
ناجیه نوری
تنها  نباید  انتخاباتی،  شکایات  به  رسیده گی  کمیسیون 
کند؛  رسیده گی  نامزدان  تخطی   به  شکایت ها  براساس 
را  نامزدان  تخطی  باید  دارد  که  صالحیتی  بنابر  بل 

جست وجو کرده و بررسی نماید.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان یا فیفا با تأکید 
انتخاباتی  تخطی های  به  اگر  می گوید،  مطلب  این  بر 
تطبیق  قوانین  یا  و  نگیرد  صورت  رسیده گی  نامزدان 
نشود، بازتاب و تأثیرات آن شفافیت انتخابات را صدمه 

خواهد زد.
می گویند،  حقوق دانان  از  شماری  حال،  همین  در 
اجرای  توانایی  افغانستان  قضایی  و  عدلی  ارگان های 

قوانین را باالی نامزدان متخلف ندارد.
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در اولین 
جلسۀ رسیده گی علنی به شکایت انتخاباتی نامزدهای 
شده  برگزار  رسانه ها  حضور  با  که  ریاست جمهوری 
بود، یکی از نامزدها را جریمه نقدی کرد، دیگری را به 

دادستانی کل معرفی کرد و سومی را هشدار داد.
اما حاال سوال این جا است که آیا حکومت افغانستان 

توانایی اجرای رسیده گی به تخطی ها را دارد یا خیر؟
ارگان های  بارهم  این  می گوید،  حقوق دان  فرید  شهال 
توانمندی  گذشته  مانند  افغانستان  قضایی  و  عدلی 
مرتکب  که  را  نامزدان  از  باالی شماری  قانون  اجرای 
قانون  هیچگاهی  افغانستان  در  ندارد.  اند  تخلف شده 

باالی زورمندان عملی نشده است.
او تاکید کرد، همیشه برای تامین عدالت در افغانستان 
مشکالتی وجود...                          ادامه صفحه 6
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مردم گمان مي کنند تنها دوستي اشخاِص بزرگ و معروف براي شان ثمربخش است، در حالی که اشخاص 

حقیر هم به نوبۀ خود مي توانند براي ما ثمربخش باشند و افق حیات مان را با نور و محبت روشن کنند.
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را  پیش رو  انتخابات  دارند  تالش  طالبان  می گوید  داخله  وزارت 
برای  کافی  آماده گی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اما  کنند،  مختل 
یک  در  توانسته اند  امنیتی  نیروهای  دارد.  را  گروه  این  سرکوب 

هفته گذشته 24 مرکز رای دهی را فعال کنند.
گذشته  هفته  یک  در  پولیس  می گویند  داخله  وزارت  مقام های 
توانسته 19 مرکز رای دهی را در والیت غور، 2 مرکز در بدخشان 

و 3 مرکز را در والیت کاپیسا فعال نماید.
دلو   27( یکشنبه  روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
 414 جمله  »از  گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در   )1392
مرکز رای دهی که غیرفعال اعالن شده بود، ما تازه 24 مرکز دیگر 
رای دهی را فعال ساختیم...                               ادامه صفحه 6

وزارت داخله:
19مرکزدیگررأیدهیرا

فعالساختهایم

سیمینارعلمی-تحقیقیایجاددولتوحدتملیوروندتقویتدولت-ملتسازیدرکشور
تبادل  و  بحث  منظور  به  ملی  آجندای  کنفرانس 
افکار پیرامون ضرورت ایجاد دولت وحدت ملی 
دولت  )ایجاد  نام  با  را  تحقیقی  علمی-  سمینار 
سازی  ملت  دولت-  تقویت  روند  و  ملی  وحدت 
درکشور( با اشتراک صاحب نظران امور سیاسی 
ریاست  محترم  های  کاندیدا  گان  نماینده  و 

جمهوری، برگزار می نماید.
داده های این سمینار در چارچوب آجندای ملی ، 
تسهیل کننده تعهد ملی دولت مردان افغانستان 
در فرایند انتخابات 2014 خواهد بود. حضور شما 

در این سمینار، بر غنامندی آن می افزاید.

ميل  د  کې  افغانستان  په  کنفرانس،  اجنډا  ميل  د 

او  بحث  د  اړتیا  پر  کېدو  رامنځته  د  دولت  د  یووايل 

یووايل  ميل  د  کې  هېواد  په  لپاره،  تبادلې  د  افکارو 

جوړونې  ملت  ـ  دولت  د  او  کېدل  رامنځته  دولت  د 

د  چارو  د  افغانستان  د  الندې،  عنوان  تر  پیاوړتیا  د 

کارپوهانو او د ولسمرشۍ د محرتمو نوماندو په ګډون 

غواړي عميل ـ څېړنیز سیمینار جوړ کړي.

د  مسایل،  کېدونکي  وړاندې  کې  سیمینار  دې  په 

د  اجنډا  ميل  د  کې،  پایله  په  ټاکنو  د  کال   ۲۰۱۴

ژمنې  ميل  د  چارواکیو  دولتي  د  مخې  له  طرحې 

ګډون  ستاسو  کې  سیمینار  دې  په  کېدل.  رامنځته 

به، یاد سیمینار ال غني کړي.

به اين شماره ها تماس 
بگیريد

0786201201

"تحریک   به کار بردن اسم 
عنوان  به  طالبان"  اسالمی 
اعالمیه  در  طالبان  آدرس 
به  برابر  ملی،  امنیت  شورای 
موازی  حکومت  ایجاد  همان 
در افغانستان است و اهمیت 
دفتر  بازشدن  از  کمتر  آن 
برای طالبان در قطر نیست!
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یک روز، رخصتی عمومی اعالم شد تا برای 
توانسته  روزگاری  که  مهم  حادثۀ  این  ملت 
بودند استعمار و قدرتی بزرگ را در سرزمیِن 
خود زمین گیر کرده و از مرزهای خود بیرون 
برانند، دوباره تداعی شود و همه به یاد آوریم 
که ما هم ملتی قهرمان و قهرمان پرور بوده ایم. 
نه،  یا  هستیم  چنین  هم  هنوز  این که  در  اما 
و  امروزی  بزرگاِن  کارکردِ  به  به دقت  باید 
انداخت  موشکافانه  نگاهی  عمومی،  افکار 
و  امروز  افغانستاِن  حد  چه  تا  دریافت  تا 
بر  جان فشانی  آماده  آن،  امروزی  شهرونداِن 

سِر حفظ ارزش های شان هستند. 
روزمره گی ها  به  ما  مردمِ  امروز  متأسفانه، 
ما  مقاماِت  و  سیاست مداران  و  کرده اند  خو 
چنان  ثروت اندوزی  یا  قدرت اندیشی  به  نیز 
جنِگ  نه  که  جوانی  نسل  که  مصروف اند 
از  نه  و  دارد  یاد  به  را  روس  با  افغانستان 
شهادت و جهاد و غرورآفرینی در میدان های 
رزم با بیگانه گان خاطره یی در ذهن؛ باورش 
این چنین  روزگاری  ما  ملِت  که  نمی شود 
میلیون  یک ونیم  از  بیش  و  رزمیده  قهرمانانه 
تقدیم  استقالِل وطن  شهید، در راه آزادی و 

نموده است! 
بیگانه   خود  از  ما  حد  این  تا  امروز  چرا  اما 
کردن  خو  درجه،  این  تا  چرا  و  شده ایم 
حقارت ها  به  دادن  تن  و  روزمره گی ها  به 
بعد  تاریِخ  سر  بر  چه  است؟  شده  پیشۀ مان 
این چنین خسته  که  آمده  وطن  این  جهاد  از 
و  جهاد  نام  از  هراسان  و  جنگ،  از  بیزار  و 
که  شهدایی  خون  قداسِت  حتا  جهادگران، 
فقط و فقط برای حفظ ناموس و ارزش های 
ما رزمیدند و به شهادت رسیدند، خاک گرفته 
و غبار گرفته و از یادها در حال زدوده شدن 
است؟ و امروز چه  تعداد اشخاصی هستند که 
خدم و حشم و بزرگی خود را مدیوِن خون ها 
پاک باخته گان  آن  که  هستند  رشادت هایی  و 

خالص، به میراث گذاردند؟
آمارگیری سرانگشتی، فهرستی  با یک  امروز 
َدَرک  از  که  کرد  ارایه  می توان  را  کسانی  از 
افتخارآفرینِی  و  شهادت  و  مقاومت  و  جهاد 
نان ونوا  به  ما،  جانبازان  و  معلولین  و  شهدا 
بازمانده گان  با  نه  را  نان  این  اما  رسیده اند. 
خود  نفِس  با  فقط  که  مردم،  با  نه  و  شهدا 
جایگزیِن  را  خودمحوری  و  کرده  تقسیم 
نیز  خدامحوری  و  ساخته اند.  مردم محوری 
در  شدن  کمرنگ  و  دادن  جان  حال  در  که 
جامعه است و این را هیچ کس نمی تواند انکار 
تریبون  از  دین،  نام  به  که  کسانی  حتا  کند. 
جست وجو  وقتی  کرده اند؛  بلند  صدا  دین 
می کنی، درمی یابی که فقط این »من« است که 
محور است و منیتی که در پِس خداخواهی و 
خداجویی پنهان شده است، دیگر قابل انکار 
و پنهان ماندن نیست، و این حقایق از پیش 
چشماِن تیزبین و کنجکاِو نسل جواِن کشور 

هرگز دور نمانده است.

26 دلو، روز افتخار و بزرگی این ملت، چه قدر 
کمرنگ و بی روح جلوه گر شده است؛ وقتی 
از یک هدف و آرمان بزرگ، فقط یک سمبِل 
برای  و  می شود  ساخته  خشک  و  درون تهی 
نهادینه کردن ارزش هایی که 26 دلو، در جهت 
نمی گیرد!...  صورت  کاری  خورد،  رقم  آن 
یک روز رخصت اعالم کردن، چه سودی به 
حوادث  و  افتخارات  با  که  دارد  نسلی  حاِل 
و رخدادهای این برهه از تاریخ به یادماندنی 
کنار  در  شده اند؟!  بریده  و  بیگانه  افغانستان، 
و  طالبان  که  تکان دهنده یی  و  منفی  تبلیغات 
شهادت،  و  جهاد  نام  به  تروریسم  و  القاعده 
بهای  بی گناهان  خون  و  انداخته اند  به راه 
تالِش  کدام  است،  شده  آن ها  کذایی  بهشت 
وطن  این  در  دلسوزانه  و  پی گیر  و  روشن 
صورت گرفته تا شهادت و جهاد و مقاومتی 
که افتخارآفرین شد برای این ملت و 26 دلو، 
روز به ثمر نشستن آن بود، با شهادت و جهاد 
و مقاومتی که امروز به تروریسم پیوند خورده 
و نمادی از دهشت افکنی شده، تفاوتی آشکار 
یابد؟ شهادت و جهادی که اسالم به رسمیت 
شناخته، کجا و شهادت و جهادی که طالبان 
و القاعده و دیگر ترویستاِن مسلمان نما آن را 
تبلیغ می کنند کجا؟! برای این خط فاصل ها و 
چه  حیاتی  و  ظریف  حقیقت های  این  تبییِن 
و  حرکتی  اگر  است؟  گرفته  صورت  کاری 
تالشی صورت نگرفته است؛ یا عمدی بوده 
یا سهواً این رسالت به فراموشی سپرده شده 
است، که در هر دو حالت، دودش به چشم 
مردمی رفته است که امروز تهی از همه عناصر 
و انگاره های نابی شده اند که می توانست در 
و  آزاده خواهی  و  اراده  غیرت،  همت،  آن ها 

استقالل طلبی را زنده کند. 
ملتی که به ذلت تن دهد و حقارت آمیززیستن 
نخواهد  هرگز  نباشد،  تحقیری  برایش  دیگر 
این چنینی  قهرمانی هایی  و  دلو   26 توانست 
نسِل  و  ما  مردمِ  باید  امروز  کند.  تکرار  را 
از  کسانی  چه  که  بدانند  به خوبی  امروز 
می خوردند  نان  ما،  بزرگ  شهدای  نام  دَرک 
وامدار  را  بزرگی شان  ما  بزرگاِن  کدام  و 
مردانی  و  زنان  مقاومت  و  رشادت  شهادت، 
هستند که روزگاری در این دیار از همه چیِز 
خود گذشتند تا من و تو، با عزت و سربلند 
تک تِک  از  باید  ملت  امروز  کنیم.  زنده گی 
به  را  شهدا  میراث  که  کسانی  کارکردهای 
یغما بردند، پرسش کنند و دست تمام کسانی 
که به نام جهاد و مقاومت، لکۀ ننگی بر این 
صفحۀ زرین تاریخ کشور شدند را از هست 
زنانی که  یاد  کنند.  این ملت کوتاه  نیسِت  و 
ما، رزمیدند  دلیر و سلحشور  کنار مردان  در 
و جهاد کردند و تاریخ ساز شدند، باید گرامی 
زنانی،  چنین  یاد  و  خاطره  باید  شود.  داشته 
بیرون  افغانستان  تاریخ  گرفتۀ  خاک  دِل  از 
و  رنگ  ستاره های  جای  به  و  شود،  کشیده 
و  رقص وساز  با  روز  هر  که  شده یی  روغن 

معرفی  افغانستان  مسلمان  زن  الگوی  آواز، 
می شوند، قرار گیرند. 

