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در  امیدواری  ابراز  با  افغانستان  دولت  اجرایی  رییس 
ترک  برای  طالبان  گروه های  از  برخی  آماده گی  مورد 
خشونت گفت که احتمال مذاکرات روند صلح دولت 
کابل با این گروه در ماه های آینده افزایش یافته است.

اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  رویترز،  گزارش  به 
در  رویترز  با  گفت وگو  در  دهلی نو  در  که  افغانستان 
ابراز  طالبان  گروه های  از  برخی  خشونت  ترک  مورد 

امیدواری کرد.
وی افزود: مذاکرات روند صلح دولت کابل و طالبان 

طی شش ماه آینده برگزار خواهد شد.
و  عمر  محمد  مال  مرگ  خبر  اظهارداشت:  عبداهلل 
انشعاب در طالبان سبب پیچیده گی بیشتر روند صلح 
و  که صلح  دارد  وجود  امیدواری  این  اما  است  شده 
امنیت در منطقه پس از 15 سال جنگ و خشونت از 

طریق مذاکرات برقرار خواهد شد.

نهادهای  کرد:  اذعان  افغانستان  دولت  اجرایی  رییس 
ارتباط  در  طالبان  از  گروه هایی  با  افغانستان  امنیتی 

هستند.
وی از ارایه جزئیات در این خصوص خودداری کرد.

اظهارات عبداهلل در حالی مطرح می شود که امروز شنبه 
افغانستان  قرار است مذاکرات چهارجانبه روند صلح 
واشنگتن  و  پکن  اسالم آباد،  کابل،  مقامات  حضور  با 

برگزار شود.
در  مثبتی  نقش  چین  که  گفت  دولت  اجرایی  رییس 

مذاکرات روند صلح ایفا می کند.
همایش  در  گذشته  هفتۀ  دولت،  اجرایی  رییس 
اقتصادی با حضور سرمایه گذاران هند و افغانستان در 
دهلی نو نیز گفت که کشورش برای همکاری منطقه یی 

و نزدیکی کابل، دهلی نو و اسالم آباد تالش می کند.
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پیـروزي يا شكست در جنگ ها، ابتدا در ذهِن انسـان رخ 
داد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف:

240 مرکز تعویذنویسی را مسدود کرده ایم 
عالمان دینی: تعویذنویسی ارتباطی به دین ندارد

روزنامۀ پاکستانی در حالی از گفت وگوهای رییس امنیت ملی افغانستان 
که  می دهد  اسالم آباد  در  پاکستان  ارتش  اطالعات  سازمان  رییس  و 

مقامات کابل روزهای گذشته احتمال این دیدار را رد کرده بودند.
به گزارش روزنامۀ داون نیوز، مذاکرات نهادهای اطالعاتی پاکستان و 
افغانستان پیشرفت مهمی در رابطه با همکاری دو کشور برای مبارزه با 

تروریسم محسوب می شود.
این نخستین دیدار مسعود اندرابی سرپرست امنیت ملی افغانستان )ان 
دی اس( با رضوان اختر مدیر کل سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی 
گذشته  سال  در  کشور  دو  نهادهای  مذاکرات  تعلیق  از  پس  آی(  اس 

میالدی در سطح عالی بوده است.
به  گذشته  سال  در  افغانستان  و  پاکستان  اطالعاتی  نهادهای  مذاکرات 
دلیل تفاهمنامه اطالعاتی بین دو کشور با فشار سیاسی روبرو شده بود.
این در حالی است که اداره روابط عمومی داخلی و سازمان اطالعاتی 
ارتش پاکستان هیچ اعالمیه ای در مورد مذاکرات نهادهای اطالعاتی این 

کشور با افغانستان منتشر نکرده است.
یکی از منابع مهم نزدیک به دیدار روسای نهادهای اطالعاتی پاکستان و 
افغانستان گفت: این مذاکرات دستیابی به موفقیت نیست بلکه یک اقدام 

است اما باید گفت که این پیشرفت مهمی است.
تنش های طوالنی مدت بین نهادهای اطالعاتی افغانستان و پاکستان مانع 

بزرگی در روابط کابل و اسالم آباد دانسته می شود.
شده  آغاز  درحالی  افغانستان  و  پاکستان  اطالعاتی  نهادهای  مذاکرات 
است که پاکستان جزئی از مذاکرات چهار جانبه روند صلح افغانستان 

شده است.
چندی  افغانستان  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
تنها  پاکستان  که  بود  گفته  هند  در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  پیش 

کشوری است که طالبان افغان را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته عبد اهلل عبداهلل، پاکستان بیشترین نفوذ بر طالبان دارد.

این در حالی است که کابل همچنین می داند که بیشترین اختیار امور 
داخلی پاکستان در دست سازمان اطالعات ارتش این کشور )آی اس 

آی( است.
منابع می افزایند که نخستین مرحله مذاکرات در نهایت رسمی و سخت 
بوده است اما مقامات نهادهای اطالعاتی افغانستان و پاکستان در دور 
دوم مذاکرات در رابطه با مالحظات این کشور بحث دوستانه ای داشتند.
پیش از این نیز، مقامات امنیت مرزی افغانستان و پاکستان در راولپندی 

در دفتر مرکزی ارتش این کشور تبادل نظر کردند.
مقامات نظامی پاکستان و افغانستان در این اجالس در مورد مدیریت 

مرزی و روابط دوجانبه امنیتی به بحث و گفت وگو پرداختند.
مقامات نظامی دو کشور همچنین در مورد عدم استفاده از خاک خود 

علیه یکدیگر نیز توافق کردند.

از هنگام تأسیس شورای عالی صلح 
بدين سو، به تكرار در خصوص ناكارايی و 
بی نتیجه بودن كار اين شورا سخن زديم. 

امروز مشخص شده است كه شورای 
صلح با وجود مصرف میلیون ها دالر 

كوچكترين دست آوردی در زمینۀ تأمین 
صلح و ثبات در كشور نداشته است.
اعضای جنبش مقاومت ملی در برابر 

مشخص هستند. مذاكره بايد از سوی 
اين گروه ها صورت گیرد، نه از جانب 

كسانی كه خود ديدگاه های طالبانی دارند 
و همانند  طالبان می انديشند.

اظهارات ضد و نقیض
رؤسای استخبارات

 افغانستان و پاکستان دیدار کردند
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ACKU در شایعه  بازار  نمی شد،  ظاهر  جنرال  وقتی 
اطرافش گرم بود. یکی می گفت ناراحت است، 
دیگری می گفت بیمار است و سومی از روابط 
تیره و تارش با رییس جمهوری خبر می داد. در 
لب  بر  سکوت  ُمهِر  جنرال  حاالت،  این  همۀ 
زده بود و ابراز نظر نمی کرد تا این که در مراسم 
جوانان سکوت را شکست و اسرار هویدا کرد. 
اوِل  معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال 
ریاست جمهوری، از زماِن رسیدن به این چوکی 
وضعیت  از  به سختی  چنین  هرگز  حال،  به  تا 
شکایت نکرده بود. هرچند گفته می شد که در 
آن،  از  پس  و  انتخاباتی  پیکارهای  زماِن  طول 
به  نزدیک  افراد  برخی  و  جمهوری  رییس  با 
بگومگوهایی  مسایل  برخی  سِر  بر  همواره  او 
رسانه یی  را  آن ها  نخواسته  هرگز  ولی  داشته 
غنی  آقای  واکنِش  که  بود  منتظر  شاید  سازد. 
ببیند و  از نزدیک  را نسبت به خواست هایش 

آن گاه واکنِش مقتضی نشان دهد. 
ماه ها  از  پس  دوستم  جنرال  که  را  واکنشی 
چیزی  چه  نشانۀ  می توان  داد،  نشان  غیابت 
دانست؟ آیا امیِد او به ادامۀ همکاری با دولت 
وحدت ملی و به ویژه رییس جمهوری، کاماًل به 
یأس انجامیده و یا جنرال تصمیم های دیگری 

گرفته است؟
از شایعه ها  به بخشی   جنراال دوستم حداقل 
شکلی  به  زبان هاست،  سِر  بر  او  مورد  در  که 
این  در  اصاًل  او  گفت.  پاسخ  مراسم  این  در 
و  هست  دهد،  نشان  که  شد  ظاهر  مراسم 
دوستم  جنرال  دارد.  را  خودش  حرف های 
نمی کند؛  رها  را  دولت  که  گفت  به صراحت 
آن  ساختِن  در  گفتۀ خودش،  به  که  را  دولتی 
نقش داشته است. این دقیقًا پاسخ به یک شایعه 
مورد  در  اخیر  روزهای  در  که  می تواند  بوده 
جنرال بر سِر زبان ها افتاده بود و گفته می شد 
که او در حال کنار رفتن از مقام معاونِت اول 

ریاست جمهوری ست. 
نارضایتی هایش  به  حال  عین  در  جنرال  اما 
به  مستقیمًا  او  اشارۀ  کرد.  اشاره  نیز 
رییس جمهوری بود. او گفت که به 10 درصد 
ملی  وحدت  دولت  در  خواست هایش هایش 
مراسم  در  او شرکت  است.  نکرده  پیدا  دست 
جوانان را نیز به هدِف خاصی برگزیده بود. او 
در زمان پیکارهای انتخاباتی، به برخی جوانان 
دوباره  را  جوانان  وزارت  که  بود  داده  وعده 

مثل  درخواست  این  ولی  کرد؛  خواهد  اعاده 
پذیرفته نشده  از سوی رییس جمهوری  این که 
را  جنرال  عصبانیِت  اسباب  دلیل،  همین  به  و 

فراهم کرده است. 
سِر  بر  شک  بدون  جنرال  بحث  ُکِل  ولی 
و  شکایت ها  او  نیست.  هم  جوانان  وزارت 
برای  وزارتی  ایجاد  از  فراتر  نارضایتی های 
شمال  در  می خواست  او  دارد.  را  جوانان 
در  بتواند  و  باشد  داشته  بازتری  دسِت  کشور 
معادالت آن مناطق، نقِش محکم تری ایفا کند. 
گویا جنرال از رییس جمهوری و شورای امنیت 
خواهان ایجاد تشکیالِت تازۀ نظامی شده بود 
گروه های  و  طالبان  با  آن،  وسیلۀ  به  بتواند  تا 
شورشی بجنگد. اما این که واقعًا چنین خواستی 
چرا پذیرفته نشده و یا در پس آن، چه اهدافی 

نهفته بوده، کسی چیزی نمی داند.
 در کشوری که همه دم از صداقت و خدمت 
نیت های  به  که  است  سخت  بسیار  می زنند، 
جنرال  با  که  آنانی  کرد.  پیدا  دست  اصلی 
مخالفت هم که کرده اند، می توانند به ساده گی 
این  نیز  کنند و جنرال  توجیه  را  واکنِش خود 
توانایی را دارد که از موقف درسِت خود دفاع 
و  حدس  بازار  می ماند،  که  آن چه  پس  کند. 
شایعه است که همیشه گرم نگه داشته می شود. 
سخن های  نیز  جنرال  خواست های  مورد  در 
که  می شود  گفته  می رسد.  گوش  به  متفاوتی 
او خواهاِن یکی از وزارت های کلیدِی دفاع یا 
داخله برای افرادش بوده است. جنرال دوستم 
نقِش  گذشته،  دهۀ  چند  سیاسِی  معادالت  در 
کلیدی و مهمی داشته است. او از زمانی که از 
پیوست،  مجاهدین  به  و  بُرید  نجیب اهلل  داکتر 
افغانستان  سیاسی  تحوالت  در صحنۀ  همواره 
دوستم  جنرال  است.  داشته  قاطع  حضورِ 
افراد  کنار  در  انتخابات گذشته  دو  در  حداقل 
برنده قرار گرفت، ولی به زودی از تصمیمش 

مأیوس و حتا پشیمان شد. 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  کنار  در  وقتی 
مطلوب  نتیجۀ  به  گرفت،  قرار  هم  پیشین 
و  نرسید  داشت،  انتظار  خودش  که  آن گونه 
حاال هم که در کنار اشرف غنی قرار گرفته، از 
به آن چه که  دیگر  بارِ  برمی آید که یک  قراین 

می خواسته دست پیدا نکرده است. 
این که واقعًا خواست های جنرال دوستم چه قدر 
درست هست، بحِث دیگری ست؛ ولی او شاید 
از معدود سیاست مداراِن کشور بوده که بیشتر 
در صحنه های سیاسی از موقعیت و جایگاهش 
بسیار  آغاز  در  است. جنرال  بهره برداری شده 
خوب حرکت می کند اما در وسِط راه متوجه 
می شود که با او صادقانه برخورد نمی شود. او 
و  وزن  چه  سیاسی،  معادالت  در  که  می داند 
قدرت  تقسیِم  پای  وقتی  اما  دارد؛  جایگاهی 
را  موقعیت ها  از  بسیاری  به ساده گی  می رسد، 

فدای دوستی ها و روابط می کند. 
خود  پنجشنبۀ  روز  صحبت های  در  جنرال 
رییس جمهوری  به  هم  ظریفانه یی  هشدارِ 
جایی  به  کسی  حرف  با  این که  آن  و  داشت 
اگر  این که  یعنی  کرد.  عمل  باید  و  نمی رسد 

شماها مرد حرف هستید، من مرد عملم!  
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برگزار  اسالم آباد  در  چهارجانبه  نشسِت  سومِ  دورِ  امروز 
می شود. بر بنیاد پیش بینی هایی که وجود داشت، این نشسِت 
دورِ  در  که  مسایلی  محورِ  در  اسالم آباد  در  چهارجانبه 
بود،  دوم در کابل مطرح شده  اول در اسالم آباد و در دورِ 
اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  این حال،  با  پی گیری می شود. 
گفته است که تا شش ماهِ دیگر شاهد گفت وگوهای صلح با 
طالبان خواهیم بود و حتا گفته اند که گروه هایی از طالبان به 

حکومت خواهند پیوست. 
در  سوم  چهارجانبۀ  نشسِت  آستانۀ  در  حساب،  این  با   
اسالم آباد، عملیاتی که در برابِر طالبان در بغالن راه افتاده بود 
نیز توقف یافته است که احتمال می رود با دیدارِ مسووالن 
چهارجانبۀ  نشست  و  اسالم آباد  در  کشور  دو  استخباراتِی 
امروز رابطه داشته باشد. اما دقیق معلوم نیست که این نشست 
به ساِن نشست کابل خواهد بود یا دستاوردی برای صلح و 
به دو نشسِت چهارجانبۀ  توجه  با  اما  ثبات خواهد داشت. 
دیگر در کابل و اسالم آباد، نتیجه این می باشد که از طالبان 
می خواهند که با دولِت افغانستان گفت وگو کنند؛ پیشنهادی 

