
آموزش و 
پرورش به 

عنوان فلسفه و 
به عنواِن علم

وزارت اطالعات و فرهنگ به دنبال حفظ و 
توسعۀ فرهنگ در کشور نیست و با چنین کارهایی 
نشان می دهند که آنان برای نشر فرهنگ و ایجاد 

فضای مناسبت برای انجام کارهای فرهنگی نیستند و 
این که چه اهدافی را تعقیب می کنند، نمی دانم.

آقای امیری تصریح می دارد: این کار یک زنگ خطر 
است و از سوی یک مشت آدم های خودسر و جاهل 

صورت گرفته و هیچ گونه بنیاد قانونی ندارد.

حلقه یی در وزارت اطالعات و فرهنگ در هراس از 
کتاب های علمی و دارای منابع و مأخذ مستند هستند و 

می خواهند که چنین کتاب هایی در دست رس نباشد.
 »حاال قرن بیست ویک است و عصر انترنت و جهان 
به یک دهکده تبدیل شده که اگر وزارت اطالعات و 

فرهنگ مانع بردن این کتاب ها به ایران شود، راه های 
دیگری وجود دارد تا این کتاب ها در خود ایران نشر 

شوند و هیچ راهی وجود ندارد تا از رسیدن این 
کتاب ها جلوگیری شود.«

نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان در والیت کندز 
کشته شدن  از  مقام ها  است.  شده  خود  روز  پنجمین  وارد 
ده هاتن از اعضای طالبان به شمول یک فرمانده محلی آن ها 

خبر می دهند.
در  امنیتی  نیروهای  بر  جهت  چند  از  طالبان  جنگجویان 
استقامت های ولسوالی های  از  آن ها  اند.  آورده  فشار  کندز 
در حومه شهر،  منطقه گورتپه  و  آباد  علی  و  امام صاحب 
حمله  مورد  را  ملی  اردوی  نیروهای  و  پولیس  پایگاه های 
را  طالبان  که  دیروز گفت  کندز  والی  اما  بودند؛  داده  قرار 

عقب رانده اند. 
محمد عمر صافی والی کندز می گوید که نیروهای امنیتی 
دفع  استقامت  چندین  از  را  مخالفین  اند حمالت  توانسته 
کنند: »نیروهای شجاع امنیتی ما در پنج استقامت توانستند 
حمالت دشمن را دفع کنند و ضربات سنگینی بر آنان وارد 

سازند.«
نشده  اعالم  دولت  مسلح  مخالفان  دقیق  تلفات  اکنون،  تا 
داخله  و  دفاع  وزارت  آمار  با  کندز  والی  آماری  است. 

متفاوت است. 
»مال  گفت:  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
افراد  از  تن   27 با  همراه  طالبان  مشهور  فرمانده  مصطفی، 
امنیتی در شب دوشنبه در ولسوالی  نیروهای  توسط  خود 

امام صاحب کشته شدند.«
فرمانده پولیس کندز، جنرال عبدالصبور نصرتی می گوید که 
نیروهای امنیتی با روحیه عالی می رزمند و اجساد ده ها تن 
از جنگجویان مخالف در میدان نبرد باقی مانده اند . فرمانده 
پولیس کندز ارقام...                            ادامه صفحه 6
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امور درست، چیزهایي نیستند که وجودشان بي فایده باشـد، بلکه تا اندازه یي 
شاخص هاي راهنمایي هستند که سبب هدایِت شما مي شوند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

زنگ خطر به صدا در آمد
»وزارت اطالعات و فرهنگ در صدد تجدید سانسور در کشور است«

 روز سه شنبه هشتم ثور، بیست وسومین سالگرد پیروزی 
مجاهدین در افغانستان با سکوت همراه شد و به استثنای 
برای  مراسمی  افغانستان  از  گوشه یی  هیچ  در  هرات، 

بزرگداشت از این روز برگزار نشد.
پیش از این، همه ساله در ارگ ریاست جمهوری و یا در 
برگزار  مناسبت  همین  به  ویژه یی  مراسم  کابل  ورزشگاه 
می شد اما امسال، رییس جمهور غنی و معاون اول او در 
خارج از کشور حضور دارند....             ادامه صفحه 6

ملت،  یک  رستاخیز  و  قیام  تاریخی ترین  عنوان  به  افغانستان  جهاد 
کالن ترین  سرزمین،  این  زن  و  مرد  فداکاری  و  قربانی  عظیم ترین 
نمایش وحدت و پیوند ملی، زنده ترین جلوۀ دست کمک خداوندی 
و ارادۀ یک ملت و بزرگترین انقالب را که نه تنها جهاد برحق در 
دفاع از اعتقادات مردم، دفاع از سرزمین و عزت و سربلندی کشور 
همۀ  به  داشت،  همراه  به  نیز  را  ما  جامعه  بنیادی  تغییر  بل که  بود، 
مردم افغانستان، جهادگران قهرمان و خانوادۀ شهدای کشور تبریک 

و تهنیت عرض می  دارم.
این که پس از پیروزی جهاد مردم،...                    ادامه صفحه 6

در عملیات نیروهای امنیتی در شماری از ولسوالی های 
والیت غزنی، تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است. 
مقام های امنیتی می گویند که در این عملیات که زیر نام 
»بدر« از یک هفته بدین سو در زون جنوب شرق و در 
ولسوالی های ُمقر، گیالن، آب بند و ناوۀ والیت غزنی 
جریان دارد، دست کم 92 تن از مخالفان مسلح دولت 

کشته شده  و 62 تن دیگر زخم برداشته اند. 
روزنامۀ  به  تند   203 قول اردوی  مطبوعاتی  مسوول 
ماندگار گفت که برخی از ولسوالی های والیت غزنی 
ولسوالی  امروز  و  کرده اند  تصفیه  طالبان  وجود  از  را 

ناوه را تحت کنترل در خواهند آورد. 
او گفت که دشمن در این عملیات به شدت سرکوب 

شده و تلفات سنگینی را متقبل شده است. 
مسوول مطبوعاتی قول اردوی تندر در پیوند به تلفات 

این عملیات یک سرباز  امنیتی گفت که در  نیروهای 
جان باخته و هفت تن دیگر زخم برداشته است.

مراتب  به  عملیات  این  که  گفت  امنیتی  مقام  این 

»سنگین تر و خطرناک تر« از عملیات هلمند است. 
رهبری این عملیات را فرمانده قول اردوی 203 تندر 

تورن جنرال محمدشریف یفتلی بر عهده دارد. 

سکوت در هشت ثور

پیام بنیاد شهید مسعود
به مناسبت 8 ثور روز پیروزی 

جهاد مردم افغانستان

تلفات سنگین طالبان در کندز
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کشته وزخمی شدن 154 طالب در »عملیات بدر«
صفحه 6
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حکومت  که  می دهد  نشان  اخیر  تحوالت 
وحدت ملی علی رغم همۀ کم کاری هایی که تا 
سال ها  از  که  بسیاری  مشکالت  و  داشته  کنون 
تلنبار شده، کم کم به مسیر  بدین سو بر سر هم 
اصلِی حکومت داری و نگاهِ واقع بینانه نسبت به 
برگشته  افغانستان  در  قدرت  و  سیاست  پدیدۀ 
سامان  و  سر  معنای  به  الزامًا  البته  این  است. 
به  دولت مردان  قطعِی  عزم  و  امور  همۀ  گرفتِن 
پرسش های  هم  هنوز  نیست.  سالم  مدیریِت 
ملی  وحدت  حکومِت  سراِن  سوی  از  بسیاری 
مبنی  بسیاری  شومِ  نشانه های  و  مانده  بی پاسخ 
حکومت  دولت مردان  ارادۀ  و  میل  عدم  بر 
حوزه ها  از  برخی  در  کم  دسِت  ملی،  وحدت 
به چشم می خورد. با وجود این مواردی از قبیل 
در  ارگ  اخیِر  موضع گیری های  کابینه،  تشکیل 
سفر  کشور،  در  روزافزون  هراس افکنِی  برابر 
یافتن  دست  و  هند  و  ایران  به  رییس جمهور 
نظام  اصالح  کمیسیون  سر  بر  اولیه  توافقی  به 
انتخاباتی، هرچند با تأخیر صورت گرفته، اما در 
تحلیلی خوش بینانه می تواند به مثابۀ چراغ های 

امید در فضای گرگ ومیِش کنونی باشد.
کابینه با تمام اما و اگرهایی که داشت، سرانجام 
بعد از هفت ماه، تقریبًا ختِم به خیر شد و حاال 
هم قرار بر این شده است تا در صد روز نخست، 
به  را  کاری شان  مشخص  طرح های  و  برنامه ها 
به  کنند.  تقدیم  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
این ترتیب، هرچند هنوز شناخت چندانی از این 
حال  هر  به  اما  ندارد،  وجود  جدید  چهره های 
خوش بین  آن ها  فعالیت های  آیندۀ  به  می توان 
بود. در رابطه با کمیسیون جنجالی اصالح نظام 
انتخاباتی هم با توافقی که بر سر ریاست آقای 
سپین غر شده است، انتظار می رود کارها به خوبی 
حداقل  اختالف نظرها  و  گیرد  سامان  و  سر 
پیشنهادهای  روی  بر  کمیسیون  کار  مرحلۀ  در 
چه  باشد؛  بن بست زا  کمتر  اصالحی،  مشخص 
این که پیش از این حتا انتصاب یک جانبۀ شکریه 
بارکزی به عنوان رییس این کمیسیون از سوی 
رییس جمهور غنی، خود مسأله یی بن بست آفرین 
و  تجربه  به  توجه  با  اما  حاال  می شد.  ارزیابی 
و  حرفه یی  نگاه  و  سپین غر  آقای  تخصِص 
تا  می توان  انتخابات،  مسالۀ  به  او  بی طرفانۀ 
اندازه یی به آیندۀ کار این کمیسیون و همچنین 

روند اصالح نظام انتخاباتی امیدوار بود. 
از آن سوی دیگر، با توجه به سیاست خارجِی 
در  غنی  رییس جمهور  که  یک جانبه گرایی 
شش ماه اول کار حکومت خود در پیش گرفته 
بود، افغانستان به جای برقراری توازن در روابط 
از  بیش  روز  هر  خود،  بین المللی  و  منطقه یی 
آسیا  جنوب  منطقۀ   قطب های  از  یکی  به  پیش 
و منطقۀ خاورمیانه نزدیک و در نتیجه از رقبای 
منطقه یی آن ها دورتر می شد که این چیزی جز 
رویارویی ناسنجیده و بی حاصل کشور با برخی 
از کشورهای قدرت مند منطقه نداشت. سفرهای 
و  پاکستان  به  غنی  رییس جمهور  پی  در  پی 
عربستان سعودی و بی مهری او نسبت به رقبای 
که  بود  شده  سبب  کشور  دو  این  منطقه یی 
سیاسِت خارجِی افغانستان ناخواسته قدم به درۀ 
تنگ و خطرناِک بی اعتمادی با کشورهایی مانند 

هند و ایران بگذارد. 
گسترش  صدد  در  غنی  رییس جمهور  این که 
روابط با پاکستان باشد، شاید فی نفسه هیچ تأثیر 
مخربی بر روابط میان افغانستان و هند منحیِث 
نداشته  استراتژیک  دو کشور دوست و شریِک 
باشد؛ اما این که رییس جمهور غنی برای دست 
تسلیحات  درخواست  اولی،  هدف  به  یافتن 
و  درآوَرد  تعلیق  حالِت  به  را  هند  از  سنگین 
تعویق  به  را  هند  به  خود  رسمی  سفر  اولین 
یاد  فیلش  هفت ماه  از  بعد  سرانجام  و  بیـندازد 

هندوستان کند، بدون شک می تواند روی روابط 
حسنۀ دو کشور اثرات مخرب بگذارد. از سوی 
گفت  باید  هم  ایران  مسالۀ  با  رابطه  در  دیگر، 
این که رییس جمهور غنی در شش ماه حکومتش 
تنها سه سفر رسمی به کشور عربستان سعودی 
داشته باشد، شاید اثری سوء بر روابط افغانستان 
و ایران نداشته باشد، اما بدون شک موضع گیری 
یک جانبۀ آقای غنی دربارۀ جنگ یمن، می تواند 
بارِ سنگینی بر شانۀ روابط دوستانۀ افغانستان و 

ایران بیندازد. 
با  که  می شود  دیده  اما  این ها،  همۀ  وجود  با 
سفرهای اخیر رییس جمهور غنی، اول به ایران 
تقویت  برای  تمایلی  انگار  هند،  به  هم  حاال  و 
سیاست خارجِی مبتنی بر اصل توازن در ارگ 
آیندۀ  به  این ترتیب، می توان  به  شکل گرفته و 
سیاست  در  ماجراجویی  فصل  یافتن  پایان 
خارجِی کشور امیدوار بود. رییس جمهور در این 
دو سفِر اخیر هرچند به گونۀ دیرهنگام از حاِل 
کشورهای دوسِت خود خبر گرفت، اما بازهم به 
هر حال بابی برای تداوم روابط حسنه با آن ها 
را گشود. شکی نیست که برای یک ریزقدرتی 
باید  آن  دولت مرداِن  و  مردم  که  افغانستان  مثل 
همیشه در غم نان و غِم جان باشند، ماجراجویی 
خارجی  سیاست  عرصۀ  در  یک جانبه گرایی  و 
عالوه بر این که هیچ معادلۀ منطقه یی و جهانی یی 
را برهم نمی زند ـ عایدی جز بدبختی های بیشتر 
رییس جمهور  اخیر  سفرهای  داشت.  نخواهد 
غنی هم در یک تحلیل کلی، اگر از روی درِک 
قابل تقدیر  اتفاقی مبارک و  باشد،  این واقعیت 

است. 

