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رییـس  دعـوت  بـه  پاکسـتان  نخسـت  وزیر 
حکومـت وحـدت ملـی افغانسـتان بـه کابل 

می آیـد. 
وزارت خارجـۀ پاکسـتان تأییـد کرده اسـت 
کـه آقای عباسـی در سـفری به کابـل خواهد 

رفت. 
حکومـت افغانسـتان می گویـد کـه پاکسـتان 
تـا کنـون در مبـارزه بـا تروریسـم گام هـای 
عملـی بـر نداشـته اسـت، بـه همیـن دلیـل 
نخسـت وزیـر این کشـور دعوت شـده تا با 

وی در ایـن مـورد صحبـت شـود. 
ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  ریاسـت 
تاکیـد می کنـد کـه پاکسـتان تاکنـون رویکرد 
خـود در حمایـت از تروریـزم در افغانسـتان 
امـن  پناهگاه هـای  علیـه  و  نـداده  تغییـر  را 
تروریسـتان در خـاک خـود اقدامـی نکـرده 

. ست ا
جاویـد فیصـل، معـاون سـخنگوی ریاسـت 
اجرایـی روز پنجشـنبه )9 حمـل( در یـک 
نشسـت خبـری در کابل گفت که افغانسـتان 

علیـه  پاکسـتان  اقدامـات  شـاهد  تاهنـوز 
تروریسـتان نبـوده اسـت.

تغییـری در  آقـای فیصـل گفـت کـه هیـچ 
رویکـرد و اسـتراتیژی پاکسـتان در حمایـت 
پاکسـتان  و  نیامـده  میـان  بـه  تروریـزم  از 
هنـوز هـم از گروه هـای تروریسـتی حمایت 

می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه حمایـت 
پاکسـتان از تروریسـتان بـرای همـه جهانیان 
آشـکار شـده گفت که اسـام آباد بایـد برای 
بهبـود حثییـت بیـن المللـی خـود دسـت از 

حمایـت تروریسـتان بـردارد.
وی بیـان داشـت کـه بـه دلیـل عـدم تغییـر 
در رویکـرد پاکسـتان، حکومـت افغانسـتان 
از نخسـت وزیـر ایـن کشـور رسـما دعوت 
کـرده تا به افغانسـتان سـفر کند تـا دو طرف 
گام هـای  برداشـتن  و  سـازی  اعتمـاد  روی 
عملـی در مبـارزه بـا تروریـزم تعهـد کننـد.

تاکنـون  پاکسـتان  فیصـل،  آقـای  گفتـه  بـه 
بارهـا برای همـکاری با حکومت افغانسـتان 

در رونـد مبـارزه بـا تروریـزم و مذاکـرات 
صلـح تعهـد سـپرده امـا تاکنـون گام عملـی 
بـرای اجرایـی سـاختن ایـن تعهـدات خـود 

برنداشـته اسـت.
بنیـاد گفته هـای وی، در سـفر نخسـت  بـر 
وزیـر پاکسـتان بـه کابـل که قـرار اسـت در 
ششـم آپریـل سـال جـاری میـادی صورت 
بگیـرد، روی اجرایـی شـدن تعهـدات ایـن 
کشـور در رونـد مبـارزه با ترویسـم صحبت 

شـد. خواهد 
برگـزاری  بـه  اشـاره  بـا  فیصـل  آقـای 
افغانسـتان  صلـح  بین المللـی  نشسـت های 

حکومـت  نشسـت ها  ایـن  در  کـه  گفـت 
افغانسـتان و همـکاران بیـن المللی حکومت 
سـعی می کننـد تـا یـک اجمـاع منطقـه ای و 
جهانـی را در پیونـد بـه صلـح افغانسـتان به 

آورنـد. وجـود 
نخسـت وزیـر پاکسـتان درحالـی بـه کابـل 
همـکاری  از  افغانسـتان  مـردم  کـه  می آیـد 
پاکسـتان در پروسـۀ صلـح و ثبات کشـور نا 

گشـته اند.  امیـد 
پاکسـتان در یـک ونیـم دهۀ اخیر همـواره به 
تعهـدات خویـش پشـت پـا زده و هیچ گونه 
همکاری یی در پروسـۀ صلح نداشـته اسـت. 

رییـس دبیرخانـه شـورای عالـی صلـح کشـور 
می گویـد کـه پیرامـون ترتیـب جـدول زمانـی 
بـرای خـروج نیرو هـای بین المللی از افغانسـتان 
پـس از آن اقـدام خواهـد شـد کـه طالبـان بـه 

شـوند. حاضـر  صلـح  گفت وگو هـای 
محمداکـرم اخپلـواک رییـس دبیرخانه شـورای 
عالـی صلـح بـه رادیـو آزادی گفتـه اسـت کـه 
هیـچ افغانـی خواهان حضـور نیروهـای نظامی 
جنـگ  امـا  نمی باشـد  افغانسـتان  در  خارجـی 
دلیـل حضـور نظامیـان خارجـی در افغانسـتان 

. ست ا
فـرد  هیـچ  نمـوده:«  تصریـح  اخپلـواک  آقـای 
در  خارجـی  قـوای  کـه  نمی خواهـد  افغـان 
بـه همـکاری  مـا ضـرورت  باشـد،  افغانسـتان 
تمـام جهان داریـم منتها مجبوریت اساسـی این 
اسـت کـه جنـگ اسـت و وقتی کـه طالبـان بـه 
صلـح بیاینـد اجندای اول تقسـیم بنـدی یا زمان 
بنـدی خـروج قـوای خارجی اسـت کـه از کجا 
شـروع می شـود و چـه وقت شـروع می شـود.«
وی افـزوده کـه پروسـه صلـح افغانسـتان کاما 
یـک رونـد بین االفغانـی و بـه رهبـری افغان هـا 

می باشـد.
طالبـان پیوسـته، خـروج نیرو هـای بین المللی را 
از افغانسـتان بـه عنـوان پیـش شـرط ایـن گروه 
بـرای مذاکـرات صلـح مطرح نمـوده و روی آن 

کرده اند. تأکیـد 
رییـس دبیرخانـه شـورای عالی صلـح گفت که 
آنـان از طریـق علمـای دینـی و بـزرگان قومـی 
بـا طالبـان در تمـاس انـد و اطمینـان دارنـد که 
بین االفغانـی  گفتگوهـای  بـه  باالخـره  طالبـان 

حاضـر خواهند شـد.
از سـوی دیگـر، سـید اکبـر آغـا رییس شـورای 
کـه  می گویـد  افغانسـتان  نجـات  بـه  موسـوم 
بی اعتمـادی میان حکومـت افغانسـتان و طالبان 

مانـع عمـده در برابـر پروسـه صلـح اسـت.
وی افزوده:«فکـر می کنـم کـه مانـع اصلـی میان 
حکومـت و طالبـان بی اعتمـادی اسـت. طالبـان 
می گوینـد کـه حکومـت افغانسـتان نمی توانـد 
کـه زمـان خـروج نیرو هـای خارجـی را تعییـن 
خـروج  وقـت  مذاکـرات  از  پیـش  اگـر  کنـد. 
نیرو هـای خارجـی معلـوم و تعیین شـود امکان 

دارد کـه مذاکـرات شـود.«
گفتنی اسـت کـه حکومت افغانسـتان در دومین 
نشسـت پروسـه کابل، طرح جدید صلح کشـور 
را ارایـه کـرد کـه براسـاس آن گـروه طالبـان به 
عنـوان یک حزب سیاسـی به رسـمیت شـناخته 
می شـود، قانـون اساسـی کشـور تعدیـل خواهد 
فهرسـت  از  گـروه  ایـن  رهبـران  نـام  و  شـد 
تحریم هـای سـازمان ملـل بیـرون خواهد شـد.

امـا طالبـان تـا هنـوز بـه پیشـنهاد تـازه صلـح 
نداده انـد. پاسـخ  رسـمًا  افغانسـتان  حکومـت 
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الکترونیکـی  شـناس نامه های  مشـکل  هنـوز 
پابرجاسـت و کسـی نمی داند چـه زمانی برای آن 
راه حلـی پیدا خواهد شـد کـه مشـکِل تازه یی که 
بـدون پیونـد بـا شـناس نامه ها نمی توانـد باشـد، 
سـر بـرآورده اسـت. در تازه تریـن مـورد، یـک 
نهـاد سـویدنی، سرشـماری جمعیـِت افغانسـتان 
را از راهِ فضـا انجـام داده اسـت. بـر اسـاس ایـن 
سرشـماری، جمعیـت کشـور از آن چـه کـه گفته 
کـرده،  پیـدا  افزایـِش چشـم گیر  نه تنهـا  می شـد 
بـل جابه جایی هـای جمعیتـی نیـز به میـزان قابل 
توجهی صـورت پذیرفته اسـت. این سرشـماری 
تـازه می گویـد کـه جمعیـت افغانسـتان نـه 29 یا 
30 میلیونـی اسـت کـه قبـًا ادعـا می شـد و نـه 
هـم مناطقـی کـه پُرجمعیـت خوانـده می شـدند، 
رقـم باالیـی از جمعیـت را در خـود گنجانده اند. 
بـر اسـاس ایـن سرشـماری، جمعیت افغانسـتان 
از مـرز 34 میلیـون نفـر گذشـته کـه نیـم همیـن 
جمعیـت، واجـد شـرایط شـرکت در انتخابـات 
انتخابات هـای  در  نفـر  میلیـون   17 یعنـی  انـد؛ 
همیـن  در  باشـند.  داشـته  شـرکت  بایـد  آینـده 
جمعیـت  سرشـماری،  ایـن  اسـاس  بـر  حـال، 
والیتـی مثـل هلمنـد کـه قبـًا نه صـد هـزار ذکر 
شـده بـود، بـه دو و نیـم میلیـون تـن افزایـش 
یافتـه اسـت. امـا جمعیـت والیت هـای دیگـری 
کـه در شـمال و مرکـز افغانسـتان یعنـی مناطـق 
انـد، بـه مراتـب  عمدتـًا غیرپشتون نشـین واقـع 
کمتـر از چیزی سـت کـه قبـًا ادعـا می شـد. این 
کنـر،  مثـل  والیت هایـی  جمعیـت  سرشـماری، 
والیت هـای  از  دیگـر  برخـی  و  پکتیـکا  پکتیـا، 
جنوبـی و شـرقی را خیلـی بـاال نشـان می دهـد. 
چنـد نکتـه در مـورد این سرشـماری و پیامدهای 

آن قابل ذکر اسـت:
کـه  نیسـت  مشـخص  واقعـًا   )1
فضـا  راه  از  کشـور  یـک  جمعیـِت  سرشـماری 
چقـدر قابـل اعتمـاد و درسـت می توانـد باشـد. 

مـن نشـنیده ام کـه کشـوری جمعیـِت خـود را 
از طریـق فضـا مشـخص کـرده باشـد ولـی اگـر 
چنیـن امـری ممکـن نیـز باشـد کـه از فنـاوری 
از کجـا معلـوم اسـت  بعیـد نمی نمایـدـ  فعلـی 
کـه ایـن سرشـماری جمعیـت چیـزی باشـد کـه 
نمایـش  بـه  را  کشـور  جمعیتـی  واقعیت هـای 
بگـذارد. نهـادی کـه ایـن سرشـماری را انجـام 
داده، بـه اندازه یـی متعبـر و شناخته شـده نیسـت 
کـه بتـوان داده هـا و دریافت هـای آن را منطبق به 

دانسـت. واقعیـت 
گفتـه می شـود کـه ایـن سرشـماری   )2
به وسـیلۀ  ریاسـت جمهوری  ارگ  خواسـِت  بـه 
اسـت.  گرفتـه  صـورت  سـویدنی  نهـاد  ایـن 
سـوال این جاسـت کـه از چـه زمانـی ارگ بـه 
از  چـرا  و  افتـاده  جمعیـت  سرشـماری  فکـر 
چنیـن امـری، حـاال کـه کار گویـا انجـام یافتـه، 
همـه اطـاع پیـدا می کننـد؟ آیـا ضـروری نبـود 
کـه بحـث سرشـماری جمعیـِت کشـور قبـًا بـا 
شـهروندان آن در میان گذاشـته می شـد و حداقل 
مسـوول،  نهادهـای  دیـدگاه  ایـن خصـوص  در 
پارلمـان و جامعـۀ مدنـی کشـور گرفته می شـد؟ 
سـوال بعـدی این اسـت که ریاسـت جمهوری با 
چنیـن سرشـمارِی جمعیتی چـه می خواهد انجام 
دهـد؟ در دیگـر کشـورها، سرشـماری جمعیـت 
بـه ایـن دلیـل صـورت می گیـرد کـه دولـت در 
خدمات رسـانی بـه کل جامعـه بتواند بـه صورِت 
یک سـان عمـل کنـد و در ضمن مشـخص باشـد 
کـه در مناطـق مختلـف چـه نیازهایـی بـه عنوان 

نیازهـای فـوری مطـرح انـد.
چـرا برخـی مناطـق کشـور در ایـن   )3
سرشـماری جمعیتـی باالتـر از آن چـه کـه قبـًا 
برعکـس،  ولـی  شـده اند  دارا  می شـد،  گفتـه 
مناطقـی کـه دارای جمعیـت بـاال بوده انـد، کمتر 
نشـان داده شـده اسـت؟ آیا در این مورد قصد و 
نیـِت خاصی وجـود دارد؟... بدون شـک افزایش 

جمعیـت در برخـی مناطـق با سیاسـت های ارگ 
می توانـد همخوانـی داشـته باشـد. شـاید هنـوز 
همـه بـه خاطـر داشـته باشـند کـه در انتخابـات 
شـرقی،  و  جنوبـی  مناطـق  برخـی  در  گذشـته 
را دهـی  کارت  کـه  تعـدادی  از  بیشـتر  مـردم 
و  بودنـد  کـرده  انتخابـات شـرکت  در  داشـتند، 
یـا چنیـن نشـان داده شـد کـه شـرکت کرده انـد. 
حـاال از سرشـماری تـازۀ جمعیت، ارگ ریاسـت 
جمهـوری و هـر گـروه دیگـری کـه بخواهـد بر 
طبـل برتری طلبی هـای قومـی و زبانـی بکوبـد، 
می توانـد اسـتفاده کنـد. اگـر در انتخابـاِت بعدی 
از والیت هـای جنوبـی  رای دهنـده گان  اکثریـت 
و شـرقی باشـند، بـر اسـاس سرشـماری جدیـِد 
جمعیـت کامًا درسـت خواهد بود و هیچ کسـی 
اعتـراض کـرده نمی توانـد. همیـن طـور اگـر در 
انتخابـات آینـده از والیت هـای مرکزی، شـمالی 
و یـا غربـی تعـداد بیشـتری مطابـق بـه جمعیـت 
واقعی شـان بخواهنـد در انتخابات شـرکت کنند، 
بـه آسـانی می تـوان آن را بـر اسـاس سرشـماری 

