
مصوبة مجلس:

به جـان باخته گـان 
نیـروهای امنیتی شهیـد خطاب کنیـد
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انتقاد از  با  دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب امریکا 
سیاست باراک اوباما و حضور این کشور در افغانستان 
بیشتر  تهدیدها  از ۱۷ سال حضور،  گفته است که پس 

شده است.
جمهور  رییس  عنوان  به  جمعه  روز  که  ترامپ  دونالد 
ایاالت متحده امریکا سوگند یاد می کند، در مصاحبه یی 
نیروهای  مداخلة  است:  گفته  »بیلد«  آلمانی  روزنامة  با 
میالدی  افغانستان در سال 2003  و  امریکایی در عراق 

یک اشتباه جدی بود.
رییس جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا از سیاست 
باراک اوباما در آسیای میانه به شدت انتقاد کرده و گفته 
شده  جنگ هایی  "وارد  امریکا  متحده  ایاالت  که  است 

است که هرگز پایان نخواهند یافت.
وی با اشاره به حضور امریکا در افغانستان گفت: ایاالت 
متحده امریکا ۱۷ سال می شود در افغانستان حضور دارد، 

اما در افغانستان تهدیدها همواره افزایش می یابند.
نوشت:  »بیلد«  آلمانی  روزنامه  از  نقل  به  وله  دویچه 
ترامپ افزود که وقتی به شمار جنگجویان طالبان توجه 
شود، "آن ها همه ساله بیشتر و بیشتر و بیشتر می شوند و 

این سوال پیش می آید که »آنجا چه خبر است؟"

ترامپ:

 افغانستان 
چه خبر است؟!
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آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدِم خوش بين فرصت را در هر سـختي.
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د طالبانو د ځينو 

قوماندانانو پلرونه 

د سولې شورا غړي دي

وزارت صحت عامه:
ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر برای تداوی بیماران 

از افغانستان خارج می شود

معاون نخست ریاست اجرایی خطاب به کشورهای منطقه:

صــــــلح 
در افغانستان ضامن صلح در منطقه است

صفحه ۳ صفحه ۳

صفحه ۳

بر اساس اين طرح، رسانه های دولتی و خصوصی مکلف اند كه به 
جان باخته گان نیروهای امنیتی كشور در میدان های جنگ "شهید" خطاب كنند.

اين طرح كه از سوی برخی اعضای مجلس نماينده گان در نشست روز دوشنبه )27جدی( 
پیشنهاد شده بود، به اتفاق آرای نماينده گان مجلس تصويب شد.

نذيراحمد حنفی ريیس كمیسیون تقنین مجلس نماينده گان، هنگام اراية اين طرح در نشست عمومی 
اين مجلس گفت كه نیروهای امنیتی با توجه به اساسات دين مبین اسالم همواره برای دفاع از خاک 

و مردم افغانستان آماده هستند و اطالق كلمة شهید به جان باخته گان اين نیروها ضروری است



عبدالحکیـم مجاهـد مشـاور شـورای صلـح و 
امریـکا،  نیویـارک  پیشـیِن طالبـان در  نماینـدۀ 
اسـتراتژیِک  مطالعـات  موسسـة  در  اخیـراً 
افغانسـتان سـخنانی در مـورد طالبـان و بحـران 
چهـار دهـة اخیـِر کشــور بـه زبـان آورده کـه 
حداقـل با واکنش تنِد بخشـی از جامعه روبه رو 
شـده اسـت. مـن ایـن سـخنان را بـه صـورِت 
کامل شـنیدم و از آن جایی که از گذشــته نیز با 
کارنامـة آقـای مجاهد، در زمانی کـه نماینده گی 
طالبـان در امریـکا را بـه عهده داشـت، آشـنایی 
دارم، می خواهـم بـه این پرسـش پاسـخی بیابم 
کـه »چـرا ایـن سـخنان چنیـن بـا واکنـش تنـد 

مواجه شـده اسـت؟«
سـخناِن  در  مجاهـد  آقـای  امـر،  ظاهـر  در   
خـود چیـز قابـل توجـه و حساسـیت برانگیزی 
مطـرح نمی کنــد کـه باعـث شـود او را متهـم 
بـه طـرف داری از اقدام هـای تروریسـتی طالبان 
کنیـم. در طـی ایـن سـال ها، افـراد و گروه های 
به مراتـب  سـخنانی  کـه  انـد  بـوده  دیگـری 
آدرِس  بـه  اهانت آمیزتـر  حتـا  و  انتقادی تـر 
سیاسـِی  جریان هـای  و  شـخصیت ها  برخـی 

کشـور وارد کـرده انـد. 
زمانـی  مجاهـد  آقـای  سـخنان  نظـر،  بـه 
الیه هـای  بـه  کـه  می شـود  حساسـیت برانگیز 
درونـی و پنهـاِن آن توجه صورت گیــرد. او در 
ُکِل ایـن سـخنرانی و پاسـخ هایی کـه به مجری 
مـی ورزد  تـالش  زیرکـی  بـا  برنامـه می دهـد، 
کـه خـود را از مظـاِن اتهـام بـه دور نگـه دارد 
و طـوری سـخن بگویـد کـه انتقـادی متوجـه 
شـخِص او و یـا جایگاهـش بـه عنـوان نمایندۀ 
شـورای صلـح نشـود. آقـای مجاهـد در آغـاز 
ایـن برنامه نیـز تأکید دارد که او این سـخنان را 
بـه نماینده گـی از هیـچ نهـاد و سـازمانی مطرح 
نمی کنـد و صرفـًا دیدگاه هـای شـخصِی او در 

مـورد مسـایل افغانسـتان اسـت. 
امـا در الیـة زیریـِن ایـن سـخنان، هـم می توان 
حمایـت از یـک گروه تروریسـتی را تشـخیص 

کـرد و هـم نماینده گـی از یـک نهـاد مشـخص 
و  تاریـخ  بـه  توهیـن  و  اهانـت  هـم  و  را 
شـخصیت های تاریخـی کشـور را. وقتـی آقای 
حکومـت  بـا  طالبـان  کـه  می گویـد  مجاهـد 
ایـن  مـن  نظـر  بـه  انـد،  کمونیسـتی جنگیـده 
سـخن، مصـادرۀ ُکِل جریـان مبـارزه و مقاومت 
علیـه رژیم طرف دار شـوروی سـابق در کشـور 
بـه سـود یک جریـان و گـروه مشـخِص تباری 
بـا قرائـِت مشـخص از آموزه هـای دینی اسـت. 
او تاریـخ را چنـان بـا زیریکی وارونه می سـازد 
کـه اگر توجـه عمیق بـه آن الیة اصلِی سـخناِن 
رد  نمی تـوان  به سـاده گی  نگیـرد،  صـورت  او 

پـای حمایـت از طالبـان را مشـاهده کـرد. 
این درسـت اسـت کـه برخـی رهبـراِن جهادی 
در یـک برهة خـاص که تازه طالبـان در جنوِب 
کشـور قیـام کـرده بودنـد، نـگاه مثبت بـه آن ها 
نشـان دادنـد و ایـن موضـوع نیز دالیـل خاص 
تاریخـِی خـود را داشـت و نمی تـوان آن را از 
کانتکـِس اصلـی اش بیـرون کـرد و بـه عنـوان 
یـک بخش قابـل تفکیک بـا دیگـر رویدادهای 
پرداخـت. در  بـه داوری  کشـور در مـورد آن 
دولـت اسـالمی وقـت که رهبـری آن را اسـتاد 
بـه  داشـت،  عهـده  بـه  ربانـی  برهان الدیـن 
همـان میزانـی کـه مـردم افغانسـتان از وضعیت 
نابسـامان و جنـگ تحمیلـی رنـج می بردنـد، به 
همـان میزان نیـز هر صدایی که می توانسـت در 
جهـت تأمین صلـح و امنیـت بلند شـود، بدون 
مـورد  افـراد و گروه هـا  درنظرداشـِت هویـت 
حمایـت دولت اسـالمی قـرار می گرفـت. آقای 
مجاهـد مغلطـه را از جایـی آغـاز می کنـد کـه 
جهـاد افغانسـتان را بـه یک گروهِ خـاص تقلیل 
می دهـد و سـپس ســخنی را کـه در مقطعی از 
تاریـخ در مـورد جریـان طالبـان مطرح شــده، 
به عنوان سـند رسـمیت بخشـیدن بـه کارنامه و 
فعالیت هـای بعـدِی ایـن گـروه علـم می سـازد. 
جریان هـای  مجاهـد  آقـای  دیگـر،  سـوی  از 
زمان هـای  در  کـه  را  کشـور  در  عدالت طلـب 

متفاوتـی شـکل گرفتـه  اند، بـه دلیـل جغرافیای 
حرکـت ِ آن هـا، به عنـوان حـرکاِت بغاوت گرانه 
معرفـی می کنـد و تـالش مـی ورزد کـه از آن ها 
روایتـی ارایـه دهـد کـه متناســب بـا آن، بتوان 
نیـز  را  فعلـی  وضعیـِت  در  طالبـان  حرکـت 
توضیـح داد. وقتـی آقـای مجاهـد می گویـد که 
طالبـان پـس از جهـاد با شـوروی به مدرسـه ها 
برگشـتند و سیاست را به سیاسـت گران واگذار 
کردنـد، مشـخص اسـت کـه دروغ می گویـد و 
می خواهـد تاریـِخ درهـم و برهِم این سـرزمین 

را بیشـتر درهـم و برهم کنــد. 
متأسـفانه روایت هـای دروغیـن و قوم محورانـه 
بسـیاری ها  کـه  شـده  باعـث  تاریـخ  از 
دروغ های شـان را بـه عنـوان واقعیت های اصیل 
بـه خـورد جامعـه دهنـد و بـه ایـن صـورت، 
اغتشـاش اجتماعـی را بـه دیگـر عرصه هـا نیـز 
تسـری بخشـند. از آقـای مجاهـد بایـد پرسـید 
کـه نـامِ چنـد تـن از رهبـراِن طالبـان در زمـاِن 
جهـاد، بـه عنـوان مبارزه بـا نیروهای اشـغال گر 
بـر سـِر زبان هـا بـوده اسـت؟ آیـا تـا پیـش از 
ایجـاد ایـن گـروه، کسـی در مـورد رهبـراِن آن 

چیـزی شـنیده بـود؟
شـاید برخـی  سـراِن طالبـان در منطقـه و محـِل 
هرگـز  ولـی  بودنـد،  معروفـی  افـراد  خـود 
افغانستان شـمول  هویـِت  هیچ کدام شـان 
نداشـتند و کسـی آن هـا را بـه عنـواِن رهبران و 
فرماندهـاِن واقعـی و اصلِی جهاد نمی شـناخت. 
مجاهـد  آقـای  سـخنان  کـه  این جاسـت 
حساسـیت برانگیز می شـود و سـخناِن او را در 
حمایـت از عمل کـرد ایـن گروه تبـارز می دهد. 
آقـای مجاهـد به صـورِت تعمـدی بـه گونه یی 
سـخن می گویـد کـه اظهاراتـش ضمـن ارایـة 
چنیـن موضـع و دیدگاهـی کـه هـدف اصلـی 
اوسـت، مسـتقیمًا او را درگیـِر مسـأله نسـازد. 
داده؛  نشـان  هوشـیاری  خـود،  زعـم  بـه  او 
درحالی کـه از ُکل سـخنرانِی او هویداسـت کـه 
می خواهـد از جانـِب طالبـان سـخن بگویـد. 
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احمـد عمران

 

بـه  »شـهید«  کلمـة  اطـالق  طـرح  نماینـده گان،  مجلـس 
جان باختـه گاِن نیروهـای امنیتـِی کشـور را تصویـب کـرد. 
ایـن طـرح اگرچـه بسـیار دیـر مطـرح و تصویب شـده؛ اما 
خوب تریـن گامی سـت کـه توسـط دولـت در پانـزده سـاِل 
اخیر برداشـته شـده اسـت. بر اسـاس این طرح، رسـانه های 
جان باختـه گاِن  بـه  کـه  انـد  مکلـف  و خصوصـی  دولتـی 
"شـهید"  جنـگ  میدان هـای  در  کشـور  امنیتـِی  نیروهـای 
خطـاب کننـد. ایـن اتفـاق می توانـد توجـه رسـانه ها را بـه 
ایـن مسـأله، یعنـی بـه حمایـت از نیروهـای امنیتـی، جلب 

 . کند
پیش از این، رسـانه های کشـور به دالیـِل مختلف، از اطالق 
کلمة شـهید به سـربازان و افسـراِن جانبازِ کشـور خودداری 
می کردنـد و آن را شـامل تـرم ژورنالیسـتیکی نمی دانسـتند. 
بـا این همـه، برخی هـا کلمـة شـهید را بـه پـاِس شـهادِت 
جانبـازاِن وطـن بـه کار می بردنـد. آنانـی کـه کلمـة شـهید 
نمی کردنـد،  اطـالق  کشـور  فـداکارِ  جان باختـه گاِن  بـه  را 
می پنداشـتند کـه کاری قانون و مسـلکی انجـام می دهند. اما 
بـا تصویـِب ایـن طـرح که بـا توشـیح ریاسـت جمهوری به 
قانـون نیـز تبدیـل می شـود، همة رسـانه های کشـور مکلف 
انـد کـه واژۀ شـهید را در کنـارِ نـامِ جان باختـه گاِن نهادهای 

