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رسم جهان این است که قانون بسازد، ولی خود از عادت پیروی می کند...
میشل فوكو

رییس جمهوری سـابق افغانسـتان 
خبـری  پایـگاه  مصاحبه یـی  در 
کشـور،  در  اوضـاع  بـه  اشـپیگل 
صلـح بـا طالبان و بررسـی اوضاع 

بـا پاکسـتان پرداخـت.
حامـد کـرزی، رییـس جمهـوری 
سـابق افغانسـتان در مصاحبه خود 
بـا اشـپیگل آنالین ضمن سـتودن 
مسـاله  دربـاره  آلمـان  تعهـدات 

کـه  داشـت  اذعـان  هندوکـش 
ایـن اقدامـات در عیـن حـال هیچ 
نتیجـه ای در پـی نداشـته اسـت و 
همچنیـن گفـت کـه تنهـا راه حل 
بـرای پایان درگیری ها در کشـور، 

توافـق بـا طالبان اسـت.
تصویـری  مصاحبـه  ایـن  در  وی 
نـه چنـدان خـوب از اوضـاع در 
گفـت  و  کـرد  ارایـه  افغانسـتان  

که تعـداد افراط گرایان در کشـور 
رو بـه رشـد اسـت و کشـورهای 
همسـایه از کشـورش بـه عنـوان 
مسـیری برای اهـداف ژئوپلیتیکی 

خـود اسـتفاده می کننـد.
رییس جمهوری سـابق افغانسـتان 
بـه  را  آمریـکا  دولـت  همچنیـن 
مـدارای زیـاد بـا پاکسـتان، حامی 

اصلـی طالبـان متهـم کـرد.
وی هم چنیـن کاندیداتـوری خود 
آتـی  سـال  انتخابـات  بـرای  را 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان رد 

نکـرد.
رییس جمهوری سـابق افغانسـتان 
دربـاره  سـوالی  بـه  پاسـخ  در 
وضعیـت کشـورش پـس از جنگ 
و ناکامـی دیـدگاه غـرب در ایـن 
کشـور و ناتمـام مانـدن نبـرد در 
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کرزی کاندیداتوری در انتخابات را رد نکرد

ــراری  ــیه از برق ــور خارجــه روس ــر ام وزی
گفت وگوهــای مســتقیم طالبــان بــا دولــت 

افغانســتان اســتقبال کــرد.
ــیه  ــه روس ــر خارج ــرگی الوروف، وزی س
در نشســت ســازمان پیمــان امنیــت جمعــی 
در آلماتــا گفــت: مــا از ایــده اشــرف 
ــرای  ــوری افغانســتان ب ــس جمه ــی رئی غن
ــه در  ــان ک ــا طالب ــتقیم ب ــوی مس گفت وگ
ــارس امســال مطــرح  ــاه م کنفرانســی در م

ــم. ــت می کنی ــد، حمای ش
وی افــزود: روســیه همــواره خواســتار ایــن 
گفت وگوهــا بــوده اســت، طالبــان بخشــی 
از افغانســتان اســت و بایــد بــه طــور 
ــور  ــن کش ــی ای ــد سیاس ــتقیم در رون مس

ــد. ــارکت کن مش
کــرد،  تاکیــد  حــال  عیــن  در  الوروف 
تاکنــون هیــچ نشــانه ای از آمادگــی طالبــان 
بــرای شــروع ایــن گفت وگوهــا دیــده 
ــان  ــه تالش هایم ــا ب ــا م ــت. ام ــده اس نش

ــم داد. ــه خواهی ادام
ــان  ــیه خاطرنش ــه روس ــور خارج ــر ام وزی

ــود در  ــکاران خ ــراه هم ــه هم ــا ب ــرد: م ک
ــان  ــی همچن ــت جمع ــان امنی ــازمان پیم س
ــم  ــن موضــوع کار خواهی ــق ای ــرای تحق ب

کــرد.
وزیــر خارجــه روســیه تصریــح کــرد: 
ــت  ــان امنی ــازمان پیم ــه س ــران خارج وزی
بــه وضعیــت شــمال  جمعــی نســبت 

افغانســتان جایــی کــه داعــش فعالیــت 
وزیــران  تمــام  هســتند.  نگــران  دارد، 
شــرکت کننــده در ایــن نشســت بــر لــزوم 
کنتــرل اوضــاع افغانســتان و باثبــات  ســازی 
ــوذ  ــه نف ــا نســبت ب ــد. آنه ــد کردن آن تاکی
ــه  ــور از جمل ــن کش ــاک ای ــه خ ــش ب داع
ــد. ــی کردن ــراز نگران ــراق اب ــوریه و ع س

وزیر خارجۀ روسیه:
طالبان به طور مستقیم در روند سیاسی مشارکت کنند
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یادداشت:
ــه در  ــی ک ــردم از تحول ــا، م ــن روزه در ای
قیمــت ارزی کشــور بــه وجــود آمــده و 
ــت،  ــده اس ــرخ کاال ش ــن ن ــد رفت ــبب بلن س
شــکایت دارنــد. امــا مقاله یــی کــه بــه 
روزنامــۀ مانــدگار رســیده اســت نشــان 
ــزی و  ــک مرک ــت در بان ــت نادرس از وضعی
ــۀ  ــن اداره دارد. روزنام ــس ای ــرد ریی عملک
ــف  ــانه مکل ــک رس ــوان ی ــه عن ــدگار ب مان
بــه نشــر مطالبــی اســت کــه بتوانــد ســبب 
ــه  اصــاح در اداره هــای مهــم کشــور از جمل
نهادهــای مالــی شــود. اگــر ادارۀ بانــک 
ــوارد  ــن م ــه ای ــخ ب ــی درپاس ــزی مطلب مرک
ــرا  ــت. زی ــر آن اس ــادۀ نش ــدگار آم دارد، مان
مباحــث مالــی و اقتصــادی کمتــر مــورد 
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــانه های داخل ــه رس توج
همیــن فروگــذاری ســبب رشــد بلنــد فســاد 

ــت.  ــده اس ــی ش ــای مال در نهاده

ــس  ــق، ریی ــل صدی ــۀ جــاری، خلی ــان هفت درجری
ــه  ــک( ب ــزی )دافغانســتان بان ــک مرک ــی بان عموم
دلیــل کاهــش ارزش پــول افغانــی در برابــر اســعار 
ــرۀ مــردم از اســعار  خارجــی و اســتفادۀ روز م
خارجــی ماننــد تومــان ایرانــی و کلــدار پاکســتانی 
ــات کشــور، عــدم شــفافیت در  در برخــی از والی
ــا  ــه ب ــا و برخــورد دوگان ــارت بانک ه ــۀ نظ پروس
ــح  ــش واض ــط م ــدم خ ــی و ع ــای تجارت بانک ه
ــه  ــور ب ــاد کل کش ــرای اقتص ــی ب ــت پول سیاس
بــود  نماینــده گان  فراخوانــده شــده  مجلــس 
ــت  ــی قناع ــه وفن ــل موج ــا دالی ــت ب ــا نتوانس ام

ــازد. ــم س ــس را فراه ــن مجل ــده گان ای نماین
در پایــان اعضــای مجلــس نماینــده گان از وی 
خواســتند کــه بییشــتر ازایــن بــی توجهــی و 
ــداری  ــون بانک ــالف قان ــت و خ ــم نادرس تصامی
ــی انجــام ندهــد و  ــال وســایل سیاســت پول در قب
در اصــالح وســایل سیاســت پولــی بادرنظرداشــت 
شــرایط وخیــم اقتصــادی افغانســتان و قانــون 
بانکــداری هرچــه عاجــل اقــدام و اجــازه ندهیــد 
کــه از ایــن بیشــتر وضــع اقتصــادی مملکــت بدتــر 
ــردد؛  ــر گ ــزوده ت ــتر و اف ــر بیش ــط فق ــود و خ ش
زیــرا درشــرایط فعلــی ســبب ایجــاد بیشــتر فاصلــه 

ــردد.  ــت می گ ــردم و دول ــن م بی
تخطی های غیر قانونی و غیر مسلکی:

ــالف  ــی خ ــت پول ــر در وســایل سیاس اول: تغی
قانــون بانکــداری و تیــوری اصــل سیاســت پولــی 

ــا. ــتان و دنی درافغانس
ــر  ــه دال ــی ب ــاری از افغان ــر اجب ــر ذخای دوم: تغی
ــبب  ــا س ــۀ تقاض ــون عرض ــاس قان ــه اس ــود ب خ
ــت. ــده اس ــر گردی ــل دال ــی در مقاب ــش افغان کاه
ســوم: درعیــن زمــان دو تصمیــم متضــاد در 
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وســایل سیاســت...        

رییس بانک مرکزی هم به میخ می زند و هم به نعل!

جـوی های خـون سـرخ 
به نام هـای سیاه و سفیـد



اگــر یــک روز در همیــن روزهــا نیروهــای 
ــه  ــد ک ــم بگیرن ــان تصمی ــی ناگه خارج
افغانســتان را تــرک کننــد، آنــگاه حکومــت 
ــرو  ــزار نی ــش از 350 ه ــه بی ــتان ب افغانس
چگونــه از خــود دفــاع خواهــد کــرد؟ آیــا 
ــد  ــت بتوان ــن حکوم ــه ای ــن ک احتمــال ای
نیروهــای  برابــر  در  روز  چنــد  بــرای 
دارد؟  وجــود  بیــاورد،  دوام  مخالــف 
ــدن  ــرون ش ــا بی ــیاری ه ــان بس ــه گم ب
نیروهــای خارجــی بــه صــورت آنــی و در 
ــرار  ــت افغانســتان ق ــه حکوم ــی ک وضعیت
دارد، تنهــا پیامــد آن ســقوط افتضــاح آمیــز 
اســت و بــس. ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
ــی الزم  نیروهــای دفاعــی کشــور از توانای
جنگــی برخــوردار نیســتند و یــا شــجاعت 
مــردم  ندارنــد.  را  مانــدن  ســنگر  در 
ــچ ســالحی  ــه هی ــی ک ــتان در زمان افغانس
نداشــتند در برابــر یــک ابــر قــدرت تمــام 
ارزش هــای  و  آزادی  از  و  قیــام  عیــار 
ــه در  ــکل ن ــد. مش ــداری کردن ــان پاس ش
ــه در  ــی کشــور اســت و ن ــای امنیت نیروه
مــردم عــادی ایــن ســرزمین کــه هــر روز 
ــج جنــگ و نابســامانی هــای ناشــی از  رن
آن را تحمــل می کننــد؛ بــل مشــکل کشــور 
ــه از  ــت ک ــی آن اس ــی سیاس در پراکنده گ
ــه  ــران کشــور ب ــه اصطــالح مدی ســوی ب
ــم  ــه ش ــی ک ــت. مدیران ــده اس ــود آم وج
ــه  ــور را ب ــد و کش ــال ندارن ــی اص مدیریت
ــوق داده  ــودی س ــایش و ناب ــوی فرس س
انــد. آنــی کــه می گویــد ســرقوماندان 
ــز  ــی از مغ ــلح و یک ــای مس ــی نیروه اعل
متفکــر در عرصــه مدیریــت اســت، عمــال 
ــه  ــور چگون ــت کش ــه وضعی ــد ک نمی دان
اســت و ایــن کشــتی در ایــن دریــای 
ــی  ــی رود. آن ــو م ــدام س ــه ک ــم ب متالط
ــد از شــخصیت  ــف و تمجی ــه تعری ــه ب ک
شــوهرش می پــردازد و او را زیــرک و 
نمی دانــد  حتــا  می خوانــد،  هوشــیار 
ــد  ــه بای ــاد سیاســی را چگون ــک نه ــه ی ک
رهبــری کــرد و چگونــه حــرف زد و 
ــتان  ــت اوضــاع افغانس ــت. وخام چــه گف
سیاســی  وضعیــت  چنیــن  از  ناشــی 
ــران آن  ــوی س ــفانه از س ــه متاس ــت ک اس
ــان  ــن می ــت. در ای ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــه  ــور بختان ــه ش ــد ک ــانی ان ــی کس قربان

ــرده و رای  ــاد ک ــراد اعتم ــن اف ــه ای ــا ب ی
داده انــد و یــا بنــا بــه برخــی ملحوظــات 
ــه آن  ــن ک ــود ای ــا وج ــاری ب ــی و تب قوم
ــه از  ــناختند ک ــی ش ــی م ــه خوب ــا را ب ه
پــس مدیریــت کشــور بیــرون شــده نمــی 
تواننــد امــا بازهــم از آن هــا حمایــت کرده 
ــد.  ــی کنن ــت م ــم حمای ــوز ه ــد و هن ان
ــه  ــه ورط ــتان را ب ــی افغانس ــکل قوم مش
ــا از آن  ــیاری ه ــوز بس ــرده و هن ــوق ب س
بــرای منافــع سیاســی خــود بهــره انــدوزی 
ــی در  ــکالت قوم ــی مش ــد. برخ ــی کنن م
کشــور شــاید ریشــه در گذشــته هــای دور 
و تاریخــی داشــته باشــد ولــی رویارویــی 
هــای امــروز و آن چــه کــه از ایــن نشــانی 
ــورت  ــچ ص ــه هی ــرد ب ــی گی ــورت م ص
ــگ  ــدر پررن ــن ق ــتان ای ــخ افغانس در تاری
نبــوده اســت. شــاید عــده یــی بگوینــد کــه 
در آن زمــان آزادی هــای مدنــی و سیاســی 
ــن  ــه همی ــود و ب ــترده نب ــه گس ــن هم ای
دلیــل مــردم صــدای خــود را کشــیده نمــی 
توانســتند، موافقــم، امــا بازهــم مــی خواهم 
تاکیــد کنــم کــه نــوع برخــورد هــای قومی 
کــه در ایــن یــک دهــه اخیــر رشــد کــرده 
ــچ صــورت در گذشــته افغانســتان  ــه هی ب
دیــده نشــده اســت. مدیــران سیاســی 
ــی  ــن صــورت در پ ــه ای ــز ب پیشــین هرگ
ــن  ــان و برانگیخت ــوم ش ــاد ق ــب اعتم جل
ــد. از  ــوده ان ــر نب ــوام دیگ ــات اق احساس
جانــب دیگــر حکومــت هــای افغانســتان 
ایــن قــدر دچــار پراکنــده گــی هــای 
سیاســی کــه ناشــی از همــان مشــکل 
ــن  ــد. در بدتری ــوده ان ــت، نب ــاری اس تب
و  کارمــل  هــای  حکومــت  وضعیــت 
نجیــب بــه مراتــب موفــق تــر از حکومــت 
ــل  ــردم عم ــت م ــب رضای ــی در جل فعل
مــی کردنــد. در درون نیــز ایــن حکومــت 
ــل  ــی قاب ــامان سیاس ــجام و س ــا از انس ه
ــده  ــز دی ــد. هرگ ــوردار بودن ــی برخ قبول
ــن  ــخ ای ــای از تاری ــه در دوره ه نشــده ک
ــامانی در  ــی و نابس ــته گ ــد دس ــه چن گون
ســاختار حکومــت ظهــور کنــد. بــه همیــن 
قضیــه علــی احمــد عثمانــی وزیــر، نمــی 
ــرژی و آب  ــال، ان ــا برح ــین ی ــم پیش دانی
ــت  ــه حکوم ــق فاجع ــا عم ــد ت ــگاه کنی ن
ــو  ــن عض ــد. ای ــور را دریابی داری در کش