جدیـد جمعیـت تقلیـل بخشـید. 
ایـن سرشـماری می توانـد پیامدهـای   )4
بسـیار خطرناکـی بـرای افغانسـتان داشـته باشـد. 
تجربـه نشــان داده کـه در گذشـته نیـز چنیـن 
ولـی  داشـته  وجـود  غیرواقعی یـی  ادعا هـای 
از آن جایـی کـه نـه وسـایل ارتباطـی بـه انـدازۀ 
امـروز گسـترده بـوده و نـه مردم اطاعـات کافی 
از وضعیـت کشـور داشـتند، همـه چیـز واقعـی 
تلقـی می شـد؛ امـا در شـرایط فعلـی قبوالنـدن 
هـر خزعباتـی بـه نـام واقعیت هـای اتنیکـی و 
جمعیتـی کشـور، خوابـی بیـش بـوده نمی تواند.  
ارگ ریاسـت جمهـوری بر اسـاس منافع گروهی 
و قومـی خـود، چنیـن سرشـماری یی را صورت 
داده ولی پذیرش آن از سـوی شـهروندان کشـور 
دور از تصـور اسـت. بـا چنیـن ارقـام و اعـداد 
خیالـی، فقـط می تـوان خـود را فریـب داد و فکر 
کـرد کـه دیگـران چیـزی نمی دانند و حرف شـان 
ایـن  اسـاس  بـر  ارگ  شـاید  می کننـد.  بـاور  را 
سرشـماری، امکانـاِت بیشـتری را بـه مناطقی که 
جمعیت شـان ظاهـراً افزایش یافته، گسـیل کند و 
یـا بـه نحـوی در انتخابات تـاش کند کـه آرای 
بیشـتر را بـه ایـن مناطـق اختصاص دهـد. بدون 
شـک بحرانـی کـه بعـداً بـه وجـود خواهـد آمد، 
گسـترده تر و عمیق تـر از بحرانـی خواهـد بـود 
کـه در سـال 1393 پـس از انتخابـات ریاسـت 
انتخابـات  آن  در  بودیـم.  آن  شـاهد  جمهـوری 
نیـز تقلـب جمعیتـی صـورت گرفـت و مناطقـی 
وارد  جمعیـت  انفجـار  بـا  واقعیت هـا  خـاف 
انتخابـات شـدند کـه تبعـاِت آن را همـه دیدنـد. 
از چنیـن سرشـماری یی، بـوی تجزیه   )5
و  اقـوام  عمـًا  می توانـد  و  می رسـد  مشـام  بـه 
در  رو  را  کشـور  مختلـِف  مناطـق  باشـنده گان 
روی هـم قـرار دهـد؛ اقـوام و باشـنده گانی کـه 
اگـر بـه دور از سیاسـت های تفرقه افکنانـۀ برخی 
داشـته  قـرار  سیاسـی  دالالِن  و  سیاسـت مداران 
باشـند، بـه آرامی و خوشـی در کنار هـم زنده گی 
مسـالمت آمیز دارنـد و بـه جـز انسـانیِت یکدیگر 
بـه هیـچ رنـگ و زبانـی تعلـق ندارنـد. آیـا واقعًا 
برنامـۀ تجزیـۀ افغانسـتان روی میـز قـرار گرفتـه 
اسـت؟ ایـن چیـزی اسـت که گذشـِت زمـان به 

آن پاسـخ خواهـد داد.
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وزارت دفـاع سـرانجام اعـام کرد کـه به  هدِف تأمیـن امنیت 
محـات، نیـروی جدیـدی زیـر نـام »ارتـش محلی« تشـکیل 
می شـود. اعـامِ این طـرح اگرچه تـازه صورت گرفتـه، اما از 
شـش ماه بـه این طـرف کار روی آن آغاز شـده اسـت. وزارت 
دفـاع ایـن طـرح را برای تأمین امنیت بسـیار موثـر می داند اما 
در نگاهـی دوبـاره، ایـن هـراس و احتمال نیز وجـود دارد که 
محلی سـازی نیروهـای مسـلح، سـبب بـروزِ مشـکاِت تـازۀ 

امنیتـی در کشـور گردد.
ارتـش محلـی در واقعیـت امـر، مسلح سـازِی مردمـاِن بومـی 
تعلیمـاِت  آداب و  از  معنـا می دهـد  کـه  آموزش نیافته یـی  و 
مـورد  می تواننـد  به سـاده گی  و  بوده انـد  دور  بـه  نظامـی 
تجربـه  همچنیـن  بگیرنـد.  قـرار  سوءاسـتفاده  و  انحـراف 
نشـان داده کـه ارتـش و نیـروی محلـی در ظاهـر و ابتـدای 
امـر، به هـدف حفـظ مناطـِق مـورد تهدیـد ایجـاد می شـود و 
دولـت نیـز از کارکـرد آن نظارت می کنـد، امـا به تدریج دیده 
می شـود کـه ارتـش محلی بـه قوت هایی زیـر امِر یـک حلقۀ 
خـاص بـدل می شـود تـا از آن در کارزارهـا و رقابت هـای 
سیاسـی و سـرکوِب قدرت هـای مردمـِی مشـروع در مناطـق 
محتلـف اسـتفاده شـود؛ قدرت هایـی کـه در موضـِع نقـد و 

اعتـراض در برابـر حکومـت قـرار دارنـد. 
و  انحرافـات  و  تجربیـاِت گذشـته  بـه  نظـر  محلـی  ارتـش 
جـز  چیـزی  موجـود،  حکومـت  سـرکوب گرانۀ  تمایـاِت 
هـراس و نگرانـی را در اذهـاِن مـردم زنـده نمی سـازد. ایـن 
نگرانـی وجـود دارد کـه آقـای غنـی از ارتش محلـی همانند 
شـرکت های امنیتی سـود بجوید و در پوشـش آن ، عملیات ها 

و برنامه هـای سـّرِی خـود را بـه پیـش ببـرد. 
در چنـد سـال گذشـته، ناکامی هـا و عهدشـکنی هاِی پیاپـِی 
در  مردمـی  مخالفت هـای  گـراِف  ملـی،  حکومـت وحـدت 
برابـر حکومـت را بـه اوج رسـانده و ایـن خطـر را برجسـته 
سـاخته که خشـم مردم، کارِ دولت را یک سـره بسـازد. همین 
امر سـبب شـده اسـت که نگاه آقـای غنی به ارتـش و پولیس 
ملـی، نگاهـی تنـگ و وابسـته بـه حفـظ کرسـِی اقتـدارِ خود 

شد. با
بی اسـاس  را  نگرانی هـا  و  تحلیل هـا  ایـن  حکومـت  اگـر 
می خوانـد، پرسـِش مـا این اسـت کـه به جای تأسـیس ارتش 
محلـی، چـرا بـه توسـعه و تجهیـِز کیفـی و کمِی ارتـش ملی 
پرداختـه نمی شـود؟ نکتـۀ مهـِم دیگـر ایـن اسـت کـه چـرا 
صاحیـت تأمیـن امنیِت محـات به پولیس واگذار نمی شـود 
تـا این کـه اراده شـود یـک ارتـش محلـی بـا مختصـات و 

تشـکیاِت تـازه عـرض انـدام کند؟
بـر  از دریچه هـای دیگـری هـم می تـوان  در همیـن حـال، 
ارتـِش محلـی ایـراد وارد کـرد از جمله این که: مـا تجربه های 
ناخوشـایندی از پولیـِس محلی با امکانات و سـازوبرِگ کمتر 
داریـم کـه سـبب نارضایتی هـای فـراواِن مـردم شـد، حـاال با 
کـدام منطـق و امیدواری بیاییـم یک ارتش محلی بـا امکانات 

و سـازوبرِگ بیشـتر نظامی ایجاد کنیــم؟
 تجربـه ثابـت کرده اسـت کـه مسلح سـازی نیروهای مسـتقل 
از نهادهـای امنیتـی زیـر هـر نامـی کـه باشـد، چالش هـا و 
تهدیدهـای تـازه ایجـاد می کنـد. آن هـا اگـر در یـک دورۀ 
کوتـاه بتواننـد گرهـی از مشـکاِت امنیتـی بـاز کننـد، خـود 
در درازمـدت گره هـا و مشـکاِت بزرگ تـری بـرای امنیت و 
ثبـات در کشـور تولیـد می کنند. در افغانسـتان، مـا این تجربه 
را در تاریـِخ چنـد دهـۀ اخیـر همـراه بـا حـوادث و تحوالِت 
کان و برجسـته یی داریـم کـه هیچ نیـازی به یـادآورِی آن ها 
نیسـت. در سـایر کشـورها نیـز عیِن ایـن تجربه وجـود دارد. 
ارتـش محلـی چیـزی ُجـز تکـرار صفحـاِت نـاکامِ تاریـخ را 
در اذهـان زنـده نمی سـازد. اگـر وزارت دفـاع ملـی یـا ارگ 
دارنـد  را  امنیـت  تأمیـن  دغدغـۀ  کلمـه  واقعـِی  معنـای  بـه 
و نـه چیـزی دیگـر، بـه آن هـا اکیـداً توصیـه می کنیـم کـه 
و  ملـی  تعلیـِم  و  مشـق  کـه  افـرادی  مسلح سـازِی  به جـای 
نظامـی ندیده انـد و عایـق محلی شـان بـر عایـق بومی شـان 
می چربد و از آن گذشـته ممکن اسـت مورد اسـتفادۀ دشمنان 
قـرار بگیرنـد، بـه تجهیـز و توسـعۀ کمـی و کیفـِی ارتـش و 
پولیـس ملـی و تغییر راهبـرد جنگ وصلـح کمر ببندنـد. یقینًا 
اگـر درئـوِس حکومـت نیت هـا خیـر و اراده ها راسـخ گردد، 
ارتـش ملـِی کنونـی در کنـار نیروهـای پولیـس و امنیت ملی 
نیـز می توانـد پاسـخ گوی نیازهـای امنیتـِی افغانسـتان باشـد. 
بـرای تأمیـن امنیـت و ثبـات، مـا بیـش از همـه، بـه رهبـری 
سـالم و اسـتراتژی شـفاف در سـاختارهای نظامـی، امنیتـی و 

نیازمندیم. دفاعـی 

ارتشمحلی
باکداممنطقساختهمیشود؟
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ــرای  ــیه ب ــدۀ روس ــوف، نماین ــر کابل ضمی
افغانســتان در واکنــش بــه ادعــای مقام هــای 
امریــکا مبنــی بــر حمایــت روســیه از طالبان 
در  طالبــان  و  روس هــا  کــه  می گویــد 
ــای  ــای مقام ه ــن ادع ــه ای ــان ب گفتگوی ش

ــد. ــده ان ــی خندی امریکای
ــۀ  ــنبه هفت ــه روز پنج ش ــوف ک ــای کابل آق
گذشــته در یــک نشســت خبــری در مســکو 
ســخن می گفــت، هم چنــان تأکیــد کــرد کــه 
»طالبــان« بــه »نماینــده گان روســی« گفته اند 
کــه ایــن گــروه ســاح مــورد نیازشــان را از 
پولیــس و نظامیــان افغانســتان بــه صــورت 

ــد. ــداری می کنن ــی خری غیرقانون
»فقط پول نیاز داریم!«

کابلــوف در بخشــی از ســخنانش هم چنــان 
تأکیــد کــرده اســت کــه طالبــان بــه روســیه 
ــه  ــط ب ــروه فق ــن گ ــه ای ــت ک ــه اس گفت
پــول نیــاز دارد بــس. ایــن دیپلومــات روس 
ــی  ــده گان روس ــره کنن ــه مذاک ــد ک می گوی
ــده گان  ــره کنن ــه مذاک ــوخی ب ــۀ ش ــه گون ب
طالبــان گفتــه انــد کــه »متأســفیم، مــا پــول 

ــم.« نداری
او بــا آنکــه مشــخص نکــرده چــه زمانــی و 
در کجــا ماقات میــان نماینده گان روســی و 
طالبــان صــورت گرفتــه اســت، امــا می گوید 
کــه هــدف تمــاس روســیه بــا گــروه طالبان 

ــت  ــان از مصونی ــول اطمین ــو »حص از یکس
ــتان« اســت و  ــهروندان روســی در افغاس ش
از ســوی دیگــر، مســکو تــاش می کنــد تــا 
طالبــان را بــه »پیوســتن بــه رونــد مذاکــرات 

صلــح«، ترغیــب کنــد.
ــود  ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــک ســال گذشــته، مســکو  ــش ی ــه در بی ک
ــان در  ــا طالب ــه ب ــرده ک ــا ک ــواره ادع هم
تمــاس اســت و دلیــل اصلــی تمــاس 
مقامــات روســی، حضــور »دشــمن مشــترک 

ــت. ــتان اس ــش« در افغانس داع
ــود  ــز وج ــی نی ــال، نگرانی های ــن ح در عی
دارد کــه روســیه و ایــران در همــکاری 
بــا هــم تــاش می کننــد تــا از نفــوذ 
کشــورهای غربــی بــه ویــژه ایــاالت متحــده 

ــد. ــری کنن ــتان، جلوگی در افغانس
سهِم طالبان در روند صلح

کابلــوف اظهــار داشــت کــه بــدون دخیــل 
ســاختن طالبــان در »رونــد مذاکــرات«، 
دسترســی بــه صلــح در افغانســتان »ناممکن« 
خواهــد بــود. ایــن مقــام روســی هم چنیــن 
ابــراز امیــدواری می کنــد کــه گــروه طالبــان 
در نشســت کــه قــرار اســت روســیه میزبــان 
آن باشــد، شــرکت کننــد، امــا زمــان و مــکان 

ایــن نشســت را مشــخص نکــرد.
او ابــراز امیــدواری کــرد کــه طالبــان در دور 

ــیه  ــی روس ــه میزبان ــا ب ــد گفت وگوه جدی
حضــور یابنــد.

ــۀ  ــر خارج ــه وزی ــت ک ــی اس ــن درحال ای
بــا  کــه  دیــداری  در  اخیــراَ  روســیه 
ــس  ــیۀ کنفران ــی در حاش ــرف غن محمداش
بین المللــی تاشــکند داشــت، برگــزاری 
یــک نشســت ســه جانبه میــان روســیه، 
افغانســتان و امریــکا را پیشــنهاد کرد. مســکو 
ــرار روی ضــرورت  ــه تک ــن اواخــر ب در ای
گفت و گــو بــا طالبــان تأکیــد می کنــد.

