
حکومت  ارشد  سخنگویان  نشست  از  دور  سومین 
در مورد چگونگی ایجاد هماهنگی در پاسخ گویی به 

مردم و رسانه ها در کابل برگزار شد.
این  در  دولتی  ارگان های  ادارات مختلف  سخنگویان 
نشست شرکت کرده بودند و خود از نبود هماهنگی 

در اعالم مواضع حکومت، اعتراف دارند.
سخنگویان  قبلی  نشست های  ادامه  در  نشست  این    
رسانه های  مرکز  ریاست  ابتکار  به  حکومت  ارشد 

حکومت تدویر یافته بود.
حکومت،  رسانه های  مرکز  رییس  صافی  اهلل  صفت 
از برگزاری نشست سخنگویان ارشد  گفت: » هدف 
برای  می توانیم  ما  چگونه  که  است  این  حکومت 
مختلف  نهادهای  میان  هدفمند،  آواز  یک  بلندکردن 
از  را  مردم  اعتماد  و  کنیم  ایجاد  حکومت، هماهنگی 

طریق پیام رسانی شفاف جلب کنیم«.
آقای صافی، کارکرد ادارات اطالع رسانی را در شرایط 
از  باید  که  ورزید  تاکید  و  خواند  مهم  کشور  کنونی 

پراکنده گی در پیام رسانی جلوگیری شود.
در نشست روز گذشته، برخی از سخنگویان حکومت 
میان  هماهنگی  عدم  از  ناشی  موجود  چالش های  از 

ادارات اطالع رسانی انتقاد کردند.
اجرایی  ریاست  سخنگوی  رحیمی  الرحمان  مجیب 
سطح  در  امنیتی  تهدیدهای  و  ابهامات  مشکالت،  از 
دولت، منطقه و جهان یاد کرد و گفت که سخنگویان 
باید در مورد مسایل، مواضع...          ادامه صفحه 6
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من به هیچ وجه اجازه نمي دهم كه شرايط مرا ناامیـد كنـد. سه چیز الزم براي 
رسیدن به يك هدِف باارزش عبارت است از: كار، استقامت و عقل سلیم.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شریفازغنیچهمیخواهد؟

لوگر در  امنیه والیت  فرماندهی  بر  در یک حمله طالبان 
شرق کابل دست کم 20 افسر پولیس کشته و هشت تن 
دیگر زخمی شدند. شمار مهاجمان انتحاری چهار تن بود 

و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفته اند.
که  گفت  لوگر  والی  سخنگوی  درویش،  محمد  دین 
چهار فرد مهاجم حوالی ظهر روز سه شنبه )28 دلو/ 17 

فبروری( بر فرماندهی امنیه حمله کردند.
به گفته درویش، یکی از این...                  ادامه صفحه 6

همزمان با سفر راحیل شریف رییس ستاد مشترک پاکستان 
به کابل، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت 
در  وتو  و کشوری حق  فردی  هیچ  به  که  است  گفته  ملی 

سیاست های خارجی افغانستان داده نخواهد شد.
با  روزه یی  سه  سمینار  در  سه شنبه  روز  که  عبداهلل  داکتر 
حضور فرماندهان امنیۀ والیت های کشور و شماری دیگر از 
منسوبان نیروهای امنیتی در وزارت داخله صحبت می کرد، 
همچنان گفت که منافع ملی افغانستان در بدل هیچ چیزی 
معامله نخواهد شد و هیچ حرکتی را که به منافع ملی کشور 

صدمه رساند، اجازه نخواهند داد. 
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که همزمان با تشکیل 
پاکستان در تالش تضعیف نقش هند  دولت وحدت ملی، 

در افغانستان است. 
ظاهراً اشارۀ داکتر عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 

به همین تالش هاست. 
افغانستان  مردم  به  که  گفت  همچنان  عبداهلل  داکتر 
با  مقابله  و  چالش ها  رفع  در  که  می دهیم  اطمینان 
تروریستان و مجرمین، پولیسی را داریم که از یک سو 
حمایت دولت را و از جانب دیگر حمایت مردم را با 

خود دارند.
به فرماندهان پولیس والیت های  داکتر عبداهلل خطاب 
کلید  شما  از  مردم  حمایت  و  اعتماد  که  گفت  کشور 

موفقیت تان است.
را  گامی  هر  ملی  وحدت  حکومت  این که  بر  تاکید  با  او 
است،  مردم  و  ملی کشور  منافع  راستای  در  بر می دارد  که 
اعالم نمود که علی الرغم تالش ها در راستای مصالحه ملی، 
هیچ  و  داده  ادامه  وظایف شان  به  همچنان  امنیتی  نیروهای 

تزلزلی هم نباید به خویش راه دهند.

داکتر عبداهلل گفت: سیاست جلب همکاری جامعه جهانی 
و قدردانی از کشورهای کمک کننده ادامه خواهد داشت، اما 
به هیچ کشوری حق وتو در سیاست های خارجی افغانستان 
داده نخواهد شد و در عین زمان منافع ملی افغانستان در بدل 
هیچ چیزی معامله نخواهد شد و هیچ حرکتی را که به منافع 
ملی کشور صدمه رساند اجازه...                 ادامه صفحه 6
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صفحه6

راحیل شريف خواست  های مشخصی از افغانستان دارد. هرچند ريیس جمهور افغانستان در سفر پیشین آقای شريف به كابل، به برخی از 
خواست ها و توقعات پاكستان پاسخ مثبت داده است، از جمله اين كه اخیراً شماری از افسران ارتش افغانستان به منظور آموزش نظامی به 
ابیت آباد اسالم آباد فرستاده شدند و كمك نظامی هند به افغانستان به حالت تعلیق درآمد؛ اما اين بخشی از خواست های اسالم آباد است 

صفحه6و اين كشور تا رسیدن به همۀ اهدافش دست از سر افغانستان برنخواهد داشت

آن چه در اين حاتم بخشی ها نگران كننده است، افتادن 
اصلِی  نگرانی  است!  خارجی  سیاست  باِم  سوی  آن  از 
مردم و آگاهان اين است كه اگر اين تیرهای سفارشی 
تاريکی  به  روزها  اين  كابل  كه حکومِت  پاكستان  برای 
می اندازد، به چشم بزرگ ترين حامی دولت افغانستان 
خواهد  پی  در  پیامدهايی  چه  بخورد،  آسیا  جنوب  در 

داشت



الرسول سیاف، از رهبران  سخنان عبد رب 
دلو،  بیست وشش  مراسم  در  جهادی کشور 
از  سابق  شوروی  نیروهای  خروج  سالروز 
افغانستان، واکنش های زیادی را در محافل 
نشود،  مبالغه  اگر  است.  برانگیخته  سیاسی 
عادی  گفت وگوهای  و  رسانه ها  اکثر  در 
مردم، در مورد این سخنان بحث می شود و 
به گونه های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی 
این  در  خاصی  طیِف  البته  می گیرند.  قرار 
مورد اظهارنظر نمی کنند، بل در مجموع کِل 
سخنان  این  درگیر  را  خود  به نوعی  جامعه 
ساخته است. در این میان اما چند نکته قابل 

توجه است:
هدف اصلِی سخناِن آقای سیاف کی یا کی ها 

بودند؟
نیست.  آسانی  کار  سوال،  این  به  پاسخ 
مخاطب  که  اند  باور  این  به  برخی ها 
اشرف غنی  سیاف،  آقای  سخنان  اصلِی 
دلیل  است.  بوده  کشور  رییس جمهوری 
غنی  آقای  که  است  این  برداشتی  چنین 
از  بسیاری  در  که  کرزی  حامد  برخالف 
مسایل ُخرد و کالِن کشور با سران جهادی 
و افراد متنفذ به شور و مشوره می پرداخت 
 ـ حتا اگر به مشوره های آن ها عمل نمی کرد 
ریاست جمهوری  به کرسی  که  زمانی  از  ـ، 
تکیه زده، کمتر به چنین نشست هایی روی 
خوش نشان داده و به برگزاری آن ها اهتمام 

ورزیده است. 
آقای  منطقه یِی  نوع سیاست  دیگر،  موضوع 
مجاهدین  سراِن  واکنش  که  است  غنی 
رهبران  از  بسیاری  است.  برانگیخته  را 
منطقه یی  سیاست های  به  نسبت  مجاهدین 
آقای غنی به ویژه در رابطه با پاکستان چندان 
دلیل  همین  به  و  نمی رسند  نظر  به  خشنود 
آن ها  از  را  آقای غنی مسایلی  فکر می کنند 
در  پنهان کاری  البته  است.  داشته  نگه  پنهان 
که  است  کرزی  آقای  میراث  کالن،  مسایل 
آن جایی  از  اما  رسیده،  جدید  زمام داراِن  به 
به  بیشتری  تمایل  شخصًا  کرزی  آقای  که 
وجود  به  را  شایبه  این  می داد،  نشان  هند 
نمی آورد که او زدوبندهای پنهان با پاکستان 
داشته باشد. در همین حال، روحیۀ انتقادِی 
نیز  پاکستان  سیاست های  از  کرزی  آقای 
مجال کمتری در مورد پنهان کاری های او در 
عرصۀ مناسباِت منطقه یی در اختیار منتقداِن 
سیاست های  اما  می داد.  قرار  حکومت 
پاکستان  نقش  بر  که  غنی  آقای  منطقه یِی 
در مسایل منطقه یی تأکید دارد، باعث شک 
به ویژه  و  سیاسی  حلقات  در  گمان هایی  و 
در میان آن طیف از مجاهدین که نسبت به 

پاکستان بدگمان اند، شده است. 
از جانب دیگر، برخی دیگر از آگاهان سیاسی 
باور دارند که خطاِب آقای سیاف به داکتر 
قناعِت مجاهدین  به  عبداهلل بوده که نسبت 
و هم قطاراِن سابِق خود در کابینه و ساختار 
کرده  کم توجهی  آن ها  زعم  به  حکومت 
اسماعیل خان  حداقل  مورد،  این  در  است. 
به گونۀ  فرماندهان جهادی غرِب کشور  از 
روشن داکتر عبداهلل را مورد انتقاد قرار داد و 
گفت که به مجاهدین و حوزۀ غرِب کشور 

جفا کرده است.
 البته انتقاد نسبت به عدم حضور مجاهدین 
و  امروز  از  و  تازه  نظام، حرِف  در ساختار 
دیروز نیست. حداقل در سیزده سال گذشته، 
دالیل  به  مجاهدین  رهبران  از  شماری 
مختلف نسبت به کمرنگ شدِن حضورشان 
در ساختار قدرت سیاسی، همواره انتقادهایی 

را به نشانی دولت صادر کرده اند.
عبداهلل  داکتر  واکنش  مورد  در  نکته  چند 

به این سخنان
به  حاضر  حال  در  که  ارشدی  مقام  یگانه 
اسماعیل خان  امیر  و  سیاف  استاد  اظهارات 
رییس  عبداهلل  داکتر  داده،  نشان  واکنش 

آقای  است.  ملی  وحدت  دولت  اجراییۀ 
عبداهلل تالش کرد که به نوعی بتواند قناعِت 
معترضان را که بیشترشان از جمله همکاران 
نیز به حساب می روند،  او  تیمِی  جهادی و 
فراهم کند. چند نکته در سخنان آقای عبداهلل 
و  او  از  که ظاهراً  انتقادهایی  به  واکنش  در 
برجسته  گرفت،  صورت  جمهوری  رییس 

بود:
ساختارهای  در  مجاهدین  نقش  بر  تأکید 
در  واضح  گونۀ  به  عبداهلل  آقای  سیاسی: 
صحبت های خود در نشست کابینه بر نقش 
مجاهدین تأکید ورزید. او گفت: هرگز فکر 
مجاهدزدایی و یا هم دور کردِن مجاهدین 
از صحنه را نکرده ام؛ بلکه ارزش های جهاد 

در افغانستان پابرجا خواهند بود. 
درک شرایط پیچیدۀ کشور: نکتۀ دیگری که 
در سخنان رییس اجراییۀ کشور برجسته بود، 
اشاره به شرایط دشوار و پیچیدۀ کشور بود. 
افغانستان در شرایط  آقای عبداهلل گفت که 
شرایط  بازتاب  باید  و  دارد  قرار  دشواری 
دولت  سیاست های  در  را  کشور  دشوارِ 
آقای عبداهلل  وحدت ملی درک کرد. ظاهراً 
تالش کرد که به منتقدیِن خود بفهماند که 
و روی  را خوانده اند  آن ها یک روی ورق 