که در گذشته ها بارها مطرح شده است.
قباًل هم گفته بودیم که این گونه نشست ها اگر بارها هم برگزار 
شوند، چرخش در دورِ باطل است. بنابرین خوب است که 
دولت به جای تضییِع وقِت خود در چنین نشست هایی ـ در 
کنار این که بحِث صلح و گفت وگو مطرح باشد ـ به مسایلی 
بپردازد که توان مندی، میزاِن مشروعیت و قانونیِت دولت را 
باید  این که  جز  هم  اسالم آباد  نشست  چنان که  می برند.  باال 
نتیجۀ  شود،  برگزار  کابل  در  چهارجانبه  نشسِت  دیگِر  دورِ 

دیگری در قبال نداشت!
در همین حال، بدبینی های فراوان نسبت به مذاکراِت موجود 
و گفت وگوهای صلح وجود دارد و نشست های بیشتر فقط 
توجه  با  که  معنا  این  به  می زنند.  دامن  بیشتر  ابهام های  به 
توجه  قابل  بسیار  هم  سوم  نشسِت  قبلی،  نشست های  به 
مصروف  به جای  حکومت  که  می گویند  مردم  و  نمی نماید 
شدن به برنامه هایی که فقط منفعت پاکستان را در پی دارد، 
در  ملی  اولویت های  تطبیِق  و  اصالحات  ایجاد  روی  باید 
سطح حکومت داری بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی بپردازد. باید 
انتخابات های شوراهای والیتی و ولسی جرگه یا  برگزاری 
مجلس نماینده گان، به گونۀ شفاف بعد از اصالح نهادهای 
انتخاباتی روی دست گرفته شود و پس از برگزاری و اتمام 
توافق نامۀ  پیشنهادی در  لویه جرگۀ  باید  انتخابات،  این  کارِ 
ساختار  تا  گردد  برگزار  نظام  تعدیِل  هدِف  به  نیز  سیاسی 

سیاسِی متناسب با اوضاِع افغانستان به میان آید. 
تغییر در قانون اساسی با برگزاری لویه جرگه به هدف تعدیل 
چندین  در  که  است  افغانستان  مردم  دیرینۀ  نظام، خواسِت 
دوره مبارزات انتخاباتی، کمال مطلوِب یک طرِف انتخابات ها 
بوده که فقط با تطبیِق کامِل توافق نامۀ سیاسِی دولت وحدت 
ملی می تواند محقق  گردد و این گونه، شکل گیری حکومِت 
قانون مند و ثباِت پایدار، از دنیای ذهنِی جامعۀ ما به دنیای 
بحث  جرگه،  لویه  همین  در  و  می یابد  راه  واقعیت های مان 
صلح با طالبان نیز می باید مطرح شود و با ایجاد یک اجماع 

ملی، صادقانه تعقیب گردد.  
دولت  رهبِر  دو  هر  که  مسوولیت هایی  و  تعهدات  انجامِ 
وحدِت ملی بر بنیاد سند مشروعیِت این حکومت به دوش 
که  چهارجانبه یی ست  نشست های  از  مهم تر  بسیار  دارند، 
نتیجه بخشی اش محال یا بسیار بعید به نظر می رسد. بنابرین 
یک بارِ دیگر پیشنهاد و تأکید می کنیم که رسیده گِی صادقانه 
به تسلیح و تجهیِز  توافق نامه، توجه  به موارد ذکر شده در 
نیروهای امنیتی و پُر ساختِن خألهای موجود در سکتورهای 
امنیتی و دادِن انگیزه های ملی و اسالمی و دفاعی به سربازان 
و مبارزان، به خودِی خود طالبان را زمین گیر می کنـد و آنان 

را در نهایِت امر، به میِز گفت وگو می کشاند.
 گفت وگو برای صلح و ترسیم نقشۀ راه برای آن، مستلزم 
و  که سنجش  زمانی  تا  و  ملی ست  و سنجِش  یک حرکت 
حرکِت ملی برای صلح در افغانستان به شکِل شفاِف آن به 

میان نیاید، نشست های چهارجانبه راه به جایی نمی برد! 

دوِر سـوم بـازهـم 
در اسـالم آباد

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1716     شنبه        17 د  لو  /    بهمن      y   1394  26  ربیع الثانی   y 1437   6 فبروری    2016

جنرال وقتی در كنار حامد كرزی 
ريیس جمهوری پیشین هم قرار 
گرفت، به نتیجۀ مطلوب آن گونه 
كه خودش انتظار داشت، نرسید 
و حاال هم كه در كنار اشرف غنی 
قرار گرفته، از قراين برمی آيد 

كه يک باِر ديگر به آن چه كه 
می خواسته دست پیدا نكرده 

است. 
اين كه واقعاً خواست های جنرال 
دوستم چه قدر درست هست، 
بحِث ديگری ست؛ ولی او شايد 

از معدود سیاست مداراِن كشور 
بوده كه بیشتر در صحنه های 

سیاسی از موقعیت و جايگاهش 
بهره برداری شده است. جنرال در 
آغاز بسیار خوب حركت می كند اما 
در وسِط راه متوجه می شود كه با 
او صادقانه برخورد نمی شود. او 
می داند كه در معادالت سیاسی، 

چه وزن و جايگاهی دارد؛ اما 
وقتی پای تقسیِم قدرت می رسد، 
به ساده گی بسیاری از موقعیت ها 
را فدای دوستی ها و روابط می كند
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جنگ فعلی افغانستان که وارد صفحۀ جدید از 
یادآور  واقع  در  می شود،  مجدد  خشونت های 
طرح  و  کلمبیاست  در  مخدر  مواد  جنگ 

کلمبیایی خودش را می طلبد
وجود  از  افغانستان  پاک سازی  برای    
منابع  به  مرکزی  حکومت  افراط گرایی، 
بزرگ تری نیاز دارد تا بتواند از آن برای رسیدن 

به این هدف استفاده نماید.
در چهارم فبروری باراک اوباما در کاخ سفید 
جمهور  رییس  سانتوس  مانوئل  خوان  میزبان 
جمهور  رییس  دو  هر  بود.  خواهد  کلمبیا 
دهه  چندین  پایان بخش  که  توافق صلح  روی 
شورشگری و درگیری میان حکومت مرکزی 
 )FARC( کلمبیا  مسلح  انقالبی  نیروهای  و 

خواهد بود،  بحث می کنند.
یک  است؛  کلمبیا«  »طرح  یاد آور  دیدار  این 
طرح نظامی و دیپلماتیک ایاالت متحده که در 
به   2000 سال  از  شد.  اجرایی  کلینتون  زمان 
بعد، طرح کلمبیا تقریبًا 10 میلیارد دالر کمک 
را برای حکومت کلمبیا و نیروهای امنیتی این 

کشور فراهم کرده است.
امواج جدید خشونت ها در سرتاسر افغانستان، 
امنیتی  نیروهای  و  غیرنظامیان  تلفات  افزایش 
طالبان  با  اوضاع  حفظ  برای  که  آن  تازه کار 
از لحاظ شدت خشونت ها چندان  می جنگند؛ 

با کلمبیا قابل مقایسه نیست.
فرهنگی  و  جغرافیایی  تفاوت های  از  گذشته 
قابل  رشد  اخیر،   دهه   3 در  کلمبیا  کشور،   2
میزان  و  جدیدش  اقتصاد  در  را  مالحظه یی 
بزرگی از کاهش خشونت ها را تجربه می کند.

باالترین  پیش  دهه  یک  فقط  کلمبیا  هرچند 

میزان قتل و کشتار را در جهان داشت؛ از موج 
بمب گذاری ها و کشتارهای هدف مند نیز رنج 
می برد و در سال 2000 تقریبًا 3 هزار رویداد 

آدم ربایی در این کشور اتفاق افتاد.
جنگ  یک  از  افغانستان  در  شورشگری 

ایدیولوژیکی آب می خورد
جنگ  یک  از  افغانستان  در  شورشگری 
آوردن  برای  که  می خورد  آب  ایدیولوژیکی 
می شود؛  اما  انجام  مذهب  پرچم  زیر  افغان ها 
در کلمبیا سازمان های جنایتکار رقیب، به خاطر 
مخدر  مواد  قاچاق  راه های  و  سود  پر  منابع 

می جنگیدند.
طالبان پس از افشاشدن مرگ مال عمر در ماه 
شدیدی  انشعاب های  دچار  گذشته  جوالی 
شده اند. جنگ بر سر جانشینی وی در سرتاسر 
به  منتج  و  است  یافته  گسترش  افغانستان 
معاون  منصور  مال  میان  مرگ بار  درگیری های 
سابق مالعمر و رقیب وی، مال محمد رسول 

نورزی شده است.
این  که  منابع  و  غنایم  ارزش ترین  با  میان  از 
گروه های منشعب شده بر سر آن علیه همدیگر 
می جنگند؛ یکی هم جنگ بر سر  هلمند است.
و  گرفته  قرار  افغانستان  جنوب  در  هلمند 
هلمند  است.  استراتژیک  بسیار  آن  موقعیت 
برای طالبان از لحاظ منابع مالی بسیار کلیدی 
تریاک  تولیدکننده   بزرگ ترین  هلمند،  است. 
به  مخدر  مواد  قاچاق  مسیر  و  افغانستان  در 

پاکستان است.
از  افغانستانی برای جلوگیری  امنیتی  نیروهای 
قدرت گرفتن مجدد طالبان در والیت هلمند، 
هم  آن  با  که  کرده اند  مقاومت  بسیار  تاکنون 
تقریبًا فرمانداری های زیاد آن به دست طالبان 

سقوط کرده است.
برای  نیز  انگلیسی  و  امریکایی  ویژه  نیروهای 
این  به  افغانستانی ها  به  و مشورت دهی  کمک 
والیت اعزام شدند و در نتیجه، یک امریکایی 

در پنجم جنوری 2016 کشته شد.
به خاطر  فعلی  حد  از  بیشتر  کابل  حکومت 
سزاوار  امنیتی  نیروهای  ضعیف  عملکرد 
بی اراده گی  نتیجه  در  است.  مقصر  و  سرزنش 
و  آسیب شناسی  قسمت  در  مرکزی  حکومت 
صف  بیشتر؛  نیروهای  استخدام  اولویت بندی 
بسیار  کشور  این  سرتاسر  در  امنیتی  نیروهای 

ضعیف و کم شده است.
در باالترین رقم،  به طور کلی 53 هزار سرباز 
ارتش ملی که 30 درصد این نیروها را در بر 
می گیرد و 147 هزار پولیس ملی یعنی نصف 
اجرای  مشغول  حاضر  حال  در  نیروها،   این 
انجام  برای  رقم  این  که  هستند  مأموریت 
کم  بسیار  مانوردهی  و  تهاجمی  عملیات های 

است.
ایاالت متحده امریکا با وجودی که در قسمت 
افغانستان  هوایی  نیروی  بازسازی  به  کمک 
تالش زیادی انجام داده و حمایت های الزم از 
نیروهای زمینی افغانستان را فراهم کرده است؛ 
امنیتی  نارسایی ها و شکست های  اما در زمینۀ 

باید مسوول پنداشته شود.
در  امریکایی  نیروهای  حضور  اوج  در 
افغانستان، 852 پاسگاه نظامی در مناطق ناامن 
بودند. درحال  ایجاد شده  افغانستان  و جنگی 
حاضر در نتیجه کاهش ظرفیت های اطالعاتی 
رشد  با  مبارزه  برای  تالش ها  محدودیت  و 
این  افراط گرایی،  شمار  افزایش  شورشگری و 

پاسگاه ها به 20 عدد تقلیل یافته است.
کاهش چشمگیر امکانات مبارزه با تروریسم و 

افزایش روحیه جنگجویان
اشرف  محمد  ملی  امنیت  مشاور  اتمر  حنیف 
ژورنال  وال استریت  با  اش  مصاحبه  در  غنی 
و  ظرفیت ها  چشم گیر  »کاهش  که  بود  گفته 
توان  نتیجه  در  تروریسم«  با  مبارزه  امکانات 
افراطی  گروه های  رشد  باعث  نظامی،  ضعیف 
شده و روحیه جنگجویان داعش و طالبان را 

باال برده است.
برنامه هایی در دست اجراست تا توان قابلیت 
که  شود  برده  باال  افغانستان  اطالعات  اداره 
)مدار  نظارتی  بالن های  ظرفیتی،  تقویت  این 
نیز  را  سرنشین  بدون  هواپیماهای  و  بسته( 
شامل می شود. این برنامه آموزش وسیع نظامی 
نیروهای  جانب  از  تکنولوژیکی  حمایت  و 

ائتالف را می طلبد.
بسیاری از توان هوایی نیروی هوایی افغانستان 
هلیکوپتر  فروند  چند  شامل  حاضر  حال  در 
 35-Mi کهنه ی ام آی 17 و جنگنده های هوایی
است؛ که اکثریت آن ها در حال حاضر خراب 
و یا در حال فرسوده شدن و غیرقابل استفاده 

هستند.
 25-Mi در ماه گذشته، هند از 4 فروند جنگنده
دیدار  جریان  در  را  آن  فروند   3 شده،  وعده 
نارندرا مودی به افغانستان تحویل داد. روسیه 
جنگی  هلیکوپترهای  که  است  کرده  تعهد 
بیشتری Mi-35 را به افغانستان فراهم می کند.