امروز زنان افغانستان هم پای مردان افغانستانی، 
نیازمند الگوهای قدرتمند و کارآمد اجتماعی، 
دینی و سیاسی اند تا بتوانند جامعه را به سوی 
سعادِت دنیوی و اخروی رهنمون شوند؛ اما 
در فضای متشنج و آشوب زدۀ امروزی، اغلبًا 
مردان و زنانی رهبر و الگوی مردم ما شده اند 
که در پس زمینۀ زنده گی شان از تنها چیزی که 

اثری نیست، بزرگی است.
بیاندیشیم  تا عمیق تر  است  فرصتی  دلو   26 
بزرگ  برای  این ملت  پتانسیِل  و  که ظرفیت 
و عزیز و عزت مند زنده گی کردن، تا چه حد 
است و دست هایی که در تالش اند ما را ذلیل 
سازند را شناخته و از کاسۀ به خون تر شدۀ 
این ملت، کوتاه کنیم و یک بار دیگر با همت 
و عزمی تاریخی، سرنوشِت خود را با دستاِن 
خود  رو،  پیش  انتخابات  که  زنیم  رقم  خود 
می خواهد  که  ملتی  برای  بزرگی ست  آزمون 
شرافت مندانه زنده گی کند و از بند حقارت ها 

و شکستن های متوالی رهایی یابد.
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حلیمه حسینی

 

گزارش ها حاکی از آن است که گلبدین حکمتیار در انتخاباِت 
پیش رو از قطب الدین هالل، عضو سابق این حزب، حمایت 

می کند. 
به  این  از  پیش  همیشه گی،  ناراضی  این  حکمتیار،  گلبدین 
هواداراِن حزبش پیام داده بود که از انتخاباِت 1393 حمایت 
بر  تنها  حکمتیار  آقای  قید  اما  کنند.  شرکت  آن  در  و  کرده 
نامزدان شوراهای والیتی بود و از حمایِت نامزد مشخصی در 

انتخابات ریاست جمهوری سخنی نگفته بود.
حزب  اعضای  از  یکی  هالل  قطب الدین  حال،  همین  در 
اسالمی گلبدین حکمتیار در چند مصاحبۀ تلویزیونی گفته بود 
که او به هیچ وجه نامزد آقای حکمتیار نیست، بل که یک نامزد 
مستقل است. با این همه، پس از اعالم حمایت آقای حکمتیار 
از پروسۀ انتخابات، گمانه زنی ها بر آن شد که حزب اسالمی  

از قطب الدین هالل حمایت خواهد کرد.
ناحیۀ  در  انفجاری  ناگهان  سروصداهایی،  چنین  بحبوحۀ  در 
و  کشته  غیرنظامی    2 آن  طی  که  داد  رخ  نیز  کابل  پلچرخی 
حدود 8 غیرنظامی  دیگر زخمی  شدند. مسوولیت این رویداد 
را آقای حکمتیار و حزبش به عهده گرفته اند. البته این حمله، 
نخستین حملۀ حزب اسالمی  نبود؛ حکمتیار قبل بر این بارها با 

حمالت نظامی،  جان افراد غیرنظامی  را گرفته است.
اکنون پرسش آن است که چه چیزی باعث می شود که آقای 
نامزد  از  رو  پیش  انتخابات  در  جسورانه  این گونه  حکمتیار 

مشخصی حمایت کند؟
و  جنگید  کابل  بی دفاِع  مردم  برابر  در  سال ها  که  حکمتیاری 
هزاران شهرونِد این شهر را با حمالت کورِ موشکی به خاک 
ایستاد،  افغانستان  مردم  بر ضد  هم  اکنون  و  کشانید  و خون 
فرد  ده ها  ده ها عملیاِت مسلحانه و کشتن و  تا حدی که در 
اکنون  او  حال،  این  با  داشت.  مستقیم  غیرنظامی  دخالت 
جسورانه پشتیبانی اش از انتخابات  را اعالم کرده و نامزد مورد 
را،  این جسارت  ریشه های  از  می سازد.یکی  علنی  را  نظرش 
باید  آقای کرزی سراغ  در سیاسِت مدارامحور و قوم پرستانۀ 
گرفت که در دوازده سال گذشته نه تنها موضِع مشخصی در 
برابر حزب اسالمی  حکمتیار نداشته، بل از راه های گوناگون 
برای کشاندِن این حزب به نظام تالش کرده است. حکمتیار 
در حالی حمایتش را از نامزد مورد نظرش اعالن می کند که 
چندی پیش سخنگوی او مسوولیت یک حمله خونبار به کابل 
را نیز به گردن گرفته است و تا هنوز آقای هالل نیز در برابر 
از  آقای حکمتیار  است. حاالحمایت  نگرفته  قرار  آن رویداد 
قطب الدین هال نشان می دهد که آقای هالل به عنوان نامزد 
نبوده  انتحاری  انتخاباتی ریاست جمهوری مخالف آن حمله 
است  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  بر  رو   این  از  است. 
که این موضوع را پیگیری کرده و آن را به مقامات عدلی و 
قضایی محول سازد. نه تنها کمیسیون های انتخاباتی، بل سایر 
نهادهای نظارت کننده بر روند انتخابات نیز حق دخالت در این 
موضوع را دارند و می توانند آن را به حیث عامل عدم شفافیِت 
انتخابات در رسانه ها مطرح کنند که سوگ مندانه تا هنوز اثری 

از آن دیده نمی شود.
قابل مکث  زمینه  این  در  نیز  دیگر  نامزد  ده  اما خاموشی  و   
است. درست است که نامزدان در یک رقابِت تنگاتنگ با هم 
که  نامزدهایی  از  بسیاری  که  نرود  یادمان  اما  به سر می برند، 
اکنون تبلیغات می کنند و داد از دموکراسی و جامعۀ مدنی و 
حقوق بشر و... می زنند، باید در برابر حضور چنین گروهی 
اعمال  بارها  نامزدان،  از همین  بسیاری  بایستند.  انتخابات  در 
بشری  حقوق  ارزش های  خالِف  را  حکمتیار  آقای  رفتار  و 
دانسته اند و آن را محکوم کرده اند، پس چرا اکنون مهر سکوت 

بر لب زده اند؟
به هر صورت آقای حکمتیار با انجام حمله های انتحاری و 
نیز حمایت از یک نامزد در انتخابات درواقع نشان می دهد 
که از فقط در پی کسب قدرت است و برای او فرقی نمی کند 
که از راه انفجارات آن را به دست آورد یا انتخابات. اما حاال 
باید کمیسیون انتخابات درک کرده باشد که آقای هالل نامزد 
جریان و کسی است که عمال در جنگ قرار دارد و هر روز 
مردم را می کشد بنابراین باید در مورد این نامزد تجدید نظر 
صورت گیرد و باید از روند مبارزات حذف شود.  زیرا قرار 
نیست که آقای حکمتیار و هالل هم از راه زور طمع قدرت 
داشته باشند و هم از راه های دمکراتیک باید یکی از این راه 

ها را به رسمیت شناخت.

کمیسونانتخابات
بایدرسیدهگیکند

 26 دلو فرصتی است تا 
عمیق تر بیاندیشیم كه 
ظرفیت و پتانسیِل این 
ملت برای بزرگ و عزیز و 
عزت مند زنده گی كردن، تا 
چه حد است و دست هایی 
كه در تالش اند ما را ذلیل 
سازند را شناخته و از كاسۀ 
به خون تر شدة این ملت، 
كوتاه كنیم و یک بار دیگر 
با همت و عزمی تاریخی، 
سرنوشِت خود را با دستاِن 
خود رقم زنیم كه انتخابات 
پیش رو، خود آزمون 
بزرگی ست برای ملتی كه 
می خواهد شرافت مندانه 
زنده گی كند و از بند 
حقارت ها و شکستن های 
متوالی رهایی یابد

دلو
26

فرصتیبرایدوبارهاندیشیدن
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السیسیدرچنگالروسیه
در حالی که مسکو از نفوذ امریکا در اروپای شرقی به 
ویژه حوادث جاری در اوکراین نگران است، پوتین در 
تالش است تا خاورمیانه و یا دست کم مصر را از چنگ 

واشنگتن درآورد.
والدیمیر  که  داد  گزارش  باره  این  در  تایم  نامه  هفته 
پوتین، رییس جمهوری روسیه در جریان سفر عبدالفتاح 
السیسی، وزیر دفاع مصر به مسکو وی را به عنوان رییس 
وی  که  می شود  گفته  کرد.  تایید  مصر  جمهوری جدید 
در چشمان السیسی نگاه کرده و گفته است: »آقای وزیر 

در  شدن  نامزد  برای  شما  که  می دانم  دفاع، 
به  آماده شده اید،  انتخابات ریاست جمهوری 

نظر من این یک اقدام مسووالنه است«.
اظهارات  گذشته  هفته  مصر  دفاع  وزیر  البته 
منسوب به خود در یک روزنامه کویتی را که 
از نامزدی قطعی در انتخابات خبر می داد، رد 
نیروهای  حکم  اعالم  زمان  از  هفته  دو  کرد. 
تا  می دهد  اجازه  السیسی  به  که  مصر  مسلح 
کند،  شرکت  جمهوری   ریاست  انتخابات  در 
وی  که  می رسد  نظر  به  اینگونه  و  می گذرد 
اعالم  برای  مناسبی  فرصت  یافتن  درصدد 

نامزدی است.
دستاورد  اگرچه  مسکو  به  السیسی  سفر 
تایید  گرفتن  با  کم  دست  نداشت  چندانی 
ریاست جمهوری وی از سوی مسکو همراه 
شد. پوتین خطاب به وی گفته بود: »این یک 
بخواهید  که  است  مسووالنه  بسیار  تصمیم 
شوید.  مصر  مردم  سرنوشت  مسئول  شخصا 
آرزوی  برایتان  مردم روسیه  و  از طرف خود 

موفقیت می کنم.«
به دوران  نگاهی  با  اهمیت می یابد که  آنجا  این سخنان 
جنگ سرد می بینیم، مصر همواره یکی از کشورهایی بوده 
که توانسته به نحو احسن ماموریت همپیمانی علیه بلوک 

شرق را اجرا کند.
مصر و شوروی در دهه شسصت رابطه بسیار نزدیکی با 
هم داشتند و قاهره برای چندین دهه از سوی شوروی 
مسلح می شد. اما زمانی که انور سادات، رییس جمهوری 
سابق مصر در سال 1979 پیمان صلح با اسرائیل را امضا 
امریکا  سوی  به  آرام  آرام  قاهره  و  برگشت  ورق  کرد، 

رفت.
در ابتدا واشنگتن به عنوان پاداش صلح مصر با اسرائیل، 
 70 مجموع  در  که  دالر  میلیارد   2 ساالنه  سرمایه گذاری 
میلیارد دالر خواهد بود را به قاهره پیش کش کرد و از آن 
زمان تا کنون روابط این دو کشور نزدیک و نزدیکتر شد 

تا آنجا که امروزه مصر یکی از قوی ترین ابزارهای امریکا 
در کنترل خاورمیانه و جهان عرب به شمار می رود.

