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حسـن روحانـی رییـس جمهـور برحـال 
ایـران در مقامش ابقا شـد. این سیاسـتمدار 
میانـه رو بـا کسـب ۵۷ درصـد آراء دوباره 
بـه عنـوان رییس جمهـور انتخـاب گردید. 
او حـاال بـرای چهـار سـال دیگـر می تواند 
مشـی اصالح طلبانـه خـود را ادامـه بدهد.

تلویزیـون دولتـی ایـران پیـروزی روحانی 
۶۸ سـاله در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
معلومـات  اسـاس  بـه  گفـت.  تبریـک  را 
وزارت داخله این کشـور، حسـن روحانی 
در همیـن دور اول انتخابـات ۲۳،۵ میلیون 
رأی بدسـت آورده اسـت. ابراهیم رییسـی 
رقیـب محافظـه کار روحانـی بـا تفـاوت 
زیـاد، یعنـی بـا کسـب ۱۵،۸ میلیـون رأی، 

خورد. شکسـت 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیـر داخلـه 
میلیـون   ۵۶ جمـع  از  کـه  گفـت  ایـران 
شـهروند واجـد شـرایط رأی دهـی، بیشـتر 
از ۴۱ میلیـون تـن آنهـا در ایـن انتخابـات 
ترتیـب  ایـن  بـه  بودنـد.  کـرد  شـرکت 
میـزان اشـتراک در ایـن انتخابات ریلسـت 

اسـت. بـوده  درصـد   ۷۳ جمهـوری 
رأی دهنـدگان بـه آن وعـده روحانـی ۶۸ 

سـاله چشـم امید بسـته اند که گفته اسـت 
می خواهـد ایـران را بـه روی جهـان بازتـر 
و لیبرال تـر بسـازد و اقتصاد این کشـور را، 
کـه تحـت فشـار تحریم هـای بیـن المللی 
قـرار داشـت، دوبـاره به چرخـش درآورد.

روحانـی  جمهـوری  ریاسـت  زمـان  در 
و  ایـران  میـان  هسـته یی  توافقـات 
قدرت هـای بزرگ جهـان عقـد گردید. در 
بـدل آن اکثریـت تعزیـرات اقتصـادی علیه 

لغـو سـاخته شـدند. ایـن کشـور 

را  روحانـی  پیـروزی  افغانسـتان  مقامـات 
تبریـک گفتنـد

رهبـران حکومت وحـدت ملی افغانسـتان 
پیـروزی حسـن روحانـی را در انتخابـات 

ایـران تبریـک گفتند. 
سـخنگوی ریاسـت جمهوری پیام تبریکی 
رییـس جمهـوری را ابـراز داشـت و گفت 
بـا  روابـط  گسـترش  خواهـان  کابـل  کـه 

تهـران می باشـد. 
تقویـت  لـزوم  بـر  مرتضـوی  شاه حسـین 
روابـط بـا جمهـوری اسـالمی ایـران تأکید 

. د کر
همچنـان، ریاسـت اجرایـی حکومـت در 
را  روحانـی  حسـن  پیـروزی  اعالمیه یـی 

تبریـک گفتـه اسـت. 
در اعالمیـه آمده اسـت: جمهوری اسـالمی 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  و  افغانسـتان 
هم دیـن"  بـرادر،  همسـایه"  کشـور  دو 
روابـط  از  و  هم زبان انـد  و  هم فرهنـگ 
برخـوردار  تاریخـی  نیـک  و  حسـنه 
ریاسـت چهارسـالۀ  دورۀ  در  و  می باشـند 
قابـل  طـور  بـه  کشـور  دو  روابـط  شـما 
توجهـی گسـترش و بهبـود یافتـه اسـت.

پس از پیروزی روحانی

افغانستان خواهان گسترش روابط با ایران شد
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ــِت جنــگ  ــزرگ، وضعی ــاب یــک بمــِب ب پرت
ــه  ــه ک ــداد؛ همان گون ــر ن در افغانســتان را تغیی
ــربازان  ــاالی س ــان ب ــتناِک طالب ــۀ وحش حمل
ــد،  ــاز بودن ــه در حــال انجــام نم افغانســتان ک
ــه  ــی ک ــاورد؛ حمله ی ــت نی ــری در وضعی تغیی
ــوت  ــود تاب ــه کمب ــتان را ب ــای افغانس مقام ه

ــرای اجســاد مواجــه ســاخت. ب
امــا ایــن دو رویــداد به یک بــاره جنگــی را 
کــه تــا حــِد زیــادی از ســوی سیاســت مداراِن 
امریکایــی و مــردم نادیــده گرفتــه شــده بــود، 
ــش  ــون وقت ــرار داد. اکن ــه ق ــوِن توج در کان
ــه پرســش های جـــدی در مــورد  اســت کــه ب
آینــدۀ دور و نزدیــِک ایــن جنــگ، بــه منظــورِ 
ــردم  ــِت م ــی، حمای ــان امریکای ــارزۀ نظامی مب
ــای  ــالش نیروه ــر ت ــارزه و به خاط ــن مب از ای
امنیتــی کشــور بــرای دفــاع از کشورشــان، 

ــه شــود.  پاســخ ارای
در  اوبامــا  رییس جمهــور  آن کــه  زمــاِن 
پالیســِی  بازنگــری  آخریــن   ۲009 ســال 
ــام  ــتان انج ــورد افغانس ــازمانی را در م درون س
داد، ســپری شــده؛ امــا پرســش هایی کــه نیــاز 
بــه پاســخ دارنــد، هنــوز ســِر جای شــان باقــی 

ــد.  ان
نخســت، ایــاالت متحــدۀ امریــکا بایــد اهــداِف 
خــود را در افغانســتان واضــح کنــد و این کــه: 
افغانســتان و کشــورهای  امریــکا،  چگونــه 
ــترک از  ــه درِک مش ــد ب ــو می توانن ــو نات عض
ــن  ــی در ای ــات و کامیاب ــۀ ثب ــه منزل ــه ب آن چ

ــند! کشــور اســت، برس
 در جریــاِن دیــدارم از یــک پایــگاه ناتــو 
ــر  ــک انجین ــتان، ی ــال ۲009 در افغانس در س
کــه بــا جنــرال مــک کریســتال فرمانــده 
عمومــی آن زمــاِن نیروهــای کمــک بــه امنیــت 
را  شــاخص هایی  می کــرد،  کار  بین المللــی 
ــح  ــم توضی ــتند برای ــر داش ــا در نظ ــه آن ه ک
ــه  ــد ک ــه ش ــم گفت ــدش، برای داد. دو روز بع
خــودش  شــاخص هاِی  امریــکا  ســفارت 
داشــت  وجــود  احتمــال  ایــن  و  دارد.  را 
دیگــر،  کشــورهای  ســفارت خانه های  کــه 
ــا  ــند و تنه ــته باش ــان را داش ــاِت خودش اقدام
ــی  ــود، هماهنگ ــم ب ــان ک ــه میان ش ــزی ک چی

ــود!  ب

دوم، حــاال زمــاِن آن رســیده کــه دشــمن 
ــب  ــمن طال ــن دش ــواه ای ــود؛ خ ــف ش تعری
ــروه.  ــن گ ــر دوِی ای ــا ه ــش و ی ــد، داع باش
ــر  ــا اخی ــه ت ــکا ک ــدِی امری ــب ۲۲000 پون بم
ــر ســِر  ــود، ب هفتــۀ گذشــته ســرخط خبرهــا ب
ــی  ــب. اقدام ــه طال ــده، ن ــاب ش ــش پرت داع
کــه باعــث بهــت و حیــرِت افغانســتانی ها 
ــد  ــب می کنن ــه تعج ــتانی هایی ک ــد؛ افغانس ش
ــهرونداِن  ــه ش ــی ک ــِل گروه ــکا در مقاب امری
ــل  ــی عم ــرد، تهاجم ــن می ب ــادی را از بی زی
ــان  ــل طالب ــکا در مقاب ــع امری ــد. موض نمی کن
همــواره متناقــض بــوده اســت. جوبایــدن 
 ۲0۱۱ ســال  در  جمهــور  رییــس  معــاون 
ــمن  ــود، دش ــودی خ ــه خ ــان، ب ــت "طالب گف
مــا نیســت". حتــا زمانــی کــه نیروهــای 
ــا طالبــان  امریکایــی عمــاًل در میــدان جنــگ ب
می جنگیدنــد و صرفــًا هفتــۀ گذشــته بــود کــه 
ــری  ــاع در نشســت خب ــر دف ــز وزی جیمــز متی
در کابــل دیــدگاه ادارۀ جدیــد در مــورد طالبــان 
ــروه را "دشــمن  ــن گ را روشــن ســاخت و ای

ــد. ــی" خوان وحش
ســوم این کــه بــرای رســیدن بــه اهــداِف 
ــت.  ــاز اس ــرو نی ــداد نی ــه تع ــه چ ــکا ب امری
این بــاره بحــث صــورت گیــرد.  بایــد در 
  ۲009 ســال  در  اوبامــا  رییس جمهــور 
ــکا  ــتری از امری ــای بیش ــه نیروه ــی ک درحال
ــاخت،  ــل می س ــتان دخی ــگ افغانس را در جن
ــا اعــالم  ــرای خــروج نیروه ــی ب جــدول زمان
ــورۀ  ــگ و مش ــدان جن ــای می ــرد. واقعیت ه ک
رهبــران نظامــی، خــروج کامــِل نیروهــا را 
در برگرفــت. امــروز حــدود 9000 نیــروی 
خارجــی در ایــن کشــور حضــور دارنــد. 
ــی  ــوولیت فرمانده ــه مس ــون ک ــان نیکلس ج
ایــن نیروهــا را بــه عهــده دارد، گفتــه بــه 
بــرای  چندهزارنفــری"  نیــروی  "کمبــود 
پیشــبرد مأموریــِت آمــوزش و مشــوره دهی 
ــت گذاران  ــه سیاس ــن ب ــاال ای ــت. ح روبه روس
ــه چــه  ــد ب ــه تشــخیص دهن ــوط اســت ک مرب
تعــداد نیــروی اضافــی نیــاز اســت و آیــا 

باشــند؟  امریکایــی  تمام شــان 
ــرح  ــک ط ــه ی ــاز ب ــو نی ــارم، متحــدان نات چه
ــی  ــری از تلفــات نیروهــای امنیت ــرای جلوگی ب
افغانســتان دارنــد. تنهــا در ســال ۲0۱۶ بیشــتر 
از ۶۷00 نیــروی امنیتــی کشــور کشــته شــدند 
و ایــن رقــم برابــر اســت بــه تعــداد نیروهــای 
ــون در  ــا کن ــی کــه از ســال ۲00۱ ت امریکایی ی
ــده اند.  ــته ش ــراق کش ــتان و ع ــگ افغانس جن

ــا  ــگ ب ــواری جن ــان دهندۀ دش ــار نش ــن آم ای
دشــمنی اســت کــه بــه اســاس گفتــۀ ســیگار، 
ــار دارد.  ــور را در اختی ــاِک کش ــد خ ۴0 درص
ــاه  ــۀ م ــر اســاس گــزارش رســانه ها در حمل ب
گذشــتۀ طالبــان بــر قــول اردوی شــاهین، 
ــد  ــت دادن ــود را از دس ــاِن خ ــی ج ۲۵0 نظام
ــالم  ــی اع ــزای مل ــک روز ع ــد ی ــث ش و باع

شــود.
پنجــم، برنامه یــی بــرای چگونه گــی پایــاِن 
جنــگ نیــاز اســت. ادارۀ اوبامــا برنامه یــی 
ــای  ــه گفت وگوه ــان ب ــویق طالب ــرای تش را ب
ــبت  ــرای آن نس ــه اج ــرد ک ــب ک ــح تعقی صل
ــوارهای  ــا دشـ ــت، ب ــع می رف ــه توق ــه آن چ ب
ــر را  ــک دفت ــان ی ــد. طالب ــه رو ش ــادی روب زی
ــرای  ــازی ب ــت آغ ــار می رف ــه انتظ ــر ک در قط
ــد کــه  ــاز کردن گفت وگوهــای صلــح باشــد، ب
مدتــی بعــد ناگهــان توســط ایــن گــروه بســته 
ــر  ــال منصــور رهب ــی ۲0۱۶ م ــاه م ــد. در م ش
ــای  ــۀ پهباده ــۀ حمل ــان در نتیج ــیِن طالب پیش
امریکایــی )هواپیماهــای بــدون سرنشــین( 
ــا آن را "نقطــۀ  کشــته شــد؛ اقدامــی کــه اوبام
عطــِف مهــم در تالش هــای دیرینــۀ ایــن 
کشــور بــرای صلــح و ثبــات افغانســتان" 
توصیــف کــرد. بــه هــر صــورت، او به ســختی 
ــه  تــالش کــرد کــه گفت وگوهــای صلــح را ب
ــح  ــق صل ــا تواف ــازد. آی ــک سـ ــت نزدی واقعی
هنــوز یــک هــدف اســت؟ اگــر چنیــن اســت، 
ــا هــم  ــه ب مقام  هــای نظامــی و سیاســی چگون
کار کننــد تــا چنیــن توافقــی را ممکن ســازند؟

ــپ در  ــه ادارۀ ترام ــی را ک ــرانجام، تصمیم س
ــخص  ــوز مش ــرد، هن ــتان می گی ــورد افغانس م
ــور  ــن کش ــرای ای ــفیری ب ــوز س ــت. هن نیس
تعییــن نشــده و پســت های کلیـــدی در وزارت 
ــتان  ــه روی سیاســت گذاری افغانس ــه ک خارج
کار می کننــد، خالــی اســت. رییس جمهــور 
جنــگ  در  رویکــردش  مــورد  در  فعلــی 
ــارزات  افغانســتان کــم حــرف زده اســت و مب
انتخاباتــِی ۲0۱۶  هــم خــالِف آن چــه کــه 
ــاِت ۲0۱۲  ــبیه انتخاب ــًا ش ــد، دقیق ــر می ش فک
بــود کــه در آن کمتــر از افغانســتان یــاد شــد.
ــودن از  ــوم دور ب ــه مفه ــودن، ب ــر دور ب از نظ
ــی  ــای امریکای ــت و نیروه ــرد نیس ــداِن نب می
ــل  ــاص و تحم ــای خ ــرای عملیات ه ــا اج ب
ــه  ــگ ادام ــه جن ــر، ب ــی از خط ــش بزرگ بخ
ــه زودی  ــه ب ــد ک ــا زود ـ امی ــر ی ــد. دی می دهن
اتفــاق بیفتــد ـ ســربازان امریکایــی نســبت بــه 
ــد، درک  ــت می کنن ــه آن خدم ــه ب کشــوری ک
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جنـرال دوسـتم چهـرۀ جنجالـی سیاسـِت افغانسـتان، دوبـاره راهی 
و  عدلـی  نهادهـای  در  او  پرونـدۀ  هنـوز  درحالی کـه  ترکیـه شـد 
قضایـِی کشـور همچنـان باز اسـت. بر اسـاِس اطالعاتی کـه برخی 
از نزدیـکاِن جنـرال دوسـتم در اختیـار رسـانه ها قـرار داده انـد، بـه 
دنبـال خرابـی وضعیـت صحـی، آقـای دوسـتم مجبـور شـده که به 
ترکیـه بـرود. هنـوز واقعـًا مشـخص نیسـت کـه ایـن ادعا درسـت 
هسـت یـا خیر، ولـی صحِت آقای دوسـتم از چند سـال به این سـو 
چنـدان خـوب نبـوده و او هرازگاهـی بـه ایـن دلیل کشـور را ترک 

اسـت.  کرده 
آیـا بـه ایـن صورت، آقـای دوسـتم از حبـِس خانه گی بیرون شـد؟ 
چیـزی کـه از سـوی نزدیکان و شـخِص آقـای دوسـتم هرگز مورد 
تأییـد واقـع نشـده ولی بانوی نخسـِت کشـور در یـک گفت وگو با 
یکـی از رسـانه های خارجـی اعـالم کـرد که آقـای دوسـتم پس از 

ادعـای احمـد ایشـجی در حبـِس خانه گـی به سـر می برد. 
احمـد ایشـجی چنـد مـاه پیـش، در سـفری کـه جنـرال دوسـتم به 
مناطـق شـمالی کشـور بـرای رویارویی بـا طالبان داشـت، ادعا کرد 
کـه از سـوی افـراد آقـای دوسـتم از میـدان بُزکشـی ربوده شـده و 
مـورد تجاوز جنسـی قـرار گرفته اسـت. این مسـأله سـروصداهای 
زیـادی را در افغانسـتان و بیـرون از آن موجـب شـد و بـه دنبال آن 
آقـای دوسـتم شـمال کشـور را تـرک کرد و بـدون آن که دوبـاره به 