براســاس خبرنامــۀ ارگ ریاســت جمهــوری 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــور، ریی کش
ــه جانبه  ــت س ــزاری نشس ــنهاد برگ ــا پیش ب
ــان  ــا زم ــق کــرده، ام از ســوی روســیه تواف
ــخص  ــوز مش ــت هن ــن نشس ــزاری ای برگ

نشــده اســت.
اخیــراً شــماری از جنــراالن نظامــی ایــاالت 
متحــده بــه شــمول جــان نکلســن، قوماندان 

ــی از  ــراز نگران ــن اب ــع ضم ــت قاط مأموری
عملکــرد روســیه در افغانســتان، اتهــام وارد 
ــد  ــورد تهدی ــیه در م ــه روس ــد ک ــرده ان ک
کار  »مبالغــه«  از  افغانســتان  در  داعــش 
ایــن روش،  از  اســتفاده  بــا  می گیــرد و 

طالبــان را تقویــت می کنــد.
ــوای  ــدان ق ــال، قومان ــوزف ویت ــرال ج جن
مرکــزی ایــاالت متحــده، نیــز نگرانی مشــابه 
ــه  ــا ب ــیه ب ــه روس ــه اســت ک ــته و گفت داش
ــنا«،  ــی آش ــای تبلیغات ــری »تکنیک ه کارگی
تــاش می کنــد تــا حضــور ایــاالت متحــده 
ــو دهــد. ــاکام جل ــو در افغانســتان را ن و نات
ــود کــه  ــه ب ــز گفت ــن نی روســیه پیــش از ای
امریــکا کنتــرل حریــم هوایــی افغانســتان را 
در اختیــار دارد، بنابــر ایــن، امریــکا در قضیۀ 
پــرواز بالگردهــای ناشــناس در حمایــت از 

داعــش در افغانســتان دخیــل اســت.
وزارت خارجــۀ روســیه در آســتانۀ برگزاری 

نشســت صلــح تاشــکند اعــام کــرد کــه از 
فعالیــت بالگردهــای ناشــناس در افغانســتان 
ــا  ــی« جابه ج ــروی نظام ــاح و نی ــه »س ک

ــتند. ــران هس ــد، نگ می کنن
ــد  ــیه تأکی ــۀ روس ــۀ وزارت خارج در بیانی
ــش  ــران افزای ــکو نگ ــه مس ــت ک ــده اس ش
بخش هــای  در  تروریســتی  حمــات 
مختلــف افغانســتان و »پُررنگ تــر  شــدن 
در  داعــش  تروریســت های  حضــور 
ــت. ــور اس ــن کش ــمالی« ای ــای ش والیت ه

برخــی از کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــی از  ــای امنیت ــل نگرانی ه ــه دلی ــیه ب روس
فعالیــت گــروه تروریســتی داعش در شــمال 
افغانســتان کــه مــرز مشــترکی با کشــورهای 
ــزاری  ــتار برگ ــزی دارد، خواس ــیای مرک آس
نشســت مشــترک بــا امریــکا و دولــت 

افغانســتان اســت.
 

پنج شــنبۀ هفتــۀ گذشــته، کابــل گــواه برگــزاری همایــش 
بــا حضــور ده هــا فرهنگــی و  نــوروز  منطقه یــی 

چهره هــای سیاســی بــود.
ــه گان افغانســتان و  ــه از نشــانی ســازمان نخب ــن برنام ای
در قصــر ملکــۀ بــاغ بابــر برگــزار شــده بــود، ســخنرانان 
ــن  ــهم ای ــوروز و س ــت ن ــون اهمی ــش پیرام ــن همای ای
جشــن باســتانی در همگرایــی کشــورهای منطقــه 

ــد. ــت کردن صحب
حســام الدیــن تالقانــی رییــس ســازمان نخبــه گان 
افغانســتان، در ســخنانی پیرامــون اهمیــت تاریخــی 
ــی  ــی منطقه ی ــکاری و همگرای ــوروز در هم ــهم ن و س

ــرد. ــت ک صحب
بــه گفتــۀ آقــای تالقانــی، نــوروز بــه مثابــۀ یــک ارزش 
کان ملــی مــا مطــرح اســت و حفــظ آن یکــی از 

رســالت های همــه شــهروندان می باشــد.
ــا مســعود، معــاون حــزب جمعیــت اســامی  احمدضی
در ایــن همایــش گفــت: همانگونه یــی کــه بهــار تحفــۀ 
ــو اســت.  ــام آور زنده گــی ن ــوروز پی طبیعــت اســت و ن
بــه گفتــۀ آقــای مســعود: »رســتاخیز طبیعــت در نــوروز 
ــا در  ــا ب ــی باشــد ت ــرای همــه اســنان الگوی ــد ب می توان

نظــر داشــت آن همــه کارهــا و پیــکار زنده گــی خــود را 
ــی،  ــای دوســت داشــتن زنده گ ــاده ســازند و زمینه ه آم

تعالــی شــخصیتی و رشــد را پیــدا کننــد«.
ــگران  ــی از پژوهش ــرور موالی ــر س ــال، دکت ــن ح در ای
معــروف و اســتاد دانشــگاه های ایــران گفــت: »جشــنی 
کــه در دورۀ غزنویــان و حکومــت بغــداد برگــزار 
می شــد، در هیــچ دورۀ دیگــر برگــزار نگردیــده اســت«.
ــۀ او: همــه حــکام حکومــت هــای اســامی از  ــه گفت ب
ایــن جشــن باشــکوه گرامــی داشــت می کردنــد و یکــی 
ــوروز عــدم آگاهــی  ــا ن از علت هــای ســتیز برخی هــا ب

آنــان از گذشــتۀ گرامــی داشــت از نــوروز اســت.
ــراتی وزارت  ــن نش ــانچارکی، معی ــل س ــان، فاض همچن
اطاعــات و فرهنــگ ضمــن پیــام تبریکــی اش، نــوروز 
را بــه عنــوان جنبــش طبیعــت توصیــف کــرده و گفــت: 
ــتن  ــت، برافراش ــت اس ــی و عدال ــاد دادخواه ــار نم »به
جهنــده و پرچــم در نــوروز نشــانۀ آزدای خواهی  اســت«.
آقــای ســانچارکی بــه ایــن بــاور اســت کــه کشــورهای 
حــوزۀ نــوروز از ظرفیت هــای انســانی و اقتصــادی 
ــا  ــۀ او: »بندرگاه ــه گفت ــد. ب ــوردار می باش ــی برخ خوب
دارنــد، معــادن دارنــد، منابــع دارنــد ظرفیت هــای 

انســانی وســیع دارنــد اگــر ایــن منطقــه باهــم همــکار و 
همگــرا باشــند باهــم ایــن منطقــه بــه یــک رشــد بســیار 

ــدا خواهــد کــرد«. ــوق العــاده دســت پی ف
رضــا ملکــی، رایــزن فرهنگــی ایــران در افغانســتان کــه 
یکــی از اشــتراک کننــده گان همایــش منطقه یــی نــوروز 
ــوروز جشــن رســتاخیز طبیعــت، نمــاد  ــود گفــت: »ن ب
ــد فرهنگــی شــرقی ها و  ــت اســت؛ عی طــراوت و محب

ــل ارزش هــای برجســتۀ ماســت«. حام
ــرت  ــا فط ــوروز ب ــرد: ن ــان ک ــر نش ــی خاط ــای ملک آق
انســان ســازگاری دارد و میــان مــردم صلــح مــی آورد. به 
گفتــۀ او، اســام نــوروز را همچــو یکــی از ســنت های 
کــه بــا فطــرت انســان ســازگار اســت، پذیرفتــه اســت و 
تأییــد کــرده اســت. بســیاری از ســنت های کــه در پیــش 

از اســام  بــود، اســام آنــان را نپذیرفــت.
ــوروز  ــی ن ــش منطقه ی ــان همای ــی میزب ــل در حال کاب
ــی  ــع عموم ــیدی، مجم ــال 13۸۸ خورش ــه س ــود ک ب
ســازمان ملــل متحــد جشــن نــوروز را هم چــون جشــن 
جهانــی بــه رســمیت شــناخت و پــس از آن ایــن جشــن 
ــران،  ــتان، ای ــای افغانس ــرکت مقام ه ــا ش ــاله ب ــه س هم
ازبیکســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، عــراق، آذربایجان 
و ترکیــه  در یکــی از ایــن کشــورها بــا حضــور 
ــزار می شــود.    ــل متحــد، برگ ــازمان مل ــی از س نماینده ی
برگــزاری  بــه  بی  بــاور  و  معیــوب  حکومــِت 

انتخابــات
ایــن برنامــه بــا ســخنان سیاســی هــم همــراه بــود. احمد 

ــامی در  ــت اس ــزب جمعی ــاون ح ــعود مع ــا مس ضی
ــاد از عملکردهــای مســووالن  ــه، ضمــن انتق ــن برنام ای
ــرون  ــا راه بی ــه تنه ــت ک ــی گف ــدت مل ــت وح حکوم
ــادی  ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس ــدن از چالش ه ش
ــات اســت و امــا مســووالن حکومــت  برگــزاری انتخاب
بــرای راه انــدازی  اعتقــادی  آماده گــی و  هیچ گونــه 

ــد. ــات ندارن انتخاب
ــدن  ــد آم ــتان نیازمن ــعود: افغانس ــای مس ــۀ آق ــه گفت ب
تحــول بنیــادی سیاســی اســت و ایــن تحــول از طریــق 
برگــزاری انتخابــات شــفاف، عادالنــه و بــدون تقلــب به 

ــد. ــت می آی دس
ــۀ ســخنانش  ــت اســامی در ادام معــاون حــزب جمعی
گفــت: حکومــت وحــدت ملــی در بی ثباتــی سیاســی، 
ــرد؛  عــدم مشــروعیت و در حالــت شــکنند به ســر می ب
ــه  ــت ب ــوان خدم ــت و ت ــوب اس ــت معی ــن حکوم ای

ــدارد. ــردم را ن م
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه مســووالن 
ــوروزی خــود  ــای ن ــی در پیام ه ــت وحــدت مل حکوم
روی برگــزاری انتخابــات پارلمانــی فراوان تآکیــد کردند 
ــد کــه  ــات اعــام کــرده ان و اعضــای کمیســیون انتخاب
ــده رســانه یی می شــود. ــۀ آین ــی در هفت ــم انتخابات تقوی

گفتنــی اســت کــه همایــش منظقه یــی نــوروز بــا اجــرای 
ترانــۀ نــوروزی »بــاد نــوروزی وزیــد« توســط تیــم ترانۀ 

لیســۀ موزیــک بــه پایان رســید.

نمایندۀ روسیه برای افغانستان:

خندیدیم! امریکا  ادعای  به 

همایشمنطقهیینوروز
درکابلبرگزارشد

روح اهلل بهزاد

هارون مجیدی
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اقتصـاد جهانـی بـا تغییـرات تکنولوژیکـی، تحـرک شـدید سـرمایۀ مالـی، حمل ونقـل و 
ارتباطـات و ظهـور انحصـاراِت چندجانبۀ جهانی همراه شـده اسـت و تولیـدات صنعتی، 
تحـت کنتـرل چند شـرکِت خاص انجـام می گیرد. نظریۀ سیاسـت جهانی به شـکل گیری 
نهادهـای جدیـد سیاسـی، مفاهیـم جدیـد بـا کارکردهـای جدیـد ماننـد ملـت ـ دولـت، 
حـق مشـروعیت، حقـوق زنـان و کـودکان، جنبش هـای فکـری، گروه هـای فمینیسـتی، 
جنبش هـای محیـط زیسـتی و سـایر تشـکل های غیردولتـی اشـاره دارد. نظریـۀ فرهنـگ 
جهانـی بـه حرکـت جهـان بـه سـمت یکپارچه گـی فرهنگی بـه مـددِ ظهـور آگاهی های 

جهانـی، انتظـارات جهانـی و دغدغه هـای جهانـی اشـاره دارد. 
پیدایـش آگاهی هـای جهانـی، معلـول توسـعۀ تکنولوژی هـای ارتباطـی بـوده اسـت. در 
واقـع امـر، ایـن تکنولوژی هـای ارتباطی مـدرن بوده اند که زمینـۀ ظهور طیِف وسـیعی از 
مؤسسـات اقتصـادی بـا مقیـاس عملکـرد جهانی را فراهـم نموده انـد. وسـایل ارتباطی و 
اطاعاتـی، مسـافرت های قاره یـی و ابتـکاراِت بین المللـی و به طـور کل درنوردیده شـدِن 
مرزهـای جغرافیایـی، سیاسـی و ملـی، ایـن بـاور و ایـده کـه سـیارۀ زمین متعلـق به همۀ 
انسـان های سـاکِن آن اسـت را قوت بخشـید و به مفهوم اجتماع کاِن بشـری عینیت داد.

گسـترش ارتباطـات جمعـی و جهانـی به ویژه از طریـق انترنت، امکان گفت وگـو و تبادل 
دانـش در زمینه هـای متعـدد میـان مردم جهـان از جمله در مـورد تغییر سـبک زنده گی و 

معایب و محاسـِن آن را فراهم آورده اسـت. 
امـروزه مفهـوم »جهـان واحـد«ی کـه مـا در آن زنده   گـی می کنیـم، به واسـطۀ تجربـۀ 
مشـترکی کـه از انترنـت و رسـانه های همه گانی داریم، برجسـته گِی آشـکار یافتـه و مردم 
سراسـر جهـان می تواننـد همـۀ رویدادهـای جهانـی را  به طـور هم زمان مشـاهده و درک 

و دریافـت کنند.
پیشـرفت های پدیـد آمـده در عرصـۀ ارتباطـات و اطاعـات، بـا اقتصاد و صنعِت بسـیار 
پیچیـدۀ جهانـی در هم تنیده شـده اسـت. امروزه خریدهـا و فروش هـا در مقیاس جهانی 
و بـه شـیوۀ الکترونیک صـورت می گیرد و شـرکت های چندملیتی در کشـورهای مختلِف 
جهـان بـه دنبـال ایجـاد بـازار برای تولیـد بیشـتر، سـرمایه گذاری آسـان تر و پُرسـودتر و 

اسـتخدام نیـروی کار و منابِع ارزان تر اسـت. 
در کنـار پیشـرفت های پدیـد آمـده در آخریـن مرحلـه از جهانـی شـدن بـزرگ مقیـاس، 
رشـد آگاهی هـا و اطاعـات اکولوژیکـی و زیسـت  محیطی در مقیـاس جهانـی نیـز قابـل 
توجـه اسـت. تخلیـه و کاهـش الیـۀ ازن جـو زمیـن از طریـق فعالیت هـای صنعتـی و 
مصـارف خانه گـی، گرم شـدن زمیـن و کاهـش یـا انقـراض گونه های زیسـتی، سـه مورد 

برجسـته از ایـن آگاهی هـا و حساسیت هاسـت.  
ایـن آگاهی هـای جدیـد، گسـترش فراینـد صنعتـی شـدن، تمرکـز قـدرت اقتصـادی در 
شـهرهای جهانـی، افزایـش بی رویـۀ نـرخ شهرنشـینی، توسـعۀ ناپایـدار و بـروز انـواع 
بحران هـای محیـط زیسـتی در جهـان را مـورد توجه قرار می دهنـد و از ارتبـاط تنگاتنگ 
جهانـی شـدن بـا آلوده گـی محیط زیسـت و همچنین بی عدالتـی در توزیع آثارِ آن سـخن 
می گوینـد. از همیـن رو اسـت کـه مفاهیمـی مانند توسـعۀ پایـدار، بوم گرایـی و... به میان 

می آینـد. 

2ـ توسعۀ پایدار و ناپایدار
جهانی شـدن تـا کنـون بـا مفهوم »توسـعۀ ناپایـدار« قرین و همسـفر بوده اسـت. این نکته 
را نه تنهـا منتقدیـن جهانـی شـدنـ  کـه آن را یک پروژه و طـرح واره همراه بـا تهدیدها و 
خطـرات تلقـی می کننـدـ  می گوینـد؛ بلکـه کسـانی کـه نـگاه نرم تـِر پدیده یـی و یـا نگاه 
مثبـِت پروسـه یی بـه ایـن موضـوع دارند نیـز اذعان دارنـد و از توسـعۀ ناپایـدار در روند 
جهانـی شـدن انتقـاد می کننـد و در مقابـل بـر »توسـعۀ پایـدار« تأکیـد می ورزنـد. بـرای 
شـکافتن بیشـتر این بحث، الزم اسـت معناِی »توسـعۀ پایدار« و متقابًا »توسـعۀ ناپایدار« 

را روشـن بسازیم.
توسـعۀ پایـدار فراینـدی اسـت کـه طـی آن مـردمِ یک کشـور نیازهـای خود را بـرآورده 
می سـازند و سـطح زنده گـی خـود را ارتقـا می دهنـد، بی آن کـه از منابعی که به نسـل های 
آینـده تعلـق دارد، مصـرف کننـد و سـرمایه های آتی را بـرای تأمین خواسـت های آنی به 
هــدر دهنـد. بـا این حسـاب، توسـعه و پیشـرفت را زمانـی می تـوان »پایـدار« خواند که 
مخـرب نباشـد و امـکان حفظ منابـع ـ اعـم از آب، خاک، هـوا، منابع ژنیتیکـی، جانوری 

و... ـ را بـرای آینـده گان فراهم آورد. 

