همین چالش هاست که عمر دولت وحدِت ملی را کوتاه 
کدام چلنجر  موجود  نیم بنِد  ثبات  ورنه،  می کند  پیش بینی 
دیگر ندارد. بی تردید که آقایان غنی و عبداهلل این نکته را 
بیش از همه می دانند و نیز این مسوولیت را که چشم های 
امید همه به سوی آنان دوخته شده است و اگر آنان در پی 
دفِع مشکالت کنونی نبرایند، به زودی حرِف مخالفان شان 

که حکومت کنونی عمِر کوتاه دارد، محقق خواهد شد. 

آغـاز شمارش معـکوس 
براى صد روز نخست



که  موضوع  این  ادعای  ضمن  ترکیه  جمهوری  رییس  
داراست،  جهان  سطح  در  را  رسانه  آزادترین  کشورش 
رهبری اش  تحت  رسانه های  سرکوب  بر  مبنی  اتهامات 

را رد کرد.
اردوغان،  طیب  رجب  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی تلویزیونی در 
انقره گفت: در هیچ جای جهان چنین آزادی رسانه ای که 
این مطلب  ندارد. من زمانی که  داریم، وجود  ترکیه  در 

را بیان می کنم از خودم مطمئنم. رسانه ها در ترکیه بسیار 
به  ارتکاب  نژادپرستی و  اما توهین، تحقیر،  آزاد هستند 
جرایمی که به انزجار منجر شود، غیرقابل تحمل هستند.
بود  ترکیه در سال 20١2 و 20١۳ در راس کشورهایی 
که خبرنگاران زیادی در آن زندانی شدند. این اظهارنظر 
دفاتر  به  ترکیه  پلیس  حمله  از  پس  هفته  دو  اردوغان 
در  روحانی  گولن،  فتح اهلل  با  مرتبط  مخالف  رسانه ای 

تبعید ترکیه ای مطرح شده است.

علیه  اقدامات  انجام  به  را  گولن  ترکیه،  رییس جمهوری 
دولت خود متهم می کند.

انتقاد  باد  به  را  اروپا  اتحادیه  دیگر  یکبار  همچنین  وی 
نیستیم.  اروپا  اتحادیه  بالی  سپر  ما  گفت:  و  گرفت 
کشوری نیستیم که اروپا بتواند ما را نقد کند. آن روزها 
نوین  ترکیه  به  را  قدیم جای خود  ترکیه  سپری شده و 

داده است.
ابتدا خودش را از اسالم  اردوغان تاکید کرد: اروپا باید 
هراسی و نژادپرستی در داخل مرزهایش پاک کند بعدا به 

ترکیه درس دموکراسی بدهد.
وی درباره دستگیری اصحاب رسانه در ترکیه و واکنش 
غرب به آن گفت: تحقیقات مشابهی در اروپا و امریکا 
صورت گرفت و طی آن چند خبرنگار هم دستگیر شدند. 
آنها  می کنند.  کشورشان سکوت  رخدادهای  درباره  آنها 
این حقیقت را که خبرنگاران در اسرائیل کشته و اخراج 
می شوند. ما از جانب کسانی که خودشان را دوست ما 
خائنان  کثیف  توطئه  خوردیم.  فریب  می کردند،  معرفی 
قدیم.  ترکیه  احیای  برای  هزمت)خدمت(  نام  تحت 
حقوق  ادعای  با  که  آنها  می جنگیم  موازی  دولت  با  ما 
باشیم  هشیار  همیشه  باید  ما  می کنند.  اقدام  دانشجویان 
چرا که با شکست دولت موازی در توطئه هایش، مغزهای 
متفکر این گروه فعالیت خود را مجددا آغاز می کنند تا 

روزهای ترکیه قدیم را تکرار کنند.
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وال استریت ژورنال
»وقایعی در طول سال 20١۴ رخ داد که تا همیشه به 
یاد خواهند ماند، اتفاقاتی چون شیوع ابوال در غرب 
آفریقا و سرایت آن به ورای مرزها و رسیدنش به 
امریکا و اروپا، کشته شدن دو تن از امریکایی ها به 
دست ماموران پولیس این کشور و تبدیل شدن آن 
به مساله ای ملی و سرنوشت ساز درباره نژاد پرستی، 
عدالت و اقدامات پولیس. در آن طرف دنیا ظهور 
داعش، درگیری های اوکراین و توافقی تاریخی بین 
امریکا و کوبا. همه اقداماتی است که به طور قطع تا 

سال 20١۵ کشیده خواهند شد.«
انتخابات میان دوره ای امریکا

امریکایی ها در سال 20١۴ در انتخابات میان دوره ای 
ماه نوامبر نیروهای سیاسی را در واشنگتن تغییر و به 
جمهوری خواهان برای گذراندن دو سال باقیمانده 

از دولت اوباما قدرت بیشتری دادند.
ظهور داعش

گروه داعش با گسترش حمالت شبه نظامیان خود، 
خالفت خود خوانده اش را در شرق و شمال عراق 
و  امریکا  کرد.  پایه گذاری  سوریه  مناطق  برخی  و 
متحدانش برای مبارزه علیه این گروه تروریستی به 
پنج  زدند. همچنین  حمالت گسترده  هوایی دست 
دو  و  امریکایی  شهروند  سه  شامل  غربی  گروگان 
بریده  سر  داعش  نظامیان  شبه  دست  به  انگلیسی 

شدند.
تغییر در اقتصاد جهانی

اقتصاد امریکا و بازار کار این کشور پس از رکورد 
شاهد رشدهای بسیاری بود: این پیشرفت ها باعث 
شد تا بسیاری نسبت به اجرای برنامه بازیابی پنج 
ساله بدون اجرای سیاست های تسهیل پولی امیدوار 
اقتصاد  چشم انداز  و  تورم  نرخ  همزمان  باشند. 
جهان  نقاط  سایر  و  آسیایی  اروپایی،  کشورهای 
باعث شد تا امریکا در اجرای سیاست های اقتصادی 
شتاب نکند. با این حال به گفته ژانت پلین، رئیس 
جدید صندوق ذخیره دولت فدرال، امریکا از مسیر 

اوراق  فروش  برنامه  مانند  خود  برنامه های  برخی 
خارج  کنندگان  مصرف  سود  افزایش  و  مشارکت 

نشده است.
فرگوسن، اقدامات پولیس و روابط نژادی

اریک  و  میسوری  فرگوسن  در  براون  مایکل  مرگ 
در  ملی  عطف  نقطه  یک  به  نیویورک  در  گارنر 
بدل گشت.  امریکا  پولیسی  و  قضایی  نژادی،  امور 
از  اتهام  رفع  برای  منصفه  هیات های  تصمیمات 
پولیس های سفید پوست ضارب مردان سیاهپوست 
موجب بروز و افزایش اعتراضات به رفتار پولیس ها 

در قبال سیاهپوستان در سراسر امریکا شد.
شیوع ویروس ابوال

ویران  را  آفریقا  در سال20١۴ غرب  ابوال  ویروس 
این  گذاشت.  جای  بر  کشته   ٧000 نزدیک  و  کرد 
بیماری موجب بروز نگرانی های بین المللی بسیاری 
حال  در  اقتصاد  به  فراوانی  آسیب های  و  شد 

شکوفایی این قاره وارد کرد.
لیبریا،  کشنده،  واگیردار  ویروسی  بیماری   این 
و  پرستاران  برخی  کرد.  نابود  را  گینه  و  سیرالئون 
فعاالن امور بهداشتی نیز با آمدن به امریکا و اروپا 

خطرات بی شماری را پدید آوردند.
درگیریها در اوکراین

زورآزمایی سیاسی بر سر اوکراین به یک درگیری 
نظامی تمام عیار تبدیل شد که هزاران نفر از جمله 
داد.  به کشتن  مالزی را  پرواز  از مسافران  2٩8 تن 
امریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر کشورها الحاق 
کریمه به روسیه را بی اعتبار و غیرقانونی خواندند 
و با اعمال تحریم ها علیه روسیه به آن واکنش نشان 
دادند. اما درگیری ها در شرق اوکراین منطقه روسی 

زبانان همچنان گسترش یافت.
گم شدن پرواز ام اچ 370

هشت  روز  مالزی  هوایی  خطوط   ۳٧0 پرواز 
به  کوآالالمپور  از  خود  مسیر  تغییر  پی  در  مارس 
پکن به همراه 2۳٩ سرنشین ناپدید شد. تحقیقات 
گمشدگان  این  یافتن  برای  بسیاری  بررسی های  و 

نشد.  پیدا  چیزی  اما  گرفت  صورت  اقیانوس  در 
یافتن  پایان  از  پس  بوئینگ ٧٧٧  معتقدند  بازرسان 
اما  است  کرده  سقوط  هند  اقیانوس  در  سوختش 
کمبود شواهد سرنوشت این هواپیما را همچنان در 

هالهای از ابهام نگه داشته است.
شرکت علی بابا

گروه هولدینگ علی بابا، بزرگترین شرکت تجارت 
فروش  بزرگترین  سپتامبر  ماه  در  الکترونیک چین، 
اولین  در  و  داد  انجام  تاریخ  در  را  عام  سهام 
را  خود  سهام  درصد   ۳8 نیویورک  در  حضورش 
میلیارد دالر  انرژی را 2۳١  بازار  فروخت و ارزش 

افزایش داد.
روابط امریکا و کوبا

امریکا و کوبا بر از سرگیری روابط دیپلماتیک آن 
به  و  کردند  توافق  قرن خصومت،  نیم  از  پس  هم 
سرد  جنگ  بندی های  جبهه  طوالنی ترین  از  یکی 
پایان دادند. اوباما و رائول کاسترو اعالم کردند، دو 
کشور همکاری های خود را در برخی مسائل مجدد 
از سر گرفته و سفارت امریکا در هاوانا مجددا آغاز 
هنوز  سیاست  تغییر  این  البته  کرد.  خواهد  کار  به 
کوبا  علیه  اقتصادی  تحریم های  تا  نشده  باعث 
برداشته شود چرا که مسلما کنگره باید اقدامی انجام 
دو  بین  اقتصادی  روابط  برخی  کم  دست  اما  دهد 

کشور مجددا برقرار می شود.
هک شدن شرکت سونی

سونی پیکچرز پس از تهدیدات و حمالت هکرها 
مدتی  اما  کرد.  لغو  را  »مصاحبه«  فیلم  اکران  برنامه 
در  را  فیلم  این  که  کرد  اعالم  شرکت  این  بعد 
کرد.  خواهد  اکران  سینماها  از  محدود  تعدادی 
مقامات امریکایی معتقدند که کره شمالی پشت این 
حمله سایبری بوده است. با این حال مقامات هنوز 
که  هستند  مدارکی  و  شواهد  کردن  حال جمع  در 
ثابت کند این حمالت سایبری با دستور چه کسی و 

چگونه انجام شده است.

