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تغییر سیاست

ماندگار  روزنامۀ  با  تماس  در  مجلس  اعضای  برخی 
نامزدوزیر وزارت اطالعات  باری جهانی  گفته اند که 
و فرهنگ، در یک تقلب آشکار از سوی معاون دوم 
شده  اعالم  پیروز  دیروز  آرای  شمارش  در  مجلس، 
ُگم  جهانی  باری  رأی   11 که  می گویند  آنان  است. 

است. 
هیأت اداری مجلس اعالم کرد که عبدالباری جهانی با 
کسب 120 رای تایید، 66 رای رد و 35 رای سفید به 

حیث و وزیر اطالعات و فرهنگ انتخاب شد. 
درحالی که در رأی گیری امروز نصاب مجلس 239 
به هیچ  بشر دوست  آن جمله رمضان  از  که  بود  تن 
را  رأی دهی  اوراق  و  نداده  رأی  نامزدوزیران  از  یک 

پاره کرده است. 
با این حساب، یازده رأی آقای جهانی ناپدید است و 
این مسأله شک نماینده گان معترض را به یقین مبدل 
کرده است. نماینده گان می گویند که معاون مجلس به 

سود آقای جهانی جعل کرده است.  
بر بنیاد نتایج به دست آمده از حاصل جمع آرای 
از  رای  یازده  جهانی،  باری  آقای  نامزدان،  همه 
سایرین کم دارد و این صحت شمارش آرای او را 

زیر پرسش برده است.
یک عضو مجلس گفت که دو رأی سفید به عنوان 

رأی مثبت به آقای جهانی حساب شده است. 
معاون  که  می  گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
مجلس، در جریان شمارش...            ادامه صفحه 6
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خالق بزرگ، خالقیت به ما اعطا کرده است. پیشکِش ما نیز به او به کار بردِن آن 
خالقیت است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

روزهای خونین افغانستان
انفجارهای جالل آباد 34 کشته و 108 زخمی برجا گذاشت

فتح  روز  حمل،   29 سالروز  از  بزرگداشت  مراسم  در 
نشاندۀ  دست  دولت  چنگ  از  مجاهدان  توسط  هرات 
فرماندهان  از  یکی  محمداسماعیل،  شوروی،  رژیم 
سرشناس جهادی افغانستان گفت: سال پیش رو، سال 
چالش ها برای افغانستان است...             ادامه صفحه 6

بدخشان،  به والیت  طالبان  مرگبار  از حمله  پس  روز  هشت 
اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان برای بررسی دالیل این 

حمله و شکست نیروهای امنیتی، به این والیت رفته است.
چند  به  حمل   21 روز  بامداد  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد 
پاسگاه امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان حمله کردند و بیش 

از سی نفر از ماموران امنیتی را کشتند.
آقای غنی با برشمردن مشکالت در بدخشان، به صراحت گفت 
که اداره این والیت »مفید نبوده است«. او افزود که »اداره مفید 
این را نمی گویند که چهار نفر همه چیز را انحصار کنند و بعد 
بگویند که از جمع عظیمی...                      ادامه صفحه 6

به  شنبه  روز  افغانستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
و  کابل  گفت،  پاکستان  افسری  دانشکده  داشنجویان 
اسالم آباد با تهدیدهای مشترک از جانب عوامل  شبه 

نظامی مواجه هستند.
شیرمحمد  جنرال  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
فرمانده  نخستین  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کریمی، 
مهمان  عنوان  به  که  است  افغانستان  نظامی  بلندپایۀ 
آباد  ابیت  در  »کاکول«  افسری  دانشکده  در  اصلی 
دانشجویان  از  گروهی  که  جایی  می کند؛  سخنرانی 

افسری افغان نیز آموزش می بینند.
جنرال کریمی بر لزوم همکاری نزدیک میان پاکستان 
و افغانستان برای ریشه کن کردن تهدید تروریسم از 
ما  منطقه  و  امروزه جهان  و گفت:  کرده  تاکید  منطقه 
تهدیدها و  بزرگترین  با  پاکستان  افغانستان و  به ویژه 
خطرات از سوی افراد و گروه هایی که مستقیمًا به هیچ 

دولت یا کشوری مرتبط نیستند، مواجه هستند.
این درحالی است که شبکۀ حقانی و گروه طالبان به 
صورت مستقیم وابسته به استخبارات نظامی پاکستان 

هستند. 
سازمان  از  واضح  گونۀ  به  تروریستی  گروه های  این 
استخبارات نظامی پاکستان دستور و هدایت می گیرند. 
پیشتر، یکی از مقام های بلندپایۀ امریکایی  شبکۀ حقانی 
را بازوی مستحکم استخبارات نظامی پاکستان عنوان 

کرده بود.
اظهاراتش  با  کریمی  که  هستند  معتقد  نظامی  آگاهان 
را  افغانستان  در  پاکستان  نظامی  بی شرمانۀ  مداخلۀ 
تبرئه کشوری زده که  به  نادیده گرفته و عماًل دست 
در اکثریت حمالت انتحاری و انفجاری در افغانستان 
و  حمایت  طالبان  از  صریح  گونۀ  به  و  دارد  دست 

پشتیبانی کرده است. 

دانشجویان  رژه  مراسم  در  کریمی  جنرال  سخنرانی 
به  پاکستان  ملی  تلویزیون  توسط  افسری  دنشکده 
از  تا  دو  به  همچنین  وی  شد.  پخش  زنده  صورت 

بهترین دانشجویان دانشکده افسری مدال اعطا کرد.
فرمانده ارتش افغانستان...                 ادامه صفحه 6
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هفتۀ گذشته، روزنامۀ ماندگار آغازِ هفتمین ساِل 
و  رسانه ها  اهالی  از  جمعی  با  را  کاری اش 
بزرگان به تجلیل نشست. در این گرامی داشت 
از سالروز افتتاح روزنامۀ وزین ماندگار، فرصتی 
کارِی  اصلِی  به خطوط  دیگر  بار  تا  شد  مغتنم 
روزنامۀ ماندگار پرداخته شود. در میان سخنان 
قابل تأمِل بسیار، آن چه از دو سال پیش همّ وغِم 
دست اندرکاراِن این روزنامه به شمار می رفت و 
در این مدت تا کنون مباحِث بسیاری پیرامون آن 
نگاشته شده است، طرح آجندای ملی به ابتکار 
احمدولی مسعود، صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار 
عنوان  به  مسعود،  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  و 
راهی رهایی بخش برای افغانستاِن جدید بود که 
به تأسیس دولت وحدت ملِی جدید با اصول و 
بررسِی  و  نقد  می کرد.  تأکید  ملی  شاخصه های 
آقای  سوی  از  موجود  ملِی  وحدت  حکومت 
احمدولی مسعود به عنوان کسی که از دو سال 
پیش به این سو در راستای عینیت یافتِن این نوع 
از هر  بیش  این مراسم  نظام همت گمارده، در 
سخِن دیگری شنیدنی و قابل تأمل بود. در این 
مقاله کوشش می شود که با توجه به محورهای 
مورد بحث از سوی آقای مسعود، بار دیگر به 
واکاوی و بازنمایی تفاوت میان حکومت ناکامِ 
وحدت ملِی کنونی تا دولت وحدت ملِی آرمانی 

پرداخته شود.
اصل  بر  تأکید  نوشته،  این  اصلِی  پیش فرض 
وحدت  حکومت  ماندِن  مستأصل  و  ناکامی 
حدود  به  کلی  نگاه  یک  با  است.  کنونی  ملِی 
کشف  کنونی،  ملی  وحدت  حکومت  ثغورِ  و 
اولین  این حکومت،  موثریِت  و  ناکارایی  میزاِن 
با  می شود.  متبادر  ذهن  به  که  استنتاجی ست 
و  متعدد  معضالِت  و  مشکالت  بر  مروری 
اخیر  ناامنی های  جمله  از  کنونی  چندوجهی 
تأسف بار  گروگان گیری های  و  شمالی  والیات 
مرکزی به عنوان تصویری کلی از امنیت کشور، 
از  نگاره یی  عنوان  به  بی کاری  و  فقر  مسالۀ  یا 
عدم  و  درونی  کشمکش های  مسالۀ  یا  اقتصاد، 
اصالح نظام انتخاباتی به عنوان نگاره یی سیاسی 
آتش  به  و  قتل  مشمئزکنندۀ  فاجعۀ  هم  یا  و 

کالن  تصویری  عنوان  به  فرخنده  کشیده شدِن 
تحلیلگِر  هیچ  کشور؛  در  اجتماعی  وضعیت  از 
و  ناکامی  از  غیر  حکمی  نمی تواند  منصفی 
سردرگمِی حکومت وحدت ملِی کنونی را بدهد. 
در آن سوی دیگر، منظور از دولت وحدت ملی 
هم آن نظامی است که در آن حضور و مشارکِت 
رسمیت  به  فرهنگی  هویت های  و  اقوام  همۀ 
پلورالیستی،  رویکردی  با  و  می شوند  شناخته 
همه  حضور  برای  حوزه یی  سیاست  حوزۀ 
پنداشته می شود. به عالوه باید به خاطر داشت 
که وقتی سخن از این نوع ساختار دولتی به میان 
می آید، هرگز ُمراد پدیده یی انتزاعی و پُر از ابهام 
عینِی  نمونه های  از  الگوبرداری  با  بلکه  نیست؛ 
این نوع نظامِ دموکراتیک از جمله تجربۀ لبنان، 
اشاره  آزموده شده  و  عینی  تجربه یی  به  می توان 
منحصربه فرد  ویژه گی های  به  توجه  با  که  کرد 

جامعۀ افغانستان، قابل اصالح و تغییر است.
سراغ  به  پیش فرض ها  این  با  بخواهیم  اگر 
ملی  وحدت  حکومت  عارضه های  مهم ترین 
کنونی برویم و با توجه به نمونۀ ایده آل دولت 
کنیم،  سنگین  و  سبک  را  آن  ملی،  وحدت 
اولین مشکل در »شأن نزول«ِ این حکومت است. 
کنونی  ملی  وحدت  حکومت  که  معنا  این  به 
سخِت  شرایط  در  آن،  متعالی  نمونۀ  برخالف 
یک بن بست سهمگیِن انتخاباتی و به عنوان تنها 
غلتیدن  از  کشور  رهایی  برای  موجود  راه حل 
سران  که  حالی  در  شد.  پیشنهاد  بحران  دام  به 
و  اساسات  به  عقیده یی  هیچ  نه  حکومت،  این 
نه  و  داشته اند  حکومت داری  نوع  این  اصوِل 
هم میلی به پایه ریزی مبانی آن. به این ترتیب، 
حکومت وحدت ملِی کنونی، مهماِن ناخوانده و 
فرزند ناخواسته یی بود که از دل یک انتخاباِت 
نفرین شده سر برون آورد. این حکومت از سوی 
دیگر برخاسته از توافق میان دو تیم انتخاباتی با 
بوده است. در حالی که  حضور جامعۀ جهانی 
مشارکِت  و  نتیجۀ حضور  ملی،  دولت وحدت 
همۀ طرف های حاضر در یک سرزمین هستند 
برای  را  خود  عزمِ  همگرایی،  و  اشتراک  با  که 

تشکیل یک دولت ملی جزم می کنند.