از  بخشی  امریکا  اینکه  تا  بود  منوان  همین  بر  شرایط 
کمک های ساالنه خود به مصر را پس از وقوع کودتای 
سوم جوالی 2013 علیه دولت اخوان المسلمین به تاخیر 
جنرال های  شیوه  کار  این  با  بتواند  شاید  تا  انداخت، 
محمد  عزل  به  منجر  کودتا  این  کند.  اصالح  را  مصری 

مرسی، رییس جمهور اسالم گرای مصر از قدرت شد.
اقدام اوباما در قطع کمک ها تا حدی خشم مصری ها را 

برانگیخت و پوتین نیز با استفاده زیرکانه از این فرصت 
وزیران امور خارجه و دفاع خود را راهی قاهره کرد تا 
باب مناسبات رو به رشد دو کشور آغاز شود. در پی این 
فرمانده  هم اکنون  که  السیسی،  الفتاح  عبد  مسکو،  اقدام 
کل نیروهای مسلح مصر و قوی ترین فرد در این کشور 
است نیز به همراه وزیر خارجه به مسکو سفر کرد که در 
جریان این سفر دو طرف در نشستی درباره قرارداد خرید 

تسلیحات به ارزش دو میلیارد دالر گفت وگو کردند.
گرچه امریکا اعالم کرده نزدیکی روسیه و مصر تهدیدی 
به  سفید  کاخ  سریع  واکنش  اما  نیست،  واشنگتن  برای 
حمایت پوتین از ریاست جمهوری السیسی گویای عمق 
نگرانی واشنگتن از احتمال از دست دادن هم پیمان دیرین 
خود است. امریکا در پاسخ به سخنان رییس جمهوری 
در  مصر  جمهوری  رییس  »تعیین  که  کرد  اعالم  روسیه 
حوزه اختیارات پوتین نیست و اصوال مسکو حق چنین 

کاری ندارد.«
کشور  این  استرتژیک  نقش  و  مصر  ژئوپولتیک  اهمیت 
در سکان داری جهان عرب، بر روسیه و امریکا پوشیده 
نیست و همین امر باعث شد که وزارت خارجه امریکا 
نیز وارد گود شود و در واکنش به سفر السیسی به مسکو 
اعالم کند، »روابط امریکا و مصر بسیار عمیق و مستحکم 
منفی  تاثیر  آن  بر  نمی تواند  اخیر  دیدارهای  و  است 
بگذارد. واشنگتن در سایه حمایت های نظامی و اقتصادی 
گسترده از مصر، شرایط منحصر به فردی در زمینه رابطه 
با مصر در اختیار دارد.« موضعی که می تواند 

پیامی مهم برای مصر داشته باشد.
روسیه  سیاسی  مسائل  کنار  در  البته 
چشم داشت های اقتصادی نیز به رابطه با مصر 
هواپیما،  فروش  با  که  است  امیدوار  و  دارد 
سایر  و  ساحلی  و  هوایی  دفاع  سیستم های 
تجهیزات نظامی دست کم 2 میلیارد دالر منابع 
مالی برای صنایع نظامی خود به ارمغان بیاورد، 
اما مصر ورشکسته برای این کار یقینا نیازمند 
حوزه  عرب  پولدار  کشورهای  کمک های 
خلیج فارس است و با توجه به دلخوری های 
احتمال  عربستان  و  امریکا  میان  آمده  پیش 
با  اینکه ریاض هزینه های قرداد نظامی مصر 

روسیه را تقبل کند بعید نیست.
جمهوری  ریاست  دوران  در  مرسی  محمد 
را  پول  بین المللی  صندوق  وام  هرگز  خود 
بود  آن صورت مجبور  در  نپذیرفت چرا که 
تا قیمت نان و سوخت را افزایش دهد. دولت 
موقت مصر نیز به پشتیبانی ژنرال ها، این وام 
را نپذیرفت و در عوض به 12 میلیارد دالر از کمک هایی 
از  فارس  خلیج  نفت خیز حوزه  کشورهای  از سوی  که 

جمله عربستان اعطا شد تکیه کرد.
روزنامه ودوموستی روسیه در ماه نومبر گزارش داد که 
عربستان قرارداد تسلیحاتی مصر و روسیه را تامین مالی 

می کند.
هفته نامه تایم اشاره دارد که روسیه تالش دارد تا مصر 
را به سمت خود جلب کند تا از نفوذ امریکا در منطقه 
خاورمیانه بکاهد. با این وجود به نظر می رسد که السیسی 
احتماال به دو میلیارد دالر دیگر کمک احتیاج داشته باشد 
چرا که در صورتی که نامزدی خود را در انتخابات اعالم 
کند، برای راه اندازی کمپینش به پول احتیاج دارد و این 
امر بدین معناست که شیخ نشین های پولدار حوزه خلیج 
فارس باید برای به قدرت رساندن گزینه مورد حمایت 

خود بیش از پیش سر کیسه هایشان را شل کنند.

بیالوال بوتو: 
طالبانمیخواهدپاکستان
رابهعصرحجربازگرداند

تصویب قانون در پارلمان ترکیه جشن تولد پدر فقید رهبر کره شمالی
با مشت و لگد! یکشنبه   روز  شمالی  کره 

ایل،  جونگ  کیم  تولد  سالروز 
را  کشور  این  پیشین  رهبر 
جشن گرفت و در جریان این 
مقامات  از  تن  ده ها  جشن ها 
بخش  مسئول  جمله  از  ارتش 

موشکی ترفیع درجه گرفتند.
شمالی  کره  رسمی  خبرگزاری 
گیوم،  راک  کیم  داد،  گزارش 
موشکی  نیروی  فرمانده 
به  کره شمالی  ارتش  راهبردی 

دستور کیم جونگ اون،  رهبر کنونی این کشور 
ترفیع درجه گرفت. این واحد مسوول برنامه 

موشکی دوربرد و میان برد کره شمالی است.
خبرگزاری دولتی کره شمالی عنوان کرد، ده ها 
به  شمالی  کره  بلندپایه  مقامات  از  دیگر  تن 
انواع رده های ژنرالی ترفیع درجه پیدا کردند. 
مناسبات  در  معموال  که  درجه ها  ترفیع  این 
سیاسی هم انجام می گیرد در حالی رخ دادند 
که کره شمالی سالروز تولد کیم جونگ ایل را 
جشن گرفت. کره شمالی در تاریخ 16 فوریه 
سالگرد تولد کیم جونگ ایل و در تاریخ 15 
پدر  که  سونگ  ایل  کیم  تولد  سالگرد  آوریل 
ملی  مهم  تعطیالت  دو  عنوان  به  است،  وی 

جشن می گیرند.
حاکم  حزب  و  ارتش  مقامات  از  تن  هزاران 
کره شمالی روز یکشنبه در شهر پیونگ یانگ 
حضور پیدا کردند تا وفاداری خود را به کیم 
جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی اعالم کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این 
یک  در  اون  کیم جونگ  که  حالی  در  مراسم 

بلندپایه از جمله  سکو در کنار دیگر مقامات 
ارتش  سیاسی  دفتر  مدیر  هائه،  ریونگ  چوئه 
کره شمالی نشسته بود، جمعیت حاضر ایستاده 
و تشویق می کردند و شعار می دادند »زنده باد«.
بلندپایه  مقامات  همراه  به  اون  جونگ  کیم 
سوسان،  کوم  کاخ  از  حاکم  حزب  و  ارتش 
جسدهای  میزبان  که  کشور  این  پایتخت  در 
ایل  کیم  و  ایل  جونگ  کیم  شده  مومیایی 
کره  فعلی  رهبر  پدربزرگ  و  )پدر  سونگ 

شمالی است(، بازدید کرد.
از جمله دیگر اشیای به نمایش درآمده در این 
کاخ، یک خودروی مرسدس بنز مشکی رنگ،  
یک  همچنین  و  سون  چون  نام  به  قایق  یک 
واگن از قطاری است که کیم جونگ ایل با آن 

سفر کرده است.
که  کرد  امیدواری  اظهار  اون  جونگ  کیم 
مقامات ترفیع یافته ارتش به اعتمادی که مردم 
و حزب حاکم کره به آنها دارند، پایبند بوده و 
به مسیر پیروزی نهایی آموزه های انقالب کره 

متعهد باشد.

پسر نخست وزیر سابق پاکستان همزمان با ادامه مذاکرات صلح 
میان دولت و شبه نظامیان طالبان، این شبه نظامیان را به تالش در 
راستای بازگرداندن پاکستان به دوران »عصر حجر« متهم کرد.

پسر  زرداوی،  بوتو  بیالوال  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بی نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاکستان در جریان مراسم 
»سند«  والیت  در  هفته یی  دو  فرهنگی  فستیوال  یک  اختتامیه 
هم چنین به پاکستان تاکید کرد تا علیه تهدیدهای شبه نظامیان 

به پا خیزند.
وی افزود: طالبان می خواهد قانون ترور را در پاکستان اعمال 
کند اما می خواهم به آن ها بگویم اگر قصد دارند در این کشور 
زندگی کنند باید از قانون اساسی آن نیز اطاعت کنند. ما قانون 
تروریست ها را نمی پذیریم. برخی از مردم در تالشند تا به نام 

اسالم، پاکستان را به دوران »عصر حجر« بازگردانند.
با  طالبان  شبه نظامیان  و  پاکستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
اما  یافته  ادامه  ساله  هفت  خشونت های  به  دادن  پایان  هدف 
منتقدان هم زمان با موج جدیدی از حمالت خشونت آمیز که 
این  بودن  موثر  به  نسبت  کرده،  متزلزل  نیز  را  مذاکرات  این 

مذاکرات ابراز تردید کردند.
اقدام نظامی علیه طالبان شده  بیالوال که در گذشته خواستار 
بود، گفت: بعید به نظر می رسد که این مذاکرات نتیجه یی داشته 

باشد.
و  شریعت  قانون  سراسری  اعمال  شامل  طالبان  خواسته های 
نظر  به  بعید  که  شرایطی  امریکاست؛  پهپادی  حمالت  پایان 

می رسد دولت و ارتش پاکستان آن ها را بپذیرند.
که  کنند  فکر  زمانی  به  باید  تروریست ها  این  گفت:  بیالوال 
کل کشور علیه آن ها متحد می شوند. ما مسلمان هستیم و این 

گروه های تروریست نباید سعی کنند به ما اسالم را بیاموزند.
 2008 سال  در  که  پیشین  صلح  مذاکرات  به  اشاره  با  وی 
میالدی در دره سوات برگزار و منجر شد تا کنترل این منطقه 
به دست طالبان بیفتد، گفت: پاکستان برگزاری مذاکرات صلح 
با شبه نظامیان طالبان را در گذشته تجربه کرده اما دیده است 
که این مذاکرات ناکام مانده است. ما تالش کرده ایم تا در دره  
از  ماندیم.  ناکام  اما  کنیم  مذاکره  طالبان  شبه نظامیان  با  سوات 
دختران پاکستان بپرسید که تروریسم یعنی چه؟ آیا این دختران 

نیز همانند مالله یوسف زی، تهدید شده اند؟
با گردهمایی چهل روحانی در  این اظهارات بیالوال همزمان 
الهور منتشر شد که برای نشستی با هدف حمایت از رهبران 
مذهبی در این مذاکرات صلح گردهم آمده بودند. این نشست 
به ریاست موالنا سمیع  الحق، رئیس کمیته مذاکره کننده طالبان 

معروف به »پدر طالبان« برگزار شد.
و  دولت  از  مشترکی  بیانیه  در  روحانیان  نشست  این  از  پس 
و  کرده  اعالم  آتش بس  فورا  تا  خواستند  طالبان  شبه نظامیان 
مذاکرات را برای برقراری صلح در پاکستان ادامه دهند. موالنا 
است.  مناسب  راه حل  تنها  مذاکرات صلح  الحق گفت:  سمیع  

جنگ هرگز نمی تواند صلح ایجاد کند.
که  گفت  سند  فستیوال  اختتامیه  مراسم  در  هم چنین  بیالوال 

اسالم طالبان را نمی پذیرد و علیه آن ها اعالم »جهاد« کرد.
وی افزود: مذاکره همیشه یک گزینه است اما ما باید از موضع 
صحبت  ضعف  موضع  از  شما  چطور  شویم.  وارد  قدرت 
دهید.  شکست  نبرد  میدان  در  را  طالبان  باید  شما  می کنید؟ 
آن ها با ما در حال مبارزه هستند. ما می خواهیم تا طالبان را از 
پاکستان بیرون کنیم. همه باید بپذیرند که شبه نظامیان تحریک 

طالبان پاکستان دشمن ما هستند.
پسر نخست وزیر اسبق پاکستان ادامه داد: طالبان هیچ عالقه ای 
برخی  هنوز  که  است  تعجب  ندارد. جای  یا صلح  مذاکره  به 
احزاب تاکید بر برگزاری مذاکرات با چنین دشمنان خونخوار 

دارند. باید با چنین دشمنانی به زبان خودشان صحبت کنیم.

