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کشــور افغانســتان ، اکنــون بیشــتر از هــر زمــان دیگــر بــه آبادانــی و انکشــاف نیــاز دارد. ویرانــی هــای جنــگ 
چندیــن ســاله ، خشکســالی هــا وآفــات طبیعــی  کــه درپهلــوی بســا مســایل دیگــر دامنگیــر مــردم مــا بــوده اســت ، 
بــه نحــوی از انحــا ، زیــر بنــا هــای اقتصــادی  وعمرانــی مــا را یــا نابــود کــرده و یاهــم بــه ورطــۀ نابــودی کشــانیده 
اســت. از همیــن رو ، عــدۀ زیــادی از جوانــان مــا بخاطــر بیــکاری و اوضــاع نــا بســامان اقتصــادی واجتماعــی شــان 
، مجبــور بــه تــرک وطــن شــده و درکشــورهای دیگــر دنیــا ، آواره و بــی سرنوشــت شــده انــد. بــرای بیــرون رفــت 
ازایــن فاجعــۀ بــزرگ بشــری ، نیــاز بــه یــک حرکــت شــجاعانه و ســازنده اســت تــا بتوانــد ویرانــی هــارا دوبــاره 
اعمــار نمایــد ، فقــر وبیــکاری را کاهــش داده و بــرای زنــده گــی مرفــه مــردم ، زمینــه هــای اساســی را جســتجو کنــد. 
ــاق شــهروندی را  ــه ایــن هــدف ، اینــک برنامــۀ ملــی میث دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بخاطــر رســیدن ب
اعــام نمــوده اســت تــا بــا تطبیــق آن، تغییــر چشــمگیری را درزنــده گــی مردمــان شــهرها وروســتا هــای مــا بــه بــار 
ــی اقتصــادی وجتماعــی افغانســتان  ــرای انکشــاف وتعال آیــد. برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی یــک خیــزش ملــی ب
اســت کــه بخاطــر خدمــت بیشــتر بــه مــردم سراســر افغانســتان ، روی دســت گرفتــه شــده اســت. بایــد یــادرآور شــد 
کــه دولــت ، قبــل بــر ایــن نیــز  درســال )۲۰۰۳( برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات را اعــام 
کــرده بــود  تــا بــا یــک مقیــاس وســیع ، موجبــات رشــد وانکشــاف را درقریــه هــا وقصبــات )۳۴( والیــت افغانســتان 
مهیــا ســاخته و بــه اینگونــه رفــاه وآســایش را بــرای مــردم روســتاییایی کشــور بــه ارمغــان آورد. برنامــۀ مذکــور کــه 
طــی بیشــتر از یــک دهــه ، بــا ســهم وعمــل مســتقیم مــردم روســتاها تطبیــق گردیــد ، هــزاران پــروژۀ عــام المنفعــۀ 
عمرانــی، اقتصــادی واجتماعــی را درخدمــت مــردم قــرار داد کــه درنتیجــۀ آن ، تغییــر بزرگــی در زنــده گــی مــردم 
قریــه هــای کشــور ، رونمــا گردیــد. مــردم بــا تطبیــق برنامــۀ همبســتگی ملــی ، بــه زنــده گــی در قریــه هــای خویــش 
امیــدوار شــدند و تعــداد زیــادی از مهاجرینــی کــه بنــا بــر بیــکاری ووضــع ناگــوار امنیتــی ، کشــور را تــر ک گفتــه 
بودنــد ، دوبــاره بــه وطــن برگشــتند. 
گذشــته از آن ، شــوراهای انکشــافی قریــه 
کــه یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای 
ملــی  همبســتگی  برنامــۀ  بشــری 
ــار ،  ــن ب ــرای اولی ــود ، ب ــتان ب درافغانس
ــک ســطح  ــی را دری حکومــت داری محل
وســیع توســط مــردم، تمثیــل کــرد. مــردم 
روســتا هــای کشــور )باترکیــب زن و 
ــافی  ــوراهای انکش ــتند درش ــرد( توانس م
ــد،  ــان، حضــور خــود را احســاس کنن ش
ــث  ــد، منحی ــاب کنن ــود انتخ ــه ارادۀ خ ب
انســان هــای مســتقل وتصمیــم گیرنــده ، 

درسرنوشــت قریــۀ شــان دخیــل شــوند  و بــا ایــن ترتیــب رونــد انکشــاف و رشــد اقتصــادی - اجتماعــی را در 
ــد.  ــش تســریع نماین ــتاهای خوی روس

ــه وجــود آورد کــه مــردم کشــور مــا  ــان را ب ــه یــی کــه دربرنامــۀ همبســتگی ملــی حاصــل شــد، ایــن اطمین تجرب
میتواننــد دریــک سیســتم ومیکانیــزم منســجم ، باتــاش وســعی خســتگی نــا پذیــر ، دســت  بــه دســت هــم داده و 
بیشــتر از پیــش، کشــور خــود را آبــاد نماینــد. روی همیــن اصــل، اکنــون کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی پایــان گرفتــه 
اســت ؛ جــای آن هرگــز خالــی نخواهــد مانــد . زیــرا اکنــون برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی صفحــۀ دیگــری از کارو 
پیــکار ســازنده بــرای رشــد ، انکشــاف واعتــای کشــور میباشــد. برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی منحیــث یــک تعهــد 
مســتحکم ، آرمــان بزرگیســت بــرای خدمــت بــه مــردم. درایــن برنامــه ، شــهروندان روســتایی و شــهری کشــور ، بــه 
شــکل متــوازن از مزایــای انکشــاف و اقتضــاآت زنــده گــی امــروزی مســتفید خواهنــد شــد. بــا برنامــۀ ملــی میثــاق 
شــهروندی، همــه مــردم مــا دســت بــه دســت هــم داده ودرکنــار دولــت شــان ، یــک حرکــت مترقــی وارزشــمند 
ــاق شــهروندی از  انکشــافی، اقتصــادی و اجتماعــی را درعمــل تطبیــق خواهنــد کــرد. چیزیکــه دربرنامــۀ ملــی میث
همــه مهمتــر وبرجســته تــر اســت، همانــا تعهــدی اســت کــه مــردم بــا دولــت ودولــت بــا مــردم دارد. ایــن تعهــد 
یــک هــدف مقــدس ودرخشــان دارد کــه عبــارت از خدمــت واقعــی بــرای مــردم افغانســتان اســت. بــه همیــن لحــاظ 
، برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی تنهــا بــه روســتاها متعلــق نبــوده بلکــه بــا وســعت بیشــتر ، شــهرها و روســتاهای 

سراســر کشــور را شــامل خواهــد شــد. 
درایــن برنامــه کوشــش خواهــد شــد تــا عــاوه بــر تطبیــق هــزاران پــروژۀ بنیــادی وبــزرگ عــام المنفعــه درشــهر 
هــا وروســتا هــای کشــور ، بــه بهبــود وضعیــت مدنــی مردمــان کشــور نیــز توجــه جــدی صــورت گیــرد و همچنــان 
بــرای کاهــش ســطح فقــر و بیــکاری  نیــز در سراســر کشــور، تــاش الزم بــه عمــل آیــد. بــا برنامــۀ ملــی میثــاق 

ــردم  ــی م ــش وســهم عمل شــهروندی، نق
درامــر پیشــرفت وانکشــاف کشــور ، 
ــد  ــد ش ــته خواه ــش برجس ــتر ازپی بیش
زیــرا ، ایــن مــردم اســت کــه درچــوکات 
وشــهری(  روســتایی   ( هــای  کلســتر 
ــد،  ــن میکنن ــانرا تعیی ــای ش ــت ه اولوی
درتصمیــم گیــری هــا بــا صاحیــت 
ــروژه  ــل میشــوند و کًا پ ــت دخی وقاطعی
ــان را  ــهر ش ــه وش ــاز قری ــورد نی ــای م ه

ــد.  ــاده میکنن ــل پی ــود درعم خ

میثاق شهروندی، پیمان خدمت به مردم است

امـریکا و ایتـالف منـطقه یی 
مبـارزه با تروریسم در افغـانستان

د شهید مسعود بنسټ پیغام

صفحه 3

د شــهید مســعود بنســټ د افغانســتان ملــی 

ــد  ــید احم ــر س ــر پی ــاذ م ــامی مح او اس

ــه مناســبت پیغــام: ګیانــی د مړینــې پ

ــتازیتوب  ــه اس ــټ پ ــعود بنس ــهید مس د ش

د اســامی محــاذ جهــادی رهــر، ملــی 

ــید  ــر س ــاغلۍ پی ــخصیت ښ ــی ش او سیاس

ــی  ــی مړینــه د هغــوی کورن ــد ګیان احم

ــد  ــاغلی محم ــی، ښ ــد ګیان ــاغلی حام ښ

ــروان او  ــتان او پی ــري، دوس ــی، ملګ ګیان

د افغانســتان ټــول ملــت تــه تســلیت وایــو.

ــی  ــوی روحان ــی ی ــد ګیان ــید احم ــر س پی

ــدل  ــواه او معت ــد، خیرخ ــه اړون ــۍ ت کورن

ــل  ــه مقاب ــزم پ ــی د کمونی ــخصیت وو چ ش

کــی یــی خــورا حساســیت درلــود. تــل یــی 

هڅــه کولــه چــې د مملکــت پــه قضایــاوو 

ــری. ــه غــرض رول ول ــر ل ــت او پ کــی مثب

ښــاغلی ګیانــی یــو آرام، وچتــی حوصلــی 

خاونــد او میلمــه پالــی شــخصیت وو، 

د هغــه مرحــوم پــر روح درود وایــو او د 

ــتونکي  ــرت غوښ ــه مغف ــه ورت ــروردګار ن پ

ــو. ی

احمد ولی مسعود

د شهید مسعود بنسټ عمومی رئیس
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جهـــانیان بــا بیم و امیـــد منتظــِر اقدام هایی اند 
ــازۀ  ــورِی ت ــپ رییس جمه ــد ترام ــه دونال ک
و  انتخاباتــی  مبــارزاِت  زمــان  در  امریــکا 
پــس از آن نویــِد انجــامِ آن هــا را داده اســت. 
هرچنــد هنــوز جــِو ملتهــب علیــه او در 
جهــان فروکــش نکــرده، ولــی در عیــِن 
ــده  ــه آین ــی ب ــا خوش بین ــا ب ــان برخی ه زم
ســازمان هایی  و  گروه هــا  می کننــد.  نــگاه 
کــه علیــه رییــس جمهــوری تــازۀ امریــکا در 
ــًا  ــد، عمدت ــش زده ان ــه واکن ــان دســت ب جه
نگــران برخوردهــای تندروانــه و تعصب آمیــِز 
ــد.  ــی ان ــی و مذهب ــای قوم ــه اقلیت ه او علی
در همیــن حــال، بخــش وســیعی از مخالفــاِن 
او را زنــان تشـــکیل می دهنــد. آنــان بــه 
ــز و  ــگاه تبعیض آمی ــه او ن ــد ک ــاور ان ــن ب ای

ــان دارد.  ــه زن ــده ب تحقیرکنن
ــکا  ــدرت در امری ــام ق ــی زم ــپ در حال ترام
را بــه دســت گرفــت کــه جهــان شــاهد 
و  منطقه یــی  درگیری هــای  و  تنش هــا 
محلــِی فراوانــی اســت کــه بخشــی از آن هــا 
بــه صــورِت مســتقیم و غیرمســتقیم، محصول 
امریــکا توصیــف می شــود.  سیاســت های 
ــوولیت ها را  ــنگیِن مس ــار س ــن ب ــپ ای ترام
همــراه بــا مشــکاتی کــه در جامعــۀ امریــکا 
ــرای چهــار ســال آینــده بایــد  وجــود دارد، ب
حمــل کنــد و یــا بــا آن هــا بــه مبــارزه 
ــف  ــم تحلی ــخنرانی مراس ــردازد. او در س بپ
ــد،  ــرده می ش ــار ب ــه انتظ ــه ک ــود، آن گون خ
حــرف دندان گیــر و قابــل تأملــی مطــرح 
نکــرد کــه بتــوان در پرتــو آن به درســتی 
ــارۀ  ــِی او را درب ــی اصل ــنی، خط مش و روش
مســایل جهــان و منطقــه دریافــت، ولــی 
و  برخــی حرف هــا  البــه الی  از  می تــوان 
ــا  ــل ب ــگاهِ او در تعام ــوع ن ــه ن ــخنانش، ب س

ــرد. ــدا ک ــت پی ــان دس جه
 آقــای ترامــپ آن گونــه که برخــی تحلیل گران 
دســِت  سیاســت مداری  می کننــد،  مطــرح 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــت اس ــتی و ناسیونالیس راس
نگــران امنیــت و اقتصــاد امریکاســت تــا 
برابــری و دموکراســی. بــه همیــن دلیــل، 

وقتــی ســخنرانی اش در مراســم تحلیــف 
ادامــۀ  را  آن  بســـیاری ها  یافــت،  پایــان 
ســخنرانی های دوران مبــارزات انتخاباتــی اش 
قلمــداد کردنــد و گفتنــد کــه مخاطــب او نــه 
ــکا،  ــردم امری ــه ُکل م ــود و ن ــان ب ــردم جه م
ــود را  ــِی خ ــام اصل ــه پی ــت ک ــل او خواس ب
ــارزات  ــان مب ــه طــرف داران و هــواداراِن زم ب
انتخاباتــی اش یــک بــارِ دیگــر تجـــدید کند و 
ــِگ سیاســت ها و  ــکا را از چن ــه امری آن این ک
ــد.  ــی می بخش ــوک رهای ــت مداراِن مفل سیاس
آقــای ترامــپ هرچنــد بــه صــورِت مســتقیم 
ــی اش  ــارزات انتخابات ــان مب و مشــروح در زم
ــت،  ــزده اس ــی ن ــتان حرف ــورد افغانس در م
ولــی پــس از آن بــه گونــۀ مــوردی با مســایل 
داشــته  تماس هایــی  افغانســتان  و  منطقــه 
اســت. او در هنــگام ســخنرانی خــود در 
ــدی  ــارزۀ ج ــه مب ــت ک ــف گف ــِم تحلی مراس
بــا تروریســم خواهــد داشــت و همیــن طــور 
ــا  ــنبه ب ــه روز ش ــی ک ــت ویدیویی ی در صحب
ســربازان امریکایــی کــه در افغانســتان مســتقر 
ــف  ــی توصی ــا را عال ــِت آن ه ــتند، مأموری اس
ــما تشــکر  ــۀ ش ــن از هم ــت: "م ــرد. او گف ک
ــزار  ــتید، ه ــی هس ــردمِ عال ــما م ــم. ش می  کن
درصــد بــا شــما هســتیم، شــما بهتریــن کار را 
ــد  ــه می  دهی ــارزه را ادام ــد، مب ــام می دهی انج

و مــا پیـــروز خواهیــم شــد." 
چــه  بــا  ترامــپ  آقــای  این کــه  امــا   
رویکــردی تــاش خواهــد کــرد کــه در ایــن 
جنــگ پیــروز شــود، هنــوز کامــًا مشــخص 
ــا نگاهــی  نیســت. دولت مــردان کشــور کــه ب
ــدوار  ــد، امی ــایل می بینن ــه مس ــه ب خوش بینان
ــه از  ــی ک ــا قاطعیت ــپ ب ــای ترام ــه آق ــد ک ان
در ســخنرانی هایش  بــه حــال  تــا  خــود 
ــی  ــه یک ــان ب ــۀ پای ــد نقط ــان داده، بتوان نش
معضــاِت  خونین تریــن  و  مهم تریــن  از 
پــای  کــه  معضلــی  بگــذارد؛  منطقه یــی 
امریــکا را بــه افغانســـتان و منطقــه کشــاند و 
تــا بــا امــروز خســاراِت زیــادی را هــم بــرای 
امریــکا و هــم بــرای مــردم افغانســتان در پــی 

