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برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود
ايـن پـروژة بـزرگ صلـح شـما چـه تأثيـرى در وضعيـت خونين 

گذاشت؟ كشـور 
بـدون ترديـد،  تراژيـدى كنـدز در ايـام مـاه محـرم، فاجعـة كارتة 
سـخی در دهـم محـرم، همه در راسـتاى مشـتعل سـاختن هرچه 
همـان  امتـداد  در  و  قومـی(  ـ  )مذهبـی  جنـگ  ميـدان  بيشـتر 

می باشـند. كالن  بازى هـاى 
نيـک می دانيـم كـه مسـوولين ادارة موجـود،  مهره هـاى كوچكـی 
انـد در مقابـل دانـه درشـت ها و در ميـان ايـن همـه بازيگـران 
بـزرگ، ايـن را هـم می دانيـم كـه اسـتفاده از واژه هـا و نيروهايی 
چـون طالـب و داعـش بيـش از ايـن نمی تواننـد دشـمن تعريـف 

شـده يی ايـن ميدان هـاى كالن باشـند.
امـا حداقـل حـق و انتظـار مـردم از مسـوولين ادارة كشـور ايـن  
اسـت كـه بداننـد اين نيروهـاى بی باک با اين هــمه سـاز و برگ 
و ماشـين جنگـی، همـه بـه يكبـاره گی از كجـا ديسـانت گرديده 
انـد و نقـش شـما در ايـن معركه هـاى خونيـن چيسـت؟  هيـزم 
بيـار يـا آتـش گل كـن؟ احسـاس درونـی تـان منحيث مسـلمان 
و شـهروند افغانسـتان در مقابـل ايـن همـه خـون ريزى هـا چـه 

می باشـد؟  آيـا بيشـتر خـود را مدافـع و خدمتگـزار مـردم ميدانيد 
يـا شـخصيت هاى بيـن المللـی؟

اصـاًل مديريـت ايـن همه بحران ها با چه كسـانی اسـت و پشـت 
صحنـه چـه می گـذرد؟ تـا مـردم بداننـد كـه چـه سرنوشـتی در 
انتظارشـان می باشـد و چگونـه زنده گـی خود را سـامان دهــند؟ درحاشية 

محـرم 
خـونين

اين حقيقتي مسلم است كه بنياِن هيچ حكومتي دگرگون نمي شود، مگر آن گاه كه ميان اعضاي طبقۀ 
حاكمه جدايي افتـد.
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عامالن سقوط کندز مجازات شوند

رویارویی روسيه با امریکا
 در افغانستان

اجماع سياسی با چه ترکيب و چه هدفی؟

ACKU



پاكستان  دولت  كه  كرده اند  اعالم  منابع  برخی 
سه تن از رهبراِن ارشِد طالبان را در كويتة اين 
كشور بازداشت كرده است. به گفتة اين منابع در 
نانی مسوول  مولوى  بازداشت شده،  افراد  مياِن 
جمع آورِى كمک به طالبان نيز ديده شده است. 
را  خبر  اين  رسمی  به صورِت  كسی  هنوز  تا 
تأييد نكرده، اما بسيارى از منابِع معتبر نسبت به 

صحِت آن شک نورزيده اند. 
دليِل  به  پاكستان  شايد  می گويند  تحليل گران 
فشارهاى جامعة جهانی مجبور شده باشد كه به 
برخی اقدام هاى نمادين در مبارزه با گروه هاى 
متوسل  افغانستان می جنگند،  عليه  كه  افراط گرا 
اين  احتمالِی  بازداشت  ديگر،  اما شمارى  شود. 
افراد را به نيِت صادقانة پاكستان در امر مبارزه با 
افراط گرايی تعبير نمی كنند و می گويند اگر اين 
افراد واقعًا بازداشت شده باشند، دليِل آن را در 
جاِى ديگرى بايد جست وجو كرد. آن ها با اشاره 
به تجربه هاى گذشته تأكيد می ورزند كه پاكستان 
زمانی افراد طالبان را زندانی می كنـد كه آن ها به 
روند صلح با دولت افغانستان روى خوش نشان 

داده باشند. 
در بحبوحة اين رويداد اما خبرهاى تأييدناشده يی 
مبنی بر سفر رهبرِى طالبان به روسيه نيز منتشر 
می رسد  نظر  به  بعيد  بسيار  است. هرچند  شده 
شده  مسكو  وارد  طالبان  گروه  از  افرادى  كه 
اند كه مال  منابع اطالع داده  باشند، ولی برخی 
هيبت اهلل آخوندزاده رهبر جديد طالبان در رأس 
اين هيأت به روسيه سفر كرده است. اين خبر 
احتمالی  جنبة  يک  اما  بودن،  نامحتمل  همة  با 
روسيه  اين كه  آن  و  باشد  داشته  می تواند  قوى 
مجموع  در  و  افغانستان  در  چيز  دو  به  نسبت 
اين  ميان  اگر روابطی  نگران است و  منطقه  در 
از  ناشی  باشد،  آمده  وجود  به  طالبان  و  كشور 
اين كه  نخست  باشد.  می تواند  مسأله  دو  همين 
روسيه نسبت به حضور داعش در برخی مناطق 
نگران  ميانه  آسياى  در  نفوذ  برنامة  با  افغانستان 
اين  نزديكی  دليل  بسيارى ها  و  می رسد  نظر  به 
كشور با طالبان را ناشی از همين نگرانی عنوان 
فعاليت هاى داعش در  از  بارها  می كنند. روسيه 
كه  داشته  اعالم  حتا  و  كرده  انتقاد  افغانستان 
حاضر است افغانستان را در مبارزه با اين گروه 

همكارى كند.
به  نسبت  روسيه  هراس  اما،  دوم  مسالة 
در  نظامی اش  رقيب  امريكا،  پنهان  هدف هاى 
نياِت  به  نسبت  روسيه،  باشد.  می تواند  منطقه 
باور  و  نمی رسد  نظر  به  مطمين  چندان  امريكا 

دارد كه اين كشور هدف هاى بلندپروازانه يی را 
با  مناسباِت روسيه  در سر می پروراند. حاال كه 
امريكا بر سر منازعة سوريه و اوكراين به شدت 
بدون  گمان ها  و  اين شک  گراييده،  تيره گی  به 
ترديد افزايش يافته اند. در گذشته، اگر روس ها 
با لحنی ماليم نسبت به سياست هاى امريكا در 
ابراز نگرانی می كردند، ولی در روزهاى  منطقه 
اخير والديمير پوتين رييس جمهورى روسيه به 
صورِت آشكار امريكا را مسبب مشكالِت منطقه 

و جهان خوانده است. 
نگران  حتا  بين المللی  تحليل گران  از  برخی 
رويارويِی مستقيم روسيه با امريكا بر سر منازعة 
قريب الوقوع  جنگ  يک  از  و  هستند  سوريه 
جهانی بيم دارند. البته گزارش هايی كه از سوريه 
می توانند  می شوند،  منتشر  اخير  روزهاى  در 
صحِت اين گفته ها را تأييد كنند. روس ها ديگر 
خود را شريک سياست هاى غرب در مبارزه با 
تروريسم و داعش نمی دانند. آن ها به اين نتيجه 
رسيده اند كه امريكا و متحداِن آن در پی ُخرد 
كردن اقتدار روسيه و ضربه زدن به اين كشور 
اين  به  ماه ها  از  روس ها  دليل،  همين  به  اند. 
جهانی  منازعات  در  كم سابقه  به صورت  طرف 
اعالم  قضايا  طرِف  يک  را  خود  و  شده  فعال 
اما اين جاست كه واقعًا روسيه  اند. سوال  كرده 
براى نابودى داعش در افغانستان كه قصد نفوذ 
به كشورهاى آسياى ميانه را دارد، طالبان را به 

عنوان متحد استراتژيِک خود برگزيده است؟ 
و  سرراست  پاسِخ  پرسش،  اين  براى 
يافت،  نمی توان  حاضر  حال  در  قناعت بخشی 
نوعی  از  كه  دارند  رويدادها وجود  برخی  ولی 
خبر  گروه  اين  به  نسبت  روسيه  خوش بينِی 
به صورِت  پيش  چندى  روس ها  می دهند. 
افغانستان  دولت  اگر  كه  كردند  اعالم  تلويحی 
خواسته باشد، آن ها حاضرند ميان گروه طالبان 
افغانستان نقش ميانجی را بازى كنند.  و دولت 
هرچند كه روس ها داشتن رابطه با اين گروه را 
رد كرده اند، اما عالقه مندِى آن ها به داشتن نقش 
ميانجی می تواند اين شايبه را تقويت بخشد كه 

و  مسكو  ميان  غيرمستقيم  روابط  نوعی  شايد 
در  بايد  اين حال،  با  باشد.  طالبان شكل گرفته 

اين خصوص هنوز با احتياط سخن گفت.
 از جانب ديگر، روسيه خطر اصلی در منطقه را 
در سياست هاى امريكا و حضور داعش می داند 
و اين مسأله بدون شک می تواند به نوعی روابط 
بينجامد كه آن ها نيز  اين كشور با گروه طالبان 
مطلب  جاِن  اما  دارند.  مشكل  مسأله  دو  اين  با 
شريک  صورت  هيچ  به  طالبان  كه  اين جاست 
مشترک  هدف هاى  با  مبارزه  در  حتا  خوبی 
گذشته  در  شود.  تصور  نمی تواند  روسيه  براى 
داشتند،  تسلط  كشور  از  مناطقی  بر  طالبان  كه 
اوضاع  زدِن  برهم  براى  زيادى  تالش هاى 
صورت  روسيه  حتا  و  ميانه  آسياى  كشورهاى 
افراط گراى  شورشی  ده ها  حاال،  همين  دادند. 
چچينی و ازبكستانی در صفوف طالبان حضور 
نظامی  تقابل  در  افغانستان  نيروهاى  با  و  دارند 

به سر می برند. 
پاكستان  كه  اين جاست  اما  كليدى  نكتة 
می خواهد نقش اساسی در اين معادله براى خود 
اختصاص دهد. در روزهاى اخير كه فشارهاى 
جامعة جهانی بر پاكستان افزايش پيدا كرده، اين 
كشور نزديكی هايی با روسيه و چين يافته و اين 
بدون شک نمی تواند به ثبات و امنيِت بيشتر در 
منطقه بينجامد. پاكستان در پی هدف هاى بسيار 
كشورهايی  اگر  و  است  منطقه  در  خطرناک 
كمک  را  كشور  اين  خود  منافع  براى  بخواهند 
كنند، خطر اصلی را متوجه خود نيز ساخته اند. 
اعتماد  قابل  كشورى  هيچ صورت،  به  پاكستان 
زيرا  نمی تواند؛  بوده  روسيه  براى  به ويژه 
همان  به  كشور  اين  در  رشديافته  بنيادگرايی 
افغانستان  براى  بالفعل  می تواند خطِر  كه  ميزان 
نيز  به شمار رود، براى كشورهاى ديگِر منطقه 
در  روسيه  است.  باقی  قوِت خود  به  اين خطر 
خطر  می تواند  افغانستان،  با  نزديک  همكارى 
با  نه  و  بخشد  تقليل  را  افراط گرايی  و  داعش 

نزديكی با پاكستان و طالبان!  
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را  نشســتی  هفتــة گذشــته  پنجشــنبة  رياســت جمهورى 
ــه  ــن ب ــت يافت ــراى دس ــالش ب ــب داده و در آن، از ت ترتي
يــک اجمــاِع سياســی ســخن گفتــه اســت. بــر بنيــاد اعالميــة 
ــه افزايــش حمــالِت طالبــان  ــا توجــه ب رياســت جمهورى، ب
در افغانســتان، آقــاى غنــی بــا تشــكيل جلســه يی بــا 
ــالش  ــی، ت ــاِت پيشــيِن حكومت ــا و مقام شــمارى از چهره ه
ــِق  ــتاى تحق ــی"در راس ــاع سياس ــكل گيرِى "اجم ــراى ش ب
صلــح در كشــور را آغــاز كــرده اســت. هنــوز معلــوم نيســت 
ــد و  ــد باش ــه می توان ــی" چ ــاع سياس ــدف از "اجم ــه ه ك
رييس جمهــور غنــی بــا شــكل دادِن ايــن نشســت ها در 
واقــع بــه دنبــاِل چيســت؛ امــا بحــث امضــاى توافق نامــه بــا 
ــح  ــراى صل ــر ب ــدام در ظاه ــن اق ــار، تازه تري ــاى حكمتي آق
ــادِ رياســت جمهورى قــرار دارد  اســت كــه مــورد توجــه زي
و نيــز تأكيــدى كــه در ايــن نشســت صــورت گرفــت، مبنــی 
ــود،  ــن ش ــح تأمي ــق صل ــت از طري ــد امني ــه باي ــر اين ك ب
ــِت  ــی اهمي ــاى غن ــراى آق ــح ب ــث صل ــه بح ــاند ك می رس
ــرا در نشســت  بســيار سياســی و گروهــی ـ قومــی دارد. زي
روز پنجشــنبة ارگ ديــده شــد كــه يــک قــوم حضــورِ بيشــتر 
ــتراک كننده گان را اعضــاى حــزب  ــاد درصــِد اش دارد و هفت

ــد.  ــكيل می دهن ــار تش ــاى حكمتي ــالمِی آق اس
شــخصيت ها  حضــورِ  بــا  نشســت هايی  نفــس  البتــه 
در  گفت وگــو  و  مشــوره  به هــدِف  نخبــه گان  و 
ــا  ــت، ام ــول اس ــنديده و معق ــرى پس ــت جمهورى، ام رياس
نحــوة برگــزارِى ايــن نشســت ها و ابهاماتــی كــه از آن 
تــراوش می كننــد، تشــويش هاى كالنــی را بــراى مــردم 
خلــق كــرده اســت. چنانــی  كــه می بينيــم، در نشســتی 
ــزار  ــی برگ ــاع سياس ــه اجم ــن ب ــت يافت ــدف دس ــه به ه ك
می شــود، فقــط يــک گــروه قومــی ـ سياســی حضــور 
دارنــد و ديگــران يــا نيســتند و يــا هــم در اقليتــی كمتــر از ده 
درصــد ديــده می شــوند. ايــن نــوع برخــورد، در واقــع اوِج 
ــه  ــی در كشــور را ب ــمتی و سياس ــی و س ــاى قوم برخورده
نمايــش می گــذارد كــه بــا روح و رواِن جامعــة دموكراتيــِک 

ــدارد. ــازگارى ن ــا س م
ــه در  ــود از جمل ــاى موج ــث جنگ ه ــر، بح ــرف ديگ  از ط
قنــدوز و نيــز بحــث نشســت هاى سياســی در ارگ، همــه و 
همــه نشــان می دهنــد كــه متأســفانه هــم بــوى جنــگ و هــم 
بــوى صلــِح مــا قومــی و ســمتی اســت و بــه نظــر می رســد 
ــی در كشــور در ســطح  ــاِن قوم ــدا و پنه ــاى پي ــه برنامه ه ك
ــرى و  ــاى هم پذي ــت ج ــب اس ــی ارگ، قري ــت اِعمال سياس
بــرادرى را بگيــرد. حضــور اكثريــِت يــک گــروه سياســی ـ 
قومــی در نشســِت ارگ زيــر نــام اجمــاع سياســی و نزديــک 
ــه  ــان از آن دارد ك ــح، نش ــدِف صل ــان به ه ــه طالب ــدن ب ش
تالش هــاى ارگ فقــط در محــورِ يــک قــوم مــد نظــر اســت 
ــن  ــاال ممك ــده اند. ح ــته ش ــار گذاش ــی كن ــران به نرم و ديگ
يكــی ـ دو نفــر از اقــوامِ ديگــر هــم در آن نشســت حضــور 
ــت  ــِث قومي ــا بح ــورد ب ــوع برخ ــن ن ــا اي ــند، ام ــه باش يافت
ــاِن  ــدازى مي ــاى هيزم ان ــه معن ــور، ب ــح در كش و جنگ وصل