دکترین نظامی جدید روسیه 

ناتو تهدید شماره یك است

اردوغان:

 اروپا ابتدا خودش را از نژادپرستی پاک کند

رییس  جمهوری روسیه دکترین نظامی جدید کشورش را تایید 
کرد؛ طبق این دکترین، ناتو تهدید شماره یک است و احتمال 
تهدیدات  با  مقابله  برای  متعارف  تسلیحات  از  بیشتر  استفاده 

خارجی ممکن است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگرچه والدیمیر پوتین، 
نظامی شماره یک علیه  تهدید  را  ناتو  رییس جمهوری روسیه 
تضعیف  به  را  مسکو  نیز  ناتو  مقابل  در  اما  می داند  کشورش 
امنیت اروپا متهم می کند. دکترین جدید روسیه نشان می دهد 
کرملین برای اقدامات قاطع تری علیه تالش های تحت حمایت 

آمریکا برای منزوی و تضعیف کردن روسیه به کار می بندد.
مفاد  همانند  اتمی  تسلیحات  از  استفاده  مفاد  دکترین  این  در 
دکترین پیشین در سال 20١0 است؛ طبق آن روسیه می تواند 
به تالفی استفاده از تسلیحات اتمی و یا سایر سالح های کشتار 
جمعی علیه کشور و یا متحدانش از سالح های اتمی استفاده 
متعارف  سالح های  با  روسیه  تهدید  صورت  در  حتی  کند. 
از  استفاده  می شود،  تهدید  روسیه  کشور  موجودیت  کل  که 
در  روسیه  بار  اولین  برای  اما  است.  مجاز  اتمی  سالح های 
»تسلیحات  از  می تواند  مسکو  که  است  گفته  جدید  دکترین 
دقیق« به عنوان بخشی از تدابیر بازدارنده استراتژیک استفاده 
اشاره ای نشده است که روسیه چه  این دکترین  البته در  کند. 
زمان و چگونه به استفاده از چنین سالح هایی متوسل می شود. 
نمونه های تسلیحات متعارف دقیق، موشک های زمین به زمین، 
حمالت  و  رهگیر  بمب های  زیردریایی ها،  کروز  موشک های 

توپخانه ای است.
در میان مسائل دیگر، دکترین نظامی جدید به منافع روسیه در 
شمالگان اشاره شده است؛ جایی که رقابت جهانی سر سر نفت 

و سایر منابع آن باال گرفته است.
دکترین نظامی 2٩ صفحه ای روسیه تهدیدات اصلی علیه امنیت 
روسیه و واکنش های احتمالی را ذکر کرده است. از زمان روی 
سومین  این   ،2000 سال  در  بار  اولین  برای  پوتین  آمدن  کار 
بار است که دکترین نظامی اصالح می شود. در واکنش به این 
ائتالف هیچ تهدیدی علیه  ناتو اعالم کرد  دکترین، سخنگوی 

روسیه و یا هر کشور دیگری نیست.
وی گفت: اقدامات ناتو در راستای حفظ منافع کشورهای عضو 
راستای  در  آن  تدابیر  تمام  و  دارد  دفاعی  ماهیتی  و  است  آن 
قوانین بین المللی است. اما اقدامات کنونی روسیه در اوکراین، 

نقض قوانین بین المللی و تضعیف امنیت اروپاست.
یک  تدوین  ضرورت  روسیه  ملی  امنیت  شورای  پیش  هفته 
دکترین جدید نظامی را به دلیل »تهدیدهای جدید« تائید کرده 
بود. از تحوالت اوکراین، وقایع شمال آفریقا، سوریه، عراق و 

افغانستان به عنوان تهدیدهای تازه یاد شده است.
روسیه پس از سقوط شوروی سابق دکترین نظامی خود را با 
توجه به خطرهایی که این کشور را تهدید می کرد، تغییر داده 
تصویب   20١0 سال  در  روسیه  نظامی  دکترین  آخرین  است. 
شد. در آن »تروریسم و افراط گرایی« بزگ ترین خطر و تهدید 
برای ثبات و امنیت روسیه تعریف شده بود و »خطر خارجی« 

در آن نقش چندانی نداشت.
درست  پوتین  طرف  از  روسیه  نظامی  جدید  دکترین  امضای 
۳ روز بعد از اقدام پارلمان اوکراین در تصویب طرح خروج 

اوکراین از بی طرفی انجام می گیرد.
موقعیت  مطلق  اکثریت  با  سه شنبه  روز  اوکراین  پارلمان 
غیرمتعهد کشور را لغو کرد. پارلمان با این اقدام زمینه عضویت 

در پیمان ناتو را فراهم آورد.
شده  رو  به  رو  روسیه  شدید  واکنش  با  اوکراین  تصمیم  این 
است. روسیه مایل نیست نیروهای نظامی ناتو پشت مرزهای 

این کشور مستقر شوند.
پیش تر پیمان نظامی ناتو به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین 
همکاری خود با این کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. به 
حتی  آلمان،   امورخارجه  وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک  گفته 
این سردی  به  ناتو و روسیه  در دوران جنگ سرد هم روابط 

نبوده است.
پیوستن  خواهان  همواره  روسیه  به  کریمه  الحاق  از  پس  ناتو 
خواسته  روسیه  از  و  بوده  اوکراین  به  جزیره  شبه  این  مجدد 
است، در این زمینه تجدید نظر کند. در روزهای گذشته تنش 
یافت و هواپیماهای جنگی روسیه  ناتو و روسیه شدت  میان 
ردگیری  پیمان  این  اعضای  هوایی  حریم  نزدیکی  در  بارها 

شدند.
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محمدمهدی میرلو
که چیزی جز خود  دارد  کار  زمانی  با  ادبیات 
بشر نیست، یعنی زمانی که ما در آن زنده گی 
ما  آگاهی  با  زمان  هایدگر،  تعبیر  به  و  می کنیم 
از زوال پذیری خودمان گره خورده است و در 
وضعیت  به  و  شده  پنهان  بشر  ادراکی  اشکال 
بشر با خویش گره خورده است. به تعبیر برگ 
اریکسون نویسندۀ کتاب تاریخ زمان، نخستین 
موقعیت های  درِک  کودک  یک  آموخته های 

زمانی و مکانی است.
تا وقتی کودک به حرکت و تکاپو نیفتاده است، 
نیازی به درِک زمان و مکان ندارد. اما به محض 
و  »این جا«  مفاهیم  درک  ضرورِت  افتادن،  راه 
واقع یک  در  کرد.  احساس خواهد  را  »آن جا« 
)گذشته ها(  تصورات  زبان،  طریق  از  کودک 
کرد.  خواهد  احساس  را  )آینده(  انتظارات  و 
تا  زمان  از  بالغ  انساِن  یک  درک  است  بدیهی 
زیرا  است؛  کودک  یک  از  متفاوت  حدودی 
روشنی  تصورات  می تواند  بالغ  انسان  یک 
آن  هرگز  که  باشد  داشته  زمانی  پاره های  از 
به  ما  آن چه  کرد.  نخواهد  یا  نکرده  تجربه  را 
عنوان زمان می نامیم، ترکیب پیچیده و منشوری 
آن  از  ناهمگونی  معنای  که  است  چندوجهی 
معنای  به  گاهی  واژه  این  می شود.  برداشت 
کار  به  معین  وقت  معنای  به  گاهی  و  تداوم 
می رود. آدمی قادر به چیره شدن بر زمان است، 
دست  از  را  آن  می تواند  که  صورت  همان  به 
بدهد یا ذخیره نماید. اما آن چه ما بر آن چیره 
امری  از دست می دهیم،  یا  یا ذخیره  می شویم 
زمان  در عصر حاضر،  است.  ناروشن  و  مبهم 
جزءالینفک حیاِت هر فرد به شمار می آید و به 
همین دلیل نیز انساِن امروزی بیش از گذشته با 

پدیدۀ زمان دست به گریبان است.
این مسأله تا آن جا قابل طرح است که اندیشیدن 
امری  به صورِت  امروزی  انساِن  برای  زمان  به 
اخالقی مطرح می شود. اما چنین رابطه یی نسبت 
بیگانه  کاماًل  کهن  جهان  انسان  برای  زمان  به 
اعصار  مردمان  زنده گی  در  می آمد.  شمار  به 
و  می شد  دیده  به ندرت  شتاب زده گی  گذشته، 
تنها در جهان برده گان این پدیده قابل مشاهده 
بود و در واقع شتاب زده گی از آرمان های یک 
شهروند به دور بود. زمان در عصر حاضر، گاه 
به  مفعول  صورت  به  گاه  و  فاعل  صورت  به 
کار برده می شود و این به آن معناست که زمان 
گاهی بر ما تأثیر می گذارد و گاهی از ما تأثیر 
می گیرد. وقتی زمان فاعل است، انسان بردۀ آن 

شمرده  مفعول  زمان  وقتی  و  می آید  شمار  به 
می شود، انسان بر آن سروری می کند.

زمان  که  شود  تأکید  نکته  این  بر  باید  هرچند 
در  است.  مفعول  نه  و  فاعل  صرفًا  نه  حقیقی 
واقع می توان چنین استنباط کرد که تقریبًا تمام 
آن جا  از  زمان  پیرامون  غلط  نتیجه گیری های 
عنوان  به  صرفًا  یا  را  زمان  که  می گیرد  نشأت 
sub�( ذهنی  یا صرفًا    )object عینی )امری 

ject( در نظر می گیریم. زمانی که خورشید یا 
ساعت نشان می دهند عینی است، اما وقتی از 
درمی یابیم،  می گذرد  ما  بر  که  تغییراتی  طریق 
به عنوان یک  را  اگر زمان  زمانی ذهنی است. 
به  باید  بگیریم،  نمادین در نظر  نظام فراگیر و 
این نکته توجه کنیم که آن نظم و نظامِ فراگیر و 
نمادین نه صرفًا در مغز ماست و نه در واقعیت 
بیرونی. به همین دلیل، اریکسون زمان را رازی 
سربسته و عمده ترین طلسم ناگشوده برای بشر 
از دو حوزه  بررسی زمان می توان  می داند. در 
وارد شد: حوزۀ ادبیات و دیگری حوزۀ علوم 
طبیعی. بدون تردید آن زمان ادراکی ـ عاطفی 
با  می کنند،  وصف  تاریخ  و  هنر  ادبیات،  که 
متفاوت  زمان  به  نسبت  طبیعی  علوم  نگرش 
هستند. حال این سوال مطرح می شود که آیا هر 
دو حقیقت را می گویند؟ مسلمًا وجوه مختلفی 
از زمان ادراکی به وسیلۀ علوم طبیعی از یک سو 
و هنر از سوی دیگر مورد توجه و بررسی قرار 
می گیرد و به تعبیری اشیا به رنگ شیشه عینکی 
می شوند که ما برچشم داریم. به همین دلیل نیز 
با آن درگیر  هنر به آن وجه از زمان که علوم 
است، نمی پردازد و به عکس، علوم طبیعی نیز 
به  یعنی  می کند،  عمل  منوال  همین  به  دقیقًا 
شیوه های مختلف از شناخت زمان به گونه یی 

که هنر با آن درگیر است، دوری می جوید.
زبان  تفاوت در  دلیل  به  این دو جهان  تفاوت 
است. فهم ادبیات و هنر به تدارک و مقدماِت 
فرضیه های  فهم  اما  است،  نیازمند  خاصی 
که  است  علمی  زبان  به  مشروط  یقینًا  علمی 
نشانه ها  می تواند  افراد جامعه  از  گروه خاصی 
برای علوم طبیعی زمان  بفهمد.  را  آن  و رموز 
عینی است، یعنی ابعاد مکانی دارد. اما ادبیات با 
زمانی کار دارد که چیزی جز خود بشر نیست، 
یعنی زمانی که ما در آن زنده گی می کنیم و به 
تعبیر هایدگر زمان با آگاهی ما از زوال پذیری 
خودمان گره خورده است و در اشکال ادراکی 
با خویش  بشر  به وضعیت  و  پنهان شده  بشر 
گره خورده است. در واقع هر انسانی با سرعتی 