محـِل کارش در صـدارت حاضـر شـود، به کابـل آمد.
 پرونـدۀ آقـای دوسـتم بـدون آن که بـه نتیجه برسـد و ادعاهـا علیه 
او از سـوی نهادهـای عدلـی و قضایـی تأییـد و یـا رد شـود، بـه 
عنـوان ابـزارِ فشـار علیـه او بـاز باقی گذاشـته شـد و هنـوز هم که 
او بـه دلیـل آن چـه کـه مشـکل صحـی خوانده می شـود، بـه خارج 
از کشـور رفتـه، ایـن پرونـده بـدون سرنوشـت همچنان باز اسـت. 
پیرامـوِن این کـه آقـای دوسـتم آن گونـه کـه نزدیـکاِن او می گوینـد 
بـه زودی بـه کشـور برخواهـد گشـت و یـا آن گونـه کـه برخـی 
نقطـۀ  او  سیاسـت بازی های  بـه  دیگـر  می پندارنـد،  تحلیل گـران 
پایـان گذاشـته شـده، واقعـًا هنوز چیـزی نمی توان گفت. بر اسـاِس 
برخـی تحلیل هـا می تـوان چنیـن پنداشـت کـه سـفر آقای دوسـتم 
هرچنـد کـه بـه بهانـۀ تـداوی می توانـد صـورت گرفته باشـد، ولی 
چنـدان بـه بیمارِی او ربط نداشـته اسـت. برخـی منابـع گفته اند که 
ارگ ریاسـت جمهوری از دیرزمانـی در پـی حذِف آقای دوسـتم از 
معاونـِت اول بـوده و احتمـاالً سـفِر او بـه ترکیـه بـا پادرمیانـی این 
کشـور بـرای ختـم بـه خیـِر ایـن پرونـده بـوده اسـت. به ایـن معنا 
کـه آقـای دوسـتم سـرانجام از سـوی نزیـکان و متحـداِن درجه یِک 
خـود و از جملـه پسـر ارشـدش و کشـور ترکیـه متقاعـد شـده که 
بودِن بیشـتِر او در افغانسـتان و تأکید بر سـمت معاونت اول، دیگر 
بـه صـالِح او و اطرافیـان و قومـش نبـوده و خـوب اسـت کـه او 
صحنـه را بـرای چهره هـای جوان تـر و انعطاف پذیرتـِر قـوم ازبیک 
خالـی کنـد. آیـا واقعـًا زمان حضـور جنـرال به اصطالح پادشاه سـاز 
در صحنـۀ سیاسـِت افغانسـتان بـه پایـان رسـیده و یـا آن طـور کـه 
خـودش بارهـا گفته، کسـی نمی تواند واقعیـِت او را نادیـده بگیرد؟ 
پاسـخ ایـن سـوال هرچند که به زمـان نیـاز دارد، ولی گمـاِن غالب 
ایـن اسـت کـه واقعـًا زمـاِن سیاسـت بـرای جنـرال بـه پایـاِن خود 
رسـیده. شـاید ایـن لحظه به صـورِت عملـی در چنین زمانـی اتفاق 
نمی افتـاد، ولـی برخـی حرکت های سیاسـِی آقای دوسـتم و به ویژه 
قـرار گرفتـِن او در کنـار اشـرف غنی در انتخابات سـال ۱۳9۳ پایان 

سیاسـت بازی هاِی او را تسـریع کـرد. 
حـاال شـاید ارگ ریاسـت جمهوری در عدم حضور جنرال دوسـتم، 
نفـس راحـت بکشـد کـه حداقـل یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای 
خـود را از سـِر راه بـدون آن کـه تبعـات و پیامدهـای آن چنانـی بـه 
بار آورد، برداشـته اسـت. البتـه موفقیت هـای ارگ در عرصۀ زدودن 
"مخل هـای سیاسـی" تنهـا بـه جنـرال دوسـتم خالصـه نمی شـود 
و در کنـار او، ارگ از خیـر و شـِر تعـداد زیـادی حـاال چـه زیـاد 

تأثیرگـذار و چـه کـم، خـود را نجات داده اسـت. 
بسـیاری از متحـداِن آقـای غنـی ایـن روزهـا نگـران اند کـه نوبِت 
بعـدی از کـی خواهـد بـود. ایـن متحـدان احسـاس می کننـد کـه 
"پاک سـازی"های ارگ تنهـا بـه همیـن چنـد سیاسـت مدار باقـی 
نخواهـد مانـد و روزی دامِن بسـیاری از آن هـا را خواهد گرفت. اما 
بحـِث آقـای دوسـتم و یـا افـرادی مثِل او در سیاسـت افغانسـتان و 
اتفاقـی کـه بـرای آن ها افتـاده، بحِث یک نفِر مشـخص نیسـت. این 
بحـث ابعـاد فـراوان دارد که بـا افراد آغاز می شـود ولـی حوزه های 

زیـادی را فـرا می گیـرد. 
افغانسـتان در ایـن عرصـه تجربه هـای دردنـاِک تاریخـی دارد کـه 
حـاال نـوِع دیگـری از آن را می تـوان شـاهد بـود. کنـار گذاشـتِن 
آقای دوسـتم بـا همۀ اشـتباه های تاریخی و مکرری که در سیاسـت 
از خـود به جـا گذاشـته، تنهـا محـدود بـه شـخِص او و اطرافیانـش 
نمی شـود. کنـار گذاشـتِن افـرادی مثـل دوسـتم از هر قـوم و تباری 
کـه باشـند، به صورِت سـمبولیک به معنـای کنار گذاشـتِن آن قوم و 
تبـار به شـمار مـی رود. ارگ شـاید در زمان کـرزی رییس  جمهوری 
پیشـین نیـز بی تمایـل نبـود کـه چنیـن سیاسـتی را اعمال کنـد ولی 
آقـای غنـی نشـان داد کـه در اعمـاِل این گونـه سیاسـت ها کاراتر و 

حرفه یی تـر از سـلِف خـود اسـت. 
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نیروهــای ویــژه ارتــش ایــاالت متحــده امریــکا و 
ــن  ــه ای ــارچ ب ــاه م ــاز م ــتان از آغ ــی افغانس اردوی مل

ســو ۷۵0 تــن از جنگجویــان گــروه تروریســتی  داعش 
را در افغانســتان کشــته اند.

ــه  ــکا روز جمع ــده امری ــاالت متح ــات اردوی ای مقام
ــای  ــترک نیروه ــات مش ــان عملی ــه در جری ــد ک گفتن
ــه مواضــع داعــش، شــبکه  ــی و افغانســتان علی امریکای
ــی و  ــی، عملیات ــز اکماالت ــا، مراک ــی از تونل ه پیچیده ی
ــرده  ــز از بیــن ب طرح ریــزی ایــن گــروه تروریســتی نی

شــده انــد.
ــه نقــل از اردوی ایــاالت متحــده  خبرگــزاری آلمــان ب
ــش در  ــرول داع ــت کنت ــاحه تح ــه س ــت ک ــه اس گفت
افغانســتان بــه دو ســوم ســاحات ســابقه کاهــش یافتــه 

اســت.
ــا  نیروهــای امنیتــی افغانســتان بایــد در کنــار مبــارزه ب
ــدرو  ــان تن ــا طالب ــگ ب ــروه تروریســتی داعــش، جن گ
ــات  ــان تلف ــرای آن ــه ب ــد، جنگــی ک ــش ببرن ــز پی را نی

ــار مــی آورد. ــه ب ــادی را ب زی

طالبــان از زمانــی کــه نیروهــای جنگــی ناتــو در پایــان 
ــت  ــال ۲0۱۴ از افغانســتان خــارج شــدند و ماموری س
ــن  ــع" جایگزی ــت قاط ــورتی "حمای ــی و مش آموزش
ماموریــت جنگــی ناتــو گردیــد، حمــالت شــدیدتر و 

ــد. ــری را انجــام مــی دهن گســترده ت
ــی  ــای امریکای ــتان و نیروه ــی افغانس ــای امنیت نیروه
بــا حمایــت هوایــی از یــک ســال قبــل علیــه مواضــع 

ــد. ــی جنگن ــن کشــور م ــش در ای داع
ایــاالت متحــده امریــکا در مــاه اپریــل بزرگتریــن بمــب 
غیراتومــی اش را بــر مخفیــگاه هــای گــروه تروریســتی 
"دولــت اســالمی" در ولســوالی اچیــن والیــت شــرقی 

ننگرهــار انداخــت.
براســاس گفتــه مقامــات افغــان 9۶ جنگجــوی داعــش 
ــته  ــی کش ــب امریکای ــن بم ــا بزرگتری ــه ب در آن حمل
ــات  ــالح و مهم ــگاه و س ــبکه مخفی ــام ش ــده و تم ش
ــود شــده اســت. ــروه تروریســتی در آنجــا ناب ــن گ ای

ــه  ــرد ک ــالم ک ــی اع ــدت مل ــت وح حکوم
بامیــان  بــه  غنــی  اشــرف  محمــد  ســفر 
نشــان داد کــه مــردم نســبت بــه حاکمیــت و 

حاکمــان، قضــاوت منصفانــه دارنــد.
دفتــر  سرپرســت  مرتضــوی،  شاه حســین 
ســخنگوی ارگ دیــروز در یــک نشســت 
خبــری در کابــل گفــت کــه تــا دوهفتــۀ 
ــه  ــد ب ــران جدی ــزد وزی ــت نام ــر، فهرس دیگ

می شــوند. معرفــی  نماینــده گان  مجلــس 
آقــای مرتضــوی هم چنــان گفــت کــه جنــرال 
دوســتم در نهادهــای عدلــی و قضایــی پرونده 
دارد و مســووالن حکومــت آرزومند نــد او 

بهبــود یابــد و بــه کشــور برگــردد.
کنفرانس بین المللی جهان اسالم

ــفر و  ــه س ــد ب ــوی در پیون ــین مرتض شاه حس
ــراس  ــی در کنف ــرف غن ــد اش ــتراک محم اش
ــت:  ــالم گف ــان اس ــکاری جه ــی هم بین الملل
هــم  اســالمی  کشــورهای  کــه  آن جــا  از 
گروه هــای  ســربازگیری  بــرای  بســتری 
تروریســتی اســت و نیــز بیشــترین قربانیــان در 
ــد، کشــورهای  ــاق می افت ــن ســرزمین ها اتف ای
بین المللــی  همــکاران  و  عربــی  اســالمی 
شــان گردهــم آمده انــد تــا ظرفیت هــا و 
امکانات شــان را بــه بررســی بگیرنــد کــه 
چگونــه می تواننــد بــا هــم کاری هــم بــا 

ــد. ــارزه کنن ــم مب ــدۀ تروریس پدی
آقــای مرتضــوی افــزود: کشــورهای اســالمی 
بایــد یــک اقلیــت کوچکــی را کــه بخشــی از 
مناطــق را بــه گــروگان گرفته انــد و در صــدد 
می باشــند،  اســالمی  کشــورهای  بدنامــی 

ــد.  ــه کنن مقابل
بــه گفتــۀ آقــای مرتضــوی: مــا انتظــار داریــم 
ــم کاری و  ــک ه ــه ی ــش رو ب ــه نشســت پی ک
ــد  ــد کشــورهای اســالمی در پیون اصــل جدی

ــا تروریســم کمــک کننــد. ــه مبــارزه ب ب
ــی در  ــام محمــد اشــرف غن او گفــت: "در پی
ــه  ــت ک ــده اس ــده ش ــت، گنجانی ــن نشس ای
یــک اقلیــت کوچــک نبایــد فرصــت بیابــد از 
نــام اســالم اســتفادۀ ســوء کننــد و نیــاز اســت 
ــن  ــر ای ــان اســالم در براب ــا کشــورهای جه ت

ــد." ــه کنن ــارزه و مقابل ــت مب اقلی
بین المللــی  کنفرانــس  برگــزاری  موضــوع 
ــان اســالم، در ســفر  ــا حضــور علمــای جه ب
رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی بــه 

ــد. ــاض مطــرح ش ری
ــک  ــر در رأس ی ــم اکتب ــداهلل هفده ــای عب آق
هیــأت بلندپایــۀ حکومتــی بــه عربســتان 
ــا  ــدار ب ــود. او در دی ــرده ب ــفر ک ــعودی س س
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزیــز، ولیعهــد، 
ــاع  ــر دف ــران و وزی ــاون دوم شــورای وزی مع
ــود کــه افراط گرایــی دینــی  عربســتان گفتــه ب
و مذهبــی یکــی از چالش هــای اصلــی اســت.
ــی از  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــود ت ــته ب ــتان خواس عربس
ــورهای  ــن کش ــه در بی ــوذی ک ــگاه و نف جای
ــان  ــی جه ــس بین الملل ــالمی دارد، کنفران اس

ــد. ــزار کن ــالم را برگ اس
آقــای عبــداهلل در ایــن ســفر از مقامــات 
عربســتان ســعودی خواهــان کمک در پروســۀ 
صلــح افغانســتان شــده کــه مقامــات ریــاض 
از کمک شــان در تأمیــن صلــح افغانســتان، بــه 

ــد. ــان دادن او اطمین
انتظار افغانستان از کشورهای همسایه

آقــای مرتضــوی در قســمتی از ســخنانش 
ــتان را  ــز تروریس ــتان هرگ ــه افغانس ــت ک گف
ــت  ــداده اس ــازه ن ــه و اج ــوش نگرفت ــه آغ ب
ــر  ــورهای دیگ ــر کش ــش در براب ــه از خاک ک

ــود. ــتفاده ش اس
ــان  ــا بی ــخنگوی ارگ ب ــر س ــت دفت سرپرس
انتظــار  افغانســتان  حکومــت  این کــه 
جریان هــای  از  منطقــه  کشــورهای  دارد، 
بازی هــای  ابــزار  عنــوان  بــه  تروریســتی 
سیاســی در برابــر کشــورها کار نگیرنــد، بیــان 
داشــت: قــرار اســت »نشســت پروســۀ کابــل« 
در مــاه جــوزا برگــزار گــردد کــه در آن، 
ــه  ــه و فرامنطق ــورهای منطق ــده گان کش نماین
حضــور خواهنــد داشــت و افغانســتان تــالش  
مدیریــت  نشســت،  ایــن  قالــب  در  دارد 
ــرد. ــت گی ــه دس ــح را ب ــای صل گفت وگوه
او گفــت: "مــا بــا تمــام کشــورهای همســایه 
و  دوســتانه  روابــط  پاکســتان،  جــز  بــه 
بــه  مــا  پیــام  داریــم،  همکاری جویانــه 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــایه ای ــورهای همس کش
ــا افغانســتان دولت محــور باشــد.  رابطۀشــان ب
ــای  ــا گروه ه ــد ب ــه بخواه ــوری ک ــر کش ه
ــای  ــد، گروه ه ــته باش ــه داش ــتی رابط تروریس
ــز  ــان را نی ــود آن ــن خ ــتی روزی دام تروریس

ــت." ــد گرف خواه
بــه  پیونــد  در  مرتضــوی  شاه حســین 
نگرانی هــای مطــرح شــده از ســوی برخــی از 
ــی  مقام هــای برحــال و پیشــین حکومــت مبن
ــان  ــودِن ناامنی هــای شــمال، بی ــر قصــدی ب ب
ــا انتظــار داشــتیم ایــن نگرانی هــا  داشــت: "م
ــه در  ــانی ک ــد. کس ــرح می گردی ــر مط زودت
ــت  ــی از حکوم ــد، وقت ــت کار می کنن حکوم
ــر عکــس  بیــرون می شــوند، دیــدگاه کامــاًل ب
ــت  ــه حکوم ــی ک ــا اراده ی ــد، ام ــدا می کنن پی
ــچ  ــم دارد، در هی ــا تروریس ــارزه ب ــر مب در ام

ــوده اســت." ــی نب دوره ی
آقــای مرتضــوی گفــت کــه در »نشســت 
بــا  گفت وگوهــا  بــاالی  کابــل«  پروســۀ 
ــود  ــث می ش ــلح بح ــف مس ــای مخال گروه ه
ــا از ظرفیت هــای  ــن اســت ت ــر ای ــالش ب و ت
صلــح  تأمیــن  بــرای  منطقــه  کشــورهای 

ــم. ــتفاده کنی اس
ــن  ــر ای ــخنگوی ارگ ب ــر س ــت دفت سرپرس
بــاور اســت کــه حکومــت دســتاوردهای 
خوبــی از پروســۀ صلــح داشــته اســت و 
پیوســتن گلبدیــن حکمتیــار بــه ایــن پروســه، 
ــان  ــت. او هم چن ــای آن اس ــی از نمونه ه یک
گفــت کــه حکومــت متعهــد بــه عملــی شــدن 
ــار اســت. ــا حکمتی ــح ب ــۀ صل تمــام تفاهم نام
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  آقــای مرتضــوی 
ــا و مشــکالت خــود  ــح چالش ه پروســۀ صل
گروه هایــی  ســاخت:  خاطرنشــان  دارد،  را 
ــد،  ــم بگیرن ــتقالنه تصمی ــد مس ــه می توانن ک
می تواننــد بــه پروســۀ صلــح بپیوندنــد و 
ــرد  ــرای پیش ب ــت و اراده ب ــت صداق حکوم