به  جنگی  هلیکوپترهای  متحده  ایاالت 
افغانستان داده است

اقدام  مهم ترین  به عنوان  امریکا  متحده  ایاالت 
گذار از فصل جنگی 2014 به 2015، نیروهای 

 530f-MD نوع  جنگی  هلیکوپتر  با  را  افغان 
مجهز کرده است که خیلی شبیه جنگنده های 

هوایی کیووا هستند.
امریکایی  نیروهای  توسط  کیووا  جنگنده های 
»قلندری«  شده اند.  استفاده  سال  ده ها  برای 
خلبان هلیکوپتر های MD-530،  این هواپیماها 
را »کاماًل نامناسب« و غیرقابل انطباق با جغرافیا، 
کوهستان ها و هوای افغانستان توصیف کرد. با 
از غیرمؤثریت  افغان  نیروهای  انتقادات  وجود 
در فصل  افغانستان  هلیکوپتر های جنگی؛  این 
جنگی پیش رو 12 فروند دیگر را نیز سفارش 

داده است.
قسمت  در  محدودیت  وجود  با  افغانستان 
نبود یک چارچوب  از  جنگ افزارهای هوایی، 
هوایی  جنگنده های  و  حمایت  اختصاصی 
رنج  نیز  جی پی اس  شونده  هدایت  قابلیت  با 

می برد.
 29-A تحویل دهی جنگنده های سوپر توکانوی
در نتیجه جنجال های قرار دادی با آمریکا برای 
قرار  حاضر  حال  در  افتاد.  تعویق  به  سال   2
است تعدادی این جنگنده ها در اخیر ماه جاری 
انجام  آماده  اپریل  ماه  در  و  داده شود  تحویل 

مأموریت خواهند شد.
قابلیت  با  جنگی  هواپیمای  یک  توکانو  سوپر 
مهمات  حمل  به  قادر  و  زمینی  هدف گیری 
است.  جی پی اس  به وسیله  شونده  هدایت 
نیروهای  فرمانده  کمپ بل«  »جان  جنرال 
این  از  اکتبر  ماه  در  افغانستان  در  بین المللی 
جنگنده های هوایی به عنوان »تغییردهنده بازی« 
نام برد. به طور مشخص این توان هوایی برای 
نیروهای کلمبیایی در نابودسازی رهبری فارک 
و  ضروری  کلمبیا(  مسلح  انقالبی  )نیروهای 

تعیین کننده بود.
کمبود جنگنده های هوایی

دچار  هوایی  عملیات  قسمت  در  افغانستان 
هدف  قابلیت  با  هوایی  جنگنده های  کمبود 
گیری دقیق است که ایاالت متحده آمریکا در 
افغان  نیروهای  طرح کلمبیا آن را فراهم کرد. 
در حال حاضر به یک نیروی هوایی که توانش 
بسیار محدود،  خورد شده و حمایت نیروهای 
اتکا  می باشد،   ضعیف  نیز  آنها  از  بین المللی 

کرده است.
اگر افغانستان موفق به تهیۀ قابلیت هوایی دقیق 
شود،  پس از آن نیروهای نظامی این کشور به 
تا  دارد  نیاز  ردیابی  و  اطالعاتی  توان  تقویت 
مناطق  در  را  شورشی  گروه های  سران  بتواند 
را  آن ها  برنامه های  و  هدف  ردیابی،  جنگی 

خنثی نمایند.
کلمبیا،   طرح  نتیجه  در  اخیراً  متحده  ایاالت 
سلول فیوژن اطالعاتی در سفارت این کشور 
را بنیان گذاری کرد که شبکه آموزشی اطالعاتی 
و ردیابی است و کلمبیا می توانست با استفاده 
از آن، اطالعات تاکتیکی را در مورد فرماندهان 

محلی به دست  آورد.
چنین شبکه یی می تواند افغانستان را در قسمت 
فرماندهان  موقعیت  از  دقیق  اطالعات  تهیه 
جنگی کمک کرده و باعث می شود تا نیروهای 
افغان به صورت دقیق تر سران طالبان و داعش 

را هدف قرار بدهند.
جنگ فعلی افغانستان که وارد صفحه جدید از 
یادآور  واقع  در  می شود،  مجدد  خشونت های 
طرح  و  است  کلمبیا  در  مخدر  مواد  جنگ 

کلمبیای خودش را می طلبد.
با  باید  افغانستان  هوایی  فعلی  جنگنده های 
مهمات هدایت شونده جی پی اس مجهز شوند 
تا از عین توان برای نابودسازی و هدف گیری 

سران شورشیان برخوردار شوند.
با از  در کلمبیا،  این توان هوایی باعث شد تا 
فارک،  گروه  کلیدی  افراد  چندین  بردن  بین 
مذاکره  به  مجبور  مافیایی  گروه  این  رهبری 
و  هوایی  توانایی  این  افغانستان  در  شود. 
و  باشد  بازی  دهنده   تغییر  می تواند  اطالعاتی 
باعث می شود که طالبان و دیگر سران شورشی 
از حکومت مرکزی ترسیده و جدا از حمایت 
باز  حساب  مرکزی  حکومت  روی  ائتالف، 

کنند.
از طرف دیگر سبب می شود تا حکومت کابل 
به تنهایی امنیتش را تأمین کرده و مشروعیت  

خود را تقویت و حفظ کند.
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ساالنه پانزده هزار افغانستانی 

قربانی سرطان میشوند
افغانستان و تنها یک مرکز ابتدایی تشخیص سرطان 

جنگ افغانستان 
یادآور جنگ مواد مخدر در کلمبیاست

هارون مجیدی

ساالنه بیست هزار تن در افغانستان به سرطان 
آنها جانهای  تن  پانزده هزار  که  میشوند  مبتال 

خود را از دست میدهند.
وزیر صحت عامه که در نشست گرامیداشت 
از روز جهانی مبارزه با سرطان سخن میگفت، 
تشخیص  موقع  به  بیماری سرطان  اگر  افزود، 

شود، قابل وقایه و تداوی است.
سرخ  غذاهای  پُرخوری،  دخانیات،  استعمال 
فزیکی  فعالیتهای  عدم  و  وزنی  اضافه  شده، 

باعث امراض سرطانی میشود.
میلیونها  که ساالنه جان  است  بیماری  سرطان 
تن را میگیرد. به همین منظور، سازمان صحی 
دولتها  همکاری  و  توجه  جلب  جهت  جهان 
روز  را  دلو  پانزدهم  سرطان،  با  مبارزه  جهت 
جهانی مبارزه با سرطان نامگذاری کرده است.

که  میگوید  افغانستان  عامۀ  صحت  وزارت 
تشخیص  برای  کشور  شفاخانههای  برخی  در 
ابتدایی  امکانات  سرطان  بیماری  تداوی  و 
فراهم شده و تالش میشود تا به کمک سازمان 
جهانی صحت، این امکانات در مرکز و والیات 

افزایش یابد.
هشت  ساالنه  صحت،  وزارت  گزارش  بنابر 
سرطان  بیماری  اثر  در  جهان  در  تن  میلیون 

جانهای خود را از دست میدهد.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه میگوید: 
عالج  قابل  جهان  در  تاکنون  سرطان  بیماری 
تشخیص  موقع  به  که  صورت  در  اما  نبوده، 

شود، قابل وقایه است.
وزارت  نزد  که  تخمینی  افزود:  فیروز  آقای 
ساالنه  است،  موجود  افغانستان  عامۀ  صحت 
20 هزار تن مبتال به بیماری سرطان میشود و 
از این میان، 15 هزار تن جانشان را از دست 
میدهند. سرطانهای مختلف مانند سرطان جگر، 
قلب و پستان از شایعترین نوع سرطان در میان 
شهروندان افغانسان است که ما متعهد هستیم 
تا آهسته آهسته وضعیت را در افغانستان بهبود 

بخشیم.
وزارت صحت عامه تأکید میکند که در برخی 
تداوی  و  تشخیص  برای  کشور  شفاخانههای 
شده  فراهم  ابتدایی  امکانات  سرطان  بیماری 
جهانی  سازمان  کمک  به  تا  میشود  تالش  و 
صحت، این امکانات در مرکز و والیات کشور 

افزایش یابد.
یک  اخیراً  که  میافزایند  وزارت  این  مقامهای 
امراض سرطانی  تشخیص  برای  ابتدایی  مرکز 

در شفاخانۀ جمهوریت ایجاد شده است.
وزارت صحت اعالم کرد که در آیندۀ نزدیک، 
شفاخانه  در  را  سرطان  تشخصیۀ  مرکز  یک 

استقالل نیز افتتاح میکند.
از سویی هم، فیروزالدین فیروز وزیر صحت 
که  هرکسی  این،  از  بعد  که  کرد  تاکید  عامه 
شفاخانه مخصوص سرطان ایجاد میکند، باید 

با وسایل تشخصیۀ سرطان مجهز باشد.
که  میگوید  افغانستان  عامۀ  صحت  وزارت 
دموگرافی  سیستمهای  توسط  سرطان  بیماری 
گفتۀ  به  که  میشود  تداوی  رادیوگرافی  و 
مسووالن، سیستم دموگرافی تا حدی در کشور 
فعال است، اما امکانات سیستم رادیو گرافی تا 

اکنون فراهم نشده است.
سازمان  از  که  میگویند  وزارت  این  مسوولین 
فعال  برای  کمک  خواهان  صحت  جهانی 
افغانستان  در  رادیوگرافی  سیستم  ساختن 

شدهاند.
همسر  بهداشتِی  مشاور  علم،  فوزیه  همچنان، 
بانوی  گفت:  مراسم  این  در  نیز  رییسجمهور 

فراهم  راستای  در  تالشها  از  افغانستان  اول 
بیماری  تداوی  و  تشخیص  زمینۀ  ساختن 

سرطان در داخل کشور حمایت میکند.
به  غنی،  بیبیگل  بهداشتی  مشاور  گفتۀ  به 
نیز  او  حمایت  تحت  گروه  یک  همینمنظور 

ایجاد شده است.
به  دادن  آگاهی  اول،  بانوی  افزود:  علم  خانم 
شهروندان به منظور پیشگیری از مبتال شدن به 
بیماری سرطان را جزو اولویت کار گروه تحت 

حمایت خودش برگزیده است.
در این حال، شهروندان افغانستان اما میگویند 
تجهیزات  امکانات،  کمبود  دلیل  به  که 
شفاخانههای  در  تجربه  با  متخصصین  و 
به  تداوی  برای  تن  هزاران  ساالنه  افغانستان، 

خارج از کشور میروند.
عامۀ  صحت  وزارت  معلومات  بنیاد  بر 
حدود  ساالنه  افغانستان  شهروندان  افغانستان، 
سه صد میلیون دالر را در راستای تداویشان در 
به  پاکستان  و  هند  بهویژه  خارجی  کشورهای 

مصرف میرسانند.
ساالنه 8 میلیون نفر در سطح جهان به سرطان 
مبتال میشوند و موارد ابتال به سرطان به حدی 
برای  آن  تهدید  که  است  افزایش  حال  در 
بشریت را میتوان با تهدید تغییرات آب و هوا 
توسط  شده  انجام  بررسی های  کرد.  مقایسه 
بهداشت  و  اپیدمیولوژی  دانشکدۀ  محققان 
عمومی دانشگاه کالج سلطنتی لندن و یکی از 
دانشمندان برجسته در این زمینه نشان میدهد، 
بهعنوان  صنعتی  کشورهای  در  چاقی  اپیدمی 
به سرطان شناسایی شده  ابتال  عامل  مهمترین 

است.
زمینۀ  در  که  همانطور  محققان  این  گفتۀ  به 
هستیم  عاجل  اقدام  نیازمند  ما  زمین  گرمایش 
احساس  ضرورتی  چنین  نیز  سرطان  درباره 
قابل  سرطانها  از  بسیاری  چون  میشود، 
آخرین  اساس  بر  هستند.  درمان  و  پیشگیری 
آمار صندوق تحقیقات سرطان جهانی هر ساله 
اثر  در  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   7 حدود 
ابتال به سرطان جان خود را از دست میدهند 
نفر  میلیون   10 به   2020 سال  تا  آمار  این  که 

افزایش خواهد یافت.
ابتال  جدید  موارد  این  تعداد  می شود  پیشبینی 
نیز از 10 میلیون تا سال 2020 به 16 میلیون در 
سال برسد. همچنین پیشبینی می شود که میزان 
 40 در  بیماری  این  از  ناشی  میرهای  و  مرگ 

سال آینده 2 برابر خواهد شد. 
بیمار  میلیون   5 ساله  همه  محاسبات،  طبق 
جدید سرطانی نیازمند پرتودرمانی خواهند بود 
دانش و  با  نیروهایی  راستا، وجود  این  در  که 
تعلیمات کافی و تجارب کلینیکی و پزشکی و 
نیز تسهیالت مناسب و زیرساختهای حفاظتی 
مطمین،  روشهای  به  پرتودرمانی  انجام  برای 
احساس  شدت  به  موثر  خصوصًا  و  ایمن 

میشود.
از  درصد   85 توسعه  حال  در  کشورهای 
این  با  اما  میدهند،  تشکیل  را  جهان  جمعیت 
سوم  یک  حدود  در  تنها  کشورها  این  وجود 
از ُکل تسهیالت درمانی و تشخیصی را برای 

معالجه بیماران سرطانی در اختیار دارند.
تا  جهانی،  بهداشت  سازمان  برآورد  براساس 
 50 سرطان  بیماری  موارد  تعداد   2020 سال 
که  طوری  به  یافت،  خواهد  افزایش  درصد 
موارد ابتال از 10 میلیون مورد جدید در سال 
2005 به 15 میلیون مورد در سال 2020 میرسد 
که اکثریت این موارد یعنی بیش از 60 درصد 
آن مربوط به کشورهای در حال توسعه است.

