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رقابت های 
استخباراتی در 

افغانستان

افغانستان آماده است تا چهار هلی کوپتر نظامی را از 
هند خریداری کند تا به مبارزات خود علیه شورشیان 

طالبان شدت بخشد.
هرچند  قرارداد  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  چشمگیر  تغییر  از  حاکی  اما  است  ناچیز 
جست وجوهای کابل برای هم پیمانانی است که ممکن 

است خشم پاکستان را برانگیزد.
اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان پس از روی کار 
آمدن خود دریافت کمک نظامی از هند را متوقف کرد 
پاکستان  سیاسی  و  نظامی  رهبری  در جذب  و سعی 

کرد تا به سال ها خشونت خاتمه دهد.
نشود،  فاش  نامش  امنیتی هند که خواست  مقام  یک 
اختیار  در  را  هلی کوپترها  این  داریم  قصد  ما  گفت: 

افغانستان بگذاریم. این یک قرارداد استثنایی است.
خود  روابط  کارآمدنش  روی  با  ملی  وحدت  دولت 
را با دولت هند به شکل چشمگیری کاهش داد. این 
کار به خاطر جلب رضایت پاکستان و همکاری این 
کشور در مذاکرات صلح و دست برداری از حمایت 

از تروریسم بود. 
اما عملکرد یکسالۀ پاکستانی ها، رهبران دولت وحدت 
به  دیگر  کابل  است.  کرده  امید  نا  را  افغانستان  ملی 
همکاری پاکستان با دولت افغانستان و قطع حمایت 

از طالبان باور ندارد. 
سیاست های  با  غنی  که  می گویند  تحلیلگران  برخی 
افغانستان  دیرین  متحدان  برخی  خویش،  شتابزدۀ 
دولت  باالی  را  آنها  اعتماد  و  ساخت  گین  خشم  را 

افغانستان از میان برد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1652    شنبه       16 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  24محرم    ا  لحرام    y 1437   7 نوا مبر     2015

عـيب هاي ديگران را نبايد با انگشِت آلوده نشان داد. ضرب المثل ايتـاليايي

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آلمان فضا را بر مهاجرین افغانستان 
تنـگ مـی کنـد

با  گفت  وگو  برای  افغانستان  امور  در  چین  جدید  نماینده 
وضعیت  تغییر  مورد  در  پاکستان  نظامی  و  دولتی  مقامات 
از سرگیری مذاکرات روند صلح دولت  افغانستان و  امنیتی 

کابل با طالبان وارد اسالم آباد شده است.
به گزارش داون نیوز، دینگ شی جن نماینده ویژه چین برای 
افغانستان برای گفت  وگو با مقامات دولتی و نظامی پاکستان 

در مورد تغییر وضعیت این کشور...            ادامه صفحه 6

از هشتمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی از سران مجاهدین و 
شماری از اعضای مجلس، دیروز در کابل گرامی داشت به عمل آمد. 

سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت سابق، رهبر حزب اقتدار ملی و عضو 
پارلمان افغانستان در 15 عقرب سال 1386 در سفر به والیت بغالن به 

همراه پنج نمایندۀ دیگر بر اثر حمله انتحاری به شهادت رسید.
شهید  سجایای  و  شخصیت  ستایش  ضمن  سخنرانان  برنامه،  این  در 
نماینده گان  او و سایر  پروندۀ شهادت  بررسی جدی  کاظمی، خواهان 

مردم در مجلس شدند. 
رییس اجرایی دولت وحدت ملی در این همایش، با اشاره به اخالق و 
رفتار شهید کاظمی تأکید کرد: وی به عنوان یک الگوی رفتاری برای 
مسووالن افغانستان است؛ زیرا همواره به نفع مردم و در جهت منافع 

ملی فعالیت می کرد.
عبداهلل گفت: امروز اگر همین مقدار از...                  ادامه صفحه 6

هارون مجيدی

از هشتادو ششمین سال روز شهادت امیرحبیب اهلل کلکانی و 
یارانش دیروز )جمعه 15 آبان( در کابل گرامی داشت شد.

استادان  مجلس،  نماینده گان  از  شماری  که  برنامه  این  در 
بودند،  کرده  اشتراک  پژوهش گران  و  دانشجویان  دانشگاه، 
سخنرانان حبیب اهلل کلکانی را یگانه پادشاه عادل و مستقل 

افغانستان خواندند.
و  هشتاد  برنامۀ  برگزارکننده گان  و  مجلس  اعضای  برخی 
یارانش،  و  کلکانی  امیرحبیب اهلل  شهادت  سال روز  ششمین 
از رهبران دولت وحدت ملی خواستند تا مقبرۀ شاه پیشین 

افغانستان را شناسایی و دوباره دفن کنند.
ذیربط  نهادهای  از  هم چنان  برنامه  این  کننده گان  برگزار 
دولتی خواستند تا تاریخ دورۀ حکومت داری امیر حبیب اهلل 
کلکانی را بی طرفانه بررسی و بدون تحریف بازنویسی کنند.

محمدداوود کلکانی عضو مجلس نماینده گان و رییس بنیاد 
به کارنامۀ  پیوند  برنامه گفت: در  این  حبیب اهلل کلکانی در 
حکومت داری حبیب اهلل کلکانی باید تحقیق بیشتر صورت 
گیرد و رنگ درست کارهای او برای نسل امروز شناسانده 

شود.
باور او، در پنج دهۀ اخیر، زنده گی، مبارزات و خدمات  به 

حبیب اهلل کلکانی غلط برای مردم تبلیغ شده است.
آقای کلکانی با بیان وقایع تاریخی زمان حکومت داری امیر 
حبیب اهلل کلکانی گفت که او نه دزد، نه نمایندۀ انگلیس و نه 

هم برای کدام تبار خاصی مبارزه کرد.
سقوط  کسانی  را  کلکانی  حبیب اهلل  »حکومت  او:  گفتۀ  به 
تاریخ نگاران  و  بودند  انگلیس  نماینده گان  خود  که  دادند 
زیادی بر اساس فرمایشات درباریان او را دزد معرفی کردند؛ 

باالی دولت  در حالی خادم دین رسول اهلل زمانی که ملت 
اعتراض کردند او در پیشاپیش مردم قرار گرفت.«

حبیب اهلل  امیر  مقبرۀ  بودن  ُگم نام  به  اشاره  با  کلکانی  آقای 
کلکانی و یارانش تأکید کرد:...                ادامه صفحه 6

چین به دنبال تسهیل 
مذاکرات صلح افتاد

گرامـی داشت از هشتمین
 سالروز شهادت شهدای بغالن

»قرارداد استثنایی« دولت افغانستان با هند
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در برگ ها
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وبازخوانی 
علم دینی

در هشتاد و ششمین سال روز شهادت امیرحبیب اهلل کلکانی مطرح شد:

تاریخ دورۀ شاهی کلکانی بی طرفانه نگاشته شود

صفحه 6



بسیاری ها با توجه به کارکرد قانون در جوامع، به 
این نظر ارجاع داده اند که اکثر قوانین در خدمِت 
فرادستان و به زیاِن فرودستان بوده است. یا در 
معنایی روشن تر این که: قانون برای فقراست و نه 
اغنیا. این سخن هواداراِن خود را همواره داشته، 
اما در کنار آن، عده یی دیگر به این نظر بوده اند 
که جامعۀ مبتنی بر عدالت، آن جامعه یی ست که 
از قوانین سرپیچی کند. در  نتواند  در آن کسی 
چنان  قانون  عده،  این  گفتۀ  به  جوامعی  چنین 
شود؛ چه  نایل  احقاق حق  به  که  می کند  عمل 
طرف مقابِل فرد زورمند و توان مند باشد و چه 
فردی فقیر و ناتوان. بسیاری از کشورهایی که بر 
اساس تفکیک قوا عمل می کنند، از قانون چنین 
تعریفی ارایه کرده اند. در این جوامع تفکیک قوا 
به این دلیل صورت گرفته که کسی نتواند قانون 
ببرد.  یا از آن به نفع خود سود  را دور بزند و 
هرچند در مواردی در چنین جوامعی نیز افراد 
به دلیل داشتن رابطه و پول می توانند کارهایی 
انجام دهند که دیگران از انجامِ آن عاجزند. اما 
با همۀ این ها، بازهم در چنین جوامعی دور زدن 

قانون کار چندان ساده یی نیست. 
در افغانستان اما به دلیل فضای خاِص فرهنگی و 
اجتماعی آن، قانون تا به حال به عنوان یک اصل 
در زنده گی شهروندان حضور نداشته است. در 
این کشور با وجود آن که گفته می شود یک کشور 
قانون  است،  مردم ساالرانه  ارزش های  بر  مبتنی 
در اکثر موارد در خدمت زورمندان و ارباب پول 

و ثروت بوده است. نمونۀ بسیار روشن و واضح 
از بطن دولت وحدت ملی در روزهای  آن که 
هوشمند  شهرک  پروژۀ  افتتاح  تراویده،  اخیر 
در شهر کابل است. سهام دار اصلی و مهِم این 
پروژه کسی نیست جز خلیل اهلل فیروزی، یکی 
به  که  پیشین  کابل بانِک  اصلی  سهام داران  از 
کالن،  قرض داری های  داشتن  و  اختالس  دلیل 
دادگاه  سوی  از  خود  شرکای  دیگر  با  همراه 
پرداخت  بر  عالوه  باید  و  شد  شناخته  محکوم 
بدهی هایش، زمانی را نیز به دلیل سوءاستفاده از 
به سر  امکانات و صالحیت های خود در زندان 

می برد. 
و  اختالس  به  متهم  تنها  البته  فروزی  آقای 
بانک های  نخستین  از  یکی  سوءمدیریِت 
از  مواردی  در  او  بل  نیست،  کشور  خصوصی 
پول و امکاناِت خود استفاده های سیاسی نیز برده 
و یا در خدمت سیاست مداران و ارباِب قدرت 
قرار داشته است. آقای فیروزی بر اساس برخی 
سال  انتخابات  در  را  دالر  میلیون ها  گزارش ها، 
2009 به نفع حامد کرزی و تیمش به مصرف 
رساند، در حالی که هیچ بنیاد قانونی و اصولی 

برای مصرِف این پول ها نمی توان ارایه کرد. 
ریاست  ارگ  در  او  شرکای  و  فیروزی  آقای 
از  یکی  مرتکب  او  که  می دانستند  جمهوری 
تاریخی  جنایت های  شنیع ترین  و  بدترین 
می شود، ولی در کنار او قرار گرفتند و از پول 
استفاده  انتخابات  پروژۀ  نفع  به  امکاناتش  و 
بدهی هایش  که  فیروزی  آقای  هم  کردند. حاال 
از کابل بانک پیشین به 136 میلیون دالر می رسد، 
از  ارگ،  جدید  سردمداران  با  تازه  تبانی  در 
پروژه های  از  یکی  سهام دارِ  و  شده  رها  حبس 
او  است.  شده  افغانستان  در  ساختمانی  کالن 
پروژۀ شهرک هوشمند در  بزرگ ترین سهام دار 
در  آغاز شد،  پروژه  این  که  است. روزی  کابل 
کنار او عده یی از متولیان ارگ و از جمله وزیر 
امور  در  جمهوری  رییس  مشاور  و  شهرسازی 
آقای  که  حالی  در  داشتند  حضور  نیز  حقوقی 
محکوم  افغانستان  قوانین  اساس  بر  فیروزی 
زندان  در  باید  زمان  این  در  و  شده  شناخته 
به سر می برد. اما او در زندان نیست. چرا؟ چون 
سران ارگ تشخیص داده اند که آقای فیروزی به 
دلیل داشتن پول های هنگفت می تواند گام های 
خیرخواهانه بردارد و ضمن پرداخت بدهی های 

خود، به درد مردم و جامعه نیز بخورد. 
هیچ  که  می گوید  کشور  شهرسازی  وزیر 
معامله یی با آقای فیروزی صورت نگرفته و همۀ 
مسایل کاماًل شفاف و قانونی است. حاال معلوم 

نیست که قانون به نظر اربابان تازۀ ارگ چیست 
و آن ها چه چیزی را غیرقانونی می دانند. آیا اگر 
به  آقای فیروزی کِس دیگری محکوم  به جای 
حبس می بود، بازهم سران ارگ اجازه می دادند 
که او راحت از زندان بیرون شود و به کارهای 