بخش سوم

دو. گسترۀ کاربردی جدید 
 زمانـی کـه ابرتمـدن اسـامی )الگـوی تمدنی    
کـه مجموعه یـی از حوزه هـای تمدنـی را در 
بـر دارد( در تمامـی شـاخه ها و زیرشـاخه های 
آن بـا تهاجـم چندگسـتره یی ابرتمـدن غـرب 
شـد،  روبـه رو  آن  زیرشـاخه های  تمامـی  در 
حـوزۀ  معنـای  در  نه تنهـا   »School« واژۀ 
»آمـوزش و پـرورش« بلکـه در حوزۀ »فلسـفی 
ـ ایدیولوژیـک« آن وارد حوزۀ تمدنی اسـامی 

گردید.
البتـه بایـد یـاد آور شـد کـه در پـی رنسـانس 
در مغرب زمیـن از یک سـو تحوالت فلسـفی و 
اجتماعـی به وقـوع پیوسـت و از سـوی دیگر، 
تحـوالت علمـی و صنعتی پدید آمـد. به دنبال 
آن، نگرش هـا و گرایش هایـی در جامعـه رخ 
نمـود و ایـن گرایش هـا صرفـًا بـه رشـته های 
عرصه هـای  بلکـه  نمانـد،  محـدود  علمـی 
سیاسـی،  فرهنگـی،  اجتماعـی،  گوناگـون 
ادبـی را در بـر گرفـت.  اقتصـادی، هنـری و 
غربیـان بـرای هریـک از ایـن گرایش هـا، واژۀ 
»school« را برگزیدنـد کـه معـادل آن را در 
زبـان عربـی و فارسـی، “مدرسـه” و “مکتـب” 

دادند. قـرار 
زبـان،  سـه  هـر  در  اصطـاح  ایـن  گرچـه 
اصطاحـی جدید اسـت، ولی نمی تـوان گفت 
مکتـب بـه معنـای عـامِ آن یعنـی گرایش هـای 
موجـود در درون یک رشـتۀ علمـی در فرهنگ 
کـه  چـرا  اسـت؛  بی سـابقه  امـری  اسـامی 
نمونه هـای روشـنی از گرایش هـا و نحله هـای 
رشـته های  در  متقابـل  و  رو  در  رو  به شـدت 
علمـی در تاریـخ اندیشـۀ اسـامی بـه چشـم 
می خـورد؛ ماننـد: طریقۀ اهـل رأی و قیاس در 
مقابـل طریقـۀ اهل حدیث در علـم فقه، مکتب 
اشـاعره در مقابـل مکتب معتزلـه در علم کام، 
مسـلک اخباریان در مقابل مسـلک اصولیان در 
http://www.( علم اصول و روش اسـتنباط

wikifeqh.ir/مکتـب- فقهـی(.
واژۀ  الروس  فرهنـگ  نمونـه،  عنـوان  بـه 
می نمایـد:  تعریـف  چنیـن  را   »School«
»مجمـوع اندیشـه ها و افـکار یک اسـتاد که در 
جمعـی نفـوذ یافتـه باشـد یـا یک نظر فلسـفی 
مجمـوع  همچنیـن  و  این هـا  جـز  و  ادبـی  و 
هنرمنـداِن یـک ملـت یـا یـک شـهر بـا عاقۀ 
خاصـی کـه در اجـرا و بیـان هنر دارنـد، مانند: 

مکتـب فرانسـه یـا مکتـب پاریـس یـا مکتـب 
https://www.vajehy�( «امپرسیونیسـت.

ab.com/dehkhoda/مکتـب(  
واژۀ  عرب زبانـان  مشـابه،  معنـای  همیـن  در 
گونه یـی  بـه  برده انـد:  بـه کار  را  »مدرسـه« 
أَو  الفاسـفۀ  مـن  جماعـٌۀ   : »الَمْدَرَسـُۀ  کـه: 
المفکریـن أَو الباحثیـن ، تَْعتنـق مذهبًـا ُمعیَّنًـا 
، أو تقـول بـرأُي مشـترک  هـو مـن مدرسـۀ 
https://www.  فـاٍن: علـی رأیـه وَمْذَهبِـه
almaany.com/ar/dict/ar-المدرسـة
ar/%D(. گروهـی از فیلسـوف ها، متفکریـن، 
پیـش  در  را  معینـی  کـه روش  پژوهش گـران 
گرفتـه باشـند یـا رأی مشـترک داشـته باشـند. 
ماننـد این که گفته شـود که که او از »مدرسـه؛ 
مکتـب« فانـی اسـت؛ یعنـی بـر رأی و روش 

اوسـت.
برابرواژه یـی را کـه شـاخۀ تمدنـی فارسـی – 
برگزیـد،   »School« واژۀ   برابـر  در  اسـامی 
واژۀ »مکتـب« بـود، بـه عنـوان نمونـه در برابر 
این کـه فارسـی زبانـان روشـنفکر کمونیسـت، 
می کردنـد،  صحبـت  کمونیسـم«  »مکتـب  از 
فارسـی زبانان روشـنفکر دین مـدار از »مکتـب 

اسـام« دم زدنـد.
برابرواژه یـی کـه شـاخۀ تمدنـی خراسـانی - 
افغانسـتان،  جغرافیایـی  گسـترۀ  در  اسـامی 
در برابـر »School« برگزیـد، در گام نخسـت 
در حـوزۀ »آمـوزش و پـرورش« بـود، بـه ایـن 
معنـا کـه آموزشـگاه های سـنتی را »مدرسـه« 
آمـوزش  اصلـی  محـور  آن  در  کـه  نامیدنـد 
نصـاب درسـی سـنتی و علـوم دینـی بـود، و 
اصلـی  محـور  کـه  را  مـدرن  آموزشـگاه های 
آمـوزش در آن نصـاب جدیـد بـا الگوبـرداری 
بـود،  ساینسـی  و  انسـانی  علـوم  و  غـرب  از 
 واژۀ »مکتـب« را قـرار دادنـد. بدیـن معنـا کـه 
مـا دو گونـه فارغ التحصیل داریم، یکی کسـانی 
کـه بـه درد وعـظ و فتوا و قضـاوت می خورند 
و در آموزشـگاه های سـنتی بـه نـام »مدرسـه« 
دیگـر  می شـوند.  و  می شـدند  دانش آموختـه 
کسـانی که به درد مدیریت، طبابت، مهندسـی، 
سیاسـت و... می خورنـد و در آموزشـگاه های  

بـه نـام »مکتـب« دانش-آموختـه می شـوند.
گسـترۀ  غـرب،   فکـری  ورود  گونـه،  بدیـن   
زندگانـی »دیـن« و »دنیـا« را از هم جـدا نمود. 
گسـترۀ  مبارزاتـی  و  ایدیولوژیـک  حـوزۀ  در 
اسـامی، در حوزۀ شـاخۀ تمدنی – خراسـانی 
اسـامی، جغرافیـای افغانسـتان،  موضـوع نیـز 
مبـارزان  کـه  گونه یـی  بـه  بـود،   همین گونـه 
را  دانشـگاه ها  و  مکاتـب  در  دانش آموختـه 
»مکتبـی« نامیدنـد و مبـارزان دانش آموختـه در 

نامیدنـد. »مدرسـه یی«  را  مـدارس 
ایـن روند یک نـوع تضـاد روش و ایدیولوژی 
و  حزب بنـدی  در  و  آورد  به وجـود  نیـز  را 
تنظیم سـازی دوران جهـاد و جنبش سـازی های 
نظامـی  سیاسـی  تحـوالت  و  آن  از  بعـد 
بـزرگ در  کشـور و راهبرد هـای قدرت هـای 
قبـال افغانسـتان سـخت تأثیـر گذاشـت. امـا 
سـوگ مندانه در حـوزۀ جغرافیایـی افغانسـتان، 
و  علمـی  ژرف  جایـگاه  نتوانسـت  واژه  ایـن 
فلسـفی و روشـنفکرانه پیـدا کنـد، درحالی کـه 
در حـوزۀ تمدنـی فارسـی– اسـامی، گسـترۀ 
جغرافیایـی ایـران جایـگاه ژرف پیـدا کـرد و 
از  و  انداخـت  بـه راه  را  کان  گفت وگو هـای 
فلسـفه و ایدیولـوژی بـه کام و فقـه راه پیـدا 

کـرد و امـروز در آن دیـار از مکتـب کامـی، 
فقهـی و... سـخن مـی رود.

هـدف ایـن اسـت کـه در توضیـح دانـش واژۀ 
»مکتـب« زیـاد فلسـفی نرویـم تـا از وضاحت 
کام نکاهیـم. ایـن تنهـا واژۀ مکتـب نیسـت 
در  غـرب  فکـری  ورود  و  تهاجـم  بـا  کـه 
جهـان اسـامی و حـوزۀ فارسـی زبان، معنـای 
کاربـردی در گسـترۀ جدیـد پیـدا کرده باشـد؛ 
منهـج،  دانش واژه هایـی چـون مسـلک،  بلکـه 
مدرسـه، سـبک، سـنت، نهضت، نظریـه، نظام، 
نحلـه، گرایش، شـیوه، طریقـه، روش و… نیز 
در معنـای اصلی شـان نابسـامانی پدیـد آمده و 

معانـی جدیـد یافته انـد.

د: سه تعریف گزیده از مکتب 
تفسـیر  بـه  ابتـدا  در  کـه  مجموعه یی سـت   .1
بایدهـا  و سـپس  می پـردازد  و جهـان  انسـان 
معیـن  و  مشـخص  را  انسـانی  نباید هـای  و 
بـه جهان بینـی  را  انسـان  نیـاز  می سـازد. هـم 
مرتفـع می کنـد و هـم یک نظـام ارزشـی برای 
می دهـد.  ارایـه  زیسـتن  چگونـه  و  زیسـتن 
و  جهان بینـی  مجموعـۀ  مکتـب  واقـع  در 

اسـت. ایدیولـوژی 
2. مکتـب فکـری پیکره بنـدی و رویکـردی در 
اندیشـه در حوزه یـی خـاص از دانـش اسـت 
کـه بـر بنیـاد زیربنایی تـر بنیـان شـده و بـرای 
و  رویکردسـاز  خـود  فکـرِی  فرآورده هـای 
جهت دهنـده اسـت. مکتـب فکـری در منظومۀ 
دانـش بشـری بـا مشـخصه های خود شـناخته 

می شـود.
چشـم انداز  اسـت  ممکـن  فکـری  مکتـب   
فلسـفی، اعتقادی، جنبشـی اجتماعـی، فرهنگی 
و یـا جنبشـی هنـری باشـد. همچنیـن ممکـن 
اسـت سـبک ویژه یـی در فلسـفه یـا هنـر یـا 
علـوم  و  انسـانی  علـوم  شـاخه های  دیگـر 
سیاسـی و پزشـکی و... را نتیجـه دهـد. اساسـًا 
یـا در روش شناسـی باشـد. به عبارتـی، افرادی 
نظریه پـردازی  بـه  مکتـب  یـک  حـول  کـه 
بایـد در یـک چیـز خصوصیـِت  می پردازنـد، 
مشـترک داشـته باشـند کـه ایـن خصوصیـت 
همـان پایـۀ نظـری و یـا روش تحقیـق اسـت.
و  متفکریـن  فیلسـوف ها،  از  گروهـی   .3
پیـش  در  را  معینـی  روش  کـه  پژوهش گـران 
گرفتـه باشـند یـا رأی مشـترک داشـته باشـند. 
ماننـد این که گفته شـود کـه که او از »مدرسـه؛ 
مکتـب« فانـی اسـت؛ یعنـی بـر رأی و روش 

اوسـت.

هـ: ویژه گی ها و کارویژه های مکتب 
بـر این اسـاس و با اسـتناد بـه توضیحات مورد 
اشـاره، می تـوان مهم تریـن ویژه گی هـای یـک 

مکتـب را به شـرح ذیل برشـمرد: 
1.   یک طرح جامع و منسجم است.

2.   اجزای آن نظام مند و هماهنگ است.
3.   دارای ویژه گی متمایزکننده است.

و  خـاص  جهان بینـی  دارای    .4
اسـت. آن  تحقـق  بـرای  دسـتورالعمل هایی 
5.  هم زمـان جنبه هـای مختلـف درون علمـی 
و برون علمـی را مـورد توجـه قـرار می دهـد.

6.  ضمن تعیین مسوولیت، الهام بخش است.
مشـخص  و ضوابـط  مـرز  و  حـد  دارای    .7

اسـت.

مکتب 
حنفیاِن 
جدید

بخش چهـارمدكتر هجرت اهلل جبرییلی

روح اهلل یوسف زاده
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اندیشـه های  کـه  را  اندوهـی  و  غـم  این کـه  بـرای 
افراطـی سـال های متمـادی بـر روح و رواِن مـا انبـار 
کرده انـد، از چهـره خـود بزداییم، در ذیل بـه نمونه یی 

از موضوعـاِت ایـن کتـاب می پـردازم.
اشاره به چشم

 امـام ابـن حـزم می گویـد: »پـس از کنایـه بـه سـخن 
گفتـن اگـر مـورد پذیـرش قرار گرفـت، نوبت اشـاره 
جایـگاه  اشـاره  ایـن  می رسـد،  چشـم  گوشـۀ  بـه 
سـتودنی یی داشـته و تأثیـر شـگفتی هـم می گـذارد 
کـه قطعـًا باعـث وصـل می گـردد... اشـاره به گوشـۀ 
یک چشـم، نشـانۀ بازداشـتن از کاری است، و سست 
گردانیـدان آن نشـانۀ قبـول می باشـد و نـگاهِ دوامـدار 
دلیـل بـر احسـاس درد و تأسـف بـوده و شکسـتن 

نـگاه، نشـانۀ شـادمانی و خوشـحالی اسـت...«.