ــت.  ــته اس داش

در  افغانســتان،  دهه یــی  یک ونیــم  جنــگ 
دورۀ ترامــپ بــه کجــا خواهیــد انجامیــد؟ آیــا 
ــن  ــه خــود را از ای ــق خواهــد شــد ک او موف

معضــل، موفقانــه بیــرون بکشـــد؟
 پاســخ بــه ایــن ســوال ها، بــه راهبــرد و 
ــپ  ــای ترام ــه آق ــوط اســت ک ــی من اقدام های
در روزهــای آینــده اتخــاذ خواهــد کــرد. 
ــه  ــه بخواهــد ب ــه صــورِت واقع بینان اگــر او ب
ــه  ــان بگــذارد، ب ــۀ پای ــگ افغانســتان نقط جن
ــی  ــن اقدام ــِت چنی ــه فرص ــد ک ــر می رس نظ
ــارزه  ــار دارد. مب را به صــورِت بالقــوه در اختی
بــا تروریســم بــدون شــک تنها بــه افغانســتان 
ــوان  ــکار نمی ت ــی ان ــود؛ ول ــدود نمی ش مح
کــرد کــه این کشــور نقطۀ اساســی و کلیـــدی 
ــژه  ــه وی ــد. ب ــد باشـ ــارزه می توان ــن مب در ای
ــارزات  ــان مب ــپ در زم ــای ترام ــه آق این ک
سیاســت های  بــه  نســـبت  انتخاباتــی اش 

ــت.  ــز داش ــع انتقادآمی ــتان موض پاکس
مهــار  بــه  بتوانــد  اگــر  ترامــپ  آقــای   
تروریســـم در منطقــه، در سرچشــمه ها و 
ــک  ــدون ش ــود، ب ــل ش ــی آن نای ــع اصل مناب
موفقیــِت او در ایــن مبــارزه چشــم گیر و 
ــر  ــی اگ ــد. ول ــده باش ــم تعیین کنن ــاید ه ش
همچنــان ایــن موضــوع را چــون دیگــر 
زمــام داراِن ایــن کشــور بــه فراموشــی بســپارد 
ــود،  ــی ش ــای سیاس ــار مصلحت ه ــا دچ و ی
ــر  ــر تغیی ــوان منتظ ــورت نمی ت ــچ ص ــه هی ب
بنیـــادی و عمیــق در جنــگ افغانســتان بــود. 
ــگ افغانســتان  ــه جن ــرد ک ــد ک ــوش نبای فرام
ــور  ــن کش ــردمِ ای ــرای م ــه ب ــه ک همان گون
سرنوشت ســاز اســت، بــه همــان میــزان 
ــت  ــز اهمی ــز حای ــکا نی ــرای امری ــد ب می توان
دســتاوردی  چــه  بــا  »امریــکا  باشــد. 
ــن  ــد؟« ای ــرک کن ــتان را ت ــد افغانس می خواه
ــه  ــپ ب ــای ترام ــِم آق ــه تی پرسشــی اســت ک
ــِت  ــکان سیاس ــاال س ــه ح ــانی ک ــواِن کس عن
امریــکا را در دســت گرفتــه، بایــد بــه آن 
ــه  ــردم افغانســتان بی صبران ــد و م پاســخ دهن
ــه  ــم ب ــن تی ــگاهِ ای ــد ن ــه بدانن ــد ک منتظرن
مســایل منطقــه و به ویــژه افغانســتان چیســت. 
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ــِع  ــک منب ــه ی ــامی، ب ــزب اس ــاِن ح ــث آزادی زندانی بح
از  تبدیــل شــده و شــماری  بــرای بســیاری ها  درآمــد 
اعضــاِی ایــن حــزب را ثروتمنــد می ســازد. بعــد از توافقــی 
ــت و در  ــورت گرف ــار ص ــای حکمتی ــان ارگ و آق ــه می ک
ــا  ــان حــزب اســامی ره ــد زندانی ــه بای ــح شــد ک آن تصری
شــوند، اکنــون بــازارِ ایــن تجــارت رونــق گرفتــه و صدهــا 
ــِر مــواد مخــدر و دیگــر جنایــت کاران زیــر  طالــب، قاچاق ب
ــوند.  ــا می ش ــدان ره ــامی از زن ــزب اس ــتۀ ح ــامِ وابس ن
ــرد.  ــاره نشــر ک ــر و گزارشــی در این ب ــک، خب ــون ی تلویزی
ــا  ــت جمهوری، ب ــه ریاس ــد ک ــان می ده ــزارش نش ــن گ ای
ــق  ــامِ حــزب اســامی مواف ــر ن ــب زی ــاِن طال ــی زندانی رهای
اســت. زیــرا وقتــی ســخنان  آقــای خپلــواک رییــس 
زندانیــان  پرونده هــای رهایــی  بــر  نظــارت  کمیســیون 
حــزب اســامی را در نظــر بگیریــم، او اذعــان دشــته کــه در 
ــر  بســیاری از مناطــق کشــور نیروهــای حــزب اســامی زی
ــان  ــده اند. همچن ــی ش ــرده و زندان ــارزه ک ــان« مب ــامِ »طالب ن
ــای  ــه اعض ــت ک ــه اس ــز گفت ــار نی ــای حکمتی ــدۀ آق نماین
ــی  ــده و زندان ــب« جنگی ــام »طال ــر ن ــامی، زی ــزب اس ح
شــده انــد. وقتــی ایــن گــزاره را تحلیــل کنیــم، درمی یابیــم 
ــان دارد  ــت جمهوری جری ــودِ ریاس ــه در خ ــِل قص ــه اص ک
ــردم  ــعور م ــِر ش ــی در براب ــای فراوان ــا و حیله ه و ترفنده
ــانند  ــن ســخنان می رس افغانســتان طراحــی شــده اســت. ای
کــه حــزب اســامی زندانیــاِن قابــل توجهــی در زندان هــای 
کشــور نــدارد و فقــط تعــداد اندکــی از ایــن حــزب، زندانــی 
ــام حــزب  ــه ن ــد کــه ب ــان ان ــان طالب اســت. امــا ایــن زندانی
ــی  ــه بازی ی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــا می ش ــامی ره اس
بــرای نجــاِت طالبــان بــه راه افتــاده و بحــث صلــح بــا آقــای 
ــه  ــان ب ــرورِش طالب ــرای پ ــد ب ــۀ جدی ــک بهان ــار، ی حکمتی
شــمار می آیــد. مســلمًا وقتــی طالبــان از زنــدان رهــا 
می شــوند، جبهــۀ آنــان قــوت می گیــرد و ایــن نیروهــا 
مصیبت هــای تازه یــی را بــرای مــردم افغانســتان خلــق 

می کننــد. 
ــا  ــار ب ــا حکمتی ــح ب ــِق صل ــث تواف ــه بح ــت ک ــح اس واض
ــب بازی و  ــوع خیمه ش ــک ن ــد، ی ــه ش ــه گفت ــی ک وضعیت
ــزب  ــت. ح ــک و درد آور اس ــاده مضح ــناریوی فوق الع س
ــی نکــرده اســت.  ــچ تعهــدی را عمل ــون هی ــا کن اســامی ت
ــا و  ــی اش را ملغ ــکیات نظام ــوز تش ــار هن ــای حکمتی آق
ــا  ــت، ام ــرده اس ــت نک ــلیِم دول ــش را تس ــاح و مهمات س
ــتر  ــِی بیش ــی و جان ــای مال ــِن امتیازه ــی گرفت ــدیداً در پ ش
اســت. مهمان خانه هــای مجلــل بــا امکانــات نظامــی ـ 
ــن  ــای ای ــار اعض ــت در اختی ــوی حکوم ــه از س ــی ک امنیت
ــه  ــان آورده ک ــه می ــراس را ب ــن ه ــه، ای ــرار گرفت ــزب ق ح
ــتان  ــردمِ افغانس ــرای م ــی را ب ــراِت تازه ی ــز خط ــن مراک ای
ــۀ  ــه هم ــم ک ــر بپذیری ــر، اگ ــرف دیگ ــد. از ط ــق کنن خل
ــه بلکــه عضــو حــزب اســامی  ــب ن ــان، طال ــان طالب زندانی
ــد.  ــه شــمار نمی رون ــاِن سیاســی ب ــان زندانی ــد، بازهــم این ان
ــر  ــه به خاط ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه کس ــی ب ــی سیاس زندان
ــه  ــدان رفت ــه زن ــرم ب ــِت سیاســی ِ ن ــعار و فعالی ــره، ش مظاه
باشــد. آزاد کــردِن کســی کــه دســت بــه ســاح می بــرد، آدم 
ــناد  ــاِس اس ــر اس ــد و ب می کشــد و انتحــار و انفجــار می کن
ــازِی  ــا آزادس ــود، ب ــوس می ش ــی محب ــی و حقوق محاکمات
ــه  ــی ک ــت. کس ــاوت اس ــًا متف ــی کام ــِی سیاس ــک زندان ی
قتــِل نفــس کــرده و آدم کشــته و دســت بــه تــرور و انتحــار 
ــد مجــازات شــود. حکومــت هــم  و انفجــار زده اســت، بای
ــط  ــه توس ــد ک ــهیدانی را ببخش ــوِن آن ش ــدارد خ ــق ن ح
ــن  ــِی ای ــان رهای ــه شــده اســت. همچن ــان ریخت ــن زندانی ای
زندانیــان، آن هــم بــا سندســازی و جعــل و تزویر، بــه اهداِف 
خاصــی صــورت می گیــرد کــه تبدیــل کــردِن افغانســتان بــه 
ــا ایــن  ســرزمیِن دهشــت و وحشــت، یکــی از آن هاســت. ب
ــردم  ــِق م ــه در ح ــی ک ــن ظلم ــد از ای ــت بای حســاب، دول
ــخ،  ــگاه تاری ــد و در پیش ــت بکش ــود، دس ــب می ش مرتک
ــچ  ــه هی ــت، بی آن ک ــی دول ــازد. وقت ــیاه نس ــود را رو س خ
قــدمِ مثبتــی از جانــب حــزب اســامی برداشــته شــود، همــۀ 
ــی  ــزد، یعن ــار می ری ــای حکمتی ــاِی آق ــه پ ــش را ب امکانات
ــن  ــی در ای ــچ نقش ــدن هی ــز قربانی ش ــتان ج ــردم افغانس م
ــن اســت  ــردم از ارگ ای ــا خواســت م ــد. ام پروســه نیافته ان
کــه بــه جــای ظلــم، عدالــت را رعایــت کنــد و بــه چشــم 

ــد.  ــار نزن ــان خ ــه تن ش ــاک و ب ــردم خ م
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ابوبکر صدیق
ــک  ــکیل ی ــکا از تش ــد امری ــت جدی ــات دول مقام
حــرف  افغانســتان  در  تروریســم  ضــد  ایتــاف 
ــایه  ــه و همس ــورهای منطق ــهم کش ــه س ــد ک می زنن

افغانســتان در آن ملمــوس باشــد.
ــکا  برخــی از مقامــات امریکایــی می گوینــد کــه امری
بــرای ســرکوب تروریســتان در افغانســتان بایــد 
روابــط خــود را بــا رهبــران بــا اعتمــاد بلــوچ، ســندی 
ــان،  ــازد و هم چن ــتحکم س ــتان مس ــتون پاکس و پش
پــای کشــورهای چیــن، هنــد و آســیای میانــه را برای 

ــه ایــن ایتــاف بکشــاند. ســرکوبی تروریســتان ب
ــکا یکــی از بازیگــران اصلــی جنــگ افغانســتان  امری
ــن  ــپ در تازه تری ــد ترام ــود و دونال ــوب می ش محس
ــه  ــرام گفت ــور در بگ ــن کش ــان ای ــا نظامی ــت ب صحب
اســت کــه شــما وظیفــه فرامــوش ناشــدنی را انجــام 
ــودی  ــه ناب ــرده ک ــد ک ــپ تأکی ــای ترام ــد. آق می دهی
ــرار  ــان ق ــای آن ــت  برنامه ه ــش در اولوی ــروه داع گ

دارد.
ــد  ــاور دارن ــان ب ــی از آگاه ــال، برخ ــن ح در همی
ــتان  ــی افغانس ــاع فعل ــاف در اوض ــکیل ایت ــه تش ک
ــرا برحــی از کشــورهای منطقــه از  ناممکــن اســت، زی

تروریســتان حمایــت می کننــد. 
ــرده ابهــام در  ــد کــه افغانســتان در پ ــاور دارن ــان ب آن
سیاســت خارجــی دولــت جدیــد امریــکا بــه رهبــری 
ــام  ــن ابه ــع ای ــرای رف ــرار دارد، ب ــپ ق ــد ترام دونال
ــال  ــکا در قب ــد امری ــرد جدی ــدن راهب ــی ش و عمل

ــاز اســت. ــان بیشــتر نی ــه زم افغانســتان ب
داکتــر جعفــر مهــدوی عضــو مجلــس نماینــده گان در 
مصاحبــه بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: اســتراتیژی 
جدیــدی کــه امریــکا بــه اســاس آن می خواهــد 
ــه  ــد ک ــکیل ده ــم تش ــد تروریس ــاف ض ــک ایت ی
ســهم کشــورهای منطقــه و همســایه افغانســتان 
در آن ملمــوس باشــد، اســتراتیژی تــازه اســت و 

عملی شــدن آن بــه زمــان نیــازد دارد.
آقــای مهــدوی تشــکیل چنیــن اجماعــی را در حــال 
ــای افراطــی  ــد: گروه ه ــد دانســته می گوی حاضــر بعی
ــزار  ــوان اب ــه عن ــر ب ــال حاض ــتان در ح و تروریس

ــد.  ــرار دارن ــان ق ــه و جه ــای منطق ــت قدرت ه دس
ایــن عضــو کمیســیون بین المللــی مجلــس نماینده گان 
برنامــه دونالــد ترامــپ کــه تازه وارد کاخ ســپید شــده 
را در امــر دســت یافتــن بــه اجمــاع ضــد تروریســم 
ــاور  ــه ب ــرا ب ــد، زی ــوار می دان ــتان کار دش در افغانس
ــزاری  ــتفاده اب ــم اس ــه از تروریس ــورهایی ک او، کش
ــه  ــادق ب ــا ص ــن گروه ه ــا ای ــارزه ب ــد در مب می کنن

ــند. ــر نمی رس نظ
امــا آقــای مهــدوی می گویــد: ریشــه  گروه هــای 
ــکانیده  ــان خش ــز اصلی ش ــد در مراک ــتی بای تروریس

ــوند.  ش
ــراز امیــدواری می کنــد کــه تفاهــم  آقــای مهــدوی اب
ــن  ــن در منازعــات ســوریه و اوکرای ــا پوتی ترامــپ ب

روی اضــاع افغانســتان تأثیــرات مثبــت  گــذارد.
ــورای  ــون و ش ــران پنتاگ ــه رهب ــرد ک ــح ک او  تصری
امنیــت امریــکا کــه توســط ترامــپ انتخــاب شــده اند، 
برنامــۀ آقــای ترامــپ را کــه نزدیکــی با روســیه اســت 
بــا چالــش روبــرو خواهنــد کــرد، زیــرا بیشــتر مــردم 

ــد. ــن کشــور روســیه را دشــمن می پندارن ای
بــه گفتــۀ او، افغانســتان در حــال حاضــر دچــار 
بحــران سیاســی داخلــی اســت و اگــر ایتافــی جهــت 

ــاف  ــک ایت ــود ی ــکیل ش ــم تش ــا تروریس ــارزه ب مب
ــود. ــد ب ــکننده خواه ش

ــاع  ــک اجم ــر ی ــه اگ ــرد ک ــان ک ــدوی بی ــای مه آق
نســبی بــرای تحــت فشــار قــرار دادن کشــورهایی کــه 
ــع  ــرد اهــداف و مناف ــرای پیــش ب ــه ب از تروریســم ب
شــخص اســتفاده می کننــد تشــکیل شــود عمــل 
ــاالی کشــورهای  ــا اهــرم فشــار ب شایســته اســت؛ ام
حامــی تروریســم را می تــوان از راه دپلوماتیــک و 
ــکا  ــه امری ــرد ک ــز وضــع ک تحریم هــای اقتصــادی نی