دیگر را نیز باید بخوانند.
عدم حضورِ یک فرد مشخص نباید به عدم 

مورد  شود:  تعبیر  مجاهدین  کِل  حضور 
اشاره  آن  به  عبداهلل  آقای  که  را  دیگری 
ورزید، این بود که گاهی افراد حضور خود 
کل  یک  حضور  به  را  سیاسی  قدرت  در 
قضاوت  آن  اساس  بر  و  می بخشند  تعمیم 
نباید  که  کرد  تأکید  عبداهلل  آقای  می کنند. 
به  عده یی  و  گیرد  صورت  برداشتی  چنین 
به  نشدند،  رییس  و  وزیر  این که  محض 

بزرگ نمایی بپردازند.
نتیـجه

نخستین زمام داراِن  از  شاید  عبداهلل  آقای 
خود  زمام دارِی  زمان  در  که  باشد  کشور 
واکنش  می گیرد،  صورت  که  انتقادهایی  به 
نشان می دهد. پیش از آن، هرگز آقای کرزی 
و حتا در حال حاضر رییس جمهوری فعلی، 
این جرأت را نداشته اند که در برابِر گفته ها 
خود  از  مجاهدین  رهبراِن  انتقادهای  و 
بپردازند.  وضعیت  توضیح  به  و  کنند  دفاع 
می تواند  روحیه یی  چنین  می کنم  فکر  من 
سیاسِی  قشر  میان  در  گفت وگو  فضای  به 
از  هراسی  و  بیم  دیگر  که  بینجامد  کشور 
کارکردها و نظراِت خود نداشته باشند. البته 
محسوس  قدرت  جناح  در  همواره  هراس 
بوده و چنین فکر شده که انتقادها می تواند 

بنیادبرانداز تمام شود.
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احمــد عمران

اظهارات ز    ا سیاف  
ت  ا ر اظها عبداهللتا  

 

راحل شریف رییس ستاد ارتش پاکستان برای دومین بار به 
کابل سفر کرده است و از دیروز به این سو در کابل به سر 
می برد. هدف از این سفر، مالقاِت او با اشرف غنی احمدزی 

و برخی مقام های امنیتی کشور گفته شده است.
این سفر راحل شریف، نشان می دهد که نظامیان پاکستانی 
در این روزها عالقۀ زیادی به افغانستان پیدا کرده اند و هر 
وقت که بخواهند، به این کشور سفر می کنند. این سفر هم 
به ساِن سفر قبلی آقای شریف، بدون آگاهِی قبلی صورت 
گرفته است. این سفر، درست ساعاتی بعد از آن صورت 
گرفته که اشرف غنی احمدزی در نطقی از جمعیت علمای 
افغانستان  در  صلح  ایجاد  زمینۀ  در  که  خواسته  پاکستان 

همکاری کنند.
کمک های  ارساِل  غنی  آقای  به تازه گی  دیگر،  طرف  از 
تسلیحاتی هند به افغانستان را به دلیِل نامعلومی به تعویق 
بسیار  پاکستان  برای  تعویق  این  نفِس  اما  است؛  انداخته 
اهمیت دارد و این همان چیزی ست که پاکستان می خواهد. 
حاال آقای راحل شریف که مهم ترین مقام نظامی پاکستان 
است، شاید در برابِر این اقدامِ آقای غنی وعدۀ کمک های 
آن کشور برای ایجاد ثبات در افغانستان را بدهد و نیز تعهد 
بسپارد که برای آموزش نیروهای نظامِی ما در پاکستان آماده 

است.
اکنون  افغانستان،  در  شریف  راحل  آقای  حضور  ولی 
این  میان کابل و اسالم آباد در  نشان گِر آن است که رابطه 
واکنش های  با  رابطه  گرمی  این  و  شده  گرم   بسیار  روزها 
زیادی مواجه است. مردم نیِت پاکستان در قباِل افغانستان را 
درک کرده اند و می دانند که پاکستان تا زمانی که این کشور 
را به عنوان صوبۀ پنجِم خود در کنترل نداشته باشد، به هیچ 
دولت  حساب،  این  با  نمی کند.  خوش  دل  دیگری  امتیاز 
افغانستان باید متوجه حرکاِت خودش باشد و در نزدیکی 
با پاکستان، جانب احتیاط را به کار بندد. اما دیده می شود 
که آقای غنی زیاد مایل به شنیدِن این حرف ها نیست و بیِم 
آن می رود که رابطۀ بیش از حد گرمِ او با پاکستان، سبب 
سوختِن افغانستان شود. مسلمًا، کنار زدن هند و به آغوش 
گرفتن پاکستان، یک سیاسِت عاقالنه نیست و اعتماد مردم 

را نسبت به دولت به شدت کاهش می بخشد. 
دیگر  و  رییس جمهوری  که  نیست  معلوم  دیگر،  طرف  از 
مقاماِت حکومتی با مقام های نظامِی پاکستان چه می گویند 
افغانستان  به مردم  این زمینه ها  باید در  و چه می شنوند و 
وضاحت داده شود. سفرهای پیاپِی مقام های پاکستانی، هر 
افغانستان هیچ خواسِت  و  تمام شده  آنان  نفِع  به  فقط  بار 

کلیدی یی از پاکستان نداشته است.
رییس ستاد ارتش پاکستان در حالی وارد کابل شده است 
که ساعتی بعد از ورود او به کابل، والیِت لوگر شاهد یک 
سبب  که  بود  پولیس  پوستۀ  یک  به  طالبان  گروهِی  حملۀ 
شهادِت بیست تن از افراد آن پاسگاه شد. این نشان می دهد 
که  به حدی  را  طالب  گروه های  هم  هنوز  پاکستانی ها  که 
می خواهند، حمایت می کنند و حاال داعش را وارد افغانستان 
می سازند و یا طالب را به داعش بدل می کنند. بنابراین، باید 
دولت افغانستان در این سفِر آقای شریف، روی اعترافاِت 
قاطع و غیرقابِل رد  آقای مشرف صحبت کند و آن اسنادِ 
را پیش پای او گذاشته، بخواهد که دیگر امنیت کشور را 

برهم نزنند.
 اما متأسفانه به نظر نمی رسد که آقای غنی چنین جسارتی را 
به خرج دهد؛ زیرا حاال سیاسِت افغانستان، نزدیکِی معنادار 
به پاکستان است و این نگرانی وجود دارد که از این نزدیکی، 
خدای ناکرده افغانستان آبستِن بحران و حادثۀ شومِ دیگری 
شود و آن این که: افغانستان به گونۀ اعالم ناشده  از موقعیِت 
یک کشور مستقل، به یکی از ایالت های پاکستان تنزل  یابد. 
بنابراین به جناب رییس جمهور غنی و دیگر سیاست مداراِن 
افغانستانی مشوره می دهیم که به شدت متوجه تصمیمات و 
اقدامات شان در برابر پاکستان باشند و هیچ گاه خوش باورانه 

و به دور از احتیاط با این کشور نزدیکی نکننـد.

نزدیکِیپُرخطِر

افغانسـتانباپاکسـتان
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اقدامات  افزایش  که  اعالم کرد  فرانسه  رئیس جمهوری 
بنیان های  کشور،  این  در  یهودیان  و  مسلمانان  علیه 

جمهوری فرانسه را تهدید می کند.
اوالند،   فرانسوا  آسوشیتدپرس،   خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری فرانسه در سخنانی دیروز در مراسمی در 
شهر سار-اونیون اظهار داشت: یهودی ستیزی و اقدامات 
ماه  حمالت  از  پس  ویژه  به  فرانسه  در  مسلمانان  علیه 
گذشته میالدی در پاریس که 20 کشته بر جای گذاشت، 
رو به افزایش است. ما از یهودیان فرانسه می خواهیم در 
فرانسه بمانند و از فراخوان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی برای مهاجرت دسته جمعی به اراضی 

اشغالی تبعیت نکنند.
سال  در  ستیزانه  یهودی  اقدامات  کرد:  تصریح  اوالند 
و  است  شده  برابر  دو   2013 سال  با  مقایسه  در   2014
از  پس  ماه  یک  مدت  در  نیز  مسلمانان  علیه  اقدامات 
حمالت تروریستی اخیر در پاریس به اندازه کل حمالت 

سال گذشته میالدی بوده است.

سفرپوتینبهمجارستان
معترضان: 

از»پوتینیشدن«مجارستانجلوگیریکنید
رییس جمهوری روسیه روز سه شنبه برای دیدار با 

رهبر مجارستان به این کشور سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سفر والدیمیر 
در  مجارستان  به  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین، 
حالی است که حدود 2000 تن از معترضان عصر 
دوشنبه در مرکز شهر بوداپست، پایتخت علیه سفر 
پوتین دست به راهپیمایی اعتراضی زده و از ویکتور 
تا  خواستند  مجارستان  جمهوری  رییس  اوربان، 

»پوتینی شدن« مجارستان را متوقف کند.
به  گفت:  تظاهرات  این  سازمان دهنده  واگو،  گابور 
ستوه آوردن جامعه مدنی، فساد و افزایش الیگارشی 
نشان می دهد که ما به شدت در حال نزدیک شدن 
به مدل روسیه و دور شدن از مدل اروپایی هستیم.

با وجود  از روسیه  افزایش حمایت های مجارستان 
از  برخی  میان  در  اوکراین  به  کشور  این  تهاجم 
برای  این  و  می شود  دیده  اروپا  شرق  کشورهای 
ویژه  به  کشورها  از  بسیاری  سوی  از  که  پوتین 
مورد  اوکراین  بحران  در  نقشش  خاطر  به  غرب 
انتقاد است، سفر به مجارستان از این جهت اهمیت 
دارد که نشان می دهد هنوز در داخل اتحادیه اروپا 

دوستانی دارد.
اوربان به دنبال قیمت مناسب گاز روسیه و اطمینان 
یافتن از تعهد مسکو برای پرداخت وام 10 میلیارد 
یورویی است تا به وسیله آن راکتور اتمی مجارستان 

را ارتقا بخشد.
با  خوبی  روابط  االیام  قدیم  از  که  نیز  صربستان 
روسیه داشته، راه دو دوزه بازی در پیش گرفته و در 
حالی همچنان به روابط نزدیک خود با مسکو ادامه 
می دهد، به دقت درخواست خود را برای پیوستن به 
اتحادیه اروپا می پروراند. به همین خاطر یک تفرقه 
آشکار در میان رهبری صربستان بر سر راهی که این 

کشور باید بپیماید، وجود دارد.
اتحادیه  سمت  به  نظر  به  صربستان  نخست وزیر 
تمایل دارد، در حالی که رییس جمهور یک  اروپا 

»روسگرا« است.
اعمال  به  پیوستن  از  که  مدت هاست  صربستان 
اینکه  امتناع می کند علی رغم  تحریم ها علیه روسیه 
تبلیغاتی  ماشین  از جانب غرب تحت فشار است. 
روسیه در صربستان بسیار فعال است و رادیویی به 
زبان روسی- صربی از سال جاری میالدی در این 

کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.
هستند  شوروی  سابق  کشورهای  میان  در  البته 
آنها  و  روسیه اند  منتقد  شدت  به  که  کشورهایی 
لهستان و رومانی هستند. اما به عنوان نمونه حتی در 
لهستان هم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از 

حزب اصلی چپ اعالم کرده که کشورش نمی تواند 
روسیه  رسانه های  در  یک  شماره  دشمن  عنوان  به 
باقی بماند و خواستار مذاکرات میان مسکو و ورشو 

شده است.
ملغمه  از  اروپا  از روسیه در سراسر شرق  حمایت 
به  کشورها  این  مبرم  نیاز  و  ایدئولوژیک  باورهای 
باشد،  روسیه  همان  که  انرژی  اصلی  تامین کننده 
ناشی می شود. بسیاری از کشورهای منطقه از نظر 
اقتصادی در مضیقه هستند که علت آن تحریم ها و 

ممنوعیت واردات مواد غذایی از روسیه است.
در  را  اروپا  اتحاد  کرملین،  حامی  تمایالت  چنین 
کرده  تضعیف  اوکراین  قبال  در  روسیه  با  مواجهه 
است. بسیاری از کشورهای شرق اروپا مخالف این 
تحریم ها علیه روسیه اند اگرچه به عنوان عضوی از 

اتحادیه اروپا با آن موافقند.
برخی دیگر چون اسلواکی و جمهوری چک اعالم 
کرده اند که نمی خواهند پایگاه های ناتو در خاکشان 
برای  بخواهد  ائتالف  این  اگر  حتی  شود  مستقر 
ارتقای امنیت در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک 

نیروی مازاد مستقر کند.
رییس جمهوری چک تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
روسیه را محکوم کرده که همین امر وی را درمسیر 

موضع  اقدام  این  و  داده  قرار  نخست وزیر  مقابل 
متحد دولت چک را در قبال مسکو تضعیف می کند.
در همین حال، موضع حامی روس رییس جمهوری 
مجارستان به نظر خطرآفرین است و بر مشکالت 
تابستان  مرد  این  می افزاید.  روسیه  قبال  در  غرب 
به سمت  را  مجارستان  می خواهد  که  گفت   2014
در  آنچه  نظیر  متعصب  و  مستبد  دموکراسی  یک 
مجبور  اگر  حتی  ببرد  پیش  است،  ترکیه  و  روسیه 
شود برخی گروه های حقوق مدنی را سرکوب کند.
که  دارد  وجود  مورد  این  از  نشانه هایی  هنوز  البته 
اوربان تالش می کند تا موضع خود را در قبال غرب 

بهبود بخشد.
اوربان  مجارستان،  به  پوتین  از سفر  پیش  هفته  دو 
آلمان  آنگال مرکل، صدراعظم  میزبان  بوداپست  در 
با  تا  رفت  اوکراین  کی یف،  به  جمعه  روز  و  بود 
پترو پوروشنکو، رییسجمهوری اوکراین دیدار کند 
و حمایت خود را از تمامیت ارضی و استقالل این 

کشور اعالم دارد.
مدیر یک اندیشکده در بوداپست گفت: اوربان به بد 
شرایطی وارد شده چون مشخص است هر ایده ای 
در مورد شرایط اقتصادی خوب است در مورد یک 

وضعیت ژئوپلتیکی خوب نیست.