پروســۀ صلــح را دارد.
قضاوت منصفانه

ــفِر  ــه س ــد ب ــوی در پیون ــین مرتض شاه حس
ــۀ گذشــتۀ محمــد اشــرف  روز پنج شــنبۀ هفت
غنــی بــه والیــت بامیــان گفــت: "مــردم 
ــت  ــه حاکمی ــد ب ــتین بار در پیون ــرای نخس ب
ــد.  ــه دارن و حاکمــان خــود قضــاوت منصفان
خــالف آنچــه کــه جریان هــای سیاســی 
ــتقبال  ــا اس ــان ب ــا در بامی ــد م ــرح می کنن مط

کم نطیــر مواجــه شــدیم."
آقــای مرتضــوی افــزود کــه اســتقبال محمــد 
اشــرف غنــی از ســوی مــردم در بامیــان، 
ــت  ــر حکوم ــه اگ ــن اســت ک نشــان دهندۀ ای
بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد، مورد ســتایش 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــردم ق م
محمــد اشــرف غنــی، رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی بــه خاطــر افتتــاح چنــد 
ــژه آغــاز کار ســرک  ــه وی ــی ب ــروژۀ زیربنای پ
بــه  پنج شــنبه  روز  یکه ولنگ-درۀ صــوف، 

ــود. ــرده ب ــفر ک ــان س بامی
جنرال دوستم چرا به ترکیه رفت؟

ــخ  ــخنگوی ارگ در پاس ــر س ــت دفت سرپرس
ــتم  ــرال دوس ــا جن ــه "آی ــن پرســش ک ــه ای ب

ــان  ــه ارگ را در جری ــه ترکی ــن ب ــل از رفت قب
گذشــته بــود یــا خبــر؟ بیــان داشــت: "ســفر 
ــت  ــداوی اس ــور ت ــه منظ ــتم ب ــای دوس آق
و مــا امیــدوار هســتیم آقــای دوســتم بــا 
ــد." ــن برگردن ــه وط ــاره ب ــدی دوب صحت من

معــاون  کــه  می دانیــد  "شــما  گفــت:  او 
ــی  ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــت ریاس نخس
ــی  ــی و قضای ــش عدل ــده در بخ ــک پرون ی
ــم سرنوشــت آن مشــخص  ــه امیدواری دارد ک
ــتم از  ــای دوس ــه آق ــا ک ــا از آن ج ــود، ام ش
بهــر تــداوی بــه ترکیــه رفته انــد، بــرای 
ــاره  ــا دوب ــم ت ــا می کنی ــان دع صحت مندی ش

ــد." ــن برگردن ــه وط ب
رییــس  داشــت:  بیــان  مرتضــوی  آقــای 
ــای  ــام اعض ــا تم ــی ب ــدت مل ــت وح حکوم
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی رابطــۀ 
تصمیم هــا  و  دارد  صمیمانــه  و  هــم کاری 
ــود.  ــه می ش ــترک گرفت ــورت مش ــه ص ــز ب نی
ــای  ــام تصمیم ه ــه تم ــد ک ــانی می گوین کس
را ارگ بــه تنهایــی اتخــاذ می کننــد، امــا 
بــه صــورت منســجم گرفتــه  تصمیم هــا 

. می شــود
ــِت  ــاون نخس ــه مع ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــدم  ــا ع ــس از ماه ه ــی پ ــرف غن ــد اش محم
ــازم  ــه ع ــر کارش، روز جمع ــور در دفت حض
ترکیــه شــد. ســخنگوی حــزب جنبــش ملــی 
گفتــه اســت کــه آقــای دوســتم بــرای تــداوی 
بــه ترکیــه رفتــه اســت، امــا مشــخص نیســت 

ــد. ــا می مان ــدت آنج ــه م چ
ــرک  ــی  افغانســتان را ت ــای دوســتم در حال آق
ــی  ــاری جنس ــات بدرفت ــا اتهام ــه ب ــرده ک ک
ــک  ــی از ســوی احمــد ایشــچی، ی و آدم ربای
ــد  ــت. احم ــه رو اس ــی اش روب ــب سیاس رقی
ایشــچی ماه هــا پیــش مدعــی شــد کــه 
ــهر  ــش او را در ش ــتم و محافظان ــای دوس آق
شــبرغان، مرکــز والیــت جوزجــان ربودنــد و 

ــد. ــی کردن ــاری جنس ــا او بدرفت ب
در پــی ایــن ادعــا، دادســتانی ُکل بــرای آقــای 
دوســتم پرونــده بــاز کــرد. ایــن پرونــده 

ــان  ــت و محافظ ــی اس ــت بررس ــون تح اکن
آقــای دوســتم در ارتبــاط بــا ایــن پرونــده بــه 
ــق حاضــر شــدند،  ــرای تحقی دادســتانی کل ب

ــد. ــر نش ــتانی حاض ــود او در دادس ــا خ ام
ــر  ــورد منتش ــن م ــادی در ای ــای زی گزارش ه
ــار  ــر فش ــتم زی ــای دوس ــه آق ــود ک ــده ب ش
ــرال  ــا جن ــرود، ام ــه ب ــه ترکی ــا ب ــرار دارد ت ق
ــر ایــن فشــارها  ــه حــال در براب ــا ب دوســتم ت

ــود. ــرده ب ــت ک مقاوم
ــد  ــر محم ــی، همس ــم، روال غن ــویی ه از س
ــو  ــل در گفت وگ ــاه قب ــک م ــی ی ــرف غن اش
بــا روزنامــۀ تایمــز گفتــه بــود، "جنــرال 
ــه  ــی ب ــه اش اســت، ول ــوز در خان دوســتم هن
نوعــی در حبــس خانه گــی اســت و در عمــل 

ــد." ــام نمی ده ــی انج ــمی دولت کار رس
انتخابات چه وقت برگزار می گردد؟

امــر  در  می گویــد،  مرتضــوی  شاه حســین 
بــه  مربــوط  آنچــه  انتخابــات،  برگــزاری 
ــات  حکومــت می شــود، تأمیــن امنیــت انتخاب
ــن  ــه در ای ــی آن اســت ک ــع مال ــن مناب و تأمی
زمینــه مســووالن حکومــت وحــدت ملــی بــا 
ــات و ســفیران  اعضــای کمیســیون های انتخاب
و نماینــده گان کشــورهای تمویــل کننــده 

پیوســته نشســت داشــته اند .
ــه  ــه گرفت ــه وظیف ــه وزارت مالی ــزود ک او اف
اســت تــا منابــع ملــی بــرای برگــزاری 
انتخابــات را جســت وجو و تأمیــن کنــد و 
هم چنــان بــرای تأمیــن امنیــت انتخابــات 
بــا همــکاران بین المللــی و وزارت داخلــه 

ــت. ــده اس ــت ش صحب
ــایل  ــه مس ــت ک ــان داش ــوی بی ــای مرتض آق
تخنیکــی مربــوط می شــود بــه کمیســیون 
ــیوه یی  ــه ش ــا چ ــه و ب ــه چگون ــات ک انتخاب
انتخابــات را برگــزار می کننــد و حکومــت در 

ــدارد. ــت ن آن دخال
وزیران جدید معرفی می شوند

آقــای مرتضــوی در قمســتی از ســخنانش 
ــت  ــر، فهرس ــۀ دیگ ــا دو هفت ــه ت ــت ک گف
ــس  ــه مجل ــز ب ــران نی ــزد وزی ــدی از نام جدی

می گــردد. معرفــی  نماینــده گان 
هــم اکنــون یــازده وزارت خانــه از ســوی 
ــده گان  ــه نماین ــوند ک ــتان اداره می ش سرپرس
ــالف  ــتی را خ ــۀ سرپرس ــا ادام ــس باره مجل
ــوان  ــتی عن ــون سرپرس ــی و قان ــون اساس قان

کرده انــد.
ــچ شــخصی  ــتی، هی ــون سرپرس ــاس قان براس
عنــواِن  بــه  مــاه  از دو  بیشــتر  نمی توانــد 
امــا  کنــد،  کار  اداره  یــک  در  سرپرســت 
سرپرســتان کنونــی هرکــدام چندیــن مــاه 
اســت کــه بــه شــکل غیرقانونــی بــه کارشــان 

ــد. ــه داده ان ادام
هفــت وزیــر کابینــه بــه دلیــل مصــرف نکردن 
بودجــۀ توســعه یی، اواســط ســال گذشــته از 
ســوی مجلــس نماینــده گان رد صالحیــت 
شــدند و از ســویی هــم، چهــار وزیــر دیگــر 

هــم از کابینــه اســتعفا داده انــد.
پیــش از ایــن، طارق شــاه بهرامــی، بــه عنــوان 
فیــض اهلل  ملــی،  سرپرســت وزارت دفــاع 
ذکــی بــه عنــوان سرپرســت وزارت کار و 
ــوان سرپرســت وزارت  ــه عن نرگــس نهــان، ب
ــاالً  ــه احتم ــد ک ــده بودن ــی ش ــادن معرف مع
ــم  ــس ه ــه مجل ــاد ب ــب رأی اعتم ــرای کس ب
ــده گان  ــس نماین ــا مجل ــده اند. ام ــی ش معرف
تأکیــد کــرده اســت کــه تــا حکومــت تمامــی 
ــان  ــد، آن ــی نکن ــد را معرف ــزدوزرای جدی نام
بــرای ایــن ســه نامــزد وزیــر صنــدوق 

ــت. ــد گذاش نخواهن
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دوستم پرونده دارد باید برگردد!

کمر داعش در افغانستان شکسته شده است

        روح اهلل بهزاد
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براي ایدیولوژي و اتوپیا مي شود کارکردهایي قایل 
شد و در نهایت نشان داد که افراطیترین کارکردِ این 
دو در نهایِت امر درهمکنِش جدي شان را به وجود 
مي آورد. به عبارت دیگر، اندیشۀ اتوپیایي در شکِل 
ایدیولوژي  و  میشود  مبدل  ایدیولوژي  به  افراطي 
از  که  عملیه یی  مي کند،  پیدا  اتوپیایي  محتواي  نیز 
تخیل  دوگانۀ  کارکردهاي  به  رجوع  با  ریکور  نظِر 
گسترۀ  که  مبناست  همین  بر  است.  توضیح  قابل 
و  گذشته  به  نگاه  هم  مي تواند  اجتماعي"  "خیال 
اگر  نماید،  ارایه  را  آینده  از خطوِط  نیز چارچوبي 
واپس گرا باشد از آن ایدیولوژي پدید میآید و اگر 
باشد،  واقعیت گریز  و  آیندهنگرانه  رؤیاي  واجِد 
محصول آن اتوپیاست. این وضعیت نشان مي دهد 
که ایدیولوژي و اتوپیا داراي ریشۀ مشترک )تخیل 
اجتماعي( اند و کارکردهاي افراطي شان نیز قابلیت 

تبدیل به یکدیگر را دارند. 
   تحلیل گران این نکته را نیز مهم مي پندارند که: 
"چرا تحلیل ایدیولوژي، تحلیِل موازي با اتوپیا را 

مي طلبد؟"، پاسخ  این است که سه کارکرد:
الف. تفسیر ویژه از واقعیِت موجود

ب.  مشروعیت بخشي سیاسي
 ج. یکپارچهسازي اجتماعي

بدین  اند.  مشترک  اتوپیا  و  ایدیولوژي  میاِن      
شده  یاد  شکِل  سه  هر  در  ایدیولوژي  ترتیب، 
موقعیِت گروه هاي اجتماعي هویت یافته از خودش 
را تقویت نموده و در هماهنگي با خواسِت قدرت 
به استمرار و پایداري آن مي پردازد؛ در صورتي که 
به  تخیل  افکندِن  و  است  ناکجاآباد  معطوِف  اتوپیا 
خارج از واقع و در جاي دیگر )نامکان(  را اساس 
قرار داده است، جایي که این جا نیست، مکاِن دیگر 
و از جنِس"رؤیا" است، جایي که در آن، "نامکان" 
بر  عالوه  و  دارد  قرار  "نازمان"  با  توازي  در 
برونبوده گي مکاني اتوپیا )مکاِن دیگر(، برونبودگي 
زماني آن )زماِن دیگر( نیز به تصویر کشیده مي شود.
   تحلیل گران براي درِک کارکردِ تکمیلي اتوپیا سه 
معناي آن در توازي با معاني ایدیولوژي اما از پایین 

به باال را در نظر مي گیرند: 
الف: اگر ایدیولوژي وضعیِت موجود را حفظ کرده 
و به آن تداوم مي بخشد، اتوپیا عبور از آن را مطرح 

مي کند.
 ب: اتوپیا بیاِن تمامِ قابلیتهاي گروهي است که خود 

را توسِط نظِم موجود سرکوبشده مي یابد.
به  اندیشیدن  براي  خیال پردازي  نوعي  اتوپیا  ج: 

"دگربوده گي" امِر اجتماعي است.
از تخیل  اتوپیا در واقع نوعي  ایدیولوژي و        

گسترۀ  ترتیب  بدین  هستند؛  بازسازنده  و  سازنده 
را  خود  واقعیت گریز  کارکردِ  اجتماعي"،   "خیال 
را  واقعیت  حفِظ  کارکردِ  و  اتوپیا،  از گذرگاه  فقط 
اما  کند.  اجرا  مي تواند  ایدیولوژي  مجراي  از  تنها 
به  نمي توانیم  ما  که  چرا  نیست؛  مطلب  تمام  این 
گسترۀ "خیال اجتماعي" دست یابیم مگر از طریق 
صور تحریف شده که همان اَشکال وارونه یی هستند 
که گئورگ لوکاچ   آنها را به پیروي از  مارکس، 
"گرایش هاي  مانهایم  کارل  کاذب"،  "آگاهي 
سرمستانه" و دانیل بل  "تزریِق با اشتیاِق اعتقادات" 
نمي توانیم  ما  که  مي کند  تأکید  لوکاچ  اند.  خوانده 
قدرِت خالِق تخیل را در دست بگیریم مگر این که 
کاذب  آگاهي  از  شکل  دو  این  با  انتقادي  نسبِت 
این جا  در  ما  مطلب،  این  به  توجه  با  کنیم.  برقرار 
آن  در  اتوپیا  و  ایدیولوژي  که  نقطه یی مي رسیم  به 
مکِمل یکدیگر هستند، اما نه فقط به این دلیل که در 
توازي با یکدیگر قرار دارند، بلکه به این دلیل که با 
یکدیگر در حاِل جابه جایي و "مشروعیت بخشیدن 
 Ricoeur, ("به اقتدار در همۀ سطوح هویت اند
۳۱۱ :۱9۸۶(، چیزي که ریکور  ریشۀ آن را در جزم 
و فهِم مطلق مي داند و مردود مي شمارد، چنان چه 
و  دروغین  افسانۀ  مطلق،  فهِم  "بحِث  است:  گفته 
Critchley & Schro�(" اس انحرافي  تمسیر 

پرده  آن  روي  از  باید  مي   ،)eder,۱999: ۴۴9
"کشِف  افکِن  طنین  که  تأویل ها  تنوِع  و  برداشت 
من در تو " و نفي جزمِ ایقان است را جدي گرفت؛ 
از همین رو اذعان مي کند: "زنده گي در عدمِ ایقان، 
است".  انساني تر  بارها  اما  است،  دشوارتر  هرچند 

)ریکور، ۱۳۷۴ : ۸( 
   با وجود این که "نفي جزم ایقان" به گونۀ جدي در 
برابِر استدالِل انتقادي ریکور از براي درهم تنیده گي 
اما برخي  اتوپیا" قرار گرفته است،  "ایدیولوژي و 
از تحلیل گران مطرح مي کنند که ما همواره با اتوپیا 
به  اندیشیدن  لزومِ  به  با توجه  سروکار داریم؛ زیرا 
تعریف  بهگونه یی  را  بهتر  همیشه  بهتر،  وضعیِت 
میکند که در نقِد واقعیِت موجود و در تقابل با آن 
مفهومِ  با  ایدیولوژیک،  مفهومِ  این  و  مي گیرد  قرار 
چرا  دارد،  تنگاتنگ  رابطۀ  تاریخي  انتخاب هاي 
وضعیِت  سوي  به  موجود  وضعیِت  از  رفتن  که 
تاریخي  انتخاب  یک  مستلزم  همیشه  مطلوب، 
تا  ُخرد  از  مختلف،  سطوح  در  کنش گران  توسط 
اتوپیا  اساسي  کارکرد  خاطر  همین  به  است،  کالن 
از آن است.  اعتراض به وضع موجود و فرا رفتن 
در این صورت مي توانیم خود را از وضع موجود 
رها نموده، به "دیگر جا" بیفکنیم و ایدیولوژي را 
هم صادق  آن  اما عکس  دهیم،  قرار  پرسش  موردِ 
غیب گویي  از  عبور  براي  باشد  قرار  اگر  است. 
رابطه  در  را  آن  افسون گرانۀ  منِش  اتوپیا،  تاریخي 
با مهندسي اجتماعي در برابر تعدیل قرار دهیم، از 
کارکردِ ایدیولوژیک برخوردار مي شود  و "هویِت 