ــدرت دارد. ــن ق ــر ای ــال حاض در ح
بــه بــاور آقــای مهــدوی حمایــت از گروه هــای 
ــی  ــر جدای ــه به خاط ــی ک ــب و گروه های ــه طل تجزی
طلبــی اعمــال تروریســتی را انجــام می دهنــد نــه تنهــا 
ــود  ــه نمی ش ــا در منطق ــش تنش ه ــث کاه ــه باع ک

ــد. ــش می ده ــش را افزای ــن تن ــه ای بلک
روابــط  مســایل  آگاه  میــر  هــارون  هم چنــان، 
ــد  ــه ض ــاع ب ــکیل اجم ــورد تش ــز در م ــل نی بین المل
ــش از  ــوز پی ــد: تاهن تروریســم در افغانســتان می گوی
ــد  ــت جدی ــرد دول ــورد راهب ــا در م ــت ت ــت اس وق
امریــکا در مبــارزه بــا پدیــده تروریســم در افغانســتان 

ــرد.  ــورت گی ــث ص بح

آقــای میــر افــزود کــه تعهــد امریــکا بــرای افغانســتان 
تــا ســال ۲۰۲۰ پــا برجــا اســت و مبــارزه بــا 
ــد  ــزرگ اداره جدی ــای ب ــی از برنامه ه ــم یک تروریس

ــود. ــد ب ــکا خواه امری
ــط  ــه رواب ــاور دارد ک ــی ب ــن آگاه مســایل بین الملل ای
ــه  ــان از جمل ــه و جه ــای منطق ــا قدرت ه ــکا ب امری
چیــن، هنــد و روســیه تأثیــر مثبــت در قبال افغانســتان 
ــا امریــکا تأثیــر  خواهــد داشــت. نزدیکــی  روســیه ب
مثبــت در افغانســتان دارد، در حالــی کــه تنش هــا بــه 
ــرات منفــی  ــکا تأثی ــن و امری ــان چی ــده می وجــود آم

ــذارد. ــه می گ ــود را در منطق خ
آقــای میــر خاطــر نشــان کــرد کــه هنــوز افغانســتان 
در پــرده از ابهامــات سیاســت خارجــی امریــکا قــرار 
دارد؛ امــا بایــد منتظــر بــود کــه اداره ترامــپ در مــورد 
ــد  ــتراتیژی را روی دســت  خواه افغانســتان چــه اس

گرفــت.
ــت از  ــک هی ــب ی ــه عنقری ــاور دارد ک ــر ب ــای می آق
اداره امریــکا بــه افغانســتان ســفر خواهــد کــرد و بــا 
نظامیــان امریــکا در افغانســتان ماقــات کنــد و راهبرد 
ــم در  ــا تررویس ــارزه ب ــور را در می ــن کش ــد ای جدی

میــان خواهــد گذاشــت.
ــی  ــناتور امریکای ــک س ــخنان ی ــه س ــه ب او در رابط
ــرار  ــرای تحــت فشــار ق ــکا ب ــه اســت، امری کــه گفت
ــود را  ــط خ ــد رواب ــتی بای ــای تروریس دادن گروه ه
ــندی و پشــتون  ــوچ، س ــاد بل ــل اعتم ــران قاب ــا رهب ب
ــات  ــد، گفــت کــه ایــن نظری ــرار کن در پاکســتان برق
شــخصی افــراد اســت و بیــان گــر سیاســت خارجــی 

امریــکا نمی باشــد. 
ــوری  ــناتور جمه ــک س ــه ی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــد  ــد بدان ــکا بای ــه اســت کــه امری ــکا گفت خــواه امری
کــه پاکســتان دوســت آن نیســت و بایــد کمک هــای 
اقتصــادی و نظامــی خــود را بــه ایــن کشــور متوقــف 
بســازد، زیــرا پاکســتان از طالبــان کــه دوســتان و اتباع 

ــد. ــت می کن ــانند، حمای ــل می رس ــی را بقت امریکای
ــد  ــاالت متحــده بای ــر، ای ــۀ ســناتور رورا باک ــه گفت ب
مذاکــرات را بــا رهبــران بــا اعتبــار بلــوچ، ســندی و 
پشــتون در پاکســتان آغــاز نمایــد و کشــورهای دیگــر 
منطقــه ماننــد، چیــن، هنــد و جمهوری هــای آســیای 
ــرکوب  ــی را س ــرده و افراطگرای ــا ک ــه را یکج میان

نمایــد.
بــه گفتــۀ ســناتور رورا باکــر، یــک افغانســتان صلــح 
ــه  ــد ب ــیا می توان ــادی آس ــه اقتص ــز جامع ــز و ج آمی
ــه آســایش و آرامــی کــه  حالــت عــادی برگــردد و ب
بــه آن نیــاز دارد و مســتحق آن می باشــد دســت 

ــد. یاب

هارون مجیدی
داروهای  فروش  از  افغانستان  شهروندان  از  شماری 
بی کیفیت در کشور شکایت کرده و می گویند، با آن که 
اما  می کنند،  بلند خریداری  بسیار  قیمت  به  را  داروها 

هیچ نوع اثر مثبت بر بهبود صحت شان ندارد.
در این حال، پزشکان به این باور اند که داروهای دارای 
کیفیف پایین سبب بروز بیماری های گوناگون شده و 

عوارض جانبی مصرف دارو را بیشتر می سازد.
احمد صمیم، یکی از شهروندان کابل می گوید، تجویز 
داروهای بی  کیفیت، شهروندان را سرگردان ساخته و به 
همین دلیل افرادی که از وضعیت مالی بهتر برخوردار 
باشند، مجبور اند جهت تداوی به سایر کشورها سفر 

کنند.
اتفاق  بارها  می گوید،  نیز  کابل  دیگر  شهروند  شفیق، 
افتاده که مقدار زیاد دارو خریداری کند و برای مداوی 
یک بیماری به چندین پزشک برود، اما داروها هیچ اثر 

برای بهبودی او نداشته باشند.
داروهای  مصرف  با  موارد  بسا  در  که  می گوید  او 

بی کیفیت به بیماری های دیگر گرفتار شده است.
در  که  کسانی  تا  می خواهد  مسووالن  از  این شهروند 
واردکردن و فروش داروهای بی کیفیت نقش دارند را 
به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند و هم چنان از 
مسووالن در وزارت صحت می خواهد تا همه داروهای 

بی کیفیت را از سطح شهر جمع آوری و نابود کنند. 
موجودیت  عامه،  صحت  وزارت  در  مسووالن  اما، 
داروهای بی  کیفیت در داروخانه های شهر کابل را تایید 

داروها  ورود  جلو  نمی توانند  که  می گویند  و  می  کنند 
بی کیفیت را بگیرند.

کشور  سراسر  در  که  می گویند  وزارت  این  مسووالن 
8۰۰ شرکت داروی بی کیفیت وارد می کنند.

کشور  عامۀ  صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین  داکتر 
در  دارو  واردات  بر  مرجع  چندین  این که  از  انتقاد  با 
افغانستان نظارت دارند، می گوید که این وزارت یک 
طرح جدید برای نظارت بر واردات دارو را ارایه کرده و 
مراکز کنترل کیفیت را نیز در شهرهای بزرگ، شهرهای 

مرزی افغانستان و شهر کابل ایجاد کرده است.
درصد   ۲۵ تا   ۲۰ حدود  که  می دهد  نشان  آمارها 
داروهای وارداتی به شکل قاچاق به ویژه از پاکستان و 

ایران وارد می شوند.
به گفتۀ مسووالن، قاچاق دارو یک چالش بزرگ برای 
ممکن  زیرا  است،  بازرگانان  و  عامه  صحت  وزارت 
است داروهای بی کیفیت و تاریخ گذشته، از این طریق 

وارد افغانستان شوند.
در این حال، مسووالن در دادستانی ُکل اعام کرده اند 
که فروشندهگاِن دارو و مواد غذایی بی کیفیت مجازات 

می شوند.
مسووالن در ادارۀ دادستانی ُکل کشور می گویند، پس 
از این با کسانی که دارو و مواد غذایی بی کیفیت و یا 
برسانند،  به فروش  و  وارد  در کشور  را  تیرشده  تاریخ 

برخورد جدی و قانونی شده و مجازات می شوند.
این اداره با نشر خبرنامه یی هم چنان گفته است که فرید 
حمیدی، دادستان ُکِل کشور گفته است که این موضوع 

دادستانی کشور مطرح شده  عالی  در نشست شورای 
و فیصله گردید که هیچ کسی حق ندارد مواد غذایی و 
داروهای بی کیفیت و تاریخ تیرشده را در کشور وارد و 

یا به فروش برساند.
دادستانی  ادارۀ  وظیفۀ  که  است  گفته  حمیدی  آقای 
حمایت از حق صحت و حیات شهروندان کشور بوده 

و با متخلفان برخورد جدی می شود.
پیش از این، کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با 
فساد اداری اعام کرده بود که قاچاق دارو در کشور 
این  گزارش  بنیاد  بر  دارد.  گونۀ سرسام آور جریان  به 

داخل  به  و  تولید  پاکستان  در  که  داروهایی  کمیته، 
این  دارد و در  پایینی  کیفیت  افغانستان وارد می شود، 

راستا نظارت دقیق صورت نمی گیرد.
مورد  داروی  درصد   ۹۵ افغانستان  حاضر  حال  در 
ورود  اما  می کند،  وارد  کشور  از  بیرون  از  را  نیازش 
تاریخ  و  غیرمجاز  تقلبی،  تجاری،  بی کیفیت  دارو های 
خطر  با  را  افغانستان  مردم  صحت  کشور،  به  گذشته 
مواجه کرده است. نبود کیفیت در داروهای وارد شده 
از  خارج  به  درمان  برای  بیماران  تا  است  شده  سبب 

کشور سفر کنند.

امـریکا و ایتـالف منـطقه یی 
مبـارزه با تروریسم در افغـانستان

دادستانی ُکل:

ACKUواردکننده گان داروی بی کیفیت مجازات خواهند شد
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بخش نهــم و پایانی

بشـر بـا وجـود سـال های طوالنـی کـه صرف 
دانـش آموختـن کرده اسـت، در برابر بسـیاری 
در جهـان، هم چنـان  موجـود  پرسـش هاي  از 
ناتـوان اسـت؛ پرسـش هایي کـه توانایی هـای 
علمـی انسـان را در زمینه هـای فیزیک، ریاضی 
و نجـوم زیـر سـوال می بـرد. پـروژۀ کشـف 
برتریـن رازهـای علـم چند سـال پیش توسـط 
نشـریۀ "الیـو سـاینس" آغاز شـد و طـی آن از 
در  زمینه هـای مختلـف  در  دانشـمند  چندیـن 
این بـاره پرسـش هایي پرسـیده شـد. در نهایت 
از میـان 1۴ پدیـدۀ مطـرح شـده، 1۰ پدیـده به 
کـه  بی پاسـخي  پرسـش هاي  برتریـن  عنـوان 
به سـر  آن  در جسـت وجوی  انسـان هم چنـان 

می بـرد، توسـط ایـن نشـریه ارایه شـد. 
عامل تکامل چیسـت: بارها تکرار شـده است 
کـه عامل شـکل گیری تکامـل انتخـاب طبیعی 
اسـت. ایـن دلیـل بـه عنـوان ماشـین اصلی که 
تولیـد ارگانیسـم ها و موجـودات پیچیـده را به 
از  یکـی  عنـوان  بـه  هم چنیـن  و  دارد  عهـده 
برتریـن تیوری هـای علمـی شـناخته می شـود. 
امـا آیـا تکامل بـر اسـاس انتخاب طبیعـی تنها 
ارگانیسـم های  شـکل گیری  بـرای  توضیـح 
پیچیـده اسـت؟ بـه گفتـۀ ماسـیمو پیگلیوجـی 
از بخـش اکولـوژی و تکامل دانشـگاه اسـتونی 
از  یکـی  پرسـش  ایـن  نیویـارک،  در  بـروک 

برتریـن رازهـای کنونی علم به شـمار می رود. 
آیـا تکامـل تنهـا تحـت تاثیـر انتخـاب طبیعی 
در  نیـز  دیگـری  یـا خصوصیـات  دارد  قـرار 

شـکل گیری آن دخیـل هسـتند؟ 
می دهـد:  رخ  چـه  زلزلـه  یـک  درون  در 
فهرسـت  در  پرسشـي  چنیـن  قرارگیـری 
ذهـن  از  دور  کمـی  جهـان،  علمـی  رازهـای 
بـه نظـر می آیـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 
انسـان تـا کنـون اطاعـات دقیقـی از آن چـه 
در اعمـاق سـیارۀ زادگاهـش در حـال وقـوع 
اسـت، نـدارد. متخصصـان می تواننـد بـا دقتی 
بـاال مـکان آغـاز و نـوع گسـلی کـه در آغـاز 
زلزله شـرکت داشـته اسـت را تعیین کنند. حتا 
امـکان پیش بینـی مـدت پس لرزه ها نیـز وجود 
دارد. امـا تـا کنـون به صورت قطعـی آن چه در 
هنـگام زلزلـه در حـال وقوع اسـت، مشـخص 
نشـده. طبیعـت و نیروهای طبیعی که گسـل ها 
را حفـظ کـرده و سـپس آن ها را رهـا می کنند، 

هم چنـان ناشـناخته باقـی مانـده انـد. 
تـام هیتـون زمین شـناس دانشـگاه کلتـک باور 
دارد مشـکل لغـزش اصطکاکـی در زلزله هـا، 
موجـود  مشـکات  اصلی تریـن  از  یکـی 
در علـوم زمینـی اسـت و اکنـون بـه یکـی از 
بزرگ تریـن رازهـا در اصـول فیزیکـِی زلزلـه 

تبدیـل شـده اسـت. 
من کیسـتم: طبیعت خودآگاهی از گذشـته های 
شـناختی  دانشـمندان  و  روان شناسـان  دور 
بـود. جـوزف  کـرده  پریشـان و سـردرگم  را 
نیویـارک  دانشـگاه  عصب شـناس  دیاکـس 
معتقـد اسـت در حالـی که انسـان بر ایـن باور 
اسـت کـه عاملـی مسـتقل بـه حسـاب می آید، 
این گونـه نیسـت. تمامـی اعمـال انسـان تحت 
تاثیـر فرایندی ناخودآگاه و محیطـی قرار دارد. 
هوشـیارانه،  تصمیم گیـری  چه گونگـی  درک 

داشـتن ذهنـی مسـتقل و شـخصی، روح و... 
از عواملـی هسـتند کـه پاسـخ آن هـا بیـش از 
چندیـن دهـه از انسـان فاصله دارنـد. این گونه 
بـه نظر می رسـد که بشـر زمان زیـادی را برای 
پاسـخ دادن بـه حیاتی تریـن پرسـش زنده گـی 

خـود نیـاز خواهد داشـت. 
بـر روی زمیـن شـکل  زنده گـی چه گونـه 
گرفته اسـت: نخسـتین شـواهد نشـان می دهد 
بـه  زمیـن  در  میکروب هـا  اولیـۀ  حیـات  کـه 
بیـش از سـه بیلیـون سـال پیـش بازمی گردد و 
هیچ کـس از چه گونگـی آغـاز آن آگاه نیسـت. 
ایده هـای مختلفـی ماننـد واکنش هـای کیمیایی 
دارنـد.  وجـود  دریاهـا،  بسـتر  در  زنجیره یـی 
دانشـگاه  بیولوژیسـت های  از  نورتـآپ  دیانـا 
نیومکزیکـو معتقـد اسـت تیوری هـای زیـادی 
ارایـه شـده اسـت کـه  دربـارۀ منشـا حیـات 
اثبـات و یـا رد آن هـا بسـیار سـخت و پیچیده 