در جریان نشست پرتنش پارلمان ترکیه که منجر به تصویب الیحه افزایش کنترل 
دولت بر نهادهای قضایی شد، دو قانونگذار بر اثر زد و خورد زخمی شدند.

احسان  علی  درگیری  این  جریان  در  وله،  دویچه  خبری  شبکه  گزارش  به 
دلیل  به  جمهوری خواه  مردم  مخالف  حزب  قانونگذاران  از  یکی  کوک ترک، 
قانونگذاران  از  یکی  اوزچلیک،  بایرام  و  شد  بیمارستان  روانه  بینی  شکستگی 

حزب حاکم عدالت و توسعه نیز از ناحیه انگشت دست دچار شکستگی شد.
این تغییر قانون، کنترل وزارت دادگستری بر هیات عالی قضات و دادستان ها، 
یک هیات مستقل مسئول تعیین و ارتقای سمت قضات و دادستان ها را افزایش 
می دهد. این قانون ساختار هیات عالی قضات و دادستان ها را تغییر داده و به 

وزیر دادگستری حق انجام تحقیق از اعضایش را می دهد.
جامعه بین الملل نیز هشدار داده،  این تغییر قانون ترکیه استقالل قوه قضاییه اش 

را تهدید می کند.
مقام های ارشد اتحادیه اروپا در جریان سفر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 
ترکیه به بروکس در ژانویه سال جاری میالدی نگرانی خود را نسبت به این اقدام 
اعالم کردند. آن ها به ترکیه که خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا است، هشدار 

دادند که این مساله مغایر با اصول و قوانین دموکراتیک این بلوک است.
ترکیه  به عبداهلل گل، رئیس جمهوری  نهایی  برای تصویب  باید  این الیحه هنوز 

ارائه شود.
احزاب مخالف ترکیه می گویند، آنها  پیش از آنکه مجبور به امضای این الیحه 

شوند در دادگاه قانون اساسی ترکیه این قانون را به چالش خواهند کشید.



مطالعات  مناسبت  به  پارسونز 
به تدریج  اقتصادی اش،  جامعه شناسی 
کارکردهای  و  پول  نمادی  ابعاد 
گوناگونش را در کنِش متقابلی که میان 
وجود  فرعی  نظام های  سایر  و  اقتصاد 
اساس،  این  بر  می کند.  کشف  دارد، 
به طور  که  می کند  نتیجه گیری  پارسونز 
منطقی باید در هر یک از سه نظام فرعی 
نقشی  که  یافت  مبادله یی  وسیلۀ  دیگر، 
چهار  نظامِ  کند. جدول  ایفا  پول  مشابه 
کنکاش  این  حاصل  او،  مبادلۀ  وسیلۀ 
نظر  به  سیاسی،  نظام  درون  در  است. 
پول  معادل  نقشی  قدرت  پارسونز، 
چنین  را  قدرت  پارسونز  می کند.  ایفا 
وادار  توانایی  قدرت،  می کند:  تعریف 
ایفای  به  جامعه  یک  کنش گران  کردن 
که هدف های  است  تکالیفی  و  وظایف 
جمعی به آنان تحمیل می کند به شیوه یی 
رسیدن  برای  را  جامعه  منابع  بتوان  که 
کرد.  بسیج  جمعی  هدف های  این  به 
اقتدار  از  را  قدرت  تعریفی،  چنین 
متمایز می کند، زیرا اقتدار محل انباشت 
گونه یی  به  است  قدرت  متنابهی  مقدار 
مبلغی  از  اقتدار  منصب  یک  دارندۀ  که 
آن  می تواند  که  است  برخوردار  قدرت 
را به موقع خرج کند یا به جریان بگذارد. 
قدرتی که پارسونز مد نظر دارد، چیزی 
یک  بیشتر  بلکه  نیست؛  پایدار  یا  ثابت 
وسیلۀ مبادله است که چون پول ارزش 
در  را  آن  سیاسی  نظام  و  دارد  نمادی 
مبادالت میان نظام های فرعی جامعه به 

جریان می گذارد )روشه، 1391: 147(.
فوکو گفته بود قدرت در روزگار ما برای 
صیانت از خود، خود را پنهان می کند. به 
نظر می رسد پول می تواند یکی از بهترین 
باشد  قدرت  مافوق سری  مخفیگاه های 
ارزشش  پول   .)258  :1388 )فرهادی، 
از  که  نمی آورد  به دست  ماده یی  از  را 
از شکلش  بلکه  است،  شده  ساخته  آن 
است  شاه  عالمت  یا  تصویر  دارای  که 
به دست می آورد. طال گران بهاست، زیرا 
پول و حتا  برعکس.  نه  پول است  طال 
می شود،  ساخته  آن  از  پول  که  فلزی 
ارزش خود را از کارکرد نابش به عنوان 
نشانه کسب می کند. این امر دو نتیجه در 
بر دارد: نخست، ارزش اشیای دیگر از 
خود فلز منشأ نمی گیرد، دوم این که این 
ارزش خودش را به تنهایی بدون ارجاع 
سودمندی،  معیارهای  طبق  بر  سکه،  به 
سپس  می کند.  محقق  کمیابی  یا  لذت 

اشیا در ارتباط با یک دیگر کسب ارزش 
که  می شود  سبب  صرفًا  فلز  می کنند، 
این ارزش به عنوان نامی که تصویر یا 
بنیاد  اما آن را  بازنمایی شود  ایده یی را 

نمی گذارد )فوکو، 1389: 313(.
دومین  را  پول  ابداع  میرابو  دو  مارکی 
کشف بزرگ انسان پس از اختراع خط 

دانسته است.)فرهادی، 1388: 259(
از  “پس  است  معتقد  نیز  اسمیت  آدام 
شاید  اقتصادی  بنیاد  هیچ  کار،  تقسیم 
اندازۀ پول در تسهیل عمل مبادالت  به 
و در نتیجه ازدیاد ثروت عمومی، موثر 
نبوده است. به عبارت دیگر پول، خرج 
است”.)فرهادی،  ثروت  دوران  بزرگ 

)259 :1388
Pierre Joseph Prou d )ررودون 

می نویسد:   )hon( )1805d1865
و  هنر  ساخته های  ثمربخش ترین  “پول 
جلوه یی  بانکی  اعتبار  و  ناپایدار  نبوغ 
عامل  و  زمانه  دروغ پردازی های  از 
قدرت  و  مردم  از  گروهی  تهی دستی 
پول  واقعًا  است.  دیگر  گروهی  ناحق 
عبارت از چیست؟ آیا غیر از شهروایی 
تسهیل  وسیلۀ  که  است  مبادالت  برای 
اجناس  فروش  و  خرید  و  دادوستد 
می شود؟ پول به خودی خود برای من 
بی فایده است. من آن را فقط برای خرج 
و  می خورم  را  آن  نه  می خواهم.  کردن 
نه آن را می کارم.)فرهادی، 1388: 259(

به نظر آون، “پول... علت انبوه جرایم و 
منشای بی عدالتی و مسکنت و یکی از 
ارکان محیط است که بیش از هر عامل 
دیگر، سبب فساد اخالق و تبدیل جهان 
است.)فرهادی،  شده  واقعی  جهنم  به 

)261 :1388
 John Ruskin(( رکسین  جان 
1819d1900(( و لئون تولستوی روسی 
)1882d 1945( هر دو اصل کام اندیشی 
هدایت  اصل  عنوان  به  را  سودجویی 
کنندۀ فعالیت اقتصادی نکوهش می کنند 
به وسیلۀ  افزاری می دانند که  را  و پول 
را  است همنوع خود  توانسته  آدمی  آن 
خدمت گزار کند و نوعی برده گی جدید 

را احیا نماید.)فرهادی، 1388: 262(
کرد؟”  باید  “چه  کتاب  در  تولستوی 
می نویسد: “پول فقط یک ابزار قراردادی 
امکاِن  بگوییم  بهتر  یا  و  حق  که  است 
شخص  به  را  دیگران  کار  از  استفاده 
می دهد. اما اگر پول تا به این پایه برای 
برای  است،  زورمند  بینوایان  استثمار 

نیکی کردن به آنان، کلی ناتوان است”.
)فرهادی، 1388: 262(

آدمی  از  تعریفی  در  هدایت  صادق 
می گوید: “انسان عبارت است از خوکی 
دنبال  به  که  متحرک  مستراحی  و  پا  دو 

پول می دود”.)فرهادی، 1388: 269(
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بخش دوم و پایانی

وقتیسرفهمزمنمیشود
سرفه هايی که خبر از سینوزيت می دهد

به گفتۀ پزشکان متخصص، سرفه می تواند در طول شب و روز ادامه داشته 
در  ترشحات  میزان  افزایش  به دلیل  شبانه  خواِب  از  بعد  معموالً  که  باشد 
سینوس و پشت حلق، این نوع سرفه ها همراه با خروج خلط صبحگاهی 
رخ می دهد و ممکن است در کودکان همراه با استفراغ و ترشحاِت خلطی 
باشد. در بیماران مبتال به سینوزیت، دردی هنگام لمس صورت و گونه ها 
نیز احساس سنگینی در سر  به جلو  احساس می شود و هنگام خم شدن 

رخ می دهد.

شما مبتال به آسم هستید
بسیاری می دانند سرفه هایی که با فعالیت تشدید شود و در سرما شدِت آن 
افزایش یابد، در بیماران آسمی شایع است. پزشکان می گویند: در مبتالیان 
به آسم، سرفه ها ممکن است با تنگی نفس همراه باشد که با سرماخورده گی 
شدت می یابد. هم چنین حمالِت سرفه هنگام شب تشدید می شود و مواجهه 

با مواد آلرژی زا، شدت آن را افزایش می دهد.

يافتن رد سرفه ها در اختالالت معده
کوتاه،  فاصله یی  در  خوردن  شیر  از  بعد  تولد،  زمان  از  که  کودکانی  در 
می شوند  تنفسی  مکررِ  عفونت های  دچار  و  می کنند  جهنده  استفراغ های 
و یا در حین شیر خوردن سرفه می کنند، باید رد سرفه ها را در اختالالت 

گوارشِی آن ها جست وجو کرد.
پزشکان می گوینـد: در کودکانی که سابقۀ تولد زودتر از موعد یا حساسیت 
به پروتییِن شیر گاو همراه با ضایعات جلدی و عالیم تنفسی دارند یا دچار 
معده  رفالکس  بروز  احتمال  تنفسی هستند،  دستگاه  اختالالت ساختمانی 
بعد از تولد بسیار زیاد است. در این کودکان، مری نیز ممکن است دچار 
التهاب و باعث حمالت حرکت سِر شیرخوار به عقب شود. هم چنین این 
کودکان افزایش وزن پیدا نمی کنند. سرفه های مکرر در این کودکان را باید 

در رفالکس معده جست وجو کرد.

