
پس از خروج امریکا از افغانستان، چین نقش کلیدی 
در تحوالت این کشور بازی می کند.

روزنامۀ امریکایی وال استریت ژورنال به نقل از یک 
نماینده گان  است:  نوشته  امریکایی  عالی رتبۀ  مقام 
امریکا در ماه دسمبر سال گذشته  افغانستان، چین و 
را  پنهانی  گفت وگوهای  لندن  در   )۲۰۱۴( میالدی 

برگزار کردند.
براساس این گزارش، این گفت وگوها برای برقراری 
با حضور  که  بود  بار  اولین  برای  افغانستان  در  صلح 

چین، امریکا و افغانستان انجام شد.
این روزنامه با اشاره به سفر اخیر یک هیأت طالبان به 
چین می نویسد که اکنون مسأله و اوضاع تغییر کرده 

است.
در ادامه گزارش آمده است، چین که از حضور نظامی 
این  بر  گذشته  از  است،  نگران  افغانستان  در  امریکا 
همسایه اش  کشور  امور  در  که  کرده  تأکید  موضوع 

)افغانستان( دخالت نخواهد کرد.
پنهانی ۳ کشور  مذاکرات  در  از شرکت کننده ها  یکی 
و  امریکا  )چین،  کشور   ۳ نماینده های  کرد:  فاش 
در  نیز  میالدی  گذشته  ماه  دیگر  یک بار  افغانستان( 

امارات مذاکراتی را برگزار کردند.
تعدادی از دیپلمات های غربی معتقدند که میانجی گری 
چین در گفت وگوهای...                  ادامه صفحه 6
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اشخاصی را که از فرصت های مناسِب زنده گی خود کمال استفاده می برند، 
خودساخته می گویند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان تاکید 
کرد که واشنگتن باید از اشتباهات پرهزینه خود که 
درس  شده،  مرتکب  افغانستان  بازسازی  جریان  در 
بگیرد و شرایط نظارت بر هزینه ها را سخت تر کند، 
در  هزینه ها  بیشتر  اتالف  با  صورت  این  غیر  در 

افغانستان مواجه می شود.
به گزارش خبرگزاری...                 ادامه صفحه 6

هشدار از هدر رفتن هزینه های 
امریکا در افغانستان

مذاکرات پنهانی امریکا، چین و افغانستان

واشنگتن برای پکن جا باز می کند
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کرزی عامل هند بود؛ غنی آخرین امید صلح است
با  تا  شدند  مجبور   2001 سال  از  پس  آی اس آی  در  پاکستانی  جاسوسان 
نیروهای طالبان ارتباط برقرار کنند چرا که دولت کرزی توسط غیرپشتون ها 

هدایت می شد؛ کسانی که به دنبال منافع هندی ها بودند

البته برای مشرف، بهترین و خوشایندترین اقدام غنی، اعزام شش دانشجوی 
در  آموزش  برای  پاکستان  ایبت آباد  شهر  به  افغانستان  افسری  دانشکده 

آکادمی نظامی این کشور بود.

به  و  می کرد  تالش  پاکستان  تضعیف  برای  افغانستان  کرزی،  دولت  زمان  در 
همین دلیل ما هم علیه منافع این کشور فعالیت می کردیم. روشن است که ما 

باید از منافع کشور خودمان حمایت می کردیم.
صفحه 7
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صفحه 6



دوم  معاون  دانش،  سرور  سخنان 
کمیسیون  تشکیل  مورد  در  ریاست جمهوری، 
از  واضح  به صورت  انتخاباتی  نظام  اصالِح 
تشکیل دهندۀ  جناح های  میان  اختالف نظرها 
دانش  آقای  می دهد.  خبر  ملی  وحدت  دولت 
در گفت وگو با بی بی سی تأکید کرده که اصالح 
تمام  »برکناری  معنای  به  کشور  انتخاباتی  نظام 
نیست.  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد«ِ  مدیران 
اخیراً  که  می شود  ابراز  حالی  در  سخنان  این 
یک  طی  افغانستان  رییس جمهوری  اشرف غنی 
فرمان به معاون دومِ خود وظیفه سپرده که بحث 
اصالح نظام انتخاباتِی افغانستان را در همکاری 

با نهادهای مربوط نظارت کند.
مهم ترین  از  افغانستان،  انتخاباتی  نظام  اصالح   
دولت  رهبران  میان  سیاسی  توافق نامۀ  بندهای 
دولت  رهبران  هرچند  است.  ملی  وحدت 
اصالح  بحث  این،  از  پیشتر  باید  ملی  وحدت 
نظام انتخاباتی را روی دست می گرفتند؛ اما بنا 
این  افغانستان،  در  موجود  سیاسِی  وضعیت  به 
امر تا هنوز که بیشتر از چهار ماه از روی کار 
است.  نشده  انجام  می گذرد،  دولت  این  آمدن 
در  اصالحات  انجام  در  تأخیر  دلیل  شاید 
تیم  دو  که  باشد  این  افغانستان  انتخاباتی  نظام 
تشکیل دهندۀ دولت وحدت ملی، نگاه یک سان 
جمهوری  ریاست  میان  ندارند.  مسأله  این  به 
موضوع  در  شک  بدون  اجراییه  ریاست  و 
انتخابات، اختالف نظرهایی جدی وجود دارد و 
این اختالف ها می توانند تأثیراِت خود را بر روند 
ریشۀ  کنند.  وارد  کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح 
برمی گردد؛  انتخابات  زماِن  به  اختالف ها  این 
زمانی که تیم اصالحات و همگرایی به رهبری 
به  تداوم  و  تحول  تیم  برابر  در  عبداهلل  داکتر 
دور  نهایی  نتیجۀ  و  ایستاد  اشرف غنی  رهبری 
دوم انتخابات را نپذیرفت. این موضع گیرِی تیم 
اصالحات و همگرایی سبب شد که انتخابات از 
روند اصلِی خود بیرون شود و به یک جنجال 
که  جنجالی  بینجامد؛  کشور  در  سیاسی  کالِن 
می توانست رفتن افغانستان به سوی یک جنگ 
جنجال های  اما  کند.  زمینه سازی  را  تمام عیار 
انتخاباتی با پادرمیانی کشورهای متحِد افغانستان 
و به ویژه ایاالت متحد امریکا با امضای توافق نامۀ 
سیاسی حل شد و در افغانستان دولتی به وجود 
آمد که به آن دولت وحدت ملی می گویند. این 
دولت در چهارچوب توافق نامۀ سیاسی متعهد به 
انجام چند کار اصلی تا زمان برگزاری انتخابات 

بعدی ریاست جمهوری است. 
لویه جرگۀ  فراخوان  با  نظام  ساختار  در  تغییر 
مهم ترین  از  انتخاباتی،  نظام  اصالح  و  امنیتی 
هر  می شود.  گفته  ملی  وحدت  دولت  وظایِف 
بسیاری  باور  به  فعلی،  از دولت  دیگری  انتظار 
بی مورد  و  عبث  انتظاری  سیاسی،  آگاهان  از 
می تواند باشد. چرا؟! اول: وقتی دو تیِم متفاوت 
زمام امور کشوری را به دست بگیرند، نمی توانند 
در برنامه ریزی های کالن، نگاه و برداشت واحد 
امکان  دلیل،  همین  به  و  بگذارند  نمایش  به  را 
تقابل های سلیقه یی میان شان افزایش پیدا می کند. 
از  بیرون شده  دولتی  ملی،  وحدت  دولت  دوم: 
قانون  معیارهای  اساس  بر  و  انتخابات  درون 
اساسی کشور نیست. این دولت بر اساِس یک 
ضرورِت تاریخی ایجاد شده و وظایف اصلِی آن 

را توافق نامۀ سیاسی مشخص می کند. 
تأکید بر قانون اساسی که عمدتًا از سوی رییس 
ایجاد  جای  به  می گیرد،  صورت  جمهوری 
در  موجود  جناح  دو  میان  همکاری  زمینه های 
می شود  منجر  بیشتر  اختالف های  به  قدرت، 
گونۀ  به  سیاسی  توافق نامۀ  که  نمی گذارد  و 
اجرا گذاشته شود. در حال  به  دقیق و منسجم 
حاضر، افغانستان نیاز به ایجاد دوبارۀ بسترهای 
دارد.  قانون مند  دولت  به  گذار  دموکراتیِک 
خود،  تعریِف  بهترین  در  ملی  وحدت  دولت 
مشخصی  وظایف  که  است  شبه موقت  دولتی 
که  همان گونه  است؛  شده  گذاشته  آن  برابر  در 
در سال های نخسِت سقوط رژیم طالبان، دولت 
کرزی  حامد  ریاست  تحت  انتقالی  و  موقت 
وظیفه داشت که افغانستان را وارد مرحلۀ گذار 

به سازوکارهای دموکراتیک سازد. 
حد  در  باید  ملی  وحدت  دولت  از  انتظار 
باشد  انتقالی  یا  و  موقت  دولت  یک  از  انتظار 
انتظارها  گلیِم  اگر  این ها.  از  بیشتر  نه چیزی  و 
دیگر دچار  بارِ  افغانستان یک  را وسیع سازیم، 
ریاست جمهوری  انقطاب سیاسی خواهد شد. 
متأسفانه یا این موضوع را درک نکرده یا به دلیل 
موقعیت سیاسی خود، بهتر می بیند که هم چنان 
ادا و اطوارِ یک دولت بیرون شده از صندوق های 
انتخاباتی داشته باشد. این نوع نگاه و برداشت 
دولت  و  کشور  آیندۀ  برای  می تواند  مسایل  به 

وحدت ملی به شدت زیان بار ثابت شود. 
در حال حاضر، بسیاری از اتفاق ها را نمی شود 
درک کرد؛ ولی با گذشت زمان که موانع بیشتری 
به دلیل فهِم نادرست از فلسفۀ وجودی دولت 

به وقوع  فاجعه  می شود،  ایجاد  ملی  وحدت 
لحن  در  روزها  این  که  آن چه  پیوست.  خواهد 
و سخِن مقام های دولت می توان تشخیص داد، 
از  نادرست  تعبیر  و  بدفهمی  روشِن  نشانه های 
رهبران  که  زمانی  تا  است.  ملی  دولت وحدت 
دولت وحدت ملی، حدود و ثغورِ وظایِف خود 
را نفهمیده باشند، بدون شک چنین تفاوت هایی 
آقای  داشت.  دیدگاه های شان وجود خواهد  در 
کنند  درک  باید  او  معاوناِن  و  رییس جمهوری 
اجرای  ملی،  وحدت  دولت  اصلِی  وظیفۀ  که 

توافق نامۀ سیاسی در همۀ ابعادِ آن است. 
نظام  اصالح  که  است  این  دیگر  مهِم  موضوع 
انتخاباتی کشور، امر دل بخواهِی زمام داران بوده 
سیاسِی  توافق نامۀ  در  موضوع  این  نمی تواند. 
و  شده  مشخص  روشن  صورت  به  رهبران 
انتخابات  در  استند.  آن  اجرای  به  مکلف  آن ها 
افغانستان مشکالت فراوانی به وجود آمد و یکی 
انتخابات  از آن ها، حضور افرادی بود که عماًل 
را به سمت بحران بردند. این افراد، افراد گمنام 
و  جست وجو  به  نیاز  که  نیستند  ناشناس  و 
مسووالن  باشد.  داشته  آن چنانی  تفحص های 
وجود  به  در  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد 
حضور  و  داشتند  کلیدی  نقش  بحران،  آوردن 
آن ها در رأس کمیسیون ها به معنای حمایت از 

مجرمان می تواند باشد. 
معاون رییس جمهوری شاید این نکته را فراموش 
کرده است که تقلب در انتخابات را عده یی در 
سازمان دهی  و  رهبری  انتخاباتی  کمیسیون های 
می کردند و همین افراد سبب شدند که انتخابات 
به بیراهه کشانده شود. حاال چه گونه می شود که 

از عمل کرد چنین افرادی دفاع کرد؟
چهره های  با  رسانه ها  در  افراد  این  وقتی   
که  می گویند  و  می شوند  ظاهر  حق به جانب 
به  شوند،  سوختانده  هم  با  نباید  تر  و  خشک 
بری ءالذمه اند  خودشان  که  است  این  معنای 
دست  انتخاباتی  تقلباِت  در  دیگری  کساِن  و 
نوشتۀ  یاد  به  مرا  استدالل ها  این گونه  داشته اند. 
وزیِن انا هارنت اندیشمند سیاسی می اندازد که 
گزارش دادگاه آیشمن از جنایت کاراِن نازی را 
نشر کرد. خانم هارنت در نوشتۀ خود می گوید 
جنایت کاران نازی به توهِم کالنی دچار بودند و 
آن این که جنایت یک امر فردی نیست و آن ها به 
دستور دیگران دست به جنایت زده اند. آیا چنین 
چیزی از گفته های مسووالن ارشِد کمیسیون های 

انتخاباتی استنباط نمی شود؟
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احمـد عمران

چرا سخنان معاون دوِم 

ریاست جمهوری منطقی نیست؟
خارجۀ  وزارت های  معاونان  میزبان  افغانستان  گذشته،  هفتۀ 
نخستین  نام  زیر  نشستی  در  چین  و  پاکستان  کشورهای 

گفت وگوهای استراتیژیِک سه جانبه بود.
شکی نیست که این گونه نشست ها »کاری« عنوان می شوند و 
به خاطر راه یابی به صلح در افغانستان تدارک دیده می شود؛ 
اما در این نوع نشست ها، صحبت های اصلی در پشت درهای 
بسته و به دور از چشم رسانه ها و عموم صورت می گیرد و 
تأثیرات آن پسانتر معلوم می شود و خبر آن هم بعدها به نشر 

می رسد.
 این نشست، آنهم با توجه به نزدیکی یی که دولت افغانستان با 
پاکستان پیدا کرده است، نگرانی هایی را به وجود آورده است.
 چنان که دیده می شود پاکستان در این نشست، از دست باالیی 
افغانستان بی پرده روابطش را  برخوردار بوده است؛ زیرا هم 
نمایندۀ  که  است  ساخته  خودی  و  نزدیک  چنان  پاکستان  با 
پاکستان حتا خودش را در کابل مهمان هم احساس نمی کند 
در  پاکستان  استراتژیک  متحد  عنوان  به  چین،  حضور  نیز  و 
نکات  ابراز  در  پاکستانی ها  بیشتر  سبب جرئت  نشست،  این 

