
تالش ها برای 
تبدیل کردن 

افغانستان به 
گذرگاه بازرگانی 

جریان دارد

رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی با حضور در یک 
کنفرانس خبری که در قصر سپیدار کابل برگزار شد 
این  در  افغانستان  حکومت  که  درس هایی  از  گفت، 
مدت به دست آورد، خیال  پردازی در مورد صلح و 

آروزی رسیدن به آن بود.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با 
حضور در نشست خبری اعالم کرد: عملیات نظامی 
پاکستان در وزیرستان شمالی باعث شد تروریست های 

از این کشور به افغانستان سرازیر شوند.
سپیدار  قصر  در  که  خبری  نشست  این  در  وی 
در  افغانستان  امنیت  تأمین  گفت:  شد  برگزار  کابل 
اولویت های حکومت وحدت ملی است و امیدواریم 
والیات  دیگر  مردم  نگرانی های  و  امنیتی  مسایل  به 
نیز  کندز  والیت  همجوار  والیت های  خصوصًا  و 

رسیده گی شود.
افغانستان،  توسط  مشترک  تحقیقی  افزود:  عبداهلل 
هدف  مورد  و  کندز  حادثه   مورد  در  ناتو  و  امریکا 

قرار گرفتن بیمارستان پزشکان بدون مرز این والیت 
مشخص  تا  شده  آغاز  آمریکایی  هواپیماهای  توسط 
شود چه عوامل و شرایطی این رویداد را به بار آورده 

است.
داشت:  اظهار  ملی  وحدت  حکومت  رییس  اجرایی 
انجام  توانایی  و  خودکفایی  سوی  به  باید  افغانستان 
تمام مسوولیت های امنیتی پیش برود و از فرصت های 
ایجاد شده برای مبارزه...                  ادامه صفحه 6
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زمینی که روی آن زنده گی می کنیم، بهتر خواهد شد اگر ما 
بهتر باشیم، و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دستور حکومت به مسووالن محلی کندز: 

امنیت خانه های افرادی که به همدستی
 و همکاری با طالبان متهم هستند گرفته شود

امریکا  تصمیم  از  استقبال  ضمن  آلمان  دفاع  وزیر 
فعلی  شرایط  در  افغانستان،  در  حضور  ادامه  برای 
پیش بینی  قابل  را  افغانستان  از  کامل  عقب نشینی  زمان 

ندانست.
اورزوال فون در الین، وزیر دفاع آلمان در گفت وگو با 
نیروهای  کامل  عقب نشینی  زمان  درباره  »بیلد«  نشریه 
آلمانی از افغانستان این مسأله را...          ادامه صحفه 6

این  غورماچ  ولسوالی  تصرف  تأیید  با  فاریاب  محلی  مسووالن 
دست مزد  پرداخت  عدم  را  آن  علت  طالبان،  دست  به  والیت 
چهارماهۀ نیروهای امنیتی و بی توجهی مقام های حکومت به این 

نیروها عنوان می کنند.
سیدعبدالباقی هاشمی، رییس شورای والیتی فاریاب می گوید که 
هم اکنون تمام نهادهای دولتی، بازار و روستاهای این ولسوالی در 

کنترل طالبان قرار دارد.
کنترل  به  کوتاهی  درگیری  از  پس  شنبه شب  غورماچ  ولسوالی 

طالبان درامد.
آقای هاشمی می گوید که این ولسوالی از چهار روز به این سو در 
محاصرۀ طالبان قرار داشت،...                       ادامه صفحه 6

هیأت حقیقت یاب مجلس نماینده گان برای بررسی 
رویداد کندز می گوید که عامل سقوط این شهر به 
بوده  استخباراتی  و  اطالعاتی  طالبان، خالی  دست 

است. 
است  آمده  کابل  به  کندز  از  دیروز  که  هیات  این 
در  الزم  اطالعات  امنیتی  نهادهای  که  می گوید 
خصوص فعالیت طالبان و برنامۀ حملۀ این گروه به 
با هجوم طالبان به  مرکز شهر نداشتند، از همین رو 

شهر بدون مقاومت صحنه را ترک کرده اند.
که حکومت  گفت  ها  رسانه  به  دیروز  هیات  این   
کسانی را که باید مجازات می شدند، مکافات داد و 
آنانی را که در شهر کندز مقاومت و دلیری کردند 

اصال مورد توجه قرار نداده است.
در سفرش  رییس جمهوری  که  است  درحالی  این 
به کندز، رییس امنیت ملی این والیت را که هنگام 

حملۀ طالبان در کابل به سر می برد، تقدیر کرد.
به غفلت وظیفه یی  متهم  کندز،  ملی  امنیت  رییس   
است؛ اما به گفتۀ برخی از اعضای مجلس و آگاهان، 
به دالیل قومی، آقای غنی از این مقام محلی ستایش 

کرده است. 
هیات حقیقت یاب با تأیید برخی گزارش ها مبنی بر 
تجاوز بر ناموس شماری از خانواده ها در کندز گفت 
در  زنان  برخی  بر  طالبان  که  دارد  حقیقت  این  که 

مرکز شهر تجاوز کرده اند.

انتقاد سخت وزیر دفاع آلمان 

از رهبری نظامی افغانستان

بی توجهی به نیروهای امنیتی 
باعث سقوط غورماچ شد

رییس اجرایی:

خیال پردازی دربارۀ صلح از درس های حکومت وحدت ملی بود

آقای کرزی
 لـطفاً بیـدار 

شـویـد!
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خوشبختی 
یک نفره

در برگ ها

آیا دموکراسی 
غیر قابِل دفاع 

است؟

هیأت حقیقت یاب مجلس برای رویداد کندز:

عامل سقوط شهر غفلت استخباراتی بوده است 

صفحه 6



آقای کرزی از زمانی که قدرت را به دولِت 
جدید واگذار شد، همچنان در صحنۀ سیاسِی 
کشور حضورِ خود را با سخنرانی ها و پخش 
اعالمیه های مطبوعاتی حفظ کرده است. او 
در مورد هر موضوعی، دیدگاه خاِص خود 
سخن  چنان  کرزی  آقای  می دارد.  ابراز  را 
می گوید مثل این که افغانستان از دوراِن مملو 
ورطۀ  به  ایشان  برابرِی  و  عدالت  از صلح، 
جنگ، فساد و نابرابرِی دولت وحدت ملی 

سقوط کرده باشد.
دولتی  هیچ  از  دفاع  قصد  نوشته  این  البته   
مشکالت  از  به خوبی  نویسنده  و  ندارد  را 
مدیریِت  در  جدید  دولت  ناتوانایی های  و 
بحران آگاه است، اما این نیز انصاف نخواهد 
انتقاد  باد  به  را کسانی  فعلی  دولت  که  بود 
بگیرند که خود عامل اصلِی مشکالت امروز 

افغانستان اند. 
باراک  اعالم  از  پس  به تازه گی  کرزی  آقای 
اوباما در مورد افزایش نظامیان آن کشور پس 
از سال 2016 از یک هزار نظامی به بیشتر از 
پنج هزار، با وارخطایی نسبت به این تصمیم 
ابراز نگرانی کرده است. آقای کرزی حضور 
امریکایی ها را )زیرا او با دیگر اعضای ناتو 
چندان سِر خصومت ندارد( به نفع افغانستان 
حضور  تداوم  که  است  گفته  و  ندانسته 
امریکایی ها سبب تشدید جنگ و بحران در 

کشور می شود. 
این دیدگاه زمانی مطرح می شود که جنگ 
سپری  را  دشواری  مراحل  واقعًا  افغانستان 
ناتوانی  به  را  دولت  بسیاری ها  و  می کند 
واقعًا  اما  می سازند.  متهم  بحران  مهار  در 
رفتن  کنار  افغانستان،  جنگ  تشدید  دلیل 
آقای کرزی بود؟ آیا واقعًا حضور سربازان 
خارجی به کاهش جنگ و در مجموع، تأمین 

امنیت کامل در افغانستان منجر می شود؟ 
فکر نکنم کسی به این دو پرسِش بسیار بسیار 
ساده، پاسخ مثبت بدهد. چرا؟ چون نخست: 
کنار  هم  باید  )که  کرزی  آقای  رفتن  کنار 
درگیری ها  افزایش  به  ربطی  هیچ  می رفت( 
آقای  خود  زماِن  در  این که  کما  ندارد، 

کشتار  و  جنگ  پیمانه  همین  به  هم  کرزی 
فراموش  اما  داشت.  وجود  افغانستان  در 
ناتو  سرباز  هزاران  سال ها  آن  در  که  نکنیم 
در افغانستان برای تأمین امنیت و مبارزه با 
هراس افکنی حضور داشتند. در آن زمان حتا 
ارگ ریاست جمهوری برای مدتی طوالنی 
از سوی نظامیان خارجی تحت مراقبت های 
امنیتی قرار داشت. در آن زمان برای مدتی 
را  رییس جمهور  شخصِی  حفاظت  حتا 
به  ایشان  داشتند؛ زیرا  به عهده  امریکایی ها 

نیروهای خودی اعتماد نمی کردند. 
وضعیت جنگی کشور به هیچ صورت نسبت 
به زمان آقای کرزی تغییر نکرده؛ بل کارایی 
بیشتر  کشور  امنیتی  نیروهای  آزموده گِی  و 
شده است. بدترین اتفاق پس از آقای کرزی، 
بیشتر  آن  هم  که  است  کندز  شهر  سقوط 
توانایی های  تا  دارد  ربط  سیاسی  عوامل  به 
نیروهای امنیتی کشور. از جانب دیگر، وقتی 
و  امریکایی  سربازان  حضور  کرزی  آقای 
در  که  افغانستان  در  را  دیگر  کشور  هر  یا 
بین المللی  شدۀ  پذیرفته  چهارچوب های 
می داند؛  جنگ  تداوم  می گیرد،  صورت 
خارجی،  نظامیان  خروج  از  پس  چرا  پس 
و  خشونت  عدم  فضای  وارد  افغانستان 
مسوولیت های  تنها   نه  امروز  نشد؟  جنگ 
به  خودی  نیروهای  را  کشور  امنیتی  کامل 
نیز  سرباز خارجی  هزاران  بل  دارند،  عهده 
نظامی  تعدادی  کرده اند.  ترک  را  افغانستان 
مانده اند هم  باقی  افغانستان  خارجی که در 
به دالیِل دیگری است و نه جنگ کردن با 

مخالفان دولت در میدان ها. 
کشور  از  خارجی  نیروهای  خروج  دوم: 
افغانستان  دشمنان  مواضع  در  تغییری  هیچ 
ادعا  آن ها  که  آن چه  خالف  و  نکرد  وارد 
داشتند که دلیل جنِگ فعلی حضور سربازان 
با  حتا  آن ها  است،  افغانستان  در  خارجی 
مرحلۀ  وارد  خارجی  سربازان  شدن  بیرون 
تازه یی از نبردها با نیروهای امنیتی افغانستان 

شدند. 
تروریست ها بیرون شدن سربازان خارجی را 

البته به فال نیک گرفتند و خود را نزدیک تر 
از هر زماِن دیگر به پیروزی احساس کردند. 
خبر  آن  از  کسی  که  نیست  مسأله یی  این 
نیروهای  طالبان عماًل خروج  باشد.  نداشته 
تعبیر  کابل«  دولت  »سقوط  به  را  خارجی 
کردند. آن ها ادعا کردند که دولت افغانستان 
محض  به  و  ندارد  مردمی  حمایِت  هیچ 
بیرون شدِن سربازان خارجی، به دست آن ها 
سقوط می کند. طالبان این پیام را به تک تِک 
افراد خود رساندند که پس از این، کمر خود 
آماده  کوبنده تر  و  بیشتر  برای جنگ های  را 

کنند. 
مشکالتی  دلیل  به  افغانستان  شرایط  اکنون 
و  دارد  همسایه  کشورهای  از  برخی  با  که 
ایجاب  حضور صدها جنگ جوی خارجی، 
بیشتری  نظامِی  حمایت های  از  که  می کند 
برای سال های بیشتری برخوردار باشد. مردم 
افغانستان حضور سربازان ناتو در افغانستان 
سال های  در  کرزی  آقای  که  آن گونه  نه  را 
هم  نه  و  می دانند  اشغال  می پنداشت،  اخیر 
آقای  می کنند.  فکر  صلح  و  امنیت  ُمخِل 
چهارده سالۀ  حاکمیت  زمان  در  اگر  کرزی 
را  خانه گی اش  کارهای  به درستی  خود 
انجام می داد، بدون شک امروز به نیروهای 

خارجی نیاز نبود. 
ریشه  خارجی،  نیروهای  به  ما  امروزِ  نیاز 
آقای کرزی در  ناسالِم سیاسِی  در مدیریت 
زمان حاکمیتش دارد. آقای کرزی نتوانست 
تعریِف درستی از دوست و دشمن ارایه کند 
و در کنار آن، نیروهای افغانستان را چنان به 
جنگ افزارهای مدرن مجهز سازد که امروز 
نیاز به حمایت نظامی کشورهای دیگر پیدا 

نمی شد.
 آقای کرزی وقتی حضور نظامیان خارجی 
مثل  می خواند،  کشور  در  جنگ  تداوم  را 
منصور  محمد  اختر  جای  به  که  است  این 
رهبر طالبان نشسته و از دید و منظِر او به 
چهارده  که  کسی  نه  و  می کند  نگاه  قضایا 
سال سکان سیاسِت این کشور را به دست 

داشته است!  
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احمــد عمران

آقای کرزی
 لـطفًا بیـدار شـویـد!