معادل ۴ هزار و ۵00 تپش قلب در ساعت به 
جهانِی  این  عمر  پایان  و  شدن  تجزیه  سمت 
سمت  به  این که  در  می شود.  نزدیک  خویش 
مرگ در حرکتیم، شکی نیست. در عین حال، 
طریق  این  از  و  است  خودآگاهی  دارای  بشر 
درمی یابد زمان یا می آید یا می  رود و به عبارتی 
خودآگاهی  زوال پذیری خویش  به  بشر  دیگر، 
می یابد. آگاه بودن به این امر که او در بین سایر 
تنهاست و محکوم  انواع موجودات، موجودی 
دوش  به  را  آگاهی  این  سنگیِن  بار  که  است 

بکشد.
زمان،  پیرامون  گرفته  صورت  توصیفات  با 
نبردی  میدان  زمان  که  بیان کرد  می توان چنین 
اسنو آن  شده است که متفکری چون سی پی 
این  از  وی  مقصود  است.  نامیده  دوفرهنگ  را 
ارزیابی روشن و  به  اشاره  از یک سو  اصطالح 
منطقی استداللی علوم طبیعی از زمان است که 
از منظر روان کاوانه عاری از مفهوم و معناست 
زنده،  هدف مند،  توصیفی  دیگر،  سویی  از  و 
روزمره و روان کاوانه از شناخِت زمان است که 
توجه  بی  طبیعی  علوم  واقعیت های  به  نسبت 
پرده  تناقض هایی  چنین  از  زمان  این که  است. 
برمی دارد جای تعجب نیست، چرا که زمان از 
از دوران  از میالد مسیح یعنی  ۴00 سال پیش 
تا  باستان  یونان  در  الیایی  زنون  تناقض های 
عصر مقوالت متناقض کانت در ١٧00 میالدی 
مفهومی بوده است که تالش می کرده خود را از 

قید و بندهای تعقلی و منطقی برهاند.
و  مکانیکی  زمان  میان  بسیاری  تفاوت های 
ادراکی بیان شده است که از آن جمله می توان 
مکانیکی  زمان  که  کرد  اشاره  مسأله  این  به 
ادراکی  زمان  ولی  است،  عینی  و  همگون 
زمان  دیگر،  از سوی  است.  ذهنی  و  ناهمگون 
و  )گذشته(  تصورات  با  فیزیکی  یا  مکانیکی 
تعبیر  به  است.  بیگانه  کاماًل  )آینده(  انتظارات 
زمان  دقیق تر، جایگاه شناخت ذهنی در درون 
است، در حالی که زمان سنج های مکانیکی در 
بیرون از زمان ایستاده اند و این زمان سنج های 
دقیق فاقد حافظه و انتظار هستند. بدیهی است 
انسان نمی تواند زمان عینی را به جلو یا عقب 
بکشد، اما آگاه بودن به موجودیت خویش در 
زمان آزادی عمل بیشتری به او می دهد. تجسم 
به  پرواز  آرزوی  یا  آینده  زمان  در  خویش 
گذشته های دور ناشی از توانایی یی است که در 
تجسمات بشر یافت می شود و این عمل چیزی 

جز احضار گذشته ها نیست.

مترجم: نادیا زكالوند
5ـ کنترل ماهیچه های بدن

دست راست تان را روی زانو قرار داده، انگشتان تان به غیر از انگشت اول 
را جمع کنید، به طـــوری که انگشت باز مانده به سمت جلو اشاره کند. 
سپس آن انگشت را به آرامی از جهتی به جهت دیگر تکان دهید و در همان 
حال تمام توجه تان را به نوک انگشت تان معطوف کنید. با این تمرین به 
ماهیچه یی تان  روی حرکات  می توانید  به راحتی  که  می شوید  متوجه  مرور 
کنترل داشته و قدرت تمرکزتان را باال ببرید و به راحتی افکارتان را روی 
چیزی که می خواهید، متمرکز کنید. این تمرین و تمرین های مشابه را جدی 

گرفته و با دقت انجام دهید.
6ـ حس بویایی

وقتی  دهید.  افزایش  را  تمرکزتان  قدرت  می توانید  بویایی  کمک حس  با 
پیاده روی می کنید، یا در روستایی راننده گی می کنید و از کنار باغ گلی رد 
می شوید، به بوی گل ها و گیاهان توجه کنید و سعی کنید انواع بوی ها را 
شناسایی کنید. سپس یکی را از آن میان انتخاب کرده و سعی کنید فقط آن 
بوی خاص را حس کنید. متوجه می شوید که بوی آن گل یا گیاه خاص 
شدت می گیرد. این کار توجه خاصی می طلبد و با این روش می توانید ذهن 

تان را به تمرکز داشتن روی چیزی آموزش دهید.
7ـ جریان خون

روی زمین دراز بکشید و ماهیچه های تان را سست و رها کنید. روی ضربان 
قلب تان متمرکز شوید و به هیچ چیز دیگر توجه نکنید. فقط به این موضوع 
بیندیشید که این اندام فوق العاده چه گونه خون را به تمام قسمت های بدن 

می فرستد.

پس از کمی تمرین می توانید کاماًل جریان خون را در بدن تان احساس کنید. 
حتا هرگاه در نقطه یی از بدن تان احساس ضعف کردید، می توانید با تصور 
کردن، خون بیشتری به آن قسمت هدایت کنید. تردید نداشته باشید که با 
تمرین می توان به چنین قدرتی دست پیدا کرد. بنابراین مسلمًا چنین فردی 
با این نوع توانایی می تواند به راحتی روی هر کاری که می خواهد، تمرکز 

داشته باشد.
8ـ خواب راحت

خواب راحت در افزایش تمرکز کمک بسیاری می کند. می توانید با روش 
اتاق خواب تان  پُر از آب روی میز  پیالۀ  انجام دهید. یک  آب این کار را 
با  و  پیالۀ آب خیره شوید  به  و  بنشینید  آن  کنار  و روی چوکی  بگذارید 
خود فکر کنید که آن چه قدر آرام است. سپس خود را تصور کنید که در 
وضعی بسیار آرام همانند آب دروِن پیاله قرار دارید. پس از اندکی تمرین، 
با  و  روید. خواب راحت  به خواب  می توانید  و  آرام می شود  اعصاب تان 

کیفیت باعث می شود شما هنگام بیداری از تمرکز باالیی بهره مند شوید.
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حمید رضا امیدی سرور

تورین  در   ١88٩ جنوری  سوم 
از سِر همدردی  غریبه یی  ایتالیا، 
زیر ضربات  که  مفلوک  اسبی  با 
به جان آمده،  صاحبش  شالِق 
آغوش  در  را  اسب  گردن 
می گیرد، یالش را نوازش می کند 
دیده گان  میان  در  سپس  و 
می افتد  پای  از  دیگران،  متعجب 

و نقش زمین می شود.
با جثۀ  نمی داند آن مرد  از حاضران در صحنه، کسی 
مهم ترین  غریبش،  رفتار  و  پرپشت  بروِت  نحیف، 
پیامبرگونه  که  کسی  است.  نوزدهم  قرن  فیلسوِف 
کسوف فرهنگ و تمدِن غرب را پیش بینی کرده بود، 
بازاندیشی  ضرورت  و  گفته  سخن  آن  انحطاط  از 
را  نو  ارزش هایی  بازآفرینی  و  پیشین  ارزش های  در 
مطرح کرده بود. اشارۀ او به ابتذال روح آلمان )در آن 
روزگار(، چند دهه بعد با پیش آمدِن جنگ جهانی اول 

و دوم به اثبات رسید.
با این که تا آن زمان هنوز کسی اهمیت سخِن فردریش 
هیچ   او  خود  اما  بود؛  نگرفته  جدی  را  نیچه  ویلهم 
سرانجام  نداشت.  آثارش  و  آرا  عظمت  در  تردیدی 
جان رنجور و روح دردمنِد  او نتوانست بیش از این، 
به تنهایی بار این صلیب را بر دوش بکشد. پس  از آن 
واقعه در تورین، ناخواسته و به ناچار صلیِب آگاهی را 
وانهاد و جنون پیشه کرد. ده سال آخر عمر را )سوای 
پیانو  یا  و  می خواند  آواز  می گفت،  هذیان  که  اوقاتی 
به  نگاهی عمیق  با  و  در سکوتی سنگین  می نواخت( 

چشم اندازی نامعلوم گذراند.
نیچه درست در آستانۀ قرن بیستم چشم از جهان فرو 
بست، اما رخ دادهای پسیِن جهان نشان دادند که پاره یی 
از مهم ترین گفته هایش، انطباق بسیاری با واقعیت های 
جهاِن آینده دارد. به سرعت عظمت دستاورد فکری اش 
کشف شد و روزبه روز تعداد ستایش کننده گانش افزون 
گشت. چنان که حتا آلمانی ها نیز )هموطنان مغرورش( 
انتقاد که در حق شان روا کرده بود، چیزی  از آن همه 

به دل نگرفتند.
طرح  منظر  از  تاکمن،  باربارا  اثر  فرازان  برج  کتاب 
خود  نوع  در  انفجار،  و  زوال  حال  در  جهانی  ایدۀ 
دربارۀ  نیچه  اندیشه های  بر درستی  تأییدی است  مهر 
و  کالن نگرانه تر  منظری  از  که  کتابی  بدخیم.  آینده یی 
البته با استناد به اتفاقاتی که رخ داده، به شیوۀ خاِص 
جهانی  خصلت های  و  ویژه گی ها  واکاوی  به  خود 

می پردازد که شتابان به سوی فاجعه پیش می رود.
تاکمن در مقدمۀ برج فرازان آورده: »موضوع این کتاب 
واپسین سال های عصری ست که به علت پیری یا در 
اثر حادثه به آغوش مرگ نرفت، بلکه در بحرانی نهایی 
که خود از حقایق بزرِگ تاریخ است، منفجر شد و از 

هم پاشید.«
که  از  که  برداشتی ست  همان  درواقع  این  و 
فلسفه ورزی های نیچه دربارۀ جهان مدرن و ضرورت 
برپای داشتِن ارزش های نو نیز می توان دریافت. تاکمن 
و  بدخیمی  این  به  پدیداری  که:  است  عقیده  این  بر 
نحوست، مانند جنگ جهانی اول، از یک عصر طالیی 
یافتن  برای  که  دارد  باور  همچنین  و  برنمی خیزد 
چهارچوِب  در  باید  سهمگین  واقعۀ  این  علت های 
جامعه به جست وجو رفت و به  عبارت دیگر، به جای 

دولت ها جوامع را مد نظر قرار داد.
اثبات درستی این دیدگاه که بن مایۀ پژوهِش ژرف نگرانۀ 
تاکمن را تشکیل می دهد، چندان دشوار نیست. بعد از 
از شهرهای  بسیاری  مردم  اول(  اعالن  جنگ )جهانی 
اروپا به رقص و پای کوبی پرداختند و سربازان بسیاری 
از مجالِس رقص یا کارناوال های شادی و رژۀ سربازان، 
راهی خونین ترین میدان جنگ تاریخ تا آن زمان شدند. 
به اجبارِ  نه  مردم  گفت  می توان  به یقین  منظر  این  از 
دولت ها که با خواست و میل و رغبت درونی راهی 
جنگ شدند؛ چرا که جنگ خواست روح جمعِی این 

ملت ها بود.
هوشمندی  سر  از  و  آگاهانه  شکلی  به  تاکمن  پس 
به سراغ  یافتن علت های واقعِی چنین رخدادی  برای 