مکاتبه و نامه نویسی
ابـن حـزم می گویـد: »پـس از اشـاره با چشـم، نوبت 
نامه نویسـی می رسـد و نامه هـا دارای نشـانه هایی اند... 
مناسـب اسـت کـه نامـه بـا لطیف تریـن شـکل تهیـه 
گـردد و بـا جذاب تریـن و نغزتریـن الفـاظ نگاشـته 
شـود... و حتـا رسـیدن نامـه بـه دسـت معشـوق و 
اطـاع یافتـن از آن، خـود دارای لذتـی بی نظیر اسـت 

کـه به حـد دیـدن معشـوق می رسـد... .
 امام در این باره چنین می سراید:

جواب اتانی عن کتاب بعثته
فسکن مهتاجا وهیج ساکنا

سقیت بدمع العین لما کتبته 
فعال محب لیس فی الود خائنا

فمازال ماء العین یمحو سطوره 
فیا ماء عینی قد محوت المحاسنا

غدا بدموعی اول الخط بینا 
واضحی بدمعی اخر الخط بائنا

ترجمه: پاسخ نامه یی که فرستاده بودم برایم رسید
آن نامـه، او را کـه نـاآرام بـود آرام کـرد و آرام را بـه 

هیجـان آورد
زمانی کـه آن نامـه را نوشـتم، بـا آب دیـده آبیاری اش 

کردم 
کار عاشـق این گونـه اسـت کـه در آن خیانـت وجود 

ندارد
همواره آب دیده سطرهای آن را نابود می کرد

نابـود  ای آب دیـده حقـا کـه زیبایی هـا را محـو و 
کـرده ای 

با آب دیده ام در بامدادان اول خط آشکار گردید
و در چاشتگاه با آب دیده ام آخر خط هویدا شد«.

بـه همیـن لحاظ ابـن حزم عاشـقان را توصیـه می کند 
کـه نامه هـای خـود را پـاره پـاره بفرسـتند تـا اگـر به 

دسـت دیگـری بیفتد، باعث رسـوایی نشـود!.
بـدون تردیـد کـه ایـن فقیـه بزرگـوار، اسـتاد در هنر 
عشـق بازی بـا زنـان بـوده اسـت. امـا آیـا می توانیـم  
»المحلـی« را فاسـق و بداخـاق و  صاحـب کتـاب 

بی حیـا بـه حسـاب آوریـم؟!
حـزم  ابـن  کـه  زنده گی انـد  حقایـق  این هـا  هرگـز، 
اندلسـی به آن ها اعتـراف کرده و در فضـای اجتماعِی 
بـازی کـه زنده گـی می کـرده، بـا آن سـروکار داشـته 
اسـت، بـدون این کـه احسـاس حیوانـی بـه شـهوت 
جنسـی کـه همواره بـا دیـدن زن برای برخی هـا زنده 
می شـود، مطـرح باشـد، کـه چنیـن چیـزی بـا اخاق 
حمیـده، جوان مـردی و خلق وخـوی عالـی منافـات 

دارد.
عبـادات  می نوشـتند،  کتـاب  دیـن  حـوزۀ  در  فقهـا 
و احـکام آن را شـرح می دادنـد و نیـز دنیـا را درک 
می کردنـد؛ بـه همین لحاظ دربارۀ عشـق و معاشـرت 
نیـز می نوشـتند کـه رقیبـان آن را ممنـوع می پندارنـد، 
امـا آن هـا بـه ایـن عقیـده بودنـد کـه نوشـتن در این 
زمینه هـا ممنوعیـت شـرعی نـدارد. بـه سـاز و آواز 
گـوش می دادنـد و در جشـن های عروسـی خلفـا و 
امیـران کـه بـه حـد افـراط در آن هـا خـرج می شـد، 
حضـور می یافتنـد و هرگـز مـردم را بـرای انقاب در 

برابـر آن هـا و تکفیرشـان دعـوت نکردنـد. کتاب های 
خدانابـاوران را می خواندنـد امـا به طاق شـدن زنان 
و  نمی کردنـد  صـادر  حکـم  اموال شـان  مصـادرۀ  و 
همـواره بـا آن هـا بـه بحـث و گفت وگو می نشسـتند 
و در اثـر ایـن گفت وگوهـا بـود کـه جهـان اسـام با 
فلسـفۀ یونان آشـنا شـد که این تعامل باعـث به وجود 
آمـدن جریان های عقلگـرا در خیرالقرون گردید، و در 
یک جـا و در یـک دیـوان بـا آتش پرسـتان، نصرانیـان 
و یهودیـان گردهـم جمـع می شـدند و هرگـز آن هـا 
را طـرد نمی کردنـد، و بـه علم الیقیـن می دانسـتند کـه 
خلفـا و امیران کارشناسـانی از آتش پرسـتان، نصرانیان 
و یهودیـان را اسـتخدام می کننـد امـا هرگـز بـر آن ها 
خشـم نگرفتـه و خواهـان عزل شـان نمی شـدند. آیـا 
عاقانـه اسـت کـه بگوییم فقهـا در آن عصـر از آیات 
قرآنـی و احادیـث نبـوی آگاهـی نداشـتند؟ بـاز در 
عصـر حاضـر جاهانی که بیشـتر از یـک و دو کتاب 
نخوانـده انـد و تمام داشـته های علمی شـان بیشـتر از 
چنـد حدیثـی نیسـت کـه آن هـا را طوطـی وار حفـظ 
کـرده و از فقـه آن هـم آگاهـی ندارنـد، می آینـد و 
بـا کمـال پُررویـی و بی حیایـی بـه تکفیـر دیگـران 

می پردازنـد.
 هـدف مـا از بیـان آنچـه گذشـت ایـن اسـت کـه به 
ایـن امـر اعتـراف کنیم کـه دنیـای جهان اسـام مانند 
دنیـای دیگران اسـت، در آن اموری سـت که نمی توان 
نادیدۀشـان گرفـت و بـه آن هـا اعتـراف نکـرد. دنیای 
اسـام آن گونـه کـه برخی هـا تصـور می کننـد، دنیای 
خیالـی نیسـت بلکـه دنیایی سـت کـه در آن لهـو و 
خوش گذرانـی و لـذت بـردن از نعمت هـای دنیـوی 
و سـاز و آواز و رسـم و موسـیقی و هنرهـای زیبـای 
دیگـر وجـود دارد. دنیـا چنـان اسـت کـه گنجایـش 
همـگان را دارد و آن هایـی کـه تصـور می کننـد پـس 
دینـی  قوانیـن  تطبیـق  و  خافـت  دولـت  ایجـاد  از 
کـور  ببرنـد،  بیـن  از  را  همه چیـز  ایـن  می تواننـد 
خوانده انـد. چـرا به جـای نابودسـازی هنـر، آن را بـه 
هنـر هدفمنـد تبدیل نکنیـم؟ چرا در برابر کسـانی که 
در زمینه هـای موسـیقی و هنـر و رسـم موهبـه دارند، 

موانـع ایجـاد کنیم؟ 
چـرا برخی هـا تصـور می کننـد کـه زنده گـی فقـط با 
مسـجد رفتـن رونـق می یابـد و همـواره مانـع آزادی 
دیگـران می شـوند و ایـن باعث می شـود کـه دیگران 

بخاطـر عنـاد و لجبـازی، راهـی را در پیـش گیرند که 
حتـا امـور طبیعـی را در خفـا انجام دهنـد؟ نمونه های 
بـارز آن را در حاکمیـت طالبان در گذشـته و خافت 
داعـش و حاکمیـت والیـت فقیـه در ایـران می بینیـم، 
آزاداندیشـان  و  جوانـان  از  خیلـی  کـه  گونه یـی  بـه 
به خاطـر لجاجـت و عنـاد در برابـر دیکتاتـوری ایـن 
حکومت هـا دین سـتیز شـده انـد! جالب تـر از همـه 
سـال های  در  دینـی  گروه هـای  از  برخـی  این کـه 
اخیـر از آزادی هـای موجود اسـتفاده کـرده و در برابر 
هرچیـزی کـه خاف میل شـان بود راهپیمایـی کردند، 
درحالی کـه اگـر در سـایۀ امـارت ما عمـر و خافت 
داعـش چنیـن کاری را می کردنـد، بـه اتهـام بغـاوت 
می گردیـد!  آویـزان  چهارراهی هـا  در  سرهای شـان 
این کـه  به خاطـر  را  راهپیمایـی  ایـن  این هـا  امـا 
مانـع کنسـرت آوازخوانـی شـوند بـه راه انداختنـد و 
شـعارهای مـرگ را سـر دادنـد، امـا تـا کنـون دیـده 
اسـتبداد،  ظلـم،  برابـر  در  گروه هـا  ایـن  کـه  نشـده 
تبعیـض نـژادی و فسـاد حاکمـان کشـور و انتحـار و 
انفجـار گروه هـای دینـی راهپیمایی یی کرده باشـند. از 
عملکـرد ایـن گروه هـا دانسـته می شـود کـه آن هـا در 
اوج فسـاد اخاقـی قـرار دارنـد، به خاطـر آوازخوانی 
زن و یـا مـردی زمیـن و زمان را به شـور می آورند اما 
به خاطـر کشـتن نمازگـزاران توسـط گروه هـای دینی 

در مسـاجد و بازارهـا لـب بـه سـخن نمی گشـایند!
فقهـای اسـام در گذشـته ها بـه ویـژه در سـده های 
نخسـتین بـا حقایـق دنیـای اسـام خـود را وفـق 
داده بودنـد، بـه همیـن لحاظ با سـعۀ صدر بـه آواز و 
موسـیقی گـوش می دادنـد و از آن لـذت می بردنـد و 
بـا مخالفیـن فکـری خـود بـه گفت وگـو می پرداختند 
امـا هیچگاهـی آن هـا را بـه کفـر متهـم نمی کردنـد 
تشـویق  بـرای  تروریسـتی  روش هـای  از  هرگـز  و 
مـردم ضـد مخالفیـن اسـتفاده نمی نمودنـد، و صدهـا 
هـزار مسـلمان بـدون این کـه خافتی داشـته باشـند، 
زنده گـی خـود را بـه پیـش می بردند و کسـی نبود که 
آن هـا را به مـردن جاهلیت تهدید کنـد، و فرمانروایان 
را می دیدنـد کـه بـه غیـر مـا انـزل اهلل حکـم می کنند 
امـا آن هـا را کافـر و جامعۀشـان را جامعـۀ جاهلـی 
نخواندنـد و در برابـر برادران دینی خـود اعان جهاد 
ننمودنـد. علـت آن ایـن بـود کـه آن هـا بر خویشـتن 
اعتمـاد داشـتند و بـه اصطـاح عامیانـه، سـِر خـود 

حسـاب می کردنـد و توانایـی آن را داشـتند کـه چارۀ 
مناسـبی تقدیـم کننـد تـا بتوانند بـا وضعیـت موجود 

در جامعـه کنـار آیند.
درون  از  نیسـتند،  این گونـه  امـروز  مسـلمانان  امـا 
بـا  شـدن  روبـه رو  توانایـی  و  خورده انـد  شکسـت 
دشـمِن واقعـی را از دسـت داده انـد، به همیـن لحاظ 
دشـمنان واقعـی را تـرک کـرده و میله هـای تفنـِگ 
و  گـروه  از  کـه  مسـلمانانی  بـر سـینه های  را  خـود 
جماعـت آن هـا نیسـتند و ماننـد آن ها فکـر نمی کنند، 
نشـانه گرفته انـد و هرازگاهـی مخالفیـن فکـرِی خود 
را بـه سـیکوالر بـودن، بی دیـن بـودن و مستشـرق 

بـودن متهـم می کننـد. 
اعتمـاد بـه نفـِس گذشـته گان باعـث به وجـود آمـدِن 
تمـدن اسـامی شـد امـا شکسـت درونـِی مسـلمانان 
عصـِر حاضـر باعث انـزوا و عقب مانده گی مسـلمانان 
گردیـد. آن هـا نه تنهـا نتوانسـته اند تمدنی ایجـاد کنند 
برابـر تمدن سـازی دیگـران  بزرگـی در  مانـع  بلکـه 
شـده اند. بـه ایـن بـاورم تـا زمانی کـه عقانیـت دینی 
بـه همیـن حـال و وضعیـت متحجرانـه باشـد، هرگز 

تمدنـی ایجـاد نخواهد شـد. 
جامعـۀ مسـلمانان نیـاز بـه پایه گـذاری روح مـدارای 
بتواننـد زنده گـی  دینـی و اجتماعـی دارد تـا مـردم 
طبیعـِی خـود را بـدون دلهـره و اضطـراب بـه پیـش 
ببرنـد، جامعـۀ اسـامی نیـاز دارد کـه فرزندانـش بـه 
گونـۀ طبیعـی به مسـجد رفت وآمد داشـته باشـند کما 
این کـه بـه موسـیقی پاک و هنـر بلند نیز گـوش دهند 

و عاقه داشـته باشـند. 
به امید آن روز! 
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موافقان غنی چگونه 
مخالف او شدند؟

حملهبهمسعودحسینیجدًابررسیشود

د وليس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو 

لپاره نوې نېټه اعالن شوه

مسـعود حسـینی، تصویـر بردار 
از  اسوشـیتدپرس  خبرگـزاری 
یـک حادثـۀ مسـلحانه در کابل 

جـان به سـامت بـرد
کننـدۀ  )حمایـت  نـی  دفتـر 
رسـانه های آزاد در افغانسـتان( 
اسـت  گفتـه  خبرنامه یـی  در 
فوتـو  حسـینی،  مسـعود  کـه 
ژورنالیسـت )عـکاس خبـری( 
برنـدۀ  کـه  کشـور  معـروف 
»پولیتـزر«  بین المللـی  جایـزۀ 

حمـل،  هشـتم  می باشـد،  شـب 
حوالی سـاعت 7 شـام در شـهر کابل مورد 
حملـه افراد مسـلح ناشـناس قـرار گرفت، 
آسـیب  خـودش  بـه  خوش بختانـه  امـا 

اسـت. نرسـیده 
از قـول آقـای حسـینی نگاشـته کـه  نـی 
لحظـات بعدتـر از حادثـه ، آقـای حسـنی 
در صحبـت بـا دفتـر نـی گفتـه اسـت کـه 
“ بـا موتـر خـودم در مرکـز شـهر کابل در 
مسـلح  افـراد  کـه  بـودم  راننده گـی  حـال 
جلـو موتـرم را گرفتنـد، اما توانسـتم بدون 
این کـه بـه مـن آسـیب برسـد؛ با موتـرم از 

نـزد ایـن افراد فـرار کنـم” .
دفتـر نـی حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان، از حملـه بـه جـان ایـن عکاس 
کابـل  پولیـس  از  و  نگـران شـده  خبـری 
شناسـایی  بـرای  زمینـه   در  می خواهـد 

حملـه کننـده گان، اقدام جدی نمـوده واین 
قضیـه را بـه صـورت همه جانبه بررسـی و 
نتیجـۀ آنـرا بـا جامعـۀ رسـانه یی در میـان 

رند. بگذا
دفتـر نـی گفتـه که حکومـت افغانسـتان و 
بـه ویـژه پولیـس در امر تأمیـن امنیت تمام 
شـهروندان کشـور مسـوول بـوده و چـون 
هسـتند؛  آسـیب پذیر  بیشـتر  خبرنـگاران 
ایـن مسـوولیت چنـد برابر بیشـتر بردوش 

نیروهـای امنیتـی می باشـد.
جهانـی  جایـزۀ  برنـدۀ  حسـینی  مسـعود 
»پولیتزر« در سـال 2012 شـده است. آقای 
حسـینی بـا رسـانه های مانند مجلـه آلمانی 
کار  تایمـز  سـاندی  روزنامـه  و  اشـپیگل 
کـرده و در سـال 2007 به عنـوان خبرنگار 
عـکاس، کارش را بـا خبرگـزاری فرانسـه 

کرد. آغـاز 

ــیون  ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

وايــي، د ولــي جرګــې او ولســوالیو شــوراګانو 

انتخابــات بــه د روان ملریــز کال د میــزان د 

ــررسه يش. ــه ت ــه ۲۸ نېټ ــتي پ میاش

د دغــه کمېســیون یــوه غــړي ســید حفیــظ اللــه 

هاشــمي د جمعــې پــه ورځ »د ۱۳۹۷ کال د 

وري پــه ۱۰ مــه« ازادي راډيــو تــه وویــل، دغــه 

ــه بدلېدونکــې ده. ــه وروســتۍ او ن نېټ

نوموړي وویل:

لپــاره  ټاکلــو  د  نېټــې  نــوې  د  انتخاباتــو  »د 

ــو  ــو ی ــړی و، ترڅ ــل ک ــم کار پی ــوي ټی ــوه ن ی

ــي،  ــه وټاک ــه ورت ــې نېټ ــه بدلېدونک ــي او ن عم

کمېســیون هــم وررسه منلــې او د نــوې پرېکــړې 

پــه اســاس، د ولــي جرګــې او ولســوالیو 

د  کال  ملریــز  روان  د  انتخابــات  شــوراګانو 

ــږي.« ــررسه کې ــه ت ــه ۲۸ م ــتي پ ــزان د میاش می

ــوي  ــه ک ــیون ژمن ــواک کمېس ــو خپل د انتخابات

چــې د ولي جرګــې او ولســوالیو شــوراګانو د 

انتخاباتــو د تــررسه کېــدو لپــاره الزم چمتووالــی 

نیــول شــوی.