 

رویداد کندز و عمق فجایِع صورت گرفته در آن، سبب شده 
شوند.  سپرده  فراموشی  به  کشوری  مهِم  مسایِل  همۀ  که 
مسایِل  بسا  رویداد،  این  تأثیِر  زیر  ملی  وحدت  حکومت 
حیاتی را به تعویق انداخته و یا هم این رویداد بهانه یی شده 
تا حلقاتی فرصت طلب در دولت وحدت ملی، مسایِل مهم 

را پشِت پا زنند.
انتخاباتی،  اصالحات  اجرای  برقی،  شناس نامه های  توزیِع 
تغییر  لویه جرگه و  به  پارلمانی و رفتن  انتخابات  برگزاری 
نظام سیاسی و زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری 
دولت  سیاسِی  توافق نامۀ  در  که  مهمی اند  نکاِت  از  آینده، 
که  می شود  فکر  است.  شده  تأکید  آن ها  بر  ملی  وحدت 
رویداد کندز همۀ این مسایل را به زیر کشیده، در حالی که 
قرار بود اصالحات انتخاباتی پیش از این همه انجام شود و 

شناس نامه ها نیز توزیع گردد.
کندز  رویداد  که  بود  مسایل  این  سِر  بر  کشمکش  اوج  در 
شکل گرفت و مردم در این والیت زیر ساتورِ طالبان ُخرد 
کارمنداِن  برکناری  می شدند که وزارت داخله طی حکمی، 
را  بودیجه  نبود  و  کرد  را صادر  برقی  شناس نامه های  ادارۀ 
بهانۀ خوبی برای تعویق کامِل توزیع شناس نامه های برقی و 
یا هم تعدیل قانوِن توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس قرار داد. 
اما دو روز بعد، بر اثر اعتراض ها نسبت به این اتفاق، گویا 
از  باطل اعالم گردید و  این حکم  پیدا شد و  بودیجۀ الزم 

کارمندان خواسته شد به کارشان ادامه دهند. 
به هر صورت، حاال دیگر رویدا کنـدز پایان یافته و ظاهراً 
همه چیز تمام شده است و باید کمیسیون حقیقت یاب نیز 
بسیار  مسایل  است  الزم  بنابراین،  کند.  ارایه  را  گزارشش 

مهمی که در باال از آن ها یاد شد، مورد توجه قرار گیرند. 
البته پیش از رویداد کندز نیز، ارگ ریاست جمهوری بر تغییر 
داشت  تأکیـد  برقی  شناس نامه های  توزیع  قانوِن  تعدیِل  و 
و مشوره های رییس جمهور با این و آن زیر بهانه یی به نام 
»اجماع ملی« در جریان بود. اما این همه در حالی که قانون 
دیگر  و  شده  توشیح  و  تصویب  کشور  نفوِس  احوال  ثبت 
سر  از  جز  چیزی  نبود،  آن  در بارۀ  مشکل تراشی  به  نیازی 

گرفتِن دورِ باطل تعبیر نمی شد. 
اکنون، اصالح نهادهای انتخاباتی و تعیین کمیتۀ گزینش برای 
متهم  و  کمیشنراِن خطاکار  طرد  و  کمیشنراِن جدید  معرفی 
شود  گرفته  دست  روی  باید  انتخابات  کمیسیون  تقلِب  به 
گردد.  مساعد  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  فرصت  تا 
انتظار می رود که هیچ مسأله و موردی سبب تأخیر و یا هم 
دیگر  و  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  بحث  فراموشِی 
مسایل مهِم کشور نشود و سران حکومت باید به این مسایل 

توجه کنند. 
ندارد  قصد  ریاست جمهوری  که  می شود  دیده  اما  متأسفانه 
ببرد، ورنه  پیش  به  را  زیربنایی  اقداماِت  و  اساسی  کارهای 
توزیع شود و  برقی  نیست که شناس نامه های  بسیار دشوار 
اصالحگرانۀ  نتایج  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  نیز 

الزم دست یابد. 
بیش  که  می شود  پیشنهاد  رییس جمهور  به  دیگر  بارِ  یک 
ملی  پروسه های  و  نگیرد  را  مردم  گرانبهای  وقت  این،  از 
را  الکترونیک  شناس نامه های  توزیع  مانند  کشور  حیاتِی  و 
قربانِی »اجماع«های فراقانونی و خودخواندۀ خویش نکند. 
مسلمًا پارلماِن افغانستان شایسته ترین مرجِع اجماع در کشور 
بی چون وچراِی  اجرای  به  دولت  ارکاِن  همه  باید  است. 
قانون تصویب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس بپردازند و 
شود.  ُخرد  قبیله یی  عالیِق  بارِ  زیر  قانون  که  ندهند  اجازه 
خود  امضای  از  تاریخی،  جسارِت  با  باید  رییس جمهوری 
با  را  کشور  در  حقیقی  اصالحاِت  بناِی  سنگ  و  کند  دفاع 

توزیع موفقانۀ شناس نامه های برقی، بگذارد.
مسلمًا اصالحاِت راستین در کشور با توزیع شناس نامه های 
نوع  هر  مهم،  این  انجام  بدون  و  می خورد  کلیـد  برقی 
اصالح گری با ناکامی روبه رو می گردد. انتظار مردم این است 
از  را  کشور  ـ  ندارد  کفش  در  ریگی  اگر  ـ  غنی  آقای  که 
زنجیرۀ باطِل ناکامی ها به سوی قانونیت و اصالحاِت اساسی 

سوق دهد. 

جنگ کندز 
همه چیـز را از یادمـان بُرد
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به دلیل عدم صدور جواز عبور از سوی دولت 
پاکستان، بیش از 300 باب از کانتینرهای تجاری 
افغانستان، در بندر تورخم توقف داده شده اند. 
مسووالن اتاق های تجارت و صنایع کشور روز 
عدم  دلیل  به  که  گفتند  نشستی  در  یک شنبه 
پاکستان،  سفارت  سوی  از  اجازه نامه  صدور 
وسایط باربری بازرگانان افغانستان بیش از یک 
هفته است که در بندر تورخم متوقف شده اند.

و  تجارت  اتاق های  معاون  الیکوزی،  خان جان 
این  حکومت  اگر  که  می گوید  کشور  صنایع 
معضل را با پاکستان حل وفصل نکند، آن ها نیز 
در مقابل به وسایط باربری پاکستانی اجازۀ ورود 
به خاک افغانستان را نخواهند داد. به گفته آقای 
ترانزیتی  توافق نامۀ  امضای  زمان  از  الیکوزی، 
حتا  پاکستان  )اپتا(،  پاکستان  و  افغانستان  میان 
یک گام هم در راستای این توفق نامه برنداشته 

است.
می افزود  صنایع  و  تجارت  اتاق های  معاون 
و  بازرگانان  از  پاکستان  پولیس  همواره  که 
اما  می کند؛  اخاذی  باربری  وسایط  راننده گان 
بی اعتنا  کاماًل  این قضیه  به  افغانستان  حکومت 

است.
نیز  کشور  بازرگانان  از  شماری  همچنین 
این  مشکالت  به  بی توجهی  به  را  حکومت 
صنف متهم می کنند و می گویند، یکی از دالیل 
پشت  در  تجاری شان  بارهای  توقف  عمدۀ 
مرزهای پاکستان، بی اعتنایی حکومت افغانستان 
به این قضیه است. حاجی محمد عارف، یکی 
از بازرگانان مسیر افغانستان ـ پاکستان می گوید 
که هربار برای صادر کردن کاالهای تجاری اش 
سایر  و  پولیس  به  تا  شده  مجبور  پاکستان،  به 
مقام های امنیتی این کشور رشوت و حق العبور 

بدهد.
کشور  صنایع  و  تجارت  اتاق های  مسووالن 
وزارت خارجۀ  از  ویژه  به  از سران حکومت، 
کشور می خواهند تا هرچه زودتر سفیر پاکستان 
را فراخوانده و مشکل ترانزیتی موجود را حل 
کنند. گفتنی است که برپایۀ توافق نامۀ ترانزیتی 
دارنده گان  به  )اپتا(،  پاکستان  و  افغانستان  میان 
وسایط باربری افغانستان اجازه نامۀ عبور بی قید 

و شرط از مرز میان دو کشور داده شده است.
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به  پروان  ملکی  شفاخانۀ  داکتران  از  تن  ده ها  بار سوم،  برای 
دلیل تهدیدات امنیتی از سوی افراد مسلح غیرمسوول، دست 

به اعتصاب کاری زدند.
به خاطر تهدید و  مسووالن شفاخانه ملکی پروان می گویند: 
لت و کوب داکتران شفاخانه از سوی افراد مسلح غیرمسوول، 
دست به اعتصاب کاری زده و دروازۀ شفاخانه ملکی را بستند.
به  پروان  ملکی  شفاخانه  طبیب  سر  سنگین  عبدالقاسم  داکتر 
داکتر  می بینید؛  شما  که  قسمی   « گفت:  جمهور  خبرگزاری 
اینکه  خاطر  به  نکنند  کار  که  خواستند  شده  جمع  صاحبان 
مصونیت ندارند و خواست شان از مراجع دولتی این است که 
که  است  بار  نیست؛ چندین  بار  باشد؛ یک  تامین  امنیت شان 
و  پرسان  بدون  داخل شفاخانه شده؛  مسلح  افراد  از  گروهی 

سوال داکتران را مورد تهدید قرار می دهند«.
داکتر پرویز ترین یکی از داکتران تهدید شده و شاهد عینی 
گفت: » شب گذشته ساعت شش بود که یک گروه از افراد 
مسلح یک جسد را داخل شفاخانه ساختند؛ وقت ما زخمی 
برایتان  که خدا صبر  گفتیم  برایشان  فوت شده  که  دیدیم  را 
دهد زخمی فوت شده؛ آنها شروع به دشنام دادن کردند و فیر 
کردند؛ وسایل طبی که داشتیم تمام آنها را از بین بردند؛ در 

نتیجه فیرشان یک نفر هم کشته شد«.
این  تایید  ضمن  پروان  پولیس  فرمانده  مموزی  محمدزمان 
رویداد می گوید: سه تن را به اتهام این قضیه که باالی داکتران 
شفاخانه ملکی پروان شلیک کرده اند؛ پولیس بازداشت کرده 

و تحقیقات در زمینه جریان دارد.
این سومین بار است که داکتران شفاخانه ملکی پروان از سوی 

افراد مسلح غیرمسوول تهدید و لت و کوب می شوند.

در روز جهانی ترانسپورت در کابل مطرح شد:

تالش ها برای تبدیل کردن افغانستان به گذرگاه بازرگانی جریان دارد
جهانی  روز  از  تجلیل  با  افغانستان  حکومت 
این  تبدیل  برای  ترانسپورت می گوید تالش ها 
کشور به گذرگاه ترانزیتی بین کشورهای آسیای 
میانه، جنوب آسیا و شرق و غرب جریان دارد.
روزهای  آغازین  در  غنی  جمهور  رییس 
افغانستان  شدن  تبدیل  اهمیت  بر  کاری اش 
تاکید  و  بود  کرده  اشاره  اقتصادی  چهارراه  به 
وصل  نقطه  به  باید  کشور  این  که  داشت 
کشورهای منطقه تبدیل شود. این در حالیست 
که جنگ های متواتر در افغانستان سبب شده تا 

کار چندانی در این راستا صورت نگیرد.
حاال مقام های حکومتی می گویند برنامه هایی را 
روی دست دارند تا کشورهای منطقه از طریق 
شوند.  وصل  باهم  آهن  خطوط  و  شاهراه ها 
را  جدیدی  استراتژی  حکومت  منظور  این  به 
گذرگاه  به  افغانستان  شدن  تبدیل  منظور  به 

کشورهای منطقه تهیه کرده است.
نماینده رییس جمهور غنی  احمد ضیا مسعود 
شنبه  یک  روز  خوب  حکومت داری  امور  در 
کابل  در  ترانسپورت  روز  از  تجلیل  مراسم  در 
گفت: »برای اولین بار استراتژی ملی ترانسپورت 
را تصویب کردیم که در بخش های ترانسپورت 
که  ترانسپورتی  و  هوایی  ترانسپورت  شهری، 
کشور ما را با منطقه وصل کند، پالن های بسیار 

خوبی وجود دارد.«
حکومت  برنامه  و  پالن ها  شدن  پیاده  اما 
گذرگاه  به  کشور  این  تبدیل  برای  افغانستان 
مواجه  زیادی  چالش های  با  منطقه  کشورهای 
اجازه  تنها  نه  جاری  جنگ  و  ناامنی ها  است. 
تطبیق چنین پالن ها را نمی دهد بلکه پروژه های 
والیات  از  برخی  در  نیز  سازی  راه  کوچک 

ناامن، متوقف شده اند.
وصل اقتصاد چین و اروپا

ترانسپورتی  زیربناهای  تمام  که  حالی  در 
بود،  شده  تخریب  جنگ  نتیجه  در  افغانستان 
با  گذشته  سال  ده  در  افغانستان  حکومت 
شاهراه  کیلومتر  هزار  ده  بین المللی  کمک های 
تا سال  قرار است  اعمار کرد.  افغانستان  را در 

نیز  دیگر  شاهراه  کیلومتر  هزار  پنج   2020
شاهراه ها،  ساخت  نتیجه  در  شوند.  قیرریزی 
باهم وصل شدند و  افغانستان  شهرهای بزرگ 

راه ها بین بسیاری از والیات نیز ساخته شد.
وزارت فواید عامه می گوید در کنار شاهراه ها، 
ساخت خطوط آهن نیز در اولویت قرار دارد. 
براساس  گفت  عامه  فواید  وزیر  بلیغ  محمود 
بزرگ  اقتصاد  دو  است  قرار  حکومت،  برنامه 
جهان که عبارت از چین و اروپا است از طریق 
افغانستان باهم وصل شوند: »ما برای اعمار خط 
طریق  از  تا  داریم  روی دست  برنامه هایی  آهن 
اقتصاد  با  را  چین  بزرگ  اقتصاد  آهن،  خطوط 

بزرگ اروپا وصل کنیم.«
آقای بلیغ گفت قرار است یک خط آهن بندر 
آقینه در والیت فاریاب را به شیرخان بندر در 
والیت کندز وصل کند و خط دیگر که از ایران 
شروع می شود به هرات و سپس به والیت بلخ 

در شمال افغانستان وصل  گردد.
تخریب شاهراه ها

بزرگ  دست آوردهای  از  یکی  شاهراه  ساخت 
اما حاال  بوده است  اخیر  حکومت در ده سال 
و  جنگ  نتیجه  در  که  دارد  وجود  نگرانی  این 

را  شاهراه ها  این  همه  افغانستان  مراقبت،  عدم 
از دست دهد.