فارن پالیسی



ACKU پیش درآمد مترجم:
شبکه های  برخی  در  پُردامنه  بحثی  باری 
اجتماعی مبنی بر چیستِی کارکرد خیریه یِی 
شکل  مدرن  تجاری  شرکت های  برخی 
بحث  این  مالحظاِت  اگرچه  بود.  گرفته 
زعم  به  و  برمی گشت  خاص  مثالی  به 
فراایدیولوژیِک  مورد  یک  لیبرال مسلکان، 
اما  می آمد،  حساب  به  “انسان دوستانه” 
آن چه در جریان بود واضحًا بیرون کشیدِن 
ایدیولوژی  گنجۀ  از  نزاع ها  قدیمی ترین 
بود.  عملی  اقدام  یک  رد  یا  توجیه  جهت 
اخالقی  بخشیدِن  ارتفاع  برای  که  افرادی 
به  تا  بر آن بودند  به شأنیت اجتماعی شان 
شکلی “نیکوکارانه” کودکان بی خانمانی را 
شاد کنند و از “خودِ آرمانی”شان کام جویی 
کنند. البته پُرواضح است که چنین داستان 
پرسش های  از  هیچ یک  به  نیکوکارانه یی 
شادی  مسالۀ  آیا  نمی دهد:  پاسخ  “واقعی” 
هیچ گاه و از اساس برای کودک کارگری که 
باالی 12ساعت در روز کار می کند، محلی 
است  قرار  داشته است که حال  اعراب  از 
نبوده،  چنین  اگر  شود؟  داده  پاسخ  آن  به 
آیا طرح موضع لیبرالِی “خشنود شدِن یک 
به  بناست  لحظه”  یک  برای  حتا  کودک 
را  ما  اخالقِی  خوشی  غیرمستقیمی  شکل 
نگرشی  چنین  پی گیری  آیا  کند؟  برآورده 
“جامعه شناسی  در  آدورنو  که  همان طور 
نمونۀ  بود،  داده  نشان  تجربی”  پژوهش  و 
عینی گرایی  بهانۀ  به  “تسلسل”  از  ساده یی 

نیست؟
مقدمۀ  در  مستقیمًا  مارکس  که  مسأله یی 
“گامی در نقد اقتصاد سیاسی” به آن اشاره 
بیاوریم: ”کلیت روابط  یاد  به  را  بود  کرده 
تولید همان ساختار اجتماعی جامعه، همان 
یک  که  می دهد  شکل  را  واقعی یی  بنیان 
نشأت  آن  از  سیاسی  و  حقوقی  روبنای 
گرفته است و صور معیِن آگاهی اجتماعی 
با آن انطباق دارد. شیوۀ تولید حیات مادی، 
سیاسی  اجتماعی،  حیات  کلی  فرآیند 
آگاهی  این  می کند.  معین  را  فکری  و 
تعیین  را  آنان  هستی  که  نیست  انسان ها 
است  آنان  اجتماعِی  هستی  بلکه  می کند، 
آیا  می بخشد.”  شکل  را  آنان  آگاهی  که 
نزاع فوق  نوشتار مارکس موثرترین مولفۀ 
را مشخص نمی کند؟ کسانی که بدون توان 
فهم موقعیِت مورد مواجهه، درصدد رفع و 
رجوع مسایلی “غیر واقعی” برای کودکان 

کار هستند.

بارها  ژیژک  را  اخالقی  ریاکاری  این 
به درستی مورد نقد قرار داده و تعابیر مهمی 
فتیشیستی  برداشت های  چنین  پیرامون 
اجتماعی  و  انسانی  پدیدارهای  از  رایجی 
ژیژک  مقاله  این  در  است.  کرده  ارایه 
سویه های مختلف “سبِک زنده گی” بازاری 

مدرن را ارایه می دهد.
***

وجود  ضدکمونیستی یی  لهستانی  لطیفۀ 
رفیع ترین  ”سوسیالیسم  می گوید:  که  دارد 
دستاوردِ تمام دوران های تاریخی قبلی ست. 
از جوامع قبیله یی بربریت، از جوامع عهد 
از  سلطه،  فئودالیسم  از  برده گی،  باستان 
سوسیالیسم  از  و  بهره کشی  سرمایه داری 

فقط نامِ آن را را به عاریه گرفته است.”
شرکت های  نام  مشابِه  ]لطیفه[  این  آیا 
شرکِت  یک  نیست؟   )Brands(تجاری
می توان  کنید؛  تصور  را  واگذارشده  تمامًا 
تولید  که  زد  مثال  را   )Nike(”نایک“
و  آسیایی  پیمان کاران  به  را  محصوالتش 
را  محصوالتش  توزیع  مرکزی،  امریکای 
به  را  مالی اش  معامالت  ُخرده فروشان،  به 
را  تبلیغاتش  و  بازاریابی  راهبرد  مشاوران، 
به شرکت تبلیغاتی و طراحی محصولش را 
به یک طراح واگذار می کند. و البته باالتر 
تأمین  جهت  بانک  یک  از  این ها  همۀ  از 
مالی فعالیتش استقراض می کند. نایک “در 
مگر  نیست،  چیزی  هیچ  خودش”  نفِس 
نام تجاری ناِب “نایک”. همان نشانۀ تهی 
سبک  به  وابسته  تجربه های  متضمن  که 
به:  شبیه  چیزی  مشخصی ست،  زنده گِی 
“لمس کردن نایک.” آن چه در نهایت به این 
ویژه گی های متکثر به مثابۀ ابژه های واحد 
است.  آن  تجارِی  نام  می بخشد،  وحدت 
 je ne sais”نامِ تجاری یی که رازگونگِی
که  امری  همان  می دهد.  نشان  را   ”quoi
کفش ورزشی نایک )یا قهوۀ استارباکس( 

را به چیزی کاماًل مخصوص بدل می کند.
جدید  برچسب  دو  قبل،  دهه  چندین 
“میوۀ  شد:  گرفته  به کار  آب میوه  بازار  در 
به  دو  ویتامین ها.”هر  “مولتی  و  جنگلی” 
روشنی با طعم های شناسایی شده یی مرتبط 
آن چه  و  برچسب ها  میان  ارتباط  اما  اند، 
است.  مشروط  و  تصادفی  شده،  طراحی 
جنگلی  میوه های  از  دیگری  ترکیب  هر 

به  و  کند  تولید  متفاوتی  طعم  می تواند 
ساده گی ممکن است همان طعِم ساخته گی 
می توان  را  کودکی  بخشد.  عمومیت  را 
آب میوۀ  خوردن  از  پس  که  شد  متصور 
خانه گِی میوه های واقعًا جنگلی به مادرش 
می خواهم  من  که  چیزی  آن  “این  بگوید: 
جنگلِی  میوه های  آب میوۀ  من  نیست، 
این  از  مثال هایی  می خواهم.”  را  “واقعی” 
دست به خوبی شکاف بین آن چه یک لغت 
که  می دهد)این جا طعمی  معنا  واقعیت  در 
شده(  بازشناسی  ویتامین  مولتی  عنوان  به 
در  تحت اللفظی  صورت  به  که  معنایی  و 
آب میوه  دارد)هر  وجود  معنا  آن  تابعیت 
مشخص  را  دارد(  زیادی  ویتامین های 
نمادین”  “کفایت  خودمختارِی  می کند. 
اغلب  که  جایی  تا  است  قدرتمند  بسیار 
و  عجیب  شکل  به  که  را  آثاری  می تواند 

غریبی مرموزند، عمومیت بخشد.
مفرط  ابعاد  این  شِر  از  می توانیم  آیا  اما 
به کار  را  اسامی یی  و  شویم  خالص 
را  فراشدها  و  ابژه ها  مستقیمًا  که  بندیم 
ـ  هاندکه  پتر   1986 سال  در  برمی گزیند؟ 
“تکرار”  نامِ  به  کتابی  ـ  اتریشی  نویسندۀ 
بی رمِق  فضای  که  رمانی  کرد؛  منتشر  را 
می داد.  شرح  را   60 دهۀ  در  اسلوونی 
هاندکه در آن جا یک سوپرمارکت اتریشی 
توسط  شده  تولید  ماست های  و  شیر  با 
کنار یک  در  را  تجاری گوناگونی  نام های 
بی  که  می گذارد  اسلوونیایی  محقر  بقالی 
شیر  نوع  یک  فقط  تجاری یی  نام  هیچ 
دارد، و با دست خطی ساده روی آن نوشته 
شده است: “شیر.” اما درست لحظه یی که 
تجاری  بسته بندی  این  می خواهد  هاندکه 
زدوده را مورد اشاره قرار دهد، پاکی اش از 
دست می رود. امروزه این بسته بندی ها تنها 
نمی کند،  مشخص  ما  برای  را  “شیر”  یک 
مربوط  نوستالژی های  از  مجموعه یی  بلکه 
می آغازد،  ما  برای  را  پیشین  زمان های  به 
)به  اما  محقرانه تر  زنده گی ها  که  زمانی 
و  بود  اعتمادتر(  )قابل  اصیل تر  تعبیری( 
قرار  ازخودبیگانه گی  دست خوِش  کمتر 

گرفته بود. 
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بخش دوم و پایانی
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کمردرد 
مطالعات نشان می دهد که افسرده گی می تواند عامل زمینه سازِ کمردرد مزمن باشد. 
افرادی که کمردرد مزمن  از  داد که 42 درصد  نشان  این زمینه  یک پژوهش در 
افسرده گی  حال،  این  با  داشته اند.  افسرده گی  کمردردشان،  آغاز  از  پیش  دارند، 
اغلب مورد اغماض واقع شده و تشخیص داده نمی شود؛ چون اکثر افراد از ارتباط 
این  به  نیز صادق است،  امر  این  ندارند. عکِس  فیزیکی آگاهی  با درد  افسردگی 

صورت که دردهای مزمن خطر افسرده گی را افزایش می دهند.  
 

رفتارهای جنسی پُرخطر
رابطۀ  به  عالقه  افزایش  نه  است،  همراه  جنسی  میل  کاهش  با  بیشتر  افسرده گی 
جنسی. اما برخی افراد برای غلبه بر افسرده گی یا استرس، خود به رابطۀ جنسی 
به همسر، عقدۀ جنسی و  افزایش بی بندوباری جنسی، بی وفایی  روی می آورند. 
نشانه های  می توانند  همه گی  غیرایمن،  جنسی  رابطۀ  مانند  جنسی  پُرخطِر  رفتار 
افسرده گی باشند. این رفتارها تأثیرات منفِی جدی بر سالمت و کیفیِت زنده گی 

فرد می گذارند. 
 

اغراق هیجانات 
بروز می دهند؛  از خود  افسرده گی هستند، هیجان کمی  افرادی که گرفتار  اغلب 
ناگهان  است  ممکن  افراد  این  می دهند.  نشان  حد  از  بیش  هیجان  نیز  گاهی  اما 
تحریک پذیر و پرخاشگر شوند. ممکن است این افراد احساس شدید غم، ناامیدی، 
نشان  خود  از  زیادی  هیجان  معموالً  که  فردی  اگر  دهند.  بروز  ترس  یا  نگرانی 

نمی دهد، هیجان شدیدی بروز دهد، ممکن است پای افسرده گی در میان باشد.
 

قمار 
قمار احساس هیجان ایجاد می کند؛ بنابراین اگر فردی عالقۀ بسیار به قمار دارد، 
به قمار عالقۀ زیادی دارند،  افرادی که  ببرد. در  افسرده گی رنج  از  ممکن است 
احتمال افسرده گی و سوءاستعمال الکول خیلی بیشتر از دیگران است. بسیاری از 
افسرده هستند.  قمار، مضطرب و  از شروع  پیش  افراد  این  کارشناسان می گویند 
و  نداشته  بر  در  فرد  برای  حاصلی  روانی  نظر  از  باشد،  که  چه  هر  قمار  نتیجۀ 

احساس افسرده گی را آرام نمی کند.
 

سیگار 
افسرده گی احتمال سیگار کشیدن را دو برابر می کند. طبق گزارش مرکز کنترل و 
پیش گیری بیماری های امریکا، افرادی که به شدت سیگاری هستند )بیش از یک 
قوطی سیگار در روز مصرف می کنند( و افرادی که هنوز چیزی از بیدار شدن شان 

نگذشته، عادت دارند سیگارشان را روشن کنند، به احتمال زیاد افسرده هستند. 
اگرچه افراد سیگارِی افسرده کمتر سیگار را ترک می کنند، اما این کار عملی است. 
برنامه های ترک سیگار که تکنیک هایی مشابه تکنیک های درمان افسرده گی دارند، 
مانند درمان رفتاری شناختی یا داروهای ضد افسرده گی، در این زمینه موثر هستند.

 
بی توجهی به خود 

می دانید ارتباط بستن کمربند ایمنی در موتر و افسرده گی چیست؟ در صورتی که 
نمی کنید، ممکن است  از خود  مراقبت  به اصول  برخالِف گذشته دیگر توجهی 
دچار افسرده گی و عزت نفِس پایین شده باشید. نشانه های آن از مسواک نزدن و 
نبستن کمربند ایمنی تا بی توجهی به معایناِت پزشکی یا وضعیت های مزمنی مانند 
بیماری قلبی یا دیابت می تواند متفاوت باشد. در صورت درمان افسرده گی، این 

معضل نیز برطرف می گردد. 
 

seemorgh.com/health  :منبـع

نويسنده: اسالوی ژيژك
مترجم: فريد عموزاده خلیلی



ACKU

5سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1716     شنبه        17 د  لو  /    بهمن      y   1394  26  ربیع الثانی   y 1437   6 فبروری    2016 www.mandegardaily.com

به  اروپا  قارۀ  بزرگی  به  هندوستان  وسیع  شبه جزیرۀ 
یک پنجِم  آن،  سکنۀ  و  است  روسیه  کشور  استثنای 
این  در  می دهند.  تشکیل  را  زمین  کرۀ  جمعیت 
یخ بندان  قله های  از  اقلیم  همه گونه  پهناور،  سرزمین 
با  بایر  و  کویرهای خشک  تا  قاره  انبوهِ  و جنگل های 
تغییراتی تدریجی یافت می شود. در سراسر تاریخ، هیچ 
سرزمینی به وسعت هندوستان با آن همه زبان  و نژاد و 

تمدن ِ مختلف در روی کرۀ زمین وجود نداشته است.
یقین مطلبی را  به  پیرامون تمدن هندوستان، نمی توان 
و  مبهم  هند  تاریخ  دربارۀ  بحث  هرگونه  داشت.  بیان 
می باشد  آن  واسطۀ  به  نیز  این  و  است،  مانده  ناقص 
بی اعتنا  تاریخ  به سیر  نسبت  هندیان همواره  که خود 
بوده اند. بی اعتنایی هندیان به تاریخ نگاری نتیجۀ نوعی 
جهان بینی بوده است که هندیان به آن اعتقاد داشته اند. به 
عبارتی دیگر، در متن وقایع تاریخی که هندیان به ثبت 
آن اقدام می نمودند، تنها پند و اندرز و مقام و شهرت 
اکثر  که  است  جهت  همین  به  و  دریافت  می توان  را 
مورخان معتقدند که هند دارای تاریخ نیست. از سوی 
دیگر، با احتیاط می توان از روی ادبیات و افسانه های 
قدیمی هند، بعضی نکات برجسته، گذشته های تاریخِی 
این قوم را روشن ساخت و بیشتر در اثر ارتباطی که 
بین هندیان و اقوام دیگر باستانی وجود داشت، می توان 
از روی آثار و نوشته های آن ها به گذشته های تاریخی 

