
جمهور  رییس  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
می گوید که برخی از مسووالن ادارات محلی در والیت ها 

به فساد آغشته اند.
در  دلو(   ۱۳( سه شنبه  روز  که  جمهور  رییس  اول  معاون 
صحبت  کشور  مالیۀ  وزیر  حکیمی،  اکلیل  معرفی  مراسم 
می کرد تاکید کرد که آدم های خوب و بد در میان مسووالن 
والیتی موجود اند و هشدار داد که این موضوع را حکومت 

پس از تشکیل کابینه بررسی خواهند کرد.
آقای دوستم گفت: »کسی است که به معاش خود اکتفا کرده 

و کسی است که در بالی انتقال ملیون ها دالر مانده است.«
وی افزود که پول های سرقت شده به وزارت مالیۀ کشور نیز 
زیان هایی را به بار آورده و باید این پول دوباره به مالکانش 

برگردانیده شود.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ افغانستان امروز به گونۀ رسمی 
کارش  به  دوستم  عبدالرشید  توسط جنرال  معرفی  از  پس 
آغاز کرده تعهد سپرد که قانون را در وزارت مالیه رعایت 

خواهد کرد.
اما وی هشدار داد که از آدرس نامش هیچ کس نمی تواند به 

نفع خودش استفادۀ سوء کند و در این صورت اقدام جدی 
را روی دست خواهد گرفت.

وی یادآور شد که برخی از اصالحات را در وزارت مالیه 
به بار خواهد آورد.

از سویی، عمر زاخیل وال، وزیر مالیۀ پیشین در این مراسم 
برخی کشورهای  از  اکلیل حکیمی  خاطرنشان ساخت که 
که  تجربه یی  از  استفاده  با  و  دارد  بیرونی شناخت درست 

دارد می تواند وزارت مالیه را به خوبی مدیریت کند.
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سیاست در ايجاد فرصت نیست، بلكه در استفاده از فرصت است.
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هشت وزیر جدید به کار آغاز کردند

دو تیمی که یک تیم نشد

ناجیه نوری
جنرال نورالحق علومی وزیر داخلۀ کشور، روز گذشته 
رسمًا توسط داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور 

به کارمندان وزارت داخله معرفی شد. 
جنرال علومی در اولین سخنرانی رسمی خود به عنوان 
وزیر امور داخله،...                         ادامه صفحه 6

»این افغانستان همین طور آمده و به همین رقم به پیش می رود.« 
)حامد كرزى(

دریافته  درستی  به  و  واقع بینی  با  کرزی  حامد  آقای  هم  شاید 
را  گپ  هایت  از  »بسیاری  گفت:  می  برایم  صراحت  به  که  بود 
نمی فهمم، اما برادرانه برایت می گویم، این افغانستان همین طور 
زحمت  ره  خود  بسیار  می رود،  پیش  به  رقم  همین  به  و  آمده 

ندهید، بیا گپ های من...                            ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
از  شماری  و  رسانه ها  حمایت کنندۀ  نهادهای 
قانون  تعدیل  طرح  که  می گویند  روزنامه نگاران 
رسانه های همگانی افغانستان  سبب خودسانسوری و 
مشکالت بیشتر برای رسانه گران افغانستان خواهد شد.
سال  چند  از  افغانستان  دولت  می گویند،  نهادها  این 
که  کند  کنترل  را  رسانه ها  تا  بوده  در تالش  بدین سو 
این  به  را  دولت  مجلس،  توسط  قانون  این  تصویب 

خواسته اش نزدیک می سازد.
تأکید  خوانده  زده  شتاب  را  طرح  این  تصویب  آنان 
رسانه یی  تخلفات  به  رسیده گی  کمیسیون  که  می کنند 
وزیر  آن  رییس  و  شده  یاد  قانون  این  در  آن  از  که 
اطالعات و فرهنگ گفته شده است، سبب محدودیت 

آزادی بیان می گردد.

قانون رسانه های همگانی در آخرین روز کاری مجلس 
نماینده گان به دو ثلث آرا به تصویب رسید.

حمایت کنندۀ  نهاد  اجراییه یی  رییس  خلوتگر  مجیب 
مجلس  می گوید:  نی  یا  افغانستان  آزاد  رسانه های 
رسانه های  قانون  تعدیل  طرح  تصویب  با  نماینده گان 
کار  راه  فرا  را  بزرگی  مشکل  افغانستان،  همگانی 
بیان  آزادی  پیشرفت  و  روزنامه نگاری  و  خبرنگاری 

قرار داد.
و  اطالعات  وزیر  دادن  قرار  افزود:  خلوتگر  آقای 
فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون رسیده گی به تخلفات 

رسانه یی آزادی بیان را محدود می سازد.
آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  اجراییه یی  رییس 
افغانستان باور دارد که حضور چهرۀ ارشد حکومتی در 
درون این کمیسیون می تواند به نحوی باعث سانسور 

رسانه ها  باالی  را  فشار حکومت  و  شده  رسانه ها  در 
بیافزاید.

او می گوید: این قانون  رسانه ها را محدود می سازد و 
این حق قانونی مردم گرفته می شود و آزادی رسانه ها 
که از دست آوردهای...                    ادامه صفحه 6
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ریاست جمهوری  دفتر  پیشین  رییس  خرم  کریم 
مقاله یی  نوشتن  مرتکِب  باز  به تازه گی  افغانستان، 
کرزی  حامد  که  شده  عواملی  و  انگیزه ها  باب  در 
با  امنیتی  قرارداد  امضای  از  پیشین  رییس جمهوری 
یک  به  بیشتر  که  مقاله  این  ورزید.  اجتناب  امریکا 
ادعانامۀ سیاسی شباهت دارد، بر پایۀ تیـوری توطیه 
دیگر  بارِ  یک  مقاله  این  نوشتن  است.  شده  نگاشته 
تیم  در  سیاسی  هیستری  بیماری  که  می دهد  نشان 
است.  بوده  عمیق  و  ریشه دار  چه قدر  کرزی  آقای 
نخست برای این که به فهمی دقیق و روشن از مقالۀ 
که  بدانیم  است  کنیم، خوب  پیدا  دست  خرم  آقای 

تیـوری توطیه چیست. 
تیوری توطیه که اصاًل به آن توهم توطیه باید گفت، 
توطیه  تیوری  است.  سیاسی  اندیشۀ  مهِم  مفاهیم  از 
استدالل  پایۀ  بر  که  گزاره ها  از  مجموعه یی  یعنی 
علمی استوار نیست و نمی توان برای آن ها شاهد و 
مثاِل عینی ارایه کرد. این گونه نیست که در سیاست 
هیچ توطیه یی وجود نداشته باشد، اما باید برای ثبوت 
آن، شواهد و مثال های عینی آورد. اما تیوری توطیه 
از  و  است  استوار  احساسات،  و  عواطف  اساس  بر 
می ورزد.  ابا  روش شناسانه  و  علمی  منطق  هرگونه 
تیوری توطیه به این معناست که در عقب هر حرکت 

و اقدامی، باید اهداِف کالن و مرموز را دید. 
مثال های روشِن تیوری توطیه در تاریخ کم نیستند. 
بیشتر نظام های ایدیولوژیک برای توجیه فعالیت های 
خود، به تیوری توطیه متوسل می شوند. یازده سپتمبر 
کار  اند،  معتقد  توطیه  تیوری  به  که  افرادی  دید  از 
امریکایی ها و یا نظام سرمایه بوده است. به باور این 
تا  می افتاد  اتفاق  جهان  در  باید  سپتمبر  یازده  افراد، 
پس  را  کالِن خود  اهداف  می توانست  سرمایه  نظام 
استدالل،  این  پایۀ  بر  کند.  تعقیب  سرد  جنگ  از 
دهه ها  از  را  افغانستان  »اشغال«  برنامۀ  امریکایی ها 
از  پس  را  آن  و  بودند  کرده  طراحی  طرف  این  به 

»آفریدن« حادثۀ یازدهم سپتمبر، عملی کردند. 
تیوری  نقطۀ عزیمِت مقالۀ خود را دقیقًا  آقای خرم 
حامد  دفتر  پیشین  رییس  است.  داده  قرار  توطیه 
به  متهم  گونه یی  به  را  امریکا  مقاله  این  در  کرزی 
بزرگ  اهداِف  به  رسیدن  برای  افغانستان  »اشغال« 
در  آقای خرم  است.  کرده  جهانِی خود  و  منطقه یی 
امریکا عامل اصلی جنگ و  مقالۀ خود می گوید که 
امریکا  متحدۀ  »ایاالت  است.  افغانستان  در  ناامنی ها 
بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر 200۱ میالدی زیِر نام 
مبارزه علیه تروریزم به افغانستان آمد. با فرو نشستن 
کردن  پیاده  به  امریکا  المناک،  حادثۀ  آن  گردوخاِک 
باقی  کرد.  شروع  ما  کشورِ  در  ماندنش  باقی  طرح 
اهداف  برای  افغانستان  در  امریکا  درازمدت  ماندن 
به  اهداف  این  به  رسیدن  برای  و  بود  منطقه یی اش 
افغانستان به حیث یک پایگاه بزرگ ضرورت داشت. 
نه،  هدف  امریکا  برای  افغانستان  دیگر،  عبارت  به 
بلکه وسیله تلقی می گردید. برای ماندن دراز مدت 
به  دست  تا  داشت  ضرورت  امریکا  افغانستان،  در 
ایجاد پایگاه های نظامی و استخباراتی در این کشور 
بزند. برای ساختن پایگاه ها ضروری پنداشته می شد 
تا نه تنها جنگ در افغانستان وجود داشته باشد، بلکه 
در  که  صورتی  در  شود.  هم  شدیدتر  روز  به  روز 
اکماالت شباروزی اسلحۀ  افغانستان جنگ نمی بود، 
مغلق  و  بزرگ  تأسیسات  اعمار  و  ثقیل  و  پیشرفته 
به صورت طبیعی سواالتی را نزد مردم این کشور و 
برین  بنا  به وجود می آورد.  منطقه  ممالک همسایه و 
بعد از مقدمه چینی ها امریکا در سال 2004 عماًل به 
روشن ساختن آتش جنگ و انسجام و تقویت دوبارۀ 

طالبان آغاز کرد.«
با  خوش بختانه  یا  و  متأسفانه  که  که  گزاره ها  این   
نثری ضعیف و بی سوادانه نوشته شده، عماًل طالبان 
این  ابزار حضور  امریکا معرفی می کند که  را پروژۀ 
برای  خرم  آقای  حاال  است.  شده  منطقه  در  کشور 
او  دارد.  هم  را  خود  استدالل های  اتهامی،  چنین 
انگیزۀ  برای منطقه و جهان،  را  امریکا  اهداف کالِن 
توصیف  افغانستان  در  ناامنی  و  جنگ  راه اندازی 
می کند. آقای خرم اما نمی گوید که این اهداِف کالن 
چیستند که امریکا را واداشته که جنگ در افغانستان 

را به وسیلۀ طالبان شعله ور سازد. 
آقای خرم مقالۀ خود را در دفاع از سیاست های رهبر 
ادامه می دهد و  ـ همین طور  ـ کرزی  خردمند خود 
رازهای سر به مهِر دیگری را افشا می کند که می تواند 
پشِت هر انسانی را به لرزه درآورد. به این بخش ها 
از مقالۀ عالمانه تنظیم شدۀ آقای خرم توجه کنید: »به 
و  امنیتی  قرارداد  که  بود  این  امریکا  پالن  من،  نظر 
دفاعی با آخرین حکومت و نظام مشروع افغانستان 
وارد  افغانستان  جنگ  آن  امضای  با  و  شود  امضا 
که  بود  با درک همین موضوع  مرحلۀ جدید گردد. 
حامد کرزی در اخیر بیانیۀ جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگۀ 
مشورتی گفت که با در نظرداشت سفارش های لویه 
جرگه قرارداد امنیتی »بعد از انتخابات« امضا خواهد 
شد. وی می دانست که اگر قرارداد امضا شود، دیگر 
انتخاباتی در کار نخواهد بود. یقینًا اگر حامد کرزی 
امضا  لویه جرگه  از  بعد  را  امریکا  با  امنیتی  قرارداد 
انتخابات ریاست جمهوری سال 20۱4 دایر  می کرد، 
امنیتی و دفاعی بین  نمی گردید. اگر به متن قرارداد 
امریکا و افغانستان )BSA( نگاه شود، دیده می شود 
که در هر جا بحث بر سر چه گونه گی نیروهای نظامی 
 CIA     امریکاست، هیچ اشاره یی به فعالیت های
موضوع  مغز  درست،  این  و  نگرفته  آن صورت  در 
امضای  با  می گویم  من  وقتی  می دهد.  تشکیل  را 
جدید  مرحلۀ  داخل  امریکا  جنگ  امنیتی،  قرارداد 
می گردد، هدف من این است که امریکا که حاال در 
افغانستان پایگاه دارد، قرارداد و دست خط دارد تعداد 
عساکرش را در این کشور کاهش می بخشد، جنگ 
را به کشورهای دیگر منطقه می کشاند و فعالیت های 
که  یادآوری ست  قابل  می سازد.  بیشتر  را   CIA
 CIA مربوط  نیز  بی پیلوت  طیاره های  عملیات 

می گردد، نه وزارت دفاع آن کشور.« 
از مواضع  این خیال پردازی های آقای خرم در دفاع 
به  این که  تا  می یابد  ادامه  پیشین  رییس جمهوری 
بدون  که  خرم  آقای  می رسد.  خود  اصلی  استنتاج 
هم  یا  و  دریافته  به تازه گی  را  دیدگاه ها  این  شک 
برایش الهام شده، به زمان ظهور گروه هایی زیر نام 
آقای  تخیالت  می کند.  اشاره  افغانستان  در  داعش 
خرم حاال با رسانه یی شدِن حضور گروه هایی زیر نام 
داعش، می تواند طرح او را در مورد اهداف بزرگ و 
توجیه عقالنی  به نوعی  منطقه  امریکا در  استراتژیک 
کند. آقای خرم در مقالۀ خود، ظهور داعش در منطقه 
و از جمله شایعات مبنی بر حضور آن در مناطقی از 
افغانستان را به همان طرح توسعۀ جنگ و ناامنی در 