طالبان در روزهای اخیر نه تنها اقدام به مسدود 
کرده  افغانستان  شرق  شمال  شاهراه های  کردن 
نیز  قندهار  کابل -  از شاهراه  بلکه بخش هایی 
در کنترول طالبان در آمده و این شاهراه مسدود 

است.
بزرگ  پل  ده ها  طالبان  گفت  عامه  فواید  وزیر 
و پلچک را در در مسیر شاهراه کابل - قندهار 
قسمت  »یک  کرده اند:  تخریب  و  داده  انفجار 
عمده از شاهراه که با هزینه میلیاردها دالر ساخته 
شده، متاسفانه تخریب شده و یک قسمت عمده 
دیگر هم در حال تخریب است. یکی از دالیل 
آن جنگ هایی است که ما در سال های گذشته 

داشتیم.«
بخش هایی  کنترول  هفته  یک  مدت  در  طالبان 
از شاهراه کابل - قندهار را به دست گرفتند و 
چندین پل و پلچک را انفجار دادند. وزیر فواید 
عامه گفت که طالبان در کل 20 پل بزرگ 200 
پلچک را در مسیر کابل - قندهار توسط انفجار 

ماین، تخریب کرده اند.

تفنگ داران غیرمسوول
شفاخانۀ پروان را تعطیل کردند

روسیه آمادۀ مبارزه با داعش 
در افغانستان می شود

توقف ده ها کانتینر کاالی بازرگانان 
افغانستان در مرز تورخم

در حالی که تمام جهانیان چشم به حمالت روسیه در سوریه 
دوخته اند، مقامات مسکو نگران نفوذ گروه  تروریستی داعش 

در مرزهای شمالی افغانستان هستند.
به  چشم  جهانیان  تمام  که  حالی  در  سی،  بی  ان  گزارش  به 
حمالت روسیه در سوریه دوختند، در واقع داعش در افغانستان 

همسایه کشورهای آسیای میانه نفوذ کرده است.
در  خود  نظامی  پایگاه  بزرگترین  به  گذشته  هفته  روسیه 
تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان تجهیزات نظامی فرستاد.

هفته  شبه نظامیان چند  دیگر  و  طالبان  که  است  حالی  در  این 
پیش توانستند کنترل شهر استراتژیک کندز را به مدت دو هفته 

بدست گیرند.
میانه  آسیای  کشورهای  رهبران  اجالس  در  پوتین  والدمیر 
بحرانی  مرحله  به  افغانستان  در  امنیتی  وضعیت  داد:  هشدار 
آماده  احتمالی  برای حمالت  ما می بایست  رسیده است. همه 

باشیم.
ارسال  امنیتی منطقه ای می گوید:  سیمون سارادژیان کارشناس 
تاجیکستان  در  روسیه  نظامی  پایگاه  بزرگترین  به  تجهیزات 
بیانگر این است که روسیه اقداماتی را برای مقابله با خطرات 

احتمالی در نظر گرفته است.
عمر نثار عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در مسکو 
نیز در این رابطه اظهار داشت: به دلیل کوهستانی بودن مناطق 
این مناطق، طالبان احتماالً  افغانستان و برودت هوا در  شمال 

منتظر گرم تر شدن هوا می باشند.
وی ادامه داد: آنها احتماالً تا فصل بهار خود را آمادۀ حمالت 

احتمالی خواهند کرد.
روسیه  گفتند:  مسکو  دفاعی  مقامات  که  است  حالی  در  این 
با افغانستان را به دست  کنترل تمام مناطق مرزی تاجیکستان 

گرفته است.
عالوه برآن، موضوع دیگری که مسکو در مورد آن نگران است 

اتحاد جنگجویان گروه داعش و طالبان می باشد.
باید این را هم در نظر داشت که این دو گروه بارها با یکدیگر 

درگیر شدند.
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بخش سوم و پایانی

مــــا 
ایم! همه خود شیفته  

داکتر فرشاد نجفی پور
است و هرقدر  »تنفر سرد«  متقاعد شدن؛ یک  است.  مرحلۀ سوم خیلی عجیب 
که این سه مرحله طوالنی تر و قوی تر باشند، عمق جنایت بیشتر می شود. تفسیر 
به  ذهن  که  است  حالتی  گفت  می توان  فقط  است،  بسیار سخت  سرد  تنفِر  این 
گردن  به  هم  را  زشتی اش  همۀ  نمی شود  گرچه  نمی یابد.  دست  آن  به  ساده گی 
خودشیفته گی انداخت، ولی انکار این که آن همه خشونت، خودمحوری، تخریب 
دیگران، بی رحمی و اعتقاد به این که هدف، وسیله را توجیه می کند، همه گی اجزای 
خودشیفته گی هستند، ساده نیست. گروه گرایی می تواند هم خوب باشد و هم بد. 
مسابقه های  باشد.  بی منطق  بسیار  ورزشی،  تیم  یک  از  طرف داری  مثل  می تواند 
ورزشی جنگ هایی هستند که مقاصد مختلفی پشت سِر خود دارند. پرچم، رسوم، 
رژه، سرود، نزاع های خونین، فوران احساسات، وابسته گی عاطفی به زادگاه، رنگ 
مسابقۀ  یک  در  که  هستند  جنگ  مشخصات  از  همه گی  تیم،  یک  نام  و  خاص 

ورزشی به وفور دیده می شوند.
بدبینی بین مردم دو شهر یا دو تیم بسته به این که نتیجۀ مسابقه چه باشد، گاهی 
به خون ریزی و شورش تبدیل می شود. مسأله این نیست که نباید دنبال سرگرمی، 
که  نتیجه یی  چرا  که  است  این  مهم  نکتۀ  باشیم،  ورزشکارها  تماشای  و  هیاهو 
برای ما هیچ نفع و ضرری ندارد و ما هم در کسِب آن نقشی نداریم، این قدر 
برای مان مهم است. هواداران تیم ها روز بعد از برد تیم محبوب شان در مسابقه، 
برد  هرچه  می شوند.  ظاهر  تیم،  آن  از  نمادی  با  یا  می پوشند  را  خود  تیِم  لباس 
پُررنگ تر باشد، این واکنش ها هم پررنگ تر بروز می کند. عملکرد تیم حتا روی 
برد  از  بعد  مثال  برای  می گذارد؛  تأثیر  طرف داران  توسط  مسابقه  بازگویی  نحوۀ 
تیم می گویند: »نابودشان کردیم؛ خفۀشان کردیم، لِه شان کردیم« و بعد از باخت 
طوری  اند،  بوده  تماشاگر  این ها  که  انگار  نه  انگار  آوردند!«،  »شانس  می گویند: 
صحبت می کنند که گویی خودشان وسط زمین بازی می کرده اند. آن چه ما انسان ها 
نماد  بزرگ ترین  کرده،  سیاره  چرای  و  بی چون  مالک  و  کرده  جمع  هم  دور  را 
خودشیفته گی گروهی یعنی خودشیفته گی نسبت به »انسان بودن« است. روزگاری 
امروز  که  بودند  حیوانات  از  گونه یی  فقط  دایناسورها  اما  می تاختند،  دایناسورها 

اثری از آن ها نیست. 
در سال 2011، اعالم شد تا کنون 8700 هزار گونه روی زمین زیسته اند که از آن 
میان فقط گونه »انسان« برتری مطلق داشته است. انسان، ده ها هزار هکتار جنگل را 
نابود کرده؛ یعنی 27 هزار گونه از موجودات زنده را از بین برده است. با حسابی 
ساده می توان گفت انسان برای نابودی تمام گونه ها فقط به 325 سال وقت نیاز 
دارد! البته هر گونه یی که در زمین توانایی انسان را داشت و به حاکمیت می رسید، 
خودشیفته گی  نام  نتوان  شاید  و  می گرفت  اختیار  در  را  منابع  همۀ  طور  همین 
خودکار  طور  به  و  است  هوشمند  طبیعت  هرچند  گذاشت.  رفتار  این  روی  را 
می تواند  که  است  هوشمند  آن قدر  انسان  اما  می کند،  مهار  را  جمعیت ها  انفجار 
بر هر پدیده یی غلبه کند. همین نوع از خودشیفته گی خودخواهانه، به ما برتری 
بشریت  پیکرۀ  فناست.  به  محکوم  و...  رابطه  کار،  در  خودشیفته گی  است.  داده 
نمی تواند بر »من«ِ خودش نظارت چندانی داشته باشد. ما می توانیم برای ارضای 
خودشیفتگی مان با تخریب همه چیز به برتری مطلق برسیم؛ اما این که آن چه باقی 

مانده و ما مالکش شده ایم، دوست داریم یا نه، مطلِب دیگری است!

نویسنده: جاناتان وولف
برگردان: علی رضا رضایت

اگرچه همواره نمی توان به یک رای اعتماد 
کرد، اما در شرایط مطلوب می توان اطمینان 
درستی  تصمیم  اکثریت  که  داشت  کامل 
عبارت اند  اصلی  متغیرهای  می گیرند. 
قابلیت  میانگین  2ـ  گروه؛  اندازۀ  1ـ  از: 
نمونه هایی  اکثریت.  اندازۀ  3ـ  رای دهنده؛ 
را که فیلسوف و اندیشمند سیاسی، برایان 

بری آورده، ببینید:
اگر یک گروه 1000 نفری رای دهنده داشته 
باشیم که هر یک از آن ها 51 درصد ُمحق 
خاص  نمونۀ  هر  در  این که  احتمال  باشد، 
درست  پاسخ  درصدی   51 اکثریت  یک 
چنین  احتماالً  پاسخ  است؟  بدهد، چه قدر 
اکثریت  اگر  عالوه  به  درصد.   6۹ است: 
تعداد  و  بمانند  51درصد  در  انتظار  مورد 
رای دهنده گان به 10000 افزایش یابد، این 
دهند،  درست  پاسخ  اکثریت  که  احتمال 
)۹7/۹۹درصد(  آرای  اتفاق  مرز  تا  عماًل 

پیش خواهد رفت.
آیا این نشان می دهد که مردم در مجموع 
احتمال  این  بالقوه  طور  به  متخصص اند؟ 
وجود دارد، اما از بالقوه گی تا فعلیت فاصلۀ 
قابل توجهی وجود دارد. اول آن که میانگین 
باشد،  50درصد  باالی  باید  گروه  قابلیت 
می گوید،  کوندورسه  که  همان گونه  وگرنه 
تصمیم  و  شد  خواهد  به عکس  استدالل 

اشتباه از آب بیرون می آید.

آن  از  ضمنی  طور  به  نکته  این  واقع  در   
شدن  میلیونر  برای  کننده گان  رقابت 
که  باشد  این  آن ها  برآورد  اگر  برمی آید. 
از میانگین تعداد مخاطبان نمی توان انتظار 
داشت که پاسخ معقولی به سوال مورد نظر 
بدهند، در این صورت، آن ها عمر خود را 
تلف نکرده اند. اگر میانگین قابلیت هر فرد 
)رای( این صورت  در  باشد،  پایین  خیلی 

گروه در کل به درد نمی خورد.
ما می توانیم مطمین  کنید  بنابراین، فرض   
باشیم که در موضوع پیش رو، رای دهنده گان 
میانگین قابلیتی بیش از 50درصد را نشان 
دهند. آیا در این صورت ما موفق خواهیم 
اطمینان  این هم  از  باید  ما  کاماًل.  نه  بود؟ 
حاصل کنیم که آن ها بر اساس تصورشان 
از پاسخ درست رای می دهند. اجازه دهید 
با یک قیاس قضایی مسأله را روشن کنم. 
دادرسی هیأت داوران از چند جهت شبیه 
رای گیری دموکراتیک است. در دادگاه، ما 
از شهروندان می خواهیم که ارزیابی کنند 
که آیا مدافع به طور قطع گناهکار شناخته 
شده است. آن ها باید رای خود را تنها بر 
بر  را  خود  رای  اگر  کنند.  ارایه  مبنا  این 
مثال،  عنوان  به  کنند،  ارایه  دیگری  مبنای 
تشویق هیأت منصفه یا کینه ورزی نسبت به 
پولیس، در این صورت هیأت داوران آن چه 

باید انجام دهد را انجام نمی دهد.
مالحظه  را  سیمپسن  جی.  محاکمۀ   
هیأت  اعضای  از  یکی  شده  گفته  کنید. 
منصفه، زمانی که معلوم شد او با یکی از 
همکارانش در مورد این که سیمپسن تبرئه 
خلع  خدمت  از  کرد،  شرط بندی  می شود 
شد. صرف نظر از حماقت کسی که او با 
که  این جاست  نکته  بود،  بسته  شرط  وی 
زمانی که آن عضو هیأت منصفه در نهایت 
نمی توان  می شود،  عایدش  مالی  نفعی 
به  را  خود  رای  که  داشت  اطمینان  او  به 
شیوه یی درست ارایه دهد. او نمی تواند در 
آن  شایسته گی های  برحسب  پرونده  مورد 

قضاوت کند.
این جاست که رای دهنده گان  نکته    پس 
می توانند درست قضاوت کنند. نکتۀ دیگر 
انگیزه  کار  این  انجام  برای  آن ها  این که 
می شود  خواسته  شما  از  که  زمانی  دارند. 
از شما چه  دقیقًا  انتخاباتی رای دهید،  در 
پاسخی  رای  این  کنید  فرض  می خواهند؟ 
سوالی؟  چه  ُخب،  است.  سوال  یک  به 
این احتماالت را در نظر بگیرید: 1ـ کدام 

کدام  2ـ  است؟  مناسب  شما  برای  نامزد 
اگر  مناسب است؟  برای کشور شما  نامزد 
بخواهیم بسیار ساده این قضیه را بیان کنیم، 
باید گفت در این جا ما با تقابلی بین منافع 
شخصی و اخالقی مواجه ایم. آیا شما باید 
به هنگام رای دادن، منافع شخصی خود را 
دنبال کنید یا در فکر خیر و صالح عمومی 
باشید؟ به نظر می رسد در بسیاری از موارد 
در  اما  می کنند،  پیدا  تطابق  هم  با  دو  این 
نیست. پس  این طور  موارد هم  از  بسیاری 