هند پی برد. 
سند  رودخانۀ  اسم  از  هند  نام  لغت شناسان،  عقیدۀ  به 
که در میان هندی ها  ایندوس Endus نام دارد، گرفته 
شده است. تا نیمۀ اول قرن بیستم تصور عموم بر این 
و  می گردد  آغاز  آریایی ها  با  هندوستان  تمدن  که  بود 
این  در  تمدنی  هندوستان،  به  قوم  این  ورود  از  قبل 
فراوانی  کاوش های  با  اما  است.  نداشته  وجود  منطقه 
که در منطقه موهنجودار و migxnhi Daro به وسیلۀ 
آثاری  گرفت،  دستیارانش صورت  و  مارشال  سرجان 
تمدن  آثار  قدیمی ترین  از  حکایت  که  گشت  پدیدار 
جهان می نماید. این اکتشافات ثابت می کند که در سند 
و پنجاب طی هزارۀ چهارم و سوم پیش از میالد، یک 
زنده گی شهری بسیار مترقی وجود داشته است. وجود 
چاه ها و گرمابه ها و مجاری فاضالب مجهز در اغلب 
خانه ها، داللت دارد بر این که وضع اجتماعی مردم آن 
بر وضعی  بوده و  برابر  با وضع مردم سومر  دست کم 
که در مصر و بابل حکم فرما بوده برتری داشته است، 
و این ها در نهایت به ما می گوید که قبل از مهاجرت 
هندوستان  در  ریشه دار  و  کهن  تمدن های  آریایی ها، 
تمدن هندوستان ریشه  واقع  در  داشته است و  وجود 
از  کهن تر  تمدن های  است.  داشته  کهن تری  ادوار  در 
تمدن های آریایی، مهم ترین شان  موهنجودارو و هارپا 
harpa بوده اند که دارای قدمت بسیار زیادی هستند و 
از لحاظ تکنیک و مدنیت در سطح باالیی قرار داشتند.
 nagas در مورد ساکنان اولیۀ هند، می توان از  ناگاها
که معروف به مارپرستان بودند، نام برد. این اقوام پیش 
را  نواحی شمال هندوستان  آریاها،  از حمله و هجوم 
در تصرف داشتند و اخالف ایشان هنوز در کوره های 
در  دورتر  قدری  می گذرانند.  روزگار  آن جا  دورافتادۀ 
اقصانقاِط جنوب هند، مردمی می زیستند سیاه پوست با 
بینی پهن که آن ها را دراویدی Dravidian می خوانند. 
از  دراویدی ها  که  می زنند  حدس  مورخان  از  برخی 
اقوام سومری ها بوده و در هزارۀ چهارم پیش از میالد، 

از راه شمال غربی بر سرزمین هند استیال یافته اند.
در حدود دوهزار سال پیش از میالد، آریایی ها که از 
به زبان هند و  ایرانی ها بودند و  خویشاوندان نزدیک 
ایران  از  مهاجرت  به  شروع  می گفتند،  اروپایی سخن 
جلگۀ  به  کوهستان ها  گردنۀ  از  عبور  از  پس  و  کرده، 
تصرف  به  را  پنجاب  ابتدا  آریایی ها  رسیدند.  سند 
درآوردند و به سبب برتری نیروی جسمانی و استفاده 
شدند.  مسلط  دراویدی ها  بر  اسب،  و  آهنی  از سالح 
این آریایی ها در حقیقت مهاجرانی بودند که برای تهیۀ 
چراگاه و سرزمین های جدید برای کشت به این نواحی 
آمده بودند و چون مردانی شجاع و جنگجو و دارای 
تیر و کمان بودند و ارابه های جنگی در اختیار داشتند 
بر  توانستند  به آسانی  بودند،  نیز  فرماندهانی  دارای  و 
شدند،  مسلط  هند  بر  که  همین  اما  بیابند.  تسلط  هند 
حالت جنگ جویانۀ خود را از دست دادند و به کشت 
و  بود  گرفته  قرار  شاه  یک  آن  رأس  در  که  پرداختند 
اختیاراتش از طرف شورای جنگجویان کنترل می شد و 
هر قبیله در رأس خود یک فرمانده داشت که اختیاراتش 
این عصر،  در  قبیله محدود می گردید.  توسط شورای 
سرزمینی  هندوستان  سرزمین ها،  سایر  مردم  اعتقاد  به 
می رسید.  نظر  به  عجایب  کشور  و  ثروت  صاحب 
ارزیابی اغراق آمیزی از ثروت های هند، توأم با عوامل 
دیگر، مقدونیان و یونانیان را برانگیخت تا در سال 327 
قبل از میالد، و پس از نابودی امپراتوری پارس ها، به 

سرزمین هندوستان یورش برند. اسکندر مقدونی موفق 
گردید با عده یی از شاهان هند، که با یکدیگر رقابت 
داشتند، متحد شود و قسمتی از سرزمین هند را تصرف 
کند. اسکندر بر آن بود که به پیشرفت خود به سوی 
اما  کند؛  تسخیر  را  گنگ  درۀ  و  دهد  ادامه  هند  شرق 
هند  کوهستان  دشواری های  اثر  بر  که  مقدونی  ارتش 
برابر مقاومت سرسخت هندیان  بود، در  پا درآمده  از 
از اطاعِت فرمانده خود سر باز زد. اسکند ناچار شد با 
جنگ و گریز هند را ترک گوید. دیری نپایید که میان 
سرداران مقدونی و پادشاهانی که تسلیم فاتحان شده 
بودند، اختالف افتاد و بومیان علیه یوغ خارجی سر به 
شورش برداشتند. در سال 1317 قبل از میالد حتا یک 

پادگان مقدونی نیز در هند وجود نداشت.
قیام علیه مقدونیان را در شمال غربی هند، شخصی به 
Chandragoupta رهبری می کرد.  نام چاندراگوپتا 
را  علیه مخالفین، سلسلۀ موریان  پیروزی  از  وی پس 

بنیان گذاشت. به تدریج او به مطیع ساختن تمام نواحی 
هند  دولت  وسیع ترین  بدین سان  و  شد  موفق  شمال 
موفق  چاندراگوپتا  حقیقت،  در  نهاد.  بنیان  را  باستان 
می شود که وحدت را در بخش عمده یی از سرزمین 
ایجاد  قوی  بسیار  اداری  نظام  کرده،  پایه گذاری  هند 
 Ashoka اشوکا  نامش  که  چاندراگوپتا  نواسۀ  بکند. 
هند  سرزمین  در  تمرکز  و  وحدت  ایجاد  برای  بود، 
مذهب  را  مذهب  این  و  می کند  قبول  را  بودا  مذهب 
رسمی قرار می دهد و به وسیلۀ این ایدیولوژی واحد، 

تمرکز و وحدت را در سراسر کشور ایجاد می کند.
دولتی  نتوانست  خود  تالش های  علی رغم  آشوکا 
استوار و واحد به وجود آورد. بالفاصله پس از مرگ او 
امپراتوری موریاها به انحطاط گرایید. در حدود سال 
187 قبل از میالد، واپسین بازماندۀ این خاندان به وسیلۀ 
یکی از سران سپاهی، خلع و کشته شد. این فرمانده 
 Counga سپاهی، خود سلسلۀ جدیدی به نام شونگا

را بنیان نهاد. در همین دوره است که از قسمت شمال 
اقوامی شروع به حمله در داخل سرزمین  غربی هند، 
بودند.  کوشان ها  آن ها  معروف ترین  که  کردند  هند 
هند  غربی  شمال  قسمت های  به  به تدریج  کوشان ها 
افغانستان،  وارد شدند. این عده در ناحیۀ ماوراءالنهر، 
تشکیل  نام  همین  با  را  دولتی  هند  غرب  و  پاکستان 
کردند  قبول  را  بودایی  مذهب  نیز  کوشان ها  دادند. 
از  که  دولت  این  امپراتور  معروف ترین  کانیشکا  و 
حامیان متعصب آیین بودا بود، اقدام به ساختن معابد 
و صومعه های زیادی نمود. امپراتوری کوشان ها که از 
نژادهای بسیار گوناگون ترکیب یافته بود، نمی توانست 
اندکی  امپراتوری  این  بماند.  باقی  برای مدت طوالنی 
پس از مرگ کانیشکا رو به ضعف نهاد، و در حدود 
این  در  و  گردید  آشکار  کاماًل  آن  انحطاط   230 سال 
بین، امپراتوری گوپتا پا به عرصۀ وجود نهاد. امپراتوری 
به اوج  گوپتا در زمان سلطنت چاندرای گوپتای دوم 
و  پنجاب  از  عظیمی  قسمت  او  رسید.  خود  عظمت 
سرزمین های هند مرکزی را به تصرف درآورد، دولت 
شده  گسترده  عمان  دریای  تا  بنگال  خلیج  از  وی 
با دورۀ ساسانیان  برابر  )که  این دوره  با  بود. هم زمان 
هفتالش  هجوم  دست خوش  شمالی  هند  می باشد( 
Hephtalltes Huns گردید. این قبایل که از آسیای 
مرکزی آمده بودند، از جمله به امپراتوری گپوتا یورش 
بردند و به واسطۀ همین جنگ ها بود که این سلسله رو 

به ضعف گذاشت.
با  اسالم  میالدی،  هشتم  قرن  حدود  در  این،  از  بعد 
گذشتن از سرزمین پاکستان و افغانستان وارد سرزمین 
پنجاب می شد. لشکریان اسالم تا مرز هند پیش رفتند و 
لیکن آیین اسالم توسط بازرگانان و مبلغان به سرزمین 
به  نیز  غزنوی  محمود  سلطان  بعدها،  یافت.  راه  هند 
هند لشکر کشید و آن سرزمین را فتح کرد. سرزمین 
هندوستان مدت ها بعد از حملۀ سلطان محمود، مورد 
تهاجم مغوالن قرار می گیرد. در دورۀ مغوالن، تیمور به 
هندوستان حمله نمود و سرزمین هند مورد کشتار و 

ویرانی زیادی قرار می گیرد. 
این ها که از نظر گذراندیم، شرحی خالصه وار از اوضاع 
سیاسی تمدن هند قدیم تا هجوم مغوالن بود. به اعتقاد 
اهمیتی  چندان  سیاسی  نظر  از  هند  تمدن  مورخان، 
گذراندیم،  نظر  از  که  همان گونه  هندوستان  در  ندارد. 
هیچ هنگام وحدتی به وجود نیامد که قابل مقایسه با 
حکومت های باستانی و یا کشورهای امروزی باشد. در 
حقیقت، اهمیتی که تمدن هند در تاریخ بشری دارد، 
پزشکی،  زمینه های  در  علمی  پیشرفت های  به خاطر 
از  تمدن  این  است.  بوده  هنر  و  فنون  علوم،  صنعت، 
نظر فرهنگی با معنویت باال و فلسفۀ بسیار گسترده یی 
که داشته است، تأثیری بسیار زیاد در تمدن های اطراف 

گذاشته است.
هندیان  مذهبی  اعتقادات  سیر  مورد  در  کلی  طور  به 
که  داشت  اذعان  باید  سرزمین  این  تاریخ  ابتدای  در 
است،  شده  شناخته  هند  در  که  مذهبی  قدیمی ترین 
ورودشان  هنگام  در  آریایی ها  که  است  بوده  مذهبی 
مورخان،  روایت  به  مذهب  این  داشته اند.  هند  به 
مجموعه یی از عقاید حیوان پرستی و قومی و پرستش 
و  درختان  و  سنگ ها  بین  در  که  ارواح  زیادی  عدۀ 
بودند می باشد.  حیوانات و کوه ها و ستاره گان مخفی 
مظهر  و  مقدس  موجودات  مارها  مذهب،  این  در 
 Nagah ناگا   بودند.   نیک جنس ذکور  خلق وخوی 
میمون،  خدای   Hanuman هانومن  اژدها،  خدای 
ناندی Nandi خدای گاو نر، یاکشا Yakshas خدای 

درخت بوده اند.
که  بگوییم  باید  آریایی،  مهاجرت  مذهب  پیرامون  اما 
این  در  است.  بوده  ودایی  مذهبی  آریایی ها،  مذهب 
پرستش  متعدد و عناصر طبیعی مورد  مذهب خدایان 
)خدای   Dyaus دیوس  آن ها:  عمدۀ  خدایان  بودند. 
آسمان روشن(، ایندرا Indra )خدای طبیعت و رعد و 
طوفان( وارونا Varuna و آگنی Agni )خدایان آتش( 
بودند. بیشتر این خدایان خیرخواه بشر و حامی آریاها 
محسوب می شدند و به تدریج خاصیت طبیعی خود را 
از دست داده صورت انسانی به خود گرفتند، ولی هرگز 
آریایی ها آن ها را به شکل مادی تصور نمی کردند. آنان 
به تدریج وظایف و اختیارات تازه یی برای خدایان قایل 
گشتند، چنان که  ایندرا  خدای جنگ،  آگنی  مخترع 
به  این  از  هنرها و آتش ها و... شناخته شدند. گذشته 
 Asouras آسوراها   مانند  شریری  و  ناپاک  شیاطین 
راکشازاها   و   می زدند  هم  به  را  قربانی ها  که  )ابرها( 
نیز  درمی آمدند  حیوانات  به شکل  که   Rakshasas

عقیده داشتند. 