ملی  وحدت  دولت  عمدۀ  شاخصۀ  دومین 
درختی  همان  دولت  این  که  است  آن  ایده آل، 
برای  بلکه  نمی روید؛  زمینی  هر  در  که  است 
حاصلخیز  زمینی  نیازمند  آن،  پویش  و  رویش 
و  مساعد  زمین  همان  پارلمانی،  نظام  هستیم. 
در  ملی  وحدت  دولت  که  است  حاصلخیزی 
به  می یابد.  و حضور  کشیدن  نفس  فرصت  آن 
این ترتیب، در نظام ریاستِی کنونی، سخن گفتن 
دربارۀ دولت وحدت ملی به مثابۀ سخن گفتن 
از کاشتن نهال در دل سنگ و صخره است که 
حاصل آن چیزی جز سخره شدن نخواهد بود. 
در نتیجه تا از لویه جرگۀ اضطراری برای تعدیل 
قانون اساسی و تغییر نظام خبری نباشد، سخن 
است.  بیهوده  هم  ملی  وحدت  دولت  از  گفتن 
تنها این لویه جرگۀ اضطراری است که می تواند 
با بازتعریِف نظام سیاسی کشور و تعویض نظام 
کنونی،  متمرکز  ریاستی  نظام  به جای  پارلمانی 
راهی به رهایی بگشاید. به عالوه با گام نهادن 
به سمت نظام پارلمانی، جایگاه اقلیت های قومی 
ترتیب  این  به  در کشور هم تعریف می شود و 
در  نحوی  به  گروه ها  و  اقوام  همۀ  مشارکت 
وجودی  فلسفۀ  می شود.  تضمین  نظام  ساختار 
مسالۀ  همین  واقع  در  هم  ملی  وحدت  دولت 
در  موجود  اقلیت های  همۀ  میان  قدرت  توزیع 
یک دولت ملی و تضمین جایگاه همۀ آن ها در 

ساختار دولت است.
»دولت وحدت  از  از سوی دیگر، وقتی سخن 
سوی  به  آدمی  ذهِن  بی درنگ  می شود،  ملی« 
امروز  آن چه  از  گسترده تر  و  فراتر  مفهومی 
»حکومت وحدت ملی« خوانده می شود، کشانده 
می شود. تأکید بر مقولۀ »دولت وحدت ملی« به 
اقلیت ها  همۀ  فعاِل  مشارکت  و  حضور  معنای 
در تمام نهادهای دولتی به شمول نهاد اجرایی، 
نهاد تقنینی و نهاد قضایی است. در حالی که در 
مقوله  بر  نظام  سران  اگر  حتا  کنونی  حکومت 
آن ها  منظور  می کنند،  هم  تأکید  ملی  وحدت 
تقسیم قدرت میان اقوامِ مختلف صرفًا در رکن 
اجرایی دولت است؛ بی آن که بر اصل »وحدت 
رکن  به خصوص  و  دیگر  رکن  دو  در  ملی« 
دارد،  قرار  رییس جمهور  بلیط  زیر  که  قضایی 

توجهی شود.
که  می شود  دیده  اوصاف  این  به  توجه  با 
تنها  نه  جهات  بسیاری  از  کنونی  حکومِت 
ملی  وحدت  دولت  الگوی  از  موفق  نمونه یی 
است، بلکه دیوواره یی است که جز نام آن، هیچ 
کجای آن به الگوی اصلی نمی ماند! پس با این 
من درآوردی  حکومِت  این  از  نمی توان  وجود 
داشت، و  می بینیم  امروز  آن چه  از  بیش  توقعی 
تا زمانی که این حکومت به سوی اصِل خویش 
قدم نگذارد و روزگار وصِل خویش را نجوید، 
همان  هم  کاسه  و  بود  خواهد  آش  همان  آش 

کاسه!
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علی پارسا

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
تأملی در وجوه افتراِق حکومت وحدت ملِی کنونی با نمونِۀ دولت وحدت ملی

 

ولسوالی  امنیتی  نیروهای  بر  تراژیک  و  خونبار  حملۀ  شوک 
جرم والیت بدخشان، باالخره پای رییس جمهور غنی را هم به 
محل کشانید؛ هرچند این بار هم رییس جمهور بعد از گذشِت 
زیر  احتماالً  آن هم  دیر،  بسیار  و  واقعه  از  هفته  یک  از  بیش 
فشار بسیار رسانه ها و مردم، خود را به صحنه رسانده است. 
گمان می رود که حاال دیگر آن رییس جمهورِ غافلگیرکننده یی 
که به شکل نامرئی و سرزده گه گداری سر از حوزه های امنیتی 
و یا شفاخانه ها درمی آورد، نمانده است! حاال او حتا از مراسِم 
وقوع  به  ارگ   متری  در چندصد  که  آدم سوزانی  و  سنگ سار 
به  که  تالشی  تمام  با  و  می شود  خبر  بعد  هفته ها  می پیوندد، 
خرج می دهد، زودتر از چهلم فرخنده، برای چنین مهمی وقت 
پیدا نمی کند! او حتا خیلی دیرتر از این بازۀ زمانی و با گذشِت 
ده ها روز و صدها حرکت مدنی و مردمی، تنها پیامی که برای 
خانوادۀ اسیران زابل داشت، »سکوت« و »بی خبری« بود؛ انگار 
از  بزرگ تر  بسا  این روزها مشغله ها و دغدغه های  در  او  که 
فرصتی  که  یافته  ـ  یمن  جنگ  مانند  ـ  اجتماعی  مسایل  این 
برای واکنش نشان دادن به این گونه حوادث و یا رسیده گی به 
مسایل کالنی چون کمیسیون اصالحات انتخاباتی و ... ندارد!

گذشته از این ها، رییس جمهور در این سفِر خود به بدخشان، 
انگشِت انتقاد بر ادارۀ این والیت گذاشت و گفت که عمل کرد 
مورد  در  کابینه،  تکمیل  از  پس  و  است«  نبوده  »مفید  آن ها 
این  به  کرد.  فکر خواهد  این والیت  در  بنیادی«  »اصالحات 
روز  در  که  کابینه  اعضای  مطلِق  اکثریت  تکمیل  با  ترتیب، 
گذشته صورت گرفت، گمان می رود که موسِم این اصالحات 
جدید  رییس جمهور  کنون  تا  که  هرچند  باشدـ  نزدیک 
وعده های بسیاری سپرده که تا امروز کمتر جامۀ عمل پوشیده 
است. از سوی دیگر یکی از هراس های عمدۀ این اصالحات 
بنیادی، امکان قلع وقمع های سیاسی به بهانۀ تأمین امنیت است. 
چنان که پیشینۀ عمل کردهای رییس جمهور غنی نشان داده که 
ملی  مصالح  از  بیشتر  به مراتب  و سمتِی خود  تیمی  منافع  به 

پای بند است.
در کنار این مسأله، رییس جمهور غنی همچنان به عواملی از 
قبیل »افراد مغرض«، »افراد مسلح غیرمسوول«، »شورشیان« و 
»تروریسم بین المللی« به عنوان علل اصلِی ناامنی های بدخشان 
اشاره کرد که فی نفسه سخنی ارزنده و تحلیلی واقع بینانه است. 
با وجود این اما تأکید او بیشتر بر مورد »تروریسم بین المللی« 
بوده که به ظنِّ او دست های پنهانِی بسیاری برای ناامن کردن 
بدخشاِن شرقی در کار است. او در حالی که از این بازیگراِن 
تراژدی روز گذشتۀ جالل آباد  نگفت، حتا  پرده سخن  پشت 
را هم کارِ داعش دانست و بر موضع انکارگرانۀ طالبان تأکید 

ورزید.
توجه  با  رییس جمهور  که  می دهد  نشان  مواضع  این گونه 
است،  قایل  خودساخته اش  صلِح  پروژه  برای  که  اهمیتی  به 
پُرخوِن طالبان  بر دستان  پاکی ریختن  آب  همچنان در صددِ 
ناشناختۀ داعش و  به دشمن  از واقعیت،  برای گریز  است و 
یا مقوله های تعریف نشده یی مانند تروریسم بین المللی چنگ 
در  اخیر  المناِک  رویداد  قبال  در  عطا  استاد  باری  می اندازد. 
دادستانی مزار شریف اشاره کرده بود که در عقِب این حمله، 
دستان چهره های قدرت مندی در حکومِت فعلی و حکومت 
که  می رود  گمان  ترتیب،  این  به  است.  بوده  کار  در  پیشین 
ناکارآمِد  مقامات  بر  از حد  بیش  تأکید  با  غنی  رییس جمهور 
محلی از یک سو و گروه های سودجو، افراد مسلح غیرمسوول، 
گونۀ  به  دیگر،  سوی  از  بین المللی  تروریسم  و  شورشیان 
زیرکانه یی می کوشد تا خود و یارانش را از این اتهام تبرئه کند.

رییس جمهور غنی و اطرافیانش باید به خوبی درک کرده باشند 
اقتصادی،  امنیتی،  مختلف  عرصه های  در  کشور  وضعیت  که 
انحطاط است. در چنین  به  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رو 
فضایی انتظار می رود که رییس جمهور و سایر مقاماِت حکومتی 
وعده های  دادِن  سر  یا  مرثیه سرایی  و  نوحه خوانی  به جای 
میان تهی، گامی عملی در راستای بهبود وضعیت بردارند؛ نه 
این که اذهاِن مردم را با مشتی از مفاهیم و مقوله های انتزاعی 
و بی مسما اشباع کنند. این که دشمنان افغانستان ـ یا تروریسم 
بین المللی یا مسووالن فاسدـ  همواره سبب کارشکنی و ناامنی 
در افغانستان بوده، امری بدیهی و اظهر من الشمس است؛ اگر 
دست های  این  نامِ  افشای  در  تازه یی  سخِن  رییس جمهور 
نامرئِی داخلی و بیگانه دارد، بسم ا...، ورنه این کلی گویی ها و 
اعادۀ حیثیت کردن ها از طالبان چندان به گوش های این مردم 

ناآشنا نیست!

رییس جمهور چه گفت 
و چه باید می گفت؟!

ACKU



احمـد عمران
سیزده سالۀ  مأموریِت  روسیه،  دفاع  وزیر  به تازه گی 
انتقاد کرده و آن را ناکام خوانده  ناتو در افغانستان را 
وزیر  شویگو  سرگی  قول  از  روسی  رسانه های  است. 
دفاع روسیه نوشته اند که »نیروهای بین المللِی کمک به 
امنیِت افغانستان در رسیدن به اهداف شان ناکم ماندند. 
تروریسم در این کشور از بین نرفته و کشت و قاچاق 

مواد مخدر رو به افزایش است.« 
این سخنان در حالی ابراز می شوند که اخیراً افغانستان 
گفتۀ  به  است.  شده  نظامی  کمِک  خواهاِن  روسیه  از 
کارگر  شاکر  ریاسِت  تحت  که  هیأتی  رسانه ها، 
کشورهای  امور  در  افغانستان  رییس جمهوری  نمایندۀ 
دولِت  از  بود،  کرده  روسیه سفر  به  که  مشترک المنافع 
روسیه خواهان کمک چرخبال های »ام آی 17« به ارتش 
افغانستان شده است. ضمیر کابلوف نمایندۀ روسیه در 
امور افغانستان نیز گفته که چنین پیشنهادی را دریافت 
این درخواست است.  کرده و روسیه در حال بررسی 
داده اند که روسیه  نیز گزارش  برخی رسانه های غربی 
اختیار  آماده است 86 چرخبال نوع »می هفده« را در 
نیز قابل  افغانستان قرار دهد. در همین حال این نکته 
ذکر است که هفتۀ گذشته حنیف اتمر مشاور امنیت ملی 
افغانستان، هنگام شرکت در کنفرانس کشورهای عضو 
شانگهای، با سرگی الوروف دیدار کرد و از این کشور 
مخدر  مواد  و  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  که  خواست 

افغانستان را کمک کند.
اوضاع  به  نسبت  گذشته  سال  سیزده  در  روسیه 
افغانستان، بی تفاوت نبوده است. حضور رقیِب پُرقدرتی 
چون امریکا، روسیه را وادار کرده که مترصِد وضعیِت 
به دو دلیل نسبت به  باشد. روسیه  افغانستان و منطقه 
اوضاِع افغانستان بی تفاوت نیست، هرچند در یک دهۀ 
نداشته  آن  انفعاالِت  و  فعل  در  هم  فعالی  نقش  پسین 
منطقه  در  آن  منافِع  و  عالیق  روسیه،  اوِل  دلیل  است. 
است. روسیه نزدیک ترین ابرقدرت به افغانستان است 
و هر تغییری در این کشور می تواند اوضاع روسیه و 
سیاست های  با  هم راستا  مشترک المنافِع  کشورهای 

روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. 
روسیه زمانی گفته بود که اگر مطمین شود که امریکا 
اهدافی فراتر از مبارزه با تروریسم را در منطقه دنبال 
اما  برابِر آن بی تفاوت نخواهد ماند.  می کند، آن گاه در 
در این شکی نیست که امریکا اهدافی فراتر از مبارزه با 
تروریسم را در سر می پروراند و حوادث و رویدادهای 
سال های پسین نشان داده اند که روسیه در دریافِت خود 
چندان هم به بیراهه نرفته بوده است. اما چرا این کشور 
قرار  امریکا  برابر  در  بود،  گفته  که  آن گونه  نخواست 

بگیرد؟ 
منطقه، حضور  افغانستان و  به  توجه روسیه  دلیل دومِ 
هشت سالۀ آن ها در این کشور در دهۀ هشتاد میالدی 
است. شکست در افغانستان برای روسیه بسیار سنگین 

متزلزل کرد. شوروی  را  آن  تمام شد و وجهۀ جهانِی 
در  که  کشورهایی  از  بسیاری  و  پاشید  هم  از  سابق 
همفکری با شووری سابق قرار داشتند، از مسیر سیاسِی 
خود بیرون شدند و میسر تازه یی را آغاز کردند. شاید 
این سخن مقداری گزاف به نظر برسد، ولی واقعیت این 
است که شوروی سابق چه در یک سیر تاریخِی منطقی 
امریکا  اساِس دسیسه های  بر  باشد و چه  سقوط کرده 
این  تسریِع  در  افغانستان  نقش  ولی  آن؛  هم پیمانان  و 
فروپاشی انکارناپذیر است. به همین دلیل روسیه مسایل 
افغانستان را نزدیک به خود حس می کند و تالش دارد 
که هم چنان نقش موثری در تحوالِت منطقه داشته باشد. 
در همین حال فراموش نباید کرد که روسیه نگرانی هایی 

از حضور امریکا در منطقه دارد. 
پی  در  بی موجب  امریکا  که  است  باور  این  به  روسیه 
حضور  آن،  تبع  به  و  منطقه  در  جنگ  کردِن  طوالنی 
پی  در  امریکا  روسیه،  باور  به  نیست.  خود  سربازاِن 
و  است  میانه  آسیای  کشورهای  بر  یافتن  هژمونی 
روسیه،  اندازد.  مخاطره  به  را  روسیه  امنیِت  می تواند 
از  بدبینانه  نگاه  این  و  دارد  امریکا  به  بدبینانه  نگاهی 
در  روسیه  هرچند  است.  مانده  باقی  سرد  جنِگ  زمان 

سابق، تالش هایی  فروپاشی شوروی  از  پس  سال های 
را به خرج داد تا خود را به امریکا نزدیک سازد ولی 
نینجامید.  موفقیت  به  مختلف  دالیل  به  تالش ها  این 
با  روسیه  که  دارند  باور  سیاسی  نظریه پردازاِن  برخی 
وجود تالش هایش برای نزدیک شدن به امریکا، به این 
تنها  امریکایی ها  که  نشد  موفق  تالش ها  این  در  دلیل 
می خواستند  بل  نداشتند،  تمایل  روسیه  با  نزدیکی  به 
که روسیه را از لحاظ سیاسی نیز کاماًل مضمحل کنند. 
اخیِر  ماه های  واکنش های  نظریه پردازان،  این  گفتۀ  به 
روسیه در برابر سیاست های منطقه یی امریکا، ناشی از 
یک سرخورده گی است که از تالش های ناکامش برای 
دوستی ناشی می شود. به همین دلیل هم روسیه خواهان 
نزدیکی با افغانستان است و حاال که امریکا نتوانسته این 
با ثبات و مرفه تبدیل کند،  کشور را به کشوری امن، 
روسیه بیشتر از گذشته می خواهد در مناسباِت تازه نقش 

فعال تری داشته باشد.
داشتن  وجود  با  که  نیستند  حاضر  امریکایی ها  وقتی 
پیمان امنیتی با افغانستان، در تجهیز و تمویِل نیروهای 
به آن  نظامِی خود  به نحوی که در مأموریت  ما  امنیتِی 
نیاز دارند، همکاری داشته باشند، بدون شک این حق 

این  که  می تواند  بوده  محفوظ  افغانستان  دولِت  برای 
نیاز را از جای دیگر تأمین بسازد. البته این نکته قابل 
ذکر است که هم دولِت پیشین و هم دولِت فعلی در 
مناسبات جهانی و منطقه یِی خود موفق نبوده اند. دولت 
کرزی به میزانی که از امریکا و غرب دوری می گزید، 
و  امریکا  به  نیاز،  و  اندازه  از  بیش  جدید  دولِت  ولی 
غرب کرنش می کند. این افراط و تفریط بدون تردید با 
منافِع افغانستان همخوانی نداشته و باعث شده است که 

افغانستان فرصت های زیادی را از دست بدهد. 
باید  امریکا  با  به رابطه  افغانستان همان گونه که  دولت 
نداشته  دور  نظر  از  نیز  را  روسیه  باید  بدهد،  اهمیت 
باید  محوری  موضوع  موارد،  این  همۀ  در  اما  باشد. 
و  است  منافع  حوزۀ  سیاست،  باشد.  افغانستان  منافِع 
توجه  با  جدید  دولت مرداِن  عواطف.  و  احساسات  نه 
به درس های گذشته، باید روشی منطقی و عقالنی در 
سیاست های خود به ویژه در مناسبات با جهان در پیش 
گیرند. روسیه نباید به گزینه یی از سِر ناگزیری تبدیل 
شود؛  انتخاب  سیاست  تغییِر  اساِس  بر  هم  نه  و  شود 
بل در همۀ این موارد، منافع افغانستان باید در اولویِت 

دولِت جدید قرار داشته باشد. 

3 www.mandegardaily.com

کشتار در اجرستان امنیت غزنی را برهم زده است
مقام ها در والیت غزنی می گویند چهار تن از ساکنان 
ولسوالی  به  مواشی  خرید  برای  که  مالستان  ولسوالی 
اجرستان رفته بودند، کشته شده اند. اجساد این چهار 
تصرف  تحت  که  ای  منطقه  از  موسفیدان  توسط  تن 

طالبان است تحویل گرفته شده است.
طالبان در ولسوالی اجرستان به باشندگان این ولسوالی 
گفته است که از راه مالستان سفر نکنند. اجرستان از 
که  در حالی  است  غزنی  نشین  پشتون  های  ولسوالی 
ساکنان ولسوالی مالستان هزاره هستند. مردمان این دو 
ولسوالی همیشه در رفت و آمد هستند و با هم داد و 
ستد تجارتی دارند ولی مقام های غزنی می گویند که 
کشتار این چهار تن می تواند این اعتماد را برهم بزند.
آقای احمدی گفت از زمانی که این پنج تن در ولسوالی 
اجرستان گروگان گرفته شدند، موسفیدان تالش کردند 
تا قضیه را از طریق گفتگو حل کنند ولی این تالش ها 
نتیجه نداد: »این مذاکرات و رفت و آمدها نتیجه نداد. 
در کنار این که روز گذشته آن ها اجساد را تسلیم دادند 
ادعا کردند که این کار توسط نیروهای داعش شده و ما 

به این کار موافق نبودیم.«
به گزارش دویچه وله، احمدی گفت ساکنان مالستان 
هنوز در پی انتقام گیری نیستند بلکه منتظر هستند که 
از  بعد  مالستان  »مردم  کنند:  می  رهبران حکومت چه 
هیچ  شان  اجساد  گرفتن  تحویل  و  افراد  این  شهادت 
ما  کوشش  و  اند  نداده  نشان  خود  از  العملی  عکس 
و  قومی  تقابل  که  نخواسته  خدای  که  است  این  هم 
طالبان  ولی خود  نشود.  اضافه  درونی  های  کشمکش 
در  نکنند  عبور  مالستان  از  که  اند  گفته  مردم خود  به 
حالی که اجرستان محاصره است و راه مردم اجرستان 

از ولسوالی مالستان می گذرد.«
معاون والی غزنی گفت موسفیدان ولسوالی اجرستان 
وعده داده اند که پس از تحویل دهی اجساد این پنج 
این  کرد.  خواهند  مجازات  را  حادثه  این  عامالن  تن، 
مقام محلی در غزنی گفت داعش در اجرستان حضور 
ندارد و طالبانی که دست به این کشتار زده اند، تالش 

دارند تا مسئولیت گریزی کنند.
این  سربریدن  مورد  در  نقیضی  و  ضد  ادعای  تاکنون 
افغانستان  داخلی  های  رسانه  دارد.  جود  و  تن  چهار 
اما  اند.  شده  بریده  سر  تن  چهار  این  که  است  گفته 
این چهار  ابتدا همه  معاون والی غزنی گفته است که 

این که آن ها  از  نفر رگبار شده و سپس نشانه هایی 
احمدی  آقای  دارد.  وجود  نیز  باشند  شده  زده  گردن 
گفت طالبان تالش می کنند تا نشان دهند که این چهار 
نفر توسط داعش سر بریده شده اند ولی او گفت که 

این کار داعش نیست.
احمدی گفت: »آثار ضرب و جرح در اجساد موجود 
است. هر نفر را یک شاجور مرمی بر بدن شان خالی 
ها  این  اند.  شده  توته  توته  ها  جنازه  چنانچه  کرده 
بیندازند،  دیگران  گردن  به  را  شان  کار  که  بخاطری 

گردن جنازه ها را خراشیدگی کرده اند.«
پیش  چندی  گویند  می  غزنی  در  محلی  های  مقام 

شماری از طالبان که می خواستند از ولسوالی جاغوری 
غزنی عبور کنند و به اجرستان بروند، در یک عملیات 
نیروهای خاص بازداشت شدند و در بدل این حادثه 

طالبان این چهار تن را سر بریده اند.
راه های ناامن

ناامن  سو  این  به  سال  چند  از  غزنی  های  ولسوالی 
است. طالبان در ولسوالی های گیالن و قره باغ حضور 
گسترده دارند و مسافران را تالشی می کنند. افراد این 
گروه کسانی را که مربوط نیروهای نظامی و مامورین 
دولتی اند از موترها پایین می کنند و با خود می برند.