روایي" به خود مي گیرد.
یک  به صورِت  آغاز  از  ایدیولوژي  در حقیقت،     
فراروایت ِرهایي ظهور مي کند که هدِف عمدۀ آن، 

گذشته  فراروایِت  از  انسان ها  ساختِن  رها  ظاهراً 
است، اما بعداً در مراحِل ظهورِ عیني، خود تبدیل 
فراروایت هاي سلطه گرایانه و سوژه ساز سیاسي  به 
سلِب  به  که  ایدیولوژي  دیگر،  عبارت  به  مي شود. 
استقالل و استحالۀ سوژۀ سیاسي مي پردازد، تبدیل 
و  واقعیت  از  کاذب  بازنمایي هاي  و  روایت ها  به 
استقرارِ نوعي معنا براي جلوگیري از "گفت وگوي 
که  معنایي  مي شود؛   )۱۶9 )هوالب،=۱۳۷۸:  آزاد" 
مبدل  آن  جازم  مصرف کنندۀ  به  را  سیاسي  سوژۀ 
اما این معنا به گونه یی متراکم مي شود که  مي کند، 
سیاسي،  ساختارهاي  به  نسبت  شدن  سوژه  گویي 
ذاتي و باطني است. در این روند، سوژۀ سیاسي به 
گونه یی ساخته و پرداخته مي شود که تصور مي کند 
خود در ساخت و پرداخِت خود نقش داشته است. 
امِر  به صورِت  را  فرایند خود  این  به عبارت دیگر، 
مي کند.  بازنمایي  سیاسي  و  اجتماعي  نه  و  طبیعي 
سیاسي  زباِن  رهگذرِ  از  سیاسي،  سوژۀ  این جا  در 
گفتمان  کردارهاي  به ویژه  گفتماني،  کردارهاي  و 
تقویِت  براي  ایدیولوژي  حاوي  ظرِف  که  سیاسي 
کاستلز،  یکسان سازي")  براي  هویت  "برساختِن 
میاِن  بنیادین   ( است،  مرزگذاري هاي   ۳0 :۱۳۸0
"خودي" و "دیگري" را  به وجود مي آورد و نوعي 
توهِم "همه یا هیچ" را در برابِر منطِق کنش متقابل 
قرار مي دهد؛ تمهید جدلي یي که شرایِط ساده سازي 
واقعیت را فراهم مي کند و جوامع انساني را در برابِر  

لهیِب تکرارِ منازعات قرار مي دهد. 
  پدیدارشناسي ایدیولوژي و یوتوپیا نشان مي دهد 
و  از جاذبه  پلیمیک و سرشار  یاد شده  مفاهیم  که 
دافعه است. برخي بار منفي ادغامِ آن دو را برجسته 
مي کنند و عده یی دیگر از نقِش انسجام بخِش آن ها 
سخن به میان مي آورند، اما قدر مسلم این است که 
هر دو مفهوم از نظِر معرفت شناسي تمامیت خواه و 
تخیلي و به لحاظ رویکرد هژموني پرور و سلطه گر 
مفاهیم  تولیِد  پیامدهایش  که  ویژه گي هایي  است؛ 

نقدناپذیر و آرمان گرایي مبهم است.
    تجربه نیز نشان داده است که آموزه هاي معطوف 
منظور  به  کالن روایت  و  خطاناپذیر  یقین هاي  به 
برقراري مدینۀ فاضله همواره موجِب تمامیت طلبي 
و گسترِش عدمِ مدارا شده اند؛ فرایندي که به واسطۀ 
باورهاي عمل محورِ معطوف به سلطه، ظرفیت هاي 
با  و  مي کند  روبه رو  با چالش  را  انتقادي  عقالنیت 
میخ  به"چهار  را  انساني  جوامع  خشونت،  تجویز 
بال " مي کشد؛ بالیي که پایانش را اصل قرار دادِن 
هویت هاي  بر  تأکید  و  فرهنگ ها"  "هرمنوتیِک 

خاکستري تمدن ها میسر مي کند و بس. 

. george lukacs (1885 �1971)   

. Daniel Bell (1919  � 2011 )

iii.ديلتاي براي رسيدن  به "فهم"  تعبيِر "کشِف من در 

تو" را  به کار برده است .
. چهار ميخ بال تعبيِر تري ايگلتون است که در مقدمة 

اثرش )درآمدي بر ايديولوژي( آورده است.

مومه جان 

ــه  ــودم کــه ب در ســال ۱۳۵9 خورشــیدی، متعلــم صنــف دهــم ب

ــدت ده روز از  ــدم. م ــوس ش ــم محب ــرات ضــد رژی ــام تظاه اته

ــدارِ  ــرای دی ــه ب ــته گاِن هم ــت، وابس ــن گذش ــدِن م ــی ش زندان

ــود. ــی نب ــن َدَرک ــوادۀ م ــا از خان ــد، ام ــان آمدن زندانیان ش

شــمار زیــادی از دانشــجویان و دانش آمــوزان در آن روزگار، 

ــد  ــا قی ــد. م ــا بودن ــا م ــی ب ــس پلچرخ ــارمِ محب ــالک چه در ب

ــت،  ــا می خواس ــه دِل م ــی ک ــر زمان ــتیم، ه ــاد نداش ــود زی و قی

ــر  ــاِن دیگ ــاق زندانی ــه ات ــا ب ــم و حت ــرون بروی ــتیم بی می  توانس
ــم. ــر بزنی س

ــودم؛ یعنــی  ــود کــه مــادرم را از دســت داده ب ســه ســال شــده ب

ــا  ــادر ب ــودِ م ــدم، در نب ــم ش ــوان ه ــی ج ــودم. وقت ــوان ب نوج

ــه نکشــیدم.  ــی را ک ــای فراوان ــدرم، چــه رنج ه ــازۀ پ عروســی ت

ــر  ــت. روزی اگ ــت   داش ــیار دوس ــرا بس ــزرگ(ام م ــه )مادرب موم

دیرتــر خانــه می  رســیدم، نگــران می شــد و دیگــران را وادار 
ــد. ــم را بگیرن ــه احوال ــاخت ک می س

زنده گــی ام،  یگانه غمخــوار  کــه  داشــتم  تشــویش  بســیار 

ــیله یی  ــر وس ــه ه ــود. ب ــار ش ــن بیم ــرای م ــی ب ــر دلتنگ به خاط

ــه احــوال ببــرد. در  ــه خان کــه شــده، می بایســت کســی از مــن ب

ــم  ــه ذهن ــب ب ــای ش ــه ناوقت ه ــودم ک ــال ب ــر و خی ــن فک همی

رســید کــه کاکایــم کارمنــد وزارت مخابــرات اســت و مســوولیت 

ــای  ــن لین ه ــر م ــد. اگ ــی می باش ــای دولت ــِم تلیفون  ه وی، ترمی

تلیفــون زنــدان را خــراب کنــم، حتمــاً او بــرای ترمیــم می آیــد و 
ــد.  ــم را خواهــم دی ــن کاکای م

ــارمِ  ــالک چه ــزل اوِل ب ــِز من ــه دهلی ــک ســاعت ۱۲ شــب ب نزدی

پلچرخــی رفتــه و دیــدم کــه همه جــا ســکوت و خلــوت اســت و 

ــه جین  بکــِس تلیفــون  ــردم ب هیچ کــس دیــده نمی شــود، دســت ب
و یکــی ـ دو لیــِن آن  را کنــدم. 

ــا  ــه م ــار ب ــرای اولین ب ــت، ب ــک چاش ــاعِت ی ــی س ــردا حوال ف

ــاز  ــر آن  را ب ــه َس ــتم ک ــد. می خواس ــع گردی ــا توزی ــرو لوبی کنس

کــرده، بــا نــان ســیلوی عســکری بخــورم کــه صــدا آمــد و نــامِ 
ــده اســت.  ــوازت آم ــه پای ــد ک ــه گفتن ــرا گرفت م

ســر از پــا نشــناختم و شــتافتم بــه طــرف دروازۀ عمومــی زنــدان. 

ــه  ــم ایســتاده اســت. از این ک ــب پنجــره، کاکای ــه در عق ــدم ک دی

ــدن  ــا دی ــودم و ب ــوش ب ــیار خ ــود، بس ــده ب ــق ش ــه ام موف برنام
ــدم. ــز ش ــحال تر نی ــم خوش کاکای

کاکایــم گفــت: لین  هــای تلیفــوِن قومانــداِن زنــدان خــراب شــده 

بــود، آن  را ترمیــم کردیــم و بعــد، تقاضــای مالقــات بــا خــودت 

ــاه  ــان در م ــدِن زندانی ــان دی ــد. )آن زم ــازه دادن ــه اج ــردم ک را ک

ــان  ــت زندانی ــس نمی  توانس ــت و هرک ــورت می گرف ــار ص دوب
ــد.( را ببین

ــم چطــور اســتی؟... تشــویش  ــدی گفــت: »بچی ــا لبخن ــم ب کاکای
ــد!« ــا می آی ــن روزه ــا ای ــِر مرده ــن س نک

گفتــم: از مکتــِب مــا زیــاد نفــر اســت، تشــویش نــدارم. دیــروز 

شــمار زیــادی از دانشــجویان را از دانشــگاه کابــل هــم آوردنــد، 
ــت. ــار اس ــیار بیروب ــا بس اتاق  ه

کاکایم گفت: »ان شاءاهلل خالص می  شوی، ُچرت نزن!«
 به کاکایم گفتم: مومه ام چطور است؟ 

گفــت: »بســیار پشــتت جگرخونــی دارد؛ هــر روز گریــه می کنـــد. 

بگیــر در دســتم امضــا کــن و چیــزی بنویــس کــه برایــش نشــان 
بدهــم تــا کمــی آرام شــود.«

قلــم را گرفتــه، در دســت کاکایــم نوشــتم: »مومــه جــان« و امضــا 
کــردم.

بعــد از گذشــت حــدود یک مــاه، به جــز تعــدادی انگشت شــمار، 

همــۀ کســانی کــه بــه اتهــام تظاهــرات زندانی بودنــد، آزاد شــدند.

ــرات  ــن مجموعه خاط ــادرم در ای ــرِگ م ــۀ م ــه قص ــت: ب )یادداش
ــه ام.(  ــل پرداخت ــه و مفص ــورِ جداگان به ط

پاره اهی ویپستهبخش شانزدهم
خاطراتی از رحمت اهلل بیگانه 

مفاهيم کليــدي 
در فلسفة ميان فرهنگي

اق
شر

ن ا
سی

 ح
ید

س

ـم
ده

وز
ش ن

بخ

ACKU



5سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2029  یک   شنبه       31  ثو  ر  /   ارد  یبهشت          y    1396   25 شعبان     y 1438  21 می    2017 www.mandegardaily.com

ارســطو ـ بــه جــز اجــزای اصلــی ـ اجــزای 
ــراژدی برمی شــمرد و  ــرای ت ــز ب دیگــری نی
مهم تریــن آن هــا را عبــارت می دانــد از: 
ــرج، آواز  ــی، مخ ــۀ ضمن ــار، واقع پیش گفت

ــران. ــروه خنیاگ گ
ــد  ــد ارســطو بای ــز از دی ــراژدی نی افســانۀ ت
و  باشــد  معینــی  ویژه گی هــای  دارای 
ــرار دهــد  ــور خاصــی را طــرف توجــه ق ام
ــانۀ  ــد. افس ــاب کن ــی اجتن ــور خاص و از ام
تــراژدی نبایــد هرگــز طــوری پــردازش 
شــود کــه در آن نیــکان از بهــروزی بــه 
ــرس  ــر ت ــن ام ــرا ای ــد؛ زی ــره روزی بیفتن تی
و شــفقت را در تماشــاگر برنمی انگیــزد، 
بلکــه ســبب ایجــاد نفــرت و رمیده گــی 
در او می شــود. هم چنیــن نبایــد بــدکاران 
ــرا  ــد؛ زی ــل آین ــه ســعادت نای از شــقاوت ب
ــه عواطــف انســانیت  ــی ن ــن تحول ــه چنی ک
را بیــدار می کنــد و نــه حــس تــرس و 
شــفقت را برمی انگیــزد. هم چنیــن نبایــد 
از ســعادت  دون سرشــتان  و  فرومایــه گان 
ــوند؛  ــال ش ــد و مبت ــرود آین ــقاوت ف ــه ش ب
ــانیت را  ــس انس ــه ح ــز اگرچ ــن نی ــرا ای زی
ــفقت  ــرس و ش ــاد ت ــا ایج ــزد، ام برمی انگی

. نمی کنــد
ــرای  ــک ب ــانۀ تراژی ــطو افس ــر ارس ــه نظ ب
ــد در  ــد، بای ــر برس ــه نظ ــوب ب ــه خ آن ک
شــقاوت  بــه  ســعادت  از  دگرگونــی  آن 
باشــد و نــه از شــقاوت بــه ســعادت، و 
ــه ســبب پســتی  ــه ب ــد ن ــی بای ایــن دگرگون
و فرومایه گــی سرشــت و نهــاد قهرمــان 
تــراژدی، بلکــه بــه دلیــل اشــتباهات بــزرگ، 
هول نــاک و جبران ناپذیــر او پیــش آمــده 

ــد. باش
دربــارۀ ســیرت قهرمانــان تراژیــک نیــز 
ارســطو توجــه بــه چهــار نکتــه را ضــروری 
این گونــه  ســیرِت  او،  نظــر  از  می دانــد. 
رفتــارش  و  پســندیده  بایــد  اشــخاص 
ــراژدی  ــان ت ــیرت قهرم ــد. س ــنجیده باش س
ــیت و  ــخصیت و جنس ــا ش ــب ب ــد مناس بای
طبقــۀ اجتماعــی اش باشــد. ســیرتش بایــد بــا 
ــان  ــد. قهرم ــته باش ــابهت داش ــل آن مش اص
تــراژدی بایــد در ســیرت خــود ـ حتــا اگــر 
ــد  ــوی باش ــی خلق وخ ــیرت بی ثبات ــن س ای

ــد. ــته باش ــات داش ـ ثب
ــی،  ــت اساس ــار خصل ــن چه ــر ای ــالوه ب ع
ــا  ــان بایــد ضــروری باشــد ی ســیرت قهرمان
ــه  ــه حقیقــت و محتمــل باشــد، ب نزدیــک ب
طــوری کــه گفتــار و رفتــارش همه گــی بــه 
ــال  ــم احتم ــه حک ــا ب ــرورت ی ــای ض اقتض
باشــد و در توالــی رویدادهــا نیــز بایــد همین 
نکتــه رعایــت شــود. فرجــام داســتان ها نیــز 
و  برآیــد،  داســتان  خــود  از  می بایســت 
ــان در  ــه دادِن خدای ــه مداخل ــد ب ــز نبای هرگ
رویدادهــا و وقایــع متوســل شــود، مگــر در 
ــتان  ــارج از داس ــه در خ ــی ک ــورد حوادث م
ــوادث  ــش از ح ــا پی ــد ی ــدا کن ــان پی جری
مذکــور در داســتان رخ داده اســت، یــا پــس 
از آن رخ دهــد و پــردازش بــه آن از حوصلــۀ 

ــرون باشــد. داســتان و مخاطــب آن بی
کیفیــت تًالیــف تــراژدی نیــز از موضوعــات 
مهمــی اســت کــه مــورد توجــه ارســطو قرار 
ــد در  ــاعر بای ــد او: »ش ــت. از دی ــه اس گرفت
هنــگام طــرح و نظــم افســانه و هــم در موقع 
ــدر ممکــن اســت خــود  ــر هــر ق ــف اث تًالی
را در جــای تماشــاگر بگــذارد. زیــرا بــا 
رعایــت ایــن شــیوه، چــون تمــام امــور را به 
وضــوح می بینــد و گویــی خــود در جریــان 
ــد  ــد، خواه ــر می باش ــر و ناظ ــع حاض وقای
ــت،  ــب اس ــه را الزم و مناس ــت آن چ توانس
ــدِف او  ــا غــرض و ه ــاورد و از آن چــه ب بی
ــن  ــالۀ ف ــد.« )رس ــراز کن ــرت دارد، احت مغای

شــعر ـ بخــش ۱۷(
حــد  تــا  بایــد  شــاعر  نیــز  تًالیــف  در 
ــا  ــرکات آن ه ــخاص و ح ــع اش ــکان وض ام
را پیــش خــود مجســم نمایــد. و شــاعر 
قــادر و توانگــر کســی اســت کــه خــود تــا 
ــف  ــر و دارای عواط ــد اثرپذی ــترین ح بیش
ــات  ــوذ عواطــف و هیجان ــر نف ــق، و زی رقی
ــی  ــع کس ــه در واق ــد. »چنان ک ــی باش واقع
می توانــد حالــت بدبختــی و نومیــدی را 
خــوب و درســت مجســم کنــد کــه بدبختــی 
و نومیــدی او بتوانــد حقیقــی جلــوه کنــد و 
کســی می توانــد حالــت خشــم و غضــب را 
بهتــر تعبیــر و تمثیــل نمایــد کــه قلــب خــود 
را از خشــم و غضــب لبریــز توانــد کــرد. از 