هند هنِگ  فر  و  تمـدن 
ضا دفتری

حمیدر

ش نخسـت
بخ
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ابوبكرمجاهد
و  شوهر  و  زن  جدایی  نفاق،  باعث  نویسان  تعویذ 
قتل های ناحق در بین خانواده ها می شوند. تعویذنویسی 
از شاخه های شعبده بازی و فتنه انگیزی بوده که با علومِ 

اسالمی و علوم تجربی، بیگانه است. 
شماری از عالمان دین، با بیان این مطلب می گویند: 
تعویذنویسی میراث قشری است که در زمان حیات 
حضرت محمد)ص( در صف شیطان ها قرار داشتند 
انسانی و  اکنون، در صف منافقین بر ضد کرامت  و 

اسالمی فعالیت دارند.
این عالمان، تأکید داردند که دانشمندان دینی، نوشتن 

آیات قرآنکریم را به شکل تعویذ و نگهداری آن را 
درگردن، جایز ندانسته و بیشتر به درمان پزشکی تأکید 

کرده اند.
به گفتۀ آنان، شمار بیشتِر دانشمندان دینی به این باور 
تأکید  و  ندارد  وجود  اسالم  در  تعویذی  که  هستند 
دارند که بیمار، باید از طریق علم پزشکی درمان شود. 
برخی افرادی که در جامعۀ افغانستان، تعویذ می دهند 
عالم نیستند؛ بلکه  مأمورین متقاعد دولتی هستند که 
با گذاشتِن ریش و بستِن یک لُنگی، به نام مال تعویذ 
می دهند؛ زیرا از طرِف دولت، بررسی یی وجود ندارد 

که بتواند این افراد را مجازات کند.
دینی، در مصاحبه  مولوی حبیب اهلل حسام آگاه امورِ 
با روزنامه ماندگار می گوید: تعویذ نویسی، یک حرفه 
است و رابطه یی به عالمان دینی ندارد، عالمان دین، 
وارث پیغمبران هستند و پیغمبران، تعویذ نویس  و 

تعویذ ده نبوده اند. 
جامعۀ  در  تعویذنویس،  گروه  حسام:  آقای  باور  به 
مردم  باورهای  بر  را  سختی  صدمۀ  افغانستان  ناآگاه 
وارد می کنند. در این جامعه، مردم تفکیک نمی کنند 
که فرد تعویذنویس از کدام نشانی وارد جامعه شده؛ 
از شاخۀ  شعبده بازی، جادوگری و  یا  از نشانی دین 

فتنه انگیزی.
او باور دارد: گروه دوم، با اعتقادات اسالمی مردم بازی 
می کنند  و به جایگاه عالمان دین آسیب می رسانند؛ در 
قشر )مالی  این   مردم  آگاه،  در جامعه های  حالی که 

تعویذ ده( را از عالمان دین تفکیک می کنند.
به گفتۀ او،  افرادی به نام تعویذنویس مردم را به دام 
افراد در دین اسالم  می گیرند، تا پول پیدا کنند، این 
به شدت محکوم شده اند و کسانی که پیش طالع بین 
)کف شناس( و جادوگر می روند، چهل سال عبادت 

شان قبول نمی شود.
مولوی حسام تصریح کرد: افرادی که به نام عالم دین 
قتل شان  موارد  بسا  در  حقیقت  در  می دهند،  تعویذ 
مباح دانسته شده است؛ چون توسط این افراد )کف 
شناس، جادوگر و تعویذ ده( قتل صورت گرفته، خانم 
ایجاد  درخانواده ها  نفاق  شده،  جداد  خود  شوهر  از 
می گرددکه دولت باید با این گروه برخورد جدی داشته 

باشد.
شرعیات  دانشکدۀ  استاد  حامد،  کمالدین  هم چنان، 
دانشگاه کابل می گوید: تعویذدادن در اسالم، مسلک 

نیست؛ قرآنکریم شفا برای همۀ مومنان است.
دینی  دانشمندان  از  زیادی  شمار  افزود:  حامد  آقای 
نوشتن آیت قرآنکریم را به شکل تعویذ و نگهداری 
به  تأکید  بیشتر  و  ندانسته اند  جایز  گردن  در  را  آن 
علم  همان  که  درمان  ظاهری  جست وجوی  راه های 

پزشکی است، تأکید کرده اند.
به گفته استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، سحر 
که  است  شیطانی  اعمال  و  نیست  قرآنکریم  آیت  از 
قبل از ظهور اسالم وجود داشت، در تعداد کشورهای 
جنوب آسیا و هند در حال حاضر نیز وجود دارد که 
حضرت پیغمبر محمد»ص« گفته که فردی نزد ساحر 
برود و سخنان او را تصدیق کند؛ نمازش نزد اهلل قبول 

نمی شود و سحر  از گناهان کبیره در اسالم است 
و کسانی که سحر می کنند باید از طرف دادگاه به 

شدت مجازات شوند.
و  کابل  شهر  در  که  افرادی  حامد:  آقای  باور  به 
والیات دیگر به مردم تعویذ می دهند، قشر فریب کار 
اند؛ نه اهل تقوا استند و ساحر مسلکی، این قشر با 
اعتقاد مردم بازی می کنند، دولت باید این افراد را 

جمع آوری کند و به شکل قانونی مجازات شوند.
از سوی دیگر، عزت اهلل طارق استاد دانشگاه کابل 
می گوید: شماری بیشتر دانشمندان دین به این باور 
استند که تعویذ دهی در اسالم وجود ندارد و تأکید 
درمان  پزشکی  علم  طریق  از  باید  بیمار  که  دارند 
افغانستان  جامعه  در  که  افرادی  بیشتر  شمار  شود، 
تعویذ می دهند عالم نیستند، بلکه  مامورین متقاعد 
دولتی استند که با گذاشتن ریش و بستن یک لُنگی 
طرف  از  بررسی  چون  می دهند،  تعویذ  مال  به نام 

دولت وجود ندارد که این افراد را مجازات کند.
آقای طارق افزود: شمار بیشتر این افراد پس از تقاعد 

یک دفتر رهنمای معامالت  باز می کنند، در پهلوی آن 
به تعویذ دادن می پردازند و یا در رسانه ها به عنوان 
کارشناس دینی صحبت می کنند؛ ولی مسووالن از این 
افراد حتا جواز فعالیت شان را نیز پرسان نمی کنند، این 
افراد از خالی قانونی استفاده کرده گه گاهی به نام مال 
و دانشمند در فضای خلوت به خانم ها گفت و  شنود 
استفاده های  سوء  آمدن  به وجود  باعث  که  می کنند 

جنسی و ... می شود.
این استاد دانشگاه افزود: این افراد از اعتقادات دینی و 
اعتبار مردم نسبت به عالمان دین، سوء استفاده می کنند 
و به عزت و آبروی مردم تجاوز می کنند که متأسفانه 
این جنایات تا هنوز از طرف مسووالن دادگاه کشور 

به شکل جدی پیگیری نشده است.
در این حال، داعی الحق عابد معین وزارت ارشاد حج 
و اوقاف می گوید: وزارت ارشاد حج و اوقاف پس 
تعویذ  افراد  به جمع آوری  تصمیم  فرخنده  حادثۀ  از 

نویس گرفت و یک کمیسیون را تشکیل داد که نواحی 
مختلف را در کابل مورد بررسی قرار داد و 240 مرکز 
فعالیت تعویذ دهی  در این بررسی ها مسدود شده و 
در سه ناحیۀ باقی ماندۀ کابل و والیات این بررسی ها 

جریان دارد.
به  گفته او، گزارش هایی که به ما رسیده نشان می دهد 
که افراد تعویذنویس با گذشت زمان به شکل مخفیانه 
مکان خود را تغییر داده و فعالیت های خود را از سر 
گرفته اند که کمیسیون تصمیم گرفته دارد که این افراد 
پیدا و مورد بررسی قرار گرفته و در جمع آوری و 
افشا ساختن  این افراد همکاری مردم و پولیس بسیار 

مهم است.
این مقام بلند پایۀ وزارت ارشاد حج اوقاف تصریح 
ناشایسته  دین عمل  از  استفاده  و سوء  تجارت  کرد: 
استفادۀ  ابزاری  دین  از  افراد  این  زیاد  است و شمار 

می کنند و صدمۀ بزرگ را هم به دین و هم به عالمان 
دین وارد می کنند.

با آن که دولت پس از قتل فجیع فرخنده در شهر کابل 
پایتخت،  خشمگین  باشنده گان  از  شماری  طرف  از 
تعویذ می دهند  نام مال  به  که  افرادی  تصمیم گرفت 
جمع آوری شوند، اما تاهنوز هم فعالیت این افراد به 
شکلی از اشکال جریان دارد و دولت نتوانسته است 
که جلو فعالیت آن را بگیرد و چند روز پیش یک فرد 
تعویذ ده در والیت قندهار به یک دختر خانم تجاوز 

جنسی کرده است.
شمار  بر  بلخ  والیت  در  تعویذنویس  یک  همچنان، 
زیادی از زنانی که به وی مراجعه کرده بودند، تجاوز 

نموده است. 
خانم این تعویذنویس گفته که شوهرش پس از آن که 

افشا شد، دست به فرار زده است. 
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وزارت ارشاد، حج و اوقاف:

240 مرکز تعویذنویسی را مسدود کرده ایم 
عالمان دینی: تعویذنویسی ارتباطی به دین ندارد

چه کسی رییس 
شورای صلح باشد؟

امیری 
کشورهای کمک کننده، منابع مالی شورای عالی صلح 
را به دلیل روشن نبودن سرنوشت رهبری این شورا 

به حالت تعلیق درآورده اند.
المللی  بین  امور  مشاور  قاسمیار  محمداسماعیل   
ماه   5 از  که  گفت  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
پیش کشورهای کمک کننده تأکید داشتند تا زمانیکه 
شورا  این  صلح  عالی  شورای  ریاست  سرنوشت 
روشن نشود کمک های مالی احتماال به حالت تعلیق 

درمی آید.
وی افزود که از آغاز سال جاری میالدی کشورهای 
کمک کننده از اجرای کمک های مالی به شورای عالی 

صلح خودداری کرده اند.
در  قبل  مختلف چندسال  افزود: کشورهای  قاسمیار 
را  به شورای عالی صلح  مالی  لندن کمک  کنفرانس 
این تعهدشان را  تعهد کرده بودند، در نشست کابل 
همین  سوی  از  شورا  این  تاکنون  که  کردند  تکرار 

کشورها تامین مالی می شد.
بیان  با  صلح  عالی  شورای  المللی  بین  امور  مشاور 
عمده ترین  از  آلمان  جاپان،  انگلستان،  امریکا،  اینکه 
کشورهای کمک کننده به شورای عالی صلح هستند، 
گفت که قرار است با تعیین رییس شورای عالی صلح 

در هفته آینده، بزودی این مشکل رفع شود.
براساس  که  است  درحالی  این  نوشت:  پژواک 
گزارش ها حدود 800 میلیون دالر برای برنامه صلح 
در افغانستان طی چندسال اخیر اختصاص داده شده 
و تعدادی از کارشناسان گفته اند که این شورا با وجود 
صلح  قبال  در  دستاوردی  هیچگونه  گزاف  مصارف 

نداشته است.
اما عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح 
پیش از این گفته بود که این شورا ساالنه در حدود 
مجموع  در  تاکنون،  که  دارد  هزینه  دالر  میلیون   2.8

1.5 میلیون دالر به مصرف رسانده است.
پس از آنکه صالح الدین ربانی رییس پیشین شورای 
ازسوی  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به  صلح،  عالی 
مجلس رای اعتماد گرفت، ریاست این شورا توسط 

سرپرست اداره می شود.
ریاست شورای صلح

نزدیک به یک سال، شورای عالی صلح توسط یک 
طالب سرپرستی و مدیریت شد. عبدالحکیم مجاهد 
از اعضای ارشد رژیم طالبان بود. حکومت با گماردن 
یک طالب در رأس شورای عالی صلح می خواست 
با طالب مذاکره کند! این بی برنامه گی محض رهبری 
حکومت را نشان می داد. طالبی که در درون نظام است 
می جنگد،  مردم  ضد  بر  نظام  بیرون  در  طالبی که  و 
هر دو اهداف و مقاصد مشخص و یکسانی را دنبال 

می کنند. 
به  اکنون، گفته می شود ریاست شورای عالی صلح، 
پیشنهاد  جهادی  اسبق  رهبر  گیالنی  احمد  سید  پیر 
معرفی  رسمًا  رو  پیش  هفتۀ  طی  است  قرار  و  شده 
شود. گیالنی، مشکل چندانی با طالبان ندارد. مخالفان 

طالبان در نظام مشخص هستند. 
اعضای مقاومت ملی در برابر  طالبان مشخص هستند. 
مذاکره باید از سوی این گروه ها صورت گیرد، نه از 
و  دارند  طالبانی  دیدگاه های  خود  که  کسانی  جانب 

همانند  طالبان می اندیشند.
به  بدین سو،  صلح  عالی  شورای  تأسیس  هنگام  از 
کار  بودن  بی نتیجه  و  ناکارایی  خصوص  در  تکرار 
است  شده  مشخص  امروز  زدیم.  سخن  شورا  این 
دالر  میلیون ها  مصرف  وجود  با  صلح  شورای  که 
کوچکترین دست آوردی در زمینۀ تأمین صلح و ثبات 
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ورزش

رییس جمهوری امریکا در مراسم دعای ملی این کشور با بیان این که باور های 
مذهبی اش به عنوان یک مسیحی به او کمک کرده است تا بر ترس های روزمرۀ 

خود غلبه کند، گفت که مذهب بزرگ ترین درمان ترس درانسان هاست.
اوباما رییس جمهوری امریکا روز پنجشنبه در مراسم موسوم به »صبحانۀ دعای 
ملی« که هرساله در اولین پنجشنبه ماه فبروری برگزار می شود، گفت که ادیان 
انسانیت  به  کنند و  بر ترس های خود غلبه  تا  به مردم کمک می کنند  جهان 

مشترک احترام بگذارند.
او که این سخنان را یک روز بعد از دیدار با جامعۀ مسلمانان امریکایی در 
شهر بالتیمور به زبان می اورد، گفت: باورهای مذهبی او به عنوان یک مسیحی 
او را در غلبه بر ترس های روزمره خود از جمله وحشت ونگرانی ناشی از 
اندیشدن به سرنوشت دخترش و یا وحشت از اعزام نیروهای این کشور برای 

شرکت در عملیات جنگی، یاری رسانده است.
رییس جمهوری امریکا در ادامه با بیان این که ترس و وحشت انسان ها را به 
ستیزه با کسانی که با آن ها متفاوتند بر می انگیزد و موجب درمانده گی و بدبینی 
می شود گفت که او توان و قدرت خود را از پیروان همه ادیانی که در راه 

خدمت به خداوند عمل می کنند به ودیعه گرفته است.
مراسم موسوم به صبحانۀ دعای ملی که یک مسیحی متدیست به نام »ابراهام 
اولین  از سال 1953 میالدی هرساله در  بنیان گذار آن شناخته شده،  وردی« 
پنجشنبه ماه فبروری در واشنگتن پایتخت این کشور برگزار می شود و بیش از 
3هزار و 500 نفر از جمله شخصیت هایی از 100 کشور جهان در آن شرکت 

می کنند.