اصلی شان شده باشد.
البته واضح است که پاکستان در برابر صلح افغانستان، در روند 
جدید، شرط های خودش را دارد؛ شرط های پاکستان چه در 
حال و چه در گذشته روشن بوده و هیچ گاه در هیچ شرایطی 
تغییر نمی کند و این برای پاکستان از گذشته تا اکنون سیال یافته 

و قطعی بوده است.
از جمله: افغانستان باید پالیسی خارجی پاکستان را در تامین 
رابطه با جهان به خصوص با هند لحاظ  کند؛ چنان که داکتر 
افغانستان  به  هند  کمک های  زدن  پس  در  اخیراً  اشرف غنی 

لحاظ کرد. 
شرط دیگر پاکستان، در شرایط کنونی، این است که افغانستان 
به عنوان پیش زمینه های صلح، باید از روی کارآمدن چهره های 
مربوط به جریان مقاومت برضد طالبان در قدرت به خصوص 
در نهادهای امنیتی خودداری کند؛ شرطی که اکنون عملی شده 

به نظر می رسد.
از معادنی که به استخراج  افغانستان  مورد دیگر این است که 
داده شده است، به پاکستان سهم بدهد و نباید معادن کشور 
را بدون مشوره با پاکستان، به هیچ کشوری قرار داد و واگذار 

کند.
پاکستانی ها بارها در همه دیدارهای شان با مقام های افغانستان 
پاکستان  که  اند  گفته  غیررسمی  خصوصی  نشست های  و 
توانایی کنترل طالبان را در افغانستان دارد؛ اما هنوز افغانستان 

فرصت آن را به پاکستان مساعد نکرده است.
آقای  حکومت  با  روابط شان  نوع  از  پاکستانی ها،  حاال  اما   
غنی خوش حال هستند و این روابط را بی پشینه می خوانند و 
مطمئن اند که دولت جدید همکار خوبی با پاکستان خواهد 
بود. آن کشور می خواهد اطمینان یابد که منافع اش در دولت 
کنونی افغانستان حفظ می گردد و نیز اصرار دارد که پاکستان 
تعیین کنندۀ جنک و صلح به میل خودش در افغانستان باشد 
و تصمیم بگیرد و دولت کابل به عنوان دست نشانده و مجری 

سیاست های آن کشور عمل کند.
برای  حاال  که  چین  مردم  جمهوری  به  افغانستان  مردم  اما 
پا پیش مانده است، باور دارند که پکن  گفت وگوهای صلح 
می تواند به گونۀ صادقانه برای ایجاد ثبات در افغانستان موثر 

واقع شود. 
در عین حال، خواست مردم افغانستان از دولت چین این است 
افغانستان  در  صلح  آوردن  در  تا  سازد  وادار  را  پاکستان  که 

صادق باشد. 
مردم افغانستان حاال از چین انتظار دارند که قبول خواست های 
نامشروع پاکستان را تنها عامل برای آمدن صلح در افغانستان 
اسارت  بدل  در  را  صلح  افغانستان  مردم  زیرا  نکند؛  قلم داد 
نمی خواهند و نباید دست یافتن به صلح دست آوردی در برابر 

تسلیم دادِن مردم و کشورما به پاکستان باشد.
زیرا، آن گونه که پرویز مشرف در تازه ترین اظهاراتش تصریح 
خودش  کنترل  تحت  افغانستان  از  تنها  پاکستان  است،  کرده 
حمایت می کند؛ افغانستانی که در آن به قول او، اقوام غیرپشتون 
نقشی نداشته باشند و نیز سیاست افغانستان در رویارویی با 
استراتژی  شامل  مسأله  این  متأسفانه  باشد.  داشته  قرار  هند 
اصلی پاکستان است که باید چین به آن توجه کند. زیرا بیم آن 
می رود که دولت افغانستان آهسته آهسته به کام پاکستان فرو 

برود. چیزی که مردم هرگز به آن تن نخواهند داد. 

شرط هـای پاکستان
 و موقف چین



رییس جمهوری ترکیه، از باراک اوباما به دلیل عدم 
واکنش نسبت به کشته شدن سه دانشجوی مسلمان 
مقامات  سکوت  که  کرد  تاکید  و  انتقاد  امریکا  در 

واشنگتن در این باره »معنا دار« است.
روز سه شنبه، اجساد سه دانشجوی مسلمان که در 
در  بودند  شده  کشته  سرشان  به  گلوله  اصابت  اثر 
ایالت  در  چپل هیل  شهر  در  آپارتمانی  مجتمع  یک 
کارولینای شمالی امریکا پیدا شد و مدتی پس از آن، 
پلیس اعالم کرد که یک مرد چهل و شش ساله به 
نام گریک هیکس، با قبول مسئولیت قتل این سه نفر، 

خود را به پلیس محلی تسلیم کرده است.
که  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
نشست  یک  در  داشته،  مکزیک  به  رسمی  سفری 
خبری مشترک با رییس جمهوری این کشور با اشاره 
به این واقعه، گفت که سکوت باراک اوباما، رییس 
بایدن، معاون او و جان کری، وزیر  جمهوری، جو 
دار«  »معنا  حادثه  این  مورد  در  امریکا  خارجه  امور 
چنین  قبال  در  باید  امریکایی  ارشد  مقامات  است. 

واقعه ای موضع گیری کنند.
که  کسانی  کردن  محکوم  با  ترکیه  جمهوری  رییس 
اگر  گفت:  شده اند،  دانشجو  سه  این  قتل  مرتکب 
در مواجهه با چنین حادثه ای سکوت اختیار کنید و 
درباره آن چیزی نگویید، جهانیان هم نسبت به شما 

سکوت اختیار خواهند کرد.

شبکه بی بی سی گزارش داد که سه مسلمانی که روز 
ساله   ۲۳ برکات،  شادی  ضیا  شدند  کشته  شنبه  سه 
دانشجوی رشته دندانپزشکی، همسرش یُسر محمد 
ابوصالحه، ۲۱ ساله و خواهر همسرش رزان محمد، 
با  گذشته  روز  آنها  تشیع  مراسم  و  بودند  ساله   ۱۹
حضور هزاران نفر در چپل هیل برگزار شد. به گفته 
به  را  قتل ساکنان چپل هیل  این  منابع خبری، وقوع 

شدت تکان داده است.
با انتشار اخبار قتل های چپل هیل، کاخ سفید با صدور 
بیانیه ای گفت که برای اظهار نظر در مورد این واقعه، 

در انتظار نتیجه تحقیقات پیرامون انگیزه قتل است.
در مراسم تشییع اجساد این سه نفر، پدر یُسر و رزان 
»تنفر مذهبی«  قربانی  او  داماد  گفت که دو دختر و 
عقاید  خاطر  به  که  کرد  متهم  را  قاتل  وی  شده اند. 
دینی این سه نفر، آنان را به قتل رسانده است. پس از 

انتشار خبر قتل این سه نفر برخی منابع پلیس محلی 
نفرت  قاتل،  انگیزه  دارد  احتمال  که  کردند  اعالم 

مذهبی بوده باشد.
منتشر  توئیتر  در  مطالبی  قتل ها،  این  وقوع  دنبال  به 
شد که با انتساب این واقعه به تنفر مذهبی، از اینکه 
خبر آن پوشش رسانه ای گسترده ای در جهان نداشته، 

انتقاد شده است.
واکنش  بر خالف  چپل هیل  واقعه  رسانه ای  پوشش 
ماه  اوایل  در  پاریس  حمالت  به  جهانی  گسترده 
و  تیراندازی  متعدد  وقایع  گزارش  حد  از  ژانویه، 
قتل در امریکا فراتر نرفت و تنها بعد از مطرح شدن 
امکان وجود انگیزه عقیدتی بود که این حادثه پوشش 

یافت.
منتشر  حالی  در  اردوغان  طیب  رجب  اظهارات 
می شود که روابط بین او و رییس جمهوری امریکا 
گراییده  سردی  به  حدی  تا  اخیر  سال  دو  یکی  در 
است. سال گذشته، اردوغان گفت که روابط شخصی 
او با باراک اوباما به صمیمیت سابق نیست و آن دو 
با هم گفتگوی  به طور مستقیم  مانند گذشته،  دیگر 
اقدام  از  امریکا  جمهوری  رییس  زیرا  ندارند  تلفنی 
الزم در سوریه خودداری ورزیده است. وی گفت که 
به جای اوباما، با جو بایدن، معاون او در مورد مسایل 

عراق گفتگو می کند.
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عنوان چهارمین وزیر  به  کارتر  اشتون  امریکا،  تایید سنای  با 
دفاع کابینه اوباما رسمًا کار خود را آغاز و بر ادامه عملیات 

موثر علیه داعش تاکید کرد.
به گزارش شبکه فرانس ۲۴، کارتر 6۰ ساله که پیشتر معاون 
وزیر دفاع امریکا بود، توانست ۹۳ رای مثبت نمایندگان سنا را 
در مقابل 5 رای منفی به دست آورد و به این ترتیب به عنوان 

وزیر دفاع امریکا برگزیده شود.
از  و  دارد  تخصص  امنیتی  مسائل  در  که وی  می شود  گفته 

کارشناسان ارشد امنیت ملی امریکا محسوب می شود.
اشتون کارتر، جانشین چاک هاگل 68 ساله می شود که به دلیل 
برخی اختالف ها با اوباما از اختالف بر سر چگونگی جنگ با 

داعش از این سمت کنار گذاشته شد.
از  پس  موضع گیری خود  اولین  در  امریکا  دفاع جدید  وزیر 
استراتژی های  به  که  کرد  تاکید  دفاع،  وزارت  پست  تصدی 
ایاالت متحده در جنگ با تروریسم در عراق و سوریه پایبند 

است و آنها را ادامه می دهد.
به  بزرگی  با چالش  امریکا  به عنوان وزیر دفاع جدید  کارتر 
نام داعش مواجه است که نزدیک به یکسال است به اولویت 
اول واشنگتن در روند »مبارزه با تروریسم« تبدیل شده است.

کارتر همچنین با چالش های دیگری همچون بحران اوکراین و 
رشد القاعده در یمن مواجه است که موفقیت در آنها می تواند 

کارنامه قابل قبولی از توانمندی های وی به دست دهد.

اوکراین و انگیزه های پنهان پوتین
»اخیرا در کنفرانسی که در کشورهای حوزه بالتیک 
قرار  کار  دستور  صدر  در  کلمه  یک  شد  برگزار 
به  کنفرانس  این  در  آن ها  پوتین.  والدیمیر  داشت: 
کلیت سیاست خارجی روسیه نیز پرداختند اما همه 
سال   ۱5 که  شد  ختم  جمهوری  رییس  به  مسیرها 
باقی ماندنش در قدرت سبب شده که قدرتی مطلق 

را به دست آورد.
دنبال  به  اروپا  سراسر  سیاست گذاران  و  دولت ها 
افزایش بیم جنگ تمام عیار در اوکراین، با نگرانی 
عنوان  به  پوتین  والدیمیر  انگیزه  تحلیل  مشغول 
پایان  زمان  از  قاره  این  سیاستمدار  خطرناک ترین 
را  احتمال  سه  آن ها  هستند.  تاکنون،  سرد  جنگ 
یک  او   -۱ می کنند:   مطرح  او  انگیزه های  درباره 
طرحی  موفقیت  با  که  است  باهوش  استراتژیست 
اتحاد  مشابه  روسیه یی  ایجاد  منظور  به  مدت  بلند 
می برد  پیش  به  را   ۲۱ قرن  در  شوروری  جماهیر 
که  است  زیرک  تاکتیک  متخصص  یک  پوتین   -۲
به وقایع آن گونه که رخ می دهند پاسخ می دهد ۳- 

پوتین یک دیوانه است!
به  زمینه  این  در  نظری  اتفاق  مذکور،  کنفرانس  در 
سبب پیچیدگی های ذهن انسان در مقابل یک چنین 
باید  درحقیقت  نیامد.  دست  به  ساده ای  ارزیابی 
گفت که هر سه توضیح در تاثیر مخربی که ایجاد 
سقوط  پوتین  پیش  دهه  یک  هستند.  مطرح  شده 
ژئو  مصیبت  بزرگترین  را  شوروی  جماهیر  اتحاد 
استراتژیک قرن بیستم توصیف کرد. او تحت تاثیر 
ذهنیت بدبیانه کا گ ب و تالفی جویی و اعتماد به 
از آن که پوتین  این سازمان قرار داشت. پس  نفس 
در اوایل دهه ۲۰۰۰ نسبت به عمده مسائل از عراق 
گرفته تا افغانستان با روی باز برخورد کرد و درصدد 
تعامل با غرب برآمد، چرخشی ۱8۰ درجه ای پیدا 
کرده و خود را در تقابل با ارزش های روشنفکرانه 
بود که کم اهمیت بودن  از آن  غرب قرار داد. پس 
زمان  در  که  بیان  آزادی  و  بشری  حقوق  مسائل 
احیای  با  روسیه جدید  در  داشت،  وجود  شوروی 
ارتدوکس  افراطی  کار  محافظه  کلیسای  موضع 

تقویت شد.
هنگامی که مردم گرجستان و اوکراین دو بار تالش 
کردند تا راهی متفاوت از روسیه در پیش بگیرند، 
را  کشور  دو  این  در  مردمی  جنبش های  پوتین 
سازمان دهی شده توسط سازمان سیا و ناتو دانست. 
جمهور  رییس  یانوکوویچ،  ویکتور  شدن  سرنگون 
حامی مسکو مخلوع اوکراین، فرصتی جدید را برای 
اینکه می خواست  با  او هم زمان  کرد.  فراهم  پوتین 
این  به  غربی  دموکراتیک  ارزش های  حمله  جلوی 
صدد  در  که  کرد  اعالم  بگیرد،  را  همسایه  کشور 
شبه  تصرف  است.  بزرگ  روسیه  رویای  احیای 
اما  جسورانه  کار  یک  پوتین  توسط  کریمه  جزیره 

بی پرده بود. اما بسیاری از دولت های غربی با توجه 
به اینکه این منطقه تا پیش از دهه ۱۹5۰ متعلق به 