امنیتـی کشـور بـه کار ببرند. 
مسـلمًا »شـهید« و »شـهادت«، مفاهیمـی مختـص بـه دیـن، 
فرهنـگ و ادبیـاِت مـا نیسـتند؛ بلکه ایـن مفهوم هـا در همة 
همـة  بـه  نیـز  معادالتـی  و  کاربـرد  فرهنگ هـا،  و  زبان هـا 
زبان هـای زنـدۀ دنیـا دارنـد. اگـر از مدلول های صرفـًا دینِی 
واژۀ شـهید بگذریـم، در همـة فرهنگ ها به کسـانی که جاِن 
خویـش را در راه میهـن و مـردم فـدا می کننـد، واژه هایی با 
بـارِ معنایـی و روانـِی کامـاًل مثبت اطالق می شـود تـا هم از 
مقـامِ شـامِخ آن ها تجلیل به عمـل آید و هم تشـویقی بزرگ 
بـرای ادامه دهنده گاِن راه شـهدا و آرمان های شـان باشـد. اما 
عـالوه بـر ایـن طـرز تلقـی، شـهادت بزرگ تریـن مقـام در 
آییِن اسـالم معرفی شـده و شـرایط آن به وضوح تبیین شـده 
اسـت. اصلی تریـن شـرط شـهادت در اسـالم، جـان باختن 
در راهِ خیـر و ایثـار بـرای نجـاِت جـاِن انسـان های دیگـر 
عنـوان شـده اسـت. بنابرایـن، اگـر مـا به هـر طـرز تلقی از 
ایـن مفهـوم نـگاه کنیم، آن منسـوباِن نیروهای امنیتِی کشـور 
کـه در مسـیر حفاظـت از جـان و مـال و نامـوِس این وطن 
جـان می بازنـد، شـهید به حسـاب می آیند و سـزاوار اسـت 

نام شـان بـه بزرگـی یـاد و مقام شـان گرامی داشـته شـود. 
نیروهـای امنیتـی کشـور همـواره بـرای دفـاع از عـزت و 
شـرِف مردم افغانسـتان، آماده هسـتند و با توجه به اساساِت 
دیـن مبیـن اسـالم، اطـالق کلمـة شـهید بـه جان باختـه گاِن 
ایـن نیروهـا می بایسـت سـال ها قبـل صـورت می گرفـت. 
اسـتفاده از کلمـة »کشـته« به جـای »شـهید«، روشـن فکری 
و بی طرفـی در دانـِش ژورنالیسـم نـه، بلکـه بی معرفتـی و 
جفایـی بـزرگ در حـِق همـة آن هایی بـوده که جان شـان را 
بـرای آرامـِش مـا ـ از جملـه آرامـِش اصحـاب رسـانه ـ از 

داده اند.  دسـت 
یقینـًا منسـوبان نهادهـای امنیتـِی مـا بـه ایجـاد روحیـه و 
انـرژِی مثبـت نیـازِ شـدید داشـته اند، امـا اکثـِر رسـانه ها بـا 
»کشـته« خوانـدِن شـهدای آنان، تـة دِل آن هـا را خالی کرده 
و انـرژی منفـی بـه ایشـان داده انـد. اکنـون فرصـِت جبـراِن 
گذشـته رسـیده و رسـانه ها مکلـف انـد کـه پـس از این، و 
به خصـوص بعـد از توشـیح قانـوِن آن، از ایـن بی معرفتـی 
دسـت بکشـند و بـا گردِن فراز، شـهید را »شـهید« و کشـته 
را »کشـته« بخواننـد. پیشـنهاد مـا بـه دولـت وحـدت ملـی 
به خصـوص مجلـس نماینـده گان و مجلـس سـناِی کشـور 
ایـن اسـت که با هر نـوع سرکشـی از این مصوبـه، برخورد 
قاطـع و قانونـی کننـد و همچنـان سـربازان و افسـران و 
ُخردضابطانـی کـه در راهِ وطـن رشـادت و ایثـار می کننـد 
امتیـازاِت تشـویقی از جملـه تفویـض  را از تحسـین ها و 
مـدال قهرمـان ملی محـروم نسـازند و از باال تـا پایین، همة 
منسـوبان نهادهـای امنیتـی را مشـموِل طـرِح اعزاز سـازند. 
تنهـا در چنیـن صـورت اسـت کـه فرهنـِگ ایثارگـری و 
شـهادت، بـه فـروغ و تابنده گـِی خویـش ادامه خواهـد داد. 

دیر امـا درست!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1945    سه   شنبه      28جد  ی /  د  ی        y    1395   18ربیع الثانی    y 1438   17 جنو ر ی   2017

آقای مجاهد جريان های عدالت طلب در كشور را كه در زمان های متفاوتی شکل گرفته اند، به دلیِل جغرافیای 
حركت ِ آن ها، به عنوان حركاِت بغاوت گرانه معرفی می كند و تالش می ورزد كه از آن ها روايتی ارايه دهد 
كه متناسـب با آن، بتوان حركت طالبان در وضعیِت فعلی را نیز توضیح داد. وقتی آقای مجاهد می گويد كه 
طالبان پس از جهاد با شوروی به مدرسه ها برگشتند و سیاست را به سیاست گران واگذار كردند، مشخص 

است كه دروغ می گويد و می خواهد تاريِخ درهم و برهِم اين سرزمین را بیشتر درهم و برهم كنـد 

چرا سخناِن "مجاهد" 
حساسیت برانگیز شد؟
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ــورهای  ــه کش ــی ب ــت اجرای ــت ریاس ــاون نخس مع
همســایه ُهشــدار می دهــد کــه صلــح و ثبــات 
افغانســتان، تضمیــن کننــدۀ صلــح و ثبــات کشــورهای 
ــده"در  ــر نش ــا "دی ــد ت ــان بای ــت و آن ــه اس منطق
ــد. ــکاری کنن ــتان هم ــح افغانس ــای صل گفت وگوه
ــت  ــم فراغ ــروز در مراس ــه دی ــان ک ــر محمدخ انجنی
اکادمــی پولیــس ملــی  از دانشــجویان  450 تــن 
خواســت  کشــور  پولیــِس  از  می کــرد،  صحبــت 
ــمت  ــوم و س ــت ق ــدون درنظرداش ــون را ب ــه قان ک
ــق  ــان تطبی ــهرونان یک س ــة ش ــاالی هم ــزب، ب و ح

ــد. کنن
از ســویی هــم، وزیــر امــور داخلــة کشــور اطمینــان 
می دهــد کــه نیروهــای امنیتــی در فصــل ســرما 
ــده اند  ــز ش ــوزش و تجهی ــلکی آم ــورت مس ــه ص ب
ــور و  و آماده انــد تــا در بهــار ســال آینــده از کش

ــد. ــبانی کنن ــی پاس ــه خوب ــهروندان ب ش
تاج محمــد جاهــد وزیــر امــور داخلــه گفــت: امــروز 
ــا  ــه رو اســت، ام ــی روب ــا مشــکالت فراوان کشــور ب
برابــر  بــا تمــام آماده گــی در  امنیتــی  نیروهــای 

ایســتاده اند. افغانســتان  دشــمنان 
ــه  ــزود ک ــش اف ــة صحبت های ــد در ادام ــای جاه آق
ــی  ــز تحصیل ــاف مراک ــت و انکش ــتای تقوی در راس
ــه  ــی ب ــس مل ــرای پولی ــه ب ــی وزارت داخل و تعلیم

صــورت جــدی کار می کنــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــه شــهروندان اطمین ــد ب ــای جاه آق
ــت شــاهراه ها  ــن امنی ــار تأمی ــی در کن ــای امنیت نیروه
و مراکــز شــهرهای بــزرگ، بــرای بهــار ســال آینــده 

نیــز آماده گــی عام و تــام گرفته انــد.
وزیــر امــور داخلــه گفــت: "اکادمــی پولیــس ملــی بــا 
ــا حــل  ــی مواجــه اســت، ام مشــکالت وکم بودی های
ایــن مشــکالت در اولویــت کاری وزارت داخلــه 
ــس  ــدۀ پولی ــارغ ش ــازه ف ــجویان ت ــرار دارد.ازدانش ق
ــی و  ــات قوم ــایل و تعصب ــه مس ــه ب ــم ک می خواهی
مذهبــی توجــه نداشــته و در راســتای دفــاع از اراضــی 

کشــور ومــردم افغانســتان تــالش کننــد."
ــل  ــتفاده از فص ــا اس ــی ب ــس مل ــة او، پولی ــه گفت ب
ــای  ــی و آموزش ه ــزات نظام ــاظ تجهی ــرما،به لح س
مســلکی خــود را مجهــز ســاخته و آمــادۀ مقابلــه بــا 

ــاع از کشــور و هم وطنان شــان هســتند. دشــمن و دف
انجنیــر محمــد خــان، معــاون نخســت ریاســت 
ــای  ــه نیروه ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــن برنام ــی در ای اجرای
ــون  ــق قان ــار تطبی ــده در کن ــارغ ش ــِس ف ــازه نف ت
بــر حســب ضــرورت و بــه صــورت موقــت در 
ــرار  ــود ق ــردم خ ــاع از م ــرای دف ــرد ب ــنگرهای نب س

ــید. ــد باش خواهن
آقــای محمدخــان افــزود کــه جنــگ افغانســتان بــرای 
آوردن صلــح و حفاظــت از آبــرو و عــزت مــردم ایــن 
ــد، از  ــح نمی خواه ــی صل ــر کس ــت، اگ ــور اس کش

ایــن کشــور رانــده خواهنــد شــد.
معــاون اول ریاســت اجرایــی بــه کشــورهای همســایه 
ــن  ــتان تضمی ــات افغانس ــح وثب ــه صل ــدار داد ک ُهش
کننــدۀ صلــح وثبــات کشــورهای منطقــه اســت و تــا 
ناوقــت نشــده، در راســتای تأمیــن صلــح وثبــات بــا 

افغانســتان هــم صداشــوند.
او افزود:"مــردم افغانســتان طعــم تلــخ جنــگ و 
ــی،  ــا را بســیار چشــیده و در هرمقطــع زمان ویرانی ه
ــن  ــت. در همی ــوده اس ــت ب ــح و امین ــتار صل خواس
راســتا در پانــزده ســال گذشــته دولــت و مــردم 

ــرده و  ــد ک ــح را بلن ــدای صل ــواره ص ــتان هم افغانس
ــن راســتا  ــه درای ــرده اســت ک ــت ک ــان ثاب ــه جهانی ب

می باشــد." صــادق 
آقــای محمدخــان تصریــح کــرد کــه افغانســتان 
ــن  ــات در آن ضام ــح وثب ــه صل ــت ک ــوری اس کش
صلــح وثبــات در کشــورهای همســایه و منطقــه 
ــح نباشــد، کشــورهای  اســت، اگــر درافغانســتان صل
ایــران، پاکســتان و آســیای میانه در حالــت فعلــی 

ننــد. نمی ما
ــاره  ــا اش ــان ب ــی هم چن ــت اجرای ــاون اول ریاس مع
ــد اســت، در  ــح نیازمن ــه صل ــه افغانســتان ب ــه این ک ب
ــح و  ــه صــدای صل ــمنان کشــور ب ــه دش ــی ک صورت
ــد،  ــت ندهن ــخ مثب ــت پاس ــالمی حکوم ــدای اس ص
ایــن کشــورتوانایی دفــاع ازخــاک خــود را دارد، 
اظهــار داشــت:"درصورتی کــه دشــمنان مــا بــه صدای 
اســالمی وشــرعی مــا کــه بــرای صلــح بلنــد اســت، 
جــواب ندهــد جوانــان مــا تــوان ایــن را دارد کــه از 

ــد." ــاع کن ــوس خــود دف ــت و نام کشــور، مل
انجنیــر محمدخــان بــه شــهروندان اطمینــان می دهــد 
کــه نیروهــای امنیتــی کشــور بــا ارادۀ قــوی آماده گــی 

بــرای تأمیــن امنیــت کشــور را دارنــد.
معــاون ریاســت اجرایــی بــا اشــاره بــه این کــه 
هرپولیــس و نظامــی کشــور موجــب افتخــار مردمــش 
اســت، خاطرنشــان ســاخت:"برخی کشــورهای دنیــا 
ــرده و  ــل ک ــت در افغانســتان را مخت ــته اند امنی خواس
مــردم آن را زیــر ســلطة خــود در آورنــد، امــا موفــق 
ــما  ــت ش ــا موجودی ــه ب ــتیم ک ــًا هس نشــده اند، مطمی

ــد شــد." بازهــم موفــق نخواهن
ــی  ــای امنیت ــرای نیروه ــای محمدخان،ب ــان آق ــه بی ب
در اکادمــی پولــس آمــوزش داده می شــود تــا در 
مــواد  مافیاهــای  زورمنــدان،  برابرخودســری های 
مخــدر و کســانی کــه از نقــض قانــون لــذت می برنــد 

مجیدی
اعـالم  کشـور  عامـة  صحـت  وزارت  در  مسـووالن 
کرده انـد کـه به دلیـل نبـود امکانات معیاری بهداشـتی 
و عـدم خدمـات الزم، سـاالنه 300 میلیـون دالـر برای 

تـداوی بیمـاران از افغانسـتان خـارج می شـود.
بانـو ناجیه طـارق، معیـن وزارت صحت عامة کشـور 
دیـروز )دوشـنبه، 2۷ جـدی( در یـک کنفرانس خبری 
در کابل، بسـیاری از نارسـایی ها در بخش بهداشـت را 
عـدم همـکاری بانک هـای خصوصی و دولتـی و نبود 

منابـع مالـی داخلـی در این عرصه عنـوان کرد.
بـه گفتـة معیـن وزارت صحـت عامـه: دست رسـی به 
منابـع مالـی داخلی و تمویل تشـبثات بخش بهداشـت 
بخـش  اشـتغال زایی،  بـر  افـزون  بانک هـا،  سـوی  از 
بهداشـت را توسـعه داده و سـهولت های بیشـتری را 