داشت  انتظار  می توان  که  دیگری  اخیِر  تحول 
ارگ  نگاهِ  باشد،  عینی  و  واقعی  تحوِل  که یک 
است.  هراس افکنی  و  افراطی گری  پدیدۀ  به 
تا  که  می شود  دیده  هرچند  غنی  رییس جمهور 
هنوز هم نیم نگاهی به سمت »مخالفان سیاسی« 
خود دارد و حاضر است نه تنها در واشنگتن از 
از  کمتر  بهایی  »هر  بلکه  بخواهد،  پوزش  آن ها 
جنگ« به آن ها بپردازد؛ در سخنان اخیِر خود در 
بدخشان و جالل آباد و پس از آن در اعالمیۀ در 
دو روز پیش در ارگ نشان داد که می کوشد علیه 
هراس افکنان فتوای جهاد از علما بگیرد. در این 
اعالمیۀ اخیر با استناد به آیه یی از قرآن شریف، 
به محکوم کردن ماهیت حمالِت هراس افکنانه 
پرداخته شده است که این در نوع خود، نشان از 
فصل جدیدی از مبارزه با گروه های تکفیری با 
استفاده از ابزار خودشان دارد. اگر چنین اتفاقی 
و  دین  راه  از  افراطی  گروه های  این  با  و  بیفتد 
نیست  شکی  شود،  پرداخته  مقابله  به  مذهب 
به  نظامی، می توان  تمهیدات جدی  کنار  در  که 

دستاوردهای خوبی نایل آمد. 
با عطف به همۀ این موارد، می توان امید داشت 
نخسِت  شش ماه  ناموفق  تجربۀ  برخالِف  که 
حکومت وحدت ملی، حاال دیگر رییس جمهور 
حکومت  رییس اجرایِی  عبداهلل  داکتر  و  غنی 
به  واقع گرایانه  نگاه  بر  تکیه  با  ملی  وحدت 
از  جدیدی  فصل  آغازِ  صدد  در  سیاست، 
مأموریِت خود استند؛ فصلی که با سفر به تهران 
و دهلی نو در عرصۀ سیاست خارجی و مبارزۀ 
جدی با هراس افکنی و تکمیل تیم کاری خود 

در عرصۀ داخلی رقم خورده است.

2سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1525  چها   ر      شنبه              9 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394  10رجب  ا لمرجب     y 1436   29  پر    یل      2015 www.mandegardaily.com

علی پارسـا

آیا شـود بهـار 
که لبخندمان زند؟ که  کرد  سفر  هندوستان  به  حالی  در  غنی  رییس جمهور 

پاکستان به عنوان یک متحِد استراتژیک برای دولتش، هیچ 
گامی در راستای ایجاد ثبات و صلح در افغانستان برنداشته 

است. 
نظامی  کمک های  ورودِ  از  غنی،  رییس جمهور  که  زمانی 
آن،  برابر  در  و  کرد  جلوگیری  افغانستان  به  هندوستان 
سفرش به پاکستان را تدارک دید، واضح بود که او روزی 
از این سیاست دل سرد می شود و بارِ دیگر برای گرم شدِن 
زمینه ها  و  فرصت  همان  حاال  می کند.  اقدام  هند  با  رابطه 
مساعد شده، اما آقای غنی نمی خواهد هندوستان را آن قدر 

اهمیت دهد که پاکستانی ها آزرده خاطر شوند. 
رسمِی  سیاسِت  سطح  در  که  نادرستی  برداشِت  برخالِف 
دولت و در میان برخی از سیاسیون و تحلیل گراِن افغانستان 
به وجود آمده که باید با آن چه پاکستان می خواهد کنار بیاییم 
تا به صلح دست یابیم؛ در تجربۀ حکومت دارِی هفت ماهۀ 
آقای غنی دریافتیم که این برداشت، برداشتی کاماًل کودکانه 

است.
به هر رو، حاال سفر آقای غنی به هندوستان آن گونه که ما 
انتظارش را داشتیم، یک سفر بسیار استراتژیک، هدف مند 
سفر  هندوستان  به  حالی  در  غنی  آقای  نیست.  موثر  و 
خواست های شان  از  بسیاری  به  پاکستانی ها  دیگر  که  کرد 
عمِق  حیث  به  را  افغانستان  و  یافته  دست  افغانستان  در 
افغانستان  جهاد  و  سرد  جنگ  دوران  در  که  استراتژیکی 
ضد  چهره های  دارند.  اختیار  در  بود،  مطرح  ذهن  شان  در 
پاکستانی در کابینۀ افغانستان اندک اند و جریان مقاومِت ضد 
طالبان نیز از کرسی های مهم تا حِد امکان کنار زده شده اند. 
در چنین حالتی، سفر آقای غنی به هندوستان، آن گونه که 
باید، برای تأمین »توازن« در روابط خارجی میان کشورهای 
رقیب در منطقه نیست؛ بل سفری ساده و از سِر ناگزیری ها 

و فشارهایی ست که او احساس می کند. 
آقای غنی در سفرش به هندوستان می خواهد از انتقادهای 
فراواِن افکار عامه به خاطر روابط عمیقش با پاکستان بکاهد 
و از طرف دیگر، خاطِر هندی ها را »اندکی« راحت بسازد. 
واقعیِت امر این است که هندوستان هنوز هم در سیاست 
اعمالِی آقای غنی، نسبت به پاکستان در جایگاهی نازل تر 
سیاست های  برابِر  در  نیز  تغییری  هیچ  و  است  مطرح 
پاکستان  اکنون  زیرا  نیامده؛  میان  به  افغانستان  در  پاکستان 
بزرگی  پروژۀ  که می خواهد  است  یافته  موقعیتی دست  به 
را در افغانستان تطبیق کند و آقای غنی در برابِر آن ایستاده 

نخواهد شد.
البته آقای غنی در دیدارش با مقام های هندی این نکته را 
مطرح کرد که تروریسِم بین المللی افغانستان را هدف گرفته  
مقام های  به  رو،  پیش  ساِل  کردن  توصیف  خطرناک  با  و 
نیروی 3۵2هزار  یک  افغانستان  که  کرد  هندی خاطرنشان 
نفرِی شجاع در اختیار دارد که مانع سقوط دولت می شود. 
سخن گفتن تنها از »سقوط نکردن« دولت، نشان از آن دارد 
امنیتِی کشور چنان شکنند شده است که حتا  که وضعیت 
آقای غنی بحث سقوط دولت را در هند مطرح می کند و 
هیچ اشاره یی به کشوری که این وضعیت را فراهم کرده و 
راه را به تروریسم بین المللی در افغانستان باز کرده است، 

نمی کند. 
از طرف دیگر، آقای غنی در این سفر، در دیدار با رییس 
ایرادِ سخن  جمهور و نخست وزیر هندوستان به گونه یی 
نکرده است که بتواند نگاه خاِص هندی ها را به افغانستان 
پیامِد همکاری  را  این سفر  پاکستانی ها  یا  و  کند  معطوف 
نکردن شان با افغانستان در زمینۀ صلح احساس کنند. این در 
حالی است که شرایط موجود می طلبد که از هر راه ممکن 
ناامن سازی  برنامه های  از  تا  شود  آورده  فشار  پاکستان  بر 
افغانستان دست بردارد. ولی اگر ریاست جمهوری  شماِل 
با سیاسِت اغماض از کنارِ مداخالِت پاکستان در افغانستان 
بگذرد، به معنای آن خواهد که بود که حفظ منافع پاکستان 
هنوز هم در سرخِط سیاست های مدیریِت کالِن کشورِی ما 
قرار دارد و ما ناگزیر به متابعت از سیاست های پاکستان در 

افغانستان هستیم. 

سفر به هندوستان
 و حفظ منافع پاکستان
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رویداد طبیعی بار دیگر 
در بدخشان فاجعه  آفرید

در والیت بدخشان باردیگر رانش زمین جان ده ها نفر را گرفته 
است.

رانش زمین در روستای »ِجرو« ولسوالی خواهان بدخشان که از 
نقاط کوهستانی و دشوارگذر این والیت است روی داده و دست 

کم ۵2 کشته به جای مانده است.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان به بی بی سی گفت که در 
این رویداد 2۵ زن، 22 کودک و ۵ مرد زیر خاک مدفون شده اند.

آقای بیدار گفت که رانش زمین در روستایی اتفاق افتاده که 97 
خانه در آن بوده و حاال »هیچ یک از خانه ها نمانده و همه زیر 

خاک شده است.«
در همین حال محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان که 
برای یک دیدار رسمی در هند به سر می برد، به بازماندگان این 
روند  است  خواسته  مسوول  نهادهای  از  و  گفته  تسلیت  حادثه 

کم رسانی به آسیب دیدگان و نجات قربانیان را سرعت ببخشند.
ده ها خانواده در روستایی که رانش زمین اتفاق افتاده خانه های 

خود را ترک کرده و به مناطق امن کوچ کرده اند.
رسیدگی به قربانیان و عملیات نجات به دلیل مسدود بودن راه ها، 
زمان گیر خواهد بود و بازماندگان این حادثه با شرایط دشواری 

رو  به رو اند.
بدخشان از والیت های کوهستانی افغانستان است که ولسوالی ها 

و روستاهای آن راه های دشوار گذر دارد.
عمران الدین، از ساکنان ولسوالی خواهان گفته که رانش زمین دو 
روز پیش اتفاق افتاد و تلفات زیادی نداشت، اما پس لرزه آن که 

دیروز روی داد جان ۵2 نفر را گرفت.
رانش دیروز زمین در جایی اتفاق افتاده است که مردم محل از 
حادثه دو روز پیش به آن پناه برده بودند و در فاصله پنجاه متر از 

حادثه دو روز پیش بوده است.
آقای عمران الدین گفت: »بدبختانه همه خانه ها زیر خاک شده.«

را  رویداد  این  کشته شده های  آمار  روستانشینان  و  محل  مردم 
نزدیک به نود نفر برآورد کرده اند اما مسئوالن محلی می گویند که 

آمار دقیق بعدا منتشر خواهد شد.
مقام های محلی می گویند که در دو روز گذشته، گروه های امداد 
برای هماهنگ کردن کمک های  به حوادث طبیعی  و رسیدگی 
فوری دست به کار شده اند اما به دلیل مسدود بودن راه ها، تا کنون 

موفق نشده اند که به محل رویداد برسند.
سال گذشته در همین محدوده زمانی )اوایل ماه می(، رانش زمین 
در والیت بدخشان جان دست کم 3۵0 نفر را گرفت، هرچند در 
رویداد سال گذشته آمار تلفات به شدت متناقض بود اما به دنبال 
عملیات جست وجو دولت محل رانش زمین را مقبره دسته جمعه 

عنوان کرد.
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و  آموزش  رشتۀ  در  ارشد  کارشناسی  شما 
پرورش دارید، به نظرتان این رشته دارای چه 
ویژه گی هایی است که آن را از دیگر رشته ها 

متفاوت می سازد؟
در آغاز سپاس گزارم از شما. آموزش و پرورش 
ما  بیشتر در کشور  پیداگوژی چیزی که  یا علم 
متداول شده، به عنوان یک دسپلین در دو حوزه 
قابل بحث و گفت وگو است. نخست به عنوان 
یک بحث فلسفی، که می تواند بخشی از فلسفۀ 
مضاعف باشد؛ همان گونه که ما حقوق داریم و 
فلسفۀ حقوق و یا سیاست داریم و فلسفۀ سیاسی 
به همان شکل آموزش و پرورش به عنوان علم 
داریم و آموزش و پرورش به عنوان یک فلسفه 
که بیشتر چیستی موضوع را کندوکاو می کند. در 
خصوص  در  بحث  عمدتًا  مضاعف  فلسفه های 
مطرح  موضوع  یک  ویژه گی های  و  ضرورت 
اصلی  بحث  سیاسی،  فلسفۀ  در  مثاًل  می شود. 
این است که چرا دولت وجود دارد، چرا باید از 
آن اطاعت کرد، مشروعیت دولت از کجا ناشی 
علِم  در  اما  دست.  این  از  مسایلی  و  می شود، 
متفاوت و مختلف  با رویکردهای  سیاست شما 
حکومت  و  دولت  کارکرد  و  سیاسی  مسایل  به 
فلسفۀ  در  اگر  دیگر،  معنای  به  هستید.  روبه رو 
سیاسی بحث ها به صورت کلی مطرح می شوند، 
اما در علم سیاست واقعیت های زنده گِی سیاسی 
به  نیز  پرورش  و  آموزش  فلسفۀ  اند.  نظر  مورد 
وجودِی  ضرورت  که  می دهد  پاسخ  سوال  این 
چنین دسپلینی چیست. ولی در علم آموزش و 
پرورش، شما با رویکردها و روش های آموزش 
و  آزمون  محل  و  تجربی  عمدتًا  که  پرورش  و 
فلسفۀ  من،  نظر  به  هستید.  روبه رو  استند،  خطا 
فلسفه  قدمِت  به  تاریخی  پرورش،  و  آموزش 
فلسفه  مهد  اگر  را  باستان  یونان  در  آتن  دارد. 
همین  از  نیز  پرورش  و  آموزش  فلسفۀ  بدانیم، 
نوعی  افالطون  اکادمی  است.  برخاسته  شهر 
کاربرد عملی آموزش و پرورش در محیط آتن 
در  و  آمدند  ارستو  چون  فالسفه یی  بعداً  بود. 
عرصۀ آموزش و پرورش نظریاِت خود را ارایه 
اثر ژان ژاک روسو،  امیل  کردند. کتاب معروِف 
کتابی فلسفی در عرصۀ آموزش و پرورش است. 
این  پرورش  و  آموزش  فلسفۀ  اصلی  کارویژۀ 
است که می آموزد این رشته چه اهداف غایی یی 
پی چیست. عمدتًا سوال  دنبال می کند و در  را 
مهم در عرصۀ فلسفۀ آموزش و پرورش، انسان 
و  آموزش  فلسفۀ  انسان،  به  ما  نگاهِ  نوع  است. 
پرورش را نیز شکل می دهد. اما در علم آموزش 
و پرورش، بهترین راه های عملی تعلیم و تربیِت 

می گیرد  تالش صورت  و  می شود  مطرح  انسان 
می شود،  ارایه  انسان  از  که  تعریفی  اساس  بر 
شود.  مشخص  پرورش  و  آموزش  هدف های 
تاریخ فلسفه  مثال: شما می بینید که در  به گونۀ 
بسیاری از فالسفه تالش داشته اند که آرمان شهر 
این  از  یکی  فاضله.  مدینۀ  همان  یا  بسازند 
آرمان شهرسازان جهاِن باستان، افالتون است که 
مراحل تعلیم و تربیِت انسان را برای آرمان شهِر 
است  نظر  این  به  افالتون  می کند.  ترسیم  خود 
که در آرمان شهِر او نباید شاعران حضور داشته 
باشند، چون از منظر تفکر او، شاعران در جهاِن 
جامعۀ  برای  مسأله  این  و  می کنند  سیر  تخیل 

عقالنی چالش می آفریند. 