دغــه کمېســیون همدارنګــه ټینــګار کــوي چــې 

د ګامرنــې پروســیې پــه بشــپړېدو رسه، د یــادو 

انتخاباتــو لپــاره د خلکــو د نــوم لیکلــو بهیــر د 

حمــل د میاشــتې پــه ۲۵ مــه پیلېــږي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې لــه دې وړاندې 

د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د 

ولــي جرګــې او ولســوالیو د شــوراګانو د 

ــان  ــز کال د رسط ــه د ۱۳۹۷ ملری ــو نېټ انتخابات

د میاشــتې ۱۶مــه اعــان کــړې وه.

ــې  ــږي چ ــال بدلې ــې مه ــه داس ــو نېټ د انتخابات

تــردې وړانــدې د مــي وحــدت حکومــت 

مرشانــو پــه کراتــو ټينــګار کــړی و چــې د ټاکنــو 

ــای. ــه  يش رات ــون ن ــڅ بدل ــې هې ــه ک ــه نېټ پ

همدارنګــه نړېوالــې ټولنــې، ســیايس څېــرو او 

ــګار رسه  ــه ټين ــټونو پ ــار بنس ــو د څ د انتخابات

ــوالیو  ــې او ولس ــي جرګ ــې د ول ــي وو چ وی

د شــوراګانو انتخابــات بــه د ۱۳۹۷ ملریــز کال 

ــررسه يش. ــه ت ــه ۱۶ م ــتې پ ــان د میاش د رسط

ــه  ــدې پ ــوده وړان ــه م ــه څ ــه دې رسه هممهال ل

ــه  ــس ل ــان ب ــفیر ج ــکا س ــې د امری ــل ک کاب

ــر  ــې پ ــه ک ــړې مرک ــه ځانګ ــو رسه پ ازادي راډی

ــې  ــي جرګ ــتان د ول ــت د افغانس ــل وخ خپ

او ولســوالیو شــوراګانو د انتخاباتــو پــر تــررسه 

ــړی و. ــګار ک ــدو ټنی کې

د ولــي جرګــې رئیــس عبدالــرؤف ابراهیمــي 

هــم ویــي چــې نــور ورتــه د انتخاباتــو د نېټــې 

بدلېــدل د منلــو نــه  دي.

خــو پــه ورتــه وخــت کــې د افغانســتان لپــاره د 

ملګرونــو ملتونــو ځانګــړي اســتازي تدامیچــي 

یاماموتــو د امنیــت شــورا پــه ناســته کــې ویــي 

چــې د ولي جرګــې او ولســوالیو شــوراګانو د 

انتخاباتــو د تــررسه کېــدو لپــاره الزم چمتووالــی 

نــه دی نیــول شــوی.

د ولــي جرګــې د اوســنیو وکیانــو کاري دوره 

د ۱۳۹۴ کال د چنــګاښ پــه میاشــت کــې پــای 

تــه رســېدلې، خــو حکومــت ونــه کــړای شــول 

چــې پــه خپــل وخــت ټاکنــې تــر رسه کــړي.

پــه همــدې حــال کــې د انتخاباتــو د څــار 

یــو شــمېر بنســټونه لــه دې ډلــې فیفــا یــا 

انتخاباتــو  عادالنــه  او  ازادو  د  افغانســتان  د 

مؤسســه وايــي، د انتخاباتــو پــه نېټــې کــې بیــا 

ځلــې ځنــډ ورتــه د منلــو وړ نــه دی.

د دغــه بنســټ اجرائیــوي رئیــس یوســف رشــید 

پــه دې اړه وویــل:

ــوې نېټــې رسه موافــق  ــه ن ــو ل ــږ د انتخابات »مون

ــه یــوو، ولــې تراوســه عمليــايت مرحلــه پیــل  ن

شــوې نــه ده او پکــي ځنــډ رامنــځ تــه شــوی، 

کــه چېــرې کــوم قانــع کوونکــی دلیــل موجــود 

وای، مونــږ تــرې هرکلــی کاوه، خــو زمونــږ 

پــه انــد د ولــي جرګــې او د ولســوالیو د 

ــه د ولســمرشۍ  ــډ ب ــو ځن شــوراګانو د انتخابات

ــړي.« ــره ک ــم متأث ــه ه ــو نېټ د انتخابات

د ښــاغي رشــید پــه بــاور، د ولــي جرګــې او 

د ولســوالیو د شــوراګانو د انتخاباتــو ځنــډ بــه د 

ولســمرشۍ د انتخاباتــو نېټــه هــم متأثــره کــړي 

او پــه وینــا یــې، دا بــه د ســیايس کړکېــچ ســبب 

يش.

عطـا محمـد نور یکـی از مخالفان اشـرف غنی، 
سـر انجـام توانسـت حکـم آقـای غنـی را در 
مـورد تقـرر محمـد داود بـه عنـوان والـی بلـخ 
پس بزنـد و بیـش از سـه مـاه کرسـی والیـت 
تـا  نفـع خـود محفـوظ نگهـدارد  بـه  بلـخ را 
این کـه فـردی از همکاران نزدیک اش )اسـحاق 
رهگـذر( را به عنوان جاینشـین خـود به رییس 
ایـن  بـه  و  بقوالنـد  ملـی  وحـدت  حکومـت 
طریـق اختـاف میـان ارگ - و بلخ پس از سـه 

مـاه بـه پایان رسـید.
ایـن یکـی از نمونه هـای مخالفـت و موافقـت  
در دولـت وحـدت ملی اسـت. از شـکل گیری 
دولـت وحـدت ملـی بـه ایـن طـرف  هـردو 
سـتون دولـت موجود )  تیم  ریاسـت جمهوری 
و  برداشـتند  تـرک  اجرایـی(  ریاسـت  تیـم  و 
اختافـات درون تیمـی از یـک طـرف و رویـا 
جانـب  از  جمهـوری  ریاسـت  تیم هـای  روی 
دیگـر واقعیـت رابطـه سیاسـی و دولتـی دولت 

وحـدت ملـی را ترسـیم کـرده اسـت. 
در آغـاز اختـاف عطـا محمـد نـور بـا داکتـر 
و  همگرایـی  و  اصاحـات  تیـم  در  عبـداهلل 
کنـار زدن جنـرال دوسـتم و احمدضیا مسـعود 
و  بـارز  نمونه هـای  تـداوم  و  تحـول  تیـم  از 
روشـن از متاشـی شـدن زود هنـگام تیم هـای 
پیشـتاز انتخابـات 93 اسـت. امـا در ادامـه ایـن 
اختاف هـا تیـم تحـول و تـداوم کـه قـدرت 
را خـاف توافق نامـۀ سیاسـی بـه نفـع خودش 
همگرایـی  و  اصاحـات  تیـم  و  کـرده  حفـظ 
متـن  از  را  اجرایـی  ریاسـت  نماینده گـی  بـه 
تصمیـم گیری هـا منـزوی کرده اسـت نیز دچار 
اختاف هـای چنـد پارچـۀ درون تیمـی شـده 

 . ست ا
بـه  تـداوم کـه  تیـم تحـول  در قـدم نخسـت 
ریاسـت حمهـوری رسـید یـک مربـع شـکل 
پشـتون،  بـه  متلـق  مـداران  از سیاسـت  یافتـه 
ترتیـب تقسـیم  بـه  تاجیـک  ازبیـک هـزاره و 
بنـدی کرسـی در بـاال بـود، در نخسـتین قدم با 
حـذف جنـرال دوسـتم و احمد ضیا مسـعود و 
تضعیـف صاحیت های سـرور دانـش به عنوان 
معـاون دوم رییـس جمهور کامَا یـک تیم تک 
قومـی و خـاص شـد. امـا ادامـۀ سیاسـت های 
اتخـاذ  و  گیـری  تصمیـم  حلقـۀ  تنگ سـازی 
سیاسـت های تنگ نظرانـۀ قومی در ارگ سـبب 
شـد تـا متحـدان پشـتون در تیم تحـول وتداوم 
نیـز در برابـر آقای غنی در سـومین سـال کاری 

او قـرار گیرنـد.
ظاهـر  پیشـین،  جمهـور  رییـس  حامدکـرزی 
عبدالرحیـم  ننگرهـار،  مـردم  نماینـده  قدیـر 
ایوبـی نماینـدۀ مـردم قندهار، همایـون همایون 
معـاون مجلس نماینده گان و جنـرال عبدالرازق 
فرمانـده پولیـس قندهار که از متحدان برجسـتۀ 
پشـتون تبـار آقـای غنـی در زمـان کارزارهـای 
انتخاباتـی بودنـد، در برابـر او قـرار گرفتـه و 

حکومـت غنـی را بـه سیاسـت تفرقـه انـدازی 
متهـم می کنند. سیاسـت تـک محور آقـای غنی 
بـه رغـم متحـدان پشـتون اش سـبب جدایـی 
هم پیمانـان تاجیـک و ازبیکتبـاری او نیـز شـده 

 . ست ا
چنانچـه در نشسـتی کـه سـه هفته پیـش تحت 
عنـوان »حزب ایتـاف نجات مردم افغانسـتان« 
کـه از طـرف همایـون همایـون معـاون مجلس 
نماینـده گان، ظاهـر قدیر،عبدالرحیـم ایوبـی و 
اللـی حمیـدزی در کابـل برگـزار شـد. اعضای 
ایـن  جریان کـه از متحدان اصلـی تیم تحول و 
تـداوم بودنـد. رهبـری حکومت را به سیاسـت 
حـذف گرایانـه و تفرقـه انـدازی متهـم کردند.  
نماینـده مـردم قندهـار در  ایوبـی  عبدالرحیـم 
ایـن نشسـت غنـی را بـه دامـن زدن بـه تفرقـه  
میـان شـهروندان متهم کـرد و گفت: افغانسـتان 
سـرزمین تمـام شـهروندان افغانسـتان و هیـچ 
قومـی بـه تنهایـی نمی توانـد بـه ایـن سـرزمین 
حاکمیـت کنـد و بـه یک تـازی بـه پیـش برود.  
آقـا ایوبـی بیـان داشـت کـه پشـتون ها بـا در 
آغـوش گرفتـن سـایر اقـوام تاجیـک، هـزاره، 
بـا  می تواننـد   ،.... و  پشـه یی  ایمـاق  ازبیـک، 
و  ترقـی  طـرف  بـه  را  وطـن  ایـن  همدیگـر 
پیشـرفت ببرنـد، امـا درصـورت ایجـاد نکردند 
چنیـن همدلـی مـا نمی توانیـم بـه موفقیت  الزم 

دسـت یابیـم.
او گفـت پشـتون ها بایـد بـا همدیگـر پذیـری 
بـا سـایر شـهروندان، ایـن کشـور را به طـرف 
غیـر  در  و  کننـد  رهنمایـی  ثبـات  و  سـامتی 
نمی تواننـد  تنهایـی  بـه  پشـتون  ها  صـورت 
چالش هـای موجـود را مهـار کننـد و بـا ایـن 
صـورت در آینـده نیـز بـا بحـران و چالش های 

زیـادی روبـرو خواهیـم شـد.
او گفـت: انحصـار و تک تـازی اوضـاع کشـور 
را بیشـتر از پیـش بـه بحـران و چالـش مواجـه 

می سـازد. 
او بـا تأکیـد افزود که حکومـت در انحصار یک 
قـوم خاص قـرار گرفته اسـت، رییـس جمهور 
پشـتون، رییـس امنیـت ملـی پشـتون، رییـس 
پشـتون،  کل  دادسـتان  پشـتون،  عالـی  دادگاه 
وزیـر دفـاع پشـتون، سـفیرهای افغانسـتان در 
شـش کشـور تأثیر گـذار) پاکسـتان، هند، چین، 
امریـکا، آلمان، روسـیه، فرانسـه( و ....، پشـتون 
هسـتند. امـا ما سـایر اقـوام افغانسـتان تاجیک. 