روسیه بود، به این اقدام رضایت دادند.
وضعیتی  اوکراین  شرق  درگیری های  حال  این  با 
زودباورترین  حتی  است.  آورده  وجود  به  متفاوت 
انسان نیز درک می کند که جمهوری خلق دونتسک 
با  هماهنگ  منطقه،  این  در  شورشیان  به  متعلق 
کرملین و مسلح شده توسط آن است. اکنون پوتین 

دیگر زحمت نمی کشد تا وانمود کند.
این وضعیت خطرناک اکنون برای همه طرف ها به 
مرز هشدار رسیده است. جذبه شخصیت پوتین نزد 
مردم عادی روسیه حاکی از تصویر فردی سرسخت 

است که در حال جنگیدن در موضع حق است.
در صورتی که پوتین نسبت به اوکراین مصالحه کند 
این کار او به عنوان عقب نشینی تفسیر می شود. از 
طرف دیگر هیچ چیز دیگری مثل جنگ علیه یک 
دشمن خارجی توده مردم را متحد نمی کند. پوتین 
افتاده به طرزی ماهرانه  اکنون در یک مخمصه  که 
در حال بازی از موضع ضعف است. هدف فوری او 
شکاف انداختن میان دولت های غربی است که در 

حال مجادله بر سر تحریم روسیه هستند.
که جان  گونه  آن  غربی  که کشورهای  در صورتی 
به  داد،  پیشنهاد  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری، 
دولت اوکراین تسلیحات دهند، می توانند در کوتاه 
مدت توازن نظامی را تغییر دهند اما اگر آن ها حقیقتا 
عیار  تمام  جنگ  یک  به  متعهد  را  ناتو  می خواهند 
کنند، روسیه نیز می داند که چگونه سرعت وخامت 

بحران را افزایش دهد.
اکنون  هستند.  تعیین کننده  بسیار  آینده  هفته  چند 
و  فرانسه  رهبران  اوالند،  فرانسوا  و  مرکل  آنگال 
وظیفه ای  بروند،  مینسک  به  است  قرار  که  روسیه 

خود  وظیفه  خوبی  به  تاکنون  آن ها  دارند.  سنگین 
را انجام داده و تمایل خود به گوش دادن به جای 

گالویز شدن را نشان داده اند.
اوکراین  بحران  در  انگلیس  حاشیه یی  نقش 
است.  اروپا  سیاست  جدید  واقعیت  نشان دهنده 
مرکل در حال نبرد با سیاستمدارانی در آلمان است 
روسیه  به  شدن  نزدیک  خواهان  مدت هاست  که 
نیز یک وضعیت مخاطره آمیز مشابه  هستند. اوالند 
سال  جنگ  جریان  در  که  بود  شاهد  پوتین  دارد. 
چطور  بوش  دبلیو.  جرج  عراق،  در  آمریکا   ۲۰۰۳
و  قدیمی  بخش  دو  به  را  اروپا  توانست  آسانی  به 
این شکاف  اصل  این حال  با  کند.  توصیف  جدید 
همچنان وجود دارد. لهستان و اکثر کشورهای شرق 
اروپا که نگران روسیه هستند، مصمم به سرسختی 
نشان دادن در مقابل مسکو هستند، اما دیگر کشورها 
خواهان توافق کردن با روسیه هستند. از طرف دیگر 
اتحادیه  خارجی  سیاست  رییس  موگرینی،  فدریکا 
اروپا، سابقه  آشکاری از نرمی نشان دادن در مقابل 
روسیه را دارد. البته انگلیس نیز از ضعف نشان دادن 
در مقابل روسیه فاصله گرفته و به موضع قدرتمندتر 

در مقابل این کشور نزدیک می شود.
پوتین باید متقاعد شود که بازی کردن با آتش در 
اوکراین در بلند مدت به ضرر منافع او است. تاکنون 
جنبه  تنها  پوتین  علیه  متقابل  اقدامات  موثرترین 
اقتصادی داشته اند. تاکنون تحریم ها علیه روسیه تنها 

در حد دردسر ایجاد کردن بوده اند.
و  پول شویی  بطن  در  روسیه  در  رفقایش  و  پوتین 
غربی  بانک های  و  دولت ها  دارند.  قرار  غارتگری 
این  سوال  اما  می دانند  را  پوتین  آسیب پذیر  نقطه  
است که آیا آن ها متمایل به حمله با زدن ضربه مالی 

به پوتین هستند یا خیر؟ 

اشتونکارترچهارمین
وزیردفاعاوباما

ماهاتیرمحمد:
 تحریم اقتصادی به مثابۀ جنگ است

انتقاد اردوغان از »سکوت معنا دار« اوباما درباره قتل سه دانشجوی مسلمان

نخست وزیر پیشین مالزی گفت که تحریم اقتصادی به مثابه 
جنگ است.

ماهاتیر محمد ضمن انتقاد از اعمال تحریم های اقتصادی گفت: 
قدرت های  توسط  اغلب  اقتصادی  یا  و  تجاری  تحریم های 
بزرگ جهان برای تحت فشار قرار دادن کشورهای کوچک تر 

استفاده می شود.
تاثیراتی  همان  اقتصادی  تحریم های  اعمال  کرد:  تصریح  وی 
این  اقتصاد  اینکه  دارد و ضمن  دارد که جنگ  بر کشورها  را 
مواد  کمبود  به  می کند  مواجه  زیاد  چالش های  با  را  کشورها 

غذایی، دارو و دیگر مایحتاج مردم منجر می شود.
وی که به مناسبت چهلمین سالگرد برقراری مناسبات بین مالزی 
و کوبا سخن می گفت، افزود: این کار قلدری کردن و روش 
جدیدی برای جنگیدن با دیگر کشورهاست. ما نمی توانیم علیه 
دیگر کشورها تحریم اعمال کنیم . مردم و دولت های آنها را به 

پیروی از خواسته هایمان مجبور کنیم.
ماهاتیر محمد که رییس بنیاد جهانی صلح پرانا نیز است، تاکید 
کرد: این بنیاد آماده است تا با همکاری سازمان ها و نهاد های 
غیرقانونی  را  اقتصادی  تحریم های  اعمال  تا  کند  تالش  دیگر 

اعالم کند.

                                                                                                                      دیلی تلگراف
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عثمانی  خالفِت  نهاد  سال،  هر  گذشت  با 
استانبول  در  را  خود  اقتدارِ  و  سلطه 
)اسالمبول( از دست می داد و خلیفه تنها به 
صورِت شکلی نقش ایفا می کرد؛ تا این که 
نهاد  رسمی  به صورت  در ۱۳۴۳ق/۱۹۲۴م 
تکان  امر  این  که  رفت،  میان  از  خالفت 
شبه قارۀ  از  مسلمانان  بر  دیگری  شدیِد 
حالی  در  این  آورد.  وارد  مراکش  تا  هند 
جهان  کنارِ  و  گوشه  به  اروپایی ها  که  بود 
می کردند  رخنه  پیاپی  به صورِت  اسالم 
می شدند.  حاکم  مسلمانان  مقدراِت  بر  و 
سیاسی  رهگذر  از  را  خود  مسلمانان 
تحقیرشده و محکوم، و از نظر اقتصادی و 
تخنیکی درمانده و ضعیف می یافتند، که در 
نتیجه در آغاز به صورت کوشش های فردی 
سازمان های  هیأِت  و  شکل  در  سپس  و 
مبارزه  اجتماعی،  جنبش های  و  سیاسی 
تا  که  گردید،  آغاز  نقیصه  این  رفِع  برای 

هنوز ادامه دارد.

پیشاهنگان بیـداری اسالمی
سید جمال الدین افغانی )1319-1254هـ 

ق(
سید جمال الدین فرزند سید صفدر، افتخار 
حاضر  عصِر  در  را  مسلمانان  بیدارگرِی 
زادگاه  مورد  در  است.  کرده  خود  آِن  از 
را  او  ایرانی ها  دارد؛  وجود  اختالف  او 
جمال الدین  سید  افغانستانی ها  و  همدانی، 
جهت  او  می دانند.  کنر  ساداِت  از  را 
هند،  کشورهای  به  مسلمانان،  بیدارسازی 
سفر  عثمانی  ترکیۀ  و  مصر  عراق،  ایران 
یاد شده  کشورهای  و حکامِ  علما  با  کرد. 
تماس برقرار داشت. گاهی با عزت و اکرام 
خشونت  با  جایی  در  و  می شد  روبه رو 

روبه رو می گردید و تبعید می شد. هم چنان 
وی مدتی در فرانسه و انگستان به سر برد 
عمر  به  سرانجام  کرد.  سفر  روسیه  به  و 
استانبول  در  تجرد  حالِت  در  ساله گی   65
بعد  سال ها  و  گفت،  لبیک  را  اجل  داعی 
از آن جسدش به کابل منتقل گردید و در 

دانشگاه کابل به خاک سپرده شد.
بی قرار،  مصلحی  افغانی؛  جمال الدین  سید 
به  بود.  بانفوذ  توانا و شخصیتی  سخنوری 
هر جا که می رسید، حلقه یی ایجاد می کرد و 
مسلمانان را به آزادی خواهی و علم پروری 
به نام  رساله یی  او  از  می کرد.  دعوت 
“نیچریه” و مقاالتی در مجلۀ “عروۀالوثقی” 
را در  مانده است. مجلۀ عروۀالوثقی  به جا 
پاریس به همکاری محمد عبده منتشر کرد.

اندیشة سیاسی
پُرشور  مبارزی  افغانی  جمال الدین  سید 
به  آن که  از  بیش  او  بود.  باتحرک  و 
نظریه پردازی مبادرت ورزد و آثار مکتوب 

برجا نهد، به سخنرانی های آتشین در میان 
مردم و روشن گری برای شمارِ محدودی از 
شاگردانش پرداخت و نامه های فراوانی به 
ایشان  تنویر و تحریِک  برای  علمای دینی 

ارسال داشت.
مسلمانان  نابه ساماِن  وضعیِت  از  سید 
آشفته گِی  ریشۀ  و  می برد  رنج  به شدت 
مسلمانان را در استبداد داخلی و استعمارِ 
رفع  برای  این رو  از  می دانست،  خارجی 
استبداد داخلی می کوشید که امرا و حکام 
سوی  به  طریق  آن  از  و  بسازد  متوجه  را 
عدل و داد رهنمون گردد. او از حاکمیت 
فعالیت  بیان،  آزادی  قوا،  تفکیک  قانون، 
و  اپوزیسیون و دخالت  و  احزاب سیاسی 
سرنوشت شان،  تعیین  در  مردم  مشارکِت 

جمهوریت  حتا  و  مشروطیت  پارلمان، 
 .)۳6۲: می کرد)موثقی،۱۳88  حمایت 
سبِب  که  اعتقاد  این  با  جمال الدین  سید 
همۀ خرابی ها در جهان اسالم ظلم است، 
می گوید “تاریخ صحیح، این عقیدۀ صحیح 
را ثابت می کند؛ هرجا ظلم به وجود آمد، 
باقی  اثری  از دولت  آسایش معدوم شد و 
نماند. دولت به عدل استوار بوده و ملت به 
علم زنده می شود”)طباطبایی، بی تا:۲5۲(. او 
در نامه به یکی از علمای ایرانی، نظام های 
اسبتدادی و مطلقه را به نقد می کشد و در 

این باره می نویسد:
“بنیاد حکومت مطلقه، معدوم شدنی است. 
اساِس  خرابی  در  می توانید  تا  شماها 
و  قلع  به  نه  بکوشید،  مطلقه  حکومت 
نسخ  در  دارید  قوه  تا  شما  اشخاص.  قمِع 
سد  ایرانی  و  سعادت  میان  که  عاداتی 
نیستی  در  نه  نمایید،  کوشش  گردیده، 
اشخاص  بخوایید  هرگاه  عادات.  صاحبان 
]را[ مانع شوید، وقت شما تلف می گردد”. 

)چهاردهی، 1360: 324(
باقی  جمال الدین  سید  از  که  نامه هایی  از 
که  می آید  به دست  باور  این  است،  مانده 
و  ظلم  ناگوارِ  پیامدهای  و  مصایب  او 
می شمرد  گسترده  و  عمیق  بسیار  را  بیداد 
و در حقیقت، ظلم را راهگشا و زمینه سازِ 
سرزمیِن  به  ورود  برای  وطن  دشمناِن 
)طباطبایی،  می داشت.  توصیف  مسلمان ها 

بی تا :۲5۲-۲5۱(
دولت ها  به  کوشید  ابتدا  جمال الدین  سید 
و حکامِ سرزمین های اسالمی نزدیک شود 
ولی  کند،  تشویق  باال  از  را  اصالحات  و 
اظهار  خود  کارِ  این  از  عمرش  اواخر  در 
پشیمانی داشت و بدین عقیده افتاد که کار 
که  است  این  از  بهتر  بسی  مردم  میاِن  در 
سلطنت  شوره زارِ  در  را  بارور  تخم های 

فاسد کرد. )طباطبایی، بی تا :۲8۱(
 در تأکید بر مراعاِت آزادی های سیاسی و 
حقوق عامه، سید جمال الدین نگاشته است:
“... من می خواهم که جمیع کافراِن عالم را 
برانگیزانم و بر این دارم که این متلبسین به 
لباس اسالم را مجبور کنند که اقاًل جز از 
است  عامه  به حقوق  متعلق  که  دین خود 
که میزان عدل و قانون حق باشد، مسلمان 
باشند. و در جزِو دیگر باشند آن چه باشند، 
خودِ  خاصۀ  از  آن  چون  جهنم؛  نار  الی 
راجع  آن ها  خودِ  به  ضررش  و  آن هاست 
مقصدی  عام،  مقصد  این  جز  مرا  است. 

نیست”. )صفایی، ۱۳۴6: ۲5۳-۲5۴(

شیخ محمد عبده )1323-1266هـ ق(
عبده از دوستاِن نزدیک و شاگرد ممتازِ سید 
جمال الدین افغانی بود. در مصر متولد شد 
و در جامِع احمدی دروِس ابتدایی را پشِت 
درس های  جوانی  عنفوان  در  گذراند.  سر 
ابتدایی را نزد مامای پدرش، شیخ درویش، 
فرا گرفت. شیخ درویش که از عالقه منداِن 
متأثر  را  عبده  محمد  بود،  سنوسی  جنبش 
وی  رِخ  بر  را  جدیدی  دروازۀ  و  گردانید 

گشود.