چه باید بکنیم؟
  خیلی کارها. برخی افراد صرفًا بر اساس 
دالیل  به  دیگر  برخی  و  شخصی  منافع 
دو  هر  نیز  برخی  می دهند.  رای  اخالقی 
را مد نظر دارند: من به امر اخالقًا درست 
رای می دهم مادامی که چندان برایم هزینه 
ما  به  اجتماعی  علوم  اما  باشد.  نداشته 
رای  مختلف  دالیل  به  مردم  که  می گوید 
دارد؟  ارتباطی  چه  قضیه  این  می دهند. 
خب، استدالل کوندورسه تنها در صورتی 
برای  درستی  انگیزۀ  مردم  که  است  کارگر 

رای دادن داشته باشند.
می گردیم.  باز  مخاطب  از  سوال  قضیۀ  به 
افرادی  کل،  در  مخاطبان  که  کنید  تصور 
اند.  نشسته  نوبت  در  بی صبرانه  که  هستند 
شما به آن ها اعتماد می کنید؟ من که گمان 
نمی کنم! افزون بر این، استدالل کوندورسه 
هم بر قابلیت و هم انگیزۀ رای دهنده گان 
قابلیت  میانگین  از  اگر  حتا  است.  مبتنی 
از  اندازه  همان  به  آیا  باشید،  مطمین  آن ها 

انگیزۀ آن ها نیز اطمینان دارید؟
معناست  بدان  این  موکراسی  د  مورد  در 
اکثریت  که  شوید  مطمین  باید  شما  که 
رای دهنده گان آماده اند تا رای خود را بر 
و  عالیق  تا  بدهند  کشور  مصلحت  مبنای 
قضیه  این  از  می توان  آیا  شخصی.  سالیق 
اطمینان حاصل کرد؟ البته که نه. هیچ کس 
تا به حال به ما نگفته که چه گونه باید رای 
بدهیم. بنابراین، حتا اگر مردم به طور بالقوه 
که  تصمیمی  واقع،  در  باشند،  متخصص 
آن ها می گیرند به ما نمی گوید که چه چیزی 
خوب یا بهتر است. در هر صورت، این امر 
دلیل  به یک  مردم  بیشتر  که  نشان می دهد 
بیش از دلیل دیگر رای می دهند. اما در این 
خصوص چه چیزی اهمیت بسیاری دارد؟ 
دموکراسی  که  می دهد  نشان  امر  این  آیا 

غیرقابل دفاع است؟ به هیچ وجه!

آیا 
دموکراسی 

غیر قابِل 
دفاع است؟

بخش دوم و پایانی
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زهره روحی 
آنسلما، زن پیری است که به تنهایی در آپارتماِن خود زنده گی 
می کند. خانم معلمی بازنشسته  و دارای استقالِل فکری که بنا 
از سوی  استقالل  این  است  مدتی  تامارو،  سوزانا  تأکید  بر 
دختر و پسِر وی حتا با وجود دوری راه و داشتِن خانواده به 
خطر افتاده است، آن هم به بهانۀ پیری. یا بهتر است بگوییم 
به بهانۀ نگرانی از بابت پیرِی آنسلما. مطابق برداشت تامارو 
فرزندان  که  است  موقعیتی  همان  پیری  داستان(،  )نویسندۀ 
بر والدین مسلط شوند.  بتوانند  به وسیله اش  تا  آنند  مترصِد 
داده   دست  از  را  خود  همسِر  پیش  سال ها  آنسلما  باری، 
تشکیل  و  شدند  مستقل  فرزندان  که  هم  زمانی  آن  از  و 
هرچند  است.  روزگار  گذرانده  تنها  و  یکه  دادند،  خانواده 
و  مرگ شوهر  بابت  از  هچ وجه  به  که  درمی یابیم  مرور  به 
و  شکننده    خلق وخوی  با  چون  نیست،  متأسف  شدن   تنها 
را  خود  تغییر  قصد  هم  اصاًل  )و  دارد  که  انعطاف ناپذیری 
ندارد( هرگز نتوانسته بود دو دروِغ بزرگی را که همسرش 
به وی گفته بود، ببخشد. مثاًل وقتی فهمید لنگیدِن وی ناشی 
جوانِی  حماقِت  یادگار  بلکه  نیست،  جنگ  در  جراحت  از 
یا  و  هنگام مستی )ص60(،  به  موتورسواری   یعنی  اوست، 
متعلق  می داده،  وی  به  عاشقی  و  عشق   زماِن  که  شعرهایی 
به خودش نبوده و به دروغ آن ها را به نامِ خود جا می زده 
آنسلما،  برای  دروغ ها  این  کشِف  ظاهراً  68(؛  )ص  است 
از  پس  که  داشته  روزی  از  بزرگ تر  به مراتب  ضربه یی 
سال های سال زنده گی مشترک متوجه شده بود همسرش در 
سن شصت وپنج ساله گی به دختری جوان ابراز عشق کرده 
اهدای  ترفند  از  جوان،  دختر  دل  آوردِن  دست  به  برای  و 
این گونه  است)ص6۹(.  بوده  کرده  استفاده  شعرهای جعلی 
که تامارو نقل می کند، در این زمان او با احساسی از ترحم 
و نفرت برای شوهِر خود دل سوزانده بود )مردی که خود را 
به گدایی عشقی و حماقت دچار کرده بود(، حال آ ن که در 
زمان کشف آن دروغ های نابخشودنی، به تمامی از شوهرش 
برید یا شاید بهتر است بگوییم در واقع شوهرش در همان 

ایام برای او مرد... . 
به هر حال، این زنده گی خشک و یک نواخت بر اثر حادثه یی 
به کلی دگرگون می شود. یک شب آنسلما در میان زباله های 
محله، طوطی از رمق افتاده یی پیدا می کند و مطابق جریان 
که  تنهایی  و  پیر  زِن  زنده گی  در  طوطی  حضور  داستان، 
باعث  بود،  کرده  عادت  انزوا  و  سکوت  به  سال  سال های 
تحولی بزرگ می شود. رسیده گی به طوطی، ناخودآگاه باعث 
می شود که آنسلما به روح و رواِن خود جان تازه یی  دهد. 
می توان گفت، تامارو تالش می کند از راه وجود طوطی در 
زنده گی آنسلما و رسیده گی و دل مشغولی به آن، به نوعی 
داستاِن خود را به اندیشۀ خوشبختی از راه دیگری و پیامدهای 
آنسلما  رسیده گِی  هرچه  که  چرا  دهد.  پیوند  آن  شفابخِش 
بیشتر می شود، خود وی هم  به طوطِی جان و رمق گرفته 
ناخودآگاه از سکون زنده گی گیاهی اش فاصله می  گیرد. مثاًل 
گویی تازه به یاد می آورد که آدم زنده می تواند از رفت وآمد 
و مهمانی  دادن لذت ببرد. پس مهمانی می دهد و همکارانی 
را که سال ها ندیده بود، به خانه اش دعوت می کند. و یا به 
یاد می آورد زمانی از شنیدن موسیقی و رقص لذت می برده 
بلد  زیادی  شیرین کاری های  که  خود  طوطی  با  پس  است، 
است، به موسیقی گوش می دهد و می رقصد. طوطی یی که 
می داند چه گونه بابت مهمان نوازی های آنسلما سپاسگزاری 
کند یعنی به جای بوسه ، اللۀ گوش آنسلما را به آهسته گی 
در لحظه یی کوتاه به منقار گیرد و صورت آنسلمای پیر را از 
شرم سرخ کند. و یا با نشان دادن استعداد خود، نام آنسلما 

را هجی کند و یا چند کلمه یی حرف بزند و... 
به هر حال، نامی که آنسلما بر طوطی خود می گذارد، لوئیزیتو 
است. مذکر شدۀ لوئیزیتا یعنی مذکر شدۀ نام بهترین دوست 
و همراز خود در دوران تربیت معلمی. اما چرا نامی مذکر؟ 
هرچند که بعدها با دیدن تخمی در میان نازبالش ها درمی یابد 
نام  انتخاب  باید گفت  در حقیقت  است....  ماده  طوطی اش 
مذکر طوطی، کلید ورود به فضای عاطفی آنسلما است. زنی 
که باور داشته در ازدواج شکست خورده است. و در عین 
با  که  را  زنده گی خود  بهترین دوران  نمی تواند  حال هرگز 
لوئیزیتا سر کرده، از یاد ببرد. دختر باهوش و بسیار حساسی 
بود که  از چیزی  بیشتر  از زنده گی بسی  توقعش  که ظاهراً 
به باور او به نام زنده گی جعل  شده است. شیفته گی آنسلما 
از  ازدواج  از  ناکامی  و  از یک سو  تفکرات دوسِت خود  به 
است.  طوطی  مذکِر  نام  انتخاِب  دلیل  احتماالً  دیگر،  سوی 
درآمده  تعلیق  به  تمنای عشِق  از  ترکیبی  دقیق تر  معنایی  به 
هر  به  همراز.  و  شفیق  رفیقی  به  شدید  نیازی  همچنین  و 
حال، لذت زنده گی با لوئیزیتو چندان طوالنی نیست؛ چون 
سروصدای بی مهابای آپارتمان آنسلما که فی المثل بی توجه 
به همسایۀ پیر صدای گرامافون را بلند می کند و یا با مهمانی 
و مجلس رقصش آرامش سرهنگ پیر و بازنشستۀ دیوار به 
اثر شکایت  در  می شود  باعث  می زند،  برهم  را  دیوار خود 
و  نگه داری  مجوزِ  نداشت  دلیل  به  را  طوطی  همسایه گان، 
به  تامارو  این جا  در  بفرستد.  دور  شهری  به  بودن  کمیاب 
نحوی بسیار خوب دیوان ساالری معیوب و از کار افتاده یی 
را افشا می کند که کورکورانه فقط تابع مقررات است. قوانین 
و مقرراتی که در اساس سرکوب کننده اند بی آن که کمترین 
امکانی برای بهینه کردن شرایط داشته باشند. بنابراین طبیعی 
است که در »مرکز حمایت از حیوانات منطقه یی« آن شهر 
دور افتاده که بیشتر به بازداشگاه شباهت دارد، طوطی بشاش 
به سرعت فرتوت و ناتوان  شود. آنسلما با زحمت فراوان به 
شهر تبعیدی طوطی خود می رود و با دیدن حال و روز او به 
دلیل ناامیدی تصمیم به خودکشی می گیرد، چون فکر می کند 

هرگز قادر نخواهد بود بدون وجود طوطی عزیزش زنده گی 
کند. او که به طور واقعی معجزه یی لذت بخش از زنده گی با 
طوطی را تجربه کرده است، دیگر نمی تواند به شیوۀ زنده گی 
قبلی خود بازگردد. از این رو در لحظه یی که آماده است تا 
خود را روی ریل قطاری که با سرعت در حال گذر است 
ناباورانه و معجزه آسا طوطی را می بیند که  از  پرتاب کند، 

گوشۀ آسمان به سمِت او در حال پرواز است.... 
اکنون که با نگاه نسبتًا رمانتیِک حاکم بر داستاِن طوطی آشنا 
آن  انفعالی  جنبه های  بر  کوتاهی  بررسی  است  شدیم، الزم 
مهم  مطلب  این  به  پرداختن  مثال،  عنوان  به  باشیم:  داشته 
خوشبختی  آنسلما،  زنده گی  در  طوطی  حضور  معجزۀ  که 
زیرا  نمی برد.  فراتر  موقعیِت خودش  وجبی  چهار  از  را  او 
آنسلما با خوشبختی در معنایی اصیل  مواجه نمی شود، یعنی 
دیگر  انسان های  داشتن  دوست  راه  از  را  خود  خوشبختِی 
درنمی یابد؛ حتا اگر آن ها را غیر قابل دوست داشتن بداند 
)که می داند( کمترین اعتنایی به رعایت حال آن ها ندارد و 
الزام های انسانی را زیر پا می گذارد. به عنوان مثال، نه تنها 
به آرامش همسایۀ بداخالق و ترش روِی خود فکر نمی کند 
را  آپارتمان نشینی  معمول  رعایت های  تمام  سروصدا  با  و 
نادیده می گیرد، بلکه حضور طوطی و معجزۀ احیای زنده گی 
آنسلما، در او ذره یی شفقت نسبت به فرزندان و نواسه هایش 
به وجود نمی آورد. بنابراین رسیده گی و مراقبت هایی که وی 
بر  مقدم  را  »دیگری«  فلسفه یی که  آن  با  از طوطی می کند، 
به روی  به »مِن« گشوده   این طریق  از  من قرار می دهد )و 
سنخیتی  می یابد(،  دست  زنده گی  در  نهفته  امکانات  درِک 
ندارد: شیوۀ درکی از جهان، آدم ها و چیزها که فی نفسه به 
آن که  حال  است.  خوشبختی  گنجینه های  عظیم ترین  مثابۀ 

اطرافیاِن خود حتا  با  آنسلما  همان گونه که گفته شد، رفتار 
پس از یافتن طوطی به مثابۀ امکان درک خوشبختی، همچنان 
نگرش های  )بخوانیم  خویش  انفعالِی  فردیِت  ِگل  در  پا 
بنیادگرای مدعی وحدت و یک پارچه گی( است: کسانی که 
تنها به کسانی که مثِل خود هستند، آری می گویند: آری برای 

دوست داشتن و ارتباط گرفتِن شباهت های خود.... 
نمی تواند  آنسلما  طوطِی  روان شناختی،  لحاظ  به  این رو  از 
نماد آگاهی و بیدارِی وی باشد، بلکه به نظر می رسد فرافکنی 
غریزۀ ناخودآگاهی باشد که پس از عمری زهد و انزوا، در 
غروب عمر به یک باره به طلبکاری از لذات زنده گی برآمده 
نمی تواند  وضعیت،  این  از  برخاسته  عشِق  بنابراین  است. 
بر  کند؛  عمل  شده اش  بیدار  امیال  و  آنسلما  خود  از  فراتر 
او را همچنان  پایان داستان،  تا  این اساس طبیعی است که 
یا چیزی  به »غیر« )کسی  انعطاف ناپذیر نسبت  در موقعیتی 
ببینیم. یعنی بدون هرگونه  با خود(  متفاوت و حتا مخالف 
با »دیگری«؛ چه  تالش برای رسیدن به تفاهم و گفت وگو 
نواسه ها؛  و  فرزندان  چه  و  باشد  منفور  بازنشستۀ  سرهنگ 
بنابراین با وجودی که سوزانا تامارو تالش می کند تا به جایگاه 