بـرای شـهروندان فراهـم می کنـد.
معیـن وزارت صحـت عامـة افغانسـتان خاطـر نشـان 
کـرد: در صورتی   کـه بانک هـا بـا پرداخـت قرضه هـای 
کوتاه مـدت و درازمـدت، بخـش بهداشـت افغانسـتان 
را کمـک کننـد، اکثـر مـردم در مرکـز و والیـات بـه 
خدمـات معیـاری بهداشـتی دست رسـی پیـدا خواهند 

. کرد
بهداشـتی  کارشناسـان  از  برخـی  حـال،  ایـن  در 
می گوینـد: در حـال حاضـر هرنفـر از طبقـة متوسـط 
در افغانسـتان سـاالنه 50 دالـر بـرای حفظ الصحة خود 
بـه مصـرف می رسـاند، ایـن در حالـی اسـت کـه در 
 350 سـاالنه  هرنفـر  کشـورهای جهـان،  از  بسـیاری 
دالـر بـرای مراقبت هـای بهداشـتی خـود بـه مصـرف 

می رسـاند.
"ایـن  امـا می گویـد:  معیـن وزارت صحـت کشـور، 
چالش هـای  کـه  شـد  خواهـد  حـل  زمانـی  مشـکل 
موجـود بـا همـکاری بانک ها و سـرمایه گذاری بیشـتر 

در ایـن عرصـه از سـر راه صحـت برداشـته شـود.
معیـن وزارت صحـت در ادامـة سـخنانش گفـت کـه 
دولـت می توانـد بـا اسـتفاده از نقـش عمـدۀ بخـش 

هم چنیـن  و  سـرمایه گذاری  تشـویق  و  خصوصـی 
دست رسـی مالی از طریـق منابع داخلـی، زمینة عرضة 
شـهروندان  بـرای  را  بهداشـتی  کیفیـت  بـا  خدمـات 

کند. فراهـم 
هرمـاه هـزاران شـهروند افغانسـتان بـرای تـداوی بـه 
کشـورهای بیرونـی از جملـه پاکسـتان و هندوسـتان 
داروهـای  بهداشـتی،  خدمـات  کم بـود  می رونـد. 
بی کیفیـت و معالجه هـای غیرتخصصـی در افغانسـتان 
سـبب شـده اسـت کـه مراجعـه بیمـاران افغانسـتانی 

یابـد. افزایـش  پاکسـتان  و  هنـد  به شـفاخانه های 
در  بهداشـتی  آگاهـان  از  یکـی  امیـری،  نجیـب اهلل 
ایـن نشسـت نقـش بانک هـا را در توسـعة امکانـات 
بهداشـتی و ارایـة خدمـات بهتـر موثـر دانسـته گفت: 
بانک هـا سـتون فقـرات اقتصـاد یـک کشـور هسـتند 
کـه بـا بـه دوران انداختن سـرمایه چـرخ اقتصـاد را به 

گـردش در مـی آورد.
بـه گفتـة او: ایـن بانک ها هسـتند کـه پـول را از مردم 

جمـع آوری کـرده و توسـط بـازرگان بـه گـردش در 
می آورنـد کـه در نتیجـه، ایـن فعالیت هـای زنجیره یی 

بانکـی سـبب رفـاه عامه می شـود.
آقـای امیـری اظهـار داشـت: همان گونـه کـه بانک هـا 
بـا پرداخـت قرضـه بـرای بازرگانـان پول هـای جمـع 
شـده را بـه دوران می انـدازد، در بخـش صحـت نیـز 
بایـد بـا پرداخـت قرضه هـای کوتاه مـدت و دراز مدت 
همکاری جدی داشـته باشـند، زیرا اقتصاد و بهداشـت 
دو روی یـک سـکه و الزم ملـزوم هم دیگـر می باشـد.

آقـای امیـری در ادامـة سـخنانش گفـت: بانـک داری 
در افغانسـتان اسـالمی اسـت و بـا سـرمایه گذاری های 
حـالل در بخش هـای مختلف فعالیـت دارد و این تنها 
ویژهگِی اسـت که سـرمایه گذاران و بازرگانان کشـور 
از آن بهره منـد هسـتند و ایـن فرصتـی خوبـی بـرای 
توسـعة اقتصـاد کشـور و رشـد بخش هـای بهداشـتی 

ست. ا
آقـای امیری، نبود میکانیسـم خاص بـرای قرضه دهی، 

بلندبـردن مصـارف عملیاتـی بانکی، نبـود امنیت، نبود 
هم آهنگـی الزم میـان بانک هـا و بخـش بهداشـت و 
هم چنیـن عـدم تفتیـش را از چالش هـای عمـدۀ فراراه 

بانک هـا در افغانسـتان عنـوان کرد.
بـه گفتـة او، بـا از بیـن رفتـن چالش هـای موجـود و 
همـکاری جدی بانک ها با بخش بهداشـت مشـکالت 

عمـدۀ بهداشـتی در افغانسـتان حل خواهد شـد.
گفتنـی اسـت کـه سـاالنه بخش زیـادی از شـهروندان 
بیمـار از بهـر تـداوی بـه کشـورهای هنـد و پاکسـتان 
خدمـات  نبـود  را  خـود  ایـن کار  علـت  و  می رونـد 
بهداشـتی معیـاری و کافـی در افغانسـتان می داننـد، با 
آنکـه مسـووالن در وزارت صحـت عامة کشـور بارها 
وعـدۀ عرضـة خدمـات بیشـتر و بـا کیفیـت را بـرای 
شـهروندان داده انـد، امـا چنانـی که دیده می شـود، این 

مأمـول تـا هنـوز عملی نشـده اسـت.

روح اهلل بهزاد

معاون نخست ریاست اجرایی خطاب به کشورهای منطقه:

صلح در افغانستان ضامن صلح در منطقه است

وزارت صحت عامه:

ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر برای تداوی بیماران از افغانستان خارج می شود
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بخش پنجــم

محمدمجید عبدالهی
اکثـر مطالعـاِت به عمـل آمده در زمینة "سیاسـت جهـان" یا "سیاسـت بین الملل" 
در واقـع مطالعـة سیاسـِت خارجی بوده و هسـتة اصلـی این مطالعـات به توضیح 
منافـع، اقدامـات و عناصـر قـدرت دولت های بـزرگ پرداخته اسـت. از کجا، اگر 
چنیـن جایـی وجود داشـته باشـد، سیاسـت خارجی به سیاسـت بین الملـل مبدل 

می شود؟ 
تمایـز میـان اصطالحـات مزبـور ممکـن اسـت بیـش از این کـه واقعی باشـد، در 
سـطح دانشـگاهی مطـرح گـردد، امـا ایـن تمایـز بـه طـور کلی بـه تفـاوت میان 
هدف هـا و اقدامـات )تصمیمـات و خـط مشـی های( یـک دولـت یـا دولت هـا، 
واکنش هـای متقابـل میـان دو یـا چنـد دولـت ارتبـاط پیـدا می کنـد. دانش پژوهی 
کـه در تحلیـل خـود بـه اقدامـات یـک دولـت در قبـال محیـط خارج و شـرایط 
معمـوالً داخلـی موثـر در تعییـن اقدامـات مزبـور می پـردازد، اساسـًا به سیاسـت 
خارجـی توجـه دارد. امـا شـخصی کـه آن اقدامـات را فقط بـه منزلـة جنبه یی از 
الگـوی اقدامـات یـک دولـت و واکنش هـا یـا پاسـخ های دیگـران می پنـدارد، به 

سیاسـت بین الملـل یـا روندهـای کنـش متقابـل دو یـا چنـد دولـت می نگـرد. 
اصطـالح روابـط بین الملـل بـه صـورت متمایـز از سیاسـت بین الملل و سیاسـت 
خارجـی، می توانـد بـه همة شـکل های دولتـی و غیردولتـی کنش متقابـل اعضای 

جوامـع مختلف اطالق  شـود. 
مطالعـة روابـط بین الملـل دربرگیرنـدۀ تحلیل سیاسـت های خارجی یـا روندهای 
سیاسـی میـان ملت هـا نیـز هسـت، هرچنـد بـه علـت توجـه بـه همـة جنبه های 
المللـی  روابـط میـان جوامـع مختلـف، مطالعـة مربـوط بـه اتحادیه هـای بیـن 
کارگـری، صلیب سـرخ بین المللی، جهانگـردی، تجارت بین الملـل، حمل و نقل، 
ارتباطـات و گسـترش اخـالق و ارزش هـای بین المللـی را هـم شـامل می گـردد. 
دانش پژوهـان سیاسـت بین المللـی توجهـی بـه ایـن روابـط یـا پدیده هـا ندارنـد 
مگـر آن جایـی که بـا هدف های رسـمی حکومـت ارتباط پیـدا می کنند یا توسـط 
حکومت هـا بـه عنـوان وسـایل کمک بـه حصول هدف هـای نظامی یا سیاسـی به 
کار گـر فتـه شـوند. یـک مسـابقة بین المللـی فوتبـال، رابطه یـی بین المللـی یا فرا 
ملـی اسـت. کنگـرۀ جهانـی انجمن بین المللـی علوم سیاسـی نیز چنین اسـت، اما 
دانش پژوهـان سیاسـت بین الملـل تنهـا زمانـی بـه ایـن وقایـع توجـه می کنند که 
اثـری مسـتقیم و معقولـی بـر روابط بین الدولی داشـته باشـند. حد فاصـل این دو 
هرگـز بـه طـور کامل روشـن نیسـت. »دیپلماسـی پینگ پنـگ« بدان سـبب جلب 
توجـه کـرد که وسـیلة جدیدی بـرای برقراری پیوندهـای دیپلماتیـک مهم تر میان 
چیـن و ایـاالت متحـده شـمرده می شـد. در حالی که یـک مسـابقة معمولی پینگ 
پنـگ میـان آسـترالیا و زالنـد نـو ارزش اشـاره هـم نـدارد. هم چنیـن دانش پـژوه 
روابـط بین الملـل بـه همـة جنبه هـای تجـارت بین الملـل توجـه، دارد در حالـی 
کـه در سیاسـت بین الملـل، بـه تجـارت بین الملـل تنهـا تـا آن جـا توجه می شـود 
کـه حکومت هـا تحدیـد و تشـویق ها یـا مجازت هـای اقتصـادی را بـرای مقاصد 
سیاسـی بـه کار می گیرنـد. مثـاٌل هنگامـی که قـول می دهنـد در مقابل حـق ایجاد 
یـک پایـگاه نظامـی در کشـوری دیگـر، تعرفه هـای گمرکـی را بـرای آن کشـور 

پاییـن آورند. 

سیاست   تعریف 

رهگـذر  دو  از  امـروز  انسـان های   
هسـتی  تبییـِن  و  چیسـتی  سـراغ  بـه 
سـعی  گروهـی  می رونـد.  روزگار  و 
می کنـد کـه جهـان بیرونـی را مطابـق 
مفاهیـم ذهنـِی خویش تعریـف نماید 
و کمتـر از آن را مـردود و آفـِت بشـر 
می دانـد. قطعًا این گروه دوسـت دارد 
که دیگـران مثـِل آن ها زنده گـی کنند. 
بـرای همیـن، آنانـی را کـه بـه ایـن 
مسـتحِق  نمی دهنـد،  تـن  هم رنگـی 
بـا  دیگـر  می دانـد. گروهـی  نابـودی 
جهـان  در  تحوالتی کـه  بـه  توجـه 
بیرونـی و رونـد تاریـخ بشـری پدیـد 
آمده اسـت، سـعی می کند کـه مفاهیم 
ذهنـِی خویـش را مطابـِق پدیده هـای 
ایـن  البتـه  سـازد.  هماهنـگ  بیرونـی 
هماهنگـی به معنای نادیـده گرفتِن آن 
ارزش ها و باورها و افکارشـان نیست؛ 
بـل بـه این معناسـت که نسـبت به آن 
ارزش هـا و باورهـا نـگاهِ جدید نموده 
و آن را دوبـاره احیـا  کننـد. بـا ایـن 
وصـف گـروه اولی، راه بـه بنیادگرایی 
بـاز نمـوده و مسـیر زند ه گـی اش را با 
دیگـران جـدا می کنـد، اما بـرای پیاده 
نمـودِن برنامـه و اهـداِف خویـش از 
هیـچ عمـِل وحشـت زا و تخریب گـر 
در جامعـه دریـغ نمـی ورزد. این گروه 
بـا مباحِث انسان شناسـانة دینـی بیگانه  
اسـت؛ چـه رسـد بـه مباحث فلسـفی 
و جامعه شـناختی. البتـه زنده گـی ایـن 
دسـته آدم هـا همیشـه دچـار تناقـض 
از اضطـراب  پُـر  بـوده و در جهانـی 
درونـی  به سـر می برنـد. آنـان بـه دلیل 
ارزش هـای  باورهـا و  مذمـوم دیـدِن 
ذهنی شـان، در جامعه همیشـه ملول و 
آشـفته بـه نظـر می رسـند و بـه همین 
منوال سـعی در آشـفته کـردِن زنده گی 

دارند.  دیگـران 
می  تـوان  را  دومـی  گـروهِ  امـا   
موفق تریـن انسـان های روزگار نامیـد. 
آن هـا بـه معرفت هـای انسان شناسـانة 
دینـی آگاه انـد و می دانند که نمی شـود 
یک رنگـی  سـمِت  بـه  را  جهـان 
بشـر  خلقـت  رازِ  چـون  بـرد،  پیـش 
و  تنـوع  در  جهـان  پیشـرفِت  و 
اگـر  اسـت.  نهفتـه  آن  چندگانه گـِی 
جهـان را بـه سـمِت یک رنگـی مطلق 
ببریـم )حـق مطلـق یـا باطـل مطلق(، 
و  شـده  ختـم  جهـان  قصـة  طبیعتـًا 
داسـتان آزمون گـری انسـان ها در ایـن 
جهـان بـه پایـان می رسـد. اما داسـتان 
حـق و باطـل مطابق آموزه هـای قرآنی 