کشورهای  مالی  گستردۀ  کمک های  از  قدردانی  ضمن  ملل  سازمان  دبیرکل 
مردم  که  کرد  تصریح  سوری  پناهنده گان  و  آواره گان  به  کمک  برای  جهان 
سوریه در شرایط کنونی بیش از غذای امروز خود، به امیدی برای فردا نیازمند 

هستند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل طی سخنانی در کنفرانس »حمایت از سوریه 
و منطقه« که با شرکت نماینده گان 60 کشور جهان و به میزبانی انگلیس در 
شهر لندن برگزار شد، ابتدا از سخاوت بی سابقۀ کشورهای جهان در کمک 
به مردم سوریه قدردانی کرد و با ذکر این که تنها در فاصلۀ یک روز بیش از 
10 میلیارد دالر در این رابطه جمع آوری شده، این میزان از کمک های مالی در 
یک روز و در ارتباط با یک بحران واحد را در تاریخ این نهاد بی سابقه خواند.
او در ادامه گفت: آن چه که بیش از هر چیزی به مردم عذاب کشیدۀ سوریه 
و  فرداست  به  امیدی  بلکه  نیست،  آن ها  امروز  غذای  فقط  می کند،  کمک 
انسان  بر سر موضوع کمک های  بحران حتا  این  این که طرفین درگیر در  از 

دوستانه همچنان در نفاق و تفرقه به سر می برند، ابراز تأسف شدید کرد.
دبیرکل سازمان ملل در نهایت بار دیگر از طرفین درگیر در سوریه خواست 
تا صرفًا با هدف حرف زدن بر سر میز مذاکرات ننشینند و در روزهای آینده 
به جای اندیشیدن به پیروزی های بیشتر در جبهه های نبرد به بازگشتن بر سر 

میز گفت وگو ها بیاندیشند.

اروپا در صورت  اقتصاد  که  فرانسه حاکیست  دولتی  گزارش یک موسسۀ 
لغو توافق نامۀ شنگن، ممکن است در دوره یی 10 ساله حدود 100 میلیارد 

یورو ضرر کند.
موسسۀ فرانس استراتژی اعالم کرد، به ایجاد مجدد پست های بازرسی در 
کشورهای عضو پیمان شنگن، تولید ناخالص داخلی این کشورها را حدود 
یورو  میلیارد   100 از  بیش  معادل  آن  رقم  که  می دهد  کاهش  درصد   0.8

می شود.
درصد   3 معادل  مرزی  پست های  مجدد  برقراری  گزارش،  این  اساس  بر 

مالیات اضافی بر کاالها اضافه می کند.
موسسه فرانس استراتژی، ادامه داد: تجارت بین کشورهای عضو شنگن در 

بلند مدت نیز ممکن است 10 درصد تا 20 درصد کاهش یابد.
بنابر اعالم این موسسه فرانسوی، نیمی از هزینه ها به دلیل کاهش سفرهای 
گردش گران است، 38 درصد از هزینه ها به دلیل تأثیر این موضوع بر کارگران 

مناطق مرزی و 12 درصد دیگر به خاطر هزینه مازاد حمل و نقل است.
این موسسه خاطر نشان کرد: در صورت راه اندازی مجدد پست های مرزی 
فرانسه در کوتاه مدت بین یک میلیارد تا دو میلیارد یورو ضرر خواهد کرد و 

این رقم ظرف 10 سال، 10 میلیارد یورو خواهد بود.
پیمان  عضو  کشورهای  به  احتماالً  بود  کرده  اعالم  پیشتر  اروپا  کمیسیون 

شنگن اجازه می دهد تا مرزهای خود را تا دو سال کنترل کنند.
از سال گذشته  نروژ  دانمارک و  فرانسه، سوید،  اتریش،  آلمان،  کشورهای 

میالدی پست های بازرسی مرزی را به براقرار کرده اند.

عبید جالل، سکرتر جنرال انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله و 
همچنان قهرمان ارتش می باشد. عبید جالل منحیث ترینر )آموزگار( 
نیز می باشد که  پولیس  برای قطعات خاص  مصروف تمرین ویژه 
برای دانستن کارکردها و دست آوردهایش با او گفت وگو کرده ایم 

که اینک می خوانید:

ننگیالی عثمانی
چه وقت و چه انگیزۀ سبب شد تا به ورزِش کانفو رو بیاورید؟

و  می برم  پیش  به  را  کانفو  ورزش  رشتۀ  که  می شود  سال   22 مدت 
طفولیت  از  کنم.  کسب  افغانستان  برای  را  خوبی  مقام  توانسته ام 
عالقه مندی خاص به ورزش کانفو داشتم، چون معقولۀ معروفی است 
فلم های  بودم  طفل  زمانی که  است.  توانستن  خواستن،  می گویند  که 
بروسلی را تماشا می کردم و این فیلم ها آهسته آهسته عالقه مندی ام را 

به این ورزش افزود.
چه کسی شما را به ورزش تشوسق کرد؟ 

پدر و مادرم ونیز برادر بزرگم آقای اجمل جالل در عرصۀ ورزش مرا 
تشویق و همواره انگیزه دهنده گانم بوده اند.

تا به حال چه دست آوردهای داشته اید؟
شش مدال را از رقابت های بیرون مرزی کسب کرده ام که از آن جمله 
و  آذربایجان  ترکیه،  ایران،  هندوستان،  اردن،  کشورهای  از  می توان 
کوریای جنوبی یاد کنم. در مسابقات کشور اردن به دعای و تشویق 
مردم و زحماتی که کشیدم،در میان بیش از 47 کشور اشتراک کننده، 

مقام نخست را به دست آوردم.
چند سال است که مصروف آموزش در این رشته هستید؟

بیش از 14 سال می شود که مصروف ترینری )آموزش( می باشم همراه 
با اعضای تیم ملیبسیار تالش می کنمتا بتوانیم دست آوردهای خوبی را 
به زودی مسابقاتی در کشور هندوستان  کنیم.  میهن عزیزمان  نصیب 
تدارک  نیز  را  خوبی  برنامۀ  یک  مسابقه  این  برای  و  داریم  پیش رو 

دیده ایم.
یک مربی )آموزگار( چه ویژه گی هایی باید داشته باشد؟

یک مربی باید دارای شخصیت عالی، ادب و توانایی شناخت شاگردان 
باشد و بتواند با آن ها مانند اعضای فامیل برخورد کند. 

یک ورزشکار قهرمان باید چگونه باشد؟
اخالق نیکو و برخورد سالم در جامعه می تواند سجایای خوب یک 

قهرمان باشد.
کانفو چه نوع یک ورزش است؟

کانفو از کلمات کو به معنی دانایی، فو به معنی طریقه و تو به معنی 
تن روان، مشتق شده است.این ورزش از کشور ایران به وسیلۀ استاد 
رحیم یوسفی )رییس فدراسیون کانفو و بنیان گذار کانفو در افغانستان(  
به افغانستان آورده شد، این ورزش 28 سال می شود که در کمیته ملی 
عضویت  از  فدراسیون  این  است.  کرده  پیدا  رسمیت  کشور  المپیک 

جهانی نیز برخوردار است. 
برای جوانان چه پیامی دارید؟

جوانان  باید  می کند،  بازی  بشر  زنده گی  در  را  مهمی  نقش  ورزش 
و  از صحت خوب  نیز  و  بوده  به دور  مخدر  مواد  از  تا  کنند  ورزش 
تن سالم برخوردار باشند، چون فرق میان دوشخصی که یکی ورزش 
می کند و دیگری نمی کند، مثل دو ُگلی است که یکی اگر برش آب 
در  دومی  و  بوده  بهره مند  طراوت خاص  و  شادابی  از  همیشه  برسد 
بوده پس ورزش هم مثل آب  برایش آب نرسد، پژمرده  صورتی که 

دادن به ُگل به بدن انسان مفید می باشد. 
پیام تان به کسانی که از ورزش استفادۀ سوء می کند و ورزش را وسیلۀ 
کوبیدن مشت به دهن یک هم وطن و یا یک شهروند تلقی می کنند، 

چیست؟
ورزش  پیام آور صلح است، ورزش توانسته است تا افغانستان را به 
جهانیان به معرفی بگیرد. آنانی که ورزش را آموزش جنگ می دانند، 
کسانی هستند که در خود توانایی رزمیدن در میدان را نمی داشته باشند 
چون تصورشان از ورزش این است که باید جنگ کرد و مردم را از 
خود ناراض ساخت هدف از ورزش در نخست صحت مندی برای 

فرد و از طریق فرد به جامعه است.

اوباما:

مـذهب بـزرگ تـریـن
 درمـان تـرس است

بان کی مون:

مردم سوریه نیاز
 به امیدواری به فردا دارند

لغو شنگن ۱00 میلیارد
 به اروپا ضرر می زند

سکرتر جنرال انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله:

ورزش چهرۀ واقعی افغانستان را 

به جهان معرفی کرد

حشمت رادفر

نه یک صدا نه یک رنگ؛ همصدا و رنگارنگ
فیسبوک دیروز را که مصادف به دوازدهمین سال روز ایجادش 
بود،»friends day« نام گذاری کرد. در افغانستان شماری از 
دوستان ما آن را »روز رفاقت« ترجمه کردند. من به دلیل این که شمار دوستان 
نزدیکم ُشکر خدا به مراتب بیشتر از آن تعدادی که فیسبوک فهرست کرده بود 
می باشند، از اشتراک گزاری اَپلیکیشن فیسبوک که چند تا از رفیقانم را فهرست 

کرده بود، صرف نظر کردم.
اما امروز به همین بهانه می خواهم سه مورد را به عنوان دالیلی برای بازیابی و 

بازپروری این سنت ارزش مند می خواهم یاد دهانی کنم:
1-رفاقت، کاکه گی، عیاری و جوان مردی از گذشته های دور در سرزمین ما 
نه چند تا واژه که بخشی از فرهنگ ما بوده اند. پاس داشت این خصلت های 
مهرآفرین در کشوری که هر روز و در هر قدم آن نفرت و خشونت کاشته 
دهۀ گذشته   4 در  که  آن جایی  از  و  از مسوولیت های ماست  بخشی  می شود، 
این دو آسیب اجتماعی خریداران مقدس و نامقدس فراوانی هم داشته، اکنون 
اخالقیات اجتماعی مان را خشونت بار و نفرت زا بار آورده است. ما به احیای 

ارزش ها و اخالقیات تبعیض گریز و برترانگاری ستیز نیاز جدی داریم.
2-گزار از نفرت همگانی، برتری طلبی های عصبیت آمیز قومی، مذهبی، زبانی 
و سیاسی و کنش ها و واکنش های خشونت بار برخاسته از آن ها، به صلح و 
حدود  )مانند  جهانی  جامعۀ  پول های  توزیع  با  تنها  مسالمت آمیز  همزیستی 
میان  از جانب شورای صلح مصرف شده(  اکنون  تا  800000000 دالری که 
و  رسم ها  باید  ما  افتاد.  نخواهد  اتفاق  ما  کشور  محترم  سفید  ریش  تا  چند 
برای  آن  مختلف  شکل های  و  سطح ها  در  را  سرزمین مان  پارینۀ  اخالقیات 
ارزش مندی  مسیحای  رفاقت  و  بگیریم  خدمت  به  تنفرزدایی  و  مهرپروری 
برای بیان آن الیه های مصیبت فراگیرماست که برای عموم و در محضر عام 

نمی توان گفت.
3-اکنون دسته یی از سیاست گرانی در کشور ما پدید آمده اند که با چسپیدن به 
قومیت و شگرد های برتری جویانۀ قومی، به سیاست ورزی می پردازند و انگار 
انگیزی های  وحشت  و  خشونت  توجیه  حتا  و  نفرت  تولید  ایدئولوژی شان 
چند رویه و چندالیۀ ساری و جاری در سرزمین ماست. رفاقت و اخالقیات 
انزوا و  به حاشیه های  را  نفرت انگیز  تیکه داران  این  آن، می تواند  از  برخاسته 
الیه های  در  را  آزادی  و  برابری  همدیگرپذیری،  ظرفیت  و  براند  شرم ساری 

جامعه از هم گسیخته، نا آرام و خشونت زدۀ مان پرورش دهد.
می شود این رشته را درازتر کرد، اما کوتاه نویسی نیز از رویکرد های رفیقانه یی 

است که فیسبوک در همگانی سازی آن نقش بزرگی داشته است.

ناهید فريد

عبور از تاریخ یا اسارت در تاریخ؟
علیه  جنگ  در  امانی  دولت    :)1925(  1303 سال 
در  اما  برآمد،  فاتح  آزاد  سرحدات  و  پکتیا  اغتشاشات 
اصالحات شکست خورد و تن به جرگۀ کبیر پغمان داد که با بیشتر از 
هفتصد نفر از روحانیون، خان ها، زمین داران و تجار بزرگ که از منافع 
طبقاتی خود نماینده گی می کردند )نه از منافع توده های فقیر و پیشه ور(، 
تشکیل شده بود و به اصالحات مرحلۀ اولیۀ امانی ضربۀ سختی وارد 
کرد. در این جرگه تحصیل زن در مدرسه لغو شد، نکاح دختر صغیره 
جایز گردید، کلمۀ آزادی فردی از امور سیاسی و عقیدوی سلب شد و 

قید داشتن تذکرۀ تابعیت و نفوس در امور رسمی لغو گردید.
شاید برداشت هر کدام مان در مقایسۀ اوضاع کنونی سال 1394 )2016( 
با سال 1303 )1925( متفاوت باشد، اما پرسش بزرگ این جاست که 
این ملت، چگونه راه طوالنی یک قرن را پیموده است که هنوز هم در 

اسارت تاریخیم؟

عبدالحفیظ منصور

سقراط هایی از گونۀ دیگر
به  که  است  نامداری  اندیشمندان  از  جابری،  عابد  محمد 
خاطر آرأ و نظریات جدیدش، نه تنها در میان روشن فکران 
خواندنی  و  مهم  اثر  دو  است.  شده  شناخته  جهانی  به سطح  بل  مسلمان، 
»عقل  و  اسالمی«  تمدن  در  عرفان،  و  کالم  فلسفه،  »جدال  نام های  به  او 
سیاسی در اسالم«، چند سال پیش از عربی به پارسی ترجمه شده و اسباب 
تازه گی کتاب دیگرش زیر  به  این حوزه شده است.  مناقشات فراوانی در 

عنوان »سقراط هایی به گونۀ دیگر« به پارسی چاپ گردیده است.
اثر اخیر جابری به جریان نواندیشی و روشن فکری در اسالم پرداخته است. 
و  سیاسی  دیدگاه های  بدین سو  عثمان)رض(  حضرت  زمان  از  نویسنده 
دینی را زیر ذره بین قرارداده و تا عهد ابن رشد فیلسوف اندلسی می رساند. 
جابری نوآوری های خوارج، تازه کاری های معتزله، مرجئه را با جزییات بیان 
می دارد. در این راستا از این که نواندیشان مسلمان متحمل آزار و شکنجه 

می شوند، یاد می کند.
در این اثر از نوآوری های امام ابوحنیفه در عرصۀ کالم به خوبی یادآوری 
شده است. همچنان فصل مسبوطی به موضوع قدیم بودن یا مخلوق بودن 
قرآن اختصاص یافته است، که برای دانشجویان نیز می تواند بسیار مفید بوده 
باشد. نویسندۀ کتاب در نشان دادن سهم ابن رشد در نوآوری هایی که بر آثار 

افالطون و ارسطو داشته، به خوبی از عهده بر آمده است.
جابری اهل مغرب است، و پنج سال پیش قلم اش از کار افتاد، و چشم از 
گسترده گی  و  وسعت  به  خواننده  هر  جابری،  آثار  مطالعۀ  با  بست.  جهان 
اطالعات نویسنده متعجب می گردد. اوچنان باریزه بینی تاریخ تمدن اسالمی 
را ورق می زند و چنان به بررسی می گیرد، که پیش از آن احدی چنین نه 

کرده است.