افغانستان مرتبط می داند.
و  سیاه  بیرق های  به  سفید  بیرق های  شدن  »تبدیل 
آغاز  نشانۀ  نیز  افغانستان  در  »داعش«  گروه  ظهور 
ساحۀ  و  نو  نیروی  نو،  شعار  است.  جدید  مرحلۀ 
جدید فعالیت ایجاب می نماید تا گروه جدیدی این 
نام  است تحت  زیرا مشکل  ببرد.  پیش  به  را  جنگ 
»طالب« مثاًل در آسیای مرکزی جنگید. اعالم والیت 
خراسان در چوکات خالفت داعش توسط ابومحمد 

آغاز  در  عملی  گامی  داعش،  سخنگوی  العدنانی 
کردن  جابه جا  که  امریکاست  جنگ  جدید  مرحلۀ 
آغاز  قبل  از  افغانستان  در  را  آن  سربازان  گروهی 
کرده است. این جریانات که همه در پیش چشم ما 
واقع می شوند، نقطۀ آغاز آن امضای قرارداد امنیتی و 
دفاعی بین امریکا و افغانستان است. برای این که این 
نقشه به صورت درست عملی گردد، افغانستان باید به 
کشوری تبدیل گردد که مشروعیت نظام سیاسی اش 
و  بوده  پارچه  پارچه  کشور  باشد،  سوال  تحت 
ایجاد شود، سیاسیون  آن  مراجع مختلف قدرت در 
خجالت زده بوده و ثبات مملکت شکننده باشد. بعد 
انتخابات ریاست جمهوری، قدم  از جنجالی ساختن 
بعدی برای محروم ساختن افغانستان از نظام قوی و 
مسایل و جنجال های  و  پارلمانی  انتخابات  مشروع، 

مربوط آن است.«
خود  سیاسی  مالیخولیای  به  دیگر  حاال  خرم  آقای 
کاماًل دست یافته است. او پازل طرح خود را کامل 
نظام  »امریکا می خواهد در  آن می بالد.  به  می بیند و 
داخل  شود.  آورده  تغییراتی  افغانستان  انتخاباتی 
انتخاباتی،  کمیسیون های  در  خارجی ها  پای  ساختن 
از اهداف عمدۀ امریکاست. هر دو نامزدانی که امروز 
ایجاد حکومت  تفاهم نامۀ  در  قدرت هستند،  بر سِر 
وحدت ملی که متن اصلی آن به انگلیسی نوشته شده 
بود، خود را به آوردن »اصالحات« در نظام انتخاباتی 

متعهد ساخته اند.« 
دورۀ  تخیالت  مورد  در  را  خرم  آقای  مقالۀ  وقتی 
دیکتاتور  استالین  یاد  به  می خواندم،  جاهلیتش 
شناخته شدۀ قرن بیستم افتادم؛ همانی که فکر می کرد 
باعِث  و  بانی  امریکا  امپریالیزمِ  و  سرمایه داری  نظام 
نیز  استالین  است.  تاریخی  وحشت ناک  حوادث 
دلیل  همین  به  و  بود  مصاب  هیستری  بیماری  به 
چون  نیز  او  داشت.  موذی  و  توطیه گر  شخصیتی 
آقای خرم فکر می کرد که دست های پنهانی، تاریخ را 
رقم می زنند. اما فرق آقای خرم با استالین این است 
که استالین بر کشوری مثل اتحاد شوروی حکومت 
می کرد که از ایدیولوژی مارکسیسم ارتدکس نشأت 
چرا  خرم  آقای  که  نیست  معلوم  اما  بود،  گرفته 

برخالف ولی نعمت های خود سخن می گوید.
 اگر قرار باشد بر اساس دیدگاه های آقای خرم مسایل 
را ببیـنم، آن گاه برای خودش و »آقا باالسرش« هم 
آقای  استدالل  پایۀ  بر  نمی ماند.  مشروعیت  و  آبرو 
به قدرت رسیدِن  را در مورد  باید چند سوال  خرم 
از  پس  که  شد  چه گونه  کرد:  مطرح  کرزی  آقای 
حوادث یازده سپتمبر آقای کرزی وارد افغانستان شد 
و به جنگ با طالبان آغاز کرد؟ مگر او سالیان طوالنی 
در امریکا با خانواده اش زنده گی نمی کرد؟ مجاهدین 
طالبان  سقوط  از  پس  را  قدرت  تفنگ  و  توپ  با 
تصرف کرده نتوانستند، اما آقای کرزی با یک موبایل 
رسانه های  با  افغانستان  کجای  از  نبود  معلوم  که 
ریاست جمهوری  به کرسی  می کرد،  جهانی صحبت 
همین  توطیه،  تیوری  پایۀ  بر  مگر  رسید!  افغانستان 
امریکایی ها  هماهنگی  بدون  کرزی  آقای  مورد 
به  بسیاری ها  را  کرزی  آقای  است؟  گرفته  صورت 
عضویت سازمان سیا متهم می کنند، آیا سندی وجود 

دارد که چنین اتهامی را ابطال کند؟ 
می گویند کسی که شیشه بار دارد، به سوی دیگران 
که  می شود  دیده  حاال  ولی  نمی کند؛  پرتاب  سنگ 
حامد  دستگاه  ناالیِق  تیوریسِن  عنوان  به  خرم  آقای 
کرزی، به اندازۀ یک آدمِ امی هم عقل و درایت ندارد.
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احمـد عمران

کرزی ـ خرم و پارانویای زوال
نگاهی به مقالۀ »ما چرا پیمان امنیتی با امریکا را امضا نکردیم؟«

 

در  دیگر  پولیِس  هفت  جاِن  به  پولیس  دو  حملۀ  دیگر  بار 
شده  افغانستان  مردم  برای  غم   انگیزی  خبر  قندهار،  والیت 
است. دو سرباز پولیس محلی، هفت همکارِ خود از جمله 
به  قندهار،  والیت  میوند  ولسوالی  در  را  خود  فرماندهِ 
این  توسط  کشته شده گان  این  تِن  دو  و  رسانده اند  شهادت 
حمله کننده گان سر بریده شده اند. قاتالن پس از این رویداد، 
به سمِت طالبان فرار کرده اند و اکنون در کنار این گروه  قرار 

دارند.
شنیدِن چنین خبری برای مردم افغانستان تازه گی ندارد؛ اما 
تازه گِی رویدادِ اخیر این است که سربازان نفوذِی دشمن که 
را  آن  فرصِت  مارهای درون آستین عمل می کنند،  عنوان  به 
نیز یافته اند که سِر برخی از این هفت نفر را ببرند. این خود 
می تواند عمق فاجعه را به نمایش بگذارد و سوال های زیادی 

را مطرح کند. 
از گذشته، افراد نفوذی در قطار پولیس و ارتش، همکاران 
فرار  و  می کشتند  گلوله  ضرِب  به  را  هم صف های شان  و 
میان  در  دشمن  موفِق  حمالِت  این گونه  ادامۀ  می کردند. 
ارتش و پولیس کشور، یک بار دیگر نشان می دهد که دشمن 
امنیتی  از رویه های مختلف می تواند وارد صفوِف نیروهای 
شود و در فرصت های گوناگون، سربازان و افسراِن کشور و 
نیروهای خارجی را هدف قرار دهد. اما تا هنوز دیده نشده 
نفوذی  افراد  شدِن  وارد  سبب  که  را  آن هایی  حکومت  که 
مجازات  و  بازداشت  شده اند،  امنیتی  ارگان های  به  دشمن 
کرده باشد و اگر در موردی هم آن ها بازداشت شده باشند، 
به حمایِت قدرتمندان دوباره رها شده اند. به این ترتیب، تا 
کنون خوِن ده ها سرباز شهید وطن به این طریق پامال شده 

است. 
البته تنها عامل ورود سربازان دشمن به صِف سربازان وطن، 
و  نیست  کشور  امنیتِی  نهادهای  داخل  در  کسانی  همکاری 
دالیل دیگری هم می تواند سبِب ورود نیروهای نفوذی باشد؛ 
نهادهای  به  سربازان  جلب وجذِب  سیستِم  جمله ضعِف  از 
نظامی و نیز قومی سازی ارتش و پولیس زیر نام ملی سازی 
سبب شده است که دشمن نیروهای مورد نظِر خود را وارد 
که  است  ممکن  بسیار  این،  از  جدا  سازد.  امنیتی  نهادهای 
برخی از افرادی که بعدها به مهره های دشمن تبدیل شده اند، 
زمان و رویدادهای  اما گذشِت  نبوده اند  آنان  ابتدا جزِو  در 
و  از طرِف دشمن  تهدید خانواه های شان  از جمله  مختلف 
نیز برخی عوامل روحی و روانی دیگر، عامل پیوستن شان به 

دشمن و انجام چنین حمالتی شده باشد. 
اما بر اساس آن چه در افغانستان تجربه شده، قریب به اتفاِق 
این رویدادها، به طالبان و یا هم سازمان استخباراتی پاکستان 
حضور  بحث  همان  حالتی،  چنین  در  است.  داشته  ارتباط 
است  مطرح  کشور  امنیتی  نهادهای  داخل  در  پنجم  ستون 
که به گونۀ قدرتمند و برنامه ریزی شده کارهای شان را انجام 
چنین  تکرار  و  ادامه  از  جلوگیری  برای  بنابرین  می دهند. 
حرکت های مدهش، ایجاب می کند که دولت به فعال کردِن 
داخله  و  دفاع  وزارت های  استخباراتی  و  کشفی  نهادهای 
استخباراتی  نهادهای  می شود،  دیده  که  جایی  تا  کند.  اقدام 
در وزرات دفاع و داخلۀ کشور، یا فعال نیستند و یا هم اگر 
دارند و ممکن است که  به گونۀ غیر موثر حضور  هستند، 

کارشان را به خوبی پیش نبرند.
 اگر این ارگان ها به گونۀ معیاری و درست و با امکانات الزم، 
کارشان را به پیش ببرند و به کشف و خنثاسازی طرح ها و 
عملیات های عوامِل دشمن در صف پولیس و ارتش بپردازند، 
بدون شک از وقوع رویدادهای مشابه در آینـده جلوگیری 
می شود و دشمن نمی تواند به ساده گی اهدافش را در داخل 
جدیِد  رهبران  که  است  خوب  کند.  پیـاده  امنیتی  نهادهای 
نهادهای امنیتی کشور، با استفاده از فرصت، روی میکانیزمِ 
از  مانِع  و  کنند  کار  درون صفی دشمن،  با حمالت  مواجهه 

پشت خنجر خوردِن سربازان و افسران دلیِر وطن شوند.

قوِت ستوِن پنجم در نبود 

کشف و استخبارات نظامی
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رییس جمهوری امریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی .ان.ان درباره 
داعش، نجات گروگان زن امریکایی، اقتصاد یونان و جنگ امریکا 

علیه تروریسم سخن گفت.
زکریا،  فرید  با  مصاحبه  در  امریکا  رییس  جمهوری  اوباما،  باراک 
مجری و تحلیلگر شبکه خبری سی.ان.ان موضع خود را نسبت به 
افراط گرایی توضیح داده و به این مساله پرداخت که امریکا در مقابل 

القاعده و داعش چه می کند.
سیاسی  عقاید  مسلمانان  از  کوچکی  اقلیت  تنها  است  معتقد  اوباما 
به  تروریسم  با  مقابله  در  او  و  دارند  باور  را  تروریستی  گروه های 
تاکتیکی ویژه تحت عنوان »حمله حساب شده و دقیق« پایبند است 

که مانع مداخله گسترده نیروها می شود.
»اسالم  علیه  جنگ  تروریسم،  علیه  امریکا  مبارزات  گفت:  اوباما 
به  برچسب هایی  چنین  نیست.  مذهبی«  »جنگ  نوعی  یا  افراطی« 
جوامع  در  افراطی  ایدئولوژی های  کردن  ریشه کن  برای  تالش ها 

مسلمانان لطمه می زند.
بخش های جهان  برخی  مسلمان  در جوامع  که  عواملی  افزود:  وی 
پوچ گرایی،  ایجاد  باعث  و  کرده  تحریف  را  اسالم  می کند،  رشد 
در  بسیاری  کشورهای  در  آنها  و  می شود  اسالم  تغییر  و  خشونت 

سراسر جهان لطمه به وجود می آورند.
اوباما ادامه داد: اکثر مسلمانان این تفسیر از اسالم را رد کرده و حتی 

آن را به عنوان اسالم نمی شناسند.
وی معتقد است: 99.9 درصد از مسلمانان همانند ما به دنبال نظم، 
علیه  دقیق«  و  شده  »حساب  حمالت  و  هستند  سعادت  و  صلح 
ترورسیت ها کارآمدتر از مبارزات ایدئولوژیکی یا نظامی وسیع علیه 
آنها است چراکه به طور کلی این سازمان های تروریستی شکست 
خوشایند  مردم  برای  که  را  اندیشه هایی  آنها  چون  خورد  خواهند 

باشد، ندارند.
انجام  بتواند  که  کار  هر  امریکا  گفت:  مصاحبه  این  ادامه  در  اوباما 
می دهد تا گروگان امریکایی را که در دست تروریست های داعش 

اسیر شده، نجات دهد.
دست  به  ژاپنی  خبرنگار  دیگر  آنکه  از  پس  روز  یک  اوباما 
از  متحدانمان  و  ما  گفت:  شد،  بریده  سر  داعش  تروریست های 
اسارت یکی  برای شناسایی محل  ابزارهای موجود  راه ها و  تمامی 
افتاده،  داعش  تروریست های  دست  به  که  امریکایی  امدادگران  از 

استفاده می کنیم.
گروه های  با  که  حالی  در  میالدی  گذشته  سال  ساله   26 خانم  این 
امریکایی  مقامات  شد.  اسیر  می کرد،  همکاری  سوریه  در  امدادگر 
خواسته اند که به خاطر نگرانی ها نسبت به امنیت این خانم، هویت 

وی شناسایی و فاش نشود.
اوباما گفت: فیلم های مربوط به سر بریدن گروگان ها توسط داعش 
را دیده ام. این اقدامات وحشتناک بخشی از دالیل امریکا برای حمله 

به داعش است.
یونان  مساله  به  مصاحبه  این  در  همچنین  امریکا  رییس جمهوری 
دست  اقتصادی  قدرتمند  احیای  یک  به  یونان  گفت:  و  پرداخته 

نمی یابد مگر آنکه مقامات برنامه های ریاضتی را کاهش دهند.
رکود  بحبوحه  در  که  را  کشورهایی  نمی توانید  شما  افزود:  اوباما 
باید  اوقات  گاهی  بگذارید.  فشار  تحت  دائمًا  هستند،  اقتصادی 
و  کرده  پرداخت  را  بدهی هایشان  آنها  تا  شود  اعمال  استراتژی ای 

کسری بودجه خود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: اقتصاد یونان به شدت نیازمند اصالح است اما اعمال 

تغییراتی چشمگیر در اقتصادی بغرنج کار بسیار دشواری است.
رییس جمهوری امریکا گفت: اگر سطح استاندارد زندگی مردم 25 
درصد کاهش یابد، اعمال چنین تغییراتی بسیار دشوار است چراکه 
نهایتًا با گذر زمان سیستم سیاسی و جامعه نمی تواند آن را تحمل 

کند.
اوباما ابراز امیدواری کرد که یونان در منطقه یورو بماند.