ادامـه دارد. قیامـت  تـا روز 
کشـورهای  در  بنیادگرایـی  ظهـور 

اسـامی
آن گونـه کـه اشـاره شـد، بنیادگرایـی 
بـرای نخسـتین بار، اوایـل قرن بیسـتم 
ایـاالت  در  پروتسـتان  مذهـب  درون 
امریـکا، بیـِن سـال های  ۱9۱0و۱9۱5 
بـه کار رفـت. پروتسـتان های کلیسـای 
را  جزوه هـا  رشـته  یـک  انجیلـی، 
کردنـد  منتشـر  مبانـی  عنـوان  تحـت 

خطاناپذیـری  تأییـِد  بـه  آن،  طـی  و 
یـا حقیقـت نـِص کتـاب مقـدس در 
مسـیحت  از  جدیـد  برابرتفسـیرهای 
 .)285 می پرداختند)طلوعـی۱395: 
ولـی بـه مـرور زمـان ایـن اندیشـه به 
بیرون سـرایت کـرد و دامن گیـِر ادیان 
و مکتب هـای بشـرِی دیگـر شـد. بـا 
ایـن  حـال، واژۀ بنیادگرایـی در کابـرد 
معاصـر آن، مرتبـط بـا تمامـی ادیـان 
اسـالم،  ازمسـیحیت،  اعـم  جهـان؛ 
یهودیـت، هندوییسـم، بودیسـم، آیین 
ادیـان  غیـره  و  بـودا  آییـن  سـیک، 
است)هوشـنگی۱390:  جهانـی   زنـدۀ 
45(. هرچنـد بـه لحاظ پایـگاهِ فکری 
هـم  بـا  عملکردهـا  و  تاریخـی  و 
متفاوت انـد؛  اّمـا همـة آن هـا در یـک 
رشـته بـا هـم قرابـِت نزدیـک دارنـد 
و  مطلق گرایـی  انحصارگرایـی،  آن  و 
نفـرت از فراورده هـای جهـاِن جدیـد 
ناامیـدی  و  مدرنیتـه  ارزش هـای  و 
گسـترده بـه نوگرایـی اسـت. اّمـا چه 
چیـزی در جهـان مـدرن وجـود دارد 
را  این هـا  پریشـانی  و  خشـم  کـه 
این چنیـن در جهـان امـروز برانگیخته 
و بـه نفرت شـان افزوده  اسـت ؟ بدون 
شـک ریشـة ایـن دسـتپاچه گِی آن هـا 
مغرب زمیـن،  دیـار  در  می شـود  را 
کـرد؛  جسـت وجو  اروپـا  به ویـژه 
اروپایی هـا  شـانزدهم،  قـرن  درطـول 
شـروع بـه بِه گشـت گونـة جدیـدی 
درتاریـخ  کـه  نمودنـد  تمـّدن  از 
آن هـا  بـود؛  بی سـابقه  جهـان 
به صورتـی فزاینـده  بـاالی تکنالـوژی 
تمـام  در  کل  در  و  سـرمایه گذاری  و 
فکـری،  از  اعـم  جامعـه؛  سـطوح 
کار  مذهبـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
کردنـد و ایـن  را بِهتریـن راه وگزینش 
و  مؤلـد  جامعـة  یـک  ایجـاد  بـرای 
یـک حکومـِت دموکراتیـک دانسـتند. 
تقریبـًا این رونـد تا سـرحدي به طول 
انجامیـد کـه اروپـا مـدرن شـد؛ البتـه 
ایـن رونـد از سـویی  بسـیار غم انگیـز 
و آسـیب زا بـوده اسـت)هی وود:۷8(. 
این وضعیت شـماری از دیـن داران را 
در مغرب زمیـن برآشـفته کـرد و ایـن 
ارزش هـا  نافـِی  را  علمـی  تحـوالِت 
تعبیـر  خویـش  ذهنـِی  باورهـای  و 

نمودنـد.  
 قابـل یـادآوری اسـت کـه بنیادگرایی 
برابـر  در  مطلـق  به صـورت  اگرچـه 
می شـود،  اطـالق  دیـن داران  و  دیـن 
ولـی سرنوشـِت جریان های  سیاسـی 
و ایدیولوژیـک در جهـان ثابت نموده 
 اسـت کـه بنیادگرایـی بـه آن هـا نیـز 
لیبرالیسـم  حتّـا  کـرده  اسـت.  رخنـه 
را کـه امـروز ایـاالت متّحـدۀ امریـکا 
بـرای جهـان تبلیـغ می کنـد و پشـت 
می شـود  را  اسـت  نشسـته  آن  سـر 
در ایـن سـنخیت قلـم داد کـرد. ولـی 
اندیشـه،  ایـن  اصلـی  تیوری پـردازان 
تنّـوع  پذیـرش  به دلیـل  را  لیبرالیسـم 
نهفتـه  ارزش هـای  کثرت گرایـی  و 

در یـک جامعـه، در ایـن دسـته قـرار 
بی بی سـی(.  نمی دهند)نیکفـر۱389 
ولـی بنیادگرایی در جهان اسـالم، یک 
پـروژه اسـت که بـه غـرب برمی گردد 
و ایـن واژه از طـرِف آن هـا بـه  جهـان 
اسـالم تحفه داده شد و امروز به شّدت 
را  بنیادگرایـی  غربـی  رسـانه های  در 
بـه  خـورد مسـلمانان و جهـان اسـالم 
می دهنـد و عّلـت آن هـم، جزم گرایـی 
در  مذهبـی  گروه هـای  از  شـماری 
برخـورد بـا پدیده هـای جهـان مـدرن 
اسـت. ایـن گروه هـای رادیکال سـعی 
می کننـد کـه  دین اسـالم را بـه  عنوان 
دینـی تنـدرو و تسـاهل ناپذیر در نظـِر 
مردمـان مغرب زمیـن  وانمـود کننـد. 
اسـالمی  جریان هـای  از  شـماری 
تقسـیم  و  دیـن  ظاهـری  تفسـیر  بـه 
کـردن مـردم جهان بـه  خـودی و غیر 
)لیپسـت۱38۷:  مي پردازنـد  خـودی 
البتـه ایـن تقسـیم بندی میـان    .)402
انسـان های دیگـر زمینـه را بـه  جهـان 
اسـالم کشـاند و این خط کشـی بیشتر 
از آن هـا در میـان مسـلمانان کشـیده 
شـد و هـر مسـلمان که تـالش می کند 
بیـرون  دیـن  از  این جهانـی  تفسـیری 
کنـد، در جمـع اصحـاب غیرخودی ها 
و هموارکننـده گان ارزش هـای غـرب 
تلّقـی شـده و ریختانـدن خـوِن آن هـا 
مبـاح  تلقـی می شـود کـه روشـن ترین 
در  می شـود  را  جریـان  ایـن  نمونـة 
افغانسـتان  در  اسـالمی  جریـان  دو 
راهِ  آن،  یکـی  کـه  گرفـت  سـراغ 
تـرور و وحشـت را در پیـش گرفتـه 
بـرای  روش  و  راه  مطلوب تریـن  و 
را  آرمانـی  اش  جامعـة  بـه   رسـیدن 
آوردِن  به وجـود  و  انسـان ها   قتـل 
دیگـری  و  مي داند)طالبـان(.  ارعـاب 
بـه  را  مسـلمانان  فکـری،  نـگاه  از 
برابـر  در  تعّصـب  و  نفـرت   اسـاس 
برابـر  در  آن هـا  از  فراتـر  و  غربی هـا 
جهـان اسـالم و مسـلمان ها پـرورش 
می دهـد که بـه اجـرا درآمدِن اندیشـه 
و برنامه هـای آن هـا، جنـگ و نفـرت 
اسـت)حزب  دیـن داران  قتـِل  و 
تحریـر(. ایـن جریـان فرهنگ زدایی را 
کوششـی بـرای بازسـازی یک اسـالمِ 
و  عـادات  از  عـاری  و  جهان شـمول 
قلـم داد  غیرعـرب  مـردمِ  سـنّت های  
یـک  را  جهـان  ُکلِّ  این هـا  می کنـد. 
اّمـِت بالقـّوه می داننـد کـه با کوشـش 
همـة مسـلمانان می تـوان آن را از قـّوه 
به فعـل درآورد)قراگوزلـو۱386: 46(. 
اسـالم  جهـان  در  دیگـر،  سـوی  از 
رهبـران  از  شـماری  شـتاب زده گِی 
نسـبت بـه مدرنیته چنان بـود که آن ها 
می خواسـتند راهـی یک صدسـاله کـه 
در غـرب طـی شـده بـود را در یـک 
چشـم زدن طـی کننـد و برای رسـیدن 
بـه  این آرمـان از دیکتاتوری، اسـتبداد 

و حملـه اسـتفاده کردنـد. 
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فالسـفة قـرن هجدهـم هم چـون کانت و دیویـد هیوم 
بـر ایـن بـاور بودند کـه وقتـی زیبایی تنهــا بـه مثابه 
یـک ذایقة شـخصی انگاشـته شـود، امر بسـیار مهمی 
نادیـده گرفتـه شـده اسـت. آن هـا بـه عنـوان مثـال 
می گفتنـد کـه زیبایـی برخـی اشـیا به خصـوص مثـل 
آثـار ادبـی یـا کارهای هنـری، بحث هـای دنبالـه داری 
را رقـم زده و در زمینـة ایـن مـوارد عقـل و منطـق 
می تواننـد نقـش تأثیرگـذاری ایفـا کننـد. آن هـا بر این 
اعتقـاد بودنـد کـه اگـر زیبایـی کاماًل بـه تجربـة افراد 
بســته گی داشـته باشـد، پس نمی توان ارزش خاصی 
بـرای آن هـا قایل بود، چـرا که افـراد و جوامع درک 

متفاوتـی از شـیء زیبـا دارند.
»معیـار ذایقـه«ی هیـوم و »نقـد حکـم« کانت تالش 
دارنـد راه هایـی بـرای بررسـی آن چـه برخـی آن را 
»تضـاد ذایقـه« نام گذاری کرده اند، پیــدا نمایند. در 
مثـل اسـت کـه ذایقه امـری فـردی و ذهنی اسـت؛ 

گفتـه اند کـه »ذایقه تنازع بردار نیسـت«؛ اما از سـوی 
دیگر مـا اغلب در خصوص مسـایل مربوط 

بـه ذایقـه بـا یک دیگر بحـث می کنیم یا 
حتـا برخـی را نمـاد خوش ذایقه گـی 

یـا اصالت یا مثـاًل بی سـلیقه گی و 
زمختـی می دانیـم، پـس می توان 
گفـت ذایقـه هـم امـری ذهنـی 
اسـت و هـم عینی؛ تضـادی که 
گفتـه  آن سـخن  از  دیربـاز  از 

شـده است.
 کانـت و هیـوم اثـر خـود را 

بـا ابـراز ایـن عقیـده آغـاز 
یـا  ذایقـه  کـه  می کننـد 
همان توانایی تشـخیص و 
تجربـة زیبایـی، مسـأله یی 
فـردی  و  ذهنـی  اساسـًا 

اسـت و در حقیقت، هیچ معیار 
بـرای  نمی تـوان  جهان شـمولی 

می گوینـد،  آن هـا  کـرد.  ارایـه  ذایقـه 
را  لذایـذ  اشـکال  برخـی  انسـان ها  اگـر 
تجربـه کننـد، آن گاه هیـچ زیبایی یـی در 

منکـر  آن هـا  البتـه  نبـود؛  متصـور  جهـان 
ایـن قضیـه نمی شـوند کـه عقـل و منطـق هـم 

می تواننـد راه خـود را در امـر تشـخیص زیبایـی پبـدا 
کننــد. هم چنیـن ایـن دو فیلسـوف بـر ایـن گفتـه که 
ذایقـة برخـی افراد نسـبت بـه دیگـر انسـان ها برتری 
دارد نیـز صحـه می گذارنـد. با ایـن که هیـوم و کانت 
از تعابیـر متفاوتـی بـرای تبییـن این امر سـود می برند، 
امـا هـر دوی آن هـا قضـاوت در بـاب زیبایـی را نه به 
طـور کامـل، بلکه نوعی جنبـة اجتماعـی ـ فرهنگی و 

می کننـد. دخیـل  محاسـبات  ایـن  در  را  میان فـردی 
و  تاریخـی  جنبـة  بـه  بیشـتر  خـود  هیـوم  دیویـد   
شـرایط مالحظه گـر در حیـن قضـاوت پیرامـون ذایقه 
می پـردازد. او می گویـد: »احساسـات قدرت منـد کـه 
بـا ادراک لطیـف آمیختـه شـده، با شـیوه های عمل کرد 
ارتقـا یافتـه، در قیـاس با دیگر موارد مشـابه بـه تعالی 
رسـیده و بـا عـدم تعصـب ورزی خالص گردیـده اند، 
قادرنـد خـود بـه تنهایـی شـخصیت قدرت منـدی را 
خلـق کننـد؛ برآینـد همیـن اصـول می توانـد معیـار 

حقیقـی زیبایـی و ذایقـه را رقـم بزنـد.«
از  خـود  کـه  منتقـدان  رای  می کنـد  اضافـه  هیـوم   
کیفیت هـای مذکـور بهره مندنـد، بـا یک دیگـر تشـابه 
قابـل مالحظه یـی داشـته و در درازمدت بـه یک نقطه 
ختـم می گـردد. بـه ایـن ترتیـب کـه منتقـدان مختلف 
اعصـار گوناگـون همه گـی آثـار ادبـی بزرگـی چـون 
جـان میلتـون و هومر را به دیـدۀ تکریم نگریسـته اند، 
آرای  بهتریـن  مجمـوع  کـه  زمـان  محـک  بنابرایـن 
برجسـته ترین منتقـدان تاریخ اسـت، مشـابه یک معیار 
پیرامـون  قضـاوت  این کـه  بـا  می کنـد.  عمـل  عینـی 
ذایقـه ذاتـًا امـری ذهنـی بـوده و هرچنـد بحث هـای 
گسـترده یی در خصـوص برخـی آثار برجسـتة معاصر 
هم چـون  منتقـدان  درازمـدت  اجمـاع  دارد،  وجـود 
اصـل و معیـار عینی عمل کرده و حتا سـبب می شـود 
ایـن معیارهـا ضرورت و موضوعیِت خود را از دسـت 