ــی حــاال چــه موجــه  ــه هــر دلیل ــه ب کابین
و چــه غیــر موجــه کــه بیشــتر دومــی مــی 
ــی مهــری  ــورد ب ــد درســت باشــد، م توان
رییــس حکومــت قــرار گرفتــه اســت. بــه 
ــروژه  ــه در پ او اجــازه داده نمــی شــود ک
هــای کــه مربــوط بــه وزارت اوســت 
ــی  ــدان هوای ــال از می ــد و عم ــتراک کن اش
ــه او اجــازه داده  ــی شــود. ب برگشــتانده م
نمــی شــود کــه در افتتــاح پــروژه تاپــی که 
بخشــی از آن مربــوط وزارت انــرژی و آب 
مــی شــود، شــرکت کنــد. و ســرانجام هــم 
ــه،  ــورت دزدان ــه ص ــت ب ــس حکوم ریی
ــی در  ــخ وقت ــا و تاری ــر، امض ــدون مه ب
بیجنــگ در نشســت ســران شــانگهای 
ــی در  ــس اجرای ــد و ریی ــی کن ــرکت م ش
ــی  ــر م ــه س ــدن ب ــفر کاری در لن ــک س ی
ــی  ــادر م ــاری او را ص ــم برکن ــرد، حک ب
کنــد. آیــا ایــن وحشــت نــاک تریــن 
نــوع حکومــت داری نیســت؟ جالــب 
ــای  ــر و امض ــدون مه ــم ب ــه حک ــن ک ای
ــک حکــم بازهــم  ــا ی ــت ب رییــس حکوم
ــی  ــس اجرای ــای ریی ــر و امض ــدون مه ب
ــرژی و آب در  ــر ان باطــل می شــود و وزی
ــای  ــور دارد و قرارداده ــش حض جایگاه
ــی  ــد و وقت ــا می کن ــی امض ــد میلیون چن
ــگاران از او می پرســند کــه موضــوع  خبرن
برکنــاری تــان چــه شــد بــه فرمان ســپیدار 
در ایــن خصــوص حوالــه می دهــد. حــاال 
آیــا بــه رییــس مقتــدر حکومــت وحــدت 
ملــی چیــزی باقــی مانــد؟ اینجاســت کــه 
ــت  ــت و دول ــن حکوم ــه ای ــم ک می گویی
در نبــود نیروهــای خارجــی یــک روز هــم 
ــه  ــچ گون ــد؛ چــون هی دوام آورده نمی توان
انســجام سیاســی در کشــور شــکل نگرفتــه 
ــزی خــود را  ــچ چی ــه هی ــچ کســی ب و هی
وابســته نمی دانــد. رییــس حکومــت و 
ــای  ــم پایه ه ــغول تحکی ــان او مش اطرافی
قومــی خــود انــد، ســپیدار در حــال انفعال 
ــردم  ــرد و م ــر می ب ــه س ــی ب ــل سیاس کام
بیچــاره نمی داننــد کــه در چنیــن وضعیتــی 
ــز  ــد. از مغ ــاد کنن ــا اعتم ــی و کج ــه ک ب
متفکــر همیــن قــدر ســاخته اســت کــه کل 
هــم و غمــش را متوجــه ایــن ســازد کــه 
ــک  ــر را از وزارت منف ــک وزی ــه ی چگون
کنــد، در حالــی کــه کشــور در همــان روز 
ــل در ســوگ از دســت دادن بیشــتر  حداق
از دو صــد تــن از نیروهــای امنیتــی کشــور 
در مناطــق مختلــف نشســته اســت. آن 
ــس  ــه ریی ــای ک ــتور همان ه ــه دس ــم ب ه
حکومــت در برابــر آن هــا آتــش بــس 
ــه شــاید روزی برخــی از  ــرده ک ــالم ک اع
ــد. زهــی  ــح بپیوندن ــد صل ــه رون ــا ب آن ه
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بعــد از آنکــه طالبــان اعــالم کردنــد بــه درخواســت 
آتش بــس وقــع می گذارنــد و ســه روز عیــد را آتــش 
ــش  ــای انتحــاری در کشــور افزای ــد، عملیات ه ــس می کنن ب
ــدان وزارت  ــه کارمن ــه ب ــورد حمل ــن م ــت. آخری ــه اس یافت
انکشــاف و دهــات در کابــل و حملــه بــه ریاســت معــارف 
والیــت ننگرهــار دیــروز بــه وقــوع پیوســت و رویدادهــای 
دیگــری کــه هــم در کابــل و والیت هــا در روزهــای 
گذشــته بــه وقــوع پیوســته بودنــد. اگرچــه حــاال مســوولیت 
ــه عهــده  ــه وزارت انکشــاف و دهــات را داعــش ب حملــه ب
ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــی ک ــا از آنجای ــت؛ ام ــه اس گرفت
ــد  ــش باش ــه کار داع ــیاری از حمل ــه بس ــد ک ــد نمی کن تایی
ــان  ــه بخــش از طالب ــی ک ــبکۀ حقان ــا ش ــان ی ــتر طالب و بیش
ــش  ــه داع ــده ب ــاده ش ــام نه ــای ن ــل حمله ه ــت را عام اس
ــل  ــنبه در کاب ــۀ روز دوش ــه حمل ــت ک ــن اس ــد، ممک میدان
هــم کار طالبــان باشــد. زیــرا طالبــان حــدود یــک مــاه پیــش 
اعــالم کــرده بــود کــه پــس از ایــن همــه اداره هــای دولتــی و 
خارجــی مــورد حملــه آنــان قــرار می گیــرد و نیــز از مــردم 
خواســته اند کــه بایــد خودشــان را از ایــن مراکــز و اطــراف 
ــه نظــر میرســد کــه  ــا ایــن حســاب ب آن دور نــگاه کننــد. ب
ــاط داشــته باشــد؛  ــان ارتب ــۀ طالب ــه آن اعالمی ــه ب ــن حمل ای

ــرد.  ــده بگی ــه عه ــر مســوولیت آن را داعــش ب ــا اگ حت
ــتردۀ  ــای گس ــه از فعالیت ه ــود آنک ــر باوج ــرف دیگ از ط
ــع  ــد و مناب ــل می آی ــه عم ــخن ب ــتان س ــش در افغانس داع
ــن  ــی و خارجــی هــم هــر ازگاهــی از فعالیت هــای ای داخل
گــروه ســخن می گوینــد، امــا مــردم افغانســتان و تحلیلگــران 
ــته  ــور داش ــتان حض ــش در افغانس ــه داع ــد ک ــاور ندارن ب
ــتخباراتی  ــین ادارۀ اس ــان پیش ــوص رییس ــه خص ــد؛ ب باش
کشــور بــاور دارنــد کــه از داعــش فقــط یــک نــام اســت و 
همــه برنامه هــای جنگــی و انفجارهــا توســط همــان طالبــان 

ــود.  ــرده می ش ــش ب ــه پی ب
ــای  ــت حمله ه ــان در پش ــه طالب ــم ک ــرض کنی ــر ف ــا اگ ام
اخیــر قــرار نداشــته باشــند و ایــن داعــش باشــد کــه چنیــن 
ــه  ــأله ب ــن مس ــم ای ــاز ه ــد، ب ــام می ده ــی را انج حمله های
ــه  ــس س ــردا آتش ب ــر ف ــه اگ ــد اســت ک ــل تاکی ــی قاب خوب
ــش  ــم آت ــم، بازه ــم کنی ــد قای ــه اب ــان را ب ــد طالب روز عی
ــوش نمی شــود  ــک روز هــم خام ــرای ی ــگ از کشــور ب جن
ــادی را  ــای زی ــار خون ه ــق انتح ــار و منط ــدای انفج و ص
ــر  ــد. اگ ــار می آورن ــه ب ــتری ب ــای بیش ــد و تباهی ه میریزن
ــو  ــز گفت وگ ــای می ــه پ ــان ب ــردا طالب ــه ف ــد ک ــرار باش ق
ــد بازهــم گلیــم جنــگ  ــه دولــت بپیوندن حاضــر شــوند و ب
هــم چنــان همــوار اســت و مــردم بایــد در گلیــم ســیاه غــم، 
ــس راه  ــند. پ ــان بنویس ــون آن ــا خ ــان را ب ــزان ش ــام عزی ن
رســیدن بــه صلــح در افغانســتان، بــه هیــچ عنــوان در صلــح 
ــار و یاهــم داعــش  ــا حکمتی ــان ی ــام طالب ــه ن ــا گروهــی ب ب
ــی  ــل اصل ــه دالی ــد ب ــه بای ــت ک ــح آن اس ــت. راه صل نیس
ــگ  ــد منطــق جن ــه شــود و بای ــگ در افغانســتان پرداخت جن
ــنهاد  ــی پیش ــه در حال ــن البت ــرد. ای ــرار بگی ــه ق ــورد توج م
می شــود کــه طالبــان آمــادۀ قبــول صلــح در کشــور باشــند. 
چنانکــه طالبــان هیــچ قولــی بــرای صلــح ندهنــد و جنــگ 
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــار و انفجارهای ــد، انتح ــه یاب ــان ادام همچن
ــی  ــر و تفاوت ــچ توفی ــم هی ــد، بازه ــان باش ــا طالب ــش ی داع
ــه را  ــک حمل ــر ی ــرا اگ ــدارد. زی ــتان ن ــردم افغانس ــرای م ب
ــد  ــان انجــام می دهن ــی آن را طالب ــد دوم ــش انجــام ده داع
ــردم  ــداد آن م ــه دارد و در امت ــان ادام ــن داســتان همچن و ای
افغانســتان انــد کــه هــر روز کشــته می شــوند امــا یــک روز 
نــام قاتــل شــان را طالبــان مــی گدارنــد و روز دیگــر داعــش 
ــیاه ســفید  ــای س ــا بیرق ه ــیاه و ســفید ی ــای س ــر نام ه و زی
ــد.  ــد و میریزانن ــان ریختانده ان ــردم را همس ــرخ م ــون س خ
پــس خــوب اســت بــه جــای اینکــه بیاییــم و بحــث صلــح 
را از مســیر نامعلــوم طالبــان بــه دســت بگیریــم و در عــوض 
ــح و  ــث صل ــه بح ــت ک ــر اس ــویم، بهت ــش ش ــی داع قربان
ــم  ــوان کنی ــت عن ــه هس ــی ک ــورمان را آنگونه ی ــگ کش جن
ــگ و  ــای جن ــن مشــکل و بنیاده ــرای حــل بنیادی ــط ب و فق
تالش هــای واقعــی بــرای صلــح گام برداریــم؛ اگرچــه ایــن 

ــه نظــر میرســد. ــده آل ب انتظــار بســیار ای

جـوی های خـون سـرخ 
به نام هـای سیاه و سفیـد
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پــس از برکنــاری علــی احمــد عثمانــی، وزیر انــرژی و 
آب؛ اختالف هــا نظــر میــان دو نهــاد ریاســت اجرایــی 

و ریاســت جمهــوری بــاال گرفــت. 
 ریاســت جمهــوری برکنــاری مســووالن درجــه یــک  
حکومــت را از صالحیت هــای ایــن نهــاد می دانــد، امــا 
ــه عــزل و نصــب  ــد ک ــد می کن ــی تاکی ریاســت اجرای
وزرا بــر مبنــای توافق نامــه سیاســی تشــکیل حکومــت 
ــاد  ــر دو نه ــا ه ــورت ب ــد در مش ــی، بای ــدت مل وح

ــرد.  صــورت گی
محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی، 
ــرژی و  ــر ان هفتــه گذشــته علــی احمــد عثمانــی، وزی
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــاون او را ب ــار و مع آب را برکن
ایــن نهــاد گماشــت، امــا ریاســت اجرایــی بــا صــدور 
ــدت  ــت وح ــس حکوم ــت ریی ــا برگش ــی ت خبرنامه ی
ملــی از ســفر تاکیــد بــه مانــدن او در ایــن ســمت کــرد.

ــت  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب داکت
ــا  ــز ب ــران نی وحــدت ملــی؛ در نشســت  شــورای وزی
اشــاره بــه برکنــاری وزیــر انــرژی و آب گفــت: »عــزل 
و نصــب وزرا در قانــون اساســی و توافــق نامه سیاســی 
تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی روشــن شــده اســت، 
نبایــد بهخاطــر عقده هــا و ســلیقه های شــخصی، 
ــا ظرفیــت شــخصیت کشــی  ــوران متخصــص و ب مام

شــوند«. 
در همیــن حــال ریاســت جمهــور بــا اســناد بــه 
“مــاده ۶۴ قانــون اساســی” گفتــه اســت کــه  یکــی از 
صالحیت هــای رییــس جمهــور تعیــن و عــزل وزرا و 
مســووالن ارشــد حکومتــی بــه تاییــد پارلمــان کشــور 

می باشــد. 
ــخنگوی ارگ؛ در  ــاون س ــاه حســین مرتضــوی، مع ش
ــی  ــه یک ــت ک ــه اس ــبوکش گفت ــمی فیس ــه رس صفح
از صالحیت هــای رییــس جمهــور،» تعییــن وزرا؛ 
ــت  ــس امنی ــزی؛ ریی ــک مرک ــس بان ــتان کل؛ ریی دادس

ملــی و رییــس ســره میاشــت بــه تاییــد پارلمــان و عزل 
ــا« ــول اســتعفای آنه و قب

امــا آگاهــان می گوینــد کــه در ایــن تردیــد نیســت کــه 
ــی  ــون اساس ــور در قان ــس جمه ــای ریی صالحیت ه
ــت  ــه حکوم ــی ک ــا از آنجای ــت، ام ــده اس ــن ش تعی
ــکیل  ــی تش ــون اساس ــاس قان ــه اس ــی ب ــدت مل وح
ــۀ  ــت را موافقنام ــن حکوم ــاد ای ــت و بنی ــده اس نش
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد ب ــد؛ بای ــی تشــکیل می ده سیاس
توافقنامــه رهبــری حکومــت عمــل کننــد تا از ســکتگی 
و بی نظمــی در کار نهادهــای حکومتــی جلوگیــری 

شــود.
در جــزو »ج« توافقنامــه سیاســی حکومــت وحدت ملی 
آمــده اســت کــه » رییــس جمهــور و رییــس اجرایــی 
در مطابقــت بــا روحیــه اعالمیــۀ مشــترک و ضمیمــۀ آن 
)مــادۀ پنجــم(، در انتخــاب مقامــات عالی رتبــه خــارج 
ــات  ــات اداری در ادارات و موسس ــزم اصالح از مکانی
ــی و  ــدی قضای ــت های کلی ــمول پُس ــه ش ــی ب دولت
ــه  ــی برابرگون ــه  نمایندگ ــد ب ــه بتوان ــی ک ادارات محل
هــردو جانــب منجــر شــود، مجدانــه مشــورت 

می  کننــد«.
ــا ایــن حــال، توافقنامــه سیاســی تشــکیل حکومــت  ب
وحــدت ملــی بــرای انتخــاب و عــزل مقامــات ارشــد 
ــان رییــس جمهــور و رییــس  ــی؛ مشــورت می حکومت
اجرایــی را مبــرم دانســته و تاکیــد دارد کــه بــرای عزل و 
گماشــتن افــراد کلیــدی در پُســت های مهــم حکومتــی 
توافــق هــردو جانــب؛ رییــس اجرایــی و رییــس 
حکومــت وحــدت ملــی  حتمــی می باشــد. امــا پــس 
از تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی ایــن حــرکات از 
طــرف رهبــری حکومــت وحــدت ملــی کمتــر تمثیــل 
ــت وحــدت  ــه مجــرد تشــکیل حکوم شــده اســت. ب
ملــی؛ اشــرف غنــی حلقــۀ شــش تــا هفــت نفــری را 
در ارگ تشــکیل داد و تمــام امــور را در انحصــار خــود 

ــای  ــال وزراتخانه  ه ــاه و س ــن م ــرای چندی ــت. ب گرف
مربــوط ریاســت اجرایــی بــا سرپرســت اداره می شــد. 
ــی  ــم حکومت ــای مه ــل نهاده ــع از داخ ــی مناب برخ
ــای  ــی آق ــریک سیاس ــوط ش ــه وزرای مرب ــد ک گفته ان
ــا  ــد، ام ــرار دارن ــدی ارگ ق ــارت ج ــت نظ ــی تح غن
وزارتخانه هــای مربــوط بــه ارگ از تمــام ایــن تعیــن و 
تکلیف هــا مبــرا هســتند. غنــی درتبانــی بــا حلقــۀ خود 
ــه  ــن زدن ب ــای دام ــل ارگ طرح ه ــاخته اش در داخ س
موضوعــات قومــی و زیانــی را بــرای تضعیــف موقوف 
ریاســت اجرایــی در پیــش دارد. ایــن اقدامــات ســبب 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــور ش ــدی در کش ــای ج تنش ه
وحــدت ملــی به شــکل جــدی آســیب رســانیده اســت. 
رهبــری حکومــت وحــدت ملــی بــرای یــک  لحظه هم 
کــه شــده در رابطه بــه سرنوشــت افغانســتان و وحدت 
ــند  ــن نمی اندیش ــه ای ــد ب ــر نمی کنن ــردم فک ــی م مل
ــد آســیب بزرگــی را  کــه کوچکتریــن اقدامــی می توان
ــتر  ــه را بیش ــش تفرق ــد و آت ــت کن ــن مل ــر ای دامن گی
ــه  ــزد. اندیشــه ها و باورهــای نشــات گرفت ــاروت بری ب
ــه  ــی ک ــان دموکرات ــک انس ــی ی ــات قبیله ی از موضوع
ــس  ــل و تدری ــان تحصی ــن دانشــگاه های جه در بهتری

ــن  ــازد»؟« ای ــود می س ــون خ ــز افی ــد را نی ــرد باش ک
کارهــا نظــام نیــم بنــد حکومــت وحــدت ملــی را تــا 
لبــه پرتــگاه پیــش بــرده اســت، امــا هنــوز ایــن کاروان 
ادامــه دارد. دور زدن توافقنامــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــاور  ــه دســتگاه  حکومــت بی ب شــهروندان را نســبت ب
کــرده اســت. بــه همیــن ســبب؛  از شــرکای خارجــی 
ــرف  ــاد به ط ــی انگشــت انتق ــدان داخل ــا منق ــه ت گرفت

ــد.  ــد کرده ان ــی بلن ــت کنون حکوم
بــا  ســلیقه یی  برخــورد  و  قوم گرایانــه  حــرکات 
مامــوران بــه یــک رونــد عــادی در ارگ ریاســت 
جمهــوری تبدیــل شــده اســت، حلقــه اطــراف آقــای 
ــبک  ــه س ــه ب ــوری ک ــری و مام ــر وزی ــا ه ــی ب غن
ــه  ــوط ب ــه و مرب ــم را نیاموخت ــار و تعظی خودشــان رفت
کیــش خودشــان نباشــد را الیــق بــه حــذف  می داننــد. 
چــون ســبک تعظیــم و رفتــار ارگ نشــینان برای شــان 
نهایــت بــا ارزش اســت. در ایــن نهــاد کســانی رفــت 
ــه  ــار را ب ــای فســاد کوله ب ــه پرونده ه ــد ک ــد دارن و آم
پشــت دارنــد، امــا کســانی کــه پروندۀشــان پــاک اســت 
را بــه ایــن بــزم راه نیســت»؟«  بایــد حــذف گردنــد تــا 

ــرت شــوند! ــرای دیگــران عب ب

یـک مهاجم انتحـاری روز دوشـنبه مواد انفجـاری خود 
را در بیرون سـاختمان وزارت احیا و انکشـاف دهات در 
کابـل انفجـار داد. مقام هـا گفته اند که ایـن انفجار تلفات 

است. داشته 
مقام هـا گفته انـد کـه ایـن انفجـار در سـاعت 1 بعـد از 
ظهـر هنگامی صورت گرفـت که کارمندان ایـن وزارت 
بـه دلیـل رمضـان زودتـر از وقت معمـول دفاتر شـان را 

می کردند. تـرک 
حشـمت اسـتانکزی، سـخنگوی پولیـس کابـل گفـت 
کـه انفجـار در دروازه اصلـی وزارت صـورت گرفـت و 
»شـماری از کارمنـدان« ایـن وزارت در نتیجه این انفجار 

انتحـاری کشـته و زخمـی شـده اند.
اسـتانکزی بـه خبرگـزاری فرانسـه گفت: »یـک مهاجم 
انتحـاری واسـکت مملـو از مـواد منفجـره خـود را در 
دروازه اصلـی انفجـار داد و شـماری از کارمندان وزارت 

را کشـت و زخمـی کـرد.«
داوود نعیمـی، رئیس بخـش روابط عامـه وزارت احیا و 
انکشـاف دهـات گفـت کـه انفجـار در دروازه خروجی 

وزارت صـورت گرفت. 
امـا وحیـداهلل مجـروح، سـخنگوی وزارت صحت عامه 
افغانسـتان گفـت کـه در این حمله 1۲ تن کشـته و بیش 

از 30 تـن دیگـر زخمی شـده اند. 
یـک کارمنـد وزارت به خبرگزاری فرانسـه گفـت: »من 
در دفتـر بودم که صدای بلند انفجار را شـنیدم. بسـیاری 
از همـکاران در حـال تـرک دفتـر بودنـد و مـن از خاطر 
آنهـا نگرانـم. به ما گفته شـده که در داخـل دفتر بمانیم.«
گـروه داعـش در دسـتگاه تبلیغاتـی اش »اعمـاق نیـوز«، 

مسـئولیت ایـن حملـه را بـه عهـده گرفته اسـت. 
ایـن حملـه در آسـتانه آتـش بـس موقتـی اسـت کـه به 
صـورت جداگانـه از سـوی حکومت افغانسـتان و گروه 

طالبـان اعالم شـده اسـت.
حکومـت افغانسـتان گفتـه کـه از ۲۷ رمضـان تـا روز 
پنجـم عیـد سـعید فطـر از حمـالت تهاجمی بـر طالبان 
خـودداری می کنـد، امـا گـروه طالبـان تنها سـه روز عید 

را آتـش بـس اعـالم کـرده اند.