است.  اروپا  رشد  نرخ  به  مربوط  وسیع تر  نگرانی  گفت:  وی 
این  از  مالی مهم است، اصالحات ساختاری در برخی  آینده نگری 
کشورها ضروری است اما آنچه که ما از تجربیات امریکا آموخته ایم 
این است که بهترین راه برای کاهش رکود اقتصادی و از بین بردن 

مشکالت مالی، رشد اقتصادی است.
اوباما در رابطه با نقش امریکا در اوکراین نیز اذعان کرد، امریکا در 
حامی  مقامات  که  اوکراین  در  میالدی   20۱4 سال  فوریه  تحوالت 

غرب منصوب شده و به قدرت رسیدند، شرکت کرد.
وی افزود: پس از آنکه ما توافقی را برای انتقال قدرت در اوکراین 
میانجی گری کردیم، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه تصمیم 
گرفت تا نه به خاطر استراتژی بلکه در اصل به خاطر آنکه نفوذش را 
در پی اعتراضات و فرار ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری پیشین 
اوکراین از دست داده بود، اقدامات کنونی را در کریمه و این کشور 

انجام دهد.

قمار تریلیون دالری اوباما بر روی تسلیحات اتمی
چرا رییس  جمهوری امریکا بازنگری چندین میلیارد 
دالری در زرادخانه های اتمی را که خطرناک و گران 
کند،  امن تر  را  امریکا  که  نمی رسد  نظر  به  و  است 

پیشنهاد داده است؟
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در نظر دارد تا 
برنامه های  از  بسیاری  برای  بودجه  کاهش  پیشنهاد 
روز  که  خود   20۱6 بودجه  پیشنهاد  در  را  فدرال 
اما  کند  مطرح  می کند،  ارسال  کنگره  به  دوشنبه 
بلکه  نمی شود.  اتمی  تسلیحات  شامل  اقدام  این 
برنامه  وارد  که  دارد  قصد  اوباما  دولت  عکس،  بر 
گسترش تسلیحات اتمی شود. این اشتباه هزینه بر و 
جدی است و برنامه یی است که مشارکت محدود 
تسلیحات اتمی برای امنیت امریکا را نقض می کند.
طرح پرهزینه دولت امریکا برای بازسازی مجموع 
زرادخانه  هسته یی امریکا از جمله شامل کالهک ها، 
آنها  حامل  دریایی  زیر  و  هواپیماها  موشک ها، 
کنگره،  بودجه  دفتر  برآورد  اساس  بر  می شود. 
میلیارد   ۳48 آینده  سال   ۱0 طی  مذکور  طرح های 
از  که  ملی  دفاع  هیات  داشت.  خواهد  هزینه  دالر 
سوی کنگره منصوب می شود، اعالم کرده است که 
هزینه تدابیر دولت امریکا برای تسلیحات اتمی طی 

۳0 سال می تواند بیش از یک تریلیون دالر شود.
چیزی  چه  آن  ازای  در  امریکایی  مالیات دهنده گان 
هیچ  اتمی  تسلیحات  چیز!  هیچ   می کنند؟  دریافت 
با  مقابله  یا  واقعی   تهدیدات  با  مقابله  برای  کمک 
برای  و  نمی دهند  انجام  و سوریه  عراق  در  داعش 

مقابله با تهدید حمله سایبری نیز سودمند نیستند.
والدیمیر  مشکل ساز  رفتار  گرفتن  نظر  در  با  حال 
پوتین، رییس جمهوری روسیه، حقیقت این است که 
نیروی هسته ای امریکا حتی نتوانست جلوی ارتش 
افزایش  روسیه را برای مداخله در اوکراین بگیرد. 
هزینه ها بر روی تسلیحات اتمی نیز نمی تواند آنها 
امریکا  نیروهای متعارف مذکور که  براند.  را عقب 
برای  حد  از  بیش  دارند،  اختیار  در  متحدانش  و 
واکنش به هرگونه تجاوز روسیه کافی است و این 
در صورتی است که سیاست گذاران برای استفاده از 

آنها به اتفاق نظر برسند.
هسته یی  تسلیحات  بگوییم  که  نیست  این  هدف 
آنها  مسوولیت  نمی کنند.  ایفا  نقشی  هیچ  امریکا 
مقابله با حمله هسته ای بر علیه امریکا و یا متحدان 
سالح   2000 حدود  امروز  متحده  ایاالت  ماست. 
به صورت  را  آن  از  بیشتر  و  مستقر شده  هسته ای 
با  استارت  جدید  توافق  دارد.  اختیار  در  ذخیره 

سال  تا  را  کشور  دو  دوربرد  کالهک های  روسیه، 
20۱8 به ۱550 عدد کاهش می دهد. تاکنون ارتش 
امریکا به این نتیجه رسیده است که امریکا به بیش 

از ۱000 کالهک از این نوع نیاز ندارد.
بازدارندگی  می تواند  متحده  ایاالت  حقیقت،  در 
کامل خود را حفظ کند، بدون اینکه نیازی به صرف 
هزینه های اضافی داشته باشد. هیچکدام از تهدیدات 
آن  مستلزم  آینده  در  ممکن  تهدیدات  یا  و  کنونی 
نیست که امریکا بیش از چند صد کالهک در اختیار 
داشته باشد. دولت اوباما در گام اول این مسیر باید 
سالح   ۱000 به  را  خود  اتمی  زرادخانه  مجموع 
کاهش دهد که شامل تسلیحات دور برد، کوتاه برد 

و نیز تسلیحات مستقر شده و ذخیره شده باشد.
کاهش زرادخانه ی حجیم امریکا نه تنها باید ذخیره 
صدها میلیارد دالر از پول مالیات دهندگان شود، بلکه 
امنیت آنها را نیز تقویت کند. تسلیحات اتمی تنها 
کاهش  با  است.  متحده  ایاالت  حیات  برای  تهدید 
نقش آنها در امور جهانی، امنیت خودمان را افزایش 
تسلیحات  ذخایر  کاهش  اینکه  خصوصا  می دهیم. 
همانند  تا کشورهایی  می شود  امریکا موجب  اتمی 
را  خود  اتمی  برنامه های  نیز  چین  و  کره شمالی 
محدود کنند. همانطور که در گذشته دیدیم، کاهش 
ذخایر تسلیحاتی امریکا موجب می شود که روسیه 
اینکه  خصوصا  دهد؛  کاهش  را  خود  ذخایر  نیز 
دچار  را  روسیه  اقتصاد  نفت  جهانی  بهای  سقوط 

خسران کرده است. حتی تصمیم پوتین برای خاتمه 
و  روسیه  اتمی  مواد  کاهش  برای  همکاری  برنامه 
پیمان  روسیه  اینکه  بر  مبنی  امریکایی ها  اظهارات 
به  رسیدن  است،  کرده  نقض  را  متوسط  نیروهای 

چنین نتیجه یی را رد نمی کند.
دولت اوباما قصد دارد تا به جای اینکه کالهک های 
کنونی را بازسازی کند، انواع جدیدی از کالهک را 
توسعه و تولید کند. بار دیگر تاکید می کنیم که این 
هزینه ها نه تنها الزم نیست بلکه امنیت ملی امریکا 
را تضعیف می کند. ایاالت متحده امریکا می تواند تا 
باشد، زرادخانه موثر و معتبری  هر زمانی که الزم 
را با هزینه معقول در اختیار داشته باشد. اما هزینه 
بودجه بر روی انواع جدید کالهک ها، تالش ها برای 
توقف دستیابی سایر کشورها به چنین تسلیحاتی را 
امنیت  دارایی  این  اینکه  جای  به  می کند.  تضعیف 
هم اکنون  هسته ای  تسلیحات  دهد،  افزایش  را  ملی 
به بزرگترین مسوولیت امنیتی امریکا تبدیل شده اند.
خیلی دیر است که بخواهیم درخواست بودجه را 
که  می رسد  نظر  به  بعید  متاسفانه  و  کنیم  اصالح 
دهد.  انجام  آن  روی  بر  ملموسی  تغییرات  کنگره 
اما از آنجایی که ارزش محدود تسلیحات هسته ای 
موجب  هوشمندانه  بودجه بندی  می شود،  روشن تر 
کوچک شدن بودجه و سرمایه گذاری منطق بر روی 

زرادخانه اتمی ما می شود.

اوباما:

 99.9 درصد از مسلمانان همانند ما 
به دنبال نظم، صلح و سعادت هستند

تالش پاکستانی ها برای روابط نظامی-اقتصادی با روسیه
دنبال  به  امریکا  که  شرایطی  در 
هند  با  نزدیکتر  روابط  برقراری 
آن  همسایگی  در  پاکستان  است، 
است.  جدید  دوستان  دنبال  به 
امیدوارند  کشور  این  مقام های 
دوست خود را در روسیه بیابند و 
شراکت نوپایی را شکل دهند که 
جنوب  در  تاریخی  ائتالف  نهایتا 

آسیا را تغییر دهد.
خبرگزاری  گزارش  به 
آسوشیتدپرس، طی ماه های اخیر، 
پاکستان  سیاسی  رهبران  و  ارتش 
در  و  شده اند  نزدیک   مسکو  به 
گرم  روابط  برقراری  برای  تالش 
با کرملین هستند که از زمان جنگ 

سرد تیره شده است. در ماه نوامبر سرگئی شویگو، 
یک  و  کرد  سفر  آباد  اسالم  به  روسیه  دفاع  وزیر 
سند همکاری نظامی با ژنرال های پاکستانی به امضا 

رساند.
طرح  بتواند  که  است  امیدوار  اکنون  هم  پاکستان 
خرید ده ها هلی کوپتر Mi-۳5 روسی را نهایی کند 
را  مخدر  مواد  ضد  و  تروریستی  ضد  همکاری  و 
با روس ها افزایش دهد. پاکستانی ها همچنین برای 
جبران کمبود انرژی خود به دنبال حمایت روس ها 

هستند.

این اقدامات در شرایطی انجام می شود که رهبران 
سنتی  اتحاد  که  هستند  مساله  این  نگران  پاکستانی 
تاریخ،  دوران  بیشتر  در  شود.  فرسایش  دچار  آنها 
در  است،  بوده  امریکا  متحدان  از  یکی  پاکستان 
داشت  هند  با  نزدیک تری  روابط  روسیه  که  حالی 
و در جریان جنگ ۱97۱ با پاکستان نیز از دهلی نو 
حمایت کرد. اما هم اکنون بیشتر نیروهای ناتو در 
افغانستان مانده اند و ارتش پاکستان در تالش برای 
مقابله با شبه نظامیان افراطی در مرزهای غربی خود 
است. مقام های اسالم آباد نگران این مساله هستند 
که منافع منطقه ای امریکا به سمت هند گرایش پیدا 

از  یکی  و  شرقی  همسایه  که  کند 
رقبای اصلی پاکستان است.

ارتش  ارشد  مقام های  از  یکی 
نگران  ما  البته  گفت:  پاکستان 
سمت  به  قدرت  توازن  هستیم. 
این  و  است  گردش  حال  در  هند 
خوب نیست و این اقدام با کمک 
به  می شود.  انجام  غرب  جهان 
دنبال  به  ما  که  است  دلیل  همین 
بازار های گوناگون هستیم چرا که 
برای  راه  تنها  متعارف  ارتش  برابر 

برقرای صلح و امنیت است.
برقراری  برای  پاکستان  تالش های 
در  مسکو  با  دوستانه  روابط 
روابط  که  می شود  انجام  شرایطی 
میان غرب و روسیه همچنان رو به وخامت است و 
ممکن است روسیه به دنبال شریک جدیدی در آسیا 
باشد. پاکستانی ها همچنین نگران این مساله هستند 
که ارتش هند به سمت تسلط بر رقابت تسلیحات 

متعارف پیش برود.
این نگرانی ها زمانی شدت گرفت که باراک اوباما، 
نخست  مودی،  نارندرا  با  امریکا  جمهوری  رئیس 
وزیر هند در دهلی نو دیدار کرد. رهبران دو کشور 
به دنبال تقویت همکاری ها در حوزه های انرژی و 

دفاعی هستند.