گویند  می  غزنی  والیت  مسافربری  نمایندگی های 
شدن  کشته  خصوص  به  ربایی  آدم  افزایش  از  پس 
کند  می  جرات  کسی  کمتر  اجرستان،  در  تن  چهار 
که در این ولسوالی ها سفر کنند. سید تیمور نماینده 
ترانسپورت جاغوری در کابل به دویچه وله گفت پیش 
از این روزانه چهار کاستر و حدود 12 سراچه تنها به 
روزها  این  در  که  حالی  در  برد  می  مسافر  جاغوری 
موتر  یک  مسافران  حتی  و  کمتر شده  بسیار  مسافران 

کاستر هم پوره نمی شود.
گروگان گیری و کشتار براساس قوم، به یکی از نگرانی 
در  این  است.  شده  تبدیل  افغانستان  در  اصلی  های 
زابل  در  که  مسافرانی  از  تن   31 هنوز  که  حالیست 
خانواده  اند.  نشده  آزاد  بودند،  شده  گرفته  گروگان 
های این مسافران در پارک زرنگار در چند قدمی ارگ 
ریاست جمهوری خیمه زده اند و شب و روز در این 

خیمه ها به سر می برند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1518 یک       شنبه           30حمل   /   فر   و   رد    ین              y 1394  29جما  د   ی  الثا  نی    y 1436 19ا پر    یل      2015 گزارش
؛ وسیـه ر

گزینه یی از سِر ناگزیری یا تغییر سیاست
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در بیایان ایده های فاشیستی، دوچه 
اندیشۀ  در   =  Libido( لیبیدو  به 
انرژیک  و  غریزی  عامل  فروید 
دارد( فعالیّت  و  بقا  به  تمایل  که 
یی ناسیونالیستی چنگ زده بود تا 
بنیان  بدهد.  حیاتش”  به  “معنی یی 
کنش های  انسان ها،  دکترین ها، 
ترسیم  زمینه  این  در  سیاسی: 
به شدت  فاشیسم  از  کروچه یی 
تالقی های  ثمرۀ  نااستوار،  محو، 
تأثیرات  محصول  اتفاقی،  و  دور 
که  است  فرهنگِی گوناگونی  منفی 
روح  بدون  انسان هایی  کمک  به 
تصور  این  شده اند.  ترکیب  هم  با 
فاشیسم  )در  ناتوانی  و  ضعف  از 
ایتالیایی( در مقایسه با اصل استوار 
تأثیرگذارتر می شد:  تجربۀ هیتلری 
هیکسوس ها،  آلمانی  زمین  در 
عوض  در  که  بگوییم  می توانیم 
بودند.  برآمده  مّلی  تاریخ  قلب  از 
به  کتاب هایش  در  قباًل  کروچه 
اساس  بر  که  بود  پرداخته  ایده یی 
آن یک انکسار جدی میان “آزادی 
درونی و برونی” از قرن هجده در 
“بیماری  بود.  شده  پدیدار  آلمان 
رمانتیسم”ی که از آلمان ـ پیش از 

ـ  برسد  قدرت  به  هیتلر  آن که 
کل اروپا را فرا گرفته بود. این جریان ریشه در تاریخ خود کشور 
سلطه  به  آلمان ها  خود  غریزۀ  از  آمده  بار  به  خرابی  این  داشت، 
نشأت گرفته بود. همه چیز از اصالحات لوتری و دادن روح زمینی 
و گناهکارانه به دولت شروع می شد. از لوتر تا بیسمارک تا هیتلر 
یک حّس جمعِی “رام و تسلیم بوده گی” جان گرفته بود. حسی که 
نشانه اش کشش رایج “به در انتظار فرمان بودن” بود، نهاد آلمانی 
)قانون اساسی، فرهنگ، تعلیم و تربیت، شکل و ساختار( به جای 
“شهروند” “رعیت” ساخته بود، سوژه هایی که خودشان را در قبال 
اقدامات شان  آخرین  در  و  می کردند  تعریف  مّلی  ویژه گی  یک 
با  “حیوان شده گی” را معنا کرده بودند. به برداشت کروچه، لوتر 
جدایی سیاست و اخالق پایه گذار این پروسه بود. لوتر آزادی در 
اجتماعی  زنده گی  در  در حالی که  می کرد  موعظه  را  مذهبی  حّس 

مرّوج اطاعت تام و در آخر، بی اعتنایی به قدرت های دنیا بود.
حوادث  غیرفعال  قربانیان  کروچه  اندیشۀ  در  ژرمن ها  بنابراین 
مقام “عاشقان  بودند که در  نبودند، در عوض خود آن ها  تاریخی 
جنگ و متعصب به نژادشان” یک سرنوشت تراژیک مّلی را رقم 
زدند. اندیشه و عمل این مردم، دقیقن به عّلت “ایدیولوژی” و ارادۀ 

آگاهانۀشان از آن هراسناک بود.
کروچه در اواخر سال 1943 حرف از یک تفاوت عمیق و درونی 
میان نازیسم و فاشیسم می زند. رژیم “آقای موسولینی”، در تضاد 
با قامت “شیطانی و تراژیک”ی که نشانۀ خود را بر “تاریخ کهن 

آلمان” زده بود، یک “مازاد به درد نخور” 
ایتالیا  مدنی  و  سیاسی  سنّت  بود.  ایتالیا”  کهن  “تارخ  بر  ِخارجی 
“دموکراتیک و لیبرال” بود. نه تنها فاشیسم خالی از پیش فرض های 
نژادپرستانه بود، بلکه رژیم همواره خود را نزدیک به یک “رخدادِ 
تمّدن جهانی” نگاه داشته بود و آن رخداد همانا کهن بوده گی روم 
آلمان  به  نمی توان  را  نژاد  حیوانیِت  از  بری  ایتالیای  بود.  باستان 
بیسمارک، ویلهلم دّوم و هیتلر چسباند. ایتالیایی ها گناه کرده بودند 
- کروچه در اوج سخنانش این چنین می گوید - مرتکب اعمالی 
مخلوقات  یعنی  “بینوایان”  همچون  اّما  بودند  شده  سرزنش  قابل 
بی چاره یی که خودشان را در دام یک معلم روستایی )موسولینی( 
انداخته بودند. هرچند که این گناه مختصر نبود اّما در نهایت قابل 
اصالح بود، چرا که یک رژیم “خالی از هرگونه ایمان” بر کشوری 
بنابراین مقاوم. “به چه  بی تحرک حکومت کرده بود، بی تحرک و 
نداشتیم”.  سر  در  خیالی  هیچ  شکر،  را  خدا  داشتیم؟  باور  چیزی 
پیراهن مشکی ها  رژیم  نازی،  حکومت  مثل  شدن  “وحشی”  برای 
یک  ثمرۀ  دیگر،  ملِّی  “روِح”  یک  داشت،  دیگر  جامه یی  به  نیاز 
 Weltschmerz  .”جان” جمعِی “تراژیک” و “ناامیدی بدبینانه“
در  ریشۀ عمیقی  رمانتیسم، هیچ  بیماری  درد جهانِی مخصوِص   ،
خاطر  این  به  و  بود  ایتالیایی  کل  در  فاشیسم  نداشت.  ایتالیایی ها 
مرتکب “حیوانیت” نشده بود، کروچه ادامه می دهد: “آدم های بدی 
به  نازی شده  آلمان های  باقی می مانیم”، در عوض  آدم  اما  هستیم، 
“حیوان” مبدل شدند. به وسیلۀ این قیاس ها کروچه شکلی نهایی به 
استدالالتش می دهد و می افزاید  که آزادی از سوی ایتالیایی ها نفی 
ایتالیایی هایی گرفتار در “شبکه یی از زور و  و تکذیب نشده بود، 
اجباری خشن”، ترجیحًا آزادی را “گم کرده بودند”. آزادی به وسیلۀ 
یک “اقلیت”، یک “دسته”، از ایتالیایی ها “کنده شده بود”. کروچه 

و  می شود  اسطوره ها  دامان  به  کردن دست  استدالل  برای  هم  باز 
ایتالیایی های پیراهن مشکی را با عناوینی چون “خلق زانو زده در 

برابر سکوت” و “برده هایی عاصی” معرفی می کند.

ریشه های فاشیسم: مرض رمانتیکی قرن و جنگ جهانی اول
در پروسه یی که کروچه به نظریۀ پرانتزی جان می دهد، توتالیتاریسم 
به عقل ستیزی قرن هجده پیوند زده می شود، عقل ستیزی یی که به 
نوبۀ خود موجبات جنگ جهانی اول و شورش های ناشی از آن را 
فراهم آورد. به این صورت، تارخ اروپا و ایتالیا در میان دو جنگ 
جهانی می توانست محتوایی به خود گیرد. کروچه در سال 1946 
و در زمانی که منشای جنگ جهانی اول و بنابراین فاشیسم را در 
در سال  ایده هایش  به  می کرد، چیزی  شناسایی  درونی”  “ناسالمی 
و  چین  در  که  درونی”یی  “ناسالمی  نمی کرد.  اضافه   1930 های 
چروِک رمانتیسم النه کرده بود. کروچه در نیمۀ دوم قرن هجده، 
میان  “در  بود:  دیده  شده  تار  و  تیره  را   اروپا”  اخالقی  “آگاهی 
حرص و آز به لّذت، روح ماجراجویی و فتوح، جنون و سرسامِ 
قدرت، تشویش”، فکر و عمل انسان اروپایی تبدیل به دارایی های 
یک “انسان حیوانی شده” شده بودند. نقش مهمی در این تیره گی 
یا بهتر، “ایده آلیسم عقل ستیزانه”  “روح و جان” را عقل ستیزی، و 

بر عهده داشت.

پرهام مارزلو
روزهایی که لیست کارهای مان بسیار طوالنی هستند، به خود این حق را می دهیم 
تا با موارد انحرافی سرگرم شویم. البته پیدا کردِن این فعالیت های انحرافی کمی 
تجربه  را  بی پایانی  گناه  احساس  نپردازیم،  آن ها  انجام  به  اگر  اما  است،  مشکل 

خواهیم کرد.
نکتۀ قابل توجه در این جا، تأثیر برخی از این حواس پرتی ها و فعالیت های انحرافی 
در افزایش بازدهِی ماست؛ از همین رو قصد داریم به مرور 8 مورد از مهم ترین 

آن ها بپردازیم.
1ـ ُچرت زدن

شعار افرادی که تقویم کاری شلوغی دارند و از خسته گی خود احساس افتخار 
مرگم  زمان  یا  و  است  ضعیف  افراد  برای  خواب  همچون  جمالتی  می کنند، 
می خوابم، است. اما بد نیست بدانید که یک خواب کوتاهِ روزانه می تواند انرژی 
زیادی  به خواب های روزانه عالقۀ  از حیوانات  بسیاری  نماید.  را مضاعف  شما 

نشان می دهند اما اکثِر انسان ها از این کار دوری می جویند.
روز  به  روز  امریکا  اهالی کشور  معتبر می گویند:  منابع  و  که رسانه ها  همان طور 
بی بهره تر از خواب و تأثیراِت مفید آن می شوند و بی شک سبک زنده گی پُرکار 
و شلوغ، موجب این اتفاق شده است. با این که چرت های روزانه توانایی جبران 
کمبود خواب های شبانه را ندارند، اما با این حال یک ُچرت 20 الی 30 دقیقه یی 
در روز می تواند حوصله، هوشیاری و عمل کرد روزانۀ افراد را در سطح مطلوبی 

نگه دارد.
این موضوع که خواب های روزانه با مدت زمان های متفاوت چه فوایدی را شامل 
دقیقه یی   6 که چرت های  دارند  اعتقاد  برخی  است،  بحث  مورد  هنوز  می شوند 
حافظۀ افراد را ارتقا می بخشند. با این حال پزشکان معتقدند که ُچرت های 10 الی 

20 دقیقه یی در هوشیاری افراد تأثیر به سزایی دارند.
با وجود افراد بزرگی همچون لئوناردو داوینچی و چرچیل که عادت به خواب های 

کوتاه روزانه داشتند، بحثی پیرامون تأثیرات آن باقی نمی ماند.
۲ـ هدف های خود را مرور نمایید

به گفتۀ یکی از دانشگاه های کالیفرنیا افرادی که هدف های شان را یادداشت می کنند، 
به 61 درصد از آن ها خواهند رسید و در مقابل تنها 43 درصد از هدف های نانوشتۀ 
افراد محقق خواهند شد. با این حال، اگر هر هفته مروری بر هدف های تان داشته 

باشید، موفقیت در آن ها به 76 درصد خواهد رسید.
پس کنار گذاشتن مدتی زمان برای چک کردِن اهداف و نحوۀ رسیدن به آن ها، 
در به دست آمدِن موفقیت امری ضروری محسوب می شود. حتا اگر مدیر هستید، 
می توانید با استفاده از این روش در عمل کرد کارمنداِن خود تأثیر به سزایی بگذارید. 
بهبود عمل کرد  با  آن  اعضای  نیز موثر محسوب گشته و  تیم  برای یک  هدف ها 

فردی شان تالش می کنند تا هدف کِل گروه را محقق کنند.
۳ـ در فضای بیرون وقت بگذرانید

که  هنگامی  می گوید  راچستر  دانشگاه  در  روان شناس  پروفیسور  راین  ریچارد 
روی  قهوه  گیالس  یک  به  می دهد،  دست  ما  به  انرژی  از  بودن  خالی  احساس 
با  ارتباط  حل،  راه  بهترین  که  می دهند  نشان  تحقیقات  که  حالی  در  می آوریم، 
طبیعت است.با این حال افراد بسیاری از وارد کردن هوای تازه به شش های خود 