اوالند: 
یهودی ستیزی و اسالم ستیزی 

فرانسه را تهدید می کند

سیاست مدار آلمانی:

جنگ جهانی سوم در حال حاضر 
شروع شده است

نخست وزیر ترکیه در اسالم آباد: 

درهــرشرایـطیدرکـنارپاکسـتانخـواهـیمبـود
نخست وزیر ترکیه در سفر خود به پاکستان و 
پیش از دیدار با نوازشریف، در مالقات خود 
با »راحیل شریف« رییس ستاد ارتش این کشور 
امنیتی منطقه گفت که  از بررسی اوضاع  پس 
خواهد  اسالم آباد  کنار  شرایطی  هر  در  انقره 

بود.
از  ترکیه، پس  اوغلو نخست وزیر  داود  احمد 
خود  پاکستانی  همتای  با  اسالم آباد،  به  ورود 

مالقات کرد.
داود  پاکستانی،  رسانه های  گزارش  براساس 
اوغلو در مالقات با »نواز شریف« نخست وزیر 
و  منافع  منطقه،  اوضاع  مورد  در  پاکستان 

به بحث  دفاعی دوجانبه  و  اقتصادی  همکاری های 
و تبادل نظر پرداختند.

نخست وزیر ترکیه پیش از دیدار با همتای پاکستانی 
این  ارتش  ستاد  رئیس  شریف«  »راحیل  با  خود، 
کشور، نیز مالقات و در مورد اوضاع امنیتی منطقه 
و همکاری های دفاعی اسالم آباد و انقره گفت وگو 

کرده بود.
ارتش  ستاد  رییس  با  دیدار  در  ترکیه  نخست وزیر 

علیه  کشور  این  ارتش  جنگ  مورد  در  پاکستان 
موفقیت آمیز  عملیات  از  »انقره«  گفت:  تروریسم 
ارتش پاکستان علیه تروریست ها قدردانی می کند و 

در همه شرایط کنار این کشور خواهد بود.
داود اوغلو عالوه بر دیدار با نخست وزیر و رییس 
ستاد ارتش پاکستان با سایر مقامات دولتی و نظامی 

این کشور نیز مالقات کرده است.
در  که  است  بار  نخستین  برای  اوغلو  داود  احمد 
در  می کند  سفر  پاکستان  به  نخست وزیری  سمت 

امور  وزیر  عنوان  به  این  از  پیش  که  حالی 
خارجه ترکیه از اسالم آباد بازدید کرده بود. 

تجاری  روابط  میزان  که  می شود  یادآوری 
پاکستان و ترکیه تنها در سال 2010 یک میلیارد 

دالر بوده است.
سال  چند  طی  انقره  و  اسالم آباد  همچنین 
به  را  به یکصد سند همکاری  نزدیک  گذشته 
امضا رسانده اند و رهبران دو کشور نسبت به 
افزایش حجم تجاری تا دو میلیارد دالر متعهد 

شده اند.
هیات  یک  همچنین  ترکیه  نخست وزیر 
نمایندگی از تاجران سرشناس ترکیه را نیز به 

همراه خودش به پاکستان برده است. 
داوود اوغلو و شریف همچنین قرار است ریاست 
همکاری  شورای  عالی رتبه  نشست  چهارمین 
استراتژیک ترکیه- پاکستان را برعهده داشته باشند. 
طیف  در  تفاهم  یادداشت  شماری  می رود  انتظار 
برسد.  طرفین  امضای  به  موضوعات  از  گسترده ای 
گردهمایی  در  همچنین  پاکستان  و  ترکیه  رهبران 

تجاری ترکیه- پاکستان 2015 شرکت کنند.

جبهه  و  خاورمیانه  در  ها  درگیری  آلمانی  سیاستمدار  یک 
اروپا  برای  را  اوکراین  مسئله  در  روسیه  با  غرب  گیری های 
بسیار خطرناک توصیف کرده و اظهار داشت که در حال حاضر 

جنگ جهانی سوم آغاز شده است.
آنتیه فولمر، از سیاستمداران حزب سبز و معاون سابق رئیس 
پارلمان آلمان در گفتگویی اظهار داشت که جنگ جهانی سوم 

در چندین جبهه شروع شده است.
امروز خرد و دقت  این عقیده است که سیاستمداران  بر  وی 

الزم را ندارند.
از  گراس«  »گونتر  نگرانی  آلمانی  معروف  سیاستمدار  این 
نویسندگان معروف آلمانی درباره وقوع جنگ جهانی سوم را 
بجا توصیف کرده و گفت: من بر این عقیده ام که جنگ جهانی 
سوم در حال حاضر و البته در جبهه های مختلف آغاز شده 

است.
وی که در گفتگو با یک روزنامه آلمانی سخن می گفت اظهار 
داشت: درگیری ها در خاورمیانه و همچنین جبهه گیری غرب 

با روسیه در اوکراین برای اروپا بسیار خطرناک است.
فولمر همچنین گفت: وی در سیاست امنیتی امروز مانند دوران 
جنگ سرد یک سیاست تنش زدایی و امنیت مشترک را نمی 

بیند.
با  براندت را  وی سیاستمداران دوران جنگ سرد مانند ویلی 

دقت تر و خردمندتر از سیاستمداران امروز ارزیابی کرد.-
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دیدگاه علی عبدالرزاق در حال حاضر در 
مسلمان  روشن فکراِن  و  دانشمندان  میان 
تا  از سودان گرفته  تا هند،  از مصر گرفته 
ایران، طرف داراِن سرشناسی دارد؛ تا حدی 
چنین  با  ترکیه  رفاهِ  و  عدالت  حزب  که 
به دست  را  آن کشور  امورِ  رویکردی زمامِ 

گرفته است. 

رادیکالیسم  و  اسالمی  بنیادگرایی   .1
اسالمی

میان  در  جدید  عصر  بنیادگرایی  نسب 
مسلمانان به رشید رضا می رسد. دسته های 
منشعب از اخوان المسلمین، همه از نظریاِت 
از  دسته  این  پذیرفته اند.  تأثیر  رضا  رشید 
کویت،  مصر،  سوریه،  عراق،  تا  افغانستان 

تونس، لیبی، الجزایر و سودان پراکنده اند.

محمد رشید رضا )1354-1282 هـ خ(
و  بود  سوری  اصل  در  رضا  رشید 
تحصیالتش را در طرابلس به پایان برد. در 
ملی سوریه  کنگرۀ  ریاست  به   1920 سال 

مصر  به  بعدها  شد،  برگزیده  دمشق  در 
مهاجرت ورزید و به جمِع شاگرداِن محمد 

عبده پیوست.
عقاید  تبلیغ  در  او  اقدامِ  مهم ترین 
بود  “المنار”  مجلۀ  تأسیس  نوگرایانه اش، 
سید  تعالیم  مطابِق  سال  سی وپنج  تا  و 
جمال الدین و محمد عبده مسایل دینی را 

به نقد و بررسی  گرفت.
دیده  او  نوشته های  در  که  تازه یی  نکتۀ 
خالفت  اصالِح  سِر  بر  او  تأکید  می شود، 
صدر  در  که  به صورتی ست  آن  اعادۀ  و 
رشید  که  سال هایی  بود.  معمول  اسالم 
رضا می نوشت، مقارن با واپسین سال های 
او  افکار  هرچند  بود.  عثمانی  خالفت 
عثمانی  امپراتوری  فروپاشِی  از  نتوانست 

و  فکری  ولی جنبش های  کند،  پیش گیری 
سیاسِی متعددی را در جهان اسالم موجب 

گردید.

اندیشة سیاسی
اسالمی  حکومِت  پیشتازان  از  رضا  رشید 
در معنی جدیِد آن است. رشید رضا اندکی 
قبل از لغو خالفت عثمانی، طرح تازه یی از 
حکومت را مطرح کرد که با امامِت سنتی 
تفاوت داشت. او نظامِ فدرالیستی را برای 
مسلمانان مناسب  دید، به گونه یی که خلیفه 
هماهنگ کننده  و  معنوی  نقِش  مرکز  در 
داشته باشد و حکومت های محلی، مسوول 

اصلِی اجرای امور گردند.
اندیشۀ  از  تأثیرپذیری  با  رضا  رشید 
سلفی گری، شعار بازگشت به اسالمِ اصیل 
را بلند کرد و از کفایت و بسنده گی اسالم 
به میان  سخن  معاصر  جامعۀ  ادارۀ  برای 
شریعت  منابع  که  است  معتقد  او  آورد. 
استخراج  برای  را  الزم  ظرفیت  اسالم،  در 
الزم  بشر  زنده گی  برای  که  قوانینی  تمام 

است، دارا می باشد. او در کتاِب مهِم خود 
از  عظمی”،  امامِت  و  “خالفت  عنوان  با 
وجوب  برابر  در  خالفت  شرعِی  وجوب 
و  خالفت  میان  می کند.  دفاع  آن  عقلِی 
حکومت فرق می نهد و خلفای راشدین را 
از خلفای بعدی تفکیک می دارد و اطاعت 
از خلفای بعدی را ناشی از ضرورت های 

مقتضِی زمان وانمود می کند. 
مشروعیت  کانوِن  را  امت  رضا  رشید 
می شمارد. اصول کلِی حکومت مورد نظِر 
او را یک قانون اساسی تعیین می کند که از 
قرآن و سنِت خلفای راشدین الهام می گیرد. 
قرار  مجتهد  امامِ  یک  حکومت،  رأس  در 
انجام  برای  از “اهل حل و عقد”  داشته و 
او،  نظر  به  می گیرد.  کمک  خود  کارهای 

محلی  حاکماِن  دسِت  در  اصلی  قدرِت 
دارای  اصل  در  امام  یا  خلیفه  و  می باشد 
قدرِت معنوی است، او بایست تفاوت های 
فقهی، فرقه یی و معنوِی مناطق را مد نظر 
داشته باشد. رشید رضا می گوید، حکومت 
با  و  بپردازد  قانون گذاری  به  بتواند  باید 
استنباط  به  توجه به شرایط زمان و مکان، 
قوانیِن شرع اقدام ورزد. بدین ترتیب، او راه 
را برای وضع قوانیِن عرفی هموار می سازد.

از  بعدها  رضا  رشید  سیاسی  دیدگاه 
شد  درک  چنان  اخوان المسلمین  سوی 
به شکل  از آن طرح حکومت اسالمی  که 
)پوالدی،  آمد.  بیرون  آن  ایدیولوژیِک 

)1390:201-207

2. غرب گرایی
شماری از اندیشمندان هم در جهان اسالم 
یا غرب زده شهرت  به غرب گرا  که  بودند 
یافتند. این دسته، تقلید از غرب را در تمام 
شؤوِن زنده گی به صالح می دانستند؛ از آن 
کامل،  مصطفی  طهطاوی،  از  می توان  میان 
محمد  و  السید  لطفی  احمد  امین،  قاسم 
حسنین هیکل در مصر و در میان اعراب؛ 
میرزا  و  هند  در  خان  احمد  سید  سر  و 

ملکم خان و تقی زاده در ایران نام برد.