                                                                                                                             سایت دیفنس وان
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از  موشکافانه  بررسی یی  خلدون  ابن 
که  به دست می دهد  فرهنِگ حکومت گران 
توان تحلیِل دقیِق او را به اثبات می رساند. 
نسل،  چهار  در  دولت  که  است  معتقد  او 
پنج مرحله را پشت سر می گذارد. مرحله ها 
و  افول  اوج،  ایجاد،  “غلبه،  از  عبارت اند 
معمول،  به صورت  دوم  نسل  در  سقوط”. 
بیشترین  و  می گردد  رونما  خودکامه گی 
در  خلدون  ابن  می آید.  به دست  قدرت 

شرح این مراحل می گوید:
به هدِف  پیروزی  دوران  نخستین،  “مرحلۀ 
یافتن  استیال  و  موانع  بر  و چیره گی  طلب 
خدایگاِن  مرحله،  این  در  است.  کشور  بر 

دولت در به دست آوردِن مجد و سروری و 
خراج ستانی و دفاع از سرزمین و نگهبانی و 
حمایت از آن، پیشوا و مقتدای قومِ خویش 
می باشد.... مرحلۀ دوم، دوران خودکامه گی 
و تسلط یافتن بر قبیلۀ خویش و مهار کردِن 
آنان از دست درازی به مشارکت و مساهمت 
در امِر کشورداری است و خدایگان دولت 
در این مرحله به برگزیدِن رجال و گرفتِن 
می گمارد  و دست پرورده گان همت  موالی 
تا میدان را  و بر عدۀ این گروه می افزاید، 
آنان  اهِل عصبیت و عشیرۀ خویش،  برای 
که در نسِب وی هم سهم و در بهره برداری 
تنگ  باشند،  وی  انبازِ  و  شریک  ملک،  از 
کند... تا سرانجام زمام فرمان روایی در کِف 
او  خانداِن  در  حاکمیت  و  گیرد  قرار  او 
پایدار شود و خود کامگی به وی منحصر 
و  آسوده گی  دوران  سوم  مرحلۀ  گردد.... 
برخورداری  برای  دولت  خدایگاِن  آرامش 
و به دست آوردِن نتایج و ثمرات پادشاهی 

است؛ نتایجی که طبایع بشر بدان ها وابسته 
و آرزومند است، مانند کسب ثروت و به 
مالیات و  او  آثار جاوید...  یادگار گذاشتِن 
محاسبۀ  در  می کند،  تنظیم  را  مستمری ها 
هزینه ها میانه رو است، اما در همان زمان به 
می پردازد،  کاخ ها  و  عظیم  بناهای  احداِث 
به خانواده و حامیاِن خود بخشنده  نسبت 
و گشاده دست و به منظور تأثیر بر متحدان 
حقوق  دشمنان،  قلوب  در  ترس  نهادِن  و 
کامل  و  منظم  به طور  را  خود  سپاهیاِن 
پرداخت می کند.... در مرحلۀ چهارم، رییس 
دولت به آن چه گذشته گاِن وی پایه گذاری 
کردند، قانع می شود و با پادشاهان هماننِد 

خویش راه مسالمت جویی پیش می گیرد و 
در آداب، رسوم و شیوۀ سلطنت، به تقلید 
وجهی  بهترین  به  می پردازد...  پیشینیان  از 
که می تواند.... مرحلۀ پنجم، دوران اسراف 
و تبذیر است و رییس دولت در این مرحله 
آن چه را که پیشینیاِن او گرد آورده اند، در 
و  بذل  و  نفسانی  لذایذ  و  راه شهوت رانی 
در  خویش  ندیماِن  و  خواص  بر  بخشش 
و  می کند  تلف  عیش  مجالِس  و  محفل ها 
برمی گزیند...  نابه کاری  همراهاِن  و  یاران 
عناصر  و  بزرگان  به  نسبت  که  حالی  در 
قبلِی  هواخواهان  و  خویش  قومِ  شایستۀ 
سبب  به  هم  و  می دارد  روا  بدی  خود 
اسراف، وضِع لشکر رو به خرابی می رود... 
در این مرحله، طبیعِت فرسوده گی و پیری 
سرانجام  آن که  تا  می یابد...  راه  دولت  به 
 :۱۳79 خلدون،  )ابن  می گردد”.  منقرض 

ج۱، ۳۳۳-۳۳6(
این  در  تنها  خلدون  ابن  برجسته گِی 

واقع گرایانه  و  تجربی  تحلیلی  که  نیست 
به دست  خانواده گی  دولِت  دوره های  از 
اساس گذارِی  در  او  عظیِم  کار  می دهد؛ 
امروزی  زباِن  به  که  است  عمران”  “علم 
“دانش توسعه” نامیده می شود. ابن خلدون 
به مذمت از خشونت و سخت گیری پادشاه 
اکتفانه  دینی  مستنداِت  به  او  می پردازد، 
نکرده، با دالیل عقلی زیان های آن را بازگو 
برحذر  آن  از  را  دولت مردان  و  می دارد 
 ۳6۱  ،۱ ج   :۱۳79 خلدون،  )ابن  می دارد. 

و۳6۳ و557(
فرهنگ  “مقدمه”،  ارزشمنِد  کتاِب  صاحب 
قومِ  دانسته،  قدرت  از  متأثر  را  مردم 
وانمود  حاکم  دنباله رِو  و  مقلد  را  محکوم 
و   52  ،۱ ج   :۱۳79 خلدون،  می سازد)ابن 
28۱(. فراتر از آن، شیوۀ تولید را در خلِق 
می شمارد  موثر  گوناگون  رسومِ  و  عادات 
و می گوید: “تفاوت عادات و رسومِ شیوۀ 
زنده گانی ملت ها، در نتیجۀ اختالفی است 
پیش  خود  )اقتصاد(  معاش  شیوۀ  در  که 
برای  تنها  ایشان  اجتماع  چه  می گیرند، 
آوردِن  به دست  راه  در  همکاری  و  تعاون 
وسایل معاش است”. )ابن خلدون، ۱۳79: 

ج ۱، 225(.
و  استیال  خلدون،  ابن  سیاسی  اندیشۀ  در 
تغلب یک اصِل شناخته شده است، نه تنها 
آن  فقداِن  بلکه  می باشد،  مشروعیت بخش 
سوال  زیِر  را  زمام دار  مشروعیِت  می تواند 
سیاسِی  نظام  در  آن،  بر  افزون  دهد.  قرار 
می کند،  ترسیم  خلدون  ابن  که  مطلوبی 
بیان  چنین  را  وراثت  استخالف گونه 
می دارد: “حقیقِت امامت برای آن است که 
امام در مصالِح دین و دنیای مردم درنگرد؛ 
او ولِی آنان است و چون در دوران زنده گِی 
قرار  توجه  مورد  را  ایشان  مصالِح  خویش 
به  مرگ  از  پس  که  می آید  الزم  می دهد، 
کسی  خود  از  پس  و  درنگرد  ایشان  حاِل 
خلدون  )ابن  کند”.  تعیین  ایشان  برای  را 

۱۳75: ج ا، 40۳-402(
 ابن خلدون در جایی دیگر توضیح می دهد 
تعیین  در  مطلق  به طور  “امام  می نویسد:  و 
جانشیِن خود دور از تهمت، شک و گمان 
وجود  موجبی  وقتی  به خصوص  است، 
بیمی  یا  مصلحت  آن  در  که  باشد  داشته 
کلی  به  این باره  در  شک  آن وقت  باشد، 

منتفی می شود”.
ابن خلدون هم زمان با ماکیاولی می زیست. 
واقع بینانه  نگاهِ  قدرت  به  دانشمند  دو  این 
داشتند، اما ابن خلدون زیان های بیدارگری 
و خشونت را بازگو داشت و برای تمدید 
در  دانست؛  الزمی  را  عدالت  حکم روایی، 
حالی که ماکیاولی برای حفظ قدرت، دسِت 
از  ابن خلدون  داشت.  نگه  باز  را  زمام دار 
قدرِت زادۀ عصبیت حرف زد، ماکیاولی به 
سیاسی  نخبه های  توانایِی  از  ناشی  قدرِت 
متمایل بود. ابن خلدون دولت ها را دارای 
عمر طبیعی و در فرجام، محکوم به مرگ و 
زوال دانست. ماکیاولی در این باره حرفی به 
زبان نیاورد. او توانایی دولت را متناسب با 
توانایی مردم حساب کرد و زمام دار را برای 
رفاه، آسایش و توان گرِی مردم ملزم شمرد.

الریسا معموالً نه فقط یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار پشت سِر هم عطسه 
می کند. به محض این که وارد موتر می شود، اگر هوای بیرون آفتابی باشد، 
نعنایی  عطسه اش می   گیرد. پدرش هم همین طور است. وقتی یک ساجِق 

دهانش می اندازد هم وضع همین طور است.
الریسا که ۳0 سال دارد، تنها کسی نیست که این وضع را دارد. خیلی ها 
در زمان های خاص عطسۀ شان می گیرد، مثاًل بعد از ورزش کردن، برداشتن 

ابروی شان، زیر نور آفتاب و ... .
در زیر به دالیِل این که چرا در زمان های عجیب عطسۀ مان می گیرد، اشاره 

می کنیم.
1ـ عطسه کردن از اعصاب تان شروع می شود. این را نیل کائو متخصِص 

آلرژی و آسم در مرکز آسم و آلرژِی گرین ویل می گوید.
طریق  یک  به  افراد  همۀ  عصبی  سیستم  که  می دهد  توضیح  این طور  او 
یک سان سیم کشی شده است اما پیام هایی که در طول این عصب ها حرکت 
می کنند، راه های متفاوتی برای رفت و آمد به مغز انتخاب می کنند و همین 

مسأله باعث می شود عادت عطسه کردن در افراد مختلف متفاوت باشد.
او می گوید: »این انتقال عصب هاست که به مغزتان می گوید که چیزی در 

بینی شما هست که باید بیرون بیاید.«
2ـ عطسه کردن از بدن تان محافظت می کند. دکتر کائو می گوید: »عطسه 
کردن بخش مهمی از فرایند ایمنی بدن است که کمک می کند سالم بمانید.«
محافظت  بدن تان  از  ویروس ها  و  باکتری ها  از  بینی  کردن  پاک  با  عطسه 
می  روبه رو  محرکی  با  یا  می شود  شما  بینی  وارد  چیزی  وقتی  می کند. 
شوید که مرکز عطسه که در پایین ساقۀ مغز قرار گرفته  است در مغزتان 
دهان تان  و  گلو، چشم ها  بستن  برای  سریعًا  پیام هایی  می کند،  تحریک  را 
منقبض می شوند و بعد  فرستاده می شود. سپس، عضالت سینۀتان شدیداً 
باز و آزاد می  شوند. درنتیجه این، هوا ـ به  عضالت گلوی تان به سرعت 
همراه بزاق و مادۀ مخاطی ـ با شدت از دهان و بینی تان بیرون می آید. و 

همین می شود که عطسه می کنید.
3ـ عطسه سریع اتفاق می افتد. عطسه ها با سرعت ۱6۱ کیلومتر در ساعت 

حرکت می کنند. یک عطسه می تواند ۱00،000 میکروب را وارد هوا کند.
4ـ برداشتن ابرو ممکن است موجب عطسه شود. برداشتن ابرو روی عصبی 
نتیجه  در  و  می گذارد.  اثر  می کند،  تأمین  را  بینی  مسیر  که  در صورت تان 

عطسه می کنید.
5ـ هیچ وقت در خواب عطسه نمی کنید. وقتی می خوابید، اعصاب عطسه 

هم می خوابند و این یعنی وقتی خوابید، معموالً عطسه نمی کنید.
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حقیقِت ۱۱ 
شگفت انگیز 
دربارۀ   عطسه



نبود و همه  کار  آن روزها که هنوز مدرنیسمی در 
آن  لوالهای  روغن کاری  و  سنت  حفظ  فکر  در 
بودند، برآمدِن یک زن  از میان ابیات شعر، پدیده یی 
بود. کسی هم نمی دانست دخترکی که  غیرمعمولی 
زیر دست پدرش، انگلیسی و عربی و ادبیات فارسی 
شاعران  بزرگ ترین  از  یکی  یک روز  می آموزد، 
موقع  همان  شاید  گرفت.  خواهد  لقب  پارسی  زِن 
دخترکاِن دیگری هم بودند که کلمه می توانست از 
خطوط دل شان بیرون بزند، اما پدری مانند یوسف 
ادب  و  ذوق  اهل  و  مترجم  و  شاعر  که  اعتصامی 

باشد، نداشتند. 
از آن زمان، یک قرن گذشته و هزاران کلمه بیشتر از 
کلمات خود پروین، درباره اش نوشته شده و مدح 
اشعارش را گفته اند. از او و زنده گی اش گفته اند و 
جهان شعرش را بازخوانی کرده اند. هرچند در این 
رعایت  درست گویی  و  صداقت  همیشه  نوشته ها، 
شاعِر  این  زنده گی  مختلف  ابعاد  گاهی  و  نشده 

محبوب به بی راهه رفته است. 
پروین  زنده گی  که  اثری  آخرین  در 
عنوان  با  برده،  ذره بین  زیر  را  اعتصامی 
اعتصامی«  پروین  زمانۀ  و  »زنده گی 
خود  کوشش  و  همّ   تمام  حدادی  نصراهلل 
را برای زدودِن ناراست هایی که خواسته یا 
ناخواسته دربارۀ پروین روایت شده اند، به 
کار گرفته است. وی به گفتۀ خود، تقریبًا 
تمام منابع موجود در این زمینه را کاویده 
و در کتابش با نام »زنده گی و زمانۀ پروین 
اعتصامی« سره را از ناسره بازشناخته است. 
در  اعتصامی  پروین  بی ماننِد  جایگاه 
سطوح  که  است  به گونه یی  فارسی  شعر 
شعرش  و  او  فارسی زبان،  جامعۀ  مختلف 
را می شناسند و از او ابیاتی را به یادگار در 
او  اصلی  نام  منابع،  برخی  در  دارند.  ذهن 
شده.  ذکر  رخشنده  دیگرش  نام  و  پروین 
پروین  زمانۀ  و  »زنده گی  کتاب  نویسندۀ 
اشتباهی  این  که  است  معتقد  اعتصامی« 
محض است و نام اصلی او پروین است و 