ــد باشــد.  ــه نفــع هيــچ كســی نمی توان اقــوام اســت كــه ب
ــات و اين كــه همــه  ــه افغانســتاِن باثب ــن ب ــراى دســت يافت ب
در آن بــه عنــواِن بــازواِن هــم نقــش ايفــا كننــد، نيــاز اســت 
كــه سياســت مداران و آنانــی كــه در رأس امــور قــرار دارنــد، 
ــه  ــد ك ــان بدهن ــد و  نش ــه بگوين ــی ن ــاى قوم ــه قرائت ه ب
ــانی  ــطح انس ــه س ــی، ب ــی و قبيله ي ــطح قوم ــان از س نگاه ش
ــد كســانی كــه  ــرا بودن و كشــورى صعــود كــرده اســت. زي
ــی كشــاندند.  ــه تباه ــاى قومی شــان كشــور را ب ــا قرائت ه ب
حــاال امــا فرصــِت آن اســت كــه ايــن قرائــت جــاِى خــود 
را بــا برنامه هــاى ملــی و سياســی و كشــورى عــوض 
ــی و  ــا نشســت هاى سياس ــه ب ــت ك ــد گف ــن را باي ــد. اي كن
ــی ـ سياســی  ــاِع مل ــک اجم ــه ي ــی ب ــی ـ گروه ــِم قوم مبه
ــت ها  ــن نشس ــانی از درِک اي ــه كس ــر اين ك ــيم، مگ نمی رس
ــه هــدِف منــزوى كــردن اقــوامِ  ــِی اجماعــی سياســی ب در پ
ديگــر و خلــِق دشــمنی بــا يــک قــومِ ديگــر باشــند. صدالبتــه 
ــت مدارى  ــر سياس ــِر ه ــد نظ ــر م ــا اگ ــوع برنامه ه ــن ن اي
باشــد، در نهايــت محكــوم بــه شكســِت مفتضحانــه اســت. 

اجماع سياسی
 با چه ترکيب و چه هدفی؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1879     شنبه      24 میزا ن /     مهر        y    1395   13 محرم  الحرام y 1437   15 ا و کتو بر  2016

ــیه  ــرای روس ــژه ب ــاد به وی ــل اعتم ــوری قاب ــورت، کش ــچ ص ــه هی ــتان ب پاکس
بــوده نمی توانــد؛ زیــرا بنیادگرایــی رشــدیافته در ایــن کشــور بــه همــان 
ــرای  ــمار رود، ب ــه ش ــتان ب ــرای افغانس ــل ب ــِر بالفع ــد خط ــه می توان ــزان ک می
کشــورهای دیگــِر منطقــه نیــز ایــن خطــر بــه قــوِت خــود باقــی اســت. روســیه 
در همــکاری نزدیــک بــا افغانســتان، می توانــد خطــر داعــش و افراط گرایــی را 

ــان!   ــا پاکســتان و طالب ــا نزدیکــی ب ــه ب تقلیــل بخشــد و ن

ACKU



3 www.mandegardaily.com2016  15 ا و کتو بر   y 1437 13 محرم  الحرام   y    1395        شنبه      24 میزا ن /     مهر     y 1879     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
بنياد کمک به نيروهای امنيتی ایجاد شد

در  شده  معلول  سربازان  به  كمک  بنياد 
نيروهاى  قربانيان  خانواده هاى  و  جنگ 
قهرمانان  به  »مساعدت  به  موسوم  امنيتی 

افغان« روز پنجشنبه آغاز به كار كرد.
رحمت اهلل نبيل رييس بنياد مساعدت براى 
اين  افتتاحيه  مراسم  در  افغان  قهرمانان 
بود، گفت:  برگزار شده  بنياد كه در كابل 
»نگذاريم معلول و مجروحی كه يک عضو 
بدن خود را به خاطر مردم و وطن از دست 
داده، گدايی كند يا از حسرت و نااميدى 

در كنج خانه زجر بكشد.«
فراهم  راستاى  در  بنياد،  اين  كه  گفت  او 
به  كردن خدمات حقوقی، مشاوره روانی 
و  امنيتی  نيروهاى  قربانيان  خانواده هاى 
فعاليت  آنان  فرزندان  به  آموزشی  كمک 

خواهد كرد.
آقاى نبيل با اشاره به ضرورت مساعدت 
به نيروهاى امنيتی و خانواده هاى قربانيان 
كدام  بنياد  اين  كه  كرد  تاكيد  نيروها،  اين 
تمام  و  ندارد  نظامی  و  سياسی  هدف 

برنامه هايش شفاف می باشد.
دفتر بنياد مساعدت به قهرمانان افغان، قبل 
از اين كه شروع به فعاليت كند در تاريخ 
۱۶ ماه سنبله در شهر نو كابل هدف حمله 
رويداد،  اين  در  كه  گرفت  قرار  انتحارى 

شمارى از نگهبانان آن زخمی شدند.
بی توجهی  از  انتقاد  و  جنگ  افزايش 

حكومت
در  افغان  قهرمانان  براى  مساعدت  بنياد 
افزايش  با  به فعاليت كرده كه  حالی آغاز 

حمالت شورشيان در افغانستان، نيروهاى 
در  بيشتر  سال ها  ديگر  به  نسبت  امنيتی 

جنگ با اين شورشيان هستند.
رييس  نبيل  رحمت اهلل  مراسم،  اين  در 
از  بنياد،  اين  رييس  و  ملی  امنيت  پيشين 
رسيدگی  راستاى  در  بی توجهی حكومت 

به مشكالت نيروهاى امنيتی انتقاد كرد.
امنيتی  نيروهاى  از  حمايت  هم  زمان  او 
به صلح خواند  راه رسيدن  تنها  را  كشور 
حمايت  نيازمند  نيروها،  اين  گفت  و 

همه جانبه ملی و بين المللی هستند.
نيز   امنيت ملی  امراهلل صالح، رييس سابق 
در اين مراسم گفت كه همسويی و هم دلی 
ميان نيروهاى امنيتی و دولت وجود ندارد.
او،  رييس جمهور غنی راه حل  به گفته 
پايان جنگ در افغانستان را در به آغوش 
سياست  اين  كه  می داند  دشمن  گرفتن 
متناقض  و  شكن  مورال  آفرين،  ترديد 

است.
ستاد  پيشين  رييس  كريمی،  محمد  شير 
تلفات  افزايش  به  نيز  ارتش  مشترک 
امنيتی اشاره كرد و علت اصلی  نيروهاى 
امنيتی  نهادهاى  رهبرى  در  را، ضعف  آن 

عنوان كرد.
ملی،  وحدت  حكومت  كه  كرد  تاكيد  او 
اقدامات جدى را روى دست بگيرد  بايد 
كه منجر به كاهش تلفات اين نيروها شود.

نماينده گان مردم هلمند در شوراى واليتی 
و پارلمان می گويند كه در جنگ هاى اخير 
امنيتی  نيروهاى  عضو  صدها  هلمند  در 
نيز  ملكی  مردم  همچنين  اند.  شده  كشته 

تلفات داده و شمارى آواره شده اند.
شوراى  معاون  آخوندزاده،  عبدالمجيب 
واليتی هلمند، و شيرمحمد آخوند شمار 
كشته شده گان ماموران پوليس و سربازان 
از  بيش  را  هلمند  در  روزه   ۱۰ در جنگ 

۲۰۰ تن عنوان كردند.
گفتند  اسوشيتدپرس  خبرگزارى  به  آن ها 
كه عالوه بر آن ۴۵ فرد ملكی نيز در اين 
جنگ ها كشته شده اند. در اوايل اين هفته 
گروه طالبان حمالتی را دست كم در دو 
ناحيه شهر لشكرگاه نيز راه اندازى كردند.
عضو   ۱۰۰ كه  گفت  آخوند  شيرمحمد 
نيروهاى امنيتی در اين درگيرى ها زخمی 
شده اند. نيروى پوليس افغانستان در كنار 
اردوى اين كشور در خط مقدم جبهه عليه 

طالبان می جنگد.
نماينده هلمند در شوراى واليتی  اين دو 

و پارلمان گفتند كه وضعيت كنونی هلمند 
اين واليت در  بدترين وضعيتی است كه 
۱۵ سال گذشته بعد از سقوط رژيم طالبان 

تجربه كرده است.
با  دوشنبه  روز  لشكرگاه  شهر  در  جنگ 
يک حمله انتحارى با استفاده از يک موتر 
كشته   ۴۰ كه  شد  شروع  شده  بمبگذارى 
از  بعد  كه  گفت  آخوند  گذاشت.  جا  به 

آن شورشيان وارد شهر شده و جنگ ادامه 
يافت كه در نتيجه آن يک تعداد مردم به 

واليت همجوار قندهار آواره شدند.
در  نيز  امريكايی  نيروهاى  كه  گفت  او 
نظاره  فقط  آنها  »اما  دارند،  حضور  شهر 
می كنند و كارى انجام نمی دهند.« نيروهاى 
آموزش دهی  و  مشورت  وظيفه  امريكايی 

به نيروهاى افغان را به پيش می برند.

د هنـــد صدراعظـــم نرینـــدرا مـــودي 

بـــه شـــنبه او د یکشـــنبې پـــه ورځ د 

ــو د  ــړو هېوادونـ ــې د غـ ــس" ډلـ "برېکـ

مرشانـــو کوربـــه وي.

ـــد،  ـــل، روســـیه، هن ـــه کـــې برازی ـــه دې ډل پ

چیـــن او جنـــويب افریقـــا شـــاملېږي 

ـــه  ـــادي قدرتون ـــوي اقتص ـــړۍ ن ـــې د ن چ

ـــادي  ـــې اقتص ـــال ک ـــه ح ـــدو پ ـــا د غوړې ی

ـــږي. ـــل کې ـــه بل قدرتون

ــادي  ــه وزارت د اقتصـ ـــد د خارجـ د هن

اړیکـــو مـــرش امـــر ســـینها وايـــي، لـــه 

ــه د برېکـــس د  ــارزه بـ ــزم رسه مبـ ترورېـ

ـــوه  ـــث ی ـــې د بح ـــډه ک ـــه غون ـــو پ مرشان

ــئله وي. اصـــي مسـ

د هنـــد حکومـــت ښـــايي د برېکـــس د 

مرشانـــو پـــه غونـــډه کـــې د پاکســـتان د 

منـــزوي کولـــو لپـــاره بیـــا هـــم هڅـــې 

وکـــړي.

د څارونکـــو پـــه وینـــا، دا غونـــډه بـــه د 

هنـــد صدراعظـــم نرینـــدرا مـــودي تـــه 

پرهغـــو خطرونـــو د خـــرو کولـــو ښـــه 

ـــتان رسه  ـــه پاکس ـــې ل ـــړي چ ـــع ورک موق

پـــر ګـــډو پولـــو ورتـــه پېـــښ دي.

ډي[  ]ان  هنـــد  د  نـــن  ســـینها  امـــر 

تلویـــزون تـــه وویـــل، د برېکـــس د 

ــو  ــه نړیوالـ ــو مـــرشان بـ ــړو هېوادونـ غـ

اقتصـــادي او ســـیايس پرمختګونـــو تـــه 

کتنـــه کـــوي او د ترورېـــزم پـــر ضـــد د 

مبـــارزې څرنګوالـــی د دې کتنـــې یـــوه 

اســـايس برخـــه ده.

ــا، د دې  ــه وینـ ــو پـ ــدي مطبوعاتـ د هنـ

ــو  ــه د ټولـ ــې بـ ــای کـ ــه پـ ــډې پـ غونـ

ــه  ــډه اعالمیـ ــوه ګـ ــو یـ ــړو هېوادونـ غـ

ـــول  ـــزم ټ ـــې د ترورې ـــې چ ـــره ش ـــم خپ ه

ــدي. ــه وغنـ ــه بـ ــه او اړخونـ ډولونـ

مخکـــې داســـې ویـــل شـــوي و چـــې 

غـــړي  "برېکـــس"  د  ښـــايي  هنـــد 

ـــاورې  ـــه خ ـــتان ل ـــې د پاکس ـــوي چ وهڅ

ـــتي  ـــیمو تروریس ـــدي س ـــر رسح د دوی پ

ــدي. ــې وغنـ حملـ

ـــن ولســـمرش  ـــاور، د چی ـــه ب د څارونکـــو پ

يش جېـــن پینـــګ ښـــايي لـــه پاکســـتان رسه 

ـــه اړه د شـــک  ـــا پ ـــږدې ملګرتی ـــې نې د خپل

ـــري. ـــه نه ل ـــو عالق ـــدا کول ـــد پی اوتردی

ـــايي  ـــګ ښ ـــن پین ـــودي او يش جی ـــو م خ

ـــې  ـــواړي چ ـــتانه وغ ـــه پاکس ـــډه ل ـــه ګ پ

ــوی  ــله والو مخنیـ ــي وسـ ــو افراطـ د هغـ

وکـــړي چـــې د چیـــن پـــه بـــاور، د دې 

ـــاره  ـــو لپ ـــاريت الرې د رغول ـــواد د تج هې

ـــوالی يش. ـــډ پېښ ـــم خن ه

چیـــن غـــواړي چـــې د عربـــو ســـمندر 

تـــه د ۴۶ میلیـــارډ ډالـــرو پـــه ارزښـــت 

ـــې  ـــه خـــاوره ک تجـــاريت الر د پاکســـتان پ

ـــړي. ـــره ک تې

ــز  ــن څېړنیـ ــه ودرو ولسـ ــنګټن پـ د واشـ

مرکـــز کـــې د جنـــويب اســـیا د ســـیايس 

ــن  ــکل کوګلمـ ــي مایـ ــارو څارونکـ چـ

وايـــي، پـــه پاکســـتان کـــې د چیـــن 

ـــل يش  ـــه وکت ـــه ک ـــې ت ـــادي پانګون اقتص

ــي ده. ــنه طبیعـ ــګ اندېښـ ــو د پیکنـ نـ

د کوګلمـــن پـــه وینـــا، د پاکســـتان د 

ــدې  ــې او بـ ــاس ښـ ــر اسـ ــف پـ تعریـ

ــې د  ــواد کـ ــه دې هېـ ــې پـ ــي ډلـ افراطـ

چیـــن ګټـــو تـــه ګـــواښ دی.

ـــدي  ـــه 18 د هن ـــېپټمر پ د روان کال د س

پوځيانـــو پـــر یـــوه مرکـــز د وســـله والې 

حملـــې پـــه ځـــواب کـــې د هنـــد 

ــه د افراطـــي  ــور تـ ــتان لـ پـــوځ د پاکسـ

وســـله والو پرضـــد عملیـــات وکـــړل او 

ـــزوا  ـــیايس ان ـــالم اباد د س ـــدا راز د اس هم

هڅـــې يـــې پيـــل کـــړې.