فصل یازدهم
ســکوالریســـم

گروهِ  و  معتزله  اسالم،  صدر  در  هرچند 
خوارج بحث هایی در تفکیِک حوزۀ دینی 
در  اما  آوردند،  به عمل  سیاسی  حوزۀ  از 
دین  پیوسته گی  به  اعتقاد  سده ها،  درازنای 
تطبیق  قابل  و  غالب  مسأله یی  سیاست،  و 
بود، تا این که علی عبدالرزاق ـ که شخصی 
از  دین  جدایی  موضوع  ـ  بود  اروپادیده 
سیاست را مطرح کرد. نظریۀ عبدالرزاق با 
تنِد علمای دینی روبه رو گردید و  واکنش 
در  او  اما  را سبب شد،  آن ها  لعِن  و  طعن 
بحث  این  آغازگِر  عنوان  به  اسالم  دنیای 
از  طرح ریزی شده  دالیل  و  شده  شناخته 

سوی او هنوز کاربرد دارد.
“دنیوی گری”،  معنای  سکوالریسم 
را  بودن”  زمانه  “همپای  و  “دنیاگرایی” 
و  فکری  مباحث  در  ولی  می کند؛  افاده 
از  دین  حوزۀ  جداسازِی  مفهومِ  سیاسی، 
حوزۀ سیاست را می رساند. به سخن دیگر، 
سکوالریسم از علمای دینی می خواهد که 
بپردازند  فتوا  صدورِ  به  معینی  حوزۀ  در 
معارف،  برنامه ریزی،  قبیِل  از  کارهایی  و 
توسعۀ  و  رشد  چه گونه گی  شهرسازی، 
امور بهداشتی و تأمین مناسباِت سیاسی با 
کشورهای جهان را بگذارند که متخصصیِن 

عرصه های خودشان انجام بدهند.
این  روی  داغی  جدال  نظری،  حوزۀ  در 
مخالفاِن  و  طرف داران  دارد.  وجود  مسأله 
می نویسند  و  می گویند  سکوالرسیم 
نقد  به  را  مقابل  جانِب  دیدگاه های  و 
صدها  عملی،  رهگذر  از  ولی  می گیرند؛ 
و  آسیا  جنوب شرق  در  مسلمان  میلیون 
نظام  و  پذیرفته  را  سکوالریسم  ترکیه 

زنده گانِی خویش را بدان آراسته اند. 

شیوا امینی ـ كارشناس ارشد مشاوره
دو

نکتۀ دوم آن که در این تعریف، پاسخ های فرد در برابر محرک های بیرونی در هیچ 
قالبی قرار داده نشده است. در واقع نوع واکنش ها نیز می تواند از فردی به فرد 
دیگر متفاوت و متغیر باشد. گاهی این واکنش ها دیده می شوند اما گاهی حتا قابل 
مشاهده نیز نیستند. گاهی به راحتی شناسایی می شوند و نشان از استرس هستند، 
اما گاهی واکنش های مشاهده شده شبیه واکنش فرد در زمانی است که عصبانی 
پیدا  جسمانی  نمود  واکنش ها  بیشتر  اما  هستند،  هیجانی  واکنش ها  گاهی  است. 

می کنند.

سه
نکتۀ دیگری که با کمک همین تعریف می توان به آن رسید، یکی از بحث های 
مهم دربارۀ استرس است؛ این که زنده گی این روزها استرس بیشتری در مقایسه با 
زنده گی در گذشته بر ما وارد می کند. واقعیت این است که هرچه موقعیتی که ما 
در آن زنده گی می کنیم، توانایی ها و مهارت های بیشتری را از ما طلب کند، امکان 

این که ما دچار استرس شویم، بیشتر خواهد شد.
برای نمونه، شما این روزها ناچارید مهارت هایی را یاد بگیرید که تا چند دهه قبل 
یا حتا چند سال قبل نیازی به دانستن آن ها نداشتید. مهارت استفاده از فناوری های 
کاری  محیط های  در  کردن  کار  آپارتمان،  در  زنده گی  مهارت  حتا  یا  گوناگون 

مختلف، همه و همه در شدت گرفتن استرس اثر خواهند گذاشت.

چهار
نکتۀ امیدبخِش این تعریف آن که: ادراک استرس در موقعیت های مختلف، نسبت 
مستقیمی با ادراک توانایی های ما دارد؛ به این معنا که هر زمان ما توانایی انجام 
کاری را داشته و البته به این توانایی خود نیز اعتماد داشته باشیم، احتمال داشتن 

استرس در زمان انجامِ آن کاهش می یابد.
این نکته از آن جهت امیدبخش است که با باال بردن توانایی های خود، می توانیم 
به میزان زیادی از استرس های وارد شده بر خودمان کم کنیم. البته شاید با خود 
استرس  کاستن  برای  توانایی ها  افزایش  امکان  موقعیت ها  برخی  در  که  بگویید 
توان مندی ها  افزایش  استرس،  مدیریت  راه  تنها  شماست.  با  حق  نیست؛  ممکن 
نیست، بلکه راه های دیگری نیز برای مدیریت استرس وجود دارد. در روان شناسی 

به این راه ها، راهکارهای مقابله با استرس می گویند.

و اما نکتة پایانی
تجربۀ استرس به خودی خود نه تنها بد نیست که بسیار هم خوب است؛ چرا که 
به ما انگیزه می دهد تا برای یافتن آرامش بیشتر، توانایی های خود را افزایش دهیم؛ 
اما گاهی استرس می تواند عوارض شدیدی بر جای بگذارد. این زمانی است که 
استرس وارد شده آن قدر شدید است که فرد تصور می کند امکان مدیریِت آن را 
به هیچ عنوان نخواهد داشت. در این وضعیت، بروز عالیم جسمانی از شایع ترین 
البته متأسفانه این عالیم جسمانی همیشه در  واکنش هایی ست که روی می دهد. 
قلبی  مشکالت  به  گاهی  و  نمی ماند  باقی  مو  ریزش  یا  گوارشی  مشکالت  حد 
رفتن سالمتی  از دست  باعث  تنها  نه  و  می انجامند  نیز  پیچیده تر  بیماری های  یا 

می شوند، که حتا زنده گی را تهدید می کنند.
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بخش دوم و پایانی

استرس همیشه هم
 بد نیست!

بخش سی ويکـم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



در سال  فرزند شاهین داد،  پریانی  قلندر  میرزا  مرحوم 
برابر  خورشیدی)1747م(   1126 با  برابر  ق  1160هـ 
با ساِل به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، در دهکدۀ 
خانوادۀ  یک  در  پنجشیر  پریان  ولسولی  »کرپیتاب« 

متدین مشهور به  خلیل خیل، دیده به جهان گشود.
در دوران کودکی، علوم دینی را در زادگاهش آموخت 
و در نوجوانی و جوانی برای کسب علم و دانش به 
قوی تر  احتمال  به  زادگاهش،  از  خارج  محیط های 
محضر  از  و  رفت  کابل  و  بلخ  بخارا،  بدخشان،  به 

دانشمندان فیض فراوان برد.)1(
این شاعِر عارف در سال 1186 خورشیدی برابر با سال 
ابدالی،  شاه شجاع  پادشاهی  اول  دورۀ  یعنی  1807م، 
جهان را در سن 60 ساله گی ـ یعنی پیش از رسیدن 
استاد  مرحوم  هرچند  گفت.  وداع  ـ  کهولت  سن  به 
انتظار اکرمی وفات او را در سن 65 ساله گی و کهولت 
ذکر نموده، اما ممکن است داغ فراِق دو فرزنِد 

جوانش او را زمین گیر کرده باشد.

صورت  این  )2(به 
نوجوانی  طفولیت،  دورۀ 
سلطنت  سال   26 دورۀ  به  وی  جوانِی  و 
احمدشاه ابدالی، و دورۀ پخته گی و باروری فکری او، 

به دورۀ حکومت تیمورشاه ابدالی راست می آید.
علوم  به  روزگار  ادیِب  و  عارف  شاعر،  صوفی  این 
ادبیات(  و  فلسفه  تاریخ،  عقاید،  )فقه،  زمان  متداول 
محیط های  در  را  نقلی  و  عقلی  علوم  داشته؛  سلطه 
قطغن، بخارا، بدخشان، بلخ و کابل فرا گرفته است.)3(
اما، شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهند که بهترین 
شرایط تحصیلی و آموزشی در دورۀ جوانی میرزا قلندر 
پریانی، در فیض آباد بدخشان بوده نه بلخ و قطغن؛ در 
بدخشان  فرهنگِی  درخشان  دورۀ  از  نویسنده گان  آثار 

ذکر قابل توجه به عمل نیامده است.)4(
بدخشان در تمام دورۀ ابدالی هیچ گاه تابع دولت ابدالی 
نبوده به استثنای یک بار که شاه ولی خان ...قبادخان 
حاکم قندوز را تشویق به اشغال بدخشان نمود و هر 

به فیض آباد یورش برده، شاه ولی خان خرقۀ  دو تن 
قبادخان  و  آورد  خود  با  نیرنگ  و  چال  با  را  مبارک 
پادشاه بدخشان  را غارت کرد و سلطان شاه  فیض آباد 

را متواری ساخت.
در  ابدالی  احمدشاه  حکومت  سال های  طی 
سلسلۀ  فارسی زبان  شاهان  ماوراءالنهر)فرارود(، 
قدرت  و  رفته  انقراض  به  رو  ُجنیدی)استرخانی( 
ظلم  به  و  ازبک غصب  منغینی  عتالیق  خان  رحیم  را 
تجاوز  نیز  آمو  این طرف  به  و  پرداخته  بیدادگری  و 
تاریخ  کتاب  مولف  محمودالحسینی  نوشتۀ  به  کرده. 
نزد  در هرات  منطقه  افسقاالن  و  بزرگان  احمدشاهی، 
احمدشاه ابدالی از دست رحیم خان به شکایت آمدند 
آن  چنگ  از  را  امروزی(  شمال)افغانستان  مناطق  تا 

نجات دهد.)5(
منظور از تذکر وقایع فوق این است که هنگام تحصیل 
مرحوم میرزا قلندر پریانی بلخ، بخارا و قطغن محیط 
زیر  بدخشان  تنها  نبوده،  تحصیل  برای  مساعدی 
محیطی  کبیر،  امیر  به  مشهور  سلطان شاه  حاکمیت 
مناسب برای علم و دانش بوده و سلطان شاه در دورۀ 
و  علم پرور  عادل،  شخصی  زمام داری اش  نخست 
جوان مرد بوده و حتا در برابر کارهای نیک، 30 تا 40 
هرز تنگه بخشش می داده و در برابر هر شعر خوب تا 

ده هزار تنگه هدیه داده است.)6(
شاعران،  تجمع  محل  سلطان شاه  دربار  همچنان 
نویسنده گان، ادبا و دانشمندان رشته های مختلف علمی 
و ادبی بوده؛ به گمان غالب که میرزا قلندر بخشی 
از مراتب علم و دانش را در بدخشان فرا گرفته 

است.
زبان فارسِی دری از دوران عروج سیاسی 

و فرهنگی تیموریاِن هرات به بعد نیز مقام 
شامخ و بلنِد خود را از دست نداده و در تمام 
توس  نیشاپور،  مشهد،  از  ابدالی  سلسلۀ  دورۀ 
بدخشان،  بلخ،  کابل،  زابل،  قندهار،  تا  هرات  و 
در  خجند  و  سمرقند  بخارا،  تا  بامیان  و  تخارستان 
جنوب تا سند، بلوچستان و ملتان، در صدر زبان های 

منطقه قرار داشته است.)7(
اتحاد  پژوهش گر  و  مورخ  پیگولین  گ  م  نوشتۀ  به 
شوروی سابق، تا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، زبان 
نیز  بلوچستان  محلی  حکومت های  درباری  و  رسمی 
انگلیس  استعمار  سلطۀ  از  بعد  که  بوده  دری  فارسی 

جای آن را زبان انگلیسی و اردو گرفته است.)8(
تا  احمدشاه  از  ابدالی  زمام داران  دوره های  تمام  در 
محمودشاه، زبان رسمی و درباری این شاهان، فارسی 
تیمورشاه و شاه شجاع صاحب  بوده که شخص خود 
هستند.  فارسی  زبان  در  بلند  سروده های  و  دیوان 
و کشمکش  سراسر جنگ  که  ابدالی  دورۀ  از  هرچند 
نمانده است؛  به میراث  بوده؛ فرهنگ مادی و معنوی 
ادبی  انجمن  و  مکتب  دست پروردۀ  که  تیمورشاه  اما 
هرات و مشهد بود، در دوران حکومتش به دانشمندان، 
عوامل  از  یکی  و  داشته  توجه  نویسنده گان  و  شعرا 
محیط  مورخان  را  کابل  به  قندهار  از  پایتخت  انتقال 
آرام، فرهنگ عاری از کشمکش کابل ذکر کرده اند.)9(
نام  به  ادبی  انجمن  یک  تیمورشاه  سلطنت  دورۀ  در 
»بیدل خوانی« در کابل ایجاد شد که به پیروی از سبک 
بیدل یا فارسی معمول در هند برای مدتی مرکز تجمع 