فیـسبـوك نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

فرهنگیان بامیان عضویت والیت شان را در »شبکه 
تنها  بامیان  گرفتند.  جشن  جهان«  خالق  شهرهای 
شهر در آسیا و خاورمیانه است که در بخش فرهنگ 
عنوان جهانی دست  این  به  دستی  و صنایع  بومی 

یافته است.
شهرهای  »شبکه  در  بامیان  عضویت  مناسبت  به 
مهد  »بامیان  نام  با  بزرگی  جشن  جهان«،  خالق 
تمدن و خالقیت«، با اشتراک صدها تن از جوانان، 
این والیت  فرهنگیان و مقام های دولتی در مرکز 

برگزار شد.
بامیان دو ماه پیش عضویت این شبکه را به دست 
آورد. چهره شهر بامیان رنگ دیگری به خود گرفته 
است. پرچم های رنگارنگی بر درختان برگ ریخته 
اند.  شده  نصب  شهر  این  های  جاده  طرف  دو 
قامت زخم  بر  که حتی  برفی  با  آنها  ترکیب رنگ 
پوشانده  سفید  لباس  شهمامه  و  صلصال  خورده 
هر  چشم  که  کرده  ایجاد  را  جذابی  منظره  است، 

بیننده ای را خیره می کند.
به  بامیان  گذاری  نام  جشنواره  برگزاری  از  پس 
عنوان »نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک«، 
اینک این والیت بار دیگر غرق در شادی و سرور 
گردهم  بامیان  باشندگان  از  تن  صدها  است.  شده 
های  دل  با  اما  هوای سرد  در  بار  این  تا  اند  آمده 
گرم، عضویت این والیت در شبکه شهرهای خالق 
با صدای دمبوره ای که  بگیرند و  جهان را جشن 
توسط پنجه های معجزه گر هنرمندان محلی نواخته 

می شود، رقص و پایکوبی می کنند.
ظهر  از  بعد  خالقیت،  و  تمدن  مهد  بامیان  جشن 
چهارشنبه آغاز شد و تا شامگاه امروز پنجشنبه با 
برنامه های متنوعی چون کنسرت موسیقی محلی، 
مجسمه  بعدی  سه  بازسازی  و  نورپردازی  نمایش 
در  اسکی  مسابقه  و  دستی  صنایع  نمایشگاه  بودا، 

دامنه های پر برف کوه بابا ادامه خواهد داشت.
محمد طاهر زهیر والی بامیان در دقایق آغازین این 
جشن گفت که این والیت از گذشته های دور شهر 
خالقیت و ابتکار بوده که نشانه های آن تا هنوز نیز 
باقی مانده اند: »پیکره های عظیم بودا، شهر ضحاک 
و شهر غلغله که هرکدام از تمدن خاصی نمایندگی 
می کنند، در کنار هزاران جای دیدنی دیگر که در 

بامیان وجود دارند، این شهر باستانی را منحصر به 
فرد ساخته اند«.

در  جنگ  پایان  صورت  در  که  افزود  زهیر  آقای 
افغانستان، عضویت بامیان در شبکه شهرهای خالق 
جهان، باعث رشد اقتصاد و صنعت گردشگری در 

این والیت خواهد شد.
بامیان به دلیل داشتن آثار تاریخی و مناظر طبیعی 
منحصر به فرد، در گذشته نه چندان دور گردشگران 
داخلی و خارجی زیادی را به سوی خود فرا می 
خواند. این روند اما در سال های اخیر رو به کاهش 
نهاده است. با این حال، عضویت بامیان در شبکه 
امیدواری هایی را مبنی بر  شهرهای خالق جهان، 
رشد گردشگری در این والیت بوجود آورده است.
بامیان  فرهنگ  و  اطالعات  رئیس  دادرس  کبیر 
گفت که پس از این، ارتباطاتی بین شهرهای عضو 
که  شد  خواهد  برقرار  بامیان  و  جهانی  شبکه  این 
می  والیت  این  در  گردشگری  رشد  باعث  خود 
به  طریق  این  از  آن  دستی  صنایع  و  »بامیان  شود: 
می  معرفی  جهان  پیشرفته  کشورهای  شهروندان 
شوند که می تواند در جذب گردشگران بیشتر به 

بامیان موثر واقع شود«.
شماری از شهروندان بامیان نیز با ابراز خرسندی از 

اینکه شهرشان اینک به عنوان یکی از اعضای شبکه 
شهرهای خالق جهان به شمار می رود، آنرا فرصت 
اقتصاد محلی در  مناسبی برای گردشگری و رشد 

این والیت خوانده اند.
محمد حسین غفاری یکی از شهروندان بامیان که 
در جشن اشتراک کرده بود گفت: »عضویت بامیان 
در شبکه شهرهای خالق جهان فرصت مناسبی را 
برای رشد گردشگری در این والیت فراهم کرده و 
اداره محلی باید از این فرصت به صورت درست 

استفاده کند«.
شبکه شهرهای خالق جهان در سال 2004 میالدی 
از سوی یونسکو ایجاد شد و تا کنون 116 شهر از 
کشورهای مختلف جهان عضویت آن را به دست 
را  شبکه  این  ایجاد  از  هدف  یونسکو  اند.  آورده 
عضو  شهرهای  میان  فرهنگی  روابط  گسترش 

خوانده است.
سال  سپتمبر  ماه  در  شبکه  این  سالیانه  نشست 
جاری، با حضور نمایندگان 47 شهری که به تازگی 
عضویت آن را کسب کرده اند، در سویدن برگزار 

می شود.

قصه های زیادی در مورد پناهجویانی شنیده می شود که 
به عنوان  انسان هایی که  اما در مورد  اند،  آمده  آلمان  به 
اکنون دوباره به وطن شان بر می گردند  پناهجو آمده و 
کمتر صحبت می شود. وسام سوریایی یکی از آنها است.

را  در  کند  می  ترک  را  اتاقش  که  هنگامی  فراشی  وسام 
در  سو  این  به  ماه   20 از  و  دارد  سال   38 او  بندد.  نمی 
او در  این مدت را  از  آلمان زندگی کرده است. بسیاری 
هوفلهوف، شهر کوچکی در وستفالن شرقی سپری کرده 
است. او نتوانست چیزی را که آرزو داشت در آلمان به 
در  او  باشد.  که  کاری  هر  بیابد،  کار  یعنی  آورد؛  دست 

کشورش یک مهندس بود که مستقالنه کار می کرد.
به گزارش دویچه وله، وسام می گوید: »من در آلمان به 
دفتر کار می رفتم، به مرکز کاریابی می رفتم، به همه جا 
می رفتم، چانسی وجود نداشت. من می خواستم کار کنم 
ولو هر نوع باشد، اما کاری پیدا نمی شد. یک سال و ده 
من  کند.  می  خراب  را  اعصاب  امر  این  بودم،  بیکار  ماه 

مریض شدم«.
وسام فراشی در آلمان احساس محرومیت می کرد. یعنی 

فکر می نمود که به معنی دقیق کلمه در نظر گرفته نمی 
مورد  در  تا  کشید  انتظار  طوالنی  مدت  جا  این  او  شود. 
درخواست پناهندگی اش تصمیم گرفته شود و بعداً کار 
کرد  می  زندگی  رهایشی  ساختمان  یک  در  او  کند.  پیدا 
می  ها  آلمانی  کمتر  و  پناهجویان  آن  ساکنان  بیشتر  که 
افزاید: »من این جا تنهایم. هیچ همکار  باشند. وسام می 

آلمانی ندارم. هیچ دوستی ندارم. من برای کاریابی باید با 
آدم های خوبی تماس می گرفتم. من کسی را نیافتم که 

بخواهد به من کمک کند. هیچ کس را نیافتم«.
مسلمًا در هوفلهوف کسانی وجود دارند که می خواهند 
بسیاری  که  گویند  می  ها  آن  کنند.  کمک  پناهجویان  به 
و  نوشند  می  الکول  برخی  ندارند،  را  کردن  کار  پروای 

برخی به تفریح و ساعت تیری می پردازند؛ وسام فراشی 
علیه آنچه قرار دارد که ما آن را »فرهنگ خوش آمدید« 

گفتن می خوانیم.
وسام فراشی در این زمینه می گوید: »همه پناهجویانی که 
اینجا می آیند فکر می کنند که آلمان بهشت است. آن ها 
فکر می کنند که آلمان یک اندازه کمک می کند؛ اما همه 

اش دروغ است، دروغ، دروغ«.
در آخرین روز، الزم نبود وسام اسبابش را جمع کند. او 
مقدار  لباس جانش، یک  فقط  ندارد.  زیادی  اسباب سفر 
کلچه برای خوردن در راه و اسناد و تکت برگشت به لبنان 

را دارد تا در آنجا به خانواده اش بپیوند.
می  اضافه  رود  می  هوایی  میدان  سوی  به  وقتی  وسام 
کند: »اکنون به فرانکفورت می روم. ساعت 6 بعدازظهر 
از فرانکفورت به استانبول و از آنجا به بیروت می روم. 

تشکر از آلمان. دو سالم گم شد«.
او در حالی که می خواهد به بس سوار شود تا به میدان 
اش  حافظه  در  که  گوید  می  برود،  فرانکفورت  هوایی 
چیزی نمانده است، همه را با پنسل پاک، پاک کرده است. 
دیگر وضع جنگ داخلی در قریه زادگاهش بسیار خراب 

نیست.

جشن عضویت بامیان
 در »شبکه شهرهای خالق جهان« برگزار شد

برخی پناهجویان از آلمان به کشورهای شان برمی گردند

نواز شریف: 

صلح بدون حل بحران 
کشمیر امکان پذیر نیست 
کشمیر«  با  همبستگی  »روز  مناسبت  به  پاکستان  نخست وزیر 
باید  کشمیر  بحران  مورد  در  باید  ملل  سازمان  که  کرد  اعالم 
نیز بدون حل مشکل کشمیر  باشد و صلح در منطقه  پاسخگو 

امکانپذیر نیست.
گذشته  سال های  مانند  پاکستان  مردم  نیوز،  داون  گزارش  به 
همبستگی  »روز  مناسبت  به  را  فبروری   5 دیروز  نیز  امسال 

کشمیر« گرامی داشتند.
مردم پاکستان در شهرهای مختلف این کشور برای ابراز همدردی 
با مردم کشمیر تحت نظارت هند ضمن برگزاری مراسم ویژه و 

راهپیمایی همبستگی خود را اعالم کردند.
آباد،  اسالم آباد، مظفر  از جمله  مناطق مختلف  دانش آموزان در 
میر پور و سایر مناطق زنجیره طوالنی انسانی تشکیل دادند و با 

مردم کشمیر اظهار همدردی کردند.
راهپیمایی  برگزاری  با  پنجاب  ایالت  در  مولتان  شهر  مردم 

گسترده ای با مردم کشمیر اظهار همبستگی کردند.
در  در  خیبرپختونخوا  ایالت  مرکز  پیشاور  شهر  مردم  همچنین 
در  سخنرانی هایی  به  و  کردند  برگزار  مراسم  مختلف  مدارس 

حمایت مردم کشمیر و سرودهای ملی پرداختند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان به همین مناسبت از »کشمیر 
با  گفت وگو  در  و  کرد  دیدار  کشور  این  نظارت  تحت  آزاد« 

پارلمان و شورای این منطقه به سخنرانی پرداخت.
این مراسم گفت که اظهار همبستگی  پاکستان در  نخست وزیر 
با برادران و خواهران کشمیر رسم مردم پاکستان است و هیچ 

پاکستانی مردم این منطقه را هرگز فراموش نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: سازمان ملل باید در مورد در قبال مسأله کشمیر 
پاسخگو باشد که چرا در عمل به قراردادهای خود در رابطه با 

بحران این منطقه جامه عمل نمی پوشاند.
چند  طی  ملل  سازمان  قراردادهای  برخی  گفت:  شریف  نواز 
دقیقه به امضا میرسند در حالی که برخی از آن ها تا چندین دهه 

طول می کشند.
تا  و  است  مذاکراه  نیازمند  مسایل  گفت:  پاکستان  نخست وزیر 
نشود،  پیدا  بحران کشمیر  بحران  این  برای  راه حلی  که  زمانی 

صلح و امنیت در منطقه امکانپذیر نیست.
و  سیاسی  اخالقی،  حمایت های  روز  این  در  پاکستان  مردم 
به  رسیدن  برای  کشمیر  مسلمان  مردم  از  را  خود  دیپلماتیک 
قطعنامه های  اساس  بر  خود  خودمختاری  و  عادالنه  حقوق 

سازمان ملل متحد اعالم کردند.
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