بود.  خواهـد 
مغـز انسـان چه گونـه عمـل می کنـد: برخی 
بـر ایـن بـاور انـد کـه تسـلط کاملی بر پاسـخ 
علمی این پرسـش ایجاد شـده اسـت. در واقع 
نمی تـوان انـکار کـرد کـه نسـبت بـه دهه های 
گذشـته، اطاعـات بسـیار بیشـتری از عملکرد 
بـا  امـا  انسـان قـرار گرفتـه؛  مغـز در اختیـار 
وجـود بیلیون هـا نـرون عصبـی که هـر یک از 

هـزاران اتصال برخـوردار انـد، نمی توان گفت 
کـه انسـان دربـارۀ عملکـرد مغـز بـه قطعیـت 

است.  رسـیده 
اسـکات هیوتـل از مرکز علوم عصب شـناختِی 
دانشـگاه داک دربـارۀ ایـن موضـوع می گویـد: 
انسـان بـر ایـن باور اسـت کـه مغز را بـه گونۀ 
کامـل درک کـرده اسـت، یـا حداقـل هـر فرد 
بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه داشـته، مغـز خود 
را درک کـرده اسـت. امـا تجربیـات شـخصی 
بـرای  بسـیار ضعیفـی  راهنمـای  انسـان،  هـر 
کشـف عملکـرد کامـل مغز به شـمار مـی رود. 
چه گونگـی  جملـه  از  زیـادی  پرسـش هاي 
شـبکه های  تشـکیل  چه گونگـی  مطالعـه، 
به خاطـر  یادگیـری،  چه گونگـی  نرونـی، 
حرکـت  شـنیدن،  ورزیـدن،  عشـق  سـپردن، 
کـردن و یـا هـر عمـل دیگـری دربـارۀ مغـز 
انسـان بی پاسـخ باقی مانـده اسـت. درصورتی 
کـه بتـوان مغـز را درک کـرد، انسـان خواهـد 
توانسـت تمامـی ظرفیت هـا و محدودیت هـای 
فکـری، احساسـی، اسـتداللی، عشـق و تمامی 

کنـد.  را درک  جنبه هـای حیـات 
بقیـة جهان کجاسـت: دانشـمندان پاسـخ این 
مرمـوز  پدیده هـای  بـه  توجـه  بـا  را  پرسـش 
مـاده و انـرژی تاریـک، بخـش تاریـک جهـان 
گونه هـای  تمامـی  تنهـا  واقـع  در  می نامنـد. 
مـاده و انـرژی کـه تـا کنـون در جهـان یافتـه 
شـده انـد، تنهـا چهـار درصـد از کل مـاده و 
را تشـکیل  واقعـی و موجـود جهـان  انـرژی 
می دهنـد؛ میزانـی کـه با هیـچ برابـری می کند. 
۹6 درصـد باقی مانـده هم چنـان ناشـناخته انـد 
دورتریـن  بـه  آن  یافتـن  بـرای  دانشـمندان  و 
نقـاط زمیـن روی  نقـاط فضـا و عمیق تریـن 

آورده انـد. 
بـرود  گرانـش چیسـت: شـاید گمـان  عامـل 

کـه جاذبـۀ زمیـن کامـًا درک شـده و هیـچ 
را  آن  نیوتـون  زیـرا  نـدارد،  مرمـوزی  نکتـۀ 
کـرده  کشـف  گذشـته  بسـیار  زمان هـای  در 
اسـت. نیـروی گرانـش، یکـی از ضعیف تریـن 
جهـان  در  کنـون  تـا  کـه  اسـت  نیروهایـی 
شناسـایی شـده و در حالت اسـتاندارد فیزیکی 
هیـچ توضیحـی بـرای چه گونگی عملکـرد آن 
وجـود نـدارد. نظریه پـردازان معتقـد اند شـاید 
ایـن نیرو در اثـر ذرات بی حجـم و کوچکی به 
نـام گراویتون هـا کـه در میدان هـای گرانشـی 

جریـان دارنـد، شـکل گرفتـه باشـد. 
مارک جکسـون، یکی از نظریه پـردازان فیزیک 
در البراتـوار فرمـی در ایلینویـز معتقـد اسـت، 
گرانـش از آن چـه در حالـت اسـتاندارد فیزیک 
توضیـح داده می شـود، کامـًا متفـاوت اسـت. 
زمانـی کـه دربـارۀ تعامـات کوچک گرانشـی 
پاسـخ هاي  می گیـرد،  انجـام  محاسـباتی 
غیرعقانـی به دسـت می آیـد و می تـوان گفـت 
علـم ریاضـی در توضیـح ایـن مسـایل کامـًا 

اسـت.  ناتوان 
آیـا نظریه یی بـرای توضیـح همه چیز وجود 
اسـتاندارد  مودل هـای  از  فیزیکدانـان  دارد: 
کـه می تواننـد جهـان  انـد  برخـوردار  خوبـی 
هسـتی را بـه صـورت ذراتی ترسـیم کنـد تا به 
ایـن وسـیله بتـوان کوچک تریـن جـرم و مـادۀ 
موجـود در جهـان را از مغناطیـس گرفتـه تـا 
اتم، توضیـح داد. مودل های اسـتاندارد فیزیکی 
ذرات را نقاطـی بسـیار ُخـرد می پندارنـد کـه 
بیشـترین آن هـا حامـل نیروهای بنیانی هسـتند. 
دو مشـکل بزرگـی کـه ایـن مودل هـا در پـی 
دارنـد، عدم توانایی توضیـح گرانش و نامفهوم 
شـدن در توضیـح نیروهـای بـزرگ اسـت. در 
توضیـح  توانایـی  بـا  نظریه یـی  کـه  صورتـی 
بـه  اولیـه  جهـان  خارق العـادۀ  انرژی هـای 
وجـود آیـد که بسـیاری ارایـۀ چنیـن نظریه یی 
را غیرممکـن می داننـد، می تـوان گفـت تیوری 

جهانـی فیزیـک بـه واقعیت پیوسـته اسـت. 
آیـا حیـات بیگانـه گان واقعیـت دارد: حیـات 
همه جـا، حداقل در سـیارۀ زمین حضـور دارد. 
تمامـی  در  آن  دادن  بسـط  ایـن صـورت،  در 
جهـان، امـری منطقـی به نظر می رسـد. بـا این 
حـال، نمونه هـا و مطالعـات انجـام گرفتـه تنها 
در محـدودۀ زمینـی بـوده اسـت و بـه همیـن 
دلیـل بسـیار کوچک به شـمار می روند. انسـان 
اکنـون آگاه اسـت که عناصر حیـات به صورت 
وسـیعی پراکنـده شـده و منظومـۀ خورشـیدی 
مشـابه منظومـۀ خورشـیدی زمین وجـود دارد. 
جیـل تارتـر مدیر مرکـز تحقیقـات SETI در 
از تخیـات،  انسـان  کالیفورنیـا معتقـد اسـت 
حداقـل  پـس  اسـت؛  شـده  سـاخته  و  مملـو 
می تـوان تصـور کـرد کـه حیـات دیگـری نیـز 
دور از چشـمان انسـان وجـود دارد. بـه گفتـۀ 
فرانـک ویلـژک، برنـده جایزه نوبل موسسـه ام 
آی تـی، نـوع بشـر از میـان ۴.۵ بیلیـون سـال 
تاریـخ شـکل گیری زمیـن تنهـا طی ۲۰۰ سـال 
گذشـته بـه تمـدن علمـی تکنولوژیکی دسـت 
یافتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، می تـوان انتظـار 
تکنولوژیکـی  و  علمـی  تمدن هـای  داشـت 
زیـادی وجود داشـته باشـند که بـه میلیون ها و 
شـاید بیلیون ها سـال زمـان برای توسـعه یافتن 

نیـاز خواهند داشـت. 
مهم تریـن،  شـد:  آغـاز  چه گونـه  جهـان 
قدیمی تریـن  و  مرموزتریـن  اصلی تریـن، 
پرسـش بی پاسـخ در میـان انسـان ها اسـت کـه 
تمامـی اسـرار دیگـر جهـان را زیر شـعاع خود 
قـرار داده اسـت. برخـی نظریه هـا اعـام کرده 
انـد کـه جهـان در حـدود 1۳.7 بیلیـون سـال 
پیـش و پـس از پدیده یـی به نام انفجـار بزرگ 
آغاز شـده اسـت. پـس از این انفجـار همه چیز 
در مـدت کوتاهـی شـکل گرفـت و در کمتر از 
یک چشـم بـه هـم زدن تحـت تاثیـر پدیده یی 
بـه نـام تـورم کیهانـی، ابعـاد کیهانـی بـه خود 
گرفـت. تیوری تورم کیهانی از ایده های بسـیار 
قدرتمنـدی اسـت کـه تا کنـون امـکان اثبات و 
بررسـی شـکل گیری آن به وجود نیامده اسـت. 
تـا زمـان بی پاسـخ باقی مانـدن چنین پرسشـي 
ـ پرسشـي در علـم محـدود بشـرـ  هیچ یک از 
دیگـر پرسـش ها نیـز مجالی بـرای یافته شـدن 

و کشـف شـدن پیـدا نخواهـد کرد.

پرسش های بی پاسخ علمی در جهان

محمدمجید عبدالهی 
ــت  ــح داده اس ــطو توضی ــِت ارس ــۀ سیاس ــار ترجم ــت در پیش گفت ــد عنای حمی
ــای  ــه معن ــهر ب ــکار دارد. ش ــاوِت آش ــی تف ــا polis یونان ــهر ب ــوم ش ــه: مفه ک
جایــگاه زیســت مردمــان را در یونانــی asty می نامیدنــد. polis در آغــاز 
ــر یافــت  ــا مفهــومِ آن تغیی ــای asty ســاخته می شــد ام ــود کــه در پ ــی ب قلعه ی
و بــه معنــی جامعــۀ منظــم سیاســی بــه کار رفــت. برخــی از محققــان می گوینــد 
ــای جامعــۀ سیاســی یــک  ــه معن ــن به خصــوص ب کــه واژۀ polis در اســناد آت
ــای  ــه معن ــر، ب ــارت بهت ــه عب ــا ب ــر و ی ــا کشــورهای دیگ ــاط ب کشــور در ارتب
 demis »ــوس ــر آن واژه »دم ــده و در براب ــور آم ــل« کش ــخصیت بین المل »ش
ریشــۀ دموکراســی بــر مجموعــه ســازمان داخلــی یــک شــهر اطــاق می شــده 

اســت. 
بنــا بــر ایــن، اگــر واژۀ پولیــس را از زبــان یونــان باســتان جــدا کنیــم، واژۀ شــهر 
ــم  ــی، عل ــی یونان ــت در معن ــع سیاس ــد. در واق ــد ش ــی خواه ــت بی معن ـ دول
حکومــت بــر شــهر بــود. ایــن معنــی را ســی لــی مطــرح کــرده و سیاســت را 
ــر کــرد کــه  ــن تعبی ــد چنی ــی را نبای ــن معن ــا ای ــده اســت. ام ــم شــهرها نامی عل
حــدود یــا جهان بینــی متفکــران سیاســی یونــان باســتان محلــی یــا تنــگ بــوده 
ــر و گســترده تر  ــا از بســیاری جهــات عمیق ت اســت. بررســی های سیاســِی آن ه
ــان  ــای یون ــهر ـ دولت ه ــی ش ــس از فروپاش ــه پ ــود ک ــی ب از آن جهان بینی های
ــن  ــۀ امروزی ــه کار رفت ــه شــده و ب ــوم پذیرفت ــدار شــد. مفه ــتان پدی و روم باس
ــه  ــت ب ــروز واژۀ سیاس ــی رود. ام ــر م ــت فرات ــم سیاس ــوم عل ــت از مفه سیاس
مســایل جــاری حکومــت و جامعــه کــه ماهیــت اقتصــادی و سیاســی در مفهــوم 
علمــی دارنــد، اشــاره می کنــد. بــه گفتــۀ رابــرت دال »سیاســت یکــی از حقایــق 
غیــر قابــل اجتنــاب زنده گــی بشــر اســت. انســان ها در هــر لحظــه از زمــان بــه 
نوعــی بــا مســایل سیاســی درگیــر می باشــند« »تنهــا از راه رونــد سیاســی اســت 
کــه انســان می توانــد امیــدوار باشــد زنده گــی خــود را بــر پایــۀ خــرد و کمــاِل 

ــد.«  ــرار ده ــا ق مطلوب ه
ــت  ــه کار سیاس ــه ب ــی ک ــت: »آدم ــه اس ــه گفت ــک مرثی ــی در ی ــس یونان پریکل
ــهر  ــد او را ش ــه بای ــت، بلک ــی آزار نیس ــهروند ب ــت ش ــتۀ صف ــردازد، شایس نپ
ــت  ــه سیاس ــی ب ــود کس ــه می ش ــه گفت ــی ک ــم.« وقت ــت بدانی ــدی بی خاصی ون
عاقــه دارد، مقصــود آن اســت کــه او بــه مســایل جــاری کشــور ماننــد مســایل 
صــادرات و واردات، مســایل مربــوط بــه کار و کارگــر، روابــط قــوۀ مجریــه بــا 
ــر  ــیاری دیگ ــی و بس ــازمان های سیاس ــزاب و س ــای اح ــه، فعالیت ه ــوۀ مقنن ق
ــی توجــه  ــای سیاســی ـ اقتصــادی و فرهنگــی ـ اجتماع از مســایل و فعالیت ه
ــت مدار  ــت و سیاس ــم اس ــک عل ــر از ی ــت فرات ــی، سیاس ــن معن دارد. در ای
ــری  ــال دارد و تصمیم گی ــرکت فع ــایل ش ــه مس ــت در این گون ــی اس ــم کس ه
می کنــد هرچنــد کــه ممکــن اســت درک و شــناخت چنــدان درســتی از اصــول 
و بنیادهــای علــم سیاســت نداشــته باشــد. وانگهــی، در حالــی کــه علــم سیاســت 
ــا هــم  آگاهــی مشــترک انســان ها در همــۀ جامعه هاســت، سیاســت کشــورها ب
تفــاوت دارد. دانشــمندان سیاســی برجســته از سراســر جهــان در ســپتمبر 1۹۴8 
ــرای  ــی و ب ــوم سیاس ــای عل ــه ج ــت را ب ــم سیاس ــکو، عل ــس یونس در کنفران

ــد.  ــی پذیرفته ان ــتۀ علم ــن رش ــدن ای نامی
ــد ارســطو، یلینــک، هنــری،  ــا متفکــران تاریــخ پیشــین مانن ــا نویســنده گان ی ام
ســجویک، پــل ژانــت، اصطــاح سیاســت را بــر علــم سیاســت ترجیــح داده انــد. 
امــا چنیــن کاری باعــث ســردرگمی می شــود. علــم سیاســت اصــول و بنیادهــای 
ــظ  ــا حف ــش ی ــاش کســب، افزای ــه در ت ــی را ک ــای گوناگون ــا و نهاده گروه ه