ایــن رو، فــن شــعر مناســب کســانی اســت 
ــت  ــن موهب ــش از ای ــع خوی ــه طب ــا ب ــه ی ک
بهره منــد انــد و یــا قابلیــت شــور و هیجــان 
اول  صــورت  در  چــون  دارنــد،  بســیار 
ــب هــر  ــش در قال ــل خوی ــه می ــد ب می توانن
شــخص کــه خواهنــد درآینــد و در صــورت 
ــی  ــه کل ــد کــه خویشــتن را ب ــی می توانن ثان
نماینــد.«  هیجان هــا  و  جذبه هــا  تســلیم 

ــعر ـ ۱۷( ــن ش ــالۀ ف )رس
موضــوع مهــم دیگــری در تــراژدی کــه 
ــه اســت،  ــرار گرفت ــورد توجــه ارســطو ق م
" عقــده و عقده گشــایی" اســت. ارســطو 
عقــده و عقده گشــایی را چنیــن تعریــف 
ــه آن قســمت از تــراژدی  می کنــد: »عقــده ب
آغــاز  تــراژدی  اول  از  کــه  می گوییــم 
می گــردد  منتهــی  ســرانجام  و  می شــود 
ــه ســعادت  ــدل حــال، ب ــی و تب ــه دگرگون ب
ــراژدی را  ــمت از ت ــقاوت. و آن قس ــا ش ی
ــروع  ــی ش ــن دگرگون ــاز ای ــه از آغ ــم ک ه
دارد،  دوام  آن  پایــان  تــا  و  می شــود 
ــالۀ   ــم.« )رس ــالح می کن ــایی اصط عقده گش

ــش ۱۸( ــعر ـ بخ ــن ش ف
بــر اســاس ایــن تعاریــف و تقســیم بندی ها، 
ارســطو تــراژدی را بــه چهــار دســته تقســیم 
می کنــد: تــراژدی مرکــب کــه یک ســره 
ــناخت  ــی و بازش ــارت اســت از دگرگون عب
ــت و  ــراژدی خصل ــز ـ ت ــراژدی دردانگی ـ ت
ــای  ــه رویداده ــاده ک ــراژدی س ــیرت ـ ت س
ــد. ــدا می کن ــان پی ــر جری ــای دیگ آن در دنی
ــه آن  ــطو ب ــه ارس ــری ک ــم دیگ ــۀ مه نکت
ــد از  ــه نبای ــت ک ــن اس ــد، ای ــه می ده توج
یــک  داســتان های  و  افســانه ها  مجمــوع 
ــورت  ــاخت و در ص ــراژدی س ــه، ت حماس
انجــام ایــن کار، نتیجــه ضعیــف و کــم ارزش 
می شــود، چــون طبیعــت تــراژدی و حماســه 
بــا یکدیگــر متفاوت انــد و اختــالف بنیــادی 

ــد. و ماهــوی دارن
ــان  ــان و بی ــه موضــوع زب ــطو ب ــپس ارس س
گفتــار می پــردازد و  و  تراژیــک  اثــر  در 
ــون  ــی چ ــش، موضوع های ــار بخ ــی چه ط
ـ  گفتــار  اجــزای  ـ  گفتــار  و  اندیشــه 
ــاعرانه  ــار ش ــاف گفت ــم ـ و اوص ــواع اس ان
نظــر  از  می کنــد.  تحلیــل  و  بررســی  را 
ارســطو گفتــار شــاعرانه گفتــاری اســت کــه 
ــاری  ــن گفت ــد. چنی ــک نباش ــذل و رکی مبت
بایــد روشــن و رســا باشــد، ولــی نبایــد در 
ــاد  ــه و متــداول روزمــره زی آن الفــاظ عامیان
ــتی  ــه پس ــورت ب ــن ص ــون در ای ــد؛ چ باش
ــز  ــی نی ــا خیل ــود، ام ــار می ش ــذال دچ و ابت
ــردد، چــون در  ــوام دور گ ــان ع ــد از زب نبای
ــتفاده از  ــه اس ــور ب ــا مجب ــورت ی ــن ص ای
ــه  ــال ب ــه مبت ــود، ک ــه می ش ــات بیگان کلم
ــه  ــور ب ــا مجب ــود، ی ــت می ش ــف غراب ضع
اســتفاده از مجازهــا و اســتعارات و کنایه هــا 
ــورت  ــه ص ــت ب ــن حال ــه در ای ــود ک می ش
ــه  ــا این ک ــد، ی ــق درمی آی ــه و مغل معماگون
ــروک و  ــات مت ــتفاده از کلم ــه اس ــور ب مجب
ــن صــورت  ــه در ای ــداول می شــود ک ــا مت ن
نامفهــوم و درک ناپذیــر می گــردد، و در هــر 
ــم  ــه و مبه ــی معماگون ــت، صورت ــه حال س
ــز ســبب ضعــف  ــن نی ــه ای ــد ک ــدا می کن پی
ــود. ــار می ش ــان و گفت ــان، زب ــتی بی و سس
ــد  ــراژدی بای ــازندۀ ت ــب، س ــن ترتی ــه ای ب
زبانــی را بــه کار گیــرد کــه در مــرز باریــک 
ــع  ــواص واق ــان خ ــوام و زب ــان ع ــن زب بی
ــیوایی آن  ــنی و ش ــایی و روش ــد، و رس باش
در کنــار غرابــت و ایهــام و معمــاوار بودنــش 

ــا آن باشــد. ــگ ب ــرد و هماهن ــرار گی ق
بــرای پــردازش ســخنی کــه هــم رســا 
و روشــن باشــد و هــم دچــار ابتــذال و 
ــن روش  ــطو مهم تری ــود، ارس ــت نش رکاک
را کاربــرد "تطویــل و تغییــر و تخفیــف 

در الفــاظ" می دانــد و معتقــد اســت کــه 
کاربــردی این گونــه هــم گفتــار را از ابتــذال 
و رکاکــت دور نگــه مــی دارد و هــم روشــنی 

آن را حفــظ می کنــد.
ــارۀ  ــان رســانیدن بحــث درب ــه پای پــس از ب
و  اجمالــی  به طــور  ارســطو  تــراژدی، 
حماســه  دربــارۀ  بحــث  بــه  مختصــر 
کــه  را  مطالبــی  از  برخــی  و  می پــردازد 
دربــارۀ تــراژدی گفتــه، دربــارۀ حماســه 
ــر مضمــون  ــز تکــرار می کنــد، و از نظ نی
می دانــد،  تــراژدی  ماننــد  را  آن  افســانه، 
ــراژدی،  ــد ت ــد مانن ــز بای ــه نی ــی حماس یعن
ــل  ــرداری واحــد و کام متضمــن عمــل و ک
باشــد و دارای آغــاز و میانــه و پایــان باشــد 
ــد  ــش مانن و خوش پرداخــت باشــد و اجزای
اجــزای موجــود زنــده پیونــد ارگانیــک 

ــد. ــته باش داش
ــر  ــر را از نظ ــی هوم ــعر حماس ــطو ش ارس
این کــه تمــام امــور الزم را بــه درســتی 
ــۀ  ــن نمون ــت، عالی تری ــرده اس ــت ک رعای
بــه  را  او  و  می دانــد  حماســی  شــعر 
اعلــی  مقــام  دارای  حیــرت آوری،  طــور 
ــار  ــور را اولین ب ــن ام ــام ای ــمارد: »تم می ش
هومــر مراعــات کــرده اســت و خــوب هــم 
ــۀ او،  ــت. از دو منظوم ــده اس ــده برآم از عه
یکــی کــه عبــارت از ایلیــاد باشــد، داســتانی 
ســاده اســت کــه بــر وقایــع دردانگیــز 
ــه  ــه اودیس ــر ک ــت و آن دیگ ــتمل اس مش
باشــد، داســتانی اســت مرکــب، مشــحون از 
بازشــناخت ها و مربــوط اســت بــه خصلــت 
و ســیرت اشــخاص، گذشــته از این هــا 
هومــر از حیــث گفتــار و از حیــث اندیشــه 
هــم بــر همــۀ شــاعران دیگــر برتــری جســته 
ــش ۲۴( ــعر ـ بخ ــن ش ــالۀ ف ــت.« )رس اس

ــعر  ــن ش ــالۀ ف ــش ۲۴ رس ــطو در بخ ارس
و  حماســه  ویژه گی هــای  توصیــف  بــه 

تــراژدی  بــا  آن  تفاوت هــا و تشــابه های 
حماســِی  شــعر  همه جــا  و  می پــردازد 
هومــر را بــه عنــوان عالی تریــن نمونــۀ 
ــال مــی آورد و آن  شــعر حماســی شــاهد مث
ــد و می ســتاید. ــی می دان ــر نظــر عال را از ه
بخشــی از رســالۀ فــن شــعر نیــز بــه مقایســۀ 
تــراژدی و حماســه اختصــاص دارد. در ایــن 
ــه  ــد ک ــن مطــرح می کن بخــش ارســطو چنی
تقلیــدی بهتــر و برتــر شــمرده می شــود کــه 
ابتــذال آن کم تــر باشــد و تماشــاگرانش 
اشــخاصی برتــر و برگزیده تــر باشــند. و 
ــه را  ــد، حماس ــۀ دی ــن زاوی ــن از ای بنابرای

ــرا: ــمارد، زی ــراژدی می ش ــر از ت برت
»حماســه مخاطبــش جماعتــی اســت ممتــاز 
کــه بــرای درِک آن محتــاج بــه تمثیــل 
ــراژدی  حــرکات نیســت، در صورتــی کــه ت
میانه حــال  جماعتــی  خطابــش  طــرف 
تــراژدی  پــس چــون  اســت.  فروتــر  و 
ــه آن را  ــت ک ــن اس ــت، روش ــر اس مبتذل ت
می تــوان  فروتــر  و  پســت تر  از حماســه 
ــش ۲۶( ــعر ـ بخ ــن ش ــالۀ  ف ــمرد.« )رس ش
ــر  ــراژدی را برت ــر، ت ــای دیگ ــا از زاویه ه ام
ــود کــه در  از حماســه می شــمرد و معتقــد ب

مجمــوع تــراژدی بــر حماســه تفــوق دارد:
ــه را  ــای حماس ــام مزای ــراژدی تم ــون ت »چ
ــه  ــته اند ک ــز دانس ــا جای ــت، حت ــد اس واج
ــد،  ــه کار برن ــم در آن ب ــه را ه وزن حماس
بــه عــالوه ایــن مزیــت دیگــرش هــم 
ــیقی  ــه از موس ــت ک ــت نیس ــی از اهمی خال
و  اســت  بهره منــد  نیــز  مجلس آرایــی  و 
ــرای  ــری ب ــیلۀ موث ــود وس ــز خ ــا نی این ه
ــت  ــراژدی صف ــند. ت ــذت می باش ــاد ل ایج
خــاص دیگــری هــم دارد کــه عبــارت باشــد 
از وضــوح و روشــنی بســیار، خــواه قرایــت 
شــود و خــواه بــه نمایــش درآیــد. تــراژدی 
ایــن مزیــت دیگــر را نیــز دارد کــه بــا مجــال 
ــد دارد،  ــود از تقلی ــه خ ــی را ک ــر غایت کم ت
تحقــق می دهــد. چــون مــردم آن داســتانی را 
ــر  ــر باشــد، از آن چــه طوالنی ت ــه محدودت ک
و پراکنده تــر باشــد، بیشــتر دوســت دارنــد.« 

)رســالۀ فــن شــعرـ بخــش ۲۶(
ــراژدی  ــطو ت ــی، ارس ــدی نهای و در جمع بن
و  خــود  مزایــای  تمــام  ســبب  بــه  را 
ــه  ــی ک ــر خاص ــر تًاثی ــوص به خاط به خص
بــر انســان دارد و بــه ایــن دلیــل کــه غایــت 
ــر تحقــق می بخشــد،  و غــرض خــود را بهت
ــر  ــر حماســه ترجیــح می دهــد و آن را برت ب

می دانــد. عالی تــر  و 
بخشــی از رســالۀ فــن شــعر نیــز اختصــاص 
و  شــعر  منتقــدان  اشــکاالت  رفــع  بــه 
ــبهاتی دارد  ــرادات و ش ــه ای ــخ گویی ب پاس
ــات  ــن شــعر و ادبی ــن و منتقدی ــه معترضی ک

بــه آن وارد کرده انــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــعر نش ــِن ش ــطو در ف ارس
ــان  ــعِر زم ــات و ش ــر ادبی ــد ب ــه ح ــا چ ت
خــود مســلط بــوده و همه گونــه شــعر دوران 
ــوب  ــدر خ ــته را چه ق ــود و دوران گذش خ
می شــناخته اســت. در هــر بخــش و در 
هــر موضــوع، ارســطو شــاهد مثال هــای 
متنوعــی از آثــار ادبــی برجســتۀ یونــان 
باســتان آورده اســت و بــا مهــارت بــه 
موضوعاتــی از آن هــا کــه بــه بحثــش مربوط 
ــون  ــاری چ ــت. آث ــرده اس ــتناد ک ــوده، اس ب
منظومــۀ کنتــورس از خرمــون ـ منظومــۀ 
ــون  ــر آگاث ــه اث ــاد از نیکوخــارس ـ آنت دییلی
ــی  ــت ـ ایف ــر تئودک ــوس اث ــه و دانائ ـ لنس
ژنــی اثــر اوری پیــد ـ الکمئــون اثــر آســتی 
دامــاس ـ اولیــس مجــروح اثــر تلگونومــس 
ــس،  ــو کتت ــرا، آژاکــس، فیل ــه، الکت ـ آنتیگون
ــان تراخیــس، ادیپــوس شــاه، و ادیپــوس  زن
ــی،  ــر ســوفوکل ـ ایفــی ژن ــوس اث در کولون
هلــن، هیپولیــت، آلسســت، و ایــون اثــر 
ــر آیســخولوس و  ــون اث ــد ـ آگاممن اوری پی
ــعر  ــن ش ــالۀ ف ــور در رس ــه وف ــال آن، ب امث
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــتناد ق ــورد اس ــطو م ارس

ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش آن ه
در جمع بنــدی نهایــی بایــد رســالۀ فــن 
ــارۀ  ــاله درب ــتین رس ــطو را نخس ــعر ارس ش
ــی دانســت و ارســطو را  ــد ادب ــات و نق ادبی
معلــم بــزرگ فــن نقــد و نظریه پــردازی 

ــمار آورد. ــه ش ــی ب ادب

ــه و تلخیــص: زهــره ســمیعی - بخــش  تهی
ــان ادبیــات تبی

بخش دوم و پایانیمهدی عاطف راد
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مجلــس نماینــده گان از حکومــت 
وحــدت ملــی خواســت کــه تــوازن 
ــی  ــی را در معرف ــی و قوم جغرافیای
نامــزد وزرای جدیــد کابینــه در نظــر 

ــرد. بگی
رییــس  ابراهیمــی  عبدالــرووف 
مجلــس نماینــده گان بــار دیگــر 
زمانی کــه  تــا  ورزیــد،  تاکیــد 
ــده  ــی مان ــزد وزرای باق ــی نام تمام
ــزد  ــه نام ــود، س ــی نش ــه معرف کابین
ــدای  ــی شــده را در آجن ــر معرف وزی

نمی گیــرد. مجلــس 
آقــای ابراهیمــی افــزود: شــماری 
درخواســت  طــی  نماینــده گان  از 
ــس  ــای مجل ــات روئس ــی از هی کتب
خواســته اند کــه ســه نامزدوزیــر 
ــزدان  ــه نام ــی هم ــان معرف ــا زم را ت
ــد  ــرای تایی ــه و ب ــدا نگرفت در آجن
ــدوق  ــان صن ــت آن ــا رد صالحی و ی

ــذارد. نگ
نامــزد  پیــش  چنــدی  حکومــت 
وزرای جدیــد وزارت هــای دفــاع 
امــور  و  کار  و  معــادن  ملــی، 
اجتماعــی را جهــت کســب رای 
ــرده  ــی ک ــس معرف ــه مجل ــاد ب اعتم

اســت.
تــا  می گویــد  مجلــس  امــا، 
وزرای  نامــزد  همــه  زمانی کــه 
ایــن  نشــوند،  معرفــی  جدیــد 
نامــزدان نیــز در آجنــدا گرفتــه نمــی 

شــوند.