وجودی وی موقعیتی برتر از اطرافیا نش بدهد، )چه آن زمان 
که با بغضی فرو خورده سر در گریبان زنده گی انزواجویانۀ 
خویش دارد و چه آن گاه که با ولع به جهان و زنده گی روی  
به  دنیا و آدم ها، خود  به  آنسلما  نامهرباِن  می آورد(، نگرش 
خود این برتری را تحلیل می برد و چهرۀ خشِن او را حتا 
احیا شده اش، برمال می کند و شاید  لطافت روحِی  در اوج 
همین دلیلی است در واکنش محتاطانۀ ناخودآگاه مان  نسبت 
به سردی رفتارِ وی با اعضای خانواده اش؛ هرچند تامارا با 
شیوۀ داستان پردازی خود ترجیح می دهد قضاوتی یک  جانبه 

به خواننده گان خود القا کند. 
به هر حال، گمان نمی شود کسی در این دوره و زمانه ادعای 
ایده آل بودن کار و بارِ جهان را داشته باشد، اما اگر بر این 
باوریم که زمانۀ حاضر خود به خود بد و غیرقابل اعتماد است 
و یا نسل جوان نیز خود به خود سهل انگار و بی مسوولیت اند 
و یا به طور کلی بر این باور باشیم که آدم های این دوره و 
که  بدانیم  باید  این صورت  در  هستند،  نابخرد  و  بد  زمانه 
قضاوت مان بسیار سطحی است و با چنین تصوراتی نه تنها 
به  به عکس،  بلکه  شد،  نخواهد  بهتر  بارش  و  کار  و  جهان 
تخریب بیشتِر آن کمک کرده ایم. به عنوان مثال سوزانا تامارو 

از جانب عالم تأمالت آنسلما می نویسد: 
ملت  شده  باعث  همین  و  است  نعمت  وفور  جهان  »در 
صاحِب  که  دارد  توقع  کسی  هر  امروزه،  بشوند.  بی ادب 
همه چیز باشد. آن کلمۀ جادویی یعنی »متشکرم« که او به 
شاگردانش یاد داده بود، .... از زبان جهاِن متمدن محو شده 
بود... جهان داشت به لبۀ پرتگاه می رسید؛ وحشی شده بود... 
نسل جدید، همه چیز را حق مسلِم خود می دانست؛ با کمال 

وقاحت طلب کار بود«. )ص2۹( 

نعمتش،  وفور  و  »جهان«  از  آنسلما  منظور  می رسد  نظر  به 
است؛  آن  مصرفِی  زنده گی  سبک  و  سرمایه داری  سیستم 
و  فرزندان  او،   بین  انداختن  فاصله   در  که  سیستمی 
این  از  بخشی  طبعًا  و  است.  بسیار  تقصیرکار  نواسه هایش 
این گونه  را  جهان  و  می گیرد  را  ما  گریباِن  زمانی  تقصیر 
»بی ادب« می کند که به جای متهم کردن »نسل جوان« و یا 
این و آن کودِک بی تربیت و وحشی، از مسوولیت برخورد  
با سیستمی که این »وحشی گری« و »وقاحت طلب کارانه« را 
پرورش می دهد، شانه خالی کنیم. به بیانی، به جای درگیر 
کردِن خود در قلمرو عمومی، از آن کناره گیریم و فقط به 

نق زدن اکتفا کنیم. 
باید از سوزانا تامارو »متشکر« باشیم که ناخودآگاه داستانش 
را به یکی از چهره های خشن و مدعی دربارۀ اصالح جهان 
جای  به  که  آدم هایی  همان   از  یکی  است.  داده  اختصاص 
همت رویارویی با علت اصلِی نابسامانی، خود نیز همچون 
آن  یا  و  این  از  دایمًا  همان جواناِن مورد سرزنش خویش، 
چیز »طلب کارانه«  ایراد می گیرند. چنان که آنسلما با وجود 
پیرانه سری همچنان به خود می بالد که سال ها پیش حتا به 

دانش آموزی  کردن  ادب  برای  مدرسه  از  اخراجش  قیمت 
خودش،  گفتۀ  به  که  عملی  است.  زده  سیلی  او  گوِش  به 
روزنامه نگاران را »مثل کوسه هایی که بوی خون می شنوند« 
)ص 83(، به جاِن خود و خدمِت صادقانه اش انداخته بود. 

اکنون پرسش این است؛ آیا چنین شیوه هایی می تواند جایی 
در سکوی افتخارات بشری داشته باشد و یا می توانند راه گشا 
باشند؟ هیچ کس منکر وضعیت آشفته و عنان گسیخته  یی که 
گریبان دنیا و آدم های آن را از پیر و جوان گرفته نیست، اما 
آنسلما  باشد که  به آن صورتی  نمی رسد اصالحش  نظر  به 
می پسندد و تامارو پیروزمندانه به رخ می کشد: »مدیر مدرسه 
چند بار او را به نزد خود خواند. ابتدا با لحنی مؤدب و بعد 
هم آمرانه از او خواست تا رسمًا عذرخواهی کند، و تصدیق 
ایستاده  محکم  او  ولی  بود.  شده  خراب  اعصابش  که  کند 
بود: من اعصابم خراب نشده بود. آن کار را کردم و باز هم 
خواهم کرد. چون باالخره یک نفر باید این بچه ها را تربیت 

کند«. )ص84( 
شیوۀ  و  جهان بینی  در  آنسلما  مشکل  می بینیم،  چنان چه 
تفکرش است. این که همچون دوران جوانی اش یعنی غرق 
دارد  قهرمانی  به  امید  چشم  رومانتیک،  احساس های  در 
بارِ  و  کار  هم  شاید  و  بچه ها  تربیت  عهده دار  »یک تنه«  که 
جهان شود. کسی همانند خودش: مصمم و با اراده یی قوی 
حتا  یا  و  نواسه ها  و  شاگردان  فرزندان،  کردن  ادب  برای 
همسایه هایش. احتماالً عده یی را از راه سیلی زدن و عده یی 
هرگز  که  مصممی  زن  محلی؛  کم  و  بی اعتنایی  با  را  دیگر 
دربارۀ خود و اعمالش در گذشته و حال دچار شک و تردید 
نمی شود و با چیزی به نام پشیمانی )البته به جز ازدواج با 

همسرش( کمترین آشنایی ندارد. 
چنین نگرشی اصاًل خبر ندارد که ساختن جهان و تعلیم و 
تربیِت سالم و صحیح یعنی اعتراف به این که خودِ تعلیم دهنده  
نیز همواره و همواره نیازمند تعلیم و تربیت است. اگر بدانیم 
همان گونه که روش آموزش از خودِ آموزش تفکیک ناپذیر 
است، روش تعلیم و تربیت نیز از خود تعلیم و تربیت جدا 
و  بداخالقی  و  بدلحنی  تنبیه،  جایگاه  آن گاه  نیست.  شدنی 
توهین برای همیشه مشخص خواهد شد. حال آن که آنسلما 
جهان  با  دوطرفه  ارتباطی  و  اصالح  ساختن،  برای  تمایلی 
از  قبل  این کار  برای  می داند  به  خوبی  ندارد. چون  آدم ها  و 
هر چیز باید همان طور که مدیر مدرسه خواسته عمل کند. 
یعنی تصدیق کند که خود نیز اشتباه کرده است. آری، برای 
از خود شروع کرد. در  باید  بارِ جهان  درست شدِن کار و 
صادق  مسأله  همین  نیز  نواسه هایش  با  ارتباط گیری   مورد 
به  آن ها  دارد  انتظار  وی  آن چه  برخالف  وقتی  زیرا  است؛ 
اسباب بازی های کهنۀ والدین خود )که احتماالً آنسلما آن ها 
اندازۀ کافی بزرگ شده  را قبل از آن که دختر و پسرش به 
کنار  آن ها  فرزنداِن  برای  دهند،  خانواده  تشکیل  که  باشند 
گذارده بود( هیچ ذوق و شوقی نشان نمی دهند، به کلی از 
هر دو نواسۀ خود ناامید می شود: »آنسلما به نظرش می رسید 
که نواسه هایش از سیارۀ دیگری به زمین آمده اند: بی مالحظه، 
حق ناشناس، طماع، بدون هیچ گونه عالقه یی به چیزی جز آن 
جعبه های مکعب نورانی که مدام دست شان بود... زنده گی 
قاره ها  که  زمانی  مثل  بود،  شده  مجزا  هم  از  تدریجًا  آن ها 
مالقات های  اجباری،  تلیفون های  بودند.  شده  جدا  هم  از 
چیز  همه  اجباری،  عید های  اجباری،  حرف های  اجباری، 

صرفًا از روی انجام وظیفه«. )ص42(
نحوۀ  به  می کشد  خود  اطرافیان  از  آنسلما  که  رنجی 
تمامی  برای  نخست  وهلۀ  در  این که  برمی گردد.  او  تلقی 
احساس هایش حقی تمام و کمال قایل است. اما فقط برای 
احساس های خود؛ بدون ذره یی تالش برای درک نواسه های 
خود و یا جوانانی که به دلیل عدم رشد عقلی، اسیر جهاِن 
آن ها  از  او  شده اند.  آن  زیستِی  غلط  روش های  و  مصرفی 
بیرون  به  قادر  می بیند  زیرا  آن هاست؛  به  بی اعتنا  و  ناامید 
کشیدِن خود از منجالبی که در آن گرفتارند، نیستند. خالصه 
کنیم آنسلما حتا آن قدر تخیل ندارد که به جای کینه ورزی، 
قصه های  بدطینِت  جادوگر  جادوی  به  را  وضعیت  این 
سلطۀ  )بخوانیم  جادوگری  کند.  تشبیه  خود  کودکِی  دوران 
و  برده  فرو  تیره گی  به  را  جهان  که  زنده گی(  سرمایه دارانۀ 
در  که  »آدم ها«یی  است.  ربوده  آدم ها  از  را  هوش  و  عقل 
قصه های دوران کودکی می دانستیم در عین معصومیت اند و 
تنها باید آن ها را به وسیلۀ آب حیات )بخوانیم روشن گری( 

از زندان ذهنی شان نجات دهیم....
به هر حال سوزانا تامارو این راه را برای آنسلما رقم نمی زند 
و به جای آن، او را  با طوطی اش یکه و تنها در اسارت تصورِ 

خوشبختی رها می کند. 
*** 

مشخصات کامل کتاب: 
فرزانه،  بهمن  ترجمه  )لوئیزیتو(؛  »طوطی«  تامارو،  سوزانا 

ویرایش علی حسن آبادی، انتشارات کتاب پنجره، 13۹1
مختصری دربارۀ سوزانا تامارو:

آمد.  دنیا  به  ایتالیا  یست«  »تری  شهر  در   1۹57 سال  در 
برای تلویزیون چند فلم مستند تهیه کرد و در همان دوران 
به   1۹8۹ در  پرداخت.  رمان  و  کوتاه  داستاِن  نوشتن  به 
ادبی  جایزۀ  و  رسید  شهرت  به  »حواس پرتی«  رمان  خاطر 
»تک  رمان  به خاطر  در 1۹۹1  کرد.  دریافت  را  »الزامورانته« 
»کاراماتیلدا«،  آورد.  به دست  را  کالب«  »پن  جایزۀ  خوان«، 
»انیما موندی«، »به صدایم گوش بسپار« پُرفروش ترین کتاب 

قرن بیستم ایتالیا ]بوده اند[. )به نقل از پشت جلد کتاب(
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خوشبختی یک نفره
نقد و بررسِی داستان »طوطی« اثر سوزانا تامارو، ترجمۀ بهمن فرزانه
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انتقاد سخت وزیر دفاع آلمان...
که  باشد  این  باید  هدف  گفت:  و  ندانست  پیش بینی  قابل 
متحدان تنها زمانی عقب نشینی کنند که شرایط امنیتی این 
این  زمانی  چه  دقیقًا  که  را  این  بدهد.  اجازه  واقعًا  کشور 
اتفاق رخ می دهد، امروز کسی نمی تواند پیش بینی کند. باید 
با صبر زیاد به افغان ها کمک شود و ما نباید در این مورد به 

هفته و ماه فکر کنیم.
بر اساس تصمیمات قبلی، ارتش آلمان باید در پایان سال 
2016 از افغانستان خارج می شد، اما با توجه به قدرت گرفتن 
این  افغانستان حاال درباره تمدید  افراطی در  مجدد طالبان 

عملیات و ادامه حضور در افغانستان بحث می شود.
روز پنج شنبه گذشته رییس جمهوری امریکا اعالم کرد که  
ُکند  را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  عقب نشینی  روند 
از 5هزار  بیش  امریکا  تصمیمات جدید  اساس  بر  می کند. 
نیروی امریکا باید بعد از سال 2016 هم در افغانستان بمانند.
فون در الین درباره این تصمیم اوباما ابراز خرسندی کرد و 
گفت: این یک عالمت قدرتمندانه به مردم ناآرام افغانستان 

است.
آلمان  در  نشستی  برگزاری  از  آلمان  دفاع  وزیر  همزمان 
درباره افغانستان خبر داد و گفت: ماشرکای خود را به برلین 
در سال  که چگونه  این موضوع  درباره  تا  می کنیم  دعوت 
2016 به  کار خود در این راستا ادامه دهیم، سخن بگوییم. 
متحدان خود  با  ما  که  نظر گرفته شود  در  باید  این هدف 

پادگان در مزار شریف را حفظ کنیم.
فون در الین با اشاره به تسخیر موقتی شهر کندز افغانستان 
این نشان  نیروهای طالبان که اخیراً رخ داد، گفت:  توسط 
را  آن  انتظار  ما  که  آنجایی  به  هنوز  افغان ها  که  می دهد 
خوب  تحوالت  کشور،  این  در  البته  نرسیده اند،  داشتیم، 

زیادی هم رخ داده است.
ناتو در پایان سال گذشته عملیات نظامی خود در افغانستان 
در  نظامی  ائتالف  این  اوایل سال جاری  از  داد.  را خاتمه 
قالب عملیات »پشتیبانی قاطع« نیروهای امنیتی افغانستان را 

در زمینه آموزشی حمایت می کند.
وی همچنین در ارتباط با تسخیر موقتی شهر کندز توسط 
طالبان انتقاد سختی به عملکرد رهبری نظامی افغانستان وارد 
افغانستان  کرد و آن را نشان دهنده شکست رهبری نظامی 
دانست و گفت: وقتی که طالبان این شهر را محاصره کرد 
هیچ شخصیت اول، دوم یا سوم نظامی از سطوح رهبری 
در آنجا حضور نداشت و طالبان بدون مسأله و مشکلی این 

شهر را تسخیر کرد.