در خانه رخشنده صدایش می کردند.
رخشنده که بعدها مردم او را با نام پروین 
خیلی  هنوز  سپردند،  به خاطر  و  شناختند 
کودک بود که به همراه خانواده زادگاهش 
را ترک کرد و راهی محلۀ سرچشمۀ تهران 
شد. این مهاجرت به دلیل انتخاب پدرش 
مجلس  در  تبریز  مردم  نمایندۀ  عنوان  به 

شورای ملی آن دوره بود.
پروین از همان کودکی، ذوق و تمایِل خود 
را به شعر نشان داد. دوران تحصیل او در 

امریکایی«  »اناثیۀ  همان  یا  آل«  بیت  »ایران  مدرسۀ 
نقطۀ  شکوه  شد.  تمام  موفقیت  با   ۱۳0۳ سال  در 
در جشن  پروین  که  بود  خطابه یی  دوره  این  پایان 
ایراد  تاریخ«  و  »خطابۀ زن  عنوان  با  فارغ التحصیلی 
کرد. این خطابه نشان از آن داشت که پروین برای 
شعر خود رسالتی قایل است و به دنبال ایفای نقش 
خود و دیگران برای احقاق حقوق زن ایرانی است. 
اشعار متعددی از پروین دربارۀ زن ایرانی و وضعیت 

او در دست است.
بعد از آن پروین، دختر جوان پرمهر و عطوفتی که 
ظاهر  مدرسه  شعردوستاِن  جمع  در  شعرهایش  با 
می شد، معلم مدرسه یی شد که در آن درس خوانده 
بود. این دوره کوتاه بود و بعد از آن، پروین و پدر 
فاضلش سفرهای خود را آغاز کردند؛ سفرهایی که 
یک برش موثر در زنده گی پروین به شمار می روند و 
برای او آشنایی با چهره های ادبی و تجربیات جدید 
را به همراه داشتند. مهم ترین این افراد، خانم سرور 
مهکامه محصص، شاعر و رییس دبیرستان دخترانۀ 
پایان عمر کوتاه  تا  او و پروین  بود. دوستی  رشت 
پروین ادامه داشت و نامه هایی چند نیز که بین آن ها 
رد و بدل شده است، تا امروز باقی مانده. شاید تنها 
و  منویات  از  پروین  که  نامه هاست  این  در خطوط 
مکنونات قلبی اش پرده برمی دارد. وگرنه شخصیت 
دل  سفرۀ  گوناگون  محافل  در  که  نبود  طوری  او 

بگشاید و از آن چه بر او رفته سخن بگوید. 
در  کودکی  ابتدای  از  شاعر  قریحۀ  و  ذوق 

طوری  که  به  بود؛  تعالی  و  رشد  مسیر 
در جوانی، او با تأثیر اشعارش جای 

شاعر  زنان  میان  در  را  خود 

حیران  و  قرۀالعین  رابعه،  همچون  دیگر  مشهور 
مستوره پیدا کرده بود و چه بسا از آن ها پیشی گرفته 
بود. انتشار مجموعه شعرش در سال ۱۳۱4 گویای 

این مطلب است. 
در  پروین  انزوای  و  گوشه گیری  به  اتهام  وجود  با 
نبود  هم خلوت گزیده  چندان  اما  او  مختلف،  منابع 
پا  مشهود،  طور  به  هنوز  زنان  که  روزگار  درآن  و 
به عرصۀ کار و پیکار اجتماعی نگذاشته بودند، کار 
 ۱۳۱5 خرداد  چهارم  در  که  شکل  این  به  می کرد. 
پروین به عنوان کتاب دار در کتاب خانۀ دانش سرای 
با حقوق ماهی  عالی در تهران مشغول به کار شد. 
آن هم  بود،  شب  ده  تا  او  کار  ساعت  ریال.   500

که  رضاخانی  حجاب  کشف   دوران  کشاکش  در 
تردد زنان در سطح شهر با فراغ بال صورت 

را  اعتصام الملک  دختر  نمی گرفت. 
محل  از  بازگشت  هنگام  برادرش 

کار مشایعت می کرد. این زمان، 
دیگر پروین در شعر بالیده 

و  ادبی  محافل  و  بود 
هنری اشعارش را 

و  می شنیدند 

می خواندند. 
نقبی  کتاب،  از  بخشی  در  نویسنده 
و  پروین  اجتماعی  روابط  به  می زند 
مراودات او. در این زمینه مرور خاطرۀ 
دیدار بانوی غزل ایران، سیمین بهبهانی 
لطف  از  خالی  اعتصامی  پروین  با 
نیست. سیمین در ۱۳ سالگی با پروین 
را  اولین شعر خودش  و  کرد  مالقات 
او را بوسید و  برای او خواند. پروین 
با  پروین  کرد.  توفیق  آرزوی  برایش 
مادر سیمین، خانم فخری عظمی که در 
آن دوره شیرزن فعالیت های اجتماعی 
بود، رابطه یی دوستانه داشت؛ به  طوری 
به  ایران  بانوان  کانون  برپایی  در  که 
یکی  نیز  پروین  فخری عظمی،  دست 
بود.  موسس  هیأت  اصلی  اعضای  از 
بعدها سیمین بهبهانی در مقاله یی با نام 
به  عاطفه«  و  احساس  شاعر  »پروین؛ 

طور دقیق در این باره نوشت. 
پروین اما در کانون بانوان ایران خیلی 
یکی  امر،  این  دالیل  از  نیاورد.  دوام 
هم حکومتی بودن این تشکل بود که 
شاه  دختراِن  نظر  زیر  مستقیم  طور  به 
جزو  پروین  این که  با  می شد.  اداره 
اولین زنانی بود که کشف حجاب کرد 
کنار  را  روسری  و  روبنده  و  چادر  و 
گذاشت و حتا پهلوی اول را به خاطر 
از  نارضایتی اش  اما  ستود،  کار  این 
زنان،  وضعیت  و  اجتماعی  اوضاع 

که  حساسی  روح  با  و  بود  هویدا  همواره 
و  رسمی  جمع  آن  در  نتوانست  داشت 

دولتی باقی بماند.
اعتصامی  پروین  دربارۀ حجاب 

زیادی  ناموافق  نظرات 
نفیسی  سعید  هست. 

که  می نویسد 
در  پروین 

ل  سا

را  پروین  که  دانشور  سیمین  داشته.  ۱۳۱4 حجاب 
در کتاب خانۀ دانش سرای عالی مالقات کرده است، 
او را با حجاب دیده. اما تصاویری که دوماه بعد از 
به صورت عکس  عمومی،  ماجرای کشف حجاب 
بدون  و  پالتو  و  کاله  با  را  او  شده،  ثبت  پروین  از 
او  تصویر  آخرین  می دهد.  نشان  روسری  حجاب 
یعنی دوماه قبل از وفات با روسری ثبت شده است. 
شعر معروف او با عنوان »گنج عفت« نیز در همین 

ارتباط سروده شده است. 
نگاه  نوع  که  است  این  واقعیت  نگارنده،  زعم  به 
پروین به زن در جامعۀ آن روز متفاوت از سایرینی 
است  میرزا  ایرج  و  عشقی  میرزاده  و  دهخدا  چون 
را  آن  و  می دانستند  مذموم  یک سره  را  حجاب  که 
فراتر  پروین  می خواندند.  زن  برای  نکبتی  همچون 
بی  و  می اندیشید  زنان  حقوق  به  حجاب  مسالۀ  از 
»از  می کرد:  نمایان  ابیات شعرش  در  را  پروایی اش 
چه نسوان از حقوق خویشتن بی بهره اند؟...« به زبان 
آن روزگار که زن در سیطرۀ  این سخن در  آوردن 
حرمسرا و اندرونی گرفتار بود، نشان از تهور روح 
جور  و  ظلم  که  بود  این  او  اندیشۀ  دارد.  پروین 
رواداشته بر زِن ایرانی را باید از ریشه نابود کرد تا 
بتوان زن را به جایگاه رفیِع خودش برگرداند و این 

امر با کشف حجاب میسر نمی شود. 
اثر  بر  اعتصامی  پروین  نا بهنگام  و  زودسال  مرگ 
ایرانی  شعردوسِت  و  ادبی  جامعۀ  حصبه،  بیماری 
را بسیار متأثر کرد. افسوس و دریغ از دست دادن 
آن جان پرسودا، برای همیشه در دل دوست دارانش 

باقی ماند. 
پژوهشی که به صورت کتاب توسط نصراهلل حدادی 
بر  مبتنی  و  دقیق  به صورت  شده،  منتشر  و  تألیف 
اعتصامی  پروین  زنده گی  دوران  از  باقی مانده  اسناد 
انجام شده است. در کنار همۀ آثاری که دربارۀ شاعر 
پرتوان و خوش قریحۀ ایران نوشته شده، این کتاب 
هزارتوهای  به  را  خواننده  و  است  ارزشمند  اثری 

پنهان زنده گی پروین راهنمایی می کند. 

گرفته شده از:
www.seemorgh.com
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وقتی که پروین 
اعتصامی »سیمین 
بهبهانی« را بوسید
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ی صام ن اعت ر از رپوی دو شع
روزي گذشت پادشهي از گذرگهي

فریاد شوق بر سر هر کوي و بام خاست 

پرسید زان میانه یکي کودک یتیم 

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست 

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست 

پیداست آن قدر که متاعي گرانبهاست 

نزدیک رفت پیرزني کوژپشت و گفت 

این اشک دیدۀ من و خون دل شماست 

ما را به رخت و چوب شباني فریفته است 

این گرگ سال هاست که با گله آشناست 

آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است 

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست 

بر قطرۀ سرشک یتیمان نظاره کن 

تا بنگري که روشني گوهر از کجاست 

پروین به کجروان، سخن از راستي چه سود

کو آن چنان کسي که نرنجد ز حرف راست

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست

برای خاطر بی چاره گان نیاسودن

به کاخ دهر که آالیش است بنیادش

مقیم گشتن و دامان خون نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن

هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن

برای خدمت تن روح را نفرسودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن

دری که فتنه اش اندر پس است نگشودن
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وزیر داخله اولویت... 
به مردم وعده سپرد که جهت برگزاری یک انتخابات 
را  برقی  تذکره های  توزیع  روند  پارلمانی،  شفاف 

سرعت می بخشد.
هنگام  زود  بسیار  توزیع  گفت،  علومی  جنرال 
حساب دهی  پولیس  مسلکی سازی  برقی،  تذکره های 
شفاف از بودجه اختصاص داده شده به وزارت امور 

داخله، از اولویت های کاری ما است.
داخله و  میان وزارت  برایجاد هم آهنگی  تاکید  با  او 
میان  هم آهنگی  ایجاد  گفت،  امنیتی  نهادهای  سایر 
وزارت داخله و سایر نهادهای امنیتی ما را در تامین 
امنیت و کشف جرایم کمک می کند و باید این بخش 

تقویت شود.
جنرال علومی بر ایجاد هم آهنگی میان وزارت داخله 

و نهادهای عدلی و قضای نیز تاکید کرد.
وزیر داخله از آوردن اصالحات بنیادی در این وزارت 
خبر داده گفت، مسلکی سازی پولیس و سیاسی نبودن 

پولیس یکی از اهداف اساسی ما خواهد بود.
علومی از نبود رابطه خوب میان مردم و پولیس ابراز 
تقویت  راستای  در  که  سپرد  وعده  و  کرده  تاسف 
رابطۀ خوب میان مردم و پولیس تالش بسیارمی کند.

او تاکید کرد: »دیگر در افغانستان شهروند درجه دوم 
مسلکی  کدرهای  گزینش  در  من  داشت؛  نخواهیم 
افراد  گزینش  در  و  دارم  مشخصی  سیاست های 
و  سمت  زبان،  قوم،  نظرداشت  در  بدون  شایسته 

مذهب عمل خواهم کرد.«

وزارت  ارشد  معین  سالنگی  ایوب  حال،  درهمین 
امور داخله دراین مراسم گفت، وظیفه پولیس تنفیذ 
قانون، آوردن نظم در جامعه و مبارزه با جرایم است؛ 
اما امروز پولیس ملی در خط مقدم جبهه با دشمنان 
افغانستان می جنگد که این مساله سبب شده تا پولیس 

کمتر بتواند به وظایف اصلی خود رسیده گی کند.
سالنگی گفت، پولیس ملی بیشتر از آنچه مسوولیت 
و وظیفه آنان است، برای تامین امنیت و آوردن صلح 

برای مردم افغانستان تالش می کنند.
تاکید  با  مراسم،  این  در  رییس اجرایی  عبداهلل  داکتر 
بر اینکه مساله امنیت در افغانستان تنها مساله داخلی 
نیست، بل ابعاد خارجی  نیز دارد گفت: مسایل امنیتی 
افغانستان یک مساله پیچیده بوده و تنها مساله داخلی 

نیست.
داکتر عبداهلل نقش مجاهدین را در آوردن امنیت بسیار 
و  مجاهدین  پارلمان،  میان  رابطه  گفت،  دانسته  مهم 
دولت در آوردن صلح در افغانستان بسیار مهم است 

و در این میان نقش پولیس مهم تر است.
برقی،  تذکره های  توزیع  بر  تأکید  با  رییس  اجرایی 
سالم  انتخابات  برگزاری  در  را  تذکره ها  این  توزیع 

ارزنده دانست.
میردادخان نجرابی رییس کمیسیون دفاعی مجلس در 
این مراسم گفت، روند توزیع تذکره های برقی را به 
خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم پارلمانی 
باید شتاب بخشیده و اقدام در این زمینه باید هرچه 

زودتر آغاز شود.
این عضو پارلمان تاکید کرد، قانون واحدهای اداری 

به دلیل نبود ارقام دقیق نفوس تصویب نشده؛ بنابراین 
باید هرچه زودتر کار عملی توزیع تذکره های برقی 

آغاز شود.
در  تا  خواست  ملی  وحدت  حکومت  از  نجرابی، 
شوراهای  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  راستای 

ولسوالی و تدویر لویه جرگه تالش جدی کند.
وزیران  تمامی  از  مجلس،  دفاعی  کمیسیون  رییس 
خواست تا به وعده هایی که در پارلمان افغانستان به 

مردم سپرده اند، عمل کرده و صادق باشند.
وزیر داخله در حالی به کارش در این وزارت آغاز 
می کند که پولیس چالش های جدیی در پیش روی 
نیروهای خارجی  بر  از جمله حمالت خودی  دارد. 
و نیروهای امنیتی کشور یکی از بزرگترین معضل در 

درون نیروهای امنیتی می باشد. 
والیت  در  پولیس  افراد  از  شماری  دیروز،  همین 
کندهار توسط افراد نفوذی طالبان در صفوف پولیس 

کشته شدند. 
ملی،  وحدت  حکومت  کابینه  جدید  وزیر  هشت 
ریاست جمهوری  کاخ  در  هفته جاری  روز یک شنبه 
سوگند  رییس اجرایی  و  رییس جمهور  حضور  در  و 

وفاداری یاد کردند.
مجلس نماینده گان چهار شنبه هفته گذشته، به هشت  
نامزد وزیر و نامزد رییس امنیت ملی رای اعتماد دادند.
هشت  در  سرپرستی   ، وزیران  این  کار  آغاز  با 
وزارت خانه و ریاست عمومی امنیت ملی کشور پایان 

 یافت.