شخصی و تجاری اش بپردازد؟ 
جمهوری  رییس  همکاران  نوشته  این  مخاطب 
دادند  نشان  عماًل  آن ها  چون  نمی توانند؛  بوده 
که ابزارهایی برای بهره گیری و سوءاستفاده های 
نوشته  این  مخاطب  سیاسی اند.  و  مالی  بزرِگ 
شخص آقای غنی است که بدون تردید در عقب 
و  دارد  قرار  غیرقانونی  و  خطرناک  پروژۀ  این 
بدون نقش و همکاری او، هیچ فردی در کشور 
نمی توانست یک مجرم را از زندان بیرون کند. 
عماًل  فیروزی،  آقای  دادن  فراری  با  غنی  آقای 
داده  انجام  را  قانونی  بزرِگ  خطای  مورد  چند 
است. نخست، آقای غنی نشان داد که هیچ پروا 
و اعتنایی به قوانین نافذۀ کشور ندارد و به ساِن 
باشد،  خواسته  وقت  هر  دیکتاتور،  پادشاه  یک 
قانون را در زیر پا لگدمال می کند. رهایی آقای 
لگدمال  از  جز  به  دیگری  معنای  هیچ  فیروزی 
افغانستان  اساسی  قانون  به ویژه  و  قوانین  کردن 
ندارد. دوم، اگر آقای فیروزی از چنین امکانات 
مادی و پولی برخوردار است که بیاید و در یکی 
از پروژه های کالن سرمایه گذاری کند، پس چرا 
دولت به گرفتن بدهی های کابل بانک از این فرد 
اقدام نمی کند؟ آیا آقای فیروزی به دلیل داشتن 
بزرگ ترین  از  یکی  در  می تواند  پول  و  سرمایه 
اما  کند،  سرمایه گذاری  ساختمانی  پروژه های 
این  آیا  بپردازد؟  را  بدهی هایش  نیست  قادر 
را  کشور  این  فرد  کم سوادترین  می تواند  منطق 
قانع سازد؟ این سوال را دومین مغز متفکِر جهان 
مغز  اولین  که  شرط  این  به  بگوید  پاسخ  باید 
متفکر جهان نیز مشخص شود که کیست. سوم، 
رها  زندان  از  پول  داشتن  دلیل  به  کسی  وقتی 
می شود، به این معناست که همۀ زندانیان پول دار 
از زندان رها شده اند. نمونۀ بارز آن را ارگ ارایه 
کرده است و دیگر موارد آن را می توان در تمام 

مناطق کشور سراغ کرد.
آقای غنی نشان داد که در این کشور هیچ چیزی 
در  که  همان طور  و  ندارد  عدالت وجود  نام  به 
و  فقـرا  برای  قانون  گفته شد،  نوشته  این  آغاز 
رها  با  غنی  آقای  است.  زورمند  غیر  اشخاص 
قانون،  روی  به  محکمی  سیلی  فیروزی،  کردن 
قانون گرایان و حقوق شهروندی در کشور زد تا 

از این پس متوجه وضعیِت خود باشند.  
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قانون برای کیست
 آقای غنی؟

 

وضعیت بِد کشور و نبود زمینه های کاری و مبهم بودِن آینده، 
سبب شده است که یک بارِ دیگر موِج مهاجرت ها آغاز شود 
و این بار مردم به جای ایران و پاکستان، دل به دریا بزنند و 

عزم اروپا کنند. 
شاید در میاِن این دل به دریازده ها، شوقی هایی نیز باشند که 
به آرزوی زنده گِی آن چنانِی اروپا، راهی آب های خروشانش 
به  که  کسانی اند  آن ها  اکثِر  که  نیست  شکی  اما  می شوند؛ 
به آن سوی دنیا می روند درحالی که  هدِف زنده گِی حداقلی 
خوب می دانند هر لحظه احتمال می رود طعمۀ امواِج دریا و 

کوسه هایش شوند. 
اما رییس جمهوری به جای این که با قبوِل مشکالِت بی شمارِ 
را  بیشتری  شانِس  موثر،  دیپلماسی  ارایۀ  با  و  افغانستانی ها 
بی بضاعت  خطرکرده گاِن  این  سکونِت  و  زنده گی  به هدف 
سنگ  فرمان،  این  با  و  می دهد  برگشت  فرماِن  کند،  فراهم 
کشور  دل به دریازده گاِن  پیشانِی  بر  را  محتوم  بی چاره گِی 

می کوبد! 
 دولت آلمان در گزارشی که دو روز پیش ارایه کرده، گفته 
به  را  پناه جو  بیشترین  سوریه،  از  پس  افغانستان  که  است 
سی هزار  از  بیش  گذشته،  ماه  یک  در  و  داشته  کشور  این 

افغانستانی خود را به اروپا رسانده اند. 
شاید رقم همۀ افغانستانی های رفته به اروپا در چند ماه اخیر، 
به بیش از صدهزار نفر برسد، اما مسلمًا هیچ آمار دقیقی در 

دست نیست.
این در حالی است که قباًل کشور آلمان اعالم کرده بود که 
این کشور  به  افغانستانی یی که  دست کم دو ـ سوم مهاجرین 
این  شد.  خواهند  بازگردانده  کشورشان  به  آورده اند،  رو 
البته بعد از هماهنگی یی که میان ریاست جمهوری و دولت 
آلمان صورت گرفت، اعالم شد و آلمان خود را مکلف به 
بازگرداندِن مهاجراِن افغانستانی ساخت. این را هم می گویند 
که دولت آلمان از رییس جمهور غنی خواسته است که در بدل 
ادامۀ کمک های نظامی و غیرنظامِی آن کشور به افغانستان، 
باید در برگشِت مهاجران به کشور مساعدت به خرج دهد. 
اما حاال همۀ گزارش ها از این قرار است که دولت آلمان بعد 
از تفاهم با دولت افغانستان، صنف های آموزش زباِن آلمانی 
به معنای  این  برگزار نکرده و  افغانستانی  برای مهاجراِن  را 

جدیِت آلمان به دیپورت کردِن مهاجراِن ماست. 
به رغم این که ریاست جمهوری در مطابقت با تصمیم دولت 
بازگشته  افغانستانی های  پذیرای  که  بود  کرده  اعالم  آلمان 
خواهد بود؛ اما این پذیرایی برای مردمِ ما بسیار پوشالی و 
آزاردهنده می نماید و حتا خالف قانون اساسی و معاهدات 
بشردوستانۀ جهانی تعبیر می شود. زیرا عالوه بر این که خودِ 
دولت وحدت ملی با ندانم کاری هایش سبب خروِج پُرهزینه  
محِل  دارد  حق  انسانی  هر  شده،  شهروندانش  مرگبارِ  و 
زیسِت خود را خودش انتخاب کند و در صورت ضرورت، 

به مهاجرت اقدام نماید. 
هجومِ  از  اروپایی  کشورهای  سایر  و  آلمان  نگرانِی  اگرچه 
بی رویۀ مهاجران به مرزهای شان قابل درک است، اما بدون 
نیز  این چنینی  و  جبری  شیوه های  به  آنان  بازگرداندِن  شک 

نگرانی های بزرگ تری را خلق می کند. 
کار  ایجاد  برای  توانی  هیچ  که  حالی  در  افغانستان  دولت 
با  ندارد،  زده گان  دریا  به  دل  برای  بهتر  زنده گِی  زمینۀ  و 
سرنوشِت  و  احساس  زنده گی،  با  واقع  در  بازگشت  فرمان 

شهروندانش بازی می کند. 
کشورهای  ناامن ترین  و  فقیرترین  جزِو  هم اکنون  افغانستان 
به  امیـدی  هیچ  اتباعش  که  می شود  محسوب  جهان 
سیاست های دولت و بهبود وضعیِت موجود ندارند. دولت 
که  می برد  به سر  بالتکلیفی  و  پریشانی  در  چنان  افغانستان 
دورنماِی کشور را زشت و ضریِب اطمینان به آینده را صفر 

ساخته است.
بازگرداندِن  به جای  که  دارد  وظیفه  دولت  حاال  رو،  هر  به 
مهاجرانی که به بهای جان شان خود را به اروپا رسانده اند و 
در بدترین حالت به سر می برند، شرایطی را به وجود آورد و 
فرصت هایی را مساعد سازد تا دیگران آهنِگ سفر به اروپا 
نکنند و در افغانستان با اطمیناِن خاطر به زنده گی ادامه دهند. 

دل به دریـازده گـان را 
حمایت کنیــد
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اين سوال را دومين مغز متفکِر 
جهان بايد پاسخ بگويد به اين 

شرط كه اولين مغز متفکر جهان 
نيز مشخص شود كه كيست. سوم، 
وقتی كسی به دليل داشتن پول از 
زندان رها می شود، به اين معناست 
كه همۀ زندانيان پول دار از زندان 
رها شده اند. نمونۀ بارز آن را ارگ 
ارايه كرده است و ديگر موارد آن 
را می توان در تمام مناطق كشور 

سراغ كرد.
آقای غنی نشان داد كه در اين 
كشور هيچ چيزی به نام عدالت 

وجود ندارد و همان طور كه در آغاز 
اين نوشته گفته شد، قانون برای 

فقـرا و اشخاص غير زورمند است. 
آقای غنی با رها كردن فيروزی، 

سيلی محکمی به روی قانون، 
قانون گرايان و حقوق شهروندی 
در كشور زد تا از اين پس متوجه 

وضعيِت خود باشند



رقیب  گروه  دو  به  طالبان  تروریستی  گروه  انشعاب 
و  رقابت  تشدید  برای  را  زمینه  با دو رهبر جداگانه، 
می کند.  مساعد  افغانستان  در  استخباراتی  جنگ های 
سال  اسد  هشتم  در  منصور  اختر  مال  که  حالی  در 
روان 1394 به عنوان رهبر و یا امیر تحریک اسالمی 
با او را سازمان  طالبان معرفی گردید و محفل بیعت 
کویته  شهر  در   )ISI( پاکستان  نظامی  استخبارات 
در  طالبان  از  بخشی  بعد  ماه  سه  کرد،  سازمان دهی 
والیت فراه، مال رسول را به عنوان جانشین مالعمر و 

رهبر طالبان معرفی کردند.
جداگانه،  رهبری  دو  با  طالبان  داخل  در  انشعاب 
طالبان  درونی  عمیق  و  شدید  اختالف  از  حکایت 
و  تبعات  به  پرسش  و  بحث  مورد  اصلی  نکتۀ  دارد. 
پیامد این اختالف در بحران ثبات و جنگ افغانستان 
برای  طالبان  انشعاب  و  اختالف  این  آیا  برمی گردد. 
دولت افغانستان و پدیدۀ صلح و ثبات در این کشور 
تفرقه  پیامد  و  تبعات  چالش؟  یا  است  فرصت  یک 
و انشعاب در داخل طالبان با دو رهبری جداگانه به 
دولت  با  در حال جنگ  تروریستی  گروه  عنوان یک 
به خصوص  پاکستان  زیاِن  و  نفع  چیست؟  افغانستان 
عنوان  به   )ISI(کشور آن  نظامی  استخبارات  سازمان 
سایر  و  طالبان  سناریوی  و  پروژه  در  اصلی  بازیگر 
همسایه  کشورهای  استخباراتی  و  امنیتی  سازمان های 
و منطقه در جدایی و خصومت درونی طالبان چه گونه 

ارزیابی می شود؟
طالبان  داخل  در  انشعاب  و  اختالف  تردید،  بدون 
و  نظامی  عرصه های  در  آن ها  تضعیِف  به  را  زمینه 
برای  سیاسی مساعد می کند و ممکن است مقدماتی 
شکست و فروپاشی طالبان باشد. این اختالف و اثرات 
دولت  برای  خوبی  بسیار  فرصت  آن،  تضعیف کنندۀ 
افغانستان فراهم می سازد تا طالبان را از لحاظ نظامی و 
کار استخباراتی بیشتر تضعیف کند و بستر شکست و 

فروپاشی آن ها را با استفاده از این فرصت شکل دهد. 
اما پرسش اصلی به این توانایی دولت برمی گردد. آیا 

افغانستان ظرفیت بهره گیری از این فرصت را دارد؟ 
سازمان  و  افغانستان  دولت  که  رسد  نمی  نظر  به 
و  اختالف  از  بتواند  ملی،  امنیت  یا  استخبارات 
این  سرکوبی  و  فروپاشی  جهت  در  طالبان  انشعاب 
ناکامی های  و  ضعف  کند.  استفاده  تروریستی  گروه 
مورد  در  آن  استخباراِت  دستگاه  و  دولت  پیشین 
ناتوان  و  غیرموثر  ظرفیِت  چنین  از  حکایت  طالبان، 
عنوان  به  طالبان  انتحاری  تروریست  وقتی یک  دارد: 

افغانستان  پایتخت  در  طالبان  رهبری  نمایندۀ شورای 
انجام  با  را  صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  استاد 
عملیات انتحاری به شهادت می رساند که ممکن است 
این عملیات را  ماه های طوالنی  طالبان و آی.اِس.آی 
برنامه ریزی کرده باشند؛ زمانی یک دکاندار مقیم کویته 
به عنوان نمایندۀ مذاکرات صلح طالبان مدت طوالنی 
در کابل از سوی دولت و به خصوص نهاد استخباراتی 
و  افغانستان  دولت  که  زمانی  و  می شود؛  میزبانی  آن 
دستگاه استخباراتی آن طی دو سال نمی توانند از مرگ 
رهبر طالبان آگاهی حاصل کنند و رییس جمهور غنی 

چند روز قبل از افشای این مرگ، پس از ادای نماز 
مال صاحب  عیدی  پیام  از  کابل،  ارگ  در  قربان  عید 
ابراز  است،  مرده  پیش  دوسال  که  مجاهد  محمدعمر 
دولت  که  بود  امیدوار  میتوان  می کند، چه گونه  امتنان 
افغانستان از فرصت انشعاب طالبان در جهت تضعیف 
و فروپاشی آن ها استفاده کند و گروه تروریستی طالبان 

را از مسیر صلح و ثبات افغانستان بردارد؟
 تشکیل مجلس طالبان در بیعت با مال رسول در فراه، 
سازمان  و  پاکستان  کنترول  و  نظارت  برای  چالشی 
اگر  طالبان شمرده می شود.  بر  آن  نظامی  استخبارات 
آی.اِس.آی بر این چالش غلبه حاصل نکند و تسلط 
خود را بر هر دو گروه اِعمال نتواند، زمینه برای بازی 
و  ایران  استخبارات  به خصوص  منطقه  استخبارات 
مالرسول  طالباِن  انشعابی  کارت  با  بازی  در  روسیه 
مال  طالباِن  فاصلۀ  که  حدی  هر  به  می شود.  مساعد 
رسول از طالباِن مال اختر و آی.اِس.آی بیشتر و عمیق 
گردد، به همان حد کارت بازی با تروریستان مالرسول 
در دستان سازمان اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی 
ایران و روسیه قرار می گیرد. برای جمهوری اسالمی 
ایران و روسیه که در میدان سوریه با داعش می جنگند، 
استفاده از کارت مالرسول در مقابله با داعش احتمالی 
در افغانستان، قابل توجه و مهم ارزیابی می شود. پیامد 
این وضعیت برای افغانستان، تشدید و گسترش رقابت 
و جنگ استخبارات منطقه یی در میدان افغانستان است 
که عمر بی ثباتی و جنگ را طوالنی می سازد و بحران 