. هند بد
 بـا این کـه نمی توانیم معیـاری از زیبایـی تعریف کنیم 
کـه کیفیت هـای مـورد نیاز یک شـیء به منظـور »زیبا 
بـودن« را برشـمارد، امـا می توانیــم کیفیت هـای یـک 
منتقـد خـوب یـا یـک فـرد خوش سـلیقه را توصیـف 
را  افـراد  ایـن  درازمـدت  اجمـاع  آن  از  پـس  کنیـم. 
می تـوان به عنـوان معیار عملـی ذایقه و ابـزار ارزیابی 

و قضـاوت پیرامـون زیبایـی معرفـی کرد.
 نکتـه: وقتی از کسـی می شـنویم که چیزی زیباسـت، 
راحت تـر مـی پذیریـم تا زمانی کـه همان فـرد بگوید 
چیـزی لذت آفریـن اسـت. دلیـل این امر آن اسـت که 

هـر چیزی شـاید منحصـراً برای یک فـرد به خصوص 
باشـد. لذت بخش 

  کانـت نیـز هم چـون هیـوم می پذیـرد ذایقـه امـری 
اسـت اساسـًا ذهنـی و هرگونـه قضاوتـی از زیبایـی 
مبتنـی بر تجارب شـخصی اسـت و ایـن قضاوت ها از 
یـک فرد تـا فرد دیگـر متفـاوت هسـتند. او می گوید: 
آن  شـرایط  تحـت  کـه  اصلـی  یعنـی  ذایقـه  »معیـار 
بتوانیـم مفهـوم یـک شـیء را تبیین کـرده و در نهایت 
بـه واسـطة فرآیند قیـاس منطقـی، ابراز بداریـم که آن 
شـیء زیباسـت؛ اما این امر مطلقًا شـدنی نیسـت! چرا 
کـه فرد بایـد بتواند لذت برآمده از آن شـیء را ادراک 
کـرده و بـه واسـطة آن لـذت دیگـر از ارایـة هرگونـه 
قـدرت  این کـه  بـا  شـود.  بی نیـاز  مـدرک  و  دلیـل 
اسـتدالل منتقـدان قوی تـر از آشپزهاسـت، امـا ایـن 
قانـون در مـورد آن هـا هـم صـدق می کنـــد! منتقدان 
تعیین کننـدۀ  زمینـة  باشـند  داشـته  انتظـار  نمی تواننـد 
قضـاوت آن هـا ریشـه در دلیل و برهان داشـته باشـد، 
بلکـه بایـد بپذیرنـد پذیـرش زیبایـی تنهـا بازتابـی از 
ذهـن منتقد اسـت که بـر حالت لذت یـا درد منعکس 

می گـردد.«
امـا وقتـی از کسـی می شـنویم کـه چیـزی زیباسـت، 
راحت تـر می پذیریـم تـا زمانـی کـه همان فـرد بگوید 
چیـزی لذت آفریـن اسـت. دلیـل این امر آن اسـت که 
هـر چیزی شـاید منحصـراً بـرای یک فـرد بخصوص 
مبلمـان خـاص  نـوع  یـک  مثـاًل  باشـد.  لذت بخـش 
می توانـد بـرای یـک فـرد یـادآور محلـی باشـد که او 
در آن جـا کودکـی خود را سـپری کرده و بزرگ شـده 
اسـت. در ایـن گونه مـوارد، هیچ کـس نمی تواند ادعا 
کنـد کـه یـک تجربـة به خصـوص بـرای همـة افـراد 

خاطـرۀ یک سـانی را رقـم می زنـد.
 کانـت ایـن گونـه نتیجـه می گیـرد ایـن قضـاوت کـه 
غیرجانب دارانـه  قضـاوت  یـک  زیباسـت،  شـی یی 
منتقـد  فـردی  ویژه گی هـای  بـا  کاری  زیـرا  اسـت، 
نداشـته و وی خـود را در مقـام تجربـه زیبایـی در آن 
شـی یی نمی انـگارد. مشـاهده می کنیـد کـه کانـت و 
هیـوم در ایـن نکتـه بـه هـم رایـی می رسـند: آن ها هر 
دو الزمـه ارایـة قضاوتـی اصیل دربـاره ذایقـه را عدم 

تعصـب ورزی و داشـتن انصـاف می داننـد.

ابـراز  و  نکـرده  بسـنده  حـد  ایـن  بـه  کانـت  البتـه 
مـی دارد کـه قضاوت بایـد هم چنیـن مسـتقل از امیال 
طبیعـی انسـان ها ـ امیالـی مثـل حـس مال دوسـتی یا 
شهوت پرسـتی ـ ارایـه شـود. اگر کسـی در حـال قدم 
زدن در یـک موزیـم تاریخـی بـزرگ باشـد و زبـان 
بـه سـتایش نقاشـی های آویخته بـه دیوارهـای موزیم 
بـاز کنـد، امـا دلیـل تحسـین او هنگفت بـودن قیمت 
تابلوهـا باشـد، آن گاه بـه هیـچ وجـه نمی تـوان ادعـا 
کـرد وی در حـال تجربـة زیبایـی تابلوها بوده اسـت.
اگـر او بـه جـای گران بهـا بـودن تابلوهـا بـه نمایـش 
ذهنی شـان و ارزش ذاتـی آن هـا توجه می کـرد، آن گاه 
می توانسـتیم بگوییـم وی تجربه یـی از زیبایـی تابلوها 
به دسـت آورده اسـت. کانـت این گونه می گویـد که تا 
وقتـی فـرد به تجربه کردن زیبایی یک شـیء مشـغول 
اسـت، کاماًل نسـبت بـه وجـود آن بی تفـاوت خواهد 
بـود. از سـوی دیگـر، درک لـذت از آن شـیء کامـاًل 

منحصـر بـه نـوع نمایـش آن در تجربة فرد اسـت.
او می نویسـد: »وقتـی قـرار اسـت دربـارۀ زیبایی یک 
شـیء قضـاوت کنیم، قصدمان این نیسـت که بدانیــم 
آیـا چیـزی بـه وجـود آن بسـته گی دارد یا خیـر؛ بلکه 
قضـاوت مـان را صرفـًا بـه واسـطة مشـاهدۀ عینی آن 
شـیء ارایـه می دهیــم. بـرای ابـراز داشـتن ایـن کـه 
شـی یی زیباسـت، مـا تنهـا از قـوۀ باصرۀ خـود کمک 
می گیریـم، امـا وقتـی می خواهیـم ذایقـة خـود را در 
از خـود  »خـودی«  آن  بـه  بگذاریـم،  ارایـه  معـرض 
اشـاره داریـم کـه پـس از مشـاهدۀ آن شـیء حاصـل 

می شـود. هـر عقـل سـلیمی می پذیـرد کـه قضــاوت 
دربـارۀ زیبایـی حتـا اگـر در آن کمترین میل شـخصی 
راه یافتـه باشـد، بازهــم بسـیار جانب دارانـه بـوده و 
از قضـاوت اصیـل در بـاب ذایقـه، فرسـنگ ها فاصلـه 

داشـت.« خواهد 
کنـت سـوم شفتسـبری در کتـاب »اخالقیـون« خـود 
بـه بررسـی مفهـوم عـدم جانـب داری زیبایی شناسـانه 
می پـردازد. او می گویـد اگـر فـردی بـه دره یـی زیبـا 
نظـر کـرده، امـا در وهلـة اول متوجـه ارزش مادی آن 
محـل بـه عنوان یـک مِلک شـخصی باشــد، بـه هیچ 
وجـه آن منظـره را برای »خـودِ« آن منظره نـگاه نکرده 
و نمی توانـد تجربه یـی تـام از زیبایی آن داشـته باشـد. 
بنابرایـن شفتسـبری هم زیبـــایی را در ظرفیت نمایی 

ذهـن مکان یابـی می کنـد.
منبع: دائرۀالمعارف فلسفی استنفورد

برگردان: محمدهادی کرامتی

*****************************
باغ های ما

محمود درویش
برگردان: بابک شاکر

دیگر در باغ های ما
عطر شکوفه یی به مشام نمی رسد

تنها
درخت های ما باروت می دهند

شکوفه های شان فشنگ های سمی ست
میوه های شان بمب های خوشه یی ست

در باغ های ما
باغبان لباس رزم پوشیده

به اندازۀ موشک های خورده اش
ستاره روی شانه دارد

و به اندازۀ گل هایی که سوزانده است
مدال می گیرد...

در باغ های ما نهری جاری نیست
همه اش جوی خون است

***
تنها ترس می ماند

اریش فرید 
برگردان: آزاد عندلیبی 

می خواهم
که بگریم

اشک هایت را
برای تو

اما چشم  تو
خشکیده است:
شن زار و نمک،

آن قدر که اشک هایم
برهوتی از تو ساخته است.

از من چه مانده است:
خشمم

که خاموشش کرده ام
کینه ام

که دیگر نمی شناسمش
حتا اگر در خیابان ببینمش

و اُّمیدم
که بازش نمی نهم

اما
همه از دست می روند

آرام تر از عمری
که لمست کرده ام.

و تنها ترس
با من می ماند.
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نگاهی 
به زیبایی 
از دید 
فلسفه 
و فالسفه

ــی يــک شــیء  ــارة زيباي  وقتــی قــرار اســت درب
كــه  نیســت  ايــن  كنیــم، قصدمــان  قضــاوت 
بدانیـــم آيــا چیــزی بــه وجــود آن بســته گی 
دارد يــا خیــر؛ بلکــه قضــاوت مــان را 
صرفــاً بــه واســطة مشــاهدة عینــی 
می دهیـــم.  ارايــه  آن شــیء 
بــرای ابــراز داشــتن ايــن 
ــا  ــت، م ــی يی زيباس ــه ش ك
ــود  ــرة خ ــوة باص ــا از ق تنه
امــا  می گیريــم،  كمــک 
وقتــی می خواهیــم ذايقــة 
خــود را در معــرض ارايــه 
بگذاريــم، بــه آن »خودی« 
از خــود اشــاره داريــم كــه 
پس از مشــاهدة آن شــیء 
هــر  می شــود.  حاصــل 
عقــل ســلیمی می پذيــرد 
دربــارة  قضـــاوت  كــه 
آن  در  اگــر  حتــا  زيبايــی 
شــخصی  میــل  كمتريــن 
راه يافتــه باشــد، بازهـــم 
بــوده  جانب دارانــه  بســیار 
ــاب  و از قضــاوت اصیــل در ب
فاصلــه  فرســنگ ها  ذايقــه، 
شغر از دو شارعخواهــد داشــت دو 
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طـرح اتـالق کلمـة شـهید بـه جـان باختـه گان 
آرای  اتفـاق  بـه  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 

شـد. تصویـب  مجلـس  نماینـده گان 
و  دولتـی  ایـن طـرح، رسـانه های  اسـاس  بـر 
خصوصـی مکلف انـد کـه بـه جـان باختـه گان 
نیروهـای امنیتـی کشـور در میدان هـای جنـگ 

"شـهید" خطـاب کننـد.
ایـن طرح کـه از سـوی برخی اعضـای مجلس 
نماینده گان در نشسـت روز دوشـنبه )2۷جدی( 
پیشـنهاد شـده بـود بـا اتفـاق آرای نماینـده گان 

مجلـس تصویب شـد.
تقنیـن  کمیسـیون  رییـس  حنفـی  نذیراحمـد 
مجلـس نماینـده گان، هنـگام ارایـه ایـن طـرح 
در نشسـت عمومـی ایـن مجلـس گفـت کـه 
نیروهـای امنیتـی بـا توجـه بـه اساسـات دیـن 
مبیـن اسـالم همـواره بـرای دفـاع از خـاک و 
مـردم افغانسـتان آمـاده هسـتند و اطـالق کلمه 
شـهید به جـان باختـه گان این نیروهـا ضروری 

. ست ا
آقـای حنفی از رسـانه های دولتـی و خصوصی 

و  گزارش هـا  در  ایـن  از  پـس  کـه  خواسـت 
برنامه های شـان برای جـان باختـه گان نیروهای 

امنیتـی شـهید خطـاب کنند.
نماینـده گان مجلـس بـر ایـن بـاور هسـتند کـه 
نیروهـای امنیتـی برای دفـاع از مردم افغانسـتان 
هـر لحظـه آماده انـد جـان دهند و اطـالق کمله 
شـهید برای جـان باختـه گان این نیروها سـبب 
می شـود، آنان بـا روحیه باالتـری در میدان های 

جنگ حضـور پیـدا کنند.

د افغانســتان د مرشانــو جرګــې یــو شــمېر غــړي 

ادعــا کــوي چــې د ســولې عــايل شــورا ځینــي 

غــړي لــه طالبانــو رسه اړیکــې لــري.