هشت تن از وزیران کابینۀ حکومت وحدت ملی که 
از سوی مجلس نماینده گان رای اعتماد گرفته بودند، 
این در حالی  به کار آغاز کردند.  روز دوشنبه رسماً 
توسط  هنوزهم  دیگر  خانه  وزارت  هفده  که  است 

سرپرست ها اداره می شوند.
نورالحق علومی وزیر امور داخله، صالح الدین ربانی 
وزیر امور خارجه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوودشاه 
صبا وزیر معادن، سید حسین عالمی بلخی وزیر عودت 
مهاجرین، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، نصیر 
فیض  و  دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی  احمد 
محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف، هشت وزیری اند 
که روز یک شنبه در ارگ ریاست جمهوری سوگند 
وفاداری یاد کردند و روز دوشنبه به کار آغاز کردند.

همچنان رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی نیز 
روز گذشته رسماً به کارش در این ریاست آغاز کرد. 

دو تیمی که یک تیم نشدند!
اما نکتۀ قابل توجه در معرفی نامزد وزرا این بود که 
کارمندان  به  انتخاباتی شان  تیم  رهبران  توسط  آنان 
وزارت خانه های مربوط معرفی شدند. رهبران دو تیم 
انتخاباتِی شامل در دولت وحدت ملی )اصالحات و 
همگرایی و تحول و تداوم( هر کدام وزرای مربوط 

خویش را به وزارت خانه ها معرفی کردند. 
علومی  نورالحق  خارجه،  وزیر  ربانی  صالح الدین 
انجنیر  مهاجرین،  وزیر  بلخی  عالمی  داخله،  وزیر 
درانی وزیر انکشاف دهات، از سوی داکتر عبداهلل و 

معاونانش معرفی گردیدند. 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه، دکتر داوود شاه صبا وزیر 
معادن، رحمت اهلل نبیل رییس امنیت ملی، داکتر فیروز 
نمایندۀ  مسعود  احمدضیا  توسط  عامه،  وزیر صحت 
رییس جمهور  معاونان  و  رییس جمهور  العادۀ  فوق 

معرفی شدند. 
این کار می  رساند که دو تیم انتخاباتی تا اکنون به یک 

تیم سیاسی واحد در درون دولت تبدیل نشده اند. 
رهبران دو تیم با درنظرداشت حساسیست مسأله، الزم 
تنظیم  نامزدوزرا  برای معرفی  را  مقابل  تیم  افراد  بود 

می کردند. 
رهبران دولت وحدت ملی هنگام امضای توافق نامۀ 
تشکیل دولت وحدت ملی تأکید کردند که آنان پس 
از این در قالب یک تیم سیاسی در دولت کار خواهند 

کرد. 
نام دو تیم تیم سیاسی را از اصالحات و همگرایی  و 
تحول و تداوم، به یک تیم »اصالحات و تحول« تغییر 
دادند؛ اما با گذشت بیشتر از چهار ماه از تشکیل دولت 
وحدت ملی، به نظر می رسد این دو تیم نتوانستند با 

هم یکجا شوند. 
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قانون رسانه های همگانی...
سال های گذشته گفته می شود به خطر مواجه می شود.
آقای خلوتگر تأکید می کند: دولت افغانستان از چند 
کنترول  را  رسانه ها  تا  بوده  تالش  در  بدین سو  سال 
کندکه تصویب این قانون توسط مجلس دولت را به 

این خواسته اش نزدیک می سازد.
او می افزاید که طرح تعدیل این قانون مخالف اعالمیۀ 
سیاسی  حقوقی  جهانی  میثاق  و  بشر  حقوق  جهانی 
امضا  را  اعالمیه  دو  هر  افغانستان  که  است  مدنی  و 

کرده است.
آقای خلوتگر تصویب طرح تعدیل قانون رسانه های 
افغانستان را خالف مادۀ ۳4 قانون اساسی خواهنده 
از  استفاده  با  تا  می خواهد  جمهوری  رییس  از 
صالحیت های قانون و وظیفه یی اش این قانون را به 

دادگاه عالی راجع سازد و آن را توشیح نکند.
اتحادیه  اجراییه یی  رییس  دشتی  فهیم  حال،  این  در 
ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید: تعدیالتی که در 
پیوند به سه مادۀ قانون رسانه های افغانستان تصویب 
آفرین  رسانه ها خطر  و  خبرنگاران  برای  است  شده 

است.
فشار  قدرت  تمام  طرح  »این  می افزاید:  دشتی  آقای 

آوردن و برخورد سلیقه یی با رسانه ها را در اختیار یک 
آدم می گذارد به این معنا که وزیر اطالعات و فرهنگ 
هم وزیر است هم رییس شورای عالی رسانه ها و هم 
که  رسانه یی  تخلفات  به  رسیده گی  کمیسیون  رییس 
در گذشته تجربه های بدی از آن را داریم که وزیران 

پیشین از این مورد استفاده های سوء زیادی کردند.«
آقای دشتی نیز از رییس جمهور می خواهد تا بعد از 
آمدن اصالحات الزم در این قانون آن را توشیح کند.
هم چنان، حشمت اهلل رادفر روزنامه نگار می گوید: در 
قانون  بنیاد همین  بر  سالهای گذشته که داکتر رهین 
کمیسیون غیر قانونی رسیده گی به تخلفات رسانه یی 
جامعۀ  به  زیادی  مشکالت  سبب  نگهداشت  را 
رسانه یی افغانستان گردید که هر زمانی می خواستند 
استفاده  این کمیسیون  از  با رسانه ها  عنوان چناق  به 

می بردند.
آقای رادفر تصریح می کند: این قانون موارد ماهوی 
دیگر نیز برای بحث و تبادل نظر دارد که باید روی 

آن کار صورت گیرد.
این روزنامه نگار با انتقاد از کارکردهای وزیر پیشین 
به خاطر  رهین  »آقای  می گوید:  فرهنگ  و  اطالعات 
جامعۀ  به  اقتدارگرایانه  نگاه  و  شخصی  خواست 

رسانه یی افغانستان طرح تعدیل قانون را آماده ساخت 
برای  شرمی  بی  با  و  فرستاد  مجلس  به  شتاب  با  و 

تصویب آن در مجلس البی کرد.«
افغانستان  رسانه یی  جامعۀ  می گوید:  رادفر  آقای 
تالش می کند تا این قانون توشیح نشود و کمیسیون 
بررسی تخلفات رسانه یی از سلطۀ وزارت اطالعات 

و فرهنگ بیرون آورده خواهد شد.
که  است  شده  گفته  قانون  این  وچهار  چهل  درمادۀ 
درکنار کمیسیون رسانه های همگانی کمیسیون تخطی 
رسانه ها نیز ایجاد خواهد شد و رییس این کمیسیون 

وزیر اطالعات و فرهنگ خواهد بود.
ماده  وچهار  درپنجاه  که  همگانی  های  رسانه  قانون 
چهار سال پیش نیز به تصویب رسیده بود که وزارت 
اطالعات وفرهنگ سه مورد این قانون را درماده های 
چهل و دو و چهل و سه با برخی تعدیالت دوباره 

برای تصویب به مجلس نماینده گان فرستاد.
از  گذشته   سال  کشور  همگانی  رسانه های  قانون 
این  بیشتر  بررسی  برای  که  شد  رد  سناتوران  طرف 
مجلس  دو  هر  طرف  از  مشترکی  کمیسیون  قانون 
این  به  نتوانست  هم  کمیسیون  این  که  شد  گماشته 

معضل نقطۀ پایان بگذارد.

هشت وزیر جدید به کار آغاز کردند

دو تیمی که یک تیم نشد

مردان افغانستان دیدگاه...
به عنوان موجودات مصرفی و غیر مولد  به آن ها  و 
نگاه شود. زیرا بر اساس سنت های افغانی تنها مردانند 
که کار می کنند و معاش دارند، ولی کار زنان نه مزدی 

دارد و نه ارزشی به آن قایل می شوند.
تأکید  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسووالن 

کاهش  برای  خانواده  در  رفتار  تغییر  که  کردند 
خشونت علیه زنان بسیار موثر است. لطیفه سلطانی 
از مسووالن حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر در 
این کنفرانس گفت: »تحقیق ما در سال 20۱4 نشان 
می دهد که 98 درصد خشونت در خانواده به وقوع 
پیوسته و متاسفانه عامل این خشونت ها نزدیک ترین 

فرد به زن یعنی شوهرش است.«
حکومت  از  دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان 
مساجد،  و  مدارس  تمام  تا  است  افغانستان خواسته 
ثبت و راجستر وزارت حج و اوقاف شوند و محتوای 
وعظ و خطابه مالها زیر نظر این وزارت قرار داشته 

باشد.

حل معمای قدرت...
و  برنامه می گفتم  پیشنهاد می دادم،  قبول کن«. من، هی  را 
اصرار می کردم. گپی نبود که نگفته باشم و آن هم بدون هیچ 

چشم داشتی و از قلبم برای سالمتی کشورم.
آقای  گفته های  آن  می بینم  دهه،  یک  از  پس  وقتی  اکنون، 
کرزی شاید مصداق خوبی از سیاست ورزی در این ویرانه 
خانۀ ما بود که به قول معروف در حیطۀ فکری آرمانگرایانۀ 

ما نمی گنجید و منطق پیدا نمی کرد. 
امروزه فضای سیاسی پس از کرزی ظاهراً به نظر متفاوت 
می آید، گرچه تاهنوز راه و رسم روشنی ندارد و در خم و 
پیچ الیه های پیچ در پیچ گیر کرده است و تا دیر زمانی هم 
به همین منوال سپری خواهد شد. خداوند مردم ما را دل 
بزرگی اعطا نماید تا از خبط و خطاهایی گذشت کنند و به 

قول حافظ: »ببین تا چه زاید، شب آبستن است.«
تغیر  برگشت است،  قابل  قرمز و مرز غیر  آنچه خط  ولی 
در  اصالحات  یعنی  درکشور  سیاست  بازی  قاعدۀ  اساسی 
قانون و تغیر نظام سیاسی تا رسیدن به حقوق انسانی، حق 

شهروندی... می باشد.
اصوالً منطق ایجاد دولت وحدت ملی و ماهیت تفاهمنامه 
نیز بر همین یک اصل استوار است. شمارش تعدد وزرا و 
روسا در یک چوکات بازی بی قاعده و بی قانون، چون مثل 
معروف » در یخ نوشته کردن و در آفتاب گذاشتن« می ماند 

که هر آن آب می شود و نا پدید.
استراستیژی جمع بزرگ نخبه گان افغانستان طی فعالیت های 
چند ساله تحت لوای اجندای ملی دقیقًا برای همین ملحوظ 
به  ملی  دولت وحدت  تشکیل  طرح  بود،  گردیده  طراحی 
اساس همین منظومۀ سیاسی پیشنهاد شده بود و امروز نیز 
اهداف  همین  به  رسیدن  را  ما  روی  پیش  مبارزات  منطق 

عالیه و سیاست انسانی شکل می دهد. 
این که تا چه پیمانه مسووالن حکومتی پایبند عملی ساختن 
انتظار  نباید  اما  دید  باید  چه گونه،  و  می باشند  تفاهمنامه 
کشید، زیرا حکومت در کل به صد بند، بند است، تا هنوز 
در قاعدۀ بازی سیاست تغیری نیست و چون آبکی است 
هر آن می تواند دوباره سرجایش بر گردد و سرنوشت کل 

مبارزات و معادالت را برهم زند.
یک  به  رسیدن  تا  است  همسو  و  همفکر  نیروهای  برهمۀ 
قاعدۀ عادالنۀ بازی، در یک همگرایی منطقی، همۀ توانایی ها 
را بسیج کرد، تا به لطف پروردگار این معمای قدرت که 
تاریخ خونین مردان و زنان این وطن را همواره و بی رحمانه 
رقم زده است، برای همیش حل گردد و خوان عدالت برای 

همه گان گسترانیده شود.
مبارزات  محصول  و  افغانستان  شهدای  آرمان  یعنی  این، 

تاریخی مردم ما.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

متعهد به منافع ملی هستم...
و  می باشد  کشور  ملی  منافع  ارتقای  خارجه  امور  وزارت 
می باشد  کشور  ملی  منافع  راستای  در  فقط  نیز  آنان  تعهد 

و بس. 
در  تعهد  از  زمانی که  »اما  کرد:  تصریح  خارجه  امور  وزیر 
رخارجه  امو  وزارت  در  خصوص  به  کاری مان  عرصه 
جریان  کدام  به  تعهد  هرگز  منظورمان  می  کنیم  صحبت 
حیث  به  ما  تعهد  نیست  خاص  سیاسی  گروه  یا  سیاسی 
باید به  مسووالن و کارمندان وزارت خارجه امور خارجه 
کشورمان، به مردم مان، تعهدمان به ارزش های دینی، منافع 
ملی و تعهد به صداقت کاری مان باشد و همین روحیه را 

در وزارت امور خارجه تقویت کنیم«. 
داکتر عبداهلل رییس اجرایی کشور در این مراسم گفت که 
شورای ملی و ارگان های مربوط دیگر نیز مسوولیت دارند 
تالش  کشور  این  خارجی  سیاست  تقویت  راستای  در  تا 

نمایند.
او گفت: »سیاست خارجی کشور گفته شده که همین راه 
پر خم و پیچ نسبتًا هموار شده، فکر می کنم که بسیار راه 
پر خم و پیچ و راه پر فراز و نشیب است و در پیش برد 
خارجه  امور  وزارت  مسوولیت  خارجی  سیاست  اهداف 
وحدت  حکومت  رهبری  است،  کلیدی  مسوولیت  یک 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  جمهور  رییس  راس  در  ملی 
سیاست  پارلمان  حمایت  با  ما  همۀ  و  غنی  اشرف  محمد 
خارجی افغانستان را یک مرحله فراتر از آنچه قرار گرفته 

قرار خواهند داد. »
در  سیزده سال گذشته  در  که  عبداهلل همچنان گفت  آقای 
زیادی صورت  کارهای  افغانستان  خارجی  سیاست  بخش 
کشور  این  خارجه  وزارت  وی  گفته  به  اما  است،  گرفته 
مکلف است تا با کشورهای منطقه و جهان به خصوص با 

کشورهای اسالمی روابطش را بیشتر سازد.