امـور  آگاه  و  سیاسـی  مسـائل  کارشـناس 
طالبان در افغانسـتان اظهار داشـت که اعالم 
آتش بـس دو طـرف درگیـر در ایـن کشـور 
آنکـه  بویـژه  دارد  تبلیغاتـی  جنبـه  بیشـتر 
دولـت کابل از این راه برای حل مشـکالت 

انتخاباتـی اسـتفاده خواهـد کرد.
وحیـد مـژده کارشـناس مسـائل سیاسـی و 
آگاه امـور طالبـان در گفت وگـو بـا تسـنیم 
دربـاره صلح دولـت و طالبان اظهارداشـت 
که دولت افغانسـتان مشـکالت زیادی برای 
انتخابـات دارد بنابرایـن بـا اعـالم آتش بس 
قصـد بـرون رفت از این مشـکالت را دارد.
بـرای  انتخابـات  برگـزاری  افـزود:  وی 
حکومـت وحـدت ملـی اهمیـت دارد بـه 
همیـن دلیـل فعالیت هـای آشـکار و پشـت 
پـرده انجـام داده تـا طالبـان را وادار کند که 

انتخابـات برگـزار شـود.
مـژده ادامـه داد: دولـت افغانسـتان معتقـد 
اسـت که در کنار انتخابـات جنگ و مذاکره 

هم باشـد.
کارشـناس مسائل سیاسی افغانسـتان درباره 
واقعـی بـودن صلـح طالبـان و دولـت کابل 
تاکیـد کـرد: آتش بـس از سـوی حکومـت 
تبلیغاتـی صـورت  اهـداف  بـا  افغانسـتان 
گرفته اسـت ایـن در حالی اسـت که طالبان 
تنهـا آتش بـس را در 3 روز عیـد پذیرفتـه 

ست. ا
بـه گفته مـژده، طالبان اعالم کرده اسـت که 
ایـن گـروه بـا نیروهـای خارجـی آتش بس 

نکرده اسـت.
آگاه امـور طالبـان اظهارداشـت: طالبـان نیز 
می خواهـد از ایـن فرصـت پیش آمـده برای 
تبلیغـات اسـتفاده کنـد زیـرا تـا زمانـی که 
نیروهـای خارجـی در افغانسـتان حضـور 
داشـته باشـند صلـح واقعـی مطـرح بوجود 

آمد. نخواهـد 
وی تصریـح کـرد: طالبان با قبـول آتش بس 
سـعی کـرده تـا ثابـت کنـد کـه ایـن گروه 

بطـور کامـل جنگجو نیسـت و سیاسـی نیز 
می کند. عمـل 

مـژده گفـت: »یکـی از دالیل نرمـش طالبان 
ایـن اسـت که آنهـا تالش می کنند با بیشـتر 
کشـورهای جهـان رابطـه داشـته باشـند و 
خـود را از فهرسـت یـک گروه بطـور کامل 
جنگجـو خارح کنند و یک جریان سیاسـی 
معرفـی کننـد همچنیـن بگوینـد مـا بـرای 
مسـائل صلـح هـم حرف هایی بـرای گفتن 

داریم«.
کارشـناس مسـائل سیاسـی افغانسـتان در 
ادامـه اظهارداشـت؛ »در حالـی  کـه طالبـان 
می گوینـد مـا برای صلـح خواسـتار خروج 
نهایـت  در  هسـتیم،  آمریکایـی  نیروهـای 
دولـت افغانسـتان نمی توانـد بگویـد کـه ما 
آتش بـس کرده ایـم و جنـگ نمی کنیـم در 
نتیجـه خارجی هـا بـا طالبـان جنـگ کنند«.
وحیـد مژده در پایـان تاکید کـرد که اگرچه 
تـالش بـرای صلـح گام خوبـی اسـت امـا 
مـن فکـر نمی کنم که افغانسـتان بـا این کار 

به سـوی صلـح دائمی بـرود.
افغانسـتان  جمهـور  رئیـس  غنـی  اشـرف 
هفتـه گذشـته در پیامـی بـا اعـالم آتـش 
بـس یک طرفـه دولـت ایـن کشـور گفـت 
کـه این موضـع تنها شـامل طالبان اسـت و 
علمیات هـای نظامی نیروهـای امنیتی افغان 
علیـه القاعـده، داعـش و سـایر گروه هـای 

تروریسـتی ادامـه خواهـد داشـت.
وی در یـک پیـام ویدئویـی تاکیـد کـرد؛ از 
بیسـت و هفتم مـاه مبارک رمضـان تا پنجم 
عید سـعید فطـر دولت افغانسـتان آتش بس 
یک طرفـه را بـا طالبـان بـه اجـرا خواهـد 

گذاشت.
اعـالم  بـه  نیـز در واکنـش  رهبـر طالبـان 
از  بیانیـه ای  صـدور  بـا  کابـل  آتش بـس 
اعضـای ایـن گـروه خواسـت تـا در سـه 
روز نخسـت عیـد سـعید فطـر از درگیـری 
بـا نیروهـای امنیتـی افغـان خـودداری کنند 
امـا علمیات هـای نظامـی علیـه نیروهـای 

ادامـه دهنـد. را  خارجـی 

آقای غنی!    
نیست؟ هی  ا ر شما  م  به بز ا  ر ن  قا د صا  

در حملۀ انتحاری شماری از کارکنان 
وزارت انکشاف دهات جان باختند

آگاه امور طالبان: 
اعالم آتش بس دولت و طالبان جنبه تبلیغاتی دارد
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امـروز بیشـتر مـردم انتحاری انـد ولـی انتحاری هایـی از نـوع دیگـر؛ به این 
معنـی کـه مـواد غذایی یـی را کـه در معده هـا تعبیـه می کننـد، حکـم موادی 
انفجاری را دارد که مفعول آن آهســته آهســته و به صـورت تدریجـی کـار 
خــود را انجـام خواهــد داد. حکــیم فــرزانۀ مـا، بوعلـی  بن  سـینا قرن ها 
پیــش معده را خــانۀ بیــماری نامیـده بود. امریکایی ها نسـبت بـه هر چیز 
دیگـری از گوشـت بیشـتر اسـتفاده می کنند. دانشـمندی می گویـد: زمانی که 
انسـان حیوانـی را ذبـح نمـوده و گوشـت آن را می خورد، تو گویـی حیوان 
از معـده اش فریـاد بـرآورده و می گویـد: تـو که مرا کشـتی، حـاال نوبت من 
اسـت تـا انتقـام خویـش را بگیـرم. آری! مـن تـو را از درون خواهم خورد.

رمضـان فرصـت ارزش منـدی اسـت کـه می توانیـم هنـر کم خـوردن را در 
مدرسـۀ آن آموختـه و در »وادی هونـزا«ی آن تمریـن گرسـنه گی نماییـم تا 

آن کـه زنده گـی خوب تـر و دنیـای بهتـری داشـته باشـیم. 
چنین باد!

روزه و سالمتی
جنـاب داکتـر اسـداهلل شـافی، تبصـرۀ جالبـی بـه مطلـِب مـن داشـتند کـه 
می خواهـم آن را در همین جـا نشـر نمایم. ایشـان نگاشـته اند: »...به موضوع 
بـا خـوردن وآشـامیدن«. از  مهمـی اشـاره نموده ایـد »رابطـۀ طـول عمـر 
رهگـذر دانـش پزشـکی، وقتـی مـا از طـول عمـر یـک موجـود زنـده در 
شـرایط طبیعـی بحـث می کنیـم، در حقیقـت از عمـر یـک حجره )سـلول( 

می کنیـم. گفت وگـو  داریـم 
یـک حجـرۀ زنـده در حقیقـت بـه یـک دسـتگاه بـزرِگ اورگانیـزه می ماند 
کـه بـه صدهـا فابریکـۀ مختلِف دیگـر را در خود جا داده اسـت و به شـکل 
هماهنـگ در حـال کار و تولیـد انـد. یکـی از ایـن فابریکه هـا کـه به نـام 
 »میتوکانـدری« یـاد می شـود، وظیفـه اش تولید انرژی اسـت. یعنـی آن چه ما 
به مصـرف می رسـانیم، در همیـن فابریکـه بـه انـرژی تبدیـل می گـردد و در 
حقیقـت ایـن همـان انرژی سـت کـه مـا به خاطـر پیشـبرد زنده گـی خویش 

بـه آن نیـاز حتمـی داریم. 
حـاال چیـزی کـه بـه موضـوع مـا ربـط می گیـرد ایـن اسـت: هنگامی کـه ما 
تغذیـه می شـویم تـا انـرژی الزم را به دسـت آوریـم، در حقیقـت فعـل و 
انفعـال آن در همیـن فابریکـه صـورت می گیـرد؛ یعنـی بـه هـر پیمانه یی که 
مـا بیشـتر تغذیـه شـویم، به همـان پیمانـه فابریکـۀ نام بـرده بیشـتر فعالیـت 
کـرده و انـرژی بیشـتری را تولیـد می نمایـد. نکتۀ خیلی مهم این جاسـت که 
همان طـور کـه یـک فابریکه بیشـتر کار و تولیـد می کند به همان انـدازه مواد 
زایـد نیـز تولیـد و روی هـم انباشـته می شـوند، همیـن انباشـته شـدن مواد 
زایـده در داخـل حجره اسـت که رفته رفته سـبب کاهش در کیفیـت فعالیِت 
حجـرات گردیـده کـه آن را عالیم پیـری می نامیم. یعنی پیری مساوی سـت 

بـا تولید و انباشـته شـدن مـواد زاید داخـل حجرات.
از ایـن گفته هـا برمی آیـد کـه تغذیـۀ کـم و متناسـب در انباشـته شـدن مواد 
زایـد نقـش بنیادیـن دارد. پـس تغذیـۀ کـم و متناسـب مساوی سـت با طول 

ُعمـر بیشـتر و بـا کیفیت تر.«
روزه آن مقـدار انـرژی بـدن را کـه در روزهـای عـادی بـرای هضـم مـواد 
غدایـی بـه کار مـی رود، صرفـه می نمایـد. زمانـی  کـه این نیـرو را بـا نیروی 
روحانـی برخاسـته از فضـای روزه داری جمـع نماییـم، تـو گویـی بـه منبع 
بـزرِگ انـرژی وصـل شـده ایم. زمانی  کـه »مارتیـن کورنیکا« در سـن هفتاد 
سـاله گی )سـال 1955 م( برنـدۀ مسـابقۀ »تورنمنـت جنـوب غربـی تینـس« 
در امریکا اعــالم گردید، مــردم از او پرســیدند که راز بزرگ این موفقیِت 

غیرعـادی در چـه نهفتـه بـوده اسـت. او پاسـخ داد: در روزه.
 غـذا گاهـی بـار دوش بـدن انسـان می شـود، و رهایـی از آن، رهایـی از 
دردسـری بزرگ اسـت. رمضان موسـم پاک کاری پرزه های پیچیدۀ دسـتگاه 
بـزرگ جسـم و فصـل آب کـردِن چربی هـای طفیلـی و ریشـه کن نمـودن 

مـواد زایـد در بـدن می باشـد.
امـروز هـزاران عالم و دانشـمند در گوشـه و کنـار جهان به نـگارش هزاران 
اثـر علمـی در بـاب روزه و فوایـد آن پرداخته انـد؛ دانشـمندانی کـه اساسـًا 
غیرمسـلمان اند. روزه را پیونـدی اسـت نیرومنـد بـا علـم و دانش کـه قرآن  
کریـم در آیـت 18۴ سـورۀ بقـره بـه ایـن حقیقت اشـاره نمـوده، می فرماید: 

»َوأَْن تَُصوُموا َخیٌْر لَُکْم إِْن ُکنْتُْم تَْعَلُموَن« 
یعنی: اگـر روزه بگیرید، این برای تان بهتر است، اگر شما بدانید.

آری! جــادۀ دانسـتن و تفکـر و اندیشـه ورزی، بـه مدرسـۀ روزه منتهـی 
می شـود.

بخش پانزدهـم

حـد سـوم از دو حـد پاییـن و بـاال با هم تشـکیل 
می شـود؛ البتـه در صورتـی کـه بـا یکدیگـر تقارن 
یابنـد. بـرای توضیـح ایـن نـوع از حـد، آیـۀ 11 
سـورۀ نسـاء در خصـوص ارث نقل شـده اسـت. 
مفـاد کلـی آیه این اسـت که پسـر “به اندازۀ سـهم 
دو دختـر” ارث می بـرد “و اگر همـۀ ورثه دختر و 
از دو تن بیشـتر باشـند، سـهم آنان دوسـومِ ماترک 
اسـت و اگـر یکـی باشـد، نیمـی از میـراث از آن 
اوسـت”. بـه نظـر شـحرور، در این جـا حـد بـاال 
بـرای مـردان و حـد پاییـن بـرای زنـان، صـرف 
نظـر از این کـه زن نـان آور اسـت یـا نـه، تعییـن 
شـده اسـت. در هـر حال، سـهم زن نبایـد از 33.3 
درصـد کمتر و سـهم مـرد از ۶۶.۶ درصـد ماترک 
بیشـتر شـود. اگـر بـه دختـر ۴0 درصد و به پسـر 
۶0 درصـد تخصیـص داده شـود، در آن صـورت 
نمی تـوان گفـت از دو حـد پاییـن و بـاال تجـاوز 
شـده اسـت. درصد سـهم هرکـدام بر پایۀ شـرایط 
عینـی موجـود در یـک جامعـه و زمـاِن خـاص 
تعییـن می شـود. بـه ادعـای شـحرور، ایـن مثـال 
به خوبـی آزادی حرکـت )حنیفـی( را درون حدود 

)اسـتقامتی( مقـرر در شـرع نشـان می دهـد.  
هرجامعـه حـدود را مطابـق بـا نیازهـای خـاِص 
خـود تعییـن می کنـد. به ایـن صورت، نباید شـرع 
را بـه معنـای اجـرای لفظـی متـون وحی شـده در 
قـرون گذشـته، در اوضـاع و احوال مـدرن مد نظر 
گرفـت، بلکـه بایـد درون دایـرۀ حـدود حرکـت 
کـرد و متناسـب بـا وضعیـت واقعـِی جامعـه مـد 
نظـر قـرار داد. اگـر چنیـن اجرایی )اجـرای لفظی 
متـون آن طـوری کـه در قـرون گذشـته صـورت 
گرفتـه اسـت( را بپذیریم، اسـالم ویژه گـی حنیفی 

خـود را از دسـت خواهـد داد. 
حـد چهـارم عبـارت اسـت از تأمیـن دو حـد باال 
و پاییـن بـا هم. شـگفت این کـه در این جـا در کل 
کتـاب و سـنت فقط یک آیـۀ قرآن به نـوع چهارم 
تعلـق دارد؛ یعنـی آیـۀ ۲ سـورۀ نـور کـه مقـرر 
مـی دارد : “هریـک از زن و مـرد زنـاکار را صـد 
تازیانـه بزنیـد و اگـر بـه خـدا و روز جـزا ایمـان 
داریـد، در دیـن خـدا نسـبت بـه آن دو دلسـوزی 
نکنیـد؛ و بایـد گروهـی از مؤمنـان مجازات شـان 
را مشـاهده کنننـد.” در این جـا، هـر دو حـد باال و 
پاییـن در یـک نقطـۀ مشـترکـ  یعنـی صـد ضربه 
شـالق ـ قـرار گرفته انـد. تأکیـد خداونـد بـر عدم 
دلسـوزی بـرای زنـاکاران، حاکـی از آن اسـت که 
نبایـد مجـازات را تخفیـف داد و نباید آن مجازات 

کمتـر یـا بیشـتر از صـد ضربۀ شـالق باشـد.  
حـد پنجـم، آن نـوع از حـد اسـت کـه حنیفیـت 
میـان دو حـد پاییـن و باال در نوسـان اسـت؛ ولی 
نمی رسـد. روابـط  ایـن دو حـد  از  بـه هیچ یـک 
جنسـی میـان مـرد و زن نمونـۀ ایـن نـوع از حـد 
اسـت. حرکـت حنیفـی از نقطه یـی باالتـر از حـد 
پاییـن آغـاز می شـود کـه زن و مـرد یکدیگـر را 
پایین تـر از حـد  لمـس نکرده انـد و تـا نقطه یـی 
بـاال صعـود می کنند کـه زن و مـرد به زنـا نزدیک 
می شـوند ولـی مرتکـب آن نمی شـوند)چون اگـر 
زنـا واقع شـود، دیگـر حد نزدیـک به زنا نیسـت، 
بلکـه عین زنا اسـت و پـروردگار نیز قریب شـدن 
بـه زنـا را منع کـرده اسـت(. روی همیـن ملحوظ 
)کـه حنیفیـت نبایـد بـه حـد بـاال برسـد( خداوند 
متعـال از نزدیـک شـدن بـه زنـا منع نموده اسـت.