را عمیق و پیچیده می گرداند. 
اما راه جلوگیری از این بحران به ظرفیت و شایسته گی 
و  اختالف  فرصت  از  تا  برمی گردد  افغانستان  دولت 
انشعاب طالبان در جهت تضعیف و شکست این گروه 

تروریستی استفاده کند.
 آیا این دولت چنین ظرفیتی را در سیاست و عملکرد 

سیاسی و امنیتی - نظامی خود می تواند ایجاد کند؟ 
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فعاالن مدنی: 

رهبـران دولت پناهجویان را  قـربانی 
اهداف سیاسی شان می کنند

پناهجویان  که  می گویند  مدنی  فعاالن 
سران  سیاسی  هدف های  قربانی  کشور 
فعاالن و شماری  این  اند.  حکومت شده 
روز  نشستی  در  بشر  حقوق  مدافعان  از 
شهروندان  که  گفتند  کابل  در  پنج شنبه 
به  سال  دو  از  ناامنی ها  افزایش  نتیجۀ  در 
متضرر  زیدادی  بخش هایز  در  این سو  

می شوند.
عدالت  گروه  عضو  فیضی،  عبدالبصیر 
تصرف  که  گفت  نشست  این  در  انتقالی 
افغانستان  پرجمعیت  والیت  پنجمین 
)کندز( به دست طالبان بیان گر اوج خطر 
در کشور است. آقای فیضی هم چنان فرار 
نشان دهندۀ  را  اروپا  به  کشور  باشنده گان 
ضعف حکومت در تأمین امنیت و ایجاد 
فضای کار دانست. به گفتۀ فیضی حکومت 
افغانستان برای پنهان کردن نکات ضعفش 
می خواهد پناهجویان را با موافقت آلمان 

از آن کشور بازگرداند.
در  بیکاری  و  ناامنی  فقر،  افزایش 
که  اند  مشکالتی  جمله  از  جاری  سال 

و  جوانان  از  زیادی  تعداد  تا  شده  سبب 
زنده گی یی  رویای  در  کشور  شهروندان 
مرفه راهی کشورهای اروپایی و غربی به 

ویژه آلمان شوند.
که  می گویند  آلمان  در  کشور  پناه جویان 
هشدار  آن ها  به  مسؤوالن  برخی  اخیراً 
پرونده های شان در آن کشور  اند که  داده 
بررسی نمی شود و آن ها می توانند آلمان را 

داوطلبانه ترک کنند
داخله  وزیر  دیمیزیر،  توماس  پیش  هفتۀ 
این کشور نیز گفت که بسیاری از مهاجران 
فرستاده  کشورشان  به  دوباره  افغانستان 
خواهند شد این در حالی است که رییس 
جمهور چندی پیش آماده گی اش را نسبت 
به تحویل گیری مهاجرانی که به آلمان رفته 

اند اعالم کرده بود.
عبداهلل احمدی، یکی از فعاالن مدنی نیز 
بین المللی  موازین  بنیاد  بر  که  می گوید 
افغانستان هنوز از جمله کشورهای ناامن 
به شمار می رود. احمدی بی ثباتی سیاسی، 
افزایش  و  بیکاری  فقر،  ناامنی ها،  افزایش 

گروه های تروریستی را از علت های عمدۀ 
فرار جوانان به کشورهای اروپایی عنوان 

کرد.
سخن گوی  معاون  هاشمی،  سیدظفر  اما 
در  حکومت  می گوید،  جمهور  رییس 
برای  آلمان  کشور  قناعت دادن  تالش 
این  در  افغانستان  مهاجران  پذیرش 
هم چنان  کشور  این  اگر  و  است  کشور 
حکومت  باشد،  پناهجویان  اخراج  پابند 
افغانستان زمینۀ بازگشت داوطلب آنان را 

مساعد خواهد ساخت.
افغانستان  دولت  تصمیم  در  نظر  تجدید 
نسبت به همکاری در اخراج پناهجویان، 
صورت  در  پناهجویان  از  آلمان  حمایت 
تضمین  و  رعایت  آن ها،  نشدن  پذیرفته 
عالی  کمشنری  توسط  مهاجران  حقوق 
سازمان ملل در امور پناهنده گان و اتحادیه 
اروپا از مواردی اند که این فعاالن مدنی 
سوی  از  آن ها  به  رسیده گی  خواستار 

مسؤوالن شدند.

جدید،  نظرسنجی  یک  اساس  بر 
دولت  مدیریت  نحوه  از  امریکایی ها 
تروریستی  گروه  با  جنگ  در  اوباما 
طوالنی  جنگ  همچنین  و  داعش 

افغانستان راضی نیستند.
بر  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
سوی  از  اخیرا  که  نظرسنجی  اساس 
جی اف کی  موسسه  اسوشیتدپرس- 
آمریکایی  شهروندان  شد،  انجام 
جمهور  رییس  می کنند  احساس 
راه های  کردن  پیدا  به  قادر  کشورشان 
سیاست  باتالق های  از  برون رفت 
گرفتار  آنها  در  کشورش  که  خارجی 
شده آن  هم بعد از شکستهای رویکرد 
اعالم  و  داعش  خصوص  در  امریکا 
امریکایی  سرباز  هزاران  ماندن  باقی 
ریاست  پایان  از  بعد  افغانستان  در 
 ،  2017 سال  در  اوباما  جمهوری 

نیست.
از 60 درصد  بیش  این نظرسنجی  در 
مقابله  نحوه  به  نسبت  پاسخگویان  از 
اوباما با تهدید داعش در سوریه و عراق 
اکنون  همچنین  کردند.  نگرانی  اظهار 
تعداد افراد کمتری به نسبت زمان آغاز 

امریکا  رهبری  تحت  ائتالف  حمالت 
سال  اواخر  در  داعش  با  جنگ  برای 
جمهوری  رییس  عملکرد  از   2014
این جنگ حمایت می  در  این کشور 
کنند. از ماه جنوری تاکنون مخالفتها با 
سیاست های کاخ سفید در سوریه به 
میزان هشت درصد تا ماه سپتامبر یعنی 
زمانی که امریکا یی ها در خصوص این 
مساله اختالف نظر پیدا کردند افزایش 

یافته است.
با  که  مذکور  نظرسنجی  اساس  بر 
انجام  نفر   1000 حدود  از  پرسش 
شده همچنین به طور کلی نیز تنها 40 
کلی  رویکرد  از  ها  امریکایی  درصد 
می  حمایت  اوباما  خارجی  سیاست 
کنند. این آمار نگران کننده برای کاخ 
سفید در حالی حاصل شده که اوباما 
شدیداً تالش دارد تا نشان دهد آمریکا 
در پیشبرد منافع آمریکا در خاورمیانه 
نظر  به  کند.  می  حاصل  پیشرفت 
ریاست  حالی  در  اوباما  که  رسد  می 
جمهوری را ترک کند که سه جنگ در 

جریان را همچنان باقی بگذارد.

انشعاب طالبان و تشدید رقابت های 
استخباراتی در افغانستان

امریکایی ها از سیاست اوباما در قبال داعش 
و افغانستان ناراض هستند

 محمداكرام انديشمند



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1652    شنبه       16 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  24محرم    ا  لحرام    y 1437   7 نوا مبر     42015 www.mandegardaily.com

6 دلیـل ایـن که همـیشه 
گرسنه هستید

بخش سوم

y  جدایی علم و متافیزیک 
بخش  نیز  متافیزیکی  گزاره های  از  علم  تنقیح 
نیمۀ  در  توجه  مورد  فعالیت های  از  دیگری 
منطقی  پوزتیویست های  بود.  بیستم  قرن  اول 
گزاره های  تفکیک  منظور  به  وین  حلقۀ  در 
فراوانی  تالش  متافیزیکی  گزاره های  از  علمی 
معرفت  استقالل  حفظ  در جهت  آنان  داشتند. 
گزاره های  را  متافیزیکی  گزاره های  علمی، 
مهمل و بی معنا معرفی کردند. حرکت های یاد 
شده که به سوی پاالیش معرفت علمی از غیر 
آن پیش می رفت، به تدریج این معرفت را از 
محدودیت های  و  کشید  زیر  به  اقتدار  موضع 
دانش  ابزاری  خصلت  ساخت.  روشن  را  آن 
توجه  مورد  بیشتر  پس  این  از  تجربی  علم  و 
قرار گرفت، چندان که به تدریج این خصلت، 
و  کاشفیت  یعنی  آن  اصلِی  ویژه گی  جایگزین 

شناخت جهان خارج شد. 
y  رابطۀ بیرونی دانش و ارزش 

هنجاری،  داوری های  از  علم  ناتوانی  به  توجه 
تبیین جدیدی از نسبت بین دانش و ارزش به 
علم  معرفتی  حلقۀ  تبیین،  این  در  آورد.  دنبال 
مستقل  گرچه  خود  درونِی  ساختار  حسب  به 
اما  می گرفت؛  شکل  ارزشی  داوری های  از 
شکل  را  دو  آن  بین  نسبت  بیرونی  رابطه یی 
می داد: علم که به حسب ذات خود مستقل از 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است، با روش 
پیش گویی  پیش بینی،  قدرت  خود  آزمون پذیر 
می کند،  عطا  بشر  به  را  حوادث  پیش گیری  و 
که  هنجارهایی  و  ارزش ها  لحاظ  با  بشر  ولی 
به انگیزه ها و بخش گرم وجود او باز می گردد، 
از علم استفاده می کند. ارزش ها و هنجارها در 
تعیین کننده  و  فعال  حضوری  فرهنگ،  دامنۀ 
دارند و فرهنگ بدون آن ها نمی تواند حیات و 

دوام داشته باشد. 
علمی  هویت  خود  ذات  حسب  به  ارزش ها 
آن ها  و سقم  دربارۀ صحت  نیز  علم  و  ندارند 
و  معنا  در  ارزش ها  کند.  داوری  نمی تواند 

اما می توانند  ندارند؛  تأثیری  نیز  ساختار علمی 
زمینۀ بسط و توسعۀ دانش و معرفت علمی را 
فراهم آورند و یا آن که از معرفت علمی برای 
به  توسعه و بسط خود استفاده کنند. ارزش ها 
ایجاد  در  و  علوم  نبود  و  بود  در  ترتیب  این 
فرصت ها برای دانش علمی مؤثرند. موضوعات 
علمی و پژوهشی و فرصت های اجتماعی برای 
پژوهش ها همواره توسط هنجارها و ارزش های 
تأثیر  تحت  آن که  یا  و  می شوند  تعیین  حاکم 

ارزش ها قرار دارند. 
y  محدودیت های دانش علمی 

رویکرد  اساس  بر  نیز  دانشمندان  و  عالمان 
پیشین  روشن فکرانۀ  نقش  و  جایگاه  فوق، 
نوزدهم  قرن  در  آنان  دادند.  دست  از  را  خود 
ارزش های  و  ایدیولوژی  به عرصۀ  علم  نام  به 
فرهنگی و اجتماعی وارد شده و نقش پیامبرانه 
و  جامعه شناس  پارتو،  ویلفردو  می کردند.  ایفا 

را  نوزدهم  قرن  عالمان  ایتالیایی،  اقتصاددان 
)آرون،  نامید.  احمق  عالمان  دلیل  همین  به 
508:1364( علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز 
واقف  خود  محدودیت های  به  بیستم  قرن  در 
نیز برخالف نقش  این عرصه  شدند و عالمان 
روشن فکرانۀ خود، به بیان سی رایت میلز بیشتر 
به عهده  را  تکنوکرات های جامعۀ غربی  نقش 

گرفتند. 
پیوند ساختاری علم و دیگر حلقه های معرفتی 
به لحاظ تاریخی، نسبت بین علم و معنویت و 
حقایق قدسی به حد مزبور خاتمه نیافت. در نیمۀ 
اول قرن بیستم در مقابل حلقۀ وین، در حلقۀ 
نیومارکسیست  دانشمندان  بین  در  فرانکفورت 
و  هنجارها  دخالت  بر  مبنی  دیگری  نظریات 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی نه تنها در بستر 
کاربردی علم، بلکه در ساختار درونی معرفت 
علمی، شکل می گرفت. تحقیقات مزبور گرچه 
در آن مقطع تأثیر تعیین کننده یی در محیط های 
به  به تدریج  ولی  نداشت،  علمی  و  اکادمیک 
عرصه های فرهنگی و اجتماعی و از آن پس به 

عرصه های علمی نیز راه یافت. 
گفت وگوهای دیگری که در حاشیۀ حلقۀ وین 
پدید آمد، مدعیات این حلقه را مبنی بر مهمل 
و بی معنا بودن گزاره های فلسفی و متافیزیکی 
مورد تردید قرار داد. با توجه به این مطلب بود 
که ویتگنشتاین متأخر از موضع نخستیِن خود 
جایگاه  در  و  شد  خارج  تراکتاتوس  کتاب  در 
ویتگنشتاین دوم، از متافیزیک نیز به عنوان یک 