قرار  توجه  مورد  را  رفته و ملت ها  اجتماعی  الیه های 
می دهد. او در واقع برای واکاوی اجتماعِی ریشه های 
رخداد جنگ جهانی اول، به مرور زنده گی و احواالت 

جوامعی که درگیر این رویداد بوده اند، می پردازد.
به روشنی پیداست شروع جنگ جهانی اول به دلیل ترور 
ولیعهد امپراتوری اتریش، بهانه یی واهی بیش نبوده؛ هم 
نزد دولت هایی که رقابت های پنهان و آشکارشان، اروپا 
انبار باروت بدل کرده بود و هم نزد مردمی که  را به 
دست افشان و پای کوبان، آغوش به روی جنگ گشوده 
بودند، بی آن که بدانند در حقیقت بر لبۀ پرتگاه سقوط، 

مجلس بزمی خونین به پاکرده اند.
زمانی این حقیقت آشکار شد که خیِل سربازان مجروح 
و معلول نومید از جبهه ها به خانه بازگشتند، بی آن که 
صحنه های  روایت  جز  برآید،  آنان  عهدۀ  از  کاری 
سربازانی  و  گرسنه گی  قحطی،  جنگ.  این  دهشت بار 
که  باعث شد  بودند،  آورده  گدایی روی  به  ناچار  که 
چشم مردم بر حقایق جنگ باز شده و این بار پایان آن 

را روزشماری کنند.
سرانجام همین مردم، وقتی مجلس شادی پایان جنگ 

افتاده  خاک  به  جواِن  مردان  شمار  دادند،  ترتیب  را 
را  غیاب شان  جوان  دختران  که  بود  رسیده  حدی  به 
از  بعد  ایام  در  چنان که  می کردند.  احساس  به وضوح 
جنگ شانس ازدواج با مردان جوان، نصیب هر دختری 
نمی شد،  زیرا بیشتر مردان جوان یک نسل کشته شده 

بودند.
جهان بعد از جنگ جهانی اول دیگر آن جهان پیشین 
نبود. پس از این جنگ، چهار امپراتوری روسیۀ تزاری، 
قدمت  که سده ها  عثمانی  و  آلمان  هنگری،  اتریش – 
داشتند، به نقطۀ پایان خود رسیدند. سوای این، جنگ 
در  را  گوناگونی  اخالقی  و  فکری  نظام های  شالوده 
وقایع  نهاد.  بنیان  را  ارزش های جدیدی  و  پیچید  هم 
را  خود  حساسیت  مردم  تودۀ  بود  شده  باعث  جنگ 
نسبت به پاره یی ارزش های گذشته از دست بدهند. از 
این منظر، پُر بیراه نیست اگر جهان مدرن امروز را تا 
حد زیادی حاصل رخدادهایی این چنین در آن مقاطع 

خاص بدانیم.
اما چرا چنین شد؟ این سوالی ست که پاسخ آن نه تنها 
به درِک ما از گذشته یاری می رساند، بلکه به فهِم ما از 
تز آینده و  دوری جستن از رخداده یی مشابه، کمک 

شایانی می کند.
سراغ  به  مهم،  این  به  دادن  پاسخ  برای  تاکمن  باربارا 
برشی بیست وپنج ساله، از ١8٩0 تا ١٩١۴ )آغاز جنگ 
برِش  این  بر  تمرکز  با  تاکمن  می رود.  اول(،  جهانی 
به خواننده  آن می کوشد  واکاوی رخدادهای  زمانی و 
نشان دهد که چه روی داد که چنین فاجعه در اروپا و 

جهان واقع شد.
را  آن  امکاِن  مقطعی  چنین  انتخاب  که  درست  این 
عمق  با  و  گوناگون  ابعادی  در  نویسنده  که  می دهد 
بیشتر به مسایل بپردازد، اما در عین حال این سؤال به 
تابع کدامین  این ربع قرن خود  میان می آید که وقایع 

رخداد های پیش از آن بوده است؟
گذشته  تمام  به  بتوان  را  تاریخی  تسلسل  این  شاید   
مخاطب  است  این  بر  فرض  اما  داد،  تعمیم  آینده  و 
کتابی در این سطح، کم وبیش باید با کلیات رخدادهای 
که  برای مخاطب غربی  نکته  این  باشد.  آشنا  تاریخی 
نظر  به  بعید  امری  نوشته شده،  آن ها  برای  کتاب  این 
نمی رسد. اما برای خوانندۀ فارسی زبان، دانستن برخی 
پیش زمینه ها ضروری و اجتناب ناپذیر بوده و از همین 

جهت عزت اهلل فوالدوند مترجم این کتاب، در مقدمه یی 
خواندنی و ارزشمند، مروری دارد به مهم ترین اتفاقاتی 
باشد  مناسبی  مدخل  تا  واقع شده  نوزدهم  قرن  در  که 
برای مخاطبان فارسی زبان تا با اشراِف الزم وارد متنی 
شود که با سبکی منحصربه فرد، گفتنی های بسیاری را 

با ایجازی ژرف نگرانه بیان کرده است.
از مقدمۀ فوالدوند که بگذریم، برج فرازان در هشت 
و  »آرمان  نخست  فصل  در  است.  نوشته شده  فصل 
و  فکری  فضای  از  آن که شمه یی  برای  تاکمن  عمل«، 
فرهنگی جامعۀ اروپایی را ترسیم کند، به سراغ جنبش 
آنارشیست ها در خالل سال های ١8٩0 تا ١٩١۴ رفته 
بدوِن  جامعۀ  دلکِش  رویاِی  ترسیِم  دلیِل  به  که  است 
دولت و بدون قانون، بازارشان در چهارگوشۀ دنیا داغ 

داغ بود.
کشور  به  عمل«،  و  »آرمان  دوم  فصل  در  نویسنده 
سنتی  ارزش های  به  پای بندی  که  می رود  انگلستان 
گذشته و اشرافیِت دیرینه را در آن روزگار نماینده گی 
می کرد. سنت هایی که نقشی اساسی در زنده گی فردی 
و اجتماعی مردم این کشور بازی می کردند. در فصل 
امریکا در حدفاصل  از  »پایان یک رؤیا«، تاکمن  سوم 

سال های ١8٩0 تا ١٩02 سخن به میان می آورد؛ قدرت 
)که  انگلستان  برخالف  که  کشوری  ایام،  آن  نوظهور 

چشم به گذشته و سنت ها دارد(، به آینده می نگرد.
در فصل چهارم »من طالب پیکارم«، فرانسه در حدفاصِل 
تا ١8٩٩ دست مایۀ کار نویسنده قرار  سال های ١8٩۴ 
گرفته است. دورانی که این کشور درگیر ماجرای خیانت 
یا عدم خیانِت ستوان دریفوس است. در یک سو امیل 
زوال و گروهی که روشن فکر نام گرفته اند، قرار دارند و 
در دیگر سوی میدان، آنتی سمیتیسم های ناسیونالیست 
موجه ترین شان  که  ناسیونالیست(،  یهودهای  )ضد 
همچون موریس بارس، معتقد است به فرض بی گناهی 
ستوان دریفوس نیز نباید با تجدید دادرسی او، امنیت 
خدشه دار  فرانسویان  ناسیونالیستِی  احساسات  و  ملی 
شود. نکته یی که زوال و همفکرانش برنمی تابند و این 
لحظۀ تولِد هویتی تحت عنواِن روشنفکر در مناسبات 

سیاسی و اجتماعی ست.
در فصل پنجم »طبل پیوسته بانگ«، تاکمن به واپسین 
پیشنهاد  به  و  می رود  الهه  در  نوزدهم  قرن  سال های 
تزار جوان روس )نیکالی دوم( می پردازد که از ملت ها 
برای محدود ساختِن تسلیحات کشتار  دعوت می کند 
جمعی به یکدیگر بپیوندند. کنفرانسی سراسر شادی و 
به کار  با  بعد  از دو دهه  ُدولی که کمتر  میان  بدگمانی 
خونین ترین  یکدیگر،  علیه  تسلیحات  همین  گرفتن 

جنگ جهان را پی می ریزند.
در  آلمان  به  نرونیسم«،  هوای  و  »حال  ششم  فصل 
را  خود  که  ملتی  می پردازد،   ١٩١۴ تا   ١8٩0 فاصلۀ 
در عجب اند  اما  می دانند،  روزگار  مردم  فرهیخته ترین 
که چرا در آن سوی مرزها، تنها موسیقی آن هاست که 

به عنوان شاخص برتری شان شناسایی می شود!
به  دوباره  تاکمن  قدرت«،  »انتقال  هفتم  فصل  در 
و  سنتی  قدرت  بزرگ ترین  می گردد،  باز  انگلستان 
استعمارگِر تاریخ جهان که در آستانۀ افول قرار دارد. 
در این فصل وقایع چند سال مانده به جنگ در یکی از 

طرف های اصلی این جنگ بررسی شده است.
و فصل پایانی کتاب »مرگ ژورس«، تاکمن به فعالیِت 
سوسیالیست های اروپایی در سال های ١8٩0 تا ١٩١۴ 
مارکس  فلسفی  دیدگاه های  اساس  بر  که  می پردازد 
انقالب های کارگری(، در  )دربارۀ عدالت اجتماعی و 
گوشه و کنار اروپا و به ویژه روسیه در حال سازمان دهی 
کردن هواداراِن خود هستند. اهمیت این فصل در آن 
رسیدن  نتیجه  به  سرعت  اول  جهانی  جنگ  که  است 
انقالب اکتبر روسیه را که نقشی تعیین کننده در آیندۀ 

جهان دارد، سرعت می بخشد.
آن چه کتاب برج فرازان را از نمونه های مشابه متمایز 
تاریخی  روایت  به  تنها  نویسنده  که  است  این  می کند 
رخداد ها نمی  پردازد و حتا به روایت تحلیلی تاریخ نیز 
بسنده نمی کند؛ بلکه چشم انداز پهناوری را پیش روی 
مخاطب قرار می دهد. چشم اندازی که در آن جنبه های 
حساس ترین  از  یکی  در  انسان  حیات  گوناگون 
است.  قرارگرفته  بررسی  مورد  جهان  تاریخ  برهه های 
بود؛  بشر  تاریخ  در  تغییرات  اوج  نقطۀ  که  عصری 
دگرگونی هایی که در اثر انقالب علمی و صنعتی رخ 
می داد، بیش از هر زمان دیگری شتاب داشت و به عنوان 
دستاوردهایی مدرن وارد زنده گی مردم شده و بر آن 
تأثیر می گذاشت. روزگاری که مردم »بیش از امروز به 
ارزش ها و معیارها اطمینان داشتند، معصوم تر بودند به 
این مفهوم که امیدشان به بشریت بیشتر بود؛ اما نه از 

آرامش بیشتر بهره می بردند و نه آرام تر می زیستند.«
ابعاد گوناگون  از  دورانی،  واکاوی چنین  برای  تاکمن 
مؤثر در آن روزگار سخن به میان می آورد؛ از چهره های 
احوال  و  اوضاع   تا  گرفته  هنری  و  فکری  جریان ساز 
با  این همه  و–  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
رویکردی جامعه شناسانه و ژرف نگر و بیانی هنرمندانه 
روایت  فرازان  برج  کتاب  متن  در  ادیب  یک  چون 
می شود. بی اغماض عزت اهلل فوالدوند نیز با ترجمه یی 
از  تا  برگردانده  فارسی  به  را  آن  فصاحت  اوج  در 

جذابیت نسخۀ اصلی کتاب هیچ کم نداشته باشد.
جذاب  سبک  کتاب،  محتوای  شگفت انگیز  غنای 
ادبیت متن، نشان می دهد که تاکمن  نهایتًا  نویسنده و 
با وجود کتاب های نه چندان پرتعدادش )او ١١ کتاب 
منتشر کرده(، بیهوده در جایگاه ریاست انجمن مورخان 
امریکا و نیز فرهنگستان هنر و ادبیات امریکا ننشسته و 

جایزۀ پولیتزر را از آن خود نکرده است.
این کتاب به ما کیفیت و ابعاد گوناگون حیاِت اجتماعی 
و سیاسی جهانی را نشان می دهد که می تواند خاستگاه 
رخدادی چنین بالخیز و دوران ساز باشد؛ پس به همان 
جهاِن  درک  به  باشد  عبرت آموز  می تواند  که  نسبت 

امروز نیز یاری می رساند.

