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غور  به واليت  متوازن  وانکشاف  بازسازی  در عرصه های 
توجه صورت نگرفته است، در فراهم آوری خدمات صحی 
در اين واليت كم توجهی شده و مردم دهکده های واليت 

غور از خدمات ابتدايی صحی محروم اند.
مردم واليت بادغيس تا هنوز به شکل درست به خدمات 
صحی دسترسی ندارند، در اين واليت يك شفاخانه وجود 
دارد كه وزارت صحت جهت فراهم آوری خدمات صحی به 
مردم با يك نهادهای خصوصی قرارداد بسته است و اين 

نهاد خدمات صحی را به مردم ارايه نمی كند.
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آب ، عنرص مهم واساسی در زنده گی
آب در زندگی متام انسان ها وسایر جانوران  ، دارای اهمیت ویژه  بوده ویک عنرص مهم پنداشته  میشود که بدون آن تداوم زندگی ، ناممکن می باشد . واما دراین میان آب آشامیدنی صحی ، نیاز انکار 

ناپذیریست که عدم دسرتسی به آن تهدید بزرگی به هستی خواهد بود وادامه و استمرار زنده گی را به چالش مواجه خواهد ساخت. لهذا تصادفی نیست که آب را مایۀ حیات نامیده اند.

قریۀملک ها ، یکی از روستاهای ولسوالی خوشی والیت لوگربوده که مردم آن  ازمدتها بدینسو درزمینۀ تهیۀ آب آشامیدنی صحی به مشکل بزرگی مواجه بودند که این معضله موجب  خطرات جدی دررابطه با 

صحت مردم نیز گردیده بود. این روستا متشکل از۸۸ فامیل استودرچهارکیلو مرتی بازار ولسوالی مذکور موقعیت دارد . پیشۀ اهالی این قریه زراعت ومالداری بوده که درجریان سال زمین های زراعتی خویش 

را دوبار کشت منوده وبهرتین حاصالت شان را گندم ، شالی ، ماش، جواری وغیره را تشکیل میدهند.اما چنانچه یاد شد ، مردم روستای ملک ها بنا برعدم دسرتسی به آب صحی ،روزگار سختی را سپری 

میکردند وروزی نبود که کودکان ، پیر مردان و سایر باشنده گان آسیب پذیر روستا با بیامری های مکروبی دست وگریبان نگردند و این پیشامد زنده گی شان را تهدیدنکند.

غالم محمد یکنت ازباشنده گان این قریه که سی و پنج ساله است وصاحب سه دخرت و یک پرسمیباشد . او که وظیفۀ ریاست شورای انکشافی قریه  را نیز به عهده دارد ، نظرخویش را چنین بیان منود :

» قبآل اهالی این قریه آب صحی آشامیدنی مورد رضورت خویش را به مشکل بدست می آوردند ، زیرا  درقدم نخست چاه مناسب درقریه وجود نداست واگراحیانًاکدام چاهی هم بود ، مسافت آن از خانۀ اهالی 

قریه زیاد بود و مردم هرروز ، فاصلۀ زیاد راباپای پیاده غرض بدست آوردن آب می پیمودند وچندین دقیقه درصف ، منتظر میامندندتا برای آنها نوبت میرسید.آب را نیز توسط دلو وریسامن وگاهی هم با چرخ 

ازچاه  بیرون میکرد ند. اینکار از یک جهت برای اطفال وخانم ها خیلی دشوار بود از جانب دیگر مردم مجبور بودند قسمت زیاد روز شان را برای بدست آوردن یک جرعه آب سپری منایند.«

ناظرعلی ،  باشندۀ دیگرقریه در مورد، میگوید :

» قبل از اینکه قریه ما تحت پوشش برنامۀ همبستګی قرار گیرد ، مردم ما با مشکالت گوناگون دست وپنجه نرم میکردند. درقریه آب صحی برای نوشیدن نبود ، دربسیاری جاهای روستای ما ، مردم منتظر 

میشدند تاباران ببارد وبعدًا  آب باران  را در حوضچه های غیر صحی  جمع آوری میکردند که حدود  ۵۰٪ آب مذکور را گل وخت ، تشکیل میداد . مردم برای استفاده از این آّب ، مدتی انتظار میکشیدند تا گل 

آن ته نشین شود وبعدآ آنرا در کوزه ها پر کرده وبرای نوشیدن و پخت وپز به خانه میربدند . همه میدانستند که آب مذکوراز لحاظ صحی مطمنئ نبوده وباعث ایجاد مریضی های گوناگون مثل اسهال ،پیچش 

، وغیره میگردد ولی مجبورًا از آن استفاده میکردند . «

خوشبختانه ورارت احیا وانکشاف دهات به رسوقت مردم این روستا رسید و زمانیکه قریۀ مذکور تحت پوشش دور دوم برنامۀ همبستگی ملی قرارگرفت ، مردمبا هم گردآمدند و شورای انکشافی شانرا ایجاد 

کردند. سپس با طرح پالن انکشافی ، پروژۀشبکۀ آبرسانی راکه یکی ازآرمان های دیرین و نیاز مربم شان بود، دراولویت قراردادند وبا شو وشعف آن را د رعمل تطبیق منودند.  اینک مردم قریه از آب چاه های 

عمیق وصحی که با متام اصول واستانداردهای صحی مطابق است ، بهره مند شده وآب صحی مینوشند ، لهذا ، تا حدود زیادی ابتال به امراص مکروبی  از روستای شان رخت سفر بسته است . باید یاد آور شد 

که پروژۀ متذکره به هزینۀمجموعی )۹۶۸۰۰۰( افغانی که از جمله )۸۸۰۰۰۰( افغانی آن سهم برنامه و)۸۸۰۰۰( افغانی سهم مردم قریه می باشد ، تکمیل وبه بهره برداری سپرده شد . اکنون مردم با سهولت 

زیاد ، درنزدیکی خانه های شان از آب آشامیدنی صحی استفاده میکنند و دیگر مجبور نیستند فاصله های زیاد را بخاطر دسرتسی به آب بپیامیند و بیشرت وقت شانرا دراین راستا ضایع منایند .

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا وانکشاف دهات

عطا محمد نور:

بلخ را تصفیه کردیم

وزارت صحت عامه:
90 درصد مردم به خدمات 

صحی دست رسی دارند



ولسـوالی شـیندند هـرات، این روزهـا یک بارِ 
دیگـر صحنـۀ درگیری هـای مخـوف میـان دو 
جنـاِح طالبـان بـود. افـراد مـا محمد رسـول، 
منصـور  محمـد  اختـر  مـا  مخالـِف  شـاخۀ 
بـه رهبـری مـا ننگیالـی و افـراد وابسـته بـه 
بـه رهبـری مـا  مـا محمـد اختـر منصـور 
عبدالصمـد بـه جـاِن هـم افتادنـد و بر اسـاس 
افـراد  از  تـن  صـد  دو  حـدود  گزارش هـا، 

یکدیگـر را کشـتند. 
گفتـه می شـود کـه در ایـن درگیری ها که سـه 
روزِ متوالـی ادامـه داشـت، به افـراد غیرنظامی 
برخـی  و  شـده  وارد  زیـادی  نیـز خسـاراِت 
خانواده هـا بـه دلیِل شـدِت درگیری هـا منطقه 

را تـرک کرده انـد.
بـر اسـاس گزارش هایـی کـه وجـود دارد و 
شـکایت هایی کـه در فضـای مجـازی بازتاب 
یافتـه، دولـت خـود را در ایـن درگیری هـا ها 
دخیـل نسـاخته و حتـا نسـبت بـه وضعیـت 
ایـن  اسـت.  نکـرده  اقدامـی  غیرنظامیـان 
درگیـری خونیـن در منطقۀ پُرجنجـاِل زیرکوه 
شـیندند رخ داده اسـت؛ منطقه یی که در پانزده 
سـال گذشـته، همـواره شـاهد درگیری هـا و 
تنش هـای خونیـن میـان جناح هـای مختلـف 

اسـت.  بوده 
ولسـوالی شـیندند بـه دلیـِل همجـواری با دو 
والیـت فـراه و هلمنـد، یکـی از مناطـق تحت 
اکثـر  در  گـروه  ایـن  و  اسـت  طالبـان  نفـوذ 
مواقـع از همیـن منفـذ بـرای وارد شـدن بـه 
شـهر و دیگـر ولسـوالی های هـرات اسـتفاده 
کـرده اسـت. اما آن چـه کـه در شـیندند اتفاق 
افتـاده، چیـزی غیرمترقبـه و غیرمنتظـره نبوده 
درگیـر  یکدیگـر  بـا  کـه  هـم  گروه هایـی  و 
شـده اند، گروه هـای ناشـناخته و دور و بیگانـه 

نبوده انـد.

 مـا ننگیالـی فرزنـد امـان اهلل اسـت کـه در 
درگیری هـای سـال های 1381 و 1384، علـم 
مخالفـت بـا اسـماعیل خان والی وقـِت هرات 
را بلنـد کـرد. ایـن فرمانـده مخالف کـه زمانی 
عضویـت حزب اسـامی را داشـت، از سـوی 
حلقـات مشـخصی در کابـل حمایـت می شـد 
و حتـا تشـویق می شـد کـه بـا اسـماعیل خان 

 . بجنگد
اکثـِر سـاکناِن شـیندند پشـتون انـد، فرمانـده 
همیـن  از  او  کابلـِی  حامیـان  و  امـان اهلل 
اسـماعیل خان  بـا  جنـگ  بـرای  ویژه گـی 
مشـروعیت به دسـت می آوردنـد. در آن زمان، 
حـِق  به اصطـاح  خواهـاِن  امـان اهلل  فرمانـده 
بـود. پـس  »پشـتون«ها در حاکمیـت هـرات 
منجـر  کـه  هـرات  خونیـِن  درگیری هـای  از 
بـه برکنـاری اسـماعیل خان از این شـهر شـد، 
فرمانـده امـان اهلل ظاهـراً چیِز خاصی به دسـت 
نیـاورد و بـه همیـن دلیـل، بـه حامیـان کابلِی 
خـود پشـت کـرد و به گـروه طالبان پیوسـت. 
از آن زمـان بـه بعـد، خانـۀ فرمانده امـان اهلل و 
زیرکـوه شـیندند، بـه مرکـز تجمـع طالبـان در 
غرب کشـور تبدیل شـد. این مسـأله باعِث آن 
شـد که کاسـۀ صبـِر نیروهـای ناتو به سـر آید 

و بـه سـراغ امـان اهلل و افـرادش برونـد. 
بـا  درگیـری  یـک  از  پـس  امـان اهلل  فرمانـده 
نیروهـای امریکایـی، همـراه بـا شـمار زیادی 
از افـرادش در یـک حملـۀ هوایـی نیروهـای 
امریکایـی کشـته شـد؛ همـان رویـدادی کـه 
منجـر بـه کشـته شـدِن ده هـا غیرنظامـی شـد 
پیشـیِن  جمهـوری  رییـس  کـرزی  حامـد  و 
سـاکنان  از  عذرخواهـی  بـرای  افغانسـتان 

ولسـوالی شـیندند، بـه ایـن منطقـه رفـت.
 امـا وضعیـت شـیندند پـس از مـرگ فرمانده 
امـان اهلل نیـز بـه حالِت عـادی برنگشـت. پس 

مـرگ او، پسـرش ننگیالـی کـه حـاال پیشـوند 
مـا را نیـز بـه آن عاوه کـرده بـود، حمایتش 
بـا  را از طالبـان اعـام کـرد و راه مخالفـت 
در  سـال ها  او  گرفـت.  پیـش  در  را  دولـت 
زیرکـوه شـیندند با دولـت و نیروهای خارجی 
پیشـین  جنگیـد. ولـی مـرگ ماعمـر رهبـر 
طالبـان، دو دسـته گی را وارد ایـن منطقـه نیـز 

 . د کر
 مـا محمـد رسـول کـه حـاال بیـرق مخالفت 
فعلـی  رهبـر  منصـور  اختـر  محمـد  مـا  بـا 
طالبـان را بلنـد کرده اسـت، بیشـترین حمایت 
و نفـوذ خـود را از مناطـق غـرِب افغانسـتان 
بـه دسـت مـی آورد. او بـرای نخسـتین بار از 
همیـن زیرکـوه شـیندند اعام اسـتقال کرد و 
راه خـود را از مـا محمـد اختـر منصـور جدا 
سـاخت. جدایـی مـا محمـد رسـول از بدنـۀ 
طالبـان سـبب شـد که عده یـی از طالبـان به او 
بپیوندنـد و عده یـی دیگـر، همچنـان در گروه 
قبلـی تحـت فرمان اختـر محمد منصـور باقی 

 . نند بما
حـاال گفتـه می شـود کـه پـس از درگیری های 
خونیـِن روزهای اخیـر، ما ننگیالـی به دولت 
پیوسـته اسـت. ایـن خبـر اگر درسـت باشـد، 
بایـد منتظـر رویدادهـای بعدی در ایـن منطقۀ 
آشـوب زده از غرِب کشـور بود. زیرا پیوسـتِن 
او بـه دولت می توانـد گروه های دیگـِر طالبان 
را وارد منطقـه کنـد تا وضعیت مـا ننگیالی را 

مشـخص کنند. 
بـه هـر حـال، آن چـه در شـیندند می گـذرد، 
بیشـتر از آن کـه ریشـه در مناسـبات گروه های 
مخالـِف دولـت داشـته باشـد، ریشـه در زد و 
بندهـا و مناسـبات قومـی و تبـاری در دروِن 

دسـتگاهِ دولـت دارد.  
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احمــد عمران

در شیندند
چـه مـی گذرد؟

 