در آخـر، حد ششـم نمایانگر حرکـت حنیفی میان 

یـک حـد بـاالی مثبـت و یـک حـد پاییـن منفـی 
اسـت. معامـالت مالـی، سـازگاری ایـن نـوع از 
حـد را روشـن می سـازد: حد بـاال دریافـت فایده 
زکات  مالیـات  پرداخـت  پاییـن  حـد  و  )سـود( 
اسـت. از آن جـا کـه به لحـاظ مالی حد بـاال مثبت 
و حـد پاییـن منفـی اسـت، میـان آن ها یـک نقطۀ 
صفـر وجـود دارد. نمونۀ ایـن نقطـۀ میانی، قرض 
بـدون سـود اسـت. بر ایـن پایه، سـه قسـم عمدۀ 
انتقـال پـول عبـارت انـد از: 1( پرداخـت مالیات؛ 
۲( اعطـای قرض بدون سـود )قرض الحسـنه(؛ و 

3( پرداخـت قـرض بـا سـود )بهره(. 
شـحرور در بحـث از نـوع ششـم، تحلیل بالنسـبه 
مفصلـی را از سـود یـا بهـره ارایـه می کنـد. وی با 
نقـل چنـد آیـۀ قـرآن کریـم کـه بـه مسـأله “ربـا” 
مربـوط می شـوند و ایـن توضیـح کـه “ربـا” در 
زبـان عربـی بـه معنـای “رشـد و افزایـش” ثروت 
اسـت، ادعـا می کنـد کـه حرمـت سـود در اسـالم 

نیسـت.   قطعی 
شـحرور در حمایـت از ایـن ادعـا به سـخن عمر 
ابـن خطـاب اسـتناد می کنـد کـه گفتـه اسـت: ای 
کاش پیامبـر وضعیـت شـرعی سـود را به صـورت 

مشـخص عنـوان می کـرد. البتـه همۀ ایـن مباحث 
بـه منظـور بـاز کـردِن راه بـرای ایـن ادعـا مطرح 
شـده اسـت کـه بایسـتی فعالیت هـای اقتصـادی 
مجـاز  اسـالمی  فقـه  دیـد  از  را  بهـره  متضمـن 
دانسـت. بر اسـاس آیۀ ۶0 سـورۀ توبـه “صدقات 
فقـط مخصـوص فقـرا و بینوایـان اسـت”. بنـا بـر 
تفسـیر شـحرور، فقیر و مسـکین در جوامع مدرن 
کسـانی هسـتند کـه تـوان پرداخـت قرض هـای 
خـود را ندارنـد. دقیقـًا بـرای ایـن بخـش فقیـر 
جامعـه بـود کـه آیـۀ ۲۷۶ سـورۀ بقـره ابالغ شـد: 
را  صدقـات  و  می کنـد  نابـود  را  ربـا  “خدوانـد 
بایسـتی  جامعـه  رو،  ایـن  از  می دهـد.”  افزایـش 
خـود  بینوایـاِن  و  فقـرا  از  چشم داشـتی  بی هیـچ 
حمایـت کنـد. البتـه کسـاِن دیگـری هسـتند کـه 
می تواننـد قرض هـای خـود را بپردازنـد ولـی در 
صورتـی کـه سـودی بـر آن قـرض اضافـه نشـده 
باشـد. در ایـن مورد، آنـان فقط اصـل مبلغ قرض 
را بدهکارنـد و الزم نیسـت سـودی بپردازند )این 
دقیقـًا نقطـۀ وسـط میـان حد بـاالی مثبـت و حد 
پاییـن منفـی اسـت(. مبنـای قرآنـی این سیاسـت 
مالـی آیۀ ۲80 سـورۀ بقره اسـت که بیـان می دارد: 
نداشـته  پرداخـت  قـدرت  قرضـدار(   ( اگـر  “و 
باشـد، او را تـا هنـگام توانایی مهلـت دهید؛ و اگر 
بـرای خدا به او ببخشـید بهتر اسـت؛ اگـر بدانید.” 
دیگـر بخش هـای جامعـه ـ اکثریت باالـ مشـمول 
ایـن معافیت هـا نمی شـوند، چـرا که از تـوان مالی 
الزم برخوردارنـد. سـتون فقرات اقتصـاد را تجار، 
صنعت گـران، دهقانـان، صاحبـان حـرف و ماننـد 
آن هـا تشـکیل می دهنـد کـه در صـورت نیـاز بـه 
گرفتـن قـرض می تواننـد اصـل آن را افـزون بـر 
بـا  نبیننـد.  صدمه یـی  هیـچ  و  بازگرداننـد  بهـره 
ایـن وجـود، مبلـغ سـود قابـل پرداخـت توسـط 
قـرض  اصـل  از  نبایسـتی  هرگـز  قرض گیرنـده 
بیشـتر باشـد. بـه دیگـر سـخن، سـود جمع شـده 
نبایـد بـه هیچ وجـه از صـد درصـد مبلـغ اصـل 
قـرض تجـاوز کنـد. ایـن نمایانگـر حـد بـاالی 
مثبـت اسـت کـه در قـرآن تعریـف شـده اسـت: 
“ای کسـانی که ایمـان آورده اید، “ربـا” را چندین 
برابـر مخوریـد و از خـدا پـروا کنیـد، باشـد کـه 

رسـتگار شـوید. ) آل عمـران، 130(  
شـحرور بـا اسـتفاده از نظریـۀ حدود، بـه موضوع 
مهـِم دیگـری در مباحـث مـدرن اسـالمی ـ یعنی 
مسـأله چنـد همسـری ـ می پـردازد. امـا پیـش از 
این کـه  بـر  مبنـی  می کنـد  مطـرح  را  نکاتـی  آن، 
آموزه هـای مذاهـب سـنتی فقهـی برای مسـلمانان 
معاصـر الـزام آور نیسـتند؛ زیـرا بر اسـاس پاره یی 
از تصـورات غلـط بنـا شـده اند. نخسـت این کـه 
بیانگـر  روایـاِت  و  آیـات  میـان  سـنتی،  فقهـای 
حـاوی  روایـات  و  آیـات  و  الهـی”  “حـدود 
راهنمایـی صـرف )ماننـد احـزاب، 59(، تفکیکـی 
قایـل نمی شـدند. البته نبایـد این فقها را سـرزنش 
کـرد، چـه آنـان جهان بینی عصـر خود را شـرح و 
بسـط داده انـد. دوم، علمای مسـلماِن اولیه و قرون 
رهایـی  فراینـد  کـه  می پنداشـتند  چنیـن  میانـی 
زنـان بـا فـوت پیامبـر اکـرم )ص( به کمـال خود 
رسـیده اسـت. چـون در آن دوران زنـان مناصـب 
قضایـی و سیاسـی را ـ ماننـد شـغل قضـاوت یـا 
وزارت در حکومـت ـ برعهـده نداشـتند، علمـای 
مسـلمان در آن عصـر نتیجـه گرفتنـد کـه زنـان 

ولـی  شـده اند.  منـع  مزبـور  مشـاغل  تصـدی  از 
واقعیـت ایـن اسـت کـه دیـن جدیـد تغییـرات را 
بـه تدریـج اعمـال می کرد تـا موجب گسسـت در 
سـاختارهای مختلـف اجتماعی و اقتصادی نشـود.  
رهایـی زنـان در زمـان حیـات پیامبـر اکـرم آغـاز 
شـد و فـرض بـر ایـن بـود کـه پـس از آن ادامـه 
به مثابـۀ یـک  نـه  امـا چنیـن نشـد. سـنت  یابـد. 
رونـد تکامل یابنـده، بلکـه بـه عنـوان نمونـۀ کامل 
و منجمـد شـده یی در زمـان فـرض گرفتـه شـد. 
بنابـرآن بـر پایـۀ “نظریـۀ حـدود” می تـوان تبییـن 
کـه  داد  ارایـه  چندهمسـری  مفهـوم  از  تاریخـی 
تصویـرآن را از یـک عمـل عقب مانده بـه اقدامی 
شـریف تغییـر می دهد. آیات ۲ و 3 سـورۀ نسـا به 
ایـن موضـوع مربـوط می شـوند: “و امـوال یتیمان 
را بـه آنـان بدهیـد و امـوال بـد را با امـوال خوب 
عـوض نکنیـد و امـوال آنـان را همـراه بـا امـواِل 
خـود مخوریـد... و اگـر در اجـرای عدالـت میـان 
یتیمـان بیـم داریـد، هرچـه از زنـان کـه شـما را 
پسـند افتـد، دو یـا سـه یـا چهـار همسـر بـه زنی 
بگیریـد، پـس اگر بیـم دارید کـه به عدالـت رفتار 
نکنیـد، تنهـا یـک همسـر بگیریـد... ایـن کار از 

ظلـم، بهتـر جلوگیـری می کنـد”.
حـال، حدهـای مشخص شـده در ایـن آیـات بـر 
دو نـوع اسـتند: کمـی و کیفـی. بـه لحـاظ کمـی، 
حـد پاییـن عبـارت از ازدواج بـا یـک زن و حـد 
بـاال، ازدواج بـا چهار زن اسـت. این همـان فهمی 
اسـت کـه اکنـون در میـان مسـلمین غالب اسـت. 
امـا بـرای فهـم کامـل معنـای ایـن آیـات، جنبـۀ 
کیفـی آن هـا نیـز مهم اسـت. بـرای نمونـه، فقهای 
از چـه  مزبـور  آیـات  نپرسـیدند  سـنتی هیـچ گاه 
نـوع زنانـی سـخن می گوینـد. ایشـان “زن” را بـر 
نـوع زن، بـدون هیـچ قیدی، اطـالق کردنـد. ولی 
متـن آیـه چنیـن تعمیمی را اجـازه نمی دهـد؛ زیرا 
عبـارت “اگـر در اجـرای عدالـت میـان یتیمان بیم 
داریـد” به طـور جداناپذیـری بـا آن چـه بـه دنبـال 
می آیـد ـ یعنـی “زنـان را ... بـه زنـی بگیریـد” ـ 
مرتبـط اسـت. این کـه خداونـد در این جـا اجـازۀ 
ازدواج بـا زن دوم، سـوم و چهـارم را می دهـد و 
از زن اول ذکـری بـه میـان نمـی آورد، مفیـد ایـن 
معناسـت کـه زن اول بـه لحاظ کیفـی و نه کمی از 

ایـن اجـازه خارج اسـت. 
بنـا بـه گفتـۀ وی، “یتیم” کسـی اسـت که در سـن 
کودکـی پـدر )و نـه مـادر( او فـوت کـرده باشـد. 
الزمـۀ ایـن معنـا ایـن اسـت کـه زن بیـوه ـ مـادر 
یتیمـان ـ نسـبتًا جـوان اسـت. بنـا بـر ایـن، اجازۀ 
ازدواج بـا زن دوم، سـوم و چهـارم عمـاًل یعنـی 
ازدواج بـا زنـان بیـوۀ جـوان کـه فرزندان شـان را 
بـه همـراه خـود بـه خانـوادۀ جدیـد می آورنـد، 
می باشـد و ُکل فلسـفه اجـازۀ مزبور همین اسـت. 
بنـا بـه گفتۀ شـحرور، فقهـای اولیه و قـرون میانی 
بـه خطـا رفتنـد، چـون اهمیـت نظریـۀ حـدود را 
درنیافتـه بودنـد. مهم تـر این که آنان حتـا به وجود 
آن نیـز پـی نبـرده بودنـد. شـحرور از اصطالحات 
مسـابقۀ فوتبـال اسـتفاده می کند که تیم ها بایسـتی 
داخـل زمیـن بـازی و درون خط هـا ـ و نـه روی 
بـا ایـن وصـف، فقهـای  خط هـا ـ بـازی کننـد. 
سـنتی روی خـط بـازی کـرده و ُکل زمیـن بـازی 
را دسـت نخـورده رهـا کرده انـد. ایـن خطـوط، 
چـه خـط باالیـی بـوده اسـت و یـا خـط پایینـی، 
در نتیجـه فقـه اسـالمی از اسـتفادۀ میـدان بازی یا 

میـان خطـوط محـروم باقـی مانده اسـت. 
بایـد دانسـت که شـحرور از سـنت نیز )بـه اندازۀ 
کتـاب( الهـام گرفتـه اسـت. از دیـد وی، سـنت 
مدلـی روش شـناختی را بـرای قانون گـذاری ارایه 
ماننـد  نیـز  سـنت  دیگـر،  عبـارت  بـه  می دهـد. 
کتـاب در صورت ضـرورت حاوی مـوارد خاص 
تقنینـی نیسـت، بلکه یک سـبک روش شـناختی را 
بـرای تأسـیس و تدویـن یک نظـام قانونـی فراهم 
مـی آورد. بخش هایـی از سـنت کـه بـرای ایجـاد 
روش شناسـی و نظریـۀ حـدود سـودمند هسـتند، 
کامـاًل مربـوط گرفتـه می شـوند. بخش هایـی کـه 
این چنیـن نیسـتند، منحصـر و محدود بـه زنده گی 
شـخصی پیامبـر گرفتـه می شـوند و فقـط بـرای 
کسـانی کـه در آن دوران می زیسـته، الـزام آور بود. 
پرسـش اصلی کـه متوجه شـحرور در ایـن حوزه 
می گـردد ایـن اسـت کـه: در مـورد آن دسـته از 
مسـایل حقوقـی کـه در قالـب متـون وحیانـی بـه 
پیشـنهادی  چـه  نمی گنجنـد،  حـدود  صـورِت 
دارد؟ پاسـخ وی سـاده اسـت: اگر خداونـد متعال 
می خواسـت ایـن مسـایل را تمشـیت کنـد، به طور 
قطـع ایـن کار را می کـرد و این کـه چنیـن اقدامـی 
نکـرده، بـه ایـن معنی اسـت کـه وضـع قوانین در 
ایـن مـوارد را به اختیار انسـان واگذاشـته اسـت و 
بدیـن ملحـوظ بایـد تمـام مسـایل دیگـر را تحت 
کـرد  طبقه بنـدی  مرسـله”  “مصالـح  چهارچـوب 
و منطبـق بـا ایجابـات زمـان بـرای آن هـا راهـکار 

در    قرآن    شـناسی ِ شحرور       ز    نظریات    ا فشرده یی   
بخش شانزدهـمكمال الدین حـامد

بشیراحمد انصاری

تمدنآفریِن مکتب      رمضان 
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5ـ در نظام های مهایانه )3۷( 
گرایش هـای جدیـد در دیـن هنـدی کـه پیش از این رشـد 
و تحـول یافتـه بـود، در دورۀ 100ـ 300 م منجـر به تکوین 
شـکل نوینـی از آییـن بـودا، بـه نـام مهایانـه یـا گردونـۀ 
بـزرگ شـد. این نهضـت نویـن کـه در آغـاز تنهـا توجـه 
اندکـی را بـه خـود جلـب کـرده بـود، آرام آرام نفـوذ عظیم  
و روزافزونـی یافـت. در ایـن مکتـب، عناصـر دل سـپاری 
قـوی بـود کـه اساسـًا از یک زنده گی نامـۀ آرمانی شـدۀ بـودا 
و بسـط آن بـه آرمانـی بـرای همـه سرچشـمه می گرفـت. 
راه  شـدِن  طوالنی تـر  نهضـت،  ایـن  مهـم  سـیمای  یـک 
رسـیدن بـه روشن شـده گی بـه قصـد توانایـی  بخشـیدن به 
توسـعۀ صفـات برتـر بود که در رسـیدن بـه بودایییت )38( 
ضـروری بودنـد و به طور مؤثرتـری برای سـود دیگران کار 
می کردنـد. یـک اثـر جانبـی این تغییـر در کانـون توجه این 
 بـود کـه نیروانـه تـا حـدی بـه پس زمینـه بـرود، اگرچه در 
برخـی مکتب هـای بعـدی، آییـن بودای مهایانـه نظیـر چن/ 
ذن )39( یـا تنتـره، )۴0( بـه مثابـه چیـزی دسـت یافتنی در 