ناجیه نوری
مکتوبی  طی  کندز  پولیس  به  داخله،  امور  وزارت 
دستور داده است که امنیت خانه های افرادی را که به 
همدستی و همکاری با طالبان متهم هستند گرفته و 

اجازه ندهند این خانه ها بازرسی شود. 
یک نمایندۀ کندز در مجلس می گوید: وزارت داخله، 
فهرست 13 خانۀ افرادی را که به همدستی با طالبان 
را  آنان  امنیت  تا  داده  کندز  پولیس  به  هستند،  متهم 

تأمین کنند.
این  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  پیمان  عبدالودود 
13 خانه به عنوان مهمان خانه در اختیار طالبان قرار 

داشت و محل بود و باش این گروه بوده است.
این نمایندۀ کندز گفت که دولت همچنان دستور داده 
تفتیش  و  بررسی  مورد  نباید  افراد  این  که خانه های 

قرار گیرد و باید مصوون باشد.

در  وکالت خود  دوره  سال   5 در  من  کرد:  تاکید  او 
به  می کنند،  طالبان همکاری  با  که  افرادی  خصوص 
طور مکرر توضیحات دادم؛ اما این افراد همین اکنون 

در ریاست جمهوری فعالیت دارند.
گفت:  کندز  در  طالبان  جنایات  خصوص  در  پیمان 
طالبان مردم را قتل عام کردند و سپس جنازه های آنان 
را توهین و تحقیر کردند و به روی بعضی از اجساد 
موتر را رد کردند و این وظیفه کمیسیون حقیقت یاب 

است که دالیل این جنایات را پیدا کنند.
او افزود، هرچند کمیسیون حقیقت یاب یک کمیسیون 
گفت وگو  شهر  مردم  با  نمی تواند  و  است  نامکمل 
حقیقت یابی  برای  هیاتی  باید  بنابراین  باشند،  داشته 

تعیین شود که واقعیت ها را انعکاس دهد.
پیمان تصریح کرد: باید یک هیات منصفانه و بی طرف 
به کندز برود و با مردم در کوچه، پس کوچه و شهر 

واقعیت های  که  بیابد  را  حقیقت  و  کرده  گفت وگو 
جنگ کندز چه بوده است.

با مردم عام مصاحبه  باید  این کمیسیون  او،  به گفته 
کنند و جنایاتی را  که طالبان مرتکب شدند ریشه یابی 

کنند، اما کار این کمیسیون محدود است.
عوامل  بررسی  منظور  به  که  یاب  کمیسیون حقیقت 
سقوط کندز براساس فرمان محمد اشرف غنی رییس 
آغاز  کار  به  گذشته  هفته  است،  شده  ایجاد  جمهور 

کرد.
فرمان  اساس  بر  دارد،  عضو  پنج  که  کمیسیون  این 
تا کار خود را  رییس جمهور، سه هفته  وقت دارد 
تکمیل کند.  کار این هأیت از تاریخ نزده میزان آغاز 

و تا هشت عقرب ادامه خواهد یافت.
فاروق  مشترک  گونۀ  به  را  کمیسیون  این  ریاست 

وردک و امر اهلل صالح به عهده دارند.

در ولسوالی های خروار، ازره، بره کی برک و خوشی، 
مردم برای حل وفصل مشکالت قضایی شان، به جای 
به دادگاه های صحرایی  به دادگاه های دولتی،  رجوع 
مراجعه  ـ  دارند  قرار  طالبان  ادارۀ  زیر  معموالً  که  ـ 

می کنند.
شماری از باشنده گان این ولسوالی ها می گویند که از 
سنت رشوت ستانی و ورق بازی اداری در دادگاه های 
ترجیح می دهند که مسایل  اند و  دولتی خسته شده 
حل وفصل  صحرایی  دادگاه های  در  را  قضایی شان 
کنند تا هم کارشان به صورت ساده به پیش برده شود 
رسیده گی  مشکل شان  به  فرصت  زودترین  به  هم  و 

شود.
باشنده گان  داوود،  محمد  و  عبدالرحمان  حاجی 
می گویند  لوگر  خروار  و  بره کی برک  ولسوالی های 
که مردم به دادگاه های طالبان به شدت اعتماد دارند؛ 
چون به این باورند که در دادگاه های صحرایی خبری 
بی طرفانه  شیوۀ  به  قضایا  و  نیست  رشوت ستانی  از 

پیگیری می شود.
دولتی  دادگاه های  در  که  می گویند  باشنده گان  این 

فساد، رشوت، ورق بازی و پارتی بازی تبدیل به یک 
امر طبیعی و معمولی شده است و برخی از پرونده های 
سادۀ قضایی، تا سال ها در دادگاه ها می مانند و کسی 

به آن ها رسیده گی نمی کند. 
لوگر  والیتی  شورای  رییس  استانکزی،  حسیب اهلل 
والیت،  این  مناطق  از  بعضی  در  مردم  که  می پذیرد 
می کنند.  مراجعه  طالبان  به  قضایای شان  حل  برای 
به  لوگر  مردم  دلیل رجوع  استانکزی،  آقای  گفتۀ  به 
دادگاه های صحرایی را در دو علت عمده می بیند؛ یا 
ادارۀ طالبان  مردم در مناطقی به سر می برند که زیر 
پیگیری  روند  طوالنی شدن  دلیل  به  یا  و  دارد  قرار 
ترجیح  را  طالبان  دادگاه های  قضایی،  پرونده های 

می دهند.
به گزارش سالم وطن دار، محمد حلیم فدایی والی 
خروار،  ولسوالی  سه  باشنده گان  که  می گوید  لوگر 
دادگاه های  به  قضایایشان  حل  برای  چرخ،  و  ازره 
اما  فدایی  آقای  می کنند.  رجوع  طالبان  صحرایی 
که  می گوید  وی  می بیند؛  دیگر  جایی  در  را  مشکل 
دادستانی یی  و  دادگاه  هیچ  لوگر  ولسوالی  چهار  در 

ناچارند  قضایایشان  حل  برای  مردم  و  ندارد  وجود 
لوگر،  والی  بدهند.  تن  صحرایی  دادگاه های  به  که 
فساد اداری را دلیل درستی بر امتناع مردم از مراجعه 
رد  به شدت  را  آن  و  نمی داند  دولتی  دادگاه های  به 

می کند.
لوگر  استیناف  دادگاه  قاضی  نورزی،  عبدالقیوم 
از  بسیاری  گذشته،  سال های  به  نظر  که  می گوید 
مشکالت اداری دادگاه های لوگر برطرف شده است 
پل علم  دادگاه  به  نیز  ناامن  مناطق  از  اکنون  مردم  و 
مراجعه می کنند. آقای نورزی نیز عدم مراجعۀ مردم 
به دادگاه های دولتی به دلیل فساد و رشوت ستانی را 

رد می کند.
جهانی  جامعۀ  اخیر،  سال  چهارده  طی  که  این  با 
میلیون ها دالر را برای ارتقا سیستم قضایی افغانستان 
هم  هنوز  بسیاری،  گفتۀ  به  اما  رساند.  مصرف  به 
از  که  بخش هایی  در  ویژه  به  کشور  قضایی  سیستم 
ناامنی رنج می برد، غرق در فساد مالی و اداری است 
و به نظر می رسد که دولت نیز هیچ دستگاه نظارتی یی 

برای کنترل این سیستم در نظر نگرفته است.

اوباما  به  کابل،  در  امریکا  سابق  سفیر  خلیل زاد  زلمی 
توصیه کرد تا سیاست خارجه خود را بر حفظ نیروها 
در افغانستان پس از پایان دور دوم ریاست جمهوری اش 

تطبیق سازد.
او در مصاحبه یی گفت: در مورد افغانستان فکر می کنم 
که تصمیم اوباما برای صرف نظر کردن از تعهد اولیه اش 
و خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان 
سال 2016 میالدی، حفظ نیروها در این کشور و اینکه 
اجازه دهد رییس جمهور آتی امریکا درخصوص اینکه 

یا خیر،  برده  پیش  را  افغانستان  از  نیروها  این  خروج 
منطبق با شرایط منطقه صورت گرفته است.

می دادم  ترجیح  البته  افزود:  زاد  خلیل  حال  این  با 
رییس جمهور تعداد نیروهای مستقر در افغانستان را از 
۹800 به 5500 تن تا پایان سال 2016 میالدی کاهش 

ندهد.
امریکا  سیاست  اصالح  می کنم  فکر  داد:  ادامه  وی 
درخصوص افغانستان معقوالنه و محتاطان بوده اگرچه 
به نظر من باید تعداد بیشتری نیرو نسبت به آنچه که 
اوباما  داریم.  نگه  افغانستان  در  گرفته  تصمیم  اوباما 
می خواهد تعداد نیروها را کمتر از 6000 تن نگه دارد. 
گزینه نظامی ترجیحی حفظ تعداد کنونی نیروها یعنی 
تصمیم  اوباما  اساسًا  می کنم  فکر  اما  است  تن   ۹800

درست را اتخاذ کرده است.
اما به طور کلی خلیل زاد نسبت به وضعیت افغانستان 
می تواند  امریکا  می گوید،  و  است  بین  خوش 
تروریست ها را با کمتر از 10 هزار نیرو از افغانستان 

دور نگه دارد.

سفیر سابق امریکا در سازمان ملل همچنان معتقد است، 
رییس جمهوری روسیه از ضعف همتای امریکایی اش 

در عرصه جهانی به نفع خود استفاده می کند.
گفت:  خلیل زاد  زلمی  هیل،  وب سایت  گزارش  به 
ضعف  از  روسیه  جمهوری  رییس   پوتین،  والدیمیر 
باراک اوباما، همتای امریکایی اش به نفع خود استفاده 
حل  برای  که  دهد  نشان  می خواهد  پوتین  می کند. 
مشکل خاورمیانه باید با روسیه همکاری کنید و اینکه 
امریکا یک قدرت در حال محو شدن است در حالی 

که روسیه قدرتی در حال خیزش است.
خلیل زاد که به عنوان مشاور سیاست خارجه جورج 
بوش، رییس جمهور سابق امریکا خدمت کرده، مدعی 
شد: پوتین در قدرت نظامی روسیه اغراق می کند تا بر 
ضعف های اقتصادی و فرهنگی سرپوش گذاشته و آن 

را کشوری خطرناک جلوه دهد.
از  که  گروه هایی  از  با حمایت  باید  ما  داد:  ادامه  وی 
غرب طرفداری می کنند، با فعالیت بیشتر در مقابله با 
افزایش  و  بشردوستانه  کمک های  افزایش  با  داعش، 
سوریه  در  روسیه  مقابل  در  خودمان،  خرد  و  دانایی 
بازیگری  روسیه  همزمان  طور  به  اما  کنیم.  مقاومت 
سازش  از  حاضر  حال  در  را  آن  نمی توانید  که  است 

بالقوه درگیری های سوریه کنار بگذارید.
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خیال پردازی دربارۀ صلح... 
با تروریسم و افراط گرایی درست استفاده کند.

اوباما  باراک  تصمیم  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
کاخ  همکاری  ادامه  خاطر  به  امریکا  رییس جمهور 

سفید با افغانستان استقبال می کنیم.
عبداهلل ادامه داد: افغانستان نیازمند صلح پایدار است 
از  تا  و رهبران حکومت وحدت ملی متعهد هستند 
درس هایی که در گذشته پیرامون صلح این کشور به 
دست آورده اند درست استفاده کنند و این در حالی 
فاصله  خودکفایی  بر  خود  تعهد  از  هنوز  که  است 

داریم.

از  کرد:  تأکید  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی 
به  افغانستان  حکومت  مدت  این  در  که  درس هایی 
آروزی  و  مورد صلح  در  پردازی  خیال   آورد  دست 
رسیدن به آن بود و بر همین اساس دولت کابل از این 
پس با واقعیت ها به عنوان واقعیت و از فرصت ها نیز 
در یک مکانیزم مناسب برای رسیدن به صلح استفاده 

خواهد کرد.
در  اصالحات  پیرامون  که  اقداماتی  افزود:  وی 
از  نیز  افغانستان صورت گرفته کافی نیست و مردم 
این امر ناراضی هستند و این در حالی است که دولت 
باید برای حکومتداری بهتر پاسخگو باشد و در این 
برقراری  در  قومی  بزرگان  و  دین  علمای  نقش  راه 

امنیت این کشور بسیار مهم است.
اما  نیست،  سقوط  حال  در  افغانستان  گفت:  عبداهلل 
مردم بر این مسأله بی اعتماد هستند، با این حال اراده 
سیاسی برای تأمین امنیت در این کشور وجود دارد.

عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افغانستان چه موضعی 
در  که  داعش  علیه  روسیه  و  ایران  ائتالف  قابل  در 
هر  تالش های  از  کرد:  تأکید  دارند  حضور  سوریه 

حکومتی برای مبارزه با تروریسم استقبال می کنیم.
وی گفت: افغانستان از کمک های بدون قید و شرط 

استقبال می کند.