ــد. ــد، مطالعــه می کن قــدرت و نفــوذ ان

ACKU
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بخش سوم و پایانی
منـی کـه آویـزان مانـده، بخشـی از کابـوس  مـرد اسـت و 
منـی کـه بـا تمـامِ احتیاط بـه مـرده می بیند، بخـش دیگری 
از مـرد را تشـکیل می دهـد. منـی کـه سـایه وار بـر دیـوار 
می سـازد.  را  سـومی اش  بخـش  گشـته،  حـک  گذشـته ها 
مـِن  و  نمادیـن  مـِن  مخیـل،  )مـِن  من هـای الکانـی  ایـن 
واقعـی( چنـد چهره گـی و گسسـته گِی شـخصیت را  در 
سـکانس های کوتـاه، فراهـم می سـازند. فیلم، ایـن من های 
گسـیخته و پاره پـاره را بـه تصویـر می کشـد. مـِن مخیـِل 
مـرد، همـان مـِن آرمانـی اسـت؛ آرمانـی کـه طی نیـم قرن 
جـدل، بربـاد رفتـه اسـت. متکـی بـه نگـرش الکان، مـِن 
مخیـل، در هنـگام کودکـی خـود را در آیینه شـکل می دهد 
و کامـل می سـازد. مـرد بـا دیـدن بـه آیینه سـعی می کند که 
مـرز بیـن خـود و تصویـر را منهـدم کنـد. بعـد از تاقی با 
شـی ء آویـزان، بـه آیینـۀ دروِن اتـاق نـگاه می کند تـا  خودِ 
گم شـده و خیالـی را پیـدا نماید و به وسـیلۀ آیینۀ پـرده بین 
خـود و تصویـر خیالـی را پـاره کنـد؛ امـا در آیینـه، به جای 
یـک مـِن آرمانـی، بازهـم توته هـای چنـد مـرد خونیـن را 
می بینـد. مـِن نمادیـن کـه از طریـق زبـان و زنجیـرۀ دال ها 
در فضـای اجتماعـی شـکل می گیـرد، در مـرد بـه دلیـل 
بی زبانـی، محکـوم بـه مـرگ اسـت. مـِن نمادیـن می تواند 
بیـان رسـاتری از روشـن فکر و همـۀ کسـانی باشـد کـه بـا 
زبـان و کار ذهنـی سـروکار دارنـد. ایـن من، متفکری سـت 
کـه زبـان را از دسـت داده و بـه سـکوِت دایمـی محکـوم 
گردیـده اسـت. مـِن واقعی نیـز، در میان ازدحـامِ واقعیت ها 
پریشـان و سـرگردان اسـت. بـه دنبـال چیـز گم شـده، نه به 
سـوی معرفـت و اندیشـیدن، بل به سـوی حفره هـای ال در 

ال و تاریـک. 
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و فالوس  

حـس  خـودش  مـی رود.  راه  مـرگ  داالن هـای  در  مـرد، 
می کنـد کـه جسـِد خـود را بر دوش کشـیده اسـت. جسـِد 
ذهنـی، وحشـتناک ترین شـکل وقـوع جسـد اسـت. جسـد 
هویـدا  پوچـی  تکـرار  در  را  خـود  رویارویـی،  ایـن  در 
می سـازد. مـردی کـه در جسـدها تکثیـر می گـردد، نعشـی 
که الشـه وار با سـایۀ خود در حرکت اسـت. انسـان مأیوس 
و مفلـوج، نوعـی از جسـد متحـرک اسـت؛ جسـدی که در 
برابـر اوضـاع از خـود عکس العمـل سـازنده و ثمربخـش 
بـه  خـود  از  بیـرون  و  خـود  در  نمی توانـد.  داده  نشـان 
آحـاد، تقسـیم گشـته و توانایی هـای الزمـه را زایـل کـرده 
اسـت. از این روسـت کـه حضـور بی صـوت خـود را در 
از  اسـتفاده  بـا  فیلـم،  می سـازد.  پدیـدار  جسدشـده گی 
نـور، صـدا و موسـیقی، جسـدیِت جسـدی را بـه نمایـش 
می گـذارد کـه از لحـاظ سوسـیولوژیک مرده اسـت. در این 
وجـدان  قطعه قطعه شـده گِی  از  اسـتعاره یی  جسـد،  نگـره، 

زمانـه اسـت، نمـادی از خاموشـی و فراموشـی. 
دیـده  حرکـت  در  جسـد  تـا  دو  سایه روشـن  داالِن  در 

 : ند می شـو
جسدی که حامل جسد است و راه می رود

جسدی که بر شانه قرار داد
هـر دو نفـر کـه نماد دو نـوع "من" انـد، مرده انـد، اما یکی 
از اینـان بـه حرکـت ادامـه می دهـد تـا چرخـۀ مـرگ را به 

صورتـی دیگر نشـان بدهد.

فالوس
  مـرد کـه در کاربـرد لوگـوس دچـار اختـال شـده، اینک 
فالـوس ایـن یگانـه نمـاد ابهـت و سـلطه را در کنار جسـد 
بـه  را  بیمـار  فالوگوسنتریسـم  و   می گـذارد،  تماشـا  بـه 
عامـل  مردسـاالر  فرهنـگ  در  فالـوس،  می کشـد.  تصویـر 
اسـت. و در جامعـۀ سـیاه و  بـر جنـس مخالـف  تسـلط 
سـفید، مقتدرتریـن مـرد کـه مقتدرتریـن فالوس نیز اسـت، 
بـر جنـس خـود شهنشـاهی می کنـد. ایـن احلیـل لعنتی در 
فرهنـگ شـرق از جایـگاه بلنـد و حتـا مقـدس برخـوردار 
بـوده اسـت. ایسـتاده شـدن فالـوس در کنـار کلـۀ جنـازه، 
برشی سـت کـه بافـت طنزآمیـز و فضـای آیرونیـک خلـق 
کـرده و ایـن صحنه، ُفـرم و زیباشـناختی را دگرگـون کرده 
اسـت. حضـور فالـوس، کنایـۀ هجوآمیزی سـت کـه تاریخ 
مذکـر را بـه یاد جسـد مـی آورد. تاریخی که عشـق انسـانی 
را فـدای سـلطۀ فیزیکی فالوس کرده اسـت. ظهـور تصاویر 
اروتیـک در فیلـم، تنـوع ایجـاد کـرده و جـد و هـزل، در 

بـرش بـس کوتـاه ترکیب شـده اسـت.
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تابلوها

تابلوهـای روی دیـوار، متافورهایـی هسـتند کـه بـه انـدازۀ 
چشـم های بیننـده بـه نـگاه و تأویل هـای متفـاوت منتهـی 
می گردنـد. تابلوهـا نوعـی ارجـاع و بینامتن بـه موضوعاِت 
دیگـر اسـت. در سـینمای پساسـاختاری، از تکنیـک ارجاع 
اسـتفاده می گـردد. تابلوهـا کـه سـه فرهنـگ را بـر دیـوار 
میخکـوب کـرده انـد، کابوس مـرد را نیـز بر تخـِت دغدغه 
چارمیـخ کـرده اسـت. تابلـوی چیـغ مونـک و بوت هـای 
پیکـرۀ  و  سکسـی  تابلـوی  سـماع،  تابلـوی  وان گـوگ، 
زردشـتی،  نماهایـی کـه فرهنـگ مـدرن قـرن نوزدهمی را 
در گلـوی فرهنـگ امـروزۀ بومـی ریختـه اند. مـردی که نه 
سـماع و سـکس را از خـود کـرده و نـه تفکـر مـدرن را، 
اینـک در کشـاکش دو فرهنـگ خـود را قربانـی می کنـد. 

کشـیدن  فریـاد  چگونـه  مـرد،  دیـوار  در  چیـغ،  تابلـوی 
را یـاد نمی دهـد. مـردی کـه بـه سـکوت و تنهایـی معتـاد 
نمی توانـد  اسـت،  غوطـه ور  اندیشـه ها  تقلیـد  در  گشـته، 
بـا حنجـرۀ سـنتی، چیغـی اکسپرسیونیسـت بیـرون بدهـد. 
تابلـوی بوت هـای روسـتایی نیـز بـا مرد شـرقی که ژسـت 
مـدرن دارد، بیگانه گـی می کنـد. یـک جـوره بـوت جدیـد 
به خوبـی  اسـت،  آویـزان  وانگـوگ  تابلـوی  زیـر  در  کـه 
تقلیـد،  موضـع  از  می خواهـد  مـرد  کـه  می دهـد  نشـان 
روی  از  کـه  )همان گونـه  بپوشـد  وان گوگـی  بوت هـای 
هـر چیـزی از جملـه از روی فـان ایسـم لبـاس ایسـمی 
می پوشـد(. ایـن تقلیـد و نیندیشـدن اسـت که مـرد را پس 
از شکسـت های مکـرر، بـه بن بسـت و خودکشـی می بـرد. 
مـرد، کاپـی بوت هـای وانگـوگ را از میـخ دیـوار می گیـرد 
امـا بـه پاهایـش جـور نمی آینـد و از همین روسـت کـه بـا 
پـای لُـچ بـر روی سـنگاخ و سـنگ ریزه بـه سـوی مـرگ 
مـی رود... و معلـوم نیسـت کـه چـرا زن در میـان این قـدر 
کفـِش رنگارنـگ، بوت هـای ونگوگـی را می جویـد. زن که 
خـودش بـه ابـژه تبدیـل شـده، نـه طعم عشـق را چشـیده 

و نـه رابطـه را، در دل دشـت در محاصـرۀ کفش هایـی کـه 
صاحـب ندارنـد، گیـر مانده اسـت. تابلوی سکسـی، فقدان 
و ممنوعیـِت گفتـن را در قـاب خانـه پنهـان کـرده اسـت.
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طنز و هجو

بـازی  از کمبودهـای فاحـش،  امـروز، یکـی  در سـینمای 
سـطحی بـا زمـان و فقـدان طنـز اسـت. فیلـم، در فضـای 
آیرونیـک، می توانـد جدی هـای خـود را برجسـته کنـد. از 
آن جایـی کـه فیلـم آن سـوی خط سـکوت، تابع سـبک های 
کاسـیک و مدرن سـینمایی )نیوریالیسـم، اکسپرسیونیسـم، 
بـا فضـا و عناصـر  ناتورالیسـم...( نیسـت،  امپرسیونیسـم، 
فاصله گـذاری،  فـرار،  کاژ،  ارجـاع،  )آشـفته گی،  دیگـر 
شـاعرانه گی، تنـوع...( درگیـر اسـت. اگـر طنـز و هجـو، 
تنهایـی و رسـوایی، به شـکل ترکیبی در فیلـم پدیدار گردد، 
فیلـم را بـا تمـی کـه مدنظـر اسـت، بـه گونـۀ مسـتحکم تر 
افـاده می کنـد. ترکیـب مهلکـه با مضحکـه و جد بـا هزل... 
امکانی سـت کـه کاربرد آن فضـای زیباشـناختی را دگرگون 
می سـازد. تکانـه و تأثیـر متفاوت تـری را خلـق می کنـد. در 
ایـن کاژ، آن چـه اسـتوار و پرقـدرت پنداشـته می شـد، بـا 
یـک حرکـت طنزآمیـز، دود می شـود و بـه هـوا مـی رود. 
شـخصیت فیلـم آن سـوی خط سـکوت را می شـد بـا تمام 
جدیـت و غمنـاک بودنـش، بـا طنـز و هجو، کمی مسـخره 
و رسـوا سـاخت. چـون خودکشـی های مکـررش ایجـاب 
می کـرد کـه دروِن منفجـر شـده را  بـا شـیوه ها و ابزارهای 

متفـاوت، به بیـان آورد. 
 طنـز، امـکان و ابـزار خوبـی در سینماسـت. چاپلیـن بـا 
ارایـۀ فیلم هـای کمیـک و طنزآلـود توانسـت جدی تریـن 
کنـد.  مطـرح  را  بورژوایـی  دنیـای  اجتماعـی  معضـات 
چارلـی نشـان داد کـه طنـز دارای پوتنسـیل شـگفت انگیز 
و تکان دهنـده اسـت. بـا خلـق مضحکـه می تـوان چیزهای 
قابـل هجو را، سسـت و متزلـزل کرد. فیلـم دیکتاتور بزرِگ 
چارلـی چاپلیـن، یکـی از نمونه هـای تأثیـر پرجاذبـۀ طنـز 
اسـت کـه حتـا بزرگ ترین دیکتاتـوراِن عالم را بـا یک هزل 
از جـد می انـدازد. در فیلم آن سـوی خط سـکوت، امکاناِت 
فراوانـی وجـود داشـت تـا جد بـا هـزل ترکیـب می گردید 
و مهلکـه بـا مضحکـه همراهـی می کـرد. امـا فیلـم بـه این 
فضاهـا کمتـر داخـل شـده و در جایـی کـه به کنایـه و طنز 
پرداختـه )فالوس و جسـد(، چیز تازه یی خلق شـده اسـت. 
ایـن مباحـث را به ایـن خاطر مطـرح می کنم تا فیلم سـازان 
از طنـز و ارجاعـاِت کنایـی اسـتفادۀ خاقانه نماینـد. من به 
کسـی نسـخه و طومار نمی تراشـم، اما از ارایۀ پیشـنهاد نیز 

امتنـاع نمی کنـم. 
مـن بـرای نقـد فیلـم آن سـوی خـط سـکوت، بـه کارهای 
قبلـی همایـون پاییـز مراجعـه کـردم. فیلـم عـروج را دیدم. 
در ایـن فیلـم طنز تلخـی را پیدا کـردم که خیلی مسـتحکم 
بـود. چارلـی در فیلـم دیکتاتـور بـزرگ، دیکتاتـور را بـا 
کاربـرد طنـز، ریشـخند و مسـخره می سـازد. در فیلم عروج 
نیـز منشـی حزبـی که خـود را امپراتـور می پندارد، بـا طنز ، 

ریشـخند و مسـخره می گـردد.  

بادپکـه: بادپکـه اگـر در فیلم ظاهر نمی شـد، حـس زمان به 
طـرز بهتـری در مخاطـب رخنـه می کـرد. حضـور فیزیکـی 
بادپکـه، از حالـت اسـتعاری و نمادیـن بودن بیـرون می پَرد 
و تصویـر نامریـی و خیره یـی کـه گـردش زمان را بـا تندی 
و کنـدی اش روایـت می کنـد، بـا خودخواهـی یـک مشـت 
آهـن دایـروی، تخیل بیننـده را ضربت می زنـد و از تأثیرات 
حسـی آن می کاهـد. کاش بادپکـه از انظـار گم می بـود و با 
تکنیک هـای دیگـر، حرکـت زمان بـه انقیاد تصویـر می آمد. 
قدم هـای  بادپکـه و  چـون حرکـت چرخشـی و صـدادار 
مورچـه وار و سـاکت مـرد، که گاهـی زمان در زیـر پاهایش 
متوقـف می گـردد، الگـوی خوبـی از تضـاد بیـن سـکون و 
حرکـت ایجـاد کرده، امـا حرکت چرخشـی زمـان در بازی 

سـایه و مـرد، محکـوم و یک ریخـت مانده اسـت.
سینمای افغانستان 

سـینمای مـا اگـر بخواهـد راهـی به سـوی آینـده بـاز کند، 
ارجاعـات  و  ترکیـب  از  این کـه  مگـر  نـدارد  چاره یـی 
اسـتفاده  و  ترکیبـی  نظریه هـای  از  اسـتفاده  کنـد.  اسـتفاده 
سـینمای  سـینمایی.  بی شـمار  ظرفیت هـای  و  امکانـات  از 
مـا در مجمـوع از فقـدان ترکیـب و تلفیـق رنـج می بـرد، 
مهلکـه و مضحکـه را از هـم جـدا می کند. بین جـد و هزل 
فاصلـه می انـدازد. از ارجـاع و آمیـزش ژانرهـا می گریـزد. 
زبـان اروتیـک را سانسـور می کنـد. ما هنوز هـم می خواهیم 
فیلم هـای یک دسـت و یک پارچـه تولیـد نماییم. می ترسـیم 
کـه فیلـم جـدی را بـه خنـده و مضحکـه "آلـوده" سـازیم. 
را  جـدی  لحظه هـای  می تـوان  هزل آمیـز  صحنه هـای  در 
فرامـوش نکـرد. داوری زیباشناسـانه بـر مبنـای عناصـری 
سـمعی و بصـری، بر شـالودۀ ُفـرم و محتوا شـکل می گیرد. 
اگـر برخـی از صحنه هـای یـک فیلـم در فضـای آیرونیـک 
شـناور باشـد، زمینـه را بـرای برداشـت های زیباشـناختی، 