تنفسِی  راه  های  که  است  مسری  ویروسِی  عفونِت  یک  سرماخورده گی 
فوقانی را آلوده نموده و باعث تحریک و ترشح در راه های هوایی می شود. 
ابتال به سرماخورده گی ممکن است در اثر تماس با فرد آلوده یا تماس با 
وسایل آلوده صورت پذیرد و گاهی عواملی مانند سرما، استرس و خسته گی 
می توانند شرایط را برای فعالیت ویروِس سرماخورده گی نهفته در مجرای 

تنفسی مناسب کند.
سرماخورده گی ها معموالً ناگهانی شروع می شوند. آب ریزش در ابتدا شفاف 
بینی، سرفه،  یافته و زردرنگ گردد. گرفته گی  بوده و ممکن است شدت 
و  اشک  ریزش  گاهی  بی اشتهایی،  بی تابی،  خسته گی،  بی حالی،  گلودرد، 

التهاب از عالیم عمدۀ آن است.

عوامل موثر در بروز سرماخورده گی
دستگاه های  مخاط  در  بدن  به  ورود  از  پس  سرماخورده گی  ویروس های 
تنفسی ایجاد بیماری کرده و همراه با ترشحاِت دستگاه تنفسی از فردی به 

فرد دیگر قابل انتقال است. بنابراین:
ـ دست دادن، روبوسی، عطسه و سرفه در محل های عمومی باعث انتقال 

آن می شود.
ـ رطوبت و درجه حرارت در انتشار ویروس نقش دارد، این بیماری در 
کشورهای مناطق معتدل در فصل سرما )زمستان و پاییز( به علت بارنده گی 

و رطوبت بیشتر است.
در  سرما، حضور  فصل  در  سرماخورده گی  بروز  افزایش  علل  دیگر  از  ـ 
مکان های شلوغ همچون وسایل نقلیۀ عمومی و تجمع در فضاهای بسته و 

عدم استفاده از تهویۀ مناسب است.
ـ تغذیه یکی از فاکتورهای موثر در عمل کرد سیستم ایمنی است. بنابراین 
ابتال  می کند.  ایفا  را  مهمی  نقش  عفونی  بیماری های  بروز  در  سوءتغذیه 
به بیماری های مزمن قلبی، کلیوی و ریوی نیز فرد را مستعد ابتال به این 

عفونت می کند.
سرماخورده گی بیماری یی است که اگرچه مرگ ومیر به دنبال ندارد، ولی 
بروز آن باعث مشکالت زیادی برای افراد می شود و باعث غیبت از کار 
می گردد. از طرفی با انجام اقداماتی به راحتی قابل پیش گیری است، بنابراین 
برای  باشد.  اصلی  هدف  باید  پیش گیری  سرماخورده گی،  با  مبارزه  در 

پیش گیری باید اقدامات زیر را انجام داد:

1ـ دست های خود را بشویید:
بیشتر ویروس های سرماخورده گی از طریق تماس مستقیم منتشر می شوند. 
کسی که سرما خورده است، به داخل دست های خود عطسه کرده و سپس 

اشیایی مثل تلیفون، صفحه کلید کمپیوتر یا پیاله را لمس می کند.
میکروب ها می توانند برای ساعت ها و در بعضی موارد هفته ها زنده باقی 
مانده و سپس به فرد بعدی که آن اشیا را لمس می کند، منتقل شود. بنابراین 
باید دست های خود را مکرراً بشویید. در صورتی که امکان شستن دست تان 
را ندارید، دست های خود را بسیار سخت برای یک دقیقه به هم بمالید. این 

کار باعث جدا شدن اکثر ویروس های سرماخورده گی از پوست می شود.
منبع:

www.seemorgh.com/health 
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بخش نخست

 13 نکته برای جلوگیری
 از سرماخورده گی

بخش بیسـت وهشـتم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



آرتور کریستال 

برگردان: همایون خاکسار 

بخش نخسـت
مقالۀ حاضر به قلم یکی از پژوهش گرانی نوشته شده 
که در زبان شناسی نیز صاحب نظر است. گرچه مقاله و 
و  انگلیسی  ادبیات  رنگ وبوی  کم وبیش  آن  ارجاعاِت 
امریکایی دارند، اما خواندِن آن از دو جهت مفید است. 
نخست بررسی سیر تحوِل ادبیات و به خصوص ادبیاِت 
رسمی یا معیار در غرب، و دوم آشنایی با برخی نظرات 

ادبا و نظریهپردازاِن ادبی در مورد چیستی ادبیات.
***

امروزه مفهوم تازهیی از ادبیات وجود دارد. مفهومی که 
به طور رسمی در سال ۲۰۰۹ و با انتشار »تاریخ جدید 
ادبیات امریکا« از »گریل مارکوس« و »ورنر سالورز« در 
کنار مقاالتی که بر آثار »توآین«، »فینترجرالد«، »فراست« 
»جکسون  دربارۀ  که  چیزهایی  و  جیمز«  »هنری  و 
»اسلحۀ وینچستر« و  »تلیفون«،  بری«،  پوالک«، »چاک 

»لیندا الولیس« نوشته شده است، به وجود آمد.
میشود  نوشته  که  چیزی  معنی  به  فقط  »ادبیات  ظاهراً 
آن  میشود  گفته  که  است  سخنــی  آن  بلکه  نیست، 
که  است  چیزی  آن  میگردد،  بیان  که  است  احساسی 
خلق می شود، به هر شکل و صورتی« - در این صورت 
نقشهها، خطابهها، کامیک استریپها، کارتونها، سخنرانیها، 
عکسها، فلمها، خاطرات جنگ و موسیقی همه گی زیر 
چتر ادبیات قرار میگیرند. البته که کتاب اهمیت خود را 
از دست نمیدهد، اما دیگر نه به آن معنایی که گذشته گان 
از آن یاد میکردند و شاید بر همین اساس بود که نشریۀ 
»نیوزویک« نوشت، »تأثیرگذارترین شخصیت فرهنگی 
زنده« در سال ۲۰۰۴، دیگر یک نویسنده یا تاریخ نگار 

نبود، او »باب دیالن« بود.
به  که  ارجاعهایی  ادبیات«  جدید  »تاریخ  کتاب  در 
که  ارجاعهایی ست  از  بیشتر  است،  داده شده  »دیالن« 
به »استفن کرین« و »هارت کرین« مجموعًا داده شده 

است و این البته اتفاقی نیست. 
دیالن ممکن است خود را به عنوان یک خواننده معرفی 
مانند  منتقدینی  و  و سوالرز  مارکوس  اما  باشد،  کرده 
اینها  باورند.  این  تغییر در  کریستوفر ریکس خواستار 
ادعا میکنند که دیالن یکی از بزرگ ترین شاعرانی ست 

که این ملت تا به حال به خود دیده است.
برمیگیرد،  در  را  کثیری  گروه  ادبیات  که  اندیشه  این 
تاریخچۀ  از  زیادی  بخش  در  نیست.  نوی  اندیشۀ 
ادبیات، واژۀ »Litteratura« به هر شکلی از نوشته 
اتالق می شود که با مجموعهیی از کلمات به وجود آمده 
بدیع شاعران  آثار  تنها خالقان  قرن هجدهم،  تا  باشد. 
محسوب میشدند و آن چه که آنها در آرزویش بودند، 
هنگامی  نوشته  یک  بود.  شاعری  بلکه  نبود،  ادبیات 
خواننده گان  از  معینی  تعداد  که  میشد  شناخته  »ادبی« 

اما  تحصیل کرده راجع به آن خوب صحبت میکردند. 
همانطور که »توماس رایمر« در سال ۱67۴ بیان کرد »تا 
سالهای گذشته انگلیس همانقدر از شر منتقدان راحت 

بود که از شر گرگها«.
عرصه  به  پا  مدرنش  معنای  به  زمانی  چه  ادبیات 

گذاشت؟
انگلیسی«  معیار  ادبیات  »شکل گیری  کتاب  اساس  بر 
رخ   ۱77۴ فبروری   ۲۲ در  اتفاق  این  راس،  تِروُور 
مسالۀ  که  میگوید:  تیاترگونهاش  استعداد  با  راس  داد. 
»دونالدسون و بکت« که نظریهیی راجع به »حق دایمی 
یک  عنوان  به  شخصی  هر  که  شد  باعث  بود،  کپی« 
ناظر در عصر حاضر بتواند »صاحب آثاری از شکسپیر، 
نویسنده گان  از  بسیاری  و  سوئفت  پُمپ،  ادیسون، 
برجستۀ قرن باشد.« در این جاست که راس ادعا میکند 
تشکیل  را  معیار  ادبیات  که  کتابهایی  »مجموعه  که 
میرسند  به مصرف  که  کاالهایی هستند  مانند  میدهند، 

و ترجیحًا ادبیات بیشتر این است تا شعر.«
چیزی که راس و دیگر مورخان دربارۀ ادبیات به طور 
ادبیات  که  است  این  میکنند،  آن حمایت  از  مشخص 
معیار عمدتًا زادۀ دوران آگاستن )قرن هجدهم( است 
 La querlle( »از جریان »ستیزۀ کهن و مدرن که 
 )des Anciens et des Modernes
را  هفدهم  قرن  پیشگام  نویسنده گان  و  گرفت  نشأت 
مقابل شاعران یونانی و التین قرار داد. به علت این که 
آثار ادبی بسیاری به عنوان ادبیات معیار از نویسنده گان 
بود،  موجود  ـ  سیسرو  ویرژیل،  هومر،  ـ  کهن  ممتاز 

میرفت.  پیش  کندی  با  مدرن  معیار  ادبیات  گسترش 
تعداد  شناساندن  دشوار،  وضع  این  برای  راه حل  یک 
جدیدی از نویسنده گان کهن بود که شباهت زیادی به 
نویسنده گان عصر خودشان داشتند و این دقیقًا کاری 
برگرداندن  با   ۱7۰۰ سال  در  درایدن«  »جان  که  بود 
تنها  نه  درایدن  داد.  انجام  مدرن  انگلیسی  به  »چاسر« 
به  بلکه  کرد،  کالسیک  اثر  یک  به  تبدیل  را  »چاِسر« 
»َکنون«  واژۀ  داد.  مشروعیت  نوعی  انگلیسی  ادبیات 
به  است،  یونانی  واژهیی  که   )Canon  – )معیار 
مسیحی  روحانیون  که  بود  قانون  یا  خط کش  معنای 
اولیه از آن برای مشخص کردن تفاوِت انجیلهای اصلی 
»تقدیس«  عبارت  میکردند.  استفاده  جعلی  نسخ  از 
به  دادن  لقب  برای  نیز   )Canonization(
روحانیون استفاده میشد و در آن زمان به هیچ عنوان 
در متون غیرمذهبی استفاده نمیشد تا ۱768 که »دیوید 
رانکن« فیلسوف هلندی از خطیبان و شاعرانی سخن 
گفت که گفتار و نوشتار آنان »معیار« محسوب میشدند.
استفاده از واژۀ »معیار« ممکن بود که به نظر تازه و نو 
باشد، اما ایدۀ ادبیات معیار شاید سالها بود که وجود 
داشت و نقل این گفته از قول یکی از اعضای دانشگاه 
قضیه:  این  بر  است  گواهی   ،۱5۹5 سال  در  کمبریج 
مقام و  نویسنده گان خودمان  به  که  بروید  را  »مسیری 

مشروعیت دهید، تا هر ترانه سرای گستاخی نام شاعر 
روی خود نگذارد.«

نام  به  کتابش  در  جانسون  سامویل   ۱78۱ سال  در 
»زنده گی شاعران انگلیسی« 5۲ تن از شاعران را عضو 
از  را که  آثار کسانی  برشمرد، همچنین  »معیار«  اصلی 
استندردهای ادبی تبعیت میکردند، تا یک خوانندۀ عام 
»که تعصب ادبی هنوز او را فاسد نکرده است« بداند 

که دنبال چه بگردد.
در نتیجه »معیار« با گروهی از نوشتههای پر از خالقیت 
به ادبیات مدرن رسمیتی بخشید تا بتواند رو در روی 
طبیعی  به طور  چه  گر  بایستد.  التین  و  یونانی  متون 
بهرهمند  اصلی  نیت  اما  داشت،  وجود  ممانعت هایی 
بودند  امیدوار  منتقدین  بود؛  اتحاد  از یک حس  شدن 
که سنت نویسنده گان بزرگ به ایجاد یک ادبیات ملی 

کمک کند.
اهمیتی  چه  میلتون  و  شکسپیر  از  ساختن،  خدا  پس 
شود  داده  نشان  دنیا  به  تا  نمیشد  کوشش  اگر  داشت 
که انگلیس و نه فرانسه ـ مخصوصًا نه فرانسه ـ چنین 

نوابغی پرورش داده است؟
را  بیارزش  و  ناشایسته  و  شایسته  استدالل  با  »معیار« 
تدهین کرد و مانند مجموعهیی از فرمانهای الهی عمل 
کرد تا مردم را از دردسر این که چه بخوانند، رها کند.