ایـن زنده گانـی، سـرانجام به پیش زمینـه بازگشـت. 
در  خـاص  دیدگاه هـای  بـا  فکـری  نویـن  مکتب هـای 
چارچـوب مهایانۀ کلی توسـعه یافت. احتمـاالً قدیمی ترین 
ایـن مکتب هـا، مادیمکـه )۴1( بـوده باشـد. ایـن مکتـب بر 
ایـن اندیشـه تأکیـد می کـرد که فرقی میـان نیروانـه و چرخ 
وجـود )سنسـاره( )۴۲( نیسـت. گویـا مـراد آن ها ایـن بوده 
 اسـت کـه نیروانـه صرفـًا نامی برای وجـود متعـارِف عاری 
از نادانـی اسـت. به دیگر سـخن، نبایـد آن را باشـنده )۴3( 
یـی دیـد کـه در جایـی دیگـر وجـود دارد. کمابیـش یـک 

تبدیـل تجربـۀ  طبیعی اسـت. 
برخـی از آثـار متأخـر مهایانـه، بـر »نیروانـۀ بی بنیـاد« )۴۴( 
بـه مثابـۀ بخشـی از راه برتریـن مقصـد تأکیـد ورزیده انـد. 
ایـن بدین معنا اسـت کـه روشن شـده گی حقیقـی، متضمن 
قبـول یـا رد زاد و مـرگ نیسـت. قابـل توجه تـر این کـه، 
تلویحـًا اشـاره یی بـه قبول یـا رد خـود نیروانه نـدارد، بلکه 
 در عـوض دل هـا را ترغیـب می کنـد کـه از وابسـته گی بـه 
هرگونـه شناسـه یی یـا نیازمنـدی بـه آن هـا یک سـره آزاد 
باشـند، خـواه آن شناسـه ها بیرونـی ]اشـیا[ باشـند و خـواه 

درونـی ] حـاالت [. 
6ـ مترادف های نیروانه 

اشـتباه رایـج در بررسـی مفهومـی چـون نیروانه این اسـت 
کـه بیـش از حـد بـر معنـای دقیق  لغـوی آن متمرکز شـویم 
تـا آن جـا کـه تداعی هـای پهناورتـر و قرینـۀ متنـی آن را 
فـدا کنیـم، و شـماری از مترادف هـای آن را کـه بارهـا در 
توصیـف آن بـه کار بـرده می شـود، بـه حسـاب  نیاوریـم. 
در یـک متـن تجربـی عملی، بـه نیروانـه به شـکل »آزادی« 
می شـود.  اشـاره  »سـعادت«  یـا  »آرامـش«  »بیـداری«،  یـا 
در هـر مـورد اسـتلزام ایـن اسـت کـه ]نیروانـه [ در مرتبـۀ 
ممکـن  نهایـی اسـت. در ایـن زمینـه عمومـًا واژه هایـی بـه 
کار بـرده می شـوند کـه داللـت بـر امنیـت یـا مصونیـت 
کامـل دارنـد، هم چـون واژه هایـی کـه داللت بـر پاینده گی، 
تغییرناپذیـری یـا پایان نیافته گـی دارنـد. ایـن معانـی اخیر با 
آن اصطالحـات کلـی کـه در ادیـان هنـدی بـرای  توصیـف 
برتریـن مقصـد زنده گـی معنـوی بـه کار بـرده می شـوند، 
قرابـت دارنـد. بسـیاری از این گونـه واژه هـا مرتبـًا بـرای 
توصیـف نیروانـه به کار بـرده می شـوند. از ایـن رو، نیروانه 
 )۴۷( کل بوده گـی   )۴۶( موکشـه(،   / )موکـه   )۴5( رهایـی 
)کیولـه / کیولیـه(، )۴8( حقیقت )۴9( و مانند این ها اسـت؛ 
نامیـرا وزوال ناپذیـر اسـت. بسـیاری از ایـن اصطالحـات 
حـس بودایـی خاصـی را ارایه می دهنـد، اما معنـای ضمنی 
عام شـان نبایـد در جهـان بـه کلی مغفـول بماند. یـک مثال 
خـاص ایـن اسـت کـه  نیروانـه امریتـه )50( یـا بی مـرگ ] 
انوشـه [ اسـت، امـا مهم این اسـت کـه این اصطالح اشـاره 
بـه  چشـانه یی اسـت مسـتی آور کـه بـه خدایـان انوشـه گی 
می بخشـد. ایـن اصطـالح، در کاربـرد بودایـی، اشـاره بـه 
وضعـی دارد کـه در آن مـرگ نیسـت، اگرچـه بـه وضـوح 
این اسـت کـه تداعی هـای مثبـت اسـطورۀ  از آن  مقصـود 

هندی را داشـته باشـد. 
پی نوشت ها: 

 Routledge 1( ایـن نوشـته ترجمه یـی اسـت از: »~ .1۲ـ
 ,1998  ,  Encyclopedia of Philosophy, Ist ed

»~ in »airvanN« , L.S. Cousins : 8 .pp ,۷.vol
»~ Nirvana ~« )۲

3( تربیـت بودایـی در سـه حـوزه صـورت می گیـرد کـه به 
»سـه آموزش« معروف اسـت: 1(»~ sila ~« )سیله(، ۲(»~ 
samadhi ~« )سـمادی(، و3(»~ · pann ~« )سـن.:»~ · 
prajn ~«، )پرجنیا( .»~ sila ~« )سن.:»~ sila ~«، )شیله( 
را می تـوان رفتـار یـا سـلوک اخالقی دانسـت، اما سـمادی 
را نمی تـوان دقیقًا مدیتیشـن گفـت، چنان که معمول اسـت، 
چـون بسـیار فراتـر از آن اسـت. )در انگلیسـی معمـوالً»~ 
و»~  )دیانـه(   »~  ،dhyana ~«رابرابـر»~   meditation
concentration ~« را برابـر سـمادی می نهنـد، بگذریـم 
از این کـه هیـچ یـک رسـانندۀ معنـای دقیق این دو نیسـت.( 
سـومی هـم شـناخت، شناسـایی یـا فراشـناخت اسـت، و 
از نظـر ریشـۀ  لغـوی همـان »فرزانه گـی« اسـت. نویسـنده 
ایـن را ظاهـراً»~ int e llect ~« )خـرد، عقـل( خوانـده 
کـه انتخـاب خوبـی بـرای پرجنیا نیسـت؛ از قضـا از برخی 
نظرهـا، مخالـف»~ intellect ~«اسـت.م. برای آشـنایی با 
سـه آموزش»~ )sikkha ـ Ti( ~«نک .: ع. پاشـایی، بودا، 
انتشـارات فیـروزه )چاپ هفتـم، تهـران 13۷8(، ص 31 به 

بعد

۴( »~ nibbana ~« )سـن.:»~ nirvana( ~«: در لغـت 
یعنی خاموشـی»~ )va + nir ~« نوزیدن، خاموش شـدن(؛ 
 nirvana ~« بنـا بر تفسـیر، بی شـهوتی اسـت. بـرای واژه
~«، در آییـن آغازیـن بـودا، دو اشـتقاق پذیرفته انـد: یکـی 
 va ~« و »~ nir ~«  آن کـه ایـن واژه را مرکـب از دو جزءـ
 va ~« بـه معنـای »نـه« و »~ nir ~« ـ ~« می دانـد، کـه ـ
ـ ~« بـه معنـای بـاد زدن، وزیـدن، دمیدن اسـت و روی هم 
رفتـه، »~ nirvana ~« یعنـی »خاموش شـده، سـرد شـده، 
فـرو نشسـته، فـرو نشـانده«. اشـتقاق دیگـر ایـن اسـت که 
 vana  ~« و   »~  nir  ~« جـزء  دو  از   »~  nirvana  ~«
~« )شـهوت، تشـنه گی و طلـب( سـاخته  شـده اسـت: »از 
آن جـا کـه رو گردانـدن،»~ )ni( ~« از »~ vana ~«، یعنی 
شـهوت، اسـت آن را »~ nirvana ~« خوانند)ع. پاشـایی، 

پیشـین، واژه نامه پالـی(
5( نیروانـه در هندوییسـم حالـت رهایـی یـا اشـراق اسـت 
کـه بـه اتحاد خـود شـخصی و ناپاینده در برهمـن توصیف 
می شـود. نیروانـه  انسـان را از رنـج، مـرگ و تولـد مجدد و 
سـایر مرزهای ایـن جهانـی آزاد می کند. نیروانه دانسـته گی 
بریـن و متعالـی اسـت کـه بـه آن دربگـود گیتـا بـه برهمن 
 ،»~  )turiya( توریـه،»~  بـه  اوپه نیشـدها  در  نیروانـه، 
در یـوگا بـه نیربیجـه ـ سـمادی ]سـمادی بی تخـم [ و در 
ودانتـه  بـه نیروی کلپـه ـ سـمادی اشـاره شـده اسـت،»~ ) 
 Rider Encyclopaedia of Easter n Philosophy
نبایـد  امـا   .)۲۴8 لنـدن 1999، ص   ،»~  and Religion
برداشـت های هندویـی این اصطـالح را با برداشـت بودایی 

آن بـه هـم آمیخت. م
vana ~« )۶ ~« در این جـا به معنای بافتن و بسـتن اسـت. 
بنابرایـن، نیروانـه نبافتن و نبسـتن، یعنی رها شـدن از بند. م

»~ accantanittha .۷ ~«
8( بودا، نمونه هایی از کانون پالی، بخش نیروانه

9( بودا، ص ۴۶0 و ۴۶۲
»~ va? .11 ~« ۴۶1 10( همان، ص

1۲( این هـا سـه تـا هسـتند که بـه »سـه آتـش« معروف اند: 
raga ~« .1 ~« )آز(؛ dosa ~« .۲ ~« )خشـم، کینـه(؛ و 
moha ~« .3 ~« )فریـب، نادانـی( .م. ئبـودا، ص 89، 90، 

3۴9 و ۴۷0
13( مجـذوب شـهوت، خشـمناک از خشـم، نابینای فریب، 
بـه ویرانـی خـود  بـا دلـی دربنـد، مـرد  شکسـت خورده، 
مـی رود، بـه ویرانی دیگـران، بـه ویرانـی هـر دو، و درد و 
انـدوه در جـان احسـاس می کند. ولـی مرد اگر از شـهوت، 
]یا، آز[ خشـم و فریب آزاد شـده  باشـد، هدفـش نه ویرانی 
خـود اسـت، نـه ویرانـی دیگـران و نـه ویرانـی هـر دو، و 
درد و انـدوه در جـان احسـاس می کنـد. بدین سـان، نیروانه 
بی درنـگ، در ایـن زنده گـی، دیدنـی، فراخواننـده، بـه خود 
کشـنده، و برای فرزانه گان دریافتنی اسـت. فرو نشـاندن آز، 
فـرو نشـاندن خشـم، فرو نشـاندن فریـب: این را به راسـتی 
نیروانـه خوانند.« ع. پاشـایی، سـخن بودا، نشـر میترا )چاپ 

نخسـت، ویرایـش دوم، تهـران، 13۷8(، ص ۴9
کینـه، فرونشـاندن  1۴( فرونشـاندن شـهوت، فرونشـاندن 
فریـب، مقـام ارهتـی ایـن اسـت...« سـم یوته نیکایـه، فصل 

۴، سـورۀ ۲ بـودا، ص ۴۷0
»~ annihilation .15 ~«

»~ Pantheistic Self .1۶ ~«
»~ Upanisads .1۷ ~«

monad ~« )18 ـ life ~« در جیـن معادلـی اسـت بـرای 
جیـوه،»~ )Jiva( ~«، کـه همـان لغـت جیـوه در فارسـی 
اسـت، کـه خـود لغتـی اسـت  سنسـکریت بـه معنـی زنده. 
فارسـی آن سـیماب اسـت. اصطـالح مونـاد را الیبنیتـس با 
تعریفـی خـاص، در فلسـفه اش بـه کار برده  اسـت کـه از آن 

زمـان بـه بعـد در مـوارد دیگـر هـم بـه کار برده اند 
»~ Jains .19 ~«

»~ Anguttara Nikaya .۲0 ~«
 »~ :)Parinibbana ~« :پـا( »~ Parinirvana ~« )۲1
نیروانـۀ کامـل، مترادفی اسـت برای نیروانـه؛ از این رو آن را 
 sesa  ـnibbana ~« :غالبـًا بـا نیروانـۀ پـس از مـرگ )پـا
ـ   shesha ـ   nirvana  ~« سـن:   ،»~  An ـ   upadi ـ 
upadhi ـ nir( ~« یکـی می داننـد، امـا منحصـر بـه آن 
نیسـت، یعنـی  می توانـد اشـاره بـه نیروانـۀ پیـش از مـرگ 
)پـا: »~ nib bana ـ sesa ـ upadi ـ sa ~«، سـن: »~ 

nirvana ـ shesha ـ upadhi ـ sa( ~« هـم باشـد
۲۲( نویسـنده این جـا »~ element ~« بـه کار بـرده کـه 
)داتـو(   »~  dhatu  ~« بـرای  اسـت  برابرنهـادی  احتمـاالً 
یعنـی ذات  اسـت   »~  amatam dhatu  ~« نیروانـه 

بعـد بـه   8۶ بـودا،  م. ئ  بی مرگـی. 
۲3( رهرو کامل یا ارهت اگر در سـیر خود به نیروانه دسـت 
یابـد، و ایـن همزمـان با مـرگ او باشـد، آن را »ذات نیروانه 
بـی در کار بـودن  بنیـاد« ]نیروانـۀ بی باقي ماندۀ دل بسـته گی [ 
 »~  )parinirvana( ~« ،بـه پری نیروانـه می خواننـد کـه 
هـم معـروف اسـت. بایـد توجـه داشـت کـه  ایـن دو مقام 
نیروانـه دو نیروانـۀ جداگانـه نیسـتند، بلکـه به اعتبـار آن که 
ارهـت آن گاه که زیسـت او برقرار اسـت، یـا آن که در مرگ 
بـه  نیروانه رسـیده باشـد، یکـی از ایـن دو نام بـه نیروانۀ او 
داده می شـود. بـودا، ص 90. بدیـن سـان، به نیروانـه، یعنی 
خاموشـی و فرونشـاندن از دو نظـر می تـوان نـگاه کـرد: 1. 
فـرو نشـاندن ]کامـل [ ناپاکی هـا، کـه بـا رسـیدن بـه مقـام 
»ارهتـی«، یـا قدیسـیت و عمومـًا در همیـن زنده گی دسـت 
می دهـد، و ایـن در گفتارهای بـودا »نیروانه بـا در کار بودن 
بنیـاد« خوانده شـده اسـت، و مـراد از »بنیـاد«، این جا، همان 

»پنج توده«ی هسـتی اسـت. ۲. فرونشـاندن ]کامـل [ جریان 
پنـج تـوده که پـس از مـرگ »ارهت« صـورت می گیـرد، و 
در گفتارهای بـودا »نیروانـۀ بـی در کار بـودن بنیـاد« خوانده 

شـده اسـت. سـخن بودا، ص ۴8

»~ clinging .۲۴ ~«
»~ appropriation .۲5 ~«
»~ identification .۲۶ ~«

»~ disappearance .۲۷ ~«
»~ saupadisesa .۲8 ~«

»~ saupadhisesa .۲9 ~«
»~ Upadhisesa .30 ~«

»~ Upatisesa .31 ~«
»~ abhidhamma .3۲ ~«

»~ dhammas .33 ~«
3۴( شناسـه بـرای »~ object ~«، یعنی موضوع شـناختن؛ 
 subject ~« آن که این شناسـه را می شناسـد، شناسـه گر یا

~«خوانده می شـود
»~ Kathavatthu .35 ~«

3۶( منظـور از پرسـش های بی پاسـخ، پرسـش هایی اسـت 
کـه دربـارۀ متافیزیـک، چون جهـان نامحدود و بـودن روان 
پـس از مـرگ و خـود، »~ )atma( ~«یـا جوهـر ثابـت، 
از بـودا می کردنـد. بـودا پاسـخ نمـی داد بـه ایـن دلیـل کـه 
بـه نظـرش این هـا بی فایده انـد و بـه آرامـش، بـه برتریـن 

 نیک بختـی و بـه نیروانـه راهنمایـی نمی کننـد
»~ Mahayana .3۷ ~«

»~ buddhahood .38 ~«
»~ Chan .39 / Zen ~«

»~ Tantra .۴0 ~«
»~ madyamaka .۴1 ~«

»~ samsara .۴۲ ~«
»~ entity .۴3 ~«

۴۴( مـراد از »بنیـاد« همـان باقی ماندۀ دل بسـته گی اسـت که 
اشـاره اسـت بـه پنـج تـوده )پـا.:»~ khandha ~«، سـن: 
بودایـی  متن هـای  در  به معنـی شـاخه.   »~  skandha  ~«
سـغدی آن را »تـوده« نامیده انـد.( یعنـی کالبـد، احسـاس، 

ادراک، حـاالت جـان و دانسـته گی 
»~ Liberation .۴5 ~«

»~ mokkha .۴۶ / maksa ~«
»~ wholeness .۴۷ ~«

»~ Kevala .۴8 / Kaivalya ~«
»~ truth .۴9 ~«

 mr ~« از ریشـه »~ )amata ~« :پا( »~ amrita ~« )50
 mbrosia+a .( amrta ~« :ز مـردن و مـرگ )یونانـی »~
~« ساخته شـده از دو جـز، ـ »~ a ~« به معنـای »نـه« و »~ 
mrta ـ ~« بـه معنـای میرنده گـی و فناپذیـری، و امریتـه، 
جاودانه گـی.  و  فناناپذیـری  بی مرگـی،  نامیرایـی،  یعنـی 
امریتـه نامـی  اسـت بـرای نیروانـه و همـان امرداد )پـه: »~ 
بـه شـکل  امـروزه  کـه  بی مرگـی(،  یعنـی   »~  amurdat

مـرداد بـه کار بـرده می شـود.