بازی مستقل یاد کرد. )ویتگنشتاین،1992( 
وین،  حلقۀ  مدعیات  بررسی  و  نقد  در 
شکل  علم  فلسفۀ  عنوان  زیر  مجموعه مباحثی 
ساختاری  تفکیک  مباحث،  این  در  و  گرفت 
حلقۀ معرفتی علمی از دیگر حلقه های معرفتی 

مورد نقد قرار گرفت. 
y   تغییرات ساختاری معرفت علمی 

مسالۀ  میالدی   60 دهۀ  در  کوهن  توماس 
پارادیم های علمی را مطرح کرد. )کوهن،1970( 

پارادایم ها، الگوهای ساختاری معرفت علمی اند 
تحصیل  تجربی  و  علمی  روش های  با  که 
به صورت  تجربی  قضایای  مانند  و  نمی شوند 
به  بلکه  نمی یابند،  تغییر  فزاینده  و  تجربی 
صورت دفعی و انقالبی متحول می شوند و به 

گزینش های جامع علمی مربوط اند. 
الکاتوش در همین راستا از استخوان بندی های 
نشان  و  گفت)الکاترش،1970(  سخن  علمی 
از سنخ  این سطح،  به  مربوط  تغییرات  که  داد 
تغییرات تجربی علمی نیست و باالخره فایرابند، 
در کتاب خود با عنوان »برضد روش« چیزی را 
به  می شود،  نامیده  علمی  روش  عنوان  به  که 

سخره گرفت. )فایرابند، 1988( 
y   تردید در روشن گری علم 

و  ساختار  در  معرفتی  حلقه های  دیگر  تأثیر 
تاروپود معرفت علمی، در حالی پذیرفته می شد 
که پیش از آن در تاریخ اندیشه و فرهنگ غرب 

دو گام دیگر برداشته شده بود. 
اول: با سیطره و غلبۀ حس گرایی و پوزیتویسم 
صرف نظر  با  عقلی  معرفت  نوزدهم،  قرن  در 
استقالل  تجربی  آزمون های  و  حسی  دانش  از 
جهان شناختی خود را از دست داده و از اعتبار 

ساقط شده بود. 
قرن  از  مدرن  روشن گری  آمدن  پدید  با  دوم: 
و  شهودی  معرفت  علمی  ارزش  شانزدهم 
وحیانی نیز مورد انکار قرار گرفته و این سطح 
از معرفت نیز مرجعیت علمِی خود را از دست 

داده بود. 
در حقیقت در قرن نوزدهم روشن گری مدرن 
با از دست دادِن پایه های عقلی خود به دانش 
نفی  اینک  و  بود  مقید شده  تجربی، محدود و 
استقالل معرفت تجربی و پذیرش حضور فعال 
علمی  دانش  متن  در  معرفتی  حوزه های  دیگر 
دانش  روشن گرانۀ  هویت  در  تردید  معنای  به 
علمی بود. اگر معرفت علمی به دانش تجربی 
مقید و محدود شده است و این دانش نیز ارکان 
و بنیان های خود را بر حلقه های معرفتی دیگری 
پس  می دهد.  قرار  اند،  علمی  هویت  فاقد  که 
روشن  هویتی  خود  ساختار  و  اصول  در  علم 
و یا علمی ندارد، بلکه در تعامل فعال با دیگر 
حلقه های معرفتی و مسانخ با آن هاست. بنابراین 
علم از این پس در برابر ایدیولوژی، متافیزیک، 
اسطوره و دیگر حوزه های معرفتی نیست، بلکه 
خود نوعی تفسیر و تبیین از جهان است که در 
حاشیۀ دیگر نحوه های معرفت و بر اساس آن ها 
به عنوان ابزاری کارآمد برای تسلط بر طبیعت 

شکل می گیرد. 
y   مراحل تاریخی تردید 

جهان شناختی  و  معرفتی  ارزش  این،  از  پیش 
مرحله  چند  طی  در  علم  پوزتیویستی  معنای 
حس گرایان  بود.  گرفته  قرار  تردید  مورد 
پوزتیویست های  عنوان  با  آن ها  از  که  نخستین 
که  بودند  گمان  این  بر  می شود،  یاد  نیز  خام 
و  شده  حاصل  استقراء  طریق  از  علمی  دانش 
حسی  دریافت های  زیرمجموعۀ  جز  چیزی 
که  شانزدهم  قرن  در  بیکن  فرانسیس  نیست. 
از پیش تازان حس گرایی مدرن است، نمونه یی 

گویا از این نوع اندیشه است. 
تأثیر  تحت  خصوصًا  نوزدهم  قرن  در  بعدها 
کانت، حضور فعال ذهن در فرایند دانش علمی 
یا  و  بعد  دانشمندان،  که  فرضیه هایی  طریق  از 
توجه  ارایه می کنند، مورد  از مشاهده  قبل  حتا 
تأثیر  ذهن  مرحله،  این  در  ولی  گرفت.  قرار 
معرفت  هویت  و  ساختار  در  تعیین کننده یی 
فعالیت  زیرا  باشد؛  داشته  نمی توانست  علمی 
باند حس آغاز  از  پرواز خود را هم  اگر  ذهن 
علمی خود  هویت  از  دفاع  برای  باشد،  نکرده 
ناگزیر از فرود در آن است. فرضیه های علمی 
علمی  صورت  به  مجدد  آزمون  از  پس  تنها 

می توانستند اثبات شوند. 

بازسازی 
علم مدرن 
وبازخوانی 
علم دینی

نويسنده: پارسانيا 

تازه به محِل کار رسیده اید و یک ساعت نمی شود که صبحانۀ تان را خورده اید، پس 
چرا این قدر گرسنه تان است؟

از این که مدام گرسنه هستید در تعجب اید، بهتر است نگاهی به عادت های  اگر 
غذایی تان بیندازید. این احتمال وجود دارد که برنامۀ  غذایی تان بتواند علت این 

گرسنه گی ها را برمال کند. 
موارد زیر می تواند دالیِل گرسنه گِی همیشه گی تان باشد:

y  به باکتری خوب نیاز دارید
با این که عادت های غذایی تأثیر مهمی در تعیین سطح گرسنه گی دارد، اما بعضی 
پُرخورِی احساسی چیزی است که  جنبه های خاِص آن هم دست طبیعت است. 
خیلی از ما با آن می جنگیم و یک محرِک کمتر شناخته شدۀ دیگر، باکتری موجود 

در معده است.
تحقیقی که در ژورنال باکتریولوژی به چاپ رسید، نشان داد که تریلیون ها میکروب 
در معده و رودۀ ما زنده گی می کنند که به غذاهایی که می خوریم  واکنش نشان داده 
و در مقابل بر میزان و زمان گرسنه گِی ما تأثیر می گذارند. اگر احساس می کنید 
بیشتر از دوستان تان گرسنه تان می شوید، ممکن است به این دلیل باشد که شکم تان 

مواد مغذی یی که برای سالم ماندن نیاز دارد را دریافت نمی کند.
عدم توازن باکتری ها نه تنها می تواند سم تولید کند، بلکه می تواند بر تصمیمات 
کند.  زیاد  را  اشتهای تان  و  دهد  تغییر  را  روحیۀ تان  گذاشته،  اثر  هم  شما  غذایی 
میکروب های زشت را دور کرده و مقدار زیادی فیبر )حبوبات، موز و غالت( به 

بدن تان برسانید.

y   به پروتییِن بیشتری نیاز دارید
روده  و  معده  خون،  جریان   مغز،  بین  نیست.  غذا  برای  هشدار  فقط  گرسنه گی 
رابطۀ پیچیده یی وجود دارد. به همین دلیل، خیلی مهم است که فقط برای این که 
مواد  با  را  بدن تان  باید  بخورید.  بنشانید، غذا  فرو  را  بی گاه تان  گاه و  هوس های 

مغذی یی که نیاز دارد، از جمله پروتیین سیر کنید.
مواد غذایی پُرپروتیین مثل گوشت خالص، ماهی، تخم مرغ و سویا احساس سیری 
گرفت،  انجام   Purdue دانشگاه  در  که  تحقیقی  در  می کند.  تقویت  شما  در  را 
برای  پروتیین خالص  از 80-130 گرم  متشکل  که حتا یک وعده  مشخص شد 
تحت تأثیر گذاشتن اشتها کافی است. و آن هایی که در رژیم غذایی روزانۀ شان به 

میزان کافی از آن استفاده نمی کنند، اشتهای بیشتری به خوردن دارند. 
برای این که کمتر احساس گرسنه گی کنید، چند مورد از مواد غذیی مورد استفاده 

در روزتان را جایگزین کنید. به طور مثال در صبحانه تخم مرِغ آب پز بخورید.
 

y   زیاد از کربوهیدات های تصفیه شده استفاده می کنید
می خورید و می خورید و می خورید، اما به نظر می رسد هیچ چیز گرسنه گی تان را 

برطرف نمی کند. 
نکتۀ مهم: هر چه که می خورید را یادداشت کنید. اگر برنامۀ  غذایی تان سرشار از 
انواع کربوهیدرات های بد باشد که خیلی زود در بدن تجزیه می شوند، احساِس 

سیری نخواهید کرد.
کربوهیدرات های تصفیه شده معموالً مملو از قند و نگهدارنده هستند که همۀ این ها 

هورمون های گرسنه گی تان را تحریک می کنند.
مثاًل غذاهای فست فود را در نظر بگیرید، با این که به نظرتان بسیار لذیذ هستند اما 
محتوی چربی ترانسی اند و هورمون کنترل اشتها را در شما ضعیف می کند و بدتر 
این که میزان انسولین در بدن را هم باال می برند که باعث می شود گرسنه باشید و 

دل تان غذای بیشتری بخواهد.
بنابراین سعی کنید این کربوهیدرات ها را در برنامۀ  غذایی تان با مواد غذایی مغذی 

جایگزین کنید.

y   همیشه استرس دارید
نداشته  خوردن  به  اشتهایی  است  ممکن  استرس زا  موقعیت های  از  بسیاری  در 
باشید اما وقتی استرس برای تان به صورت عادِت روزانه درآید، همیشه احساس 
به  ناخودآگاه  به طور  دلیل  همین  به  داشت.  خواهید  بی حوصله گی  و  خسته گی 
استرِس  نشانۀ   بدن،  در  رفتن سطح کورتیزول  باال  آورد.  خوردن روی خواهید 
اندازه گرسنه تان کرده و دل تان همه نوع  از  بیش  مزمن در شماست که می تواند 

غذا بخواهد.
به جای این که خودتان را وقف یک رژیم  غذایِی غیر واقع بینانه کنید، سعی کنید 
این استرس را از زنده گی تان بیرون کنید. استرس مشکالت بسیار زیادی برای تان 

به دنبال خواهد داشت مثل باال رفتن فشار خون، بیماری قلبی، افسرده گی و... .
منبع: وب سایت مردمان



5سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1652    شنبه       16 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  24محرم    ا  لحرام    y 1437   7 نوا مبر     2015 www.mandegardaily.com