معیار«  بزرگ  »کتابهای  به  نامش  بعدها  که  ـ  معیار 
واقعی  بدون مخالفت  قرن  به دو  نزدیک  ـ  تغییر کرد 
)مسیحیان  نومین  آنتی  نیروهای  این که  تا  آورد  تاب 
مخالف اصول اخالقی( به این نتیجه رسیدند که دیگر 

کافی ست. البته در این جا رجوع میکنیم به دانشمندان 
سیاسی و تجدیدنظرطلبهای دهۀ 7۰ و 8۰، فمینیستها، 
تمام  ـ   ... و  ماتریالیستها  نژادپرستها،  مارکسیستها، 
کسانی که تا چشم در چشم مجبور نمیشدند »معیار« 
که  »پست مدرنیستها«  مخصوصًا  میگرفتند،  نادیده  را 
خفا  در  کتابها  نطفۀ  که  هنگامی  بودند.  مخالف  کاماًل 
فرهنگ  ایدیولوژی  دهندۀ  بازتاب  آنها  میشد،  بسته 
میبخشید،  حقانیت  آنها  به  که  نقدی  و  بودند  میزبان 
فقط برای توجیه رسم و رسوم متداول اجتماعی بود. 
مفهوم از این آشکارتر نمیتوانست باشد که: اگر کتابی 
به شکل دادن به ارزشهای فرهنگی کمک میکرد و آنها 
ارزش  جدید،  چه  بود  قدیمی  چه  میکرد،  تقویت  را 
توجه داشت. ادبیات با الف بزرگ )L بزرگ و در واژۀ 
Literature( چیزی نبود جز ساختار ارباب منشانه، 
و  غیرواقعی  بودن  سودمند  و  حقیقی  به جای  معیار  و 

غیرعادالنه.
بدیهی ست که سنتگرایان مات و مبهوت بودند. معیاری 
آن  بهترین  بیان کنندۀ  میکردند،  مشاجره  آن  بر سر  که 
چیزهایی بود که در موردشان فکر می کردند و حرف 
می زدند و مضامین آن، بیانگر شرایط انسانی بود: لذت 
عشق، اندوه مرگ، رنج کار، وحشت جنگ و شناخت 
مفهوم  معیار  نویسنده گان  از  برخی  روح.  و  خود 

بود  نوشتن شان  شیوۀ  در  که  روحی  با  را  مسایل  این 
میرساندند، برخی دیگر از طریق تجربهیی که با ظرافت 
و دقتی بسیار تصویر شده است و کتابهای شان جزیی 
میتوان  طور خالصه  به  که  بود  مداوم  گفتوگوهای  از 

گفت چیزی کمتر از تاریخچهیی از ایدهها نبودند.
تمدن  زدن  برهم  عین  »معیار«  زدن  برهم  و  برآشفتن 
به  بزرگ  کتابهای  کنیم  اگر چه زیباست که فکر  بود. 
وجود آمدهاند چون نویسنده گان شان به سمت وسویی 
رفتهاند که آن چه را فکر می کنند و میل دارند، بنویسند، 
طبقۀ  اشتیاق  نتیجۀ  حقیقت  در  معیار  شکل گیری  اما 

متوسط به بازتاب ارزشهای شان در هنر بود.
جمله  از  عواملی  به  وابسته  »معیار«  ترتیب،  این  به 
کتاب،  تجارت  خروشان  موج  سواد،  پیشرفت 
و  کافیشاپها  گسترش  رمان،  برای  روزافزون  تقاضای 
انتشار مجالت و نشریات، خلق کتاب خانهها،  کالبها، 
در  و  سهگانه  رمانهای  و  دنبالهدار  کتابهای  محبوبیت 
عالی  آموزش  ادبیات توسط موسسات  نهایت تصدی 

بود.
این گرایش ها تمامًا و به طور مفصل توسط جمعی از 
»معیار«  بر سر  از زمان شروع مجادالت  پژوهش گران 
تعداد  امروزه  و  است  شده  ثبت   ۱8 و   ۱7 قرن  یعنی 
کمی از منتقدین وجود دارند که ممکن است تأثیر ذاتِی 

فرهنگ را بر شکلگیری معیار نادیده بگیرند.
نظر  در  را  مشهور  ادبی  گلچین  یک  مثال  عنوان  به 
کتاب  در  بِنِدیکت«  »باربارا  که  همانطور  بگیرید، 
گلچینهای  میدهد،  شرح  مدرن«  خوانندۀ  »شکلگیری 
از نظر زیباشناسی گردآوری میشدند  اولیه کمتر  ادبی 
داشتن  به خاطر  که  کتاب فروشانی  و  ناشران  سلیقۀ  تا 
حق کپی کتاب آنها را ترویج میدادند و چون شاعران 
میخواستند که آثارشان در زمرۀ آثار گلچین شده قرار 
بگیرد، شروع می دادند به نوشتن شعرهای کوتاهتر، تا 

شانس انتخاب شدن شان را افزایش دهند.
»آن  کتاب  نویسندۀ  بانِل«  »توماس  گفتۀ  اساس  بر 
شکل  رایجترین   ،۱8۰۰ اوایل  در  تجارت«  بدنامترین 
و  یک نواخت  اشعار  از   مجموعه یی  چاپ  انتشار، 
این  چون  و  بود؛  نویسنده  یک  آثار«  کامل  »مجموعۀ 
کتابها ظاهر خوبی داشتند، همه فکر میکردند که خوب 
هستند ـ نسخۀ آلدایِن مجموعه آثار شعرای انگلیسی 
جعبۀ  با  بود،  شده  چاپ  مراکش  در   )۱8۳۰-5۲(
مرمرین و جلد برجسته و طالکوبی شده ـ هر کدام از 
این جلدهای دکوری انگار که فریاد میزد »ادبیات«.)هر 
کسی سرش را به نشانۀ تعظیم در برابر کتابهای بزرگ 
خم نمیکند، ادبیات را نمی شناسد(. دوایت مک دونالد 
نویسنده گان  از  کوچک  آثار  گفت:   ۱۹5۲ سال  در 
کوچک  نویسندههای  از  بزرگ  آثار  به  همیشه  بزرگ 
ترجیح داده شدهاند. بنابراین تقریبًا تمام آثار کسی مثل 
اما  ورونایی«،  آقای  »دو  حتا  دسترساند،  در  شکسپیر 
»داکتر فاستوس« اثر مارلو یا »دوشیزۀ مالفی« اثر وبستر 
تمام  تقریبًا  نیستند.  شدنی  پیدا  جانسن  اثر  »ولپن«  تا 
اشعار میلتون موجود است، اما نه »دان«، نه »هریک«، 
جز  به  دیگری  انگلیسی  شاعر  هر  کاًل  یا  »مارِول«  نه 

»چاسر« و »شکسپیر.«
اما این کوته فکری و بسیار افراطی است که ادعا کنیم 
تجارت به تنهایی عامل رشد و شکوفایی ادبیات شد. 
درست است که گلچینها و کتابهای سریالی، بر ساخت 
معنی  بدان  این  اما  بود  گذاشته  تأثیر  رمانها  و  اشعار 
نبود که نویسنده گان جنبۀ زیباشناختی آثارشان را کنار 
با  نه  اگر  معیار  شکلگیری  بگیرند.  نادیده  و  بگذارند 
اعتماد  قابل  معتبر و  اما  توافق عموم،  یک پارچه گی و 

نزد خواننده گان آگاه باقی ماند.
سرانجام، معیاری که پیشتر نشریات و مجالت عهدهدار 
رعایت آن بودند، تبدیل به ضمیمۀ موسسات آموزش 
ادبیات  و  انگلیسی  برجستۀ  استادان  که  شد،  عالی 
بعدها نویسنده گان و  به کار میگرفتند و  مقایسه یی را 
شاعران مشهور را برای حراست و حفظ آن استخدام 
دانشگاه  رییس  الیوت  چارلز   ،۱۹۰۹ در  میکردند. 
به راحتی  میتواند  کسی  هر  که  کرد  اعالم  هاروارد 
خواندن  به  روزانهاش  وقت  از  دقیقه   ۱5 صرف  با 
کتابهایی که در یک قفسۀ »پنج فوتی« جا میشود، دارای 
تحصیالت در علوم انسانی شود. قفسهیی که معلوم شد 
دقیقًا پنجاه و یک کتاب در آن جا میگیرد که با عنوان 
»کالسیکهای هاروارد« توسط انتشارات »پی.اف کلیر و 
سان« به چاپ رسیده بود و نزدیک به ۳5۰.۰۰۰ سری 

از آن به فروش رفت. 
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هشدار از هدر رفتن هزینه های...
امور  در  امریکا  ویژه  بازرس  سوپکو،  جان  رویترز، 
باید  امریکا  دولت  داشت:  اظهار  افغانستان  بازسازی 
نحو فعالیت خود در افغانستان را تغییر دهد و شرایطی 
سختگیرانه تر برای کمک های خود اعمال کرده و نظارتی 
بسیار نزدیک تر بر مصرف پول هایش در افغانستان داشته 

باشد.
در  امریکا  سفارت  محل  از  که  مصاحبه یی  در  سوپکو، 
کابل انجام داد، گفت: اگر ما شرایطی سخت تری را بر 
صرف هزینه ها اعالم نکنیم و نظارت کاملی نداشته باشیم 
و اگر ما وضعیت افغانستان را در نظر نگیریم، خطر هدر 

دادن هزینه هایمان را به جان خریده ایم.
وی گفت: ما کارشناسانی را به خدمت گرفته ایم تا درباره 
بهتر  بازسازی  چگونگی  و  شده  فراگرفته  درس های 
افغانستان به منظور پوشش مسایل این کشور شامل مواد 

مخدر، فساد و مدیریت، گزارش هایی را تهیه کنند.
سوپکو همچنین خاطرنشان ساخت که توصیه های وی 
امریکا  بین المللی  توسعه  آژانس  به  کارشناسان  دیگر  و 

همواره لحاظ نمی شود.
که  است  این  نگران  خاص  طور  به  که  کرد  تاکید  وی 
شدن  بدتر  و  افغانستان  از  خارجی  سربازان  خروج 
هزینه های  بر  نظارت  برای  را  کار  کشور  این  وضعیت 
برای  امریکا  بین المللی  توسعه  آژانس  شده  داده  وعده 

افغانستان سخت تر کند.

محمد اکرام اندیشمند                                           

شوروي مؤفقیت خود را در تداوم و پایان جنگ در 
افغانستان بر اساس تجارب گذشته از آسیاي میانه و 
مناطق قفقاز محاسبه کرده بود و این تجارب حتا به 
دو قرن پیش از حکومت بلشویک ها در دوره هاي 
بر  مذکور  مناطق  مسلمانان  با  تزاري  ارتش  جنگ 
مي گشت: »روسیۀ تزاري قیام مسلمانان مناطق قفقاز 

تا ۱878  تا ۱85۹ و۱877  در سال هاي ۱785، ۱8۲5،  را 
بسیار  تلفات  با  چند  هر  داغستان  و  چیچین  در  میالدي 

سنگین قواي خود سرکوب کرد. 
بعداً حکومت شوروي قیام هاي مشابه را در مناطق مذکور 
و سایر مناطق قفقاز طي سال هاي ۱۹۱8 و۱۹۴۱ تا ۱۹۴۲ 
در هم کوبید. در مناطق مسلمان نشین آسیاي مرکزي نیز 
نخست روس هاي تزاري و سپس رژیم بلشویکی قیام هاي 
شدید  درگیري  و  جنگ  سال ها  از  بعد  را  مردم  مختلف 
جنگ  و  نظامي  فشار  از  عالوه  شوروي  کردند.  خاموش 
مرکزي،  آسیاي  و  قفقاز  مناطق  قیام هاي  سرکوبي  براي 
به  کار بست که منتج به شکست  سیاست هاي دیگري را 
قیام ها و تسلط شوروي بر آن مناطق گردید. جلب همکاري 
افراد متنفذ و اقوام، درگیر ساختن یک قوم با قوم و منطقۀ 
دیگر، تبعید دسته جمعي یا مهاجرت اجباري برخي اقوام 
جزیرۀ  تاتارهاي  و  چیچین ها  چرکس ها،  مانند  مسلمان 
از  میالدي   ۱۹۴۳ و   ۱87۰  ،۱856 سال هاي  در  کریمه 
روش هایي بود که هم روس هاي تزاري و هم روس هاي 
مسلمان  مناطق  کامل  اشغال  و  آرام سازي  براي  بلشویک 

نشین آسیاي مرکزي و ماوراي قفقاز به کار بستند.«) ۱ ( 
سرکوبي  در  فوق الذکر  تجارب  داشتن  با  روس ها 
مقاومت هاي آزادي خواهانه مطمین بودند که به مقاومت و 
جهاد افغانستان هم غالب مي شوند. آن ها در افغانستان تمام 
از  مقاومت  سرکوبي  براي  گرفتند.  به کار  را  فوق  تجارب 
تمام امکانات نظامي استفاده کردند. جدیدترین سالح هایی 
مورد  افغانستان  در  بود  نشده  آزمایش  زمان  آن  تا  که  را 
امتحان قرار دادند. بم افگن هاي سو ۲5 اولین بار به سرزمین 

افغانستان بم ریختند.
فرمانده  آخرین  گورومف،  بوریس  جنرال  نوشتۀ  به   
»کارشناسان  افغانستان:  در  شوروی  اشغالگر  نیروهای 
نظامي، طراحان، انجینران و تکنیسن ها پیوسته کارآیي این 
هواپیماها را زیر مراقبت داشتند و در روند نبردها همواره 
با در نظر داشتن دست آوردهاي عملي مي کوشیدند، کارآیي 
آن ها را بهبود بخشیده و توان رزمي آن ها را باالتر ببرند. 
از  گروهي  با  ارتش شوروي  زرهي  نیروهاي  ادارۀ  رییس 
انجینران طراح تانگ و رییسان کارخانه هاي عظیم اسلحه 
سازي به افغانستان آمدند تا راه هاي بهبود کارآیي تانک ها 
را بررسي کرده و دریابند که چگونه مي توان سرنشینان یک 

زره پوش را هنگام برخورد با مین نجات داد.« )۲( 
عملیات نظامي قواي شوروي بسیار بي رحمانه و وحشت بار 
نظر  مورد  منطقۀ  به  شدن  داخل  از  پیش  مي یافت.  انجام 
وجب وجب خاک آن را از زمین و هوا آتش مي گشودند 
مي پرداختند.  کشتار  و  قتل  به  منطقه شده  داخل  و سپس 
به  خورشیدی،   ۱۳6۳ بهار  در  وقتي  شوروي  نیروهاي 
ولسوالي خوست و فرنگ توسط ده ها فروند چرخبال نیرو  
پیاده کردند، طي یک هفته اقامت شان در ولسوالي مذکور 
بیش از یک صد نفر اهالي دهکده هاي درۀ  فرغانبل، دامنه، 
بودند  زنان  پیر  و  پیرمردان  اکثراً  که  را  فلک  فارزو چرخ 
از دهکده هاي  قتل رسانیدند. عساکر شوروي در یکي  به 
شان  خانه هاي  از  که  را  نفر  هفده  فرغانبل  درۀ  کوچک 
دستگیر کردند به آتش کشیدند. شوروي ها آن ها را به زمین 
خوابانیده به روي بدن شان پتوهاي عسکري انداختند بعداً 

بروي پتوها تیل پاشیدند و آن گاه حریق ساختند. )۳( 
شوروي ها از کارهاي استخباراتي و جاسوسي براي سرکوبي 
مقاومت نیز استفاده کردند. ترور فرماندهان، خریداري آنان، 
نفاق و جنگ هاي داخلي میان مجاهدین و تشکیل  ایجاد 
قوت هاي ملیشیا از اقوام مختلف و سوق آن ها در جنگ با 
مجاهدین تاکتیک دیگر براي پیروزي در جنگ افغانستان 
شوروي  عمل کردها،   و  تاکتیک ها  این  هیچ کدام  اما  بود. 
نه  نگردانید.  نایل  افغانستان  در  اهدافش  به  رسیدن  در  را 
رژیم طرف دار آنها در کشور استحکام یافت و نه مقاومت 
بعدها  مجاهدین سرکوب و تضعیف گردید. آن گونه که 
جنراالن شوروي به این ناکامي اعتراف کردند: » بسیاري از 
افسران اعزام شده به افغانستان به زودي دریافته بودند که 
اجراي عملیات رزمي همانند نفس اعزام نیرو به افغانستان 
سودي در بر ندارد. چون هیچ چیزي به جز از تلفات جاني 
براي سپاهیان ما و مردم افغانستان به ارمغان نخواهد آورد.« 

 )۴(
جنگ افغانستان به صورت فزاینده اقتصاد بحراني و رژیم 
توتالیتر شوروي را زیر فشار شدید قرار مي داد. به اعتراف 
جمهور  رییس  و  شوروي  اسبق  وزیرخارجۀ  شواردنادزه 
بعدي گرجستان مصرف جنگ در افغانستان ساالنه به ده 
اقتصادي  ضربۀ  بزرگترین  این  که  مي رسید  دالر  میلیارد 
افغانستان  در  قواي شوروي  تلفات  بود.  پیکر شوروي  بر 
که مسکو آن را از جامعۀ شوروي پنهان مي کرد سرانجام 
براي مردم بر مال گردید و نا رضایتي هاي اجتماعي را هر 
چنین  موجودیت  با  آورد.  بوجود  محدود  پیمانۀ  به  چند 
پیدا بود. احتمال پیروزي شوروي  نا  پایان جنگ  فشارها، 
در این جنگ بسیار مبهم و تاریک به نظر مي خورد. به قول 
جنرال گروموف آخرین فرماندهان عمومي قواي شوروي 
را  افغانستان   )۱۳6۴  (  ۱۹85 سال  سیماي  افغانستان  در 

مي توانست تنها یک کلمه بازتاب دهد، »بن بست«. 