کــه  ورزیــد  تأکیــد  ابراهیمــی 
حکومــت بــه خواســت مــردم و 
مجلــس احتــرام بگــذارد و نامــزدان 
ــه  ــر ب ــه زودت ــده را هرچ ــی مان باق

مجلــس معرفــی کنــد.
نماینــده گان  مجلــس  رییــس 
تــوازن  حفــظ  بــر  همچنیــن 
معرفــی  در  قومــی  و  جغرافیایــی 
ــد  ــه تاکی ــد کابین ــزد وزرای جدی نام

ورزیــد.
آقــای ابراهیمــی گفــت: "امیدواریــم 
ــزدوزرای  ــی نام ــت در معرف حکوم
تــوازن  کابینــه  مانــده  باقــی 
ــف  ــوام مختل ــق اق ــی و ح جغرافیای
ــه  ــک کابین ــا ی ــرد ت ــر بگی را در نظ
ــه  ــد و هم ــود آی ــه وج ــخگو ب پاس
آینــه  در  را  خــود  چهــره  اقــوام 

حکومــت ببیننــد".
ــده  ــلجوقی نماین ــد س ــح محم صال
مــردم هــرات نیــز گفــت: "اگــر 
تــوازن  وزرا  نامــزد  معرفــی  در 
ــود،  ــه نش ــر گرفت ــی در نظ جغرافیای
مــا محتاطانــه بــه نامــزدوزرا رای 

داد". خواهیــم 
کــه  افــزود  ســلجوقی  آقــای 
ــزد  ــی نام ــد در معرف ــت بای حکوم
ــرب  ــوزه غ ــی را از ح وزرا چهره ی
افغانســتان نیــز در نظــر بگیــرد.

نماینــده گان حــوزه غــرب افغانســتان 
می گوینــد کــه از ایــن حــوزه افــراد 
ــا  ــت ج ــه حکوم ــری در کابین کمت

ــی در  ــوازن جغرافیای ــده و ت داده ش
نظــر گرفتــه نشــده اســت.

ــه از  ــازده وزارت خان ــون ی ــم اکن ه
می شــود  اداره  سرپرســت  ســوی 
ــت ها  ــه کار سرپرس ــس ادام و مجل
ــون  ــون اساســی و قان را خــالف قان

ــد. ــی کن ــوان م ــتی عن سرپرس
رییــس  ابراهیمــی  عبدالــرووف 
مجلــس نماینده گان در نشســت روز 
شــنبه )۳0 ثــور( ایــن مجلــس گفــت 
ادارات  در  سرپرســتی  ادامــه  کــه 
مرکــزی و محلــی دولتــی، یکــی 
ناآرامی هــا در  افزایــش  از دالیــل 

ــت. ــده اس ــور ش کش
ایــن در حالــی اســت کــه شــاه 
حســین مرتضــوی سرپرســت دفتــر 
ــروز  ــور ام ــس جمه ــخنگوی ریی س
باقــی  وزرای  نامــزد  کــه  گفــت 
ــر  ــه دیگ ــا دو هفت ــه ت ــده کابین مان
بــه مجلــس نماینــده گان معرفــی 

ــد. ــد ش خواهن
رییــس جمهــور غنــی نیــز در افتتــاح 
ــی  ــورای مل ــاری ش ــال کاری ج س
ــزدوزرای  ــه نام ــود ک ــده داده ب وع
ــی  ــه زودی معرف ــه را ب ــد کابین جدی
می کنــد، امــا هنــوز کــه حــدود 
ــورای  ــال کاری ش ــاه از س ــم م دونی
ملــی می گــذرد، آقــای غنــی موفــق 
نشــده تــا بیشــتر از ســه نامــزد وزیــر 
کابینــه را بــه مجلــس معرفــی کنــد.

ـــی  ـــاون وال ـــح، مع ـــی صحی عبدالول
ـــی  ـــام مهاجمان ـــه تم ـــت ک ـــا گف پکتی
ـــد  ـــک جدی ـــل بان ـــر شـــعبه کاب ـــه ب ک
ــه  ــت حملـ ــن والیـ ــز ایـ در مرکـ
ــده اند.  ــته شـ ــد، کشـ ــرده بودنـ کـ
ـــن  ـــح در ای ـــای صحی ـــه آق ـــه گفت ب
ــت  ــته و دسـ ــر کشـ ــه ۲ نفـ حملـ
کـــم ۷ نفـــر دیگـــر هـــم زخمـــی 

شـــده اند.
او گفـــت قربانیـــان غیرنظامیـــان 
میـــان  زدوخـــورد  و  بودنـــد 
نیروهـــای امنیتـــی و مهاجمـــان دو 

داشـــت. دوام  ســـاعت 
ـــی  ـــه ب ـــی ب ـــی عبدیان ـــتر توریال پیش
بـــی ســـی گفتـــه بـــود کـــه ابتـــدا 
ـــواد  ـــاری م ـــان انتح ـــی از مهاجم یک
انفجـــاری همـــراه خـــود را در ورودی 
ـــرد و  ـــر ک ـــک منفج ـــعبه بان ـــن ش ای
ــان  ــایر مهاجمـ ــال آن سـ ــه دنبـ بـ

حملـــه کردنـــد.
حمیـــدی،  اهلل  هدایـــت  امـــا 
ــت  ــت والیـ ــت داره صحـ سرپرسـ
پکتیـــا گفتـــه کـــه در ایـــن حملـــه 

دو نفـــر کشـــته و ۱9 نفـــر دیگـــر 
ــدهاند. ــی شـ زخمـ

ـــن  ـــر ای ـــال تغیی ـــه او، احتم ـــه گفت ب
ـــود دارد. ـــار وج آم

شـــاهدان عینـــی هـــم گفته انـــد 
کـــه شـــمار تلفـــات ایـــن حملـــه 
بـــه مراتـــب از آن چیـــزی اســـت 

کـــه اعـــالم شـــده اســـت.
گفتـــه شـــده کـــه در ایـــن حملـــه 
پنـــج مهاجـــم انتحـــاری شـــرکت 

دارنـــد.
مســـوولیت ایـــن حملـــه را تـــا 
حـــال کســـی بـــه عهـــده نگرفتـــه 

ــت. اسـ

رییس حکومت وحدت ملی، عصر دیروز جهت سفر 
رسمی دو روزه در رأس یک هیات عالی رتبۀ دولتی، 

عازم ریاض پایتخت عربستان سعودی گردید.
سران  نشست  در  سفر،  این  جریان  در  اشرف غنی 
کشورهای اسالمی- عربی و امریکا اشتراک خواهد 

کرد. 
ملک  الشریفین  خادم الحرمین  با  غنی  آقای  همچنان 
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، ولیعهد 
آن کشور و شماری از سران کشورهای اشتراک کننده 

در نشست متذکره، دیدار و گفت وگو خواهد نمود.
وزیر  حکیمی  اکلیل  سفر،  این  در  را  اشرف غنی 
امور  اداره  عمومی  رییس  رحیمی  عبدالسالم  مالیه، 
ریاست جمهوری، داکتر محمدهمایون قیومی مشاور 
محمداکرم  زیربناها،  امور  در  رییس جمهور  ارشد 
خپلواک نمایندۀ خاص رییس جمهور در امور سیاسی 
و شاه زمان میوندی مشاور ارشد رییس در امور روابط 

عامه و ارتباطات استراتیژیک، همراهی می کنند.

چوهــدری نثــار وزیــر داخلــه پاکســتان بــا تاکیــد بر 
اینکــه مردم پاکســتان بــا افغانســتان مشــکلی ندارند، 
گفــت: توصیــه مــا بــه سیاســتمداران افغانســتان این 
اســت کــه در روابــط خــود بــا پاکســتان تبدیــل بــه 

زبــان هنــد نشــوند.
ــا مــردم ایــن کشــور  ــا ب ــار گفــت: م چوهــدری نث
دولتمــردان  متاســفانه  ولــی  نداریــم  مشــکلی 
ــد  ــان هن ــه زب ــل ب ــدی اســت تبدی افغانســتانی چن
ــق  ــو و مطاب ــکام دهلی ن ــت ح ــه خواس ــده و ب ش

ــد. ــل می کنن ــان عم ــر آن نظ
افغانســتان  وی یــادآور شــد: مــا بــرای آزادی 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــم و ب ــادی داده ای ــای زی قربانی ه
ــی  ــت مل ــی و امنی ــایل داخل ــم در مس ــد نداری قص
آنــان دخالــت کنیــم ولــی بهتــر اســت دولــت کابــل 
ــکالت  ــتان مش ــه پاکس ــت زدن ب ــای تهم ــه ج ب
ــود را  ــه خ ــت خارج ــای سیاس ــی و ضعف ه داخل

ــد. ــل کنن ــل و فص ح
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــارات درحال ــن اظه ای
دولــت افغانســتان و همــکاران بین الملــی ایــن 
ــت از  ــه حمای کشــور همــواره پاکســتان را متهــم ب

ســاخته اند.  هراس افگنــی  و  تروریســم 
بــه بــاور مقامــات افغانســتان، پاکســتان سال هاســت 
قبایلــی  مناطــق  در  را  تروریســتی  گروه هــای 
آمــوزش می دهــد و بــه منظــور اعمــال تروریســتی 

ــتد. ــتان می فرس ــه افغانس ب
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ــمېر  ــو یوشـ ــتان د خلکـ ــې د نورسـ ــې کـ ــي جرګـ ــه ولـ پـ

اســـتازي او د واليتـــي شـــورا ځينـــي غـــړي وايـــي، داعـــش 

ـــب  ـــرو جل ـــې د رستې ـــو ک ـــو برخ ـــه ځين ـــت پ ـــه والی ـــې د دغ ډل

او جـــذب او پـــټ فعالیـــت پیـــل کـــړی دی.

ــګل،  ــټ وایـ ــډول، وانـ ــتان دواب، منـ ــي، د نورسـ دوی وايـ

ــې  ــش پکـ ــې داعـ ــوالۍ دي چـ ــه ولسـ ــرام هغـ ــا، نورګـ وامـ

ــړی دی. ــل کـ ــذب پیـ ــب او جـ ــل جلـ خپـ

ــتازي  ــوه اسـ ــت یـ ــه والیـ ــې د دغـ ــې کـ ــي جرګـ ــه ولـ پـ

ــو  ــه ورځ ازادي راډيـ ــنبې پـ ــد د شـ ــه موحـ مولـــوي احمداللـ

ـــه  ـــل فعالیتون ـــې خپ ـــش ډل ـــې داع ـــتان ک ـــه نورس ـــل، پ ـــه ووی ت

پـــراخ کـــړي دي.

نوموړي زیاته کړي.

ـــش  ـــې د داع ـــتان ک ـــه نورس ـــدو رسه پ ـــه تېرې ـــې پ ـــرې ورځ "د ه

او طالـــب مرکـــز پیـــاوړي کېـــږي، پـــه ځانګـــړي ډول هغـــه 

ســـیمې چـــې د حکومـــت څخـــه لېـــرې دي او طالبـــان پـــه 

کـــې حکومـــت کـــوي، مـــوږ داســـې راپورونـــه لـــرو چـــې 

ـــل  ـــب او جـــذب پی ـــډول کـــې جل ـــه دواب او من ـــې پ داعـــش ډل

ـــه  ـــې ل ـــوي چ ـــه ک ـــوي او هڅ ـــه ش ـــې فعال ـــه ی ـــړی، مرکزون ک

ـــي." ـــه وګواښ ـــان والیتون ـــیر او بدخش ـــان پنجش دې الرې لغ

نومـــوړی د نورســـتان لـــه وضعیـــت څخـــه د حکومـــت بـــې 

ـــي. ـــنې وړ ګڼ ـــذب د اندېښ ـــب او ج ـــش جل ـــري او د داع خ

نورســـتان چـــې د وســـله والـــو طالبانـــو د فعالیتونـــو شـــاهد 

ـــو د  ـــش فعالیتون ـــې د داع ـــت ک ـــه والی ـــه دغ ـــو پ ـــم دی، خ ه

خلکـــو اندېښـــنې زیاتـــې کـــړي دي.

ــم ازادي  ــعدالله هـ ــس سـ ــورا رئیـ ــي شـ ــتان د والیتـ د نورسـ

ـــه  ـــدې پ ـــې وړان ـــور ورځ ـــیانو څل ـــې داعش ـــل چ ـــه ووی ـــو ت راډي

ـــې  ـــي خپرون ـــمي ډول راډيوی ـــه رس ـــې پ ـــوالۍ ک ـــرام ولس نورګ

پیـــل کـــړي دي او پـــه داشـــان تبلیغاتـــو رسه خلـــک خپلـــو 

ـــوي. ـــه هڅ ـــو ت لیک

خـــو اوس پوښـــتنه داده کـــه چېـــرې د دغـــه والیـــت امنیـــت 

ـــو  ـــورو والیتون ـــې ن ـــه ی ـــې ب ـــي، پایل ـــه ون ـــدي پاملرن ـــه ج ت

ـــه وي؟ ـــه څ ت

ـــه دې اړه ازادي  ـــتاين پ ـــد کوهس ـــوه جاوی ـــارو کار پ ـــي چ د امنیت

ـــل: ـــه ووی ـــو ت راډي

ــه  ــو پـ ــورو جنګیالیـ ــش او نـ ــتان د داعـ ــرې نورسـ ــه چېـ "کـ

ترهګریـــزو فعالیتونـــو بـــدل يش کولـــی يش چـــې د هېـــواد 

د مرکـــزي او شـــايل والیتونـــو امنیـــت تـــه لـــوی ګـــواښ 

ــت د  ــان حکومـ ــوري افغـ ــه پـ ــو تراوسـ ــړي، خـ ــه کـ متوجـ

داعـــش ډلـــې د فعالیتونـــو د لـــه منځـــه وړلـــو لپـــاره هېـــڅ 

داســـې کـــوم پـــان نـــه لـــري."

نورســـتان د پاکســـتان لـــه چـــرال رسه نښـــتی او بدخشـــان، 

ـــري. ـــه الره ل ـــو ت ـــان والیتون ـــار او لغ ـــړ، ننګره ـــیر، کون پنجش

خـــو د افغانســـتان د دفـــاع وزارت مرســـتیال ویانـــد محمـــد 

ــه  ــان ځواکونـ ــې افغـ ــل چـ ــه وویـ ــو تـ ــش ازادي راډيـ رادمنـ

ــو  ــي عملیاتـ ــه پوځـ ــًا پـ ــې عمـ ــتان کـ ــه نورسـ ــال پـ دامهـ

ـــات اړويل دي. ـــه تلف ـــې دران ـــه ی ـــو ت ـــو ډل ـــت دي او دغ بوخ

نوموړي زیاته کړه:

ــي  ــې امنیتـ ــې چـ ــیمو کـ ــوالیو او سـ ــو ولسـ ــه هغـ ــوږ پـ "مـ

ـــه  ـــرال ل ـــې د چ ـــه چ ـــه غرون ـــرو، هغ ـــور ل ـــونه دي حض ګواښ

ـــه  ـــتان پ ـــوږ د نورس ـــږدې دي، م ـــه نې ـــوالیو ت ـــو ولس ـــوري دغ ل

مرکـــز کـــې هـــم خپـــل قوتونـــه لـــرو او پـــه بېابېلـــو برخـــو 

کـــې ځـــای پرځـــای شـــوي دي، کـــه چېـــرې دښـــمن دغـــه 

ـــو  ـــه چمت ـــې ت ـــوږ مقابل ـــړي م ـــخ ک ـــر رسه م ـــه خط ـــې ل برخ

ـــو." ی

ـــتان  ـــدې د افغانس ـــردې وړان ـــې ت ـــې ده چ ـــال ک ـــې ح ـــه داس دا پ

ـــاان او  ـــړ، بدخش ـــل، کون ـــه زاب ـــو لک ـــورو والیتون ـــمېر ن ـــه یوش ل

رسپـــل څخـــه هـــم د داعـــش د فعالیتونـــو راپورونـــه ورکـــړل 

شـــوي او حتـــی امریـــکا پـــه دې وروســـتیو کـــې د ننګرهـــار 

والیـــت پـــه اچیـــن ولســـوالۍ کـــې خپـــل تـــر ټولـــو غیـــر 

ـــز وکاروه. ـــر مرک ـــش پ ـــم د داع ـــم ه ـــي ب اټم

ــه  ــتاين وايـــي، کـ ــد کوهسـ ــوه جاویـ ــارو کارپـ د امنیتـــي چـ

ــه  ــه جـــدي پاملرنـ ــتان امنیتـــي وضعیـــت تـ چېـــرې د نورسـ

ـــدل يش. ـــز ب ـــوی مرک ـــه ل ـــش پ ـــه د داع ـــت ب ـــه والی ـــي دغ ون
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ورزش

پروکرستس های روزگار ما خادم حسین كریمی

دوستم  جنرال  از  بارها  رییس جمهور  که  است  این  واقعیت 
ترکیه  برود.  ترکیه  به  و  کند  ترک  را  بود که کشور  خواسته 
هم برای پذیرایی از دوستم حتا تا مرحلۀ فراهم کردن یک 
هواپیمای اختصاصی برای انتقالش به آن کشور، اعالم آماده گی کرده بود. 
جنرال  مقاومت  ظاهراً  می زد.  سرباز  مصلحت آمیز  تبعید  این  از  دوستم 
را  ترکیه  به  جنرال  سفر  دلیل  رسانه ها  اگرچه  رفت.  ترکیه  به  و  شکست 
که  است  این  غالب  احتمال  اما  داده اند،  گزارش  او  صحی  وخیم  حالت 
معاون نخست رییس جمهوری، به عزلت نشینی در تبعیدگاه امن اش، تن داده 
است. ظاهراً در محاسبۀ سیاسی جنرال و مشاوران اش، تحمل تبعید از حصر 

خانه گی راحت تر تشخصی شده است.
فارغ از بحث نکوهش آوردنده بر سر ُمدل معطوف و نزدیک به یکه تازی و 
استبداد رهبری سیاسی دوستم، آواره گی و تبعید دوبارۀ این جنرال پس از 
سقوط طالبان، باید فرصت مغتنمی باشد برای بررسی الزام ها و امکان های 
و  او  سیاسی  مدیریت  و  رهبری  رویکرد  در  نیاز  مورد  تغییرهای  آوردن 
رهبری  مجال  و  روزگار  اوزبیک.  جامعۀ  بر  جانشینان اش  و  بازمانده گان 
سر  به  دارد  اندک اندک  دگر  مخالفان،  برابر  در  انعطاف ناپذیر  و  تک فردی 
می رسد. واقعیت اجتماعی-نسلی که رهبران قومی تک رو افغانستان حاضر 

نیستند آن را بپذیرند.
اکنون به زعم دلخوری هایی که از جنرال در راستای همدردی و همدلی از 
منظر آرمان های مشترک با آواره گان سیاسی و فرهنگی سرکوب و متواری 
تعیین  نظامی-سیاسی  جایگاه  و  وزن  از  نمی توان  داریم،  اوزبیک ها  شدۀ 
چشم  مملکت  سیاسی  کالن  پروژه های  و  مناسبات  در  او  مؤثر  و  کننده 
زعامت  رویکردهای  و  شیوه ها  لحاظ  به  مستبد  و  یکه تاز  جنرال  پوشید. 
سیاسی در میان اوزبیک ها، می توانست در چینش و اجرایی کردن یا نکردن 
برخی از پروژه های سیاسی کالن، نقش تعیین کننده داشته باشد. به هر حال، 

گذر زمان صحت و سقم این احتمال ها و ادعاها را روشن خواهد کرد.