دانشمندان بود. واقف، عاجز، میرهوتک افغان، شهباز، 
عیدی، وضعی، رضا، عشرت و میرزا قلندر پریانی از 

آن جمله اند.)10(
این انجمن به حمایت تیمورشاه ابدالی، کتاب خانه یی 
سراسر  از  دانشمندان  که  داشت  کابل  باالحصار  در 
و  مشهد  از  دهلی،  تا  سمرقند  از  همجوار  مناطق 
هم  دور  مشاعره  هنگام  گاهی  بدخشان،  تا  نیشاپور 

می آمدند.)11(
کتاب  جلد  هزار   18 حدود  کتاب خانه  این  در 
که  خان  دوست محمد  امیر  اما  بود،  شده  جمع آوری 
شمع اندیشه اش روغنی از خود نداشت و از مراتب 
کتاب خانۀ  این  بود،  نبرده  بهره یی  فرهنگی  مدارج  و 
سلطنتی را در بدل خدمتی که مرحوم قاضی القضات 
برایش  علوم«  »خان  به  مشهور  خان  سعید  محمد 
انجام داده بود، به وی بخشید و بساط این کتاب خانه 

برچیده شد.)12(
از شواهد و مدارک تاریخی برمی آید که مرحوم میرزا 
به دست  جوانش  پسر  شهادت  از  بعد  پریانی  قلندر 
راهزنانی از قبیلۀ »کتور« نورستان منحیث دادخواه به 
در  و  شاه  در حضور  را  خود  عرایض  و  آمده  کابل 

قالب یک شعر چنین بیان داشته است:
نه ترکم نه تاتار، نه تورانی ام

ز صلب سپنداد پریانی ام
ز کفار کتور به جان آمدیم

طلبگار شاه جهان آمدیم)13(
با  پریانی  قلندر  میرزا  که  است  زمان  همین  در 

کابلی  اول محمد خان  میر هوتک  دانشمندانی چون 
و دیگران آشنا شده، عضویت »انجمن بیدل خوانی« 
بزرگ  اراکین  و  دانشمندان  توجه  مورد  و  را حاصل 

دولتی از جمله تیمورشاه قرار گرفته است.
کتاب  در  خسته  موالنا  مرحوم  نوشتۀ  استناد  به 
افغان،  هوتک  )میر  تن  سه  رفته گان«  از  »یادی 
در سفر  پریانی(  قلندر  میرزا  و  کابلی  لعل محمدخان 
سال 1791)1204خورشیدی( تیمورشاه ابدالی به بلخ 

نیز با وی همراه بوده اند.)14(
معروض دیگر میرزا قلندر به تیمورشاه در مورد اخذ 
مالیه است که آن را به شعر بیان کرده تا دولت از مردم 
ساالنه  که  حالی  در  بگیرد،  مالیه  یک بار  سالی  پریان 

چند بار مالیه اخذ می شده است )15(:
ز عقرب تا به جوزا زیِر برفیم
بهار و تیر ماهی نیست ما را.

مرحوم میرزا قلندر به »مال قلندر« نیز مشهور است، 
چنان چه به نوشتۀ مرحوم انتظار اکرمی مردم منطقه او 

را به نام مال قلندر بابا نیز یاد کرده اند.)16(
به استناد شواهد و مدارک، موصوف تا وقتی به شعر و 
شاعری و نوشتن رو نیاورده بود، طبق معمول او را به 
نام »مال« یاد می کردند. مطابق عرِف آن دوره ها کسی 
که نویسنده بود، چه کار دولتی داشت و یا نه؛ همه او 

را »میرزا« خطاب می کردند.
از  برگشت  هنگام  قلندر  مال  می شود؛  گفته  چنان که 
شخصی  با  »انجمن«  ناوک  کوتل  در  بدخشان  سفر 

ناشناخته و صاحب کرامات آشنا شد، ولی به زودی آن 
شخص از نظرش غیب و ناپدید و ذهن و ذکاوِت وی 
دگرگون گردید. از آن پس به شعر، شاعری و نوشتن 

روی آورد و لقب »میرزا« را از سوی مردم گرفت.
و  عارف  این  که  می شود  معلوم  شواهد  و  قراین  از 
اندیشمند پس از وفات تیمورشاه ابدالی )1793م( به 
زادگاهش برگشته و به تعلیم و تربیۀ اطفال و جوانان 
سال های  طی  مرحومی  است.  پرداخته  هموطنش 
زنده گی اش در کابل، افسون و مرهون محیط شهری و 
به اصطالح شهرزده نشده، جاه و منزلی در کابل دست 
زنده گی  نگردیده،  مقام  و  جاه  فریفتۀ  و  نکرده  پا  و 

قلندری داشته، یعنی اسمش بامسما بوده است.
خود  هرگز  داشته،  که  اعتباری  و  علمی  مقام  آن  با 
برای دربارها  به مقام های دولتی سنجاق نکرده و  را 
به  قلندر  میرزا  مرحوم  است.  نکرده  مدیحه سرایی 
شرایط  در  وجودی،  حیدری  استاد  فرمودۀ  استناد 
عقب ماندۀ اجتماعی و فرهنگی 250 سال قبل »چون 

گلی بوده است در بیابان خشک و المزروع«.
روحش شاد و یادش گرامی باد!
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مرِگ20پولیسدرحملۀطالبان...
 مهاجمان در دروازه ورودی یک نفر پولیس را به ضرب 

گلوله کشت و سپس خود را انفجار داد.
سخنگوی والی لوگر گفت که سه مهاجم انتحاری دیگر 
وارد ساختمان فرماندهی امنیه شدند که دو تن از آن ها 
از سوی پولیس از پای درآمدند. مهاجم چهارمی وارد 
انفجاری همراه خود را  طعام خانه پولیس شد و مواد 

انفجار داد.

درویش گفت که در این حادثه برعالوه چهار مهاجم، 
دیگر  تن  هشت  و  کشته  پولیس  منسوبین  از  تن   20

زخمی شدند.
یونیفورم  مهاجمان  این  لوگر گفت که  والی  سخنگوی 
خود  توانستند  ترتیب  این  به  و  بودند  پوشیده  پولیس 
را به دروازه ورودی برسانند. مسئولین امنیتی تحقیقات 

خود را آغاز کرده اند.
در  پیامی  در  طالبان  گروه  مجاهد، سخنگوی  اهلل  ذبیح 
صفحه تویتر خود مسوولیت این حمله را به عهده گرفته 

است.
همچنین صبح سه شنبه در یک حمله در شرق کابل نیز 
یک تن کشته شد. مقام ها گفتند که این حمله ناشی از 

یک بمب مقناطیسی در یک موتر بوده است.
یک  اندازی  راه  از  افغانستان  مقام های  همین حال،  در 
عملیات گسترده علیه طالبان در والیت های جنوبی خبر 
داده اند. کارشناسان گمان می برند که با گرم شدن آب 
افزایش  خشونت ها  جنگ  فصل  رسیدن  فرا  و  هوا  و 

خواهد یافت.

علی پارسا

وقتی رییس جمهور غنی در روز مراسم تحلیف از پنج حلقۀ 
سیاسِت  خارجِی خود می گفت، با تأکید مفرط بر همسایه ها 
و  بزرگ  قدرت های  از  برخی  نام  اسالمی،  کشورهای  و 
منطقه یی را در اخیِر فهرستش قرار داد؛ مثاًل کشوری مانند 
هند را که در 13 سال گذشته ثابت کرده  که در بازسازی 
افغانستان و سایر معادالِت کالن، نقش چشم گیری داشته 
کشورهای  از  کثیری  جمع  هم،  دیگر  آن سوی  در  است. 
اسالمِی ریز و درشت که حتا بسیاری از دیپلمات های مان 
جز نامی از آن ها نشنیده اند، در حلقۀ دومِ سیاست خارجِی 

رییس جمهور غنی گنجانیده شدند!
بر اساس این دکتوریِن سیاست خارجی رییس جمهور غنی، 
روابط خارجی افغانستان در پنج سال آینده معطوف به پنج 
قدرت های  اسالمی،  حلقۀ کشورهای همسایه، کشورهای 
جهانی، کشورهای آسیایی و سازمان های بین المللی می شود. 
شامل  افغانستان  همجوار  کشورِ  شش  شامل  اول  حلقۀ 
پاکستان، ایران، چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان 
تعبیر رییس جمهور غنی، »حلقۀ دین  به  است. حلقۀ دوم 
مبین اسالم« است. حلقۀ سوم، مختص کشورهای ایاالت 
متحدۀ امریکا، کانادا، اروپا، جاپان، استرالیا و اعضای ناتو، 
کمک های  که  هستند  توکیو  کنفرانس  اعضای  و  آیساف 
چهارم  حلقۀ  کرده اند.  افغانستان  به  اقتصادی  و  امنیتی 
پنجم،  حلقۀ  و  است  آسیایی  حلقۀ  خارجی،  سیاست 
بانک  متحد،  ملل  سازمان  شامل  بین المللی  نهادهای  به 
جهانی، بانک آسیایی، شرکت های بزرِگ سرمایه گذاری و 
ساختارهای غیردولتی و جامعۀ بین المللی  مدنی اختصاص 

یافته است.
و  کشورها  که  می رسد  نظر  به  دسته بندی،  این  اساس  بر 
هند، جایی  و  روسیه  منطقه یی چون  و  بزرگ  قدرت های 
رییس جمهور  خارجی  سیاست  چهارمِ  حلقۀ  از  نزدیک تر 
غنی نمی یابند. این قدرت ها در حلقۀ چهارم با بسیاری از 
میانمار  مانند  افغانستان  بر سرنوشت  بی اثر  ریزقدرت های 
که  گرفته اند  قرار  در یک سطح  آذربایجان  و  و سریالنکا 
خود جای بسی تأمل دارد. در آن سوی دیگر، کشورهای 
افغانستان  معادالت  در  هم  نقش  کم ترین  که  اسالمی یی 
 ،... و  بحرین  نیجریه و  الجزایر و  مثاًل کشورهای  ندارند، 
در حلقۀ دوم سیاست خارجی افغانستان قرار می گیرند و 
به این ترتیب، توجه و تواِن بیش از حد دستگاه دیپلماسِی 
ما را به خود معطوف می کنند. در حالی که وارد شدن با 
کشور،  سیاست خارجی  به حوزۀ  واقع بینانه  رویکرد  یک 
از  سلیقه یی،  دسته بندی های  به جای  که  است  آن  مستلزم 

دو معیار »مجاورت« و »قدرت ملی« کشورها سود جسته 
شود. تنها با این معیار است که کشورهایی چون روسیه و 
افغانستان و قدرت  به  قرابت ژیوپلتیکی  به  با توجه  هند، 
ملی یی که آن ها را در سطح قدرت بزرگ یا منطقه یی مطرح 
می کند، می توانند جایگاه واقعی خود را در سیاست خارجی 

افغانستان به دست آورند.
در  غنی  رییس جمهور  حکومِت  عمل کردهای  و  مواضع 
نگاه وی  نوع  همین  مؤیِد  به شکلی  هم  ماه گذشته  چند 
به روابط خارجی افغانستان و سایر کشورها است. اگر به 
صورت نمونه در این نوشته به بررسی مقایسه یِی گرایش 
رییس جمهور غنی به دو کشور هند و پاکستان بپردازیم، دیده 
می شود که رییس دولت وحدت ملی متناسب با دکتوریِن 
عرصۀ  در  توازن  زدن  برهم  صددِ  در  خودساخته اش، 
سیاست خارجی است. هرچند با توجه به تازه تأسیس بودن 
سیاست  فرایندهای  بودِن  زمان بر  و  یک سو  از  حکومتش 
سیاست  نقد  و  داوری  برای  مناسب  زمان  هنوز  خارجی، 
در  وی  واکنش های  و  کنش ها  اما  نشده؛  فراهم  خارجی 
ظرف همین چند ماه، به شکلی جهت گیری سکان سیاست 
خارجِی افغانستان در بحر جنوب را به خوبی نشان می دهد.
نخسِت  هفته های  همان  در  غنی  رییس جمهور 
ریاست جمهوری خود، به سه کشور عربستان سعودی، چین 
و پاکستان سفر کرد. هرچند سفر نخست رییس جمهور به 
بیت اهلل شریف، بیشتر صبغۀ دینی داشت و بر اساس عهدی 
که در هنگام رقابت های انتخاباتی داده بود صورت گرفت؛ 
اما با پیوند دادن سه نقطۀ مکه، بیجینگ و اسالم آباد مثلثی 
مثلِث  به سمت  را  ذهن  ناخودآگاهانه  که  می شود  ترسیم 
رهنمون  »ثبات«  و  »امنیت«  »صلح«،  رأس  سه  با  دیگری 

می کند.
غنی  رییس جمهور  و چین،  از سفر سعودی  با صرف نظر 
پس از 21 سفر ناکامِ سلف خود، کمر همت بست تا در 
یک سفر تاریخی به پاکستان، یک شبه راه 13ساله ناپیمودۀ 
بپیماید. او در جست وجوی صلح در این سفر،  کرزی را 
حتا در اقدامی غیردموکراتیک به دیدار پدر معنوی طالبان 
ارتش  )فرمانده  آنان  مادی  پدر  و  فضل الرحمان(  )موالنا 
آن ها شنید.  از  بسیاری  پاکستان( رفت و ریزودرشت های 
با وجود آن هم، عزم خود را جزم کرد تا به تعهداِت پشت 

پرده اش به اسالم آباد عمل کند.
افسراِن  از  تعدادی  غنی  رییس جمهور  بعدی،  اقدام  در 
اردوی ملی را برای آموزش به ابیت آباد پاکستان فرستاد تا 
با این کار، نظر آنان را نسبت به عزمِ حکومِت خود جزم 
کند. پس از آن، درخواست تسلیحاِت سنگین از هند را به 

حالِت تعلیق درآورد تا بازهم گامِ دیگری به سوی اسالم آباد 
برداشته باشد. این اقداماِت یک سویه هرچند هنوز واکنش 
عملِی امیدوارکننده یی را در پی نداشته، اما چنان چه دیدیم، 
رییس جمهور پیشیِن آن ها را به به به و چه چه واداشته است.