افغانستان  در  را  پرورش  و  آموزش  وضعیت 
چه گونه می بینید؟

و  آموزش  نوع  دو  با  عمدتًا  خود  کشورِ  در  ما 
و  آموزش  نخست  هستیم.  روبه رو  پرورش 
پرورِش سنتی که از صدها سال به این طرف در 
مدارس دینی و مساجد وجود داشته است. این 
نوع آموزش و پرورش عمدتًا معطوف به ساختِن 
انساِن دینی است؛ انسانی که از آموزه های دینی 
به  بتواند  و  باشد  برخوردار  آن  معموِل  حد  در 
مناسِک  حد  در  خود  شرعِی  و  دینی  وظایف 
نیز  آن، تالش هایی  کنار  در  اما  کند.  دینی عمل 
صورت می گرفت که برخی اطالعاِت آفاقی در 
که  می بینید  گیرد. شما  قرار  دانش آموزان  اختیار 
در نصاب تعلیمی مساجِد افغانستان از گذشته ها 
تا به حال کتاب هایی مثل پنج کتاب که گزیده یی 
نیز  است  فارسی  شعری  و  ادبی  آثار  بهترین  از 
برای  که  است  آن  معنای  به  این  دارد.  وجود 
می گرفته  صورت  تالش   نیز  افراد  شدِن  باسواد 
باز  با  پرورش،  و  آموزش  دیگِر  نوع  اما  است. 
آغاز  افغانستان  در  دولتی  رسمی  مکاتب  شدِن 
شده که تاریخی حدوداً یک صدساله دارد و به آن 
آموزش و پرورِش مدرن می گویند. بر اساس این 
نوع آموزش و پرورش، نهادهای مشخص وظیفه 
دارند که دانش آموزان را از نوجوانی تحت نظام 

آموزش قرار دهند. 
افت وخیز  با  افغانستان  در  مدرن  آموزشی  نظام 
امانیه  آغاز که همان دوران  در  است.  بوده  توام 
است، ما شاهد گشایش مکاتب رسمی دولتی در 
افغانستان هستیم و آموزش به عنوان یک اجبار 
مطرح می شود. دولت هزینه های زیادی را متقبل 
می شود که مردم را به آموزش و پرورش تشویق 
آموزش  وضعیت  گذشته،  دهۀ  سه  در  اما  کند. 
و پرورش در کشور مطلوب نیست و به ویژه با 

و  آموزش  کودتایی،  نظام های  آمدن  کار  روی 
پرورش نیز سیاسی و ایدیولوژیک می شود. من 
فکر می کنم بزرگترین خطر برای نظام آموزشی 
وقتی  است.  آن  کردِن  ایدیولوژیک  کشور،  یک 
علم از مجاری سیاسی وارد می شود، بدون شک 
به  نمی انجامد.  اندیشه ورزی  به  آن  دستاورد 
همین دلیل است که ما همواره با آفِت اندیشه در 

مکاتِب خود روبه رو بوده ایم. 
به  و  نیست  اندیشه محور  ما،  آموزشی  نظام 
را  دانش  و  کند  فکر  که  نمی دهد  یاد  شاگرد 
در  مثال  ساده ترین  بیاموزد.  انتقادی  به صورِت 
مکاتب  در  شاگردان  که  است  این  عرصه  این 
درس ها را طوطی وار حفظ می کنند بدون آن که 
به  نسبت  یا  و  بدانند  را  آن ها  کاربردی  موارد 
از  شک ورزی  دهند.  نشان  خود  از  تردید  آن ها 
باید  که  است  مدرن  آموزِش  پایه های  نخستین 
به شاگردان یاد داده شود. با این حساب، ما در 
و  سنجیده شده  آموزشی  نظام  هنوز  خود  کشورِ 
و  آموزش  علم  در  که  هرچند  نداریم.  معیاری 
پرورش تأکید صورت می گیرد که ویژه گی ها و 
اما  گیرند،  قرار  نظر  مد  جامعه  هر  واقعیت های 
نظام آموزشی یک هستۀ سخت دارد که نمی توان 

از آن عبور کرد. 

و  آموزش  عرصۀ  در  کارهایی  چه  نظرتان  به 
پرورش باید صورت گیرد؟ 

در  طالیی  بسیار  فرصت  که  می کنم  فکر  من 
و  آموزش  عرصۀ  در  به ویژه  افغانستان  اختیار 
پرورش قرار گرفته و آن، تمایل اکثریِت جامعه 
به آموزش و پرورش است و دیگر کمک هایی که 
از منابع مختلف در این عرصه هزینه می شود. اگر 
از این دو عنصر به خوبی استفاده شود، ما شاهد 
رونق و شکوفایی وضعیت آموزش و پرورش در 
کشورِ خود خواهیم بود. اما سواِل مهم این است 
به عنوان مصرف کننده  باید  که »تا چه زمانی ما 
مصرف گرایی  از  من  بحِث  بمانیم؟«...  باقی 
تکنالوژی  و  فنی  محصوالت  محدودۀ  در  تنها 
نیز  را  علمی  و  فرهنگی  محصوالت  بل  نیست، 
شامل می شود. تا زمانی که نظام آموزشی مجال 
اندیشیدن را خلق و ایجاد نکند، در روی همین 
پاشنه خواهد چرخید و زمانی که اندیشیدن در 
جامعه آغاز شود که بدون شک مکتب نخستین 
و مهم ترین آغازگاه آن است ـ وضعیِت کشور نیز 

دگرگون خواهد شد. 
در  ریشه  افغانستان،  در  موجود  جنگ 
نااندیشه گی های ما نیز دارد این را نباید فراموش 

کرد و یا دست کم گرفت.

آموزش و پرورش به عنوان فلسفه و به عنواِن علم
گفت وگوی روزنامۀ ماندگار با سعید حقیقی کارشناس ارشد آموزش و پرورش
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احمـد نقیب زاده
 فرق قدرت و اقتدار در این است که قدرت 
یک سویه و فاقد مشروعیت است، در حالي 
اقتدار دوسویه و مشروع است.  زیرا در  که 
آن ها  یا کساني که قدرت روي  اقتدار کس 
اعمال مي شود، به هر دلیل آن را پذیرفته و 
خود را مکلف به اطاعت از آن  مي بینند. ماکس 
وبر از سه نوع اقتدارِ مشروع نام مي برد که 
عبارت اند از اقتدار کاریزماتیک، اقتدار سنتي 
و اقتدار عقالیي.  در اقتدار کاریزماتیک، مردم 
به این دلیل که صفاِت فرادنیوي و فرازمیني 
به یک فرد قایل مي شوند، با طیب خاطر از 
او  تبعیت مي کنند. مهم نیست که این صفات 
این است که مردم  نه، مهم  یا  باشند  واقعي 
همین  به  بیندیشند.  این گونه  جامعه  یک 
وبر  کاریزمایِي  فهرسِت  در  که  دلیل  کساني 
قهرمانان  از  مختلفي  طیف  مي گیرند،  قرار 
را  عوام فریبان  هم چنین  و  پیامبران،  جنگ، 
که  است  این  گویاي  این  و  برمي  گیرند  در 
وبر  نزد  در  فضیلت  هرگونه  فاقد  کاریزما 
نوعي  از  حکایت  هم  سنتي  اقتدار  است. 
عادِت مردم  به حکومِت یک سلسلۀ خاص 
مانند بوربن ها در فرانسه یا صفویه در ایران 
نظمي  از  برخاسته  هم  عقالیي  اقتدار  دارد. 
 است  که مردم آگاهانه و با درایِت خود آن را 
پذیرفته و تأیید مي کنند. این سه اقتدار، قابل 
با یکدیگر  امتزاج  قابل  به یکدیگر و  تبدیل 
 هستند. بهترین اقتدار از نظر وبر، ترکیبي از 
اقتدار عقالیي و کاریزماتیک است که در آن 

مردم با دل و عقِل خود آن را مي  پذیرند.
وبر آسیب هاي هر یک از این سه نوع اقتدار 
فرصت  مقال  این  در  که  برمي شمارد  را 
پرداختن به آن را نداریم. ولي به  اجمال به 
پاره یي از این آسیب ها همراه با آسیب هایي 
سیاسي  رژیِم  و  نظام  هر  براي  ارسطو  که 
این  از  مي کنیم.  مهم تر  اشاره  برمي شمارد، 
انحطاطي  و  قدرت  جامعه شناسي  آسیب ها، 
است که قدرت مي تواند به همراه بیاورد و 
شالوده هایي را که خود بر  آن ها استوار شده 

است، از بین ببرد.
و  احساسات  کاریزمایي،  نظام  یک  در 
توهم  و  دارد  اساسي  نقش  مردم  توهماِت 
که  چموشي ست  و  اسب  سرکش  مردم، 
به راحتي سوار خود را به زیر مي افکند. همه 
مي دانیم که هیچ بشري قدرِت فوق بشري و 
ماورای  زمیني ندارد، در حالي که توده هاي 
نتیجه  در  مي کنند.  تصور  این  خالف  مردم 
در  ترس  نشان  شکست،  یک  است  کافي 
افشاگري  یک  یا  کاریزمایي  سیماي  قدرِت 
ماهرانه، پرده از دروغي که آن قدرت خود 
برگیرد  است،  کرده  پنهان  آن  پشت  در  را 
شود.  وي  از  مردم  باعث  روي گرداني  و 
شکست چالدران، هیمنۀ صوفي ارشد یعني 
شاه اسماعیل صفوي را در هم ریخت  و وي را 
در گوشه یي منزوي کرد. اما چه عاملي سبب 
مي شود تا رژیم ها یا اشخاصي که در آغاز نه 
عوام فریب بودند و نه  قصد ظلم داشتند، به 
از آن ها یک مفسد  انحراف کشیده شوند و 
بزرگ به میان بیاید؟ چه گونه یک دموکراسي 
در دام عوام فریبي گرفتار مي  شود؟ چه گونه 
قذافِي انقالبي و طرف دارِ مردم به یک مفسد 

في االرض تبدیل مي شود؟
دارند  گوناگوني  پاسخ هاي  پرسش ها  این   
این  تحلیِل  به  حکم  یک  با  و  نمي توان 
وضعیت ها پرداخت، اما مي توان تصور کرد 
که همان فضیلتي که در آغاز به خلق چنین 
رذیلت  این  خلق  به  است،  پرداخته   قدرتي 
باشد. مردمي  که سال ها در  هم کمک کرده 
مرارت و سختي به سر برده اند، امید خود را 
 در سیماي یک جواِن 27 ساله دیدند که قرار 
بود پشت و پناه آن ها باشد و کشورشان را 
اما  برهاند،  ورشکسته گي  و  نابه ساماني  از 
چه  قدرت  شدن  شخصي  که   نمي دانستند 
با  آن ها  مي آورد.  به بار  وحشتناکي  عواقب 
گرفتند،  قرار  قذافي  سر  پشت  در  جان ودل 
از  و  نگرفتند  کمک  خود  عقل  از   ولي 
آسیب هایي که هر فرد ممکن است دچارش 
شود، غافل شدند. حکیمي  نبود تا آن ها را از 
 تجمیع قدرت در دست یک نفر یا یک مرکز 
مونتسکیو  فرانسه،  انقالب  در  اما  کند.  آگاه 
تجربه هاي  از  گرفتن  درس  با  تا  بود 
رسیدن  فرا  از  پیش  را  امر  این   انگلستان، 
انقالب، حالجي و زوایاي آن را روشن کند. 
ارسطو پیش از مونتسکیو، انحراف از  جادۀ 

اعتدال را گوش زد کرده بود. 
باهوشي  انسان هاي  معموالً  کاله برداران 
هستند که از عالیق، حرص و آزِ انسان هاي 
دیگر  بهره برداري کرده و به جاي آب، سراب 
تشنه گي  مي فروشند.  تشنه  انسان هاي  به 
انسان ممکن است مربوط به مال ومنال باشد 
نمي کند،  فرقی  خوشبختي.  و  آزادي  به   یا 
برآورده  در  که  است  این  است  مهم  آن چه 
کمک  عقل  از  چقدر  تشنه گي  این  ساختن 
و  رویاها  به  گوش  چه قدر  و  مي  گیرند 

تخیالت مي سپارند.
قضیه  سوي  یک  شد،  اشاره  آن  به  آن چه   
و  به  حکومت ها  مربوط  دیگر  سوي  است. 
و  اقتدار  حفظ  براي  که  مي شود  حاکمان 
حاکمیت خود، به چه میزان از موازین عقلي 
ابزارهاي  میزان  از  چه  به  و  مي کنند  پیروي 

دیگر.  
پیش  مي شود،  مربوط  حاکمیت ها  به  آن چه 
از هرچیز به کارآیي آن ها در انجام وظایفي 
برمي گردد که فلسفۀ وجودي آن ها را تشکیل 
 مي دهد. در این جا عالوه بر عقل و علم که 
حکومت  براي  راهنمایي  قوي  ابزارهاي 
کردن هستند، هنر حکومت کردن هم سهم 
ایفا  آن ها  ناکامیابي  و  کامیابي  در   به سزایي 
مي کند. در شوروي، حاکمان توانستند نقِش 
توانستند  و هم چنین  بگیرند  نادیده  را  مردم 
کارهاي  براي  عریض وطویلي   برنامه هاي 
رفاه  سهم  آن  در  که  ببینند  تدارک  خود 
هرچند  بود،  نشده  گرفته  نادیده  هم  مردم 
احساسات  به  ربطي  هیچ  این  مالحظه 
انسان ها صرفًا  انسان دوستي آن ها نداشت و 
به عنوان نیروي کار مورد توجه بودند و نه 
به  عنوان آدم. اما به آشکارا از هنر حکومت 
خود  دلیل  همین  به  و  بودند  بي بهره  کردن 
دیگر  سوي  در  را  مردم  و  یک سو  در  را 
گویا  که  کردند  وانمود  چنان  و  دادند   قرار 
آن ها وجود  از  غیر  دیگري  پاسخ گوي  هیچ 
ندارد و البته مردم باید در ابراز خواسته  هاي 