هـزاره، ازبیـک و ...، مامـت می کنیـم.
هم چنـان، همایـون همایـون در ایـن نشسـت، 
رهبـری حکومـت را به دامـن زدن تفرقـه میان 
اقـوام کشـور متهـم کـرده و گفـت: من تأسـف 
می کنـم کـه بـه این تیـم از مردم رای خواسـتم.
 آقـای همایـون کـه یکـی از نماینده های خاص 
آقـای غنـی در زون جنـوب بود، امـا از کمپاین 
بـه او پشـیمان اسـت و می گویـد: مـا  کـردن 
مبـارزه با فسـاد را ازشـورای ملی آغـاز کردیم، 

امـا آقـای غنـی این قضیه را سیاسـی می سـازد. 
به خاطـر ایجـاد ایـن نظـام مـا بـه اشـرف غنی 
کمپایـن کردیـم، امـا مـا نمی دانسـتیم کـه آقای 

غنـی در بسـیار موارد کاذب اسـت. 
او گفـت: وقتی ما به همرای اسـتاد عطا، جنرال 
رازق و ... افـراد و اشـخاص سیاسـی صحبـت 
می کنیـم، نـزد دولـت کار بدی انجـام دادیم، اما 
وقتـی آقـای غنـی دوسـتم را بـه  عنـوان معاون 

اول خـود می گمـارد هیچ مشـکلی نیسـت.
 بـه گفتـۀ او، خیاط هـا )فیسـبوک چلونکی  هـا( 
ارگ دفـاع از نظـام نا مشـروع خود را مشـروع 
می داننـد و در مـورد مـا و تیـم ایجـاد شـدۀ ما 
در رسـانه ها اجتماعـی هـر چـه کـه خواسـتند 

می نویسـند. 
او گفـت: مـن فارسـی صحبـت می کنـم چـون 
فارسـی زبـان مـادری و زبـان وطنم اسـت و به 
هیـچ کسـی اجازۀ دخالـت نمی دهم کـه بگوید 

همایـون چـرا فارسـی صحبـت می کند.  
بـه  دامـن زدن  از  انتقـاد  بـا  همایـون  آقـای 
موضوعـات قومـی توسـط رهبـری حکومـت 
خطاب به شـهروندان جنوبی و مشـرقی کشـور 
گفـت: شـهید هایی کـه همـه روزه در والیت ها 
جـان می بازند از تمام اقوام افغانسـتان هسـتند، 
امـا رهبـران افغانسـتان بـه تضاد دامـن می زنند، 
در حالـی کـه فرزندان شـان تـا هنوز افغانسـتان 

ندیده انـد.
از سـویی هـم، ظاهـر قدیـر در ایـن نشسـت با 
انتقـاد از گلبدیـن حکمتیـار رییـس شـاخۀ غیر 
رسـمی حـزب اسـامی، گفـت: پیشـینۀ  کاری 
تعصبـات  بـه  زدن  دامـن  حکمتیـار  گلبدیـن 
قومـی  وسـمتی بـوده اسـت. او افـزود: آقـای 
اقـوام  میـان  تفرقه انداختـن  اکنـون  حکمتیـار 
ایـن سـرزمین را در ذهـن دارد و همـه روزه 
تعـرض  کشـور  مختلـف  شـهروندان  بـاالی 
زبانـی می کنـد. حکمتیـار گاهی بـاالی تاجیک، 
ازبیـک، هزاره و تمـام اقوام افغانسـتان می تازد.
 او بـا تأکیـد افـزود کـه آیـا رهبری ایـن چنین 
مـی باشـد؟ شـخصَا خـودم نـه این قسـم رهبر 
را می شناسـم، نـه قبـول دارم و نه به سـخنانش 

ارزش می دهـم. 
هم چنـان اللـی حمیـدزی نیـز در ایـن نشسـت 
گفـت: آقـای حکمتیار گاهـی بـه نماینده گی از 
پاکسـتان حـرف می زنـد و گاهـی بـاالی اقـوام 

زبانـی می کند. تعـرض 
آقـای  کـه  روزی  از  گفـت:  حمیـدزی  آقـای 
حکمتیـار بـه روند صلح پیوسـته ما شـاهد هیچ 
پیشـرفت و تغییـری در ایـن رونـد نبوده ایـم و 
هیـچ مخالفـی بـه صلـح ملحـق نشـده  و حتـا 
رهبـری  بـه  اسـامی  حـزب  فرماند ه  هـان 
حکمتیـار سـاح های خـود تسـلیم نکرده اند و 

آغـاز کرده انـد. را  اختطـاف 

ابوبکر صدیق
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ورزش
منوچهر فرادیس

از »برژنف جان تا کشور دوست امریکا«
کــودک کــه بــودم، در خانــۀ اغلــب کابلی هــای حزبــی 
ــران روســی نصــب  ــه رهب ــف و بقی ــای برژن عکس ه
ــیه  ــا روس ــتی ب ــه دوس ــت و ب ــرار داش ــان ق ــا روی میزش ــود ی ب
ــود و هــر آن چــه از  ــود ب ــد و نام هــای روســی م افتخــار می کردن
روســیه می آمــد، غایــت عظمــت بــود و نــوآوری. امــا امــروز بــرای 
ــژه( و  ــه وی ــو، روزنامه هــا ب ــون، رادی اغلــب اهــل رســانه )تلویزی
جوانــان و وزیــران تحصیــل کــردۀ امریکایــی مــا، بهشــت موعــود 
ــی اســت و  ــکا می رســد، عال ــکا اســت و هــر آن چــه از امری امری
درســت. حتــا جنایــت امریــکا هــم لطفــی اســت در حــق جهــان 

ــان. و جهانی
ــیه  ــه حاش ــًا ب ــروز کام ــل ام ــت مث ــگ و هوی ــروز فرهن ــه دی البت
ــه فرهنــگ ارج می گذاشــت و  ــا ب ــود و دولــت روســی م ــه ب نرفت
کار می کــرد، امــا نســل امــروز مــا، نســل بی خاصیــت، بی هویــت، 
ــا  ــی م ــت امریکای ــت و دول ــده اس ــه ش ــأب و بی ریش امریکایی م
هــم کامــًا بی پــروا و بی برنامــه در عرصــه فرهنگــی اســت. ایــن 
ــیده  ــر و باکش ــرزمین باخی ــن س ــده ای ــن و آین ــل م ــرای نس ب

خطرنــاک و مهلــک اســت.

ملک ستیز

روابــط غــرب بــا روس هــا پــس از آنکــه مســکو بــر 
جاســوس های دوجانبــۀ مقیــم در بریتانیــا حملــه کــرد، 
ــی  ــران اصل ــت. بازیگ ــده اس ــه دی ــدت صدم ــه ش ب
ــه  ــم ب ــکا، اروپایی هــا و کانادایی هــا تصمی ــه شــمول امری غــرب ب
ــه  ــا حمل ــد. روس ه ــرده  ان ــی را ک ــات روس ــراج 100 دیپلوم اخ
بــه مخبــران لنــدن را انــکار می کنــد. این کــه واقعیــت چــه 
اســت، در چهاردیوارهــای تاریــک اســتخبارات پنهــان اســت، امــا 
چیــزی کــه آشــکار اســت، ایــن اســت کــه بحــران روابــط سیاســی 
میــان غــرب و روســیه گســترده شــده اســت. اخــراج دیپلومــات، 
منزجرتریــن برخــورد سیاســی دولت هــا در سیاســت خارجــی بــه 

ــد. ــمار می آی ش
ــرب  ــان غ ــع می ــای تقاط ــن جغرافی ــی از مهم تری ــتان یک افغانس
ــر  ــر وضعیــت افغانســتان بی تأثی ــا روســیه اســت. ایــن بحــران ب ب
ــود. پوتیــن آدم زیــرک و خطرناکــی اســت. اوکراییــن،  نخواهــد ب
افغانســتان، ایــران، ســوریه، عــراق و کوریــای شــمالی کارت هــای 
ــه  خــود  ــرب ب ــر غ ــرای فشــار ب ــن را ب ــه پوتی ــی هســتند ک بازی
جلــب خواهــد کــرد. چه گونــه از ایــن بحــران بــرون قــرار 
ــال دارد! ــی و فع ــی حرفه ی ــه دیپلوماس ــاز ب ــن کار نی ــت؟ ای گرف

اسماعیل فروغی

بی طرفی ضامن ثبات در افغانستان است 
اخیــراً دولــت افغانســتان طــی اعامیه یــی، در قضیــۀ 
تنــش میــان ســعودی و ایــران بــر ســر یمــن، جانــب 
ــان  ــن و حامی ــای یم ــوی حوثی ه ــه نح ــه، ب ــعودی را گرفت س
ایرانی شــان را انتقــاد و نکوهــش کــرده اســت. ایــن رویۀ سیاســی 
وزارت امــور خارجــۀ افغانســتان کــه در زیرســایۀ ماقات هــای 
ــی  ــعودی و امریکای ــتان، س ــات افغانس ــان مقام ــری می ــر س اخی
ــفته و  ــت آش ــرای وضعی ــودی ب ــچ س ــه اســت، هی ــکل گرفت ش
ــای  ــه دولت ه ــد ک ــه می دانن ــت .هم ــد داش ــا نخواه ــاج م محت
ــت  ــا دول ــش ب ــاد تن ــی ازدی ــعودی در پ ــتان س ــکا و عربس امری
ــق هســته یی »برجــام«  ــد از تواف ــکا می خواه ــتند. امری ــران اس ای
ــتان  ــته یی و عربس ــراییِل هس ــا اس ــتی ب ــده، در هم دس ــارج ش خ
ســعودِی بلندپــرواز، بــا زور و بــه بهانه هــای گونه گــون، آن 
ــن  ــه ای ــی ب ــد؛ متک ــتقیم کن ــگ مس ــۀ جن ــور را وارد معرک کش
ــه خــود  ــز شــکل دیگــری ب ــگ در افغانســتان نی نقشــۀ راه، جن

خواهــد گرفــت.
ــد از راه کشــور مــا نیــز  امریــکا، انگلیــس و ســعودی آرزو دارن
بــه ایــران صدمــه وارد کننــد. شــاید امریــکا و ســعودی بخواهنــد 
مــا را نیــز بــه نحــوی )مســتقیم یــا غیــر مســتقیم( وارد معرکــه 
ــودش را در  ــه خ ــراق ک ــم ع ــادی، صدراعظ ــدر عب ــد. حی کنن
ــان  ــد، پــس از داغ شــدن تنــش می ــا می بین ــد م ــی مانن مخمصه ی
ــه:  ــت ک ــته اس ــام داش ــل اع ــیارانه از قب ــکا، ُهش ــران و امری ای
ــران  ــکا و ای ــن امری ــری بی ــش و درگی ــم از تن ــن می خواه »...م
ــی  ــا بی طرف ــت ت ــل اس ــان کاب ــر حاکم ــاال ب ــم...« ح دور بمان
ــدر  ــد حی ــم همانن ــرده، کم ازک ــظ ک ــتان را حف ــوی افغانس عنعن
ــای  ــا موضع گیری ه ــرده، ب ــل ک ــیارانه عم ــی و ُهش ــادی، مل عب
ــر  ــاه کننده ت ــای تب ــا را در دام جنگ ه ــه، م ــۀ جانب داران نابخردان

ــد . ــر نیندازن ــتر گی ــی بیش و بی ثبات

مسی      با         بارسلونا         
تمرین کرد

سوروخین:

ی  ز ه سا د ما آ ن  ا نگر فیفا 
ست ا ا  ر ما سا ه  زشگا ر و

فیـسبـوک نـــامــه

ــلونا  ــال بارس ــم فوتب ــا تی ــان ب ــی آبی واناری پوش ــتارۀ آرژانتین فوق س
ــن  ــر آرژانتی ــتانۀ اخی ــازی دوس ــه دو ب ــی ک ــل مس ــرد. لیون ــن ک تمری
ــر و  ــر صف ــروزی 2 ب ــه پی ــب ب ــه ترتی ــه ب ــپانیا ک ــا و اس ــل ایتالی مقاب
شکســت 6 بــر یــک آلبی سلســته انجامیــد را بــه دلیــل مصدومیــت از 
ــا هم تیمی هایــش  ــا از دســت داد، امــا دیــروز ب ناحیــۀ عضــات ران پ

ــن کــرد. در بارســلونا تمری
ــان از  ــی آلم ــم مل ــه در تی ــز ک ــتگن نی ــدره تِراِش ــن مارک آن همچنی
ــروز حضــور داشــت. ــن ام ــود، در تمری ــده ب ــو آســیب دی ــۀ زان ناحی
مســی در پــی شکســت آرژانتیــن مقابــل اســپانیا، سه شــب شــب هفتــۀ 
ــا و  ــدرس اینیســتا، جــرارد پیکــه، جــوردی آلب ــه همــراه آن گذشــته ب
ســرخیو بوســکتس توســط جــت شــخصی، شــهر مادریــد را بــه مقصــد 

بارســلونا تــرک و همگــی امــروز تمریــن کردنــد.
بارســلونا در حالــی خــود را آمــاده رویارویــی بــا ســویا در چارچــوب 
رقابت هــای اللیــگا می کنــد کــه ســرخیو بوســکتس همچنــان در 

ــکاوری اســت. حــال ری

مدیــر اجرایــی کمیتــه ســازماندهی جام جهانــی 201۸ روســیه 
اعــام کــرد کــه فیفــا بابــت آماده ســازی ورزشــگاه ســامارا نگــران 

اســت.
آلکســی ســوروخین بــه روزنامــۀ ریانووســتی روســیه گفــت: فیفــا 
بــه صــورت رســمی نگرانــی خــود بابــت عــدم آماده ســازی 
ورزشــگاه ســامارا در مهلــت معیــن را ابــراز کــرده اســت، امــا مــا 
مصمــم هســتیم تــا تاریــخ 2۸ ابریــل )۸ اردیبهشــت( ورزشــگاه را 

مهیــای بازی هــای جام جهانــی 201۸ کنیــم.
ــی 201۸  ــدار جام جهان ــن دی ــان چندی ــه میزب ــامارا ک ــگاه س ورزش
روســیه اســت، طبــق برنامــه بایــد تــا تاریــخ 30 ابریــل بــه صــورت 
ــه ســازماندهی ایــن رقابت هــا شــود.  ــل فیفــا و کمیت رســمی تحوی
در ایــن روز نخســتین بــازی آزمایشــی ورزشــگاه ســامارا میــان دو 

تیــم دســتۀ اولــی روســیه برگــزار خواهــد شــد.

مدیــر اجرایــی کمیتــه ســازماندهی جام جهانــی 201۸ روســیه 
ــگاه  ــن ورزش ــن چم ــت زمی ــی باب ــا نگرانی های ــه فیف ــزود: البت اف
ــا  ــه برنامه ه ــا هم ــه دارد، ام ــرح اولی ــا ط ــق ب ــدم تطاب ــامارا و ع س
ــرار  ــد وزارت شهرســازی و ســاخت شــهری روســیه ق ــورد تأیی م
ــل  ــا روز 30 ابری ــه اســت. می بایســت ورزشــگاه ســامارا را ت گرفت
ــأله را  ــن مس ــم و ای ــرداری کنی ــای بهره ب ــمی مهی ــه صــورت رس ب

ــم. ــز انتقــال دادی ــا نی ــه فیف ب
تیــر مــاه  تــا 24  جام جهانــی 201۸ در روزهــای 24 خــرداد 
ــرکت 32  ــا ش ــیه ب ــهر روس ــگاه 11 ش ــاری در 12 ورزش ــال ج س
ــا  ــا ب ــن رقابت ه ــران در گــروه B ای ــم برگــزار خواهــد شــد. ای تی

ــت. ــروه اس ــش هم گ ــپانیا و مراک ــال، اس پرتغ

زعبـرایبـقا
تنـا

ــن حــزب اســامی شــاخۀ  ــازع و جــدال بی ــا، اوج تن ــن روزه ای
ــن دو  ــوال اســت. ای ــار و حــزب اســامی شــاخۀ ارغندی حکمتی
ــده  ــرای زن ــون ب ــد، اکن ــی بودن ــم یک ــا ه ــی ب ــه زمان ــاخه ک ش
ــن  ــای ای ــن اعض ــدال بی ــد ج ــد. دور جدی ــا می کنن ــدن تق مان
حــزب، چنــد هفتــه پیــش شــروع شــد. حــزب اســامی شــاخۀ 
ــا انتشــار بیانیه یــی،  حکمتیــار سه شــنبه، 22 حــوت ســال 1396 ب
عبدالهــادی ارغندیــوال، محمدخــان و عبدالبصیــر انــور را از ایــن 