برژنف در حاکمیت شوروي که فرمان اشغال افغانستان را 
صادر کرده بود وجود نداشت. بعد از مرگ او دو جانشین 
پیر نیز مرده بودند.  و کرملین در اختیار شخص جوان تري 
نظام  فرسودگي  گورباچف  بود.  آمده  در  گورباچف  به نام 
و  مي کرد  لمس  وضوح  به  داخل  از  را  روسی  کمونیزم 
این  افغانستان  در  شوروي  درگیري  ادامۀ  که  بود  دریافته 
فرسودگي را تا پرت گاه فروپاشي مي کشاند. معهذا او جنگ 
نومبر   ۱۳ در  و  نامید.  چکان«  خون  »زخم  را  افغانستان 
۱۹86 ) قوس ۱۳65( در جلسه اعضاي دفتر سیاسي حزب 
کمونیست شوروي گفت: » ما درافغانستان اآلن شش سال 
نکنیم  را عوض  رفتار خود  هرگاه  و  مي جنگیم  که  است 
شایستگي  بر  کار  این  جنگید.  خواهیم  دیگر  سال  بیست 
انکشاف ُرخ دادها سایه خواهد  بر  تاثیرگذاري  بر  مبني  ما 

افگند. « )5( 
اما گورباچف شاید به خوبي مي دانست که جنگیدن براي 
شوروي در افغانستان در بیست تا سي سال به معني پایان 
دادن به عمر شوروي و نظام کمونیزم است. هر چند که 
آن  از  پیشتر  بسیار  روسی  کمونیزم  امپراتوری  و  شوروي 
سقوط کرد. خارج ازکرملین، در معرکه هاي جنگ، جنراالن 
ناتواني و  و فرماندهان ارتش سرخ بیشتر از رهبران شان 
قول  به  مي کردند.  درک  افغانستان  جنگ  در  را  بست  بن 
جنرال گروموف: »  . . .   افسران و جنراالن خود بیش از 
هرکسي دیگري به این نتیجه رسیده بودند که الزم است تا 
سپاه چهلم را بدون قید و شرط کاماًل از افغانستان بیرون 

در  مجموع  در  مي توانیم  ما  آیا   .  .  . کرد 
عقل سلیم  گردیم؟  پیروز  افغانستان  جنگ 
پاسخ مي دهد که در »جنگ در برابر مردم« 
پیروزي ممکن نیست. . . .به زور اسلحه در 
افغانستان هیچ چیزي را نمي توانیم به دست 
بیاوریم. مهم ترین مسأله براي ما این بود که 
بسیاري  و  مي دادیم  ُکشته  افغانستان  در  ما 

نمي دانستند براي چه و براي که؟)6(
یا  بازسازي  معروف  سیاست  شوروي  در  گورباچف 
به سوي  سیاست  این  بنیاد  بر  کرد.  اعالم  را  »پروستریکا« 
از خروج  و  قدم گذاشت  امریکا و غرب  با  روابط  بهبود 
عساکر شوروي از افغانستان سخن گفت. با خروج قواي 
شوروي از افغانستان تغییر در رهبري جمهوري دمکراتیک 
افغانستان از سوي کرملین ضروري پنداشته مي شد. داکتر 
ببرک  جاي  به  جاسوسي)خاد(  سازمان  رییس  اهلل  نجیب 
این تحوالت، معاهدۀ ژنو  به دنبال  انتصاب گردید.  کارمل 
میان وزراي خارجه پاکستان، افغانستان، شوروي و امریکا 
در ۱۴ اپریل ۱۹88 ) ثور ۱۳67( به امضاء رسید و راه نه 
هموار  قواي شوروي  براي خروج  آب رومندانه یي  چندان 
گردید. خروج ارتش چهل در ۲6 دلو ۱۳67 از افغانستان 
تکمیل شد. آخرین نظامي شوروي که پُل حیرتان را عبور 
کرد، جنرال بوریس گروموف فرمانده عمومي ارتش چهل 
بود. هشتاد هزار سرباز و افسر ارتش چهلم شوروي ۳۳۳5 
روز قبل با مدرن ترین سالح هوایي و زمیني وارد افغانستان 
حزب  حکومت  برابر  در  مقاومت  و  جنگ  تا  بود  شده 
دمکراتیک خلق را خاموش کند و پایه هاي حاکمیت حزب 
مذکور را را استحکام بخشد. اما آن روز قواي اشغالگر در 
حالي افغانستان را ترک گفتند که بیش از نیم شان کشته، 
سترجنرال  بودند.  شده  اسیر  و  مفقود  معلول،  مجروح، 
محمود قارییف سرمشاور نظامي نجیب اهلل آخرین رییس 
تلفات و ضایعات قواي  حکومت حزب دمکراتیک خلق 
شوروي را با این ارقام بیان مي کند: » ۱۴۴5۳ نفر کشته که 
۱۳8۳۳ نفر از ارتش، 57۲ نفر از کي جي بي، ۲8 نفر از 
وزارت داخله و66۴ نفر مشاورین و مترجمان بودند. تعداد 
مجروحین به ۴۹۹8۳ نفر مي رسید که ۳86۱۴ نفرآن بهبود 
یافتند و666۹ نفر معیوب باقي ماندند. و ۳۳۰ نفر مفقود 

االثر شدند. 
تعداد وسایل و وسایط نظامي تخریب شده که شامل انواع 
هواپیماها، تانک و وسایل زرهي مي شد به این شرح بود: 
۱۰۳ فروند هواپیماي بم افگن، شکاري و ترانسپورتي، ۳۱7 
فروند هلیکوپتر، ۱۴7 دستگاه تانک، ۱۳۱۴ دستگاه نفربرها 
 ۱۱۳۰۹ هاوان،  و  توپ  دستگاه   ۴۳۳ زرهي،  خودرو  و 
وسایل انجنیري، ۱۱۳6۹ دستگاه مخابراتي و ۱۱۳8دستگاه 

قومانداني.«)7(
برعکس، جنگ و مقاومت در برابر دولت  گسترش یافته 
بود. آیندۀ حاکمیت حزب دمکراتیک خلق در پردۀ ابهام و 
تاریکي قرار داشت. و آیا این براي شوروي ها شکست بود؟ 
شوروي  قواي  فرمانده  آخرین  گروموف  بوریس  جنرال 
در  را  بازنده  و  برنده  تعیین  هرجنگي،  پایان   « مي گوید: 
بستگي از مقاصدي که هر یک از جوانب درگیر مي کوشیده 
اند به دست بیاورند، در قبال دارد. ...   مبنایي براي تایید 
این مطلب که سپاه چهلم شکست خورده، وجود ندارد. به 
نیز بي  افغانستان  پیروزي در جنگ  به  همان میزان تظاهر 

پایه است. «)8(
هرگاه دست رسي به مقاصد مسکو را در جنگ افغانستان 
آن طوري که جنرال گروموف اشاره مي کند به عنوان شرط 
نتیجه  این  به  فاصله  بال  دهیم،  قرار  توجه  مورد  پیروزي 
خوردند.  شکست  افغانستان  در  شوروي ها  که  مي رسیم 
به گونه یي که گروموف از فراز رود آمو به عنوان آخرین 
سرباز اشغالگر عبور کرد، مي توان آن را دلیل شکست یک 
قواي اشغالگر و متجاوز خواند. جنرال گروموف قوماندان 
عمومي قواي اشغالگر شوروي با پاي پیاده و سري خمیده 
از پُل رودخانۀ آمو گذشت و به عقب نگاه نکرد. او بعداً 
من   « داشت:  بیان  چنین  لحظات  آن  در  را  احساسش 
آخرین سپاهي شوروي بودم که سرزمین افغانستان را ترک 
مي گفتم. در این لحظات واپسین در درونم خالء بزرگي را 
احساس مي کردم، زیرا در پیش رویم آیندۀ گنگ و تاریک 

و در پشت سرم گذشتۀ تهي و برباد رفته را دیدم. «)۹(
رویکردها:

دخالت  افغانستان،  جنگ  روا،  واولیویه  بریگو  اندره   -  ۱
شوروی ون هضت مقاومت، مترجم به فارسی، ابولحسن 

سرو مقدم، چاپ مشهد، سال ۱۳66، ص 65
افغانستان،  ارتش سرخ در  بوریس گروموف،  ۲ - جنرال 

برگردان به فارسی، عزیزآریانفر، ص۱۰۰
حمالت  در  شخصاً  که  نگارنده  یادداشت های  از    -  ۳
کماندویی نیروهای شوروی و حکومت مورد حمایت شان 
بغالن  والیت  فرنگ  و  ولسوالی خوست  به  افغانستان  در 
شاهد بسیاری از این قتل ها بودم  برخی را شاهدان عینی به 

نگارنده بیان داشتند.
۴ - ارتش سرخ درافغانستان، ص ۱۰7

5 - همان مآخذ، ص۱75
6 - مآخذ باال، صفحات ۱۹7، ۱۲۱ و۱۴۱

7 - ستر جنرال محمود قارییف، افغانستان پس ازبازگشت 
آریانفر، چاپ  عزیز  به فارسی،  برگردان  سپاهیان شوروی، 

ایران، سال ۱۹88، ص ۲۰۰ 
 8 - ارتش سرخ درافغانستان ، ص ۲۲۲ 

۹ - همان مآخذ، ص۲۳۰
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واشنگتن برای پکن جا...
صلح افغانستان این پیام را می رساند که در سیاست خارجی 

چین تغییرات اساسی به وجود آمده است.
دیوید سیدنی دیپلمات سابق امریکایی در کابل و پکن، نیز 
چندی پیش گفته بود: چین با امریکا در افغانستان رقابت 
می کند و به دنبال این است که ثابت کند نسبت به واشنگتن 

عملکرد بهتری داشته و می تواند بهتر عمل کند.
چندی است که زمزمه ها از سفر هیأت طالبان به چین برای 
و  افغانستان  صلح  مذاکرات  در  کشور  این  میانجی گری 
حمایت برخی کشورها از جمله پاکستان و چین به گوش 

می رسد.
کرده  اعالم  اعالمیه یی  انتشار  با  افغانستان  خارجه  وزارت 
بود: قرار است چین جهت پایان دادن به نامالیمات موجود 
میان افغانستان و پاکستان و پیگیری مذاکرات روند صلح، 

هیئتی امنیتی را به کابل و اسالم آباد بفرستند.
در اعالمیه آمده بود که جزئیات و چگونگی این مسأله از 
سوی »شین شی جی« کاردار سفارت چین در کابل با عتیق اهلل 
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  اداری  معاون  عاطف مل 

مطرح شده است.
پس از انتشار این خبر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
قطر  در  طالبان  بر سفر هیأت  مبنی  اخباری  انتشار  از  پس 
در  میانجیگری  برای  پکن  آمادگی  اعالم  از  کشور  این  به 

مذاکرات صلح افغانستان با طالبان خبر داده بود.
هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت بود: 
افغانستان،  دولت  اعضای  نشست  برگزاری  از  کشور  این 

پاکستان و نمایندگان گروه طالبان افغان حمایت می کند.
وی با اشاره به از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان اظهار 
داشت: چین همسایه و دوست افغانستان است و از نزدیک 

پیشرفت های این کشور را نظارت می کند.
در پی انتشار چنین اخباری، جیمز دابینز نماینده ویژه سابق 
گفت وگوی  یک  در  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا 
تلویزیونی با اشاره به سفر ماه گذشته هیأت طالبان افغانستان 
به چین اعالم کرده بود که امریکا از میزبانی هیأت طالبان 

توسط چین پشتیبانی می کند.
با توجه به انتشار این اخبار، به نظر می رسید که مذاکرات 
صلح افغانستان با میانجی گری چین به زودی آغاز می شود 
مذاکرات  اعالمیه یی هرگونه  انتشار  با  افغانستان  طالبان  اما 
صلح این گروه با دولت افغانستان در کشور چین را رد کرد.
مورد  در  آنچه  درباره  بود:  آمده  گروه  این  اعالمیه  در 
میانجیگری کشور چین در مورد گفت وگوهای صلح طالبان 
امارت  که  گفت  باید  می شود،  گفته  افغانستان  دولت  با 
اسالمی به موضع قبلی خود پایبند بوده و هیأت ما به هیچ 

کشوری سفر نکرده است.
به نظر می رسد که امریکا پس از صرف هزینه های فراوان در 
افغانستان و کسب دستاوردهای دور از حد انتظار مقامات 
در  طالبان  گروه  شدن  نیرومندتر  همچنین  و  کشور  این 
از  قدرت  در  طالبان  کردن گروه  دنبال سهیم  به  افغانستان 

طریق آغاز مذاکرات صلح با حضور طرف سوم است.
دنبال گسترش  به  از گذشته  باید دید، چین که خود  حال 
مورد  که طرف  نظر می رسد  به  و  بوده  افغانستان  در  نفوذ 
شریک  می تواند  است،  طالبان  و  افغانستان  برای  اعتمادی 
خوبی نیز برای امریکا در تحوالت افغانستان و منطقه باشد 

یا خیر.