خـــو د پاکســـتان پـــوځ د هنـــد پـــر 

پوځيانـــو پـــه وروســـتۍ حملـــه کـــې د 

الس درلودلـــو خـــر رد کـــړی دی.

ــد  ــي، هنـ ــت ویـ ــالم اباد حکومـ د اسـ

غـــواړي چـــې پـــه دې ډول پـــه هنـــدي 

ـــتونکي  ـــون غوښ ـــوه بیلت ـــې د ی ـــمیر ک کش

ــه  ــد لـ ــر ضـ ــل پـ ــیايس مـــرش د قتـ سـ

ــو  ــرو د خلکـ ــرايض مظاهـ ــو اعـ روانـ

ــام واړوي. پـ

ـــمیر  ـــدې کش ـــۍ الن ـــر واکمن ـــه ت ـــد پ د هن

ـــو  ـــر ۸۰ تن ـــې ت ـــه دې اعراضونوک ـــې پ ک

زیـــات ملکـــي وګـــړي ووژل او زیـــات 

ـــول. ـــان ش ـــمېر زخمی ش

پـــه ګـــوا کـــې د برېکـــس د غـــړو 

هېوادونـــو د مرشانـــو پـــه غونـــډه کـــې 

ــر  ــس والدیمیـ ــور رئیـ ــیې جمهـ د روسـ

ــوي. ــډون کـ ــم ګـ ــن هـ پوتیـ

ـــز  ـــه مرک ـــو پ ـــو څېړن ـــانګهاي د نړیوال د ش

کـــې د جنـــويب اســـیا د مطالعاتـــو د 

ـــې د  ـــي چ ـــینګ واي ـــرش ژاوګانش ادارې م

چیـــن او پاکســـتان حکومتونـــو د هغـــې 

تجـــاريت الرې امنیـــت تـــه پـــام زیـــات 

کـــړی دی چـــې چیـــن د عربـــو لـــه 

ــلوي. ــمندر رسه نښـ سـ

ـــه د  ـــې ک ـــړې چ ـــه ک ـــي زیات دې څیړونک

ـــي،  ـــه ن ـــت ښ ـــي وضعی ـــتان امنیت پاکس

یوشـــمیر اســـايس پـــروژې ، پـــه ځانګـــړي 

ـــه  ـــه ل ـــت ب ـــروژو امنی ـــي پ ډول د زیربناي

ــدې  ــو لـ ــړي نـ ــخ کـ ــډ رسه مخامـ خنـ

ـــره  ـــارزه ډي ـــد مب ـــر ض ـــزم پ ـــه د تروری امل

نـــږدې ده.

ــي  ــینها ویـ ــوري، امرسـ ــه لـ ــد لـ د هنـ

چـــې د برېکـــس د غـــړو هیوادونـــو 

ـــزم  ـــت، تروری ـــټ امنی ـــه د انټرن ـــرشان ب م

پرضـــد مبـــارزې او د انـــرژۍ د امنیـــت 

لپـــاره د همکاریـــو لـــه موافقـــې مالتـــړ 

وکـــړي.

مـــي  د  غړوهیوادونـــو  د  موافقـــې  دا 

ـــځ شـــوې دي. ـــت ادارو د مرشانوترمن امنی

ــو د  ــي ډلـ ــې د افراطـ ــتان کـ ــه پاکسـ پـ

ــنو رسه،  ــه اندیښـ ــه لـ ــه املـ فعالیـــت لـ

ــو  ــه ملګروملتونـ ــت لـ ــن حکومـ د چیـ

د هنـــد دا غوښـــتنه رد کـــړې چـــې پـــه 

پاکســـتان کـــې د جیـــش محمـــد ډلـــې 

ـــه  ـــتانو پ ـــعود د تروریس ـــا مس ـــرش موالن م

لســـت کـــې شـــامل يش.

ــور  ــې تـ ــد ډلـ ــر جیـــش محمـ ــد پـ هنـ

لګولـــی چـــې د دوي پـــه تـــر کنټـــرول 

ــتیو  ــه وروسـ ــې پـ ــمیر کـ ــدې کشـ النـ

ــود. ــې الس درلـ ــې یـ حملوکـ

هند به شنبه او د یکشنبې په ورځ 

د "برېکس" مرشانو کوربه وي

پاکستان طالبان متمایل به پروسة صلح را بازداشت کرده است
مقام هـاى پاكسـتانی تأييـد می كنند كه سـازمان 
اسـتخبارات ايـن كشـور سـه تن از مسـؤوالن 
ارشـد طالبـان را بازداشـت كـرده اسـت. خبـر 
بازداشـت مقام هـاى طالبـان بـه نقـل از منابـع 

ايـن گروه، روز چهارشـنبه نشـر شـد.  
طالبـان،  مالـی  مسـؤول  ثانـی  مالعبدالصمـد 
ايـن  پيشـين  نام نهـاد  ولسـوال  آغـا  سـليمان 
گـروه بـراى ولسـوالی دايكنـدى و مالعبـداهلل 
نانـی رييـس دادگاه عالـی طالبـان افـرادى انـد 
كـه از سـوى نظاميان پاكسـتانی دسـتگير شـده  

. ند ا
ايالـت  داخلـة  امـور  وزيـر  بوگتـی،  سـرفراز 
گفتـه  سـالم وطندار  بـه  پاكسـتان  بلوچسـتان 
كشـور  ايـن  اسـتخباراتی  ادارة  كـه  اسـت 
دليـل  بـه  را  ارشـد گـروه طالبـان  مقـام  سـه 
اختالف نظـر بـا مالهيبـت اهلل، رهبـر طالبـان و 
مخالفـت با روند صلح بازداشـت كرده اسـت.
ايـن  بـا رد  آگاهـان سياسـی  از  امـا شـمارى 
ادعـاى وزير داخلة ايالت بلوچسـتان پاكسـتان 
را  طالبانـی  همـواره  آى اس آى  می گوينـد، 
بازداشـت كـرده اسـت كـه بـه دور از نظـارت 
اين سـازمان بـا دولت افغانسـتان رابطـه گرفته 
و يـا عالقه منـد پيوسـتن بـه رونـد صلـح بوده 

. ند ا

می گويـد،  سياسـی  آگاه  تدبيـر،  كابل خـان 
ارشـد  مقـام  سـه  تنهـا  پاكسـتان  حكومـت 
طالبـان را بازداشـت نكرده اسـت، بلكه شـمار 
زيـادى از افـراد ديگـر اين گروه نيـز در مناطق 

مختلـف كويتـه دسـتگير شـده انـد.
از  پاكسـتان آن عـده  او، حكومـت  بـه گفتـة 
شـكنجه  و  بازداشـت  را  طالبـان  مقام هـاى 
سـازمان  بـا  هماهنگـی  بـدون  كـه  می كنـد 
جاسوسـی آن كشـور بـا دولت افغانسـتان و يا 
ديگـر كشـورها رابطـه برقـرار كننـد و يـا هـم 
موافـق روند صلح حكومت افغانسـتان باشـند.
كـه  می گويـد  سياسـی  آگاه  بشـر،  فـاروق 
از  تـن  سـه  پاكسـتان  اسـتخبارات  سـازمان 

بـا  مخالفـت  اتهـام  بـه  را  طالبـان  مقام هـاى 
رهبـر  از مالرسـول،  مالهيبـت اهلل و حمايـت 
شـاخة انشـعابی طالبان بازداشـت كرده اسـت.
بـه گفتـة آقـاى بشـر، مالهيبـت اهلل بـا اشـارة 
مالرسـول  امـا  می كنـد؛  عمـل  آى اس آى 

اسـت. پاكسـتان  مخالـف 
از سـوى  طالبـان  ارشـد  مقام هـاى  بازداشـت 
پاكسـتان در حالـی صـورت می گيـرد كـه بـر 
در  مالهيبـت اهلل  گزارش هـا،  برخـی  اسـاس 
رأس هيـأت بلندپايـه بـه روسـيه رفتـه اسـت. 
بـه بـاور آگاهان امـور سياسـی، طالبـان تالش 
دارنـد بـا توجـه بـه شـرايط كنونـی، حامـی 

باشـند. داشـته  مثـل روسـيه  قدرت مندتـرى 
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لیدا هادي 
ــرفت هاي  ــادي و پيش ــل اقتص ــه عوام ــم ك ــي مي كني ــي زنده گ ــروز در دنياي ام
روزافــزون فنــاوري، لحظــه بــه لحظــه منجــر بــه تغييــر و تحــول شــرايط شــغلِي 
مــا مي شــوند. پذيرفتــن هــر تغييــري به خصــوص در زمينــة كار، نيازمنــد 
فراگيــري مهارت هــاي خاصــي اســت. گاه ايــن تحــوالت شــغلي چنــان عميــق 
ــر قــرار  ــت تأثي ــز تح ــرد را ني ــي ف ــتند كــه تمامــي جنبه هــاي زنده گ هس
ــون  ــا، مره ــا آن ه ــد و هم ســويي ب ــرايط جدي ــرش ش ــن رو پذي ــد. از اي مي دهن
ــود.  ــرا و گشــاده خواهــد ب ــي پذي ــه نفــس و برخــورداري از روحيه ي اعتمــاد ب

اعتماد به نفس و تغيير 
ــه همــراه دارد،  ــات خاصــي ب ــا خــود شــرايط و مقتضي ــي ب ــد هــر تحول هرچن
ــي  ــا كم ــوان ب ــه مي ت ــت؛ بلك ــه آن پرداخ ــي ب ــة منف ــز از جنب ــد هرگ ــا نباي ام
اطمينــان بــه نفــس، آن را رونــدي رو بــه رشــد و مؤثــر تلقــي كــرد كــه بــا يــک 
زمينــة فكــري مناســب و پذيــرا، افــق روشــني بــه ســوى آينــدة شــغلي شــما ـ 
كــه تــا پيــش از ايــن تاريــک و تلــخ مي نمــود ـ مي گشــايد. برخــي افــراد ايــن 
ــد،  ــد مي پذيرن ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــه ك ــر از آن چ ــيار راحت ت ــرات را بس تغيي
ــت  ــه پش ــي ك ــته و ناكامي هاي ــخ گذش ــاي تل ــل تجربه ه ــه دلي ــا ب ــر م ــا اكث ام
سرگذاشــته ايم، در برابــر هرگونــه تحولــي بــه ســرعت اعتمــاد بــه نفــس خــود 
ــم.  ــي مي كني ــاس بي كفايت ــرايطي احس ــن ش ــم و در چني ــت مي دهي را از دس
ــاس  ــا احس ــراه ب ــس هم ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ــاس ع ــن احس ــات، اي ــب اوق اغل
ــوان در  ــن مســاله را مي ت ــود دل گرمــي و پشــتوانه اســت. ريشــة اصلــي اي كمب
دوران كودكــي جســت وجو كــرد. هنگامــي كــه شــما احســاس دل گرمــي كافــي 
ــش  ــراي دوري از چال ــيد، ب ــته باش ــووليتي نداش ــام مس ــرش و انج ــراي پذي ب
پيــش رو اقــدام مي كنيــد و بــه جــاي آن كــه خــود را درگيــر مســاله نماييــد، بــه 
ــه هــر طريقــي از  ــا ب ــه توانايي هــاي خــود مي كوشــيد ت دليــل عــدم اطمينــان ب

تعهــد و مســووليت جديــد ســر بــاز بزنيــد. 
ترس از شكست 

ــد  ــا چالش هــاي جدي ــراد هنــگام رويارويــي ب ــع عمده يــي كــه اف يكــي از موان
ــن  ــي اي ــل اصل ــرس از شكســت اســت. دلي ــه رو هســتند، ت ــا آن روب شــغلي، ب
ــد ممكــن اســت اشــتباهي را  ــن اســت كــه شــما احســاس مي كني موضــوع، اي

ــد.  ــرار نمايي ــاره تك ــده ايد، دوب ــته مرتكــب ش ــه در گذش ك
ــده ايد،  ــه ش ــه مصاحب ــوت ب ــدي دع ــة جدي ــرش حرف ــراي پذي ــه ب چنان چ
ــراي آن شــغل كامــاًل مناســب هســتيد. هيــچ كارفرمايــي  مطميــن باشــيد كــه ب
ــت الزم را  ــر او كفاي ــه نظ ــه ب ــخصي ك ــرف ش ــود را ص ــرژي خ ــت و ان وق
نــدارد، نمي كنــد. بنابرايــن اگــر در ايــن ميــان خــود را كــم ارزش تلقــي كنيــد، 
هر قــدر هــم كــه در كارتــان خبــره و كارآزمــوده باشــيد، بازهــم از عهــدة انجــام 
ــراي روز مــورد  ــه نفــس كافــي ب ــا اعتمــاد ب آن برنمي آييــد. پــس الزم اســت ب
ــه  نظــر آمــاده شــويد. اطمينــان داشــته باشــيد كــه اگــر توانايي هــاي خــود را ب
خوبــي بشناســيد و بــه آن هــا اعتمــاد كنيــد، جــاي هيــچ نگرانــي نخواهــد بــود. 