از خطر »دولت اسالمی...
که میزبان فیلیپ هامون وزیر خارجه و میشایل 
گفت وگوهای  برای  بریتانیا  دفاع  وزیر  فالون 
به  اخیرش  در سفر  که  بود، گفت  امنیتی  ساالنه 
افغانستان از »برخی شواهدی راجع به ارتباطات« 
طالبان  افراطی  عناصر  و  اسالمی«  »دولت  میان 

اطالع یافته است.
وجود  بزرگی  شواهد  »اما  گفت:  بیشاپ  خانم 
ندارد که »دولت اسالمی در عراق و سوریه«، در 

افغانستان هم حضور داشته باشد.«
وجود  نگرانی  این  »اما  افزود:  او  زمان  عین  در 
دارد که اگر این گروه توجهات خود را از عراق 
و سوریه برگرداند، عناصری درمیان طالبان وجود 
خواهند  را  آنان  بی رحمانه  ایدیولوژی  که  دارند 

پذیرفت. ما از آن اطالع داریم.«
با  آسترالیا  خارجه  وزیر  گفت وگوی  آجندای 
شمول  به  میانه  خاور  روی  بریتانیا  مقام های 
»دولت  گروه  افزایش  به  رو  تهدید  به  رسیدگی 
و جلب جنگجویان خارجی  داعش  یا  اسالمی« 

توسط آن متمرکز بود.
بیشاپ گفت که آن ها از ضرورت محدود کردن 
و در نهایت شکست دادن گروه »دولت اسالمی« 
در هر جایی که حضور داشته باشند آگاهی دارند. 
او توضیح داد که به این دلیل است که روی عراق 
زیاد تمرکز می شود و این واقعیت که احتماالً این 
افغانستان گسترش  به  فعالیت های خود را  گروه 

برای شکست دادن  ما را  خواهند داد، »قاطعیت 
این گروه دوچند می سازد«.

نظر  توافق  بریتانیا  و  آسترالیا  که  گفت  بیشاپ 
لیبرال  تنها به عنوان دموکراسی های  دارند که نه 
غربی بلکه به عنوان دولت های ملی، با تهدیدات 

تروریستی مواجه اند.
اشکال  در  که  تروریستی  تهدیدات  او،  گفته  به 
دیگر  و  بوکوحرام  داعش،  یا  اسالمی«  »دولت 
حکومت،  هیچ  »به  است،  شده  دیده  ها  گروه 
سرحد و قانون« احترام نمی گذارند و مالحظه ای 

به رفتار مدنی و بشری ندارند.
محل  از  که  بریتانیا  خارجه  وزیر  هاموند  فیلیپ 
گروگان گیری در یک قهوه خانه در ماه دسمبر 
نیز دیدار کرد، گفت که مذاکرات روز دو شنبه در 
سایه قتل دو گروگان جاپانی توسط گروه »دولت 
اسالمی« و حمالت اخیر اسالم گرایان در پاریس 

و جاهای دیگر برگزار شد.
او گفت هرچند فعال توجهات به سوریه و عراق 
متمرکز است، اما باید آمادگی وجود داشته باشد 
که در هر جایی که اسالم گرایان افراطی بروز می 

کنند علیه آن اقدام شود.
وزیران خارجه دو کشور در اعالمیه ای گفتند که 
دو کشور موافقت کرده اند تا به همکاری نزدیک 
در مبارزه با تروریسم ادامه بدهند. آن ها همچنان 
تاسیسات  از  استفاده  برای  تفاهم  یادداشت  یک 
راامضا  بحران  زمان  در  دیگر  یک  دیپلوماتیک 

کردند.

کروز  موشک  یک  موفقیت  با  دوشنبه  روز  پاکستان 
هسته ای  کالهک های  حمل  به  قادر  که  را  جدید 
از  بسیاری  و  بوده  کیلومتر   ۳50 برد  با  متعارف  و 
آزمایش  می دهد،  قرار  تیررس  در  را  هند  شهرهای 

کرد.
به گزارش خبرگزاری هند، ارتش پاکستان اعالم کرد: 
موفقیت  با  دوشنبه  روز  که  رعد  بالستیک  موشک 
قابلیت  به  تا  قادر می سازد  را  پاکستان  آزمایش شد، 
رویایی راهبردی در زمین و دریا دست پیدا کند. این 
کروز  تکنولوژی  از  رعد  موشک  کرد  عنوان  ارتش 
کشورهای  تنها  که  می کند  استفاده  پیشرفته ای  بسیار 

معدودی در جهان آن را در اختیار دارند.
نوین  موشک  کرد  عنوان  همچنین  پاکستان  ارتش 
در  و  بوده  رادارگریز  قابلیت های  دارای  رعد  کروز 
ارتفاع پایین پرواز می کنند و قابلیت مانوردهی باالیی 
داشته و می تواند کالهک های هسته ای و راهبردی را 

با دقت زیاد حمل کند.

طراحی  بخش  مدیرکل  حیات،  محمود  زبیر  جنرال 
دانشمندان  به  آنکه  از  پس  پاکستان  ارتش  راهبردی 
برتری  چنین  یک  به  دستیابی  پاکستانی  مهندسان  و 
مهم  گامی  را  موفقیت  این  گفت  تبریک  را  تاریخی 
به سوی تقویت قابلیت بازدارندگی پاکستان دانست.

برنامه های  است  آمده  پاکستان  ارتش  بیانیه  در 
ثبات  به  دستیابی  هدف  به  تنها  پاکستان  راهبردی 
راهبردی در منطقه هستند. وی همچنین از قابلیت های 
با  فنی ، فداکاری ها و تعهد دانشمندان پاکستانی که 
تمام تالش خود را وقف یک چنین موفقیتی کردند 
عملیاتی  آمادگی  به  نسبت  همچنین  و  کرد  قدردانی 
نیروهای راهبردی پاکستان شامل مفاهیم به کارگیری 
و استقرار، غنی سازی، ارتقا و آموزش همه رده ها در 
حوزه های فنی و عملیاتی ابراز اطمینان کرد. همچنین 
ممنون حسین، رییس جمهور و نواز شریف، نخست 
موشک  آمیز  موفقیت  آزمایش  نیز  پاکستان  وزیر 

راهبردی رعد را تبریک گفتند.

امارات خواستار سرمایه گذاری کشورهای 
منطقه در افغانستان شد
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در واکنش به موشک هند

پاکستان موشک بالستیک جدیدش را با موفقیت آزمایش کرد

مهاجم پیشین آرسنال عنوان کرد زمانی که 
توپچی های لندن را به مقصد بارسلونا ترک 

کرد، گریسته است.
تیری آنری که چندی پیش از دنیای فوتبال 
دو  آرسنال  همراه  به  کرد،  گیری  کناره 
قهرمانی در لیگ برتر انگلیس و سه قهرمانی 
در جام حذفی در کارنامه دارد و با 228 گل 

بهترین گلزن تاریخ باشگاه آرسنال است.
و  کرد  ترک  را  ها  توپچی   2007 سال  او 
جوزپه  زمان  آن  در  که  رفت  بارسلونا  به 
داشت.  دست  به  را  هدایتش  گوآردیوال 
آنری در این مورد گفت: هیچ وقت به ترک 

سالم   29 کردم.  نمی  فکر  آرسنال 
به  بسیار خوبی هم  فرم  در  و  بود 
سر می بردم. دیدم بیشتر بازیکنان، 
تیم را ترک کرده اند و هیچ امیدی 
هم به ماندن آرسن ونگر نداشتیم. 
ترک کردن آرسنال ساده نبود. وقتی 
این تیم را ترک کردم، گریستم. از 
نمی  خجالت  موضوع  این  گفتن 
کشم. مجبور بودم این تیم را ترک 

کنم.
به  یورو  میلیون   2۱.۳ با  که  آنری 
بارسلونا رفت بر این باور است که 
در ترکیب کاتاالن ها باید خودش را با برنامه 
است.  کرده  می  هماهنگ  گوآردیوال  های 
وی در این مورد هم گفت: وقتی به بارسلونا 
مهاجم  که  گفت  من  به  گوآردیوال  رسیدم، 
چهارم هستم و نمی توانم به عنوان بازیکن 
می  و  کردم  قبول  شوم.  زمین  وارد  ثابت 
ترکیب  در  جایی  کردن  پیدا  برای  خواستم 
فوتبال  سطح  همواره  رقابت،  بجنگم.  اولیه 
شما را باالتر می برد. همه در مورد شانس 
حرف می زنند اما شما باید خودسازی کنید. 
وقتی تالش می کنید، بدون شک نتیجه آن 

را هم می بینید.

سرمایه  خواستار  عربی  متحده  امارات  خارجه  امور  وزارت 
گذاری های کشورهای منطقه در افغانستان شد. 

فارس محمد المرزوقی معین وزارت امور خارجه امارات که در 
نشست گروه بین المللی تماس در ابوظبی سخن می گفت، تمامی 
کشورهای منطقه را ترغیب به سرمایه گذاری در افغانستان نمود.

این گفته های آقای المرزوقی در حالی مطرح می شود که افغانستان 
و امارات متحده عربی سه هفته قبل توافقنامۀ استراتژیک امضا 

کرده بودند.
گفتنی است که نشست گروه بین المللی تماس به ریاست مشترک 

آلمان و افغانستان سه روز پیش در ابوظبی برگزار شد. 
در  که  است  آمده  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  خبرنامۀ  در 
هیاتی  بود،  شده  اندازی  راه  افغانستان  مورد  در  که  جلسه  این 
سیاسی  معین  کرزی،  خلیل  حکمت  ریاست  به  افغانستان  از 
وزارت امور خارجه و نماینده گان بلند رتبه بیشتر از 46 کشور و 
نمایندگان ارشد برخی سازمان های بین المللی حضور یافته بودند.
ضمن  نشست  این  در  کرزی  آقای  منبع  معلومات  براساس 
است  گفته  اخیر  سال   ۱۳ در  افغانستان  دستاوردهای  یادآوری 
۱0ماه  حدود  که  گروه  این  اخیر  نشست  برگزاری  زمان  از  که 
افغانستان شاهد تحوالت چشمگیری  برگزا شد،  توکیو  قبل در 

بوده است. 
مسوولیت های  رسمی  انتقال  ملی،  وحدت  حکومت  تأسیس 
امنیتی از نیروهای آیساف به نیروهای ملی افغان، امضای موافقت 
وضعیت  نامه  موافقت  امضای  و  امریکا  با  دوجانبه  امنیتی  نامه 
نیرو ها )سوفا( با ناتو از جمله اقداماتی بوده که به گفته کرزی تا 

اکنون صورت گرفته است.
وی ضمن تاکید بر متعهد بودن حکومت وحدت ملی به آوردن 

اصالحات و مبارزه با فساد، افزود که سفرهای اخیر رییس جمهور 
به کشورهای عربستان سعودی، چین، پاکستان، نپال، امارات و 
ترکمنستان در راستای انکشاف توسعه تجارت و سرمایه گذاری 
در افغانستان و وصل نمودن آن به حیث مرکز ترانزیت منطقه ای 

صورت گرفته است. 
ضمن  نشست  این  در  کرزی  آقای  منبع  معلومات  براساس 
است  گفته  اخیر  سال   ۱۳ در  افغانستان  دستاوردهای  یادآوری 
۱0ماه  حدود  که  گروه  این  اخیر  نشست  برگزاری  زمان  از  که 
افغانستان شاهد تحوالت چشمگیری  برگزا شد،  توکیو  قبل در 

بوده است.
ارشد  نماینده گان  و  سفیران  اکثر  که  است  آمده  خبرنامه  در 
کشورهای شرکت کننده در این جلسه از دستاوردهای حکومت 
وحدت ملی استقبال نموده و خواستار ادامه تالش های افغانستان 
نهاد های  تقویت  صلح،  پروسه  تسریع  امنیت،  تامین  جهت  در 
دموکراتیک از جمله اصالحات در نظام انتخاباتی، حکومت داری 
خوب، تامین حقوق بشر، مبارزه جدی علیه فساد اداری، توسعه 

اقتصادی و اجتماعی گردیدند. 
گفتنی است که گروه بین المللی تماس در سال 20۱۱ میالدی به 
پیشنهاد ریچارد هولبروک نماینده اسبق امریکا در امور افغانستان 
تداوم  و  دوم  بن  کنفرانس  مسایل  پیگیری  به هدف  پاکستان  و 
همکاری های درازمدت جامعه جهانی به افغانستان ایجاد گردید. 
این گروه شامل حدود 50 کشور و متشکل از نماینده گان خاص 
که  می باشد  افغانستان  با  همکار  کشور های  جمهور  روسای 
انسجام  وزارت خارجه کشور های عضو  از جانب  آن  جلسات 

می یابد.