ــې  ــې وي چ ــرې کم ــې ډې ــې پېښ ــايي داس ښ

هغــه کســان کــوم چــې د ســولې د هڅــو لپــاره 

ــن  ــه مل ــړې ت ــه جګ ــه خپل ــږي پ ــارل کې ګ

ووهــي او یاهــم لــه جګــړه کوونکــو رسه اړیکې 

ــري. ول

دا ځــل د مرشانــو جرګــې یــو غــړی ادعــا کــوي 

ــه  ــړي ل ــي غ ــورا ځین ــايل ش ــولې ع ــې د س چ

ــانو  ــو کس ــه هغ ــتفادې ل ــه اس ــرو پ ــو موټ خپل

رسه چــې انتحــاري حملــې کــوي هــدف تــه د 

ــه  ــه برخــه کــې همــکاري کــوي او پ رســېدو پ

دې اړه کــره اســناد او شــواهد لــه ځــان رسه 

ــري. ل

د مرشانــو جرګــې غــړی شــیر محمــد اخنــدزاده 

ــم دی د  ــړی ه ــورا غ ــايل ش ــولې ع ــې د س چ

ــل  ــه ووی ــو ت ــې ازادي راډی ــه ورځ ی ــنبې پ دوش

ــه  ــن پ ــړو زام ــو غ ــورا د ځین ــولې ش ــې د س چ

او  دي  قوماندانــان  طالبانــو  د  کــې  هلمنــد 

ــوي. ــړ ک ــرې مالت ــم ت ــې ه پلرونه ی

نوموړي زیاته کړه:

"زه تشــویش لــرم چــې کابــل تــه کــوم انتحاریان 

ــي  ــې راځ ــرو ک ــه موټ ــدوی پ ــږي د هم داخلې

ــتنه  ــه پوښ ــه دوی څخ ــس ل ــې پولی ــه چ ځک

نــه يش کــوالی دوی د وســلو جــواز لــري، 

ــت کــې کار کــوي،  ــه دول ــره خلــک دي پ معت

خــو زامن یــې پــه طالبانــو کــې قوماندانــان 

دي."

اړه کــره  پــه دې  ښــاغلی اخنــدزاده وايــي، 

شــواهد او اســناد لــري او هــر کلــه چــې امنیتــي 

بنســټونه ورڅخــه وغــواړي دی حــارض دی 

ــړي. ــې ورک ــې ی ــه واک ک ــې پ چ

ــي او اســتخبارايت  ــه امنیت ــږي چــې پ ــه کې کلون

بنســټونو کــې د وســله والو مخالفینــو د نفــوذي 

عواملــو د تصفیــې خــره کېــږي، خــو دا لومړی 

ــي  ــورا ځين ــايل ش ــولې ع ــې د س ــل دی چ ځ

غــړي لــه طالبانــو رسه د اړیکــو پــه لرلــو د 

مرشانــو جرګــې د یــوه غــړي له خــوا تورنــه 

ــږي. کې

ــې  ــږي چ ــال کې ــې ح ــه داس ــې پ دا څرګندون

د ســولې د عــايل شــورا پخــواين ســالکار 

عبدالحکیــم مجاهــد هغــه څرګندونــو هــم چې 

ګواکــې طالبان یــې د ســولې فرشــتې بللــې وې 

غرګونونــه راوپــارول او د دې المــل شــول چــې 

ــرې يش. ــدې لی ــه دن دی ل

ــا  ــورا بی ــايل ش ــولې ع ــتان د س ــو د افغانس خ

وايــي، دا ډول ادعــاوې بایــد لــه کــره اســنادو او 

ــرح يش. ــواهدو رسه مط ش

امین الدیــن  ویانــد  شــورا  عــايل  ســولې  د 

ــورا  ــايل ش ــولې ع ــري وايــي چــې د س مظف

ــمرش  ــته د ولس ــورو وروس ــال مش ــه س ــړي ل غ

محمــد ارشف غنــي لــه لــوري انتخــاب شــوي 

دي.

نوموړي زیاته کړه:

ــه  ــند ت ــږي س ــرح کې ــې مط ــه چ ــوم تورون "ک

ــري  ــناد ل ــوک دا ډول اس ــه څ ــري ک رضورت ل

کــوالی يش چــې لــه قانــوين الرو ادعــا وکــړي 

لــه هغــې پرتــه د یــوه بنســټ بدنامــول عادالنــه 

ــه دی." ــاوت ن قض

ــام  ــه نظ ــل پ ــو ت ــوړو چارواک ــت لوړپ د حکوم

ــه  ــو پ ــوذي عوامل ــانانو د نف ــه د دښ ــې دنن ک

اړه ویــي خــو پوښــتنه دا ده چــې ولــې پــه دې 

ــږي؟  ــدام نه کې ــې اق ــه ک برخ

د ســیايس چــارو کارپــوه خالــد ســادات وايــي، 

د یــاد جریــان پټــول د مــي ګټــو پــر ضــد 

ــاد دی. ــو ډول فس ــږي او ی متامې

نومــوړی وايــي، کــه مســؤل چارواکــي پــه 

ــړي د  ــؤلیت ادا نه ک ــل مس ــې خپ ــه ک دې برخ

حکومــت او خلکــو تــر منــځ بــه واټــن ال زیات 

يش.

نوموړي زیاته کړه:

"هــر هغــه څــوک چــې د افغانســتان پــټ رازونه 

ــه  ــپاري هغ ــه س ــو ت ــا کړی ــو او ی ــورو دولتون ن

ــانه يش او  ــه روښ ــو ت ــتان خلک ــد د افغانس بای

ــټونو  ــفي بنس ــایل د کش ــې مس ــرې داس ــه چې ک

ــږي د  ــې کې ــټ پات ــږي او پ ــورې نه تعقیبې ــه ل ل

افغانســتان پــر حکومــت بــه د خلکــو بــاور نــور 

هــم کــم يش."

ــې  ــه کاره ده چ ــره پ ــه خ ــادات پ ــاغي س د ښ

ــو  ــو ځین ــر خپل ــه دې برخــه کــې پ حکومــت پ

ــر  ــا غــور وکــړي او د جاسوســانو پ کړنــالرو بی

ــدام وکــړي. ضــد جــدي اق

خــو لــه دې ټولــو رسه-رسه شــااوخوا نهــه 

میاشــتې وړانــدې ولســمرش غنــي ویــي د هغــو 

ــږي  ــت نه کې ــور مصلح ــدې ن ــه وړان ــانو پ کس

ــه  ــتفادې ل ــه اس ــو پ ــه امکانات ــام ل ــې د نظ چ

ــړي او د  ــته وک ــو رسه مرس ــله والو مخالفین وس

ــوي. ــه واچ ــه اوب ــدې ت ــمن ژرن دښ
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  محمـد اشـرف غنـی، در صحبـت تلفنـی بـا جنـرال قمـر جاویـد باجـوا، رییـس 
سـتاد ارتـش زمینـی پاکسـتان گفته که عامـالن حمالت تروریسـتی در افغانسـتان در 

پاکسـتان بـه سـر می برند.
براسـاس خبرنامـة روز دوشـنبه ارگ، آقـای باجـوا کـه بـه منظـور ابـراز تسـلیت در 
مـورد حمـالت اخیـر بـه رییـس جمهـوری افغانسـتان تلفـن زده بـود، حمله هـای 
انتحـاری و انفجـار روز سه شـنبه گذشـته کابل و قندهـار را محکوم کرده  اسـت و به 

رییـس جمهـوری و مـردم افغانسـتان تسـلیت گفته  اسـت.
آقـای غنـی از رییـس سـتاد زمینـی ارتـش پاکسـتان تشـکر کـرده و گفتـه  اسـت: 
"عاملیـن ایـن حمالت تروریسـتی که مسـوولیت آن را پذیرفته اند، در پاکسـتان بسـر 
می برنـد، در آنجـا آزادانـه فعالیـت و اسـتخدام می کننـد و تـا هنـوز بـر علیـه آن هـا 

اقدامـی صـورت نگرفته اسـت."
رییس جمهـوری افغانسـتان گفتـه کـه کابـل اراده قـوی بـه  خاطـر انتقام گیـری از 

دارد. "تروریسـتی"  حمله هـای  ایـن  عامـالن 
او گفته که دولت افغانستان برای تامین امنیت این کشور آمادگی های کامل دارد.

آقـای غنـی گفتـه که تروریسـم و افراطیـت تهدید جدی بـرای منطقه و جهان اسـت 
و تاکیـد کـرده کـه عـدم اراده مبـارزه جـدی به خاطـر مقابله بـا این تهدید مشـترک، 

بـرای خـود پاکسـتان و منطقـه، خطرهای زیـاد را متوجه می سـازد.
آقـای باجـوا نیز در ایـن گفت وگوی تلفنی گفتـه که کشـورش اراده محکم همکاری 

بـرای تامین ثبات و امنیت در افغانسـتان دارد.
ارگ ریاسـت جمهـوری افـزوده کـه آقـای باجوه با اشـاره بـه عمل کرد های گذشـته 

پاکسـتان؛ بـر عـدم تکـرار آن تعهد قوی داده  اسـت.
آقـای غنـی نیـز گفته "هـدف ما آینده اسـت و بـرای آن باید مذاکرات جـدی و همه 
جانبـه صـورت گیـرد، زیـرا تکرار سـال 20۱6 بـرای دولت و مـردم افغانسـتان قابل 

قبول نیسـت."
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان دیـروز در فرمانـی بـه منظـور بزرگداشـت از قربانیان 
روز سه شـنبه هفتـه گذشـته در شـهر کابـل، هلمنـد و قندهـار دو روز عـزای عمومی 

اعـالم کرد.
وزارت داخلـه قبـال اعـالم کـرده بـود کـه شـمار تلفـات حمـالت انتحـاری روز 
سه شـنبه کابـل بـه 38 کشـته و 86 زخمی و شـمار قربانیان انفجارهـای قندهار به ۱2 

کشـته و ۱4 زخمی رسـیده  اسـت.
در حملـه انتحـاری کـه در والیـت هلمنـد در ایـن روز رخ  داد، نیز ۷ نفر کشـته و 6 

شـدند. زخمی  نفر 

مجلـس نماینـده گان بودجـة مالی سـال مالـی ۱396 را بـا اکثریـت آرا تصویب کرد. 
ایـن بودجـه یـک بار بـه دلیل عـدم تـوازن از سـوی مجلس رد شـده بود.

عبدالـرؤوف ابراهیمـی، رییـس مجلـس نماینـده گان در نشسـت دیـروز گفـت کـه 
بودجـه سـال مالـی پـس از بحـث در کمیسـیون ها بـا ازدیاد حـدود ۷0 میلیـون دالر 

نظـر بـه مسـودۀ اول بـا اکثریـت آرا تصویب شـد.
بودجـة سـال مالـی 96 بیـش از 429 میلیارد افغانی  اسـت که 268 میلیـارد افغانی آن 

را بودجـه عـادی و ۱6۱ میلیـارد افغانـی آن را بودجة توسـعه  یی تشـکیل می دهد.
مجلـس نماینـده گان در حالـی بودجه را امـروز تصویب کرد که قـرار بود پیش نویس 
بودجة مالی سـال ۱396 روز شـنبة هفتة جاری به رأی گذاشـته شـود، اما اختالفات 

سـبب تعویق این موضوع شـد.
رییـس مجلـس در پاسـخ بـه تأکیـد شـماری از نماینده گانی کـه خواهـان رد بودجه 
بودنـد، گفتـه کـه مجلس بـا حکومت در تقابل نیسـت و بودجة ملی را بـه این خاطر 

بـه گـروگان نمی گیرد.
وزارت مالیـه از تصویـب بودجـه مالـی سـال ۱396از سـوی مجلـس نماینـده گان 

اسـتقبال کـرد.
اکلیـل حکیمـی، وزیـر مالیـه از مجلس نماینـده گان به منظـور تصویـب بودجه مالی 

سـال ۱396سـتایش کرد.
آقـای حکیمـی در صفحه فیسـبوک خود گفته اسـت کـه اعضای مجلـس نماینده گان 
بودجـه مالـی سـال ۱396 را بـا اکثریـت کل آرای تاییـد و مـورد تصویب قـرار داده 

است.

مصوبة مجلس:

به جان باخته گان 
نیروهای امنیتی »شهید« خطاب کنید

اشرف غنی به جنرال باجوا: 

عامالن حمالت تروریستی افغانستان 
در پاکستان هستند

مجلس بودجة 96 را تصویب کرد

د طالبانو د ځينو قوماندانانو پلرونه 

د سولې شورا غړي دي
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ورزش

شـــرکت کننـــده گان در کنفرانـــس صلـــح خاورمیانـــه در پاریـــس، 
نســـبت بـــه برداشـــتن هرگونـــه گامِ یک جانبـــه قبـــل از بررســـی 
ــا،  ــدس، مرزهـ ــایل قـ ــه مسـ ــی از جملـ ــت نهایـ ــایل وضعیـ مسـ

امنیـــت و آواره گان ُهشـــدار دادنـــد.
ــاد صریـــح از  ــه انتقـ ــه، از هرگونـ ــال در ایـــن بیانیـ در عیـــن حـ
طرح هـــای دونالـــد ترامـــپ رییس جمهـــور منتخـــب امریـــکا 
ـــد، در  ـــاب ش ـــدس اجتن ـــه ق ـــکا ب ـــفارت امری ـــال س ـــة انتق در زمین
ـــان  ـــد همزم ـــی جدی ـــزاری کنفرانس ـــر برگ ـــی ب ـــه همه گ ـــی ک حال

بـــا پایـــان ســـال 20۱۷ توافـــق کردنـــد.
ـــه  ـــح در خاورمیان ـــبرد صل ـــرای پیش ـــا ب ـــه از تالش ه ـــن بیانی در ای
ـــت  ـــورای امنی ـــر 2334 ش ـــة اخی ـــه قطع نام ـــد، از جمل ـــتقبال ش اس

ـــود. ـــازی ب ـــه شهرک س ـــت هرگون ـــة محکومی ـــه در زمین ک
ـــتی"  ـــات "تروریس ـــن اقدام ـــس همچنی ـــده گان در کنفران ـــرکت کنن ش
ـــر دو  ـــه ه ـــة پیشـــنهادهای اقتصـــادی ب ـــه ارای ـــد و ب را محکـــوم کردن