روز مصاحبــه فرامــوش نكنيــد كــه: 
ــراري  ــس بي ق ــت. پ ــم اس ــيار مه ــتد، بس ــما مي فرس ــم ش ــه جس ــي ك ـ پيام
نكنيــد و هــر چيــزي كــه در پيرامون تــان باعــث مشــغول شــدن شــما مي شــود 
ــن  ــت و هم چني ــر و دس ــكان دادن س ــاره و ت ــد. از اش ــود دور نمايي را از خ

پاهاي تــان بپرهيزيــد. 
ــرار  ــمي برق ــاط چش ــه ارتب ــر در جلس ــاي حاض ــام اعض ــا تم ــد ب ــعي كني ـ س
كنيــد. هنــگام مصاحبــه، برقــراري ارتبــاط از طريــق چشــم، صرف نظــر از كســي 

ــت دارد.  ــد، بســيار اهمي ــه پرســش مي كن ك
ـ نــكات مثبــت و مشــخصه هاي وجودي تــان را برشــماريد و روي آن هــا تأكيــد 

ــد.  ــام ببري ــان را ن ــا و دســتاوردهاي حرفه يي ت ــن موفقيت ه ــد. مهم تري كني

بخش نخسـت

ناصر فکوهی 
حركـت مطالباتـی زنـان در امـواج پـی در 
پـی از نيمـة قـرن نـوزده تـا امروز تـداوم 
ايـن  نمی تـوان  هرچنـد  و  اسـت  داشـته 
حركـت را بدون پيشـينة تاريخـی از جمله 
در قـرون وسـطا و فرايندهـاى موسـوم به 
»شـكار جادوگـران« و مسـايل گوناگـون 
دوراِن  در  امـا  دانسـت،  آن  بـه  مربـوط 
جديـد عمدتـًا در چنـد مرحلـه خـود را 
بـروز داده  كـه پسـا فمينيسـم را در رابطـه 

بـا آن هـا می تـوان درک كـرد. 
از  نيمـة قرن نـوزده تا ابتداى قرن بيسـتم، 
مطالبـات زنـان عمدتـًا اقتصـادى و بـراى 
برابـرى حقـوق كار و دسـتمزد در بـازار 
صنعتـی بـود كـه پـس از انقـالب فناورانة 
ايـن قرن، زنان را به صورت گسـترده وارد 
كارخانه جـات كـرده بـود، امـا بـه آن هـا، 
بـا اسـتفاده از باورهـاى مردانـه بـه ارزش 
كمتـر كار زنانـه حقوق نابرابـرى پرداخت 
بيسـتم،  قـرن  ابتـداى  از  امـا  می كـرد. 
خواسـته هاى  بـه  نيـز  سياسـی  مطالبـات 
پيشـيِن آن هـا افـزوده شـد. پـس از جنگ 
در  زنـان  گسـتردة  دوم، حضـور  جهانـی 
نظام هـاى دانشـگاهی امريكا، بـه مطالبات 
تحصيل كـرده  زنـان  زد:  دامـن  ديگـرى 
اين بـار خواهـان آن بودنـد كـه در حـوزة 
اجتماعـی و بـازار كار از »برابـرى كامل« با 
مـردان برخـوردار باشـند و بتواننـد به رغم 
باالتريـن  در  خـود،  زنانـه«ى  »موقعيـت 
داشـته  حضـور  اجتماعـی  جايگاه هـاى 
باشـند. بديـن ترتيـب، حركت فمينيسـتی 
دهه هـاى ۱9۶۰  تـا ۱98۰ بـا چهره هـاى 
در  دوبـووار  سـيمون  چـون  برجسـته يی 
بـا  امريـكا  در  فريدمـن  بتـی  و  فرانسـه 
بيولوژيـک  جنـس  مفهـوم  كـردن  جـدا 
)زن بوده گـی( از مفهـوم جنـس اجتماعـی 
)زنانه گـی(، اصـل را در حـوزة اجتماعـی 
يـک  مثابـة  بـه  را  زنانه گـی  و  داده  قـرار 
برسـاختة تصنعـی در جامعه يی مردسـاالر 
تلقـی كردنـد كـه بايد بـا آن مبـارزه كرد و 

كنـارش گذاشـت. 
پی يـی كـه  پـی در  امـواج جديـد و  امـا 
پـس از دهـة ۱9۶۰ و تـا امـروز بـه ويـژه 
در حوزة دانشـگاهی وجـود آمدند، بازهم 
را  نظـرات  از  ديگـرى  بـزرِگ  مجموعـة 
كالسـيک  فمينيسـِم  كـه  كردنـد  مطـرح 
را  پشـت سـر گذاشـته و بـه گونه هـاى 
مختلـف آن را نقـد و تكميـل می كردنـد. 
را  حـركات  ايـن  در  بـارز  چهره يـی 
ليـال  چـون  نظريه پـردازى  در  می تـوان 
 ،  )  Leila Abu-Lughod(ابولقـود
فلسـطينی تبار  امريكايـی  انسان شـناس 
مشـاهده كـرد كـه مسـالة حجـاب را در 
زنـان  شـدِن  اجتماعـی  از  شـكلی  قالـب 
كـه  می كنـد  مطـرح  اسـالمی  جوامـع  در 
بـه زنـان امـكان و آزادِى بيشـترى بـراى  
حضـور در سـاختارهاى مردانـه می دهد و 

نـه مانعـی بـراى ايـن حضـور.  
نظريـة ابولقـود بعدهـا خود را بـه صورت 
انتخـاب آزاد حجـاب بـه مثابة يـک مولفة 
كشـورهاى  مسـلمانان  ميـان  در  هويتـی، 
اروپايـی و امريـكا نشـان داد. در تقارنـی 
كامـاًل متضـاد بـا ايـن امـر، نيـز ما شـاهد 
آن بوديـم كـه گـروه بزرگـی از زنـان در 
بسـيارى از جوامـع حتـا در پيشـرفته ترين 
آن هـا بـه شـيوه هايی در سـبک زنده گـی 
خـود می پرداختنـد كه فمينيسـم كالسـيک 
از  می كـرد:  تحقيـر  را  آن هـا  به شـدت 
مسـابقات زيبايـی تـا مسـابقات بافنده گی 
آن هـم براى گروهی از زنـان تحصيل كرده، 
كـه كامـاًل از انديشـه هاى فمينيسـتی آگاه 
امـا بـا آن هـا مخالـف بودنـد و برعكـس، 
زنانه گـی خـود را بـه مثابـة يـک تفـاوت 
در آِن واحـد طبيعـی و فرهنگـی مطـرح 

می كردنـد. 
بـا  فلسـفی،  رويكـرد  ميـان،  ايـن  در 

دريـدا،  و  فوكـو  نظـرات  از  بهره گيـرى 
فراتـر رفتـن از مفهوم »برابرى« را پيشـنهاد 
می كـرد، بـه گونه يـی كـه تقابـل را نه فقط 
در بيولـوژى و روابـط اجتماعـی، بلكه در 
زبـان  در  جملـه  از  انديشـه  سـاختارهاى 
نيـز ببينـد. نظريه يـی كـه روان شناسـان و 
زبان شناسـان نيـز از چامسـكی گرفتـه تـا 
برخی از روان شناسـان جوان نظير سـوزان 
پينكـر )S.Pinker( بـر آن تأكيد داشـتند 
كـه تفـاوت را نبايـد لزومـًا ناشـی از تأثير 
مناسـبات هژمونيـک سـلطة مردانـه ديـد، 
بلكـه ايـن امـر می توانـد بـه سـاختارهاى 
متفـاوت در حـوزة بيولوژيـک و تركيـب 
آن هـا بـا فرهنـگ در قالـب انتخاب هـاى 
متفـاوت در سـبک زنده گـی بـراى زنـان 
نيـز مربـوط باشـد، مثـاًل زنانـی كـه خـود 
خواسـته و بـدون آن كـه ايـن امـر را يـک 
می دهنـد  ترجيـح  كننـد،  تلقـی  »ايثـار« 
بيشـتر وقت شـان را بـه كـودكان و همسـر 
ديگـرى  جبنه هـاى  بـه  يـا  و  خانـواده  و 
تـا  دهنـد  اختصـاص  خـود  زنده گـی  از 
روان شناسـان  خـود.  حرفه يـی  كار  بـه 
سـيمون  نيـز همچـون  ديگـرى  برجسـتة 
S. Baron-Co� كوهـن )بـارون- 

hen( )دانشـگاه كمبريـج( و سـارا بالفـر 
هـردى)S.B.Hrdy( )دانشـگاه هاروارد( 
نـوزادان  ميـان  اساسـی  تفاوت هـاى  بـه 
كـودک دختر و پسـر و همچنيـن افراد بالغ 
در زمينه هايـی چـون همدلی و دل سـوزى 
نسـبت  بـه ديگران و يـا ميـزان توانايی به 
تشـخيص احساسـات و عواطـف ديگران 
، بـر اسـاس تجـارب آزمايشـگاهی تأكيـد 

می كردنـد. 
امـا گرايـش سـومی نيـز وجـود دارد كـه 
differen� )موسـوم بـه »تفاوت گرايـان« 
cialiste( اسـت و در امريـكا گاه از آن 
 french( »بـا عنوان »فمينيسـم فرانسـوى
ايـن  می شـود.  بـرده  نـام   )feminism
گرايـش بـا حركت از مطالعـات روانكاوان 
كريسـتوا،  ژوليـا  ادبـی چـون  منتقـداِن  و 
روان كاوى را رويكـردى غربـی و مردانه و 
تحميـل شـده به جهـان تلقی می كنـد و بر 
تقابـل سـاختارهاى روانـِی زنـان و مردان 

بـه صـورت ريشـه يی تأكيـد دارد. 
سـرانجام می توان بـه چهره  هايـی جديدتر 

بـا انديشـه هايی خـاص نيـز اشـاره كـرد، 
فيلسـوف  همچـون  تأثيرگـذار  افـرادى 
Judith But� )امريكايـی جوديت باتلـر
»خـالف  معـروف  مفهـوم  و    )tler
بـر فراتـر رفتـن  جريـان«)queer(  كـه 
بيـن جنسـيتی  روابـط  در حـوزة  كنونـی 
از اشـكال متعـارف و رسـيدن بـه اشـكال 
مبهـم، نامتعـارف و متنوعـی از اين روابط، 
بـه مثابـة واقعيت هايـی هويت دهنـده بـه 
برخـی  در  معاصـر  اجتماعـی  گروه هـاى 
دانـا  يـا،  می گويـد.  سـخن  كشـورها  از 
بـا  كـه   )Donna haraway( هـاراوى 
كتـاب معروف خود »مانيفسـت سـايبرگ« 
)كـه به فارسـی نيز ترجمه و منتشـر شـده 
اسـت( از حركـت در جهـان معاصـر بـه 
سـوى ايجـاد )شـايد در چشـم اندازى نـه 
هويت هـاى  تصـور(  قابـل  غيـر  چنـدان 
هويت هـاى  بـا  انسان/ماشـين،  »تركيبـی« 
بـا  يـا  و  تركيبـی  يـا  مبهـم  جنسـی 

می گويـد.  سـخن  زيـاد،  انعطاف هايـی 
اسـت  تأمـل  قابـل  ميـان  ايـن  آن چـه در 
كـه  »حاشـيه«يی  اشـكال  به رغـم  اين كـه 
می شـود،  بيشـتر  روز  هـر  آن هـا  تعـداد 
حـال  در  دايـم  صـورت  بـه  ظاهـراً  مـا 
»متـن«  اشـكال  بـه  بازگشـت  مشـاهدة 
در  امـر  ايـن  هسـتيم.  »متعـارف«  يـا 
سـاختارهاى خويشـاوندى، بـراى مثال از 
اشـكال ازدواج و خانـواده گرفتـه تا توزيع 
باورهـاى  اجتماعـی،  روابـط  جغرافيـاى 
جديـد  معنويت گرايی هـاى  و  متافيزيكـی 
ايـن  اكنـون  پرسـش  می شـود.  مشـاهده 
اسـت كه آيـا چنين »بازگشـتی« بـه »متن« 
آيـا بـه همـان صـورت كـه خـود مطـرح 
شـكل  يـک  يـا  دارد  واقعيـت  می كننـد، 
جديـد و پسـا مـدرن ايديولوژيـک، يـک 
شـده،  دسـتكارى  رسـانه يی،  برسـاختة 
دسـتكارى كننـده و خود دسـتكارى كننده 
گروه هـاى  و  اجتماعـی  كنشـگران  در 
اجتماعـی اسـت؟ ديگـر آن كـه در چنيـن 
اشـكالی از گـذار مجـدد بـه »متـن«، نقش 
يـا  دهنـده  نظـم  و  قـدرت  هژمونی هـاى 
آن چـه بورديو سـاختارهاى سـاختارمند و 
و سـاختاردهنده می نامـد و وظيفـة آن هـا 
حفـظ جامعـه بوده گی اسـت، كجاسـت و 

بايـد آن هـا را تحليـل كـرد؟   چه گونـه 

فرصتي براي شدن

ACKUغلبه بر اضطراب در محيط کار



علي خوشه چرخ آراني 
عشـق و ارادت خالصانـه بـه قـرآن مجيـد و اوج بالغـت 
و هنـر ايـن كتـاب آسـماني و توجـه ويـژة سخن شناسـان 
و ادب ورزان و ذوق منـدان بـه آيـات نورانـي ايـن كتـاب و 
معـارف و معانـي و مبانـي و احـكام دل پذيـر آن در كنـار 
اعجـاز بـزرگ معنـوي كـه خـود آشـكارا همـه گان را بـه 
تحـدي فـرا مي خوانـد، زمينـه و بسـتري مناسـب گرديد تا 
پژوهشـگران و شـاعران مسـلمان براي بازنمايي زيبايي هاي 
هنـري و جلوه هـاي اعجـاز آن و بازگشـايي بطـون تـو در 
توي آن و شـرح و بسـط معارف و مباني فشـردة اين كتاب 
عزيـز، كوشـش ها و تالش هـاي زيـادي را در پـا گرفتـن 
بسـياري از دانش هـا اعـم از لغـت، صـرف، نحـو، بالغـت 
و بيـان، تفسـير، تأويـل، كالم و... آغـاز نماينـد و تأليـف و 

تصنيف هـاي فراوانـي را بـه رشـتة تحريـر درآورنـد. 
پيشـينة بهره گيـري و اثرپذيري سـخن وران پارسـي از قرآن 
بـه آغـاز پيدايـي و پاگيـري شـعر فارسـي در سـدة سـوم 
قـرآن  از  بهره گيـري  كـه  گونه يـي  بـه  مي رسـد،  هجـري 
در شـعر و سـروده، افـزون بـر اين كـه نشـانة دانشـمندي 
دليـل قداسـت  بـه  بـوده،  و علم انـدوزي و روشـن فكري 
و حرمـت مذهبـي و معنـوي، بـه سـروده هاي شـاعران نيز 
گونه يـي حرمـت و قداسـت مي بخشـيد و سـخن آن هـا را 
بـراي مردمـي كه بـه قرآن بـه ديدة حرمـت مي نگريسـتند، 
ارجمندتـر و پذيرفتني تـر مي سـاخت و از ايـن رو شـاعران 
پارسـي گوي بـه قصـد تبـرک و تيمـن و حرمـت و اسـتناد 
و استشـهاد و گاه بـه قصـد نشـان دادن علم وفضـل خويش 
سـروده هاي خـود را بـا گوهـر نورانـي آيـات قرآنـي آذين 
مي بسـتند، بـه گونه يـي كـه نشـانه هايي از اثرپذيري هـاي 
قرآنـي را در كهن ترين سـروده هاي فارسـي مي تـوان يافت. 
در ايـن مقالـه بـه شـيوه هاي اثرپذيـري شـاعران از قـرآن 

مي گـردد.  اشـاره 
۱ - اثرپذيري واژگاني؛ در اين شـيوه شـاعر در به كارگيري 

پاره يـي واژه هـا و تركيب هـا وامـدار قرآن اسـت. 
خـود  شـعر  در  را  تركيب هـا  و  واژه هـا  يعنـي 
مـي آورد كـه ريشـة قرآنـي دارنـد و مسـتقيم يـا 
غيرمسـتقيم بـه وسـيلة خود شـاعر، و يـا ديگران 
بـه زبان پارسـي راه يافتنـد و اگر قـرآن نبود زبان 
تركيب هـا  و  واژه هـا  آن  از  نيـز  پارسـي  ادب  و 
بـه طـور كلـي و يـا بـا معنـي ويـژة اسـالمي آنها 

بي بهـره بـود. 
اثرپذيـري واژگاني به شـيوة وام گيـري، ترجمه و 

برآيندسـازي بخش پذير اسـت. 
الـف( وام گيـري در ايـن شـيوه واژه يـا تركيـب 
قرآنـي بـه همـان سـاختار عربـي خـود و بـدون 
هيـچ دگرگونـي و يـا انـدک دگرگونـي لفظـي يا 
معنايـي بي آن كه سـاختار عربـي آن آسـيبي ببيند، 

بـه زبـان و ادب پارسـي راه مي يابـد:
نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس 
پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت 

حافظ 
كـه واژه تقـوا واژه يي قرآني اسـت كـه برگرفته از 
آيـه »و تـزودوا فان خيـر الزاد تقوي« »سـوره بقره 

آيه ۱97« اسـت. 
ب: ترجمه

در ايـن شـيوه شـاعر از بازگـردان فارسـي، واژه 
يـا تركيبـي قرآنـي بهـره مي گيـرد مثل واژه شـب 

 : قدر
آن شـب قـدر كـه گوينـد اهـل خلـوت امشـب 

ست  ا
يارب اين تأثير دولت در كدامين كوكب است 

حافظ 
كه بازگردان فارسي »ليلةالقدر« است. 