مجتبی دهقان / نویسندۀ ایرانی
بخش سوم و پايانی

برگردیم به بحث اصلی این قسمت مقاله که نشان دادِن 
پنجگانۀ  حس های  با  رابطه  در  گزینش  سلسله مراتب 
برخورد  در  حس ها  این  می شود.  شامل  را  انسانی 
زیبایی شناسانه با آثار مختلف هنری نیز بسیار سهیم اند: 
دیدن، شنیدن، بساوش، بوییدن و چشیدن. در سراسر 
تاریخ فلسفۀ غرب دو تا از این حس ها بر دیگر حس ها 
ارجعیت داده شدند: دیدن و شنیدن. دومی را به دلیل 
مهم  دربارۀ جهان،  داده ها  گردآورِی  برای  بیشتر  توان 
تعریف کرده اند و دیدن را به دلیل دریافت ویژه گی های 
مهم و فراوان از یک چیز. در واقع این دو حس، به شدت 
به شکل گیری دانش و خرد و کارکردی های آن وابسته 
هستند و شنیدن را گاهی حس »عقلی« نیز خوانده اند 
و پس از سنجش حس های دیگر، بساوایی، چشایی و 
بویایی، حس های پست تر خوانده شدند. برتری دیدن 
و شنیدن در رویکرد مردساالر به دلیل هویت اثیرِی این 
دو حس است. در واقع این دو حس کم تر با عنصری 
به نام لمس که زیرالیه یی مربوط به تاکید بر جسمانیت 
حال، حس  عین  در  و  است  نیازمند  را  دارند  بدن  و 
لحظۀ  در  یا  اکنونیت  دارای  بویایی  و  چشایی، المسه 
بوده گِی بیشتری هستند و ماندگاری آن ها کم تر و رو به 
زوال تر است. اما مسالۀ دیگری که به طور کلی خوراک 
را از راه یابی به سطوح مسلط زنده گی بشری و تفکر 
دربارۀ آن دور می کند، این مساله است که خوراک از 
سرشت حیوانِی انسان نشات می گیرد، چون حیوانات 
دارند  نیاز  آن  به  و  می خورند  غذا  دو  هر  انسان ها  و 
و  حیوانی  که خوردن،  است  فکر  این  بازنمود  این  و 
غیرعقالنی است و به همین دلیل جزو مسایل نه چندان 
که  آن جا  تا  خوراک  به  ابتدا  از  واقع  در  است.  مهم 
به زیبایی شناسی مربوط بوده است، به سبب پیوندش 
با نیازهای راستین بدنی، با بدگمانی نگریسته می شده 
است. ویژه گی های فیزیکی از رهگذر این واقعیت که ما 
تن یافته و مردمی هستیم، بیشتر نماد تنگناها و مرزهای 
نهاده شده بر زنده گی بشر بوده است )این زنان هستند 
وابسته اند(.  فیزیکی  و چیزهای  به سرشت  به ویژه  که 
با خوراکی، چیز دیگری هم مطرح می شود  در رابطه 
و آن هم ارتباط بال فصلش با سکس است. سقراط در 
خوراک،  دلواپس  نباید  فیلسوف  گفت:  مرگش  بستر 
می توانند  این ها  همۀ  چون  باشد،  سکس  و  نوشیدنی 
تن  خوشی های  به  ذهنی،  برتر  کارهای  از  را  توجه 
بکشانند. رده بندی های این گونه در فلسفۀ غرب بسیار 
دیده می شود و به یادمان می آورد که خوشی های سر 
میز، اغلب به خوشی های اتاق خواب ختم می شود و 
به همین ترتیب، خوراک و شهوت ارتباطی مشخص 
باهم پیدا می کنند. این ارتباط در بعضی از انگاره های 
پُرآوازۀ  تابلوی  نمونه،  برای  می شود.  دیده  نیز  هنری 
پیک نیکی  که  در سبزه زار،  ناهار  نام  به  را  مانه  ادوارد 
را نشان می دهد که در پیش زمینه سبدی پر از خوراکی 
دیده می شود که به چهرۀ زنی برهنه که در کنار دو مرد 
لباس پوشیده نشسته، ختم شده است. یا پرتره یی از پل 
گوگن که دو زن را نشان می دهد که زنی بشقابی از میوه 
را زیر سینۀ خود گرفته است. در بسیاری از نقاشی های 
توراتی و انجیلی هم، حوا با سیب خطرناکش بازنمایی 
می شود. چشایی تجربه یی تقریبًا جنسی نیز به حساب 
می آید، زیرا هر دو با کامروایی بدنی همراه اند؛ به همین 
دلیل در سنت زیبایی شناسی غرب، فرودست و پست 
زیبایی شناسی  حرف ها،  این  تمام  با  می شود.  شمرده 
فمنیستی، رویکرد متفاوتی را در پیش می گیرد؛ هم آن 
نگاه  از  را  را  آن  هم  و  می آورد  متن  به  حاشیه  از  را 
مردانه یی که در زیر الیه، آن را شیطانی و هوس ورزانه 
هنرمند  معروف  اثر  واقع  در  می کند.  تهی  می انگارد، 
برای  گوشتی  »پیراهن  نام  به  استربک،  جانا  کانادایی، 
زنی رنگ پریده« نمایان گر تمام این مفاهیم اند: پیراهنی 
از شصت پاوند استیک خام تهیگاهی و در تن مدلی که 
در ژستی نشسته به نمایش درآمده بود. در این روند، 
نمودی  که  می پوسد  همه گان  برابر  در  کم کم  گوشت 
اثر زنده است و مرگ را به شکل پراتیکی به  از یک 
واقع، زوال همان چیزی است  نمایش درمی آورد. در 
زیبایی شناسی  موزه های  در  ماندگار  هنر  مفهوم  با  که 
سنتی به مبارزه برمی خیزد. و هنر هویتی زوال پذیر پیدا 

می کند. 
y   بازتعریف هنر

که  است  این  راستای  در  دیویی  آشکار  کوشش های 
نظریات اصالحی دربارۀ هنر داشته باشد و این مفهوم 
را در ذهِن ما متفاوت نشان دهد. کوششی که میانه یی 
دارای روحیۀ  ندارد و اصوالً  با زیبایی شناسی تحلیلی 
تابع  را  زیبایی شناسی  او  است.  روشن گری  و  ایجابی 
و  گنگ  زیبایی شناسی  را  رمانتیک  و  مدرن  تحلیل 
نامفهوم می داند. زیبایی شناسی فمنیستی هم انتقاد خود 
می کند  تعریف  چنین  مستقر،  زیبایی شناسی  بر  را 

به وجود  که  آن چه  تحلیل  صدد  در  زیبایی شناسی  که 
به راستی  این موضوع که  به  نه  آمده است، می پردازد، 
می تواند  چه گونه  هنر  این که  باشد.  چیز  باید چه  هنر 

تعاریف انسانی و باز و جدا از هرگونه جهت گیری 
محوری داشته باشد تا این دوگانه گِی هنر مسلط و هنر 

دچار حاشیه شده گی را برنتابد.
 

y   طبیعت گرایی جان دیویی
یکی از اساسی ترین ویژه گی های زیبایی شناسی دیویی، 
طبیعت گرایی آن است و دیویی در پی »بازیابی پیوند 

تجربۀ زیبایی شناختی با فرایند معمول 
زنده گی « است. در نظر دیویی، کل 
هنر محصول تعامل بین موجود زنده 
این  حال  اوست.  زنده گی  محیط  و 
یک  چه  باشد،  انسان  چه  موجود، 
اعتقاد  وی  گرچه  پرنده.  یا  حشره 
انسان  در  مساله  این  معنویت  دارد 
دارای ریشه و کارکرد بیشتری است، 
اما اعتقاد خود را بر این اساس ابراز 
می کند که: »زیربنای زیستی به عنوان 
به  عمیق  زیربنای  و  تسریع،  عامل 
منبع  این  و  است.«  باقی  خود  جای 
محافظ نیروهای عاطفِی هنر است که 
و  می شوند.  زنده گی  تقویت  موجب 
به طبقۀ هنرمند  ارتباطی  این ساختار 
که  منابعی  مهم ترین  از  یکی  ندارد. 
تجربۀ زنانه بر آن پا فشاری می کند و 
دقیقًا آن را از حاشیه به متن می آورد 
و آن را دلیلی بر تمایز در گفتار کردار 
و منِش زنانه می داند و به عنوان یک 
می یابد،  دست  بدان  متفاوت  امکان 
همان چیزی است که مردان زنان را 
از  زنان  راندند.  حاشیه  به  دلیلش  به 
اعمال  با زنده گی طبیعی و  آن جا که 
به  و  شدند  دانسته  یکسان  طبیعی 
دلیلی که قباًل گفته شد )مرکزیت قرار 
گرفتن خرد و ذهن و حوزۀ اجتماعی 

در نگاه مردساالر( به حاشیه رفتند و به شدت وابسته 
به نیازهای طبیعِی انسان در حوزۀ خانه باقی ماندند. از 
آن جایی که نیازهای طبیعی انسان نیز به شدت وابسته به 
نیازهای جسمانی و حیاتی اویند. و در ادامه تاکید دارد 
که هدف هنر »کمک به کلیت موجود زنده با نیرو های 
حیاتی یک پارچۀ آن است.« و »موجود زنده خواستار 
معتقد است  نیازهای خود است«. وی  ارضای طبیعی 

برای این که چیزی ارزش انسانی داشته باشد، باید به 
نحوی هم نیازهای سازوارۀ انسانی را تامین کند و هم 
زمینۀ رشد و زنده گی را، تا بتواند موجود زنده با جهان 
دهن کجی  هم  این باره  )در  باشد.  سازگار  پیرامونش 
نیز مورد بحث  آثار هنری  در  فمنیستی  زیبایی شناسی 
قرار گرفت.( دیویی دلیلی این چنین می آورد که ارزش 
کارکرد ویژۀ هنر، نه در غایت و هدفی خاص، که در 

ارضای موجود زنده به طور کلی است.
 

y   پیوسته گی ها در مقابل دوگانه گی ها:

زمینۀ  مفهوم  مانند  دیویی  بنیادین  پیوسته گی  نظریۀ 
عمومی دریدا، در پی درهم شکستِن حصار ثنویت ها و 
تمایزات خشک و قاطعی است که تخیل خالق را به 
ازهم گسسته گِی تجربۀ فردی  باعث  نابودی کشانده و 
که  پیوندی  در  دیویی  است.  شده  اجتماعی  حیات  و 
میان جنبه های گوناگون تجربه و فعالیت انسانی برقرار 
می سازد، پیوندی است که ابتدا به واسطۀ تفکر جزء  نگر 

ازهم گسسته شده و بعد در دل نهادهای تخصصی و 
تفکیک کننده بی رحمانه تکه تکه می شود. در این حوزه 
قصد  که  تفکری  دارد.  تقدم  فوکو  و  آدرنو  بر  دیویی 
دارد یکی از دوتایی ها را در باوری لوگوس محورانه در 
مرکز قرار دهد و دیگری را به حاشیه براند. در نمونه 
آثاری که در این مقاله از هنر فمنیستی از آن حرف به 
میان آمد و در تحلیل هایی که بر آن ساطع است، زیر 

پا گذاشته شدن
و...  دستی  هنرهای  زیبا/  هنرهای  چون  دوتایی هایی 
نباشد،  دیگری سلطه  بر  را  هیچ یک  که  رویکردی  در 

مشهود است.
فاعل ادراک آرمانی زیبایی شناسی 
اکثر  گفت  می شود  حتا  و  سنتی 
زیبایی شناسی  مدرن  رویکردهای 
از  نوعی  که  می برند  سمتی  به  را 
مخاطبان  را،  آرمانی  ادراک  فاعل 
واقع  در  کند.  اعالم  هنر  اصلی 
می خواهد  فلسفی  زیبایی شناسی 
نوعی  آرمانی،  فرد  این  کمک  به 
تحلیل نظری ارایه بدهد که به طور 
موقعیتی  و  در هر شرایط  همسان 
داشته  کاربرد  فرد  هر  برای  و 
صدالبته  آرمانی  فرد  این  باشد. 
هنر  از  خاص تر  تعریف  نوعی  به 
انگیزۀ  که  است  .درست  دارد 
منظور  به  کوشش های  این  اصلی 
نقشمندی  نوع  هر  از  هنر  پالودن 
و اغراض عملی، این نبود که هنر 
بی مصرف  پدیده یی  منزله  به  را 
نیت  که  قدر  هر  اما  کنند،  بدنام 
این  باشد،  شریف  تعاریف  این 
را  زیبایی شناختی  تجربۀ  نگرش 
به  و  پوشالی  تجربه یی  هم چون 
ترسیم  بی ربط  اجتماعی  لحاظ 
فاعل  همین  واقع،  در  می کنند. 
ادراک آرمانی، در کنار مفهوم یک 
هنرمند آرمانی قرار می گیرد و این 
و  تیاتر  سالون های  در  را  هنر  دو 
موزیم ها محصور می کند و تعریفی 
مانا از هنر ارایه می کند که قابل نگهداری هستند. اما 
فمنیست ها با آثاری که این قطعیت هنرهای زیبا را زیر 
سوال می برد، رویکردی مبنی بر تعریفی باز و وسیع از 

هنر را دنبال می کنند. 
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چین به دنبال تسهیل...
به اسالم آباد سفر  افغانستان  از سرگیری مذاکرات روند صلح  و 

کرده است.
نماینده ویژه چین برای افغانستان در گام نخست با طارق فاطمی 
پاکستان در اسالم آباد دیدار کرد و در  مشاور ویژه نخست وزیر 

مورد وضعیت افغانستان به بحث و گفت وگو پرداخت.
روند  در  اسالم آباد  نقش  از  افغانستان  برای  چین  ویژه  نماینده 
تروریسم  علیه  در جنگ  پاکستان  قربانی های  و  افغانستان  صلح 

قدردانی کرد.
دینگ شی جن، اطمینان داد که پکن برای رسیده گی به چالش های 

مشترک منطقه به حمایت از اسالم آباد را ادامه خواهد داد.
رو  تعامل  از  پاکستان  نخست وزیر  ویژه  مشاور  حال،  عین  در 
و  پکن  منافع  گفت:  و  کرد  استقبال  افغانستان  در  چین  رشد  به 

اسالم آباد در صلح پایدار افغانستان مشترک اند.
وی اظهار داشت: صلح در افغانستان برای ثبات منطقه ضروری 

است.
مشاور ویژه نخست وزیر پاکستان از تالش های چین برای توسعه 

افغانستان نیز قدردانی کرد.
وی افزود: پاکستان نقش تسهیل کننده در روند صلح افغانستان 

ایفا می کند.
دو طرف نشست آینده وزرای خارجه »قلب آسیا- روند استانبول« 
را نیز مورد بحث قرار دادند که در ماه آینده در اسالم آباد برگزار 

خواهد شد.
مقامات چین و پاکستان همچنین تعهد کردند که برای موفقیت 

این نشست همکاری نزدیکی با یکدیگر خواهند کرد.
نماینده ویژه چین برای افغانستان با سایر مقامات دولتی و نظامی 

پاکستان نیز دیدار خواهد کرد.
روزنامه هندی چندی پیش گزارش کرد که نشست اخیر نیویارک 
در رابطه با افغانستان حاکی از حذف هند از روند صلح این کشور 
بود در حالی که مقامات امریکایی دیگر چین را به عنوان رقیب در 

افغانستان تلقی نمی کنند.
نیز به حدی نزدیک و استراتژیک است  روابط چین و پاکستان 
که موجب نارضایتی هند و همچنین امریکا شده است اما به نظر 

می رسد واشنگتن با این مسئله کنار آمده است.
چینی  موسسه  در  افغانستان  حوزه  در  کارشناس  شیشنگ  هو 
روابط بین الملل معاصر که یکی از اتاق فکر وزارت امنیت ملی 
چین محسوب می شود، معتقد است که آموزش نیروهای نظامی 
افغانستان توسط امریکا و چین قابل اجراست زیرا در حال حاضر 

دو کشور دیپلمات های افغان را نیز آموزش می دهند.
که  جایی  تا  می کند  حمایت  مسأله  این  از  نیز  اسالم آباد  دولت 
بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، دولت نواز شریف  براساس 
در حمایت روند صلح افغانستان با چین همکاری نزدیک می کند.
کشور  این  مقامات  از  نقل  به  امریکایی  رسانه های  گزارش های 
نیز حاکی از کاهش تنش ها میان واشنگتن و پکن است و امریکا 
پاکستان  افغانستان و  با  چین را دیگر به عنوان رقیب در روابط 

تلقی نمی کند.
امریکا در  نیز به طور واضح تغییر در سیاست  نیویارک  نشست 
همکاری با چین را نشان داد حتی به قیمت حذف هند. منبعی در 
نیویورک نیز فاش کرد که هند همچنین از روند صلح افغانستان 

نیز خارج شده است.