موثرترين روش های خانه گی درمان سرفه
متخصصان به دنبال بررسی های خود، رعایت نکاِت زیر را به منظور درمان 

خانه گِی سرفه پیشنهاد می کنند:
ـ مصرف جوشاندۀ گل ختمی، آویشن و جوشانده و دم کردۀ زنجبیل همراه 
عسل و لیمو و دم کردۀ عناب از جمله گیاهان دارویی است که برای کاهش 

یا درمان سرفه های شدید موثر است.
ـ از خوردن مایعات سرد به خصوص پس از خواب باید خودداری کرد و 
بهتر است از مصرف غذاهای سرخ شده و با ترکیبات اسیدی مثل ترشی در 

زمانی که فرد دچار سرفه است، خودداری شود.
ـ غذاهای ملین مثل حریره، آش کدو و میوه های پخته شده و مصرف آش 
سبزی و سوپ سبزیجاِت حاوی گشنیز و پالک برای تسکین سرفه موثر 

است.
ـ حریرۀ بادام را نیز می توان به عنوان نرم کنندۀ سینه و کاهش سرفه مصرف 
کرد. توصیه می شود از بخور استفاده شود تا هوا مرطوب شده و مشکالت 

تنفسی کمتر شود.
ـ در صورت آلوده گی هوا پیشنهاد می شود به شست وشوی بینی و انجام 
بخور با آب ساده بعد از بازگشت به خانه مبادرت شود و در صورت ابتال 
به سینوزیت و آلرژی، باید درماِن الزم انجام و از مواجهه با هوای سرد و 

دود سگرت و خوردن مایعاِت سرد و محرک اجتناب شود.

منبع: سالمت نیوز

بخش چهارم و پایانی

تبارشـناسی معنای پول
شایسـتة مدنی 



برگردان: محمد عودباشی

سینماگراِن دنیا تا کنون فلم های متعددی بر اساس آثار 
فلم های  به  می توان  این باره  در  که  شکسپیر ساخته اند 
مکبث  و  پنجم  هنری  ممنوعه،  سیارۀ  سوم،  ریچارد 
مطرح  آثار  جزو  دالیلی،  به  کدام  هر  که  کرد  اشاره 
سینمای جهان قرار گرفته اند. ویلیام شکسپیر در طول 
برای  اما  نوشت،  نمایش نامه   38 از  بیش  زنده گی اش 
بعضی از آن ها تنها شواهدی ضمنی وجود دارد و هیچ 
حتا  یافت.  نمی توان  آن ها  از  بازمانده یی  نسخۀ خطی 
اگر درخشش غزل های او درنظر گرفته نشود، اما شکوه 
عنوان  به  را  نامش  او  تا  نفوذ شکسپیر موجب شد  و 
بزرگ ترین نویسندۀ انگلیسی زبان جهان به ثبت برساند. 
گرچه برخی معتقدند فرانسیس بیکن، کریستوفر مارلو 
یا دیگر کاتبان مربوط به دورۀ ملکۀ الیزابت، تأثیرگذارتر 
از شکسپیر بودند. درست است که نمایش نامه های وی 
بارها روی صحنه اجرا شده است اما هنگام نمایش فلم 
وسعت نبوغ شکسپیر، بیان متنوع و متفاوِت او بیشتر 
ملموس می شود. در هر دوره یی فلم های جدیدی در 
او ساخته  آثار  از  تراژدی  و  تاریخی  ژانرهای کمدی، 
شده است، اما گاهی این آثار از قالب درام های کاماًل 
اجتماعی شکسپیر فاصله گرفته و به حدی به روزرسانی 
شده که بیان شیوای او به بیراه کشانده شده است. البته 
هر چند وقت یک بار اثر قوی و متناسب با آثار شکسپیر 
تولید می شود که جان تازه یی به متون 400 سالۀ وی 
می دهد. در این گزارش، مروری بر بهترین اقتباس های 

سینمایی از آثار شکسپیر داشته ایم.
هیاهوی بسیار برای هیچ، نسخۀ 2012

سال  را  هیچ  برای  بسیار  هیاهوی  فلم  ویدون  جاس 
2012 جلوی دوربین برد. او این فلم را در 108 دقیقه 
و با بودجۀ کم ساخت. ویدون این فلم را در 12 روز 
در خانۀ خودش در شهر سانتا مونیکا به شکل سیاه و 
هیچ  برای  بسیار  هیاهوی  فلم  کرد.  کارگردانی  سفید 
به دلیل صرفه جویی در هزینۀ تولید، بودجۀ کم و صرف 
زمان کوتاه برای فلم برداری مورد توجه همه گان قرار 
گرفت. این ساختۀ جسورانۀ ویدون باعث شد تا مجلۀ 
تایم به 10 فلم برتر که برگرفته شده از آثار شکسپیر 

بود، بپردازد.
ريچارد سوم

ریچارد النکرین سال 1995 فلم سینمایی ریچارد سوم 
را کارگردانی کرد. این فلم را شرکت یونایتد آرتیست 
کالن،  مک  ایان  چون  بازیگرانی  آن  در  و  کرد  تولید 
جیم براد بنت و آنت بنینگ به ایفای نقش پرداختند. 
این فلم به عنوان یک اثر سرگرم کننده از آثار شکسپیر 
مطرح شده و ایان مک کالن نقش ریچارد را به عهده 

داشت. در این فلم مک کالن برای ایفای این نقش به 
شکل عجیب وغریب گریم شده بود و همین باعث شد 
تا مورد توجه تماشاگران قرار بگیرد. کالن این نقش را 
به گونه یی ایفا کرد که مخاطب مجذوب ویژه گی های 
شخصیت ریچارد شد. لوکیشن فلم برداری فلم ریچارد 
سوم مکانی متفاوت در انگلستان است که مخاطب با 
دیدن آن، دوران نازی های آلمانی در سال 1930 برایش 
یادآوری می شود. این فلم هم چون قطاری سریع السیر 

مخاطب را با خودش همراه می کند.
 

داستان وست سايد
سینمایی  فلم   1961 سال  رابینز  جروم  و  وایز  رابرت 
جمله  از  بازیگرانی  حضور  با  را  وست ساید  داستان 
کارگردانی  مورینو  ریتا  و  بیمر  ریچارد  وود،  ناتالی 
کردند. وایز در این فلم رومئو و ژولیتی مدرن را در 
میان گروه های نیویارکی دهۀ 60 به تصویر کشید. فلم 
داستان وست ساید توفانی از نبوغ تیاتر و سینما است. 
شمال  فلم  نویسندۀ  لمن،  ارنست  را  اثر  این  فلم نامۀ 
از شمال غربی نوشت و موسیقی ماندگار برنشتاین و 
این  اثر را درخشان تر کرد. سازنده گان  این  ساند هیم 
را  آن  شکسپیر   1590 سال  تراژدی  دادن  تغییر  با  اثر 
شاهکاری  نوع خودش  در  که  بیستم  قرن  ملودرام  به 
ادای  اثر  این  کردند.  تبدیل  است، 

است.  شکسپیر  مقام  به  احترام 
البته برخی از عناصر داستان در این فلم به خوبِی دیگر 
عناصر، پرداخت نشده که در این باره می توان به نقش 

ناتالی وود اشاره کرد.
مکبث

و  کارگردانی   1948 سال  ولز  اورسن  را  مکبث  فلم 
َجنِت  او  کنار  در  کرد.  بازی  فلم  این  در  خودش هم 
نوالن و دن او. هرلیهی هم به ایفای نقش پرداختند. تا 
کنون هیچ فردی در بازیگری و کارگردانی، سختی های 
راه سختی های  این  در  او  است.  نکرده  تحمل  را  ولز 
زیادی کشیده و شاهکارهایی چون همشهری کین و 
ثبت رساند.  به  کارنامۀ هنری اش  در  را  از شر  نشانی 
دن  و  اتللو  چون  پروژه هایی  آوردن  به دست  برای  او 
بسیار  تالش  بودند،  درآورده  دستش  از  که  کیشوت 
لقب  ساله گی  در20  این که  وجود  با  کرد.  زیادی 
فلم هایش  ساخت  برای  اما  دادند،  ولز  به  را  نابغه 
باید با التماس پول قرض می کرد و با چنگ و دندان 
فلم  فضای  گفت  می توان  می ساخت.  را  فلم هایش 
غریب  و  عجیب  و  وحشت ناک  سرگرم کننده،  مکبث 
فلم قتل و جادوی سیاه است که  این  است. ویژه گی 
ارزش یک بار دیدن را دارد. گرچه سه ساحرۀ عجیب 
و غریب در این فلم به تصویر کشیده شدند، اما دیدن 
این سه ساحره آن قدر جذاب است که مخاطب آرزوی 

دیدِن چنین پدیده های عجیب وغریبی را دارد.

هنری پنجم
هنری پنجم ساختۀ کنت برانا در سال 1989 است. برانا 
در این اثرش در کنار سایمن شفرد و رابی کالترین به 
برانا  ویژه گی های  از  یکی  است.  پرداخته  نقش  ایفای 
برای  توجه  جالب  نکات  دادن  قرار  کارگردانی،  در 
اما در کارگردانی و بازیگری  ستاره گان فلمش است، 
فلم هنری پنجم خبری از این ویژه گی ها نیست، ولی 
فلم  این  نمایش  از  بعد  او  که  است  این  جالب  نکتۀ 
در  و  کرد  دفاع  اثرش  این  از  باال  نفس  به  اعتماد  با 
عوامل  دیگر  همراه  فلم،  بررسی  و  نقد  نشست های 
ساخت آن، از عالقۀ بیش از اندازه به شکسپیر سخن 
را  منتقدان  منفِی  نقد  سخنرانی هایش  در  برانا  گفت. 

بی اساس قلمداد کرد.
کوريوالنوس

رالف فاینس سال 2011 فلم کوریوالنوس را با بازی 
دوربین  ردگریو جلوی  ونسا  و  باتلر  خودش، جرارد 
است.  مطرح  بازیگران  زمرۀ  در  فاینس  رالف  برد. 
فلم نامۀ این فلم را جان لوگان نوشته و فاینس در این 
فلم  این  در  می کند.  بازی  را  خشن  مردی  نقش  فلم 
صحنه های خشونت میان بازی رالف فاینس و جرارد 
نرم شکسپیر  زبان  از  که  می شود  زیاد  به حدی  باتلر 
فاصله می گیرد، اما چیزی که در نهایت فاینس به عنوان 

همان  از  یکی  می کوبد،  فلم  میخ 

شکسپیری  مختص  بازی های 
است که حتا استادان انگلیسی زبان نیز آن را به ندرت 
کاماًل  به شکل  فلم  این  در  ولی  می خوانند،  به درستی 
فلم  این  داستان  است.  شده  پرداخته  آن  به  جدیدی 
مانند آثار دیگر شکسپیر چون هملت، شاه لیر، رویای 
شب نیمۀ تابستان و تاجر ونیزی قابل پیش بینی نیست 
و نمی توان آن را حدس زد. در واقع مخاطب متوجه 
نمی شود که قرار است در ادامۀ فلم چه اتفاقی بیافتد. 
همۀ این موارد باعث شده تا این فلم ارزش یک بار 

دیدن را داشته باشد.
سیارۀ ممنوعه

ام. ویلکاکس است که  فرد  فلم  سیارۀ ممنوعه عنوان 
والترپیدگون،  چون  بازیگرانی  حضور  با   1956 سال 
بر  فلم  این  شد.  ساخته  نیلسن  لزلی  و  انه فرانسیس 
و  شده  نوشته   1956 سال  در  شکسپیر  توفان  اساس 
فلمی کالسیک و علمی و تخیلی محسوب می شود که 
پس از گذشت هفت دهه از تاریخ نمایشش، هنوز نیز 
در نوع خود جسورانه و غیرمنتظره به حساب می آید. 
اما آن چیزی که سیارۀ ممنوعه را در این فهرست قرار 
می دهد، ظرافتی است که ویلکاکس در مقام کارگردان 
و نویسنده گان آن یعنی سیریل هیوم، ایروینگ بالک و 

آلن ادلردر تولید آن به خرج داده اند.
فرار

بازیگرانی  با  سال 1985  کوروساوا  آکیرا  را  فرار  فلم 

ریو  دایسوکه  و  تراو  آکیرا  ناکادایی،  تاتسویا  چون 
ساخت. اقتباس آکیرا کوروساوا از شاه لیر برای ساخت 
این فلم را می توان تجربه یی جالب دانست؛ چیزی که 
فلم فرار را از دیگر تجربیاِت اقتباسی از شاه لیر جدا 
هدایت  کوروساوا،  بلندپروازانۀ  و  وسیع  دید  می کند، 
استادانۀ او در صحنه های جنگ های تاریخی و هم چنین 
در  انسان  درونِی  اندوه  احساس  بر  وی  عجیب  نفوذ 
زمان مناسب است. اگر فلم فرار را در گذشته دیده اید، 
ندیده اید، همین  را  آن  اگر هرگز  ببینید.  را  آن  دوباره 