ج: برآيندسازي:
در ايـن شـيوه واژه يـا تركيبـي بي آن كـه خـود بـه صـورت 
واژه يـا تركيـب در قـرآن آمده باشـد، بـر پايه مضمـون آيه 
و يا داسـتاني قرآني سـاخته مي شـود. واژه هايي از قبيل »دم 
عيسـي«، »پيراهـن يوسـف«، »كلبه احـزان«، »طوفـان نوح«، 
»نامـه اعمـال«، »جهاد اكبـر«، »جهاد اصغـر«، و ... »اصحاب 

يميـن و شـمال« از اين مصـداق اند. 
۲ - اثرپذيـري گزاره يـي: كـه بـه دو گونـه اقتبـاس و حـل 

ست.  ا
الـف: اقتبـاس: در ايـن شـيوه گويندة گـزاره، يعنـي عبارتي 
قرآنـي را بـا همـان سـاختار عربـي بـي هيـچ گونـه تغيير و 
دگرگونـي يـا بـا انـدک تغييـري كـه در وزن و قافيـه ايجاد 

مي گـردد، در سـخن خـود جـاي مي دهـد: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 
هست كليد گنج حكيم 

نظامي 
مست عشقيم عيب ما مكنيد 

فاتقوا اهلل يا اولي االلباب 
خواجو كرماني 

ب: حـل: گاهـي تنگنـاي قافيـه و وزن و همچنيـن اشـتياق 
بـراي آذين بنـدي  تـا  اقتبـاس، گوينـده را وا مـي دارد  بـه 
سـخن خويـش بـه آيه، بيـش از پيـش آن ها را دسـت كاري 
و دگرگـون كنـد و چه بسـا سـاختار اصلـي آن هـا را هم از 
هـم بپاشـد. ايـن تغييـر و تحـول در بافـت آيـات كـه حـل 
يـا تحليـل ناميـده مي شـود، بيشـتر در اشـعار موالنـا يافت 

مي شـود: 

وين نفس جان هاي ما را همچنان 
اندک اندک درد از جنس جهان 

تااليه يصعد اطياب الكلم 
صاعداً منا الي حيث علم 

موالنا 
كـه مصـراع سـوم دگرگـون شـدة آيـه شـريفة »اليـه يصعد 
الكلـم الطيـب« )فاطـر ۰۱( »سـخن پاكيـزه بـه سـوي خدا 

اسـت.  مي رود« 
3- اثرپذيري گزارشي 

در ايـن شـيوه، گوينـدة مضمون آيـه را به دو شـيوه ترجمه 
يـا تفسـير به فارسـي گـزارش مي دهـد و گاه به شـيوه نقل 
قـول و بـا ذكـر نام گوينـده و گاه بي آن و از زبـان خود كه 

بـه گونه هـاي زير قابل تقسـيم اسـت. 
صـورت  بـه  فارسـي  بـه  آيـه  ترجمـه  ترجمـه:  الـف: 

بيـت:  ماننـد  آزاد،  صـورت  بـه  يـا  تحت اللفـظ 
يوم دين زلزلت زلزالها 

اين زمين باشد گواه حال ها 
مثنوي موالنا 

كـه ترجمة »يـوم تحدث اخبارهـا« )زلـزال 9( »زمين رازها 
و اخبـار خـود را باز مي گويد« اسـت. 

و  مايـه  يـا  را  آيـه  شـيوه سـخن ور  ايـن  در  تفسـير:  ب: 
مضمـون آن هـا را بـاز مي گشـايد و يـا شـرح و بسـط در 

ابيـات:  ماننـد  مـي آورد.  سـخن خويـش 
سه طاعت واجب آمد بر خردمند 
كه آن هر سه به هم دادند پيوند 
از ايشان است دل را شادكامي 

وز ايشان است جان را نيک نامي 
دل از فرمان اين هر سه مگردان 

اگر خواهي كه يابي هر دو كيهان 
يكي فرمان دادار جهان است 

كه جان راز و نجات جاودان است 
دوم فرمان پيغمبر محمد)ص( 
كه آن را كافر بي دين كند رد 
سيم فرمان سلطان جهان دار 
به ملک اندر بهاي دين رادار 

شـرح واره يي از آيـه شـريفه »يـا ايهاالذيـن آمنـوا اطيعوااهلل 
و اطيعواالرسـول و اولـي االمرمنكـم« )نسـاء 9۵( »اي اهـل 
ايمـان، پيـروي كنيـد خـداي را و پيـروي كنيـد پيامبر)ص( 

را و كارداران خـود را« اسـت. 
۴ - اثرپذيري الهامی ـ بنيادي 

در ايـن شـيوه، گوينـده مايـه و پايـة سـخن خويـش را از 
آيه يـي الهـام مي گيـرد و سـرودة خويـش را بـر آن نكتـة 
الهـام گرفتـه بنيـان مي نهـد و سـخني نـو مي پـردازد كـه 
آشـنايان، آن را بـا آيه يـي در ارتبـاط مي بيننـد، پيونـدي كه 
گاه تـا آن جـا نزديـک و آشـكار كـه سـخن را ترجمه يـي 
خيلـي آزاد از آيـه فـرا مي نمايـد و گاه آن چنـان دور و 
پنهـان كـه پذيرش اثرپذيري را دشـوار مي سـازد: مثاًل بيت: 

سود و زيان و مايه چو خواهد شدن زدست 
از بهر اين معامله غمگين مباش و شاد 

حافظ 
بنيـاد گرفته يـي از آيـه: »لكيـال تأسـوا علـي مـا فاتكـم و ال 
تفرحـوا بنـا اتيكم« )حديد ۲۲( »تا بر آن چه از دسـت شـما 
رفتـه انـدوه مخوريـد و بـر آن چـه به دسـت شـما رسـيده، 

شـادي نكنيد« اسـت. 
۵ - اثرپذيري تلميحي 

در ايـن شـيوه گوينـده سـخن خويـش را ماننـد اثرپذيـري 

الهامـي ـ بنيـادي ـ بـر پايـه نكته يـي قرآنـي بنا مي نهـد، اما 
بـه عمـد آن را بـا نشـانه و اشـاره يي همـراه مي سـازد و 
ايـن گونـه خواننـده اهـل دل و آشـنا را به آن چه بـدان نظر 
داشـته، راه مي نمايـد و چـه بسـا خواننـدة ناآشـنا را به كند 

و كاو و تحقيـق وامـي دارد مثـاًل بيـت: 
بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد 

تا خطاب ارجعي را بشنويد 
مثنوي موالنا 

تلميحـي بـه آيه »يـا ايتهاالنفـس المطئنـه ارجعـي الي ربک 
راضيـه مرضيـه« )فجـر 7۲ و 8۲(. »اي نفـس آرام يافتـه، 

خرسـند و خداپسـند بـه سـوي خـدا بازگـرد« اسـت. 
۶ - اثرپذيري تصويري 

در اين شـيوه شـاعر تصوير شـعر خويش را از قرآن به وام 
مي گيـرد و مـراد از تصويـر نقش آفريني هـا، سيماسـازي ها، 
اسـت  شـاعرانه يي  چهره بخشـي هاي  و  نگاره پردازي هـا 
كـه سـخن ور با خامـه خيـال و بر صفحـة سـخن مي نگارد 
زبـان  در  كـه  اسـت  همـان  آن  حاصـل  و  مي پـردازد  و 
ادب تشـبيه، اسـتعاره، مجـاز، كنايـه، تشـخيص و بـه طـور 
كلـي صـور خيـال خوانـده مي شـود. بنابريـن در اثرپذيـري 
تصويـري شـاعر تشـبيه، اسـتعاره يـا مجـازي را كـه در آيه 
آمـده، مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم در همـان حال وهـوا يـا در 
حال وهوايـي ديگـر بازمي سـرايد و يا سـخن خويـش را بر 
محـور و مـدار آن تصويـر، چـرخ مي دهـد و پـي مي ريـزد، 

بيت:  مثـاًل 
بيامد تهمتن بگسترد پر 

به خواهش بر شاه خورشيدفر 
شاهنامه 

تصويـر »پرگسـتردن« كـه كنايه يي از تواضـع و فروتني زياد 
اسـت، برگرفتـه از آيـه شـريفه »و اخفض لهما جنـاح الذل 
مـن الرحمـه«ـ  اسـراء، ۴۲. )از روي مهربانـي بـال فروتنـي 

بـر پدر و مادر فروگشـاي( اسـت. 
7 - اثرپذيري شيوه يي 

در ايـن گونـه اثرپذيري سـخن ور يكـي از شـيوه هاي بياني 
ـ بالغـي قـرآن را برمي گيـرد و سـخن خـود را بدان شـيوه 
ارايـه مي نمايـد. مقصـود هرگونـه شـگردي، ايـن اسـت كه 
سـخن را از سـطح زبـان به سـطح ادب و هنر فـرا مي برد و 
بر اثربخشـي و گيرايي آن مي افزايد؛ شـيوه ها و شـگردهايي 
كـه فنـون بالغـت و نقد ادبـي بررسـي و بازنمايـي آن ها را 

بـر دوش دادند. 
مي دانيـم كـه يكـي از شـيوه هاي بيانـي قـرآن كريـم، ايـن 
اسـت كـه پاره يـي از واژه هـا و عبـارات آن را مي تـوان بـه 
چنـد گونـه خوانـد بي آن كـه بـه درسـتي و شـيوايي آن هـا 
فـن  قرآن پژوهـان  زبـان  در  كـه  چيـزي  برسـد؛  آسـيبي 
قرايـت و اختـالف قرايـات نـام گرفتـه و از ديربـاز يكي از 
زمينه هاي گسـتردة قرآن پژوهي بوده اسـت. ايـن ويژگي در 
شـعر فارسـي نيـز نمونه هـا و نمودهايـي دارد كـه غزل هاي 
حافـظ مملـو از ايـن مـورد اسـت كه خواجه شـيراز شـايد 
ايهام گونـه گونه خوانـي را از گونـه گونـه خواني هـاي قرآن 
آموختـه و بـه شـيوايي و زيبايـي در سـخن خويـش بـاز 

مثاًل:  مـي آورد 
چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است 

روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم 
كـه مي تـوان بيـت را بـا هـر دو قرايـت »سـزا« و »سـرا« 
خوانـد كـه هـر دو زيبـا و درسـت اسـت كـه ايـن نمونه و 
سـاير غرفه هـا را مي تـوان بـا نمونه هـاي قرآنـي »مالـک و 

ملـک« »اخويكـم و اخـوي كـم« سـنجيد. 
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ابوبکر صدیق
حملـه بـر عـزاداران حسـينی در كابل و مزارشـريف 
بـا محكوميـت ملـی و بين المللی مواجه شـده اسـت. 
مقام هـاى حكومتـی، رهبران سياسـی، علمـاى دين و 
شـهروندان كشـور يكپارچـه اين حمـالت را محكوم 

كرده انـد. 
 هفتـة گذشـته در دو حملـة جداگانـه بـر مراسـم 
تاسـوعا و عاشـورا در كابـل و بلخ سـی تن كشـته و 

بيـش از صـد تـن ديگـر زخـم برداشـتند. 
آگاهـان معتقـد هسـتند كـه ايـن حمـالت بـه هدف 
افغانسـتان  در  مذهبـی  اختالفـات  بـه  دامـن زدن 
آنـان  گفتـة  بـه  كـه  پروژه يـی  می شـود.  راه انـدازى 

نـاكام اسـت.
برخـی از علمـاى دينی سـنی  و شـيعه نيز بـا محكوم 
كـردن حملـه بـر زائـران حسـينی می گوينـد كـه اين 
حمـالت نمی توانـد باعـث شـگاف ميـان مذاهب در 

افغانسـتان شود.
آنـان بـاور دارند كـه برخی از گروه ها بـا چنين كارى 
در تـالش ايجـاد شـگاف ميـان مذاهـب هسـتند؛ اما 
ايـن حمـالت باعـث نزديک شـدن مذاهـب مختلف 

در كشـور می شـود.
واعـظ بهسـودى از عالمـان اهـل تشـيع بـا مـردود 
عنـوان كـردن حملـه بـر دهـم محـرم، در مصاحبه با 
روزنامـه مانـدگار می گويد كه اين حمـالت از طرف 
افـراد و گروه هـاى انجـام می شـود كـه در عقب شـان 

قدرت هـاى بـزرگ قـرار دارند.
را  خـود  كـه  گروه هايـی  گفـت:  بهسـودى  آقـاى 
موحـد می داننـد و ديگـرى را مشـرک مرتكب چنين 

می شـوند. حمالتـی 
او افـزود: در حالـی كـه همـه مذاهـب اسـالمی اهل 
قبله انـد و اهلل )ج( را پرسـتش می كننـد و تكفيـرى 

نـدارد. وجود 
ايـن حمـالت قدرت هـاى  او، در عقـب  بـه گفتـه 
بـزرگ قـرار دارنـد و در حالـت بی خبـرى از افـراد 
گروه هـاى  كـه  حالـی  در  می شـود،  سوءاسـتفاده 
افراطـی از نشـانی هاى نامعلوم اين حمـالت را انجام 
می دهنـد؛ اما اگر نشـانی  مشـخص داشـته باشـند در 

برابر شـان عمـل متقابـل صـورت می گيـرد.
او ايـن حملـه را بـر ضد انسـانيت دانسـته بيـان كرد 
كـه گروه  هـاى افراطـی هرگـز بـه مقصد خـود با اين 

كار نمی رسـند.
دانشـگاه  اسـتاد  حامـد  كما ل الديـن  هم چنـان، 
كشـور  در  مذهبـی  مراسـم  بـر  حملـه  می گويـد: 
پاكسـتان ظهـور كرد كـه انديشـه تكفير يـک مذهب 
توسـط پيروان مذهـب ديگر اسـت و در حال حاضر 
ايـن وضعيـت در كشـور عراق و سـوريه نيز نشـأت 
كرده و آهسـته آهسـته داخل افغانسـتان شـده اسـت.
انديشـه تكفيـرى مذاهـب در  افـزود:  آقـاى حامـد 
دامـن  افراطـی  گروه هـاى  طـرف  از  نخسـت  قـدم 

زده می شـود و بعـداً كاربردهـاى عملـی آن از طـرف 
جوانـان مـورد اجـرا قـرار می گيـرد.