به  وافر  احتیاطي  و  جمع  حواسي  خود، 
خرج دهند تا قرباني غضِب حاکمان نشوند. 
برنمي  تابیدند  هم  را  خدا  حضور  حتا  آن ها 
بود  درحالي  این  و  کنند  پیدا  رقیبي  مبادا  تا 
که در غرب بسیاري از حاکمان از پیشینیاِن 
از  مي توان  پاره یي  که  بودند  آموخته  خود 
و  انداخت  باري تعالي  گردن  به  را  تقصیرها 
في المثل گفت اگر شما در فقر به سر مي برید، 
گردن  آن  باید  به  و  بوده  خداوند  خواست 
نهید. البته در ایجاد توهِم مشارکت مردم در 
داده  به خرج  از خود  امور حکومت، ذوقي 
دموکراتیک  بي محتواي  سانترالیسم  مفهوم  و 
مردم  خورد  به  را  تمرکزگرا  دموکراسي  یا 
همتایان  که  بود  در حالي  این  و  بودند  داده 
لیبرالیسم که گفتماني  از  فلسفۀ  غربي آن ها، 
فراگیر را تشکیل مي داد، قباي بس زیبا و البته 
بي محتوایي براي خود ساخته و زیبایي و هنر 

 حکومت کردن را به نمایش گذاشته بودند.
را  خود  آن که  جاي  به  لیبرال  دولت هاي 
در  را  توپ  کنند،  معرفي  همه چیز  مسوول 
نظارت شدۀ  به غایت  و  میدان  کنترل شده 
جامعه مدني انداخته و خود در پِس آن پنهان 
ظلم  شما  حق  به  اگر  کارگران  اي  شدند:  
انقالب کردن،  و  به جاي جنگیدن  مي  شود، 
دست به  کارِ تشکیل یک سندیکاي کارگري 
شوید تا از حقوِق شما دفاع کند. سپس رو 
کارگران  اگر  گفتند،  و  کردند  به  کارفرمایان 
مي کنند،  زیاده طلبي  و  باج خواهي  شما  از 
صد البته بر شماست که شما هم سندیکاي 
 کارفرمایي را تشکیل دهید و کارگران را سر 
جاي خودشان بنشانید. آن گاه این سندیکاها 
به جاِن هم افتادند و دولت و وظایِف آن را 
 از یاد بردند، غافل از این که دولت بر تمامي 

 اعمال آن ها نظارت دارد. 
بي آن که  غربي  دولت هاي  که  بود  این چنین 
باعث  و  شده  افراد  حوزۀ  خصوصي  وارد 
نارضایتي آن ها شوند، برعکس همه گان را به 
خوش گذراني و نشاط دعوت کرده و وسایل 
نشاط  عامیانه را هم فراهم کردند و چهره یي 
در  گذاشتند؛  نمایش  به  از خود  آزادي خواه 
حالي که شوروي به لباس و فکر و ذکِر مردم 
 هم کار داشت و در آن دخالت مي کرد، بار 
همۀ مسوولیت ها را هم به دوش مي کشید و 

بر نارضایتي مردم هم مي افزود. 
دیگري  عواقِب  و  مسایل  نبود  هنر،  این 
ایجاد  مصایب،  این  از  یکي  داشت.  هم 
خود  که  بود  عریض وطویل  دستگاه  یک 
را  کمرش  و  مي افزود  ناکارآمدي  دولت  بر 
مي کرد.  مختلف خم  بار مسوولیت هاي  زیر 
کارکنان  تمام  که  آن جا  از  دیگر،  سوي  از 
نسبت  آن ها  باورمندترین  باید  جزو  دولت 
به ایدیولوژي دستگاه حاکمه باشند، معموالً 
آن ها  خشن تریِن  و  کم شعورترین  میان  از 
نارضایتي،  بر  خود  این  و  انتخاب  مي شدند 
آن ها  نیم بند  مشروعیِت  زوال  و  ناکارآمدي 
مي افزود.  آش چنان شور بود که خود آن ها 
به  ناکارآمدي دستگاه واقف شدند و در پي 
اصالِح آن برآمدند. اما مثل همۀ حکومت هاي 
بسته و بي عالقه به نقد و انتقاد، زماني به  این 

فکر افتادند که دیر شده بود.

آشنایی با تفاوت های جنسیتی، مهارت است. تا به حال فکر کرده اید که به عنواِن 
یک زن چه چیزهایی باید در مورد ویژه گی های جنسیتی همسرتان بدانید؟

معموالً خانم ها می گویند ما یک سرزمیِن ناشناخته ایم که آقایان در مورد ما چیزی 
نمی دانند. اما احتماالً با خواندن این مطلب متوجه می شوید سرزمین ذهِن آقایان 

هم چندان برای تان شناخته شده نبوده است.
یادتان باشد دانستِن این تفاوت های جنسیتی، مانع خیلی از دعواهای بی مورد میان 
همسران می شود و به آنان کمک می کند اختالف های شان را بهتر مدیریت کنند. 
پس این شما و این بعضی چیزهایی که می خواستید در مورد مردان بدانید اما روی 

آن را نداشتید از خودشان بپرسید.
 

اقتدارطلبی مردان
روان شناس ها می گویند اگر یک چیز مردها را از زن ها متفاوت کند، آن ویژه گی 
می گیرند  یاد  کودکی  آغاز  از  مردها  مردهاست.  اقتدارطلبی  و  رقابت جویی 
رقابت طلب باشند تا موفق شوند. حتمًا شما هم پسربچه هایی را دیده اید که در 
بازی همدیگر را ُهل می دهند و به هم دستور می دهند. حتمًا هم می دانید تفنگ، 
پسربچه ها  بازی  وسایل  محبوب ترین  رقابتی،  رایانه یی  بازی های  البته  و  موتر 
هستند؛ چیزهایی که آن ها را برای نشان دادِن اقتدارشان و پیروزی بر رقیب آماده 
می کند. از طرف دیگر، هورمون تستستورون یا هورموِن مردانه هم آنان را برای این 

رقابت جویی که گاهی به پرخاش گری تبدیل می شود، آماده می کند.
 

نصیحت پذیر نبودن مردها
مردها به خاطر ویژه گی اقتدارطلبی شان با هر چیزی که نشان دهندۀ این باشد که 
توانایی شان زیر سوال رفته است، مقابله می کنند. یکی از چیزهایی که به نظر مردان 
نشان دهندۀ زیر سوال رفتن اقتدار است، نصیحت کردن همسران شان خواهد بود. 
حتمًا شما هم تجربۀ این را داشته اید که اگر روی چیزی بیش از حد اصرار کنید، 
شوهرتان آن را انجام نمی دهد یا با نق زدن و نارضایتی انجامش می دهد. هدف 
موافق  با حرف تان  یا  کنند  ناراحت  را  شما  که  نیست  این  مواقع  این  در  مردها 
او شده  باعث موضع گیری  این است که لحن نصیحت گرانۀ شما  نباشند، مسأله 
است. کافی است لحن تان را عوض کنید، انگار که دارید در زمیِن او بازی می کنید.

 
 اهل عمل بودن مردان

از طریق کلمات  این که احساسات شان را  برخی مردها ترجیح می دهند به جای 
بیان کنند، با کارهای شان بیان کنند. به عبارت دیگر، مردها با کارهای شان و به طور 
کلی هرچیزی که دنیای شما را مکان بهتری برای زنده گی می کند، می گویند که 

»دوستت دارم.«
 

راه حل سریع مردها
وقتی برای مردها مشکلی را تعریف می کنید، بیشتر از هر چیزی در سرشان به 
فکر راه حِل آن مشکل هستند. برای شما به عنوان یک زن احتماالً از همه مهم تر 
این است که شوهرتان مشکل شما را بشنود و با شما همدردی کند؛ اما برای آنان 
مهم این است که به عنوان کمک، راه حل مشکل شما را بگویند، ضمن این که پیدا 

کردن راه حل نشان دهندۀ توانایی آن هاست. 
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ما هم چنان  صد سال از جنگ جهانِی اول در حالی سپری شده که جهاِن امروزِ 
متأثر از آن جنِگ گستردۀ خانمان سوز در تمامی ابعاد فرهنگی، تاریخی، سیاسی و 
اجتماعی است. رخدادی با بیش از ۱0 میلیون نفر کشته و 7 میلیون نفر مفقوداالثر، 
که نه  تنها با دگرگونی تاریخ بشر، تغییر شکِل بسیاری از نظام های پادشاهِی اروپا و 
نابودی چهار دودماِن پادشاهی را سبب شد؛ بلکه ایدیولوژی هایی چون فاشیسم و 
نازیسم را بر بستر ویرانه هایش پرورد و جز افروختن جنگ جهانی دوم، دومینوی 

انقالب های سوسیالیستی را نیز در جهان آغاز کرد.
از زمینه های آغاز و شرح وقایع این جنگ، کتابی  روایت مدوِن »باربارا تاکمن« 
است با عنوان »توپ های ماه اوت« که با ترجمۀ محمد قائد به بازار کتاب آمده 
است. کتابی که در سال ۱963 جایزۀ پولیتزر را برای نویسنده اش به ارمغان آورد 
ایاالت متحدۀ امریکا، روزگاری به تمامی  و جان اف کندی رییس جمهور وقِت 

اعضای کابینه و فرماندهان ارتش کشورش توصیه کرده بود حتمًا آن را بخوانند.
جنگ جهانی اول، هرچند طوالنی ترین جنگ تاریخ نبود که پیش از آن اروپا را 
جنگ هایی سی ساله نیز درنوردیده بود، اما آن قدر بزرگ بود که »به سه قاره کشید و 
ارتش های چهار قاره در آن جنگیدند« و پای ایاالت متحده را به عرصۀ رقابت های 
جهانی باز کرد. مترجم در مقدمه یی که بر کتاب تاکمن نوشته، جنگ جهانی را 
نقطۀ عطفی در ختم دنیای قدیم و یا به تعبیر غربیان »پایان دورۀ زیبا« می خواند، که 
به گفتۀ او چنین بود: »رفاه و شادی برای اقلیت دارا، و ادامۀ قناعت شیوۀ زنده گی 

سنتی در میان کمتربرخورداران.«
پایان داد و »دودمان های شاهی  واقعه یی که به روابط طبقاتی رایج قرن نوزدهم 
همراه با تلقی الهی از سلطنت، فیودالیسم و امتیازهای اشرافی« را از میان برداشت. 
چنان که به عقیدۀ اریک هابزبام، مورخ انگلیسی، قرن بیستم به »قرن کوتاه« تبدیل 
شد که ۱9۱۴ آغازش بود و در ۱9۸9 هم زمان با تخریب دیوار برلین پایان یافت.

واندال های بربر و همسایه گان بی خیال
تاکمن در کتابش باور رایج دربارۀ چه گونه گی آغاز جنگ جهانِی اول را به چالش 
می کشد. تا پیش از روایت او، همه گان بهانۀ شروع نزاع را به ترور ولیعهد اتریش 
آماده سازی  از یک سو  تاکمن  که  این در حالی است  پیوند می زدند.  در سارایوو 
نیرو ها و برنامه ریزی های نظامی یی که به نبرد انجامید را مربوط به سال ها پیش از 
شعله کشیدن آتش جنگ می داند و از دیگر سو به ویژه گی های اجتماعی و روانی 
فروخورده  عقده های  است  معتقد  و  می کند  اشاره  درگیر جنگ  ملت های  برخی 
و نابلدی فرماندهان و رهبران سیاسی در بروز نبرد بزرگ تأثیری شگرف داشته 
است. او از آن جمله به آلمان ها اشاره می کند؛ ملتی که طی یک قرن، از سوی اکثر 
همسایه گان اروپایی، کوچک و حقیر شمرده شده بودند؛ چنان که اهالی فرانسه و 

بریتانیا، آنان را جنگل نشینانی زمخت می دانستند که از نژادی وحشی برآمده اند.
نیای اقوام آلمانی از جمله به قبیلۀ باستانی »واندال« برمی گشت که با امپراتوری 
با  دیگر  اروپاییان  و  می شدند  دانسته  »بربر ها«  شمار  در  و  بودند  ستیز  در  روم 
زبان های  در  که  بودند  برساخته  را  واندالیسم  اجدادشان،  نام  دادن  قرار  دستاویز 
آثار  و  زیبا  به تخریب چیزهای  میل سیری ناپذیر  معنی ویران گری و  به  اروپایی 

هنری است.
بعد ها اقوام ژرمن به سرکرده گی توتون ها، سرزمین هایی خودمختار ایجاد کردند 
و از قرن سیزدهم آن را »امپراتوری مقدس روم« نامیدند. این مجموعه تا اوایل 
قرن نوزدهم دوام آورد و سپس بخش اصلی و عمدۀ آن »پروس« نام گرفت و در 
دهۀ ششم   همان قرن، کشور آلمان امروزی از ادغام حکومت های ملوک الطوایفی 

سر برآورد.
که   ،۱۵00 سال  حوالی  و  بود«  چوبی  کلبۀ  مشت  یک  »برلین   ۱۴00 سدۀ  در 
معموالً سرآغاز عصر سرآمد شدن اروپای غربی دانسته می شود، آلمان جامعه یی 
جنگل نشین تلقی می شد. اما دیری نگذشت که ورق زمانه برگشت. »جنگل نشینان 
اینک  را  پیش  قرن  و خونخوار  پرنخوت  فاتحان  قرن هجدهم،  انتهای  در  سابق 
با کاله گیس آبی و موهای سبز... و خرچنگی  مردمانی می دیدند پوچ و منحط 
که ژرار ُدنروال ]شاعر[ در خیابان های پاریس می گرداند تا نظر مردم را به خود 

جلب کند.«
قیصر دائم السفر و محبوب جفاکار

آنان  بود.  اروپا  بر  برای سروری  آلمان ها  از سوی  تاریخی  بزرگ، تالشی  جنگ 
پس از سایر ملت های غرب اروپا و با تأنی وارد رقابت در عرصۀ فرهنگ سازی 
و پیشتاز بودن در صنعت و نظامی گری شده بودند، اما تقریبًا در تمام زمینه ها از 
پا به میدان گذاشتند،  با احساس شکوفایی و بلوغ  آنان پیشی گرفتند. زمانی که 
تحقیر  دیدۀ  به  قدیمی  به حریفان  بلکه  نمی دیدند،  برای خود  هماوردی  تنها  نه  
می نگریستند در عین آن که در برابر قدمت آن ها احساس حقارت می کردند. چنان 
که به تعبیر محمد قائد، انگلستان را »مملکت دکان دار ها« می دیدند و استثنائًا در 

این مورد با نگاه ناپلیون موافق بودند.
باربارا تاکمن، وجود پاریس را خار بزرگ دیگری می داند در دل و چشم سران 
قوت  پایتخت های خارجی  به  اجالل  نزول  از  دائم السفر  »قیصر  که  آلمان. چنان 
قلب می یافت و جایی که بیش از همه دلش می خواست ببیند، پاریس دست نیافتنی 
بود. در پاریس، مرکز تمام زیبایی ها، همۀ آن چه خواستنی بود، تمام آن چه برلن 
نداشت، به رویش بسته بود. می خواست استقبال پاریسیان را به دست آورد و نشان 
عالی لژیون دونور بگیرد و دوبار ترتیبی داد تا منویات ملوکانه به اطالع فرانسویان 
را  جفاکار  چنین  محبوبی  که  است  واضح  پُر  و  نیامد.«  که  نیامد  دعوتی  برسد. 