منبع: مجلۀ هفت آسمان، شماره 7

بخش دوم و پایانی

ال. اس. كازینز 
برگردان: 

علی رضا شجاعی
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ــوړی  ــو جګپ ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس پ

ملکــي اســتازی د افغــان حکومــت او 

طالبانــو ترمنــځ د غیــر رســمي خــرو د 

دوام خــر ورکــوي.

ــه  ــې پ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

ــو  ــو ځواکون ــې د نړیوال ــتان ک افغانس

جــان  جــرال  قومانــدان  عمومــي 

ــي  ــې وی ــه دې مخک ــم ل ــن ه نېکلس

ــان حکومــت او وســله  وو چــې د افغ

ــې  ــځ پټ ــتازو ترمن ــو د اس ــو طالبان وال

ــوې دي. ــل ش ــرې پی خ

پــه افغانســتان کــې د ناټــو ملکــي 

د  څیمرمــن  کورنیلیــوس  اســتازي 

ــې د  ــل ک ــه بروکس ــه پالزمېن ــم پ بلجی

ناټــو د دفــاع وزیرانــو د غونــډې پرمهال 

لــه ازادي راډیــو رسه پــه ځانګــړې 

ــل  ــه وی ــم ون ــه ه ــه څ ــې ک ــه ک مرک

چــې دا غیــر رســمي خــرې پــه کومــه 

کچــه روانــې دي، خــو د هغــو هرکلــی 

ــړ ــې وک ی

نوموړي وویل:

»هغــه څــه چــې مــوږ تــرې خــر 

ــې دي،  ــرې روان ــې خ ــوو دا دي چ ی

ــيي  ــرې، دا ښ ــمي خ ــر رس ــو غی خ

چــې لږترلــږه یوشــمېر طالبــان پــه 

ــه نظــر دا د  ــا پ دې اړه فکــر کــوي، زم

خوشــبینۍ لپــاره یــو دلیــل دی او بایــد 

ــه  ــه کــړو چــې افغانســتان ل ــره ن دا هې

ــه جګــړې  ــې ل ــیزو راهیس ــورو لس څل

ــو خامخــا  ــوان دی، ن رسه الس او ګری

ــه  ــت ل وخــت غــواړي چــې دا وضعی

ــدل يش،  ــوله ب ــه س ــه پ ــړې څخ جګ

ــت کار وکــړو  ــر دې ذهنی ــد پ ــوږ بای م

او فکــر کــوم چــې لــه جګــړې رسه پــه 

ــد او رشطــه  ــې قی ــو وخــت کــې د ب ی

خــرو د تــګالرې ترکیــب پــر ســم 

لــوري ګام اخیســتل دي.«

د ناټــو چارواکــي پــه داســې حــال کــې 

ــو رسه د خــرو  ــو طالبان ــه وســله وال ل

د پیــل خــر ورکــوي چــې افغــان 

ــو د  ــو طالبان ــله وال ــت او وس حکوم

ــت  ــې موق ــو ک ــو ورځ ــه درېی ــر پ اخ

ــړی دی. ــالن ک ــد اع اوربن

پــه افغانســتان کــې د ناټــو ملکــي 

ــمرش  ــان ولس ــاغي د افغ ــتازي ښ اس

ــا  ــالن د زړورتی ــد اع ــوا د اوربن ــه خ ل

ــړه: ــې ک ــه ی ــه او وزیات ــه وبلل نښ

ــي د  ــي من ــره عموم ــه تې ــو او پ »ناټ

ولســمرش غنــي لــه خــوا د یــو اړخیــز 

ــد د اعــالن ســتاینه کــوي، فکــر  اوربن

ــې  ــدام د ب ــر زړور اق ــې دا ډې ــوم چ ک

قیــد او رشطــه خــرو د هغــه وړاندیــز 

پربنســټ والړ دی چــې طــرح یــې 

ولســمرش غنــي پــه فــرورۍ میاشــت 

ــړه.« ــدې ک ــې وړان ک

ولســمرش ارشف غنــي د پنجشــنبې پــه 

ورځ د جــوزا پــه اولســمه اعــالن وکــړ 

چــې دولتــي ځواکونــه بــه د روژې 

ــر  ــر ت ــه د اخ ــتمې څخ ــه اووه ویش ل

پنځمــې ورځــې پــورې اوربنــد پــه پــام 

کــې ونیــي.

دوه ورځــې  اعــالن څخــه  لــه دې 

وروســته طالبانــو د لومــړي ځــل لپــاره 

اعــالن وکــړ چــې د کوچنــي اخــر پــه 

ــړي. ــد وک ــه اوربن ــې ب ــو ک ورځ

د طالبانــو لــه خــوا پــه دې اړه پــه خپاره 

ــې  ــوي چ ــل ش ــې وی ــان ک ــوي بی ش

دوی بــه د اخــر پــه درېیــو ورځــو کــې 

ــي  ــي او دفاع ــان امنیت ــر افغ ــوازې پ ی

ــو  ــړي، خ ــدې ک ــې بن ــو حمل ځواکون

پــر بهرنیــو پوځیانــو حملــو تــه بــه دوام 

ورکــړي.

دهقانان بامیان خواستار...
ــان را  ــی ش ــارج زندگ ــدم مخ ــو و گن کچال

ــد. ــی کنن ــن م تأمی
مقام هــای محلــی بامیــان نیــز می گوینــد 
کــه در زمســتان ســال گذشــته و بهــار امســال 
ــش از 50  ــش بی ــاهد کاه ــان ش ــت بامی والی
درصــدی بارندگــی بــوده کــه زراعــت را در 

ایــن والیــت متأثــر کــرده اســت.
ــه  ــد ک ــان می گوی ــا ریاســت زراعــت بامی ام
بــه همــکاری کشــور ســوییس، رونــد توزیــع 
بــرای  کیمیایــی  کــود  تُــن  حــدود ۷50 
ــت،  ــن والی ــان در ای ــزار دهق ــش از 5 ه بی
بــه منظــور رشــد تولیــد کچالــو آغــاز شــده 

اســت.
رئیــس  محمــدی،  عبدالوهــاب  انجنیــر 

امســال  »مــا  می گویــد  بامیــان  زراعــت 
ــورد  ــان را م ــان بامی ــن دهقان ــن تری کــم زمی
ــع  ــد توزی ــه رون ــم ک ــرار دادی ــت ق حمای
۷50 تُــن کــود کیمیایــی بــرای 5 هــزار 
دهقــان آغــاز شــده و هــدف مــا رشــد تولیــد 

ــت.« ــان اس ــت در بامی ــا کیفی ــوی ب کچال
بامیــان  مقام هــا می گوینــد کــه دهقانــان 
ســاالنه بیــش از 350 هــزار تــن کچالــو 
از  نیمــی  تقریبــا  کــه  می کننــد  تولیــد 
ــق  ــن طری ــور از ای ــوی کش ــدی کچال نیازمن

می شــود. رفــع 
ــروز  ــال ب ــه امس ــد ک ــان می گوین ــا دهقان ام
ــزان  ــی، می ــش آب زراعت ــالی و کاه خشکس
کشــت کچالــو را در بامیــان کاهــش داده 

ــت. اس

ــه  ــه ب ــد ک ــان می گوی ــت بامی ــت زراع ریاس
منظــور جلوگیــری از خســارات خشکســالی 
در ســال جــاری بــرای بیــش از ۲00 زن، 
گوســفند شــیر ده و علوفــه حیوانــات توزیــع 
ــب  ــزاران جری ــان ه ــت و همچن ــرده اس ک
وزارت  همــکاری  بــه  للمــی  زمین هــای 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــت للم ــر کش ــت زی زراع

ــت. اس
و  ورس  ولســوالی های  باشــندگان  امــا 
ــالی  ــه خشکس ــد ک ــان می گوین ــیغان بامی س
ناشــی از عــدم بارندگــی امســال؛ حتــی آنــان 
ــا کمبــود آب آشــامیدنی صحــی مواجــه  را ب
ــه  ــن زمین ــت در ای ــر دول ــرده اســت و اگ ک
ــواده از  ــا خان ــن صده ــد، ممک ــه نکن توج

ــد. ــوچ کنن ــوالی ها ک ــن ولس ای

څیمرمن: 

د حکـومت او طالبـانو ترمنځ غیـر 

رسمـي خربې روانـې دي

امــری کــه شــفافیت و موفقیــت کارکــرد 
اســتفادۀ  می کنــد،  تضمیــن  را  اداره  یــک 
آن اداره از آمــار و ارقــام دقیــق و بناکــردن 
محاســبه های خویــش بــر اســاس آن آمــار 
و ارقــام اســت. بــا ایــن حــال، مســئوالن ادارۀ 
ــن  ــه ای ــا آن ک ــد، ب ــه می گوین ــزی احصائی مرک
ــی را در  ــام احصائیه ی ــار و ارق ــاالنه آم اداره س
بخش هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی از 
ــا  ــه، تحلیل ه ــام جاری ــا، ارق ــق برآورده طری
و شــیوه های گوناگــون گــردآوری و نشــر 
می کنــد، امــا فرهنــگ اســتفاده از آمــار و ارقــام 
ــم  ــوز ه ــای کشــور هن ــا و اداره ه در وزارت ه

ــت. ــن اس پایی
ــا و  ــی در وزارت ه ــت تحلیل ــودن ظرفی پایین ب
ــن کار  ــت ای ــن عل ــور مهم تری ــای کش اداره ه

ــود. ــوان می ش عن
مرکــزی  ادارۀ  معــاون  موحــد،  حســیب اهلل 
ســالم وطندار،  بــا  گفت وگــو  در  احصائیــه 
را در ســاختن و طــرح  ارقــام  از  اســتفاده 
ــه  ــن رابط ــد و در ای ــم می خوان ــا مه راهبرده
می گویــد، نتایــج برآوردهــای اســتفاده از ارقــام 
ادارۀ مرکــزی احصائیــه نشــان می دهــد کــه در 
1۷ ســال گذشــته دولــت و بخــش خصوصــی 
ــزان 10  ــه می ــاً ب ــازی صرف ــۀ راهبرد س در زمین
ــی  ــام احصائیه ی ــار و ارق ــد از آم ــا 1۲ درص ت
اســتفاده کرده انــد. ایــن رقــم در برخــی از 
وزارت هــا بــه یــک درصــد می رســد. بــه 
گفتــۀ آقــای موحــد، در ســال های اخیــر تنهــا 
وزارت هــای مالیــه و اقتصــاد و بانــک مرکــزی 

ــد. ــتفاده می کنن ــده اس ــام نشرش از ارق
معــاون ادارۀ مرکــزی احصائیــه تأکیــد می کنــد 
ــش  ــام در بخ ــتفاده از ارق ــم اس ــر رق ــه اگ ک
ــۀ  ــوی هم ــا از س ــرح راهبرده ــاختن و ط س
ــش  ــد افزای ــزان 100 درص ــا می ــا ت وزارت ه
را  تصمیم هــا  تمامــی  وزارت هــا  و  یابــد 

ــا  ــد، مشــکالت ت ــام بگیرن ــار و ارق ــاد آم بربنی
ــون  ــا تاکن ــد، ام ــد ش ــل خواه ــد ح 80 درص
ــن  ــدۀ ای ــام نشرش ــتفاده را از ارق ــترین اس بیش
نمایندگی هــای  و  خارجــی  نهادهــای  اداره، 

ملــل متحــد کرده انــد.

آقــای موحــد در ایــن پیونــد یــادآوری می کنــد 
ــار و  ــور آم ــگران کش ــماری از پژوهش ــه ش ک
ارقــام مــورد نیازشــان را از نهادهــای خارجــی 
و  آمــار  آن  اصــل  حالی کــه  در  می گیرنــد، 
ارقــام در نــزد ادارۀ مرکــزی احصائیــه موجــود 
ــک  ــن ی ــد، ای ــای موح ــاور آق ــه ب ــت. ب اس
ویژگــی عــام در میــان شــهروندان کشــورهایی 

ــد. ــعه نهاده ان ــه توس ــازه رو ب ــه ت ــت ک اس
از ســوی دیگــر، اقتصاددانــان نیــز بــاور دارنــد 
کــه اســتفادۀ وزارت هــا و اداره هــای دولتــی از 
ــژه  ــرای حــل مشــکالت به وی ــام ب ــار و ارق آم
ــودمند  ــی کاری در کشــور س ــر و ب معضــل فق

ــود. ــع می ش واق
رضــا فــرزام، اســتاد دانشــکدۀ اقتصــاد در 
دانشــگاه کابــل توضیــح می دهــد کــه اســتفاده 
ــتی از  ــبتاً درس ــناخت نس ــام ش ــار و ارق از آم
ــم می ســازد  ــت جــاری در کشــور فراه وضعی
ــه  ــت ب ــا وضعی ــد ت ــر کمــک می کن ــن ام و ای

ــد. ــر یاب ــری تغیی ــۀ بهت گون
ــه  ــزی احصائی ــئوالن ادارۀ مرک ــرانجام، مس س
ــار و  ــتفاده از آم ــج اس ــرای تروی ــد، ب می گوین
ــام برنامه هــای آموزشــی یی را روی دســت  ارق
ــۀ  ــز ارای ــک مرک ــت ی ــر والی ــد و در ه دارن
ــت. ــده اس ــاد ش ــز ایج ــه نی ــات احصائی خدم

مســائلی چــون تولیــد ناخالــص داخلــی، 
ــد ســرانه و... مســائلی  ــی کاری، عای ــاداری، ب ن
ــورد  ــه در م ــزی احصائی ــه ادارۀ مرک ــت ک اس

ــد. ــر می کن ــام نش ــار و ارق ــا آم آن ه

کاندیداتوری... کرزی 
 مـا موفقیـت آمیـز رفتـار کردیـم. طالبـان اخراج شـد، زنـان حقوق خـود را پـس گرفتنـد و نهادها در 
کشـور احیـا شـد. امـا اوضـاع آنطـور که بایـد، پیـش نرفـت. زندگی بسـیاری نابود شـد، تعـداد افراط 

گرایـی بیشـتر شـد. داعـش در حـال حاضـر در افغانسـتان رخنـه کرده و مـا شکسـت خورده ایم.
رییـس جمهـوری سـابق افغانسـتان در پاسـخ به سـوالی دربـاره اینکه راه حل این مشـکالت چیسـت، 
گفـت: تنهـا راه نجـات، یـک راه حـل سیاسـی اسـت. صلحی بـا حضـور طالبان بایـد به دسـت بیاید. 
نخسـت بایـد تمـام همسـایگاه افغانسـتان به عـالوه ایران، چین، روسـیه، عربسـتان و غـرب باید با هم 
باشـند. ایـن اتحـاد منجـر بـه موفقیـت می شـود. امـا در حال حاضـر تمـام این کشـورها، باهـم رقیب 
هسـتند و تـالش می کننـد تا در افغانسـتان به یکدیگر آسـیب برسـانند و هزینه اینها را مردم افغانسـتان 

می دهنـد.
کـرزی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که راه حلـش برای این مشـکالت چیسـت، گفت:  بر کسـی پوشـیده 
نیسـت کـه طالبـان در پاکسـتان پناهـگاه دارد. آنهـا از سـوی ارتـش پاکسـتان بـا هزینه هـای چندیـن 
میلیـارد دالری حمایـت می شـوند. آمریـکا، افغانسـتان را بـه میـدان نبرد تبدیل کرده اسـت. این اشـتباه 

اسـت و بایـد اصالح شـود.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا افغانسـتان می توانـد بـا پاکسـتان صلـح کنـد، گفـت: بایـد ایـن 
تضمیـن را بـه پاکسـتان بدهیـم کـه از افغانسـتان علیـه آن اسـتفاده نمی شـود. پاکسـتان هـم در عوض 

بایـد بـه مـا ایـن تضمیـن را بدهـد کـه از مـا حمایـت می کند.