بـه گفتـه او، در افغانسـتان بزرگداشـت از دهم محرم 
جنبه فقهی و سياسـی به خود گرفته اسـت، در حالی 
كـه قيـام امام حسـين )ع(از طرف بيشـتر مسـلمان ها 
در آن وقت تأييد شـده و حكومت يزيد را نامشـروع 
می دانسـتند؛ امـا بزرگداشـت از دهـم محـرم جنبـة 

فقهـی به خـود گرفته و كوچک شـده اسـت.
ايـن اسـتاد دانشـگاه تصريـح كـرد كـه جنبـه فقهـی 
و سياسـی دادن بـه دهـم محـرم باعـث می شـود تـا 
مذاهـب ديگـر از ايـن بزرگداشـت دورى كننـد، حتا 
كـه چنيـن حمـالت را حملـه بـر كاروان شـيعه ها 

نند. بدا
آقـاى حامـد پيشـنهاد می كنـد كـه دهـم محـرم بايد 
در ميـان هـردو مذهـب شـيعه و سـنی به شـكل يک 
حادثـه تاريخـی توسـعه يابـد و از افـراط و تفريـط 

شـود. جلوگيرى 
آقـاى حامـد بيـان كـرد كـه وقتـی گانـدى می گويـد 
كـه از حضـرت حسـين الگـوى مبـارزه را می گيـرد، 
مذهـب اهـل سـنت نيـز ايـن الگـو را از خانـواده 

می گيـرد. )ص(  محمـد  حضـرت 
آقـاى حامـد تأكيـد كـرد كـه ايـن حادثـات باعـث 
تنش هـاى مذهبـی در افغانسـتان نمی شـود و پيـروان 
هـردو مذهـب در پهلـوى همديگـر بـا تسـامح تمام 

می كننـد.  زنده گـی 
پـس از حملـه به زيـارت ابواالفضل در كابل، امسـال 
بـوده  حسـينی  عـزاداران  بـراى  سـال  خونين تريـن 

ست.  ا
بعـد از حملـه انتحـارى بـه زيـارت سـخی، گـروه 
طالبـان اعـالم كرد كـه حملـه كار آن ها نبوده اسـت. 
چنانچه در سـال ۲۰۱۱ هـم، طالبان گفت كه حمالت 

روز عاشـورا كار آنها نيسـت. 
گـروه موسـوم بـه دولت اسـالمی )داعش(، كـه گفته 
می شـود شـاخه يی از آن در جنـوب افغانسـتان فعـال 
اسـت، مسـووليت حملـه بـه زيـارت سـخی را بـر 

دوش گرفـت اسـت.

شمارى از فعاالن مدنی و نماينده گان مردم كندز در 
سقوط  عامالن  اگر  كه  می دهند  هشدار  ملی  شوراى 
كندز مجازات نشوند، ممكن اين واليت براى بار سوم 

با فاجعة انسانی روبرو شود.
اين نماينده گان و فعاالن كندز از حكومت می خواهد 
را  كندز  اخير  امنی هاى  نا  عاملين  زودتر  چه  هر  تا 

دستگير و به محكمه بكشاند.
عبداهلل قرلق دبير مجلس سنا روز جمعه در نشست 
عدالت خواهی براى مردم كندز در كابل گفت: اكثر 
مناطق كندز هنوز هم در دست مخالفان مسلح قرار 

دارد.
افرادى كه غفلت كرده اند،  اگر  افزود:  قرلق همچنان 
با  بار سوم  براى  اين واليت  ممكن  نشوند  مجازات 

فاجعه انسانی روبرو شود.
دبير مجلس سنا گفت: اگر كسانی كه غفلت وظيفوى 
ما  كه  است  اين  نگرانی  نشوند،  مجازات  اند  كرده 
بارديگر با فاجعه روبر نشويم. بر اين اساس پيشنهاد 
عاملين  كه  است  اين  حكومت  رهبرى  به  ما  جدى 

بدبختی كندز را به پنجه قانون بسپارد.
اشتراک كننده گان اين نشست می گويند، درگيرى در 
و  تلفات  دارد  ادامه  سو  اين  به  روز  ده  از  كه  كندز 

خسارات زيادى به مردم وارد كرده است.
پس از ۱۰ روز درگيرى در كندز مقام هاى اين واليت 
می گويند كه وضعيت امنيتی در اين واليت به حالت 

عادى آن برگشته است.
اما شمارى از باشنده هاى اين واليت ابراز نگرانی كرده 

می گويند كه كندز هنوز هم در دست مخالفان مسلح 
قرار دارد، و به گفته آنان مردم نمی توانند كه با اطمينان 

خاطر به خانه هاى شان برگردند.
محمد امين ايماق يكی از بزرگان قومی كندز در اين 

مورد می گويد:
اما  گرفتيم  دوباره  را  كندز  ما  كه  می گويند  "اين ها 
مناطق چهار اطراف شهر همه طالب پر است آنان قبل 
از اين هم به اين مورد اكتفا كرده بودند حاال هم اكتفا 

می كنند كه كندز را گرفتيم."
عمليات هاى  كه  می گويد  افغانستان  دفاع  وزارت 
تصفيوى آنان در مناطق مختلف كندز جريان دارد و 

طالبان  دست  به  ديگر  بار  كندز  كه  می دهد  اطمينان 
مسلح نخواهد رفت.

محمد رادمنش معاون سخنگوى وزارت دفاع گفت:
"در پنج تا دوازده كيلومترى شهر كندز در نقاط مختل 
عمليات ما جارى است، عمليات تا وقتی ادامه خواهد 
داشت تا دشمنان تال و كم شوند، بناً به شما اطمينان 
می دهم كه چنين وضعيتی در كندز به وجود نخواهد 

آمد."
كه  شود  ثابت  اگر  می گويد،  افغانستان  دفاع  وزارت 
امنيتی در كندز غفلت وظيفوى كرده اند، با  مسئولين 

آنان بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
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بــازرس ويــژه امريــكا در امــور بازســازى افغانســتان 
ــرى  ــون دال ــد ده ميلي ــردارى چن ــيگار( از كالهب )س
ســه شــركت خارجــی از امريــكا در افغانســتان خبــر 

داد.
امــور  در  امريــكا  ويــژه  بــازرس  ســپكو  جــان 
ــا ســه  بازســازى افغانســتان، اعــالم كــرد: پنتاگــون ب
ــود كــه  شــركت  خارجــی قــراردادى منعقــد كــرده ب
ــق در  ــد حري ــاى ورودى ض ــاس آن گيت ه ــار اس ب
ــد  ــب كنن ــتان نص ــه افغانس ــاختمان وزارت داخل س
ــد  ــتاندارد و تأيي ــاى غيراس ــن شــركت ها دره ــا اي ام

ــد. ــب كرده ان ــده نص نش
ــن  ــه اي ــود دارد ك ــی وج ــزود: نگرانی هاي ــپكو اف س
ــد. ــردارى كرده ان ــكا كالهب ــت امري شــركت ها از دول

بــازرس ويــژه امريــكا در امــور بازســازى افغانســتان 
امريــكا  دفــاع  وزارت  مقامــات  بــه  نامه يــی  در 
گيت هــاى ورودى  نصــب  از  نگرانی هــاى خــود 
ضــد حريــق تأييــد نشــده در ســاختمان وزارت 
داخلــه افغانســتان و ديگــر پروژه هــاى بازســازى 
ــكا در  ــش امري ــی ارت ــروه مهندس ــارت گ ــت نظ تح

ــت. ــرده اس ــالم ك ــتان را اع افغانس
ــان و  ــركت هاى افغ ــا ش ــون ب ــه وى، پنتاگ ــه گفت ب
تركــی در دوبــی در زمينــه پروژه هــاى بازســازى 

ــود. ــرده ب ــد ك ــرارداد منعق ــد، ق ــت می كنن فعالي
رئيــس اداره ســيگار، افــزود: بازرســان ايــن اداره 
پــس از بازديــد از ســاختمان هاى وزارت داخلــه 
ــد  ــا در ورودى ض ــه صده ــد ك ــتان می گوين افغانس
ــر وزارت  ــاختمان مق ــده در ۲۵ س ــق نصــب ش حري
داخلــه افغانســتان تأييــد نشــده اند و داراى اســتاندارد 

ــتند. نيس
ســپكو ادامــه داد كــه بــه شــواهدى دســت يافتــه كــه 
نشــان می دهــد كارگــران برچســب هايی روى درهــا 

نصــب كرده انــد كــه ايــن درهــا اســتاندارد اســت.
ــوع  ــت: مجم ــن« گف ــرى بيك ــنگتن ف ــه »واش وى ب
هزينه هــاى پــروژه بازســازى كابــل در ابتــدا 9۰ 
ميليــون دالــر تخميــن زده شــد امــا ايــن ميــزان پــول 
ــق را  ــد حري ــاى ورودى ض ــاى گيت ه ــا هزينه ه تنه

پاســخگو نيســت.
پــروژه بازســازى كابــل در ســه فــاز انجــام شــد كــه 
هــر فــاز توســط يــک شــركت بازســازى به ســرانجام 
ــاز  ــزى« ف ــی گردي ــان »عبدالح ــركت افغ ــيد: ش رس
ــاز دوم و  اول، شــركت تركــی »يوكســل اينســات« ف
»ماكــرو ونتيــج لوانــت« فــاز ســوم را اجرايــی كردنــد.
اداره ســيگار گــزارش داد: در مجمــوع 93۴ درب 
ــه  ــاختمان وزارت داخل ــاخت س ــق در س ــد حري ض
ــدام از ۱۵3 درب  ــچ ك ــد و هي ــب ش ــتان نص افغانس
ــب  ــاز دوم برچس ــده در ف ــب ش ــق نص ــد حري ض

ــد. ــازنده را ندارن ــه س ــه كارخان تأييدي
در نامــه ايــن اداره بــه پنتاگــون آمــده اســت كــه 73۶ 
ــز داراى برچســب  ــاز ســوم ني در نصــب شــده در ف
بــا اطالعــات گمراه كننــده بــوده و بــه نظــر می رســد 
ــه ايــن دليــل نصــب شــده اند كــه  كــه ايــن دربهــا ب

ــند. ــر برس ــه نظ رســمی تر ب
ســپكو از مقامــات وزارت دفــاع امريــكا خواســت تــا 
بــا مقاماتــی كــه نصــب ايــن دربهــا را تأييــد كردنــد، 

برخــورد قانونــی مناســب صــورت گيــرد.

علمای دینی در پیوند به کشتار دسته جمعی زائران حسینی:

پروژة تفرقه اندازی مذهبی در افغانستان ناکام است

دبیر مجلس سنا:

عامالن سقوط کندز مجازات شوند

کالهبرداری ده ها ميليون 
دالری شرکت های خارجی 

از امریکا در افغانستان

ACKU
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ورزش

سازمان یونسکو با صدور قطع نامه یی، نبود پیوند میان یهودیت با مسجداالقصی 

این مکان رصفًا  که  تأکید کرد  و  به تصویب رساند  را  این سازمان  در شورای 

متعلق به مسلامنان است.

متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و  آموزشی  علمی،  سازمان  خارجۀ  شورای 

پیوندی  هرگونه  وجود  که  کرد  تصویب  را  قطع نامه یی  پیش نویس  )یونسکو(، 

استقبال  با  اقدام  این  می کند.  رد  را  مسجداالقصی  و  یهودیان  بین  تاریخی 

چشم گیر فلسطینیان و انتقاد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر ارسائیل همراه شده 

است.

شد.  تصویب  منفی  رأی   6 مقابل  در  مثبت  رأی   24 کسب  با  قطع نامه  این 

دو  دادند،  ممتنع  رأی  طرح  این  به  سازمان  این  عضو  کشور   26 که  درحالی 

کشور نیز در این رأی گیری رشکت نکردند. هم چنین کشور های امریکا، آملان و 

انگلیس به این طرح رأی منفی دادند.

را  قدس  در  دینی  اماکن  مدیریت  در  ارسائیل  عملکرد  نحوۀ  قطع نامه،  این 

مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان کرده است که قدس شهر مقدس مسلامن، 

مسیحیان و یهودیان است.

یونسکو در این قطع نامۀ خود بر ارتباط اسالم و مسجداالقصی تأکید و ادعاهای 

ارسائیلی دربارۀ روابط یهودیت با مسجداالقصی را رد کرده است.

در قطع نامۀ یونسکو آمده است که این مکان مقدس رصفًا متعلق به مسلامنان 

است و یهودیان هیچ ارتباطی با آن ندارند.

نیروهای  و  راست گرا  "افراط گرایان  بی وقفه  یورش  از  هم چنین  قطع نامه  این 

نظامی ارسائیلی" به مسجداالقصی به شدت انتقاد کرده است.

قرار است هیات مدیرۀ یونسکو متشکل از 58 کشور، دوشنبۀ آینده این طرح 

تصویب شده را دوباره به رأی گیری بگذارد.

از  منترش شده،  یونسکو  اینرنتی سازمان  پایگاه  در  که  قطع نامه یی  پیش نویس 

سوی الجزایر، مرص، لبنان، مراکش، عامن، قطر و سودان ارائه شده است.

در واکنش به این قطعنامه یونسکو، دفر نخست وزیر ارسائیل در بیانیه یی اعالم 

سازمان  این  امروز  دارد،  ادامه  یونسکو  در  بیهوده  و  پوچ  کرد: منایشنامه های 

قطع نامۀ گمراه کنندۀ دیگری صادر کرده که می گوید ملت ارسائیل هیچ ارتباطی 

با کوه معبد و دیوار غربی )دیوار ندبه( ندارند؛ هامنند این است که بگوییم که 

هیچ ارتباطی بین چین و دیوار بزرگ چین وجود ندارد و یا این که بگوییم هیچ 

ارتباطی بین اهرام ثالثه و مرص وجود ندارد.«

امریکا هم به این قطع نامۀ یونسکو به نفع فلسطینیان، واکنش نشان داده است. 

قطع نامۀ  با  واشنگنت  گفت:  امریکا  خارجۀ  وزارت  سخنگوی  تونر«  »مارک 

می کند،  رد  قدس  رشیف  حرم  یا  معبد  کوه  با  را  یهودیان  ارتباط  که  یونسکو 

مخالف است.«

انتونیـو گوتیـرش کـه بـه عنـوان دبیـرُکل جدیـد سـازمان ملـل متحـد انتخاب 

شـده اسـت، وعـده سـپرد کـه می خواهـد میـان کشـورها ُپـل بزنـد تـا آن ها بر 

اختالفات شـان فایـق آمـده و بـه وحـدت دسـت یابنـد. او در اول جنـوری 

جانشـین بـان کـی مـون می شـود.

مجمـع عمومـی ملـل متحد به اتفـاق آرا، انتونیـو گوتیرش را به عنـوان دبیرُکل 

جدیـد ایـن سـازمان انتخـاب کـرد. او قـول داد کـه تـالش می کنـد »میانجـی 

صـادق« و »ُپل زننـده« در مسـایل جهانی باشـد.

امـور  کمسـیاریای  و  پرتـگال  نخسـت وزیر  حیـث  بـه  ایـن  از  پیـش  کـه  او 

مهاجریـن ملـل متحـد کار کـرده اسـت، بـه تاریـخ اول جنـوری جانشـین بان 

کـی مـون می شـود. او زمانـی ایـن مقـام را بـه عهـده می گیـرد کـه جهـان بـا 

منازعاتـی از سـوریه گرفتـه تـا یمـن و سـودان جنوبـی و هم چنیـن بحران های 

بـرشی و مهاجـرت، تغییـرات اقلیمـی و چالش هـای انکشـافی مواجه اسـت.