با وجود همۀ این ها، اما به نظر می رسد که توجه بیش از حد 
به اسالم آباد، چیزی جز  امتیاز دادن های سخاوت مندانه  و 
انداختِن تیر به تاریکی نیست. کشوری که به قول صریح 
رییس جمهور پیشیِن افغانستان، از ما »تأیید مرز دیورند« و 
»کنترول سیاست خارجی« را می خواهد، به نظر نمی رسد 

که با این اقداماِت کابل اقناع و ارضا شود.
نگران کننده  حاتم بخشی ها  این  در  آن چه  دیگر،  سوی  از 
است، افتادن از آن سوی بامِ سیاست خارجی است! نگرانی 
اصلِی مردم و آگاهان این است که اگر این تیرهای سفارشی 
تاریکی  به  روزها  این  کابل  حکومِت  که  پاکستان  برای 
افغانستان در  به چشم بزرگ ترین حامی دولت  می اندازد، 

جنوب آسیا بخورد، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت. 
رییس جمهور غنی در دکتوریِن نانوشته اش، پاکستان و پنج 
سیاست  اوِل  حلقۀ  در  را  افغانستان  همسایۀ  دیگِر  کشور 
خارجِی خود قرار داده و برخی از بزرگ ترین حامیاِن کابل 
روزها  این  هم  عمل  در  است!  داده  جا  آخِر صف  در  را 
در  غنی  رییس جمهور  که  پرچم هایی ست  می بینیم،  هرچه 
میدان رقابت پاکستان و هند، حق یا ناحق به نفِع پاکستان 

می زند که جای بسی نگرانی است.
پرچم زدن به نفع حکومتی که هنوز هم مقامات بلندپایۀ 
پاکستان  استراتژیک«ِ  »عمق  دکتورین  از  به صراحت  آن 
چیزی  که  می رسد  نظر  به  می گویند،  افغانستان سخن  در 
دولت مردان  حِد  از  بیش  خوش خیالی  و  خوش بینی  جز 
کرزی  سِر  در  سال  سیزده  که  خوش خیالی یی  نیست؛  ما 
پرورانده شد، اما پیامدی جز افسوس در پی نداشت. حاال 
بر جانشیِن اوست که از دیروزِ سلفش عبرت گیرد و قدم 
به خطا برندارد. رییس جمهور غنی برای رفتن به میز مذاکره 
اما  این  پاکستانی ها، کارت های بسیاری در دست دارد؛  با 
بدین معنا نیست که او مجاب و مجاز است که هر متاعی 
را پیش کش طرِف پاکستانی کند. تمامیت ارضی و استقالل 
افغانستان، چه در عرصۀ داخلی و چه در سیاست خارجی، 
خطوط سرِخ ماست که نباید از آن عدول کرد. توازن در 
عرصۀ سیاست خارجی کشور و حفظ شرکای استراتژیِک 
افغانستان از جمله هند، از جمله مهم ترین شاخصه های یک 
این  در  می رود  انتظار  که  است  مستقل  خارجِی  سیاست 

حکومت به بازی گرفته نشود.
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هیچکسحقوتویسیاست...
نخواهیم داد.

داخله کشور  امور  وزیر  علومی  نورالحق  در همین حال، 
هدف از برگزاری این سمینار را شریک ساختن برنامه ها 
و اولویت های کاری وی و پرداختن به چالش ها و راه های 
در  امنیت  تامین  و  عملیاتی  برنامه های  و  آنان  با  مقابله 

سراسر کشور عنوان نمود.
وی بار دیگر به توضیح و تشریح اولویت های کاری اش 
پرداخت و تامین امنیت والیت های کشور، مسلکی سازی و 
ارتقای ظرفیت پولیس ملی احترام به رعایت حقوق بشر و 
کرامت انسانی حفاظت از سرحدات کشور مبارزه با فساد 

اداری و مواد مخدر مشمول اولویت های کاری وی بود.
آقای علومی با بیان این مطلب که آزمون بزرگ در برابر 
ما است، حمایت جامعه جهانی را تایید ولی تاکید کرد که 
مسوولیت تامین امنیت مردم افغانستان بر دوش نیروهای 

امنیتی افغان است.
وی از طالبان، شبکه تروریستی حقانی و داعش به عنوان 
ثبات در  امنیت و  تا  یاد نمود که تالش دارند  گروه هایی 
نیروهای  شهامت  و  مقاومت  با  که  زنند  برهم  را  کشور 
امنیتی به خصوص پولیس ملی نقش برآب و ناکام خواهند 

شد.
صدای  که  نمود  اعالم  حال  همین  در  داخله  امور  وزیر 
پولیس باید بلندتر از صدای تروریست ها باشد زیرا آنان 
جز ایجاد وحشت چیزی برای گفتن ندارند در حالی که 
شما برای ثبات و صلح و آرامش مردم تان مبارزه می کنید 

و همین حقانیت تان ثابت می سازد.
در  نیز  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  فرمانده  کیمبل  جنرال 
که  کرد  عالوه  نمود  عنوان  مهم  را  سمینار  این  که  حالی 
شد  خواهد  آغاز  ناتو  حضور  بدون  جنگ  فصل  اولین 
افغان  امنیتی  نیروهای  برای  آزمون  بزرگترین  همین  و 

محسوب می شود.
داخله  امور  وزیر  عنوان  به  علومی  آقای  انتخاب  وی 
کنونی  حساس  شرایط  با  متناسب  و  عالی  گزینشی  را 
افغانستان دانست و از پولیس ملی خواست تا از داشته ها و 

تجربه های وی کمال استفاده را نمایند.
نزدیک  این مطلب که فصل جنگ  با  را  کمیبل سخنانش 
شده است و خود را برای مقابله با آن آماده سازید پایان 

داد.
عنایت اهلل نظری سرپرست وزارت دفاع ملی مرحله جدید 
را که بر اساس آن مسوولیت تامین امنیت بر عهده نیروهای 
امنیتی افغان گذاشته شده بر همگان مبارک گفت و افزود 
که جنگ کنونی ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان دارد 
و برای ریشه کن ساختن آن نیاز به حمایت جامعه جهانی 
داریم، هماهنگی میان نیروهای امنیتی را کلید موفقیت در 

برابر دشمنان کشور و مردم افغانستان عنوان نمود.

شریفازغنی
چـهمیخـواهد؟

روز  پاکستان،  ارتش  فرمانده  شریف  راحیل  جنرال 
مجموع  در  و  یک روزه  سفری  انجام  برای  سه شنبه 
برای انجام دومین سفر خود به افغانستان از زمان آغاز 

ریاست جمهوری اشرف غنی به کابل آمد. 
اسالم  در  کابل،  به  عزیمت  از  پیش  شریف  راحیل 
آباد با احمد داود اُغلو نخست وزیر ترکیه دیدار کرد. 
مربوط  موضوعات  بر  عالوه  دیدار  این  در  طرف  دو 
در  تروریسم،  با  مبارزه  امر  در  پاکستان  اقدامات  به 
خصوص مهم ترین مسایل منطقه یی از جمله موضوع 

افغانستان هم گفت وگو کردند.
جنرال رضوان اختر رییس سازمان اطالعات و امنیت 
پاکستان )آی.اس.آی( نیز جنرال راحیل شریف را در 

سفر یک روزه به کابل همراهی می کند.
سفر راحیل شریف به کابل بعد از دیدار وی با نخست 
وزیر ترکیه می تواند حامل پیام هایی از سوی انقره به 

کابل نیز باشد.
سفر قبلی جنرال راحیل شریف به کابل، روز 26 ماه 
قوس سال جاری و یک روز بعد از حمله تروریستی 
مرگبار طالبان به مکتبی در پیشاور انجام شد؛ حمله یی 
که به کشته شدن بیش از 130 نفر از فرزندان پرسنل 

ارتش پاکستان در این مدرسه منجر شد.
در آن سفر، فرمانده ارتش پاکستان با رییس جمهوری 
افغانستان دیدار کرد و اشرف غنی ضمن تاکید مجدد 
با  مبارزه  زمینه  در  آباد  اسالم  با  کابل  همکاری  بر 
تروریسم، به وی اطمینان داد که افغانستان هرگز اجازه 
پاکستان  این کشور علیه  از خاک  اقدامی  نخواهد داد 

صورت گیرد.
پاکستان روز 23 جدی سال  همچنین، فرمانده ارتش 
جاری و در جریان اولین سفر رسمی اشرف غنی به 
با  آباد،  اسالم  به  افغانستان  جمهوری  رییس  عنوان 
وی دیدار و گفت و گو کرد و دو طرف بر ضرورت 
با  مبارزه  و  دفاعی   - نظامی  های  همکاری  افزایش 

تروریسم تاکید کردند.
سازمان  مقر  در  دپلوماتیک،  عرف  خالف  دیدار  این 

ارتش پاکستان در الهور صورت گرفت. 
از طرف دیگر، رسانه های پاکستانی گفته اند که رهبران 
بلندپایه ارتِش دو کشور در خصوص عملیات ها علیه 
تروریست ها به ویژه عملیاتی که علیه تحریک طالبان 
پاکستان و مخفیگاه های آنها در خاک افغانستان انجام 

می شود، به گفت وگو می پردازند.
به گفته منابع خبری، رهبران ارتش پاکستان در جریان 
هرچه  بازداشت  مسالۀ  دارند  قصد  افغانستان  به  سفر 
سریع تر مال فضل اهلل، رییس تحریک طالبان پاکستانی 
مرز  نزدیکی  در  و  افغانستان  خاک  در  محلی  در  که 

پاکستان مخفی است را برجسته کنند.
افغانستان  از  مشخصی  خواست  های  شریف  راحیل 
پیشین  سفر  در  افغانستان  رییس جمهور  هرچند  دارد. 
آقای شریف به کابل، به برخی از خواست ها و توقعات 
پاکستان پاسخ مثبت داده است، از جمله این که اخیراً 
افغانستان به منظور آموزش  از افسران ارتش  شماری 
آباد اسالم آباد فرستاده شدند و کمک  ابیت  به  نظامی 
اما  درآمد؛  تعلیق  حالت  به  افغانستان  به  هند  نظامی 
این بخشی از خواست های اسالم آباد است و این کشور تا 
افغانستان برنخواهد  از سر  رسیدن به همۀ اهدافش دست 

داشت.
احتمال برده می شود که راحیل شریف، بحث عملیات 
با  را  افغانستان  سرحدی  مناطق  در  پاکستان  نظامی 
پیشتر  چیزی که  بگذارد.  میان  در  غنی  رییس جمهور 
وزیر داخلۀ پاکستان در گفت  وگو با رسانه ها گفته بود 
که نیروهای پاکستانی در همکاری با نیروهای آیساف 
در  را  پاکستانی  طالبان  النه های  افغانستان  دولت  و 
خاک افغانستان بمباران کردند. این ادعا سپس از سوی 

وزارت خارجۀ پاکستان و دولت افغانستان رد شد. 
رییس  رهبری  تحت  که  است  تالش  در  پاکستان 
اقل  حد  به  را  افغانستان  در  هند  نقش  غنی،  جمهور 
واقع  موثر  ظاهراً  اکنون  تا  تالشی که  ببخشد.  کاهش 

شده است.