االن برای تماشای آن اقدام کنیـد.
ژولیوس سزار

جوزف ال. منکیه ویچ سال 1953 فلم ژولیوس سزار را 
ساخت. در این فلم مارلون براندو، جیمز ماسون و جان 
فلم  بررسی هایش  در  تایم  مجلۀ  کردند.  بازی  گیلگاد 
ژولیوس سزار را به عنوان بهترین فلم تولید شده از آثار 
شکسپیر در هالیوود خوانده است. اما پس از گذشت 
قوی تری  آثار  هالیوود  در  فلم  این  تولید  از  سال   60
فلم  این  از  توانستند  دیگر  کارگردانان  و  شد  ساخته 
پیشی بگیرند. با این که فلم ژولیوس سزار با مهارت 
باالیی تهیه شد و هرچند در دورۀ خودش توان مند و 
باشکوه بود، اما شاید امروزه خنده دار هم به نظر برسد. 
آنتونی،  مارک  نقش  ایفای  برای  براندو  مارلون  البته 
منکیه  خود  که  است  حالی  در  این  شد.  اسکار  نامزد 
به خوبی  آثارش  در  که شکسپیر  این  برای  اغلب  ویچ 
فاصله  جایزه  گرفتن  برای  تالش  مسیر  از  بدرخشد، 

گرفته تا رد پای شکسپیر به خوبی به چشم بیاید.
هیاهوی بسیار برای هیچ

فلم هیاهوی بسیار برای هیچ را کنت برانا سال 1993 
اِما  کنار  در  خودش  او  فلم  این  در  کرد.  کارگردانی 
جزو  فلم  این  کرد.  بازی  واشنگتن  دنزل  و  تامسون 
از کمدی های  بهترین نسخۀ تصویری  پرستاره ترین و 
شکسپیر است که با وجود فلم های قوی هم چون هر 
و  تابستان  نیمۀ  رویای شب  دارید،  دوست  طور شما 
رام کردن زن سرکش، واقعًا می توان گفت حرفی برای 
کنار  را  فلم  نبوغ  تمام  بخواهیم  اگر  حتا  دارد.  گفتن 
برای  انگار  که  برمی خوریم  تامسون  اِما  به  بگذاریم، 
بئاتریس  شوخ طبع  و  باهوش  قدرت مند،  نقش  ایفای 
دیالوگ هایی  گفتن  برای  که  کسی  است؛  شده  زاده 
چون »اگر من یک مرد بودم، قلبش را در بازار قورت 
می دادم«، ساخته شده تا با این نوع سخنوری هیجان را 

خلق کرده و مو را به تن سیخ کند.
 

هملت )۱۹۴۸(
هملت عنوان فلمی است که الرنس اولیویه سال 1948 
ساخت. در این فلم خود او نیز بازی کرده است و در 
کنارش باسیل سیدنی و نورمن ووالند نیز حضور دارند. 
این فلِم دو جایزۀ اسکار برای الرنس اُلیویر به همراه 
آورد که یکی برای بهترین فلم و دیگری برای بهترین 
بازیگر نقش اول مرد بود. هملت یکی از تأثیرگذارترین 
فلم های روان شناسی است که تاکنون در ژانر کالسیک 
ساخته شده است. با وجود این که مدت فلم دو ساعت 
و نیم است و شخصیت های مهمی چون روزنکرانتز و 
از متن داستان حذف شدند،  گیلدسترن به طور کامل 
اما این مسأله باعث نشد که از جذابیت ها و ارزش های 
فلم کاسته شود. تماشای جوان الغراندامی که از عهدۀ 
برمی آید، هم چون  پروژه  این  سرمایه گذاری وسیع در 
تماشای ورزشکاری افسانه یی است که در ابتدای راه 

بوده و هیچ فرد دیگری به گرد پایش نیز نمی رسد.

گرفته شده از:  مد و مه 
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حاالنوبتنهادهایعدلی...
داشته؛ اما اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی توانسته 
یک  کند،  پی گیری  را  نامزدان  از  شماری  تخطی 

دست آورد بزرگ برای مردم افغانستان است.
به گفتۀ این حقوق دان، اما اگر محاکم افغانستان به هر 
دلیلی نتوانند به این تخطی ها رسیده گی کنند، بحران 
بی اعتمادی تقویت خواهد شد و مردم یکبار دیگر در 
مقابل بی باوری ها قرار گرفته و روند انتخابات صدمه 

خواهد دید.
بانو فرید افزود، از سوی دیگر مردم افغانستان این را 
قوانین  اجرای  توانایی  افغانستان  محاکم  که  می دانند 
قوانین  اجرای  عدم  بنابراین  ندارد،  را  زورمندان  بر 
خواهد  انتخابات  شفافیت  روند  بر  منفی  تاثیرات 

گذاشت.
به باور او،  تنها راه حل این مشکل تشکیل یک گروه 
می تواند  که  است  مردم  وسیله  به  قوی  بسیار  فشار 

تضمین شفافیت انتخابات را بیشتر بسازد.
تشکیل  وسیله  به  باید  خود  مردم  پس  افزود،   وی 
تخلفات  و جلو  کار شده  به  فشار دست  یک گروه 
را بگیرند، زیرا اگر چنین تخلفات تا زمان برگزاری 
آن  درست  در جای  مردم  رای  یابد،  ادامه  انتخابات 
به کار گرفته نخواهد شد و مردم یکبار دیگر شاهد 

تقلب گسترده خواهند بود.
جان داد سپین غر رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و 
عادالنه افغانستان یا فیفا اقدامات کمیسیون شکایات 
انتخابات علیه نامزدانی که مرتکب تخطی شده اند را 
انتخابات  برای برگزاری یک  یک گام مثبت و موثر 

شفاف می داند.
علنی  جلسات  که  استم  امیدوار  من  اومی گوید، 
اما  کند؛  پیدا  ادامه  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
شود،  اجرا  بیشتر  جزییات  با  باید  جلسات  این گونه 
مورد  چند  از  مردم  شود،  ارایه  جزییات  با  اگر  زیرا 
مطمین  مردم  این که  نخستین  شد:  خواهند  مطمین 
می شوند که قانون باالی تمام نامزدان به طور یکسان 
تطبیق می شود، یعنی برگزاری جلسات با جزییات آن 
مردم را مطمین می سازد که کمیسیون شکایات میان 
نامزدان تبعیضی قایل نمی شود. دوم اینکه رسیده گی 
بل  باشد،  شکایات  براساس  تنها  نباید  تخطی ها  به 
بعضی  دارد،  که  صالحیتی  براساس  خود  کمیسیون 
از تخطی ها را بررسی و به آن رسیده گی کند. سوم 
این که شدت و خفت جزاها و تحریم ها باید مطابق 
جرم و تخطی ها باشد، یعنی این طور نشود که یک 
نامزد با یک تخطی کوچک جزای بزرگ و یک نامزد 

با تخطی بسیار بزرگ، جریمۀ کوچک بپردازد.
اگربه تخطی ها رسیده گی صورت  به گفتۀ سپین غر، 

نگیرد و یا قوانین تطبیق نشود، بازتاب و تاثیرات آن 
و  اعتماد  و  زد  خواهد  صدمه  را  انتخابات  شفافیت 

باور مردم نیز صدمه خواهد دید.
مجلس  عضو  عبده  محمد  الحاج  حال،  همین  در 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  می گوید،  نماینده گان 
محاکم  وظیفۀ  حاال  بنابراین  داد؛  انجام  را  خود  کار 

افغانستان است که به این موارد رسیده گی کند.
وی اضافه کرد، اگر مراجع زیربط و ارگان های عدلی 
و قضایی افغانستان به تخطی  های نامزدان رسیده گی 
نکنند، یقینًا که بی باوری نسبت به شفافیت انتخابات 
افزایش خواهد یافت و این بی باوری می تواند پروسۀ 

انتخابات را صدمه بزند.
این عضو مجلس نماینده گان تاکید کرد، اگر به این 
ارگان های  سوی  از  مختلف  دالیل  بنابر  تخطی ها 
مربوط رسیده گی صورت نگیرد، اثرات بسیار منفی بر 
روند انتخابات خواهد گذاشت و شفافیت انتخابات 

را زیر سوال خواهد برد.
  چندی قبل کابینۀ افغانستان تصمیم بر عدم مداخله 
ریاست جمهوری  انتخابات  روند  در  دولتی  مقامات 
شکایت  کمیسیون  به  کرزی  رییس جمهور  و  گرفت 
را  انتخابات  تخلفات  تمام  که  داد  دستور  انتخاباتی 

جدی پی گیری و گزارش دهد.

در  گذشته  روز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
نشستی، از پیام اخیر طالبان استقبال کرده است.   
با اشاره  نماینده گان طالبان اخیراً طی اعالمیه یی 
به مذاکرات امریکا و ایران و گفت وگوهای دولت 
پاکستان با مخالفان مسلح این کشور، نگاشته اند: 
ما مردم افغانستان هم باید منازعۀ سیاسی خود را، 
به جای جنگ و تصادم، از راه گفت وگو و تفاهم 

حل کنیم.
در این اعالمیه به نقل از آغاجان معتصم رییس 
پیشین کمیتۀ سیاسی طالبان نوشته شده است که 

ما مردم افغانستان پس از این به جای ویران کردن 
کشور، راه صلح و آبادی را در پیش گیریم.  هنوز 
از آدرس معتصم که  پیام  این  معلوم نیست  که 
به عنوان یک طالب حکومتی معروف است، چه 
اهمیتی می تواند داشته باشد و آیا طالبانی که در 
جنگ قرار دارند از این پیام حمایت می کنند که 
این گونه جانب ریاست جمهوری باخوشی زیاد 
این پیام را مهم شمرده و در برابر آن به گونه بی 

پیشینه واکنش نشان داده است. 
براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، شورای امنیت 

ملی افغانستان پس از شنیدن گزارش 
شورای  دبیر  ستانکزی  معصوم 
روند  چه گونگی  بارۀ  در  عالی صلح 
مذاکرات صلح با طالبان، گفته است: 
“جلسه شورای امنیت ملی از صدور 
طالبان«  اسالمی  »تحریک  اخیر  پیام 
مبنی بر قایل شدن رجحان به صلح به 
به خاطر  موثر  و  ارزنده  وسیلۀ  عنوان 
ختم بحران کنونی در کشور و اظهار 
از  حمایت  به منظور  آن ها  آماده گی 
صلح  متضمن  که  جریانات  تمام 
دایمی در کشور گردد، استقبال نموده 
حمایت  متذکره  پیام  صدور  از  و 

نمود.”
که  طالبان«  اسالمی  خطاب«تحریک 
شود،  می  دیده  حکومت  اعالمیه  در 
برای آنانی که پیش از این آقای کرزی 
آنان را در کنار برادر خواندن »غالم استخبارات 
میدانست،  خورده«  فریب  »برادران  و  خارجی 
را  اش  ناراضی  برادران  حاال  که  دهد  می  نشان 
بسیار عزیر میدارد و موقف آنان را برابر به جریان 

های سیاسی قانونی در کشور باال برده است. 
به کاربردن اسم »تحریک اسالمی طالبان« به عنوان 
آدرس طالبان در این اعالمیه، برابر به همان ایجاد 
حکومت موازی در افغانستان است و اهمیت آن 
کمتر از باز شدن دفتر برای طالبان در قطر نیست.
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19مرکزدیگررأیدهی...
و این مراکز آماده فعال سازی هستند«.

بیشترین مراکز رای دهی مسدود شده در والیات 
غور و بادغیس موقعیت دارند و طالبان در این 
مناطق تهدیدهای جدی را متوجه مراکز رای دهی 
می کنند؛ اما وزارت داخله می گوید تالش ها برای 

راندن طالبان از این مناطق جریان دارد.
آقای صدیقی گفت: »ما تا رسیدن روز انتخابات 
کوشش می کنیم تا مراکز بیشتر را فعال کنیم. در 
حال حاضر 390 مرکز رایدهی غیر فعال است و 
تا هفته های دیگر مراکز بیشتر امن خواهند شد«.

افزایش فشارها بر طالبان
وزارت داخله می گوید با نزدیک شدن انتخابات، 
بر  ملی  امنیت  و  ملی  اردوی  پولیس،  حمالت 
مخفیگاه های طالبان بیشتر شده و تالش می    شود 

تا این گروه در روز انتخابات نتواند مانع اشتراک 
مردم در انتخابات شود.