گوتیـرش کـه بـرای یـک دورۀ پنـج سـاله دبیرُکلـی ملـل متحـد را بـه عهـده 

می گیـرد، بـه مجمـع عمومـی گفـت کـه او »از چالش هایـی کـه در برابـر ملل 

متحـد قـرار دارد و محدودیت هـای دبیرُکلی این سـازمان« کامـاَل آگاهی دارد.

او بـه مناینـده گان ۱۹۳ کشـور در ملـل متحـد گفـت: »مشـکالت دراماتیـک 

جهـان پیچیـدۀ امـروزی تنهـا می توانـد الهـام بخـش یـک رویکـرد فروتنانـه 

باشـد؛ رویکـردی کـه در آن دبیـرَکل بـه تنهایـی نـه به همه مسـایل پاسـخ داده 

می  توانـد و نـه می خواهـد کـه نظـر خـود را اعـامل کنـد؛ رویکـردی کـه در 

آن دبیـرُکل مسـاعی خـود را انجـام داده و میان جیگـری می کنـد تـا در یافـنت 

راه حلـی کـه بـه نفـع همـه طرف هـای دخیـل اسـت کمـک کـرده باشـد.«

گوتیـرش در مـورد منازعـه سـوریه گفـت کـه قدرت هـای جهانـی بایـد بـر 

اختالف هـای خـود فایـق آینـد تـا ایـن منازعـه   مشـتعل حـل شـود. منازعه یی 

کـه نزدیـک بـه ۴۰۰ هزار کشـته به جـا گذاشـته، میلیون هـا نفـر را آواره کرده و 

تهدیـدی بـرای صلـح جهانـی شـمرده می شـود.

گوتیـرش هم چنیـن ُهشـدار داد کـه جامعـۀ بین املللـی بایـد علیه تروریسـم و 

عوام گرایـی بیگانه سـتیز موضـع واحـد بگیـرد. او افزود کـه »تنـوع می تواند ما 

را کنـار هـم بیـاورد، نـه این که مـا را متفرق سـازد.«

او گفـت: »مـا بایـد مطمین باشـیم کـه می  توانیم ائتـالف میان همـه گروه های 

تروریسـتی یـا افراطی هـای خشـن در یـک جانـب و اظهـارات عوام گرایانـه و 

بیگانه سـتیزانه در جانـب دیگـر را درهم بشـکنیم. ایـن دو یک دیگـر را تقویت 

می کننـد و مـا بایـد قادر باشـیم که بـا قاطعیـت علیه هـر دو مبـازره کنیم.«

گوتیـرش هم چنیـن قـول داد که برای برابری جنسـیتی در ملـل متحد نیز تالش 

می کنـد. فعـاَل تنها ۲۵ مقام ارشـد این سـازمان را زنان رهـری می کنند.

ننگیالی عثمانی

در نخست می خواهیم معرفی كاملی از شما داشته باشیم.
ــتة  ــكاران رش ــی از ورزش ــا و يك ــت كاپيس ــت، زادة والي ــد وطن دوس ــار احم نث
ــردم و در  ــاز ك ــاله گی ورزش را آغ ــتم. از نُه س ــن هس ــارزات تن به ت ــدو و مب كمان

ُكل ۱7 ســال می شــود كــه در رشــته هاى مختلــف ورزش می كنــم.
مبارزات تن يه تن چه نوع ورزشی است؟

ــی دارد و مســابقات آن  ــد نظام ــه بيشــتر بُع ــته يی اســت ك ــن، رش ــارزات تن به ت مب
ــن رشــته يكــی از  ــش برگــزار می گــردد. اي ــی و ارت ــا در بخش هــاى نظام ــز تنه ني

ــد.  ــه حســاب می آي ــز ب ــان ني ــاى جه ــن ورزش ه خطرناک تري
كــدام رشــته های ورزشــی را تــا بــه حــال تجربــه كرده ايــد و چــه 

داريــد؟ دســتاوردهايی 
ــو،  ــه، كانكف ــه كارات ــه ام، از جمل ــه ورزش پرداخت ــی ب ــتة ورزش ــن رش در چندي
ــود  ــه ب ــی ام كارات ــتة ورزش ــن رش ــه اولي ــی ك ــس و پهلوان ــک بك ــت زنی، كي مش
ــدوى نظامــی هــم  ــكا در بخــش كمان ــه كشــور امري ــل ب ــراى تحصي ــن ب اســت. م
ــرده ام  ــن ك ــو تمري ــاى و جوجيت س ــاى موى ت ــال ورزش ه ــدت ۵ س ــه ام و م رفت
ــن  ــودى آن اي ــة وج ــه فلس ــت ك ــی اس ــی و تخنيك ــته يی علم ــو رش –جوجيت س
ــد،  ــف می توان ــدام و ضعي ــک انســان الغران ــک، ي ــم و تخني ــاد عل ــه بربني اســت ك
قومی تريــن انســان را شكســت دهــد-. در نخســتين مســابقة خارجــی ام در 
ــردم و  ــتراک ك ــی« اش ــی 3۶۰ مرتبه ي ــک كماندوي ــا »تكني ــن ي ــابقات تن به ت مس
ــدم و  ــناخته ش ــت زن ش ــرى مش ــت زنی، بهت ــش مش ــور در بخ ــن ۱۲۰ كش در بي
ــاى دارم،  ــابقات موى ت ــال از مس ــتارة ط ــک س ــت آوردم. ي ــره را به دس ــتارة نق س
چهــار ريــكارد از مســابقات كماندويــی در بخــش عبــور از دريــا، عبــور از بحيــرة 
ــناخته  ــكار ش ــر ورزش ــن م ــابقات بهتري ــن مس ــه در اي ــک و ِگل آب دارم ك كوچ
شــدم، قابــل يــادآورى اســت كــه در ايــن مســابقات، گاهــی افــراد كماندويــی يــا 

ــد! ــم ناپدي ــا ه ــوند و ي ــرق می ش غ
3۶ كــپ قهرمانــی در رشــته هاى ورزشــی كماندويــی به نــام ارتــش و مــردم 
افغانســتان در دانشــگاه نظامــی ايــاالت متحــدة امريــكا از آدرس مــن ثبــت اســت. 
ــزار  ــی در كشــور برگ ــاى امريكاي ــه در يكــی از كمپ ه ــارزات آزاد ك در رشــتة مب
ــف  ــتم دو حري ــابقه توانس ــردو مس ــه در ه ــتم ك ــابقه داش ــود، دو مس ــده ب گردي

ــم. ــود كن ــی را از آن خ ــد قهرمان ــر بن ــت داده دو كم ــی ام را شكس امريكاي
ــودم، پنــج ورزشــكار  ــكا ب ــاالت متحــدة امري ــی كــه مصــروف تحصيــل در اي زمان
ــش دادم  ــش چال ــر پنج ــراى ه ــد، ب ــا بودن ــا م ــراه ب ــز هم ــد ني ــژة پولن ــة وي قطع
ــكار را  ــج ورزش ــر پن ــه ه ــوم، خوش بختان ــگ ش ــا وارد رين ــا آن ه ــرم ب ــه حاض ك
شكســت دادم و ايــن امــر ســبب شــد كــه وزيــر دفــاع كشــور پولنــد شــخصًا از مــن 

ــرد. ــز ك ــی ني ــتايش و قدردان ــن س ــد و از م ــدن كن درخواســت دي
ــة  ــاى پنج گان ــتيم. ورزش ه ــتراک داش ــز اش ــه ني ــاى پنج گان ــابقات ورزش ه در مس
ــج  ــه از پن ــج مرحل ــه می شــود كــه در آن، پن ــكار ورزشــيی گفت ــک پي ــه ي مــدرن ب
ــيربازى  ــد از شمش ــه عبارت ان ــج مرحل ــن پن ــردد. اي ــام می گ ــی انج ــته ورزش رش
اِپِــه، تيرانــدازى بــا تفنگ چــه، شــناى آزادِ ۲۰۰ متــر، پــرش بــا اســب و دو 
صحرانــوردى 3 كيلومتــر. مــن در رشــته هاى شــناى آزاد، تيرانــدازى بــا تفنگچــه و 
۲۰۰ متــر اشــتراک كــردم كــه مقــام اول و جايــزة بهتريــن مــرد كمانــدو را از ايــن 

ــت آوردم. ــه دس ــا ب بازى ه
ــی  ــو، پهلوان ــت زنی، جوجيت س ــته هاى مش ــابقه هايم در رش ــن مس ــره آخري بالخ
ــی  ــن رشــته ها دســت آوردهــاى خوب ــه در تمــام اي ــود ك و شــنا در ســال ۲۰۱۵ ب
داشــتم كــه برجسته ترين شــان يــک كــپ از ايــاالت متحــدة امريــكا بــه نــام ارتــش 

ملــی افغانســتان اســت.
خوب است اندكی در مورد دستاوردهاى داخلی تان نيز بدانيم.

ــه،  ــته هاى كارات ــه در رش ــته ام، از جمل ــادى داش ــابقات زي ــور مس ــل كش در داخ
ووشــو، كانفــو، شــنا و جيمناســتيک. مــن نخســتين ورزشــكارى هســتم كــه بــا يــک 
چالــش يــا –چلينــچ- مســير كابــل الــی كاپيســا را بــدون وقفــه در هشــت ســاعت 
طــی كــرده ام. از تيــم ملــی ارتــش كشــور پنــچ مــدال طــال و ســه مــدال نقــره شــامل 
ــاى  ــره در بخش ه ــال و نق ــامل ط ــدال ش ــت و در ُكل ۴۰ م ــاى اس ــت آورده دس

مختلــف ورزشــی كســب كــرده ام. 
در مــورد تحصيــالت و آموزش هاى تــان هــم بــراى خواننــده گان روزنامةمــان 

ــد. بگوي
بعــد از تمــام كــردن دورة دبيرســتان، بــراى ادامــة تحصيــل بــه كشــور امريــكا رفتــم، 
ــكا  ــاالت متحــدة امري ــی اي ــن دانشــكاه نظام ــی در معتبرتري آن جــا در بخــش نظام
بــراى ۵ ســال تحصيــل كــردم. بعــداً وارد انســتيتيوت زبان هــاى ايــن كشــور شــدم 
ــی  ــش مل ــاٌل در ارت ــه دســت آوردم. فع ــد ب ــتيتوت، كارشناســی ارش ــن انس و از اي

افغانســتان شــامل خدمــت هســتم.
ــان  ــه دســت آوردن آرزوهای ت ــزی شــما را در ب ــان چیســت، چه چی دريافت ت

انگیــزه داد و كمــک كــرد؟
بــاور مــن ايــن اســت كــه هــركارى ُدشــوار اســت، امــا ناممكــن نيســت. هميشــه 
ــدا،  ــه خ ــوكل ب ــا ت ــم. ب ــات باش ــيم اوق ــا تقس ــه و ب ــا برنام ــا ب ــرده ام ت ــالش ك ت
صداقــت، پشــتِ كار و اعتمــاد بــه نفــس، وارد ميــدان شــده ام. چيــزى كــه فراموشــم 
ــمال-  ــد ش ــور احم ــم –ن ــرادر بزرگ ــژه ب ــواده به وي ــت خان ــه حماي ــود، اين ك نش
ــزه داده  ــل انگي ــه ورزش و تحصي ــرا ب ــه م ــوده ك ــی ب ــن نيروي ــی از قوى تري يك

اســت.
پیام تان برای جوانان و ورزشکاران چیست؟

ــاًل  ــن حــرف كام ــد، اي ــرات جامعه ان ــتون فق ــان س ــه جوان ــده ك ــه ش هميشــه گفت
ــا  ــود ت ــالش ش ــد ت ــتند، باي ــان هس ــور جوان ــن كش ــازان اي ــت؛ آينده س ــق اس دقي
ــدة  ــم، آين ــان به جــا بگذاري ــه نســل هاى بعدى م ــک از خــود ب ــراث خــوب و ني مي
خــوب بــا آمــوزش و پــرورش و ورزش ميســر اســت، بنــٌا جوانــان مســووليت دارند 
ــت دارى  ــا امان ــه عهدةشــان ســپرده شــده اســت را ب ــی كــه ب ــت و وظيفه ي ــا امان ت

ــد. ــه نســل هاى بعــدى پيشــكش كنن تمــام ب

یونسکو:

»مسجداالقصی« صرفًا متعلق 
به مسلمانان است

دبيرُکل جدید ملل متحد 

جهان را به وحدت برای صلح فراخواند

نثار احمد وطن دوست:

36 کپ قهرمانی دارم 

یعقوب ابراهیمی

برنامه هــاى جنگــِی  داراى  داعــش  اســتراتيژى 
ــوزة  ــالمی و ح ــک اس ــوزة ممال ــه در ح جداگان
اســالمی،  ممالــک  در  اســت:  غربــی  ممالــک 
ــی  ــاى فرقه ي ــدازِى جنگ ه ــا و راه ان ــدازِى دولت-ملت ه بران
بيــن ســنی ها و شــيعه ها و در ممالــک غربــی، ترويــج ذهنيــِت 

ــلمانان! ــلمانان و غيرمس ــن مس ــی بي ــمنِی تاريخ دش
يــا  اســالم گرايی  در  اســتراتيژى  ايــن  عقيدتــِی  بنيه هــاى 
ــِغ  ــلفی/وهابی ريشــه دارد. تبلي ــروف س ــوژِى مع ــان ايدئول هم
ــِی  ــركوب گر، از عناصــر اصل ــی و س ــمن خيال ــِت دش موجودي
ــه  ــی ب ــون وهاب ــمن در مت ــن دش ــت. اي ــوژى اس ــن ايدئول اي
دشــمن داخلــی و دشــمن خارجــی تقســيم شــده كــه براســاس 
آن، شــيعه ها و دولت-ملت هــاى ممالــک اســالمی دشــمن 

داخلــی و "ايتــالف يهودى-صليبــی" دشــمن خارجی انــد.
ــن  ــه اي ــل ب ــا توس ــد دارد ب ــش قص ــالمی، داع ــک اس در ممال
ايدئولــوژى، جنگ هــاى فرقه يــی بيــن ســنی ها و شــيعه ها 
در  انتقام جويــی  ترويــج حــس  از طريــق  و  زده  دامــن  را 
ــرده  ــه ك ــدرو رخن ــنی هاى تن ــات س ــيعه، در حلق ــع ش جوام
ــد  ــی قص ــک غرب ــور، در ممال ــد. همين ط ــكرگيرى كن و عس
دارد بــا راه انــدازى تبليغــات ضــد غربــی و حمــالت انتحــارى، 
تعقيــب  و  امنيتی ســازى  بــه  وادار  را  غربــی  دولت هــاى 
ــن  ــام را در بي ــب انتق ــق، ت ــن طري ــاخته و از اي ــلمانان س مس
ــه عســكرگيرى  ــن اســتراتيژى ب ــد. اي ــان مســلمان داغ كن جوان
ــی  ــک غرب ــش در ممال ــتِی داع ــاى تروريس ــاد پناهنگاه ه و ايج

ــت. ــرده اس ــادى ك ــک زي كم
حملــه بــر شــيعه ها در كابــل و بلــخ، در چارچــوب اســتراتيژِى 
داخلــِی داعــش و ايدئولــوژى مشــروعيت بخش آن يعنــی 
ــن  ــه اي ــا ن ــت. ام ــح اس ــل توضي ــی قاب ــالم گرايی، به خوب اس
ــت دارد  ــتان مقبولي ــة افغانس ــداز در جامع ــوژى تفرقه ان ايدئول
و نــه تاريــخ توســعة سياســی-اجتماعی افغانســتان گــواه 
ــخ افغانســتان  ــن كشــور اســت. تاري ــودن آن در اي ــی ب پذيرفتن
ــرِى  ــخ تســاهل و هم ديگرپذي ــش، تاري ــج قلقی هاي ــام ك ــا تم ب
ــه  ــخ، حمل ــل و بل ــيعه ها در كاب ــر ش ــه ب ــت. حمل ــی اس مذهب
بــر تســاهل و روادارِى مذهبــی در افغانســتان اســت. بنابــر ايــن، 
شــهروندان افغانســتان، صرف نظــر از تعلقــات سياســی-مذهبی، 
بايــد بــا صراحــت بــه فرقه گرايــی مذهبــی و ايدئولــوژِى 
ــان ماتــم زدة  ــار هموطن ــه گفتــه و در كن مشــروعيت بخش آن، ن
ارتبــاط  و  فرقه يــی  دشــنام پراگنی هاى  بايســتند.  خويــش 
ــور  ــط تن ــة افغانســتان، فق ــه جامع ــی ب ــتيزِى وهاب دادن شيعه س

داعــش را داغ می كنــد.