برگرفته از الِف کتاب/ مد و مه شهریور ١۳٩۳
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واکاوی جهانی رو به زوال
فوالدوند عزت اهلل  ترجمۀ  تاکمن،  باربارا  اثر  فرازان  برج  کتاب  دربارۀ 
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احمــد عمران
نوشتن در مورد کابینه، دیگر به یک شوخی شباهت 
در  می توان  که  شوخی هایی  آن دست  از  است؛  یافته 
فضای مجازی زیاد به آن ها برخورد. آن قدر حرف های 
آن قدر  و  گفته شده  این خصوص  در  نقیض  و  ضد 
آن مشخص شده که  اعالمِ  برای  تاریخ های مختلف 
شود،  اعالم  کابینه  روزی  به راستی  اگر  می دانم  بعید 

کسی آن را جدی بگیرد. 
تشکیل  به  مکلف  که  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
هر  رسانه ها  به  سیاسی اند،  توافقات  اساِس  بر  کابینه 
میان شان وجود  از گاهی می گویند که هیچ اختالفی 
این همه  شایسته ساالری  به  التزام  بحث  تنها  و  ندارد 
باعث اتالِف وقت شده است. از جانب دیگر، آنانی 
که مسایل را از نزدیک زیر نظر دارند، از اختالفاِت 
جدی میان دو رهبِر دولت وحدت ملی در خصوص 
تشکیل کابینه سخن می گویند. پیش از این که اشاره یی 
به دو  باشم، نخست  این گونه سخنان داشته  به  گذرا 
واکنشی اشاره می کنم که از نزدیکان رییس جمهوری 

در رسانه ها بازتاب یافته است. 
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری 
از  شماری  با  دیدار  در  گذشته  هفتۀ  در  افغانستان 
اعضای جامعۀ مدنی، به صورت آشکار اعالم کرد که 
کابینه،  اعالم  راه  بر سر  موجود  از مشکالِت  بخشی 
نقطه نظراتی ست که او در این خصوص مطرح کرده 
است. آقای دوستم به شکل علنی گفت که وزارت های 
امنیتی نباید سیاسی شوند. گویا اشارۀ آقای دوستم به 
نامزدوزیری بود که گویا از سوی داکتر عبداهلل رییس 
اجراییۀ دولت وحدت ملی برای سمت وزارت داخله 
معرفی شده است. از جانب دیگر، حمیداهلل فاروقی از 
افراد نزدیک به رییس جمهوری به رسانه ها گفته است 
کابینه  تشکیل  مسالۀ  در  بیگانه  کشورهای  برخی  که 
و  باعث طوالنی شدن  این موضوع  و  دارند  دخالت 

تأخیر در اعالم کابینه شده است. 
هرچند این موضوع از سوی یکی از سخنگویان آقای 
عبداهلل رد شد؛ اما اگر به سخناِن برخی افراد که خود 
می دانند  نزدیک  ملی  وحدت  دولت  رهبران  به  را 
توجه شود، دیده می شود که اختالفات بر سِر تشکیل 
کابینه هم چنان میان رییس جمهوری و رییس اجراییه 

پابرجاست. 
کمیسیونی که برای انسجام بخشیدن به این روند از 
سوی دو رهبر تشکیل شده بود، گویا به کارش پایان 
سمت های  به  افراد  تعیین  که  را  قضایا  باقی  و  داده 
مختلف است، به دو رهبر واگذار کرده است. یکی از 
اعضای این کمیسیون گفت که در خصوص مکانیزم 
گزینش افراد به کابینه، کمیسیون کارش را به درستی 
انجام داد و حاال زماِن آن فرا رسیده که رییس جمهوری 
و رییس اجراییه میان خود در مورد گزینش افراد به 

توافق برسند. 
که  است  مدعی  عبداهلل  داکتر  نزدیکان   از  تن  یک 
نتیجه  به  افراد  تعیین  در خصوص  جمهوری  رییس 
کابینه  اعالم  در  تأخیر  باعث  موضوع  این  و  نرسیده 
شده است. این فرد در گفت وگویی خصوصی، پرده 
از برخی اختالفات در این مورد برداشت. او گفت که 
روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته قرار بود شماری از اعضای 
رییس جمهوری  ولی  شوند  معرفی  مجلس  به  کابینه 
آن هم  بود،  یافته  حضور  جلسه  در  نام  دو  با  فقط 
نامزدوزرای دفاع و مالیه. به گفتۀ این فرد، آقای غنی 
هنوز در مورد وزارت های دیگر تصمیم نگرفته است.

از جانب دیگر، یکی از افراد نزدیک به رییس جمهوری، 
تقصیر تأخیر در اعالم کابینه را به گردن رییس اجراییه 
می اندازد. این فرد نیز در یک گفت وگوی خصوصی 
اعالم کرد که آقای غنی به دلیل طبع اقتدارطلبانۀ خود 
کند،  مداخله  کارش  در  که  نمی دهد  اجازه  کسی  به 
با  روز  هر  و  نیست  چنین  عبداهلل  داکتر  جانب  ولی 
فهرست های تازه به جلساِت گزینش حضور می یابد. 
طرف  کدام  از  مشکل  واقعاً  که   نیست  معلوم  حاال 
به  نکته  اما یک  می گوید؛  درست  واقعاً  و کی  است 
وضاحت معلوم است که رهبران دولت وحدت ملی 
به نتیجۀ قناعت بخش میان خود دست پیدا نکرده اند. 

گل آلود  سرچشمه  از  »آب  که  گفته اند  گذشته ها  از 
است«، در مورد کابینه نیز باید به این گفته استناد کرد 
و مقصر اصلی را رهبران دولت وحدت ملی دانست 
که با وجود گذشت زماِن تعیین شده، هنوز نتوانسته اند 
به توافقی قطعی و نهایی در مورد تشکیل کابینه دست 

پیدا کنند.
 از جانب دیگر، نکتۀ اساسی این جاست که علی رغم 

برخی خوش بینی ها که از سوی برخی مقام های جامعۀ 
جهانی در مورد تأخیر کابینه ابراز شده که گویا این 
به  توجه  با  ولی  نیست؛  نگران کننده  هم  زیاد  مسأله 
شکننده گی اوضاِع کشور می تواند پیامدهای خطرناکی 
برای دولت نوپای وحدت ملی داشته باشد. هر روز 
که از زمان ایجاد دولت وحدت ملی می گذرد و این 
دولت نمی تواند به تعهدات خود عمل کند، شهروندان 
کشور نسبت به آینده و ادامۀ موفقیت آمیز این دولت 
دچار تردید می شوند. همین حاال می توان سایۀ یأس 
و ناامیـدی را در سیمای شهروندان کشور دید. همه 
انتقاد دارند که چرا رهبران شان نمی توانند به تشکیل 

کابینه موفق شوند. 
از سوی دیگر، رهبران دولت وحدت ملی نیز فضای 
افراد  این  که  آن جایی  از  کرده اند.  مساعد  را  شایعه 
حرِف دقیق و روشنی در این خصوص به گونۀ رسمی 
نمی گویند، بازار شایعه خودبه خود گرم می شود و هر 
که  اند  باور  این  به  برخی ها  می گوید.  چیزی  کسی 
قرار  رهبر  دو  اختیار  در  تنها  کابینه  اعضای  فهرست 
دارد و هر حرف وحدیثی که در این خصوص از زبان 
اما  ندارد.  اعتبار  نزدیکاِن آن ها گفته می شود، چندان 
این را هم نمی توان انکار کرد که نزدیکاِن دو رهبر نیز 
به گوشه هایی از واقعیت دست می یابند و حرف هایی 

که مطرح می کنند، چندان هم بی ربط نمی باشد. 
و موضوع دیگر این است که تأخیر در اعالم کابینه 
نیز  نماینده گان  مجلس  در  را  زیادی  سروصداهای 
به  مجلس  این  هفته یِی  یک  مهلِت  است.  برانگیخته 
یافت  پایان  شنبه  روز  ملی،  وحدت  دولت  رهبران 
نظر  به  عصبانی  به شدت  نماینده گان  مجلس  حاال  و 
اعتراض  با  مجلس  در  مردم  نماینده گان  می رسد. 
پایان  خواهان  نامزدوزیران،  معرفی  عدم  به  نسبت 
یافتِن تأخیر در این مورد هستند. آن ها هشدار داده اند 
نامزدوزیران  به  دیگر  وضعیت،  دوام  در صورت  که 

رای نخواهند داد.
زمانی  چه  واقعاً  که  نیست  معلوم  حال  این  با   
نامزدوزیران به مجلس معرفی خواهند شد و افغانستان 
از بالتکلیفی نجات پیدا خواهد کرد؛ سوالی که پاسِخ 
آن فقط به دو رهبر دولت وحدت ملی مربوط می شود. 
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و  وزارتخانه ها  که  است  ماه  سه  حدود  ترتیب  این  به  و 
اکثر والیت ها از سوی سرپرست ها اداره می شوند این افراد 

اختیارات کاملی در اجرای امور روزمره ندارند.
و  بود  پرتنش  افغانستان  نماینده گان  مجلس  دیروز  جلسه 
به  جمهور  رییس  احضار  خواهان  نماینده گان  از  شماری 

مجلس نماینده گان بودند.
مجلس  به  جمهور  رییس  احضار  درباره  ابراهیمی،  آقای 
نماینده گان افغانستان گفت که مطابق قانون اساسی، مجلس 
جمهوری  رییس  که  است  کار  این  به  قادر  صورتی  در 
مرتکب خیانت، جنایت و ارتکاب جرایم ضد بشری شده 

باشد.
رییس  و  جمهوری  رییس  کارهای  نماینده گان  از  شماری 
انتقاد  و  دانستند  نمادین  حرکتهای  را  افغانستان  اجرایی 
را  مردم  مشکل  بیمارستان،  و  زندان  از  دیدار  که  کردند 
حل نمی کند درحالیکه مردم به دلیل عدم معرفی کابینه با 

مشکالت زیادی روبرو هستند.
این نشست گفت  نماینده مردم بدخشان در  فوزیه کوفی، 
که چرخ ماشین حکومت وحدت ملی با دو نفر نمی چرخد. 
رییس جمهوری و رییس اجرایی باید اعضا کابنیه را برای 

بهبود امور کشور معرفی کنند.
او تاکید کرد که هر دو نفر به مردم وعده داده بودند که برای 
آنان شغل ایجاد خواهندکرد ولی اکنون عمال ١0 هزار نفر به 
دلیل نبود بودجه بی کار شده اند. رییس جمهوری و رییس 
اجرائی باید به مردم صادقانه بگویند که مشکل در کجای 

کار است و چرا کابینه معرفی نمی شود.
از  مردم  که  گفت  نیز  کابل  مردم  نماینده  وردک،  شیرولی 
میان  اکنون  او  گفته  به  دارند.  نگرانی  کابینه  نشدن  معرفی 
جریان  بزکشی  مسابقه  اجرایی  رییس  و  جمهوری  رییس 

دارد و تا دوماه دیگر نیز کابینه معرفی نخواهد شد.
مجلس  که  غزنی گفت  مردم  نماینده  القیوم سجادی،  عبد 
به  که  بخواهد  جمهور  رییس  از  نمی تواند  نماینده گان 
شورای ملی بیاید، ولی مانعی وجود ندارد که خود رییس 
جمهور بیاید و مشکل خود را با نماینده گان مردم افغانستان 

در میان گذارد.