بیشـتر فراهـم می سـازد. 
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حفرۀ دایره یی
اگـر فیلـم بشـکل چندپهلـو و چندمسـیره خاتمـه می یافت، 
شـاید زمینۀ درک متکثر و  تعلیق مضاعف  را بیشـتر فراهم 
می کـرد. آغـاز و پایـان فیلـم بـاالی بیننـده تأثیر ویـژه دارد. 
روال فیلـم در نـزد فیلم سـاز ایجـاب می کـرد که خودکشـی 
مـرد را در اشـکال مختلـف نشـان بدهـد. گهـی خـود را 
حلق آویـز کنـد و گهـی از بلندتریـن قلـه خـود را بـه زمین 
پرتـاب کنـد و در حیـن مـردن نشـان بدهد کـه چندین مرد 
اسـت کـه در حـال سـقوط قـرار دارنـد. و در پایـان، همین 
کابوس مـردی کـه چند بار خودکشـی کرده اسـت، بـا وداع 
بـا فالـوس و جسـِد خـود، به دنبال سـایۀ خویش بـه پلکان 

یـک حفرۀ دایـروی پائیـن می رود. 
در ایـن فیلـم نـه داکتـر فاوسـت بـه ظهـور می رسـد و نـه 
می شـتابد  کابوسـی  شـخصیِت  داد  بـه  فرانکشـتین  داکتـر 
تـا جـاِن اشـیا و آدم هـا را رونـق تـازه ببخشـند. مـردی که 
حتـا به طـور مخفـف نیـز نامـی نـدارد، نمی تواند با اشـیا و 
انسـان ها ارتبـاط تأمیـن نمایـد. هر لحظـه، از زمـان چندین 
فرسـنگ عقـب می مانـد. زمـان پیـش مـی رود و مـرد در 
زیـر سـایۀ زمـان بـه حرکت عبـث و مـدور ادامـه می دهد. 
غرامـِت نیندیشـی و شکسـت را از طریق مردن هـای متوالی 

پـس می دهـد.
آن سـوی خـط سـکوت، کمـک می کنـد تـا مخاطـب کمـی 
بـه خـود بیایـد و از گـور کـردِن جنـازۀ خـود دور شـود، 
بـا جسـدبوده گی وداع کنـد، از نوشـتن شـعر بـر ضریـح 
خویـش بپرهیـزد و از طریـق فالوس، سـلطه خواهی نکند و 
ماننـد نوازندۀ کشـتی تایتانیک، سـمفونی مـردن در زیر آب 

ننـوازد. بجنبـد و بـه خـود بیاید. 
مـرد، بـا کهکشـانی از درد و صداقـت ناپدیـد می گـردد و 
غـوالن کاسـیک بـرای فتـح قـرارگاه، بـه سـلطه و مسـتی 
ادامـه می دهنـد. دیـواری کـه هیـچ سـطری در آن خوانـده 
شـده نتوانـد، طبیعی سـت کـه بـه آوردگـِه سـر و سـاتور 
تبدیل می گردد. آن سـوی خط تاهنوز سـکوت پابرجاسـت! 

نقِد فیلم 

آن سوی خط سکوت
محمدشاه فرهود

فیلم: آن سوی خط سکوت
فیلم نامه و کارگردان: همایون پاییـز

بر اساس: متن ها و پاره متن های بانو زینت نور
زمان: 34 دقیقه
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د افغانسـتان د وليس جرګې اداري پاوی او یو شـمېر 

سـیايس کارپوهـان وايـي، که د سـولې عايل شـورا ته 

نـوی رئیـس ټـاکل کېږي باید داسـې کـس وي چې پر 

وسـله والو مخالفینو او د افغانسـتان په مسـایلو کې پر 

ښـکېلو هېوادونو خپـل اغېز ولري.

پـه داسـې حـال کـې چـې افغـان حکومـت د سـولې 

عـايل شـورا رئیـس د خـاورو تـه سـپارلو پـه چـارو 

یـو  او  پـاوی  اداري  د ولـيس جرګـې  بوخـت دی، 

شـمېر کارپوهـان وايـي چـې د دغې شـورا لپـاره نوی 

رئیـس بایـد لـه وسـله والو مخالفینـو رسه د سـولې پـه 

خـرو کـې لـه لـه هـر اړخـه پـر دوی اغېـز ولـري.

دوی د یکشـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل چـې 

حکومـت بایـد د سـولې عـايل شـورا د ریاسـت لپاره 

داسـې کس انتخاب کـړي چې د جګړې ټولو ښـکېلو 

اړخونـو ته د قبـول وړ وي.

نوموړي زیاته کړه:

"مـوږ داسـې با نفوذه او اغېزناک کسـان چې د سـولې 

پـه برخه کـې یې خلک غـږ اوري لـرو، دا باید داسـې 

د  د هغـو هېوادونـو رسه کـوم چـې  کـس وي چـې 

افغانسـتان پـه مسـایلو کې ښـکېل وي اړیکـي ټینګې 

کـړي، دغـه شـان بایـد پـر وسـله والو مخالفینـو هـم 

اغېـز ولـري او اعتامد یـې خپل کړي، تر څو د سـولې 

عايل شـورا وکـوالی يش چې ځانګړې السـته راوړنې 

ولري."

ښـاغيل غفـاري پیـر سـید احمد ګېـاين، یـو بانفوذه 

او اغېزنـاک شـخص یـاد کـړ ویې ویـل چې د ښـاغيل 

ګېـاين په شـان نور شـخصیتونه هم شـته چـې د هغه 

نیمګـړی مزل پـوره کړي.

د افغانسـتان د سـولې عـايل شـورا رئیـس پیـر سـید 

احمـد ګېـاين تېـره شـپه د ۸۴ کلنـۍ په عمـر د هغې 

ناروغـۍ لـه املـه چـې ورپېښـه شـوې وه د کابـل پـه 

امنیـت روغتـون کـې د ژونـد پـور پـرې کـړ.

مړینـه  ګېـاين  احمـد  سـید  پیـر  د  غنـي  ولسـمر 

یـوه سـره ضایعـه بللـې ده او ویـيل یـې دي چـې د 

افغانسـتان خلـک پـه حساسـو رشایطو کې لـه یو ميل 

بې برخـې  او شـخصیت څخـه  لـوی جهـادي رهـر 

شـول.

د  وايـي چـې  خپـره شـوې خرپاڼـه  ارګ څخـه  لـه 

پیـر ګېـاين پـه مـرۍ د افغـان حکومـت او حـزب 

اسـامي تـر منـځ د سـولې بین االفغـاين خـرې پـه 

شـوې. تـررسه  بریالیتـوب 

روسـانو  د  افغانسـتان  پـر  ګېـاين  احمـد  سـید  پیـر 

د یرغـل پـر مهـال پـه ۱۹۸۰ میـادي کال کـې د یـو 

جهـادي مر پـه توګه وپېژندل شـو چـې د محاذ ميل 

اسـامي ګونـد یـې جـوړ کړ.

که څه هم په وار وار رسه د ميل شـورا او په افغانسـتان 

کې یو شـمېر سیاسـیونو د سـولې د عايل شـورا کړنې 

بې اغېـزې ارزويل او ویـيل چـې دغه شـورا بایـد لغوه 

يش خـو دغـه شـورا د حکومـت او حزب اسـامي تر 

منـځ د سـولې هوکـړه د پیـر سـید احمـد ګېـاين پـه 

مـرۍ د یـادې شـورا مهمه السـته راوړنـه ګڼي.

ویـل کېـږي چـې نومـوړي د وسـله والو طالبانـو لـه 

مرانـو رسه هـم څـو ځلـې اړیکـې نیولـې وې.

پـه ورتـه وخـت کـې افغـان سـیايس کارپـوه حمیـد 

عزیـز ازادي راډیـو رسه خـرو کـې پیـر سـید احمـد 

ګېـاين یـو بې طرفه شـخص وبالـه او ویې ویل چې د 

سـولې عـايل شـورا په دا شـان یـو وخت کې دا شـان 

کـس تـه اړتیـا لري.

نوموړي زیاته کړه:

"پـه داسـې وخت کـې همداسـې شـخص تـه اړتیا ده 

چـې د دغې شـورا مري وکړي، داسـې کـس چې په 

جګـړه کې د ښـکېلو غـاړو پلوی نـه وي او له جهادي، 

دینـي او اعتقادي نظره وسـله والو مخالفینـو ته د قبول 

وړ وي، دا شـان کـس بایـد وي چـې د دموکراسـۍ 

ارزښـتونو او مـيل ارمانونـه تـه ژمـن وي او دغه شـان 

بایـد داسـې یـو کـس وي چې پـه نوي جوړښـت رسه 

د شـورا پـه چـوکاټ کـې ځـان ځـای او خپـل کارونه 

یويس." مختـه 

پـه ورتـه وخت کـې د چـارو کارپـوه ودیـر صافی هم 

ټینـګار کـوي چـې د دغـې شـورا د مرتابه لپـاره باید 

بې طرفـه او داسـې کـس وټـاکل يش چـې پـه جنګـي 

جرمونـو تـورن نه وي.
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ــی  ــورای عالـ ــس شـ ــی، رییـ ــیداحمد گیانـ پیرسـ
از  یکـــی  در  شنبه شـــب  افغانســـتان  صلـــح 
شـــفاخانه های پایتخـــت در ســـن 8۵ ســـاله گی 

درگذشـــت.
ـــر ریاســـت شـــورای  ـــزون ب ـــی اف ـــیداحمد گیان پیرس
ـــز  ـــی را نی ـــاذ مل ـــزب مح ـــری ح ـــح، رهب ـــی صل عال

ـــت. ـــده داش برعه
ــت  ـــی، درگذشـ ــار خبرنامه ی ــا انتشـ ــز بـ ارگ نیـ
آقـــای گیانـــی را »ضایعه یـــی بـــزرگ« بـــرای 

ــت. ــده اسـ ــتان خوانـ افغانسـ
ـــی  ـــن گیان ـــد سیدحس ـــی فرزن ـــیداحمد گیان پیرس
ـــرخ رود  ـــوالی س ـــیدی در ولس ـــال 1۳11 خورش در س

ـــد. ـــا آم ـــه دنی ـــار ب ننگره
ــه  ــام ابوحنیفـ ــۀ امـ او از صنـــف دوازدهـــم مدرسـ
ــۀ  ــا درجـ ــی را تـ ــد و تحصیـــات عالـ ــارغ شـ فـ
لیســـانس در دانشـــکدۀ شـــرعیات دانشـــگاه کابـــل 

بـــه اتمـــام رســـاند.
گیانـــی، رهبـــر طریقـــت صوفیـــۀ قادریـــه در 
افغانســـتان بـــود کـــه پـــس از بـــه قدرت رســـیدن 
ــه  ــال 1۳۵7 بـ ــق در سـ ــک خلـ ــزب دمکراتیـ حـ
پاکســـتان پناهنـــده شـــد و در آن جـــا حـــزب 
ـــتان را  ـــامی افغانس ـــی اس ـــاذ مل ـــی-نظامی مح سیاس
ـــان  ـــوروی بنی ـــد ش ـــت متح ـــا حکوم ـــت ب در مخالف

نهـــاد.
ــه  ــزب او پـــس از بـ ــی و حـ ــیداحمد گیانـ پیرسـ
قدرت رســـیدن طالبـــان نیـــز بـــا حکومـــت آنـــان 
ـــاف شـــمال شـــد. ـــه و وارد ائت ـــت پرداخت ـــه مخالف ب

ـــس  ـــی، موس ـــادر گیان ـــواده گان عبدالق ـــی از ن گیان
طریقـــت قادریـــه اســـت. پـــدرش سیدحســـن گیانـــی 
ـــال 1۹۰۵  ـــا در س ـــود، ام ـــده ب ـــا آم ـــه دنی ـــداد ب در بغ
ـــت  ـــا طریق ـــد ت ـــتان آم ـــه افغانس ـــراق ب ـــادی از ع می
ــد.  ــذاری کنـ ــور بنیان گـ ــن کشـ ــه را در ایـ قادریـ
حبیـــب اهلل خـــان، پادشـــاه وقـــت افغانســـتان بـــه 
او زمین هـــای زیـــادی در شـــهر کابـــل و والیـــت 

ـــید. ـــتان بخش ـــرق افغانس ـــار در ش ننگره
ـــب اهلل  ـــوۀ حبی ـــه، ن ـــا عادل ـــال 1۹۵۲ ب ـــی، در س گیان
ــه اش  ــق رابطـ ــن طریـ ــرد و از ایـ ــان ازدواج کـ خـ
ــتحکم تر  ــتان مسـ ــاهی افغانسـ ــدان شـ ــا خانـ را بـ
ســـاخت. او در جریـــان ایجـــاد حکومـــت انتقالـــی 

ــود. ــات بـ ــرزی، قاضی القضـ ــد کـ حامـ
ـــد  ـــت حام ـــی، در دوران حکوم ـــیداحمد گیان پیرس
کـــرزی از حامیـــان او بـــه شـــمار می رفـــت و در 
ـــتان از  ـــوری 1۳۹۳ افغانس ـــت  جمه ـــات ریاس انتخاب

اشـــرف غنی احمـــدزی حمایـــت کـــرد.

رهبر محاذ ملی و رییس 
شورای عالی صلح درگذشت

 د سولې عايل شورا نوی مرش 

باید بانفوذه او اغېزمن شخص وي

ناجیه نوری  
ناظران معتقد هستند که ما بهار پیش روی افغانستان خونین خواهد 

بود، زیرا کنترول جنگ از دست حکومت خارج شده است.
را  ناموس  و  وطن  از  دفاع  نیت  ما  سربازان  که  دارند  باور  آنان 
و  ندارد  وجود  درست  مدیریت  و  رهبری  متاسفانه  اما  دارند؛ 

سربازان ما بیهوده در میدان جنگ کشته می شوند.
این گفته ها می گویند: یک  با رد  ملی  دفاع  اما مسووالن وزارت 
اکنون  همین  و  دارد  تعرضی  حالت  دو"  شفق  عملیات"  بخش 
نیروهای اردوی ملی همه روزه در 1۰ و 1۵ والیت عملیات را 

طرح ریزی و اجرا می کنند.
این واکنش ها در پی حالت دفاعی نیروهای امنیتی در برابر طالبان 

ابراز می شود.
و  اختیار کرده  دفاعی  طالبان در فصل زمستان حالت  همه ساله 
مشغول تجهیز و آماده گی برای جنگ در فصل بهار را می گیرند و 

کمتر درگیر جنگ با نیروهای امنیتی می باشند.
عبدالوود پیمان عضو مجلس نماینده گان می گوید: کنترول جنگ 
از دست حکومت افغانستان خارج شده؛ اما حکومت نمی خواهد 

که واقعیت را به مردم بگوید.
او تاکید کرد: طالب امروز طالب دیروز نیست، امروز طالبان را 
گروه  این  به  هم  داعش  و  می کند  حمایت   ..... و  ایران  روسیه، 
است؛  کرده  اختیار  را  دفاعی  اضافه شده و حکومت هم حالت 

بنابراین ما بهار خونینی  در پیش داریم.
پیدا  میان خود مشکل  در  طالبان  اینکه  مهم تر  مساله  او:  باور  به 
میان  شکاف  از  استفاده  توانایی  افغانستان  حکومت  اما  کردند؛ 

طالبان را ندارد و نمی تواند جنگ را مدیریت کند.
به گفته این عضو مجلس: سربازان ما نیت دفاع از وطن و ناموس 
ندارد و  متاسفانه رهبری و مدیریت درست وجود  اما  را دارند؛ 

سربازان ما بیهوده در میدان جنگ کشته می شوند.
او افزود: از یک سو وزیر دفاع یک شخص ناتوان و فاقد مدیریت 
است و از جانبی هم کنترول جنگ در دست حکومت افغانستان 