مستحق نابودی بداند.
آلمان ها هم زمان با رشد علمی، فرهنگی و نظامی روزافزون شان، هر لحظه بیش از 
قبل مجال جغرافیای تاریخی شان را تنگ می یافتند و پی رهایی از مرزهای گذشته 
می گشتند. غول پیشرفت می خواست از چراغ جغرافیا بیرون بجهد و آلمان ها به 
بودند. در آن روزگار عمدۀ ساکنان پروس  زیاده خواهی مشغول  این  توجیه  کار 
یا »سقوط« یکی را  میان »قدرت جهانی« شدن  باید  بودند که »کشورشان  معتقد 
رأس  در  سیاسی  ـ  اجتماعی  از جهات  آلمان  ملل جهان،  میان  در  کند؛  انتخاب 
پیشرفت در فرهنگ است، اما در محدوده یی کوچک و غیرطبیعی فشرده شده و 
نمی تواند بدون قدرت سیاسی فزاینده، دامنۀ بزرگ تر نفوذ و سرزمین های جدید 
به اهداف اخالقی بزرگش برسد؛ این افزایش قدرت باید با جنگ به دست آید و 

نتیجه می گرفتند فتح قانون ضرورت است، جنگ قانون طبیعت است.«
اندر حکایت برگ ریزانی که پایان جنگ نشد 

چنین بود که ملت نه چندان محبوب اروپایی که حتا اتریش ]که رایش سوم بعد ها 
با  باشد،  از آن  نیز هیچ گاه نمی خواست بخشی  چند سالی آن را در کام کشید[ 
هدف »پیروزی در جنگی برق آسا و ُخردکننده برای تسلط همیشه گی بر قارۀ اروپا« 

به نبردی خون بار متوسل شد.
آن ها با آماده گی کامل البته برای جنگی کوتاه که در پایانش گوهر پیروزی را در 
آغوش کشند، راهی جبهه های نبرد شدند، اما رویای آن ها به این ساده گی ها راه 
تحقق نپیمود. »نتایج اجرای آن نقشه های دور و دراز قرار بود تا ابد پایدار بماند« 
اما کسی نبود تا در جامعۀ آن روزِ آلمان این حقیقت را طرح و تبیین کند که »حفظ 
امپراتوری گسترده یی از شرق مسکو تا غرب اقیانوس اطلس به مراتب دشوار تر از 
ایجاد آن است و اروپا لحاف چهل تکه یی است که هیچ فاتحی نخواهد توانست 

سر و تهش را به هم گره بزند.«
میدان  به  پا  پیروزی،  در  تردید  لحظه یی  بدون  حتا  نه  تنها  ژرمن ها،  این همه  با   
شوند،  پیروز  همیشه  برای  بار  یک  »وقتی  که  داشتند  یقین  بلکه  گذاشتند،  نبرد 
منحط  مبتذل،  فرهنگ های  جایگزین  طبیعی  طور  به  و  خودبه خود  فرهنگ شان 
بلژیک،  اشغال  از  بود که پس  اروپا خواهد شد.« چنین  و پسِت سایر ملت های 
وقتی تیری به سوی سربازان شان   رها شد، آن چنان برایشان غیرمنتظره و غیرقابل 
تحمل بود که میزبانان ناسپاس را از کشتار گسترده و سوختن خانه ها و نابودی 
بر  قرار  »اگر  که  »گوته«  سخن  این  بر  تأییدی  نبود.  گریزگاهی  دهکده های شان 

انتخاب میان بی عدالتی و بی نظمی باشد، آلمانی ها بی عدالتی را ترجیح می دهند.«
جنگ افروزان، در اروپایی آتش نبرد را شعله ور کردند که تا چند سال پیش از آن، 
هرگونه نبردی احمقانه می نمود. سال ۱9۱0 در بریتانیا، نویسندۀ کتابی با عنوان 
»توهم بزرگ«، که به یازده زبان ترجمه شد و طرف داران بسیار یافت، ثابت می کرد 

جنگ در اروپا ممکن نیست، زیرا وابسته گی مالی و اقتصادی ملت ها به یکدیگر 
احمق  چنان  ملتی  هیچ  پس  ندارد؛  اقتصادی  که جنگ صرفۀ  است  اندازه یی  به 
نیست که جنگ را شروع کند. با این حساب چرا کمتر از ۴ سال بعد جنگی چنین 
خانمان سوز درگرفت؟ البد عالم و عامی، صلح دوست و جنگ طلب، اعیان و فقیر 
باور کرده بودند جنگ برای عزت و شرف است، نه فعالیتی اساسًا اقتصادی برای 
تصاحب چیزی یا حفظ مالکیت چیزهایی! فکر می کردند حاال که جنگ ناگزیر 
است، صرف کردن یکی ـ دو ماه تابستان برای فیصله دادن امر ناگزیر، خیلی هم 
فکر بدی نیست. چنان که قیصر به سربازانش که در نخستین هفتۀ ماه اوت عازم 
جنگ بودند، گفته بود: »پیش از ریختن برگ ها به خانه برمی گردید.« جنگ اما تا 
سال ها ادامه یافت و نه به فصل ریختن برگ ها متوقف شد و نه به هنگام سقوط 

کشته گان.
شلوار سرخ، کاله پر می دهد بر باد!

به  اول،  جهانی  جنگ  میدان  در  سلیم  عقل  تراژدی  توصیف  در  تاکمن،  باربارا 
حساسیت ارتش فرانسه بر استفاده از لباس های شیک و سنتی برای سربازان اشاره 
تفنگ های  برد  افزایش  به  با توجه  پیشنهاد شد  می کند. آن جا که در سال ۱9۱2 
جدید و نیاز سربازان به استتار، کت آبی و کاله و شلوار قرمز و دستکش سفید 
را کنار بگذارند و لباس آبی ـ خاکستری برای صحرا یا خاکستری ـ سبز برای 
جنگل بپوشند. »غریو و غوغا برخاست که نه  تنها حیثیت قشون بلکه عنعنات ملی 
و کیان مملکت در خطر است. قهرمانان ارتش اعالم کردند پوشاندن رنگی گل آلود 
و بی شکوه بر تن سرباز فرانسوی در حکم تحقق آرزوهای قلبی دشمنان ملت و 
فراماسون هاست.« وزیر پیشین جنگ فرانسه فریاد زد: »حذف شلوار قرمز؟ هرگز! 
پایان جنگ نوشت: »آن چسبیدن  از  شلوار قرمز یعنی فرانسه!« جانشین او پس 
کورکورانه و ابلهانه به چشم گیر ترین رنگ، عواقبی سخت در پی داشت.« عواقب 
نبرد  از  میدان جنگ پس  »منظرۀ  توصیفش می کند:  این چنین  تاکمن  که  سختی 
باورکردنی نبود، هزار ها کشته همچنان سرپا بودند و تل کشته ها که روی هم تلنبار 
شده بود مثل پشت بند دیوار آن ها را در هوا نگه می داشت. افسران فارغ التحصیل 
دانشکدۀ سن سیر با کاله گرد که پری سفید باالی آن بود و دستکش های سفید به 

جنگ می رفتند؛ ُمردن با دستکش سفید را شیک می دانستند!«
قبضه  یک  به  مجهز  قرمز،  شلوار  و  سفید  دستکش  با  شیک پوش  فرانسوی های 
شمشیر به جنگ رگبار مسلسل ها رفته بودند. آنان متعلق به عصر تفنگ های سر پُر، 
تک تیر یا خشابی بودند که اگر سریع می دویدند، بخت این را داشتند تا شمشیر به 
دست بر سر نفرات دشمن فرود آیند، اما اینک گلوله توپ های جدید و تیربار ها 
از تگرگ سرب و فوالد و آتش  به دیواری  پیاپی و تنگ هم می بارید که  چنان 
می ماند و احتمال این که حتا به یک وجب از زمین طی چند دقیقۀ پیاپی تیر یا 

ترکشی اصابت نکند ناچیز بود.«
مقاومت  نیز  روز  تکنولوژی های  به  تجهیز  برابر  در  فرانسه  ارتش  این که  جالب 
با کالیبر باالی 7۵ میلی متر  می کرد، چنان که »در برابر پذیرفتن توپ های جدید 
به   همان اندازه سرسختی نشان داده بودند که بعد ها در برابر حذف شلوار قرمز!« 
از توپ سنگین هم بیزار بودند، آن را برای برنامه تهاجم سریع فرانسه به قصد 
فتح و نابودی آلمان دست و پاگیر می دانستند. آن ها حتا این که فرمانده کل ارتش 
فرانسه »چون همه جا با موتر می رفت به چکمه اش مهمیز نمی بست، اسباب تأسف 

می دانستند که یکی دیگر از نمادهای شکوه دیرین از دست رفت!«
که  بودند  عثمانی(  ارتش  )سربازان  ینی چری ها  این  فرانسوی ها،  از  پیش  قرن ها 
می دانستند  مروت  آیین  خالف  را  دور  راه  از  حریف  زدن  و  توپ  از  استفاده 
چنین  اروپایی ها  اما  بیاید.  دست شان  کار  حساب  تا  کشید  طول  سال  دوصد  و 
کشتار  از  پس  و  اوت  خون بار  ماه  اول  هفتۀ  چند  همان  از    را  تلخی  درس های 
انگلیسی ها  و  فرانسوی ها  بعد  آلمانی ها،  ابتدا  و  گرفتند  یاد  بی حساب مسلسل ها 
و آخر سر روس ها، فهمیدند سواره نظام از این پس تنها به درد گشت و دیدبانی 
می خورد و برای پناه گرفتن در برابر رگبار مسلسل و شلیک پیاپی توپ های سریع 
ته پُر باید سنگر َکند. چنین بود که پس از هزاران سال جنگ تن به تن، جنگاوران 
سنگر  در  کردن  درازکش  و  کلنگ  و  بیل  از  استفاده  دریافتند  تازه  جدید  عصر 

می تواند در پیروزی موثر باشد.
این سنگر ها اما خود فصلی تازه در داستان جنگ بود که طرف های درگیر را در 
و  جوان  مرد  میلیون ها  مرگ  بی ثمر،  اعمالی  تکرار  بیهوده گی،  از  مملو  ورطه یی 
کشته یا معلول شدن شماری دیگر در غایله یی که دولت ها قادر به خروج از آن 

نبودند، گرفتار کرد.
سنگر سربازان؛ جوالنگاه موش ها

با مغلوبه  پرتلفات در اوت و سپتمبر ۱9۱۴،  نبرد پرتحرک و  از یک رشته  پس 
شدن جنگ، از پشت مرز سویس تا بلژیک و فرانسه و تا کانال مانش، سنگرهایی 
به هم پیوسته به درازای حدود 9600 کیلومتر در مقابل همدیگر کندند و شماری 
عظیم سرباز در آن ها استقرار یافتند. سنگر ها یا ]با توجه به امتداد طوالنی آن ها[ 
با  اتاق هایی  می یافت و سرباز ها  نوعی محله و گذر  در جاهایی شکل  خندق ها 
گلدان  پنجره ها  جلو  گاه  حتا  و  می کردند  درست  معمولی  پنجرۀ  و  در  و  سقف 
اما  باشند.  ساخته  کلبه  تفریح  و  کارآموزی  برای  پیشاهنگ ها  انگار  می گذاشتند. 
استیوارت، سروان  الکساندر  بود.  این حرف ها  از  واقعیت روزمره وحشت ناک تر 
ارتش بریتانیا بود که در سال ۱96۴ در هشتاد و شش ساله گی درگذشت. دفترچۀ 
او از خاطرات جنگ بعد ها در سال 2007 توسط نو اسه ش و با عنوان »تجربه های 
یک افسر بسیار بی اهمیت« منتشر شد. او در خاطراتش شرحی تکان دهنده دارد از 
زنده گی در سنگرهای جبهۀ غرب. او در یادداشت روز 2 جون ۱9۱6 می نویسد: 
»بازگشت به سنگر ها. گودال های این قسمت خط جبهه پُر از موش است. خیلی 
وقت ها روی سر و کلۀ آدم هایی که خوابند می دوند. وقتی بریانتین مو هایم را لیس 
می زدند، خیلی حالم بد می شد. تصمیم گرفتم دیگر به مو هایم روغن نزنم.« او در 
2۸ اکتوبر   همان سال دربارۀ جمع شدن آب در کف خندق ها و استفاده از جسد 
را  زمینه ها  تمام  توپ  گلوله های  »انفجار  می نویسد:  زیرپایی  عنوان  به  هم رزمان 
شخم زده و روزهاست باران می بارد. سی سانت که بکنی به آب می رسی. زمین 
بیشتر لجن است تا گل. آدم قدم که برمی دارد هشت ده سانت فرو می رود و به 
زحمت می تواند پایش را بیرون بکشد. کسی که مدتی یک جا ایستاده یا نشسته، 
به قدری در لجن فرو می رود که گیر می کند و دو سه نفر باید کمکش کنند بیرون 
بیاید. آدم هایی که برای رفت وآمد به ستاد گردان از سنگر بیرون می روند، در گل 
آلمانی ها  فرستاد.  کمک  برای شان  نمی شود  می زنند،  داد  قدر  هر  و  می کنند  گیر 
همین طور این جا و آن جا توپ می اندازند. کسی که یک جسد پیدا کند که روی آن 