بی توجهی به نیروهای امنیتی...
اما در نتیجۀ بی توجهی مسووالن و کم بود مهمات این گروه 
باید  که حکومت  کرد  تأکید  او  آن شدند.  کنترل  به  موفق 
پیش از پیش در مورد حملۀ طالبان فکری می کرد، اما هر 
بار درخواست های آنان درمورد فرستادن تجهیزات نظامی 
به نیروهای مستقر در این ولسوالی به بهانه یی رد می شده 

است.
سیدآصف، فرمانده قطعۀ پنج صد نفری پولیس غورماچ به 
سالم وطندار گفت که در تمام مدت محاصره از مسؤوالن 
امنیتی خواستار مهمات و تجهیزات شده بودند، اما هر بار 
این  با  است.  منفی درخواست های شان رد شده  پاسخی  با 
حال محمدآصف می گوید که اکنون عقب نشینی کرده اند و 
نیروهای پولیس در سه پاسگاه دوروبر این ولسوالی جابه جا 

شده اند.
امنیتی  نیروهای  و  طالبان  میان  درگیری  که  می شود  گفته 

هم اکنون در این منطقه جریان دارد.
 20۹ اردوی  قول  اول  لوای  فرمانده  کوهبندی،  شیرین شاه 
از  امنیتی  نیروهای  تمام  که  گفت  نیز  فاریاب  در  شاهین 
گرفته  جبهه  مرتفع  مناطق  در  و  اند  شده  خارج  ولسوالی 
اند. او می گوید که پایگاه نیروهای امنیتی در یک کیلومتری 
شمال مرکز ولسوالی قرار دارد و این نیروها توانایی دوباره 

پس گیری ولسوالی غورماچ را دارند.
تصرف  با  طالبان  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  حال  این  با 
این ولسوالی به ولسوالی های دیگر فاریاب از جمله قیصار 

حمله نکنند.
غورماچ در حالی به دست طالبان سقوط کرده است که دو 
طالبان  دست  به  والیت  این  گرزیوان  ولسوالی  پیش  هفته 
افتاده بود، اما پس از 24 ساعت درگیری دوباره نیروهای 

امنیتی گریزوان را زیر کنترل دراوردند.
والیات  ناامن ترین  از  یکی  جمله  از  تازه گی  به  فاریاب 
پاک سازی  عملیات  پیش  چندی  که  است  شده  کشور 
رهبری  به  طالبان  وجود  از  والیت  این  ولسوالی های  در 
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری راه اندازی 
طالبان  پایان عملیات ها  از  بنیاد گزارش ها پس  بر  اما  شد، 

دوباره حمالت شان بر این والیت را از سر گرفتند.

دستور حکومت به مسووالن محلی کندز: 

امنیت خانه های افرادی که به همدستی و همکاری با طالبان متهم هستند گرفته شود

مردم لوگر به دادگاه های صحرایی طالبان مراجعه می کنند

زلمیخلیلزاد:

اوباما نیروها را در افغانستان کم نکند
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ورزش
مارسلو:

 رئال به دنبال چیزهایی 
است که وجود ندارد

سرمربی منچستریونایتد گلی را که وین رونی برابر تیم سابقش به ثمر رساند 
دیوانه کننده خواند.

به گزارش تلویزیون رسمی باشگاه منچستریونایتد، شیاطین سرخ در هفته نهم 
رقابت های لیگ برتر انگلیس پیروزی ارزشمندی را به دست آوردند. شاگردان 
لوئیس فان خال که در گودیسون پارگ به مصاف اورتون رفتند، موفق شدند 
با نتیجه سه بر صفر به پیروزی دست پیدا کنند تا نشان دهند همچنان یکی از 

شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی هستند.
طبیعی است که فان خال سرمربی هالندی یونایتد از این پیروزی مقتدرانه آن 
هم در خانه حریف بسیار خوشحال باشد. او بعد از بازی گفت: از این پیروزی 

ارزشمندی که به دست آوردیم، بسیار خوشحالم. به شاگردانم افتخار می کنم. 
آنها بازی بی نقص و هماهنگی را به نمایش گذاشتند و شایسته کسب سه امتیاز 

این بازی بودند.
او درباره ترکیبی که به میدان فرستاده بود نیز گفت: به عنوان یک مربی، همواره 
به کمی شانس نیاز دارید اما باید بگویم برای پیروز شدن در این دیدار،تالش 
زیادی کردیم و تمرینات منظم و حساب شده ای داشتیم. در دیدار برابر آرسنال 
عملکرد خوبی از خودمان نشان ندادیم و در نهایت هم باختیم. می خواستم خیلی 
سریع بازیکنان را از شرایط باخت خارج کنم اما آنها برای حضور در تیم ملی 
مانند  بازیکنانی  کنم.  آنها صبر  بازگشت  برای  رفتند و مجبور شدم  کشورشان 
مارکوس روخو و فیل جونز، دوران آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته بودند 
و به شرایط بازی رسیدند. هر دوی آنها عملکرد خوبی از خود نشان دادند. از 
طرف دیگر هم باید بگویم آندره هررا و مورگان اشنایدرلین بسیار خوب بودند. 
بازیکنانی که در ترکیب اصلی قرار گرفتند، شب درخشانی را پشت سر گذاشتند 

و از عملکرد همه آنها رضایت دارم.
سرمربی هلندی یونایتد درباره این سوال که چرا که خوان ماتا را تعویض کرد 
هم اظهار کرد: ماتا خسته به نظر می رسید و به همین خاطر هم او را تعویض 
کردم و لینگارد را به جایش به میدان فرستادم. بازیکنی که به میدان رفت، بسیار 
خوب ظاهر شد و وظایف دفاعی اش را به بهترین نحو انجام داد. از عملکرد 

لینگارد رضایت کامل دارم. او تنها یک توپ در این دیدار از دست داد.
وین رونی، کاپیتان شیاطین سرخ که برابر تیم پیشین اش به میدان رفت، بازی 
خوبی را به نمایش گذاشت و توانست گل سوم را هم به ثمر برساند. فان خال 
برایم مهم نیست چه کسی گل می زند.  از رونی پرداخت و گفت:  به ستایش 
مهم این است که بتوانیم با ارائه بازی خوب و هجومی، پیروز از میدان خارج 
شویم. بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم. سه گل به ثمر رساندیم. البته 
می توانستیم گل های بیشتری هم بزنیم. رونی از سال 2007 تا االن نتوانسته بود 
دروازه اورتون را باز کند و این گل او برایش دیوانه کننده بود. بر این باورم که 

این گل مقدمه ای برای گل های بعدی او می شود.
منچستر یونایتد در هفته دهم رقابت های لیگ جزیره باید به مصاف منچسترسیتی، 
صدرنشین جدول رده بندی برود که این دیدار برای هر دو تیم با توجه جایگاه 
آنها در جدول رده بندی، بسیار حساس است. فان خال درباره این دیدار گفت: 
اگر بتوانیم در دیدار حساس برابر سیتی به پیروزی برسیم، آن وقت می توانیم 
از شانس باالی مان برای کسب عنوان قهرمانی سخن به میان آوریم. بازی بسیار 
سختی برابر آنها خواهیم داشت اما به شاگردانم امیدوار هستم و بر این باورم که 

می توانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

بارسلونا تاکنون بیشترین پنالتی را در میان تیم های باشگاه های بزرگ اروپایی زده است.
به گزارش آس، بارسلونا در میان تمامی تیم های پنج لیگ بزرگ اروپا ) اسپانیا، انگلیس، 

فرانسه، ایتالیا و آلمان( از ابتدای فصل تا به اینجا بیشترین پنالتی را زده است.
در نیمه اول دیدار بارسلونا و رایووایکانو، داور بازی دو پنالتی به نفع آبی اناری پوشان 
گرفت. نیمار هر دو را به گل تبدیل کرد. کاتاالن ها با این دو پنالتی در ۹ هفته ای که از 

رقابت های اللیگا گذشته، مجموعا هشت ضربه پنالتی داشته است.
عجیب است که تاکنون در 72 بازی برگزار شده در اللیگا تنها 18 پنالتی گرفته شده 
انریکه  لوییس  تیم  نفع  به  پنالتی های اللیگا  معنی است که 3۹ درصد  بدان  این  است. 

سوت زده شده است.
بارسا از هفت پنالتی خود، چهار بار موفق شده دروازه حریفانش را باز کند. در هفته 
اول، یک پنالتی به نفع بارسلونا گرفته شد که لیونل مسی نتوانست آن را به گل تبدیل 
کند. این بازیکن آرژانتینی در فرصت دوباره خود، ضربه اش را وارد دروازه حریف کرد. 
نیمار در برابر الس پالماس ضربه خود را به باالی دروازه زد اما مقابل رایو، هر دو را 

وارد دروازه حریف کرد.
کریستیانو  که  است  شده  گرفته  اللیگا  در  مادرید  رئال  نفع  به  پنالتی  یک  تنها  تاکنون 
یک  تاکنون  مادرید  اتلتیکو  همچنین  کرد.  گل  به  تبدیل  را  آن  اسپانیول  برابر  رونالدو 
پنالتی داشته است که کیلور ناواس، دروازه بان رئال در داربی شهر مادرید مانع از عبور 

توپ از خط دروازه شد.

و  مونیخ  بایرن  در  گواردیوال  پپ  آینده  شدن  مبهم تر  با 

برای  باواریایی ها  قراردادش،  پایان  به  او  شدن  نزدیک تر 
استخدام سرمربی پیشین رئال مادرید دست به کار شده اند.

به گزارش نشریه میرر، باشگاه بایرن مونیخ با کارلو آنچلوتی، 
تیم فوتبال رئال مادرید تماس گرفته  سرمربی فصل گذشته 
است تا نظر او را برای جانشینی پپ گواردیوال روی نیمکت 

باواریایی ها جویا شود.
می رسد،  پایان  به  جاری  فصل  پایان  در  گواردیوال  قرارداد 
این  واقع  در  نیست.  آن  تمدید  از  خبری  هیچ  هنوز  اما 
مسئوالن  با  مذاکره  میز  پای  نشستن  از  که  گواردیوالست 
بایرن مونیخ طفره می رود و هر بار که بحث آن پیش می آید، 

دیگری  زمان  به  را  آن  و  خودداری  درباره اش  صحبت  از 
موکول می کند. در همین حال شایعه  توافق لفظی گواردیوال 
با منچسترسیتی برای جانشینی مانوئل پیگرینی در فصل آینده 
از هر زمان دیگری  اکنون  این موضوع  به گوش می رسد و 

جدی تر به نظر می رسد.
باشگاه  سوی  از  شده  تعیین  ضرب االجل   2015 سال  پایان 
کردن  مشخص  جهت  گواردیوال  پپ  برای  مونیخ  بایرن 
تکلیف خود با این تیم بوده است، اما در شرایطی که هنوز 
نشریه  است،  باقی  مهلت  این  پایان  به  دیگر  نیم  و  ماه  دو 
میرر مدعی شده که باواریایی ها اولین تماس خود را با کارلو 

آنچلوتی برقرار کرده اند، چون حوصله شان از دست تعلل  های 
گواردیوال سر رفته است.

رخ  فصل  پایان  در  است  ممکن  که  غیرمنتظره یی  مشکل 
در  بار  دومین  برای  ساله   62 پیگرینی  که  است  این  دهد 
دوره مربیگری اش در من سیتی این تیم را قهرمان لیگ برتر 
دارودسته اش  و  منصور  شیخ  رؤیایی  مربی  گواردیوال  کند. 
مشتری  گواردیوال  که  می دانند  آنها  اما  است،  من سیتی  در 
اینکه  ضمن  دارد،  پاری سن ژرمن  مانند  دیگری  پروپاقرص 
لوئیز فن خال، سرمربی منچستریونایتد هم اعالم کرده است 

که قطعًا در پایان فصل آینده بازنشسته خواهد شد.

مدافع برازیلی رئال مادرید معتقد است تیمش همواره به دنبال 
چیزهایی است که وجود ندارد.

به گزارش مارکا، عصر شنبه رئال مادرید برابر لوانته قرار گرفت 
و سه بر صفر مهمان خود را شکست داد. مارسلو مدافع رئال 
او  گفت:  و  کرد  تمجید  ناواس  کیلور  از  پیروزی  این  از  پس 
کیلور  است.  نکرده  دریافت  برنابئو  سانتیاگو  در  گلی  تاکنون 
سخت تمرین می کند. سال گذشته ایکر کاسیاس در رئال بود 

اما امسال ناواس نشان داد که دروازه بان بزرگی است.
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  رودریگس  خسه  به  برازیلی  مدافع 
خسه  برود.  میدان  به  بازیکنی  چه  که  می کند  تعیین  سرمربی 
زیادی  دوندگی  گذاشت.  نمایش  به  را  خوبی  بازی  امروز 
داشت، برای تصاحب توپ می جنگید و به تیم کمک زیادی 
از  باید  کرد. در رئال مادرید هر کسی که وارد زمین می شود 

جان مایه بگذارد.
می دانیم سه  افزود:  و  کرد  عنوان  ارزشمند  را  پیروزی  این  او 
بازی سخت داریم. یکی از آنها را دیروز انجام دادیم و توانستیم 
پیروز شویم. اکنون زمان استراحت است اما باید به پاریس هم 

فکر کنیم.
و  زد  لبخند  او  به  برازیل  سرمربی  کم  اعتماد  درباره  مارسلو 
گفت: در حال انجام دادن تمرین، لبخند بر لب دارم و کسی 
ببرد. در زمان الزم هم جدی می شوم  بین  از  نمی تواند آن را 
ولی مهمترین مسئله این است که من و تیم در شرایط خوبی 

به سر می بریم.
مدافع رئال مادرید از نحوه بازی تیم خود حمایت کرد و افزود: 
نیز  کننده  سرگرم  و  نمی دهد  ارائه  کننده ای  کسل  بازی  رئال 

هست.
مارسلو درباره انتقادات اخیر مطبوعات به رفتار رافائل بنیتس 
گفت: تقریبا ۹ سال است که در مادرید حضور دارم و حقیقت 
ندارد.  که وجود  هستند  چیزهایی  دنبال  به  آنها  که  است  این 
مطمئن هستم که مطبوعات تیم ما را به خوبی نمی شناسند و 

سعی می کنند از چیزهایی حرف بزنند که وجود ندارد.