نیست؛ بنابراین ما بهار خونینی در پیش داریم.
این عضو مجلس همچنان گفت:  مساله مهم دیگر اینکه داعش در 
حال شکل گرفتن است و  این مساله نشان می دهد که جنگ سرد 
یکبار دیگر در حال شکل گرفتن است و کنترول اوضاع از دست 

حکومت افغانستان خارج شده است.
بااین حال عتیق اهلل امرخیل آگاه نظامی سیاسی به این باور است 
که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر در حالت دفاعی قرار 
دارد و نیت حمله به طالبان وجود ندارد؛ بنابراین بهار آینده یک 

بهار خونینی خواهد بود.
برای  افغانستان  حکومت  اگر  حاضر  حال  در  می گوید:  امرخیل 
بهار آینده آماده گی الزم را بگیرد و حالت تعرض را اختیار کند، 
کنند؛  عمل  موفقانه  آینده  سال  در  نمی توانند  طالبان  بدون شک 
اما متاسفانه حکومت افغانستان در حال حاضر در حالت دفاعی 

قرار دارد.
به گفته این آگاه نظامی سیاسی: عملیاتی های که زیر نام" شفق 
به پیش می رود، در حالی که در  به کندی  دو" پان شده، بسیار 
فصل زمستان باید طالبان را محاصره کرده و النه های آنان را از 

بین می بردند؛ اما متاسفانه چنین چیزی جریان ندارد.
او تاکید کرد: اگر ما حالت دفاعی اختیار کنیم و فشار دایمی باالی 
داشمن نداشته باشیم، بدون شک پیروز نخواهیم شد؛ با توجه به 
این مسایل ما یک بهار خونینی در پیش داریم و در سال آینده 

جنگ ها شدت پیدا خواهد کرد. 
اما مسووالن در وزارت دفاع ملی، حالت دفاعی نیروهای امنیتی 
را رد کرده تاکید دارند که یک بخش عملیات" شفق دو" حالت 
تعرضی را دارد و همین اکنون نیروهای اردوی ملی همه روزه در 

1۰ و 1۵ والیت عملیات را طرح ریزی و اجرا می کنند.
روزه  همه  می گوید:  ملی  دفاع  وزارت  وزیری سخنگوی  دولت 
از طرف نیروهای هوایی و قطعات خاص ما در والیات و مناطق 
مختلف عملیات اجرا می شود و در هر نقطه یی که تهدید وجود 

داشته باشد عملیات طرح و اجرا می شود.
وزیری، پیش بینی کارشناسان نظامی مبنی برخونین خواندن بهار 
آینده را تبلیغ برای دشمنان افغانستان عنوان کرده تاکید کرد: ما 
عملیات  ننگرهار  و  ارزگان  قندهار،  هلمند،  فاریات،  والیت  در 
دفاع  وزارت  می گویند  کسانی که  بنابراین  داشتیم؛  خوبی  بسیار 
ملی حالت دفاعی اختیار کرده؛ بدون شک برای دشمن ما تبلیغ 

می کنند.
در  ننگرهار  والیت  از  بخشی  اکنون  همین  که  است  حالی  این 
کنترول گروه داعش قرار دارد و والیت های هلمند، فراه، ارزگان 
و در شمال والیت کندز فاریاب و جوزجلن همچنان ناامن است 
مشکات  دالیل  به  شان  خانه های  ترک  حالی  در  کندز  مردم  و 

امنیتی اند.

"بهـار خونینـی در پیـش داریـم"
وزارت دفاع: به دشمن تبلیغ نکنید!
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ورزش

ـــان در  ـــور خارجـــۀ آلم ـــر ام ـــر، وزی ـــتاین مای ـــر اش ـــک والت فران
ـــه  ـــس از ب ـــت: پ ـــی گف ـــۀ آلمان ـــک روزنام ـــا ی ـــو ب گفت وگ
ـــی  ـــم قدیم ـــکا "نظ ـــپ در آمری ـــد ترام ـــیدن دونال ـــدرت رس ق
ـــی  ـــمت دوران ـــه س ـــت" و ب ـــیده اس ـــان رس ـــه پای ـــی ب جهان

ـــتیم. ـــت هس ـــوب در حرک پرآش
ـــاگ«  ـــدام زونت ـــۀ »بیل ـــه در روزنام ـــی ک ـــر در مقاله ی اشـــتاین مای
منتشـــر شـــد، نوشـــته اســـت: بـــا راوکارآمـــدن ترامـــپ در 
ـــرای همیشـــه  ـــی و ب ـــرن بیســـتم به طـــور قطع ـــان ق ـــکا جه آمری

ـــید. ـــان رس ـــه پای ب
ــرۀ  ــن چهـ ــر، صریح تریـ ــای اخیـ ــر در ماه هـ ــتاین مایـ اشـ

منتقـــد ترامـــپ در آلمـــان بـــوده اســـت.
او در مقالـــۀ روز یکشـــنبۀ خـــود نوشـــت: این کـــه جهـــاِن 
ــوز  ــت، هنـ ــد داشـ ــکلی خواهـ ــع و شـ ــه وضـ ــردا چـ فـ

ــت. ــوده اسـ ــًا گشـ ــده و کامـ ــخص نشـ مشـ
ـــمت  ـــه س ـــرات ب ـــه تغیی ـــرد ک ـــده ک ـــراز عقی ـــر اب ـــتاین مای اش
ـــوب  ـــی پُرآش ـــرای دوران ـــد ب ـــان بای ـــت و جه ـــدن نیس بهترش

ـــود. ـــاده ش آم
او در عیـــن حـــال نوشـــت کـــه دولـــت آلمـــان بـــه دنبـــال 
ـــا  ـــع، ارزش ه ـــن مواض ـــپ و "تبیی ـــت ترام ـــا دول ـــو ب گفت وگ

ـــود. ـــد ب ـــا" خواه ـــع م و مناف
ـــت  ـــنگتن )در دول ـــه در واش ـــرد ک ـــان ک ـــراز اطمین ـــر اب ـــا مای آق
ـــورهای  ـــد کش ـــه می دانن ـــتند ک ـــی هس ـــم مخاطبان ـــپ( ه ترام

ـــد. ـــاز دارن ـــریک نی ـــه ش ـــم ب ـــزرگ ه ب
دونالـــد ترامـــپ بیســـتم جنـــوری )اول بهمـــن مـــاه( پـــس 
از برگـــزاری مراســـم ســـوگند، در حالـــی بـــه عنـــوان 
چهل وپنجمیـــن رییس جمهـــوری امریـــکا آغـــاز بـــه کار 
کـــرد کـــه ســـخنان او در دوران کارزار انتخاباتـــی و پـــس از 
پیـــروزی در انتخابـــاِت هشـــتم مـــاه نوامبـــر، بســـیاری را در 
ـــاخته  ـــه س ـــی مواج ـــا نگرانی های ـــکا ب ـــارج امری ـــل و خ داخ

اســـت.

ـــه  ـــرد ک ـــام ک ـــیه اع ـــۀ روس ـــور خارج ـــر ام ـــرگئی الوروف، وزی س
کشـــت و قاچـــاق مـــواد مخـــدر، بخشـــی از درآمـــد داعـــش و 
ـــورهای  ـــایر کش ـــتان و س ـــر در افغانس ـــتی دیگ ـــای تروریس گروه ه

ـــد. ـــکیل ده ـــه را تش منطق
ــا  ــارزه بـ ــی مبـ ــش بین المللـ ــنبه در همایـ ــروز یکشـ الوروف دیـ
ـــد  ـــواد تهدی ـــن م ـــه ای ـــت ک ـــکو گف ـــدر در مس ـــواد مخ ـــاق م قاچ
ــه  ــنگینی بـ ــارت های سـ ــت و خسـ ــیه اسـ ــرای روسـ ــی بـ واقعـ

ــد. ــردم وارد می کنـ ــامتی مـ ــور و سـ ــاد کشـ اقتصـ
وزارت امـــور خارجـــۀ روســـیه بـــه نقـــل از ســـخنان او نوشـــته 
ـــی و  ـــای مال ـــردن زیان ه ـــر واردک ـــزون ب ـــدر اف ـــواد مخ ـــت: م اس
ـــرا  ـــی دارد، زی ـــاط منف ـــز ارتب ـــی نی ـــت بین الملل ـــا امنی ـــی، ب اجتماع
از راه قاچـــاق آن، بخـــش قابـــل توجهـــی از هزینـــۀ فعالیت هـــای 
گروه هـــای تروریســـتی، خرابـــکار و جنایتـــکار تأمیـــن می شـــود.
وزیـــر خارجـــۀ روســـیه همچنیـــن خاطرنشـــان کـــرد: در کشـــور 
ــدر  ــواد مخـ ــد مـ ــت و تولیـ ــیه، کشـ ــک روسـ ــتان نزدیـ افغانسـ
هرســـال افزایـــش می یابـــد. در مناطـــق تحـــت کنتـــرل مخالفـــان، 
ـــوریه  ـــا س ـــود را ت ـــت خ ـــه فعالی ـــش ک ـــز داع ـــان و نی ـــه طالب از جمل
ـــدر  ـــواد مخ ـــاق م ـــد، قاچ ـــترش داده ان ـــی گس ـــورهای آفریقای و کش
ـــوب  ـــتی محس ـــای تروریس ـــد گروه ه ـــب درآم ـــی کس ـــع اصل از مناب

می شـــود.
ـــتی  ـــروه تروریس ـــه گ ـــد ک ـــام کرده ان ـــا اع ـــیه باره ـــات روس مقام
داعـــش درآمدهـــای هنگفتـــی از قاچـــاق مـــواد مخـــدر کســـب 
تحـــت  منطقـــه  در  را  قاچاق چیـــان  از  و شـــبکه یی  می کنـــد 

کنتـــرل دارد.

طبق گزارش موسسۀ خدمات حرفه یی دیلویت/Deloitte باشگاه بریتانیایی 
منچستر یونایتد، پُر درآمدترین باشگاه فوتبال جهان در فصل گذشته بود.

این تیم لیگ، برتری با به دست آوردن ۵1۵ میلیون پوند )6۳۵ میلیون دالر( 
در طول فصل ۲۰16/۲۰1۵ بزرگ ترین درآمد ساالنه را بین تیم های فوتبال 

در جهان داشت.
موفقیت اقتصادی منچستر یونایتد در فصل گذشته به 11 سال برتری باشگاه 
اسپانیایی رئال مادرید به عنوان پول سازترین باشگاه فوتبال در جهان پایان داد. 
رئال مادرید پس از بیش از یک دهه تسلط اقتصادی، پس از بارسلونا، در ردۀ 

سوم جدول امسال »دیلویت« قرار گرفته است.
رشد  و  موفقیت  بازتاب دهندۀ  یونایتد  منچستر  باشگاه  اقتصادی  موفقیت 
اقتصادی لیگ برتر انگلستان است. درآمد ساالنۀ لیگ برتر انگلستان در فصل 

۲۰16/۲۰1۵، شاهد رشد 71 میلیون پوندی )87 میلیون دالری( بود.
در مجموع، درآمد ساالنۀ بیست تیم برتر لیگ های فوتبال انگلستان در فصل 
گذشته، 6.۴ میلیارد پوند )7.8 میلیارد دالر( بود- که نشان دهندۀ 1۲ درصد 

رشد اقتصادی است.
حضور پنج باشگاه انگلستانی در فهرست 1۰ باشگاه پول ساز جهان، نشان دهنده 
رونق اقتصادی این لیگ است. عاوه بر منچستر یونایتد، باشگاه های منچستر 
سیتی، آرسنال، چلسی و لیورپول نیز دیگر باشگاه های لیگ برتر انگلستان در 

فهرست دیلویت هستند.
بایرن مونیخ که فصل گذشته ۴۴۲ میلیون پوند )۵۴۴ میلیون دالر( به جیب زد، 
در ردۀ چهارم این فهرست قرار گرفته و تنها نمایندۀ لیگ فوتبال آلمان است.
پُر  فهرست  در  نماینده  یک  هرکدام  هم  ایتالیا  و  فرانسه  فوتبال  لیگ های 
درآمدترین باشگاه های جهان را دارند: پاری سن ژرمن با درآمد ۳8۹ میلیون 
پوند )۴7۹ میلیون دالر( در ردۀ ششم است، و یوونتوس هم که فصل گذشته 
پُر  تیم فهرست  دالر( درآمد داشت، آخرین  میلیون  پوند )۳1۳  میلیون   ۲۵۵

درآمدترین باشگاه فوتبال جهان در فصل ۲۰16/۲۰1۵ است.

سفیدپوشان  هواداران  اهانت  به  که  سابقش  تیم  رییس  از  راموس  سرخیو 
آندلس به کاپیتان رئال مادرید هیچ واکنشی نشان نداد، انتقاد کرد.

سرخیو راموس، مدافع میانی اسپانیایی تیم فوتبال رئال مادرید که شب گذشته 
هردو گل پیروزی خانه گی ۲ بر یِک کهکشانی ها را برابر ماالگا به ثمر رساند، 
در کنفرانس خبری پس از این بازی دربارۀ مسایل مختلفی از جمله اهانت هایی 

که در بازی قبلی تیمش در خانۀ سویا به او صورت گرفت، صحبت کرد.
او گفت، از این که خوسه کاسترو، رییس باشگاه سویا رفتارهای توهین آمیز 
هواداران این تیم در قبال کاپیتان کهکشانی ها را محکوم نکرده، متعجب شده 
برابر  باشگاه سویا علنًا در  این که رییس  از  اظهار داشت: من  است. راموس 
آنان الیق  نداده است، شوکه شده ام.  تیم واکنشی نشان  این  هواداران خشن 

هیچ گونه احترامی نیستند.
اشاره  باخت هفتۀ گذشتۀ تیمش در خانۀ سویا  به  میانی کهکشانی ها  مدافع 
کرد و دلیل آن را این گونه توضیح داد: برابر سویا ما داشتیم یکی از بهترین 

بازی های این فصل  مان را انجام می دادیم، اما در ۵ دقیقۀ پایانی، کم آوردیم.
او  شدن  »هو«  و  رئال  هواداران  سوت  دربارۀ  سؤالی  به  پاسخ  در  راموس 
دقایق  بازی ضعیفی که برخی  دلیل  به  برنابئو  و هم تیمی هایش در سانتیاگو 
مسابقه ارایه کردند، عنوان کرد: هواداران ما بهترین بازیکنان تاریخ باشگاه را 
هم هو کرده اند، چون آنان بی نهایت متوقع هستند. ما به هواداران مان احترام 
به  ما  سخت  بازی  یک  طول  در  اما  می کنیم،  استقبال  آنان  از  و  می گذاریم 

حمایت شان نیاز داریم.
در بازی اخیر رئال مادرید برابر سلتاویگو در دور رفت از مرحلۀ یک چهارم 
نهایی جام حذفی اسپانیا، در صحنه یی از بازی به نظر می رسید که سرخیو 
راموس به سمت ایاگو آسپاس، مهاجم حریف، آب دهان پرتاب کرده است.

مدافع ۳۰ سالۀ کهکشانی ها دربارۀ این موضوع تأکید کرد: من باید روشن کنم 
که چنین داستان هایی در بارسلونا ساخته می شود. من نه به آسپاس ضربه زدم، 

نه به سمت او آب دهان انداختم.