بایستد یا بنشیند خیلی شانس آورده.«
تصویر  به  را  قدرت مندی  به ظاهر  آدم های  اول،  جهانی  روایت جنگ  در  تاکمن 
روز  در  و  ناتوانند  است،  راه  در  داشتند  یقین  که  تحوالتی  برابر  در  که  می کشد 
واقعه تنها توانستند در برابر همه گان اشک بریزند، اما قادر نبودند در برابر تندباد 
چنان  دهند.«  تغییر  را  تاریخ«  »مسیر  نام  به  موهومی  »مفهوم  و  بایستند  حوادث 
افتتاح جلسۀ کابینه حرفش را قطع کرد، سرش را  که وزیر جنگ فرانسه هنگام 
میان دو دست گرفت و چنان زار زد که قادر به ادامۀ صحبت نشد و وینستون 
چرچیل هنگام وداع با فرمانده نیروی اعزامی بریتانیا به فرانسه چنان به گریه افتاد 
که نتوانست جمالتش را تمام کند. روایت او از جنگ جهانی اول به اندازۀ خود 
جنگ تکان دهنده و وحشت ناک است. خصوصًا آن جا که از شرایط سربازان پس از 
سنگربندی در مرزهای کشورهای درگیر می نویسد و خندق هایی که »انسان، ادرار، 
مدفوع، مگس، شپش، ساس، کنه، مهمات، تفنگ، فشنگ، زخمی، جنازه و موش 
کف آن ِولو ]رها[ بود.« او روند عبث و بیهودۀ جنگ را در چند جمله خالصه 
می کند و می گوید این نبرد ها در سه سال پایان جنگ هیچ دستاوردی نداشت جز 
کشته های بسیار: »در امتداد این خندق ها از چند پله یا از نردبان باال می رفتند، از 
پشت کیسه های شن به خندق مقابل تیر می انداختند، پس از آن که توپ خانه از 
به  می ریختند،  بیرون  سرباز ها  می باراند،  دشمن  سر  بر  گلوله  باران  دیگر،  جای 
خندق روبه رو یورش می بردند، با مشقت از ردیف سیم های خاردار می گذشتند، 
در جنگ تن به تن با سرنیزه می کشتند یا اسیر می گرفتند، قدری زمین در فاصلۀ 
بین ردیف خندق ها تصرف می کردند، چند ساعت یا چند روز در آن می ماندند، 
با ضد حمله بیرون رانده می شدند، کشته ها، نیمه جان ها و حتا زخمی های ناالن 
را ناچار در منطقۀ بین دو ردیف سنگر متخاصمان جا می گذاشتند، سر جای اول 
برمی گشتند، چند روز یا چند هفته بعد حرکت از نو. روز ها، ماه ها، سال ها به همین 
ترتیب. در هر یک از  این حمله و ضد حمله های کم اثر و بی ثمر هزار ها نفر کشته 

می شدند، اما سه سال و نیم هر طرفی همان جا که بود ماند.« 

سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1525  چها   ر      شنبه              9 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394  10رجب  ا لمرجب     y 1436   29  پر    یل      2015

کتابی که امریکایی ها باید می خواندند
نگاهی به کتاب توپ های ماه اوت، اثر باربارا تاکمن، ترجمۀ محمد قائد
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سکوت در هشت...
قرار بود حکومت از این روز در تاالر لویه جرگه بزرگ داشت 
به عمل آورد؛ اما به دالیلی این مراسم به تأخیر انداخته شده 

است. 
دیروز  مسعود  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  احمدولی 
حکومت  مراسم  این  از  که  بودند  گفته  آن ها  برای  که  گفت 
تجلیل می کند؛ اما امروز )دیروز( شاهد هیچ برنامه یی نبودند. 
او با بیان این که در سیزده سال گذشته، عده یی در تالش بودند 
که این روز را کمرنگ بسازند و اکنون هم این تالش  ها جریان 
روز  این  از  آینده  هفتۀ  حکومت  است  قرار  که  افزود  دارد، 
او  نشد،  برگزار  مراسمی  اگر  اما  آورد؛  عمل  به  بزرگ داشت 
خود وارد عمل شده و مراسم کالنی را به این مناسبت برگزار 

خواهد کرد. 
بزرگ داشت  مراسمی  روز طی  این  از  هرات  والیت  در  تنها 

صورت گرفت. 
انتقاد از بی کفایتی  محمد اسماعیل خان از رهبران جهادی با 
با حضور در  تاکید کرد که مجاهدین  ملی  حکومت وحدت 

صحنه به ناامنی های کشور پایان دهند.
ایجاد و  اسماعیل خان گفت که حکومت وحدت ملی برای 

امنیت در افغانستان ناکام بوده است.
اسماعیل خان همچنین با افزایش ناامنی ها در والیت هرات در 
غرب افغانستان هشدار داد که امکان ناامن شدن این والیت تا 

سه هفته آینده وجود دارد.
او در حالی نسبت به افزایش ناامنی در والیت هرات هشدار 
داده که به تازه گی محمد آصف رحیمی به عنوان والی هرات 

منصوب شده است.

هارون مجیدی
اقدامی  در  افغانستان،  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
 ۸۸ فرستادن  از  جلوگیری  خواستار  پرسش برانگیز 
در  افغانستانی  ناشران  توسط  نشر شده  کتاب  عنوان 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شده است.
وزارت  کار  این  ناشران،  و  نویسنده گان  از  شماری 
دانسته می گویند،  قانونی  را غیر  اطالعات و فرهنگ 
افغانستان  در  سانسور  تجدید  صدد  در  وزارت  این 

است.
مسووالن در وزارت اطالعات و فرهنگ گفته اند که 
آنان صفحاتی را در این کتاب ها مشخص کرده اند که 
مخالف ارزش های ملی است و شاید منجر به کج فهمی 
مذهبی، قومی و زبانی شود و چون افغانستان با ایران 
چند  به خاطر  که  نمی خواهند  دارد،  دوستانه  روابط 

کتاب برداشت غلطی از افغانستان ایجاد شود.
شامل  کتاب های شان  نویسنده گانی که  و  ناشران  اما،   
و  اطالعات  وزارت  که  می گویند  شده  فهرست  این 

فرهنگ هیچ موردی را برای آنان مشخص نکرده و 
کج فهمی شود،  موضوعاتی که سبب  کتاب ها  این  در 

نیامده است.
برگزار  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه  همه ساله 
می گردد که از سه سال بدین سو، ناشران خصوصی در 
افغانستان توانسته اند به نماینده گی از افغانستان در این 

نمایشگاه شرکت کنند.
گرامی داشت  برای  تهران  کتاب  بین المللی  نمایشگاه 
برگزار  ایران  در  بهار  در فصل  کتاب  از روز جهانی 

می گردد. 
امسال نیز این نمایشگاه در ۱6 ثور برگزار خواهد شد 
و طبق معمول ناشران افغانستان برای شرکت در این 

نمایشگاه آماده گی می گیرند. 
را  کتاب هایی  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
که قرار است به این نمایشگاه فرستاده شود را بررسی 
ارزیابی  کمیسیون  بررسی های  سال  این  در  می کند. 
نشرات خارجی این وزارت به این نتیجه رسیده است 

تا بعضی از کتاب ها به این نمایشگاه فرستاده نشود.
کابل که دو  امیری در  انتشارات  امیری رییس  وسیم 
نیز  انتشارات  این  آدرس  از  شده  نشر  کتاب  عنوان 
شامل فهرست کتاب هایی که اجازۀ بردن به نمایشگاه 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  نشده  داده  ایران  کتاب 
این  انتقال  دلیل  بدون  فرهنگ  و  اطالعات  »وزارت 

تا  هستیم  منتظر  ما  و  است  کرده  متوقف  را  کتاب 
مسووالن برای ما دلیل این کار را بگویند.«

اطالعات و  از عملکرد وزارت  انتقاد  با  امیری  آقای 
فرهنگ تأکید می کند که این کار نمایان گر جلوگیری 

از آزادی بیان و نوعی مخالفت با دموکراسی و آزادی 
است.

هستیم  حاضر  »ما  می کند:  نشان  خاطر  امیری  آقای 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  که  سواالتی  تمام  به  تا 
است  موجود  نیز  کتاب ها  مولفین  دهیم؛  پاسخ  دارد 
از فلتر وزارت اطالعات و فرهنگ  و کتاب ها رسماً 
گذشته و در شعبۀ شابک این وزارت ثبت شده و این 
کار به نحوی به »حنای بعد از عید« می ماند، اگر این 
کتاب ها مشکل داشت، چرا در این مدت آن را بررسی 

نکردند؟«
نشر  عرصۀ  در  بدین سو  سال ها  از  که  امیری  آقای 
کتاب در افغانستان فعالیت دارد، با اشاره به مشکالت 
موجود فرا راه ناشران افغانستانی می افزاید: هیچ گونه 
ندارد؛  وجود  افغانستان  در  کتاب  نشر  از  حمایتی 
وزارت اطالعات و فرهنگ به جز از سنگ اندازی با 
دیگری  وظیفۀ  و  همکاری  نوع  هیچ  کتاب،  ناشرین 

ندارد. 
آقای امیری با انتقاد از کارکردهای وزارت اطالعات و 
فرهنگ می گوید: این وزارت همیشه در خواب است 
و زمانی که ناشرین خود اقدام می کنند و می خواهند 
کنند،  شرکت  کشور  از  بیرون  نمایشگاه های  در  که 
پخش  که  می کنند  فکر  و  می شوند  بیدار  مسووالن 
باشد؛  این وزارت  از مسوولیت های  کتاب هم شاید 
این وزارت هیچ گونه آگاهی از کارکرد ناشران ندارند.
در این حال، علی امیری پژوهش گر و استاد دانشگاه 
که کتاب »خرد آواره« از کارهای تحقیقی او نیز شامل 
فهرست کتاب های متوقف شده است، می گوید: »در 
کتاب خود هیچ نوع مشکلی را نمی بینم تا توقف داده 
شود. برایم گیچ کننده است؛ تصور نمی کردم که چنین 
کاری صورت بگیرد. تردید دارم که کسی این کتاب را 

در وزارت اطالعات و فرهنگ خوانده باشد!.«
در  اندیشه  تاریخ  به  کتابم  که  می گوید  امیری  آقای 
حوزۀ ما می پردازد و هیچ گونه مسایل قومی، زبانی و 
مذهبی در آن وجود ندارد. این کتاب سرگذشت تفکر 
عقالنی در جهان اسالم را به بررسی گرفته و وزارت 

اطالعات و فرهنگ تصمیم هوایی گرفته است.
آقای امیری می افزاید: در این کار اگر انگیزۀ سیاسی 
که  است  دخیل  سلیقه یی  انگیزه های  نباشد،  دخیل 

می خواهند فرهنگ سانسور را تجدید کنند.
این پژوهش گر با اشاره به کمیسیون موظف در وزارت 
بررسی کتاب ها، می گوید:  برای  اطالعات و فرهنگ 
اعضای این کمیسیون تا هنوز مشخص نیست و آنان 
صالحیت ندارند تا با کتاب ها بی رحمانه برخورد کنند 

و مانع نشر و پخش کتاب در افغانستان گردند.
وزارت  می کند:  تأکید  آواره  خرد  کتاب  نویسندۀ 
اطالعات و فرهنگ به دنبال حفظ و توسعۀ فرهنگ 
در کشور نیست و با چنین کارهایی نشان می دهند که 
آنان برای نشر فرهنگ و ایجاد فضای مناسبت برای 
انجام کارهای فرهنگی نیستند و این که چه اهدافی را 

تعقیب می کنند، نمی دانم.
آقای امیری تصریح می دارد: این کار یک زنگ خطر 
است و از سوی یک مشت آدم های خودسر و جاهل 

صورت گرفته و هیچ گونه بنیاد قانونی ندارد.
افغانستان  فرهنگیان  و  مدنی  جامعۀ  از  امیری  علی 
بایستند  خودسری ها  این گونه  برابر  در  تا  می خواهد 
شود  فرهنگ  یک  به  تبدیل  کار  این  تا  نگذارند  و 
فرهنگ  و  باشند  داشته  دست  به  قیچی  شماری  و 
افغانستان را بر اساس سلیقه های خود اندازه بگیرند. 

به  توهین  کار  این  این که  بیان  با  پژوهش گر  این 
نویسنده، فرهنگ، انسانیت و آدمیت است، می گوید: 
»باید بساط این مسخره گی زودتر برچیده شود، وزیر 
جدید اطالعات و فرهنگ در شروع کار خود با چنین 
تحفه یی ماهیت خود را نشان داد و روشن ساخت که 

از فرهنگ چه برداشتی دارد.«
در عین حال، غالم محمد محمدی پژوهش گر مسایل 
»پشتونستان خواهی  عنوان  زیر  او  اثر  که  تاریخی 
متوقف  کتاب های  شامل  نیز  افغانستان«  تباهی  عامل 
شده است، می گوید: حلقه یی در وزارت اطالعات و 
فرهنگ در هراس از کتاب های علمی و دارای منابع و 
مأخذ مستند هستند و می خواهند که چنین کتاب هایی 

در دست رس نباشد.

آقای محمدی می گوید: »حاال قرن بیست ویک است و 
عصر انترنت و جهان به یک دهکده تبدیل شده که اگر 
وزارت اطالعات و فرهنگ مانع بردن این کتاب ها به 
ایران شود، راه های دیگری وجود دارد تا این کتاب ها 
در خود ایران نشر شوند و هیچ راهی وجود ندارد تا 

از رسیدن این کتاب ها جلوگیری شود.«
او می گوید که این کتاب ها هیچ گونه مشکلی با منافع 
جلوگیری  کتاب  انتقال  از  کسانی که  و  ندارند  ملی 

می کنند، خود دشمنان منافع ملی هستند.