رییس بانک مرکزی هم به...
ــر  ــه د ال پولــی هــم تغییــر در ذخایــر اجبــاری از افغانــی ب
ــک  ــق بان ــر ازطری ــروش دال ــه وار ف ــکل هتف ــه ش ــم ب و ه

ــزی.  مرک
ــات از  ــی والی ــت در تمام ــودن محدوی ــع نم ــارم: وض چه

ــی.  ــای تجارت ــر بانک ه ــن دال نپذیرفت
ــر  ــه صف ــوت ب ــل ن ــره کپیت ــرخ به ــش دادن ن ــم: کاه پنج
ــازار  ــی در ب ــول افغان ــا عرضــۀ پ ــده اســت ت ــبب گردی س

ــردد. ــتر گ بیش
ــروع و  ــت مش ــر فعالی ــت در براب ــاد محدودی ــم: ایج شش

قانونــی بانک هــای تجارتــی.
ــر  ــورد نظ ــک م ــک بان ــه ی ــهولت بیشــتر ب ــم: دادن س هفت
ــی در  ــای تجارت ــر بانک ه ــا دیگ ــه ب ــورد دوگان آن و برخ
ــا بانکهــا بیرونــی. مارکیــت بــه خصــوص ایجــاد روابــط ب
هشــتم: همــکاری بــا یــک بانــک مــورد نظــر آن در قســمت 
ــکاری  ــدم هم ــول آن و ع ــروض صعب الحص ــول ق حص
ــودن  ــروج نم ــی و ممنوع الخ ــای تجارت ــایر بانک ه ــه س ب

ــک.  قرضدارهــای آن بان
ــورد  ــوی درم ــای وظیف ــم: ســوء اســتفاده از صالحیت  ه نه
ــای  ــن بخش ه ــودن آمری ــرف نم ــک و برط ــت بان منجم

مختلــف بانک هــا. 
بانک هــای  نماینده گــی  شــش  از  بیشــتر  فــرار  دهــم: 
خارجــی از مارکیــت بــه اســاس برخوردهــای غیــر قانونــی 

ــا ن. ــرمایۀ ایش ــدادن س ــر ن و تغی
ــی  ــک تجارت ــدی بان ــدی دوران تص ــه بن ــم: درج یازده
خویــش را خــود انجــام داده اســت کــه ایــن امــر خــالف 

ــد. ــی میباش ــتندردهای بررس اس
مرکــزی،  بانــک  مدیریــت  کنونــی  سیاســت  بنابریــن 
ــرفت  ــدم  پیش ــث ع ــی باع ــول افغان ــش پ ــالوۀ کاه برع
درســکتور خصوصــی بانــک و فــرار بانکهــا و نماینده گــی 
ــت  ــه دول ــت. درصورتیک ــده اس ــی گردی ــی خارج تجارت
ــام  ــورم لج ــده و ت ــود آم ــه وج ــران ب ــن بح ــمت ای درقس
بی امنیتــی،  برعــالوه  ننمایــد  جلوگیــری  را  گیخســته 
ــد  ــش خواه ــر خوی ــتر درگی ــردم را بیش ــی م فقروبیچاره گ

کــرد                                   فرهــاد فرهیختــه

انتقاد شدید مرکل...
در واکنـش بـه اقـدام ترامـپ در پـس گرفتن امضـای خود از زیـر بیانیه 
پایانـی اجـالس گـروه ۷ یکـی از سـخنگویان دونالـد توسـک، رئیـس 
شـورای اتحادیـه اروپـا، گفـت: مـا مفـاد این بیانیـه را که از طـرف همه 
سـران شـرکت کننده در ایـن نشسـت امضـا شـده، مـی پذیریـم و به آن 

عمـل مـی کنیم.
هایکـو مـاس، وزیـر امـور خارجه آلمـان نیز ترامـپ را متهم کـرد که با 
رفتـار خـود باعـث خدشـه زدن بـه اعتماد موجـود میان اروپـا و آمریکا 

شـده است. 

پیش تـر یـک مقـام دفتـر ریاسـت جمهوری فرانسـه اعـالم کرد کـه این 
کشـور و اروپـا همچنـان از بیانیـه گـروه ۷ حمایـت می کنند.

بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، این مقام فرانسـوی 
کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود، با اشـاره بـه توافق هـای انجام شـده 
در نشسـت سـران گـروه ۷ در کانـادا، تصریـح کـرد، هـر کسـی کـه از 
تعهـدات بـه عمـل آمـده در نشسـت سـر بـاز زند، عـدم انسـجام خود 

را نشـان می دهـد.
همـکاری  کـرد:  تأکیـد  فرانسـه  ریاسـت جمهوری  دفتـر  مقـام  ایـن 
بین المللـی نمی توانـد متکـی بـه عصبانـی شـدن و رفتارهـای هیجانـی 

باشـد. بیاییـد جـدی باشـیم.

از آمـار ادارۀ
 احصـائیه استفـاده نمـی شـود
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ورزش ورزش
عبداالحد هادف

سـگ و مهتـاب 
غزالـــی وقتـــی دردمندانـــه متوجـــه ُرشـــد 
ــه  ــد کـ ــد و دیـ ــی شـ ــت دینـ ــوزون معرفـ نامـ
ـــت  ـــده اس ـــه ش ـــدی فرب ـــه ح ـــن ب ـــه دی ـــریعت در منظوم ش
ـــالق از  ـــرار داده و اخ ـــعاع ق ـــت الش ـــن را تح ـــر دی ـــه جوه ک
ـــت،  ـــته اس ـــت بربس ـــلمانان رخ ـــی مس ـــت و زندگ ـــه معرف ُکن
ـــه  ـــگار او بقی ـــه ان ـــت ک ـــن بس ـــوم دی ـــای عل ـــه احی ـــر ب کم
بخـــش هـــای معرفـــت دینـــی اعـــم از فقـــه و فنـــون را از 
ـــت  ـــه در خدم ـــه هم ـــت ک ـــی دانس ـــی نم ـــوم دین ـــع عل جم
ـــه  ـــود ک ـــخیص داده ب ـــق تش ـــه ح ـــی ب ـــد. غزال ـــریعت بودن ش
ـــر  ـــن را ب ـــاب دی ـــرگاه حس ـــت و ه ـــالق اس ـــن اخ ـــر دی جوه
شـــریعت بگذاریـــم و اخـــالق را نادیـــده گیریـــم، دیـــن را 
ـــالق  ـــای اخ ـــون احی ـــن مره ـــای دی ـــم و آن گاه احی ـــته ای ُکش
ـــد. ـــی باش ـــتوار م ـــان اس ـــق و عرف ـــتون عش ـــر س ـــه ب ـــت ک اس
ـــت  ـــود را داش ـــی خ ـــوارض جانب ـــی ع ـــالب غزال ـــد انق هرچن
کـــه فلســـفه را تضعیـــف کـــرد و آن را گناهـــی جلـــوه داد 
ـــدی او روی  ـــز ج ـــا تمرک ـــد، ام ـــک ش ـــه آن نزدی ـــد ب ـــه نبای ک
ـــن  ـــر را ذه ـــن ام ـــود و ای ـــم ب ـــی مه ـــن خیل ـــالق در دی اخ
ـــریعت  ـــا ش ـــالق و ی ـــای اخ ـــن منه ـــه دی ـــاخت ک ـــین س نش
ـــد  ـــد دردی را دوا کن ـــی توان ـــان نم ـــدان عرف ـــورت فق در ص
ـــان را  ـــد و مؤمن ـــی میران ـــن را م ـــه دی ـــت ک ـــود دردی اس و خ
ـــون  ـــنه خ ـــه تش ـــازد ک ـــی س ـــدل م ـــر مب ـــای ش ـــرم ه ـــه اه ب
ـــرگ  ـــون گ ـــان چ ـــان آدمی ـــه ج ـــوند و ب ـــی ش ـــونت م و خش
ـــی  ـــود م ـــه خ ـــگ ب ـــوی س ـــی خ ـــد و حت ـــی افتن ـــار م و کفت
ـــدن  ـــت و ران ـــن و اذی ـــد طع ـــه قص ـــا ب ـــب ه ـــه ش ـــد ک گیرن
مهتـــاب در دل آســـمان بـــه ســـوی او پـــارس مـــی زننـــد 
و صـــدای نحـــس مـــی فرســـتند، در حالـــی کـــه مهتـــاب 

ـــدارد. ـــانی ن ـــز نورافش ـــی ُج گناه
ـــه شـــورش درآورد،  ـــی را ب ـــل غزال ـــرن هـــا قب ـــی کـــه ق وضعیت
ـــاک در  ـــن پ ـــه دی ـــادام ک ـــت و م ـــرار اس ـــل تک ـــه قاب همیش
ـــت  ـــم معرف ـــد، ه ـــالک باش ـــرض ه ـــالن در َمع ـــت جاه دس
ـــه  ـــالق ب ـــم اخ ـــت و ه ـــد داش ـــوزون خواه ـــد نام ـــی رش دین
ـــد.  ـــد ش ـــدل خواه ـــن مب ـــازار دی ـــی ارزش در ب ـــاع ب ـــک مت ی
اتفاقـــًا دیـــن در زمـــان مـــا بـــه دلیـــل گســـترش اندیشـــه 
ـــریعت،  ـــر ش ـــه ظاه ـــه ب ـــبث کورکوران ـــری و تش ـــلفی گ س
ـــج  ـــادی رن ـــی ح ـــت اخالق ـــر از اُف ـــان دیگ ـــر زم ـــر از ه بدت
ـــپاهیان  ـــه س ـــع ب ـــن دســـت در واق ـــی از ای ـــرد و متدینان ـــی ب م
ـــم  ـــردم را بره ـــی م ـــش زندگ ـــه آرام ـــد ک ـــده ان ـــدل ش ـــر مب ش
ـــواع  ـــه ان ـــلح ب ـــای مس ـــروه ه ـــب گ ـــا در قال ـــد. آن ه زده ان
خشـــونت و جنـــگ در ســـرزمین هـــای اســـالمی مـــی پردازنـــد 
ـــی  ـــان را م ـــردن آدمی ـــد و گ ـــی ریزن ـــلمانان را م ـــون مس و خ
زننـــد و آن دســـته دیگـــر کـــه ســـالح ندارنـــد، بـــا زبـــان 
ـــی  ـــی م ـــم پاش ـــردم س ـــان م ـــد و در می ـــی زنن ـــش م ـــان نی ش
ـــاب  ـــاب و ارع ـــز اره ـــزی ج ـــان چی ـــل کار ش ـــد و حاص کنن

ـــت. ـــه نیس جامع
ـــردگان در  ـــی م ـــه حت ـــدگان ک ـــا زن ـــه تنه ـــا ن ـــن ه از دســـت ای
ـــی  ـــه بزرگان ـــان ب ـــر ش ـــرت تکفی ـــد و نف ـــش ندارن ـــر آرام قب
ـــًا  ـــد و دقیق ـــی رس ـــز م ـــد، نی ـــرده ان ـــل م ـــا قب ـــرن ه ـــه ق ک
ـــا  ـــب ه ـــه ش ـــد ک ـــه ان ـــود گرفت ـــه خ ـــگانی را ب ـــت س حال
بـــه ُرخ مهتـــاب پـــارس مـــی زننـــد. چـــه مهتابـــی زیباتـــر 
ـــه  ـــت ک ـــوان یاف ـــی ت ـــخ م ـــای بل ـــر از موالن ـــان ت و درخش
تـــا در جهـــان ُرخ نمـــود، ُجـــز نورافشـــانی کاری نکـــرد و 
امـــروز نـــه تنهـــا مســـلمانان کـــه همـــه بشـــریت از ایـــن 
ـــاور  ـــن ب ـــه ای ـــی ب ـــانی حت ـــد و کس ـــی کنن ـــتفاده م ـــور اس ن
انـــد کـــه اســـالم از طریـــق موالنـــا جهـــان گیـــر خواهـــد 
ـــا  ـــا موالن ـــلفیان م ـــزد س ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ش
ـــن  ـــر چنی ـــا ب ـــه آی ـــن ک ـــاوت ک ـــود قض ـــو خ ـــت! ت ـــر اس کاف
حکمـــی مـــی تـــوان اســـمی ُجـــز »پـــارس ســـگ بـــر ُرخ 

ـــا: ـــود موالن ـــول خ ـــه ق ـــت؟! ب ـــاب« گذاش مهت
در شب مهتاب و مه را بر سماک
از سگان و عوعو ایشان چه باک
سگ وظیفه  خود به جا می  آورد
مه وظیفه  خود به ُرخ می  گسترد

بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه
خاصه ماهی کاو بود خاص اله

هان و هان ترک حسد کن با شهان
ورنه ابلیسی شوی اندر جهان*

تـــرک حســـد دقیقـــًا همـــان دعـــوت بـــه اخـــالق مـــداری 
انســـان در زندگـــی اســـت کـــه وقتـــی انســـان عـــاری از 
ـــی  ـــان« م ـــی در جه ـــا »ابلیس ـــه موالن ـــه گفت ـــد، ب ـــالق باش اخ

ـــود.  ش

پاداش فرانسوی ها در صورت قهرمانی 
در جام جهانی 2۰۱۸مشخص شد

هازارد: 
زمان موفقیت ما در جام جهانی فرارسیده است

رودی فولر:

 بهتر از تیم 2۰۱4 هستیم

فیـسبـوک نـــامــه

فدراســیون فوتبــال فرانســه اعــالم کــرد بــه هــر بازیکــن ایــن 
تیــم در صــورت قهرمانــی در جــام جهانــی 300 هــزار یــورو 

ــد. ــاداش می ده پ
بــه گــزارش اکیــپ، تیــم ملــی فرانســه کــه بــرای حضــور در 
جــام جهانــی وارد روســیه شــده اســت، بایــد در گــروه ســوم 
ــدار  ــرو، اســترالیا دی ــا تیم هــای دانمــارک، پ ــا ب ــن رقابت ه ای

کنــد.
ــی در  ــدی قهرمان ــان ج ــورو ۲01۶ از مدعی ــان ی ــب قهرم نای
روســیه محســوب می شــود. بــه همیــن خاطــر فدراســیون ایــن 
کشــور بــه منظــور روحیــه دادن بــه اعضــای ایــن تیــم اعــالم 
کــرد بــه هــر بازیکــن فرانســوی در صــورت قهرمانــی در جــام 
ــن  ــم چنی ــد داد. ه ــاداش خواه ــورو پ ــزار ی ــی 300 ه جهان
بــرای کادر فنــی و اعضــای فدراســیون هــم پاداش هــای 
جداگانــه کــه بــه مراتــب از ایــن مقــدار کــم تــر اســت تعلــق 

خواهــد گرفــت.
تیــم ملــی فرانســه در اولیــن مســابقه خــود در جــام جهانــی بــا 

نماینــده آســیا یعنــی اســترالیا بــازی خواهــد کرد.

ــدی  ــی در رده بن ــرات اساس ــت تغیی ــرار اس ــده ق ــاه آین ــا از م فیف
تیم هــای ملــی اعمــال کنــد و امتیــاز دیدارهــای دوســتانه را 

پایین تــر از دیگــر دیدارهــا لحــاظ کنــد.
بــه  گــزارش بــی بــی ســی اســپورت، در جلســه کمیتــه  فنــی فیفــا 
یــک تصمیــم مهــم گرفتــه شــد و قــرار شــد از مــاه آینــده در رده 
بنــدی  فیفــا مــالک  امتیــاز دادن بــه تیم هــا تغییــر کنــد و بــر مبنــای 
قــدرت حریــف و اعتبــار مســابقه یــا تورنمنــت امتیــاز داده شــود.

بــر ایــن اســاس امتیــاز بــازی و پیــروزی برابــر تیم هــای قدرتمنــد 
ــا و  ــام ملت ه ــی، ج ــام جهان ــد ج ــر مانن ــای معتب ــا تورنمنت ه و ی
ــود. ــد ب ــتانه خواه ــای دوس ــتر از بازی ه ــی بیش ــای انتخاب رقابت ه

در روش فعلــی  کــه از ســال ۲00۶ اعمــال شــده اســت و انتقــادات 
ــازه داده  ــن اج ــورها ای ــه کش ــوده، ب ــر آن وارده ب ــز ب ــادی نی زی
ــاز  ــر، امتی ــای ضعیف ت ــا تیم ه ــازی ب ــزاری ب ــا برگ ــه ب ــد ک می ش
بیشــتری بــه دســت بیاورنــد و جایــگاه خودشــان را در رده بنــدی 
ــرای  ــز ب ــل نی ــم مقاب ــدرت تی ــون ق ــا اکن ــود ببخشــند. ام ــا بهب فیف
ــبه  ــورد محاس ــز م ــازی نی ــار آن ب ــور اعتب ــن ط ــاز دادن و همی امتی

ــرد. ــرار می گی ق
ــرار اســت  ــی   روســیه ق ــا بعــد از جــام جهان ــی فیف ــدی آت رده بن

منتشــر شــود.

ادن هــازارد می گویــد بهتریــن زمــان بــرای موفقیــت در جــام 
ــت. ــیده اس ــرا رس ــک ف ــرای بلژی ــی ب جهان

ــب در  ــنبه ش ــک دوش ــی بلژی ــم مل ــل، تی ــی می ــزارش دیل ــه گ ب
آخریــن دیــدار دوســتانه خــود قبــل از جــام جهانــی بایــد بــه دیــدار 
ــان  ــا بازیکن ــک ب ــال بلژی ــی فوتب ــب طالی ــت.  نس ــتاریکا رف کاس
برجســته ای چــون ادن هــازارد، کویــن دی برویــن و روملــو لوکاکــو 

بــه روســیه خواهــد رفــت.
ادن هــازارد دربــاره شــرایط بلژیــک در جــام جهانــی گفــت: مــا االن 
ــو در چلســی،  ــن و تیب ــی هســتیم. م ــی خوب همــه در شــرایط خیل
ــی  ــل خوب ــه فص ــیتی هم ــن در س ــد و دی بروی ــو در یونایت لوکاک
ــش  ــم، االن وقت ــه را بگیری ــن نتیج ــم بهتری ــر بخواهی ــتیم. اگ داش
ــن  ــویم. ای ــق ش ــی موف ــام جهان ــم در ج ــا االن می توانی ــت. م اس
ــاده  ــن آم ــا ۲3 بازیک ــت. م ــا اس ــال م ــرای فوتب ــان ب ــن زم بهتری
ــان  ــه بازیکن ــتیم و هم ــی نیس ــچ بازیکن ــه هی ــی ب ــتیم و متک هس
مصمــم هســتند تــا بهتریــن نتیجــه ممکــن را در جــام جهانــی بــه 

ــم.  دســت بیاوری
او در ادامــه گفــت: طبیعــی اســت در هــر تیمــی یــک بازیکــن زیــاد 
ــه  ــدارم ک ــن موضــوع ن ــا ای ــن مشــکلی ب ــن باشــد و م ــر ذره بی زی
مــن را برجســته کننــد. همــه در تیــم مــا مهــم هســتند و ایــن طــور 

نیســت کــه بگوییــم تیــم فقــط بــه مــن خالصــه می شــود.
تیــم ملــی بلژیــک در جــام جهانــی بــا تیــم هــای انگلیــس، پانامــا و 

تونــس هم گــروه شــده اســت.