ملک ستیز

شکست در جنگ چیست؟.
آســيب  جنــگ  جغرافيــاى  در  شــهروندان  وقتــی 
ــمن  ــع دش ــه نف ــگ ب ــاى جن ــی جغرافي ــد، وقت می بينن
جنــگ  ميدان هــاى  در  رزمنــده گان  وقتــی  می شــود،  محــدود 
ــا رزمنــده گان  ــده ب خســته و گرســنه می شــوند، وقتــی رابطــهء فرمان
ــی  ــن نمی شــود، وقت ــی مهمــات جنگــی تامي ــف می شــود، وقت ضعي
هم آهنگــی ميــان نبــرد هــاى زمينــی و فضايــی نــاكام می شــود، وقتــی 
ــاى  ــا نهاده ــی ب ــفی و جنگ ــتخباراتی، كش ــاى اس ــی نهاده هم آهنگ
غيــر نظامــی از هــم می پاشــد، وقتی كــه شــناخت اســتراتژيک 
ــه  ــگ اراي ــی از جن ــف سياس ــی تعري ــت، وقت ــر نيس ــمن ميس از دش
نمی شــود، وقتــی رهبــران مشــغول جنــگ سياســی هســتند، شكســت 
بــه ســراغ جنگنــده گان در جبهــات می آيــد. هــر شكســت در جنــگ، 
ــگ  ــران جن ــه مدي ــد. در صورتی ك ــروزى بيانجام ــه پي ــد ب می توان
ــگ  ــاى جن ــهروندان در جغرافي ــد. ش ــی كنن ــت را آسيب شناس شكس
ــروزِ جنــگ خواهــد  ــد، آن طــرف پي ــرار گرفتن ــا هــر طرفــی كــه ق ب
ــر از همــه اســت. نخســت  ــوع شكســت در جنــگ رايج ت ــود. دو ن ب
ــود.  ــاب می ش ــت خط ــذرا و مؤق ــه شكســت گ شكســت موجــی، ب
ــل  ــود، تبدي ــی ش ــت آسيب شناس ــوع شكس ــن ن ــه اي در صورتی ك
ــت ها  ــت. استراتژيس ــكان نيس ــه دور از ام ــروزى ب ــه پي ــردن آن ب ك
ــروزى  ــراى پي ــرى را ب ــاى بهت ــگ، تاكتيک ه ــل جن ــا بررســی عوام ب
در برابــر شكســت اســتفاده می برنــد. گونــهء دوم شكســت، شكســت 
ــرش،  ــا پذي ــرد و ب ــردم می پذي ــت را م ــن شكس ــت. اي ــد اس منجم
ــه  ــن گون ــر اي ــروزى در براب ــوند. پي ــم راه می ش ــا دشــمن ه ــا ب آن ه
ــه   ــر پيمان ــه ه ــا ب ــد. در اين ج ــر نمی رس ــه نظ ــل ب ــت، محتم شكس

ــود. ــر نمی ش ــروزى ميس ــد، پي ــراه باش ــی هم ــت جهان ــه حماي ك
از ايــن رو استراتژيســت ها بــه ايــن بــاور هســتند كــه مجريــان 
ــخير  ــهء تس ــت جبه ــد: نخس ــه بجنگن ــه جبه ــد در س ــا باي جنگ ه
ــاى  ــنده گان در جغرافي ــروع باش ــی و ارادهء مش ــاى اجتماع ذهنيت ه
جنــگ. دوم، جبهــهء حمايت هــاى اقتصــادى، اجتماعــی و فرهنگــی 

ــی.  ــاى نظام ــهء نبرده ــوم جبه ــی و س ــاختارهاى تامينات ــراى س ب
ــگ  ــال نشــوند، جن ــگ فع ــان و هم آهن ــه هم زم ــه جبه ــن س ــر اي اگ

ــود ــه می ش ــت مواج ــه شكس ب

فیـسبـوک نـــامــه
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ــراز نگرانی از  ــ ــيه با اب ــ ــس  جمهور روس ــ ريي
ــكو و  ــ ــتان اعالم كرد كه مس ــ ــاع افغانس ــ اوض
همكارى هاى  ــا  ــ ت ــد  ــ دارن تمايل  ــو  ــ دهلی ن
ــم در  ــ ــه در زمينه مبارزه با تروريس ــ چندجانب

دهند. ــترش  ــ گس را  افغانستان 
ــيه،  ــ روس رييس جمهور  ــن  ــ پوتي ــر  ــ والديمي
ــتان  ــ افغانس اوضاع  ــت:  ــ گف ــپوتنيک  ــ اس به 
ــت  ــ شكس ــراى  ــ ب و  ــت  ــ اس ــده  ــ نگران كنن

مواد  ــاق  ــ قاچ و  ــرى  ــ افراطی گ ــم،  ــ تروريس
ــع" دارد. ــ ــات قاط ــ ــه "اقدام ــ ــدر نياز ب ــ مخ

ــكو و دهلی نو نظر  ــ ــد كرد كه مس ــ پوتين تأكي
ــرورت حمايت از  ــ ــتركی در خصوص ض ــ مش
ــاس قوانين  ــ ــی« براس ــ ــاى صلح مل ــ »تالش ه

دارند. ــی  ــ بين الملل
ــيه تمايل دارند تا  ــ ــه داد: هند و روس ــ وى ادام
ــر را در زمينه  ــ ــاى چند جانبه موث ــ همكارى ه
ــائل امنيت  ــ ــتان در حل مس ــ حمايت از افغانس
ــواد مخدر،  ــ با م ــاد ظرفيت مبارزه  ــ ايج ملی، 
دهند. اجتماعی گسترش  و  اقتصادى  ــعه  ــ توس
ــود  ــ ــن در حالی مطرح می ش ــ ــارات پوتي ــ اظه
ــتان  ــ افغانس ــمال  ــ اخير ش ــه در هفته هاى  ــ ك
ــورد حمالت  ــ ــدوز و جوزجان م ــ قن به ويژه 

ــت. ــ اس گرفته  قرار  طالبان  ــترده  ــ گس

جديدتريــن نظرســنجی انجــام شــده بعــد از 
دوميــن مناظــره كانديداهــاى رياســت جمهــورى 
امريــكا نشــان داده كــه برتــرى هيــالرى كلينتــون 
بــر رقيــب جمهــورى خواهــش دونالــد ترامــپ در 
ميــان راى دهنــدگان احتمالــی بــه هشــت درصــد 

رســيده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزارى رويتــرز، براســاس يــک 
نظرســنجی جديــد انجــام شــده از ســوى رويتــرز 
/ ايپســوس از هــر پنــج راى دهنــده جمهوريخــواه 
ــن  ــارات موه ــه اظه ــته ك ــده داش ــر عقي ــک نف ي
رياســت  كانديــداى  ترامــپ،  دونالــد  اخيــر 
جمهــورى حــزب جمهوريخــواه موجــب از بيــن 
ــورى  ــت جمه ــراى رياس ــت او ب ــن صالحي رفت

می شــود.
ايــن نظرســنجی سراســرى بالفاصلــه بعــد از 
دوميــن مناظــره كانديداهــاى رياســت جمهــورى 
امريــكا طــی يكشــنبه شــب هفتــة گذشــته انجــام 

شــده اســت.
ــنبه  ــه ش ــش روز س ــه نتايج ــنجی ك ــن نظرس اي
ــون  ــالرى كلينت ــه هي ــان داده ك ــده نش ــر ش منتش
نامــزد رياســت جمهــورى دموكرات هــا در حالــی 
كــه تــا چنــد روز پيــش برتــرى پنــج درصــدى بــر 
ترامــپ داشــت اكنــون ايــن برتــرى را بــه هشــت 

درصــد رســانده اســت.
ــنجی  ــن نظرس ــدگان در اي ــركت كنن ــان ش از مي
ــی  ــداى اصل ــن دو كاندي ــه بي ــه اينك ــخ ب در پاس
انتخابــات رياســت جمهــورى امريــكا كــدام يــک 
ــد  ــوان كردن ــد عن ــد، ۴۵ درص ــاب می كنن را انتخ

ــی  ــون هســتند در حال ــالرى كلينت ــی هي ــه حام ك
كــه 37 درصــد از ايــن راى دهنــدگان احتمالــی از 
دونالــد ترامــپ حمايــت كردنــد و ۱8 درصــد نيــز 
گفتنــد از هيــچ يــک از ايــن دو كانديــدا حمايــت 

نمی كننــد.
ــت  ــد دس ــه گفته ان ــانی ك ــان كس ــن از مي همچني
ــد ۵3  كــم بخشــی از مناظــره دوم را تماشــا كردن
درصــد كلينتــون را پيــروز ايــن مناظــره دانســته و 

ــروز دانســتند. 3۲ درصــد ترامــپ را پي
در ميــان دموكرات هــا 8۲ درصــد كلينتــون را 
ميــان جمهورى خواهــان  پيــروز دانســته و در 
ــره  ــروز مناظ ــرد پي ــپ را ف ــد ترام ــز ۶8 درص ني
دهنــدگان  راى  ميــان  در  همچنيــن  می داننــد. 
احتمالــی كــه مناظــره را تماشــا كردنــد ۴8 درصــد 
گفتنــد كــه از كلينتــون حمايــت می كننــد ودر 

ــد. ــپ بودن ــی ترام ــد حام ــل 38 درص مقاب

از طرفــی ۴۲ درصــد از امريكايی هــاى بــزرگ 
دهنــدگان  راى  از  درصــد   ۱9 شــامل  ســال 
بــا  ترامــپ  كــه  گفتنــد  خــواه  جمهــورى 
ــان صالحيــت  ــاره زن اظهارنظرهــاى موهنــش درب
خــود بــراى رياســت جمهــورى را از دســت داده 
امــا ۴3 درصــد گفتنــد كــه وى هنــوز صالحيتــش 

ــت. ــداده اس ــت ن را از دس
در ميــان جمهــورى خواهــان نيــز ۵8 درصــد 
همچنــان می خواهنــد ترامــپ كانديــداى رياســت 
ــد از  ــد و ۶8 درص ــزب باش ــن ح ــورى اي جمه
ــران  ــد، رهب ــز گفتن ــان ني ــورى خواه ــن جمه اي
ايــن حــزب بايــد همچنــان حامــی ترامــپ باشــند.
در هميــن حــال ۴۴ درصــد از راى دهنــدگان زن 
ــد  ــت كردن ــون حماي ــنجی از كلينت ــن نظرس در اي
ــز حامــی  و ۲9 درصــد از راى دهنــدگان زن ني

ــد. ــپ بودن ترام

روسيه و هند به دنبال مبارزه با تروریسم در افغانستان

امن ترین کشورها 
از دید "مجمع جهانی اقتصاد"

جنگ در لشکرگاه ادامه دارد

ــن  ــود امن تري ــزارش خ ــن گ ــاد در تازه تري ــی اقتص ــع جهان مجم
ــرد. ــی ك ــان را معرف ــورهاى جه كش

ــی  ــع جهان ــزارش مجم ــر اســاس گ ــزارش ســايت وســتی، ب ــه گ ب
ــه عنــوان امن تريــن  ــان ۱۴۱ كشــور ب ــد در مي اقتصــاد، كشــور فنالن

كشــور جهــان شــناخته شــده اســت.
اتريــش،  ايســلند،  عربــی،  متحــده  امــارات  قطــر،  همچنيــن 
ــع ۱۰  ــال در جم ــان و پرتغ ــنگاپور، عم ــد، س ــوگ، نيوزيلن لوكزانب

كشــور امــن جهــان قــرار گرفته انــد.
ــن كشــور در ليســت  ــه هــم آخري ــزارش نيجري ــن گ ــر اســاس اي ب

ــان شــناخته اســت. ــن كشــور جه ــن تري ــور و ناام مذك
ــت  ــان، وضعي ــن جه ــورهاى ام ــاب كش ــراى انتخ ــی ب ــار اصل معي
ــی و  ــاى دولت ــه نهاده ــردم ب ــاد م ــطح اعتم ــت، س ــرم و جناي ج
قانونگــذارى، توانايــی قانــون هــر كشــور بــراى حمايــت و دفــاع از 

ــت. ــده اس ــوان ش ــان عن ــد آن ــاه و درآم ــطح رف ــردم، س م

بنابر  و  است  زده شده  هلمند پس  بر  طالبان  كه حمله هاى  در حالی 
ادعاى مقام هاى محلی وضعيت امنيتی اين واليت در حال بهبود است، 

طالبان هنوز هم در نزديكی شهر لشكرگاه حضور دارند.
مسووالن امنيتی هلمند می گويند، سربازان ارتش و پوليس با پشتيبانی 
هوايی نيروهاى خارجی، حمله هاى طالبان بر حوزه هاى دوم و سوم 

شهر لشكرگاه را پس  زده و ادارة اين ساحات را به دست گرفته  اند.
اوپراتيفی  مسؤول  و  جمهور  رييس  ويژة  نمايندة  قهرمان،  عبدالجبار 
اين سو  به  گذشته  شب  از  ناتو  نيروهاى  كه  می گويد  هلمند  جنگ 
مسؤوليت پشتيبانی از نيروهاى هوايی كشور را به عهده گرفته اند و 

تالش دارند امنيت هلمند را تأمين كنند.
حاضر  حال  در  می گويند،  لشكرگاه  شهر  باشنده گان  از  شمارى  اما 
طالبان در بخش هايی از شهر حضور دارند و نشانی هم از هواپيماهاى 
نيروهاى خارجی نيست. به گفتة آنان، حكومت بايد براى پايان دادن 
به مشكالت امنيتی در هلمند، طالبان را در النه هاى شان سركوب كند.

جنگ در هلمند از مدتی بدين سو شدت يافته است و طالبان تا شهر 
هلمند  در  درگيرى ها  اند.  كرده  پيشروى  واليت  اين  مركز  لشكرگاه، 
سبب شده است تا هزاران تن از باشنده گان اين واليت خانه هاى شان 
را ترک كرده و در شرايط دشوار در واليت هاى همجوار زنده گی كنند.
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