برنا صالحی

فلوته بازی های وحدت ملی
متأسفم که این گونه می نویسم، اما کسانی که با دامن زدن به 
آپارتاید قومی و تیمی، فضای زنده گی برای مردم و عرصۀ 
سیاسی برای شایسته ساالری را سد کرده اند، با این نوع حرکات چه پیامی 
را می خواهند به مردم بدهند و چه دست آوردی را می خواهند به نمایش 

بگذارند؟
نوبت نحس خود را باید سپری کنند و دست از سر مردم بر دارند، هیچ 
کسی حتا برای یکروز بیشتر از موعد مقرر شده خواهان حضور این ها بر 
اریکۀ قدرت نیست. با حمایت خارجی نمی توان تا دوردست ها مشروعیت 
را دور زد و مردم را به گروگان گرفت. این حقیقت مسلمی ست که مردم 

و نیروهای فعال اجتماعی و مدنی به آن آگاه اند.

كریم پاكزاد

سفیر هند در افغانستان:
کشـورهای  بـه  افغانسـتان  طریـق  از  دارد  تـالش  "دهلـی 

یابـد." راه  میانـه  آسـیایی 
فقـط دولت مـردان  ایـن  نیسـت.  تنهـا یـک حرفـه و شـغل  دیپلوماسـی 
افغانسـتان اند کـه سـفارت ها را بیـن هـواداران خـود حتـا اگر هیـچ تجربه 
نداشـته باشـند، تقسـیم می کننـد تا شـغلی داشـته باشـند. دیپلوماسـی یک 
هنـر اسـت. حتـا دیپلوماسـی زبـان و ترم های خـاص خـودرا دارد که فهم 
آن بـرای عـوام سـاده نیسـت. ایـن گفتـۀ سـفیر هنـد چـه معنـا دارد؟ اگر 
منظـورش این اسـت که افغانسـتان بـرای هنـد اهمیت حیاتـی دارد و همه 
بداننـد، این کـه هویـدا اسـت. "چیـزی که عیان اسـت چـه احتیاج بـه بیان 
نیسـت". آیـا منظـور او تحریـک پاکسـتان اسـت، آیـا می خواهـد دولـت 

افغانسـتان را دچار مشـکالت بیشـتری بسـازد...
افغانسـتان همیشـه، حتا در قرون گذشـته با نظرداشـت موقعیت جغرافیایی 
و ژئوپولیتیـک خـود، مرکـز ثقـل رقابـت میـان قدرت هـای منطقـه و دور 
بـوده اسـت. روابـط افغانسـتان بـا دو کشـور پاکسـتان و هنـد، دو برادری 
کـه دشـمن هم شـدند، از همـان لحظۀ ایجاد پاکسـتان، منطـق خاص خود 
را داشـت. تنـش و خصومـت میـان کابـل و اسـالم آباد و نتیجـۀ منطقی آن 

)دشـمن دشـمن من دوسـت مـن اسـت( هند دوسـت افغانسـتان بود.
پاکسـتان برعالوۀ نگاه اسـتراتیژیک به افغانسـتان در برابـر تهدیدات هند و 
تشـویش دایـم از این که مسـألۀ پشـتون بـه یک معظلۀ شـبیه معظلـۀ بنگال 
شـرقی کـه منجـر بـه تجزیـۀ پاکسـتان شـد، مبـدل نشـود، در دهـۀ ۱990 
بعـد از فروپاشـی اتحـاد شـوروی و اسـتقالل کشـورهای آسـیای میانه که 
برخـی از آن هـا مانند ترکسـتان و قزاقسـتان دارای منابع مهـم انرژی گاز و 
نفت انـد، افغانسـتان را بـه یـک راه عبور به سـوی آسـیای میانه قـرار داد و 
اهمیـت آن را بـرای پاکسـتان سـه برابـر کـرد. )حمایت از گلبدین، سـپس 
ایجـاد طالبـان در ایـن رابطـه تحلیـل می شـود(. هنـد هـم کـه یک کشـور 
مصـرف کننـدۀ مهم انـرژی می باشـد، نمی تواند به آسـیای میانـه بی تفاوت 
باشـد. ولـی پاکسـتان هیچ وقـت بـه طـور علنـی از معظلـۀ پشـتون و خط 
دیورنـد صحبـت نکـرده )آنچـه را کـه عیـان اسـت ...(. هنـد هم چنیـن. 
دولت هـا از اهـداف خـود بـه صراحت صحبـت نمی کننـد. انتظار نداشـته 
باشـید کـه امریـکا بگویـد کـه در رابطـه بـا یـک شـکل نویـن رقابـت بـا 
روسـیه و سیاسـت بـازداری چیـن، به اضافۀ مـواد خام افغانسـتان در آیندۀ 
دورتـر، موجـب شـده کـه میلیاردهـا دالـر را در افغانسـتان مصـرف کند و 
میـل دارد کـه دوبـاره نیروهـای خـود را در افغانسـتان ازدیـاد بخشـد. از 
ایـن نـگاه بـود که سـخنان سـفیر هنـد در افغانسـتان در مـورد اهمیت این 
کشـور بـه حیث دروازۀ دخـول هند به آسـیای میانه عجیـب و حداقل غیر 

معمـول بـه نظـر می آید.

      پرتو نادری
روایتــی  یونانــی،  اســتوره های  در 
ــام  ــه ن ــری ب ــرد غول پیک ــت از م اس
ــی  ــار جاده  ی ــه در کن ــتس ک پروکرس
ــه  ــاده ب ــن ج ــرد. ای ــی می ک زنده گ
ــم  ــی ه ــید. گاه ــن می رس ــهر آت ش
ــا آوازۀ  گفته انــد کــه او دزدی بــوده ب

ــاق. ــه اف ــده در هم پیچی
ــوای  ــه ه ــون ب ــان چ ــد مردم گوین
رفتــن آتــن از آن جــاده می گذشــتند، 
یگان یــگان  را  آنــان  پروکرســتس 
ــت و  ــی داش ــه تخت ــد. او در خان ــرا می خوان ــود ف ــۀ خ ــه خان ب
ــان  ــه قامت ش ــد ک ــه آتن ان ــن ب ــزاوار رفت ــی س ــت آنان می انگاش
ــری و داوری او  ــزان دادگ ــد. می ــت او باش ــا تخ ــر ب ــد براب بای

ــود.  ــت او ب ــان تخ هم
ــز  ــه چی ــد، س ــود می خوابان ــت خ ــه تخ ــون ب ــذران را چ راهگ
ــود،  ــر می ب ــا تخــت او براب ــود. اگــر قامــت رهگــذر ب ممکــن ب
مــرد رهــا می شــد و ســزاوار آن بــود کــه بــه شــهر آتــن بــرود؛ 
ــود و پاهایــش از  ــر از تخــت او می ب اگــر قامــت رهگــذر درازت
ــا اره و  تخــت بیــرون مــی زد، آن گاه پروکرســتس پاهــای او را ب
تبــر قطــع می کــرد تــا قامتــش برابــر بــا تخــت شــود. در حالــت 
ــذر را  ــود، آن گاه رهگ ــاه می ب ــذر کوت ــت رهگ ــر قام ــوم، اگ س
ــا  ــت او ب ــا قام ــر ت ــش می ک ــرد و ک ــش می ک ــای ک ــر و پ از س
تخــت برابــر شــود. در نتیجــه، کمــر و کمــرگاه رهگــدر از هــم 

ــرد. ــد و می م ــدا می ش ج
ــت او  ــون عدال ــه گان در قان ــا هم ــت ت ــتس می خواس پروکرس
ــود کــه همــه روزه چندیــن و چندیــن  هم ســان باشــند. چنیــن ب
تــن روی تخــت عدالــت او جــان می دادنــد. رهگــذران را 
پیوســته این گونــه بــا شــنکجه می کشــت؛ امــا هیچ گاهــی 
نمی خواســت بیندیشــد کــه تخــت او نــه تخــت عدالــت؛ بلکــه 

ــرگ اســت. تخــت م
***

در روایــت اســتوره یِی پروکرســتس، حکمــت ژرفــی نهفتــه 
اســت. گویــی اندیشــۀ عدالــت و داوری او از ســرزمین های 
ابهام آلــود و تاریــک اســتوره ها تــا روزگار مــا نیــز رســیده 
را  همــه گان  می خواهنــد  کــه  سیاســت گرانی  مگــر  اســت. 
ســازند،  هم ســان  اندیشه های شــان  تخــت  چارچــوب  در 
پروکرســتس های روزگار مــا نیســتند؟ آنانــی کــه در چارچــوب 
جامعــه  هم گون ســازی  بــه  خــود  پروکرستســتی  اندیشــۀ 
مــا  روزگار  غول پیکــر  پروکرســتس های  آیــا  برمی خیزنــد، 

ــتند؟! نیس
ــای  ــاد ذهنت ه ــا نم ــتس آی ــت پروکرس ــه تخ ــر این ک دو دیگ
ســنگ شــده یی نیســتند کــه می خواهنــد همــه گســترده گی 
ــه  ــی ک ــد. وقت ــک زنن ــا آن مح ــان را ب ــت جه ــای حقیق و ژرف
ــر  ــت، ب ــر نیس ــان براب ــت آن ــت ذهنی ــا تخ ــت ب ــد حقی می بینن
جزم گرایی هــای  تیشــۀ  و  اره  بــا  می خواهنــد  و  می خیزنــد 

ــد. ــع کنن ــت را قط ــای حقیق ــت و پ ــود، دس ــۀ خ متعصبان
از سیاســت گران کــه بگذریــم، آنانــی کــه بــا ذهنیت ســنگ شــدۀ 
ــا  ــد، آی ــر می خیزن ــت ب ــت وجوی حقیق ــه جس ــا ب ــود گوی خ
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــتند! آنان ــا نیس ــتس های روزگار م پروکروس
ــک  ــود مح ــه های خ ــت اندیش ــا تخ ــان را ب ــت جه ــه حقیق هم
ــه در  ــی ک ــا نیســتند. آنان ــا پروکرســتس های روزگار م ــد، آی زنن
ــد حقیقــت  ــد و می خواهن ــی دارن ذهــن خــود تندیس هــای ذهن
ــا  ــد و ب ــان باش ــی آن ــای ذهن ــت تندیس ه ــا قام ــر ب ــان براب جه
مگــر  برمی خیزنــد،  ســتیزه گی  بــه  دیگراندیشــی  هرگونــه 

ــتند! ــتند؟ هس ــا نیس ــتس های روزگار م پروکرس
از  خطرناک تــر  بــار  هــزاران  مــا  روزگار  پروکرســتس های 
نه تنهــا  افــرادی  چنیــن  یونان انــد.  اســتوره یی  پروکرســتس  
می خواهنــد  بلکــه  نمی رســند؛  حقیقــت  بــه  هیچ گاهــی 
ــه دگرگــون ســازند کــه  ــا آن را آن گون حقیقــت را مثلــه کننــد ی
ــد  ــه مانن ــان ب ــود! این ــر ش ــان براب ــدۀ آن ــنگ ش ــت س ــا ذهنی ب
پروکروســتس نمی تواننــد در پیونــد بــه تندیس هــای ذهنــی 
خــود بیندیشــند و تندیس هــای خــود را بشــکنند. چنیــن اســت 
ــی  ــی، جذبات ــای واه ــت و باوره ــدان پنداش ــته در زن ــه پیوس ک
حقیقــت  درحالی کــه  گیرمانده انــد.  خــود  شــدۀ  ســنگ  و 
گســترده تر از ذهنیــت مــا اســت. همــه حقیقــت جهــان در چنبــرۀ 
ــیم  ــت نمی رس ــای حقیق ــه انته ــا ب ــد، م ــا نمی گنج ــت م ذهنی
ــت  ــی حقیق ــۀ جزبات ــه گون ــه ب ــم ک ــزی را ه ــاید آن چی و ش
می انگاریــم، خــود دروغ تلقیــن شــده یی باشــد، آنکــه در پیونــد 
ــد و شــکی  ــد تردی ــای خــود نمی توان ــات و آگاهی ه ــه اطالع ب

ــت! ــمندی نیس ــود اندیش ــوز موج ــد، هن کن
پروکرســتس ها، دوزخیــان روی زمین انــد و پیوســته در دوزخ 
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــوان گف ــاید بت ــوزند، ش ــود می س ــم  خ توه
ــه  ــود؛ بلک ــان خ ــود و اطرافی ــا خ ــه نه تنه ــد ک ــود دوزخی ان خ

ــوزانند! ــز می س ــانیت را نی ــه و انس ــا اندیش ــه و حت جامع

تیم فوتسال کشور از رقابت های 
قهرمانی آسیا حذف شد

ووشوکار افغانستانی برندۀ 
مدال برنز مسابقات باکو شد

مهم ترین خصیصۀ داوطلبان جام جهانی 2۰۱۸ روسیه

فیـسبـوک نـــامــه

تیـم ملـی فوتسـال نوجوانـان کشـور در چهارمیـن دیـدار مرحلـۀ گروهـی 
رقابت هـای قهرمانـی آسـیا در مقابـل تیـم قدرت منـِد تایلند تن به شکسـت 
داد و شـانس صعـود بـه مرحلـۀ یک چهارم نهایـی رقابت ها را از دسـت داد. 
تیـم فوتسـال زیر ۲0 سـال افغانسـتان روز گذشـته در چارچـوب دیدارهای 
گـروه A  چهارمیـن رقابت هـای قهرمانـی آسـیا در مصـاف تایلنـد، میزبـان 

رقابت هـا رفـت کـه بـا نتیجۀ ۸ بـر ۱ مغلوب شـد.
ُگِل نخسـت ایـن دیـدار توسـط جـواد حیـدری بـرای افغانسـتان بـه ثمـر 
رسـید، امـا در ادامـه، تایلند ۸ بـار موفق به باز کردن دروازه افغانسـتان شـد 

تـا کمـاکان بـه صدرنشـینی در این گـروه ادامـه دهد.
بـه ایـن ترتیـب، بـا توجـه به پیـروزی ۴ بـر ۲ تیم فوتسـال عـراق در مقابل 
مالـزی، شـاگردان عبدالـرزاق ممـرک، بـا ۶ امتیـاز در جایـگاه سـوم جدول 

باقـی ماندنـد و از رسـیدن بـه دور بعـدی بازی هـا بـاز ماندند.
در ایـن گـروه، تیم هـای تایلنـد و عـراق بـا ۱۲ امتیـاز صعـود خـود را بـه 

مرحلـۀ بعـدی قطعـی کردنـد.