ازوارونهجلوهدادن...
هماهنگ و مشخصی را در پیش گیرند.

آقای رحیمی افزود: »ناهماهنگی در پیام رسانی بیشتر 
شده و نیاز است که برای ابراز دیدگاه واحد حکومت 
هماهنگی در سطوح مختلف ادارات به وجود آید و 

از وارونه جلوه دادن حقایق جلوگیری شود«.
حقایق  بیان  در  باید  سخنگویان  که  کرد  تاکید  او 

صداقت پیشه کنند.
نیز  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی  ظاهر 
خاطرنشان کرد که مردم حق دارند به اطالعات دست 

یابند و نباید سخنگویان حقایق را پنهان کنند.
به گفته وی، دادن اطالعات نادرست اعتماد مردم را 

نسبت به حکومت پایین می آورد.
او خطاب به سخنگویان نهادهای امنیتی، بیان داشت: 
»جز مواردی که جان منسوبین و یا امنیت ملی کشور 
را به خطر می اندازد، دیگر حقایق را به مردم بازگو 

کنند«.
از سویی هم، سیمین حسن زاده معین نشراتی وزارت 
به  دسترسی  قانونی  تنفیذ  از  فرهنگ  و  اطالعات 
اطالعات ابراز خرسندی کرد و افزود که سخنگویان 
مسوول  قانون  این  تطبیق  در  حکومتی  ادارات  و 

هستند.
خانم حسن زاده از رشد 6 درصدی آزادی بیان در 
افغانستان سخن گفت و یادآور شد: » عدم هماهنگی 
ادارات  باید  و  است  مشهود  مطبوعاتی  انسجام  و 
مردم  برای  که  این  نه  باشند  ارتباط  کننده  تسهیل 

سردرگمی ایجاد نمایند.
این در حالی است که رسانه ها همواره در برقراری 
با  حکومت  ادارات  ای  رسانه  مسووالن  با  ارتباط 
مشکالت روبرو هستند و در بسیاری از موارد آنان 

حاضر نیستند پاسخ ارایه کنند.



شماری از آگاهان سیاسی و تاریخ دانان:

آوردنتصویر»شتر«درتذکرههایبرقییک»حرکتسیاسی«است

نمایشگاِهمشترککابل...
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور افغانستان نیز 
تاکید کرد.  بین دو کشور  بر گسترش روابط تجارتی 
آقای دانش گفت ثبات پایدار در افغانستان به نفع همه 
او  است.  همسایه ها  خصوص  به  منطقه  کشورهای 
گفت در صورتی که کشورهای همسایه افغانستان برای 
نکنند،  همکاری  کشور  این  در  ثبات  و  امنیت  تامین 
امنیت و رشد اقتصادی همسایه ها نیز به شدت ضربه 

خواهد دید.
گسترش روابط تاجران

شان  تولیدات  فروش  از  ایرانی  تاجران  و  شرکت ها 
تولیدات  بیشتر  هستند.  راضی  افغانستان  داخل  در 
اما  می شود  وارد  ها  افغان  توسط  ایرانی  شرکت های 
تامین  امنیت  که  در صورتی  می گویند  ایرانی  تاجران 
باشد، آن ها عالقه دارند تا در داخل افغانستان سرمایه 

گذاری کنند.
درصدی  که  تایماز  شرکت  تجارتی  مدیر  هویدانا، 

عمده یی از ُرب مورد نیاز بازارهای افغانستان را تولید 
می کند، گفت این شرکت تالش دارد تا با تولید ُرب 
کنار  »در  کند:  رقابت  افغانستان  بازارهای  در  خوب، 
عرضه محصوالت خوب، شفاخانه یی هم دایر کردیم 
از  که  ما می خواهیم  را می بینند.  رایگان مریض ها  که 

محصوالت با کیفیت ما حمایت شود.«
دارند  تالش  نیز  افغانستان  گذاران  سرمایه  و  تاجران 
تاجران  با  شان  روابط  بتوانند  نمایشگاه،  این  در  تا 
از  یکی  اسداهلل  خواجه  دهند.  گسترش  را  ایرانی 

سرمایه گذاران گفت: »روابط ما با تاجران ایران خوب 
می شود. ما در این نمایشگاه سهم بسیار برازنده داریم 
و کوشش می کنیم در ایران نیز برای محصوالت خود 

زمینه سازی کنیم.«
درصد   40 تجارت،  اتاق  مسئوالن  اظهارات  براساس 
ترانزیت افغانستان از ایران صورت می گیرد و به دلیل 
مرز مشترکی که دو کشور دارند، پس از پاکستان، ایران 

بیشترین تجارت را با افغانستان دارد.
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هافبک یوونتوس فاش کرد پس از شکست در فینال 
استانبول مقابل لیورپول احساس بازیکنی را داشت که 

فوتبال را کنار گذاشته است.
آندره آ پیرلو که دو بار موفق شده در لیگ قهرمانان 
اروپا عنوان قهرمانی را کسب کند، در سال 2005 به 
همراه میالن نتوانست پیروزی سه بر صفر خود مقابل 
در  و  نهایت  در  تا  کند  حفظ  را  فینال  در  لیورپول 

ضربه های پنالتی مغلوب این تیم شود.
سرنوشت  آموختم،  شب  آن  گفت:  این باره  در  وی 
خیلی زود عوض می شود. نه تنها لیورپول موفق شد 
در هفت دقیقه سه گل خورده اش را جبران کند بلکه 
یرزی دودک، دروازه بان آنها با چشمان بسته توانست 
ضربه پنالتی آندری شفچنکو را مهار کند. چیزهایی 
آنها  با  نمی توانید  شما  که  دارند  وجود  زندگی  در 
بجنگید. احساسی که پس از آن بازی داشتم، درست 
همانند این بود که از دنیای فوتبال خداحافظی کرده ام. 
خوشبختانه دو سال بعد و در فینال آتن، چیزهایی که 
در فینال استانبول مقابل لیورپول از دست داده بودیم 
لیگ  در  بار  دومین  برای  قهرمانی  بازگشت.  ما  به 

قهرمانان اروپا برایم خیلی خاص بود.
توپ  کاکا  که  بود  سال  همان  در  داد:  ادامه  پیرلو 
خاطر  به  او  می گفتند  بسیاری  کرد.  کسب  را  طال 
پاس های من گل های زیادی زد و توانست این عنوان 

را کسب کند اما باید بگویم کاکا با توانایی هایی که 
داشت موفق شد با شایستگی این عنوان را به دست 
که  بازیکنانی می رسد  به  این جایزه ها همواره  آورد. 
با گلزنی هایشان می توانند سرنوشت هر دیداری را 
عوض کنند. کاکا در آن زمان این کار را انجام داد و 
را  کار  این  رونالدو  کریستیانو  و  مسی  لیونل  امروز، 
انجام می دهند. اگر بازیکنانی مانند ژاوی هرناندس و 
آندرس اینیستا هرگز توپ طال را نبرده اند، پس من 
نبوده ام. فکر می کنم  به هیچ وجه شایسته کسب آن 
می تواند  و  می کند  بازی  میانی  خط  در  که  بازیکنی 
توپ طال را کسب کند، پل پوگبا است. او هم فیزیک 
خوبی دارد و هم از تکنیک خوبی برخوردار است. 
گل های بسیار خوبی هم به ثمر می رساند. به نظر من، 

پل بازیکن کاملی است. او می تواند عصری جدید را 
به نام خود ثبت کند.

میالن  میانی  خط  در  دهه  یک  که  ساله   35 پیرلوی 
درخشید، سرانجام راهی یوونتوس شد و با درخشش 
در این تیم نیز برای سه فصل پیاپی توانست عنوان 
قهرمانی در کالچو ایتالیا را نیز کسب کند. وی در این 
مورد هم عنوان کرد: پس از 10 سال حضور در میالن 
انگیزه  یک  من  فوتبال  دوران  داشتم.  نیاز  تغییر  به 
داشت  وجود  من  درون  چیزی  می خواست.  جدید 
نداشتم.  خوبی  احساس  نمی کرد.  کار  خوبی  به  که 
میالن در آستانه ورود به یک دوران بد بود اما شرایط 
من به شکلی بود که دوست داشتم همچنان در اوج 
باشم و به قهرمانی برسم. می خواستم در تیمی باشم 
که همیشه برای جنگیدن و رسیدن به پیروزی انگیزه 
باالیی داشته باشد. آن زمان بود که یوونتوس از راه 
رسید. این بهترین اتفاق ممکن بود. ما سه بار پیاپی 
قهرمان لیگ شدیم و اکنون هم در راه کسب چهارمین 

جام هستیم.
ماسیمیلیانو آلگری که اکنون هدایت یوونتوس را به 
پیرلو در میالن هم بوده  پیشتر سرمربی  دست دارد، 
روسونری  از  ایتالیا  هافبک  جدایی  زمان  در  است. 
عنوان شده بود پیرلو به خاطر داشتن مشکل هایی با 
آلگری سن سیرو را ترک کرده است اما این بازیکن 
کرد:  خاطرنشان  وی  کرد.  رد  را  حرف ها  این  تمام 
آمدن به یوونتوس انتخاب خودم بود. می خواستم از 
آن تیم خارج شوم تا خودم را بار دیگر به همه ثابت 
می توانم  هم  هنوز  بدانند  هواداران  می خواستم  کنم. 

فوتبال خوبی ارائه کنم.

ناجیه نوری
هدف از آوردن تصاویر شتر در تذکره های برقی نشان 
 دادن برتری های قومی است، زیرا نماد شتر هیچ پیشینۀ 

تاریخی در افغانستان ندارد.
مطلب  این  بیان  با  تاریخ دانان  و  آگاهان  از  شماری 
می گویند، شتر نماد فرهنگ عرب است و شتر توسط 
اعراب به افغانستان آورده شده وهیچ تعلق فرهنگی با 

افغانستان ندارد.
در  شتر  تصاویر  آوردن  از  هدف  اگر  آنان،  باور  به 
افغانستان  اقوام  تمامی  که  باشد  این  برقی  تذکره های 
حرکت  یک  حرکت  این  شک  بدون  بودند،  کوچی 

سیاسی است.
اما شمار دیگر از آگاهان به این باوراند که کوچی گری 
در افغانستان پیشینۀ تاریخی بسیار قدیمی دارد و آوردن 
این تصاویر در تذکره های برقی یک اقدام خوب است.

ضمن  افغانستان،  مطالعات  مرکز  رییس  لیوال  غفور 
اینکه شتر را سبمولی از کوچی گری می داند می گوید، 
نیشن  اقوام کوچی و کوچ  تاریخی  از لحاظ  افغانستان 
و  داشتند  زندگی  قبل  که 2300 سال  و ساک ها  داشته 
اکثریت اقوام افغانستان بازمانده گان آنان هستند، کوچی 

بودند.
برقی  تذکره های  در  شتران  صف  تصاویر  آوردن  او 
آوردن  گفت،  کرده  عنوان  افغانستان  تاریخ  بیان گر  را 
تصاویر شتر در تذکره های برقی یک اقدام خوب است 

و من این اقدام را تایید می کنم.
وی تاکید کرد، اولین دستۀ افغان هایی که در حدود 200 
قبل به آسترالیا مهاجرت کردند، با شترها رفتند و اولین 

بار افغان ها شتر را به این کشور بردند. 
لیوال می گوید، یکی از ویژه گی های اقوام آریایی که از 
آمو دریا گذشتند و به افغانستان آمدند، کوچ نیشینی و 

کوچی گری بود.   
زمان های  از  افغانستان  در  شترسواری  که  می افزاید  او 
به  و  بیشترین خدمات  افغان ها  و  بوده  معمول  گذشته 
خصوص حمل و نقل اموال خود را توسط شترها انجام 

می دادند.
اما عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی افغانستان می گوید، 
فرهنگ شتر سواری مربوط به افغانستان نیست، بل این 

فرهنگ متعلق به کشورهای عرب است.
برای  افغانستان  هوای  و  آب  چون  می کند،  تاکید  او 
به  دیر  بسیار  شتر  بنابراین  نیست؛  مساعد  شترسواری 
افغانستان و دقیقًا توسط اعراب به افغانستان آورده شده.

برای  آسترالیا   1960 تا   1940 درسال های  او،  گفتۀ  به 
کامل کردن تشکیالت خود، غیرآسترالیایی ها را دعوت 
کرد و یک گروهی را از افغانستان به آن جا بردند که 
عمدتًا این گروه از برادران پشتون تشکیل شده بودند و 

به وسیله شتر به آن جا رفته بودند که آنان را به نام مردان 
شتردار یا شترسوارنامیده بودند.