ابوبکر مجاهد
رهبران دولت وحدت ملی با درنظرداشت شرایط امنیتی و 
اجتماعی افغانستان باید در خصوص مهاجرین مقیم اروپا 

تصمیم گیری کنند. 
برخی از آگاهان می گویند که رهبران دولت از دل گرم شان 
سخن می زنند، آن ها باید بدانند که کشور در حالت بحران 
قرار دارد و برگرداندن اجباری مهاجرین از اروپا به ویژه 
آلمان بحران را تشدید بخشیده و دردسر بزرگی را به وجود 

می آورد.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که برخی کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان، بنابر درخواست رییس جمهوری 
مهاجرین  از  بزرگی  بخش  فرستادن  پس  آمادۀ  افغانستان، 

به کشور می شوند.
اما وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان دیدگاه دیگری 
دارد. این وزارت می گوید که وضع در کشور بحرانی است 

و نباید مهاجرین به اجبار از اروپا اخراج شوند. 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  دانشگاه  استاد  محقق  کاظمیه 
ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  اوایل  از  می گوید:  ماندگار 
در  اختالف  اخیراً  که  داشت  وجود  دیدگاه ها  اختالف 
گفته های عالمی بلخی وزیر مهاجرین و محمد اشرف غنی 
رییس جمهور کشور در رابطه به مهاجرین در کشورآلمان 

باردیگر برمال شد.
به خاطر  مهاجرین  وزارت  اظهارات  افزود:  محقق  بانو 
دشواری اوضاع افغانستان برای برگشت مهاجرین درست 
مورد  در  کند،  تالش  باید  جمهوری  ریاست  اما،  است؛ 

مهاجران یک برنامه درست را روی دست گیرد.
به گفتۀ او، اظهارات رییس جمهور در مقابل کشور آلمان 
از سر ناگزیری است، چون به خاطر حفظ حثیت خود این 

اعالمیه را ایراد می کند.
استاد کاظمیه محقق تأکید کرد: بیکاری و فقر جوانان و قشر 
مجبور  و  کرده  سرخورده گی  یک  دچار  را  کرده  تحصیل 

شده اند که راه مهاجرت را در پیش گیرند.
و  کند  پیدا  ادامه  افغانستان  فعلی  اوضاع  اگر  می گوید:  او 
یا بدتر شود برگشت مهاجران جدید و مهاجران که پیش 
روبه رو  دشواری  به  بودند،  همسایه  کشورهای  در  این  از 

می شوند.
به  نسبت  مردم  اخیر  دوسال  در  کرد:  تصریح  محقق  بانو 
آینده  افغانستان نا امید شده اند، همین علت است که موج 

مهاجرت ها در این اواخر افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: اگر اوضاع به این شکل 
ادامه پیدا کند و دولت نتواند یک امنیت نسبی را در کشور 
موفق  مردم  به  اشتغال  زمینه های  ایجاد  در  یا  کند،  تأمین 

نشود، نا امیدی مردم نسبت به آینده افزایش می یابد.

آلمان یک چالش  کشور  از  مهاجرین  اخراج  می گوید:  او 
بزرگ به دولت وحدت ملی است و باعث مشکالت روانی، 

فزیکی و مالی برای افراد مهاجر خواهد شد.
مردم  خواست  می کند:  نشان  خاطر  دانشگاه  استاد  این 
افغانستان از دولت آقای غنی که با شعارهای خیلی کالن، 
بی بنیاد و میان تهی آمده بودند، این است که مهاجرانی که 
به دشواری های زیاد کشور را ترک کرده اند و در تالش 
پناهنده  زمینه  هستند،  دومی  کشور  در  بهتر  زنده گی  یک 

شدن شان باید مهیا شود.
او تأکید کرد:دولت وحدت ملی در بهبودی اوضاع کشور 
تالش کند، تا دیگر مردم به فکر مهاجرت نشوند که هیچ 

جایی به فردی مانند کشور خودش نمی شود.
همچنان، نقیب اهلل فایق عضو مجلس نماینده گان می گوید: 
دولت  با  توافق  کدام  بدون  که  ندارد  حق  کشوری  هیچ 

افغانستان مهاجرین را به شکل اجباری اخراج کند.
آقای فایق تصریح کرد: رییس جمهور مکلف است که به 
در  را  درست  راه  یک  آلمان  کشور  با  تفاهم  ایجاد  خاطر 
آلمان  ازکشور  اجباری مهاجران  اخراج  از  بگیرد که  پیش 

جلوگیری شود.
سال   14 طول  در  افزود:  نماینده گان  مجلس  عضوی  این 
گذشته کشورهای کمک کننده از جمله آلمان  نتوانستند در 
ایجاد اشتغال به مردم افغانستان و نابودی فقر کاری بنیادی 

را انجام دهند.
نقیب اهلل فایق خاطر نشان کرد: تمام مهاجرانی که از کشور 
بیرون رفته اند، داشته های خود را به فروش رسانیده اند، 
این مهاجران خانه، موتر و همه صرف رفتن به اروپا کرده 

اند.
آقای فایق افزود: مجلس نماینده گان به اساس حق قانونی یی 
که دارد از مهاجرانی که هزارها دالر را به مصرف رسانیده 
اند و با دشواری های زیاد عازم کشورها اروپایی شده اند، 

حمایت می کند.
وزارت  سخنگوی  جرأت  الدین  اسالم  حال،  این  در 
مهاجرین می گوید: از شش ماه به این طرف بیشتر از 122 
هزار افغانستانی به کشورهای بزرگ جهان از جمله آلمان 

مهاجر شده اند.
افغانستان در  آقای جرأت تصریح کرد: وزارت مهاجرین 
گفت وگو با مقامات آلمان  تالش دارد که تا  پناهجویان 

افغانستانی درآن کشور پذیرفته شوند.
در  افغانستان  مهاجرین  وزیر  پیش  پنج هفته  او:  گفته  به 
از 125 کشور  نماینده های بیش  نشستی در شهر ژنیو که 
جهان اروپایی  حضور داشتند، شرکت کرد. عالمی بلخی 
در این نشست با تمام نماینده  گان کشورهای اروپایی  به 
ویژه آلمان گفت که افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد و 

مشکالت مهاجران باید در نظر گرفته شود.
جلسه  در  افغانستان  مهاجرین  امور  وزیر  می افزاید:  او 
سفرای کشورهای اروپایی در کابل نیز شرکت کرده بود و 
روی حمایت از مهاجران افغانستانی و اعطای پناهنده گی 

آنان در کشورهای اروپایی تاکید کرد.
وزیر  صبحت  در  افزود:  مهاجرین  وزارت  سخنگوی 
گرفت؛  صورت  کابل  در  که  آلمان   سفیر  با  مهاجرین 
پشنهادهایی به خاطر پذیرفتن مهاجران افغانستانی در آلمان 
سفیر  گفت:  او  گرفت.  صورت  مهاجران  وزیر  طرف  از 
آلمان تعهد کرد که تمام پشنهادها را با نخست وزیر و سایر 

مقامات آلمانی در میان خواهد گذاشت. 
با دشواری های  که   پناجویانی  از  تأکید کرد: شماری  او 
بی نهایت عازم کشورهای اروپایی به خصوص آلمان شده 
اند، مطابق کنوانسیون های بین المللی باید به عنوان پناهنده 

پذیرفته شوند.
افغانستان  امنیتی  اوضاع  کرد:  نشان  خاطر  جرأت  آقای 
بنگالدیش  و  پاکستان  مانند  همسایه  کشورهای  به  نسبت 
یکسان نیست، ما در حال جنگ قرار داریم، درمناطق زیاد 

افغانستان ناامنی ها افزایش یافته است.
به گفتۀ او، هیچ کشوری بدون تفاهم نامه نمی تواند مهاجران 
را خراج کند، در گفت وگوهای انجام شده با مقامات آلمانی 

تالش شده تا پناهنده گی مهاجران پذیرفته شود.
مهاجرین  تالش  عامه وزارت  آگاهی  پروژه  او می گوید: 
کشورهای  به  مردم  قانونی  غیر  مهاجرت های  از  تا  دارد 

اروپایی جلوگیری کند.
این درحالی است که پس از اظهارات رییس جمهور غنی 
برای  افغانستان  آماده گی  بر  مبنی  آلمان،  خارجۀ  وزیر  با 
برگشت مهاجرین از آلمان، پروسۀ آموزش زبان برای اتباع 

افغانستان متوقف شده است.
در این گفت وگوی تیلفونی، »رییس جمهور غنی ]با اشاره 
با اظهارات وزیر امور مهاجرین[ اطمینان داده است که این 
موضع حکومت او نیست و افغانستان در این مساله نیز طبعًا 

مسئولیت های بین المللی خود را ادا می کند«.
تنها طی یک ماه گذشته،  آلمان می گوید که  اکنون دولت 
سی و یک هزار مهاجر افغانستانی، وارد این کشور شده اند.
دولت آلمان در یک گزارش تازه که دیروز ارایه کرده گفته 
است که افغانستان پس از سوریه بیشترین پناهجو را به این 

کشور داشته و این رقم همچنان در حال افزایش است.
قبال آلمان اعالم کرده بود که دست کم دو سوم مهاجرین 
کشورشان  به  اند؛  کرده  مراجعه  کشور  این  به  که  افغانی 

بازگردانده خواهند شد.
مقامات آلمانی گفته اند که ورود افغان ها به آلمان بیش از 
انتظار بوده و این رقم برای این کشور »سرسام آور« است.

غیرنظامی  و  نظامی  کمک های  آلمان  که  می گویند  آنها 
در  باید  افغان ها  و  می دهد  ادامه  افغانستان  به  را  خویش 

کشورشان بمانند و آن را آباد کنند.
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گرامـی داشت از هشتمین...
 تجارت و بازرگانی در افغانستان صورت می گیرد و چرخ سیستم 
که  است  مسئولیتی  احساس  بخاطر  است،  گردش  در  اقتصادی 

کاظمی داشت.
وی اظهارداشت: آیا واقعًا مسووالن و مقامات افغانستان در حال 

حاضر این گونه احساس مسوولیت می کنند؟
صداقت  داشت:  اذعان  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی 
آرمان هایش  پیشبرد  در  را  او  که  بود  کاظمی  شهید  شجاعت  و 
پرتالش ساخته بود. وی اذعان داشت: کاظمی همیشه با مردم بود 
و با شناخت خوب از شرایط تصمیم گیری می کرد و درک کرده 
بود که با نشستن در کابل از سفره مردم فقر رخت بر نمی بندد 
و این موضوعی است که باید مسووالن در افغانستان از آن الگو 
و مسوولیت  احساس مسوولیت  افزود:  عبداهلل  ادامه  در  بگیرند. 
پذیری کاظمی باید به دیگران و خصوصًا نسل جوان انتقال یابد.

کاظمی  کرد:  تأکید  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  عبداهلل 
تا آخرین لحظات زنده گی خود مشغول انجام وظیفه بود. او در 
سفری به شهادت رسید که برای افتتاح پروژه اشتغال زایی برای 

مردم رفته بود.
حکومت حامد کرزی، طالبان مسلح را مسوول شهادت کاظمی 
اعالم کرد، اما این مسأله با واکنش رهبران طالبان مواجه شد و 
این گروه نیز ترور رهبر حزب اقتدار ملی را توسط افراد وابسته 

به خود رد کرد.
در حادثه تروریستی که در 15 عقرب 1386 بوقوع پیوست سید 
مصطفی کاظمی، محمد عارف ظریف، نازکمیر سرفراز، صبغت اهلل 
از  همه  که  عبدالمتین  مهندس  و   الرحمن همت  ذکی، صاحب 
افغانستان بودند، به همراه جمع کثیری از مردم  اعضای پارلمان 
شهادت  به  بودند  آمده  گروه  این  استقبال  به  که  بغالن  والیت 

رسیدند.