در روز دوری می جویند.
افراد،  انرژی  بردن  باال  بر  بیرون عالوه  گشت وگذار و وقت گذراندن در محیط 
جسم آن ها را در برابر بیماری های مختلف مقاوم می سازد. هرچه بیشتر در فضای 
باز وقت بگذرانیم، احساس خسته گی از بدن مان دورتر خواهد شد. گذراندن حتا 
باال  توجهی  قابل  تا حد  را  افراد  انرژی  نیز  آزادی  در فضای  کوتاه  زمانی  مدت 
می برد. بیش از 90 درصد افرادی که در فعالیت های خارج از خانه شرکت دارند، 

این موضوع را تأیید کرده اند.
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محبوبیِت  از  همواره  سینما  تاریخ  در  »وسترن«  ژانر 
ویژه یی برخوردار بوده است. عشق به سرزمین در قالب 
نمایش  زنده گي«،  از  »سرشار  و  جذاب  داستان هایي 
اسطوره ها و قهرمانان غرب، صحنه هاي هیجان انگیز و 
پُرتحرک و سرانجام لوکیشن هاي زیبا و نفس گیر، این 

جایگاه را براي فلم وسترن به ارمغان آورده اند.
پایگاهي  داراي  وسترن  فلم  سینما،  پیدایش  آغاز  از 
مهم ترین  از  یکي  است.  بوده  پُراهمیت  و  محکم 
به  است  متمایزي  وسترِن  سینما،  تاریخ  اولیۀ  فلم هاي 
نام »سرقت بزرگ قطار« که در سال 1903 ساخته شد. 
تبدیل  جهانی  پدیدۀ  یک  به  وسترن  فلم   ،20 دهۀ  در 
شد و این روند در دهۀ 30 نیز ادامه یافت. اما بهترین 
وسترن های تاریخ سینما در سۀ دهه طالیی 40، 50 و 

60 تولید شدند.
رو  رفته رفته  وسترن  سینمای   ،80 و   70 دهه های  در 
جاذبۀ  آن  وسترن  بعد  به   90 دهۀ  از  و  نهاد  افول  به 
سینما  تماشاگراِن  برای  را  خود  پیشیِن  و  همیشه گی 
وسترن  فلم  چندگاه،  از  هر  نیز  امروزه  داد.  دست  از 
ساخته می شود که در حقیقت رجعتی است به گذشته 
و تاریخ؛ و سفری است برای یادآوری و دل تنگی یک 
از  گزیده یی  معرفِی  به  مجموعه  این  باشکوه.  دوران 
تأثیرگذارترین فلم های ژانر وسترن می پردازد و به طور 
قطع بحث دربارۀ تمامی آثار تولید شده در این ژانر، 

زمان و فضای بیشتری می طلبد.

»اسب آهنین«. ›جان فورد‹ - 19۲4
دهۀ 20 در دوران سینماي صامت، فلم هاي وسترن از 
یکي  فورد‹  ›جان  بودند.  برخوردار  زیادي  محبوبیت 
این زمینه فعالیت  از کارگردان هاي بزرگي بود که در 
داشت. »اسب آهنین« از معدود وسترن هاي تأثیرگذارِ 
دربارۀ  فلم  اصلي  داستان  مي آید.  شمار  به  دهه  این 
این  در  و  امریکاست  آهن  خط  بزرگ ترین  احداث 
حال، رابطۀ عاشقانۀ ›دیوي براندون‹ با دختر یکي از 
روساي راه آهن در پس زمینه روایت مي شود. این اولین 

اثر مهِم فورد است.

»دلیجان«. ›جان فورد‹ - 19۳9
»دلیجان« یکي از آثار کلیدي ژانر وسترن است؛ فلمي 
مهم ترین  رساند.  پخته گي  به  را  وسترن  سینماي  که 
ظرایِف  و  شخصیت ها  تحلیل  »دلیجان«  ویژه گي 
روان کاوانه است؛ نکاتي که تا پیش از این مغفول مانده 
بود. فلم روایت گِر مسافراني است که با یک »دلیجان« 
از  خطراتي  با  مسیر  طول  در  و  مي شوند  سفر  راهي 

جمله حملۀ سرخ پوست ها مواجه مي شوند.

»اهل غرب«. ›ویلیام وایلر‹ -1940
از وسترن هاي جذاب و تماشایي تاریخ سینما و دهۀ 
40 سینماي امریکاست. کارگرداني سنجیده و ظریف 
و  کوپر‹  ›گري  اصلي  شخصیت  دو  حضور  ›وایلر‹، 

›والتربرنان‹، فلم برداري زیباي ›گرگ تولند‹ و موسیقي 
وسترني  به  را  غرب  اهل  نیومن‹،  ›آلفرد  شنیدني 

تأثیرگذار و قابل توجه تبدیل کرده است.

»دوئل در آفتاب«. ›کینگ ویدور‹ - 1946
به  آفتاب«  در  »دوئل  پُرهزینۀ  و  حماسي  وسترن 
تهیه کننده گي ›دیوید اسلزنیک‹ از فلم هاي معروف دهۀ 
40 و سینماي وسترن است. فلم با بهره گیري از بهترین 
بازیگران زمانۀ خود ›جوزف کاتن‹، ›گریگوري پک‹، 
نصیب  را  خوبي  فروش  گیش‹  ›لیلیان  ›جنیفرجونز‹، 

خود کرد.
›پک‹ در فلم در نقش یک ضد قهرمان، تصویري خشن 
یک  نقش  در  ›جونز‹  و  مي گذارد  نمایش  به  خود  از 
متفاوت  حضوري  هویت(  بحران  )دچار  زن  قهرمان 

دارد.

»کلمنتاین عزیزم«. ›جان فورد‹ - 1946
وسترن.  ژانر  بهترین هاي  از  و  استاد  از  شاعرانه  اثري 
»از  ارپ  وایات  از  داستاني  فلم در  انتقام جویانۀ  طرح 
اسطوره هاي دوران وسترن« بازي ›هنري فاندا‹ در نقش 
سینما  تاریخ  ارپ  وایات  بهترین  عنوان  به  که  ›ارپ‹ 
تاریخ  معصوم  )زن  کلمنتاین  به  عشقش  شد،  شناخته 
سینماي وسترن( و کارگرداني استادانۀ ›فورد‹ فلم را به 

اثري شاخص مبدل مي کند.

»تیر شکسته«. ›دلمر دیوز‹ - 1950
که  دیوز‹  ›دلمر  از  خوش ساخت  و  عاشقانه  وسترني 
آرنولد‹  ›الیوت  نوشتۀ  خوني(  )برادر  رمان  اساس  بر 
وسترن هایي ست  اولین  از  شکسته«  »تیر  شد.  ساخته 
›جیمز  دارد. حضور  به سرخ پوستان  مثبت  نگاهي  که 
استوارت‹ در نقش یک مصالحه گر بین سفیدپوستان و 

سرخ پوستان، از نقاط قوِت فلم به شمار مي آید.

»وینچستر7۳«. ›آنتوني مان‹ -1950 
چندین  با ساخت  که  بود  فلم سازاني  از  مان‹  ›آنتوني 
»مردي  و  الرامي«  از  »مردي  جمله  از  خوب  وسترن 
داشت.  ژانر  این  رونق  در  به سزایي  نقش  غرب«  از 
اوست.  وسترن هاي  بهترین  از  یکي  »وینچستر73« 
وسترني روان شناسانه که به تحلیل شخصیت در قالب 
قهرماني پیچیده مي پردازد. این فلم نخستین همکاري 
›استوارت‹ با ›مان‹ است که در چند فلم بعدي ›مان‹ 

نیز ادامه یافت.

»شین«. ›جورج استیونس‹ - 195۳
»شین« وسترني اصیل و رمانتیک در حد یک شاهکار 
است. ورود شین به خانوادۀ استارت، عشقش به ماریون 
و  گرم ترین  به جوي کوچک،  دیوانه وارش  دوستي  و 

با  شین  مي کشد.  تصویر  به  را  لحظات  رمانتیک ترین 
پس زمینۀ مقابله با شر، داستان یک قهرمان پاک و مقتدر 

و رمانتیک است.

»جاني گیتار«. ›نیکالس ري‹ - 1954
است.  وسترن  سینماي  شاخص  آثار  از  گیتار«  »جاني 
است  زن  دو  مرگبارِ  رویارویي  فلم،  اصلي  محور 
متفاوت  وسترني  گیتار«  »جاني  از  موضوع  همین  و 
به عنوان  اگر در سینماي وسترن، زن  به وجود آورده. 
یکي از عناصر فرعي ژانر به حساب مي آید، در این جا، 
زن نقش کلیدي دارد و به اصلي ترین موضوع اثر تبدیل 
مي شود. اهمیت فلم به حدي است که ›فرانسوا تروفو‹، 
›نیکالس ري‹ را به خاطر مهارت بارزش در پرداخت 
»جاني  نامید.  شبانگاهي«  »شاعر  شبانه،  صحنه هاي 
گیتار« نمونه یي بارز از فلم کوچکي است که بالید و به 

مقام یک اثر کالسیک رسید.

»ریوبراوو«. ›هاوارد هاکس‹ - 1959

فلمي  وسترن،  سینماي  بالمنازع  آثار  از  »ریوبراوو« 
است جذاب و تماشایي با کارگرداني خوب و توام با 
طنِز همیشه گِي ›هاکس‹. بازي هاي به یادماندني )جان 
و  شنیدني  موسیقي  و  والتربرنان(  مارتین،  دین  وین، 
یکي  به  را  وسترن  این  تیومکین(،  )دیمیتري  محبوب 
از دوست داشتني ترین فلم هاي تاریخ سینما بدل کرده 
سینمایي  پاسخي  وسترن،  این  که  گفتني ست  است. 

است به »ماجراي نیمروز« ›فرد زینه مان‹.

»روزي روزگاري در غرب«. ›سرجولئونه‹ - 1968
در  و  معروفش  سه گانۀ  ساخت  از  پس  ›سرجولئونه‹ 
»روزي  خود  اثر  کامل ترین  فلم سازي،  دوران  اوج 

روزگاري در غرب« را ارایه مي دهد.
وسترني )هنري( حماسي و باشکوه که از هر نظر فلمي 
غرب«  در  روزگاري  »روزي  مي شود.  ارزیابي  موفق 
یادگاري زیبا، به یادماندني و پُرابهت براي پایان دنیاي 
وسترن سنتي است. ›لئونه‹ با ساخت چند وسترن قابل 

توجه جان تازه یي به این ژانر رو به احتضار بخشید.

هیل‹  روي  ›جرج  کید«.  ساندس  و  کسیدي  »بوچ 
1969 -

از  و  وسترن  سینماي  معروف  و  خاص  آثار  از 
کارگرداني  از  جداي  ژانر.  این  پُرفروش ترین هاي 
بزرگ  بازیگر  دو  حضور  هیل‹،  روي  ›جرج  استادانه 
که شخصیت  فورد‹  رد  ›رابرت  و  نیومن‹  ›پل  سینما؛ 
نهادند. نقش  و دوستي ماندگاري را از خود بر جاي 
فلم  به  بازیگر شکوه و جالي خاصي  این دو  آفریني 

بخشیده است.

»این گروه خشن«. ›سام پکین پا‹ - 1969 
حماسه یي باشکوه و شاهکاري از ›سام پکین پا‹ و از 
پا‹ پس از  کامل ترین وسترن هاي تاریخ سینما. ›پکین 
به  »این گروه خشن«  در  ساخت چند وسترن خوب، 
اوج کمال و پخته گي خود مي رسد و فلم او آشکارا، 
اعتماد به  نفس و تسلطش را در ساخت این اثر به رخ 
مي کشد. فلم شروع و پایاني استثنایي و سکانس هایي 
فوق العاده و  فلم  در  دارد. شخصیت پردازي ها  بي همتا 
بسیار دقیق هستند. »این گروه خشن« وسترني اصیل و 

پایان بخش یک عصر باشکوه و طالیي است.