بازگشت ناکام
یادداشت:

سربازان شوروي سابق، در ششم جدی 
سال  135۸ هجري شمسي کشور ما را مورد 

تجاوز قرار داده بود و سرانجام در اثر 
جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان 

در  26  دلو سال  1367 خورشیدي از کشور 
اخراج شدند.

تجاوز قشون سرخ به کشور هر چند براي 
مردم حادثه یي دردناك و ناخوشایند بود و 
بیش از یک میلیون افغان کشته، هزاران 

تن معیوب و میلیون ها تن مجبور به مهاجرت 
شدند؛ اما توانست اتحاد و برادري را در 
میان تمامي اقوام و گروه هاي مردمي رقم 

بزند.
با هجوم گسترده سربازان شوروی به 

خاك کشور،مقاومت های مردمي در دفاع 
از آزادي، تمامیت ارضي و اعتقادات خود 

بسیار پر شور بود و مجاهدین با عزم راسخ 
خود توانستند، عظمت سیاسي ،اقتصادي و 

نظامي شوروي را به چالش بکشند.
اخراج قشون سرخ شوروی از کشور نشان 
داد که اگر مردم بخواهند، تسلط بیگانگان 
را نپذیرند و در برابر یورش آنان به دفاع 
برخیزند،حتما به پیروزي دست مي یابند.
همه ساله از این روز تاریخی در کشور 

تجلیل به عمل می آمد اما در سال های اخیر 
از تجلیل این روز به گونه رسمی خبری 

نیست. 
به اعتراف خود شوروی ها و مقام های 
برجسته آنان، ارتش سرخ بیشترین 

شکست و آسیب را در آن روزگار از ناحیه 
جبهات احمدشاه مسعود، متحمل شده 

بودند.
احمدشاه مسعود )قهرمان ملی کشور( با 
شکست شوروی و خروج سر افگنده آنان 

از افغانستان، توانست نامش را به خط سبز 
در تاریخ حک کند و سبب آزادی کشورهای 

دیگر از حلقه شوروی شود.
ملت مسلمان و قهرمان افغانستان در این 

روز صحنه خروج آخرین سرباز متجاوز 
شوروی سابق را از خاك کشور یک بار دیگر 

در ذهن خویش به تماشا می نشینند و 
احساس غرور می کنند از اینکه توانستند 
متجاوزان شوروی تا دندان مسلح را مجبور 
به عقب نشینی کنند؛اما از سویی با تأسف 

احساس غم و اندوه دارند از اینکه به 
علت برخی عوامل داخلی و خارجی آرزوها 

و خواسته های شان برآورده نشد و 
نتوانستند طعم شیرین صلح و آبادانی را 

بچشند.
مقاله محمداکرام اندیشمند به بحث خروج 
و حمله شوروی ها به افغانستان پرداخته 

است.
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مقدماتی  بازی های  در  افغانستان  کرکت  تیم 
کرکت  تیم  آوره،   5۰ کرکت  جهانی  جام 

امارات متحده عربی را شکست داد.
میلبورن  شهر  در  گذشته  روز  که  بازی  این 
آسترالیا برگزار شد، تیم افغانستان با از دست 
دادن ۹ بازیکن ۳۰۹ دوش را در 5۰ آور برای 
تیم امارات متحدۀ عربی هدف تعین کرد، اما 
این تیم در ۴8 آور صرف توانست ۲۹۴ دوش 
مغلوب  تفاوت ۱۴ دوش  با  و  انجام دهد  را 

تیم افغانستان شد.
آماده گی های جام جهانی  به خاطر  بازی  این 

کرکت برگزار شده بود.
پیش از این تیم ملی کرکت هند در یک بازی 
دوستانه تیم ملی کرکت افغانستان را شکست 
پنجاه  در  هند  تیم  مسابقه  این  در  بود.  داده 
آور ۳6۴ رنز انجام داد و افغانستان در مقابل 

توانست ۲۱۱ رنز انجام بدهد.
افغانستان  کرکت  ملی  تیم  کپتان  نبی،  محمد 

پس از پایان این بازی، از بیتنگ کرکت بازان 
افغانستان ستایش کرده گفته بود:

کامل  طور  به  ما  که  است  این  مثبت  نقطۀ   «
پنجاه آور را بازی کردیم و از این بازی تجربه 

حاصل کردیم.«
با  عربی  متحده  امارات  کرکت  ملی  تیم 
شکست  دومین  افغانستان،  برابر  شکست 
اش را تجربه کرد. این تیم قباًل در برابر تیم 
با تالش فروان  بود و  میدان رفته  به  آسترالیا 

نتوانست پیروز میدان شود.
شهر  در  شنبه  روز  به  کرکت  جهانی  جام 
کرکت  تیم های  دیدار  با  نیوزیلند  کریسچرچ 

سریالنکا و نیوزیلند آغاز خواهد شد.
و  بیست  تاریخ  به  مسابقات  این  نهایی  بازی 

نهم مارچ در آسترالیا برگزار می شود.
افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام 

جهانی کرکت 5۰ آوره شرکت کرده است.

کرده  صعود  تیم  را  بارسلونا  نباید  کرد  عنوان  بارسلونا  هافبک 
به  هیچوقت  کرد  عنوان  همچنین  او  دانست.  نهایی  دیدار  به 

توانایی های هم تیمی هایشان شک نکرده است.
بارسلونا موفق شد با برتری ۳ بر یک برابر ویارئال گام بلندی 
برای صعود به دیدار نهایی کوپا دل ری بردارد. آندرس اینیستا 
هافبک طراح بارسلونا که عملکرد خوبی برابر زیر دریایی های 
زرد از خود به نمایش گذاشت گفت: تیم ما از همان ابتدا ابتکار 
عمل را در دست گرفت و توانست بازی خوب و روانی را به 
نمایش بگذارد. درست است که خیلی دیر به گل اول رسیدیم 
ولی من هیچوقت به توانایی هایمان شک نکردم و می دانستم که 
اگر می توانستیم گل اول را به ثمر برسانیم در ادامه بهتر می شویم 

و می توانیم اختالف را بیشتر کنیم.
هافبک بارسلونا ادامه داد: وقتی تیم حریف توانست گلزنی بکند 
و بازی را به تساوی بکشاند نیز نترسیدیم و تنها یک دقیقه بعد 
توانستیم گل دوم را به ثمر برسانیم و در ادامه با به ثمر رساندن 

گل سوم خیالمان برای بازی برگشت راحت شد.
بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا باید برابر منچستر سیتی به میدان 

برود.
اینیستا در گفت وگویی که با روزنامه مارکا اسپانیا داشت، گفت 
که او و هم تیمی هایش نه از منچسترسیتی و نه از هیچ تیم دیگری 
نخواهند ترسید: »از رویارویی با هیچ تیمی ترس نداریم. وقتی 
کار  که  می بری  پی   می روی  میدان  به  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
سختی پیش رو داری و با حریف آسانی روبه رو نیستی. دیدار 
از  داریم. منچسترسیتی یکی  پیش رو  حساس و هیجان انگیزی 
نتایج قرعه کشی این  قوی ترین تیم های حال حاضر اروپاست. 
شد که ما باید با آنها در یک هشتم نهایی به میدان برویم. کامال 

آماده این دیدار هستیم و هیچ گونه ترس و دلهره یی نداریم.
آندرس  کنار  در  بارسلونا  پیراهن  با  در سال ۲۰۰۹  توره  یحیی 
اینیستا به میدان رفت و موفق شد با این تیم شش جام به دست 
از  یکی  و حاال  منچسترسیتی رفت  به  در سال ۲۰۱۰  او  آورد. 
این  به  پاسخ  در  اینیستا  است.  تیم  این  بازیکنان  تاثیرگذارترین 
افراد در زندگی فوتبالی او چه کسانی  سوال که تاثیرگذارترین 
و  گوآردیوال  پپ  به  زیادی  عالقه  کودکی  در  گفت:  بوده اند، 

خوشبختانه  بودند.  من  الگوهای  آنها  داشتم.  الدروپ  مایکل 
از شادی  پر  برآورده شد و چهار سال  کودکی ام  دوران  رویای 
گوآردیوال  مدیون  من  کردم.  گوآردیوال سپری  با  را  موفقیت  و 

هستم. او تاثیر زیادی در رسیدن من به این جایگاه داشت.
بچه ها و  با  کار کردن  به  زیادی  اسپانیا عالقه  فوتبال  پیکاسوی 
آموزش آنها دارد. او گفت: عالقه زیادی به تدریس برای کودکان 
دارم و حتی مدرک آن را هم کسب کردم اما فوتبال زندگی من 

را دستخوش تغییر قرار داد.
جنوبی  آفریقای   ۲۰۱۰ جام جهانی  در  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
از پیش رو برداشت و جام  با یک گل هلند را  فینال  در دیدار 
قهرمانی را باالی سر برد. تک گل الروخا را در این دیدار آندرس 
برابر  این هافبک طراح می گوید گلی که  به ثمر رساند.  اینیستا 
او در مستطیل  به ثمر رساند مهم ترین گل دوران حضور  هلند 
سبز است: »گل بسیار حساسی به ثمر رساندم؛ چرا که باعث شد 
اسپانیا جام قهرمانی را باالی سر برد. بدون شک حساس ترین گل 
دوران ورزشی ام بود. البته نباید فراموش کنم گلی هم که برابر 
چلسی در نیمه نهایی لیگ قهرمان اروپا در سال ۲۰۰۹ به ثمر 

رساندم، بسیار لذت بخش بود.«

جاسوسان پاکستانی در آی اس آی پس از سال ۲۰۰۱ مجبور شدند 
تا با نیروهای طالبان ارتباط برقرار کنند چرا که دولت کرزی توسط 
غیرپشتون ها هدایت می شد؛ کسانی که به دنبال منافع هندی ها بودند

رییس جمهور سابق پاکستان که به حمایت از نیروهای طالبان و پناه 
دادن به آن ها در طول دوره تصدی گری خود متهم است، با اذعان به 
این که در دوران حکومتش برای تضعیف حامد کرزی می کوشیده، 
خواستار پایان دادن به حمایت از جنگ نیابتی کشورش با هند در 

افغانستان شد.
بازنشسته  جنرال  و  پاکستان  سابق  رییس جمهور  مشرف،  پرویز 
ارتش این کشور در مصاحبه با روزنامه گاردین اذعان کرد، در طول 
می کرده  تالش  همواره  پاکستان  رییس جمهوری  عنوان  به  خدمتش 
تضعیف  را  افغانستان  سابق  رییس جمهور  کرزی،  حامد  دولت  تا 
کمک  پاکستان  به  زدن  ضربه  برای  هندی ها  به   « او  که  چرا  کند 
با اشرف غنی،  تا کاماًل  اکنون زمان آن رسیده  اما  می کرده است. » 
رییس جمهور فعلی افغانستان همکاری کرد؛ کسی که به گفته مشرف 

»آخرین امید برای ایجاد صلح در منطقه است.«
مشرف در این باره می گوید: در زمان دولت کرزی، افغانستان برای 
به همین دلیل ما هم علیه منافع  پاکستان تالش می کرد و  تضعیف 
این کشور فعالیت می کردیم. روشن است که ما باید از منافع کشور 

خودمان حمایت می کردیم.
وی ادامه داد: اما اکنون اشرف غنی به قدرت رسیده و تالش می کند 
تا تعادل را در افغانستان بازگرداند. ما نیز باید کاماًل با او همکاری 

کنیم.
با این حال می توان گفت که سخنان مشرف درباره غنی به اقدامات 
رییس جمهوری افغانستان در اوایل دوران ریاستش برمی گردد. غنی 
در اولین ماه خدمتش به عنوان رییس جمهور افغانستان نه تنها توافق 
برای  را  خود  نیروهای  بلکه  تعلیق  را  هند  با  کشورش  تسلیحاتی 
مبارزه با گروه های شبه نظامی ضدپاکستانی در شرق افغانستان اعزام 

کرد.
اعزام شش  اقدام غنی،  بهترین و خوشایندترین  برای مشرف،  البته 

دانشجوی دانشکده افسری افغانستان به شهر ایبت آباد پاکستان برای 
آموزش در آکادمی نظامی این کشور بود.

و  داخلی  نیروهای  تالش  به  اشاره  با  اظهاراتش  ادامه  در  مشرف 
خارجی در افغانستان برای مبارزه با تاثیرات مخرب اقدامات هند در 
منطقه عنوان کرد: پاکستان کانال های خود را دارد، هند هم کانال های 
خود را دارد که مجراهایی سالم و درستی نیستند. من اعتراف می کنم 
افغانستان،  نفع  به  نادرست  کانال های  از  و  نیابتی  مبارزات  این  که 
پاکستان یا حتی هند نیست. این جنگ های نیابتی باید متوقف شوند.