تاریخ دورۀ شاهی کلکانی...
پای  افغانستان  پارلمان  در  مردم  نماینده گان  از  جمعی 
رهبران  نزد  آینده  روزهای  در  و  اند  کرده  امضا  برگه یی 
شناسایی  زمینۀ  در  تا  رفت  خواهند  ملی  وحدت  دولت 
را  عملی  کارهای  یارانش  و  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  پیکر 

انجام دهند.
این عضو مجلس هم چنان گفت که اگر رهبران دولت در 
این زمینه بی توجهی کنند، شهروندان افغانستان خود اقدام 
را  یارانش  و  کلکانی  امیر حبیب اهلل  مقبرۀ  و  خواهند کرد 

خواهند ساخت.
در این حال، ُدکتر شمس الحق آریان فر یکی از نویسنده گان 
امیر  گفت:  برنامه  این  در  افغانستان  پژوهش گران  و 
چند  افغانستانی،  دیگر  شاه  هر  مانند  کلکانی  حبیب اهلل 
صباحی حکمرانی کرده، اما در پیوند به کارنامۀ او برخورد 

و قضاوِت جانبدارانه صورت گرفته است.
به گفتۀ آقای آریان فر، حبیب اهلل کلکانی مجاهدی بود که 
در برابر بی عدالتی نظام مرد میدان شد و مرگ را در راه 
خواست های  به خاطر  تمام  عظمت  با  و  پذیرفت  اسالم 

مردمی اش رزمید.
آقای آریان فر با بیان نمونه های فراوان تاریخی امیر حبیب اهلل 
کلکانی را جوان مرد خوانده گفت: او جوان مردی اش را در 

عمل نیز ثابت کرد.
در عین حال، ذکریا ذکریا عضو دیگر مجلس نماینده گان 
در هشتادو ششمین سال روز شهادت امیرحبیب اهلل کلکانی 
محاکمه  بدون  را  سیاسی  »زمام دار  گفت:  یارانش  و 
تمامی  و  بشر  حقوق  است؛  جنگی  جنایت  کردن  اعدام 
موازین بشری، نادرخان را که دست به چنین جنایتی زد، 

نمی بخشد.«
به باور آقای ذکریا، جسد امیر حبیب اهلل کلکانی نماد ارادۀ 
یک انسان بزرگ برای به دست آوردن آزادی بود که شاهان 
پیشین افغانستان به خاطر از این بار دیگر کسانی این اراده 
آواز  ستم  برابر  در  و  نیارایند  نپرورند، صف  خود  در  را 

نکشند، استخوان های او را پنهان نگه داشته اند.
مدنی  نهادهای  و  دولت  رهبران  از  مجلس  عضو  این 
خواست تا مقبرۀ امیر حبیب اهلل کلکانی و یارانش شناسایی 

و به مردم افغانستان ارج گذاری شود.
پیامی  در  بلخ،  نور سرپرست والیت  هم چنان، عطامحمد 

به مناسبت هشتادو ششمین سال روز شهادت امیرحبیب اهلل 
است  سرزمینی  افغانستان  گفته است:  یارانش  و  کلکانی 
تاریخش  طول  در  بی شمار  حوادث  و  رویدادها  گواه  که 
بوده است. یکی از رویداد های ناب و کم پیشینه در تاریخ 
دهاتی،  عیار  جوان  یک  رسیدن  قدرت  به  سرزمین،  این 
پاک باز، شجاع و برخاسته از میان تودۀ فقیر اجتماعی به 
ِسمت پادشاهی این سرزمین است که متأسفانه داوری های 
ناقص، فرمایشی و عقده مندانه یی در باب شخصیت ایشان 
از  بخشی  تا  شده  تالش  ترتیب  بدین  و  گرفته  صورت 
امیر  این  چهرۀ  و  شود  جعل  مان،  کشور  تاب ناک  تاریخ 

جوان را وارونه جلوه دهند.
امیرحبیب اهلل  رسیدن  قدرت  به  است:  آمده  پیام  این  در 
تغییرات  برابر  در  مردمی  خیزش های  از  پس  کلکانی 
فرهنگی و اجتماعی زود هنگام و خالف سنت های موجود 
از  جدیدی  دور  خان،  امان اهلل  حکومت  توسط  افغانستان 
شاهی  بار،  نخستین  برای  و  زد  رقم  را  افغانستان  تاریخ 
موروثی خانواده گی در این کشور برهم خورد و یک جوان 
ده نشین از میان مردم، توسط مردم بر اریکه قدرت نشست. 
سمت  در  اندکی  مدت  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  آنکه  با 
پادشاهی این کشور باقی ماند، اما به گواهی تاریخ و شواهد 
بی شمار مکتوب و غیر مکتوب، دورۀ پادشاهی ایشان یکی 
از خوب ترین دوره های نظام در افغانستان بوده که در آن 
مردم خود را بیشتر در قدرت دیده اند و دروازه های ارگ 
شاهی به روی مردم باز بوده است. نوامیس مردم حفظ و به 
آزادی های عمومی ُحرمت نهاده می شده است. اینها همه 
مبین نیت نیک، شخصیت شجاع، دید وسیع و باور ملی 

امیر حبیب اهلل کلکانی است. 
آقای نور، حبیب اهلل کلکانی را شاه عادل، مردم دوست و 
دین داری  و  شجاعت  است:  افزوده  خوانده  خدمت گذار 
نگاه  خان  نادر  تعهد  پذیرش  در  به خوبی  می توان  را  او 
کرد. نادرخان در حاشیۀ قرآنکریم مهر کرد و وعده سپرد 
که او و همراهانش را آسیبی نمی رساند، امیر حبیب اهلل با 
باور به قرآنکریم و تعهد پادشاه یک سرزمین اسالمی، به 
کابل رفت، اما به طور فجیع و بی رحمانه توسط نادر خان 
آویخته  چوبه دار  به  همرزمانش  و  همراهان  از  جمعی  با 
این کشور  تاریخ ظلم و بی عدالتی در  شد و یکبار دیگر 

تکرار گردید.

سرپرست والیت بلخ در ادامۀ پیام خود گفته است که
می خواهم در سال روز شهادت امیر حبیب اهلل کلکانی تعهد 
یافته های  بنیاد  بر  که  کنم  تجدید  دیگر  یک بار  را  خود 
موجود، ساحه اعدام و بخشی از اعضای بدن امیر حبیب اهلل 
خان شهید دریافت شده که باید برایش آرام گاهی درست 
شود. من آماده ام بدون در نظر داشت روابط تباری بلکه 
به منظور ارج گذاری به شخصیت یک امیر صادق و خادم، 
در صورتی که ساخت این آرام گاه با مشارکت دوست داران 
را  سهم  اعظم  بخش  گردد،  اعمار  شهید،  حبیب اهلل  امیر 
به دوش گیرم و در غیر آن، تمامی مصارف اعمار آرام گاه 
ایشان را با همۀ امکاناتی که شایستۀ شأن آن پادشاه فقید 

باشد، را شخصًا به دوش گیرم و کار آنرا آغاز کنم. 
با  پیوند  در  که  کرده  نشان  خاطر  بلخ  والیت  سرپرست 
خان،  حبیب اهلل  امیر  شهادت  سال روز  ششمین  و  هشتاد 
جاده یی را در بلخ به نام امیرحبیب اهلل کلکانی مسما خواهد 

کرد.
امیر حبیب اهلل کلکانی ملقب به خادم دین رسول اهلل به سال 

1890میالدی در ولسوالی کلکان والیت کابل زاده شد.
در جوانی پیشۀ دهقانی داشت و در سال 1919میالدی به 
از سه سال خدمت  بعد  پیوست و  کابل  قطعۀ عسکر در 
عدالت  مبارزۀ  به  مدت  این  در  و  گفت  ترک  را  وظیفه 
به   1929 جنوری   7 در  نهایت،  در  تا  پرداخت  خواهانه 
امیر  به نام  سال  همین  جنوری   18 در  و  کرد  حمله  کابل 

افغانستان اعالم شد.
مورخان و واقعه نگاران زیادی درباره اش ابراز نظر کرده 
هم  شماری  و  قهرمان  یی  عده  دزد،  را  او  برخی  اند، 

امیرحبیب اهلل کلکانی را یک عیار خوانده اند.
سلطنت  ماه  نُه  از  بعد  یارانش  و  کلکانی  حبیب اهلل  امیر 
به  نادرخان  توسط  امروز،  از  پیش  سال  شش  و  هشتاد 

شهادت رسیدند.
شهادت  سال روز  ششمین  و  هشتاد  کننده گان  برگزار 
نشر  با  برنامه  اخیر  در  یارانش  و  کلکانی  امیرحبیب اهلل 
حبیب اهلل  امیر  آرام گاه  تا  خواستند  دولت  از  قطع نامه یی 
محالت  از  یکی  در  و  کرده  تثبیت  را  یارانش  و  کلکانی 
با  کشور  جمهور  روسای  و  شاهان  سایر  مانند  پایتخت 

تشریفات ویژه و رسمی مجدداً به خاک بسپارند.

آلمان فضا را بر مهاجرین افغانستان تنگ می کند
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ورزش
اعالم تیم منتخب هفته چهارم 

مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

ستاره پرتغالی 
در انـدیشه تـرک رئـال

همچنین  او  نیست.  بهتر  و سوآرس  نیمار  از  او  می گوید  بارسلونا  ستاره  فوق 
عنوان کرد بارسا به او متکی نیست.

به  گزارش گلوبو، پس از مصدومیت لیونل مسی، د ر  بازی با الس پاالماس خیلی 
نتایج ضعیفی را  بارسلونا نگران بودند که تیمشان در غیاب مسی  از هو اد ا ران 
کسب کند، ولی درخشش سوآرس و نیمار در ترکیب آبی – اناریها  باعث شد 
تا نتایج بارسلونا تغییر چندانی با زمان مسی نکند و این تیم هم امتیاز با ر ئال  

ماد رید در صدر جدول لیگا قرار گیرد.
مسی که این روزها تماشاگر بازی های بارسلونا است در بازی با باته بوریسف 
نزدیک  از  را  تیمش  عملکرد  و  نوکمپ حاضر شد  ورزشگاه  در  نیز  بالروس 
مشاهده کرد. دیداری که بارسلونا توانست با دو گل نیمار و یک گل سوآرس با 

نتیجه  سه بر صفر به پیروزی برسد.
لیونل مسی درباره درخشش نیمار و سوآرس گفت: نیمار و سوآرس فوق العاده  
بودند. آنها عملکرد بسیار خوبی در ترکیب بارسلونا از خود نشان دادند. آنها در 
این چند بازی کیفیت باالی خودشان را به خوبی نشان دادند . به همین خاطر 

برایشان خیلی خوشحال هستم.
او در ادامه گفت: بین ما مهاجمان بارسلونا ر قا بتی نیست. این نیز درست نیست 
که من بهتر از دو مهاجم دیگر هستم،  بلکه هماهنگی بین ما بیشتر است. همان 
طور که در این چند روزه مشخص شد بارسلونا به من وابسته نیست و در غیاب 

من نیز توانسته با دو مهاجم عملکرد خوبی داشته باشد.
بارسلونا در روی سکوی تماشاگران آسان نیست و برای من غیر  بازی  دیدن 
عادی است، ولی باید دوران مصدومیتم به خوبی و کامل به پایان برسد تا بتوانم 
به خوبی به ترکیب تیم بازگردم. ما امسال می خواهیم قهرمانی مان را در لیگا و 
لیگ قهرمانان تکرار کنیم. می دانیم که این کار سخت و دشواری است چرا که 
هر تیمی که در برابر بارسلونا بازی می کند انگیزه بسیار زیادی دارد و می خواهد 

ما را متوقف کند.
بارسلونا که به همراه ر ئال  ماد رید در صدر جدول لیگا قرار دارد و با نزدیک 
شدن به اولین ال کالسیکوی فصل بازی هایی که تحت تاثیر قرار گرفته است 

باید در هفته  یازدهم لیگا برابر ویارئال به میدان برود.

ستاره برزیلی بارسلونا مدعی شد که عالقه یی به تماشای فوتبال ندارد و تأکید 
کرد ال کالسیکوی پیش رو بازی دشواری خواهد بود.

تا شروع اولین ال کالسیکوی فصل تنها 15 روز دیگر باقی مانده است، جایی که 
دو تیم رئال مادرید و بارسلونا در تایخ 21 نومبر 2015 در ورزشگاه سانتیاگو 
این  به  نزدیک شدن  با  بارسلونا  برزیلی  ستاره  می روند.  هم  مصاف  به  برنابئو 
بهترین  از  مادریدی یکی  به سفیدپوشان  اولین گلش  رقابت حساس گفت که 

لحظات زندگی اش را به وجود آورده است.

اسپورتس«  »بی این  تلویزیونی  شبکه  با  گفت و گو  در  نیمار 
گفت: جدال برزیل و آرژانتین خیلی شبیه به تقابل بارسلونا 
دشواری  بازی  پیش رو  ال کالسیکوی  است.  مادرید  رئال  و 
همان  به  چون  است،  من  سال  بهترین  امسال  شد.  خواهد 
خیلی  بابت  این  از  و  دارم  دوست  که  می کنم  بازی  روشی 
خوشحالم. حاال احساس می کنم در خانه هستم. سال اولم در 
بارسلونا سال یادگیری بود و سال دوم در این تیم اوضاعم 

بهتر شد.
وی افزود: همیشه عاشق سبک بازی بارسلونا و بازیکنانش 
بوده ام. حاال هم خودم را با سبک بازی آنها وفق داده ام. من 
و سوارز هم باید با حرکات خود فضای الزم برای دریافت 
پاس از این بازیکنان فوق العاده را پیدا کنیم. نمی دانم که ما 
سه نفر )لیونل مسی، لوئیز سوارز و نیمار( بهترین بازیکنان 
جهان هستیم یا خیر ولی این را می دانم که ما بازیکنان بزرگی 
در بارسلونا داریم. امیدوارم بتوانیم سال های بیشتری در اوج 

باشیم.
اینکه  به  اشاره  با  کاتالونیا  آبی و اناری پوشان  برزیلی  ستاره 
داشت:  اظهار  نمی کند،  دنبال  را  کهکشانی  ها  بازی های 
تماشای  به  نمی کنم، عالقه ای  بازی  بارسلونا  برای  که  وقتی 
بازی های فوتبال ندارم. در ضمن تمایلی به تماشای بازی های 
رئال مادرید ندارم و در مورد بازی های دیگر هم این موضوع 

صدق می کند. در مورد چیزی هم که ندیده ام، نمی توانم اظهارنظر کنم.
نیمار که نامش در فهرست 23 کاندیدای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان در 
با تیم  سال 2015 قرار دارد، تأکید کرد: برای من مهم کسب عناوین قهرمانی 
است. رقابت برای کسب عنوان توپ طال هم همیشه بین کریستیانو رونالدو و 
لیونل مسی است، دو بازیکنی که متعلق به سیاره ای دیگر هستند. به هر حال به 

این چیزها توجهی ندارم و می خواهم به هم تیمی هایم کمک کند.