فان خال:

 گـل رونـی دیـوانـه کننـده بـود

رکورد بیشترین پنالتی در اروپا از آن بارسلونا

بایرن مونیخ برای استخدام آنچلوتی دست به کار شد



Year 7 y NO 1640y Monday 19 October 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

نه کردها و نه پناهجویان از سفر صدراعظم آلمان به ترکیه انتظار زیادی ندارند. این 
سفر بیش از آن که به سود مردم درمانده باشد، به نفع رییس جمهور اردوغان است که 

خود را برای انتخاب مجدد آماده می کند.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در شرایطی بسیار حساس روز یکشنبه به ترکیه سفر 
از  پناهجویان  سیل  می زند:  پا  و  دست  عمده  بحران  دو  در  کشور  این  است.  کرده 
خاورمیانه به ترکیه روانه شده و کشمکش های خشونت آمیز با کردها که کشور را به 

شرایطی شبیه جنگ داخلی نزدیک کرده است.
پل عبور به اروپا

ایزدی  هزار   30 تنها حدود  اروپاست.  به  ورود  دروازه  ترکیه  پناهجویان  بیشتر  برای 
از شمال عراق به مناطق کردنشین پناه برده و در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. 
بیشتر ایزدی ها که از منطقه کوهستانی سنجار گریخته اند، ترکیه را اقامتگاه موقت خود 

آنها را پذیرا  اقوام  از  این بسیاری  از  اروپاست که پیش  آنها  می دانند و مقصد اصلی 
شده است.

بیش از دو میلیون نفر که در شرایطی »موقت« در ترکیه به سر می برند، مصمم هستند 
که یا از راه بلغارستان و یا از راه پرخطر دریای مدیترانه خود را به خاک اروپا برسانند. 

بنابرین قانع کردن آنها به اقامت در ترکیه چندان کارساز نخواهد بود.
به گزارش دویچه وله، در شرایطی که آلمان فدرال در برابر سیل پناهجویان زیر فشار 
وارد  آلمان  بر  از فشاری که  ترکیه  امیدوار است  قرار گرفته، خانم مرکل  روزافزونی 
می آید، بکاهد. برخی از رسانه های ترکیه طعنه می زنند که آلمان »ناگهان« به اهمیت 
ترکیه در تقویت امنیت اروپا پی برده است. آنها انتقاد می کنند که »اتحادیه اروپا« سعی 

دارد به جای حل مشکل پناهندگی، بار آن را به دوش ترکیه بیندازد.
به اعتقاد ناظران ترکیه می تواند نقش مؤثری در کاستن فشار پناهجویان ایفا کند، اما این 
کشور، با نرخ باالی بیکاری، نمی تواند مأوایی مناسب و دایمی برای اقامت پناهجویان 
باشد. پناهجویان خود این را به چشم می بینند و به همین خاطر مایلند در اسرع وقت 

خود را به جزایر یونان یا قلمرو »اتحادیه اروپا« برسانند.
رییس جمهور ترکیه که خود را برای قبضه کردن قدرت آماده می کند، قصد دارد تا 
جای ممکن از سفر مرکل بهره ببرد. او برای همکاری با اروپای غربی در حل مشکل 
پناهجویان، شرایط سنگین سیاسی و اقتصادی تعیین کرده است تا بتواند با دستی پر به 

انتخابات پیش رو وارد شود.
اما تقویت اردوغان، با سیاست قهرآمیزی که او در برابر مبارزان کرد در پیش گرفته، 
دو پیامد ناگوار دارد، نخست آن که به حیثیت آلمان لطمه می زند و دیگر آن که خود 

زمینه ایست برای فرارها و آوارگی های بیشتر.

» فرید زکریا
والدیمیر پوتین موجب شد تشکیالت سیاست خارجه امریکا دچار غش وضعف شود. 
راننده  »صندلی  در  خاورمیانه  در  او  شده  موجب  که  را  »قاطعیتی«  ستون نویس  یک 
»این  می دهد:  هشدار  کهنه کار  دیپلمات  یک  کرد.  تحسین  بگیرد،  قرار  فرمان«  پشت 
از زمان جنگ جهانی دوم  امریکا در منطقه  تنزل یافته ترین موقعیت نفوذ و مشارکت 
 25 در  سرد  پایان جنگ  زمان  »از  می گوید:  نیز  بدبین  کارشناس  یک  است.«  تاکنون 
سال پیش تاکنون روسیه هیچ گاه به این میزان جسور و واشنگتن هیچ گاه به این میزان 

سازش کار نبوده است.«
این درست است که مسکو تنها 25 سال پیش در سطح فعلی در خارج از مرزهایش 
مداخله گر بود. آخرین باری که مسکو دست به این اقدامات زد مربوط به اواخر دهه 
1۹70 و دهه 1۹80 بود که به افغانستان حمله کرد و در چند کشور دیگر نیز مداخله 
کرد. در آن زمان مفسران همچون زمان حاضر این اقدامات را تحسین کرده و گفتند 
که این نشان می دهد مسکو در حال برنده شدن در جنگ سرد است. اما در پایان چه 

اتفاقی برای اتحاد شوروی افتاد؟
سیاست خارجه واشنگتن و نخبگان آن ذهنیتی به دست آورده اند که فعالیت ها را به 
جای »نتیجه« به اشتباه می گیرند. آنها فرض می کنند که هر بحرانی در جهان می تواند 
و باید با استفاده از اعمال قدرت امریکا و ترجیحًا با قدرت نظامی حل شود. از نظر 
این ذهنیت شکست در انجام این کار معادل انفعال بوده و ضعف به وجود می آورد. 
 14 به مدت  امریکا  ارباب های خاورمیانه هستند.  ایران  و  روسیه  منطق  این  براساس 
سال در افغانستان »در صندلی راننده پشت فرمان« قرار داشته است اما آیا این باعث 

قدرتمندتر شدن امریکا شد؟
در  نفوذ  آوردن  دست  به  درصدد  اروپا  بزرگ  قدرت های   1880 و   1870 دهه  در 
آفریقا که در آن زمان آخرین زمین بدون ادعا در جهان بود، بودند اما همه کشورهای 
اروپایی بجز یک کشور یعنی آلمان. صدراعظم خونسرد این کشور یعنی »اوتو وون 
بیسمارک« معتقد بود که چنین مداخله هایی باعث هدر رفتن قدرت آلمان و منحرف 
شدن توجه اش از چالش های راهبردی محوری اش خواهد شد. او هنگامی که با نقشه 
قاره آفریقا با هدف جلب توجه اش مواجه شد، پاسخ داد: »نقشه ای که شما از آفریقا 
دارید خیلی خوب است اما نقشه من از آفریقا در داخل اروپا است. در این طرف کشور 
ما روسیه و در طرف دیگر فرانسه قرار دارند و ما در وسط هستیم. این نقشه ای است 

که من از آفریقا دارم.«
باراک  اجرای طرح شان شوند و  به  امریکا موفق  امروز در  کنید مداخله جویان  تصور 
اوباما اعمال زور را تشدید کرده و حکومت بشار اسد سقوط کند. نتیجه این کار چه 
چیزی خواهد بود؟ چند سرنخ به شما می دهم. واشنگتن سال ها قبل حکومت صدام 
را در عراق )همسایه مجاور سوریه با بسیاری از اختالفات فرقه ای و قبیله ای مشابه( 
اکنون برای سوریه  از مداخله هایی که  بیشتر  سرنگون کرد. واشنگتن در عراق خیلی 
تقاضا می شود انجام داد و ضمن آنکه 170 هزار سرباز را در زمان اوج اشغال در این 
کشور مستقر کرد، نزدیک به دو تریلیون دالر هزینه برای آن صرف کرد. اما می بینیم 
که یک فاجعه انسانی پس از آن به وجود آمد و بالغ بر چهار میلیون غیرنظامی آواره و 
دست کم 150 هزار نفر کشته شدند. همچنین واشنگتن معمر قذافی را در لیبی سرنگون 
به  نیویورکر  نشریه  بسازند.  را  آن  کشور  این  در  محلی ها  که  گرفت  تصمیم  اما  کرد 
درستی نتیجه این کار را »یک زمین بایر جنگ زده« توصیف کرد. در یمن، امریکا از 
تغییر رژیم و انتخابات جدید حمایت کرد اما نتیجه چه بود: یک جنگ داخلی که در 
حال چند تکه کردن این کشور است. کسانی که مطمئن هستند که مداخله بعدی امریکا 

در سوریه باعث نجات جان انسانها خواهد شد دست کم باید صبر کنند و کمی به 
تبعات انسانی سه مداخله قبلی فکر کنند.

من هنگام خواندن بیوگرافی هوشمندانه نیال فرگوسن از اوایل زندگی سیاسی هنری 
کیسینجر تعجب کردم که چطور حال و هوای امروز شبیه به حال و هوای دهه 1۹50 
زمان  آن  در  اما  بود  امریکا  برای  نقطه عطفی  دهه  آن  که  داریم  باور  اکنون  ما  است. 
نخبگان سیاست خارجی امریکا سرخورده بودند از این که واشنگتن چقدر منفعل است 
و در مواجهه با فعال بودن اتحاد شوروی فلج شده است. کیسینجر در ابتدای این کتاب 
که در سال 1۹61 تحت عنوان »اجبار برای انتخاب« منتشر شد، نوشته است: اگر 15 
سال دیگر این چنین روند بدتر شدن موضع ما در جهان ادامه یابد ما به حد »دژ امریکا« 

در جهانی که تا حد زیادی در آن به حاشیه رانده شده ایم، تنزل پیدا خواهیم کرد.
چند سال قبل تر کیسینجر در کتاب دیگری تحت عنوان »تسلیحات هسته ای و سیاست 
اتحاد  فعالیتهای  به  پاسخ  منظور  به  هسته ای  سالح  از  تاکتیکی  استفاده  از  خارجی« 
شوروی حمایت کرد. البته کیسینجر یکی از بدبینترین و با هوشترین این نخبگان بوده 

است.
با نگاهی به گذشته در دهه 1۹50 می بینیم که این دهه آکنده از پیشنهادهای خطرناکی به 
منظور نشان دادن قدرت امریکا بوده اند شامل سرنگون کردن جمال عبدالناصر در مصر، 
رویارویی های نظامی در مجارستان و استفاده از سالح هسته ای در مناقشه بر سر تایوان. 
کمونیست  کوبا  و  شمالی  ویتنام  که  این  از  بودند  خشمگین  امریکایی  صاحب نظران 

شدند در حالی که امریکا فقط نشست و این تحوالت را تماشا کرد.
آیزنهاور  دوایت  رییس جمهور  یعنی  نفر  مداخله، یک  بر  اصرار  بحبوحه  این  در  اما 
کرد  نظرسنجی ها حفظ  در  محبوبیتش  دادن  از دست  قیمت  به  را حتی  آرامش خود 
)دولت کندی/جانسون انفعال امریکا را به ویژه در کوبا و ویتنام از بین بردند و نتایجی 
فاجعه بار به بار آوردند.( من معتقدم که چند دهه بعد ما خوشحال خواهیم بود از این 
که باراک اوباما هم راه آیزنهاور را برای قدرت جهانی در پیش گرفت نه راه والدیمیر 

پوتین را.

سفر مرکل به ترکیه؛ امیدها و انتظارات

»مداخلۀ روسیه در سوریه به نفع ماست!« وزیر دفاع پاکستان در چین:

پاکستان »اویغورها« را از خاک 
خود بیرون کرده است

جنبش  افراد  همه  که  کرد  اعالم  پکن  در  پاکستان  دفاع  وزیر 
مشهور  »اویغور«  نام  با  که   )ETIM( شرقی  ترکستان  اسالمی 

هستند ار از خاک پاکستان بیرون کرده اند.
به گزارش اکسپرس تریبون، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان 
که در حال حاضر در پکن بسر می برد، در گفت وگو با رسانه ها 
اظهار داشت: اسالم آباد همه تروریست های اویغور که با جنبش 
خود  خاک  از  را  می کردند  همکاری  شرقی  ترکستان  اسالمی 

بیرون کرده است.
باشد که  این مورد مراقب  باید در  افزود: دولت اسالم آباد  وی 

اویغورها بار دیگر در خاک پاکستان نفوذ کند.
چین مدعی است که جنبش اسالمی ترکستان شرقی در مناطق 
حمالت  است،  مسلمان نشین  منطقه  که  کیانگ«  »سین  غرب 

تروریستی انجام می دهد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان خارجی در مورد 

حضور این گروه در یک گروه منسجم شک دارند.
که  دارد  یقین  اسالم آباد  شد:  مدعی  پاکستان  دفاع  وزیر 

تروریست های اویغور از خاک کشورش پاک شده اند.
از  کمی  تعدادی  که  می کنم  فکر  داشت:  اظهار  آصف  خواجه 
تروریست های اویغور در مناطق قبایلی پاکستان حضور داشتند 

و اکنون این مناطق را ترک کرده اند.
وزیر دفاع پاکستان خاطر نشان کرد: جنگ چین علیه اویغورها 

به نفع پاکستان است.
تنها  نه  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  علیه  گفت: جنگ  وی 

جنگ پکن بلکه جنگ اسالم آباد است.
باید مراقب  پاکستان تصریح کرد: پکن و اسالم آباد  وزیر دفاع 

باشند که این تهدید و عفونت بار دیگر به منطقه بازنگردد.
این در حالی است که برخی از مقامات دولتی سین کیانگ پیش 
از حضور  جلوگیری  با  رابطه  در  اسالم آباد  که  گفته اند  این  از 

ایوغورها در خاک کشورش کوتاهی کرده است.
مدت  طوالنی  دوستان  را  یکدیگر  همواره  پاکستان  و  چین 
نگرانی های  دلیل  به  کشور  دو  این  نزدیک  روابط  و  می دانند 

طوالنی مدت همسایه مشترک هند حمایت یافته است.
ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان چندی پیش در سفر چهار 
روزه به پکن در گفت وگو با »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و استراتژیک را بررسی 

کرده است.
رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار مدعی شد که نیروهای 
امنیتی پاکستان همه مخالفان اویغور را در خاک این کشور نابود 

کرده است.
اسالمی  جنبش  گروه  با  مرتبط  و  اویغور  مخالفان  افزود:  وی 

ترکستان شرقی )ITIM( دیگر در پاکستان حضور ندارند.
مسئول  را  اویغور  مخالفان  پکن  دولت  که  است  در حالی  این 

اصلی تنش های ایالت »سین کیانگ« در چین می داند.
افراد در  این  اصلی  پایگاه های  که  دولت پکن مدعی است که 

افغانستان و پاکستان است.