هم چنان، مجیب خلوتگر رییس اجرایی نهاد حمایت 
از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید: مادۀ 3۴ 
هرگونه  از  را  بیان  آزادی  افغانستان  اساسی  قانون 
را  قانون  فرهنگ  وزارت  اما  می داند؛  تعرض مصون 

نقض کرده است. 
که  است  این  ما  »باور  می کند:  تأکید  خلوتگر  آقای 
وزارت اطالعات و فرهنگ خط و مرزهای جدیدی 
مورد  این  و  می کند  ترسیم  بیان  آزادی  زمینۀ  در  را 
نشان می دهد که به نحوی مدیریت جدید این وزارت 
مسأله آزادی بیان را تاب ندارد و بیشتر به هژمونی های 
دارد که  این دست توجه  از  زبانی و مسایلی  قومی، 
را در دولت  استبداد حکومتی  از نسج گرفتن  نمونۀ 

وحدت ملی به نمایش می گذارد.«
رییس اجرایی نی باور دارد که دولت توانایی محدود 
کردن آزادی بیان را نخواهد داشت. او گفت که امروز 
ما در فرایند جهانی شدن قرار داریم و مواردی مطرح 

می شود که مستبدترین حکومت ها نمی توانند آزادی 
بیان را محدود سازند.

او می گوید که آزادی بیان امروز می رود تا وضعیت 
عملکرد  برایند  او،  گفتۀ  به  سازد.  متحول  را  جهان 
ننگ  لکۀ  رهبری جدید وزارت اطالعات و فرهنگ 

برای دولت وحدت ملی خواهد بود.
به چنین  تأکید می کند: دست زدن  نی  اجرایی  رییس 
کاری، جز سیاه رویی تاریخی برای کسانی که چنین 
کاری را انجام می دهند نتیجۀ دیگری نخواهد داشت. 
شش سال پیش از امروز و در زمان تصدی کریم خرم 
وزیر پیشین اطالعات و فرهنگ یازده عنوان کتاب در 
دریای هیرمند انداخته شد که همۀ آن کتاب ها توسط 
ناشران افغانستانی نشر شده بود و مقامات انگیزۀ این 
کار  را  جلوگیری از اختالفات قومی و مذهبی عنوان 
مسایل  این  به  کتاب ها  آن  در  که  بودند  گفته  کرده 

پرداخته شده بود.
مجلس  در  مردم  نماینده گان  از  بعضی  این،  کنار  در 
می گویند که عبدالباری جهانی صالحیت انجام وظیفۀ 
در  آرا  شمارش  زمان  در  چون  ندارد،  را  وزیر  یک 

مجلس، در رأی های او تقلب صورت گرفته بود..
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تلفات سنگین طالبان...
به دست  افغان  امنیتی  نیروهای  و  تلفات شورشیان  از  متفاوتی   

می دهد، اما در مورد تلفات ملکی چیزی نمی گوید.
نصرتی افزاید: »دشمن تا حاال 23 کشته، سه نفر اسیر و حدود 
۱6 تن زخمی دارد. در این نبردها، ۵ پولیس کشته و 6 تن دیگر 
زخم برداشته اند. فعال در ساحات گورتپه و ولسوالی امام صاحب 
عملیات داریم. نیروهای امنیتی هم دفاع می کنند و هم در حال 
را  تهاجم خود  نقاطی که دشمن حمله کرده،  در  ما  اند.  تهاجم 

شروع کرده ایم تا آنان را از ساحات متذکره بیرون کنیم.«
و  کابل  از  نفس  تازه  نیروهای  از  تعداد  یک  حاضر  حال  در 
مزارشریف نیز وارد کندز شده اند تا نیروهای امنیتی مستقر در 

این والیت را در مقابله با مخالفین حمایت کنند.
جنرال زمری پیکان، فرمانده امن و نظم عامه وزارت امور داخله 
حمالت  که  می گوید  است،  رفته  کندز  به  قوا  این  راس  در  که 
اردو،  »نیروهای  شد:  خواهد  زده  عقب  به  حتما  شورشیان 
بی رحمانه  بسیار  حمالت  از  توانستند  ملی  امنیت  و  پولیس 
قطعات و  کابل و  فرقه ۱۱۱  از  نیروها   . کنند  دشمن جلوگیری 
جزوتام های مزارشریف نیز به اینجا رسیده اند.« زمری پیکان از 
حضور جنگجویان خارجی در صفوف شورشیان سخن می گوید.
با این حال، رییس شورای والیتی کندز برخالف اظهارات والی 
این والیت می گوید که طالبان مسلح در پنج کیلومتری این شهر 

قرار دارند.
پنج درصد  و  ایوبی روز سه شنبه گفت، شصت  محمد یوسف 

خاک والیت قندز تحت تصرف طالبان مسلح قرار دارد.
این  ولسوالی  چندین  در  حاضر  حال  در  درگیری  گفت،  وی 

والیت جریان دارد.

بدست  ارچی  دشت  ولسوالی  درصد   9۵ حدود  در  گفت:  او   
طالبان است؛ 90 درصد ولسوالی چهاردره به دست طالبان است؛ 
در پنج کیلومتری مقر والیت طالبان مسلح قرار دارند و 7۵ درصد 

ولسوالی امام صاحب در کنترل طالبان قرار دارد.
اکنون  هم  که  ارتش  زمینی  فرماندۀ  مراد  علی  مراد  جنرال 
امنیتی را در کندز رهبری می کند گفته است،   نیروهای  عملیات 
همانطوری که انتقام سربازان ارتش در والیت بدخشان را از طالبان 
گرفته اند، در کندز نیز طالبان را به خاک و خون خواهند کشاند. 

پیام بنیاد شهید مسعود... 
عظیم  انقالب  این  حاصل  نتوانستند  سیاسی  رهبران  چرا 
آن  از  داخلی  و  خارجی  حلقات  چه گونه  سازند،  نهادینه  را 
داستان  نرسید،  به خودشان  مردم  ثمرۀ جهاد  و  بهره کشیدند 
درازی ست که نیاز به تحقیق همه جانبه، نقد و بررسی بسیاری 
تاریخ  کل  رویداد  عظیم ترین  این  روشن سازی  با  تا  دارد 
افغانستان، جهاد مردم به حیث نقطه عطف تاریخ این سرزمین 
ثبت گردد و در جایگاه هویت کالن ملی بنشیند و در حافظۀ 

ملی آینده گان مان باقی بماند. 
پیروزی آزمون مرگ  قربانی ها، فداکاری ها و  این حق بزرگ 
مورد دستبرد  نباید  این  از  بیش  که  بود  ملت  زنده گی یک  و 
و  گیرد  قرار  دیگر  جمع  سیاسی  ضدیت  و  جمعی  سیاسی 
حلقاتی هم آگاهانه یا با سطحی نگری تمام در پی بی حرمتی، 

توهین و تحقیر آن برآیند.
و  حق طلبانه  آزادی خواهانه،  مبارزات  بزرگ  رویداد  این 
عدالت محور و ثمرۀ آن باید برای خود مردم باز گردانیده شود 

و از آن پاسداری گردد.

زنگ خطر به صدا در آمد
»وزارت اطالعات و فرهنگ در صدد تجدید سانسور در کشور است«

ACKU
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ورزش
برنامه ویژه گوآردیوال 

برای مهار مسی

دنی آلوس در بارسا 
ماندنی شـد

سرمربی منچسترسیتی می گوید نباید از تیمش توقع داشته باشند که هر سال قهرمان شود.
منچسترسیتی این فصل را بدون کسب جام سپری کرد تا عملکرد ضعیفی داشته باشد و 

نتواند انتظارات مالکان ثروتمند خود را برآورده کند.
بازی های  این فصل  تیمم  این فصل گفت:  در  تیمش  درباره وضعیت  پیگرینی  مانوئل 

خوب خود در سال قبل را ارائه نداد و االن زمان آن نیست که دلیل این مسئله را پیدا 
داشت هر سال  توقع  نباید  کرد.  بررسی  را  تمام شرایط  و  تمام شود  باید فصل  کنیم. 
قهرمان شویم. مگر یک سال نتوانیم قهرمان شویم چه اتفاقی رخ می دهد؟ ما تیم بسیار 
کاملی نیستیم. در لیگ برتر چند تیم بزرگ هستند که هر ساله رقابت می کنند و باید به 

این باور برسیم که قهرمانی آن هم در هر سال اتفاق سخت و بعیدی است.
او درباره پیروزی بر آستون ویال و فراموش کردن شکست در داربی منچستر گفت: برای 
تیم ما بسیار مهم بود تا در این بازی پیروز شویم زیرا بعد از دو شکست پیاپی به این 
بازی پا گذاشته بودیم و یکی از آنها در داربی بود که این شرایط را بدتر کرد. این که 
توانستیم خودمان را قوی و باروحیه نشان دهیم بسیار اهمیت داشت و به نظر من خوب 
بازی کردیم؛ به خصوص تا زمانی که داوید در دقیقه 6۵ مصدوم شد. به اعتقاد من در 
تمام طول مسابقه بر بازی مسلط بودیم. در حال حاضر به کسب رتبه دوم فکر می کنیم 

و می خواهیم در پایان فصل به این هدف برسیم.
او با دفاع از آگوئرو که در تیم منتخب لیگ برتر حضور نداشت، گفت: او بعد از یک 
ماه به میادین بازگشت و مانند هر بازیکنی نیاز دارد چند بازی انجام دهد تا به سطح 
خودش برسد. در هر بازی او بهتر می شود. می شد آگوئرو در تیم منتخب قرار بگیرد 
ولی مصدومیت های زیاد نگذاشت این اتفاق بیفتد. چندان به این اتفاقات فکر نمی کنم 
ولی به نظر من یحیی توره یکی از بازیکنان برتر امسال بود و تعجب کردم که نامش در 

تیم منتخب نبود.
این  در  است.  نامشخص  منچسترسیتی  ناامیدکننده  نتایج  از  پیگرینی پس  مانوئل  آینده 
شرایط ویرا به عنوان بزرگ ترین جایگزین برای پیگرینی تا پایان فصل شناخته می شود.
در جمع مربیان احتمالی منچسترسیتی برای فصل آینده نام پپ گوآردیوال، سرمربی بایرن 
مونیخ بیش از همه به چشم می خورد. بر اساس گزارش دیلی میل، تکسیکی بگیریستین، 
مدیر اجرایی منچسترسیتی سه شنبه شب برای دیدار با پپ گوآردیوال راهی مونیخ شده 
است. هرچند به نظر نمی رسد گوآردیوال چندان راضی به ترک بایرن مونیخ باشد. در 
گزارشی که نشریه اسپرت میل ارائه داد، گوآردیوال به باشگاه های انگلیسی برای فصل 
آینده شاهد  فصل  در  که حداقل  معناست  بدان  این  و  است  داده  برنامه   20۱6-20۱7

حضور او در جزیره نخواهیم بود.

سرمربی پرتغالی آبی پوشان لندن ادعا کرد که مالک باشگاه چلسی با تاکتیک های 
او و سبک بازی تیمش مشکلی ندارد و از آقای خاص حمایت می کند.

تساوی بدون گل یکشنبه شب تیم های چلسی و آرسنال در ورزشگاه امارات، 
انتقادات جدیدی را در خصوص سبک بازی چلسی و بیش از اندازه تدافعی 
بودن تاکتیک های ژوزه مورینیو، برای این مربی پرتغالی در پی داشته است. آقای 
خاص اما می گوید که رومن آبراموویچ، مالک باشگاه چلسی از عملکرد او و 
شاگردانش راضی است و پس از دربی لندن به رختکن تیم رفته و بازیکنان را 

در آغوش گرفته است.
ابراز  پایان بازی شعار »کسل کننده، کسل کننده« را برای  هواداران آرسنال در 

این  در  مورینیو  اما  دادند  سر  چلسی  بازی  تدافعی  سبک  از  خود  نارضایتی 
بازی  از  بعد  من  است.  راضی  بسیار  آبراموویچ  آقای  داشت:  اظهار  خصوص 
او را در رختکن در کنار بازیکنان دیدم. آبراموویچ چه در روسیه باشد، چه در 
استمفوردبریج، از تماشای بازی ما لذت می برد. به نظر من او راضی است و من 
فکر می کنم که تمام هواداران چلسی هم خوشحال خواهند شد اگر ما قهرمان 
لیگ برتر شویم. اگر قهرمان شویم، فصلی فوق العاده را برای چلسی رقم زده ایم.
مصاف  به  حالی  در  برتر  لیگ  سی  وپنجم  هفته  در  )چهارشنبه(  امروز  چلسی 
لسترسیتی می رود که برای کسب عنوان قهرمانی پنج امتیاز دیگر می خواهد. این 
بدان معناست که آبی پوشان لندن در بازی  بعدی خود که در خانه برابر کریستال 
پاالس است می توانند جشن قهرمانی را برگزار کنند. با این حال هنوز منتقدان 
فراوانی از سبک نتیجه گیری تیم تحت هدایت مورینیو ایراد می گیرند و شیوه 

بازی آن را در قیاس با بازی هایی تیمی مانند بارسلونا کسل کننده می دانند.
مورینیو که در دومین فصل از سه فصل مربیگری اش در اللیگا به همراه رئال 
دهد،  شکست  قهرمانی  عنوان  کسب  کورس  در  را  کاتاالن ها  توانست  مادرید 
اینگونه به این موضوع واکنش نشان داد: بارسلونا؟ هر هفته بازی زیبا؟ زمانی 
که آنها در اوج شان بودند کِی بود؟ آخرین باری که رئال مادرید قهرمان شد، کِی 
بود؟ اصاًل بازی زیبا چیست؟ به نظر من بازی زیبا این است که هر بار که به 
میدان می روی دقیقًا بدانی که چگونه می خواهی بازی  کنی و چه کاری باید انجام 
بدهی. ما برابر آرسنال استثنایی بازی کردیم. استثنایی. یک بازی که از دقیقه اول 
تحلیل  را  فوتبال  بازی های  مردم  که  شیوه ای  بودیم.  استثنایی  آخرش  دقیقه  تا 
می کنند، خارج کردن دروازه ها از زمین بازی است. فوتبالی که آنها می خواهند 

فوتبالی است که در کره ماه انجام می شود.
مورینیو در واکنش به این موضوع که برخی  هواداران و مربیان هنوز هم تیم او 
را شایسته و الیق کسب عنوان قهرمانی نمی دانند، تأکید کرد: کدام هواداران؟ 
کدام مربیان؟ فکر می کنید در لیگ برتر یک مربی هم باشد که بگوید چلسی الیق 
قهرمانی نیست؟ اگر ما قهرمان شدیم می توانید این کار را انجام دهید؟ من هرگز 
نمی گویم که ما الیق قهرمانی هستیم. زمانی این حرف را می زنم که قهرمان شده 
باشیم. از هر یک از مربیان لیگ برتر بپرسید تا نظرشان را درباره ما بدانید. آنها 

یا می گویند بله یا می گویند خیر.
آقای خاص ادامه داد: همه آزادند هر جوابی که می خواهند، بدهند. این هم یک 
برتر، درصد زیادی  لیگ  از ۱9 سرمربی شاغل در  به نظر من  اما  عقیده است 
خواهند گفت که قهرمانی حق چلسی است. هر یک از آنها برای خود معیاری 
معیار  یک  این  آیا  است؟  زده  برتر  لیگ  در  را  گل  زیبا ترین  کسی  چه  دارند. 
است؟ اگر هست، باز هم چلسی این کار را انجام داده البته گلی که با یک کار 
گروهی زده شده است. شما می توانید گل چارلی آدام را هم انتخاب کنید )گلش 
به چلسی از میانه میدان( که قطعًا زیباترین گل فصل است اما اگر معیار گل های 
زیاد  گل های  این  از  ما  باشید،  رسانده  ثمر  به  گروهی  کار  با  که  باشد  زیبایی 
زده ایم. اگر هم معیار تعداد گل زده است، فقط منچسترسیتی است که گل های 

زده بیشتری نسبت به ما دارد و ۱۸ تیم دیگر کمتر از ما گل زده اند.