اتحادیه فوتبال اروپا تیم منتخب دور چهارم از مرحله گروهی 
معتبرترین رقابت باشگاهی اروپا را معرفی کرد.

قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  از  چهارم  هفته  منتخب  تیم  در 
شده،  اعالم  )یوفا(  اروپا  فوتبال  اتحادیه  جانب  از  که  اروپا 
تیم های یوونتوس و بایرن مونیخ با داشتن دو بازیکن بیشترین 

سهم را دارند.
تیم منتخب هفته چهارم لیگ قهرمانان با سیستم بازی »4-3-3« 

به شرح زیر است:
دروازه بان: جان لوئیجی بوفون )یوونتوس(

مدافعان: دیوید آالبا )بایرن مونیخ(، ناچو )رئال مادرید(، کریس 
اسمالینگ )منچستریونایتد( و استفان لیشتن اشتاینر )یوونتوس(

کومس  اسون  )منچسترسیتی(،  استرلینگ  رحیم  هافبک ها: 
)خنت( و ویلیان )چلسی(

مهاجمان: نیمار )بارسلونا(، فیلیپه پاردو )المپیاکوس( و توماس 
مولر )بایرن مونیخ(

مهاجم رئال مادرید دوست دارد در تیم لوران بالن بازی کند.
و  مادرید  رئال  های  تیم  دیدار  پایان  از  پس  گزارش آس،  به 
پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان کریستیانو رونالدو در گوش 
سرمربی تیم فرانسوی چیزی گفت که پس از دو روز روزنامه 
رئال  مهاجم  کرد.  منتشر  را  سخنان  آن  پاریسین  لو  فرانسوی 
مادرید به لوران بالن گفت: تیم تو خیلی خوب بازی می کند 

و خیلی دوست دارم با شما همکاری کنم.
رئال  مهاجم  رویای خرید  در  ژرمن  پاری سن  قطری  مالکان 
سال  تابستان  در  ابراهیموویچ  زالتان  قرارداد  هستند.  مادرید 
آینده با این باشگاه پایان می پذیرد و پاریسی ها به دنبال جذب 
ستاره ای دیگر هستند تا تیم خود را در همین سطح نگه دارند.

این روزنامه در ادامه نوشت: کریستیانو پنهانی برای آینده اش 
برنامه ریزی کرده و می خواهد رئال را ترک کند. به نظر می رسد 
او پاری سن ژرمن را انتخاب کرده ولی فعال در ماه نوامبر به 

سر می بریم و در تابستان شرایط فرق خواهد کرد.

مسـی:

 از سـوآرس و نیمـار بهتـر نیستم

نیمار:

 بـازی هـای ریـال را نمـی بینـم
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

صندوق بین المللی پول در حالی پس از 10 روز مذاکره با مقامات اسالم آباد در 
دبی، دهمین نوبت پرداخت از وام 6 میلیارد و 700 میلیون دالری به پاکستان 
را تصویب کرده که مقدار بازپرداخت های خارجی سال های گذشته این کشور 

افزایش یافته است.
وام  پرداخت  از  نوبت  پول دهمین  بین المللی  نیوز، صندوق  داون  به گزارش 
6 میلیارد دالری به مبلغ 502 میلیون دالر را باوجود کسری بودجه و شکست 

اهداف اسالم آباد، تصویب کرد.
صندوق بین المللی پول وام 6 میلیارد دالری به پاکستان را در سال 2013 میالدی 

تصویب کرده بود.
صندوق  هیئت  رییس  فنگر  هیرالد  و  پاکستان  خزانه داری  وزیر  دار  اسحاق 
بین المللی پول پس از مذاکرات ده روزه در دبی، کنفرانس مطبوعاتی مشترک 

در اسالم آباد برگزار کردند.
اعالم  مشترک  کنفرانس  این  در  پول  بین المللی  صندوق  و  اسالم آباد  مقامات 
به  دالر  میلیون   502 مبلغ  به  میلیارددالری   6 وام  از  بخش  دهمین  که  کردند 

پاکستان را ماه آینده میالدی به این کشور تحویل خواهد داد.
به گفته رئیس هیئت صندوق بین المللی پول، پاکستان باید به اهدافی در بخش 
وضع مالیات، اصالحات، انرژی، تجدید ساختار و خصوصی سازی شرکت های 

دولتی و فضای مناسب برای سرمایه گذاری دست یابد.
با این حال، وزیر خزانه داری پاکستان با اعتراف به ناکامی در دستیابی اهداف 
این کشور گفت که پاکستان به احتمال زیاد در ماه جاری میالدی، 500 میلیون 
دالر از بانک جهانی و 400 میلیون دالر نیز از بانک توسعه آسیای قرض بگیرد.
صندوق بین المللی پول در سپتامبر سال 2013 میالدی کمک 6 میلیارد و 700 
میلیون دالری به پاکستان را تصویب کرده بود که تاکنون 2 میلیارد و 200 میلیون 

دالر از آن در 4 نوبت در اختیار این کشور قرار گرفته است.
پاکستان در طول 10 سال گذشته 49 میلیارد دالر وام خارجی دریافت کرده که 

که به جای استفاده مفید، یک سوم از آن  را برای حمایت از بودجه این کشور 
به مصرف رسانده است.

مقدار بازپرداخت های دو سال گذشته به دلیل وام 7.7 میلیارد دالری اسالم آباد 
از صندوق بین المللی پول )IMF( در سال 2008 میالدی افزایش یافته است.

پاکستان بر اساس تازه ترین آمارها، ساالنه 5 میلیارد دالر وام خارجی دریافت 
به طلبکاران خارجی پرداخت  را  از آن  دالر  میلیارد  نیم  تنها دو و  می کند که 

می کند و مابقی در فهرست بدهی های این کشور اضافه می شود.

یک نظر سنجی از کاهش چشمگیر میزان رضایت مندی شهروندان آلمانی از 
مرکل و دولت آلمان خبر داده و دلیل آن را احتماالً بحران مهاجرت و پناهندگی 

در کشور دانست.
بر  آلمان  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال  آلگماینه،  فرانکفورتر  روزنامه  گزارش  به 
اساس جدیدترین نظر سنجی همچنان محبوبیت و حمایت مردمی خود را از 

دست می دهد.
به نوشته روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه«، مرکل احتماال با توجه به موضع خود 
در بحران طوالنی مدت پناهندگان همچنان محبوبیت خود در بین شهروندان 

آلمانی را از دست می دهد.
میزان  آلمان در چنین شرایطی  میان بخصوص احزاب متحد مسیحی  این  در 

رضایتمندی را در بین مردم از دست می دهند.
بر اساس نتایج نظر سنجی که به سفارش »آ ار دی« آلمان روز گذشته منتشر 

شده است، تنها 49 درصد از شهروندان آلمانی هنوز از کار صدر اعظم خود 
راضی هستند که حدود پنج درصد کم تر از ماه اکتبر و 26 درصد نیز کم تر از 
شش ماه گذشته است. این در حالی است که »هورست زیهوفر«، رئیس حزب 
سوسیال مسیحی آلمان که مواضعی مخالف مرکل را در بحران پناهندگان دارد 
نسبت به ماه قبل با شش درصد افزایش رضایتمندی 45 درصد آراء مردمی را 

کسب کرد.
بر اساس این نظر سنجی هفتگی که به سفارش »آ ار دی« آلمان انجام گرفته 
متحد  احزاب  اتحادیه  های شهروندان،  یکشنبه  روز  به سوال  پاسخ  در  است 
مسیحی سه درصد آراء را از دست داده و به 37 درصد رسید. در دو ماه گذشته 

این اتحادیه حدود پنج درصد آراء خود را از دست داده است.
سوسیال دموکرات ها در مقایسه با اکتبر بدون تغییر 24 درصد آراء را کسب 
کردند، حزب سبز با یک درصد افزایش 11 درصد و چپ ها و لیبرال دموکرات 
ها هم بدون تغییر به ترتیب 9 و 5 درصد آراء را بدست آوردند. حزب ضد 
یوروی »جایگزینی برای آلمان« نیز با دو درصد افزایش هشت درصد آراء را 

بدست آورد.
قبال  در  مرکل  مواضع  از  شهروندان  درصد   39 سنجی  نظر  این  اساس  بر 
پناهندگان راضی هستند و همزمان شصت درصد کم تر راضی یا کامال ناراضی 

بودند.
بر این اساس همچنین رضایت شهروندان آلمانی از دولت آلمان در مجموع 
پایین می آید. بر این اساس 42 درصد از شهروندان کار دولت را مثبت ارزیابی 
می کنند که این پایین ترین ارزیابی در دوره قانونگذاری فعلی است. 57 درصد 
شش  افزایش  که  نبودند  راضی  اصال  یا  تر  کم  دولت  کار  از  نیز  شهروندان 

درصدی را نشان می دهد.

دریافت وام های میلیارد دالری

 و افزایش مقدار بازپرداخت های خارجی در پاکستان

کاهش چشمگیر میزان رضایتمندی شهروندان از مرکل

پولیس مالیزیا 
از ماهاتیر محمد 

بازجویی کرد

وزیر دفاع انگلیس:

 نباید برای محافظت
 از خود در برابر داعش 
به دیگران متکی باشیم

لندن  که  است  اشتباه  این  کرد:  اظهار  انگلیس  دفاع  وزیر 
برای حفاظت از خود در مقابل تروریست های داعش به 
هم پیمانانش تکیه کند و از قانونگذاران این کشور خواست 
تا مساله کشاندن حمالت هوایی علیه داعش از عراق به 

سوریه را بررسی کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهارات مایکل فالون، 
وزیر دفاع انگلیس در حالی مطرح شد که دولت این کشور 
اخیراً این مساله را که طرح کسب موافقت پارلمانی برای 
حمالت هوایی علیه داعش در سوریه را کنار گذاشته، رد 

کرد.
از  مشخصا  من  گفت:  مصاحبه یی  در  فالون  مایکل 
حقیقت  این  درباره  می خواهم  انگلیس  قانونگذاران 
بیندیشند که خیابان های انگلیس در حال حاضر با حمالت 
قلب  علیه  فرانسوی  و  استرالیایی  آمریکایی،  جنگنده های 
داعش در شمال شرق سوریه یعنی جایی که داعش خود 
را سازمان دهی و مدیریت می کند، ایمن نگه داشته می شود.
ما در  بسیار جدی علیه  تهدید  داد: داعش یک  ادامه  وی 
برای  نیست  اخالقی درست  لحاظ  به  این  است.  انگلیس 
فرانسوی،  جنگنده های  به  خیابان هایمان  نگه داشتن  ایمن 

استرالیایی یا آمریکایی تکیه کنیم.
فالون عنوان کرد: دولت انگلیس در چند هفته آینده چند 
کشور  این  قانون گذاران  برای  اطالعاتی  جلسات  سری 
برگزار خواهد کرد تا اتفاق نظر سیاسی آنها برای گسترش 

مشارکت انگلیس در جنگ علیه داعش را کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما در مقابل با داعش جدی هستیم 
در نهایت باید آماده حمله به مقرهای اصلی داعش که در 

سوریه هستند و نه عراق باشیم.

نخست وزیر  محمد،  ماهاتیر  از  جمعه  روز  مالیزیا  پولیس 
سابق این کشور بازجویی کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
سابق مالیزیا و پرسابقه ترین رهبر این کشور در حال حاضر 
در  مالیزیا  فعلی  نخست وزیر  استعفای  تقاضای  دلیل  به 
مقابل رسوایی فساد مالی دولتش تحت تحقیقات قرار دارد.
نجیب  منتقدان  سرسخت ترین  از  یکی  محمد  ماهاتیر 
رزاق، نخست وزیر فعلی مالیزیا است. نجیب رزاق به دلیل 

فشار  تحت   1MDB دولت  صندوق  مالی  فساد  رسوایی 
ژورنال  وال استریت  ماه جوالی  است.  گرفته  قرار  زیادی 
 700 حدود  که  دریافتند  مالیزیایی  بازرسان  داد:  گزارش 
میلیون دالر در جریان این رسوایی به حساب بانکی نجیب 

رزاق منتقل شده است.
اعتراضات  در  اگست  ماه  اواخر  ساله   90 محمد  ماهاتیر 
ضددولتی در شهر کوآالالمپور به شکل ناگهانی حاضر شد 
و خواهان جنبش مردمی برای سرنگون کردن نجیب رزاق 

شد.
محمد  ماهاتیر  توضیح  خواهان  کرد:  اعالم  مالیزیا  پولیس 

درباره این اظهاراتش شده است.
سوفی یوسف دستیار ماهاتیر محمد اظهار کرد که نیروهای 
او  از  تا  آمدند  وی  دفتر  به  جمعه  روز  مالیزیا  پولیس 

بازجویی کنند.
یوسف از بیان جزئیات بیشتر درباره این اتفاق خودداری 

کرد.