صدیقی گفت که در یک هفته گذشته 92 عملیات 
نظامی برای سرکوب طالبان به راه انداخته شد که 
در نتیجه 85 تن از جنگجویان طالبان کشته و 76 

تن دیگر بازداشت شده اند.
وزارت داخله می  گوید یکی از برنامه های اصلی 
کردن  مختل  جدید خورشیدی،  سال  در  طالبان 
انتخابات است و این گروه تالش می کند تا مانع 
شود.  افغانستان  سراسر  در  انتخابات  برگزاری 
که  بودند  گفته  امنیتی  مقام های  از  برخی  پیشتر 
قبل،  زمستان جاری خالف سال های  در  طالبان 
به پاکستان نرفته اند و برای مختل کردن انتخابات 

آماده گی می گیرند.
این  تا  می شود  تالش  که  گفت  صدیقی  اما 

برنامه هایی  هم  »طالبان  شوند:  رفع  تهدیدها 
دارند که انتخابات را به چالش بکشانند. تهدید 
مراکز انتخابات، ترور افراد و اشخاص در برنامه 
آن  که  است  این  ما  باور  ولی  است.  کارشان 
چالش  به  را  انتخابات  پروسه  نتوانند  شاید  ها 

بکشانند«.
در حال حاضر ولسوالی های »بغران« در هلمند، 
از  ارزگان  در  افغان«  »خاک  و  غزنی  در  »ناوه« 

کنترول دولت افغانستان بیرون هستند.
وزارت داخله افغانستان تأکید کرد در صورتی که 
مردم بخواهند در انتخابات شرکت کنند، طالبان 
نمی توانند.  شده  مردم  اشتراک  مانع  هیچگاهی 
والیات  از  شماری  در  که  گفت  صدیقی  آقای 
اند تا زمینه را  امنیتی خواسته  از نیروهای  مردم 

برای اشتراک آن ها در انتخابات فراهم نمایند.

خداوندچهلذِتشیرین...
دوستان نهایت عزیز!

به قرآن و دین  ما  افغانستان زمانی درمان می شود که  درد 
رجوع کنیم و به دربار خداوند توبه کنیم. بی جا نخواهد بود 

که شعر اقبال را این جا بخوانم:
شبی پیش خدا بگریستم زار

مسلمانان چرا خوار و زار اند؟
ندا آمد نمی دانی که این قوم
دلی دارند و محبوبی ندارند

زمانی که به طرف آن محبوب ُگم شدۀ خود برویم، او برای 
و  خداوند  ریسمان  به  بزنید  »چنگ  که  می دهد  فرمان  ما 
متفرق نشوید«؛ با این پیام جایی برای تفرقه باقی نمی ماند.

خود  وحدت  می خواهید  رستگاری  اگر  می گوید  خداوند 
را حفظ کنید.

ز اتفاق مگس شهد می شود پیدا
خدا چه لذت شیرین در اتحاد نهاد

این کنفرانس به خاطر وحدت ملی ما و شماست و می خواهم 
این  درد  زبانی  سمتی،  قومی،  به خدا حکومت  که  بگویم 
ملت را دوا کرده نمی تواند؛ حکومت ما باید حکومت ملی 
باشد و تمام ملیت هایی که در افغانستان به سر می برد، نباید 
باید  اجتماعی  و  انسانی  عدالت  کند؛  محرومیت  احساس 

تأمین شود و درد مردم را درمان بکنند.
من بازهم به نماینده گی از زون شمال از برادرم احمدولی 
که  می بنم  مجلس  این  در  و  می کنم  سپاس گزاری  مسعود 
چهره های مختلف از سراسر والیات کشور با یک دنیا امید 
جمع شده اند و مردم کشور با این قهرمانی شما، یکبار دیگر 
آرزومد شدند و از نامزدان محترم می خواهیم تا روی این 

طرح تمرکز بیشتر داشته باشند.
سپاس.

----------------------------------
مولوی اسداهلل نظامی نمایندۀ زون جنوب شرق:

ملیآجنداداخوتفضاراولی

درنو دوستان اسالم علیکم و رحمت الله و برکاته.

ننی غونده یو ملی غونده ده چی دا دول غوندی دهیواد 

دملی ګټو د سانتی پرهدف دایریږی. 

ده  رسیدلی  را  پړوا  اساس  کی  هیواد  په  چی  کله  هر 

زمونږ ملی شخصیتونه در نورو هیوادونو د دسایسو در 

خالصون په خاطر دا ډول غوندی جوړی کړی دی او 

زمونږ مرشان هم په دغو اساس رشایطو پر بنسټ یوبل 

رسه یوځای شوی او خپل ملی یووالی نوروته ښودلی 

دی.

کی  هیوادی  ګران  په  کله  چی  کړی  ثابت  دا  تاریخ 

انګریزانو او شورویانو د وحشت دک سیالب تور شو 

چی د ملعون شوروی د حرکات پربنسټ د هیواد خلک 

کړیدل؛ په هغه وخت هم پرهیواد مین بچیان یوبل رس 

یوځای شول او د خپل هیواد نه یی ساتنه وکړه.

بدبختانه دشورویانو د وتلو نه وروسته یوځل بیا زمونږ 

او خپل  هیواد در خارجی ملکونه دتوطیو شکار شول 

هیواد هغه  پایلی کی  په  پیل شوی چی  منځی جګړی 

نوم چی په منطقه کی درلودل دخطر رسه مخ شو.

چی  درکوی  بلنه  ته  تاسی  او  مونږ  غونده  شنداره  ننی 

ملک بیاهم د اغیار د پټو او ښکاره ښکار نشی او ملی 

یووالی بیاهم نوروته و ښیی.

په پای کی داحمدولی مسعود او دهغوی له تیم څخه 

خاطریی  په  احساس  ملی  خپل  در  چی  کوو  مننه 

کړه  جمع  را  خلک  څخه  ګوت  ګوت  له  دافغانستان 

ترسوه دخلکو تر منځ د اخوت فضا رامنخته شی.

استقبالپرسشبرانگیز

ازپیام»طالبحکومتی«



فرهاد سجودی

از  پیشین  نیروهای شوروی  بیرون شدن  بیست وپنجمین سالروز  از 
به  گرامی داشت  پنجشیر  والیت  در  باشکوهی  محفل  طی  کشور، 

عمل آمد.
در این محفل که در تاالر کنفرانس های مقام والیت پنجشیر برگزار 
شده بود، شماری زیادی از مسووالن دولتی، متنفذین و صدها تن 

از مجاهدین والیت پنجشیر اشتراک ورزیده بودند. 
عبدالرحمان کبیری والی والیت پنجشیر در این محفل گفت، این 
روز )26 دلو( به آسانی بدست نیامده، بلکه این پیروزی با پیش کش 

کردن خون هزارن جوان، معلول و معیوب  به دست آمده است.
والی پنجشیر  گفت، بر ماست تا از چنین روزهای تاریخی خویش 
بزرگ داشت نموده و به مجاهدین و شهدای راه آزادی خویش ارج 

گزاریم .
در عین حال، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا با بیان اینکه 
26 دلو از میراث های ارزشمند تاریخی ما است، گفت: باید همیشه 

از چنین روزی  پاس داری شود.
روزهایی  چنین  از  گرامی داشت  افزود،  هم چنان  ایزدیار  آقای 
چنین  از  تجلیل  با  ما  و  بوده  ما  مجاهدین  جهاد  به  ارزش دهی 

که  آموزانیم  می  خود  بعدی  نسل های  و  جوان  نسل  به  روزها، 
سرزمین ما دارای چنین ارزش هایی است که رایگان بدست نیامده 

است.
بسیار  شرایط  در  افغانستان  مردم  کرد:  تصریح  سنا  مجلس  معاون 
ُدشوار اقتصادی و نظامی، با همت بلند از سرزمین و ارزش هایی 

دینی خود پاسبانی کرده اند.
برنامۀ  در  دینی  آگاهان  از  یکی  اهلل  احمد  مولوی  هم چنان، 
گرامی داشت از 26 دلو گفت، تنها با گرامی داشت  و برگزاری چنین 
محافلی نمی توانیم که حق مجاهدین و شهدای خود را بجا آوریم.

از  و  شهدا  خانواده های  مجاهدین،  از  باید  ما  بزرگان  افزود،  او 
احوال  و  حال  جویای  و  کرده  سپاس گزاری  معلولین  و  معیوبین 
آن ها شوند، تا دل آن ها را بدست آورند؛ در حالی که تا حاال چنین 

کاری از بزرگان ما بر نیامده است. 
پنج سال  بیست و  ارتش جماهیر شوروی سابق،  نظامی  نیروهای 
را  افغانستان  مالی،  و  تلفات سنگین جانی  از  امروز، پس  از  پیش 

ترک کردند.
از آن پس تا امروز، از این رویداد به صفت روز پیروزی مجاهدین 

گرامی داشت می شود.

عربستان  ولیعهد  آل سعود  عبدالعزیز  بن  سلمان 
شامگاه  افغانستان  درباره  گفت وگو  منظور  به 

شنبه در سفری سه روزه وارد اسالم آباد شد.  
در  پاکستان  به  ورود  از  پس  گذشته  شب  وی 
نواز  رسمی  استقبال  مورد  اسالم آباد  فرودگاه 

شریف نخست وزیر این کشور قرار گرفت.
وزیر  و  نخست وزیر  مشاور  که  عبدالعزیز  سفر 
دفاع عربستان نیز می باشد به  دعوت نواز شریف 

انجام شده است.
ولیعهد  پاکستان،  خارجه  وزارت  اعالم  طبق 
و  رییس جمهور  با  هفته  این  پنج شنبه  عربستان 
نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت وگو خواهد 

کرد.
مالقات با سایر مقامات پاکستانی از جمله وزیر 
ملی،  مجلس  سخنگوی  دارایی،  وزیر  دفاع، 
امنیت  و  بین الملل  امور  مشاور نخست وزیر در 
ملی و فرمانده ارتش نیز از دیگر برنامه های این 

سفر عنوان شده است.
محور مذاکرات

زمینه های  در  کشور  دو  همکاری های  تقویت 
و  تجارت  زمینه  در  خصوص  به   مختلف 
این سفر عنوان  اهداف  از جمله  سرمایه گذاری 
شده است. بر همین اساس، قرار است گروهی 
از تجار عربستانی در جریان این سفر با همتایان 

پاکستانی خود دیدار کنند.
نیروی  اعزام  افزایش  انتظار می رود که موضوع 
به  تسهیالت  ارائه  و  عربستان  به  پاکستانی  کار 
کشور  این  مقیم  پاکستانی  میلیون   1,5 از  بیش 

مورد بررسی قرار گیرد.
که  کرده  تصریح  شریف  نواز  حال،  همین  در 
سفر ولیعهد عربستان ارتباطی با موضوع پرونده 
کشور  این  سابق  رییس جمهور  مشرف  پرویز 

ندارد و این دیدار با هدف تقویت مناسبات دو 
کشور انجام می شود.

موضوع افغانستان و بررسی تحوالت این کشور 
نیز از دیگر محورهای این سفر خواهد بود.