»تیرانداز«. ›دان سیگل‹ - 1976
آن  مي توان  و  نوستالژیک  است  وسترني  »تیرانداز« 
دانست.  وسترن  سینماي  به  سیگل‹  ›دان  اداي دین  را 
حضور ›جان وین‹ در سال هاي پایاني عمرش و ›جیمز 
استوارت‹ کهنه کار، از شخصیت هاي ماندگار سینماي 
وسترن، بار دیگر پس از »مردي که لیبرتي واالنس را 
کشت« وسترن دیگري از ›جان فورد‹، در کنار هم قرار 
باشکوه  دوران  آن  تداعي بخش  دیگر  بار  تا  مي گیرند 

باشند. »تیرانداز« از بهترین وسترن هاي دهۀ 70 است.

»با گرگ ها مي رقصد«. ›کوین کاستنر‹ - 1990
»با گرگ ها مي رقصد« زماني ساخته شد که دیگر بیم 
اثر  این  است.  فراموشي  به  رو  وسترن  مي رفت،  آن 
سرشار  قدیمي،  بزرگ  وسترن هاي  همانند  حماسي، 
دربارۀ  فلمي  تاریخ.  و  زنده گي  است؛  زنده گي  از 
هم  بسته گي انسان و طبیعت و زنده گي سرخ پوستان. »با 
گرگ ها مي رقصد« اسکار بهترین فلم سال را تصاحب 
کرد و ›کوین کاستنر‹ نیز اسکار بهترین کارگرداني را 

به دست آورد.

»نابخشوده«. ›کلینت ایست وود‹ - 199۳
وسترن  سینماي  براي  بزرگي  موفقیت  »نابخشوده« 
بهترین  براي  که  شد  اسکار  جایزۀ   9 نامزد  فلم  بود؛ 
فلم سال اسکار را ربود. نابخشوده فلمي است دربارۀ 
اندیشه هاي غرب، اسطورۀ وسترن و قهرمانان آن. این 
فلم را مي توان اداي دیني به سینماي وسترن دانست، 
کما این که ›ایست وود‹ فیلمش را به ›سرجولئونه‹ و 

›دان سیگل‹ تقدیم نمود.

»مرد مرده«. ›جیم جارموش‹ - 1996
متفاوت ترین  و  غریب ترین  از  یکي  مرده«  »مرد 
یک  از  خاص  وسترني  سینماست.  تاریخ  وسترن هاي 
و  تاریک  سرزمیني  غرب  آن  در  که  خاص،  فلم ساز 
خطرناک است. این بار قهرمان یا ضد قهرمان در حالي 
وارد سرزمین غرب مي شود که هیچ پیشینه یي از غرب 

ندارد.
منـبع: وب سایت تبیـان
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جنگ سوم تحمیلی...
و خطر جنگ سوم که همان تحرکات تروریستان و 

تکفیریان داعش می باشد، احساس می شود.
به  افغانستان  مردم  و  مجاهدان  گفته های وی،  بر  بنا 
که  نمی گذارند  را احساس کرده و  این خطر  خوبی 

جنگ تحمیلی دیگری بر کشورمان صورت بگیرد.
محمداسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب کشور 
و فرماندۀ جهادی غرب افغانستان در سخنرانی دیروز 
کرد:  بیان  هرات  شهر  نفری  هزار  دو  تاالر  در  خود 
و  است  راه  در  افغانستان  در  تحمیلی  سوم  جنگ 
بیداری  این رابطه  دولت وحدت ملی می بایستی در 
کشور  فرزندان  هم  باز  که  نگذارد  و  داشته  کاملی 

سربریده شوند.
به گفتۀ وی، اوج این جنگ در تابستان 94 به چشم 
خواهد خورد و تنها راه مقابله با این دسیسۀ بزرگ، 

گرفتن  همکاری  و  ملی  وحدت  دولت  هوشیاری 
حکومت از بزرگان افغانستان می باشد.

این فرمانده جهادی همچنین افزود که مردم افغانستان 
با شهادت آشنایی کامل دارند و کسانی که هر روزه 
بدانند که  باید  افغانستان صادر می کنند،  به  جنگ را 
مانع  کشورمان،  مردم  و  مجاهدان  ایستادگی  بار  این 

رسیدن آنان به اهدافشان می شود.
از  تند  انتقاد  با  صحبتهایش  از  دیگر  جایی  در  او 
کسانی که گروه طالبان را مجدداً زنده کردند، گفت: » 
آمدند و مجاهدان را تحت نامهای مختلف متهم کرده 
از آن طالبان را  آنان را خلع سالح کردند و پس  و 

دوباره پر و بال دادند«.
به گفتۀ وی، همین ها بودند که نا امنی های امروز را 
در کشور به وجود آوردند و می خواهند تا افغانستان 

را وارد مسیر دیگری کنند.

خاص  مشاور  مسعود،  احمدضیا  دیگر،  سویی  از 
خود،  صحبت های  در  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
افغانستان  مهمترین راه حل تامین امنیت و ثبات در 
بردن  بین  از  و  جدید  حکومت  با  همکاری  را 

حکومت های موازی عنوان می کند.
او می گوید که دولت وحدت ملی برنامه های دقیقی 
را برای بهبود اوضاع کشور دارد و پس از اینکه کابینه 
به صورت درست آغاز به کار کند، مشکالت امروزی 

کشور از بین خواهد رفت.
از  تجلیل  هدف  به  مراسم  این  که  است  ذکر  قبال 
مردم هرات  پیروزی جهاد  بیست و سومین سالروز 
بر علیه دولت دست نشانده ی شوروی سابق در سال 

1371 برگزار شد.
تعداد کسانی که در این همایش شرکت کرده بودند 

به بیش از 2 هزار تن می رسید.

یک فرد انتحاری در شهر جالل آباد حد اقل 34 نفر را 
با خود به کام مرگ کشاند. سخنگوی والی این والیت 
گفته است که حد اقل 108 نفر دیگر در نتیجه این 

حمله مجروح شده اند.
 گفته شده است که فرد انتحاری در نزدیکی ساختمان 
نمایندگی یک بانک، مواد منفجره اش را انفجار داده 
است. به قول مقامات پولیس این والیت، در جریان 
گرفتن  برای  دولتی  ماموران  از  زیادی  شمار  انفجار 
معاشات شان به این بانک مراجعه کرده بودند. طالبان 
دست داشتن در این حمله را با نشر اعالمیه رسمی 
رد کرده و آنرا محکوم کرده است. اشرف غنی، رییس 
تروریستی  گروه  که  است  گفته  افغانستان  جمهور 
جالل  در  انتحاری  حمله  مسوولیت  اسالم«  »دولت 
آباد را بر دوش گرفته است. اشرف غنی، در بدخشان 
گفته است: »چه کسی مسوولیت حمله وحشتناک در 

بر  را  مسوولیت  طالبان  گرفت؟  بردوش  را  ننگرهار 
بر  را  حمله  این  مسوولیت  »داعش«  نگرفتند؛  عهده 

عهده گرفته است«.
اسالمی«  »دولت  گروه  سخنگوی  را  خود  فردی که 
معرفی کرده در تماس با خبرگزاری فرانسه مسوولیت 
این حمله را بردوش گرفت. این ادعا تاکنون از سوی 

منبع دیگری تایید نشده است.
در روزهای پسین حمالت تروریستان بر غیرنظامیان و 

نظامیان به شدت افزایش یافته است. 
اخیراً در والیت بدخشان، نزدیک به 35 تن از نیروهای 
امنیتی از سوی گروه  طالبان کشته شدند و شماری هم 

در اسارت این گروه به سر می برند.  
وضعیت  جوزجان  و  فاریاب  شمالی  والیت های  در 

امنیتی وخیم گزارش داده شده است. 
برخی از رهبران جهادی اعالم کرده اند که در جریان 

تابستان امسال حمالت مخالفان مسلح دولت بیشتر از 
پیش افزایش خواهد یافت. 

 
میالدی  روان  آغاز سال  از  افغانستان  پولیس  و  اردو 
تنهایی به عهده دارند.  امنیتی کشور را به  مسوولیت 
ماموریت جنگی نیرو های بین المللی به رهبری ناتو 
پایان  به  میالدی  روان  سال  آغاز  با  سال   13 از  بعد 
رسید. در ماموریت بعدی تحت نام »حمایت قاطع« 
از جمله  از 40 کشور جهان  سرباز  هزار  حدود 12 
850 سرباز آلمانی با آموزش و مشوره دهی نیروهای 
امنیتی افغان را حمایت می کنند. بیشترین سهم را در 
رقم  باالترین  با  امریکا  متحده  ایاالت  ماموریت  این 

سربازان اش دارد.
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تقلب در شـمارش...
 آرا که به طور مستقیم از شبکه های تلویزیونی پخش 
می  شد، یک رأی سفید را به عنوان رأی تأیید به آقای 
متوقف  نماینده گان  سوی  از  که  کرد  حساب  جهانی 

گردید. 
مجلس  اداری  هیأت  علیه  امروز  معترض  نماینده گان 

اقامۀ دعوا می کنند.
مجلس نماینده گان دیروز به تمامی شانزده نامزد وزیر 
استثنای  به  داد.  اعتماد  رای  ملی  وحدت  حکومت 
و  دارند  وزیر  خانه ها  وزارت  همه  دفاع،  وزارت 
حکومت گفته است که به زودی نامزد وزارت دفاع را 

نیز معرفی می کند. 
وحدت  حکومت  آغاز  از  ماه  هفت  حدود  گذشت  با 
خانه ها  وزارت  سایر  خانه  وزارت  هشت  جز  به  ملی 
وزیر نداشتند. نبود وزیران در وزارت خانه ها مردم را 
سرگردان کرده بود و نمایندگان بارها از افزایش فساد و 

رشوه ستانی در ادارات شکایت کردند.
پیش از آغاز جلسه رای گیری امروز بسیاری نمایندگان 
به این نظر بودند که باید به همه نامزد وزیران رای اعتماد 
داده شود تا حکومت از سردرگی و بی سرنوشتی برآید.
نماینده   139 وزیران  نامزد  به  دهی  رای  جلسه  در 
باید  وزیر  نامزد  هر  ترتیب  این  به  که  داشتند  حضور 
120 رای تایید می گرفتند. عبدالرووف ابراهیمی رئیس 
مجلس نمایندگان در پایان روند رای دهی اعالم کرد: 
تایید  مورد  مکمل  معرفی شده  وزیر  نامزد  شانزده  »از 
وزارت  استثنای  به  بنابراین  گرفت.  قرار  ولسی جرگه 
دفاع کابینه تکمیل است و این تکمیل کابینه را به رییس 

صاحب جمهور تبریک می گوییم.«
رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل رییس اجراییه گفته 
اند که پس از تکمیل کابینه، والی ها و مقام های محلی 
را نیز تعیین خواهند کرد. در حال حاضر تمام والیات 
این  از  برخی  و  شوند  می  اداره  ها  سرپرست  توسط 
سرپرست ها به دلیل نداشتن صالحیت های اداری، از 

پست های شان استعفا کرده اند.

می خواهند بدخشان را... 

نماینده گی می کنند.«
جمع  در  خود  سخنرانی  در  افغانستان  جمهوری  رییس 
مردم و مقام های محلی در بدخشان تاکید کرد که بعد از 
تکمیل شدن اعضای کابینه، در مورد »اصالحات بنیادی« 

در حکومت داری در بدخشان فکر خواهد کرد.
او سایر دالیل ناامنی در بدخشان را نفوذ »مردم مغرض« 
در میان مردم به هدف سوء استفاده از ثروت عمومی در 
بدخشان و وجود افراد مسلح غیرمسوول دانست و افزود 
تروریست ها  چهارم  عامل  و  شورشیان  سوم  »عامل  که 

هستند.«
آقای غنی گفت که »تروریسم بین المللی« می خواهد که 
بسازد.  بین المللی«  تروریسم  »پایگاه  را  شرقی  بدخشان 
دولت  سقوط  موجب  آخر  سربریدن  »این  افزود:  او 
نمی شود« بلکه آنها می خواهند »روحیه ما را ضیف کنند«.