برنـز ووشـو را  اولیـن مـدال  افغانسـتانی  عبدالـرزاق رضایـی، ووشـوکار 
درمسـابقات کشـورهای اسـالمی باکـو آذربایجـان بـرای افغانسـتان قطعـی 

کـرد و بـه دور یـک چهـارم صعـود کـرد.
مسـابقات  از  سـال   ۱۲ از  پـس  را  افغانسـتان  ووشـوکار،  ورزشـکار  ایـن 

سـاخت. مـدال  صاحـب  اسـالمی  کشـورهای 
ورزش هـای  پهلوانـی،  تکوانـدو،  رشـته های  در  افغانسـتان  ورزشـکاران 
زورخانـه، جـودو، اتلتیـک، ووشـو  شـرکت کردنـد و ایـن رقابت هـا هـر 
چهـار سـال یکبـار بـه میزبانی یکی از کشـورهای اسـالمی برگزار می شـود.

رقابت هـای کشـورهای اسـالمی بـا حضـور بیشـتر از ۶ هـزار ورزشـکار از 
۵۶ کشـور اسـالمی در ۲۱ رشـتۀ ورزشـی بـه میزبانـی شـهر باکـو پایتخـت 
آذربایجـان از ۱۲ مـاه مـی سـال جاری میـالدی آغـاز و تا ۲۲ ماه مـی ادامه 

دارد.

ــان  ــۀ داوطلب ــن خصیص ــیه، مهم تری ــورگ روس ــگ اکاترینب ــر ورزش و فرهن وزی
ــرد. ــالم ک ــی ۲0۱۸ را اع ــاری جام جهان افتخ

گــروه ۲0 نفره یــی از داوطلبــان افتخــاری ایــن رقابت هــا از شــهر اورال در 
ــات  ــا خدم ــت ت ــد یاف ــور خواهن ــیون ها حض ــام  کنفدراس ــان ج ــهرهای میزب ش
ــی در  ــای اختصاص ــدن دوره ه ــس از گذران ــروه پ ــن گ ــد. ای ــه دهن ــود را ارای خ
اکاترینبــورگ تجربیــات و آموخته هــای خــود را در جــام کنفدراســیون ها بــه 

ــت. ــد گذاش ــش خواهن نمای
لئونیــد، وزیــر ورزش و فرهنــگ اورال بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: گــروه ۲0 نفــره 
داوطلبــان افتخــاری جام جهانــی ۲0۱۸ مهیــای کمــک بــه کمیتــۀ ســازماندهی جــام  
کنفدراســیون های ۲0۱۷ در شــهرهای میزبــان ایــن رقابت هــا در شــهرهای مســکو، 
ســن پترزبــورگ، کازان و ســوچی می شــوند. در هــر کــدام از ایــن شــهرها ۵ نفــر 
ــیون های ۲0۱۷  ــام کنفدراس ــرد. ج ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــان اورال حض از داوطلب
تجربــۀ خوبــی بــرای داوطلبــان افتخــاری پیــش از آغــاز جام جهانــی ۲0۱۸ روســیه 
اســت. مهم تریــن خصیصــۀ هــر داوطلــِب افتخــاری، لبخنــد اســت. آنــان بایــد بــا 

خارجی هــا بــه زبــان خودشــان بــا لبخنــد صحبــت کننــد.
ــورگ خــود را  ــن پترزب ــهر س ــه ش ــی از آن اســت ک ــیه حاک ــر از روس ــر دیگ خب
مهیــای میزبانــی از جــام کنفدراســیون های ۲0۱۷ میــالدی می کنــد. تزییــن شــهری 
ســن پترزبــورگ از اول مــاه آینــده میــالدی بــا نصــب پالکارهــای بزرگــی در معابــر 
بــزرگ و پــردد شــامل ۳۵0 بخــش آغــاز می شــوند. ایــن پالکاردهــا در برگیرنــدۀ 

ــارۀ جــام کنفدراســیون ها اســت. ــرای شــهروندان درب اطالعــات الزم ب
ــاری در  ــال ج ــاه س ــر م ــا ۱۱ تی ــرداد ت ــای ۲۷ خ ــیون ها در روزه ــام کنفدراس ج
شــهرهای مســکو، ســن پترزبــورگ، کازان و ســوچی بــا شــرکت ۸ تیــم ملــی برتــر 
فوتبــال جهــان برگــزار خواهــد شــد. در گــروه " تیم هــای ملــی روســیه، مکزیــک، 
ــترالیا و  ــد، اس ــان، نیوزیلن ــی آلم ــای مل ــد. تیم ه ــور دارن ــال حض ــیلی و پرتغ ش

کامــرون نیــز در گروه"بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت.
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برخــی  می گویــد  افغانســتان  در  هنــد  ســفیر 
تــا مانــع  کشــورهای منطقــه تــالش دارنــد 
گســترش روابــط سیاســی و اقتصــادی کابــل 

-دهلــی شــوند.
بی بی ســی  گفت وگــو  در  ووهــرا،  منپریــت 
تاکیــد کــرد کــه افغانســتان یکــی از اهــداف 
ــالش دارد از  ــی ت ــت و دهل ــد اس ــادی هن اقتص
ایــن طریــق بــه کشــورهای آســیایی میانــه راه بــاز 

ــد. کن
تنــش دیرینــه میــان دهلــی و اســالم آبــاد باعــث 
ــه  ــر را ب ــواره همدیگ ــور هم ــه دو کش ــده ک ش

ــد. ــم کنن ــتان مته ــور افغانس ــت در ام دخال
ــتان  ــد و افغانس ــط هن ــاره رواب ــد درب ــفیر هن س
ــت  ــرد، گف ــتان بب ــی از پاکس ــه نام ــدون اینک ب
ــدت در  ــه ش ــه ب ــورهای منطق ــی کش ــه برخ ک
تالش انــد تــا مانــع گســترش روابــط دهلــی 

ــوند. ــل ش -کاب
ــورها  ــام کش ــا تم ــد ب ــط هن ــه رواب ــت ک او گف
بــر اســاس منافــع دو جانبــه اســتوار اســت. ایــن 
ــا  ــرد ام ــب ســود بب ــک جان ــه ی ــه نیســت ک گون

ــاورد. ــت نی ــزی بدس ــر چی ــب دیگ جان
ــه ســفیر هنــد برخــی کشــورهای منطقــه  ــه گفت ب

ــدارد. دیــد ایــن چنینــی ن
ــد و  ــط هن ــد رواب ــه بای ــد ک ــن باورن ــه ای ــا ب آنه
ــد  ــورها قص ــن کش ــد. ای ــم بپاش ــتان از ه افغانس
ــد  ــن ببرن ــی را از بی ــل- دهل ــط کاب ــد رواب دارن
ــا  ــن تالش ه ــه ای ــن اســت ک ــه ای ــا ب ــاور م و "ب
اصــال بــه جایــی نخواهــد رســید و هیــچ تاثیــری 

ــت." ــد گذاش نخواه
هنــد، پاکســتان را حامــی گــروه  طالبــان می دانــد. 
ــک  ــای دیپلوماتی ــه نمایندگی ه ــا ب ــان باره طالب

ــرای  ــه مهمانس ــار ب ــک ب ــتان و ی ــد در افغانس هن
دکتــران هنــدی در شــهر نــو کابــل حملــه کردنــد. 
ــای  ــرا طرح ه ــرای اج ــه ب ــدی ک ــان هن مهندس
عمرانــی بــه افغانســتان آمده انــد، همــواره بــا 

ــد. ــرو بوده ان ــان روب ــد طالب تهدی
ــد  ــال رش ــاد در ح ــان، اقتص ــه اقتصادان ــه گفت ب
ــاز دارد.  ــع بــزرگ انــرژی نی ــه مناب هنــد اکنــون ب
کشــورهای آســیایی میانــه منابــع سرشــار از 

ــتند. ــرژی هس ان
ــورش  ــه کش ــد ک ــل می گوی ــد در کاب ــفیر هن س
ــن  ــه ای ــی ب ــرای دسترس ــازی ب ــال زمینه س در ح

ــت. ــش اس ــرای کاالهای ــی ب ــع و بازاریاب مناب
او گفــت کــه افغانســتان میــان هنــد و کشــورهای 
یــک  نقــش  خاورمیانــه  و  مرکــزی  آســیایی 
ــورهای  ــا کش ــد ب ــد بخواه ــر هن ــل را دارد. اگ پ
آســیایی مرکــزی روابــط تجــاری و اقتصــادی اش 

ــتان  ــای افغانس ــد از راه ه ــد، بای ــترش ده را گس
ــد. ــتفاده کن اس

ــزی  ــیایی مرک ــان آس ــه می ــت ک ــد گف ــفیر هن س
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــای بزرگ ــی پروژه ه و جنوب

ــت. ــمند اس ــتان در آن ارزش ــش افغانس نق
خــوب  زمینه هــای  افغانســتان  کــه  گفــت  او 
ــع سرشــار معدنــی  ــه ویــژه مناب اقتصــادی دارد، ب
کــه هنــد می توانــد در بخــش توســعه ایــن 
ــد. ــک کن ــل را کم ــتفاده از آن کاب ــع و اس صنای
اشــرف غنــی، رئیــس جمهــوری افغانســتان بارهــا 
ــه  ــتان را ب ــد افغانس ــه می خواه ــرده ک ــالم ک اع
ــه گاز  ــور لول ــد. عب ــل کن ــیا تبدی ــار راه آس چه
ــتان و  ــه پاکس ــتان ب ــیر افغانس ــتان از مس ترکمنس
ــورهای  ــرق کش ــال ب ــوط انتق ــی( و خط هند)تاپ
آســیایی میانه)کاســا یکهــزار( بخشــی از ایــن 

تالش هــای دولــت افغانســتان اســت.

انتصــاب یــک زن در مقــام وزارت دفــاع فرانســه نشــان 
می دهــد کــه عناصــر دفاعــی در چهــار مــورد از پنــج 
مــورد اقتصــاد بــزرگ اتحادیــه اروپــا، در دســت زنــان 

قــرار دارد.

بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن، زمانــی کــه وزرای دفــاع 
اروپــا اخیــرا در بروکســل تشــکیل جلســه دادنــد، تمــام 
چشــم ها روی یــک تــازه وارد خیــره مانــده بــود؛ خانــم 
"ســیلوی گــوالر" از قانونگــذاران ســابق لیبــرال اســت 

کــه کمتــر از ۲۴ ســاعت پیــش از نشســت بروکســل بــه 
عنــوان وزیــر دفــاع فرانســه منصــوب شــد.

راه هــای  بررســی  بــرای  کــه  نشســت  ایــن  امــا 
ــتفاده  ــو و اس ــا – نات ــه اروپ ــکاری اتحادی ــای هم ارتق
ــود،  ــا ب ــه اروپ ــترک اتحادی ــی مش ــای جنگ از گروه ه
بیــش از ایــن حرف هــا بــود. تمــام پنــج اقتصــاد 
ــز  ــه ج ــادی، ب ــی – اقتص ــوک سیاس ــن بل ــزرگ ای ب

ــد. ــی ش ــان نمایندگ ــوی زن ــس از س انگلی
ــر ســیلوی گــوالر، "اورســال فــون درالیــن"  عــالوه ب
از آلمــان، "جنیــن هنــس پالســچرت" از هالنــد، 
"روبرتــو پینوتــی" از ایتالیــا و "ماریــا دولــورس 
دکوســپدال" از اســپانیا دور میــزی بــه ریاســت فدریــکا 
موگرینــی، رییــس روابــط خارجــی و امنیتــی اتحادیــه 

ــتند. ــا نشس اروپ
متحــد  ســرویس های  موسســه  محققــان  از  یکــی 
ــع  ــم کــه موان ــد: می خواهــم فکــر کن ســلطنتی می گوی
شیشــه ای شکســته شــده اســت و دیگــر نبایــد چنیــن 
چیــزی مســاله باشــد امــا در واقــع بایــد تــا زمانــی کــه 

ــر کنیــم. ــکا شــود، صب ــاع آمری ــر دف یــک زن وزی
ــن سیاســتمدار زن جهــان  ــدی، اولی ــرا گان ــم ایندی خان
بــود کــه ســال ۱9۷۵ بــه عنــوان وزیــر دفــاع انتخــاب 
شــد. اولیــن وزیــر دفــاع زن در اروپــا، خانــم الیزابــت 
ــن  ــه ای ــال ۱990 ب ــه س ــود ک ــد ب ــور فنالن رن از کش
ســمت رســید. از آن زمــان تاکنــون، ۱۸ کشــور اتحادیــه 
اروپــا از جملــه ســویدن )ســه دفعــه( و نــاروی )پنــج 
ــی -  ــی نظام ــمت عال ــن س ــک زن را در ای ــه(، ی دفع

دفاعــی قــرار داده انــد.

سفیر هند در کابل:

می خـواهیم از طریق افغـانستان 
به کشـورهای آسیـایی میـانه راه یابیـم

قدرت مندترین های اروپا

زنان هستند

پادشاه عربستان، عالی ترین 
مدال ملکی را به ترامپ اهدا کرد

کمیسیون مالی مجلس:

شرکت هوایی صافی حدود 2۰ میلیون دالر 

درآمد دولت را پرداخت نکرده است

ــفر  ــن س ــده، در اولی ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــپ، ریی ــد ترم دونال
خارجــی خویــش بــه ریــاض پایتخــت عربســتان ســعودی رفــت و 
ــز، پادشــاه آن  ــن عبدالعزی ــورد اســتقبال گــرم از ســوی ســلمان ب م

ــرار گرفــت. کشــور ق
شــاه عربســتان، عالیرتبــه تریــن مــدال ملکــی آن کشــور را نیــز بــه 

رییــس جمهــور ایــاالت متحــده اهــدا کــرد.
انتظــار مــی رود کــه آقــای ترمــپ، یکشــنبه در یــک نشســت رهبــران 
کشــورهای اســالمی کــه هــدف آن مبــارزه بــا افــراط گرایــی خوانــده 

شــده اســت، اشــتراک ورزد.
ــت  ــعودی، قراراس ــتان س ــه عربس ــفر دو روزه اش ب ــان س در جری
ــش از  ــه ارزش بی ــروش اســلحه، ب ــرار داد ف ــک ق ــپ، ی ــای ترم آق

ــد. ــا آن کشــور امضــا کن ــر را ب ــارد دال صــد میلی
ــپ  ــای ترم ــت آق ــرار اس ــعودی، ق ــتان س ــه عربس ــفر ب ــس از س پ
ــم  ــو، صدراعظ ــن نتنیاه ــا بنیامی ــد و ب ــفر کن ــدس س ــت المق ــه بی ب
اســرائیل، مالقــات کنــد. رییــس جمهــور ایــاالت متحــده همچنــان 
ــاس،  ــود عب ــا محم ــرائیل ب ــه اس ــفرش ب ــان س ــه در جری ــه ک گفت
ــد و  ــی کن ــات م ــز مالق ــطین، نی ــردان فلس ــود گ ــس ادارۀ خ ریی
ــا آقــای عبــاس، رونــد صلــح میــان اســرائیل  هــدف مالقــات وی ب

ــت. ــطین اس و فلس
بــه تعقیــب ســفر اســرائیل، قــرار اســت آقــای ترمــپ بــه واتیــکان 
ــان،  ــای جه ــک ه ــر کاتولی ــس، رهب ــاپ فرانس ــا پ ــرده و ب ــفر ک س

ــد. ــات کن مالق
ــت  ــالدی در نشس ــاه روان می ــم م ــت وپنج ــپ در بیس ــای ترم آق
ــه او  ــی ک ــرد. جای ــد ک ــتراک خواه ــل اش ــو در بروکس ــران نات س
ــی  ــت افگن ــا دهش ــارزه ب ــتان و مب ــگ افغانس ــورد جن ــن در م ممک
بــه ویــژه گــروه داعــش، اســتراتیژی تــازۀ کشــورش را اعــالم کنــد.

ــی  ــه شــرکت هوای ــد ک ــی و بودجــه مجلــس می گوی کمیســیون مال
ــال  ــه س ــت را در س ــد دول ــر درآم ــون دال ــدود ۲0 میلی ــی ح صاف

ــرده اســت. ــته پرداخــت نک گذش
ــت از  ــد دول ــت درآم ــدم پرداخ ــوع ع ــه موض ــیون ک ــن کمیس ای
ســوی شــرکت هوایــی صافــی را بررســی کــرده، می گویــد کــه ایــن 
شــرکت هنوزهــم مبلــغ پولــی )۳0 دالــر از هــر مســافر( را بــه اداره 

ــد. ــت نمی کن ــتان پرداخ ــی افغانس ــات ملک ــوردی و خدم هوان
کمیســیون بودجــه مجلــس، عــدم پرداخــت درآمــد دولــت را ضربــه 
ــد  ــر بای ــرد دارد هرچــه زودت ــد ک ــده تاکی ــه اقتصــاد کشــور خوان ب

جلــو ایــن ســوء اســتفاده گرفتــه شــود.
ــدای روز  ــه روئســای مجلــس در آجن ــن موضــوع از ســوی کمیت ای
شــنبه )۳0 ثــور( گرفتــه شــده بــود کــه مخالفــت برخــی نماینــدگان 

را بــه همــراه داشــت. 
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