اقدام دوگانه پاکستان...
 اما این استاد دانشگاه باور دارد: مدیریت این گروه ها 
به سوي کشورهاي دیگر، تهدیدی بزرگی برای منطقه 

محسوب می شود.
پاکستان در چند دهۀ گذشته  منادی می افزاید:  آقای 
سمت  به  را  رادیکالیزم  انرژی  تا  است  کرده  تالش 
کشمیر در برابر هند استفاده کند و در سوي دیگر با 
استفاده از ابزارها نظیر گروه طالبان، آنان را به طرف 

افغانستان نیز فرستاده است.
تحول  فعلی،  شرایط  در  می کند:  تأکید  منادی  آقای 
تا رهبران  باعث شده  رادیکال  در رهبری گروه های 
دولت پاکستان مدیریت این گروه ها را از دست دهند.
آقای منادی با بیان این که پاکستان در برابر تروریسم 
می گوید:  است،  گرفته  پیش  در  را  دوگانه  سیاست 
گروه های  با  بستن  پیمان  و  صلح  سیاست  »یکی، 
رادیکال است تا از این طریق همکاری این گروه ها 
را به طرف خود جلب کند تا پاکستان واحد را ایجاد 
با  که  گروه هایی ست  برابر  در  دوم  سیاست  و  کنند 
دریچۀ  آن ها  برای  که  نیستند  هم سو  پاکستان  دولت 

جنگ را باز کرده اند.«
این استاد دانشگاه نبود طرح و دیدگاه مشترک برای 
بزرگ  از مشکالت  را  منطقه  در  تروریسم  با  مبارزه 
در این امر دانسته، می گوید: بعضی گروه هایی که در 
درون پاکستان به صورت صلح آمیز فعالیت دارند و 
منافع این کشور را تعقیب می کنند اما برای افغانستان 

تهدید محسوب می شوند.
با  اقدام پاکستان در امر مبارزه  او می افزاید: هرگونه 
تروریسم ممکن است در درون پاکستان نتایج مثبت 
مثبت  نتایج  این  افغانستان  برای  اما،  باشد،  داشته 

نخواهد بود.
آقای منادی باور دارد زمانی این نتایج برای افغانستان 

می تواند مثبت باشد که نگاه مشترک در امر مبارزه با 
تروریسم پیدا شود.

در این حال، جاوید کوهستانی آگاه مسایل نظامی نیز 
برابر  در  تا هنوز سیاست روشنی  پاکستان  می گوید: 
طالبان افغانی اتخاذ نکرده و حتا مصونیت هایی را نیز 

به آن ها در نظر گرفته است.
نظامی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید  حال،  این  در 
برابر  در  تا هنوز سیاست روشنی  پاکستان  می گوید: 
طالبان افغانی اتخاذ نکرده و حتا مصونیت هایی را نیز 

به آن ها در نظر گرفته است.
آقای کوهستانی می افزاید: پاکستانی ها تنها به آن عده 
از طالبانی که پاکستان را تهدید کنند، برخورد می کنند 
افغانستان  برای  برابر شبکه های دیگری که  اما در  و 
ایجاد می کنند، رسیده گی  و سایر کشورها مزاحمت 

نخواهد کرد.
جریان  در  پاکستان  می کند:  تأکید  کوهستانی  آقای 
هفته های گذشته، برای مهاجرین افغانستانی در درون 
از  زیادی  ایجاد کرده و شمارِ  را  پاکستان مشکالتی 
آنان را در اسالم آباد، ابیت آباد و پشاور گرفتار کرده 
پاکستان  از  آنان  احتماالً  و  اند  انداخته  زندان  به  و 

اخراج خواهند کرد.
آقای کوهستانی اما می گوید: پاکستان در برابر کسانی 
و  تروریستی  شبکه های  با  و  هستند  مدارس  در  که 
هراس افگن ارتباط دارند تا حال اقدامی نکرده است.

با  مبارزه  امر  در  اگر  می کند:  تأکید  کوهستانی  آقای 
دولت  با  و  باشد  داشته  صداقت  پاکستان  تروریسم 
النه های  یقینًا  گیرید،  صورت  همکاری  افغانستان 

تروریسم برچیده خواهد شد.
آقای کوهستانی یادآور شد: دولت افغانستان تا زمانی 
که صداقت پاکستان در امِر مبارزه با تروریسم روشن 
نشده است به هیچ عنوان در همکاری های سرحدی 

مشارکت نکند.
او خاطر نشان می کند: »ما نباید در عملیات هایی که 
در اطراف خط دیورند در وزیرستان شمالی و جنوبی 
و یا حوزۀ ملکهند صورت می گیرد، مداخله کنیم و 
مناسبات مان را با اقوام سرحدی پیچیده و ناهمگون 
پاکستان  دشمنان  تنها  مناطق  این  در  چون،  سازیم؛ 
در کالن  تنها  افغانی  طالبان  رهبران  و  دارند  حضور 

شهرها هستند«.
و  نویسنده  اندیشمند  محمداکرام  حال،  عین  در 
پژوهش گر می گوید: رهبران پاکستان تنها در بخشی 
با تروریسم  ایجاب می کند در مبارزه  منافِع شان  که 
صادق هستند و این کشور، تنها با گروه های مبارزه 

خواهد کرد که از نظارت و ادارۀ آن ها بیرون باشد.
در  پاکستان  نگاه  می کند:  تصریح  اندیشمند  آقای 
و  است  آمیز  تبعیض  و  دوگانه  تروریسم  با  مبارزه 
صداقتی در سیاست های پاکستان در جریان سه دهۀ 

اخیر وجود نداشته است.
آقای اندیشمند اذعان می کند: رهبران دولت وحدت 
ملی باید منافع ملی را در افغانستان تعریف و  باالی 
آن توافق کنند؛ بعد از آن، با کسانی که در برابر منافع 

ملی ما قرار می گیرند مبارزه صورت گیرد.
اندیشمند هم چنان می گوید: »اگر طالبان گروه  آقای 
مخالف در برابر منافع ملی افغانستان است باید یک 
سیاست واحد در برابر آن وجود داشته باشد که این 
دیدگاه میان رهبران دولت وحدت ملی وجود ندارد، 
طرف  و  می داند  سیاسی  مخالف  را  گروه  این  یکی 
به عنوان دشمنان مردم  این گروه  با  مبارزه  از  دیگر 

افغانستان یاد می کند.«
آقای اندیشمند هم چنان می گوید: پاکستان باید قانع 
ساخته شود که مبارزۀ مشترک با تروریسم به نفع هر 

دو کشور است.

بن بست         تشکیل کابینه
 و آینـدۀ دولت وحـدت مـلی

طی دو روز والی هرات...
سخنگوی  ساالرزی  نظیف اهلل  که  آنگونه  و  کرد  اعزام 
آقای غنی به خبرنگاران گفت، رییس جمهوری در پی 
دریافت گزارش این هیات شخصًا به هرات سفر کرده 

است.
رییس جمهور به مردم هرات وعده سپرده است که تا 
معرفی خواهد  را  این والیت  تازۀ  والی  دیگر  دو روز 

کرد. 
سخنگوی رییس جمهوری گفت که دو موضوع امنیتی 
و حکومتداری در هرات باعث شد که اشرف غنی به 
مسووالن  با  دیروز  غنی  آقای  کند.  سفر  والیت  این 
مدنی  فعاالن  و  والیتی  اعضای شورای  اداری،  امنیتی، 

دیدار و گفت وگو کرده است.
در  جمهوری  رییس  که  گفت  ساالرزی  آقای  هرچند 
در  مشخصی  دستورهای  امنیتی  مسووالن  با  دیدار 
زمینه امنیتی صادر کرده، اما هنوز معلوم نیست که این 

دستورها در چه موارد مشخصی بوده است.
والیت  این  سرپرست  وحیدی  فضل اهلل  پیش  روز  سه 

برکنار شد.
قتل، آدم ربایی و حمالت  از چندین مورد  از آن  پیش 

خشونت آمیز در این والیت گزارش شده بود.
ولسوالی  پرورش  و  آموزش  مدیر  مورد  آخرین  در 
شیندند در ١٧ قوس به همراه پسر و یکی از همکارانش 
در اثر شلیک افراد مسلح کشته شدند و ضاربان سیزده 
میلیون افغانی حقوق معلمان ولسوالی شیندند را از نزد 

این مدیر به سرقت بردند.
به دنبال این رویداد رادیو تلویزیون ملی گزارش داد که 
به سرکردگی فردی  اعضای یک گروه چهارنفری، که 
های  فعالیت  »سرگرم  شیندند  در  اسماعیل  مال  نام  به 
تروریستی« بودند، به دلیل قتل مدیر معارف شیندند و 
همراهانش در عملیات نیروهای ارتش و پولیس کشته 

شدند.
شورایت  پیشین  عضو  نجفی  عزیزاهلل  آن  از  پیشتر 
والیتی و روحانی بانفوذ در هرات در 22 عقرب در اثر 
تیراندازی فرد مسلح موتورسیکلت سوار کشته شد و 
هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه او خواستار مجازات 

عامل یا عامالن قتل این روحانی شدند.
در سالهای اخیر بازرگانان و کسبه کاران هرات همواره 
نسبت به ناامنی، آدم ربایی و قتل تاجران معترض بوده اند 

و در مواردی هم دست به اعتصاب زده اند.



یک  طالب  سوی  از  بادغیس،  والیت  در  پولیس  سرباز  یک 
مدرسۀ دینی کشته شد.

در  روز گذشته  رویداد عصر  این  که  اند  گفته  امنیتی  مسووالن 
ولسوالی قادس صورت گرفته است.

در  بادغیس  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  انگار،  محمدقیوم 
قتل  مورد  اولین  این  گفت:  جمهور  خبرگزاری  با  گفت وگویی 
در  دینی  مدرسۀ  یک  آموزان  دانش  دست  به  پولیس  سرباز 

بادغیس است.
شده  پولیس  دستگاه  نگرانی  باعث  اقدام  این  وی،  ی  گفته  به 
مشابه  رویداد  بروز  عدم  برای  را  ویژه یی  تدابیر  این  از  پس  و 

خواهند داشت.
به گفتۀ وی؛ افراد تفنگداری که از این مدرسۀ دینی بیرون آمده و 

به سمت سرباز پولیس شلیک کرده اند، ۳ تن بوده اند.
آقای انگار معتقد است که این افراد وابسته به گروه های مخالف 

دولت بوده اند.
بادغیس  از این حادثه به تمامی مدارس دینی  او می گوید: پس 
خود،  آموزان  دانش  نویسی  نام  و  جذب  برای  تا  شده  توصیه 

تدابیر ویژه ای را روی دست گیرند.
پیش از این، شمار از مقامات دولتی در غرب افغانستان، از وجود 

مدارس دینی غیرقانونی ابراز نارضایتی کرده بودند.
آنان گفته اند که شماری از این مدارس، ارتباط تنگاتنگی را با 

برخی از افراطیون در پاکستان دارند.