رییس جمهوری افغانستان افزود که »تروریسم بین المللی« 
می خواهد که بدخشان شرقی را به »نقطه خطرناکی برای 

تمام دنیا تبدیل کند«.
او افزود که در شش ماه گذشته تالش های او برای ایجاد 
اجماع سیاسی منطقه یی در مورد تروریسم زمان برد، ولی 
به نظر آقای غنی مهم تر از آن اجماع داخلی در افغانستان 

است.
رییس جمهور غنی در بخشی از سخنان خود گفت که 
در  حمل(   29 )شنبه،  امروز  انتحاری  انفجار  مسوولیت 
شهر جالل آباد را، که 33 کشته و بیش از 100 زخمی بر 
جا گذاشت، هم گروه طالبان به عهده نگرفته، بلکه گروه 

دولت اسالمی موسوم به داعش به عهده گرفته است.
او در مورد طالبان گفت: »هر کسی که با ما اختالف سیاسی 
دارد و افغان است، باید در صف افغان ها بایستد. به تمام 
طالبان می گویم که امروز روز انتخاب تان آمده است. اگر 
افغان هستید و باور به اسالم دارید، بیایید در صف واحد 
ایستاد شوید. اگر عامل نفوذ خارجی هستید،  دولت تان 
ملت  این  می گیریم.  فتوا  علما  از  شوید،  ایستاد  آنها  با 

می فهمد که با خائنین چگونه رفتار کند.«
ولسوالی  امنیت  تامین  در  »اشتباه«  مورد  در  غنی  اشرف 
جرم والیت بدخشان گفت که »هر کسی که کرده باشد، 

راه های اصولی تحقیق ]در مورد او[ وجود دارد.«
آقای غنی گفت که دستور داده اتهام ها در مورد »فرمانده 
واحد ارتش و دیگران« در منطقه در مورد شکست اخیر 
نیروهای امنیتی در بدخشان از سوی مقام ها بررسی شود.

پیش از این دولت کمیته یی را برای بررسی دالیل حمله 
طالبان و شکست نیروهای امنیتی در بدخشان تعیین کرده 
و اخیرا نورالحق علومی وزیر داخله هم به این والیت 

سفر کرد.
هم وزارت داخله و هم وزارت دفاع گفته اند که انتقام 
از  را  آنها  از  امنیتی و سربریدن شماری  ماموران  تلفات 
مهاجمان خواهند گرفت و به این دلیل، عملیاتی علیه آنها 

در بدخشان تدارک دیده شده است.

تالش شیرمحمد کریمی...
و  ما  تمامی  مشترک  دشمن  که  جدید  دشمن  این  گفت: 
منطقه است هیچ حد و مرزی نمی شناسد و هیچ مذهب یا 

اصول اخالقی آن را محدود نمی کند.
دولت ها  آن ها  اخالقی  غیر  و  شنیع  اقدامات  افزود:  وی 
اقدامات  انجام  و  ترس  ایجاد  طریق  از  و  کرده  متزلزل  را 
تروریستی قدرت را به دست می گیرند. مقابله و شکست 
نیازمند همکاری نزدیک و هماهنگی  این دشمن و تهدید 

میان کشورها به ویژه همسایگان مجاور است.
میان  کنونی  استراتژیک  مذاکرات  به  نسبت  کریمی  جنرال 
این  گفت،  و  کرده  خوش بینی  ابراز  پاکستان  و  افغانستان 
مذاکرات به دستیابی به صلح و ثبات در منطقه کمک خواهد 

کرد.
وی همچنین خواستار عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، 
کشورهای  میان  در  مشترک  منافع  حفظ  و  متقابل  احترام 

مستقل شد.
فرمانده ارتش افغانستان برای سفری دو روزه و مذاکره در 

خصوص مسائل امنیتی دو جانبه وارد پاکستان شده است.
با جنرال راهیل شریف، همتای  جنرال کریمی روز جمعه 
و  مرزی  مدیریت  درباره  و  کرده  دیدار  خود  پاکستانی 
نظامی،  ارتباطات  افزایش  بحبوحه  در  دفاعی  همکاری 

مذاکره کرد.

روزهای خونین افغانستان
انفجارهای جالل آباد 34 کشته و 108 زخمی برجا گذاشت

  بر بنیاد نتایج به دست آمده از حاصل جمع آرای همه نامزدان، آقای باری 
جهانی، یازده رای از سایرین کم دارد و این صحت شمارش آرای او را زیر 

پرسش برده است.

ACKU
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ورزش
جانشینان احتمالی 

آنچلوتی در رئال مادرید
اسطوره فوتبال برزیل در کنار مقایسه رونالدو و مسی از هافبک پیشین تیم ملی فرانسه 

تمجید کرد.
 »Onda Cero« شبکه رادیویی »Al Primer Toque« پله در گفت و گو با برنامه
آبی و اناری پوشان  آرژانتینی  ستاره  و  کهکشانی ها  پرتغالی  مهاجم  مقایسه  در  اسپانیا 
کاتالونیا گفت: از بین مسی و رونالدو دوست ندارم بگویم که یکی را بیشتر دوست دارم 
و وقتی مردم از من می پرسند که از بین این دو کدامیک را انتخاب می کنی در پاسخ به 

آنها می گویم که نمی توان این مقایسه را انجام داد.
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید در حال حاضر با 38 گل زده 
و 12 پاس گل در رده نخست جدول گلزنان برتر اللیگای اسپانیا قرار دارد و رقیب 
آرژانتینی او یعنی لیونل مسی از این حیث رکورد 34 گل زده و 15 پاس گل را به نام 

خود ثبت کرده است.
وی در ادامه عنوان کرد: کریستیانو فوتبالیست بزرگی است که خصوصیات تهاجمی و 
گلزنی بیشتری دارد. مسی هم بازیکنی است که در کنار گلزنی قدرت خلق موقعیت 
باالیی دارد و این سالح او به شمار می رود. هر دو بازیکن خیلی مهم هستند ولی اگر 

قرار باشد من یکی را انتخاب کنم آن کسی نیست جز لیونل مسی.
اسطوره فوتبال برزیل که با این تیم سه قهرمانی در جام جهانی را تجربه کرده است در 
خصوص ستاره جوان سلسائو هم اظهار داشت: هرچند نیمار تجربه مسی و رونالدو را 
ندارد اما در حال رسیدن به باالترین سطح است. گاهی اوقات مردم بازیکنانی همچون 
آندره آ اینیستا را از یاد می برند ولی باید گفت که بازی در تیمی که بازیکنان بزرگی دارد 

به مراتب آسان تر است. بازی در بارسلونا مدرسه فوق العاده ای برای نیمار است.
پله 74 ساله که اغلب از او به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ یاد می شود با تمجید از 
ستاره پیشین تیم ملی فوتبال فرانسه و رئال مادرید عنوان کرد: زین الدین زیدان یکی 
از بهترین هافبک هایی بوده که تاریخ فوتبال به خود دیده است. او جسورترین هافکبی 
به توپ  پا  بود. وقتی زیدان  مارادونا و مسی  تاکنون دیده ام. زیدان همسطح  است که 

می شد، حتمًا برنامه ای در سر داشت.

خبرگزاری تسنیم: بانوی پیر اولین پیشنهاد آبی واناری  های کاتالونیا برای به خدمت گرفتن 
هافبک فرانسوی بیانکونری را نپذیرفت.

روزنامه اسپورت چاپ اسپانیا ادعا کرده است که باشگاه بارسلونا برای به خدمت گرفتن 
قبول  مورد  اما  کرده  ارائه  باشگاه  این  به  توجه  قابل  پیشنهادی  یوونتوس  از  پوگبا  پل 

بانوی پیر واقع نشده است.
تیم پیشرفتی چشمگیر  این  هافبک فرانسوی یوونتوس که در سه فصل حضورش در 
داشته است، از پرطرفدارترین بازیکنان این روزهای فوتبال اروپا محسوب می شود و 
کاتاالن  ها هم برای خرید او پیشنهادی نجومی به بانوی پیر ارائه کرده اند که البته مورد 

پذیرش این تیم واقع نشده است.
اینطور که پیداست خوسپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا قصد دارد به هر نحو 
بازیکن  این  بگیرد، چون جذب  به خدمت  پایان فصل جاری  از  قبل  را  پوگبا  ممکن 
فرانسوی برای تقویت خط میانی که به زودی یکی از مهره های باتجربه اش مانند ژاوی 
را از دست خواهد داد، برگه برنده ای برای او خواهد بود تا شانس خود را برای پیروزی 

در دور بعدی انتخابات ریاست باشگاه افزایش دهد.
بارسایی ها در چند هفته اخیر نسبت به جذب پوگبا بسیار خوشبین بوده اند اما در یکی 
دو روز اخیر آنها از هدف خود دور شده اند، چون یوونتوس اولین پیشنهاد آنها را رده 
کرده است. با این حال گفته می شود که پوگبا شخصًا به این جابه جایی راغب است و از 

یوونتوسی ها خواسته راه پیوستن او را به کاتاالن ها هموار کنند.
در همین حال گفته می شود که آریدو برایدا، مدیر ورزشی جدید بارسلونا که جانشین 
انتقال پوگبا به  آندونی سوبی سارتا شده است، همه تمام تالشش را انجام می دهد تا 
بارسا محقق شود. او با یوونتوسی  ها رابطه خوبی دارد اما اولین پیشنهادش به بانوی پیر 

که ظاهراً 70 میلیون یورو بوده، مورد موافقت واقع نشده است.
با  را  زیدان  زین الدین  همچون  پرطرفدارش  ستاره های  تاریخ  طول  در  یوونتوس 
قرارداد هایی نجومی به فروش رسانده است و طبق گزارش رسانه های ایتالیایی این همان 
چیزی بوده است که جوزپه ماروتا، مدیرورزرشی باشگاه یوونتوس در جلسه اخیرش 
با برایدا به او گوشزد کرده است و اینکه 70 میلیون یورو برای فروش پوگبای بانوی 

پیر کافی نیست.
سبب  به  که  است  کرده  پیشنهاد  یوونتوس  به  یورو  میلیون   70 شرایطی  در  بارسلونا 
محرومیتش از خرید بازیکن تا ماه جنوری سال 2016 اجازه خرید بازیکن جدید ندارد 
و به همین دلیل به بیانکونری گفته است که می تواند یک فصل هم به طور قرضی از 

وجود پوگبا در ترکیب خود بهره ببرد.

مورد  در  رئال  سرمربی  گذشته  روز  صحبت های  از  پس 
آینده اش، فهرستی از جانشینان احتمالی این مربی ایتالیایی 

در سانتیاگو برنابئو منتشر شد.
کارلو آنچلوتی در گفت وگویی اعالم کرده بود هنوز پیشنهاد 
تمدید قراردادی از سران رئال مادرید دریافت نکرده است. 
او در ادامه تاکید کرد شاید سران باشگاه عالقه ای به تمدید 
قرارداد وی نداشته باشند و او در پایان قراردادش، رئال را 

ترک کند.
نام مربیانی که می توانند جانشین این مرد ایتالیایی شوند در 
آنها در  اسپانیایی منتشر شده است که فهرست  رسانه های 

زیر می آید.
زین الدین زیدان

در  نیز  را  مادرید  رئال  پیراهن  کردن  تن  به  پیشینه  که  او 
کارنامه دارد، اکنون هدایت رئال مادرید کاستیا را به دست 
یوفا  الیسنس  پرو  مربیگری  مدرک  اخذ  حال  در  و  دارد 
و  می شناسد  را  رئال  خوب  خیلی  ساله   42 زیدان  است. 