ــرای دفــاع از عنــوان  ــاالی ایــن تیــم ب ســتاره پیشــین ژرمــن از شــانس ب
ــه میــان آورد. قهرمانــی خــود ســخن ب

بــه گــزارش مــارکا، تیــم   ملــی فوتبــال آلمــان مدافــع عنــوان قهرمانــی در 
ــد. ــه شــمار می آی ــی ۲018 روســیه ب جــام جهان

ژرمن هــا توانســتند بــا شکســت یــک بــر صفــر آرژانتیــن در جــام جهانــی 
۲01۴ جــام قهرمانــی را بــاالی ســر ببرنــد.

بــا وجــود ایــن کــه شــاگردان یواخیــم لــوو در بازی هــای دوســتانه اخیــر 
نتایــج خوبــی کســب نکرده انــد امــا رودی فولــر، ســتاره پیشــین ایــن تیــم 
ــوان  ــاع از عن ــرای دف ــی ب ــان شــانس باالی ــه آلم ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ب

قهرمانــی خــود دارد.
او گفــت : برخی هــا بــر ایــن بــاور هســتند کــه مــا نســبت بــه تیــم ۲01۴ 
ضعیف تــر شــده ایم امــا مــن چنیــن نظــر نــدارم،  بلکــه برعکــس معتقــدم 

ــده ایم. ــم ش ــر ه ــه قوی ت ک
ــاع از عنــوان  ــرای دف ــان  اضافــه کــرد: آلمــان آمادگــی الزم ب ــر در پای فول
قهرمانــی خــود را دارد. البتــه بایــد تاکیــد کنــم کــه کار ســختی پیــش رو 
ــن نســبت  ــل و آرژانتی ــس، برزی ــک، انگلی ــپانیا، بلژی ــای اس ــم. تیم ه داری
بــه دور قبــل بهتــر شــده اند و آن هــا هــم شــانس باالیــی بــرای بــاال بــردن 

جــام دارنــد.
ــی و ســوئد  ــره جنوب ــک، ک ــای مکزی ــا تیم ه ــان ب ــال آلم ــی فوتب ــم   مل تی

ــت. ــروه اس هم گ

اساسی  تغییر 
در رده بندی فیفا از ماه آینده
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صـدر اعظـم آلمـان در برنامـه ای تلویزیونی 
از رفتـار رئیس جمهوری آمریکا در نشسـت 
گـروه ۷ بـه شـدت انتقـاد کـرد و گفـت که 
رفتـار دونالـد ترامـپ وضعیـت را سـاده تر 

کرد. نخواهـد 
آنـگال مـرکل، صـدر اعظـم آلمان در شـبکه 
اول تلویزیـون آلمـان ضمـن انتقـاد شـدید 
از رفتـار دونالـد ترامـپ، گفـت کـه توئیـت 
»مأیوس کننـده«  آمریـکا  رئیس جمهـوری 

. ست ا
مـرکل گفـت کـه دولـت آلمـان بـه بیانیـه 
نشسـت گـروه هفـت پایبنـد اسـت و ایـن 
بیانیـه تصویـب شـده و دارای اعتبـار قانونی 

. ست ا
ترامـپ پـس از پایـان نشسـت کشـورهای 
توئیـت  یـک  ارسـال  بـا   ۷ گـروه  صنعتـی 
رسـما امضـای خـود را از زیـر بیانیـه پایانی 

ایـن اجـالس پـس گرفـت. 
مـرکل کـه با خونسـردی نسـبت بـه ترامپ 
واکنش نشـان مـی داد، در پاسـخ به پرسـش 
رفتـار  دربـاره  آلمـان  تلویزیـون  خبرنـگار 
خونسـردانه اش گفـت که به کارگیـری زبانی 

تنـد چیـزی را بهتـر نمی کنـد.
او افـزود، گامـی که رئیس جمهـوری آمریکا 
برداشـته، موجب سـهولت اوضاع نمی شـود.
صدراعظـم آلمـان تصریـح کـرد کـه بـا این 
جملـه  از  را  ترامـپ  بـا  گفت وگـو  همـه، 
در مـاه جـوالی در اجـالس سـران عضـو 
کشـورهای ناتـو در بروکسـل ادامـه خواهد 

داد.
باعـث  ترامـپ  تصمیـم  کـه  گفـت  مـرکل 
تقویـت ایـن خواسـت در او شـده کـه بیش 
اروپایـی متحـد و  اتحادیـه  بـرای  از پیـش 

قـوی تـالش کنـد.
را  بایـد سرنوشـت خـود  اروپـا  افـزود،  او 
بیـش از پیـش در دسـت بگیـرد و خـودش 
از ارزش هایـش دفـاع کنـد؛ در صورت لزوم 

همـراه بـا جاپان.
صدراعظـم آلمـان تأکیـد کـرد، کشـورش و 
اروپـا دیگـر نباید با ناسـنجیدگی بـه آمریکا 

باشـند. متکی 
بـا ایـن حـال، مـرکل بـر این نظـر نبـود که 
سیاسـت  وجـود  بـا  آمریـکا،  بـا  شـراکت 
رسـیده  پایـان  بـه  ترامـپ،  قیمومت طلبانـه 
بـرای  او گفـت کـه دالیـل خوبـی  اسـت. 
مبـارزه در راه حفـظ شـراکت میان قـاره ای 

اسـت. موجـود 
شـرکت کننده  کشـورهای  سـایر  و  آمریـکا 
در بیانیـه هشـت صفحـه ای پایانـی اجـالس 
رغـم  بـه   ۷ گـروه  صنعتـی  کشـورهای 
اختـالف نظرهـای فـراوان، در آخرین دقایق 
از بازرگانـی آزاد و عادالنـه دفـاع کردنـد.

در بیانیـه  پایانـی که امضای ترامـپ را نیز بر 
خـود دارد، اعـالم شـده بـود که کشـورهای 
تعرفه هـای  کاهـش  خواسـتار  صنعتـی 
گمرکـی هسـتند و برآننـد تـا از کمک هـای 
حمایت گرایانـه خـود از محصـوالت داخلی 
بکاهنـد. ...                 ادامـه صفحـه 6

شــماری از دهقانــان در والیــت بامیــان 
می گوینــد کــه خشکســالی آنــان را متضــرر 
کــرده و دولــت بایــد بــا آنــان کمــک کنــد.
ــه  ــد ک ــان می گوین ــان بامی ــی از دهقان برخ
بــه دلیــل بــروز خشکســالی در ســال جاری 
و  کچالــو  را  کمتــری  زمین هــای  آنــان 

ــد. ــته ان ــدم کاش گن
در  کیمیایــی  کــود  قیمــت  بــودن  بــاال 
بازار هــا یکــی دیگــر از مشــکالت دهقانــان 
ــد،  ــان می گوین ــان بامی ــان اســت. دهقان بامی
ــی  ــود کیمیای ــان ک ــرای آن ــت ب ــر دول اگ

ــد. ــد آن را ندارن ــوان خری ــد، ت ــع نکن توزی
ــن از  ــی، دو ت محمــد حســن و عــوض عل
دهقانــان بامیــان می گوینــد »خشکســالی 
اســت مــا تــوان خریــد کــود را نداریــم، مــا 
نیازمنــد کــود کیمیایــی و همــکاری دولــت 
اســتیم، زمیــن داریــم امــا تــوان خریــد یــک 
بوجــی کــود را نداریــم و دولــت بایــد 

ــرای مــا کمــک کنــد«. ب
ــت  ــور اس ــی کش ــات زراعت ــان از والی بامی
ــندگان آن از  ــد باش ــش از 80 درص ــه بی ک
ــه 6 ــه صفح ــد...           ادام ــق تولی طری

بـه منظـور »خلـع سـالح هسـته ای کامـل« کـره شـمالی فهرسـت بلنـد 
باالیـی از مـوارد وجـود دارد کـه شـامل تعـداد نامشـخصی کالهـک 
هسـته ای، ذخایـر پلوتنیـوم و اورانیـوم، موشـک های بالسـتیک قاره پیما، 
کار  مکان هـا  ایـن  در  کـه  دانشـمندانی  و  تسـلیحات  کارخانه هـای 

می شـود. می کننـد، 
بـه گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس، کره شـمالی تمایل خـود برای 
معاملـه بـر سـر کلیـت زرادخانه هسـته ای خـود در صورتی کـه آمریکا 
بـه ایـن کشـور یـک تضمیـن امنیتـی قابـل اعتمـاد و امتیـازات دیگر را 

بدهـد،  ابـراز کرده اسـت.
بـا ایـن حـال در آسـتانه نشسـت تاریخـی کیـم جونـگ اون، رهبـر کره 
سه شـنبه  روز  در  آمریـکا  رئیس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  و  شـمالی 
تردیدهایـی وجـود دارد کـه رهبـر کـره شـمالی نخواهـد به طـور کامل 
سـالح های هسـته ای کـه بـا تـالش بسـیار زیـاد بـه آن دسـت یافتـه را 

کند. تسـلیم 
برای کره شـمالی سـخت نیسـت که دسـت کم مقادیـری از کالهک های 
هسـته ای خـود و مـواد رادیـو اکتیـو موجـود در مجمـوع تاسیسـات 

زیرزمینـی پیچیـده و وسـیع خـود را پنهـان کند.
مجموع اندازه زرادخانه هسـته ای کره شـمالی همچنان یک راز اسـت و 
برآوردهایـی کـه مطـرح می شـود این کشـور را مالک 10 تـا حداکثر ۶0 
تـا ۷0 بمـب هسـته ای دانسـته اند. اینکـه این سـالح ها چقـدر پیچیدگی 

دارند هنوز مشـخص نیسـت.پ
دسـت زدن به آزمایش هسـته ای، متفاوت از رسـیدن بـه قابلیت کوچک 
کـردن کالهک هـای هسـته ای برای مسـتقر کـردن به روی موشـک های 

دوربـردی کـه بتوانند تـا آمریکا نیز بروند، اسـت.
مـاه نوامبـر گذشـته رهبـر کـره شـمالی مدعـی شـد کشـورش بـه ایـن 
تکنولـوژی دسـت یافتـه و تعـداد زیـادی از کارشناسـان و دولت هـای 
خارجـی معتقدنـد کـه کـره شـمالی دسـت کم در آسـتانه ایـن قابلیـت 

قـرار دارد.
مایـک پامپئـو پیـش از ایـن در ماه اکتبـر که همچنـان مدیریت سـازمان 
سـیا را بـه عهـده داشـت، گفتـه بـود: آنهـا در قابلیت هایشـان بـه اندازه 
کافـی پیـش رفتنـد و آمریکا نیز باید در دورنمای سیاسـی خـود اینگونه 
رفتـار کنـد کـه آنهـا بـه آسـتانه دسـتیابی بـه قابلیـت حملـه بـه آمریکا 

رسـیده اند.
در عیـن حـال تعـداد زیـادی از تحلیلگـران نیـز معتقدنـد کـره شـمالی 
در حـال حاضـر بـه قابلیت مسـتقر کـردن سـالح های هسـته ای به روی 
موشـک های کوتـاه بـردی کـه تـا ژاپـن می تواننـد پیـش بروند رسـیده 

ست. ا
سـالح های هسـته ای را هـم می تـوان از پلوتونیـوم و هـم از اورانیـوم 
غنـی شـده سـاخت کـه کره شـمالی بـه هـر دوی آنهـا دسترسـی دارد.
دولـت کـره  جنوبـی در گزارشـی در سـال ۲01۶ گفـت: کـره شـمالی 
گمـان بـرده می شـود کـه بـه میـزان 50 کیلوگـرم پلوتونیوم تسـلیحاتی 
در اختیـار دارد کـه بـرای سـاخت ۶ تـا 10 بمب هسـته ای کافی اسـت.
در سـال ۲00۷ کـره شـمالی کارخانـه تولیـد پلوتونیـوم در تاسیسـات 
هسـته ای اصلـی در یانگ بیـون را در راسـتای یـک توافـق خلـع سـالح 
در ازای کمـک تعطیـل کـرد امـا ایـن توافـق بعـدا فروپاشـید و تصاویر 
ماهـواره ای نشـان دادنـد کـه کـره شـمالی در سـال های اخیر اسـتخراج 

پلوتونیـوم در ایـن محـل را از سـر گرفتـه اسـت.
تاسیسـات هسـته ای مبتنـی بـر پلوتونیـوم عمدتـا بـزرگ و تولیـد کننده 
مقـدار زیـادی حـرارت هسـتند کـه تشـخیص آنهـا را بـرای ناظـران 
خارجـی آسـان می کنـد امـا تاسیسـات غنـی سـازی اورانیوم فشـرده تر 
و کوچک تـر اسـت و می تـوان آنهـا را از دوربین هـای ماهـواره ای پنهان 

کـرد و سـانتریفیوژ مخصـوص غنـی سـازی اورانیـوم را در زیـر زمیـن 
کرد. مخفـی 

زیک فیرید، هکر و چند دانشـمند هسـته ای دانشـگاه اسـتنفورد در سال 
۲010 از تاسیسـات سـانتریفیوژی کره شـمالی بازدید کردند.

آنهـا اخیرا نوشـتند که کره شـمالی براسـاس برآوردها بیـن ۲50 تا 500 
کیلوگـرم ذخیـره اورانیـوم غنـی شـده دارد کـه بـرای ۲5 تـا 30 سـالح 

هسـته ای کافی اسـت.
احتمـاال  آمریـکا و کـره  جنوبـی می گوینـد کـره شـمالی  کارشناسـان 
یکسـری تاسیسـات غنـی سـازی اورانیـوم دیگـر را نیـز عملیاتـی کرده 

. ست ا
بـرای  سـاخت بمـب نیاز به مقـدار زیـادی پلوتونیـوم یا اورانیـوم غنی 
شـده نیسـت و کـره شـمالی می توانـد دسـت کم مقـداری از یکـی از 
آنهـا یـا هـر دو را در بیـش از 10 هـزار تونـل یـا سـاختار زیرزمینی که 

براسـاس گزارش هـا در اختیـار دارد مخفـی کنـد.
بـرای سـاخت یک بمـب هسـته ای پلوتونیومی نیـاز به ۶ تـا 8 کیلوگرم 
پلوتونیـوم اسـت و انـدازه آن می توانـد اندازه یک توپ بیسـبال باشـد.

بـرای سـاخت بمب بـا اورانیوم غنی شـده نیز حـدود ۲0 کیلوگرم از آن 
نیـاز اسـت که انـدازه آن مثل یـک بطری آب یک لیتری اسـت.

موشـک های  شـمالی  کـره  کـه  اسـت  آن  خواهـان  آمریـکا  همچنیـن 
بالسـتیک قـاره پیمـا را نیـز در رونـد خلـع سـالح قـرار دهـد چراکـه 
سـالح های اصلـی بـرای هـدف قـرار دادن آمریـکا با کالهک هسـته ای 

. هستند
لـی چـون گئـون، یـک کارشـناس موشـکی از موسسـه سیاسـت علمی 
و فنـاوری کـره  جنوبـی گفـت: بـه اعتقـاد او کره شـمالی چند موشـک 
بالسـتیک قـاره پیمـا در اختیـار دارد امـا تعـدادش از 10 تا کمتر اسـت.
بخـش عمـده تاسیسـات هسـته ای کـره شـمالی در مجتمـع یانگ بیـون 
قـرار دارنـد کـه در فاصلـه 100 کیلومتـری شـمال پیونـگ یانـگ قـرار 

اسـت. گرفته 
این تاسیسـات شـامل راکتور 5 مگاواتی طراحی شـده توسـط شـوروی 
یـک آزمایشـگاه رادیـو شـیمیایی کـه در آنجـا پلوتونیـوم تسـلیحاتی از 
میل هـای سـوخت مصـرف شـده اسـتخراج می شـود و سـانتریفیوژهای 

غنـی سـازی اورانیوم هسـتند.
لـی ایلوو، یک کارشـناس نظامی گفت: باید روند خلع سـالح هسـته ای 

کره شـمالی شـامل تعطیل کردن معادن اورانیوم در کره شـمالی بشـود.
مـاه مـه گذشـته کـره شـمالی تنهـا مـکان آزمایش هسـته ای خـود را در 
کوهسـتان های شـمال شـرق این کشـور بـه نشـانه تعهد به خلع سـالح 
هسـته ای از بیـن بـرد امـا از بین بـردن این مـکان که به »پونگـی - ری« 
مشـهور اسـت در مقابـل گـروه کوچکـی از خبرنگاران خارجـی اقدامی 
نیسـت کـه غیرقابل بازگشـت باشـد و کارشناسـان می گوینـد باید برای 
خلـع سـالح هسـته ای کامل کـره شـمالی اقدامات مهم دیگـری صورت 

گیرد.
لـی یانـگ نـام، یک کارشـناس کمیسـیون ایمنـی و امنیت هسـته ای کره  
جنوبـی در گزارشـی در سـال ۲01۷ گفـت: بیـش از 10 هـزار نفـر در 
بخش هـای هسـته ای کـره شـمالی مشـغول بـه کار هسـتند کـه حـدود 
300 نفـر از آنها گمان برده می شـود که مسـتقیما در توسـعه سـالح های 

هسـته ای دخیل هسـتند.
ایـن دانشـمندان و مهندسـان هسـته ای بـه  لـی گفـت: منتقـل کـردن 
بخش هـای دیگـر بـه همـان انـدازه از بیـن بـردن کالهک های هسـته ای 
مهـم اسـت و اگـر آنهـا به حال خـود رها شـوند کـره شـمالی می تواند 
در عـرض یـک یا دو سـال آینده دوبـاره اورانیوم غنی کنـد و بمب های 

بسـازد. جدیدی 
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