نگرانی مسلمانان هالند...
نفرت از اسالم صورت گرفته است.

به  می خواسته  شخصی  شاید  افزود:  وی 
این  نداریم  جایی  اینجا  در  که  بگوید  ما 
مسجد در گذشته نیز نامه های تهدیدآمیزی 

دریافت کرده است.
واک،  در  وان  اینک  تحقیقات  براساس 
تبعیض  و  هراسی  »اسالم  کتاب  نویسنده 
یک  از  بیش  گذشته  سال   ١0 در  نژاد« 
کم  دست  هالندی  مسجد   ۴٧۵ از  سوم 
نامه های  خرابکاری،  رویدادهای  از  یکی 
سر  دادن  قرار  زنی،  آتش  تهدیدآمیز، 
خوک یا دیگر اقدامات تهاجمی را تجربه 

کرده اند.
شهر  در  کوبا  مسجد  اعضای  از  یکی 
سال  در  که  زمانی  از  گفت:  اجمویدن 
شد  تاسیس  مسجد  این  میالدی   ١٩٩۳
رویدادها  قبیل  این  از  مورد   ۴0 از  بیش 

شعارهایی همچون  است.  کرده  تجربه  را 
نقاشی های  و  به جهنم«  بروید  »مسلمانان 
دیواری متشکل از سمبل های نازی ها، سر 
روی  بر  بارها  مولوتف  کوکتل  و  خوک 
دیوار این مسجد نوشته و کشیده شده اند.

در  مساجد  به  حمله  گفت،  واک  در  وان 
شهرهای  به  نسبت  کوچک  شهرهای 
این  از  بسیاری  می دهد.  بیشتر رخ  بزرگ 
یا  ملی  رویدادهای  به  واکنشی  حمالت 
بین المللی همچون یک حمله تروریستی یا 
پیوستن شبه نظامیان هالندی به گروه های 

تروریستی همچون داعش هستند.
گمان می رود حدود ١60 مسلمان هالندی 
به گروه های مسلح همچون داعش پیوسته 
از  پس  اینکه  بر  مبنی  نگرانی ها  و  باشند 
بازگشت به هالند در این کشور حمالتی 
تظاهرات  داده اند.  افزایش  انجام دهند،  را 
در الهه صورت  نیز  اندکی  داعش  حامی 

گرفته است.

امـریکـا بـرد یـا...
های دست ساز و پناهگاه هایشان در پاکستان، 
سبب ناامیدی در نیروهای غربی شد؛ نیروهایی 
که مجبور بودند با زبانی دیگر و رقابت های 

قبیله ای فرهنگ دیگری کنار بیایند.
و  شدند  بیشتر  نیروهای  خواستار  فرماندهان 
به گفته جنرال دانیل بولگر، نویسنده کتاب »ما 
چرا باختیم«، واشنگتن نیروی بیشتری فرستاد 
با »این امید بیهوده که شاید کدام چیزی تغییر 
بیشترین حالت ١00  در  متحده  ایاالت  کند«. 

هزار سرباز به افغانستان فرستاد.
آزمون بزرگ

هستند.  متنوع  بسیار  جنگ  ارزیابی  مدارک 
پناهگاه  نابودی  که  می گویند  تحلیلگران 
بر  القاعده، سقوط رژیم طالبان، کاهش فشار 
برای  را  کار  افغانستان  اردوی  ایجاد  و  زنان 
به  بتوانند  تا  است  کرده  دشوار  شورشیان 
حتا  القاعده،  اما  برگردند.  خود  قبلی  سلطه 
پس از مرگ رهبرش بن الدن توسط نیروهای 
امریکایی، سلول های خود را در جاهای دیگر 
مانند سوریه و عراق پخش کرد. عالوه بر آن، 
و  است  شکننده  نیز  افغانستان  زنان  وضعیت 

هر آن ممکن است از بین برود.
طالبان ممکن است دیگر وزارتی را در دست 

نداشته باشند؛ اما آنان از شکست کامل دورند 
و می توانند با اردوی دولت افغانستان مقابله 
مرکز  در  پژوهشگر  براون،  فلباب  وندا  کنند. 
»طالبان هیچ  »بروکینگز« می گوید:  تحقیقاتی 
سال  در  که  قدرتی  به  رسیدن  برای  شانسی 
پایان هم  یقینا  آنها  اما  ندارند؛  200١ داشتند، 

نیافته اند«.
مقامات امریکایی امیدوارند که سرمایه گذاری 
بر نیروهای امنیتی افغانستان جواب بدهد؛ اما 
مناطق  از  برخی  کنترول  شورشیان  برعکس، 
نیروهای  که  دارند  افغانستان  جنوب  در  را 
امریکایی آنجا را ترک کردند. فلباب براون می 
گوید که نیروی امنیتی تازه ساخت افغانستان 
که در آن مرزبندی های قومی دیده می شود، 

»پرسش بزرگی را« برجای می گذارد.
دو  که  امریکایی  دیپلومات  ملکاسین،  کارتر 
می گوید  کرده،  کار  هلمند  والیت  در  سال 
برای  بزرگی  امتحان   )20١۵( آینده  »سال  که 
می گوید:  او  بود.  خواهد  امنیتی«  نیروهای 
نشان  بدهند،  دست  از  را  مناطقی  آنها  »اگر 
دهنده این است که جنگ ادامه خواهد یافت. 
جسورتر  طالبان  دهد،  رخ  چیزی  چنین  اگر 
به  تا  بینند  آنان دلیلی نمی  خواهند شد؛ زیرا 

مذاکره روی بیاورند«.

رییس مجلس:

تجاوز شورورى ما را از پیشرفت ماند
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که  بازیکنی  کرد  تاکید  منچستریونایتد  اسطوره 
بتواند از خط میانی خودش را در شرایط گلزنی 

قرار دهد، یک هنرمند به حساب می آید.
پل اسکولز بر این باور است که منچستریونایتد 
می تواند با کسب چند نتیجه خوب در نیم فصل 
دوم خودش را به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 

نزدیک کند.
در  خوبی  شروع  فصل  این  در  یونایتدها 
رقابت های لیگ برتر نداشتند اما اکنون و پس از 
کسب چند پیروزی پیاپی موفق شده اند خود را 
به رده سوم جدول برسانند. آنها البته ١0 امتیاز 
از چلسی صدرنشین کمتر جمع آوری کرده اند و 
هفت امتیاز هم از منچسترسیتی رده دومی کمتر 

دارند.
پل اسکولز که سال ها در ترکیب منچستریونایتد 

یونایتدها  که  است  باور  این  بر  رفت  میدان  به 
می توانند مانند لیورپول در فصل گذشته در نیم 
فصل دوم نتیجه های خوبی بگیرند و خودشان را 
به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ 

جزیره معرفی کنند.
دو  در  یونایتد  اگر  گفت:  این باره  در  اسکولز 
به  سیتی  استوک  و  تاتنهام  مقابل  بعدی  دیدار 
برتری برسد، شاید بتواند درست همانند لیورپول 
در فصل گذشته عمل کند. آنها می توانند نمایش 
تیم  دو  به  زیادی  فشار  و  باشند  داشته  خوبی 
باالیی شان در جدول وارد کنند. وقتی تیمی در 
لیگ قهرمانان اروپا بازی نمی کند، زمان بیشتری 
سود  به  موضوع  این  که  دارد  استراحت  برای 

باشگاه و بازیکنان است.
مقابل  رونی  وین  درخشش  مورد  در  اسکولز 
بر یک شیاطین  برتری سه  که  یونایتد  نیوکاسل 
بازیکنی  وین  داشت:  اظهار  هم  انجامید  سرخ 
هنوز  می کند.  بازی  باالیی  سطح  در  که  است 
هم فکر می کنم او یک سانتر فوروارد است که 
توانایی بازی کردن در خط هافبک را داراست. 
نمایش او در خط میانی خیره کننده است. این 
یک هنر است که بازیکنی از خط میانی به خط 
حمله برسد و خودش را در شرایط گلزنی قرار 
دهد. او تمام کننده خوبی هم هست. در دیدار با 
نیوکاسل او یکی از بهترین بازی هایش را انجام 

داد.

اشغال  روز  پنجمین سال  و  با سی  است  برابر  دیروز 6 جدی ١۳٩۳ 
افغانستان توسط قشون سرخ شوروی سابق.

قشون سرخ شوری سابق در ششم جدی سال ١۳۵8 هجری خورشیدی 
به درخواست حکومت کمونیستی سابق وارد افغانستان شدند.

و  سی  افغانستان،  نماینده گان  مجلس  جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
آنرا  و  کرد  تقبیح  افغانستان  به  را  سرخ  ارتش  ورود  سالروز  پنجمین 

تجاوز آشکار خواند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، گفت: » تجاوز آشکار قشون سرخ 
شوری سابق که با تبانی و همدستی رژیم مزدور و حکومت کمونیستی 
وقت افغانستان انجام شد، باعث ویرانی زیربنا ها و شهادت، معلولیت، 

بی خانه مانی و مهاجرت میلیون ها افغان شد«.
آقای ابراهیمی افزود: تجاوز شوری سابق، افغانستان را برای دهه های 

متوالی از کاروان توسعه و ترقی عقب راند.

به گفته وی، شش جدی همچنین می تواند یادآور سال ها حماسه و 
مقاومت مردم مسلمانی باشد که تن به خواری و ذلت ندادند و برای 
اینکه آزاده زندگی کنند، یوغ ننگین ابرقدرت شرق را به گردن ننهادند.
به باور او، مردم افغانستان ثابت کردند که شایسته گی زندگی بهتراند؛ 
اما این زمام داران و حاکمان بودند که نتوانستند از ارزش های مادی و 

معنوی مردم حفاظت کنند.
محمدعارف رحمانی نیز ضمن محکومیت تجاوز قشون سرخ شوری 
سابق بر افغانستان یادآور شد: » سالروز تجاوز امپراتوری شرق را بر 
افغانستان محکوم می کنم؛  جهاد مردم افغانستان در برابر کمونیزم برای 

دفاع از عزت، آزادی و استقالل بر حق بود«.
آقای رحمانی افزود: هزینه و خساراتی را که مردم افغانستان در مبارزه 
با قشون سرخ شوروی سابق متقبل شدند بر حق بود؛ اما واضح است 
که اهداف عالیه جهاد که عدالت سیاسی و تشکیل جمهوری اسالمی 

بود توسط رهبری جهاد تحقق پیدا نکرد.
به گفته او، مردم افغانستان اسیر دسیسه های زیادی شدند که از بیرون 

و درون تحمیل شد.
بودن  مجاهد  عنوان  از  ای  عده   « کرد:  خاطرنشان  مجلس  عضو  این 
نتوانستند  مجاهدین  و  است  نقد  قابل  که  رسیدند  هنگفتی  مطامع  به 

انتظارات مردم افغانستان را برآورده سازند«.
نماینده گان مجلس، سی و پنجمین سالروز تجاوز ارتش سرخ شوری 

سابق بر افغانستان را روز ننگین و سیاه در تاریخ کشور یاد کردند.
قشون سرخ شوری، سرانجام پس از حضور خونین حدود ١0 سال در 

افغانستان سرانجام به تاریخ 26 دلو ١۳6٧ از افغانستان خارج شدند.
کمونیستی  رژیم  فروپاشی  به  منجر  افغانستان  از  سرخ  قشون  خروج 

شوروی سابق شد.