سرمربی بایرن مونیخ برنامه ویژه ای برای توقف لیونل مسی 
نیمه نهایی  رفت  دیدار  در  برنامه  این  از  می خواهد  و  دارد 

لیگ قهرمانان استفاده کند.
لیونل  فوتبال  ببریم که در  نام  را  باشد یک مربی  قرار  اگر 
باید از پپ گوآردیوال  مسی بیشترین تاثیر را داشته است، 
نام برد که به خوبی با توانایی این بازیکن تکنیکی و گلزن 
آشنا است. حاال نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا فرصتی را 
ایجاد کرده است که بازیکن و مربی سابق بارسلونا در دو 

تیم متفاوت روبروی هم قرار بگیرند.
پپ گوآردیوال سرمربی بایرن مونیخ برای مهار لیونل مسی 
قصد دارد تیمش را با سیستم جدیدی به میدان بفرستد و از 
حضور فیلیپ الم در پست هافبک دفاعی استفاده کند و این 

بازیکن را مامور مهار مسی کند.
گوآردیوال ابتدای فصل فیلیپ الم را باهوش ترین فوتبالیستی 
توصیف کرد که با او کار کرده است و حاال باید دید این 
بازیکن آلمانی که در فینال جام جهانی نیز روبروی مسی 
ایستاد می تواند این بازیکن آرژانتینی را متوقف کند یا خیر.

به  کاتاالن ها  با  قراردادش  تمدید  برای  بارسلونا  برزیلی  مدافع 
توافق رسید.

از  انگلیسی  تیم  قبل مورد توجه چند  از مدت ها  آلوس که  دنی 
جمله لیورپول قرار داشت، فصل آینده نیز در ترکیب این تیم به 

میدان خواهد رفت.
تمدید  پیشنهاد  برزیلی  مدافع  این  دپورتیوو  ال موندو  نوشته  به 
قراردادش را با بارسلونا قبول کرده است و به زودی این قرارداد 
را امضا خواهد کرد. بر اساس نوشته این روزنامه آلوس به علت 
یافتن  پایان  با  و  گرفته  ماندن  به  تصمیم  فرزندان خود  وضعیت 
رقابت های این فصل، باشگاه بارسلونا به صورت رسمی تمدید 

قرارداد مدافع خود را اعالم خواهد کرد.
تابستانی  انتقاالت  و  نقل  فصل  آینده  پنجره  در  آبی -اناری ها 
حفظ  خاطر  همین  به  و  بود  خواهند  محروم  بازیکن  جذب  از 
آبی-اناری ها  مسئوالن  برای  باالیی  اهمیت  از  فعلی  بازیکنان 

برخوردار است.
اخبار  که   Globoesporte با  کوتاه  در صحبتی  برزیلی  آلوس 
بازیکنان برزیلی را منتشر می کند، درباره سرنوشت خود گفت: از 
این که اینجا هستم از صمیم قلبم خوشحالم؛ هرچند که هنوز نه 
با من و نه با مدیربرنامه هایم صحبتی برای تمدید قرارداد نشده 
است. خودم را عضو این باشگاه می دانم و مایلم تا هر زمانی که 
مرا بخواهند در نوکمپ بمانم. بخش بزرگی از زندگی ام از زمانی 
که به این باشگاه آمدم تا به حال شکل گرفته است. حاضرم بمانم، 

حتی با گمانه زنی ها.
امضا  دیگر  باشگاه های  با  پیش قرادادی  هیچ  گفت:  پایان  در  او 
نکرده ام. اینجا زندگی می کنم. در حال حاضر نیز تیم ما در سه 
این  در  موفقیت  برای  امید  و  دارد  حضور  مسابقات  از  جبهه 

میدان ها زنده است.

پیگرینی:

 سیتـی نمی توانـد هـر سال قهـرمان شـود

مورینیو: 

کدام هوادار و مربی لیگ برتری ادعا می کند ما الیق قهرمانی نیستیم؟
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کمپین انتخاباتی وزیر امور خارجه سابق امریکا به خاطر انتشار گزارش هایی مبنی بر 
توزیع داروهای بدردنخور یک کمپانی هندی در میان بیماران مبتال به ایدز با چالش 

مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری آسیا، سایت محافظه کار خبری worldNetDaliy بنیاد کلینتون 

را که توسط هیالری و بیل کلینتون، وزیر امور خارجه سابق و رئیس جمهوری پیشین 
داروهای  توزیع  به  شد،  تاسیس  بشردوستانه  کمک های  ارایه  و  انجام  برای  امریکا 

بی مصرف برای درمان ایدز یک کمپانی هندی در میان بیماران متهم کرده است.
برای  را  خود  که  کلینتون  هیالری  داد،  گزارش  ژورنال  استریت  وال  حال  همین  در 
انتخابات ریاست جمهوری 20۱6 امریکا نامزد کرده، با کاهش استقبال در توییتر مواجه 
شده به طوری که از ۴ / 3 میلیون حامی و طرفدار وی در توییتر، ۱ / 2 میلیون نفر 
اصال مطالب وی را نمی خوانند. از طرفی فوربس نیز گزارش داد که کلینتون افراد کمی 
را در توییتر دنبال می کند و همین امر باعث شده تا افراد کمی برایش مطلب بنویسند 

و او را در توییتر دنبال کنند.
روز یکشنبه، بنیاد کلینتون که در سال 200۱ توسط بیل کلینتون تاسیس شده تایید کرد 

که در چگونگی افشای کمک های خارجی به این بنیاد اشتباه کرده است.
مائورا پالی، مدیر این بنیاد در وبالگ خود نوشت: بله افشای کمک های خارجی اشتباه 
بود؛ کمپانی ها و نهادهای بزرگ دیگر هم چنین اشتباهی می کنند. اما ما برای جبران این 
اشتباه سریع اقدام می کنیم و تضمین می دهیم که چنین اشتباهاتی در آینده رخ نخواهد 
داد. از زمان اعالم نامزدی هیالری کلینتون برای انتخابات 20۱6 ریاست جمهوری، ما 

متعهد شده ایم که تمامی اهداکنندگان را اعالم کنیم.

منتشر  را  خود  دفاعی  همکاری های  جدید  دستورالعمل های  امریکا  و  جاپان 
پررنگ تر  بین المللی  نقش  ایفای  به  جاپان  تمایل  بیانگر  که  برنامه ای  کردند؛ 
همزمان با رشد قدرت چین و افزایش نگرانی ها درباره برنامه اتمی کره شمالی 

است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، واشنگتن در گفت وگو با سران جاپانی بر تعهد 
قاطعانه خود در حمایت از توکیو در تمام زمینه ها از جمله درگیری با چین 

تاکید کرد.
در  دفاع  جمله  از  نظامی  جهانی  همکاری های  اجازه  جدید  دستورالعمل  این 
برابر موشک های بالستیک، حمالت فضایی و سایبری و همچنین امنیت دریایی 
را می دهد. این دستورالعمل ها در پی تصمیم سال گذشته کابینه دولت جاپان 
برای بازنگری قانون اساسی این کشور پس از جنگ جهانی در نظر گرفته شد.
دفاع  جامع  »نیروهای  ایجاد  اجازه  قطعنامه ای  طی  جاپان  کابینه  گذشته  سال 
جاپان  مثال،  برای  که  است  معنی  این  به  اقدام  این  کرد.  صادر  را  شخصی« 
امریکا پرتاب می شوند سرنگون کند و به  می تواند موشک هایی که به سمت 

کمک کشور دیگری که تحت حمله قرار گرفته برود.
در همین حال روز دوشنبه جان کری، وزیر خارجه امریکا در کنفرانسی خبری 
مشترکی با وزرای خارجه و دفاع جاپان، اولین بازنگری در دستورالعمل دفاعی 

مشترک امریکا- جاپان از سال ۱997 را گامی تاریخی توصیف کرد.
اقداماتش  افزایش  و  چین  به  خطاب  روشنی  به  که  پیامی  در  همچنین  کری 
اقدام و  امریکا هرگونه  اظهار کرد:  بود،  آسیا  در شمال شرق و جنوب شرق 
تصمیمی را که موجب تسلط کشورهای بزرگ بر حریم هوایی و آبی آزاد و 

سوءاستفاده آنها از کشورهای کوچک تر شود، رد می کند.
همکاری  افزایش  موجب  جدید  دفاعی  دستورالعمل های  این  می رود  انتظار 
امریکا- جاپان در دریای چین جنوبی شود؛ جایی که چین و سایر کشورهای 

منطقه درباره مالکیت بخش هایی از آن ادهایی را مطرح می کنند.
در کنفرانس خبری مشترک مقامات جاپانی- امریکایی، وزرای دفاع و خارجه 
جاپان مکرراً سواالتی درباره احتمال گشت زنی مشترک در خطوط آبی دریاهای 

آسیا مطرح کردند.
در همین حال در پایان نشست مقامات دو کشور با انتشار بیانیه ای اعالم کردند 
که پایگاه دریایی امریکا در یوکوسوکا، ناوهای جنگی دفاع موشکی بالستیک 
بیشتری را تا سال 20۱7 در خود مستقر خواهد کرد و ناو هواپیمابر اتمی  را تا 

سال 20۱۵ دریافت خواهد کرد.
از متحد جاپانی خود  امریکا همچنین نسبت به آمادگی برای دفاع همه جانبه 

حتی استفاده از تسلیحات اتمی در این راه ابراز آمادگی کرد.
این  بود،  امریکا اعالم کرده  این وزارت دفاع  از  این در حالی است که پیش 
کشور 60 درصد ناوگان نظامی خود را در اقیانوس آرام- هند مستقر خواهد 

کرد.
در ادامه بیانیه مشترک مقامات دو کشور آمده است: وزرای دو کشور همچنین 
مجدداً تاکید می کنند که جزایر سنکاکو تحت کنترل جاپان بوده و بنابراین در 
حوزه بند پنجم معاهده دو جانبه همکاری و امنیت امریکا- جاپان قرار می گیرد.

وزرای امریکا و جاپان همچنین اعالم کردند، با هرگونه اقدام یکجانبه که کنترل 
جاپان بر این جزایر را تضعیف کنند مخالفت خواهند کرد.

عالمت سوال های تازه مقابل کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون

انتشار دستورالعمل دفاعی مشترک امریکا- جاپان ابوبکـر البغـدادی 
نمـرده است

ابوبکر  که  کرد  تاکید  گاردین  با  در گفت وگو  آگاه  منبع  » یک 
البغدادی که در جریان حمله هوایی امریکا در ماه مارس مجروح 
به  قادر  نخاعی  ضایعه  دلیل  به  اما  است  زنده  هنوز  بود  شده 

حرکت نیست.
ابوبکر البغدادی که سال گذشته خود را به عنوان خلیفه داعش 
معرفی کرد، طبق گزارش ها در حمله تحت حمایت امریکا در 
ماه مارس زخمی شد. مارتین چولف، خبرنگار گاردین که اولین 
بار خبر حمله هوایی مذکور را منتشر کرد نیز می گوید که منابع 
آگاه به وی گفته اند که بغدادی هنوز زنده است و پزشکانی از 

موصل مشغول درمان وی هستند.
اطالعات مشخصی درباره زخمی شدن بغدادی و حمله هوایی 
امریکا وجود ندارد و شرایط وی در هاله ای از ابهام است. دو 
مقام، یک غربی و یک عراقی به روزنامه گاردین اعالم کردند 
که در ۱۸ مارچ چندین خودرو در شهر بیجی در شمال غربی 
عراق هدف موشک  قرار گرفت اما پنتاگون می گوید که »هدف 
نیز وجود  نبوده است و هیچ شواهدی  با ارزشی« در دسترس 

ندارد که حاکی از زخمی شدن بغدادی باشد.
مارتین چولف گزارش داد که مقام های مذکور اطالعی ندارند 
یا  بغدادی در خودروهای هدف گرفته شده بوده است  آیا  که 
خیر. یک منبع آگاه که از تحرکات بغدادی اطالع دارد گفت که 
وی در این منطقه از عراق همچنان حضور دارد چون که می داند 
امریکایی ها کنترل زیادی بر روی آن ندارند و از این نحوه جنگ 

آنها مشخص است.
و  است  بهبود  حال  در  تدریج  به  بغدادی  گزارش ها،  براساس 
به عنوان  بود  فیزیک  معلم  »ابوعال عفری« که سابقا  اکنون  هم 
به  از عفری  نیوزویک  است.  انتخاب شده  داعش  موقت  رهبر 
عنوان »ستاره نوظهور« داعش یاد کرده است و هشام الهاشمی، 
مشاور دولت عراق می گوید که عفری اهمیتی بیش از بغدادی 
یافته است. به گفته وی، در صورت مرگ ابوبکر بغدادی، ابوعال 

عفری رهبری کامل داعش را برعهده می گیرد.
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