حــزب اخــراج کــرد.
ــاخۀ  ــامی ش ــزب اس ــی ح ــر فعل ــوال رهب ــادی ارغندی عبداله
ــت  ــی دول ــس اجرای ــاون، اول ریی ــان مع ــوال و محمدخ ارغندی
افغانســتان اســت. عبدالبصیــر انــور نیــز در دولــت وظیفــه دارد و 
ــان در گذشــته عضویــت  ــا دادگســتری اســت. آن ــه ی ــر عدلی وزی
ــر، خــود را از  ــا در ســال های اخی حــزب اســامی را داشــتند، ام
حکمتیــار جــدا کردنــد و بــه زنده گــی مســالمت آمیز رو آوردنــد.
حکمتیــار در یک ونیــم ســال گذشــته بســیار تــاش کــرد تــا ایــن 
ــن  ــان از ای ــا آن ــد، ام ــری او را بپذیرن ــر رهب ــار دیگ ــر ب ــه نف س
امــر شــانه خالــی کردنــد. بــه رغــم آنکــه آنــان و تعــداد زیــادی 
ــا  ــد، ام ــده بودن ــار بری ــش از حکمتی ــال ها پی ــان س از دوستان ش
بیانیــۀ حکمتیــار و اخــراج ایــن ســه نفــر از حزب اســامی شــاخۀ 
ــن  ــه همی ــود. ب ــان ب ــا آن ــگ ب ــام جن ــه نحــوی اع ــار، ب حکمتی
خاطــر، ارغندیــوال یــک روز پــس از انتشــار بیانیــۀ حکمتیــار، بــه 
ــا،  ــون آریان ــا تلویزی ــی ب ــش نشــان داد و در تمــاس تلفن آن واکن
ایــن تصمیــم حکمتیــار را غیرقانونــی خوانــد. او گفــت کــه تنهــا 
ــتان  ــتری افغانس ــت وزارت دادگس ــمیت دارد و ثب ــزب او رس ح

اســت.
ــزب  ــی ح ــورای اجرای ــو ش ــلگری، عض ــار ش ــپس عبدالجب س
ــار  ــم حکمتی ــه تصمی ــز ب ــوال نی ــری ارغندی ــه رهب ــامی ب اس
ــت  ــمی اس ــان رس ــزب آن ــا ح ــه تنه ــت ک ــان و گف ــش نش واکن
و گلبدیــن حکمتیــار عضویــت ایــن حــزب را نــدارد. ایــن 
ــه نحــوی خواســت  ــام داشــت و ب ــش شــلگری شــکل انتق واکن
بگویــد کــه اگــر حــزب اســامی حکمتیــار، ارغندیــوال را از ایــن 
حــزب اخــراج کــرد، مــا هــم حکمتیــار را از حــزب خــود اخــراج 

می کنیــم.
در حــال حاضــر تنــش بیــن اعضــای حــزب اســامی از یک طرف 
و حکمتیــار از طــرف دیگــر، به شــدت ادامــه دارد که بقــای هر دو 
جریــان را بــا خطــر جــدی روبــه رو کــرده اســت. بــه خاطــر ترس 
از فروپاشــی، حــزب اســامی حکمتیــار بیانیــۀ دیگــری را صــادر 
کــرد کــه از دســتپاچه گی ایــن جریــان حکایــت دارد. در بخشــی 
از ایــن بیانیــه کــه نزدیــک بــه یقیــن توســط شــخص حکمتیــار بــا 
نــام مســتعار »حقجــو« نوشــته شــده، آمــده اســت: »آیــا مضحــک 
ــروز و  ــوال[ ام ــادی ارغندی ــن شــخصی ]عبداله ــه چنی نیســت ک
ــا و  ــان رقب ــور از می ــای منف ــای چهره ه ــر حمایت ه ــکا ب ــا ات ب
ــزب  ــر ح ــود را رهب ــد و خ ــارت می کن ــزب؛ جس ــمنان ح دش

ــد؟« ــتان می خوان ــامی افغانس اس
ســپس در بخــش دیگــری از ایــن بیانیــه کــه از روحیــۀ قلدرانــه 
ــوال  ــار حکایــت دارد، مســتقیم از ارغندی ــۀ حکمتی و پرخاش گران
نــام بــرده شــده و تصریــح گردیــده اســت: »حــزب اســامی حــق 
دارد از رییــس  جمهــور بخواهــد تــا کســانی را کــه بــه نــام حــزب 
اســامي در کابینــۀ خــود گرفتــه اســت و در کنــار ارغندیــوال بــا 
ــه  ــد از کابین ــدا و پنهــان دارن مخالفیــن حــزب اســامي تعهــد پی

اخــراج کنــد.«
در آخــر ایــن بیانیــه، بــه کســانی کــه ارغندیــوال را رهبــر حــزب 
ــده  ــح گردی ــده و تصری ــد، ُهشــدار داده ش ــاب کنن اســامی خط

اســت کــه عواقــب ایــن کار، بــه دوش آنــان خواهــد بــود.
ســخن پایانــی این کــه در حــال حاضــر سرنوشــت هــر دو شــاخۀ 
ــن،  ــن بی ــا در ای ــرار دارد، ام ــام ق ــۀ ابه ــامی در هال ــزب اس ح
شــاخۀ حکمتیــار بیش ازپیــش بــه فروپاشــی نزدیــک شــده اســت. 
بــه همیــن دلیــل، حکمتیــار در وضعیــت پریشــان و آشــفته یی بــه 
ــه  ــز ب ــش را نی ــد جــان رقیبان ــر می توان ــن ام ــه ای ــرد ک ســر می ب
ــو،  ــه بدین س ــار ده ــامی از چه ــزب اس ــرا ح ــدازد، زی ــر ان خط
تجربــه و تبحــر زیــادی بــرای حــذف فیزیکــی رقیبــان خــود دارد.

محمد مرادی



پاکسـتان اجازه اقامت صدهـا هزار مهاجر 
را تـا پایـان ماه جـون تمدیـد می کند. یک 
مقام مسـوول ایـن تصمیـم را روز جمعه، 
یـک روز پیـش از پایـان مهلـت اقامـت 
ایـن  تاییـد کـرد و گفـت کـه  مهاجـران 
تصمیـم بایـد به تاییـد پارلمان هم برسـد.
بـه ایـن ترتیـب جلـو یـک بحران بشـری 
بـرای  کـم  دسـت  افغانسـتان  در  دیگـر 
سـه مـاه دیگـر گرفتـه مـی شـود. در غیر 
ایـن صـورت بایـد 1.4 میلیـون شـهروند 
حیـث  بـه  پاکسـتان  در  کـه  افغانسـتان 
مهاجـر ثبـت و راجسـتر شـده انـد، ایـن 
کشـور را تـرک مـی کردنـد. افـزون بـر 

ایـن در پاکسـتان صدها هـزار آواره افغان 
زندگـی می کننـد کـه »ثبـت و راجسـتر« 

نشـده انـد.
در  جنـگ  آغـاز  زمـان  از  پاکسـتان 
افغانسـتان و جنـگ هـای داخلی در سـال 
هـای 19۸0 بـه میلیون هـا آواره افغان پناه 
داده اسـت. اما در دو سـال گذشـته فشـار 
بـر شـهروندان افغـان در پاکسـتان افزایش 

اسـت. یافته 
بـا  پاکسـتان  روابـط  وخامـت  آن  دلیـل 
افغانسـتان و ایـاالت متحده امریکا اسـت. 
این دو کشـور پاکسـتان را متهـم می کنند 
کـه بـه طالبان کمـک می کنـد و تاش ها 

بـرای بازسـازی در افغانسـتان را بی ثبات 
می سـازد.

بـه خصـوص یکـی از تویت هـای دونالد 
ترامـپ، رییـس جمهـور امریـکا در مورد 
پاکسـتان، بـه ناراحتـی ایـن کشـور منجر 
شـد. در آن تویـت، رییـس جمهور ایاالت 
متحـده امریـکا از پاکسـتان بـه دلیـل اخذ 
کمکهـا و عـدم همـکاری در مبـارزه علیه 

تروریسـم انتقـاد کـرده بود.

مـدت کوتاهـی پـس از آن، پاکسـتان بـه 
طـور غیرمنتظـره ای تصمیـم گرفـت کـه 
فقـط  را  افغـان  مهاجـران  اقامـت  اجـازه 
تـا یـک مـاه دیگـر تمدید کنـد و بعـد از 
آن، ایـن مهلـت بازهم تـا پایان مـاه مارچ 

شـد. تمدید 
در سـال 2016، بـا فشـار شـدید نیروهای 
از  افغـان  میلیـون  یـک  حـدود  امنیتـی 
پاکسـتان بـه افغانسـتان بازگشـتند، جایـی 
کـه منابـع بـرای رسـیدگی به ایـن عودت 
کننـدگان انـدک اسـت. آن هـا اغلـب بـه 
برنمـی  شـان  زده  جنـگ  هـای  والیـت 
گردنـد و ایـن گونه بـه بیجا شـده داخلی 

تبدیـل مـی شـوند.
توبـی لنسـر، معاون رییس هیئـت معاونت 
سـازمان در افغانسـتان یـا یونامـا در مـاه 
فبـروری بـه خبرگـزاری آلمـان گفتـه بود 
کـه سـازمان ملـل، شـمار افـرادی را کـه 
بایـد برای بازگشـت شـان در سـال 201۸ 
آمادگـی گرفتـه شـود، از 300 هـزار بـه 

700 هـزار تـن افزایـش داده اسـت.

تعـدادی  غذایـی  اعتصـاب 
هلمنـد  والیـت  باشـندگان  از 
در  و  خواهـی  صلـح  بـرای 
اعتـراض به جنـگ روز جمعه 

نیـز ادامـه یافـت.
ایـن اعتصـاب کنندگان شـامل 
هلمنـدی،  مـردان  و  زنـان 
کـه  زمانـی  تـا  می گوینـد 
حداقـل بـرای دو روز »آتـش 
اعتصـاب  آنـان  نشـود،  بـس« 
داد. خواهنـد  ادامـه  را  شـان 

اقبـال خیبر، یکـی از اعتصاب 
امریـکا  صـدای  بـه  کننـدگان 
از  گذشـته  روز  گفـت، 
پیامـی  طالبـان  گـروه  آدرس 
آن  در  و  کردنـد  دریافـت  را 
آنـان خواسـته شـده  از  پیـام، 
مردمـی  حرکـت  »ایـن  کـه 
قبـل از گفت وگـو بـا طالبـان، 
نخسـت بـا نیروهـای خارجی 
در خـوراب و میـدان هوایـی 
تـا  کننـد  گفت وگـو  کندهـار 
جلـو بمباری هـا گرفته شـود«.
تـا  آنـان  افـزود  خیبـر  آقـای 
زمانـی که خواسـت های شـان 
اعتصـاب  بـه  نشـود  پذیرفتـه 

داد. ادامـه خواهنـد  غذایـی 
مقام هـای  حـال  همیـن  در 
محلـی در والیـت هلمنـد بـه 
خیمـۀ اعتصاب کننـدگان رفته 
و وعـده کـرده انـد کـه آتـش 

بـس خواهنـد کـرد.
معـاون  صفـاری،  اهلل  مجاهـد 
هلمنـد  والیـت  سرپرسـت 
گفـت  امریـکا  صـدای  بـه 
حکومـت  تاش هـای  از  کـه 
افغانسـتان بـرای مذاکرات بین 
می کننـد. حمایـت  االفغانـی 
آقـای صفـاری افـزود: » مـا به 
از  غذایـی  اعتصـاب  احتـرام 
ایـن حرکـت مردمـی حمایت 
می کنیـم و بـه خواسـت آتـش 

می گوییـم،  لبیـک  نیـز  بـس 
اگـر طالبـان مسـلح بخواهنـد 
بـا میانجیگیـری ایـن حرکـت 
هـم  یـا  و  مذاکـرات  مردمـی 
حکومـت  کننـد  بـس  آتـش 
حاضـر  شـرط  و  قیـد  بـدون 
آنـان  کـه  هرزمانـی  اسـت، 
حاضـر بـه مذاکرات شـدند و 
خواسـتار  کننـدگان  اعتصـاب 
آتش بـس، ما در همـان لحظه 

می پذیریـم«.
شـماری از باشـندگان والیـت 
هلمنـد در جنـوب افغانسـتان 
خشـونت  بـه  اعتـراض  در 
هـای جـاری در ایـن والیـت 
روز  صلـح  از  حمایـت  و 
پنجشـنبه )نهـم حمـل( خیمـه 
تحصـن برپـا کـرده اعتصـاب 

انـد. نمـوده  غذایـی 
قـرار بـود معترضـان هلمندی 
لشـکرگاه،  از  پنجشـنبه  روز 
مناطـق  تـا  هلمنـد  مرکـز 
تحـت تصـرف گـروه طالبـان 
قلعـه  موسـی  ولسـوالی  در 
گـروه  امـا  کننـد،  راهپیمایـی 
طالبـان بـه معترضـان گفت که 
وارد مناطـق تحـت تصرف آن 

نشـوند. گـروه 

از  یکـی  احسـاس،  حسـینه 
معترضـان هلمندی بـه صدای 
 14 از  زنـان  گفـت  امریـکا 
خاطـر  بـه  هلمنـد  ولسـوالی 
اعتـراض در برابر خشـونت و 
جنـگ در زیـر خیمـه تحصن 
دور هـم جمـع  لشـکرگاه  در 

شـده انـد.
کـه  افـزود  احسـاس  خانـم 
هیـچ فـرد حکومتی و سیاسـی 
در میـان ایـن زنـان معتـرض 

نیسـت.
بـه  نیـز  هلمنـدی  زنـان 
در  جنـگ  ضـد  معترضـان 
لشـکرگاه  تحصـن  خیمـه 

انـد. پیوسـته 
بـه  نیـز  هلمنـدی  زنـان 
در  جنـگ  ضـد  معترضـان 
لشـکرگاه  تحصـن  خیمـه 

انـد. پیوسـته 
حسـینه احسـاس گفـت: »مـا 
بـه طـرف هـای درگیـر جنگ 
مـی  را  پشـتون  زنـان  چـادر 
مـی  التمـاس  آنـان  )از  گیـرم 
کنیـم( که صلح کننـد. قربانیان 
اصلـی جنـگ مـا زنان اسـتیم. 
در ایـن جنگ پسـر ما، شـوهر 
مـا و برادر ما کشـته می شـود.

در  اسـامی  اعضـای حـزب  از  شـماری 
نـام  تحـت  را  مجمعـی  بغـان  والیـت 
ایجـاد  اسـامی  حـزب  طلبـان  اصـاح 

انـد. کـرده 
کـه  می گوینـد  مجمـع  ایـن  اعضـای 
پیوسـتن گلبدیـن حکمتیار بـه روند صلح 
هیـچ سـودی بـرای آنـان نداشـته و آقـای 
حکمتیـار اعضـای این حـزب را فراموش 

اسـت. کرده 
مجمـع  ایـن  رییـس  نهضت یـار  عبـداهلل 
و از اعضـای برجسـته ی حـزب اسـامی 
اعضـای  حکمتیـار  آقـای  کـه  می گویـد 
و  کـرده  فرامـوش  را  اسـامی  حـزب 
خـود مشـغول تفرقـه افگنی میـان مردم و 

احـزاب دیگـر اسـت.
ایـن  دیگـری  عضـو  فهیـم  عبدالقـدوس 
مجمـع نیـز می گوید که گلبدیـن حکمتیار 
بـا سـخنرانی هایش در تاش ایجـاد تفرقه 
میـان احـزاب و مـردم اسـت. او می گوید 
کـه از ایـن بـه بعـد آنـان حکمتیـار را بـه 
عنـوان رهبر حزب اسـامی نمی شناسـند.
اعضـای ایـن مجمـع می  گوینـد کـه آنـان 
بـا هیـچ حـزب دیگـری اختـاف ندارند 
مـورد  در  حکمتیـار  گفته هـای  تمـام  و 
احـزاب دیگـر گفته هـای شـخصی خـود 

اوسـت.

تمـدیدسهماهـۀاقـامت
مهـاجراندرپاکـستان
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