مقامات  که  می شود  انجام  حالی  در  سفر  این 
پیش  روز  چند  ترکیه  و  پاکستان  افغانستان، 
در  افغانستان  موضوع  با  جانبه یی  سه  نشست 

انقره برگزار کردند.
اگرچه جزئیات زیادی از نتایج این گفت وگوها 
از  پس  شریف  نواز  اما  است  نشده  منتشر 
بازگشت از انقره، این سفر را بسیار موفقیت آمیز 

ارزیابی کرد.
سه  لشکری  و  کشوری  مقامات  وی،  گفته  به 
و  دیدار  یکدیگر  با  نشست  این  در  کشور 
موضوعات دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند.
یک  به  دستیابی  اینکه  به  اشاره  با  شریف  نواز 
افغانستان  صلح  روند  در  جانبه  دو  گزینه 
امکان پذیر نیست، افزود: 3 کشور توافق کردند 
و  داده  ادامه  خود  تعامالت  به  آینده  در  تا 

همکاری های 2 جانبه را تقویت کنند.
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ریاضواسالمآباددربارۀافغانستان
رایزنیمیکنند

گرامیداشتازبیستوششمدلو
دروالیتپنجشیر

لیونل مسی با بیان این که می خواهند با بازی های زیبا 
انتظارهای مردم کشورش را برآورده کند، می گوید هنوز 

به جام جهانی فکر نمی کند.
آرژانتین در جام جهانی 2014 برزیل با تیم های ایران، 
نیجریه و بوسنی و هرزگوین همگروه است و در اولین 

دیدار خود باید با نماینده اروپا دیدار کند.
لیونل مسی درباره حضور در جام جهانی 2014 برزیل، 

بهترین  در  می کنم  فکر  گفت: 
مسابقات  این  به  تیمی  شرایط 
باید  زمان  آن  تا  تیم  برسیم. 
قرار  آمادگی  روی  را  تمرکزش 
دهد تا حضوری پر قدرت را در 
جام جهانی تجربه کند. آرژانتین 
تیمی است که در حال پیشرفت است و شما در جام 
جهانی خواهید دید که ما چقدر تیم بزرگ و خطرناکی 
آماده  سابیا  نظر  زیر  داریم  که  مدت هاست  هستیم. 
می شویم. هدفمان این است که بتوانیم در جام جهانی 

بازی های بزرگی را از خود به نمایش بگذاریم.
فوق ستاره آرژانتین در ادامه درباره تیم های مدعی جام 
در  آرژانتین  گفته ام  بارها  گفت:  برزیل،   2014 جهانی 
تیم های  از  انگلیس  و  آلمان  برزیل،  مثل  تیم های  کنار 

مدعی جام جهانی است.
زیادی  عالقه  آرژانتین  مردم  گفت:  پایان  در  مسی 
تیم  تا  هستند  مشتاق  همه  و  دارند  ملی شان  تیم  به 
با  بتوانیم  باید  ببینند.  جهانی  جام  در  قدرتمندی  ملی 
دست  به  جهانی  جام  در  که  ارزشمندی  پیروزی های 

می آوریم مردم آرژانتین را خوشحال کنیم.

روزنامه سان انگلیس در خبری فوری اعالم 
با  قراردادش  تمدید  با  رونی سرانجام  کرد 

شیاطین سرخ موافقت کرد.
از جمله  وین رونی، مهاجم شیاطین سرخ 

بازیکنانی بود که خبرهای زیادی درباره جدایی او از 
پاری سن ژرمن و چلسی  می رسید.  به گوش  تیم  این 
اولدترافورد«  اخالق  بد  »پسر  مشتریان  از جدی ترین 
بودند اما او در نهایت ترجیح داد با وجود فرو رفتن 

تیمش در بحران، اولدترافورد را ترک نکند.
اعالم  دیروز خود  در شماره  انگلیس  »سان«  روزنامه  
موافقت  قراردادش  تمدید  با  سرانجام  رونی  که  کرد 

کرد و با شیاطین سرخ باقی خواهد ماند.
این روزنامه  انگلیسی در خبری فوری نوشت: سرانجام 
به  او  کرد.  موافقت  اولدترافورد  در  ماندن  با  رونی 
زودی قراردادش را با شیاطین سرخ تمدید می کند و 
به گران ترین بازیکن تاریخ لیگ جزیره تبدیل خواهد 

شد.
با  رونی  جدید  قرارداد  که  است  آمده  گزارش ها  در 
مهاجم  این  و  بود  ساله خواهد  منچستریونایتد چهار 
گلزن هفته ای 300 هزار پوند از تیمش دریافت خواهد 

کرد که او را به گران ترین بازیکن تاریخ لیگ جزیره 
تبدیل خواهد کرد.

منچستریونایتد فصل کابوس واری را در رقابت های 
لیگ برتر انگلیس دنبال می کند. شیاطین سرخ که دیگر 
نمی بینند  خود  نیمکت  روی  را  فرگوسن  آلکس  سر 
با دیوید مویس عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند. آنها 
قرار  نازل هفتم جدول رده بندی  امتیاز در رده  با 45 
داشته و تقریبا هیچ شانسی برای کسب عنوان قهرمانی 

ندارند.

ورزش
مسی:

بهجامجهانیفکرنمیکنم
رونیدراولدترافوردماند

په کانکور کې به د تېر...
په کانکور کې ګڼې ستونزې وې. موږ د دې ستونزو 

د مخنيوي لپاره دا ځل ډېر تدابیر لرو. په هغو والیاتو 

کې چې هلته درغلۍ، السوهنې او نقل کېږي، موږ 

هلته ازموینه ځنډوو او یا یې هم لغوه اعالنوو، لکه 

په هرات کې مو د کانکور ازموینه وځنډوله. په لوګر 

کې د درغلیو له امله ازموینه لغوه او له رسه په ښه ډول 

واخیستل شوه. دغه راز د بدخشان په نجم املدارس 

کې هم ازموینه لغوه شوې ده.((

د لوړو زده کړو د وزارت ویاند وویل، په هرات کې 

درغلۍ  او  السوهنه  کانکور  په  چې  لپاره  دې  د  هم 

وشوې او پوښتنې په یوې خصويص لېسه کې موندل 

کانکور  لوري  له  پالوي  د  کانکور  د  وې،  شوې 

وځنډول شو.

او  درغلیو  چې  لپاره  دې  د  کړه،  زیاته  نوموړي 

شکایتونو ته رسيدګي ويش، ازموینه ځنډوي او یا هم 

لغوه اعالنوي، د کانکور کمېټه او د کانکور د کمېټې 

مالتړې کمېسیون د دې کار لپاره ښه چمتووالی لري.

پام  ټول  دوی  د  خربه،  په  نوربخش  عظیم  ښاغيل  د 

شفافیت ته دی او په دې هڅه کې دي، چې د کانکور 

ستونزې  او  ناندرۍ  کال  تېر  د  باید  کې  ازموینه  په 

رامنځ ته نيش.

د یادونې وړ ده، چې په هرات کې د کانکور ازموینه 

د درغلیو، السوهنو او له ازموینې وړاندې د کانکور د 

سوالونو او ځوابونو د ایستلو له امله لغوه شوه.

امنیتي چارواکیو ویيل، چې په هرات کې په کانکور 

ازموینه کې د السوهنې په اړه یې ۴۷ تنه نیويل دي. له 

دې وړاندې په لوګر والیت کې هم د کانکور ازموینه 

له دې امله لغوه شوه چې د کانکور پاڼې په ویالو او 

اعرتاض وکړ،  لوګریانو  سړکونو کې وموندل شوې. 

چې د کانکور کمېټې دا پاڼې په الرو کې شینديل؛ خو 

په کانکور  د کانکور اخیستونکې کمېټې وویل، چې 

ازموینه کې درغلۍ شوې وې او دوی د دې درغلیو 

له امله دغه ازموینه لغوه کړه.

ازموینې د اخیستنې  په کابل کې د کانکور  تېره ورځ 

پر مهال د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید رسنیو ته 

وویل، سږ کال د لوړو زدکړو لپاره د ځوانانو ګډون د 

تېر کال په پرتله زيات دی.

په  تنو  زرو  شپيتو  او  لکه  دوه  اوسه  تر  وویل،  هغه 

کانکور ازموینه کې د ګډون کارتونه ترالسه کړي دی.

د لوړو زدکړو وزیر زیاته کړه، چې له دې ډلې به اووه 

پنځوس زره کسان په پوهنتونونو کې او پنځوس زره 

به یې د نیمه عايل زده کړو په موسسو کې جذب يش.

د ښاغيل عبید په وینا، سږکال به خصويص پوهنتونونه 

به څلور دېرش زره زده  او د لوړو زده کړو موسسې 

کوونکي جذب کړي.

د یادونې وړ ده، چې هر کال په هېواد کې د کانکور 

د  د ګڼو والیتونو  ته رسېدو وروسته  پای  له  ازموینې 

را  استادانو اعرتاضونه  د  پوهنتونو  د  او  زده کوونکیو 

پورته کېږي. هر کال زده کوونکي شکایتونه کوي چې 

هرات  په  خو  کېږي؛  خوړل  حق  یې  کې  کانکور  په 

او لوګر کې د کانکور په سږنیو ازموینو کې درغلۍ 

او السوهنې د دې ښودنه کوي، چې تر اوسه هم په 

بنسټیز ډول دې ستونزې ته د پای ټکی نه دی ايښودل 

شوی.
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په داسې حال کې چې په هرات کې د دې لپاره چې د 

کانکور پوښتنې له مخکې نه د زده کوونکیو السونو ته 

لوېدلې وې، د کانکور ازموینه لغوه شوې، د لوړو زده 

لپاره یې  د کانکور د شفافیت  کړو وزارت وايي، چې 

پرېږدې  نه  وایي،  هغوی  دی.  نیولی  چمتووالی  بشپړ 

زیامنن  عدالت  او  توازن  کې  پروسه  ميل  دې  په  چې 

يش.

نوربخش  ویاند محمدعظیم  لومړو زده کړو وزارت  د 

سږکال  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

به په کانکور کې ۱۷۰ زره زده کوونکي برخه واخيل، 

چې په ۳۵ حوزو کې به د کانکور ازموینه ورکړي.

هغه وايي، د دې دور لومړۍ ازموینه په کابل کې تېره 

ورځ پیل شوه چې له لس زرو ډېرو زده کوونکیو په کې 

ګډون کړی و.

دا ځل  کلونو خالف  تېرو  د  دوی  وینا،  په  نوموړي  د 

پروګرامونه  قاطع  او  جدي  لپاره  شفافیت  د  کانکور  د 

نیويل او د کانکور روڼتیا ته به تر هر څه ډېر پام واړوي.

د ښاغيل نوربخش په خربه، کانکور یوه ميل پروسه ده 

چې تر هر څه ډېر عدالت او توازن ته اړتیا لري: )) په 

تېرو کلونو کې...                                  ادامه صفحه 7

آنچه گفتم از جهان دیگر است
این کتاب از آسمان دیگر است

چون که بر جان رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود 

----
تا وطن را شمع محفل ساختند

لوح انسان را قبایل ساختند
مردمی اندر جهان افسانه شد

آدمی از آدمی بیگانه شد
روح از تن رفت و هفت اندام ماند

آدمیت ُگم شده و اقوام ماند 

به اجازۀ بزرگان دين و دولت!
نخبه گان ملت مجاهد افغانستان، خواهران با عزت 

و با عفت السالم علیکم و رحمت اهلل
 و برکاته!

نخست اجازه می خواهم تا برای برادرم احمدولی 
مسعود به نماینده گی از زون شمال که واقعًا یکبار 
دیگر هم قهرمانی کردند و در این مرحلۀ حساس 
که مردم افغانستان در یک حالت سر درُگمی به سر 
می بردند، دست به طرح برنامۀ آجندای ملی زدند. 
برگزاری کنفرانس آجندای ملی یکبار دیگر امیدی 

بر دل مردم نشاند تا به آینده ها آرزومند و باورمند 
باشند. 

در جمالت کوتاه اگر خدمت شما عرض شود که 
برنامۀ امروز به خاطر وحدت ملی مردم افغانستان 
برگزار شده است؛ حتا از عنوان آن که آجندای ملی 
آدم  خوِش  است،  ملی  وحدت  دولت  ساختن  و 
مذهب  و  زبان  قوم،  سمت،  یک  به  چون  می آید 
تدوین  و  دید وسیع طرح  یک  با  بل  ندارد،  تعلق 
شده است....                           ادامه صفحه 6

د لوړو زده کړو وزارت:

په کانکور کې به د تېر کال تجربې نه تکرارېږي

نخبهگانوالیاتدرکنفرانسآجندایملی

مولوی اسداهلل جمالی نمایندۀ زون شمال:

خداوندچهلذِتشیریندرایناتحادنهاد

به نسبت ملحوظات شخصی، نمی توانم از اعضای حزب متحد ملی نماينده گی شايسته 
در جلسات هیأت ريیسه و شورای عالی اين حزب داشته باشم؛ بنابرين اعتبار از تاريخ 

اول جدی ۱3۹2 از عضويت در تمام ارگان های حزب متحد ملی استعفا می دهم.
با احترام

دیپلوم انجنیز استاد سید نوید زیوری

استعفانـامـه