ـــدند. ـــد ش ـــرات متعه ـــد مذاک ـــبرد رون ـــرای پیش ـــرف ب ط
فرانســـوا اوالنـــد،  رییس جمهـــوری فرانســـه در ســـخنرانی خـــود 
گفـــت، ایـــن کنفرانـــس بـــا هـــدف دیکته  کـــردن مســـایل و 
ــت.  ــطینی ها نیسـ ــرائیلی ها و فلسـ ــه اسـ ــرات بـ ــات مذاکـ جزئیـ
ـــد. ـــق کن ـــح را محق ـــد صل ـــی می توان ـــه تنهای ـــتقیم ب ـــرات مس مذاک
اوالنـــد تأکیـــد کـــرد کـــه جنگ هـــای عـــراق، یمـــن، ســـوریه و 
ـــر  ـــال های اخی ـــی را در س ـــة  جهان ـــش، جامع ـــر داع ـــگ در براب جن

ـــت. ـــته اس ـــو واداش ـــه تکاپ ب

ـــی  ـــی تازه ی ـــون اساس ـــات قان ـــتة اصالح ـــه بس ـــان ترکی پارلم
ــارات  ــاس آن اختیـ ــر اسـ ــه بـ ــاند کـ ــب رسـ ــه تصویـ را بـ

ــد. ــش می یابـ ــور افزایـ ــن کشـ ــت جمهوری ایـ ریاسـ
ـــتین  ـــدام نخس ـــن اق ـــپوتنیک، ای ـــزاری اس ـــزارش خبرگ ـــه  گ ب
ـــه  ـــی ترکی ـــون اساس ـــرات در قان ـــال تغیی ـــتای اعم گام در راس
در راســـتای تغییـــر بـــه ســـمت نظـــام ریاســـت جمهوری و 

ـــت. ـــان اس ـــب اردوغ ـــب طی ـــارات رج ـــش اختی افزای
پارلمـــان ترکیـــه بنـــد آخـــر بســـته اصالحـــات در قانـــون 
اساســـی را بـــه تصویـــب رســـانده اســـت کـــه بـــر اســـاس 
آن اختیـــارات اردوغـــان در برخـــی از حـــوزه هـــا افزایـــش 

می یابـــد.
ایـــن تغییـــرات بـــه صـــورت خـــاص شـــامل امـــکان 
ریاســـت جمهوری حزبـــی می شـــود و در  عیـــن  حـــال 
نظیـــر  حوزه هایـــی  در  را  رییس جمهـــوری  اختیـــارات 
ـــد. ـــش می ده ـــره افزای ـــن و غی ـــب قوانی ـــاب وزرا، تصوی انتص
ــته  ــن بسـ ــاره ایـ ــری دربـ ــری دیگـ ــت رأی گیـ ــرار اسـ قـ

اصالحاتـــی در ۱8 جنـــوری انجـــام شـــود.

ــپانیا کـــه در قالـــب  ــاه وزیـــر بازرگانـــی اسـ دامـــن کوتـ
هیأتـــی بـــه ریـــاض ســـفر کـــرده، انتقاداتـــی را از ســـوی 
ــال  ــه دنبـ ــتانی بـ ــات عربسـ ــانه ها و مطبوعـ ــی رسـ برخـ

داشـــته اســـت.
ــی در  ــل از منابعـ ــه نقـ ــدو بـ ــپانیایی المونـ ــه اسـ روزنامـ
ســـفارت اســـپانیا در ریـــاض نوشـــت: قبـــال توافقـــی بـــا 
ـــیال  ـــا پانس ـــا لویس ـــش ماری ـــاره پوش ـــتانی درب ـــرف عربس ط
گارســـیا، وزیـــر بازرگانـــی اســـپانیا حاصـــل شـــده بـــود 
و ایـــن مســـاله نبایـــد چالـــش، تحریـــک یـــا توهیـــن بـــه 

حســـاب بیایـــد.
ــتن  ــاه و نداشـ ــن کوتـ ــه دامـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
حجـــاب ایـــن وزیـــر موجـــب انتقـــادات شـــدید برخـــی 

خبرنـــگاران و رســـانه های عربســـتانی شـــده اســـت.
ــتین بـــاری نیســـت کـــه کشـــورهای غربـــی  ایـــن نخسـ
قوانیـــن و پروتـــکل مربـــوط بـــه پوشـــش در عربســـتان را 
ــز اورســـال فـــون درالیـــن،  ــتر نیـ ــد. پیشـ نقـــض می کننـ
ـــه عربســـتان  ـــاع آلمـــان طـــی ســـفر رســـمی خـــود ب ـــر دف وزی
حجـــاب نداشـــت. میشـــل اوبامـــا، همســـر رئیس جمهـــور 
ـــال 20۱5  ـــفر س ـــی س ـــز ط ـــکا نی ـــری آمری ـــال کناره گی در ح

ـــود. ـــده ب ـــاض ش ـــاب وارد ری ـــدون حج ـــتان ب ـــه عربس ب

با  تقابل  در  هم تیمی هایش  و  او  می گوید،  سرخ  شیاطین  سویدنی  مهاجم 
لیورپول تنها یک نیمه خوب بازی کردند.

برتر  لیگ  بیست ویکم  هفتة  از  دیدار  آخرین  در  منچستریونایتد  فوتبال  تیم 
در  ابراهیموویچ  زالتان  که  گلی  لطف  به  اولدترافورد  ورزشگاه  در  انگلیس 
دقیقة 84 به ثمر رساند، از یک شکست خانه گی مقابل لیورپول گریخت و 
به تساوی یک بر یک دست یافت. این نتیجه روند شکست ناپذیری شیاطین 
لیورپول  که  است  حالی  در  این  رساند،  بازی   ۱2 به  را  برتر  لیگ  در  سرخ 

همچنان در سال 20۱۷ به دنبال ثبت اولین پیروزی اش است.
یک  ما  گفت:  اسپورتس«  »اسکای  تلویزیونی  شبکة  با  گفت وگو  در  زالتان 
امتیاز از این بازی کسب کردیم، اما در اوج بازی خودمان نبودیم. نبرد سختی 
بود. ما در ابتدا یک بر صفر از لیورپول در نتیجه عقب افتادیم و در نهایت گل 

تساوی را به ثمر رساندیم. ما مرتکب اشتباهات ساده یی شدیم.
اول  دقیقة   45 در  ما  به  لیورپول  که  فشاری  زیرنظر  راحتی  افزود: حس  او 
آورد، نداشتیم و به اعتقاد من نحوه بازی مان درست نبود. اگر ما بازی را که 
در نیمه دوم ارایه دادیم، در نیمة اول به نمایش می گذاشتیم، بازی می توانست 
سرنوشت متفاوتی پیدا کند. در نیمة دوم بازی به مراتب بهتری را به معرض 
نمایش گذاشتیم. در نیمه اول اما در بازی سازی مان اشتباهات زیادی مرتکب 

شدیم.
مهاجم سوئدی پُرافتخارترین تیم انگلیس که در 29 بازی از رقابت های فصل 
جاری ۱9 گل به ثمر رسانده، در پایان خاطرنشان کرد: البته دوست داشتیم که 
این بازی را با برد به پایان ببریم و فاصله مان با تیم های باالی جدول کم کنیم، 

اما خیلی وقت است که شکست نخورده ایم.

از  سویا،  برابر  شاگردانش  شکست  وجود  با  رئال مادرید  فرانسوی  سرمربی 
عملکرد آنان در این بازی و 40 بازی اخیر قدردانی کرد.

تیم فوتبال رئال  مادرید در هفتة هجدهم اللیگای اسپانیای در ورزشگاه رامون 
سانچس پیسخوان با گلی که استوان یووتیچ در دقیقة 2+90 به ثمر رساند، 
با نتیجة 2 بر یک مغلوب میزبانش، سویا شد و نوار شکست ناپذیری اش در 
عدد چهلمین بازی قطع شد. با این حال، کهکشانی ها همچنان صاحب بهترین 

رکورد شکست ناپذیری در تاریخ فوتبال باشگاهی اسپانیا هستند.
نیاز  بیشتر  دقیقه  پنج  به  تنها  ما  گفت:  بازی  این  از  پس  زیدان،  زین الدین 
داشتیم تا بتوانیم نتیجه را جبران کنیم. به هرحال باید این شکست را قبول 
کنیم. می دانستیم که روزی فرا خواهد رسید که شکست خواهیم خورد. این 
شکست در پایان فصل ممکن است کار را برای ما سخت کند. جای تأسف 
دارد که در پنج دقیقة پایانی بازی دو گل دریافت کردیم. در رئال کسی دوست 
آن طور  دقیقه   85 این که  از  پس  آن هم  بخوریم،  شکست  این چنین  نداشت 

فوتبال بازی کردیم.
در این دیدار سرخیو راموس، مدافع باتجربة رئالی ها که در بازی اخیر دو تیم 
در جام حذفی گل مهمی به تیم سابق خود زد، در دقیقة 85 با گل به خودی 
که زد، به نوعی سویا را به بازی بازگرداند. این دومین گل به خودی راموس 

در 685 بازی است که او در سطح حرفه یی انجام داده است.
زی زو در حمایت از کاپیتان تیمش که در بازی رئال مادرید و سویا در دور 
بی مهری  مورد  هم  اسپانیا  حذفی  جام  نهایی  یک هشتم  مرحلة  از  برگشت 
کاپیتان مان خیلی  به  اظهار داشت:  بود،  قرار گرفته  تیم سابق خود  هواداران 
افتخار می کنم. او فوق العاده بازی کرد. گل به خودی در فوتبال هم ممکن 
است، رخ دهد. راموس شخصیت باالی خود را نشان داد و حاال همة ما باید 
به بازی بعدی فکر کنیم. به سویا هم باید بابت این بازی شان تبریک بگوییم.

سرمربی فرانسوی سفیدپوشان مادریدی با اشاره به قطع رکورد شکست ناپذیری 
تیمش هم گفت: به کاری که تمامی بازیکنانم در 40 بازی اخیر کردند، افتخار 
دقیقة   5 در  که  اتفاقی  و  نتیجه  این  بابت  بازی  از  بازیکنان مان پس  می کنم. 
پایانی رخ داد، ناراحت بودند. با این حال، من از نحوۀ بازی بازیکنانم راضی 
هستم. حاال باید استراحت کنیم، به بازی بعدی مان فکر کنیم و با انگیزه وافر 

شروعی دیگر داشته باشیم.
-46( اللیگا  رقابت های  در  قهرمانی  یک  تنها  که  سویا  است،  معتقد  زیدان 
۱945( دارد، می تواند این فصل برای کسب مجدد این عنوان رقابت کند. او 
در این مورد اظهار داشت: سویا همیشه نشان داده که می تواند جزو مدعیان 
قهرمانی باشد و امروز هم این را نشان داد. به اعتقاد من سویا قطعًا می تواند 
برای کسب جام در اللیگا بجنگد. آن ها خیلی خوب بازی کردند و در تمام 

طول بازی جنگیدند.

پایان کنفرانس صلح خاورمیانه 
در پاریس با تأکید بر راه حل مشترک

اختیارات اردوغان افزایش می یابد

دامن کوتاه وزیر بازرگانی اسپانیا 
در ریاض خبرساز شد

ابراهیموویچ:

مقابل لیورپول 
مرتکب اشتباهات ساده یی شدیم

زیدان:

به عملکرد بازیکنانم در 4۰ 
بازی اخیر افتخار می کنم

كاوه شفق

اهمیت فرهنگیان زن در جامعۀ امروز ما 
از چشم انداز دیگر

 چنـد روز قبـل، چیزکی نوشـتم تحت عنـوان »در جامعة 
مـا حتـا زن بـه زن سـتم می کنـد، آن هـم زنـان فرهنگـی!« کـه بخـش 
بـزرگ پیام نویسـان را بانوان تشـکیل دادند و اکثر نوشـتند کـه موافق اند 
و از ایـن ناحیـه رنـج می برنـد. بـه طـور نمونـه برخـی از بانـوان چنین 

نوشتند:
-"مـن هـم با شـما موافق اسـتم آقـای کاوه و حتا گاهی زنـان از طرف 

خـود زنـان و همقطاران خود ترور شـخصیت می شـوند."
تلـخ  حقیقت هـا  و  واقعیت هـا  همیشـه  مثـل  و  اسـت  -"واقعیـت 

" . شـند می با
-"از یک حقیقت تلخ و انکارناپذیری نوشتید."