می تواند روی نیمکت این تیم موفق عمل کند.
یواخیم لوو

ژوزه  آنکه  از  پس  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  فعلی  سرمربی 
مورینیو رئال مادرید را ترک کرد، نامش در ارتباط با حضور 
روی نیمکت این تیم شنیده شد اما او ترجیح داد قراردادش 
خروج  از  پس  و  این بار  شاید  کند.  تمدید  ژرمن ها  با  را 
را  سپید  قوهای  هدایت  لوو  برنابئو،  سانتیاگو  از  آنچلوتی 

به دست بگیرد.

یورگن کلوپ
او که به تازگی اعالم کرده در پایان فصل از هدایت بوروسیا 
یافتن  دنبال  به  شک  بدون  می کند،  کناره گیری  دورتموند 
باشگاه جدیدی برای پذیرش هدایت آن است. کلوپ که 
دو سال پیش به همراه زردها موفق شد در لیگ قهرمانان 
اروپا با نتیجه چهار بر یک رئال را شکست دهد، مورد توجه 

سران این تیم قرار گرفته بود.
میشل

المپیاکوس از جنوری این مربی را اخراج کرده و تاکنون نیز 
بدون تیم مانده است. او که بین سال های 1984 تا 1996 در 
سانتیاگو برنابئو به میدان می رفت و در 560 بازی موفق به 
زدن 129 گل شده بود، یکی از بازیکنان محبوب در رئال 
به شمار می رود. او باشگاه را خوب می شناسد و پیش تر هم 
روی نیمکت تیم هایی چون سویا و ختافه هم نشسته است.

رافائل بنیتس
قرارداد او در پایان فصل با ناپولی تمام می شود و هنوز هم 
آن را تمدید نکرده است. رابطه خوبی با اورلیو دی لورنتیس، 
بود دوست  اعالم کرده  پیش تر هم  ندارد و  باشگاه  رییس 
با توجه به  دارد هدایت یک تیم دیگر را به دست بگیرد. 
به  تیم هم  این  از هواداران  او متولد مادرید است و  اینکه 
از سوی خوزه آنخل سانچس  شمار می رود، ممکن است 
برنابئو  در  حضور  برای  است  باشگاه  مدیران  از  یکی  که 

اغوا شود.

پله: 

از میان دو ستارۀ رئال و بارسا مسی را انتخاب می کنم

یوونتوس اولین پیشنهاد بارسلونا برای فروش پوگبا را رد کرد

ACKU
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نوآم چامسکی، نظریه پرداز و جامعه شناس امریکایی می گوید، سازمان های خبری مهم 
امور جهانی  آنچه را که مقام های واشنگتن می خواهند مردم درباره  با جدیت  امریکا 

بدانند، طوطی وار تکرار می کنند.
که  رسانه خبری ای  هر  گفت:  راشاتودی  شبکه خبری  با  مصاحبه  در  نوآم چامسکی 
سیستم تبلیغات سیاسی امریکا را تکرار نکند، غیرقابل تحمل خواهد بود. سازمان های 
خبری مهم امریکا با جدیت آنچه را که مقام های امریکایی می خواهند مردم درباره امور 

جهانی بدانند، طوطی وار تکرار می کنند.
از جمله در مساله درگیری  امریکا  امور جهانی خصوصًا  افزود: قصور غرب در  وی 
اوکراین یا تنش ها با ایران، ایده دیگری است که هدایت رسانه های امریکایی را مجاز 

نمی کند. با این حال افکار جهانی در مواجهه با استراتژی امریکا هیچ اهمیتی ندارند.
چامسکی تاکید کرد: غرب به معنی امریکا و هر کسی است که همراه آن است. آنچه 
در ایاالت متحده به نام جامعه جهانی شناخته می شود، همان امریکا و همراهانش است. 
به عنوان مثال می توان به حق ایران برای اجرای سیاست های هسته ای اشاره کرد؛ حال 
هرچه می خواهد باشد. موضع استاندارد این است که جامعه جهانی با آن مخالف است 
اما جامعه جهانی چه کسی است؟ آنچه که امریکا تعیین می کند. هر کسی که کتاب های 
جورج اورول را بخواند، با این مساله آشنایی دارد. جالبترین مساله اتهامی است که به 
ایران برای بی ثبات کردن خاورمیانه وارد می شود چراکه آنها از شبه نظامیانی حمایت 

می کنند که سربازان امریکایی را در عراق می کشند.
این نظریه پرداز سرشناس امریکایی افزود: این درست مثل آن است که در سال 1943 
رسانه های نازی از انگلستان به دلیل حمایت از نیروهای چریکی ای که سربازان آلمانی 
را می کشتند، انتقاد می کردند. به عبارت دیگر زمانی که امریکا به عراق حمله می کند، 
صدها هزار تن از مردم را می کشد، کشور مذکور را نابود می کند، جنگ فرقه ای به راه 
می اندازد که هم اکنون دارد عراق را تکه پاره و منطقه را تجزیه می کند، این ثبات است 

و هر کسی که مقابل آن مقاومت کند می شود بی ثباتی!
وی همچنین به نقش رسانه های امریکایی در زمانی که کوبا در لیست کشورهای حامیان 
تروریسم قرار داشت، اشاره کرد و گفت: در آن زمان رسانه های مطرح تالش می کردند 

کوبا را به عنوان یک طرف منزوی در نیمکره غربی نشان دهند.
چامسکی تاکید کرد: اوباما سیاست خود در قبال کوبا را به دلیل آزادی یا دموکراسی 
تغییر نداد، بلکه به دلیل حمایت و پشتیبانی رسانه های امریکایی از این مساله بود. اوباما 

در مساله کوبا به این نتیجه رسید که ایاالت متحده به خاطر کوبا از نیمکره غربی دور 
شده است. اما شما نمی توانید این مساله را در امریکا مطرح کنید. تمام اینها اطالعات 
عمومی است و هیچ مساله محرمانه ای وجود ندارد و اسناد آن موجود است اما شما 
که  زمانی  که  بیندیشید  ایده  این  درباره  باید  کنید. شما  آن صحبت  درباره  نمی توانید 
امریکا به کشور دیگری حمله می کند و دیگران مقاومت می کنند، این مقاومت کنندگان 

نیستند که مرتکب جنایت می شوند بلکه مهاجم مرتکب جنایت می شود.
هیچ  کرد.  استفاده  بزرگ  قدرت های  علیه  نمی توان  را  بین المللی  قوانین  افزود:  وی 
بیندازید. در  بین الملل  مکانیسم اجرایی ای وجود ندارد. مثاًل نگاهی به دادگاه کیفری 
آنجا رهبران آفریقایی ای محاکمه می شوند که مورد عالقه امریکا نیستند. قطعا اصلی ترین 
جنایت هزاره اخیر، تجاوز امریکا به عراق است. آیا می توان آن را به دادگاه بین المللی 

برد؟ منظور من این است که این مساله اصاًل قابل تصور نیست.

به  ارامنه  »نسل کشی«  شناختن  رسمیت  به  کردن الیحه  محکوم  با  ترکیه  نخست وزیر 
دست امپراتوری عثمانی گفت که این اقدام پارلمان اروپا نشان دهنده رشد »نژادپرستی« 

در اروپا است.
جمع  در  ترکیه  نخست وزیر  اوغلو،«  داوود  »احمد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ترک های  رنج  آنها  که  می دهد  نشان  اقداماتی  چنین  که  گفت  آنکارا  در  خبرنگاران 
مسلمان را در جریان جنگ جهانی اول نادیده می گیرند و با این حرکت تنفر نسبت به 

سایر گروه های مذهبی غیرمسیحی را تحریک می کنند.
پارلمان اروپا اواخر چهارشنبه هفته گذشته با تصویب الیحه ای غیرالزام آور تاکید کرد 
امپراتوری عثمانی  به دست  ارامنه در 1915  از صدمین سالروز کشتار  باید  که ترکیه 
برای »به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه« و کمک به ارتقای سازش میان مردم دو 

طرف استفاده کند.
داوود اوغلو در ادامه سخنانش گفت: پارلمان اروپا نباید تصمیماتی اتخاذ کند که منجر 
به تنفر نسبت به مذهب و یا گروه قومی خاصی شود و این در صورتی است که ما 
بخواهیم برای برقراری صلح تالش کنیم. این مساله هم اکنون به موضوعی فراتر از 
مساله ترکیه - ارمنستان تبدیل شده است. این نشان دهنده افزایش نژادپرستی در اروپا 

است.
پارلمان اروپا  افراطی در  با اشاره به حضور ناسیونالیست ها و گروه های راست  وی 
تاکید کرد: تمام گروه های حاشیه ای و کم اهمیت در اروپا برای ورود به پارلمان اروپا 
تالش کرده اند. پارلمان اروپا ساختاری دارد که تصمیمات در آن به روش غیرمعمول 

اتخاذ می شود.
تنش ها بر سر برداشت های متفاوت از آنچه در 1915 بر سر ارامنه آمده، بار دیگر در 
یافته است؛ خصوصا  ارامنه است تشدید  اپریل که صدمین سالروز کشتار  آستانه 24 
آنکه پاپ فرانسیس رهبرکاتولیک های جهان از آن واقعه به عنوان »اولین نسل کشی قرن 

بیستم« یاد کرده بود.
در  ترک  مسلمانان  رنج  و  درد  کرد:  خاطرنشان  در سخنان خود  ترکیه  وزیر  نخست 
جریان درگیری ها در بحبوحه مساله ارامنه به دست فراموشی سپرده شده است. ارامنه 
و ترکها هزار سال است که با یکدیگر زندگی می کنند. ما آماده ارتقا و بهبود روابط با 
کشور همسایه خود ارمنستان هستیم اما مخالف این ایده هستیم که درد و رنج ترک ها به 
دست فراموشی سپرده شود. ما آماده ایم که در این درد سهیم شویم اما سر خم نمی کنیم.

چامسکی: 

خوانندگان کتاب های جورج اورول با اقدامات امریکا کامال آشنا هستند

انتقاد شدید داوود اوغلو از اقدام پارلمان اروپا در به رسمیت شناختن »نسل کشی« ارامنه

غرامت 200 میلیون دالری کلیسای کاتولیک 

امریکا به قربانیان کودک آزاری کشیش ها

بر اساس گزارش ساالنه اسقف های امریکا، کلیسای کاتولیک 
امریکا در 12 ماه اخیر 200 میلیون دالر به قربانیان تجاوزات 
جنسی مقامات کلیسا و 30 میلیون دالر به برنامه جلوگیری از 

کودک آزاری داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کنفرانس اسقف های کاتولیک 
امریکا در این گزارش ساالنه خود گفتند، 150 میلیون دالر 
میالدی صرف غرامت ،  تا سال 2014  از ژوئن سال 2013 
باقی آن برای  معالجه و هزینه قانونی برای قربانیان شده و 

جلوگیری از وقوع این تجاوزات جنسی صرف شده است.
 2002 سال  در  کلیساها  از  یکی  رسوایی  افشای  دنبال  به 
مبنی بر اینکه کشیش هایش تمایل جنسی به کودکان داشتند، 
اسقف های امریکا مطالعه ساالنه ای را در خصوص اتهامات 

تجاوزات جنسی انجام می دهند.
در این گزارش آمده است، 657 اتهام مربوط به تجاوز جنسی 
به افراد زیر سن قانونی توسط کشیش ها وجود دارد که 130 
تحت  مورد   243 شده،  شناخته  رسمیت  به  آن ها  از  مورد 
تحقیق قرار دارند و باقی آنها ثابت نشده اند. اکثر این اتهامات 

مربوط به رویدادهایی است که سال ها پیش رخ داده اند.
سراسقف جوزف کورتز، رییس کنفرانس اسقف های کاتولیک 
امریکا گفت: اگرچه تعهد ما برای حفاظت و معالجه قربانیان 
که در سال 2002 میالدی مطرح شده همچنان به قوت خود 
به خود  تعهدمان  به  به خاطر عمل  نباید  ما  اما  است،  باقی 

مغرور شویم.
وی افزود: آرزو و دعای من این است که همزمان با اینکه 
ما به اجرای تعهدمان ادامه می دهیم، کلیسا نیز به این ظلم و 

تجاوز رسیدگی کند.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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