منچستریونایتد  کنونی  مهاجم 
ماه   ۴ گذشت  از  پس  کرد  اعالم 
مادرید  اتلتیکو  در  شده  متوجه 

جایی ندارد.
رادامل فالکائو در مدت دو فصل 
اتلتیکو  ترکیب  در  حضورش 
با  گل   ٧0 شد  موفق  مادرید 
وارد  اسپانیایی  تیم  این  پیراهن 

دروازه حریفان کند.
با  که  گفت وگویی  در  فالکائو 
اسپانیایی  فوتبال  مجله  لیبرو، 
اتلتیکو  تاکید کرده در  انجام داده 
و  داشته  خوبی  روزهای  مادرید 
بماند  باشگاه  این  در  می خواسته 
اما پس از مدت کمی متوجه شده 
به خاطر مشکل های مالی باشگاه، 
کالدرون  زیادی در ویسنته  مدت 

نخواهد ماند.
وی در این زمینه گفت: می دانستم 
در  ماندن  برای  سخت  کاری  که 
خاطر  به  هم  این  دارم.  باشگاه 
مشکل های مالی بود که باشگاه در 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال 
آنها بود. در همان سال اول متوجه 
شدم که صحبت هایی برای فروش 

دارد.  وجود  فصل  پایان  در  من 
حس  که  بود  ماه  چهار  از  پس 
اتلتیکو  در  فوتبالم  دوران  کردم 

مادرید خیلی کوتاه خواهد بود.
فالکائو در پاسخ به این سوال که 
در کدام باشگاه خوشحال تر بوده 
است گفت: از بازی کردن در همه 
تیم هایی که در آنها حضور داشتم 
لذت بردم. هر جایی و هر تیمی 
من  برای  کردم  بازی  آن  در  که 
خوشایند بوده است. شاید بتوانم 
به  اروپا  در  حضورم  نخستین  از 
عنوان بهترین زمان یاد کنم. هم در 
پورتو و هم در اتلتیکو مادرید. از 
همه چیزهایی که در طول دوران 
خوشحالم.  کردم  کسب  فوتبالم 
فکر می کنم برای کسب همه آنها 

خوش شانس بوده ام.

مدافع بارسا برای حضور در یوونتوس ابراز تمایل کرد.
یوونتوس جهت  سران  با  دیدار  برای  یوونتوس  باشگاه  نماینده 
خرید مارتین مونتویا راهی ایالت کاتاالن خواهد شد. مونتویا پس 
از  بارسلونا، خیلی کمتر  نیمکت  انریکه روی  لوییس  از حضور 
پیش به میدان می رود. به همین خاطر چندی پیش اعالم کرده بود 

تمایل دارد به تیم دیگری منتقل شود.
در  پیش  چندی  هم  پیر  بانوی  سرمربی  آلگری،  ماسیمیلیانو 
گفت وگویی اعالم کرده بود یک مدافع راست و یک مدافع میانی 
بر  می آورد.  تیمش  به  زمستانی  انتقال های  و  نقل  پنجره  در  را 
اساس اعالم اسپورت مدیا ست، مونتویا به شکل ضمنی با انتقال 
به یوونتوس موافقت کرده است. به احتمال زیاد، قرارداد مونتویا 
با  بارسلونا  سران  هم  اگر  بود.  خواهد  ساله  چهار  یوونتوس  با 
قراردادی قرضی راهی  با  نکنند، وی  دائمی وی موافقت  انتقال 

تورین می شود.
سران  اما  است  قرضی  انتقال  به  مایل  یوونتوس  می شود  گفته 
باشگاه بارسلونا در حال فشار آوردن به سران یووه برای خرید 

قطعی مونتویا هستند.

فالکائو:
 پس از 4 ماه فهمیدم جایی در اتلتیکو مادرید ندارم

چراغ سبز مدافع بارسا براى حضور 
در یوونتوس

پولیس بادغیس:

از فعالیت برخی مدارس دینی نگرانیم

ورزش
اسکولز:

 رونــی یـك هـنرمنـد است
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پس از سیزده سال جنگ در افغانستان، ایاالت متحده اکنون با 
شک و تردید به خروج نیروهایش از این کشور می نگرد. آیا 

جنگ افغانستان ارزش چنین هزینه یی را داشت؟
بر خالف آن که حس پیروزی در پایان طوالنی ترین جنگ 
و  سرخوردگی  نوعی  باشد،  داشته  وجود  امریکا  تاریخ  در 
 2۳00 افغانستان  جنگ  در  امریکا  می شود.  دیده  افسوس 
سرباز خود را از دست داد و بیش از یک تریلیون دالر )هزار 

میلیارد دالر( هزینه کرد.
فرماندهان امریکایی اصرار دارند تا نیروهای امنیتی افغانستان 
خط جنگ با طالبان را به دست بگیرند، اما برخی از مقامات 
در  شود؛  تکرار  دیگر  بار  عراق  سرنوشت  که  دارند  هراس 
آموزش دیده  امریکایی ها  امنیتی که توسط  نیروهای  عراق 

بودند، در مقابله با جهادگرایان ناکام شدند.
جنگ  که  باورند  این  بر  اکنون  امریکایی ها  از  زیادی  شمار 
افغانستان ارزش نداشت؛ فقط 2۳ درصد سربازان امریکایی 
فکر می کنند که ماموریت شان در این کشور موفقانه بوده 
است. این در حالی است که در آغاز جنگ، بسیاری شدیدا از 

آن حمایت می کردند و پیروزی را نزدیک می دیدند.
کمتر از یک ماه پس از حمالت یازدهم سپتمبر، جورج دبلیو 
بوش رییس جمهور وقت ایاالت متحده امریکا از احساسات 
افغانستان  نظامی در  استفاده کرد و دستور عملیات  عمومی 
را صادر کرد. بوش گفت که هدف »مختل سازی استفاده از 
به  تروریستی«، و حمله  پایگاه حمالت  عنوان  به  افغانستان 

رژیم طالبان میزبان گروه القاعده، است.
سرنگونی طالبان

هدف ایاالت متحده به سرعت پیاده شد. کمپ های آموزشی 
القاعده برچیده شدند و سربازان »جبهۀ مقاومت« با پشتیبانی 
از  کوچکی  گروه  و  امریکا،  رهبری  تحت  نیروهای  هوایی 
نیروهای ویژه امریکایی رژیم طالبان را در کمتر از یک ماه 

سرنگون کردند.
که  نکشید  طولی  اما  بود؛  یافته  پایان  جنگ  امریکا  برای 
طالبان توانستند از پناهگاه های امن خود در پاکستان خود را 
سازماندهی کنند. این در حالی بود که واشنگتن درگیر جنگ 
از  عمومی  نارضایتی  از  طالبان  بود.  شده  عراق  در  دیگری 
ناکارآمدی و فساد حکومت جدید افغانستان استفاده کردند و 

به شورشگری بار دیگر دامن زدند.
به تدریج هدف نیروهای بین المللی تحت رهبری امریکا تغییر 
کرد و شمار نیروها نیز افزایش یافت. واشنگتن و متحدانش 
اهداف خود را به سوی دولت سازی، مبارزه با فساد، توسعه 
اقتصادی، و ایجاد نسخه ای از »دولت دموکراتیک با ثبات« 

را در کشور جنگزده افغانستان متمرکز کردند.
نتایج تالش نیروهای بین المللی اما ناامید کننده بود. کمک 
های جهانی توانست جاده و مکتب بسازد، اما در سوی دیگر 
های  پول  از  برخی  حتا  که  طوری  شد؛  فساد  شیوع  سبب 

کمکی سرانجام به دست شورشیان می رسیدند.
طالبان  شورشیان  کشاندن  برای  اخیر  های  سال  در  تالش 
که  می گویند  منتقدان  است.  بوده  ناکام  نیز  مذاکره  میز  به 
واشنگتن شانس ایجاد معامله با طالبان را هنگامی که در حال 

تجدید قوا بودند، از دست داد. 
جنگ با طالبان گریزپا، با بمب...                 ادامه صفحه 7

جنگ افغانستان؛

 امـریکـا بـرد یـا بـاخـت؟
صدور حکم بازداشِت

 روحانی افراطی پاکستانی

نگرانی مسلمانان هالند از حمله به مساجد

یک دادگاه پاکستانی برای یک روحانی افراطی 
به دلیل اظهاراتش درباره قتل عام مدرسه  پیشاور 

حکم بازداشت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، موالنا عبدالعزیز، 
الل  مسجد  رییس  و  طالبان  حامی  روحانی 
)سرخ( در اسالم آباد در اظهاراتی قتل عام اخیر 
در مدرسه ای در پاکستان را قابل درک توصیف 
منتقدان  سخنانش  این  از  پیش  وی  بود.  کرده 

خود را نیز تهدید کرده بود.
و  پولیس  ماموران  از  یکی  حال  همین  در 
حکم  که  دادند  اطالع  الل  مسجد  سخنگوی 
بازداشت موالنا عبدالعزیز به اتهام تهدید کردن 

فعاالن جامعه مدنی صادر شده است.
افراط گرا در اظهارات خود درباره  این روحانی 
جای  بر  کشته   ١۵0 نزدیک  که  عام  قتل  این 
واکنش  یک  پیشاور  حمله  بود،  گفته  گذاشت 
توجیه پذیر به عملیات »ضد اسالمی« ارتش علیه 
نیروهای طالبان در وزیرستان شمالی بوده است.
اظهار  مراسمی  در  گذشته  هفته  همچنین  وی 
کرده بود: ای حاکمان، ای مردم در قدرت، اگر 
به انجام چنین کارهایی ادامه دهید واکنش همین 

خواهد بود.

برای  اعتراضات  افزایش  موجب  اظهارات  این 
محکومیت وی شد.

یکی از ماموران پولیس که خواست نامش فاش 
نشود درباره بازداشت عبدالعزیز گفت: پولیس از 
دادگاه دستور گرفته و ما در تالشیم تا به بهترین 

نحو این دستور را اجرا کنیم.
با این حال حامیان این روحانی اعالم کردند که 

مانع بازداشت وی خواهند شد.
حالی  در  طالبان  حامی  روحانی  این  اظهارات 
خونین  حادثه  پاکستان  که  است  شده  مطرح 
نامیده  کوچک  سپتامبر  یازده  را  پیشاور  مدرسه 
افراطی گری  علیه  مبارزات  تغییردهنده  را  آن  و 

توصیف کرده است.

و  داعش  نظامیان  شبه  به  که  هالندی هایی 
به  می پیوندند  افراطی  راست  گرایان  افراط 
مساجد  به  حمالت  تشدید  عوامل   عنوان 

مطرح می شوند.
یک  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مرد ناشناس ١۴ دسمبر سال جاری میالدی 
وسایل آتش بازی را پشت پنجره سلیمیه در 
داد  قرار  هالند  شهرهای  از  یکی  انسکدی، 
که چند ثانیه بعد آن ها منفجر شده و باعث 

شکستن پنجره این مسجد شدند.
نشده  دستگیر  هنوز  که  مجرم  این  انگیزه 
هیات  اعضای  از  یکی  اما  نیست  مشخص 
مدیره این مسجد گفت، گمان می کند که این 

ادامه صفحه 7
حمله به خاطر...              

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 - 400 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 - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