کرزی  دولت  فعالیت های  درباره  ادامه  در  بازنشسته  جنرال  این 
 ۲۰۰۱ سال  از  پس  آی اس آی  در  پاکستانی  جاسوسان  می گوید، 
مجبور شدند تا با نیروهای طالبان ارتباط برقرار کنند چرا که دولت 
کرزی توسط غیرپشتون ها هدایت می شد؛ کسانی که به دنبال منافع 

هندی ها بودند.
وی در این باره می افزاید: به طور قطع ما به دنبال گروه هایی بودیم 
که بتوانند با اقدامات دولت هند علیه پاکستان مقابله کنند. در اینجا 
گروه های  با  ارتباط  برقراری  به  شروع  اطالعاتی  نیروهای  که  بود 
وابسته به طالبان کردند. به طور قطع آن ها با هم در ارتباط بودند و 

باید هم می بودند.
مسأله  این  بر  تاکید  ضمن  ادامه  در  پاکستان  سابق  رییس جمهور 
بزرگترین  دارای  هند  آیا  می کند:  اظهار  نیست  متنفر  هند  از  او  که 
تمام  است؟  دموکراتیک  فرهنگ  و  بشر  حقوق  مروج  دموکراسی، 
این ها گزافه است. هیچ حقوق بشری در هند وجود ندارد. مذهب 

این کشور خود ناقض حقوق بشر است.
حمایت  که  است  معتقد  نظامی  فرماندهان  تمام  مانند  نیز  مشرف 
برای  تالشی  منطقه یی  جدایی طلبان  از  هند  اطالعاتی  سازمان های 
متالشی کردن پاکستان است. وی در این باره می گوید: درگیری بین 
نهادهای اطالعاتی هند و پاکستان از زمان استقالل وجود داشته و از 
این به بعد هم وجود خواهد داشت. درست است که این درگیری ها 
باید متوقف شود اما این امر تنها زمانی ممکن است که هر دو طرف 

نسبت به حل مسائل و توقف ابراز تمایل کنند.

اینیستا:

 مـن مدیـون گـوآردیـوال هسـتم

ورزش
تیم کرکت افغانستان

 امارات را شکست داد

از روز جهانی رادیو در کابل...
رادیو  رییس  مدقق  عبدالغنی  هم چنان، 
افغانستان از پیشینۀ ایجاد رادیو در افغانستان 
صحبت کرده گفت: رادیو افغانستان نزدیک به 
پنجاه برنامه به زبان های مختلف تولید می کند 
ساعت  در  و  هفته  روزهای  جریان  در  که 

مختلف نشر می شود. 
نظر  در  افغانستان  رادیو  افزود:  مدقق  آقای 
دارد تا در آیندۀ نزدیک در کنار برنامه هایی به 
زبان انگلیسی، به زبان های زندۀ دیگر دنیا نیز 
را در  این رادیو  تا نشرات  برنامه پخش کند 

آسیا و اروپا بشنوند.
در این برنامه، پیام رییس جمهور غنی توسط 
ریاست  فرهنگی  مشاور  غضنفر  اسداهلل 
کنار  آقای غنی در  جمهوری خوانده شد که 
تبریکی این روز گفته بود: رادیو وسیلۀ ارزان 
و آسان است که در تمام دنیا به ویژه جوامع 
زیادی  طرف داران  از  مانده  عقب  و  فقیر 

برخوردار است.
به تعهدات  پیام، رییس جمهور  این  ادامۀ  در 
دولت در پیوند به آزادی بیان در کشور تأکید 
کرده، گفته است: امید دارم تا در رسانه های ما 
حضور جوانان نسبت به گذشته بیشتر شود تا 

از استعدادهای خالق آنان استفاده شود.
افغانستان یک دهه بعد از اختراع رسمی رادیو 
به خدمات رادیویی آشنا شد و نخستین برنامۀ 
امان اهلل شاه  رادیویی در سال ۱۳۰6 در زمان 
»کوتی  در  که  کابل  رادیو  ابتدایی  استیشن  از 
داشت،  موقعیت  کابل  آرتل  پل  در  لندنی« 
پخش شد. در سال ۱۳۲۰ استدیوهای مجهز 
به کمک کشور آلمان در پل باغ عمومی ایجاد 

شد.
بطری  با  رادیوهایی که  اولین   ۱۳۲8 سال  در 
موتر کار می کرد به کشور وارد شد و معموالً 
الی  پنج  از  شهر  هر  در  دستگاه ها  این  تعداد 
ده زیاد نبود. مردم کسانی را که دارای رادیو 

رادیو  نام  همان  به  بودند  گیرنده(  )دستگاه 
مسما می کردند و اغلب مردمان نزدیک به هم 
که  محلی  به  آن  رادیو  شنیدن  و  تماشای  به 

رادیو وجود داشت، می آمدند.
در سال های ۳۰ تا ۴۰خورشیدی، برق در اکثر 
مراکز شهرها تعمیم یافت و با تعمیم برق از 
و  عصری  استدیوهای   ۱۳6۴ تا   ۱۳۴۳ سال 
اعمار  عمومی  باغ  پل  در  رادیو  بزرگ  تاالر 

شد.
رادیو  شد  عرضه  بازار  به  که  رادیویی  اولین 
نفر می توانست  بود که یک  گوشکی کرستل 
در  بلندگوها  بعد  کند،  استفاده  آن  از 
بعدها  و  شد  نصب  مزدحم  چهارراهی های 

رادیوهای بزرگ تر به بازار آمد.
رادیو کابل در اوایل دو ساعت نشرات داشت 
از  بعد  داد،  افزایش  را  نشر  اوقات  بعدها  و 
سایمه  نطاقان:  اولین  صدای  چهل  سال های 
اکبر، مهدی ظفر، عبدالغفور ویاند، لطیفه کبیر 
سراج، مستوره شال شفیقه حبیبی و دیگران به 

گوش می رسید.
مستوره  کابل،  رادیو  آواز خوان  بانوی  اولین 
چادری  با  پروین  خانم  پسانترها  و  بود  جان 
می آمد و آواز می خواند و بعداً رخشانه، جلوه 
استاد  شیدا،  استاد  نتو،  مردها  از  و  آزاده  و 
سرآهنگ،  محمدحسین  استاد  بخش،  رحیم 
استاد اول میر، ملنگ جان، صابر و استاد نبی 
گل بود و از گروه ارکستر رادیو کابل جلیل 
زالند، استاد خیال، عبدالوهاب مددی، کبوتر 
ساربان، آشنا، صادق فطرت ناشناس، آرمان و 

دیگران بودند.
۱۳8۱خورشیدی،  سال  در  تحوالت  آمدن  با 
به کار  خصوصی  رادیوهای  بار  اولین  برای 
دستگاه   ۲5۰ از  بیش  امروزه  که  کردند  آغاز 
رادیو در افغانستان فعالیت دارد که بیشتر این 

رادیوها مصروف پخش موسیقی اند.

:مشرف

کرزی عامل هند بود؛ غنی آخرین امید صلح است



نقشی  ایفای  برای  تالش  دنبال  به  چین  رییس جمهور 
مهمتر در جنوب آسیا، سال  جاری میالدی به پاکستان 

سفر خواهد کرد.
پاکستان  پایتخت  در  بیانیه یی  طی  چین  خارجه  وزیر 
اعالم کرد، رییس جمهور این کشور پس از ۹ سال به 

پاکستان سفر خواهد کرد.
همچنین  اسالم آباد  به  خود  روزه  دو  سفر  در  وانگ 
پیشنهاد چین برای میانجی گری بین اسالم آباد و طالبان 
پیشنهادی  کرد؛  مطرح  گفت وگوهایی  در  را  افغانستان 
در  فعال تر  نقشی  ایفای  برای  پکن  تالش  بیانگر  که 

منطقه است.
آن  غربی  حامیان  و  افغانستان  که  است  حالی  در  این 
مدت هاست که تالش می کنند تا مقامات طالبانی را پای 
کشور  این  در  جنگ  سال ها  به  و  کشانده  مذاکره  میز 
داشتن  دلیل  به  پاکستان  حال  همین  در  دهند.  خاتمه 
کلیدی در روند  نقشی  طالبان  با سران  تاریخی  روابط 

صلح دارد.

در همین حال افزایش فعالیت چین در منطقه هم زمان 
با خروج نیروهای امریکایی در افغانستان نگرانی ها را 
درباره نقش چین در آینده افغانستان و پاکستان افزایش 

داده است.
در این میان چین نیز نسبت به فعالیت های افراط گراها 

کلیدی  متحدان  از  یکی  عنوان  به  و  دارد  نگرانی هایی 
تا  می خواهد  کشور  این  از  که  مدت هاست  پاکستان 
کمربند  در  که  را  چین  غرب  جدایی طلبان  از  برخی 
مرزی افغانستان و پاکستان مأمن دارند، از کشور بیرون 
به  را  کیانگ  سین  مسلمان  اهالی  چین  دولت  کند. 

جدایی طلبی و افراط گرایی متهم می کند.
شی جینپینگ، رییس جمهور چین قرار بود سال گذشته 
به پاکستان سفر کند، سفری که با بروز اعتراضات ضد 

دولتی در پاکستان لغو شد.
در همین حال در بیانیه وزارت خارجه چین درباره سفر 
مقامات این کشور به پاکستان آمده است: ریییس جمهور 
در زودترین زمان ممکن به پاکستان سفر خواهد کرد. 
این اولین سفر شی جینپینگ به عنوان رییس جمهور به 
پاکستان و همچنین اولین سفر رییس جمهوری چین به 

این کشور پس از ۹ سال خواهد بود.
وزیر خارجه چین در این بیانیه دو کشور را دوستانی 

صمیمی و ثابت قدم توصیف کرد.
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هارون مجیدی
دیروز )۲۴ دلو( از روز جهانی رادیو در تاالر رادیو افغانستان گرامی داشت شد.

در این برنامه، شماری از ژورنالیستان، استادان دانشگاه و مسووالن رادیو افغانستان 
اشتراک کرده بودند.

رادیو  جهانی  روز  عنوان  به  یونسکو  طرف  از  دلو   ۲۴ امروز،  از  پیش  سال  چهار 
نام گذاری گردید که از این روز همه ساله در سراسر جهان گرامی داشت می شود.

انجنیر عبدالرحمن پنجشیری مسوول برنامه ریزی و ارتباطات خارجی رادیو تلویزیون 
کرده  افغانستان صحبت  در  رادیو  تاریخ  به  پیوند  در  برنامه  این  در  افغانستان،  ملی 

گفت: رادیو از هشتاد و شش سال پیش از امروز در افغانستان ایجاده شده  است. 
آقای پنجشیری هم چنان گفت: رادیو افغانستان با وجود مداخالت مقامات مختلف 
دولتی، کوشیده با انعکاس هویت ملی مردم افغانستان فرهنگ های مختلف را بازتاب 

داده، تشویق کرده و مخاطبان عام و خاص را به خود جلب کرده است.
آقای پنجشیری افزود که رادیو در افغانستان در گذشته ها همواره در خدمت حکام 

بوده است.
در این برنامه، پیام بانو ارینا بوکووا سکرتر جنرال یونسکو توسط شفیقه حبیبی یکی 
از گوینده گان پیشکسوت رادیو تلویوزیون افغانستان خوانده شد. در این پیام آمده 
بود: چهارمین سال روز جهانی رادیو به خاطر سهم بیشتر جوانان و زنان در رسانه ها 

گرامی داشت می شود؛ یونسکو خود را در این زمنیه متعهد می داند.
در این پیام روی ساختن برنامه های بیشتر برای زنان و جوانان تأکید شده و گفته شده 

بود که رادیو می تواند تغییرات ژرفی را در جامعه به میان آورد.
نجیبه ایوبی یکی از ژورنالیستان کشور در این برنامه گفت: بعد از نخستین نشریۀ 

ویژۀ زنان )ارشاد النسوان( رادیو انقالبی برای حضور و فعالیت زنان به میان آورد.
بانو ایوبی هم چنان گفت که رسانه گران در افغانستان با مشکالت زیادی دست و پنجه 

نرم می کنند، ولی با آن هم در این جریان دست آوردهای زیادی داشته اند.
بانو ایوبی گفت: با آن که تلویزیون و شبکه های انترنتی از رقیبان اصلی رادیو به شمار 
می روند، با آن هم رادیو به خاطر همه گانی و قابل دسترس بودنش، جایگاه خود را 
حفظ کرده است....                                                           ادامه صفحه 7

از روز جهانی رادیو در کابل گرامی داشت 

چین:

پیشنهاد میان جیگری میان طالبان و دولت افغانستان می  دهیم
پس از 9 سال ريیس جمهور چین به پاکستان می رود

فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان:

از اوضاع امنیتی نگرانم

ابراز  افغانستان، ضمن  در  امریکایی  نیروهای  کل  فرمانده 
نگرانی از اوضاع امنیتی این کشور در تابستان سال جاری 
میالدی، از ارایه یک جدول زمانی به فرماندهان امریکایی 

برای خروج از افغانستان خبر داد.
در  امریکایی  نیروهای  کل  فرمانده  کمپبل  جان  جنرال 
افغانستان، طی سخنرانی در »کمیته نیروهای مجلس سنا« 
امریکا گفت: وی یک جدول زمانی در زمینه خروج تعداد 
فرماندهان  به  را  افغانستان  از  کشور  این  نظامی  نیروهای 
و  آموزش  مأموریت  ادامه  مسأله  که  کرده  ارایه  نظامی 

پشتیبانی نیروهای افغان براساس آن نهایی می شود.
که  است  باری   نخستین   رو  پیش  تابستان  افزود:  کمپبل 
نیروهای امنیتی افغان مسوولیت تأمین امنیت کشورشان را 

به تنهایی برعهده می گیرند.
وی همچنین در مورد اوضاع امنیتی در تابستان سال جاری 

میالدی در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد.
این درحالی  است که تعدادی از کارشناسان براین باورند 
که نیروهای امنیتی این کشور در صورت خروج نیروهای 
مقابل  در  را  نبرد سختی  میالدی  سال جاری  در  خارجی 

شبه نظامیان در پیش رو خواهند داشت.
اظهارات کمپبل در حالی انجام شده که چندی قبل اخباری 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  صالحیت  اعطای  مبنی 

افغانستان به وی از سوی رییس جمهور امریکا منتشر شد.
جان مک کین رییس کمیته نظامی سنای امریکا نیز دو روز 
این  رییس جمهور  که  داد  هشدار  چندمین بار  برای  پیش 

کشور نباید اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کند.
امریکایی  جمهوری خواه  سناتورهای  از  یکی  کاتن  تام 
امریکا  بود:  داشته  اظهار  نیز  کشور  این  سنای  مجلس  در 
افغانستان تصمیم  از  نیروهای خود  در مورد خروج  نباید 

عجوالنه یی بگیرد.
قلب  حکم  امریکا  برای  افغانستان  بود:  گفته  سناتور  این 

راهبردی امنیت ملی این کشور را دارد.
وی افزوده بود: اگر وضعیت امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۱6 
نیروهای  خروج  برنامه  شد،  روبه رو  وخامت  با  میالدی 
قرار  بازنگری  و  بررسی  مورد  را  افغانستان  از  امریکایی 

خواهند داد.