اشتاین مایر:

جهان به سمت دوران 
پرآشوبی در حرکت است

روسیه:

مـواد مخـدر منبـع 
درآمـد داعش است

منچستریونایتد پُر درآمدترین 
باشگاه فوتبال جهان

راموس:
داستان آِب دهان انداختنم به سمت 

آسپاس ،کار بارسلونایی ها است

عبدالرحمن معلم زاده

خانــة گِلــی فرمانــده نــام دار جهــاد و روزگار 
مقاومــت:

زمانی کـه ُخـرد بـودم و بـه کابل و پنجشـیر سـفر نکرده 
بـودم، از رادیوهـا نـام شـیر درۀ پنجشـیر را می شـنیدم٬ قهرمانی هایش 
را رسـانه های شـنیداری یـادآوری می کردنـد٬ باخـود می گفتـم، ایـن 
احمدشـاه مسـعود چی کسـی باشـد و در چی بلند منزل ها و کاخ های 
مجلـل زنده گـی کنـد؟ ایـن سـوال ها ذهنـم را همیش به خود مشـغول 
می داشـت. درسـت زمانی کـه در سـال 1۳86 بـه درۀ پنجشـیر رفتـم و 
بـه دیـارِ َگم کردۀ خود )مسـعود بزرگ( شـتافتم. بعـد از ادای احترام و 
دعـا در آرامـگاه اش، سـری زدم به خانـه ایشـان و به فکر همـان کاخ ها 
و بلنـد منزل هـا بـودم. زمانـی بـه دروازۀ خانـه ایشـان رسـیدم و برای 
سـرباز پهـره دار گفتـم: بـرادر مـن فرزنـد شـهید نیـک محمـد معلـم، 
فرمانـده عمومـی مجاهدیـن بادغیس هسـتم و می خواهـم حویلی آمر 
صاحـب را ببینـم. سـرباز بـه بسـیار احتـرام مـن را بـه داخـل حویلی 
رهنمایـی کـرد. خانـۀ مخروبـۀ ِگلـی را دیـدم کـه اصـًا بـاور نکردم. 
به خـود گفتـم، شـاید ایـن سـرباز مـن را تمسـخر کـرده باشـد. دیـدم 
پیرمـردی در آنجـا ایسـتاده اسـت. برایـش گفتـم: بابـا این جـا خانـۀ 
احمدشـاه مسـعود اسـت؟! گفـت: بلـی. بازهـم بـاور نکـردم. برایـش 
تکـرار کـردم: بابا! بامـن مزاح نکن٬ مـن از والیت دور دسـت آمده ام. 
می خواهـم خانـۀ آمـر صاحب شـهید را از نزدیـک ببینـم. برایم گفت: 

بـاور کـن همین خانـۀ آمرصاحب اسـت.
وقتـی ایـن خانـه را دیـدم، اشـک از چشـمانم جاری شـد. فکـر کردم 
کـه ایـن همـان خانه یـی اسـت کـه بعـد از شـهادت پـدرم بـه مـا بـه 
میـراث مانـده بـود و ایـن خانه بـرای احمـِد مسـعود به میـراث مانده 
اسـت. ِگلـی و مخروبـه. این جـا یقینـم ثابت شـد کـه مردان بـزرگ و 
بـا خـدا در ایـن دنیـا قصـر ندارنـد. حتمـًا قصرهای شـان در آخـرت 
برای شـان در بهشـت داده می شـود. بعـِد آن روز٬ مسـعود را نه تنهـا 
به حیـث فرمانـده دل هـا٬ بلکـه به حیث یکـی از اولیای خدا دانسـتم و 
بیش تـر از هرکسـی دیگـر دوسـتش دارم و احترامـش می کنـم و یقینم 
در بـارۀ شـخصیتش٬ کـه حقـا مجاهـد مـرد واقعـی بود٬ بیشـتر شـد. 

روح مـردان بـزرگ شـادباد و خـاک برای شـان گوارابـاد.
پ.ن: ایـن خانـه بایـد به حیث میـراث تاریخی و اقامتگاه یـک فرمانده 

بـزرگ در کتـب تاریـخ به خط زرین ثبـت گردد.

روح اهلل یوسف زاده

را  سیاسی  تحلیل های  و  مقاالت  حقیر،  این  باور  به 
می توان به چند دسته تقسیم کرد:

و  ژورنالیستان  توسط  نوشته شده  1-تحلیل های 
تحلیل گراِن بی پول و کم دانش.

خارج  و  اپوزیسیونی  سیاست مداراِن  توسط  نوشته شده  ۲-تحلیل های 
از قدرت.

۳-تحلیل های نوشته شده توسط سیاست مداراِن داخل قدرت.
۴-تحلیل های نوشته شده توسط نویسنده گان و صاحب نظراِن گرم و سرد 

چشیده، خودساخته و به نان ونام رسیده.
درست  را  درس هایش  واالخون.  آالخون  و  است  تازه کار  اول،  گروه 
جز  ندارد  چاره یی  اما  خالی ست،  مغزش  مثل  و جیب هایش  نخوانده 
است.  مغز  بر  مرجح   جیب  انباشتِن  مسلمًا  و  هردو،  هم زماِن  پُرکردِن 
همچنان  تحلیل هایش  شود،  شگوفا  مغزش  اگر  حتا  خاطر،  همین  به 
پوچ و متناقض می مانند. این بی چاره گک ها در کنار تحلیل، مجبور به 
کشیدن آب حوض، خفه کردِن پیرزن و شستن اموات اند. آنان هم سِر 
پیاز می شوند، هم کوِن پیاز. گاه بر این می تازند و گاه بر آن، گاهی هم 
با هردو آشتی می کنند و در برابر سومی »فیسبوک چلوونکی« می شوند. 

بنابر این، ثواب نخواندنِ  نوشته هاِی آنان بیشتر از عقاِب آن است.
گروه دوم، در خال تحلیل ، در تاش اثباِت خود و تبلیغ ایده ها و آداِب 
خویش است. عشِق این عده به قدرت و تکاپو برای ورود به صحنه، 
همواره پای تحلیل های شان را می لنگاند. پای لنگ اگرچه غنیمت است، 

اما خیر و برکتی در آن نیست.
کافی  اندازٔه  به  دیگران  ندارد،  تحلیل  و  نوشتن  به  نیازی  سوم،  گروه 
دربارٔه آنان، در برابر آنان و برای آنان می نویسند، اما با این همه به ندرت 
آن  شاید  البته  بگیرد.  کارکی صورت  تا  بنویسند  می افتد چیزکی  الزم 
را هم خودِ خودشان ننویسند، ولی سوژه و اهداف از آنان ست و نامِ 
درخشان شان نیز با صابِت تمام بر پیشانِی نوشته حک می گردد. این 
نوشته ها مسلمًا ابزاری اند برای بازی سیاست و سیاه بازی های رایج در 
آن. آنان را باید با شک و تردید خواند و اجزای آن را همانند معما به هم 
ریخت و دوباره از نو چید تا رِخ پنهان یا نیمٔه گم شده اش آشکار شود.

و اما گروه چهارم، نوشته هایی اند که از مغزهای انباشته و  افکار ورزیده 
می تراوند. صاحباِن این مغزها از دورٔه دربه دری و نوشتن برای نان ونام 
دِل  برای  آنان  رسیده اند.  نیک  به نامِ  و  ساخته  را  خود  کرده ،  عبور 
خودشان قلم می زنند و تمام دغدغهٔ شان این است که راست ودرست 
بنویسند. این  عده شاید اشتباه  کنند، اما ابداً قصد سیاست  و سیاه بازی 
باید  را  است  اندک  شمارشان  که  اشخاصی  چنین  نوشته های  ندارند. 

جدی گرفت، نقد کرد و به حافظه سپرد.
از  مهم  اصطاح  به  تحلیِل  یک  خواندن  هنگام  یادداشت،  این  پ.ن: 
یک آدمِ بسیار مهم از یک کشورِ بسیار مهم تر به ذهنم رسید. نمی دانم 
چنین  می کنم  گمان  خودم  اما  خیر؛  یا  می گیرد  قرار  قبول تان  مورد 
بخش بندی یی بر همٔه مقاالت و تحلیل های سیاسِی نوشته شده در همٔه 

دنیا صدق می کند، امریکا و افغانستان هم ندارد.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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شهرداری کابل: 
پاک  کاری شهر به بخش 
خصوصی سپرده می شود

بخش  به  را  شهر  این  کاری  پاک  می گوید  کابل  شهرداری 
خصوصی می سپارد.

در  یک شنبه  روز  کابل  شهرداری  سرپرست  حبیب زی،  عبداهلل 
یک نشست خبری گفت قرار است در شش ماه اول، پاک کاری 
پنج ناحیه مرکزی شهر به بخش خصوصی سپرده شود و بعداً 
این طرح در سه سال آینده در تمام شهر )هفده ناحیه باقیمانده( 

عملی شود.
آوری،  جمع  به  مکلف  خصوصی  شرکت های  وی،  گفته  به 
پاک کاری  زباله ها، جاروی جاده ها،  انتقال و دفن  بندی،  بسته 
جویچه ها، برف پاکی جاده ها و ایجاد تشناب ها )دستشویی( در 

سطح شهر می باشند.
با  کابل  شهرداری  تنظیف  اداره  کارمندان  استخدام  می گوید  او 
حقوق بهتر، یکی دیگر از شرایط کاری شرکت های خصوصی 

است.
مسوولین شهرداری کابل در حالی از آغاز این طرح خبر می دهند 
آنها در شش ماه  که به گفته سرپرست شهرداری کابل، تاش 

گذشته برای عملی کردن این طرح ناکام مانده است.
کاری  پاک  طرح  شدن  عملی  برای  زی،  حبیب  آقای  گفته  به 
سرمایه  سوی  از  عاقمندی  خصوصی،  بخش  توسط  شهر 
گذاران صورت نگرفته است و شرکت هایی که داوطلب شدند 

هم شرایط مورد نیاز را تکمیل نتوانستند.
او می گوید که آنها برای عملی شدن این طرح، مطالعات ابتدایی 

تخنیکی را به همکاری بانک جهانی انجام داده اند.
مقیم  نفوس  میلیون   ۳.8 افغانستان  در  مطالعات،  این  اساس  به 
زندگی می کنند و روزانه یک میلیون نفوس نیز در این شهر در 
حال رفت و آمد هستند. نفوس مقیم در شهر کابل روزانه فی نفر 
۵۰۰ تا 7۰۰ گرم زباله تولید می کنند و به گونه مجموعی روزانه 

۵۵۰۰ تن زباله در کابل تولید می شود.
ظرفیت  از  کابل  شهرداری  اگر  داده  نشان  مطالعه  این  اگرچه 
 7۵ انتقال  توانایی  کند  استفاده  درستی  به  موجودش  وسایل  و 
درصد زباله های تولید شده را دارد، اما هنوز پاک کاری شهر 

کابل یک چالش بزرگ خوانده می شود.
کابل  شهر  ساختن  پاک  برای  آنها  می گوید  زی  حبیب  آقای 
شهرداری،  تنظیف  اداره  در  ظرفیت  نبود  چون  چالش هایی  با 
وجود فساد در این اداره، وجود ادعای کارگران خیالی در این 
اداره، حضور کارمندان سالخورده در بخش تنظیف شهر و عدم 

همکاری مردم با شهرداری رو به رو هستند.
اساس  به  که  می سپارند  وعده  کابل  شهرداری  در  مقامات 
در  مشکات  به  اساسی  شکل  به  کردند  ترتیب  که  استراتژی 

تنظیف شهر کابل خاتمه دهند.
شهرداری،  با  همکاری  به  آنها  تشویق  و  مردم  به  دهی  آگاهی 
تنظیف، مطالعه  اداره  ثبت کارگران  برای  ایجاد مرکز اطاعات 
امکان پذیری تخنیکی، ترتیب قوانین و مقرره مدیریت زباله های 
شهری برای استفاده مجدد، تولید انرژی و یا سایر موارد، ایجاد 
از  تنظیفی  تخلفات  بخش  تقویت  و  مردمی  نظارتی  میکانیزم 

برنامه های شهرداری کابل در این استراتژی است.

ــه  ــا اشــاره ب وزیــر داخلــه تاجیکســتان ب
ــتان  ــی در افغانس ــده امنیت ــت پیچی وضعی
اعــام کــرد کــه حضــور 1۰ هــزار شــبه 
نظامــی در مــرز مشــترک تاجیکســتان بــا 

ایــن کشــور نگــران کننــده اســت.
داخلــه  وزیــر  رحیــم زاده  رمضــان 
ــه  ــت ک ــگاران گف ــه خبرن ــتان ب تاجیکس
بیــش از  1۰ هــزار شــبه نظامــی در 
مــرز مشــترک ایــن کشــور بــا افغانســتان 

می کننــد. فعالیــت 
ــت  ــت وضعی ــا در نظرداش ــزود: ب وی اف
پیچیــده امنیتــی در افغانســتان کســب 
آمــار دقیــق گروه هــای شــبه نظامــی 
ــا  ــت ام ــن نیس ــرزی ممک ــق م در مناط
ــا 1۵  ــه از فعالیــت 1۰ ت برآوردهــای اولی
هــزار شــبه نظامــی در ایــن مناطــق خبــر 

می دهنــد.
شــبه  گروه هــای  فعالیــت  رحیــم زاده 
ــتان  ــا افغانس ــرز مشــترک ب ــی در م نظام

ــرد. ــف ک ــده توصی را بســیار نگــران کنن
ادامــه  در  تاجیکســتان  داخلــه  وزیــر 
حضــور اتبــاع ایــن کشــور در گروه هــای 
ــز  ــرز افغانســتان را نی ــی در م ــبه نظام ش

ــرد. ــد ک تائی
چنــد مــاه قبــل نیــز تاجیکســتان بــه دلیل 
فعالیــت گروه هــای شــبه  از  نگرانــی 
ــتان  ــا افغانس ــرز مشــترک ب ــی در م نظام
ــور  ــا حض ــی را ب ــی بزرگ ــور نظام مان
ــنگین  ــلیحات س ــرباز و تس ــزار س 1۰ ه
ــن  ــش چی ــا ارت ــترک ب ــه صــورت مش ب

ــود. ــرده ب ــزار ک برگ
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود 
ــت  ــابق دول ــات س ــه مقام ــه گفت ــه ب ک
افغانســتان، موترهــای زرهــی کــه پــس از 
ســقوط والیــت قنــدوز بــه دســت  طالبان 
افتــاده اســت، بــرای ترمیــم توســط 
مهندســان روســی بــه تاجیکســتان منتقــل 

می شــوند.

ــکا  ــابق امری ــوری س ــس  جمه ریی
ــوان  ــه عن ــود ب ــن روز خ در اولی
ــتقیما  ــادی مس ــهروند ع ــک ش ی
بــه زمیــن گلــف رفــت و بــا 
ــد. ــازی ش ــغول ب ــتانش مش دوس

ــل،  ــی می ــه دیل ــته روزنام ــه نوش ب
ــان دوره  ــا بعــد از پای ــاراک اوبام ب
ریاســت جمهــوری اش در بیســتم 
دو  تعطیــات  بــرای  جنــوری 
هفتــه ای بــه همــراه دوســتانش بــه 

ــت. ــا رف کالیفرنی
او در اولیــن روز از تعطیاتــش بــه 
کلــوب گلــف شــهر رانچــو میــراژ 
ــیر  ــن مس ــت. در ای ــا رف کالیفرنی
اعضــای ســرویس مخفــی امریــکا 
اوبامــا را همراهــی کردنــد و طبــق 
پروتکل هــا، او تــا آخــر عمــر 
ــا  ــن نیروه ــی ای ــت همراه از مزی

برخــوردار اســت.
اوبامــا بــه همراه همســرش میشــل 
در عمــارت جیمــز کوســتوس، 
ــپانیا  ــکا در اس ــابق امری ــفیر س س
ــد. رییس جمهــوری  ســکونت دارن
بــه  همچنیــن  امریــکا  ســابق 
کلــوب تاندربــرد در همــان منطقــه 

ــری زد. ــم س ه
ــف  ــم تحلی ــان مراس ــس از پای پ
ــپ،  ــد ترام ــته دونال ــه گذش جمع
ــکا،  ــد امری ــوری جدی رییس جمه
ــواده کاخ  ــراه خان ــه هم ــا ب اوبام
ســفید را پــس از هشــت ســال 
هلی کوپتــر  بــا  و  کــرد  تــرک 
ــدروز در  ــترک ان ــگاه مش ــه پای ب
بخــش پرنــس جــورج ایالــت 
مریلنــد رفــت. او پــس از آن عــازم 

ــد. ــا ش کالیفرنی

اولین روز اوباما
 در جایگاه شهروند عادی
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