یافتن  دست  انتظار  در  روزها،  این  در  نماینده گان  مجلس 
به فرمان تقنینی در بارۀ اصاح نهادهای انتخاباتی و قانون 
باید  فرمان، کمیته گزینش هم  این  بنیاد  بر  انتخابات است. 
است  نرسیده  مجلس  به  فرمان  هنوز  کند.  آغاز  را  کارش 
ریاست  اما  اند.  شده  نشر  آن  شدن  مفقود  از  خبرهایی  و 
یا  دیروز(  امروز)  شام  تا  که  بود  گفته  دیروز  جمهوری 
قرار  مجلس  اختیار  در  و  می شود  امضا  فرمان  فردا)امروز( 
نماینده  حذف  از  اکنون  همین  نگرانی هایی  اما  می گیرد. 
رییسان  جادادن  نیز  و  گزینش  کمیته  ترکیب  در  رسانه ها 
شورای ملی، دادگاه عالی کشور و کمیسیون حقوق بشر در 
ترکیب کمیته گزینش در این فرمان نگرانی هایی را به وجود 
آورده است.  این درحالی ست که کمیتۀ گزینش، بر اثر کار 
بود و  فعال شده  انتخاباتی  نهادهای  کمیسیون ویژۀ اصاح 
باید کارش را طی فرماِن رییس جمهور آغاز می کرد، اما فرمان 
رییس جمهوری توسط مجلس نماینده گان مسترد گردید. رد 
و  گزینش  کمیتۀ  کارِ  که  شد  سبب  رییس جمهوری  فرمان 
کارِ چندین ماهۀ کمیسیوِن اصاح نهادهای انتخاباتی با خاک 
یکسان شود و هیچ ورقی برای اصاح به نهادهای انتخاباتی 
و  معرفی  مسوولیت  که  کمیته  این  اعضای  نشود.  فرستاده 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  صاحیت های  بررسِی 
اند و قبًا معرفی شده بودند و  به عهده داشتند، هفت نفر 
کارشان را به تاریخ دهم جدی سال جاری آغاز کردند. اما 
نهادهای  تقنینی رییس جمهور در مورد اصاح  با رد فرمان 
حاال  اما  شد.  مواجه  قانونی  خای  با  آنان  کارِ  انتخاباتی، 
کمیته  این  که  می دهد  نشان  گزینش  کمیتۀ  جدیِد  ترکیب 
و  است  جمهوری  ریاست  سیطرۀ  تحِت  و  دولتی  بیشتر 
نمی تواند بازدهِی بهتری از کمتیۀ گزینِش دوران حامد کرزی 
داشته باشد. در دوران حامد کرزی، کمیتۀ گزینش با ساختارِ 
نادمکراتیک،  بسیار  روند  یک  در  و  گرفت  شکل  مشابهی 
انتخاباتی  نهادهای  به ریاست ها و کمیشنری های  افرادی را 
به  را  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  که  کرد  معرفی 
گنـد کشیدند و آبروی دمکراسی و مردم ساالری را از بین 
بردند. حاال هم همین ترکیب جدیِد کمیتۀ گزینش، در واقع 
همان ترکیِب سابقۀ دوراِن حامد کرزی است و به معنای آن 
است که افرادی خاص، ریاست جمهوری را وارد به مهندسِی 
نهادهای  شکل گیری  از  و  ساخته اند  انتخاباتی  نهادهای 
می کنند.  جلوگیری  مردم  اعتمادِ  قابل  و  انتخاباتی  مستقِل 
برده اند،  نفع  تقلب  از  که  آنانی  و  ریاست جمهوری  مسلمًا 
برگزار شود  به صورِت شفاف  انتخابات  اجازه نمی دهند که 
انتخاباتی گماشته  افراد غیرخودی شان، در کمیسیون های  و 
کمتیۀ  در  جدید  ترکیِب  از  ریاست جمهوری  هدِف  شوند. 
گزینش، فرمایشی ساختِن نهادهای انتخاباتی و از آن طریق، 
مصادرۀ آرای مردم در انتخابات است و این گونه، توافق نامۀ 
انتخاباتی با مانعی بزرگ مواجه  سیاسی و اصاِح نهادهای 
که  باشد  می تواند  این  کار،  خوب ترین  بنابرین،  می گردد. 
کمیتۀ گزینِش کنونی کارش را آغاز کند و نهادهای مدنی، 
که  ندهند  اجازه  بین المللی،  همکاران  و  مردم  و  رسانه ها 
آقای غنی مثل آقای کرزی، کمیتۀ گزینِش فرمایشی به وجود 
بن بست  به  دمکراتیک  پروسه های  دیگر  بارِ  یک  و  بیاورد 
مواجه شود. کنار زدن نماینده رسانه های از کمیته گزینش 
و نیز آوردن افراد ارشد دولتی در ترکیب آن دیگر این کمیته 
نگران  انتخابات  آینده  از  را  مردم  و  کند  می  اعتبار  فاقد  را 
اعمال  شود  می  گفته  که  جدیدی  باترکیب  زیرا  سازد.  می 
شدنی است، مردم فقط می تواند شاهد حضور افرادی مثلی 
را  انتخابات  که  باشند  انتخاباتی  های  کمیسیون  در  کسانی 
اگر  بودند.  رسانده  کرسی  به  را  تقلب  و  کشانده  بحران  به 
است  ندارد چرا تاش کرده  نیتی  ریاست جمهوری چنین 
این کمیته سازد  به فرمان را شامل  افراد دولتی و گوش  تا 
و از وجود افراد مستقل و بی طرف جلوگیری کند. بنابراین 
انتخابات  روند  از  کننده  نهادهای حمایت  و  جامعه جهانی 
باید به چنین کاری اجازه ندهند.  در عین حال هنوز فرصت 
باقی است تا ریاست جمهوری به منافع ملی مردم افغانستان 
بیاندیشد و از مهندسی کمیته گزینش خود داری کند؛ زیرا نه 

خیر ملت دران است و نه هم از دولت.

ریاست جمهوری از مهندسی 
کمتیه گزینش دست بکشد
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اكثِر ساكناِن شيندند پشتون اند، فرمانده امان اهلل و حاميان كابلِی او از همين ويژه گی برای جنگ با اسماعيل خان مشروعيت 
به دست می آوردند. در آن زمان، فرمانده امان اهلل خواهاِن به اصطالح حِق »پشتون«ها در حاكميت هرات بود. پس از درگيری های 
خونيِن هرات كه منجر به بركناری اسماعيل خان از اين شهر شد، فرمانده امان اهلل ظاهراً چيِز خاصی به دست نياورد و به همين 
دليل، به حاميان كابلِی خود پشت كرد و به گروه طالبان پيوست. از آن زمان به بعد، خانۀ فرمانده امان اهلل و زيركوه شيندند، به 

مركز تجمع طالبان در غرب كشور تبديل شد
و  بندها  و  زد  در  ريشه  باشد،  داشته  دولت  مخالِف  گروه های  مناسبات  در  ريشه  آن كه  از  بيشتر  می گذرد،  در شيندند  آن چه 

مناسبات قومی و تباری در دروِن دستگاِه دولت دارد   
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وزارت صحت عامه:

90 درصد مردم به خدمات صحی دست رسی دارند
نماینده گان والیات محروم: از خدمات صحی بهره مند نیستیم

خدمات  از  مردم  دست  دور  والیات  در 
اولیۀ صحی محروم اند و در شفاخانه ها  و 
کلینیک های این  والیات، پزشکان مسلکی 

وجود ندارد.
بادغیس،  مردم  نماینده گان  از  برخی 
این  بیان  با  مجلس  در  غور  و  دایکندی 
مطلب می گویند: وقتی  مردم بیماران خود 
را از والیات دور به کابل و والیات دیگر 
دلیل  به  بیماران  از  انتقال می دهند، برخی 

طوالنی بودن راه ها جان  می بازند.
صحی  وضیعت  از  مردم  می گویند:  آنان 
در  و   نیستند  راضی  والیات  این  در 
ندارد  وجود  پزشک  محلی  کلینیک های 
اشغال وظیفه  پزشک  عنوان  به  نرس ها  و 

کرده اند.
اما، مسووالن وزارت صحت می گویند که 
که  می دهد  نشان  شده  انجام  سروی های 
88 درصد مردم مناطق دور دست پس طی 
کردن راه های طویل به شفاخانه  ها مراجعه 
به  در شهرها  مردم  و 100درصد  می کنند 

خدمات صحی دسترسی دارند.
 90 افغانستان  تمام  در  می گو یند:  آنان 
راه  های  کردن  طی  از  پس  مردم  درصد 

طویل به مراکز صحی مراجعه می کنند.
ارزیابی  عمومی  رییس  سیدزی  عطاواهلل 
در  عامه  صحت  وزارت  صحی  خدمات 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گو  گفت و 
صحت  وزارت  که  را  صحی  خدمات 
قراردادی در  نهادهای  برخی  توسط  عامه 

صحت  بر  بیشتر  می کند،  تطبیق  والیات 
واکسیناسیون،  تطبیق  کودک،  و  مادر  
صحت روانی و ...، است که توسط بیش 

از 2 هزار و 47 نهاد تطبیق می شود.
به گفتۀ او، سروی هایی که انجام شده نشان 
می دهد که بیشتر از 88 درصد مردم مناطق 
ساعت ها  کردن  طی  از  پس  دست  دور 
راه  پیاده به مراکز خدمات صحی مراجعه 
به  در شهرها  مردم  و 100درصد  می کنند 

خدمات صحی دسترسی دارند.
 90 افغانستان  مناطق  تمام  در  افزود:  او 
درصد مردم پس از طی کردن شش ساعت 
راه پیاده به مراکز خدمات صحی مراجعه 

می کنند. 
برخی  در  افزود:  تأکید  با  سیدزی  آقای 
ولی  دارد،  وجود  کلینیک ها  مناطق 
دارند  که  عرفی  و  عنعنات  نسبت  مردم 
نمی خواهند به  آن مراجعه کنند تا والدت 
این کار  بگیرد،  قابله ها صور ت  نظر  زیر 
خطر   با  خانه ها  در  والدت  شده  باعث 

مرگ مادر و کودک تمام شود.
وزارت  صحی  خدمات  ارزیابی  رییس 
ایجاد  به   وزارت  این  افزود:  عامه  صحت 
کلینیک ها در مناطق دور دست و تشویق 
والدت  وقت  در  کردن  مراجعه  به  مردم 
و...، به کلینک ها و شفاخانه ها، برنامه هایی 
را روی دست دارد که با عملی شدن آن 

مشکات کاهش می یابد.
درصد   60 حاضر  حال  در  او،  گفتۀ  به 
والدت  در خانه ها صورت می گیرد و 40 
درصد از کودکان توسط خانواده های شان 
محروم   واکسیناسیون  برنامۀ  تطبیق  از 

بخش  در  عامه   وزارت صحت  می شوند، 
ارتقا صحت از طریق رسانه ها به مردم پیام  
می دهد که در وقت والدت به نزدیکترین 
و  کنند  مراجعه  کلینیک  یا  شفاخانه  

کودکان شان را واکسیناسیون نمایند.
آقای سیدزی تصریح کرد: سروی هایی را 
که وزارت صحت انجام داده است نشان 
شفاخانه های  و  کلینک ها  در  که  می دهد 
و  زن، جراح  پزشکان  دور دست،  مناطق 
قابله ها وجود ندارند که مردم با مشکات 

زیاد روبرو اند. 
در این حال، کرام الدین رضا زاده نماینده 
مردم غور در مجلس نماینده گان می گوید: 
دست  دور  والیات  از  یکی  غور  والیت 
است و راه های صعب العبور آن باعث شده 
که  صحی   خدمات  به  کمتر  آن  مردم  که 
در مرکز آن والیت است دسترسی داشته 

باشند.
آقای رضازاده افزود: در والیت غور یک 

کوچک  شفاخانه  دو  و  مرکزی  شفاخانه 
که  دارد  وجود  آن  ولسوالی  دو  در  دیگر 
به تمام مردم  این والیت کفایت نمی کند.

به گفتۀ او، مردم غور در فصل زمستان به 
صحی  خدمات  بخش  در  زیاد  مشکات 
روبرو می شوند؛ برخی راه های  روستا ها به 
مرکز در این فصل بسته می شوند و مردم 
داده  انتقال  صحی  مرکز  به  شان  بیماران 

نمی توانند.
مردم  نماینده  عبدالرحیم  قاضی  هم چنان، 
بادغیس در مجلس نماینده گان می گوید: 
شکل  به  هنوز  تا  بادغیس  والیت  مردم 
دسترسی  صحی  خدمات  به  درست 
ندارند، در این والیت یک شفاخانه وجود 
دارد که وزارت صحت جهت فراهم آوری 
نهادهای  یک  با  مردم  به  صحی  خدمات 
نهاد  این  و  است  بسته  قرارداد  خصوصی 

خدمات صحی را به مردم ارایه نمی کند.
و  بادغیس  مردم  افزود:  عبدالرحیم  آقای 
این  در  صحی  وضیعت  آن  نماینده های 
که  کلینیک   38 در  نیستند،  راضی  والیت 
دارد  وجود  بادغیس  والیت  محات  در 
به  نرس ها  برخی  نیست  حاضر  پزشکی 

عنوان پزشک اشغال وظیفه کرده اند.
روستا ها  بادغیس  والیت  در  او،  به گفتۀ 
مردم  و  است  افتاده  دور  والیت  مرکز  از 
درمان  جهت  کلینیک های  به  نمی توانند 
بیماران شان مراجعه کنند، بیمارانی  که به 
شفاخانۀ مرکزی از روستا های انتقال داده 
امکانات  مرکزی  شفاخانۀ  در  می شوند، 
شانزده  باید  بیماران  نیست،  دسترس  در 
کیلومتر راه طی بکنند تا به والیت هرات 

برسند.
کرد:  اضافه  بادغیس  مردم  نماینده  این 
موسسات  با  عامه  صحت  وزارت 
صحی  خدمات  ارایه  به خاطر  خصوصی 
در این والیت قرارداد بسته است که این 
موسسات به شکل درست خدمات صحی 

را به مردم فراهم نمی کنند.
نماینده  نیلی  زاده   صادق  هم،  سویی  از 
نماینده گان  مجلس  در  دایکندی  مردم 
فراهم  به خاطر  که  نهادهای  می گوید: 
آوری خدمات صحی در والیت دایکندی 
با وزارت صحت عامه قرار دارند، خدمات 

بهداشتی را به مرم انجام نمی دهند.
 او افزود: تا هنوز سه نهاد ی که با وزارت 
صحت در این والیت قرارداد داشت،  از 
فصح  قراردادشان  صحت  وزارت  طرف 
تغییر  ارایه خدمات صحی  در  ولی  شده، 

مثبت نیامده است. 
خدمات  ارایه  کرد:  تصریح  نیلی  آقای 
این  مردم  برای  حاضر  حال  در  صحی  
شفاخانۀ  و  نمی کند  کفایت  والیت 
معیاری در این والیت وجود ندارد، وقتی 
انتقال  بیماران را به کابل و والیات دیگر 
می دهند، برخی از بیماران در جریان سفر 

جان می بازند.
دولت  افزود:  دایکندی  مردم  نماینده  این 
افغانستان و کشورهای کمک کننده نسبت 
به والیت دور دست از جمله دایکندی در 
توجه  کم  خدمات صحی  تأمین  بخش ها 
حق  جمله  از  صحی  خدمات  اند،  بوده 
هیچ  بدون  باید  که  است  افغانستان  مردم 

گونه تبغیض برای مردم ارایه شود.
فعال  راغب  اهلل  عصمت  هم،  سوی  از 
جامعه مدنی والیت غور می گوید: چنانچه 
در عرصه های بازسازی وانکشاف متوازن 
نگرفته  صورت  توجه  غور  والیت  به 
صحی  خدمات  آوری  فراهم  در  است، 
مردم  و  شده  توجهی  کم  والیت  این  در 
دهکده های والیت غور از خدمات ابتدایی 

صحی محروم اند.
 او می گوید: این مشکات در والیت غور 
صحی  سکتور  که  دارد  وجود  حالی  در 
کشور در مدت بیش از 10 سال بیشترینه 
همراه  به  را  خارجی  دونرهای  همکاری 

داشته است.
اقای راغب افزود: چالش های زیاد صحی 
در والیت غور وجود دارد که بی توجهی 
تامین  نسبت  را  ملی  وحدت  دولت 
نشان  غور  مردم  برای  بهداشتی  خدمات 
می دهد و افزایش  مرگ و میر  مادران در 
این والیت نگرانی  جدی مردم را به وجود 

آورده است.
کمبود  کرد:  اضافه  غور  مدنی  فعال  این 
در  متخصص  و  مسلکی  پزشکان 
کمبود   خون،  بانک  نبود  بیمارستان ها، 
ترین  عمده  از  روانی،  و  دماغی  بخش 

چالش ها صحی در این والیت است.
ساختمان  نبود  کرد:  تصریح  راغب  آقای 
به بیمارستان مرکزی و شهرستان ها، کمبود 
بستر  تخت  کمبود  قابله ،  و  زن  پزشکان 
براي بیماران، نبود سرویس هاي بهداشتي 
از جمله مشکات  بیست و چهار ساعته 
بزرگ در بخش صحی والیت غور است.

مستقیم  گفت وگوهای  که  می رفت  انتظار 
صلح با طالبان در هفته اول ماه مارچ برگزار 
از اشتراک در  از آن که طالبان  اما پس  شود. 
تصمیم  کردند،  خودداری  گفت وگوها  این 

مشخصی در این مورد گرفته نشده است.
نماینده گان  از  متشکل  که  چهارجانبه  گروه 
و  امریکا  پاکستان،  افغانستان،  کشور  چهار 
مقدماتی  نشست های  بار  چهار  است،  چین 

صلح را در کابل و اسام آباد برگزار کرده اند.
که  شد  فیصله  کابل  در  نشست  آخرین  در 
که  نشستی  در  طالبان  گروه های  نمایندگان 
اولین هفته ماه مارچ در اسام آباد برگزار  در 
می شود، شرکت کنند. پاکستان وعده داده بود 
که نمایندگان طالبان را در این نشست دعوت 
به  و  مارچ گذشت  ماه  اول  هفته  اما  می کند. 
دلیل حاضر نشدن طالبان در مذاکرات صلح، 

هنوز آینده این نشست ها نیز معلوم نیست.
جمهور  رییس  سخنگوی  هاشمی،  ظفر  سید 
افغانستان روز شنبه 22 حوت 1394 در یک 
توقع  و  »امیدواری  گفت:  خبری  کنفرانس 
موادی  فرصت  زودترین  به  که  است  این  ما 
کابل  در  چهارجانبه  نشست  در  آن  باالی  که 
به  جانبین  و  بود  گرفته  صورت  موافقت 
خصوص پاکستان انجام داده بود، آن تعهدات 

عملی شود و زمینه گفت وگوها برابر شود.«
اختاف دیدگاه ها

گروه  و  افغانستان  حکومت  که  آن  از  پیش 
کنند،  آغاز  را  مستقیم  مذاکرات  طالبان 
اختافاتی در دیدگاه های حکومت و شورای 
عالی صلح به وجود آمده است. رییس شورای 
عالی صلح گفته است که جنگ با طالبان جایز 
انتقادات  با  او  دیدگاه  این  ولی  است،  نبوده 

گسترده ای مواجه شده است.
براساس فیصله گروه چهارجانبه قرار بود در 
اولین هفته ماه مارچ، طالبان در نشست صلح 
بین  اشتراک کنند و گفت وگوهای رو در رو 
اما  شود،  انجام  طالبان  و  افغانستان  حکومت 
طالبان حاضر به گفت وگوهای مستقیم نشده 

و شرط هایی را مطرح کرده اند.
رهبران  و  حکومتی  مقام های  دیگر  سوی  از 
و  منسجم  دیدگاه  نیز  صلح  عالی  شورای 

قبول شده ای در مورد صلح ندارند.
شورای  رییس  گیانی،  احمد  سید  اخیرا 
و  مفید  طالبان  با  که جنگ  عالی صلح گفت 

او واکنش های  این سخنان  نبوده است.  جایز 
گسترده ای در بین سیاست مداران افغان داشت. 
بلندپایه  مقام های  اظهارات،  این  دنبال  به 

حکومت در برابر آن واکنش نشان دادند. 
اما شورای عالی صلح با نشر اعامیه یی گفته 
است که سخنان رییس این شورا در رسانه ها 

بازتاب دور از واقعیت داشته است.
برخی نماینده گان پارلمان می گویند حکومت 
دیدگاه  باید خود  ابتدا  عالی صلح  و شورای 
داشته  مشترک در مورد طالبان و روند صلح 

باشند.
نمایندگان  از  تن  یک  مجروح،  فاروق  غام 
اختاف  که  صورتی  در  می گوید  پارلمان 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  بین  دیدگاه 
نتیجه ای  به  روند  این  باشد،  داشته  وجود 
نخواهد رسید: »در این شرایط حساس اجماع 
سیاسی برای رسیدن به صلح بسیار مهم است. 
ملت  ما  که  برسیم  صلح  به  می توانیم  زمانی 
محلی  و  قومی  کوچه های  از  و  شویم  واحد 

برآییم.«
اختاف نظرها  می گویند  پارلمان  نمایندگان 
در مورد روند صلح بر افکار عمومی تاثیرات 
و  می کند  تضعیف  را  روند صلح  دارد،  منفی 

اعتماد مردم به این پروسه را از بین می برد.
دولت  اظهارنظرهایی  »چنین  افزود:  مجروح 
را ضعیف می سازد، شکننده ها بجای خودش 
بین مردم و حکومت و  باقی می ماند، فاصله 
به  رسیدن  نتیجه  در  و  می شود  بیشتر  مردم 
نمی توانیم  ما  حتا  و  می شود  دشوارتر  صلح 
در برابر یک دشمن مشترک به صورت قاطع 

جنگ کنیم.«
و  افغانستان  حکومت  که  حالیست  در  این 
مستقیم  گفت وگوهای  وارد  هنوز  طالبان 
برای  را  شرط هایی  طرف  هردو  نشده اند. 
افغانستان  حکومت  کرده اند.  مطرح  صلح 
حفظ قانون اساسی و تمامیت ارضی را خط 
کرده  عنوان  صلح  مذاکرات  در  خود  سرخ 
نیروهای  که  زمانی  تا  گفته اند  نیز  طالبان  و 
افغانستان خارج  از  خارجی به صورت کامل 
نشوند، زندانیان این گروه آزاد نگردند و نام 
رهبران آن ها از لیست سیاه سازمان ملل متحد 
بیرون نشود، به گفت وگوهای مستقیم حاضر 

نخواهند شد.

کار ساخت بند برق شورابک 
به زودی آغاز می شود

سخنگوی والی والیت بدخشان می گوید 
برق شورابک  بند  پروژۀ  کار ساخت  که 

دوباره به زودی آغاز می گردد.
والی  سخنگوی  فروتن،  نوید  احمد 
تماسی  می گوید:»طی  بدخشان  والیت 
تلفنی امروز )دیروز( محمد اشرف غنی 
بیگ زاد  فیصل  با  کشور  جمهور  رییس 
که  داد  اطمینان  بدخشان،  والیت  والی 
خود  قوت  به  شورابک  برق  بند  پروژه 

باقی می ماند.«
 آقای فروتن گفت که رییس جمهور غنی 
به وزارت انرژی و آب هدایت داده است 
که تا کار بند برق شورابک را به زودی 

دوبار آغاز کند.
شهر  در  بدخشان  مردم  قبل  روز  چند 

برق  بند  کار  توقف  خاطر  به  آباد  فیض 
شورابک اعتراض کردند.

ماه  چهار  به  نزدیک  شورابک  بندق  کار 
قبل متوقف شده بود.

که  می گوید  بدخشان  والی  سخنگوی 
با  تلفی  تماس  طی  غنی  جمهور  رییس 
کشور  با  که  است  گفته  بدخشان  والی 
تمویل کننده تماس صورت گرفته است 
را تکمیل و روند  برق  بند  این  تا هزینه 

کار آن را سرعت بخشند.
یک  توسط  شورابک  برق  بند  پروژه 
شرکت آلمانی اداره می شود و آنان دلیل 
برای  بیشتر  هزینه  را  کار  کردن  متوقف 

این پروژه خوانده بود.

ریاست جمهوری:ابوبکر مجاهد

 منتظر تعهدات پاکستان هستیم
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بخش دوم
بخش ششــم

رهبـری 
تغییـر

مسعود غالمی
رهبرانتحولگرا

رهبـران تحول گـرا )Transformation Leaders( پیـروان خـود را ترغیـب 
می کننـد کـه به خاطـر سـازمان از عایـق خـود بگذرند و قـادر اند نفـوذی عمیق 
و فوق العـاده بـر پیـروان خـود داشـته باشـند. رهبـران تحول گـرا پیوسـته تـاش 
می کننـد بـه افـراد ایـن توانایـی را بدهنـد کـه بتوانند امور متـداول و حتـا اموری 

را کـه رهبـر بنیـان نهاده اسـت، زیـر سـوال ببرند .
رهبـراِن کاریزماتیـک اعتمـاد بـه نفـس دارنـد، نسـبت بـه آینـده امیـدوار انـد، 
تلقـی  اساسـی  تغییـرات  بـه عنـوان عوامـل  دارنـد و  رفتارهـای غیـر معمـول 
می شـوند. رهبـران کاریزماتیـک بـه عنـوان عوامـل تغییـر شـناخته می شـوند، نـه 
حافظـان وضـع موجـود. البتـه می توان گفت کـه رهبـران تحول گـرا، کاریزماتیک 

هسـتند. هم 
اولیـن مشـغلۀ رهبـری کمک بـه ایجاد انـرژی مورد نیاز برای رشـد اسـت. رهبر 
کسـی اسـت کـه خـود را بـه طرح چیزهـای جدیـد متعهـد می دانـد و تعهد وی، 
بـه تغییـر انـرژی می دهـد. رهبـران بـا توسـعۀ چشـم انداز خـود بـه تغییـر انرژی 
می دهنـد و دیگـران را بـه چنیـن کاری ترغیـب می کننـد. البتـه رهبـران اثربخش 
فقـط بـه تغییـر، انـرژی نمی دهنـد، بلکـه بـه شـیوه های گوناگـون بـرای پایداری 

فرایندهـای تغییـر فعالیـت می کنند .
برنامه هـای تغییـر ماهیتـًا نیازمنـد رهبـری هسـتند. در عیـن حـال، ایـن برنامه هـا 
بایـد پیروانـی بـا انگیـزه، متعهـد و پرتحـرک نیز داشـته باشـند. عوامـل تغییر که 
در موقعیت هـای کلیـدی قـرار دارنـد، چـه به عنـوان رهبـر و چه به عنـوان پیرو، 

نقـش بسـیار مهمـی را در فراینـد تغییـر ایفـا می کنند.
واژۀ رهبـر در کسـب وکار امـروز، معـادل مدیریـت ارشـد بـه کار مـی رود. پـس 
می تـوان دو مشـکل را در ایـن خصـوص بیـان کـرد: افـرادی کـه در پسـت های 
مدیریـت ارشـد نیسـتند، رهبـر نیسـتند و کسـانی کـه می خواهنـد رهبـر شـوند، 
باید ابتدا به پسـت های مدیریت ارشـدی در سـازمان برسـند. دومین مشـکل این 

اسـت کـه تعریـف مشـخصی از رهبـر داده نمی شـود.
هرچـه سـازمان و نهـاد بـرای رهبـری تغییـر سـازمان یافته تـر باشـد، بیشـتر بـه 
برقـراری اسـتمرارـ  چـه از لحـاظ داخلـی و چـه خارجـیـ  و ایجـاد موازنه بین 

دگرگونـی سـریع و تـداوم احتیـاج دارد 
معنـای اصلـی واژهchanger ، عـوض شـدن یـا تغییـر جهـت دادن اسـت. این 
ایـده کـه تنهـا چیـز ثابت،  تغییـر اسـت، از زمـان هراکلیـت در 500 سـال قبل از 
میـاد مطـرح بـوده اسـت. تغییر در تعریـف ، عبـارت  از حرکت  از یـک  وضعیت  

بـه  وضعیـت  دیگر اسـت . 
جهـان در حـال تغییـر و تحـول اسـت. سـرعت تغییـر در ایـن روزگار بیشـتر از 
هـر زمـان دیگـر در تاریخ بشـر اسـت. سـازمان ها و جوامع بشـری نه تنهـا برای 
کسـب سـرآمدی بلکـه برای بقا نیـز باید متناسـب با تغییـرات جهان تغییـر کنند. 
سـازمان ها و جوامعـی کـه تـوان تغییر مناسـب را داشـته باشـند، نسـبت به سـایر 

مجموعه هـای خـود ضعیـف می شـوند یـا از بیـن می روند.
در نـگاه اول بـه نظر می رسـد کسـانی که در سـازمان بـه دنبال تغییر انـد، اهداف 
کامـًا متفاوتـی در ذهـن دارنـد. برخـی در جسـت وجوی سـازمانی »پرشـتاب«، 
»دوراندیـش« یـا »با فراسـت«اند. دیگران شـرکتی »نوآور«، »سـرزنده«، »سـازگار« 

یـا »پویـا« می خواهند.

نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

برنامه های  جهانی  اول  جنگ  از  بعد 
را  منابع  چندجانبه،  و  دوجانبه  همکاری 
و  آموزش  حوزۀ  در  نهادسازی  جانب  به 
موجب  بنابراین  ساخت.  روانه  پرورش 
ایجاد فرصت های زیادی برای دانشجویان 
ورای  به  سفر  برای  محققان  افزایش  و 
مرزها گردید. مهم ترین پیشرفت در حوزۀ 
دوم  پایان جنگ  از  بعد  آموزشی  مبادالت 
سناتور  که  طرحی  تأثیرات  تحت  جهانی، 
»جی. ویلیام فولبرایت« ارایه داد، به وقوع 
پیوست. این طرح شاید با ابهت ترین طرح 

در نوع خود باشد. 
اگرچه مشارکت کننده گان هنر در این طرح 
صورت  مبادالت  تأثیر  تحت  مبادالتی، 
اجتماعی  و  انسانی  علوم  حوزۀ  در  گرفته 

با  انسانی  علوم  توسعۀ  اما  گرفتند،  قرار 
بسیار  امریکایی  مطالعات  دولتی  برنامۀ 
برنامه های  دیگر  درحالی که  شد  مستحکم 
در  منابع  در  متوسط  توسعۀ  برای  مبادله 
دربر  هم  را  هنری  مبادالت  که  دسترس 

بگیرد، تدوین شدند. 
طرح فولبرایت و برنامه های مبادلۀ متناسب 
با آن نه تنها در شروع برنامه ها و طرح های 
مشارکت  دولت ها  مبادالتی  و  توسعه 
سودآوری  اقتصادی  اثرات  بلکه  داشتند، 
نیز به همراه داشتند. »ریچارد جی. آرنت«، 
موسسۀ  سابق  مدیر  و  باسابقه  دیپلمات 
جامعۀ  سهم  که  می کند  عنوان  فولبرایت، 
نیست؛  روشن  همیشه  امریکا  اقتصاد  و 
بر  دهه  دو  برای  سرمایه گذاری ها  که  چرا 
حسب روابط خارجی پرداخت نمی شدند، 
گرفت.  صورت  اقدامی  چنین  نهایتًا  ولی 
به  مهمان  دانشجویان  که  می دهد  ادامه  او 
زود  تقریبًا  و  می کنند  مراجعه  کشور خود 

ایجاد  خود،  دیدگاه های  شکل دهی  به 
تقاضاهای جدید می کنند و نیازهای جدید 
را  جدیدی  بازارهای  و  می دهند  شکل  را 
باز  امریکایی  محصوالت  و  تجارب  برای 
برای  تنها  نه  فرهنگی  مبادالت  می کنند. 
بلکه  می شوند،  تدوین  اقتصاد  ارتقای 
به  تبلیغات سیاسی  مانند  اقتصادی  مزایای 
عنوان نتیجه و محصول طبیعی این برنامه ها 

در صحنه ظاهر می گردند.
تقریبًا  متحده،  ایاالت  دولت  استراتژی 
و  پول  و  سرمایه  تهیۀ  صدد  در  همیشه 
که  است  بوده  مبادالتی  بار  تحمل  تشویق 
شود  کشیده  خصوصی  بخش  توسط  باید 
که  بود  دالیلی  از  مجزا  کامًا  آن  و دالیل 
کرده اند.  هدایت  را  فرهنگی  دیپلماسی 
آغاز  از  که  نیست  تعجب  به عاوه، جای 
این  در  بازیگران  بزرگ ترین   ،20 قرن 
انتفاعی  غیر  سازمان های  و  بنیادها  حوزه، 

ادامه  گاد  بوده اند.  دانشگاهی  نهادهای  و 
می دهد که تنها در طول قرن بیستم نیست 
موسسات  ابتدا  مبلغ،  سرمایه گذاران  که 
تحقیقی خود را تشکیل دادند و سپس در 
عرصۀ توسعه و مبادالت آموزشی بر جوامع 
چیره شدند. ابتدا بنیاد راک فلر در حالی که 
در  می گذشت،  عمرش  از  سال  یک  فقط 
1914م هیأت پزشکی چین را برای معرفی 

پزشکی غرب تاسیس نمود. 
پژوهشی  آموزشی،  بنیادهای  که  زمانی 
مبادالت  و  هنری  گردش  شرکت های  و 
بین المللی از هر نوع تشکیل شدند، جمع 
کثیری از کارهای خوب هم انجام گرفتند. 
در کنار این حقیقت که جریان های متداوم 
مهاجران به ترکیب فرهنگی امریکا افزوده 
دولتی،  غیر  فرهنگی  مبادالت  می شوند، 
مهم ترین نقطۀ ارتباطی بین امریکا و دیگر 
نقاط جهان تا دورۀ قبل از جنگ دوم جهانی 
چارچوب بندی  کانونی  اهمیت  بودند. 

بین المللی،  فرهنگی  روابط  مدت  طوالنی 
در  داخلی  جنگ  دورۀ  در  آن  رشد 
مرتبط  نهادهای  دیگر  و  آموزشی  جوامع 
این  حقیقت  در  است.  عالی  آموزش  با 
سیستم خصوصی و داوطلبانه که با فاکتور 
پشت  ایده آلیستی  اهداف  و  نوع پرستی 
سرهم در کنار یک رویکرد نخبه گرایانه که 
جنبش تبلیغی قدیمی را در حوزۀ پژوهشی 
سازمان ها  از  متنوعی  طیف  می کنند،  احیا 

است. 
از دورۀ سال های 1920 به بعد این سیستم 
از  مبادالتی تشکیل شده بود که مرکب  از 
چندین شبکۀ متقاطع بود: موسسۀ آموزش 
»الیهو  مهارنشدنِی  رهبری  تحت  بین الملل 
انجمن  بوتلر«،  موری  »نیکاس  و  روت« 
امریکایی  شورای  امریکا،  کتاب خانه یی 
امریکایی  شاخۀ  و  آموزش یافته  جوامع 
این  ملل.  جامعۀ  عقانی  همکاری  کمیتۀ 
که  بود  اقداماتی  شامل  هم چنین  سیستم 
دستاوردهای  از  غیرمستقیم  یا  مستقیمًا 
کنفرانس بین امریکایی برای حفظ صلح در 
سال 1936 جهش یافته بودند. در حقیقت، 
کنفرانس  این  عمومی  سایۀ  از  خارج  این 
سیاست  که  بود  امریکایی  پان  کنفرانس  و 
راه  خارجه  وزارت  که  را  خوب  همسایۀ 
دلیل  به  و  بود  کرده  احاطه  بود،  انداخته 
نقش پیش روانۀ بخش خصوصی در روابط 
فرهنگی بین المللی که در سال 1938 اولین 
تقسیم بندی روابط فرهنگی را راه انداخت، 
به  بود.  متفاوت  حدودی  تا  سیستم  این 
جهان گرایی  محصول  سیستم  این  عاوه، 
تاش  نتیجۀ  که  بود  روشن فکرانه یی 
قالب  در  شرقی  ساحل  گسترش  سیاست 

یک سیاست عمومی واضح بود. 
کشورهای  دوم  جهانی  جنگ  که  هم زمان 
امنیت  منافع  برد،  فرو  در خود  را  بیشتری 
به  که  بود  این  نیازمند  متحده  ایاالت  ملی 
نشان  بیشتری  توجه  فرهنگی  دیپلماسی 
از  که  فریفته گی یی  ویژه،  طور  به  دهد. 
متحدین  و  هم پیمان  قدرت های  طریق 
می شد،  هدایت  التین  امریکای  در  امریکا، 
ساخت  مجبور  را  امریکایی  تصمیم گیران 
عنوان  به  را  دیپلماسی  فرهنگی  ابعاد  که 
در  فاشیسم  نفوذ  با  مقابله  برای  وسیله یی 
پیش  در  اروپا  و  التین  امریکای  منطقۀ 

بگیرند. 
این تاش بستری را برای استفاده های بعد 
به  فرهنگی  دیپلماسی  از  جنگ  دورۀ  از 
دموکراسی سازی  اشاعۀ  از  حمایت  منظور 
می دارد  بیان  گاد  ساخت.  فراهم  غربی 
 1938 سال  در  جایگزین  تصمیم  یک  که 
وقتی که برنامۀ تقسیم بندی روابط فرهنگی 
در وزارت خارجه تدوین شد، گرفته شد. 
دیپلماسی  از  جدیدی  کاربرد  آن،  از  پس 
فرهنگی در کنار مبادالت آموزشی به وجود 
از جنبش  برآمده  آمد. یک پاسخ سکوالر، 
تبلیغی دیپلماسی فرهنگی در درجۀ اول به 
عنوان بیان شجاعانه قصه انجام برنامه های 
سیاسی،  روندهای  و  امریکا  فرهنگی 
اجتماعی و اقتصادی این کشور برای جهان 
و در درجۀ دوم ارتقای گسترده تر دانش و 

فرهنگ خارجی است. 

جهانی شدن
و دیپلماسی فرهنگی
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حامد صفاریان
بخش نخسـت

مقدمه
کسـی  تنهـا  هـگل  شـاید  بـزرگ،  فلسـفه های  وادِی  »در 
اسـت کـه آدمـی اغلـب به معنـای واقعـِی کلمـه نمی داند و 
نمی توانـد موجـز تصمیـم بگیرد کـه ]نزد او[ سـخن حقیقتًا 
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ایـن جملـۀ تأّمل برانگیـِز آدورنـو، ای بسـا حرِف دِل کسـاِن 
بسـیاری باشـد کـه با وجـودِ تاِش فـراوان بـرای راه یافتن 
بـه فلسـفۀ هـگل از رهگـذرِ آثـارِ او، گهـگاه بـه گونه یـی 
اسـتیصال رسـیده اند. در بـاِب دشـوارِی آثـارِ هـگل بسـیار 
گفته انـد و شـنیده ایم. لیکـن کمتر بـه این موضـوع پرداخته 
شـده اسـت کـه ایـن دشـواری و نمودهـای آن – خاّصـه 
بـرای خواننـدۀ فارسـی زبان – دقیقـًا در کجاسـت و چـه 
این چنیـن دشـوار  را  آثـار  ایـن  کـه خوانـدِن  چیزی سـت 

می کنـد.
اگـر هـدف از پرداختـن بـه فلسـفۀ یـک فیسـلوف را فهـِم 
فلسـفۀ او از رهگـذرِ آثـارِ مکتـوِب او بدانیـم، آن گاه اولیـن 
فّعالیتـی کـه در ایـن راه با آن سـروکار داریـم، خواندِن متن 
اسـت. فهـِم فلسـفِی هر متن در گـرو خواندِن آن اسـت. در 
برخـورد بـا یـک متـِن فلسـفی بـه منظـورِ فهـِم آن می توان 
دو رویکـرد را برشـمرد. یکـی رویکـردِ با واسـطه، یعنی از 
طریـِق شـارحان و مفسـران و به طـور کلـی از طریـِق منابـع 
ثانویـه کـه رویکـرد شـایع و غالـب در میـان فارسـی زبانان 
یعنـی درگیرشـدن  بی واسـطه  اسـت، و دیگـری رویکـردِ 
بـا متـِن اصلـی، ترجیحـًا بـه زبـاِن اصلـی و اجتهـاد در آن. 
می تـوان بـر هـر دوی ایـن رویکردهـا و هـم ترکیـِب آن دو 
واسـطۀ دیگـری نیـز افـزود که همـان ترجمه اسـت و خود 
در بسـیاری مـوارد البتـه ناگزیر اسـت. پرداختن بـه ترجمۀ 
متـوِن فلسـفی به طـور کّلـی و ترجمـۀ متـوِن هـگل به طـور 
خـاص و شـرایِط امکان و امتنـاِع آن، موضوعـاِت این مقاله 
نیسـتند و مجـاِل دیگـری می طلبنـد. همچنین بحـث دربارۀ 
مقایسـۀ دو رویکـردِ باواسـطه و بی واسـطه بـه متـن را نیـز 
بـه گفتـارِ دیگـری موکـول می کنیـم. ایـن مقالـه صرفـًا بـه 
سـویه های دشـواری های خوانـدِن متـِن آلمانِی هـگل برای 
روح،  پدیدارشناسـِی  کتـاِب  محوریـِت  بـا  فارسـی زبانان 

به صورتـی اجمالـی می پـردازد. 
صبروممارست

همـۀ  ماننـد  مهارتی سـت  پدیدارشناسـی  متـِن  خوانـدِن 
حاصـل  ممارسـت  و  تمریـن  بـا  کـه  دیگـر  مهارت هـای 
می شـود و بـه ایـن معنـا کاری سـت پُرزحمـت که بـه نوبۀ 
کـه  توصیه یـی  می طلبـد.  فـراوان  خـود صبـر و حوصلـۀ 
هایدگـر در لـزومِ داشـتِن حوصلـه و تـاش در خوانـدِن 
متـن پدیدارشناسـی می کنـد قابـِل تأّمـل اسـت: »پیشـاپیش 
عجوالنـه بـه نقـد نپردازیـم، جزیـی و مـوردی مخالفـت 
نورزیـم، بلکـه با ]متـن[ همـراه شـویم، راهِ درازی را همراهِ 
]متـن[ برویـم آن هـم بـا حوصلـه، یعنـی بـا کارکـردن ]در 
متـن بـا آن[ همـراه شـویم ]…[ تنهـا آنـگاه که بـا حوصله، 
بـه معنـای واقعـِی کارکـردن ]در متـن[، بـا ایـن اثـر همراه 
می شـویم، اثـر واقعیـِت خود و بدیـن ترتیـب صورت بندِی 
 :1997 ,Heidegger( می کنـد.  آشـکار  را  درونـِی خـود 
61( تأکیـِد چندبـارۀ هایدگـر بـر » رفتـن«، »کار« و »صبـر« 
بیشـتر تداعی کننـدۀ تصویـِر کارِ کشـاورزان و صنعت گراِن 
سـخت کوِش قـرون وسـطا اسـت تا خوانـدِن یـک متن که 
خـود گویـای دشـوارِی پرداختـن بـه این امـِر اخیر اسـت. 
چنیـن توصیه هـا در عیـِن درسـت و پُرمغـز بودن اما بسـیار 
بـه کارِ خواننـده نخواهنـد آمـد. الزمـۀ  کّلی انـد و عمـًا 
فراتـر رفتـن از ایـن کلیّـات، همانـا بررسـِی دقیق تـِر مقولۀ 
دشـواری و تدقیـق در نمودهـای انضمامِی این دشـواری در 

اسـت. متن 
مفهومِدشواری

فّعالیـِت خوانـدِن متِن پدیدارشناسـی خواننده را به سـرعت 
می کنـد.  آن  دشـوارِی  در  خـود  بـودِن  مسـتغرق  متوّجـِه 
امـر،  بـدِو  متـِن هـگل در همـان  اسـت کـه  آن  واقعیـت 
مقاومتـی عجیـب و سرسـختانه از خـود نشـان می دهـد و 
به سـرعت ذهـِن خواننـده را خسـته کـرده و بـا لجاجـِت 
سـتیهندۀ خـود در برابـِر فراینـِد خوانـده شـدن، خواننـده 
بـه  وادار  را  او  دسـتِ کم  باشـد،  نکـرده  مأیـوس  اگـر  را 
متـِن  بـا  اولیّـه  از مواجهـۀ  تأّمـل می کنـد. خواننـده پـس 
پدیدارشناسـی درمی یابـد کـه بـا یـک متـِن عـادی روبه رو 
نیسـت و بـه قـول آدورنو: »به همـان معنا که امروزه سـخن 
Anti-( از ضّدمـاده در میـان اسـت، متـوِن هـگل ضّدمتـن
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در ایـن نوشـتار بنـا را بـر تعریفی نسـبتًا سـاده از دشـواری 
می گذاریـم: هـرگاه فّعالیِت خوانـدِن متن از عهـدۀ برآوردِن 
هـدِف اصلـِی خواننـده – کـه همـان فهمیدِن متن اسـت – 
برنیایـد، گوییـم فراینِد خواندن با دشـواری مواجه اسـت. از 
آن جـا کـه فراینِد خوانـدن موقوف به متن نیسـت و خواننده 
نیز در آن شـریک اسـت، این دشـواری می توانـد معلوِل دو 
عّلـت یـا ترکیبـی از آن دو باشـد: یکی دشـوارِی ذاتی خودِ 

متـن و دیگـری نقِش خواننـده در رویارویـی با متن. 
واضـح اسـت که این نوشـتار نمی تواند در ایـن مجاِل کوتاه 
از عهـدۀ بررسـِی همـۀ ابعـاد این مسـأله برآیـد. بنابراین در 

بـه  بی واسـطه  رویکـردِ  قـراردادِن  پیش فـرض  بـا  ادامـه، 
متـن در زبـاِن اصلـی، بـه بررسـِی برگزیده یـی اجمالـی از 
نمودهـای دشـوارِی متـن، بعضـًا برخـی ریشـه های آن  و 

پیشـنهاداتی بـرای مواجهـه بـا آن  خواهیـم پرداخـت. 
سخنیکوتاهدربارۀمنابع

پیـش از پرداختـن بـه نمودهـای دشـوارِی متـن، سـخنی 
بـاِب  در   – آن  اهمیّـِت  جهـِت  از   – می آوریـم  کوتـاه 
انتخـاِب منابـع و فرهنگ هـا بـرای خوانـدِن متـوِن هـگل. 
بهتریـن منبـِع معتبـر و مرجـِع اکادمیِک آثار هـگل مجموعۀ 
انتشـارات ماینـر )Meiner Verlag( می باشـد کـه جـدای 
از اعتبـارِ علمـی و ارزش فیلولوژیـِک آن و بَـری بـودن از 
اضافـاِت ویراسـتاران کـه بعضـًا در نام دهـی بـه پاره هـا یـا 
شـماره گذارِی بخش هـا و یـا اضافـه کـردِن پاورقی ها نمود 
می یابـد، نکتـۀ مهّمـی را نیز شـامل می شـود که بـه موضوِع 
ایـن نوشـتار ارتبـاط می یابـد. ایـن مجموعـه بـا وفـادارِی 
و  اسـت  آمـده  فراهـم  هـگل  بـه دست نوشـته های  کامـل 
را شـامل خط خورده گی هـا،  قلـِم هـگل  تمامـِی حـرکاِت 
حاشیه نویسـی ها و حذف واضافـات دربرمی گیـرد، چنان کـه 
بـه کمـِک آن می تـوان تـا حـّد زیـادی فراینـِد نـگارش و 

ویرایـِش کلمـه بـه کلمۀ متن نزدِ هـگل را دوبـاره به تمامی 
بازسـازی نمـود و از رهگـذرِ آن بعضـًا یـک قدم بـه آن چه 
در ذهـِن نویسـنده می گذشـته اسـت، نزدیک تـر شـد. ایـن 
مجموعـه بـرای کسـانی کـه قصـد برخـوردِ عمیق تـری بـا 
اصـِل متـِن هـگل داشـته باشـند، بـر دیگـر مجموعه هـای 
آثـار هـگل – ماننـد زورکامـپ )Suhrkamp( و غیـره – 
ارجحیّـت دارد؛ اّمـا متأسـفانه ایـن مجموعـه هنـوز کامـل 
نیسـت و همیـن امـر ارجـاع بـه سـایر مجموعه هـا را در 

مـواردی ناگزیـر می نمایـد. 
نیـز می تـوان  لغـات و اصطاحـات  فرهنـِگ  انتخـاِب  در 
بـرای فرهنگ هـای فیلولوژیـک و ریشه شناسـیک رجحـان 
ایـن  بهتریـِن  از  یکـی  قایـل شـد.  بیشـتری  بایسـته گِی  و 
فرهنگ هـا لغت نامـۀ تاریخـِی مفاهیـم فلسـفِی یوآخیم ریتر 
)Joachim Ritter( می باشـد کـه نمونـۀ قدیمی تـِر آن، از 
رودلـف آیسـلر )Rudolf Eisler( به صـورِت آنایـن نیـز 
در انترنـت موجـود اسـت. یـک فرهنـِگ ریشه شناسـیک، 
مثـًا دودِن )Duden Herkunftswörterbuch( نیـز از 

دیگـر ابزارهـای اجتناب ناپذیـر اسـت. 
نمودها،ریشهها،پیشنهادها

اگرچـه بدنامـِی دشوارنویسـی گویا تنها نصیب هگل گشـته 
اسـت، امـا کسـانی که بـه متـوِن اصلِی سـایر فیلسـوفاِن آن 
روزگار ماننـد فیشـته یـا کانـت – یـا حتّـا در سـایر زبان ها 
ماننـد هیـوم – پرداخته باشـند، جـدای از اشـتراِک همۀ این 

متـون در عـدم تطابـِق کّلی بـا معیارهای امروزیـِن نگارش، 
امـاء و نحـِو جمـات، ایـن متـون را از لحـاِظ سـبک و 
زبـان چنـدان آسـان تر از متـوِن هـگل نخواهند یافـت. یکی 
از دالیـِل ایـن امـر همـان فاصلـۀ چنـد قرنـۀ ما ایـن از این 
متـون اسـت. از سـویی آثـارِ هگل، خـود درجـاِت مختلفی 
از دشـواری را بـه نمایـش می گذارنـد. آن چـه به قلـِم خودِ 
هـگل نوشـته و توسـِط خـودِ او بـه طبع رسـانیده شـده، به 
توسـِط  او  انتشـاریافتۀ درس گفتارهـای  رونوشـِت  نسـبِت 
شـاگردانش از دشـوارِی بیشـتری برخوردار اسـت. از سوی 
دیگـر، نوشـته های اولیـۀ هـگِل جـوان متونـی نسـبتًا رام و 
روان انـد. دست نوشـته های دورۀ اشـتوتگارت، توبینگـن و 
بِـرن را می تـوان بی رنـج و تعـب خواند و بی هیچ دشـواری 
فهمیـد. در ایـن یادداشـت ها کمتـر رّدی از سـبِک متاّخـِر 
هـگل به چشـم می آیـد. بنا به نظـر دیلتای، هـگل در اواخر 
دورۀ اقامـت در بـرن و بـر اثـِر مشـغولیت بـه نثـر شـاعرانه 
و بـا تأثیـر گرفتـن از هولدرلیـن، هولـزن )Hülsen(، برگر 
)Berger(، شـلینگ و اشـایرماخر پیوسـته و آرام به سبِک 
 ,Dilthey( دشـوارِ خـود در نوشـتن دسـت یافتـه اسـت

.)42 :1974

خواننـده  می توانـد پیـش از پرداختـن بـه متـوِن غامضـی 
چـون پدیدارشناسـِی روح یـا علـِم منطـق بـرای مأنـوس 
شـدن بـا متـِن هـگل در ابتـدا بـه متـوِن َسـهل خوان تری 
درس گفتارهـا  یـا  جوانـی  روزگارِ  نوشـته های  همچـون 
مراجعـه کنـد. از ایـن سـبب، رفتـن به سـراِغ متونـی چون 
پدیدارشناسـِی روح یـا علـِم منطـق در بـدِو امـر، اشـتباهی 
اصطاحـًا تاکتیکـی در رویارویـی بـا متـِن )تأکیـد می کنـم 

متـن و نـه فلسـفۀ( هـگل محسـوب توانـد شـد.
از دیگـر نمود هـای دشـوارِی متـن – کـه آن هـم ریشـه در 
قدمـِت متـن دارد – عـدمِ کاربـردِ نقِل قوِل مسـتقیم اسـت 
بـه قاعـدۀ امروزیـن. در روزگارِ هـگل، امانـت در نقِل قول 
و آوردِن بی کم وکاسـِت سـخِن دیگـران میـاِن عامـِت نقِل 
قـوِل مسـتقیم همراه با ذکـِر منابع، چنان که امـروزه در متوِن 
علمی و فلسـفی بـه کار می رود، الـزام آور نبـوده، چنان که – 
در کنـارِ دالیـِل دیگـر – در مواردی تمییز نظـرات منقول از 
نظراِت شـخِص نویسـنده بسـیار مشـکل اسـت. البته چنین 
نیسـت کـه هـگل یـا معاصـراِن او هیچـگاه از نقـل قـول 
مسـتقیم اسـتفاده نکرده باشـند، لیکن این موضـوع در متنی 
چـون پدیدارشناسـی – بـه رغم نقل و نقِد آرای بسـیاری از 

دیگـر فیلسـوفان در آن – نمـودِ چندانـی ندارد. 
ایـن  همیشـه  می بایـد  پدیدارشناسـِی  متـِن  خواننـدۀ 
موضـوع را پیـِش چشـم و پـِس ذهـِن خـود داشـته باشـد 
کـه در کمتـر جایـی حیـِن خوانـدن با نظـری نهایـی دربارۀ 

چیـزی روبه روسـت. حقیقـت در متـِن هـگل، پیوسـته در 
حـال تطـّور و تغییـِر ماهیـت اسـت. آن چـه در جایـی عیِن 
حقیقـت می نمایـد، چنـد مقام آن سـوتر چهرۀ خطـا به خود 
می گیـرد کـه حقیقـِت دیگـری جایگیـِر آن می شـود و الـی 
آخـر. بـه ایـن ترتیب موضـِع متـن در هیأِت موضعی سـیّال 
و متغیّـر نمـود می یابـد. متن همچـون بازیگِر تیاتـِر یک نفره 
در پوسـِت شـخصیت های مختلـف فـرو رفتـه و از زبـاِن 
آن هـا بـه گفت وگـو بـا یکدیگـر، بـا خـود و بـا خواننـده 
می پـردازد و از ایـن جهـت، سـویه یی سراسـر افاطونـی 
دارد. در مواجهـه بـا پدیـدۀ سـیّال بـودِن موضـِع گوینـده و 
بـه تبـِع آن، تطـّورِ حقیقـت و همچنیـن پدیـدۀ عـدم وجودِ 
عامـتِ نقـِل قـوِل مسـتقیم – کـه پیشـتر شـرِح آن رفـت 
محتوامحـور  روش هـای  از  اسـتفاده  کنـارِ  در  می تـوان   –
– همچـون اسـتفاده از آثـارِ شـارحان و مفسـران کـه البتـه 
موضـوع این مقاله نیسـت – از عناصِر سـاختارِی خود متن 
نیـز کمـک گرفـت، بـه این امیـد که بتـوان رّد پـای حقیقِت 
اکنـون و این جـا در متـن را بـه کمـِک نمودهای روسـاخِت 
متـن بازسـازی کـرد و موضـِع اکنـون و این جای متـن را تا 
حـدودی تشـخیص داد. یکـی از ایـن نمودهای روسـاختی 
اسـتفاده از حالت دسـتورِی Konjunktiv I و کاربردِ آن در 
َصـرِف اَفعـال در زبـاِن آلمانی اسـت کـه در فارسـی معادِل 
دقیقـی نـدارد و مـواردِ کاربـردِ آن در زباِن آلمانـِی امروزین 
برخـاِف روزگارِ هـگل بسـیار محـدود اسـت. اسـتفاده از 
عـدمِ  نوعـی  می توانـد   Konjunktiv I دسـتورِی  حالـِت 
قبـوِل مسـوولیت یا عـدمِ اطمینـان از آن چه نقل می شـود و 
یـا نقـِل نظـری برای شـروِع نقـِد آن بـه صـورِت ضمنی را 
بـه همراه داشـته باشـد. در نقِل قوِل غیرمسـتقیم با اسـتفاده 
از حالـِت دسـتورِی Konjunktiv I می توان بدوِن اسـتفاده 
از عامـتِ نقـِل قـوِل مسـتقیم گـزارۀ A ist B را در نقـل 
قـول مثـا به صـورِت Er sagte A sei B آورد کـه در 
آن ist جای خود را بهsei  داده اسـت و در فارسـی شـاید 
بتـوان آن را بـه صـورِت او گفـت الـف ب اسـت یـا بنـا 
بـه نظـِر او الـف ب باشـد ترجمـه نمـود. می بینیـم کـه در 
فارسـی می تـوان در ایـن مثـال تغییـری در فعـل اسـت داد 
و باشـد را به جـای آن گذاشـت. حـال صـورِت خاصـه 
شـدۀ A sei B  را می تـوان بـا درنظرداشـتِن توضیحـاِت 
بـاال در فارسـی بـا افـزودِن اضافاتـی ماننـِد گویـا | فـرض 
میکنیـم | شـاید | گفتـه میشـود پیـش از الـف ب اسـت 
| باشـد، ترجمـه کـرد. در هـر حـال، تاّمـل در فعل هـای 
صـرف شـدۀ متـن در حالـِت دسـتورِی  Konjunktiv I به 
مـا کمـک می کنـد بتوانیـم در متـِن هـگل از طرفـی، بعضـًا 
نقـِل قول هـای غیرمسـتقیم را شناسـایی نماییـم و از طـرِف 
دیگـر، حقیقـِت این جـا و اکنـون را تـا حـدودی ازحقیقِت 

رفـع شـده )aufgehoben(  تمییـز دهیـم. 
از دیگـر جنبه هـای زبـان زدِ دشـوارِی متـِن پدیدارشناسـی، 
پیچیده گـی جمـاِت آن اسـت. برخـاِف امروز، نـزدِ هگل 
و بسـیاری فیلسـوفاِن هـم روزگارِ او، اسـتفاده از امکانـاِت 
زبـاِن آلمانـی در سـاختن جمـاِت بسـیار دراز، تودرتـو، 
سـنگین و پیچیـده در سـایۀ سـبْکی پُرتکّلـف امـری بـوده 
اسـت مرسـوم و معمـول، چنان کـه امـروزه کمتـر کسـی را 
یـارای آن اسـت چنیـن سـازه های مهیبـی را یک نفـس تـا 
انتهـا خوانـده، در میانـۀ راه فرامـوش نکنـد کـه در ابتـدای 
جمله اصًا سـخن بر سـر چه بوده اسـت. مسـّلم اسـت که 
در برخـورد بـا چنیـن جماتـی می بایـد به نوعـی تجزیه و 
تحلیـل و بازسـازِی سـاختارِی متـن پرداخت کـه الزمۀ آن، 
آشـنایِی عمیـق بـا سـاختارِ نحـوِی زبـاِن آلمانی اسـت. کارِ 
بازسـازِی متـن البته کاری سـت بسـیار ظریف کـه اِعماِل آن 
می توانـد بـه دسـت کاری در متـن و بـه تبـِع آن، بـه کژتابِی 

صـورت و اعوجـاِج معنـا منتهـی گردد.
از دیگـر نمودهـای پیچیده گـِی جمـاِت هـگل، تودرتویـِی 
جمـات  و  میان جمله هـا  از  اسـتفاده  سـبب  بـه  آن هـا 
برنامه ریـزِی ریزپردازنده هـا  پیـرو اسـت. در علـِم  پایـه ـ 
مفهومـی هسـت بـه نـامِ وقفـه )interrupt( بـه ایـن معنـا 
کـه ریزپردازنـده در حیِن اجـرای یک برنامـه عملیاِت خود 
را موقّتـًا متوقّـف نموده بـه زیربرنامۀ دیگری پـرش می کند 
و پـس از اجـرای آن، دوبـاره بـه برنامـۀ اصلـی بازگشـته 
اجـرای آن را دقیقـًا از همـان نقطـۀ توقّـف ادامـه می دهـد. 
خواننـدۀ متـِن هـگل نیـز می بایـد قابلیـِت مشـابهی را دارا 
باشـد چنان کـه بتوانـد در میانـۀ گزاره یـی به گـزارۀ دیگری 
گـذر کنـد – و ای بسـا در میـاِن این گـزارۀ دوم نیز وقفه یی 
و گـزارۀ سـّومی در میـان افتـد و الی آخر – سـپس به نقاِط 
توقـف بازگشـته خوانـدن را از همان جـا ادامـه دهـد و بـا 

این همـه رشـتۀ سـخن از دسـت نهلـد. 
دشـوارِی ظاهـرِی جمـاِت هـگل فقط بـه علـِت حجیم و 
تودرتـو بـودِن آن ها نیسـت، بلکـه ترتیـب و توالـِی عناصِر 
سـازندۀ جملـه نیـز گاهـی چنـدان پایبنـِد قواعِد دسـتورِی 
سـاخِت جملـه نیسـتند. برخـی جمله هـای هـگل بـه پازلی 
می ماننـد کـه بـر زمین افتـاده باشـد و اتّصاِل قطعـاِت آن در 
جاهایـی از دسـت رفتـه و بعضـی قطعـاِت آن نیز گم شـده 
باشـند. به ایـن ترتیب، پیوندهـا و ارجاعـاِت درون جمله یی 
جـدای از پیوسـته گی بـا عناصـِر جمـاِت دیگـر بعضـًا در 
میـاِن خـود نیز ترتیـب و توالِی معمول را رعایـت نمی کنند. 

متِن  به  ورود 
ر شناسی« »پـدیـدا
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عطا محمـد نور حضور داعـش را در والیت 
بلخ در شـمال افغانسـتان تأیید کرد. 

  والـی بلـخ کـه خـود هفتـه گذشـته بـرای 
سـرکوب تروریسـتان لبـاس نظامـی بـه تـن 
را   21 خورشـید  عملیـات  رهبـری  و  کـرد 
در ولسـوالی های زارع و کشـنده بـر عهـده 
گرفـت، پس از یک هفته جنـگ، مناطق دهه 
یـک و تنـج ولسـوالی های زارع و کشـنده را 

از وجـود طالبـان مسـلح پاک سـازی کـرد.
در ختـم ایـن عملیـات نظامـی، آقـای نـور 
اعـام کـرد کـه تنهـا طالبـان مسـلح علیـه 
نمی جنگیدنـد،  والیـت  ایـن  در  حکومـت 

نیـز حضـور دارد.  بلکـه داعـش 
عطـا محمـد نـور گفـت کـه در جریـان این 
عملیـات نظامـی آنـان بـا دو جریـان افراطی 

طالـب و داعـش مقابـل بودند.
ایـن  هویـت  بـه  رابطـه  در  نـور  آقـای 
جریان هـای افراطـی گفـت: »فکـر کنـم کـه 
ایـن افـراد به هـر دو جریـان افراطـی ارتباط 
داشـتند و آن هـا بیرق هـای طالبـان و داعـش 

را بـا خـود داشـتند. 
در  کـه  می گویـد  بلـخ  والیـت  سرپرسـت 

نظامـی خورشـید 21 کـه جهـت  عملیـات 
از  کشـنده  و  زارع  ولسـوالی های  پاکسـازی 
صـورت  بلـخ  در  مسـلح  مخالفیـن  وجـود 
گرفـت، قوت هـای نظامـی مختلـف در ایـن 
عملیـات سـهیم بودنـد و تلفات سـنگینی را 

بـه طالبـان وارد کـرده انـد.
نـور می افزایـد کـه در جریـان ایـن عملیات 
7 تن از مخالفان کشـته شـده، حدود بیسـت 
تـن آنـان از سـوی نیروهـای امنیتـی اسـیر 
شـدند و نزدیـک بـه ده تـن دیگـر مجـروح 

اند. گردیـده 
ایـن مقـام ارشـد محلـی گفـت: دو جریـان 
افراطـی مسـلح در تـاش بودنـد تا نخسـت 
بلـخ را نـا امن سـازند و بـا اسـتفاده از موقع 
بـه والیـات سـمنگان و سـرپل نیـز حمله  ور 

. ند شو
بـا وجـود کـه بـرای نخسـتین بـار ایـن مقام 
بلـخ از حضور افراد وابسـته به گـروه داعش 
در ایـن والیت خبـر می دهد، اما گفته اسـت 
کـه هیـچ گـروه افراطـی توانایـی ایجـاد نـا 
امنـی در بلـخ را نخواهـد داشـت و بـه موقع 

سـرکوب مـی گردد.

www.mandegardaily.com

عطا محمد نور:

بلخ را تصفیه کردیم
انتخاب های دشوار هند 

در افغانستان
هند با در نظر گرفتن تمام منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی 
و تهدیدات امنیتی علیه منافع خود در افغانستان با وضعیت 
و  طالبان  با  ارتباط  احتماالً  که  است  مواجه شده  دشواری 

کمک از چین از راه حل های این کشور محسوب شود.
به گزارش الجزیره، هند یکی از بزرگترین حامیان بین المللی 
افغانستان است و بر اساس تعهدات این کشور کمک های 
افزایش  کابل  دولت  به  دالر  میلیارد   2 سطح  تا  دهلی نو 

خواهد یافت.
حمات سال های اخیر به منافع هند در افغانستان، مقامات 
این کشور را بیش از پیش در مورد اوضاع افغانستان دچار 
تا  باعث نشده اند  این حمات  اما تمام  تردید کرده است، 

هند دست از تاش برای افغانستان بردارد.
انتخاب دشوار هند 

افغانستان دروازه  هند به منبع انرژی آسیای مرکزی است و 
این کشور برای ادامه  رشد اقتصادی خود نیازمند یک منبع 
ثابت است. از آنجایی که پاکستان اجازه  عبور کاالهای هند 
به آسیای مرکزی را نمی دهد، افغانستان مسیر بسیار مهمی 

برای مقامات دهلی نو محسوب می شود.
عاوه براین، در ماه دسمبر گذشته توافقنامه انتقال گاز تاپی 
امضا شد که براساس آن گاز طبیعی صادراتی از ترکمنستان 
به افغانستان، پاکستان و هند، از طریق خط لوله  تاپی منتقل 
خواهد شد که براساس توافقات قرار است در ماه دسمبر 

2019 آغاز به کار کند.
از طرف دیگر، هند منافع اقتصادی گسترده یی در افغانستان 
امتیاز  از شرکت های هندی،  متشکل  دارد. یک کنسرسیوم 
سه معدن سنگ آهن در منطقه  حاجیگک افغانستان را در 

سال 2011 میادی به دست آورد.
 در حال حاضر، هند با انتخابی دشوار در افغانستان مواجه 
و  منافع  بر  مکرر  حماتی  انتظار  طرف،  یک  از  است. 
پایگاه های این کشور در افغانستان وجود دارد و از سوی 
دیگر نمی تواند به طور کامل با دولت کابل قطع رابطه کند. 
در چنین وضعیتی، دهلی نو چه تصمیمی را خواهد گرفت؟ 
یکی از راه هایی که منافع دهلی نو کمترین صدمه را متحمل 
خواهد شد ادامه مذاکره با پاکستان است، چراکه اسام آباد 
نفوذ زیادی در افغانستان دارد. پناه گاه بسیاری از گروه های 
تروریستی فعال در افغانستان در پاکستان است و از سوی 
دیگر مقامات اسام آباد نفوذ استراتژیک در افغانستان دارند. 
دهلی نو ناچار خواهد بود تا برای همکاری های امنیتی با 
حمات  این  از  نیز  آن ها  که  دیگری  کشورهای  و  امریکا 
هم چنین،  بگذارد.  پیش  قدم  نبوده اند،  امان  در  تروریستی 
جمع آوری و به اشتراک گذاری اطاعات، راه مقابله  هند با 

تروریسم در افغانستان است.
فرصتحفظکانالارتباطیباطالبان

تعهد  دادن  نشان  برای  هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا 
پایدار کشورش به افغانستان، در 25 دسمبر سال گذشته به 
افغانستان سفر کرد تا پارلمان جدید افغانستان که توسط این 

کشور ساخته شده بود را افتتاح کند. 
به  »دالرام«  کیلومتری   218 جاده   دهلی نو  براین،  عاوه  
»زرنج« در نزدیکی مرز ایران ساخته است که به انتقال کاال 
دریایی  مسیر  از طریق  مختلف  به کشورهای  افغانستان  از 
نیز  ایران  چابهار  بندر  توسعه   در  هند  کرد.  خواهد  کمک 
به  ایران  طریق  از  هندی  کاالهای  و  است  داشته  سهم 

افغانستان منتقل می شوند. 
اقدام مثبت دیگری که هند می تواند انجام دهد، حفظ یک 
کانال  ارتباطی باز با طالبان است. زمانی که دیگر کشورها 
نشان  خود  از  را  خوب«  »طالبان  با  گفت وگو  به  تمایل 
این  با  رابطه  در  را  خود  گزینه های  باید  نیز  هند  داده اند، 

مسأله باز نگه دارد.
بیاندیشد.   نیز  دیگری  جنبه های  به  باید  نو  دهلی  همچنین 
کند  درخواست  پکن  مقامات  از  است  ممکن  کشور  این 
پیشنهاد  را  افغانستان  در  همکاری  احتمالی  فرصت های  تا 

دهند.
والیت »سین کیانگ« چین و والیت »جامو و کشمیر« هند 
بیشتر  وخامت  در  افغانستان  به  اتصال  دلیل  به   می توانند 

اوضاع امنیتی در این کشور تاثیر داشته باشند. 
همچنین هند نیاز دارد تا حضور امنیتی خود را در افغانستان 
تحکیم بخشد و نیروهای مسلح افغانستان را تقویت کند. 
گذشته  سال  دسمبر  ماه  در  بار  نخستین  برای  کشور  این 
بالگردهای تهاجمی Mi-25 را به نیروهای نظامی افغانستان 

اهدا کرد.
افغانستان  در  هند  نقش  و  کاهش حضور  اینکه  به  باتوجه 
درحال حاضر برای دهلی نو یک گزینه نیست، هندی ها باید 
آماده  حمات تروریستی بیشتر باشند و بتوانند در مقابل این 

حمات مقاومت کنند.

24 حـــوت؛ 
حماسه یی که جدی گرفته نمی شود

عاصم اسـفزاری
هـر سـال در بیسـت وچهارم حـوت، مـردم هرات 
بـرای ارج گـزاری به خـوِن 25000 هراتـی، که در 
سـال 1357 خورشـیدی در برابـر اسـبتداد تََرکـی، 
در یک روز به شـهادت رسـیدند و حماسـۀ بزرِگ 
آزادی خواهـی را در تاریخ افغانسـتان ثبت کردندـ 
می دارنـد.  گرامـی  را  روز  ایـن  و  می آینـد  گـرد 
امـا از آن جـا کـه افغانسـتان سـرزمیِن تضادهـا و 
تعصـب و تبعیـض اسـت، متأسـفانه از ایـن روز 
چنان کـه باید، در افغانسـتان بزرگ داشـت صورت 

نمی گیـرد.
و  تاریخـی  کهـِن  پیشـینۀ  بـا  سـرزمینی  هـرات، 
یکـی از چهـار شـهر مهـِم خراسـان کهـن اسـت 
کـه زمانـی پایتخـِت آن نیـز بـوده اسـت. از همان 
زمـان تـا کنون، هرات بـه عنوان یکی از شـهرهای 
مهـم، مـورد تاخت وتازهـای زیـادی قـرار گرفتـه 
و جنگ هـا و بحران هـای بسـیاری را پشـت سـر 
گذاشـته اسـت که تاریـخ گواه آن هاسـت. آن چنان 
کـه در گذشـته، هـرات یکـی از شـهرهای متمدن 
یکـی  نیـز  امـروز  بـوده،  خراسـان  دانش پـرورِ  و 
از شـهرهای مهـِم علمـی و اقتصـادِی افغانسـتان  
اسـت  کـه بـه همیـن ویژه گـی و هویـت معروف 

می باشـد.
هویـت تاریخـی - فرهنگـی و اقتصـادی هـرات، 
بـرای مـردم آن، همیشـه نتیجـۀ مثبـت نداشـته و 
باعـث شـده که هویـت حماسـی و مبارزاتـی این 
مـردم، از نـگاهِ دیگـران پنهـان بماند. بـرای همین 
اسـت کـه امـروز، وقتی از یـک کابلی، بدخشـانی 
و نورسـتانی یا ننگرهاری در مورد هرات پرسـیده 
می شـود، آن  را فقـط بـه عنوان یک شـهر تاریخی، 
می شناسـند  افغانسـتان  اقتصـادی  و  فرهنگـی 
تمـدن  و  تاریـخ  نشـان دهندۀ  هـم  می توانـد  کـه 
از  بخشـی  تامین کننـدۀ  هـم  و  باشـد  افغانسـتان 
اقتصـاد کشـور. از ایـن رو  کمتـر کسـی، به ویـژه 
و  مبارزاتـی  گذشـتۀ  از  افغانسـتان،  نـو  نسـل  از 

حماسـِی ایـن شـهر آگاه  اسـت. 
از  یکـی  حـوت،   24 حماسـه آفرین  قیـام 
برابـر  تاریخی تریـن و جدی تریـن حرکت هـا در 

اسـتبداد در افغانسـتان بـه شـمار می آیـد.  هرچند 
ایـن حماسـه نتوانسـت در آن زمـان، دشـمن  را 
از پـای درآورد، امـا زمینه یـی شـد بـرای این کـه 
مـردم هـرات و افغانسـتان پایگاه های مسـتحکمی 
در برابـر اشـغال گران ایجـاد کننـد که ایـن روند تا 
آزادی افغانسـتان از اشـغال شـوروی و سـپس از 

دسـت طالبـان ادامـه یافـت. 
مبـارزه  و  کشـتار  آن همـه  از  پـس   آن چـه  امـا 
برجـای مانـد، هراتـی ویـران و زنـان  و کودکانی 

بـود.  یتیـم  و  بی سرپرسـت 
پـس از شکسـت شـوروی و پیروزی جهـاد مردم 
افغانسـتان، مردم هرات برای آبادی شهرشـان کمر 
بسـتند و تاش هـای پی گیـری برای نوسـازِی این 
شـهر  انجـام دادنـد؛ امـا آن همـه آبـادی و زیبایی 
بـا ورود طالبـان از بیـن رفـت و هـرات بـارِ دیگر 
بـا رکـود روبـه رو شـد. پـس از شکسـت طالبـان، 
مـردم هـرات بـار دیگـر همـت گماشـتند و برای 
جـدی  تـاش  شهرشـان  سـربلندی  و  بازسـازی 
کردنـد، تـا این کـه بـه یکـی از زیباترین شـهرهای 
افغانسـتان از لحـاظ بازسـازی و نـوآوری مبـدل 
شـد؛ امـا دیـری نگذشـت کـه زیبایـی و آبـادی 
هرات، خار چشـِم دشـمنان داخلی این شـهر شـد 
و دشـمنی در برابـرش آغـاز گردید و این دشـمنی 
سـبب گشـت کـه ضمن رکـود علمـی و اقتصادی 

هـرات و بی اعتمـادی مـردم نسـبت به آیندۀ شـان، 
پـردۀ سـیاهی بـر پیشـانِی حماسـه و مبارزه هـای 
ایـن مـردم نیـز آویختـه شـود تـا به نحوی آنـان را 
از کارواِن قـدرت در افغانسـتان دور نگه دارند. در 
ایـن میـدان، کسـانی کـه داد از دوسـتی و برادری 
بـا مـردم هـرات می زدند نیز سـهِم کانی داشـتند.

 ایـن برتری طلبـی و خودخواهـی تـا جایـی ادامه 
یافـت کـه شـماری خواسـتند همه چیز به نـامِ آنان 
ثبـت شـود و دیگـر هیچ کـس فرصـت نیابـد از 
مبـارزه و  تـاِش خـود برای افغانسـتان یـادآوری 
کنـد که مـا نمونۀ آن را در کابل بـه عنوان پایتخِت 

افغانسـتان شـاهد هستیم. 
امـروز وقتـی نگاهـی بـه شـهر کابـل بیــندازیم؛ 
می بینیـم کـه هـر گوشـه، جـاده و میـداِن آن بـه 
نـامِ فـان مبـارز، مجاهد یـا بزرِگ قـوم از چندین 
والیـت کشـور اسـت کـه الحـق شـماری از آن ها 
درسـت و به جـا اسـتند، امـا تنهـا شـهِر بزرگـی 
کـه هیـچ نشـانه یی از جهـاد و مبـارزۀ مـردمِ آن 
در پایتخـت بـه چشـم نمی خـورد و هیـچ کوچـه 
و خیابانـی به نـام مبـارز، مجاهـد و دانشـمنِد آن 
مـردم  گویـا  اسـت.  هـرات  نشـده،  نام گـذاری 
هـرات؛ مبـارز، مجاهـد و بزرگ مـرد نداشـته اند و 
یـا این کـه در کابل جایی بـرای آن ها نبوده اسـت!
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استیون دی میستورا، فرستادۀ سازمان ملل به سوریه گفت: درصورت 
سوریه  بحران  حل  برای  جای گزینی  هیچ   3 ژنو  مذاکرات  شکست 

وجود ندارد.
شکست  صورت  در  که  کرد  اعام  سوریه  به  ملل  سازمان  فرستادۀ 
مذاکرات ژنو، طرح جای گزینی برای آن وجود ندارد و طرف هایی که 
در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، همان هایی هستند که دفعۀ قبل 

در آن شرکت کرده بودند.
او افزود: برقراری آتش بس ربطی به مدت زمان معینی ندارد و هرچه 
آتش بس ادامه یابد، زمان و امکانات بیشتری برای حل سیاسی بحران 

داریم .
او تأکید کرد: سوری ها نیازمند تداوم احترام به آتش بس هستند .

دی می ستورا، پیش از این گفته بود که مذاکرات فردا دوشنبه -دیروز- 
آغاز می شود و تا 24 مارچ کنونی ادامه می یابد.

ورود  از  ناشی  بحران  با  تاکنون   2011 )اسفند(  مارچ  از  سوریه 
تروریست های خارجی به این کشور مواجه است.

دیدار  در  که  داد  خبر  دیروز  سور  تله  تلویزیونی  شبکۀ  تارنمای 
رییس جمهوری کوبا با وزیر امور خارجۀ ونزویا در هاوانا، دو کشور 

در برابر تهدید امریکا اعام همبسته گی کردند.
باراک اوباما رییس جمهوری امریکا فرمانی را در سوم مارچ سال جاری 
»تهدیدی  ونزویا  آن،  اساس  بر  که  کرد  تمدید  اسفند(   13( میادی 
ایاالت  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  علیه  خارق العاده  و  غیرعادی 

متحده« شمرده می شود.
اوباما را رد  باراک  دستورالعمل اجرایی  این دیدار مجدداً  کاسترو در 
کرد و حمایت بی چون و چرای مردم کوبا را از مردم ونزویا و دولت 

نیکوالس مادرو اعام کرد.
او همچنین حمایت خود را از وحدت مردم و ارتش ونزویا در راه 
حفظ صلح، نظم قانونی و دست آوردهای انقاب بولیواری اعام کرد.
دلسی رودریگز، وزیر امور خارجۀ ونزویا در سفر به هاوانا با همتای 
نیز  کوبایی خود و وزیر تجارت خارجی و سرمایه گذاری آن کشور 

دیدارهایی دوستانه برای تقویت پیوندهای دیپلماتیک انجام داد.
اعتراض  در  ونزویا  رییس جمهوری  مادرو،  نیکاس  پیش  روز  چند 
به سیاست های دوگانۀامریکا، کاردار ونزویا را از واشنگتن فراخواند.

›هوگو  دولت  مخالفین  دولتی  کودتای ضد  از   2002 سال  در  امریکا 
کنون،  تا  تاریخ  آن  از  و  کرد  حمایت  ونزوئا  متوفی  رهبر  چاوز‹ 

سیاست خصمانه یی در قبال دولت مادرو در پیش گرفته است.
تصمیم رییس جمهوری امریکا به این دلیل است که به گفتۀ کاخ سفید، 
ونزویا همچنان به تعقیب مخالفان سیاسی می پردازد و در این کشور، 
محدودیت در آزادی مطبوعات افزون بر خشونت و نقض حقوق بشر 

وجود دارد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه، خواستار استقرار 
ناظران بین المللی در گذرگاه های مرزی ترکیه و سوریه برای جلوگیری 
از قاچاق تسلیحات به سوریه و نفوذ تروریست ها و افراط گرایان از 

طریق ترکیه به این کشور شد.
زاخارووا در گفت وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به این که مقام های 
بر  مبنی  کشور  این  به  اتهامات  که  می کنند  ادعا  مرتب  به طور  ترکیه 
قاچاق تسلیحات و نفوذ تروریست ها و افراط گرایان از ترکیه به سوریه 
برای  اقدامی  عنوان  به  تا  می کنیم  پیشنهاد  انکارا  به  است،  بی اساس 
مرزی  گذرگاه های  در  استقرار  برای  را  بین المللی  ناظران  حسن نیت، 
تمام  این طریق  از  و  کند  کنترل محموله ها دعوت  و  با سوری  خود 

اتهامات، نگرانی ها و ادعاها را برطرف کند.
او افزود: چه چیزی آسان تر از این اقدام خواهد بود. می خواهیم پاسخ 

طرف ترک را به این پیشنهاد بدانیم.
سخنگوی وزارت خارجۀ روسیه همچنین گفت: مقام های ترکیه بارها 
اظهارات مقام های روسیه و کشورهای دیگر در مورد اوضاع ناآرام و 
نگران کننده مرز ترکیه و سوریه را بی اساس خوانده ادعا می کنند که 

هیچ گونه شواهدی در این مورد وجود ندارد.
او با اشاره به استقرار دفتر نظارت سازمان ملل در شهر مرزی »غازی 
بر طبق  منطقه  این  در  ملل  دفتر سازمان  کارکنان  افزود:  ترکیه  انتپ« 
قطع نامۀ 2165 سازمان ملل اختیارات کافی دارند تا تمام محموله های 
کمک های انسانی سازمان ملل و نیز کمک هایی را که از طرف ترکیه به 

سوریه ارسال می شود، بازرسی کنند.

بازمحمد مبارز، ورزش کار افغانستانی در رشتۀ »مبارزۀ آزاد«، حریف 
روسی اش را شکست داد.

خود  روسی  پُرقدرت  حریف  برابر  در  گذشته  شب  مبارز،  بازمحمد 
به میدان مبارزه رفت و توانست در دقایق اول روند اول، حریفش را 

شکست دهد.
این مسابقه  ساعت 8:30 شب گذشته به وقت افغانستان در بزرگ ترین 
استدیوم شهر مسکو به نام لوژنیکی که پیش از ده هزارتماشاچی داشت، 

برگزار شد.
از  شماری  و  سفیر  روسیه،  رییس جمهور  معاون  شده  یاد  مسابقۀ  در 
کارمندن سفارت افغانستان مقیم آن کشور، برخی از مسوولین ورزشی 
روسیه و صدها تن ازافغانستانی های مقیم روسیه  اشتراک کرده بودند.
باز محمد مبارز، از جمله ورزش کاران مطرح افغانستان است که تاکنون 

افتخارات زیاد بین المللی را برای ورزش کشور به دست آورده است.
مبارز قبل از این که به مصاف حریف روسی اش قرار گیرد، در پیامی 
به مردم افغانستان گفته بود: »تمام اقوام مختلف افغانستان همیشه مرا 
حمایت کرده اند، من هم در زنده گی ام همیشه کوشش کرده ام تا هویت 

ملی خود را حفظ کنم.«
او افزوده است که با این احساس، همیشه خواسته است، یک تصویر 

یا یک پیام ملی به تمام مردم جهان داشته باشد.
مبارز در ادامه یاد آورشده است: »در مسابقۀ که همراه حریف روسی 
خود دارم، دو پیام می تواند داشته باشد، یکی این که به تمام جهانیان 
ثابت مي کنم که ما افغانستانی ها یکی هستیم و از یک دیگر خود حمایت 
مي کنیم، افغانستانی ها قهرمان بودند، قهرمان هستند و قهرمان می مانند 
از  مختلف  اقوام  که  مي دهیم  نشان  مردم جهان  به  دیگر،  از طرف  و 

مبارزشان حمایت می کنند.«
این وزرش کار افغانستان، در ادامۀ پیام خود گفته است، در صورتی که  
به  تحفه  به عنوان  را  افتخار  این  کند،  کسب  موفقیت  مسابقه  این  در 

تمامی نیروهای امنیتی کشور تقدیم مي کند.
مبارز همچنان حاضر شدن با لباس نظامی در میدان مسابقه را نشانۀ 

حمایت از نیروهای امنیتی کشور عنوان کرده است.
مبارزۀ آزاد یا »ام ام اِی« در افغانستان، ورزش کامًا جدیدی است که 

توسط بازمحمد مبارز، راه اندازی شده است.
 قبل از آن، بازمحمد یک پهلوان کشتی گیر بود، او دستاوردهای خوبی 
در پهلوانی نیز داشت؛ اما عاقۀ خاصی به مبارزه آزاد داشت و این 
ورزش را با استفاده از ویدیوها و معلومات در اینترنت آموخته است.

فرستادۀ سازمان ملل:
در صورت شکست گفت وگوها هیچ جایگزینی 

برای حل بحران سوریه وجود ندارد

کوبا و ونزویال در برابر تهدید 
امریکا اعالم همبسته گی کردند

روسیه خواستار استقرار ناظران 
بین المللی در مرز ترکیه و سوریه شد

بازمحمد مبارز حریف 
روسی اش را شکست داد

پیروزی تیم پیش ِکسوتان 

افغانستان در برابر تاجیکستان

مهدی خلجی

از اخاق  اقتصاد و سیاست  معنا می توان گفت  به یک 
اقتصادی،  و  سیاسی  مناسبات  و  روابط  در  جداست. 
منطق  نمی سنجند.  اخاقی  معیارهای  پایۀ  بر  را  رفتارها 
انگیزه هایی  داشتن  است.  اخاق  منطق  از  مستقل  اقتصاد  و  سیاست 
چون طمع و حرص و حسادت و بُخل در بازار پول و کارزار قدرت از 

چشم انداز سیاسی و اقتصادی بی اهمیت و نادیده گرفتنی است.
و  اقتصاد  شالودۀ  اعتماد،  یک:  کرد،  فراموش  نباید  را  چیز  دو  ولی 
سیاست است. ما با کسی تجارت می کنیم، چیزی می خریم یا کاالیی 
می فروشیم که به او اعتماد الزم را داریم؛ سخن اش و رفتارش را مطابق 
واقع و توقِع خود می دانیم و غافل گیر کردن را صنعت او نمی شناسیم.

در سیاست نیز کار را به کسی می توان سپرد و او را نمایندۀ خود دانست 
که فردا »پرنسیپ ها« ، اصول و رویکردهای خود را صرفًا بر اساس منافِع 

شخصی یا گروهی و حزبی، ناگهانی تغییر ندهد.
به عبارت دیگر، داشتن پرنسیپ یا تعهد به اصولی مشخص نه از نظر 
ناگزیر برای سیاست مدار  اعتمادآفرینی ضرورتی  از لحاظ  اخاقی که 
خود  روی  به  بی شرمی  با  را  خود  سیاسی  گذشتۀ  که  کسی  است. 
نمی آورد و از دیدگاه ها و ارزش هایی دفاع می کند که ُمد روز و پسند 
نسل امروز شده، ولی ابزار و خنجر و سپر قدرت دیروز او بوده، قابل 
برای  تکاپو  از  و  منزوی شود  باید  سالم  سیاست  در  و  نیست  اعتماد 
خزیدن به درون دایرۀ قدرت منع گردد. به همین دلیل است که آگاهی 

تاریخی برای سیاست ورزی شهروندان اهمیتی حیاتی دارد.
از این سو، کسی که به چنین سیاست مداری، ولو از سر استیصال، تکیه 
می کند، خریداری را ماند که فاسد بودن میوه های دیروز میوه فروش او 
را از خریدن میوه های خوش آب و رنگ امروزش بازنمی دارد. چنین 
شهروندی خریدار خیانت است و به دسِت خود سیاست را به حالت 

تعلیق درمی آورد و در بستر اغما می افکند.
دوم: مسألۀ خشونت است. خشونت علی االصول با سیاست ناسازگار 
نفی  خشونت  و  است  دیگران  با  کردن  زنده گی  هنر  سیاست  است. 
امری  صرفًا  نه  سیاست  گسترۀ  در  خشونت  نفی  این،  بنابر  دیگران. 
که  است  همین سبب  به  است.  سیاست  بنیادِ  از  برخاسته  که  اخاقی 
قدسی  و  استعایی  مشروعیتی  خشونت  آن  در  که  دینی  حکومت 

می یابد، الجرم از بُن بیگانه با مفهوم سیاست است.
نیز از همین روست که دست های آلوده به خشونت، سزاوار نشستن 
به آمر و  نیستند. شهروندی که  نماینده گی هیچ شهروندی  بر صندلی 
خشونت،  ترویج  به  عمل  در  می دهد،  رأی  خشونت  مباشر  و  عامل 

مشروعیت بخشی به آن و زوال و زدودن سیاست یاری می رساند.

علی پارسا

رشوتدوم!
خنده رویی  ترافیک  پولیس  مزاری،  شهید  چوک  در 
دستورِ ایست دادم. موتر را گوشه کردم. با احترامِ تمام 
و گشاده رویی احوال پُرسی کرد و بعد لیسانس و جواز سیر خواست. 
لیسانسم را دادم و دنبال جواز سیر گشتم. مثل این که مهدی دیشب از 
بین موتر برداشته بودش. خاصه پیدا نکردم و خواستم به مهدی زنگ 
بزنم. گفت اصًا زنگ نزن و با کتاب راه نمای ترافیکی که در دستش 
بود، همین که جواز سیر همراهم نبود، رأ الساعه تخلف ثابت کرد. با 
احترام و ادِب بسیار گفت: »می دانم موتر دزدی نیست و به همین خاطر 
فقط به خاطر نداشتِن جواز سیر همراهت، باید 600 افغانی جریمه ات 
دو صد  است  »خیر  گفت:  و  پایم  روی  گذاشت  را  کتاب  بعد  کنم!« 
با  مه هم  بخوریم«  کباب  امروز یک  بچه ها  با  تا  بان  بینش  در  افغانی 
خنده گفتم »اگر 50 افغانی بگذارم خفه نمی شی؟!« گفت »نه خواهش 
می کنم... خیر است!« در آخر هم با عطوفت و چهره یی مملو از لبخند 
گفت: »همراه ما مهمان نمی شی؟« مه هم با خنده تشکری کردم و رفتم.
نه  و  بود  شده  بدرفتاری  همراهم  نه  بار  این  چون  بودم؛  خوش حال 
انقضا  تاریخ  پیش چون  قبلی، دو سال  بودم. دفعۀ  داده  زیاد  پول  هم 
لیسانسم گذشته بود، مجبور شدم دو روز پشت همان پولیس ترافیک 
افغانی هم دو  بگردم که لیسانسم را پس بده و فکر کنم دو سه صد 

دستی تقدیمش کنم.
پ.ن: می دانم که کار اشتباهی کردم، باید اصول مندانه رفتار می کردم و 

جواز سیر و لیسانس را همراهم می داشتم.
می تواند  و  دادم  انجام  که  بود  اشتباهی  جرمانۀ  اعتراف  این  پ.ن2: 
متنفر  رشوه دادن/گرفتن  از  که  باشد  دوستانی  برای  کوچکی  یادآوری 

هستند. 

فيـسبـوک نـــامــه

وكيل پسا كوهی

بیشتر از همه، باید مدیون به جاده ریختن های خودتان 
باشید.

گفته می شود که پروژۀ »بند برق شورآبک« دوباره جدی 
گرفته شده و قرار است چندی بعد کار این پروژه شروع شود.

دوستان نوشتند که که در اثر تاش های فانی صاحب ها و سعی فان 
کسانی دیگر، کار این پروژه آغاز می شود. بی تردید که تاش بزرگان 
بدخشانی در این زمینه قابل دید است، اما نباید فراموش کرد که موجی 
از اعتراضات مردمی در پیوند به این مسأله قطعًا کار خودش را کرد. 
اگر مردم بخواهند می توانند  آغاز کرد که  باید  نقطه  این  از  این،  بنابر 
بسیاری از چالش ها را حل کنند و ما باید مدیون فریاد رسای خودمان 

باشیم

تیم ملی فوتبال پیش کِسوتان در دومین دیدارش در اردوی تاجیکستان 
در مقابل تیم باشگاهی پنجشیر این کشور به برتری رسید.

تیم ملی فوتبال پیش کسوتان افغانستان که برای برگزاری چند دیدار 
دوستانه به کشور تاجیکستان سفر کرده اند، در دومین دیدارش عصر 
امروز با نتیجۀ 2 بر 1 مقابل تیم پیش کسوتان پنجشیر به برتری رسید.
ُگل های تیم پیش کسوتان افغانستان را یوسف کارگر و فاروق اصیل 

به ثمر رساندند.
این مسابقه در شهر گرگان تپه در نزدیکی شهر دوشنبه برگزار شد.

پیش کسوتان  فوتسال  تیم  مقابل  در  دیدارش  اولین  در  تیم  این 
تاجیکستان به تساوی پُرُگل 5 بر 5 دست پیدا کرده بود
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

به  تفصیلی  مصاحبه  یک  در  امریکا  رییس جمهوری 
جمله  از  مختلف  مسائل  درباره  دیدگاه هایش  بیان 
نظیر  مسائل  دیگر  و  و چین  با روسیه  امریکا  روابط 

وضعیت سوریه و لیبی پرداخت.
مصاحبه  یک  در  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 
با مجله امریکایی آتانتیک نسبت به وجود  تفصیلی 
عین  در  و  داد  با چین هشدار  خطر جنگ کشورش 
بودن«  »مفت خور  دلیل  به  را  انگلیس  مقام های  حال 

مورد انتقاد قرار داد.
روسیه

اوباما در این مصاحبه درباره روابط واشنگتن با روسیه 
اظهار داشت: والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
در همه نشست هایی که با ما داشته، به شکلی کاما 
وسواسی، مودب و صریح بوده است. نشست هایی که 
ما داشتیم بسیار حالت کاری داشتند. او هیچ گاه مرا به 
مدت دو ساعت منتظر نگه نمی دارد در حالی که برای 

یکسری از مقام های دیگر این کار را می کند.
با این حال اوباما گفت که جایگاه روسیه در جهان به 

شکل چشم گیری تضعیف شده است.
روسیه  اساسی  منافع  جزو  اوکراین  که  پذیرفت  وی 
محسوب می شود در حالی که یکی از منافع اساسی 
امریکا نیست بنابراین روسیه همواره خواهد توانست 
ظرفیت  و  کرده  حفظ  کشور  این  در  را  خود  تسلط 

تشدید تنش ها در آن را داشته باشد.
ما  که  است  مثال هایی  از  یکی  اوکراین  گفت:  اوباما 
خود  اساسی  منافع  صراحتا  باید  آن  درخصوص 
آن  در  چیزی  چه  برای  که  باشیم  آگاه  و  بدانیم  را 
ابهام  نوعی  همواره  پایان  در  بجنگیم.  می خواهیم 

درباره اوکراین وجود دارد.
چین

درباره  مصاحبه  این  از  دیگر  قسمتی  در  اوباما 
چالش های روابط امریکا با چین گفت: من به لحاظ 
روابط سنتی میان کشورهای بزرگ معتقدم که روابط 
روابط  حیاتی ترین  از  یکی  چین  و  امریکا  میان 
پتانسیل  اوباما مساله وجود  با این حال  خواهند بود. 
جنگ با پکن در صورتی که چین به خصومت علیه 

همسایگانش را ادامه دهد، رد نکرد.
نظر  نقطه  از  تنها  جهان  به  چین  اگر  افزود:  وی 
تنها  نه  بنابراین  کند،  نگاه  منطقه یی  نفوذ  حوزه های 
ما در این وضعیت شاهد پتانسیلی برای جنگ با چین 
هستیم بلکه خودمان را در وضعیتی دشوارتر به منظور 
تعامل با دیگر چالش هایی که مطرح خواهند شد، پیدا 

خواهیم کرد.
انگلیس

رییس جمهور امریکا در ادامه درباره روابط امریکا با 
سوال  زیر  کشور  دو  ویژه  روابط  که  گفت  انگلیس 

رفته است.
اوباما با طعنه به مقام های انگلیس گفت: مفت خورها 

باعث عصبانیت من می شوند.
انگلیس هشدار  به دیوید کامرون، نخست وزیر  وی 
داد: در صورتی که لندن به تعهدش برای صرف دست 
بودجه  در  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد  دو  کم 
دفاعی پس از دستورالعمل ناتو پایبند نباشد، واشنگتن 

دیگر هیچ روابط ویژه ای با انگلیس نخواهد داشت.
رییس جمهور امریکا به کامرون خاطرنشان کرد: شما 
باید سهم عادالنه خود را درزمینه بودجه دفاعی تامین 

کنید.
لیبی

دفاعی  بودجه  به  تنها  انگلیس  از  اوباما  انتقادهای 
وزیر  نخست  امریکا،  جمهور  رییس  نشد،  منحصر 
انگلیس را متهم کرد به اینکه در زمینه مشکات لیبی 
حواس  حد  از  بیش  قذافی  معمر  سرنگونی  از  پس 

پرت بوده است.

وی تاکید کرد: جا برای انتقاد وجود دارد زیرا من با 
توجه به نزدیک بودن لیبی به اروپایی ها فکر می کردم 
دیوید  اما  دهند،  ادامه  به سرمایه گذاری  لیبی  در  آنها 
کامرون از توجه به مشکات این کشور شمال آفریقا 
دیگر،  مسائلی  از  طیفی  دلیل  به  زیرا  کرد  خودداری 

حواس پرت شد.
قرار  لیبی  در  مداخله  وی  نظر  از  که  گفت  اوباما 
آن  در  که  باشد  مفت خوری«  ضد  »کمپین  یک  بوده 
و  باشند  کمپین  رهبر  خودشان  می توانند  هم پیمانان 

واشنگتن از پشت صحنه مدیریت کند.
مجبور  همواره  شما  افزود:  امریکا  جمهور  رییس 
به  ما  اوقات  بعضی  باشید.  مقدم  در خط  که  نیستید 
دنبال به دست آوردن چیزی که می خواهیم، از طریق 
مضحک  که  چیزی  هستیم.  مشترک  کار  دستور  یک 
که  بود  آن  برای  لیبی  در  کمپین  که  است  این  است 
دیگر اروپایی ها و کشورهای عربی کنار نایستند تا ما 

همه جنگ را انجام دهیم.
اوباما تاکید کرد: رخدادهای لیبی ثابت کرد که بهترین 
کار این است که از خاورمیانه اجتناب کنیم. ما به هیچ 
وجه نباید متعهد به مدیریت خاورمیانه و شمال آفریقا 

شویم. این یک اشتباه اساسی و بنیادین خواهد بود.
سوریه

رییس جمهور امریکا درباره عدم مداخله کشورش در 

سوریه نیز گفت که تصمیم گرفته به رغم عبور سوریه 
از قدرت  از سوی دولتش،  تعیین شده  از خط قرمز 
نظامی استفاده نکرده و »دستور کار واشنگتن« را کنار 

بگذارد.
اوباما تصریح کرد: در واشنگتن فرض بر این است که 
پیروی کنند.  این دستور کار  از  باید  روسای جمهور 
این دستور کار حاصل نظام سیاست خارجی ما است. 
جایی که امریکا مستقیما تهدید می شود چنین دستور 
کاری موثر است،  اما می تواند تبدیل به تله ای شود که 
ما را وادار به گرفتن تصمیم های بد کند. در مواجهه 
با چالش های بین المللی مثل سوریه شما در صورتی 
که از دستور کار پیروی نکنید، شدیدا مورد انتقاد قرار 
عدم  برای  موجهی  دالیل  اگر  حتی  گرفت.  خواهید 

تبعیت از آن وجود داشته باشد.
وضعیت  از  بسیار  که  گفت  امریکا  جمهور  رییس 
حال حاضر خرسند بوده و به آن افتخار می کند زیرا 
می تواند به جای آنکه شتاب زده به یک کشور دیگر به 
خاورمیانه حمله کند می تواند مکث کرده و وضعیت 

را ارزیابی کند.
از  کمی  توانستم  من  که  حقیقت  این  افزود:  اوباما 
فشارهای اضطراری و فوری فاصله گرفته و به چیزی 

که در راستای منافع امریکا است فکر کنم، به ویژه نه 
در ارتباط با سوریه بلکه در ارتباط با کل دموکراسی 
کشور ما، تصمیم دشواری بود که من اتخاذ کردم و 
معتقدم که این در نهایت درست ترین تصمیم خواهد 

بود.
عربستان

انتقاد  نیز  عربستان  از  مصاحبه  این  در  همچنین  وی 
کرد.

رییس جمهور امریکا گفت: در جهان مدرن امروزی 
یک کشور زمانی که نیمی از جمعیت خود را سرکوب 

می کند نمی تواند کارآمد باشد.
با  را  خاورمیانه  باید  عربستانی ها  گفت:  اوباما 
رقیب شان ایران تقسیم کنند. رقابت میان عربستان و 
و جنگ های  آشوب  به  زدن  دامن  به  منجر  که  ایران 
نیابتی در سوریه، عراق و یمن شده است، ما را ملزم 
می کند که هم به دوستانمان و ایرانی ها بگوییم که آنها 
باید به دنبال راه موثری برای تقسیم امور همسایگی و 

برقراری یک نوع صلح سرد باشند.
با  عربستان  که  است  معتقد  امریکا  جمهور  رییس 
دریافت حمایت کامل از واشنگتن علیه ایران به جای 
آنکه باعث منزوی شدن تهران شود، تنها به دامن زدن 

به آتش جنگ فرقه ای در منطقه کمک کرده است.
دوستانمان  به  ما  که  رویکرد  این  کرد:  اضافه  اوباما 

همه  سرچشمه  ایران  و  شماست  با  حق  که  بگوییم 
ایران  با  مقابله  برای  آنها  از  ما  و  است  مشکات 
جنگ های  این  که  است  معنی  این  به  کنیم  حمایت 
دوستان  و  کرد  خواهد  پیدا  ادامه  همچنان  فرقه ای 
سنتی ما و شرکای ما در خلیج فارس، دیگر نخواهند 
توانست با اتکا به خودشان شعله های این جنگ ها را 
فرو نشانده و با اتکا به خودشان قاطعانه پیروز شوند. 
خواهیم  مجبور  دوباره  ما  که  است  معنی  بدان  این 
برای  نظامی  از قدرت  را شروع کرده و  شد مداخله 
برطرف کردن جنگ استفاده کنیم. این نه به نفع امریکا 

و نه به نفع خاورمیانه خواهد بود.
ونزوئال

با  امریکا همچنین گفت که در رابطه  رییس جمهور 
مقابله  برای  نظامی  مداخله  هرگز  نیز  ونزوئا  مساله 
ونزوئا  زیرا  است  نرسیده  ذهنمان  به  کشور  این  با 

تهدیدی علیه امریکا نبوده است.
یک  ونزوئا  با  رابطه  در  ابتدا  از  ما  داد:  ادامه  اوباما 
به  که  بود  این  آن  و  گرفتیم  راهبردی  بسیار  تصمیم 
اتفاقات  که  گفتیم  چاوز،  هوگو  به  زدن  ضربه  جای 
برای  تهدیدی  کشور  این  اما  نمی پسندیم  را  ونزوئا 

امریکا نیست.

رییس جمهور امریکا:

 بهترین است از خاورمیانه اجتناب کنیم
سرپرست وزارت دفاع:

ثبت دارایی های مقام ها نباید 
نمادین و ظاهری باشد

رونـد ثبـت دارایی هـای کارمنـدان بلندرتبـۀ وزارت 
دفـاع روز یک شـنبه آغـاز شـد. مقام های ایـن وزارت 
می گوینـد کـه مبـارزه بـا فسـاد اداری در اولولیـت  

دارد قـرار  کارهای شـان 
در  دفـاع  وزارت  سرپرسـت  اسـتانکزی،  معصـوم 
نشسـتی بـرای آغـاز ایـن رونـد از تمـام کارمنـدان 
وزارت دفـاع خواسـت تا بـرای ثبت دارایی های شـان 
داوطلـب شـوند و هـر یـک نقطـۀ پایانی برای فسـاد 
باشـند. آقای سـتانکزی بـر پی گیری جـدی این روند 
تأکیـد می کنـد و می افزایـد: »نبایـد ثبـت دارایی هـای 

مقام هـای بلندرتبـه، ظاهـری و نمادیـن باشـد«.
قدم شـاه شـهیم، رییـس سـتاد کل ارتـش نیـز در این 
نشسـت از ایجـاد کمیتـۀ شـفافیت برای بررسـی ثبت 
خبـر  دفـاع  وزارت  بلندپایـۀ  مقام هـای  دارایی هـای 
می دهـد. آقـای شـهیم می گویـد کـه با جدیـت کامل 
در برابـر فسـاد می ایسـتند و ایـن پدیـده را ریشـه کن 

کرد. خواهنـد 
سیدحسـین فخری، رییس ادارۀ مبارزه با فسـاد اداری 
کشـور در ایـن زمینـه می گویـد که در گذشـته ها ثبت 
دارایی هـای مقام هـای بلندرتبـۀ دولتـی بـا مشـکات 
زیـادی روبـه رو بـود، امـا اخیـراً بسـیاری از مقام های 
بلندپایـه دارایی هـای خـود را ثبـت کـرده انـد و ایـن 

رونـد روزبـه روز در حال افزایش اسـت.
دارایی هـای  افغانسـتان،  اساسـی  قانـون  پایـۀ  بـر 
دوران  از  بعـد  و  قبـل  بایـد  دولتـی  مقام هـای 

شـود. ثبـت  خدمت شـان 
بـر بنیـاد یافته هـای دیدبان شـفافیت افغانسـتان حامد 
کـرزی رییـس جمهـور پیشـین کشـور، کریـم خلیلی 
معـاون دوم رییـس جمهـور پیشـین، نجیـب اهلل اوژن 
وزیـر فواید عامه، داوود علی نجفی وزیر ترانسـپورت 
صاح الدیـن  و  پیشـین  حکومـت  از  هوانـوردی  و 
ربانـی وزیـر خارجـه، داوود شـاه صبا وزیـر معادن و 
پترولیـم، سیدحسـین عالمـی بلخی وزیـر مهاجرین و 
عودت کننـده گان و فیض محمـد عثمانـی وزیـر حج و 
اوقـاف از مقام هـای حکومـت وحـدت ملـی هسـتند 
کـه تاکنـون دارایی های شـان بـه ثبت رسـیده اسـت.
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