-"بـا این کـه شـدیداً بـا شـما موافقـم در ایـن زمینـه، می خواهـم عالوه 
کنـم کـه مـا، البتـه عـدۀ از ما بانـوان، نه تنهـا این کـه از نسـل های بعدتر 
از خودمـان حمایـت نمی کنیـم، جـدی نمی گیریـم، بلکه با تمـام قدرت 

و توان مـان تـالش می کنیـم که سـرکوب و حذف شـان کنیـم." و...
تعـدادی از بانـوان ارجمنـد نیـز بـا ایـن دیـدگاه و یاداشـت مختصـری 
کـه در رابطـه بـا اشـعار بانـو مهتـاب سـاحل قبـل از آن نوشـته بـودم، 
موافـق نبودنـد و روی برگه های شـان بـه آدرس مـن چیزهایـی نوشـتند 

که فـدای سرشـان.
مـن فکـر می کنـم، آدمـی زمانـی پدیده یـی را نقد می کنـد کـه آن را در 
قـدم نخسـت جدی گرفته باشـد. حتمی نیسـت که برداشـت نویسـنده 
از موضـوع درسـت باشـد، امـا مطرح کردن موضـوع، موجـب می گردد 
تـا نظریـات مختلـف بیـان و جنبه هـای مختلـف روشـن گردنـد کـه به 
نفـع همـه می باشـد. بـه صراحت و بـدون هرنـوع مصلحت اندیشـی به 
ایـن بـاورم که زنـان افغانسـتان در عرصـة فرهنگی، به ویژه در سـرایش 
شـعر، در هیـچ زمانـی پُررنگ تـر، مطرح تـر، مسـتقل تر و بـا وزنه تـر از 
امـروز نبوده انـد. بانـوان امـروز چـه از نـگاه کمیـت و چـه هـم از نگاه 
کیفیـِت آثارشـان، بـه وضاحـت مطـرح هسـتند. در جامعـة کـه امـروز 
متأسـفانه همـه هـم و غـم سیاسـت روز و روزمره گـی مـردم حجـاب 
بانـوان فرهنگـی، سـیلی  زنـان و شـهوت مـردان اسـت، موجودیـت 
محکمـی اسـت بـه روی خرافات پرسـتان. همان طـوری کـه زنده یـاد 
لیلـی صراحـت روشـنی، حمیرانکهـت دسـتگیرزاده، خالـده فـروغ و... 
هرکـدام بـا کیفیت آثارشـان بـه حیث شـخصیت های مسـتقل و محکم، 
متکـی بـه توانایـی و آگاهی خـود در عرصة شـعر امروز مطرح شـدند، 
امـروز نیـز چـه در داخـل و چـه در بیـرون از جغرافیای کشـور، بانوان 
زیـادی بـه وسـعت، کیفیـت و فروزانی شـعر امـروز، یعنی شـعر آگاه و 

افزوده اند. کننـده،  بیـدار 
ایـن پدیـده، خـود نمایان گـر آگاهـی زن جامعـة مـا اسـت. زنـی کـه 
خصوصـًا در ایـن چهـل سـال اخیر از جانب سیاسـت، فرهنـگ، دین و 
اندیشـة مردسـاالر کوبیده شـده، سنگسـار شـده، به آتش کشـیده شده، 
خـودش خـود را آتـش زده، شـالق خـورده، گـوش و بینـی اش بریـده 
شـده، در محضـر عـام اعـدام شـده، لت وکـوب شـده و...، اما بـا آن هم 
بانـوان فراوانـی قلـم برداشـته اند، فریـاد برآورده انـد، در برابـر وضعیت 
حاکـم مقاومـت کرده انـد و بـرای کـوری چشـم خفاشـان نوشـته اند و 

می نویسـند. واقعیتـی اسـت مبارک!
بـاران  طاهـری،  مـارال  عرفانـی،  شـکریه  ابراهیمـی،  محبوبـه  امـروز 
سـجادی، صنـم عنبریـن، ناهید مهـرگان، زینت نـور، مهرانگیز سـاحل، 
نیلوفـر ظهـوری راعـون، فرشـته بیگم  تانیـا عاکفـی، مهتـاب سـاحل، 
مـاری  یـار،  ارشـادی عاصـی، راحلـه  میتـرا  مـژگان سـاغر،  ضیایـی، 
بامیانـی، نگیـن بدخـش، صدا سـلطانی و ده هـا بانوی دیگر با نوشـته ها 
و برخورد هـای روشن شـان در برابـر جهالـت و خرافـات مردسـاالر، 
افـکار پوسـیدۀ و برخـی معیار هـای گندیـدۀ فرهنـگ، هویـت مسـتقل 
و فرهنـگ مقاومـت زن را مطـرح کرده انـد. همین هـا در مقابـل اندیشـة 
دین زده گـی  بـا  می کننـد،  طلـب  را  زن  حـق  می نویسـند،  طالبانـی 
می سـتیزند، از عشـق می گوینـد، احسـاس زن را بـدون مسـامحه کاری 
در جامعـة سـنتی فریـاد می کننـد، بـه افـکار پوسـیده تمسـخر می زننـد 
و... این کـه ایـن یکـی دسـت بلندتـر در شـعر دارد و آن یکـی راه بـه 
شـعریت نبـرده اسـت و آن دیگـر عمیق تـر و بـا کیفیت تـر می سـراید، 
بحـث دیگـری اسـت کـه بایـد در جایـش مطـرح گـردد و بایـد مطرح 
گـردد تـا بـا کیفیت تـر و بـا وزنه تـر شـود، امـا در این کـه موجودیـت 
نوشـته ها و فعالیـت متـداوم همـة ایـن بانـوان، فرهنگ مسـتقل و متکی 
بـه خـود ایجـاد کرده انـد، با نـه گفتن در برابـر وضعیت حاکـم انگیزه و 
روحیـه می آفریننـد، کوچک تریـن شـکی نمی تـوان کـرد کـه از اهمیت 
ویـژه برخـوردار اسـت و سـخت قابـل قـدر. ُخـب، طبیعـی اسـت که 
چیزهایـی نیـز وجـود دارنـد کـه چنـدان مناسـب به نظـر نمی رسـند و 
دقیقـن بایـد به این "چیزها" انگشـت انتقاد گذاشـت و مطرح شـان کرد 
تـا مـورد بازنگـری قـرار گیرند کـه می توانـد برای همـه، به ویـژه برای 
تـداوم هویـت مسـتقل و متکی به خـودِ زن نتیجة مثبت داشـته باشـد!؟ 
هرپدیـده، وضعیـت و اثـر می تواند  قابل نقد باشـد. وضعیـت زنان نیز، 
ماننـد وضعیـت هرجماعـت و جامعـة دیگـر، جنبه هـای مثبـت و کمتر 
مثبـت دارد کـه نبایـد از روی مصلحت اندیشـی از آن ها چشـم پوشـید، 
زیـرا بـه نظـر مـن، چشم پوشـیدن، بی تفاوتـی جامعـه را در برابـر زن 
نشـان می دهـد. در ایـن گفت وگـو، امـا بایسـتی میـان موجودیـت فعال 
و آگاه زنـان بـه حیـث ارزش فرهنگی-اجتماعـی از یـک سـو و کیفیت 
آثـار تک تک شـان از سـوی دیگـر، تفکیـک قایـل شـد. ایـن تفکیـک با 
جنسـیت ربطـی نـدارد، بـل در رابطـه بـا هرجماعـت فرهنگـی صادق 

همین! اسـت. 

فیـسبـوک نـــامــه
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مقامات  و  طالبان  گروه  ارشد  اعضای  مخفیانة  دیدار  از  غیررسمی  منابع 
کشورهای عربی در میانشین والیت قندهار خبر دادند.

افراد  از  گروهی  کردند  اعالم  قندهار  والیت  از  نشده  تأیید  منابع  برخی 
وابسته به طالبان، با تعدادی از مقامات کشورهای عربی دیدار کرده اند.

این منابع می گویند در دیدار مذکور برخی از اعضای ارشد گروه طالبان نیز 
حضور داشته اند.

آنها افزودند: مالقات اعضای ارشد گروه طالبان و مقامات کشورهای عربی 
بصورت مخفیانه در »میانشین« والیت قندهار برگزار شده است.

گفته می شود این دیدار در ارتباط با کشته شدن دیپلمات های امارات متحده 
عربی در انفجار هفته گذشته والیت قندهار انجام شده است.

کابل،  گذشته  هفته  انفجارهای  که  گفته  اند  منابع  که  است  حالی  در  این 
قندهار و هلمند در یک مدرسه دینی واقع در منطقه مرزی چمن در خاک 

پاکستان طراحی شده است.
طالبان ابتدا مسوولیت این انفجار را به عهده گرفتند و پیام های این وقایع 
را منتشر کردند، اما پس از اینکه مشخص شد دیپلمات های امارات متحده 
بالفاصله  شده اند  زخمی  و  کشته  آنها  اقدام  اثر  بر  نیز  قندهار  در  عربی 

مشارکت در حمله مذکور را انکار کردند.

ــه  ــد ک ــان می ده ــفام نش ــازمان آکس ــازۀ س ــزارش ت گ
ــم  ــدازۀ نی ــه ان ــراد ب ــن اف ــن از ثروتمندتری ــت ت هش
ــروت و  ــر( ث ــارد نف ــان )3،6 میلی ــر جه ــت فقی جمعی
دارایــی دارنــد. بــه گــزارش ایــن ســازمان، امــروز 
ــده  ــکان دهن ــری ت ــاِن دیگ ــر زم ــتر از ه ــری بیش نابراب

ــت. اس
ــال  ــدی س ــه بن ــود از رتب ــه خ ــن مقایس ــفام در ای آکس
ــه  ــس« کار گرفت ــه »فورب ــا توســط مجل 20۱6 میلیاردره
ــر  ــغ ذک ــه مبال ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــت. انتقادهای اس
ــده  ــه ممکــن اســت بازتاب دهن ــن مجل شــده توســط ای
ــر،  ــب دیگ ــد و از جان ــراد نباش ــن اف ــی ای ــروت واقع ث

ــت.  ــر اس ــال تغیی ــته در ح ــا پیوس ــروت آ ن ه ــدار ث مق
ســازمان آکســفام در ایــن گــزارش خــود که روز دوشــنبه 
ــه تنهــا باعــث  ــری ن ــه اســت کــه نابراب نشــر شــد، گفت
ــد،  ــر بمانن ــر گی ــر در فق ــا نف ــه میلیون ه ــده اســت ک ش
ــی را  ــای سیاس ــه و فض ــد پارچ ــا را چن ــه جامعه ه بلک
ــی  ــس اجرای ــگ، رئی ــارک گولدرین ــد. م ــموم می کن مس
ــض اســت  ــر از تناق ــزی فرات ــن چی ــت: »ای آکســفام گف
ــم  ــدازه نی ــه ان ــردان ب ــک گــروه هشــت نفــری م ــه ی ک

ــد.« ــروت دارن جامعــه بشــری ث
 بیل گیتس

آکســفام در ایــن گــزارش از رده بنــدی میلیاردرهــا 
ــه  ــت ک ــرده اس ــتفاده ک ــس« اس ــه »فورب ــط مجل توس
ــا  ــافت ب ــس مایکروس ــس موس ــل گیت ــاس آن، بی براس
داشــتتن ۷5 میلیــارد دالــر ثــروت خالــص، ثروتمندتریــن 

ــت. ــان اس ــرد جه م
آمانسیو اورتگا

آمانســیو اورتــگا، دومیــن فــرد ثروتمنــد جهــان معرفــی 
ــس« 6۷  ــدی »فورب ــاس رده بن ــه براس ــت ک ــده اس ش

میلیــارد دالــر دارد. ایــن تاجــر اســپانیایی موســس 
ــگاه  ــد فروش ــک چن ــت. او مال ــس اس ــرکت اندیتک ش

ــت. ــکا اس ــد زارا و برش ــد مانن ــاس و م لب
وارن بافت

ــه شــده  ــر گفت ــت 60،8 میلیــارد دال ــروت وارن باف ث
ــاوی  ــایر هات ــرکت برکش ــی ش ــر اجرای ــت. او مدی اس

ــت. اس
کارلوس اسلیم

میلیــارد   50 ســرمایه  بــا  مکســیکویی  تاجــر  ایــن 
ــت. او  ــان اس ــد جه ــرد ثروتمن ــن ف ــری اش، چهارمی دال
مالــک چنــد شــرکت در عرصــه ارتباطــات ماننــد گروپــو 

ــت. ــس اس ــل و تلمک ــکا مووی ــو، امری کارس
جف بزوس

ــازون.کام 53  ــزوس، رئیــس شــرکت آم ــروت جــف ب ث
Amazon. ــه شــده اســت. شــرکت ــر گفت ــارد دال میلی

ــک دارد. ــارت الکترونی ــتازی در تج ــش پیش com نق
مارک زاکربرگ

از جملــه هشــت ثروتمنــدی کــه بــه انــدازه نیــم 

جمعیــت فقیــر جهــان ثــروت دارنــد، یکــی هــم مــارک 
زاکربــرگ موســس فیــس بــوک اســت. ثــروت او توســط 
مجلــه فوربــس 44،6 میلیــارد دالــر عنــوان شــده اســت.

لری الیسون
لری الیســون، موســس شــرکت نــرم افــزار اوراکل اســت 
و تــا مــاه ســپتمبر 20۱4 رئیــس آن نیــز بــود. ثــروت او 

43،6 میلیــارد دالــر امریکایــی عنــوان شــده اســت.
مایکل بلومبرگ

ایــن تاجــر امریکایــی براســاس بــرآورد مجلــه فوربــس 
40 میلیــارد دالــر ثــروت دارد.

مـالقات مخفیـانة اعضـای ارشـد طالبـان 
با برخـی مقامـات عـربی در قنـدهار

هشت تنی که 
به اندازة نیم جمعیت جهان ثروت دارند

صادرات ۳۳5 هزار تُن 
پیاز کندهار به هند

این  که  می گویند  کندهار  صنایع  و  تجارت  ریاست  مسووالن 
کرده  صادر  هند  به  پیاز  تُن  هزار   335 جاری  سال  در  والیت 
است. به گفتة آنان، از این مقدار صادرات تا حال حدود ۱۱8 

هزار دالر به دست آمده.
سالم وطندار  به  ریاست  این  مسوول  حمیدی،  عالوالدین 
می گوید که حاصالت پیاز آنان می تواند افزون بر هند به دیگر 
کشورها هم صادر شود. او می گوید، تالش دارند تا زمینة بهبود 
حاصالت را برای کشاورزان مهیا کنند و در این رابطه چندین 

بار با کشاورزان دیدار کرده اند.
آقای حمیدی از کشاورزان می خواهد تا مشکالت شان را آزادانه 

با این ریاست در میان بگذارند.
کشاورزان این والیت می گویند که اگر تخم های اصالح شده و 
آنان  قرار گیرد، حاصالت  آنان  اختیار  کود کیمیاوی خوب در 
بیشتر خواهد شد. آنان از حکومت می خواهند تا زمینة بازاریابی 
را برای حاصالت داخلی مهیا کرده و در بسته بندی و صادرات 

پیاز و دیگر حاصالت این والیت آنان را یاری رساند.
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