وی تاکید کرد، اما 20 سال قبل از آن، کانادایی ها برای 
که  را  نفر  هزار   10 حدود  افغان ها  اسکان  یا  پذیرش 
و  دادند  انتقال  این کشور  به  بودند  پشتون  آنان  تمامی 
متولد  درکانادا  که  افغان های  درصد   99 دلیل  همین  به 

می شدند، پشتون بودند.
فرهنگ شترسواری  که چون  باوراست  این  به  رفیعی   
نمادی  تا  بود  بهتر  بنابراین  نیست؛  افغانستان  به  متعلق 
فرهنگ  که  بزکشی  مسابقۀ  از  تصویری  چون  دیگری 
برقی  تذکره های  در  دارد،  افغانستان  تاریخ  در  پیشینۀ 

گنجانیده می شد.
از  هدف  شک  بدون  اما  می گوید،  مدنی  رییس جامعه 
برتری های  نشان دادن  برقی  تذکره های  در  شتر  نماد 
قومی است، زیرا نماد شتر فرهنگ عرب است و توسط 

افغانستان آورده شده و هیچ پیشینۀ تاریخی  اعراب به 
در افغانستان ندارد. 

درهمین حال، صاحب نظرمرادی تاریخ دان می گوید، در 
تمامی دنیا شتر ابزار کار کوچی ها بوده است و کوچی ها 
از این حیوان برای اکثریت کارهای روزمرۀ خود استفاده 

می کنند.
مرادی همچنان گفت، در قرون گذشته اقوام آریایی از 
حیوانات مختلف چون اسب، شتر و سایر حیوانات برای 
انتقال اموال و تجارت استفاده کرده اند، بنابراین من فکر 
نمی کنم که هدف مسووالن توزیع این شناسنامه ها بیان 

داشتن پیشینۀ تاریخ این حیوان در افغانستان باشد.
تصاویر  آوردن  از  اگرهدف  اما  کرد،  تاکید  وی 
اقوام  تمامی  که  باشد  این  برقی  شتردرتذکره های 
یک  حرکت  این  شک  بدون  بودند،  کوچی  افغانستان 

حرکت سیاسی است. 
خواستیم نظر مسووالن توزیع شناسنامه های برقی را در 
این خصوص داشته باشیم؛ اما با تماس های مکرر هیچ 
ما  با  گفت وگو  به  حاضر  ارگان  این  مسووالن  از  یک 

نشدند.
گفته می شود با توزیع شناسنامه های برقی جلوی تقلب 
رأی  انتخابات  در  زیرا  می شود؛  گرفته  انتخابات  در 
توسط نشانی انگشت از طریق سیستم بایومیتریک داده 

می شود.
اما از زمان مطرح شدن توزیع شناسنامه های برقی تاکنون 
این پروسه با فرود و فرازهای زیادی همراه بوده است.

از بحث ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به 
عنوان ملیت همواره با مشکالتی فراوانی همراه بوده.

ولی پس از ماه ها جنجال میان نماینده گان پارلمان برسر 
ذکر کلمه افغان باالخره این قانون بدون ذکر کلمه افغان 

از سوی مجلس پاس و به توشیح رییس جمهور رسید.

تحت شرایط خاص،  می تواند  بارسلونا  باشگاه  کرده  اعالم  فیفا 
بازیکن بخرد اما نمی تواند نام آنها را ثبت کند.

اپریل سال گذشته بود که باشگاه بارسلونا به خاطر زیر پا گذاشتن 
قانون خرید بازیکن زیر سن قانونی، خطاکار شناخته شد و پس 
از آن و طی حکم فیفا از هرگونه خرید بازیکن تا 14 ماه محروم 
به  بخشش  یا  محرومیت  میزان  کاهش  برای  باشگاه  سران  شد. 
اما حکم فیفا در آن دادگاه  دادگاه عالی ورزش اعتراض کردند 
نیز مورد تایید قرار گرفت. بدین ترتیب بارسلونا تا جنوری سال 

2016 از خرید بازیکن محروم ماند.
اکنون فیفا اعالم کرده این محرومیت بدان معنا نیست که بارسلونا 
بازیکنی  هر  با  می توانند  آنها  برود.  بازیکنی  دنبال  به  نمی تواند 
تحت  می تواند  باشگاه  این  همچنین  کنند.  مذاکره  بخواهند  که 
درآورد  اناری ها  و  آبی  به عضویت  را  بازیکن  شرایطی خاص، 
اما نمی تواند نام آن بازیکن را به شکل رسمی به عنوان بازیکن 

بارسلونا به ثبت برساند.
این خبر پس از آن اعالم شد که خبرهایی درباره عالقه باشگاه 
منچستریونایتد  اسپانیایی  هافبک  ماتا،  خوان  جذب  به  بارسلونا 

برای فصل 16-2015 منتشر شد.

بارسلونامیتواندبازیکنبخرد

ورزش
پیرلو:

پسازفینالاستانبولگوییفوتبالمتمامشد



در  جنگ  سال   13 از  پس  ترکیه  مسلح  نیروهای 
افغانستان، کمپ دوغان را به نیروهای دولتی افغانستان 
تحویل دادند و از این پایگاه مستقر در کابل که از سال 

2002 مورد استفاده ترکیه بود، خارج شدند.
به نوشته روزنامه حریت، جنرال مهمت جاهیت بکیر 
نماینده گان وزارت  به عنوان  ایار  و جنرال فضل الدین 
دفاع ترکیه و افغانستان و نیز سایر مقام های ارشد دولت 
افغانستان در مراسم بدرقه نیروهای ترکیه و تحویل این 

پایگاه شرکت کردند.

جنرال مهمت در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه پایگاه 
تحویل  دالر  میلیون  سه  ارزش  به  تجهیزاتی  با  مذکور 
داده شد، گفت: ما این کمپ را به برادران افغان خود 
تحویل می دهیم. اما ما همچنان در آینده همچون گذشته 

به همکاری خود ادامه می دهیم.
این مقام ارشد ترکیه همچنین تاکید کرد که طی 13 سال 
گذشته، 250 هزار سرباز با ملیت ترکیه در بیمارستان 
این پایگاه مداوا شده اند و از سربازان ترکیه که از سال 

2002 در این پایگاه خدمت کرده اند، تشکر کرد.
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این  در  کردند.  برگزار  کابل  در  را  تجارتی  نمایشگاه  دومین  ایران  و  افغانستان 
نمایشگاه محصوالت مختلف شرکت های افغانی و ایرانی به نمایش گذاشته شده 

و هدف آن گسترش تجارت و روابط تجارتی بین دو کشور خوانده شده است.
این نمایشگاه توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رایزن تجارتی سفارت ایران 
در کابل، در هوتل اورانوس برگزار شده و چهار روز ادامه دارد. 115 شرکت از 
افغانستان و ایران تولیدات شان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند. در این 
نمایشگاه صنایع غذایی، ادویه، فرش، تلویزیون، یخچال، موتر و لوازم زراعتی و 

ساختمانی به نمایش گذاشته شده است.
مقام های دولت افغانستان می گویند تالش دارند با تدویر چنین نمایشگاه ها، تاجران 
اهلل  عتیق  کنند.  تشویق  افغانستان  در  گذاری  سرمایه  به  را  ایرانی  شرکت های  و 

نصرت، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان به دویچه وله گفت: »هدف 
ما  کند.  بیشتر رشد  ایران  با  ما  تجارتی  روابط  که  است  این  نمایشگاه  این  عمده 
افغانستان  در  ایرانی  داران  بیشتر شود و سرمایه  ایران  به  ما  می  خواهیم صادرات 

سرمایه گذاری کنند.«
تجارت نامتوازن

پاکستان، ایران و چین بیشترین تجارت را با افغانستان دارند. بازارهای افغانستان 
از  عمده یی  بخش  ایران  است.  کشورها  این  شرکت های  تولیدات  از  مملو 
نیازمندی های افغانستان را فراهم می کند و نبود شرکت های تولیدی در افغانستان، 

سبب شده تا کاالهای ایرانی، بیشترین فروش را در کابل و والیات داشته باشد.
براساس آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تاجران افغان ساالنه مقادیر هنگفتی 
از اموال را از ایران وارد می کنند. افغانستان ساالنه 60 میلیون دالر به ایران صادرات 
دارد، در حالی که واردات ایران به افغانستان در سال 2014 به یک میلیارد و شش 

صد میلیون دالر رسیده است.
نیز  افغان  تاجران  نمایشگاه ها،  این  برگزاری  با  می گویند  تجارت  اتاق  مسووالن 

تالش می کنند تا بازارهای ایران را برای فروش محصوالت شان تشخیص دهند.
دالر  میلیارد  تا 15  از 12  که  افغانستان در حال حاضر یک کشور مصرفی است 
ایرانی  شرکت های  از  الکوزی  آقای  دارد.  واردات  همسایه  کشورهای  از  ساالنه 
خواست تا با استفاده از مجبوریت افغان ها، اموال و کاالهای بی کیفیت شان را به 

این کشور صادر نکنند.
از  نمایشگاه  این  در  ایران  رییس جمهور  اجرایی  معاون  مداری،  شریعت  محمد 
تاجران افغان و ایران خواست تا به منافع درازمدت فکر کنند. معاون رییس جمهور 
گسترش  برای  بی نظیری  فرصت های  و  زمینه ها  کشور  دو  که  کرد  تاکید  ایران 
مبادالت تجارتی دارند: »دوطرف، هم ایرانی ها و هم افغانستانی ها تالش کنند تا 
موانع اقتصادی موجود بر سر راه توسعه تجارت و توسعه همکاری ها را شناسایی 
و برطرف کنند.«...                                                         ادامه صفحه 7

نمایشگاِهمشترککابل-تهران
معاون رییس جمهور ایران:

دو طرف فرصت های بی نظیری برای گسترش مبادالت تجارتی دارند

ارتشترکیهکمپدوغانراپساز13سالجنگدرافغانستانتحویلداد

طرح»نقشۀراه«مشترِک

افغانستانوایران

رییس  معاون  شریعتمداری  محمد  با  غنی  جمهور  رییس 
جمهوری ایران در کابل دیدار کرد.

در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان انجام 
شد، دو طرف در مورد ایجاد کمیسیونی برای »تهیه نقشه 
راه و حل مشکالت مشترک« افغانستان و ایران گفت وگو 

کرده اند.
در خبرنامه دفتر رییس جمهوری افغانستان آمده که آقای 
شریعتمداری گفته در کمیسیون همکاری های مشترک دو 
کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخله ایران به 

نمایندگی از این کشور حضور خواهد داشت.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان نیز گفته که 
نماینده افغانستان در این کمیسیون نیز یکی از وزیران کابینه 

خواهد بود.
را  کامل  بسته  یک  باید  مذکور  »نقشه  گفته:  غنی  آقای 
با  مبارزه  بین دو کشور در زمینه های  برای تحکیم روابط 
تروریسم و نحوه مبارزه با آن، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، 
همکاری های اقتصادی و ترانزیتی، افزایش تجارت قانونی، 
حل مشکالت مهاجرین و همکاری در مورد آب، به طور 

بنیادی در برگیرد.«
مشکل  و  دارند  طوالنی  مشترک  مرز  ایران  و  افغانستان 
نگرانی ها  و  بر سر آب  ایران، جنجال  در  افغان  مهاجرین 
از  مخدر  مواد  قاچاق  و  تروریسم  گسترش  به  نسبت 

چالش های اساسی در روابط دو کشور به شمار می رود.
در بخشی از مالقات، آقای غنی گفته که افغانستان متوجه 
مسوولیت خود در زمینه حل مشکالت مهاجرین افغان در 
ایران هست و برای حل این مشکالت وارد بحثی سازنده 

و اساسی خواهد شد.
ایران گفته  آقای غنی همچنین به معاون رییس جمهوری 
که روابط افغانستان با کشورهای جهان هیچ گاهی خطری 
افغانستان  همسایه های  ویژه  به  کشورها  دیگر  متوجه  را 

نخواهد کرد.
آقای  قول  از  افغانستان  جمهوری  ریاست  خبرنامه  در 
»تحوالت  شاهد  ایران  گفته  که  شده  نقل  شریعتمداری 
افغانستان  دارد که  اطمینان  افغانستان است و  عظیمی« در 

به سوی استقرار گام بر می دارد.
رسمی  دعوت  به  نزدیک  آینده  در  غنی  آقای  است  قرار 

حسن روحانی رییس جمهوری ایران، عازم تهران شود.