که  است  باور  این  بر  بارسلونا  سرمربی 
لیونل مسی به عنوان بال در ترکیب تیمش 

نمایش بهتری ارائه می دهد.
لیگا  یکم  و  بیست  هفته  در  بارسلونا 
موفق شد در نوکمپ با نتیجه سه بر دو 
دیدار  این  در  دهد.  شکست  را  ویارئال 
لیونل مسی برای کاتاالن  نیمار، رافینیا و 
ها گلزنی کردند. برای ویارئال هم دنیس 
چریشف و لوسیانو داریو ویتو گل زدند. 
دوم  رده  در  امتیاز   50 با  اکنون  بارسلونا 
جدول رده بندی لیگا قرار دارد و ویارئال 

هم با ۳8 امتیاز ششم است.
لیونل مسی در این فصل از رقابت های 
لیگا بیشتر به عنوان یک بازیساز در میانه 
زمین و خط حمله دیده شده است اما در 
عنوان  به  دیگر  بار  ویارئال  با  رویارویی 
انریکه  لوییس  شد.  ظاهر  زمین  در  بال 
پس از این دیدار به دفاع از تصمیم خود 
پست  در  مسی  کرد  اعالم  و  پرداخت 
جدیدش نیز عملکرد خوبی داشته است. 
وی در این باره گفت: بازی کردن مسی 
به عنوان بال برای کل تیم خوب است. او 
آزادی عمل بیشتری هم دارد. می خواهیم 
او  به  بیشتری  بازی، توپ های  در طول 

برسد.
دیدار  این  در  هم  باز  سوآرس  لوییس 
این  کند.  باز  را  دروازه حریف  نتوانست 
بدان معناست که مهاجم یوروگوئه ای در 
۱8 دیداری که با پیراهن آبی و اناری به 
رسانده  ثمر  به  گل  پنج  تنها  رفته  میدان 

عملکرد  از  ستایش  به  اما  انریکه  است. 
که  کارهایی  کرد  عنوان  و  پرداخت  وی 
او در ترکیب تیم انجام می دهد، کمتر از 
گلزنی نیست. وی در این مورد هم اظهار 
داشت: سوآرس کارهای زیادی برای تیم 
که  است  مهم  ما  برای  دهد.  می  انجام 
که  باشیم  داشته  تیم  ترکیب  در  بازیکنی 
بگذارد.  فشار  تحت  را  حریف  مدافعان 
می  آغاز  زودی  به  نیز  وی  های  گلزنی 
برای  را  نیز نخستین گلش  رافینیا  شوند. 
بی  نمایش  او  رساند.  ثمر  به  بارسلونا 
نقصی داشت اما نیاز دارد که کمی بیشتر 
او  بدون شک  بگیرد.  خو  تیم  شرایط  با 

بازیکنی مهم برای ماست.
در  نیز  اینیستا  آندرس  افزود:  انریکه 
قرار  تیم  ترکیب  در  بهترین شرایط خود 
می گیرد. او را بیشتر از قبل به میانه زمین 
نزدیک کردم و دیگر قرار نیست در کناره 
تیمم  کل  و  او  نمایش  از  کند.  بازی  ها 

راضی هستم.

ستاره هلندی بایرن مونیخ به حمایت از سرمربی خود پرداخت و او را 
تاکتیکی ترین مربی جهان دانست.

است،  فوتبال  های  ستاره  از  بسیاری  های  برنامه  مدیر  که  رایوال  مینو 
سخنان جنجالی را درباره گوآردیوال بر زبان آورد و او را آدمی درست 

و پاک ندانست.
انتقاد رایوال از گوآردیوال باعث شد تا آرین روبن خیلی سریع واکنش 
نشان دهد و به حمایت از سرمربی اسپانیایی تیمش بپردازد. روبن که 
با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی صحبت می کرد، گفت: گوآردیوال با 

در  و  ساعت   24 او  کشد.  می  نفس  فوتبال 
طول 7 روز هفته به فوتبال فکر می کند. 

از نظر تاکتیکی هیچ مربی ای بهتر از 
او نیست.

برایم  داد:  ادامه  هلندی  ستاره  این 
گوآردیوال  شاگرد  که  است  افتخار 
هستم. من ۳۱ سال سن دارم اما هنوز 
چیزهای زیادی از گوآردیوال یاد می 

گیرم. او مربی بزرگی است و می 
داند که چه اهدافی دارد.

خود  سخنان  پایان  در  روبن 
درباره اهداف بایرن مونیخ در 
این فصل گفت: هدف اصلی 

ما قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است. 
دیدار فینال در برلین برگزار می شود و 
می خواهیم یکی از تیم های راه یافته به 
بازیکنان و  باشیم. ما همان  نهایی  دیدار 
مربی سال قبل را داریم با این تفاوت که 

در فصل جاری پیشرفت زیادی داشته 
و باتجربه تر شده ایم.

انریکه:
 مسی به عنوان بال بهتر بازی می کند

روبن: 

هیچ مربی یی بهتر از گوآردیوال نیست

ورزش
آنری:

 وقتی آرسنال را ترک کردم، گریستم
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نتیجه تحقیق یک سازمان غیردولتی نشان می دهد که هنوز مردان افغانستان در مورد 
زنان دیدگاه »سرکوب گرانه و مردساالرانه« دارند و برخی مردان، زنان را موجودات 

فرودست می دانند و به این دلیل با آن ها رفتار تحقیر آمیز می کنند.
سازمان »حقوق بشر و دموکراسی« با نشر نتایج تحقیقات خود از دولت افغانستان و 
نهادهای مدنی خواسته است تا در رابطه به تغییر باورهای مردم در مورد زنان کار 
بیشتری انجام دهند. در این تحقیق با ۳900 تن از مردان در حوزه های کابل، هرات، 

ننگرهار، بلخ و بامیان مصاحبه شده است.
به  نگران است.  به زنان  افغانستان نسبت  از طرز فکر مردان  این سازمان  مسووالن 
باور آن ها گرایشات و رفتار مردان نسبت به زنان، ناامید کننده، بدبینانه و پرخاشگرانه 
است و بیشتر مردان زنان را موجودات فرودست می بینند و در تصمیم گیری ها با زنان 

با تحقیر و یا غفلت برخورد می کنند.
روز  افغانستان  دموکراسی«  و  بشر  »حقوق  سازمان  اجرایی  رییس  بشارت،  خداداد 
دوشنبه )۱۳ دلو/ 2 فبروری( در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »ما به این نتیجه 
ساختارهای  و  نهادها  در  تغییرات  مستلزم  افغانستان  در  زنان  پیشرفت  که  رسیدیم 

ما  نیاید،  تغییرات  فرهنگی  و  اجتماعی  در ساختارهای  زمانی که  تا  است.  اجتماعی 
شاهد پیشرفت و نهادینه شدن حقوق زنان در افغانستان نخواهیم بود.«

دیدگاه افراط گرایانه
سازمان حقوق بشر و دموکراسی در گزارش خود پیشنهاداتی را برای تغییر دیدگاه 
مردان نسبت به زنان ارایه کرده است. این سازمان گفته است نیروهای مذهبی نقش 
تبلیغات در  دارند. چنانچه  زنان  به  افکار مردان نسبت  بسیار مهمی در شکل گیری 

مدارس دینی و مساجد به صورت مستقیم این باورها را شکل می دهد.
در این گزارش آمده است که مالها و علمای دینی محدودیت های مشخصی را برای 
زنان قایل می شوند و برای مردان می گویند که زنان چگونه زنده گی کنند و چه گونه 

در انظار عمومی ظاهر شوند.
گزارش مالها را به دو دسته افراط گرا و معتدل تقسیم بندی کرده است. براساس این 
گزارش مالهای افراطی نفوذ قابل توجهی در درون اجتماعات دارند و بدون نظارت 
دولت و نهادهای مدنی، حضور زنان در بیرون از خانه را مخالف قوانین شریعت 

اسالم می پندارند.
آقای بشارت گفت که این تعداد از مالها با نطق های تحریک آمیز به مردم می گویند 
که سالمت اخالقی زنان در سیزده سال گذشته صدمه دیده است: »بعضی مساجدی را 
داریم که راجستر وزارت حج و اوقاف است و این ها نسبتًا معتدل هستند. اما بسیاری 
افراط گرایانه را  ایدیولوژی  مساجد و مدارس متاثر از کشورهای همسایه هستند و 

تبلیغ می کنند.«
زنان  به  نسبت  معتدل  دیدگاه های  مالها  از  که شماری  است  آمده  گزارش  این  در 
دارند و از خشونت هایی که بر زنان می رود، ابراز نگرانی می کنند. گزارش یافته است 
که بعضی از مالها نظرات آزادتری نیز دارند و به این باورند که زنان مانند مردان 

می توانند در بیرون از خانه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی از حکومت افغانستان و نهادهای مدنی انتقاد کرد که 
در یک دهه گذشته، رفتار مدارس و مساجد را نادیده گرفته اند و این موضوع سبب 

شده تا باورها نسبت به زنان همچنان به شکل سنتی باقی بماند.
»خانواده، محیط ناامن برای زنان«

افغانستان مردساالرانه است و  گزارش حاکی از آن است که ساختار خانواده ها در 
همه چیز توسط مردان کنترل می شود. گزارش گفته است که زنان در خانواده ها نقش 

درجه دو را دارند و سهم آن ها در تصمیم گیری بسیار اندک است.
مسووالن سازمان حقوق بشر و دموکراسی به این باورند که فقر اقتصادی خانواده ها 
سبب شده تا زنان همیشه در حاشیه رانده شوند...                        ادامه صفحه 6

صالح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان در نخستین روز کاری اش تأکید کرد 
که وی متعهد به منافع ملی کشور می باشد، نه کدام جریان سیاسی خاص.

با حضور داشت داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی  آقای ربانی روز گذشته رسمًا 
خارجه  وزارت  کارمندان  به  نماینده گان،  مجلس  در  مردم  وکالی  برخی  و  کشور 

معرفی شد و به کارش آغاز کرد. 
او در جریان این مراسم در قدم نخست از اعتماد مجلس نماینده گان سپاسگزاری 

نموده و اولویت های کاری اش در این وزارت را به طور مختصر به معرفی گرفت.
وزیر امور خارجه کشور با بیان این مطلب که بازنگری در اصول سیاست خارجی 
کشور و بیرون آوردن آن از سیاست واکنشی از اولویت های کاری اش می باشد، بیان 
داشت: »سردرگمی در سیاست خارجی و سیاست واکنشی به نفع کشور نمی باشد«. 
آقای ربانی تعهد و تخصص را دو رکن اساسی در سیاست خارجی خوانده و گفت: 
»سیاست خارجی عرصۀ تخصص است و ما باید ظرفیت ایجاد کنیم تا بتوانیم در 
عرصۀ بین المللی از منافع ملی دفاع کنیم و برای ارتقای منافع ملی ما بهتر و خوب تر 

کار کنیم«. 
آقای ربانی تعهد و تخصص را دو رکن اساسی در سیاست خارجی خوانده و گفت: 

»سیاست خارجی عرصۀ تخصص است و ما باید ظرفیت ایجاد کنیم تا بتوانیم در 
عرصۀ بین المللی از منافع ملی دفاع کنیم و برای ارتقای منافع ملی ما بهتر و خوب تر 

کار کنیم«.
وی تأکید کرد که هدف اصلی مسووالن و کارمندان...                   ادامه صفحه 6

مردان افغانستان دیدگاه سرکوب گرانه نسبت به زنان دارند

وزیر امور خارجه:

متعهد به منافع ملی هستم، نه جریان خاص 

معاون داکتر عبداهلل به وزرای جدید:

وزارت ها را قومی نسازید
وزیر مهاجرین: 

فـساد را تحمل نمـی کنم

آسترالیا:

 از خطر »دولت اسالمی« 
برای افغانستان آگاهیم

معاون اول ریاست اجرایی، سیدحسین عالمی بلخی، وزیر 
آن  کارمندان  به  را  گان  کننده  عودت  و  مهاجرین  امور 
وزارت معرفی کرده و آقای بلخی رسمًا کارش را آغاز کرد.
که  گفت  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی  سیدحسین 
افرادی که  و  نیست  قبول  قابل  وی  برای  هیچ گاه  فساد 
امور مهاجرین و  از وزارت  اند؛  آلوده  به فساد  دست شان 

عودت کننده گان بیرون خواهند شد.
و عودت  مهاجرین  وزارت  که  »زمانی  بلخی گفت:  آقای 
کننده گان برایم پیشنهاد شد؛ با رییس جمهور روی برکناری 
افراد آغشته به فساد صحبت کردم و رییس جمهور هم در 
این زمینه وعده همکاری داد؛ به رییس جمهور گفتم من 
بیرون  وزارت  از  گرفته  دستش  از  را  فساد  به  آلوده  افراد 
حمایت  کسی  از  که  است  این  من  خواهش  و  می کنم 

صورت نگیرد«.
وزارت  فعلی  کارمندان  همۀ  به  من  »دیدگاه  افزود:  وی 
مهاجرین و عودت کننده گان و افرادی که از این به بعد به 
کار گماشته می شوند، دیدگاه ملی بوده و به مسایل قومی، 

مذهبی، سمتی هیچگاه توجه نکردم و توجه نمی کنم«.
ریاست  اول  معاون  محمدخان،  انجینر  حال،  همین  در 
اجرایی کشور از وزرای جدید خواست که وزارت خانه ها 

را قومی نسازند.
وی افزود: وزیر باید همکاری خوبی با کارمندان وزارت 

خانه داشته باشد.

جولی بیشاپ، وزیر خارجه آسترالیا گفته است این خطر 
وجود دارد که گروه تروریستی »دولت اسالمی« فعالیت های 
خود را به افغانستان گسترش بدهد، هرچند که فعاًل شواهد 

کمی ازحضور این گروه در افغانستان وجود دارد.

وزیر خارجه آسترالیا روز دو شنبه...        ادامه صفحه 7

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 دفاتر بــرای 

یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی


