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درحالی کـه هنـوز هم مشـخص نیسـت کـه بارِ 
رییـس  و  رییس جمهـوری  زمانـی  دیگـر چـه 
اجرایـِی دولـت وحـدت ملـی بـرای گفت وگو 
و حـِل اختالفات شـان بـا هـم دیـدار خواهنـد 
ارگ  کـه  انـد  معتقـد  بسـیاری ها  ولـی  کـرد، 
بـه  حاضـر  به سـاد ه گی  ریاسـت جمهوری 
پذیـرِش خواسـت های قصـر سـپیدار نخواهـد 
شـد. به گفتۀ ایـن منابع، شـاید رییس جمهوری 
از سـِر  بـه ّجـو موجـود و  پایـان دادن  بـرای 
ناگزیـری، بـه برخـی از این پیشـنهادها در زبان 
پاسـِخ مثبـت دهـد ولـی هیـچ ضمانتـی بـرای 

اجرایـی شـدِن آن هـا وجـود نـدارد. 
ایـن در حالی سـت کـه بخش هـای زیـادی از 
افغانسـتان ایـن روزهـا در آتِش جنـگ و ناامنی 
می سـوزد و ایـن مسـأله سـبب شـده کـه اذهان 
عمومـی نسـبت بـه نیـات سـراِن حکومـت بـا 
تردیـد برخـورد کنند. بسـیاری ها در افغانسـتان 
خواسـت های  آیـا  کـه  دارنـد  را  سـوال  ایـن 
رییـس اجرایـی نسـبت بـه مشـکالت امنیتی و 
اقتصـادِی مـردم، از اهمیـت بیشـتری برخوردار 
بـوده کـه بـا وجود حـاد شـدن این مشـکالت، 
سیاسـی  توافق نامـۀ  تطبیـق  بـر  عبـداهلل  آقـای 
پافشـاری  قـدرت  پنجـاه  ـ  پنجـاه  تقسـیم  و 
می کنـد؟ آیـا آقـای عبـداهلل فقـط به فکـر منافع 
شـخصی و تیمِی خود اسـت و مشـکالت مردم 

برایـش هیـچ اهمیتی نـدارد؟ 
این گونـه  ایجـاد  در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
پرسـش ها در افـکار عمومـیـ  عـالوه بر این که 
صـورت  بـه  آن هـا  از  بخشـی  اسـت  ممکـن 
تصادفـی باشـد ـ عده یـی به صـورِت قصـدی 
دخالـت دارنـد. بایـد توجه داشـت که ریاسـت 
جمهـوری منابـِع زیـادی بـرای ایجاد سـوءظن 
در افـکار عمومـی در مورد خواسـت های داکتر 
عبـداهلل در اختیـار  دارد و ایـن منابع به صورت 
تعبیرهـای  کـه  می ورزنـد  تـالش  دوامـدار 
دیگـری، آن گونـه کـه خودشـان می خواهند، از 
جاروجنجال هـای سیاسـی ارایه کننـد و دیدگاه 

جامعـه را دچـار تردیـد سـازند. 
در  هـم  یـا  و  مجـازی  فضـای  در  برخی هـا 
پیوسـته  صـورِت  بـه  همه گانـی  رسـانه های 
نظـام  اصـالح  آیـا  کـه:  می ورزنـد  تأکیـد 
انتخاباتـی، توزیـع شـناس نامه های الکترونیـک 
و برگـزاری لویـه جرگـۀ تعدیل قانون اساسـی 
بـر اسـاس مفـاد توافق نامـۀ سیاسـی؛ از امنیت، 
نـان و مسـکن در اولویـِت باالتـری قـرار دارند 
شـدِن  اجرایـی  خواهـان  عبـداهلل  آقـای  کـه 

آن هاسـت؟ 
عده یـی هـم حتـا مسـایل را از این هـم فراتـر 
آقـای  مشـکل  کـه  می گوینـد  چنیـن  و  بـرده 
عبداهلل تنها فشـار متحـداِن او در تیم اصالحات 

و همگرایـی و تقسـیم چوکی هاسـت. 
تقلیـِل خواسـت های داکتـر عبـداهلل در این حد 
و پایـه، بدون شـک نه بـا اصِل این خواسـت ها 
مطابقـت دارد و نـه می توانـد منطقـی بـه نظـر 
برسـد. واقعًا وقتی کشـور در وضعیـت بحرانی 
مثـل وضعیـِت فعلی قـرار داشـته باشـد، بحث 
در مـورد این کـه  حـدود صالحیت هـای مـن 
کجاسـت و چرا در فالن پسـت فـالن نفر مقرر 
شـده  بسـیار بیهـوده و غیرمنطقـی می نمایـد. 
ارگ ریاسـت جمهوری، بسـیار عمـدی در این 
آقـای  از خواسـت های  روزهـا می کوشـد کـه 
عبـداهلل چنیـن روایتـی را وارد افـکار عمومـی 

کند. جامعـه 
 ارگ منافـِع خـود را در تقلیـل خواسـت های 
خدشـه دار  ُکل،  در  و  اجرایـی  ریاسـت 
وقتـی  حتـا  می دانـد.  ایـن خواسـت ها  کـردِن 
رییس جمهـوری سـخنرانی می کنـد، در البه الی 
را  نیتـی  به وضـوح می تـوان چنیـن  سـخنانش 
مشـاهده کـرد. او اوالً در سـخنرانی هایش بـه 

اختالفـی  بحث هـای  وارد  مسـتقیم  صـورِت 
یعنـی  نمی شـود،  اجرایـی  رییـس  بـا  خـود 
این کـه می خواهـد ایـن بحث را کوچک نشـان 
افـاده می دهـد  او چنیـن  قـدم دوم،  دهـد. در 
کـه افغانسـتان مشـکالِت بزرگ تـر و کالن تری 
نسـبت به خواسـت های رییس اجرایـی دارد که 
عمـاًل در رابطـۀ تنگاتنگ با زنده گـی مردم قرار 
دارنـد و این هـا اولویت هـای رییس جمهـوری 
انـد. و در گام سـوم، رییس جمهوری می خواهد 
نمی توانـد  کشـور  مدیریـت  کـه  دهـد  نشـان 
خواسـت های دو تـن را هم زمـان تحمـل کنـد. 
یکـی در قـدرت باید باشـد کـه حـرِف آخر را 

بزنـد و تصمیـم نهایـی را بگیـرد. 
تقلیـل خواسـت های ریاسـت اجرایـی در ایـن 
در  بـزرگ  بسـیار  بـدون شـک جفایـی  حـد، 
حـِق ایـن ریاسـت خواهـد بـود. شـاید آقـای 
عبـداهلل بـه دلیـل دو سـال خاموشـی و دم نزدن 
در برابـر اقتـدار ارگ، مـورد انتقـاد هـواداران و 
حامیـاِن خـود در تیـم اصالحـات و همگرایـی 
قرار داشـته باشـد و شـاید هم در ایـن مدت از 
جانـِب او کوتاهی هـای زیـادی صـورت گرفته 
باشـد، ولی خواسـت هایی کـه او مطـرح کرده، 
بـه هیـچ صورت بیـرون از دغدغه هـای موجود 
مـردم  زنده گـی  بـا  مسـتقیم  رابطـۀ  بـدون  و 

. نیستند
 در یـک جامعـه، همـۀ پدیده هـا و سـازه ها بـا 
یکدیگـر پیونـد ارگانیکی دارند. هیچ مسـأله یی 
در جامعـه وجـود ندارد کـه به صورِت مسـتقل 
عمـل کند. امنیت با اقتصاد و اقتصاد با سیاسـت 
و فضـای اجتماعـی کامـاًل روابـط تنگاتنـگ و 
تأثیرگـذار دارنـد و یکـی بـدون دیگـری قابـل 
بررسـی نیسـت. بعضـی وقت ها برخی مسـایل 
بـه عنوان مسـایِل مـادر مطـرح انـد؛ همان گونه 

کـه قانـون اساسـی بـه عنـوان قانـون مـادر در 
یک کشـور عمـل می کنـد و دیگر قوانیـن نباید 
در مغایرت با آن سـاخته شـوند، برخی مسـایِل 
سیاسـی نیـز کـه ممکـن اسـت در ظاهـر ربـط 
مسـتقیم بـا دسـترخوان و امنیـِت مردم نداشـته 
باشـند، ولـی عامـل تعیین کننـده در این مسـایل 

بـه  شـمار می آیند.
اصالحـات در کمیسـیون های انتخاباتـی، توزیع 
شـناس نامه های الکترونیکـی و برگـزاری لویـه 
جرگـۀ قانون اساسـی، از بااهمیت ترین مسـایل 
کشـورِ مـا بـوده می تواننـد کـه مـا بـدون حـِل 
آن هـا، نـه بـه صلح می رسـیم و نـه هم بـه رفاه 
اقتصـادی و  اجتماعـی. اگر در افغانسـتان واقعًا 
انتخابـات شـفاف و عادالنـه برگزار شـود و در 
سـاختار نظـام تغییراتـی بـر اسـاس خواسـِت 
زمـان و ارادۀ مـردم بـه وجـود آید، بدون شـک 
می تـوان بـه تحقـِق صلـح و ثبـات در کشـور 

بسـت.  امید 
رژیـم  سـقوط  نخسـت  سـال های  در  مگـر 
طالبـان، امنیـت و اقتصـاد مـردم بـه مراتـب از 
حـاال بهتـر و مطمین تـر نبود؟! چـرا چنین بود؟ 
چـون در آن سـال ها مردم خود را بـه حاکمیت 
انگیـزۀ  و  می کردنـد  احسـاس  نزدیک تـر 
همـکاری و آبـادی کشـور بـه نحـو عجیبی در 
مـردم ایجاد شـده بود. امـا پـس از آن که دولت 
بـه سـمِت خودکامه گـی رفـت و فاصلـه میـان 
دولـت و مـردم به وجـود آمد، امنیـت و اقتصاد 
کشـور نیز بـه همان میـزان به وخامـت گرایید.
 داکتـر عبـداهلل خواسـت های انتزاعـی نـدارد، 
بـا  مطابقـت  در  عمـاًل  خواسـت هایی  بـل 
خواسـت های اساسـِی مـردم و ایجـاد تغییراِت 
بنیـادی در زنده گی سیاسـی، اقتصـادی و امنیتی 

دارد.  کشـور 
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ــول  ــی در ط ــباِت نیک ــط و مناس ــد رواب ــتان و هن افغانس
ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــد روزگارِ کنون ــته اند. هن ــخ داش تاری
ــدام  ــرض ان ــتان ع ــِر افغانس ــِت خــوب در براب ــک دوس ی
کــرده اســت. پــس از ســپتمبر 2001، هندوســتان بــه عنــوان 
یــک رفیــِق خــوب در ســرزمینی کــه رقیبــش بــه بلعیــدِن 
به یادماندنی یــی  بــود، کارهــای  بــاز کــرده  آن دهــان 
انجــام داده اســت. ســاخت و ترمیــِم قصــر وزارت خارجــه 
معــروف بــه قصــِر ســتوری، واپســین همــکاری موثــر هنــد 
ــاالت  ــس از ای ــد پ ــد. هن ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــا افغانس ب
متحــدۀ امریــکا، بریتانیــا، چاپــان و آلمــان، پنچمیــن کشــورِ 
کمک کننــده بــه افغانســتان بــوده اســت. از عرصــۀ اقتصــاد 
گرفتــه تــا عرصــۀ فرهنــگ، ایــن کشــور یادگارهــای نیکــی 

ــت.  ــته اس ــا گذاش ــود به ج از خ
مســلمًا این همــه ســخاوت و کــرم از جانــِب هندی هــا بــه 
مــا، در نتیجــۀ سیاســت های آقــای کــرزی یــا آقانــی غنــی 
ــن  ــِر ای ــان مبتک ــا خودش ــه هندی ه ــت؛ بلک ــوده و نیس نب
ــی و  ــای غن ــِی آق ــی سیاســت خارج ــد. نانوان سیاســت ان
کــرزی در گذشــته و امــروز بــر همــه هویــدا شــده اســت؛ 
چنان کــه پاکســتان هنــوز بــه عنــوان یــک قــدرِت فعــال و 
مــورد حمایــِت غــرب مطــرح اســت و افغانســتان نتوانســته 
بــا وجــود دالیــِل مســتند، فشــارهای منطقه یــی و جهانــی 

را بــر ایــن کشــور بیشــتر ســازد.
حــاال کــه هندی هــا بــه ایــن پیمانــه وارد افغانســتان شــده 
ــکاری سنجیده شــده دِل  ــکار و هم ــک ابت ــا ی ــر روز ب و ه
ــه  ــن پیمان ــه همی ــد، ب ــاد می گردانن ــتان را ش ــردم افغانس م
ــه اقداماتــی  ــِت افغانســتان نیــز دســت ب می طلبــد کــه دول
ــد پاکســتان را زیــر فشــار جامعــۀ جهانــی  ــد کــه بتوان بزن
ــی  ــد یک ــای هن ــر، کمک ه ــب دیگ ــد. از جان ــرار ده ق
ــه  ــد ک ــه می یاب ــتان ادام ــه افغانس ــی ب ــر در حال ــِی دیگ پ
ــه خانه هــای  ــد هــر روز ب ــِب هن ــوان رقی ــه عن پاکســتان ب
درحالی کــه  می فرســتد.  تابــوت  و  تاریکــی  مــردم 
ــد،  ــل می کن ــه تبدی ــه دوزخ منطق پاکســتان افغانســتان را ب

ــازد.  ــتان بس ــور گلس ــن کش ــد از ای ــد می خواه هن
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــود ک ــده ب ــتان زیبن ــرای پاکس ــا ب ام
ــد و  ــابه می ش ــالمی، وارد کارزار مش ــام اس ــه ن ــت ب دول
ــانی  ــای انس ــب برنامه ه ــتان را در قال ــش در افغانس منافع
ــمنی،  ــای دش ــروز به ج ــا ام ــت ت ــی می گرف ــارف پ و متع
ــتان  ــردمِ افغانس ــان م ــور در اذه ــن کش ــتِی ای ــِش دوس نق
ــر دو در  ــتان ه ــد و پاکس ــه هن ــت. اگرچ ــک می گش ح
ــا  ــد، ام ــازی می کنن ــر ب ــه یکدیگ ــتان علی ــن افغانس زمی
بــازی هنــد بازســازی و نوســازِی افغانســتان و بــازی 
ــن  ــان ای ــت. می ــروزی اس ــری و آتش اف ــتان، ویرانگ پاکس
دو رویکــرد فاصلــه از زمیــن تــا آســمان اســت و جایــگاه 
ــن  ــِق ای ــز نشــانگِر توفی ــل نی ــد در نظــام بین المل واالی هن

ــد. ــتان می باش ــی پاکس ــور و ناکام کش
ــر  ــِت اجتناب ناپذی ــک واقعی ــت، ی ــا خصوم ــت و حت رقاب
ــاِل آن  ــیوۀ اعم ــم ش ــا مه ــت، ام ــروزِ ماس ــاِن ام در جه
برســاند  اوج  بــه  را  کشــوری  می توانــد  کــه  اســت 
اقدامــاِت هندی هــا در  بزنــد.  بــر زمیــن  را  ملتــی  و 
ــت  ــرای پاکستانی هاس ــی ب ــیار خوب ــتان، درِس بس افغانس
تــا عینک های شــان را عــوض کننــد و منافع شــان از درِ 
ــز از  دوســتی تأمیــن و هراس های شــان در افغانســتان را نی
ایــن طریــق مرفــوع ســازند. مســلمًا اگــر پاکســتان طریــِق 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــش بگیرن ــتان را پی ــا در افغانس هندی ه
ــی  ــور، توفیق ــان دو کش ــی می ــی و فرهنگ ــتراکاِت دین اش
ــد کــرد. کارِ  ــان کســب خواهن ــه هندی ــدان نســبت ب دوچن
ــی  ــۀ هزینه های ــتان هم ــواری نیســت، کافی ســت پاکس دش
کــه در راه تجهیــز و تمویــِل طالبــان و خــط دادن بــه آن هــا 
صــرف می کنــد را در راهِ آبــادی افغانســتان در عرصه هــای 
مختلــف هزینــه کنــد؛ آنــگاه خواهــد دیــد کــه هم پاکســتان 
ُگل و گلــزار اســت و هــم افغانســتان آبــاد. امــا نمی دانیــم 
چــرا هنــوز پاکســتانی ها بــه ایــن نکتــه نیندیشــیده اند. بــه 
هــر حــال، مــردم افغانســتان کمک هــای هنــد را بــه دیــدۀ 
قــدر می نگرنــد و از پاکســتانی ها می خواهنــد از ایــن 

ــد.  ــان بیاموزن ــِب باهوش ش رقی

هندمیسازد
پاکستانخـرابمیکنـد
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درزادگاهش
محمد  جالل الدین  موالنا  بین المللی  همایش 
در  )دوشنبه/1شهریور/سنبله(  دیروز  بلخی، 

شهر مزارشریف آغاز شد.
از  شماری  شمول  به  بزرگ  همایش  این  در 
موالناشناسان از کشورهای ایران، تاجیکستان، 
استادان  و  دولتی  مقامات  هند،  و  پاکستان 
دانشگاه و دانشجویان نیز اشتراک کرده بودند. 
در این نشست سخنرانان در پیوند به زنده گی 
و آثار موالنا جالل الدین محمد بلخی صبحت 
کردند و نمایش های مثنوی خوانی، توله، سماع 
و نمایش مربوط به هنر و زنده گی موالنا نیز 

راه اندازی شد.
داشت  خواهد  ادامه  روز  سه  تا  همایش  این 
و قرار است دو روز نخست آن در شهر مزار 
شریف و روز سوم هم در شهر کابل برگزار 

شود.
گردش گری  و  مالی  معاون  شمس،  زردشت 
وزارت اطالعات و فرهنگ در این مراسم پیام 
خوانش  به  را  رییس جمهور  محمداشرف غنی 
ضمن  خود  پیام  در  رییس جمهور  گرفت. 
بزرگ  همایِش  این  برگزاری  از  سپاس گزاری 
گفته بود: خوش حالم که همایش علمی عارف 
و شاعر بزرگ موالنا جالل الدین محمد بلخی 

در زادگاه این بزرگ مرد برگزار می شود.
گفته  غنی  محمداشرف  پیام  دیگر  قسمت  در 
شده بود: حضرت موالنا نه تنها افتخار  جهان 
این  است،  بشریت  تمام  افتخار  که  اسالم 
انسان  زنده گی  تا  خوبی ست  فرصت  سمینار 
برای حل  و  بازبینی شده  موالنا  مانند  بزرگی 

مشکالت از او الهام گرفته شود.
موالنا  اندیشۀ  و  "شعر  رییس جمهور:  به گفتۀ 
برای آوردن صلح و ایجاد بُرده باری میان مردم 
با  موالنا  دارد، چون  فراوان  اهمیت  و جوامع 
جوهر اصلی دین اسالم به صورت عمیق آشنا 
بود. امیدواریم از فرصتی که این همایش ایجاد 
کرده است، در معرفی علم و هنر موالنا استفادۀ 

بهینه صورت گیرد."
خود  پیام  در  هم چنان  غنی  اشرف  محمد 
گفته بود:"هستند کسانی که به نام دین اسالم، 
می کنند،  پخش  انزجار  و  نفرت  خشونت، 
برای  کسانی  است،  شاهد  تاریخ  که  اماچنانی 
پخش و نشر اسالم کمک واقعی کرده اند که 
به سان موالنا جالل الدین محمد بلخی با اسالم 

آشنایی عمیق داشته اند."
رحیمی  دکترمجیب الرحمن  دیگر،  سویی  در 
مراسم  این  در  نیز  اجرایی  ریاست  سخنگوی 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  پیام 
گرفت.  خوانش  به  را  ملی  وحدت  حکومت 
برگزاری  از  خود  پیام  در  اجرایی  رییس 
قدردانی  و  ستایش  بلخ  خداوندگار  همایش 
مایۀ  افغانستان  مردم  برای  است:  آورده  کرده 
موالنا جالل الدین  که  است  افتخار  و  مباهات 

محمد بلخی در بستر این آب و خاک چشم به 
جهان گشوده است.

در قسمت دیگر پیام رییس اجرایی گفته شده 
با  نوجوانی  سنین  در  موالنا  گرچند  که  بود 
خانواده اش بلخ را به قصد زیارت خانۀ کعبه 
ترک کرد و بعدها به مدارج علمی و عرفانی 
و  گردید  بدل  تصوف  و  عرفان  یگانۀ  قطب 
از شهرهای  قونیه یکی  برای همیشه در شهر 
ترکیه امروز رحل اقامت افگند؛ اما هم چنان از 
خاطرهای دوران کودکی اش در بلخ به نیکی و 

خوشی یاد می کرد.
به گفتۀ دکتر عبداهلل: موالنا با نبوغ بی نظیر روح 
ناآرام و ستیزاندیش خود از ظواهر فراتر رفت، 
والی  جوهر  به  و  شکست  درهم  را  قالب ها 

ارزش های انسانی و اسالمی راه یافت.
به باور رییس اجرایی: موالنا اگر چه در بستر 
اما  گشود،  جهان  به  چشم  بلخ  جغرافیای 
حوزۀ  به  نه تنها  هنوز  او  اندیشه های  و  افکار 
فرهنگی- تمدنی خراسان بزرگ، بلکه به تمام 

عالم به میراث مشترکی بشری تعلق دارد.
آقای عبداهلل در این پیام خود یادآور شده بود 
دانش  بلندای  که  است  آن کسی  از  موالنا  که 
دیگری می شناسد،  از هرکس  بهتر  را  عرفانی 

به ارزش های معنوی و عرفانی بازتاب یافته در 
درس  او  از  و  است  معتقد  و  باورمند  او  آثار 
کرامت  مروت، جوان مردی  بیداری،  زنده گی، 
میراث  در  را  او  جایگاه  و  می آموزد  عشق 

مشترک بشری ارج می نهد.
عارف،  حسین  افتخار  دکتر  این،  با  هم زمان 
که  زمانی  ایکوگفت،  فرهنگی  موسسۀ  رییس 
خوبی  احساس  شدم،  مزارشریف  شهر  وارد 
داشتم، وقتی دانستم فرودگاه این شهر بزرگ 
بهنام موالنا جالل الدین محمد بلخی ثبت شده 

است.
فرهنگی  موسسۀ  در  ما  عارف:  آقای  گفتۀ  به 
مناسبت های  رشد  و  تقویت  پی  در  ایکو 
فرهنگی میان کشورها عضو خویش می باشیم. 
فعالیت  ایکو  فرهنگی  موسسۀ  که  منطقۀ  در 
انسانی  ومشترِک  بزرگ  تمدن  از  دارد، 

برخوردار است که همه از آن سود می برند.
موالنا  آثار  به  اگر  داشت:  بیان  عارف  آقای 
کنیم،  تأمل  ژرف  تر  بلخی  محمد  جالل الدین 
از قرآن  به حقانیت مثنوی که تفسیری  نه تنها 
است پی می بریم، بلکه آن را مانند یک دریای 
سرچشمه  قرآن  از  که  می یابیم  در  پهناوری 

گرفته است.
کرد:  تصریح  ایکو  فرهنگی  موسسۀ  رییس 
"هرچند همه آثار موالنا به زبان قارسی سروده 
شده است، اما او یک شاعر و عارف شناخته 
شده برای تمام زبان های منطقه است و خارج 

از آن است."
صورت  به  موالنا  آثار  عارف:  دکتر  باور  به 

مختلف  زبان های  به  و  دنیا  تمام  در  گسترده 
عنوان  به  او  لحاظ،  به همین  و  برگردان شده 
یک فیلسوف، ادیب و عارف بی بدیل در تمام 

کشورهای جهان مورد احترام قرار می گیرد.
مرزهای  از  موالنا  شهرت  داشت:  اظهار  او 
زمانی و جغرافیایی عبور کرده استو در واقع او 
بر مرزهای انسانی فرمان روایی می کند. هرچند 
موالنا در بلخ زاده شده است، اما او تنها متعلق 
جهان  و  فارسی  زبان  حوزۀ  و  افغانستان  به 

اسالم نیست او متعلق به جهان است.
معاون  مژگان مصطفوی  در حین حال، سیده 
این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی 
همایش گفت: از آن جا که فراگیری پیام موالنا 
را  انسان  زیست  قلم رو  وسعت  به  گستره یی 
و  نژاد  زبان،  به  توجه  بدون  می گیرد؛  بر  در 
پُر  او را در لیست  او،  باورهای دینی  فرهنگ 

افتخارترین شاعران جهان قرار داد.
بانو مصطفوی افزود: در عصری که منطقۀ ما 
نیازمند  هم گرایی  و  هم دلی  به  همه  از  بیش 
است، آثار به جا مانده از خداوندگار بلخ یکی 
از مهمترین حلقه های وصل میان اقوام، مذاهب 

و باورهای مختلف در این منطقه است.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشرات  معاون 
از  ما  جغرافیای  و  منطقه  داشت:  اظهار 
اشتراکات بزرگ و گستردۀ فرهنگی دارد، این 
پُردامنه  و  به حدی عمیق  فرهنگی  داشته های 
اند که همه موانع همسویی و همگرایی انسان 

را از سر راه بر می دارد.
جالل الدین محمد بلخی، مشهورترین شاعران 
 ۵۸۶ سال  در  فارسی  حوزۀزبان  عارف  و 
هجری شمسی در بلخ به دنیا آمد. نام او محمد 
و لقبش در دوران حیات، جالل الدین و گاهی 
لقِب  و  بوده  موالناخداوندگار  و  خداوندگار 
نهم(  قرن  از  )ظاهراً  بعد  قرن های  در  مولوی 

برای او به کار رفته است.
پدر او موالنا محمدبن حسین خطیبی است که 
به بهاءالدین ولد معروف بود و او را با لقب 

سلطان العلماء نیز یاد کرده اند.
و  بود  عرفا  واعاظم  صوفیه  اکابر  از  بهاءولد 

خرقۀ او به احمد غزالی می پیوست.
همراه  به  که  بود  ساله   1۳ محمد  جالل الدین 
پدرش بلخ را به قصد خانۀ خدا )کعبه( ترک 
کرد و از آن جا به شهر قونیۀ، یکی از شهرهای 

ترکیۀ امروز مسکن گزین شد.
در  و  رفت  دیاربه دیار  و  شهربه شهر  موالنا 
نیشابوری  با فریدالدین عطار  طول سفر خود 
کیقباد  عالءالدین  باالخره  و  کرد  مالقات  نیز 
قاصدی فرستاد و او را به قونیه دعوت کرد. او 
از همان بدو ورود به قونیه مورد توجه عام و 

خاص قرار گرفت.
 ۶2۸ سال  حدود  در  مولوی  پدر  سرانجام 
به  قونیه  دیار  در  و  درگذشت  قمری  هجری 
خاک سپرده شد. در آن زمان موالنا جالل الدین 

2۵ ساله بود.
موالنا در آستانه40ساله گی مردی به تمام معنی 
عارف و دانشمند دوران خود بود و مریدان و 
عامۀ مردم از وجود او بهره ها می بردند تا این که 
قلندری گمنام و ژنده پوش، به نام شمس الدین 
محمد بن ملک داد تبریزی به قونیه آمد و با 
موالنا برخورد کرد و آفتاب دیدارش قلب و 

روح موالنا را بگداخت و شیداییش کرد.
به موالنا در حدود سال ۶42  پیوستن شمس 

هجری قمری اتفاق افتاد.
کشید.  زبانه  مریدان  حسادت  آتش  رفته رفته 
ژنده پوشی  مرید  موالنا  که  می دیدند  آن ها 
گمنام شده و هیچ توجهی به آنان نمی کند، از 
عیان  در  و  کردند  آغاز  را  فتنه جویی  این رو، 
به  ناسزا می گفتند و همگی  نهان به شمس  و 

خون شمس تشنه بودند.
در  ۶۵2 شمسی  سال  در  محمد  الدین  جالل 
مقبرۀ  قونیه فوت کرد و  سن ۶۶ ساله گی در 

این شاعر برزگ در همان شهر قرار دارد.
سوی  از  بلخ  خداوندگار  بین المللی  همایش 
مقام والیت بلخ، ریاست اطالعات و فرهنگ 
این والیت و سازمان فرهنگی ایکو دایر شده 
به  بلخ  این همایش، معرفی موالنای  و هدف 

جهانیان گفته شده است.

د  ټولنــه  صنعتکارانــو  د  افغانســتان  د 

برېښــنا د بیــې د ۲۵ فیصــده زیاتــوايل پــر 

ــه د برېښــنا د لګښــت  ــي، ک ــدې واي وړان

دغــه بیــه راټیټــه نــه يش، کــورين تولیدات 

او صنعــت بــه لــه ســتونزو رسه مــخ يش.

د دې ټولنــې رئيــس ســخي احمــد پیــان 

ــل کــې یــوې  ــه کاب ــه ورځ پ د دوشــنبې پ

ــبا د  ــن س ــل، ن ــه ووی ــتې ت ــري ناس خ

ــادي  ــړ اقتص ــه یول ــکاران ل ــواد صنعت هې

ســتونزو رسه مــخ دي او دا تــوان نــه لــري 

چــې د برېښــنا د لګښــت لــوړې بیــې 

ــړي. ورک

ــې  ــه ک ــنا بی ــه د برېښ ــل، ک ــان ووی پي

اکــره  هېــواد  د  يش،  رانــه  کموالــی 

ــلګونو زره  ــه س ــدې او پ ــه بن ــې ب فابریک

يش: پاتــې  وزګار  کاریګربــه 

میاشــتې  پنځمــي  لــه  کال  روان  "د 

راهیســې، د هېــواد صنایــع د برېښــنا د 

ــتونزو  ــه س ــه ل ــه امل ــوړوايل ل ــې د ل بی

ــه برېښــنا رشکــت  رسه مــخ شــوي دي، ل

څخــه د ټولــو صنعتکارانــو هیلــه داده 

ــه دوی د برېښــنا د لګښــت دغــه  چــې ک

درنــده تعرفــه پــر دوی ومنــي، ټــول بــه پــه 

ــو  ــې د دې د اداء کول ــي چ ــوه اواز وواي ی

تــوان نــه لــري، د دې لــه املــه بــه ټولــې 

فابریکــې بنــدې او پــه لکونــو کاریګــر بــه 

وزګارپاتــې يش."

یــاده ټولنــه وايــي، پــه هېــواد کــې د 

شــاوخوا ۲۰۰۰ فابریکــو لــه جملــې 

منځنیــو  او  وړو  فیصــده   ۱۲ څخــه 

ــه  ــوړوايل ل ــې د ل فابریکــو د برېښــنا د بی

دي. درويل  فعالیتونــه  خپــل  املــه، 

دغــه ټولنــه وايــي، کــه حکومــت لــه 

ــل  ــو عم ــو ژمن ــر کړی ــو رسه پ صنعتکاران

ــوري  ــه الس پ ــه مظاهــرو ب ــه کــړي، پ ون

کــړي او د تــړل شــویو فابریکــو مســؤلیت 

ــاړه وي. ــه غ ــت پ ــم د حکوم ــه ه ب

ــت د روان کال  ــنا رشک ــتان برېښ د افغانس

پــه لومړیــو کــې اعــان وکــړ چــې د 

ــدو رسه، د واردايت  ــه لوړې ــو ل ــرو د بی ډال

برېښــنا د لګښــت پــه بیــه کــې ۲۵ فیصده 

ــی دی. ــی راغل زیاتوال

وحیداللــه  ویانــد  رشکــت  برېښــنا  د 

توحیــدي وايــي، داچــې د واردايت برېښــنا 

ــې  ــته چ ــه الره نش ــوې، بل ــوړه ش ــه ل بی

بیــې  لګښــت  د  برېښــنا  د  دې  وررسه 

لــوړې نــه يش:

"د برېښــنا رشکــت د هغــه توپیــر لــه مخې 

چــې د ډالــرو پــه بیــه کــې رامینځتــه 

بیــه  برېښــنا  شــو، پرصنعتکارانویــې د 

۲۵ فیصــده لــوړه کــړه، د برېښــنا رشکــت 

ــړ کــوي خــو داځــل  ــو مات د صنعتکاران

ــه  ــې دغــه مجبوریــت رامینځت ــرو بی د ډال

ــړ." ک

بلخــوا د اقتصــادي چــارو کارپــوه ســیف 

ــت دې د  ــي، حکوم ــیحون واي ــن س الدی

برېښــنا د لګښــت اضــايف بیــه لــه خپلــې 

بودجــې وړکــړي او د دې ترڅنــګ دې، د 

بیځایــه لګښــتونو مخــه ونیــي.

د  هېــواد  د  دې  حکومــت  وايــي،  دی 

ــو،  ــه ن ــه ن ــړي اوک ــړ وک ــکارو مات صنعت

دا کاربــه د هېــواد اقتصــاد او تولیداتــو تــه 

ــوي. ــان ورس زی

بازداشتخطرناکترین
تروریستهرات

د برېښنا بیې زیاتوايل

 له امله د ۱۲سلنه فابریکو کارونه درېديل

پولیــس والیــت هــرات از بازداشــت 
ــر  ــرور 1۳ نف ــه در ت ــر داده ک ــردی خب ف
ــت. ــته اس ــت داش ــت دس ــن والی در ای

ســخنگوی  احمــدی،  عبدالــرووف 
قوماندانــی امنیــه هــرات بــه خبرگــزاری 
رصــد گفــت کــه ایــن فــرد شــب 
یکشــنبه از ســوی پولیــس حــوزه چهــارم 

ــد. ــت ش ــهر بازداش ــی ش امنیت
ایــن  کــه  می گویــد  احمــدی  آقــای 
ــه  ــوده ک ــرادی ب ــه اف تروریســت از جمل
ــی  ــی و غیرنظام ــرد نظام ــرور 1۳ ف در ت

ــت. ــته اس ــش داش نق

بازداشــت شــده  فــرد  او،  بــه گفتــه 
در حــال حاضــر در قوماندانــی امنیــه 
هــرات بــه ســر می بــرد. او در تحقیقــات 
نیروهــای امنیتــی تــا کنــون بــه تــرور دو 

ــت. ــرده اس ــراف ک ــی اعت ــرد امنیت ف
از  والیــت هــرات در غــرب کشــور 
والیت هایــی اســت کــه آمــار تــرور 
ــت.  ــوده اس ــاال ب ــواره ب ــراد در آن هم اف
ــراد مســلح ناشــناش  ــاه پیــش اف ــد م چن
ســمیع الدین رهیــن رییــس ســارنوالی 

هــرات را تــرور کردنــد.

روح اهلل بهزاد



ــم  ــار ه ــک ب ــت؛ ی ــده اس ــر ش ــم ذک ــرآن کری ــار در ق ــش ب ــون« ش ــام »زیت ن
ــه داراي  ــي ک ــوان درخت ــه عن ــتقیم از آن ب ــور غیرمس ــون به ط ــورۀ مومن در س
روغــن اســت، یــاد شــده اســت. عــالوه برایــن، خداونــد در ســورۀ تیــن بــه ایــن 
ــه انجیــر و  ــوِن = قســم ب ــِن والزیتُ میــوۀ معجزه گــر قســم خــورده اســت )والتِّی
زیتــون(. همیــن کافــي اســت کــه مطمیــن شــویم ایــن میــوه در کنــار طعمــی 

ــم دارد. ــگفت انگیزي ه ــواِص ش ــرد، خ ــه ف ــر ب ــاص و منحص خ
در واقــع زیتــون و روغنــش خاصیــِت غذایــي و هــم ارزش دارویــي دارنــد. بــه 
گفتــۀ  دانشــمندان، زیتــون معجزه گــر اســت و در درمــاِن بســیاري از بیماري هــا 
از جملــه نقــرس، تصلــب شــرایین، فشــار خــون، ســوءهاضمه، زخم هــاي اثنــي 
عشــر، بیماري هــاي پوســتي، دردهــاي عصبــي، روماتیســم، دیابــت و... کاربــرد 
ــز و  ــوۀ اعجاب انگی ــن می ــواِص ای ــایر خ ــا س ــد ب ــر مي خواهی ــال اگ دارد. ح

شــیوۀ مصــرِف آن آشــنا شــوید، ایــن مطلــب را از دســت ندهیــد!
 

نمادِ صلح و ثروت 
زیتــون بــه انگلیســي »Olive« نــام دارد و تقریبــًا دو هــزار نــوع از آن در 
ــا 10 تــا 12 نــوع از ایــن میــوه  دنیــا شــناخته شــده اســت. البتــه مــردم تنهــا ب
آشــنایي دارنــد. زیتــون در گذشــته بیشــتر در مناطــق مدیترانــه، شــمال افریقــا، 
ــن، اســکاتلند و شــرق اســترالیا  ــوب چی ــا جن ــیا، شــمال ت ــوب شــرقي آس جن
کشــت مي شــد. منشــای آن نیــز احتمــاال منطقــۀ مدیترانــه بــوده و از آن جــا بــه 

ــه اســت. ــا راه یافت ــاط دیگــِر دنی نق
زیتــون معمــوالً در ابتــداي تابســتان شــروع بــه گل دادن مي کنــد. ســپس 
به تدریــج میــوۀ آن تشــکیل مي شــود و در اواخــر تابســتان بــه مرحلــۀ برداشــت 
ــه تدریــج تیــره شــده کــه در  مي رســد. ابتــدا زیتــون ســبز کمرنــگ اســت و ب
ــه  ــد ک ــب اســت بدانی ــره می شــود. جال ــال ســبز تی ــِگ آن کام ــز رن اواخــر پایی
زیتــون در گذشــته نمــاد صلــح و ثــروت بــوده اســت. در پرچــم ســازمان ملــل 

متحــد نیــز از شــاخۀ زیتــون بــه عنــوان نمــاد صلــح اســتفاده شــده اســت.

سم زدايي از بدن با زيتون
ــدازۀ  ــه ان ــي ب ــچ ماده ی ــي، هی ــي و حیوان ــي گیاه ــواد غذای ــواع م ــن ان از بی
ــرژي  ــي و ان ــدرت عضالن ــش ق ــدارد. پتاســیم باعــث افزای ــون »پتاســیم« ن زیت
ــد.  ــم مي کن ــدن را تنظی ــي ب ــدد داخل ــحات غ ــن ترش ــود. همچنی ــدن مي ش ب
کمبــود آن نیــز باعــث تــورم پلک هــا و مشــکالِت ریــوي مي شــود. ایــن مــاده 
همچنیــن بــه ســم زدایي کبــد از اوره و اســید اوریــک کمــک مي کنــد و قــدرت 
ــا ۳۵  ــن 1۵ ت ــون بی ــا، زیت ــر این ه ــش مي دهــد. عــالوه ب ــرده را افزای دفعــي ُگ
درصــد چربــي دارد، امــا چربــي آن بیشــتر از نــوع مفیــد و اشــباع نشــده اســت. 
 E ایــن میــوه منبــع خوبــي از اســیدهاي چــرِب اشــباع نشــدۀ امــگا 9 و ویتامیــن

ــد.  ــاب مي آی ــه حس ب

مراقب زيتون هاي سياه باشيد!
از آن جایــي کــه واردات زیتــون ســیاهِ اصــل از کشــورهاي تولیدکننــدۀ آن 
هزینه بــردار اســت، بعضــي افــراد ســودجود زیتــون ســبِز معمولــي را بــا ترکیباِت 
آهــن دار فــرآوري مي کننــد تــا رنــِگ آن ســیاه شــود. ســپس ایــن محصــول را 
ــودِن  ــي ب ــا تقلب ــروش مي رســانند. تشــخیص اصــل ی ــه ف ــادي ب ــا قیمــِت زی ب
ــه آزمایشــگاه هاي مخصــوص دارد.  زیتــون ســیاه کار دشــواري اســت و نیــاز ب
ــراي ســالمت  ــه ب ــد، بلک ــري دارن ــي کمت ــا ارزش غذای ــه تنه ــا ن ــن زیتون ه ای

نیــز مضــر هســتند.

منبع: مجلۀ سيب سبز
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بخش نخسـت
بخش ســوم

برخـی از معناهـای متفـاوت کـه پول به دسـت 
مـی آورد، به پتانسـیل جهانِی آن بسـته گی دارد: 
پـول در گـردش اسـت. جهتـی کـه پـول طـی 
کـه  مکان هایـی  اجتماعـی  معنـای  و  می کنـد 
پـول در آن هـا در حرکـت اسـت، بـر معنـای 
پـول تأثیـر می گـذارد: خـود پـول می توانـد به 
لحـاظ اخالقی پاک یا فاسـد شـود. اصطالحی 
مثـل "پـول کثیـف" و موضـوع "پول شـویی" 
ایـن را مطـرح می کنـد کـه پـول ممکن اسـت 
در میـان چنیـن تبـادالت صدمـه نبینـد. این که 
آیـا پـول از جایـی کـه بوده و یـا بـه جایی که 
مـی رود، رنـگ می گیـرد، یـک نتیجه گیـری از 

پیـش واقع شـده نیسـت.
مـکان  توسـط  می توانـد  پـول  وضعیـت 
شـبکه یی کـه در آن جریـان دارد، تحـت تأثیـر 
قـرار گیـرد. پـول تحـت تأثیـر "منابع مسـتقیم 
در  کـه  "جهتـی  و  نهایـی"  "منبـع  نزدیـک"، 
می شـود.  مشـخص  می کنـد"،  طـی  آینـده 
وضعیـت این کـه پـول از کجـا می آیـد و بـه 
کجـا مـی رود مهم اسـت. اولیـن منبـع نزدیک 
پـول را در نظـر بگیریـد. پـول خـاص از کجـا 
انـواع  از  منبـع، درگیـر برخـی  اگـر  می آیـد؟ 
نابسـامانی، بـه لحـاظ اجتماعـی رسـمی یـا به 
لحاظ اخالقی مشـکل دار باشـد )دزدی، فروش 
داروهـای غیرقانونـی( یـا فـرد را بـه صـورت 
غیرقانونـی درگیـر کنـد )کاله بـرداری، دزدی(، 
ممکـن اسـت پـول کثیـف شـده و بـه عنـوان 
"پـول حـرام" توصیـف شـود. البتـه پـول قابل 
تعویـض و متجانـس بـوده و به سـختی قابـل 
تعییـن  به مشـکل می تـوان  پی گیـری اسـت و 
کـرد که پـول از کجـا آمده اسـت. ولـی اغلب 

پی گیـری شـوند. می تواننـد  پولـی  منابـع 
معنـای پـول از آن چـه مـا بـه عنـوان "منبـع 
نهایـی" می نامیـم، مشـتق می شـود )برعکـس 
منبـع نزدیـک(. چـه کسـی یـا چه چیـزی پول 
پـول  آیـا  می کنـد؟  پخـش  و  می آفرینـد  را 
توسـط دولت حاکم، توسـط بانـک خصوصی، 
توسـط یـک اجتمـاع محلـی یـا توسـط یـک 
فـرد رواج یافتـه؟ چـون پـول نمادیـن بـوده یا 
انجـام  دهنـده اش  رواج  توسـط  آن  بازنمایـی 
می شـود، خصوصیـات آن بـر این کـه چه طور 
دیـده شـود و مـورد عمـل قـرار گیـرد، تأثیـر 
می گـذارد. ارزش پـول بـه مـروج آن بسـته گی 
سیاسـِت  و  تاریـخ  بـا  ارتباطـی  پـول  دارد. 
حاکـم داشـته اسـت. شـاهان و قانون گـذاران 
می گذاشـتند  سـکه ها  روی  را  صورت شـان 
تـا  می کردنـد  انحصـاری  را  قانـون  اغلـب  و 
پـول جدیـد ضـرب کننـد. یکـی از دالیکی که 
قانون گـذاران حاکـم عالمـِت خـود را بر روی 
پـول می زننـد ایـن اسـت کـه پـول می توانـد 
چونـان ابزار کنترل باشـد. برای مثـال، حاکمان 
منابـع را تجهیـز می کننـد و آن را بـه صـورت 
مالیـات و پیشـکش هدایـت می کننـد. سـعی 
می کننـد تولیـدات و فعالیت هـای اقتصـادی را 
پی گیـری کننـد. پی گیـری پـول کـه بـا انتقـال 
اقتصـادی درگیر اسـت، از دیده بانـی معامالت 

اقتصادی سـاده تر اسـت. واحدهـای غیردولتی 
از  قبـل  باشـند.  پـول  مـروج  می تواننـد  هـم 
پـول  خصوصـی  بانک هـای  شـهری،  جنـگ 
کاغـذی را رواج دادنـد. انـواع بانک هـا به این 
معناسـت کـه هر نوع پـول که ارزشـی دارد، به 
شـهرت بانـک مـروج آن پـول بسـته گی دارد. 
باشـد.  منبـع شـخصی داشـته  پـول می توانـد 
پـول  ماننـد  کارکـردی  شـخصی  چک هـای 
دارنـد و ارزش آن هـا بسـته گی بـه شـخصی 

دارد کـه آن را می نویسـد.
پـول و عدم تبـادل: محدوديت هـای جريان 

ل  پو
پـول  این کـه  اسـت،  کارکـردی  پـول  معنـای 
کجـا جریـان نـدارد و چـرا جریان نـدارد. چه 
تبادالتـی  یـا  فعالیت هـا  اجتماعـی،  فضاهـای 
اسـت کـه از پـول مسـتثنا اسـت؟ چـه طـور 
جریـاِن آن ممنـوع می شـود؟ داگالس )197۶( 
خاطرنشـان کـرد کـه حتـا پـول مدرن توسـط 
مرزهـای ملـی محدود می شـود: قـدرت خرید 
آن توسـط کشـور محدود می شـود ولی سـعی 
بـرای خارج کردن آن به جای دیگر مشـکالِت 
جـدی به وجود مـی آورد. ممنوعیـت "فضاهای 
مبادلـه" یـک ابتـذال انسان شـناختی اسـت کـه 
انعکاس دهنـدۀ مرزهـای اجتماعی سـت کـه بر 
تبـادالت ممکـن قـرار دارنـد: عمومیـت دادن 
همـۀ اهـداف پـول در حـوزۀ اقتصـاد تبـادل 

نـدارد.  کارکردی 
پـول مـدرن ممکـن اسـت کامـاًل از زمینه های 
ولـی  نشـود،  ناشـی  تبـادالت  یـا  اجتماعـی 
باالیـی همـراه  بـا محدودیـت  از آن  اسـتفاده 
اسـت. بهتریـن مثال بـرای روابط پولـی، تبادل 
هدیـه اسـت. هدیـه دادن جهانـی اسـت، الگو 
و معنـای آن از هـر فرهنـگ بـه فرهنـِگ دیگر 
تغییـر می کنـد. در جامعـۀ غـرب، تبـادل هدیه 
و  اسـت  نوع دوسـتانه  و  شـخصی  مسـأله یی 
قابـل مقایسـه بـا تبـادل کاالهای غیرشـخصی 
رابطـۀ  یـک  پایـۀ  بـر  هدیـه  تبـادل  نیسـت. 
اجتماعـی بیـن گیرنده و دهنده قـرار دارد. یک 
هدیـه بر یـک اجبـار، رابطه یـی از بدهـکاری، 
وضعیتـی متفاوت یـا حتا فرمان برداری اسـتناد 

. می کند
هنجارهـای سـاختاری بـازار پنج شـکل دارند: 
-1 غیرشـخصی بـودن؛ -2 خودخواهانـه؛ -۳ 
نمایشـی.  ۵ـ  و  موضـوع دار؛   4- انحصـاری؛ 
بـازار  تبـادل  بـا  به شـدت  جامعـه  در  پـول 
پیونـد خـورده اسـت. در بسـیاری از شـرایط 
روح  و  می کنـد  بی حرمـت  پـول،  از  اسـتفاده 
هدیـه دادن را بـه خطـر می انـدازد. در نتیجـه، 
پـول بـه عنـوان هدیـه نامناسـب اسـت و حتا 
وقتـی چنیـن اسـتفاده یی از آن می شـود، همـۀ 
و  بازی هـا  چارچوب بنـدی،  ممنوعیت هـا، 
تفسـیر مجـدد وارد بـازی می شـود. عـادات و 
رسـوم هدیه به شـدت بـر معامالِت بـازار تأثیر 
می گـذارد. غـرب معاصـر، بیشـتر بـه سـمت 
کارهـای فرهنگـی رفتـه اسـت، ماننـد اهـدای 
خـون کـه بـه عنـوان یـک هدیـه اسـت. خون 

دادن بـه وضعیـت اهـدا کننـده راجـع اسـت، 
وضعیتـی که اگر شـخص خونش را بفروشـد، 
به دسـت می آیـد. اهـدای اعضـا )ُگـرده، قلب، 
کبـد( بـرای فـروش نیسـت. ولـی در ایـاالت 
می توانـد  خـون  اجـزای  از  برخـی  متحـده 
از  خـون  فـروش  شـود.  معاوضـه  پـول  بـا 
حساسـیت ها دربـارۀ یک پارچه گی بدن انسـان 
تخطـی می کنـد )هـم به لحـاظ اخالقـی و هم 
فیزیکـی(، مبادلۀ پالسـمای خون با پـول واقعًا 

اسـت. مسأله سـاز 
البتـه تفـاوت بیـن هدیـه و کاال به لحاظ شـیء 
بـودن بسـیار کـم اسـت، ولی بـه لحاظ نقشـی 
درک  چه طـور  این کـه  و  می کننـد  بـازی  کـه 
می شـوند، متفـاوت هسـتند. اشـیا می تواننـد از 
کاال بـه هدیـه تبدیل شـوند و برعکـس. کتابی 
کـه بـرای هدیـۀ تولـد خریـده می شـود و یک 
امضـا دارد و یـا یـک کارت به آن الصاق شـده 
و قیمـت آن کنـده شـده، شـخصی می شـود، 
اشـیا اساسـًا هدیـه یـا کاال نیسـتند، وضعیتـی 
کـه بـه آن هـا بخشـیده می شـود، بسـته گی بـه 
گرچـه  دارد.  می شـود،  آن  از  کـه  اسـتفاده یی 
اشـیا می تواننـد از حالـت کاال بـه هدیـه تبدیل 
شـوند، بسـیاری از هدایـای مبادلـه شـده جـدا 
از اقتصـاد پولـی باقـی می ماننـد. مهمانـی کـه 
مدیـون  اسـت،  شـام  بـه  دعـوت  هدیـه اش 
بـه صـورت  بعـداً  اسـت  ممکـن  و  می شـود 
ادب  بـا  مهمانـاِن  ولـی  کنـد.  تالفـی  میزبـان 
هرگـز تصـور هـم نمی کننـد کـه پولـی بـرای 
غـذای شـام پرداخـت کننـد. ایـن یـک دیـن 
انتقـال بـه  شـخصی اسـت و سیسـتم امـکان 
هایـی  محدودیـت  چنیـن  نـدارد.  را  دیگـران 
تغییـر  به طـور  تبـادل  پـول در  از  اسـتفاده  در 
ناپذیـر در مقـوالت فرهنگـی بی زمـان و غیـر 
قابـل تغییـر گسـترده شـده اسـت. هنجارهـای 
تبـادل رشـد می کننـد و آن چـه ممکـن اسـت 
نامناسـب فرض شـود، بعداً ممکن اسـت قابل 

باشـد. قبول 
پولـی شـده  اقتصـاد  آن  در  کـه  در جوامعـی 
کامـاًل از فضاهـای اجتماعی جداسـت، حضور 
در  می توانـد  پولـی  غیـر  تبـادالت  در  پـول 
سـطح باالیـی مسأله سـاز باشـد. پول بـه همراه 
و  مـی آورد  اخـالق  زیـادی  مقـدار  خـودش 
اعضـای جامعـه می کوشـند پـول را از تبادالت 
دور نگـه دارنـد، ولـی طبیعـت مسـأله دار پول، 
یـک پدیـدۀ جهانـی نیسـت. پـول در مدیریت 
و بقـای پیوندهـای اجتماعـی قاطع بـوده، ولی 
نقـش کوچکـی در جدایـی یا اسـتقالل فضای 
اقتصـادی بـازی کرده اسـت. این که چـه مقدار 
از پـول در تبـادالت اسـتفاده می شـود و چطور 
اسـتفاده می شـود، هـر دو بـه سـاختار معنایـی 
بـاز می گـردد. این کـه چطور از یـک فعالیت به 
فعالیـِت دیگـر جریـان می یابـد، پـول می تواند 
خـوب یا بـد، مناسـب یـا مناسـب، قانونـی یا 
غیرقانونـی باشـد. بـا گذشـت زمـان بـه نظـر 
می رسـد کـه پول کمتر مـادی می شـود. از یک 
تکـه فلـز تـا تکـه کاغذهایـی کـه نشـان دهندۀ 
پـول اسـت، تـا حسـاب های الکترونیـک، پول 

بـه طـرز فزاینده یـی ناملمـوس اسـت.

 پول، 
و معنــا  
اخال ق

بروس كارترز، وندی نلسون ------------- ترجمه و تلخيص: شایسته مدنی

همهچیز
دربارۀ 

زیتــــون 
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اساسـًا سـقف الهیـاِت مسـیحی بـر دو پایـه اسـتوار بود؛ 
یکـی اندیشـه های فلسـفی افالطـون و ارسـطو، و دیگری 
اصالـِت  اصحـاب  بطلیمـوس.  کیهان شناسـانۀ  نظریّـات 
انگاشـتِن  لفظـی  مشـترک  بـا   )Nominalists( تسـیمه 
پایه¬هـای فلسـفه،  مفاهیـم کلـی، مفاهیـم کلـی را کـه 
به¬ویژه فلسـفۀ سکوالسـتیک را تشـکیل مـی¬داد، انکار 
کردنـد و بـا ایـن کار، پایه¬هـای فلسـفی عقاید مسـیحی 
را فـرو ریختنـد. کپرنیـک، کپلـر، گالیلـه و نیوتـن کـه از 
پیش قـراوالن علـم جدیـد بـه حسـاب می¬آینـد، سـتون 
کیهان شناسـی الهیات مسـیحی را درهم شکسـتند و نهایتًا 
سـقِف الهیـاِت مسـیحی بـه زمین نشسـت. بـا فروریختِن 
کاخ الهیات مسـیحی، کلیسـا نیـز روی هم¬رفته مرجعیت 

و اهمیـت پیشـینش را از دسـت داد.
در سـده¬های میانـه یکـی از مسـایل مناقشـه انگیز، بحث 
پیرامـوِن مفاهیـم کلـی بـود. افالطـون بـا اعتقـاد بـه عالم 
ایده هـا، مفاهیـم کلـی را دارای وجودِ خارجی می دانسـت 
و جهـان را مینوتـی از عالـم حقیقـِی ُمثـل بـه حسـاب 
مـی آورد. از دیـد او، مفاهیم کلـی با کلیّت¬شـان در عالم 
دیگـری بـه نـام ُمثـل )ایده هـا( وجـود دارنـد که اشـیای 
مـاّدی این جهانـی مصادیـق جزیـی و غیراصیل آن اسـت. 
در ایـن میان، ارسـطو به وجـودِ ذهنی مفاهیـم کلی معتقد 
بـود و ظـرِف مفاهیـم کلـی را ذهـن می دانسـت. از دیـِد 
ارسـطو، مفاهیـم کلـی از امـور جزیـی محسـوس توسـِط 
ذهـن انتـزاع و تجریـد می شـوند و ذهـن بـا خاّلقیتی که 
دارد از جزیـی بـه کلـی سـیر می کنـد و مفاهیـم کلـی را 
دیـدگاه  بیـرون می کشـد.  از تجربه هـای جزیـی حسـی 
می رسـید،  نظـر  بـه  واقعی تـر  و  معقول تـر  کـه  ارسـطو 
در میـان فیلسـوفان مسـلمان نیـز بـا اقبال خاصـی مواجه 
شـد و اکثریـت اندیشـمندان مسـلمان نیز چنیـن دیدی را 

پذیرفتـه و پرورده انـد.
در ایـن میان، اسـم گراها وجـودِ مفاهیم کلـی را نپذیرفتند 
و آن چـه را مفاهیـم کلـی دانسـته می شـد، مشـترک لفظی 
اذعـان  تسـمیه  اصالـت  اصحـاب  آوردنـد.  بـه حسـاب 
کردنـد کـه مفاهیـم کلـی اسـم های مشـترکی اند کـه بـر 
افـراد و اشـیای جزیـی گذاشـته شـده اسـت، چنان کـه 
تخلصـی میـان اعضـای یـک خانـواده مشـترک اسـت و 
همـه بـا آن خوانـده می شـوند، مفاهیـم کلـی نیـز میـان 
مصادیـق خویـش در لفـظ اشـتراک دارنـد. ایـن دیـدگاه 
کـه در مخالفـت بـا اندیشـه های ارسـطو و افالطـون قرار 
داشـت، در حقیقـت پایه هـای فلسـفی الهیاِت مسـیحی را 
کـه بر مبنـای پذیرِش پیشـینِی مفاهیـم کلی بنـا یافته بود، 
متزلـزل سـاخت. از همین جـا بـود کـه پایه هـای نظـری 
الهیـات مسـیحی رو بـه شکسـت گذاشـت و علی رغـم 
تالش هـای مجّدانـه و حتـا سـرکوب گرانۀ کلیسـا، رو بـه 

زوال نهـاد.

شکسِت پايه های کيهان شناختی سده های ميانه
الهیـاِت مسـیحی افزون بر پایه هـای فلسـفی آن، با تهدید 
و ناتوانی هـای دیگـری نیـز مواجـه بـود. دسـت آوردهای 
جدیـد که در سـایۀ علـومِ تجربی روی داده بود، بسـیاری 
از طبیعیاِت ارسـطو و نظریّاِت بطلیمـوس را دربارۀ جهان 
نادرسـت ثابـت کـرد و زمینه هـا بـرای اکتشـافات بعـدی 
فراهـم گردیـد. توجـه بـه روِش تجربـی باعـث شـد تـا 
فلسـفۀ طبیعـِی ارسـطو کـه موردِ پذیرش کلیسـا نیـز قرار 
گرفتـه بـود، بـا نقص هـای زیـادی مواجـه شـود و نتواند 
در برابـِر دسـت آوردهای خیره کننـدۀ علـم تجربـی نویـن 
تـاب بیاورد. فلسـفه که در قرون وسـطا بیشـتر به مباحث 
نظـری و انتزاعـی می پرداخـت، آرام آرام به سـوی تجربه 
کشـانده  شـد و فلسـفۀ تجربـی بـه میـان می آمـد. وقتـی 
گالیلـه »اعـالم داشـت کـه خداونـد فلسـفه را در کتـاِب 
عالـم نوشـته اسـت « خبـر از واقعیّـِت تحـوِل بزرگی بود 
کـه در فلسـفه روی داده بـود و آن عبـور از فلسـفۀ عقلی 
بـه سـوی فلسـفۀ تجربی بود. آنـگاه که کپرنیـک ]-1۵4۳ 
147۳م[ نظریـۀ مرکـز بـودِن خورشـید را پیـش کشـید، 
کلیسـا در برابـِر آن واکنـش نشـان داد و آن را علِم باطل و 
خـالِف تعالیـم کتـاب مقـدس خواند . کلیسـا میـان مرکز 
بـودن عالـم و کرامِت انسـان رابطـه می دید و مرکـز بودِن 
زمیـن را – چنان کـه بطلیمـوس گفتـه بـود - بـا خالفـت 
انسـان در زمیـن و کرامـِت انسـانی او تفسـیر می کـرد. به 
بـاور کلیسـا، انسـان موجـودی کریـم و جانشـیِن خدا در 
زمیـن اسـت و زمیـن نیـز مرکـِز عالـم؛ مرکز بـودِن زمین 
کـه امری تکوینی پنداشـته می شـود، با خالفِت انسـان که 
بیشـتر جنبه هـای تشـریعی دارد، هم ربط و در پیوسـته گی 
دیـده می شـدند. کلیسـا کـه خداونـد را منشـای تکوین و 
تشـریع می دانسـت، میـان مرکزیـِت زمیـن به عنـواِن یک 
امـر تکوینـی، و خالفـِت انسـان در زمیـن بـه مثابـۀ یـک 
مسـألۀ تشـریعی ارتبـاط قایـل بـود و ایـن رابطـه را نظـِر 
کتـاب مقـدس تعریـف می کـرد. با ایـن بیان، اعـالم مرکز 
بودِن خورشـید – که ابطال آن بعدها ثابت شـد - توسـط 
کپرنیـک در برابـِر تفسـیرهای کلیسـا قـرار می گرفـت که 
از یک سـو بـر اعتبـارِ هزارسـالۀ کلیسـا صدمه مـی زد و از 

سـویی، خالفِت 
آدمـی را در زمیـن - کـه کلیسـا آن را در پیونـد بـا مرکـز 
بـودِن زمیـن تفسـیر می کـرد - زیِر سـوال می بـرد. همین 
بـود کـه کلیسـا در برابر دیدگاه خورشـید مرکـزی موقف 
گرفـت و آن را علـِم باطـل و خرافه اعالم داشـت. کلیسـا 
تفسـیِر واقعیّت هـای عینی را در حیطـۀ صالحیِت خویش 
می دیـد و پاسـخ بـه پرسـش هایی چـون؛ آیا زمین سـاکن 
اسـت یـا متحـرک؟ مـادۀ اصلـی جهـان چیسـت؟ مرکـِز 
کاینـات کجاسـت؟ آیـا نظمـی بـر جهـان حاکـم اسـت؟ 
جهـِت حرکت هـا بـه کـدام طـرف اسـت؟ و... را حـِق 
انحصـاری خـود می پنداشـت. در ایـن نگـرش، مرجعـی 
جـز کلیسـا حـق اظهـار نظـر در یک چنیـن مسـایلی را 
نداشـت، مگـر آن کـه در طـوِل تفسـیر های کلیسـا قـرار 
می گرفـت و عقایـد از پیش تعیین شـدۀ کلیسـا را تقویّـت 

می کـرد.
بـا ایـن توضیـح، نظریـۀ مرکز بـودِن خورشـید بـه معنای 
واقعیّت هـای  تفسـیِر  بـاِب  در  کلیسـا  سـلِب صالحیـت 
عینـی بـود و کلیسـا قلمـرِو صالحیـِت خویـش را رو بـه 
زوال می دیـد. بـا ایـن وصـف، شـّدت برخـوردِ کلیسـا 
از  بیـش  گالیلـه و دیگـران،  کپلـر،  کپرنیـک،  نظریـۀ  بـا 
همـه بـر پایـۀ مصلحـت و منفعـت اسـتوار بـود. کلیسـا 
تـداوم  و  بـود  موجـود  وضعیّـِت  حفـِظ  خواهـان  کـه 
سـلطۀ خویـش را می خواسـت، بـه صـورتِ  طبیعـی در 
برابـِر نظریه هایـی کـه ایـن سـلطه و اقتـدار را بـه چالـش 

می کشـید، مقاومـت نشـان داد و موضعـی خصمانـه، و 
گاه غیرانسـانی اختیـار کـرد. در ایـن میـان، برخـورداری 
و  کلیسـا  هنگفـت  ثروت هـای  و  حکومتـی  اقتـدار  از 
عوامـِل  عمده تریـن  می تـوان  را  مسـیحی  ایدیولـوژی 
مواجهـۀ خشـونت بارِ کلیسـا بـا دانشـمندان بـه حسـاب 

آورد.
کپرنیـک کشیشـی لهسـتانی بـود و نظریـۀ مرکـز بـودِن 
خورشـید را بـه عنـواِن تیوری یـی مطـرح سـاخت کـه 
کپلـر  این کـه  تـا  نداشـت،  محکمـی  تجربـی  پایه هـای 
منظومـۀ  حـول  کـه  را  سـیاراتی  مـدار  بـودِن  بیضـوی 
شمسـی می چرخیدنـد، بـر اسـاس معـادالت ریاضیکـی 
ثابـت کـرد و فرضیـۀ مرکـز بـودِن خورشـید را یـک گام 
بـه جلـو هدایت کـرد. در این میـان، کار گالیلـه مؤثرتر از 
دیگـران بـود. او نظریـۀ حرکِت وضعی )حرکـت زمین به 
دور خـود( و انتقالـی )حرکـِت زمیـن بـه دور خورشـید( 
را بـا روِش تجربـی ثابت کرد که سـروصدای بسـیاری را 
بـه همـراه داشـت. زمیـن از دیـِد کلیسـا - به دلیـل آن که 
مرکـز عالم بود - سـاکن دانسـته می شـد و تمامـی کّرات 
دیگـر بـه دور زمیـن در حرکـت بودنـد. نظریـۀ گالیله نه 
تنهـا اعتقـاد بـه مرکز بـودِن زمیـن را نفـی می کـرد، بلکه 
اعتقـاد بـه سـاکن  بـودِن زمین را نیـز به چالش می کشـید. 
ایـن در حالـی  بـود که کلیسـا مرکز بـودن زمین و سـاکن 
بـودِن آن را بیانـی از جانـب کتـاب مقـدس می دانسـت و 
سـرپیچی از آن را بدعـت و کفر تلقی می کـرد. همین بود 

کـه گالیلـه را در پیشـگاه محکمه یـی که توسـط کلیسـای 
کاتولیـک سـامان یافتـه بـود، محکـوم بـه اعـدام نمودنـد 
و گالیلـه از آن چـه گفتـه بـود، ناخواسـته و تحـِت اکـراه 
توبـه کار شـد. وقتـی گالیلـه از محکمـه بیـرون می شـد، 
زیـر لـب می گفـت »بـا ایـن حـال هنـوز می گـردد، مثـل 
سـابق«. پـس از گالیلـه، نیوتن چنـد گام به جلو گذاشـت 
و بـا اختراع حسـاِب انتگرال، دیفرانسـیل و کشـف قانون 
جاذبـۀ زمیـن – کـه به قانـون جاذبۀ نیوتن شـهرت دارد - 
راه را بـر روی تفسـیِر علمـی جهـان بـاز کرد و نشـان داد 
کـه می تـوان بـا روش هـای علمی به تفسـیِر واقعـی جهان 

دسـت پیـدا کـرد. چنان کـه آمده اسـت:
 نیوتـن کارهـای کپلـر و گالیلـه را بازبینـی و تصحیح کرد 
و بـا ابـداع قوانیـن حرکـت توانسـت تصویـری کامـل و 
دقیـق از منظومۀ سـیارات به دسـت دهد. این پیشـرفت ها 
بـه تدریـج باعـث شـد کـه جوامـع علمـی بـه ایـن نتیجۀ 
بـزرگ برسـند کـه بشـر قـادر بـه کشـف نظـام طبیعت و 
قوانیـن آن اسـت و می توانـد همـۀ آن هـا را بـا معـادالت 
ریاضـی بیـان کند و مشـخصۀ همۀ معادالت آن اسـت که 
پایـدار و تغییرناپذیرنـد و به انسـان بـرای اولین  بار قدرت 
پیش بینـی علمـی می دهـد. ]...[ نیروی جاذبه در سرتاسـر 
عالـم بـه یکسـان عمـل می کنـد، چنان کـه سـیارات را بـه 
سـوی خورشـید جـذب می کنـد و همچنیـن فرمول هایی 
را ابـداع کـرد کـه مقـدارِ نیـرو و سـرعِت اجـرام را تعیین 

می کـرد .
نیوتـن با کشـِف قانون مشـابهت و طـرح نظریۀ حرکت به 
نظـم کلـی طبیعـت راه پیدا کـرد و این کشـف، زمینه های 
تفسـیر علمـی جهـان را فراهـم سـاخت و شـالوده های 
مکانیکیّـت جهـان را کـه در فلسـفۀ طبیعـی قـرن هفدهم 
نمایـان شـد، ریخـت. ظهـور انقـالِب صنعتـی و سـاخت 
علمـی  دسـت آوردهای  بـا  هم زمـان   ،... و  ماشـین آالت 
نیوتـن بود و اطمیناِن بیشـتری را نسـبت بـه علم به وجود 
آورد. ایـن دسـت آوردها باعـث شـد تا فلسـفه نیـز نتواند 
از کنـار آن هـا بی خیال رد شـود. فیلسـوفانی سـعی کردند 
مبانـی نظـرِی روش هـای علمـی را پی ریـزی کننـد کـه 
نقـش جـان الک در ایـن میـان برجسـته تر از دیگـران بود.

 رفورماسيون )دين پيرايی(
 تاریـخ غـرب پـس از قـرن پانزدهـم آبسـتِن تحـوالِت 
بزرگـی بـود کـه سـال ها بعـد بـه ثمر نشسـت. کلیسـا در 
برابـِر هـر کشـِف تـازۀ علمی بـه مخالفت دسـت می زد و 
دوام وضعیّـِت گذشـته را می خواسـت، در حالی که جامعه 
آمـادۀ تحـول بـزرِگ علمـی و فرهنگـی بـود. از قضا فضا 
بـه مـرادِ علمـا و دانشـمندان رقـم خـورد و کلیسـا بـا هر 
کشـف علمـی، یـک گام بـه عقـب نشسـت و آرام آرام 
مرجعیّتـش و موقعیّت پیشـینش را از دسـت داد. اسـتبدادِ 
دینـی، تمامیت خواهـی کلیسـا و عقب نشـینی روزافـزون 
در برابـِر دانشـمندان، در تبانـی با عوامِل دیگر سـبب شـد 
تـا یک نواختِی پیشـیِن مسـیحیت از دسـت برود و کلیسـا 

یک پارچه گـی گذشـته اش را از دسـت دهـد. 
در قرون وسـطا دسـت کم دو آموزه موردِ قبول مسـیحیان 
قـرار داشـت. یکـی این کـه نجات یابی فقط در گـرِو اتحاد 
بـا خداسـت؛ و دیگـری این کـه، اتحـاد بـا خـدا جـز بـا 
واسـطۀ کلیسـا میسـر نیسـت. مارتین لوتـر آمـوزۀ دوم را 
موردِ حمله قرار داد و وسـاطت کلیسـا را در جهت اتحاد 
بـا خـدا نپذیرفـت. لوتـر واسـطه گی کلیسـا را نفـی کـرد 
و هـر کسـی را در دیـن داری مرجـِع خـودش دانسـت. از 
نظـر وی، اتحاد با خدا بی واسـطۀ کلیسـا نیز میسـر اسـت 
و هـر کسـی می توانـد بـه صـورِت مسـتقیم و بالواسـطه 
بـا خـدا رابطـه داشـته باشـد. طـرِح آمـوزۀ خودمرجعیِّت 
دینـی کـه توسـط لوتر پیش کشـیده شـده بود، از یک سـو 
بـه فـردی کـردِن تعّلـق انسـان بـا خـدا می انجامیـد و از 
سـویی، مرجعیّـِت کلیسـا را بـا چالـش مواجـه می کـرد. 
دیـن مسـیحیت بـا مارتیـن لوتر بـه حوزه هـای خصوصی 
متمرکـز شـد و جنبه هـای اجتماعـی آن کـه بـا مرجعیّـت 
کلیسـا گـره خـورده بـود، بـه صـورِت روزافـزون رنـگ 
می باخـت. ایـن رویـداد را یکی از شـالوده های لیبرالیسـم 

در غـرب نیـز گفته انـد.
دیـری نگذشـت کـه حرکـت لوتـر کـه بـا کالـون امتـداد 
یافتـه بـود، فراگیـر شـد و مقبولیِت عـام پیدا کـرد. ظهور 
حرکـِت اصـالِح دینـی را کـه از بطـن مسـیحیت سـر بـر 
زده بـود، بـا توجـه به انسـان محوری یـا تفّکر اومانیسـتی 
می تـوان توضیـح کرد. بـا ظهـور تقریبًا هم زمان اومانیسـم 
و رنسـانس، انسـان محوریّـت پیـدا کـرد و هـر چیـزی 
ماسـوای انسـان بـا محـِک انسـان سـنجیده می شـد. بـا 
ایـن بیـان، انسـان از حالـِت انفعالـی در برابـِر دیـن بـه 
سـوژه یی فّعـال مبـدل شـد و »اومانیسـت های مسـیحی 
بـه جـای الهیـات بـر اخـالق و بـه جـای ظواهـر دینی بر 
ایمـاِن درونـی تأکیـد می کردنـد « کار بـه جایی کشـید که 
انسـان محوری جانشـین خدامحوری سـده های میانه شـد.

عبدالبشير فكرت بخشی، استاد دانشگاه كابل
بخش دوم

◄◄◄◄◄◄
◄◄ ◄◄
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◄◄◄ناجيه نوری  
رد موافقت نامـه سیاسـی به معنـی رد حکومت وحدت 
ملـی و رد حکومـت وحـدت ملـی بـه معنای سـقوط 

نظام اسـت.
مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  ریاسـت اجرایی  در  مقام هـا 
جانـب  از  تأخیـر  و  سیاسـت وقت کشـی  می گوینـد: 
ریاسـت اجرایی  امـا  دارد؛  وجـود  ریاسـت جمهوری 
روی خواسـت های خـود مصمـم اسـت و از آن بـه 

کـرد.   نخواهـد  عقب نشـینی  عنـوان  هیـچ 
امـا ریاسـت جمهوری از دیـدار هـردو رهبـر در آینـده 
نزدیـک و حـل اختالفـات خبـر داده می گویـد: پـس 
از صحبـت نخسـت هـردو رهبـر قـرار شـد کـه بـه 
و  باشـند  داشـته  دیگـری  دیـدار  فرصـت  زودتریـن 

نظریـات همدیگـر را باهـم شـریک کننـد.
و اما شـماری از آگاهان سیاسـی عملی شـدن توافق نامۀ 
دانسـته  بعیـد  را  ریاسـت جمهوری  توسـط  سیاسـی 
می گوینـد: غنـی در دو سـال گذشـته بـا یکه تـازی و 
گماشـتن وابسـته گان خـود سیسـتم اقتصـادی، امنیتی، 

مالـی و ... را در اختیـار گرفتـه اسـت.
آنـان تاکیـد کردنـد: ریاسـت اجرایی امـا بـا کوتاهـی و 
غفلـت فرصت هـای عملی شـدن ایـن تعهـد نامـه را 
از دسـت داد و بـا وعده هـای امـروز و فـردا فریـب 

خوردنـد.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابـراز می شـود کـه داکتـر 
عبـداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومـت وحـدت ملی 
انتقادهـای  اسـد/مرداد(   21( هفتـه گذشـته  پنجشـنبه 
مطـرح  جمهـور  رییـس  غنـی،  اشـرف  علیـه  تنـدی 
کـرد  وگفـت اگـر »یـک چشـم تان خنده کند و چشـم 
دیگـر تـان گریـه« آوردن اصالحات در کمیسـیون های 

اسـت. انتخاباتـی حتمی 
فرهنگـی  امـور  مشـاور  سید آقافاضل سـانچارکی 
در  رییس جمهـور  هنـوز  می گویـد:  ریاسـت اجرایی 

مـورد گفته هـای رییس اجرایـی مبنـی برعملـی شـدن 
بی درنـگ موافقت نامـه سیاسـی پاسـخی ارایـه نکـرده 

اسـت.
سـانچارکی گفت: بعید اسـت کـه رییس جمهور اجرای 
موافقت نامـه را قبـول نکنـد، زیرا ردکـردن موافقت نامه 
بـه معنـی رد حکومـت وحـدت ملـی و رد حکومـت 

وحـدت ملی بـه معنای سـقوط نظام اسـت.
او تاکیـد کـرد: بـدون تردیـد موافقتنامه عملـی خواهد 
شـد؛ اما بـا یک مقـدار وقت کشـی، تاخیر و کشـانیدن 

مسـاله بـه تیم هـای تخنیکی. 
به گفته مشـاور امور فرهنگی ریاسـت اجرایی: سیاست 
ریاسـت جمهوری  جانـب  از  تاخیـر  و  وقت کشـی 
امـا ریاسـت اجرایی روی خواسـت های  وجـود دارد؛ 
خـود مصمم اسـت و از آن به هیچ عنوان عقب نشـینی 

کرد.   نخواهـد 
سـخنگوی  معـاون  مرتضـوی  شاه حسـین  امـا  و 
ریاسـت جمهوری می گویـد: هردو رهبر پـس از دیدار 
و شـنیدن سـخنان همدیگر در روز پنجشـنبه 2۸ اسـد/ 
مـرداد، قـرار برایـن شـد کـه رییس جمهـور گفته هـای 

داکتـر عبـداهلل را مـورد بررسـی قـرار  دهـد.
مرتضـوی همچنان گفـت: پس از صحبـت هردو رهبر 
قـرار شـد کـه بـه زودتریـن فرصـت دیـداری دیگـر 
داشـته باشـند و نظریـات همدیگـر را باهـم شـریک 

. کنند
ایـن درحالیسـت کـه گفتـه می شـود پـس از مالقـات 

کـه  بـود  سـپرده  وعـده  رییس جمهـور  رهبـر  هـردو 
مالقـات بعدی چهار روز بعد یعنی امروز سـه شـنبه 2 
سـنبله/ شـهریور، خواهد بـود و اشـرف غنی احمدزی 

تصمیـم خـود را امـروز اعـالم کند.
اما سـیف الدین سـیحون استاد دانشـگاه کابل می گوید: 
غنـی باوقت کشـی در صدد فریباندن ریاسـت اجرایی و 

هم پیمانان او اسـت.
 این اسـتاد دانشـگاه به این باور اسـت که اشـرف غنی 
احمـدزی توانسـته اسـت در دو سـال گذشـته قـدرت 
خـود را گسـترش داده و موقـف خـود را تثبیت کند 

ریاسـت جمهوری صـادق  اسـتاد سـیحون:  گفتـه  بـه 
نیسـت و بـا وقت کشـی توانسـته در دو سـال گذشـته 
بـا یکتازی و گماشـتن افراد و وابسـته گان خـود احرام 
اقتصـادی، امنیتـی، مالـی و حتـا اعتبـار جهانـی را در 

گیرد اختیـار 
وی تاکیـد کـرد:  ریاسـت اجرایی امـا بـا کوتاهـی و 
غفلـت فرصت هـای عملـی شـدن ایـن تعهـد نامـه را 
از دسـت داد و بـا وعده هـای امـروز و فـردا فریـب 
خـورد کـه اکنـون عملـی کـردن آن بسـیار مشـکل به 

می رسـد. نظـر 
ایـن اسـتاد دانشـگاه بـه ایـن بـاور اسـت کـه در حال 
بـه  ریاسـت جمهوری  کـه  می رسـد  بعیـد   حاضـر 
خواسـت های ریاسـت اجرایـی تمکیـن کنـد و بعیـد 
و  کـرده  بیرون هـا سرکشـی  دسـتور  بـه  کـه  نیسـت 

نسـازد. عملـی  را  سیاسـی  توافق نامـه  شـرط های 

او می افزایـد: ممکن اسـت دسـتگاه ریاسـت جمهوری 
ـ     کشـی، خسـته کـردن حریـف و حتا بـا توجیه  بـا وقت
ناامنـی و اوضـاع نـا به سـامان کشـور از عملـی کردن 

تعهـد نامه سـرباز زند.
او می گویـد: غنـی بـا وقت کشـی توانسـت حریـف را 
خسـته کـرده و موقـف خـود را قـوی سـازد؛ بنابراین 
عملـی نشـدن تعهدنامـه با از دسـت رفتن زمـان رنگ 
باخـت و اکنـون عملـی شـدن آن یـک مقـدار مشـکل 

ست. ا
ایـن درحالیسـت کـه بعـد از گذشـت دوسـال از عمر 
حکومـت وحـدت ملی سرنوشـت برگـزاری انتخابات 
و  نامشـخص  برقـی  تذکره هـای  توزیـع  نامعلـوم، 
برگـزاری لویـه جرگـه قانون اساسـی در پـرده از ابهام 
قـرار دارد کـه 29 سـنبله عمـر توافق نامـه سیاسـی بـه 

پایـان می رسـد.
انتخابـات  دوم  دور  نامـزد  دو  غنـی  و  داکترعبـداهلل 
انجـام تقلـب  امـا  ریاسـت جمهـوری 1۳9۳ بودنـد؛ 
گسـترده در ایـن انتخابـات، عـدم مدیریـت انتخابـات 
توسـط  افغانسـتان را تـا لبـه پرتـگاه پیـش رفـت و 
باالخـره بـا میان جیگـری جـان کـری وزیـر خارجـه 
امریـکا تـن به توافق بر سـر تشـکیل حکومت وحدت 

دادند ملـی 
کـه  سیاسـی  توافق نامـه  مهـم  بسـیار  مـواد  از  یکـی 
براسـاس آن حکومـت وحـدت ملـی شـکل گرفـت، 
توزیـع  انتخاباتـی،  نظام هـای  در  اصالحـات  آوردن 
تذکره هـای برقـی و برگـزاری لویـه جرگه بـرای تغییر 
قانـون اساسـی و تغییـر نظـام از ریاسـتی بـه صدارتی 
بـود کـه تـا حـاال و پـس از گذشـت دوسـال از عمـر 
حکومـت وحـدت ملی، هیـچ یک از این مـوارد عملی 
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قصـر  هنـد  وزیـر  نخسـت  و  غنـی  جمهـور  رییـس 
کردنـد.  افتتـاح  را  کشـور  خارجـۀ  وزارت  سـتوری 
رهبـران  بـود،  شـده  برگـزار  دیـروز  مراسـمی که  در 
افغانسـتان و هند بر گسـترش  هرچه بیشـتر همکاری ها 

ورزیدند.  تأکیـد 
صـالح الدیـن ربانی وزیـر امـور خارجه در سـخنرانی 
افتتاحیـه خویـش در ایـن مراسـم کـه در آن نارنـدرا 
مـودی نخسـت وزیر هنـد از طریـق ویدیـو کنفرانـس 
وصـل بـود و دکتـر رنگیـن دادفـر سـپنتا وزیـر امـور 
خارجـه پیشـین نیـز اشـتراک داشـت، گفت: مـا امروز 
شـاهد افتتـاح دوبـاره یکـی از کاخ های قدیمی کشـور 
سیاسـت  ادارۀ  مرکـز  قـرن  یـک  کـه حـدود  هسـتیم 

خارجـی کشـور مـا بـوده اسـت.
صالح الدیـن ربانـی خاطـر نشـان کـرد که روابـط میان 
افغانسـتان و هند، تنها روابط رسـمی دو کشـور نیست، 
دو  ایـن  سـاکنان  میـان  ناگسسـتنی  پیوندهـای  بلکـه 
سـرزمین کهن بـا ریسـمان های مسـتحکم دیپلوماتیک، 
تاریخـی و سیاسـی، تصـوف و عرفان، شـعر و ادبیات، 

موسـیقی، هنـر و معمـاری گـره خورده اسـت.
یکـی  امـروز  گفـت:  غنـی  جمهـور  رییـس  سـپس، 
دیگـر از روزهـای خوشـی اسـت کـه بـا افتتـاح قصـر 
تاریخـی سـتوری، نمـاد دیپلماسـی افغانسـتان در عصر 
حاضـر، کـه با کمک سـخاوتمندانه هندوسـتان ترمیم و 
بازسـازی شده اسـت، هر دو کشـور صفحه جدیدی را 

بـه مناسـبات دوسـتانه عمیـق خویـش می افزاینـد.
ریبـس جمهـور گفـت: روابط افغانسـتان و هندوسـتان 
مظهـر کامـل ایـن سـخن حافـظ اسـت کـه گفتـه بود: 
"درخت دوسـتی بنشـان کـه کام دل ببـار آرد."، درخت 

دوسـتی ایـن دو کشـور تاریخی، ریشـه هایش تا اعماق 
تاریـخ فـرو رفته و شـاخ و برگـش تا اوجنـای زمان بر 

افراشـته گردیده اسـت.
او گفـت کـه بازسـازی قصـر سـتوری حـاوی معانـی 
بیشـتری نیـز هسـت و آن این کـه  افغانسـتان در تاریخ 
معاصـر، در زمان مرحوم شـاه امان اهلل قهرمان اسـتقالل 
کشـور، بنـای دیپلماسـی مـدرن خـود را در ایـن قصر 
نهـاد، تـا بـه حیـث کشـوری آزاد، سـربلند و متعهد به 
قوانیـن بیـن المللـی راه خـود را بـرای ورود بـه جرگه 

ملت هـای آزاد دنیـا بـاز کنـد.
وی افـزود: بازسـازی ایـن قصـر بـه معنـای تجدید آن 
عظمـت در قـرن بیسـت و یکـم اسـت، یعنـی این که ما 
همچنـان بـا آزاده گـی، سـربلندی و از جایـگاه برابـر با 
دیگـر کشـورهای دور و نزدیک رابطه خـود را با جهان 
امـروز سـر و سـامان می دهیـم، و می خواهیـم کشـور 
مسـوول و متعهـد به امنیت، صلح و خیرخواهی باشـیم 

و نقـش تاریخـی خـود را در ایـن عرصـه ادا کنیم.
خاطـرۀ  بـا  سـتوری  قصـر  گفـت:  جمهـور  رییـس   
تاریخـی دیگـری نیـز پیوند خورده اسـت که بـرای هر 
دو کشـور اهمیتـی بـه یـاد ماندنـی دارد، و آن این کـه 
ایـن قصـر  دولـت جـال وطـن هندوسـتان در مـکان 
موافقت نامـه اسـتقالل هنـد را بـه امضا رسـاند. این، به 
معنـای آنسـت کـه هر دو کشـور در شـرایط سـخت و 
آسـان در ادوار مختلـف تاریـخ در کنـار هـم بودنـد و 
هسـتند، و بـرای آزادی، آبـادی و سـربلندی یکدیگـر 

همـکاری داشـتند.
وی افـزود: بایـد سـر انجـام منطق صلـح و خیرخواهی 
بـر منطـق جنگ و شـرارت طلبـی، و منطق دیپلماسـی 
و گفت وگـو بـر منطـق تـرور و خشـونت پیروز شـود. 
ایـن، تنهـا پیـروزی دو ملـت افغـان و هنـد نیسـت، 
بـر دشـمنی،  دوسـتی  پیـروزی  آن،  بـر  افـزون  بلکـه 
پیـروزی همـکاری بـر کارشـکنی، پیروزی سـازنده گی 
بـر ویرانگـری، و پیـروزی درایـت و دوراندیشـی بـر 

اسـت. کوته فکـری  و  سـطحی نگری 
آقـای غنی خاطر نشـان کرد: این رسـالت و مسـوولیت 
بـرای  راه زیسـت صلح آمیـز  اسـت کـه  مـا  تاریخـی 
فرزندان مـان را همـوار کنیـم، بـه جنگ و نا امنـی پایان 
و شـکوفایی سـرزمین های مان  بـه سرسـبزی  بدهیـم، 
همـت بگماریـم، به نـور و امیـد آغوش باز کنیـم، و به 

تاریکـی، تباهـی و جهـل نقطـه پایـان بگذاریم.
رئیـس جمهـور کشـور گفـت: کسـاني که نیـاز زمانـه 
خـود را نادیـده می گیرنـد، به خیـر و فالح مـردم خود 
نمی اندیشـند و بـه جـای صلـح از جنـگ، و بـه جـای 
دوسـتی از کینـه و عـداوت کار می گیرنـد، خـواه نـا 
خـواه با پشـیمانی بزرگ تاریخی شـان روبـرو خواهند 

شـد هرچنـد برای شـان دیر شـده باشـد.

وی گفـت: مـا، افغانسـتان و هنـد، بـر خـالف آن عده، 
تصمیـم گرفته ایـم کـه تاریخ را بـا دوسـتی و همکاري 
رقـم بزنیـم، و زمـان را بـا درایـت و دانایـی مدیریـت 
پیشـرفت  بـرای  تاریخـی  فرصت هـاي  از  و  کنیـم 

ملت هـای خـود بهـره بگیریـم.
وی گفـت: امـروز شـاهد افتتـاح دوبـاره قصر سـتوری 
دور،  نـه چنـدان  آینده یـی  در  دیگـر،  هسـتیم، روزی 
شـاهد افتتـاح قصـر داراالمـان خواهیـم بـود کـه نمـاد 
افغانسـتان مـدرن و سـرآغاز اقدامـات اصالح طلبانـه و 
ترقـی خواهانـه در کشـور مـا بـوده اسـت. ایـن، حـق 
و  سـعادت  امنیـت،  در  کـه  اسـت  آینـده  نسـل های 
پیشـرفت، ترقـی و  آرامـش زنده گـی کننـد و شـاهد 

تعالـی کشـور خـود باشـند.
در ادامـه، نارنـدرا مـودی نخسـت وزیر هنـد از طریـق 
افغانسـتان  گفـت:  کـرده،  صحبـت  ویدیوکنفرانـس 
همسـایه بالواسـطه هند اسـت، حرف و عقل ما شـاهد 
انـد کـه هندی هـا و افغانهـا همـواره دوسـتان نزدیـک 

بوده انـد.
وی گفـت: امـروز بـار دیگـر گردهـم آمده ایـم که یک 
دسـت آورد نویـن دوسـتی و همبسـتگی مان را جشـن 
بگیریـم و در راسـتای همکاری هـای مفیـد خـود مـان، 

گام دیگـری را برداریـم.
کنـار  از  بیـش  افـزود: هیـچ چیـز  نخسـت وزیر هنـد 
دوسـتان خـوب بودن و جشـن موفقیت پایان رسـاندن 
ابتکارات مشـترک، احساسـات شـادمانی به آدم دسـت 
نمی دهـد کـه مـن و رییـس جمهـور غنـی در ماه هـای 
گذشـته بـه مناسـبت های مهـم ایـن فرصت را داشـتیم.

وی گفت: در ماه دسـمبر سـال گذشـته جناب عالی به 
مـردم افغانسـتان، به مناسـبت افتتاح پارلمان افغانسـتان 
بـا بنـده همـگام بودید، ایـن افتتـاح تعهد مشـترک مان 
را نسـبت به اسـتحکام بخشـیدن بنیان افغانسـتان مدرن 

آشـکار ساخت. 
نارندرا مودی خاطر نشـان کرد: قـرارداد دهلیز ترانزیت 
کـه بیـن هنـد، افغانسـتان و ایـران کـه در ماه می سـال 
جـاری به امضا رسـید، نقطه عطف دیگری در راسـتای 
همـکاری مشـترک ما بـود، این قـرارداد عـزم واضح و 

مشـترک مـا را بـرای ایجـاد راه هـای جدیـد توسـعه و 
رشـد اقتصاد افغانسـتان آشـکار ساخت.

نخسـت وزیر هنـد افـزود: یـک مـاه بعدتـر ما بـه اتفاق 
افتتـاح  را  هنـد  و  افغانسـتان  دوسـتی  بنـد  همدیگـر 
کردیـم، بنـد سـلما نـه تنها اقتصـاد و زراعت هـرات را 
احیـا مـی کنـد، بلکـه در رشـد و پیشـرفت همـه جانبه 

ایـن کشـور نیـز توسـعه می بخشـد.
نارنـدرا مـودی افـزود: امـروز افتتـاح قصر سـتوری از 
جنبه هـای مختلـف بـه طـور کامـل یـک بعـد متفاوت 
و بنیادیـن تعهـد ماسـت. ایـن اقـدام بـه شـناخت ویژه 
میـراث فرهنگـی افغانسـتان حیـات تازه یی می بخشـد. 
قصـر سـتوری اسـاس و زمینـه بـرای رویدادهـای مهم 

تاریخـی بوده اسـت.
نخسـت وزیر هنـد خاطـر نشـان کـرد: بـرای آنهاییکـه 
در افغانسـتان نمی تواننـد فراتـر از سـایه های خشـونت 
ببیننـد،  بازسـازی قصر سـتوری یک تذکـر و یاد آوری 
از رسـوم و سـنن غنـی و پرشـکوه افغانسـتان اسـت 
و بـرای بـرادران و خواهـران افغـان مـا بازسـازی ایـن 
قصـر، زیبایـی، غنـا و فر و شـکوه یادبودهای از دسـت 

رفتـه جامعـه افغـان را احیـا می کند.

ماسـت،  نزدیـک  دوسـت  افغانسـتان  گفـت:  مـودی 
جامعـه و مـردم ما روابـط و پیوندهای دیرینـه دارند، به 
همیـن دلیـل مشـاهده این امـر مـا را غمگین می سـازد 
که تالش می شـود کشـور سـربلند شـما قربانی اهداف 
سـوء دیگـران و سـازمان های خشـونت و تـرور گردد.
نخسـت وزیر هنـد بـه مـردم افغانسـتان اطمینـان داده 
گفـت: در دوران تالش تـان بـرای تعمیر یک افغانسـتان 
موفـق و برای ایجـاد امن، امنیت و اسـتحکام در جامعه 
شـما، یـک میلیـارد و دوصد و پنجاه میلیـون مردم هند، 

همـواره با شـما خواهـد بود.
نارنـدرا مـودی خاطـر نشـان کـرد: تعهـد مشـارکت و 
قـوت دوسـتی مـا بـا افغانسـتان غیـر متزلـزل اسـت، 
مراسـم امـروز دلیل عزم راسـخ مـا و نشـاندهنده دامنه 
گسـترده تـالش های مشـترک ماسـت، ما مـی خواهیم 
کـه هـر افغان پیشـرفت کنـد و جامعه شـما از ثمر های 
رشـد اقتصـادی بهره منـد گردد، شـرایط هر چه باشـد 
هنـد بـرای آینـده تابناک همـه افغانها به شـما همکاری 

خواهـد کرد.
در اخیـر ایـن مراسـم، رییـس جمهـور غنـی و نارندرا 
مـودی نخسـت وزیر هنـد بـا فشـردن دکمـه و پـرده 
رسـمًا  را  سـتوری  قصـر  برقـی،  لـوح  از  بـرداری 

کردنـد. بازگشـایی 

ریاست اجرایی:

ردموافقتنامةسياسی،بهمعنایپایانحکومتاست
ارگ:

بهزودیدورهبـرمیبيننـد

نخست وزیر هند: 

تعهدمابهافغانستانتزلزلناپذیراست
غنی: سرانجاممنطقدیپلماسیبرمنطقتروروخشونتپيروزمیشود



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1848  سه     شنبه       2 سنبله  /     شهر    یو  ر       y    1395   19 ذ والقعد ة الحرام y 1437   23 ا  ِگست   72016 www.mandegardaily.com

ورزش

یک روزنامۀ ایتالیایی به نقل از آژانس مبارزه با تروریسم اتحادیۀ اروپا، از شناسایی 
و کشف گذرنامه های جعلی برای اعضای داعش در کمپ های پناهجویان در یونان 

خبر داد.
روزنامۀ ایتالیایی »ال استمپا« در گزارشی نوشته است که مقام های یوروپل تحقیقاتی در 
زمینۀ قاچاق اسناد جعلی برای شبه نظامیان داعش در چهار کشور عراق، سوریه، یونان 
و اتریش انجام دادند و تالش کردند تا ردپایی از اسناد هویتی جعلی و چگونه گی 

استفاده از آن ها برای نفوذ به مرزها بیابند.
مقام های یوروپل )پولیس اتحادیۀ اروپا( هنوز به این گزارش واکنشی نداشته اند.

از عراق  بلقوه یی  بر مخفی شدن تروریست های  مبنی  نگرانی هایی  این گزارش،  طبق 
و سوریه در میان مهاجران و پناهجویان برای فرار از دست کنترل های دولتی و نیز 
استفاده از گذرنامه های جعلی سوریه برای بازکردن راه شان به سمت اتریش و سایر 

کشورهای اروپایی وجود دارد.
ال استمپا می نویسد: آن ها تعدادی گذرنامه با هویت جعلی در کمپ های پناهجویان در 

یونان کشف کردند که ظاهراً برای اعضای داعش بوده است.
دست کم دو تن از عامالن حمالت تروریستی نوامبر در پاریس از طریق سوریه در 
پوشش پناهجویان وارد اروپا شده بودند و با اسناد جعلی سوری سفر می کردند. این 
یونان  به  پناهجویان  دربارۀ موج جدید ورود  نگرانی ها  افزایش  بحبوحۀ  در  گزارش 
مطرح شده است. در مجموع ۵۸ هزار تن از زمان بسته شدن مسیر موسوم به "مسیر 
بالکان غربی" در اواخر فبروری، وارد یونان شده اند. این مسیر به صورت موثر مرز 

شمالی یونان را به روی پناهجویان بست.

ابوقتاده، شبه نظامی القاعده که از انگلیس به اردن مسترد شد و هشت سال با 
این استرداد خود از انگلیس در دادگاه جنگید، در پیامی از مسلمانان انگلیس 
خواست تا خاک این کشور را به مقصد کشورهای اسالمی "در سریع ترین 

زمان ممکن" ترک کنند.
در   201۳ سال  در  اردن  به  استرداد  از  پیش  که  القاعده  شبه نظامی  ابوقتاده، 
انگلیس تحت نظر قرار داشت، در پیامی به "پیروان دین اسالم" ُهشدار داد که 

به زودی شاهد "خون ریزی" در غرب خواهند بود.
او در این پیام که به زبان عربی برای ۵۸000 دنبال کننده او در توئیتر منتشر 
کرد، نوشته است: مسلمانانی که در غرب زنده گی می کنند، به زودی شکست 

خواهند خورد. فتنه و گسترش خون ریزی آن ها را خواهد بلعید.
او در ادامه نوشت: آن ها )این مسلمانان(  هیچ گزینۀ دیگری به جز آماده شدن 

برای بازگشت به کشورهای شان در سریع ترین زمان ممکن نخواهند داشت.
کوئیلیام"،  "بنیاد  به نام  افراط گری  با  مبارزه  که یک گروه  است  این درحالی 
ابوقتاده را که در سال 201۳ به اردن مسترد شد متهم کرد به این که در تالش 

برای ترویج "پیام جنگ تمدن ها" است.
جاناتان راسل، رییس بخش سیاست گذاری این بنیاد گفت: ابوقتاده به دنبال 
کشور  یک  در  نمی توانید  شما  که  است  افراط گرانه  ایدۀ  این  برجسته کردن 

غیرمسلمان یک مسلمان خوب باشید.
از  نیرو  به منظور جذب  افراط گران  برای  را  پیام کار  این  او خاطرنشان کرد: 
که خودِ  آن جاست  قضیه  طنز  اما  می کند.  آسان  و  در غرب سهل  مسلمانان 
ابوقتاده این همه سال برای ماندن در انگلیس و عدم استرداد از این کشور 

جنگید.
اما بعد از استرداد او از انگلیس، وزارت داخلۀ این کشور تایید کرد که ابوقتاده 
انگلیس را پیدا نخواهد کرد؛ زیرا یک تهدید علیه  اجازۀ بازگشت به خاک 

امنیت ملی محسوب می شود.

کوریای شـمالی بـار دیگـر به "امریکای امپریالیسـت و کوریای جنوبی دسـت نشـانده" 
دربـارۀ هرگونـه اقـدام تحریک آمیـز ُهشـدار داد و تهدیـد کـرد کـه یـک "جنـگ 

می انـدازد. راه  بـه  پیش دسـتانۀ هسـته یی"  و  تالفی جویانـه 
امریـکا و کوریای جنوبـی از دیروز دوشـنبه، مانـور نظامی دو هفته یـی "نگهبان آزادی 
اولچـی" را بـا حضـور نزدیـک بـه  ۵0 هـزار نیـروی کوریایـی و ۳0 هـزار سـرباز 

امریکایـی آغـاز کردند.
در پـی آغـاز ایـن مانـور نظامـی، ارتـش خلـق کوریای شـمالی بـا بیـان این کـه ایـن 
مانورهـای نظامـی بـه رهبـری امریـکا علیـه تمامیـت ارضـی پیونـگ یانـگ اسـت، 
در بیانیه یـی ُهشـدار داد: هرگونـه اقـدام خطرنـاک تحریک آمیـز باعـث بـروز جنـگ 

هسـته یی خواهـد شـد.
براسـاس گـزارش خبرگـزاری مرکزی پیونگ یانگ، به نوشـتۀ این بیانیـه، "جنگ طلبان 
هسـته یی بایـد ایـن مسـأله را در ذهـن به خاطـر بسـپارند کـه هرگونـه نشـانه یی از 
خصومـت در زمیـن، هـوا و دریـا عیلـه تمامیـت ارضـی کوریای شـمالی، بـا جنـگ 

هسـته یی پیش دسـتانه از سـوی کوریای شـمالی به خاکسـتر تبدیـل خواهـد شـد."
مانـور نظامـی سـاالنۀ امریـکا و کوریای جنوبـی بـرای آمـوزش نظامـی سـربازان دو 
کشـور در میـدان نبـرد در برابـر سـناریوی تجـاوز بـه کوریای جنوبـی طراحـی شـده 
اسـت. سـئول و واشـنگتن اعالم کرده انـد که این مانـور نظامی "کاماًل تدافعی" اسـت.

در گذشـته نیـز، پیونگ یانـگ، واشـنگتن را بـه تالش بـرای تجاوز به کوریای شـمالی 
متهـم کـرده و اعالم کـرده بود، در صورت مشـاهدۀ "کوچک ترین اقـدام تحریک آمیز" 

از سـوی امریـکا، جنـگ اتمی را علیه این کشـور بـه راه می اندازد.

زهره مهری که بیش از یک سال به عنوان مسوول کمیتۀ بانوان در فدراسیون 
فوتبال افغانستان معرفی شده بود، به محض بازگشت به کابل، بنا به دالیل 

نامشخص از کار برکنار شد.
او که با رییس و دبیر ُکل فدراسیون در کنگرۀ فیفا در شهر مکزیکو شرکت 

کرده بود، بعد از این که به کابل آمد، کنار گذاشته شد.
نکردند.  صحبتی  امر  این  دالیل  مورد  در  مهری  خودِ  نه  و  فدراسیون  نه 

عبدالرزاق ممرک، اکنون مسولیت کمیتۀ بانوان فدراسیون را به عهده دارد.
در صفحۀ فیس بوک فوتبالنامه آمده است: زهره مهری به نماینده گی از انجمن 
فوتبال مرکز آسیا عضو کمیتۀ اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز معرفی شده 

بود و حضور او در کنگرۀ فیفا نیز به همین منظور بود.
با این حال، هنوز معلوم نیست سرنوشت این مقام که تنها مختص به بانوان 
است چه خواهد شد. به نظر می رسد فدراسیون فوتبال افغانستان هنوز در این 

مورد اقدامی نکرده است.
فوتبال  کنفدراسیون  اجرایی  کمیتۀ  در  نماینده  یک  داشتن  این که  به  باتوجه 
از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار است، فدراسیون فوتبال هر چه  آسیا 
زودتر باید اقدام مناسب کرده و یک بانو که شرایط این وظیفه را داشته باشد 

جایگزین مهری کند.

حساسیت در انتخاب بازیکنان تیم های تورنمنت روشن به حدی زیاد است که 
بازیکنان برای این که انتخاب شوند، متوسل به واسطه می شوند و در مواردی 

حتا دست به خشونت و تهدید می زنند.
وقتی بازیکنان تیم های تورنمنت روشن انتخاب می شوند، 2 مرحله نارضایتی 

وجود دارد.
را  که خود  بازیکنان  عده  می شوند، یک  انتخاب  بازیکن   2۶ که  زمانی  اول 
شایستۀ حضور در این تورنمنت می دانند سر و صدای شان بلند می رود. اما 
مرحلۀ جدی تر زمانی است که مربیان مجبور می شوند از بین 2۶ بازیکن به 

تعداد 21 بازیکن را انتخاب کنند.
امسال نیز به مانند سال های قبل کم نبودند بازیکنانی که بعد از هفته ها تالش 
و تمرین، در نهایت مجبور شدند در خانه های خود بمانند و مسابقات را از 

پردۀ تلویزیون تماشا کنند.
نبود یک لیگ سرتاسری در کشور و بی کیفیت بودن لیگ های والیتی باعث 
شده تا تورنمنت روشن به تنها روزنۀ امید بازیکنان فوتبال کشور مبدل شود.

هر چند این بازی ها حدود ۵ هفته بیشتر طول نمی کشند، اما بازیکنان احساس 
می کنند این برای شان فرصتی است تا توانایی های خود را به ُرخ بکشند.

نیز  تیم های ملی ردۀ سنی  تیم ملی و  برای حضور در  این فرصت  از  آن ها 
استفاده می کنند و به این امید نیز هستند که شاید کسی در باشگاه های بیرونی 

مانند کشورهای منطقه نیم نگاهی به طرف شان داشته باشد.
شوند  انتخاب  این که  برای  بازیکنان  که  است  حدی  تا  موضوع  حساسیت 
تهدید  و  خشونت  به  دست  حتا  مواردی  در  و  می شوند  واسطه  به  متوسل 
می زنند. این یک طرف قضیه است. در هفته های اخیر حتا یک تعداد بازیکنان 

مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده اند.
اما چیز جالب تر در زمین فوتبال صورت می گیرد و آن هم رقابت ناسالم و 

خشن میان خود بازیکنان است.
بازی  پست  یک  در  که  بازیکنانی  که  است  دیده شده  موارد  از  بسیاری  در 

می کنند، به دنبال مصدوم ساختن رقیب خود هستند.
مصدوم شدن رقیب قبل از مسابقات به مثابۀ انتخاب بازیکنی است که دست 
به خشونت می زند. این موضوع خیلی خطرناک است، زیرا از یک طرف به 
مصدومیت بازیکنان می انجامد و از طرف دیگر، روحیۀ همکاری و همدلی 

را از بین می برد.
اما این وضعیتی نیست که آن را به ساده گی از بین برد. بعد از ۵ سال، تورنمنت 
روشن هنوز در سطح یک تورنمنت باقی مانده و نتوانسته معیارهای باشگاهی 

را به تیم های شرکت کننده بدهد.
حل  بازیکن  انتخاب  موضوع  بروند،  فروش  به  شرکت کننده  تیم های  اگر 
می شود و مالکان هر باشگاه صالحیت این را پیدا می کنند که در ترکیب تیم 

خود هر آن بازیکنی را که می خواهند استفاده کنند.

کشفگذرنامههایجعلیداعش
درکمپهایمهاجرتییونان

ُهشدار شبه نظامی القاعده:
غرببهزودیشاهدخونریزی

خواهدبود

کوریایشمالیتهدیدبهجنگ
هستهییکرد

پشتپردۀبرکناریزهرهمهری
ازکميتةفوتبالبانوانافغانستان

دستهایپنهاندرانتخاب
بازیکنانتيمهایتورنمنتروشن

سميع حامد

شــعر  ســربازان مان  بــرای  جبهــه  در  می خواهیــم 
بخوانیــم و در کنارشــان باشــیم. از مقامــات اردوی 
ــد.  ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ــدم در ای ــی خواهش من مل
ــزار  ــن اب ــته ام. مهم تری ــا خواس ــتقیم از آن ه ــۀ مس ــا به گون ــن باره م
ــاز  ــم نی ــا ه ــربازان م ــم« اســت. س ــه »ترن ــان در جبه ــی طالب تبلیغات
ــعار  ــط از دور ش ــتند و فق ــان هس ــاعران در کنارش ــد، ش ــد ببینن دارن

نمی دهنــد )شــعاردادن از دور هــم ارزش خــود را دارد.(
ــی  ــاعران حتم ــرای ش ــه ب ــه جبه ــن ب ــه رفت ــد ک ــا باش ــاد م پ.ن: ی
نیســت، آن هــا در خانــه هــم کــه باشــند، کارهایــی را تولیــد می کننــد 
ــا  ــا برخی ه ــی رود، ام ــه م ــه جبه ــاع از آن ب ــرای دف ــرباز ب ــه س ک
ــا  ــد ت ــد برون ــن بای ــم اســت؛ از نظــر م ــه کارشــان شعر/شــعار ه ک

ــد. ــه بگیرن ــا روحی ســربازان م

بهار مهر

کابل روزانه تا ٨ ساعت برق ندارد!
ــهولت و  ــه س ــه هیچ گون ــهری ک ــی در ش زنده گ
ــر  ــدارد و اکث ــود ن ــی در آن وج ــات تفریح امکان
باشــنده گان کابــل اوقــات فراغــت خــود را بــه تماشــای 
ــد،  ــراه می بپردازن ــی های هم ــتفاده از گوش ــا اس ــا ی تلویزیون ه
ــکاران در آن  ــه گناه ــد ک ــی می مان ــه جهنم ــرق ب ــود ب در نب

محکــوم بــه ذوب شــدن اند.
دالیــل قطــع بــرق حتــا بــرای ســاعات معــدود در کشــورهای 
صاحــب دولــت و نظــام از قبــل اعــالن می شــود و ســکتورهای 
ــر نقیصــۀ  ــا ه ــد ت ــالش می کنن ــی ت ــط خصوصــی و دولت ذیرب
ــا  ــل ام ــد، در کاب ــان بردارن ــت از می ــرع وق ــن را در اس ممک
هیچ کســی حتــا حاضــر نیســت بگویــد، چــرا کابلیــان در 
ــل  ــه دلی ــا ب ــرق در خانه ه ــتفاده از ب ــه اس ــن فصــل ســال ک ای
ــرق  ــت، ب ــیده اس ــد رس ــن ح ــه کمتری ــوا ب ــاعدبودن ه مس

ــد؟! ندارن
ســوال این ســت کــه چقــدر وقــت دیگــر نیــاز اســت تــا ارایــه 
خدمــات مــا معیــاری شــود و پاســخ گویی در برابــر مســوولیت 

بــه فرهنــگ تبدیــل شــود؟

مهران موحد

در ایــن روزهــا مذاکراتــی میــان رییس جمهــور و 
ــل  ــی در کاب ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــوم  ــس معل ــرای هیچ ک ــوز ب ــا هن ــت. ت ــان اس در جری
نیســت کــه نتایــج ایــن مذاکــرات چــه خواهــد بــود. امــا قــدر مســلم 
ــود و  ــه ش ــت مواج ــه شکس ــرات ب ــن مذاک ــر ای ــه اگ ــت ک این اس
ــدرت  ــر انحصــار ق ــته ب ــد زی همچــون گذش ــرف غنی احم ــم اش تی
ــدۀ  ــرای آین ــت ناکی ب ــناریوی وحش ــورزد، س ــاری ب ــی پافش سیاس
افغانســتان رقــم خواهــد خــورد. اگــر داکتــر عبــداهلل عبــداهلل، رییــس 
ــرون  ــت بی ــود از دول ــر ش ــی، ناگزی ــدت مل ــت وح ــی حکوم اجرای
ــن  ــد. همی ــد ش ــر خواه ــاًل زمین گی ــی کام ــت کنون ــرود، حکوم ب
ــه  ــزرگ مواج ــک مشــکل ب ــزار و ی ــا ه ــی ب ــت کنون ــون حکوم اکن
ــن  ــه تحمــل مشــکالت بیشــتر نیســت. مســلمًا رفت ــادر ب اســت و ق
داکتــر عبــداهلل از حکومــت، نارضایتی هــا را گســترده تر از پیــش 
خواهــد ســاخت و مشــروعیت نیم بنــد حکومــت فعلــی را یک ســره 

ــرد. ــن خواهــد ب از بی
ــه  ــود ب ــت موج ــر از وضعی ــال حاض ــتان در ح ــای افغانس تاجیک ه
ــت کم  ــه دس ــد ک ــاس می کنن ــتند و احس ــی نیس ــورت راض ــچ ص هی
گرفتــه شــده اند، امــا بــا کنــار رفتــن داکتــر عبــداهلل از حکومــت، ایــن 
قــوم مهــم و تأثیرگــذار احســاس خواهــد کــرد کــه در حقــش ســتمی 
ــت  ــش، از وضعی ــر از پی ــت و بیش ت ــده اس ــته ش ــی روا داش تاریخ
ــف  ــرخورده گی مضاع ــلمًا س ــد. مس ــد ش ــی خواه ــی ناراض کنون
تاجیــکان در برابــر حکومــت کنونــی بــه رهبــری حلقــۀ ارگ، 
ــت. ــد داش ــت خواه ــن حکوم ــرای ای ــه براندازی ب ــای ریش پیامده

ایــن را هــم بایــد بدانیــم کــه عقبــۀ اســتراتژیک قــدرت سیاســی در 
ــی از  ــر یک ــه تعبی ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــکان تش ــتان را تاجی افغانس
ــان مقاومــت، همیــن اکنــون فراتــر از 200 متــری ارگ  رهبــران جری
را در کنتــرل خــود دارنــد و عمــاًل در آن جــا حضــور فیزیکــی دارنــد. 
کافــی اســت همیــن اکنــون یکــی از فرماندهــان صاحــب عــزم و ارادۀ 
مجاهدیــن تصمیــم بگیــرد کــه وضعیــت سیاســی-نظامی را در کابــل 
مختــل کنــد، در آن صــورت نه خبــری از اشــرف غنی خواهــد بــود و 
نه اثــری از حنیــف اتمــر و اکــرم خپلــواک. تظاهــرات گســتردۀ مــردم 
ــۀ  ــر حلق ــًا در خاط ــیدی حتم ــه در ۸ جــوزای 1۳۸۵ خورش خیرخان
ــد  ــان نخواه ــا از یادش ــن زودی ه ــه ای ــت و ب ــته اس ــش بس ارگ نق
ــد  ــت را دارن ــیاری و فراس ــن ُهش ــد ای ــم الب ــا ه ــت. خارجی ه رف
ــان  ــن از مردم ــا ت ــا میلیون ه ــت از اشــرف غنی، ب ــه به خاطــر حمای ک

ایــن آب و خــاک در نیفتنــد و مقابلــۀ نظامــی نکننــد.

فيـسبـوک نـــامــه
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◄◄◄شبكه الجزیره 
نخستین  عنوان  به  کلینتون  هیالری  کاندیداتوری  "با 
نامزد زن انتخابات ریاست جمهوری امریکا، این کشور 

در آستانه تاریخ سازی قرار گرفته است."
با این حال انتخاب یک رئیس جمهور زن برای امریکا 

حقوق زنان در سراسر جهان را ارتقاء نخواهد داد.
کلینتون فورا احساس  بدان خاطر است که  این مساله 
به طور  باید قدرتش را در جهانی که  خواهد کرد که 
سنتی توسط سیاستمداران مرد اداره می شود به نمایش 

بگذارد.
چنین جهانی به کلینتون اجازه نخواهد داد تا منافع ملی 
به شیوه ای که  را  متعاقبا سیاست خارجه اش  امریکا و 
به  کند  بازتعریف  سازد  توانمند  را  جهان  زنان  حقیقتا 
ایمنی حرف  و  امنیت  که  ویژه در کشورهای مسلمان 

اول را می زند.
کلينتون و تبعيض جنسيتی

و  زنان  حقوق  برابرسازی  با  است  امیدوار  کلینتون 
با خشونت  مبارزه  به صرفه،  مقرون  اوالد  مردان، حق 
علیه زنان و حقوق فرزندآوری زنان که همگی بخش 
مهمی از برنامه کار او محسوب می شود، امسال از رای 

زنان به نفع خود استفاده کند.
این در حالی است که سیاست های امریکا همچنان از 

برابری جنسیتی فاصله زیادی دارد.
که  قدرتی  ساختار  در  که  است  زنی  نخستین  کلینتون 
دادن  رای  اجازه  حتی  زنان  به  میالدی   1920 سال  تا 

نمی داد تا این حد باال آمده است.
کلینتون به عنوان یک سناتور سابق یکی از 4۶ زنی است 

که از سال 1922 میالدی برای سنا انتخاب شده اند.
تنها 20 سناتور زن در مجلس سنا که متشکل از 100 
عضو است، خدمت می کنند و این بدان معنا است که 

سنا به طور برابر نماینده زن ندارد.
در مجلس نمایندگان نیز زنان 20 درصد از 4۳۵ نماینده 

را تشکیل می دهند.
تبعیض  حمالت  با  جمهوری  ریاست  پی  در  کلینتون 
جنسیتی مواجه است که به بی اعتمادی تاریخی به زنان 

در راس قدرت و حکومت در امریکا مرتبط است.
به عنوان  اما  دارد  را  تاریخ ساز شدن  کلینتون فرصت 
نخستین رئیس جمهور زن امریکا آیا به اداره تشکیالت 
ادامه  مردان  سلطه  تحت  تشکیالت  سان  به  دولت 
که  شیوه ای  به  را  ملی  منافع  مجدد  تعریف  یا  می دهد 
حقوق زنان و امنیت زنان و دختران در سراسر جهان را 

ارتقاء دهد انتخاب می کند؟
اگرچه امریکا مسلما کشور قدرتمندی در جهان است 
قدرت  همچون  قدرت  از  مردانه  بینش  برتری  بر  اما 
دیپلماسی های  طلب،  جنگ  استراتژی های  نظامی، 
مردانه و توانایی اعمال قدرت های نرم و سخت برای 

ایجاد "قدرت هوشمند"، تکیه دارد.
از  بخشی  عنوان  به  که  امریکا  دولت  بازوی  ارتش 
سیاست خارجی اش عمل می کند، همچنان از نظر تعداد 
محسوب  مردانه  سنگر  یک  شناسی  روان  و  فرهنگ 

می شود.
در  جنسی  اذیت  و  آزار  موارد  که  است  درحالی  این 

ارتش به طور مداوم ثبت می شود.

هژمونی مردانه
دیگر  به  امریکا  سیاست های  در  جنسی  شکاف  این 
کشورها نیز کشیده شده و رهبران زن در سراسر جهان 
به شیوه های مختلف با این وضع دشوار مبارزه کرده اند.
افراد  به عنوان  در کشورهای جنوب آسیا، رهبران زن 

ناکارآمد قضاوت می شوند.
بی نظیر بوتو از پاکستان، خالده ضیا و شیخ حسینه از 
بنگالدش و سیریماو بندارانایکه از بنگالدش ادامه زنانه 
و  فسادها  تمامی  با  مردان  سلطه  تحت  سیاست های 

نبردهای تن به تنش بودند.
تلقی می شوند که  تنها زمانی قوی و موثر  رهبران زن 
و  جدی  خارجی  سیاست  و  بی رحم  داخلی  سیاست 
خشنی را اتخاذ کرده و همچون مردان بی رحم به جنگ 
بروند. از بین چنین رهبران زنی می توان به گلدا مایر، 
نخست  تاچر،  مارگارت  اسرائیل،  سابق  وزیر  نخست 
وزیر سابق انگلیس و ایندیرا گاندی، نخست وزیر سابق 

هند اشاره کرد.
فمنیست ها  بین  در  رایج  عقیده  با  مغایر  مساله  این 
است که معتقدند رهبری های بیشتر توسط زنان منجر 
به کاهش درگیری ها و ناآرامی های جهانی و همچنین 
تمرکز بر دموکراسی احتمالی و پیشرفت زنان فقیر و به 

حاشیه رانده شده می شود.
تحت  فعالیت  به  جهان  قدرت  ساختارهای  واقع  در 
مفهوم "هژمونی مردانه" ادامه می دهند، در نتیجه برای 
بین الملل  روابط  مردساالرانه  نظام  در  پیشروی  زنان 
تمایل  نظامی گری  به  نسبت  اینکه  مگر  است  دشوار 
نشان دهند؛ نظامی گری که این نظام مردساالرانه آن را 

ترجیح می دهد.
یک رهبر زن که درخصوص جنگ و درگیری  به صلح 
به خاطر  است  ممکن  باشد  داشته  تمایل  دیپلماسی  و 
جنسیتش بر چسب ضعیف را به او بزنند به جای آنکه 
توانایی های  و  سیاست ها  انتخاب ها،  مشروع  بخش  بر 

رهبری اش تاکید کنند.
يک سياست خارجه فمنيستی؟

اگر امیدهایی وجود دارد مبنی بر اینکه کلینتون همانند 
تالش  سوئد  خارجه  امور  وزیر  والستروم،  ارگوت 
خواهد کرد تا یک سیاست خارجه صرفا فمنیستی را 
اعمال کند، می توان گفت که این امیدها از همین االن 

از بین رفته اند.
نه  می شود  تصویب  نهادها  طریق  از  خارجی  سیاست 
می کنند  عمل  براساس ضرورت  نیز  افراد  این  و  افراد 
دفاع  در  والستروم  که  مساله ای  قوانین؛  و  اصول  نه 
برای  تالش  و  کشور  از  خارج  در  جنسیتی  حقوق  از 
به خاطر سوابق حقوق  توبیخ کردن عربستان سعودی 

بشری اش آن را فراموش کرده بود.
که  عرصه ای  در  را  جنسیتی  برابری  تا  کرد  تالش  او 
توافقات  جنگ،  مواقع  در  را  زنان  امنیت  و  ایمنی 
تسلیحاتی، صلح و معاهده های دفاعی نادیده می گیرد، 
به یک اولویت اصلی تبدیل کند. اما در نهایت به خاطر 
و  نظامی ـ صنعتی اش  مردانه  فضای  سوئد،  پیشرفت  

فروش  از  خارجی  پول  آوردن  دست  به  برای  عطش 
در  والستروم  فمنیستی  درآمدهای  پیش  تسلیحات، 

سیاست خارجه کمرنگ شد.
سیاست خارجه اش  در  کلینتون  که  است  درحالی  این 
به عنوان یک جنگ طلب توصیف شده است؛ طالب 
نابودی  با  همراه  اعمالیش  سیاست های  که  جنگی 

افغانستان، عراق، سوریه و لیبی بود.
موضع حامی اسرائیل کلینتون، مسلمانان در خاورمیانه 
موضع  می کند.  نگران  را  مسلمان  کشورهای  دیگر  و 

حامی عربستانش نیز تاثیر مشابهی دارد.
ممکن است کلینتون در داخل کشور ترقی خواه باشد 
ساختارگرا،  یک  عنوان  به  او  کشور  از  خارج  در  اما 
صنعتی  ـ  نظامی  فضای  حامی  و  استریت  وال  حامی 

تلقی می شود.

زن  قوای  کل  فرمانده  نخستین  عنوان  به  کلینتون  اگر 
به  رهبری اش  سبک  توسعه  به  شود،  انتخاب  امریکا 
اوباما  باراک  سبک  از  خودش  ساختن  متمایز  منظور 

ادامه خواهد داد.
آيا کلينتون خودش را سازگار می کند؟

فمینیست  ادعای  زمانی  تنها  امریکا  خارجه  سیاست 
بودن می کند که بخواهد کشورهای مسلمان را راضی و 
نرم کند و حقوق زنان را به عنوان بخشی از صادرات 
این کشورهای  به  ارتقاء دهد. سفرای زن  دموکراسی  
به  زنان  ارتقاء  برنامه های  و  می شوند  اعزام  مسلمان 
عنوان کارآفرینان یا آموزش دختران نیز فراوان هستند.

اما هنگامی که منافع مالی اقتصادی امریکا به کشورهای 
کشورهای  در  درگیری  و  جنگ  یا  یافته  توسعه  کمتر 
لیبی گره  یا  افغانستان  مسلمان همچون عراق، سوریه، 

می خورد، تمامی این ایده ال ها کنار گذاشته می شوند.
برابری  درباره  کلینتون  اظهارات  تمامی  رغم  علی 
جنسیتی، جنگ های امریکا زندگی تعداد بی شماری از 

زنان مسلمان را نابود کرده است.
سخت است که مشاهده کنیم کلینتون از فرصت تضمین 
ریاست جمهوری اش با جنگ طلبی که او را در رده های 

قدرت باال می برد، چشم پوشی می کند.
و  سنت گرایی  بینش  با  شدن  سازگار  کلینتون  برای 
حیات  برای  کلیدی  امریکا  جهانی  قدرت  مردساالرانه 
سیاسی اش و تداوم رنج زنان در مناطق درگیر سراسر 

جهان خواهد بود.«

کلينتونوهژمونیمردانه مسـووالن محلـی والیـت تخـار می گوینـد کـه فرمانـده امنیـه ایـن والیـت در 
عملیـات بازپس گیـری ولسـوالی خواجه غـار زخمـی شـده اسـت.

مریـم کوفـی نماینـده مـردم تخـار در مجلـس نماینـدگان گفـت کـه ولسـوالی 
خواجه غـار کـه یک شـنبه شـب بـه تصـرف جنگ جویـان طالـب در آمـده بود، 
صبـح روز دوشـنبه 1 سـنبله، حوالـی سـاعت ۸ و نیـم بـه تصـرف نیروهـای 

امنیتـی در آمده اسـت.
بـه گفتـه خانـم کوفـی در عملیـات بازپس گیـری ایـن ولسـوالی کـه قومانـدان 
امنیـه رفتـه بـود، در جنگ با گـروه طالبان به صورت سـطحی جراحت برداشـته 

است.
طبـق گـزارش رسـانه ها در عملیـات بازپس گیری ولسـوالی خواجه غـار والیت 

تخـار، قومانـدان امنیـه و والـی ایـن والیت هر دو بـه محل جنـگ رفته اند.
سـنت اهلل تیمـور، سـخنگوی والـی تخـار گفتـه اسـت کـه در جنـگ ولسـوالی 
خواجه غـار، یـک محافـظ والـی کشـته شـده و 2 تـن دیگرشـان هـم زخمـی 

شـده اند.
طبـق معلوماتـی کـه دفتر مطبوعاتـی والی تخـار در اختیار رسـانه ها قـرار داده، 
شـب گذشـته جنگ جویـان طالب بـا اسـتفاده از تانک های دولتی کـه از والیت 
کنـدز در اختیـار گرفتـه بودنـد، باالی ولسـوالی خواجه غار والیـت تخار هجوم 

می آورنـد کـه بـا اغفـال نیروهای دولتـی، این ولسـوالی را تصـرف می کنند.
اکنـون سـاختمان ولسـوالی خواجـه غار به دسـت نیروهـای دولتی افتاده اسـت 

امـا جنـگ در نقاط مختلف این ولسـوالی، جریـان دارد.
از سـویی هـم، مریـم کوفـی نماینـده مـردم تخـار می گوید کـه طالبان بـا آن که 
ولسـوالی خواجه غـار را بـه تصـرف خویـش در آورده بودند، اما به هیچ اسـناد 

مهـم دولتـی دسـت نیافته اند.
بـه گفتـه ایـن نماینـده مـردم، این بـار اول نیسـت کـه طالبـان باالی ولسـوالی 
خواجه غـار یـورش می برنـد و ایـن ولسـوالی را به تصـرف خـود در می آورند. 
او گفـت مسـووالن محلـی ولسـوالی خواجه غـار بـا توجـه بـه آسـیب پذیری 
ایـن ولسـوالی از سـوی طالبـان، اسـناد مهـم دولتـی را در ولسـوالی نـه، بلکـه 
در جاهـای دیگـر نگهـداری می کننـد تـا به دسـت جنگ جویـان طالـب نیفتند.
آسـیب پذیرترین  از  تخـار  والیـت  درقـد  و  خواجه غـار  ولسـوالی های 
ولسـوالی های والیـت تخـار بـه شـمار می روند کـه بارها مـورد حملـه ی گروه 

گرفته انـد. قـرار  طالبـان 
تـا هنـوز گـزارش دقیقـی از میزان خسـارات و تلفـات در ولسـوالی خواجه غار 

در دسـت نیست.

که  می گوید  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
آرام  نا  را  افغانستان  تا  شد  نخواهند  موفق  این  از  بیش  مردم  دشمنان 

بسازند.
اول سنبله، در نشست شورای وزیران  دیروز دوشنبه،  که  آقای عبداهلل 
بخش های  از  بسیاری  تا  کوشیدند  می کرد گفت، هراس افگنان  صحبت 
افغانستان را ناامن بسازند و یا به ادارۀ خود بیاورند که نظامیان کشور با 

ایستاده گی خود نگذاشتند که آنان به هدف برسند.
امنیتی  به گفتۀ آقای عبداهلل: حکومت وحدت ملی حمایت از سربازان 
را در محراق توجه قرار داده و پشتیبانی همه جانبه را انجام خواهد داد.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود که نیروهای امنیتی در سراسر 
افغانستان برای دفاع از کشور ایستاده اند و مبارزه می کنند.

که  گفت  کشور  در  امنیتی  تهدیدات  تشدید  به  اشاره  با  عبداهلل  آقای 
مسووالن  همه  بوده  کننده  نگران  امنیت  وضعیت  که  روزی  چند  طی 
امنیتی نخوابیده و پیوسته تالش کرده اند تا از پیش روی نیروی دشمن 

جلوگیری کنند.
پیرامون  سخنانش  از  بخشی  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  هم،  سویی  از 
اختالفات مسووالن حکومت وحدت ملی اشاره کرده گفت: اختالفات 
سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی نباید در امر مبارزه نظامیان کشور 

در برابر گروه های تروریستی تأثیر منفی برجای بگذارد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که شماری زیادی از آگاهان ُهشدار 
می دهند که اگر اختالفات رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان ادامه 

یابد، این کشور به بحران کشیده خواهد شد.
باورها بر این است که اگر رهبران حکومت وحدت ملی به اختالفات شان 
ادامه دهند و حقایق افغانستان را در نظر نگیرند، کشور به بحران کشیده 

شده و ادارۀ آن از کنترل رهبران حکومت خارج خواهد شد.
بعد از اعتراض رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از تراکم قدرت در 

ارگ، اختالفات میان رهبران حکومت وحدت ملی شدت گرفته است.
رییس اجرایی با ابراز نگرانی از افزایش گروه های مافیایی که زنده گی و 
سرمایۀ شماری از بازرگانان را با تهدید رو به رو کرده، گفت: نهادهای 
بازرگانان روی دست  امنیت  تأمین  برای  را  اقدامات جدی  باید  امنیتی 

گیرند.
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