
مجلـس نماینـده گان حمـات نظامی پاکسـتان بـر مناطق 
مـرزی کنـر را متجاوزانـه خوانـد و از دولـت افغانسـتان 
خواسـتار  بین المللـی  مجـاری  طریـق  از  کـه  خواسـت 

شـود. غرامت 
مجلـس نماینـده گان دیـروز بـا نشـر اعامیه یـی حمات 
دوکام  و  بریکـوت  قریه جـات  بـر  پاکسـتانی  نظامیـان 
ولسـوالی نـری والیـت کنـر را تجـاوز آشـکار و نقـض 

حاکمیـت ملـی دولـت افغانسـتان خوانـده اسـت.
در اعامیـه مجلـس آمده کـه دولت و نظامیان پاکسـتان با 
ادامـه حمات بر مناطق مرزی افغانسـتان، دشـمنی شـان 
را با مردم افغانسـتان آشـکار کرده و شـماری باشـنده گان 

کنر را کشـته است.
مجلـس نماینـده گان از همـکاران اسـتراتژیک افغانسـتان 
قطـع  راسـتای  در  کـه  اسـت  خواسـته  امریـکا  به ویـژه 

تجـاوزات پاکسـتان، اقـدام جـدی نمایـد.
همچنیـن در اعامیـۀ مجلـس آمده کـه دولت افغانسـتان 
بایـد از طریـق مجـاری بین المللی خواسـتار غرامت برای 
قربانیـان حمـات نظامیان پاکسـتان شـده و اجـازه ندهد 
مـردم افغانسـتان بیشـتر از ایـن قربانـی حمـات نظامـی 

پاکسـتان گردد.
مـرزی  مناطـق  بـر  گذشـته  روز  پاکسـتانی  نظامیـان 
افغانسـتان حماتـی را انجـام داده  که با واکنـش نیروهای 

مـرزی افغانسـتان مواجـه شـده اسـت.
بـه  دیـروز  کنـر  والـی  سـخنگوی  مصمـم،  عبدالغنـی 
درگیـری  گذشـته  روز  کـه  گفتـه  جمهـور  خبرگـزاری 
نیروهـای افغانسـتان و پاکسـتانی بـرای دو سـاعت ادامـه 
بـه  نیـز  امروز}دیـروز{  پاکسـتانی  نظامیـان  و  داشـت 

داده انـد. ادامـه  حمات شـان 
بـه گفتۀ او، روز گذشـته در نتیجه پرتاب راکت از سـوی 
نظامیـان پاکسـتانی 3 زن کشـته و چهـار فـرد ملکی دیگر 

بـه شـمول یک کودک زخمی شـده اسـت.
نظامیـان پاکسـتان از چندیـن سـال بـه این طـرف مناطق 
مـرزی افغانسـتان به ویـژه والیـت کنـر را مـورد حمات 

راکتـی قرار داده اسـت.
دولت افغانسـتان حمـات پاکسـتان را متجاوزانه خوانده 
و تـا هنـوز چنـد بـار بـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل 

متحـد شـکایت کرده اسـت.
سـرحدی  نیروهـای  بـه  همچنیـن  افغانسـتان  دولـت 
دسـتور داده کـه در برابـر هرگونه تخطی مرزی پاکسـتان 
واکنـش نشـان دهنـد؛ اما ایـن اقدامات تاهنوز بـرای قطع 

حمـات پاکسـتانیان کارسـاز نبـوده اسـت.
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نتـایج زودتر اعـالم شـود 8 کارمنـد گمرک میدان هـوایی کابل 
به اتهام قاچـاق بازداشت شدند
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صفحه 2

شــهید  آمرصاحــب  بــرای 
در  امریکاییــان  گفتــم، 
خصــوص مبــارزه بــا تروریــزم 
پیشــنهاد دارنــد کــه اگــر شــود 
اســامه بــن الدن از بیــن بــرده و 
یــا تحویــل داده شــود، امریــکا 
تعیــن  جایــزه  آن  بــدل  در 
آمرصاحــب  اســت.  نمــوده 
شــهید در پاســخ گفــت، چــرا 
ــک کشــور  ــث ی ــکا منحی امری
ــا  ــه ب ــد ک ــر می کن ــزرگ فک ب
از بیــن بــردن اســامه، تروریــزم 
از بیــن مــی رود؟ برای شــان 
ــک  ــزم را ی ــن تروری ــو م بگ
ــه  ــم ک ــوه می دان ــد بالق تهدی

کل  نشــود  اگــر جلوگیــری 
خواهــد  تهدیــد  را  جهــان 
ــًا  ــان واقع ــا امریکایی ــود. آی نم
ــد  ــا اطــاع ندارن ــد، ی نمی دانن
کاری  نمی خواهنــد  یــا  و 

ــد؟ کنن
مــوج  و  تروریــزم  ایــن 
پدیده هایــی  افراطی گرایــی 
ــان  ــا از می نیســتند کــه فقــط ب
برداشــتن اســامه بــن الدن و 
جمعــی دیگــر از ســران آن 
ــامی  ــورهای اس ــا در کش و ی
از طریــق لیبرالیســم محــض 
شکســت داد و ریشــه کــن 
کــرد. در مبــارزه و جنــگ علیه 

ــد اراده داشــت و  ــزم بای تروری
ــارزه  ــه مب ــد ب ــد بای در هــر بُع

در مقابــل آن پرداخــت. 
اســام معتــدل را در برابــر 
ــرد،  ــت ک ــی تقوی افراطی گرای
نشــانه  را  تروریــزم  تفکــر 
و  تمویــل  منابــع  گرفــت، 
تقویــت آنــان را خشــکانید.
احمدشــاه مســعود سال هـــا 
قبــل، مقاومــت ملــی را بــه 
همیــن منظــور ایجــاد نمــود و 
ــزم  ــه تروری ــگ علی اعــام جن

ــد. ــود خری ــان خ ــا ج را ب

از برگۀ  فیسبوک  احمدولی مسعود

به بهانۀ کشته شدن البغدادی
فرضکنیدکهاسامهکشتهشد،چهمیشود؟

مجلسنمایندهگان:
افغانستان از پاکستان غرامت بگیرد

فاجعۀانسانی
بدخشانراتهدیدمیکند

بـنالدنوبغـدادی
ابـزارهـایانتخـاباتِیاوبامـاوتـرامپ؟

اتاقوضعیتکاخسفید،هنگامتماشایعملیاتقتلالبغدادیاتاقوضعیتکاخسفید،هنگامتماشایعملیاتقتلبنالدن

6



سال l11 شمارۀ مسلسل l2600  سه شنبه 7 عقرب/ آبان l1398 29 صفرالمظفر l1441 29 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

ابوبکـر بغـدادی رهبـِر گـروه داعـش در یـک حملـۀ هوایـی نیروهـای 
امریکایـی در سـوریه کشـته شـد. دونالد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا 
بـا بانـِگ بلنـد ایـن خبـر را تأیید کـرد و قـدرِت امریـکا را بـه رِخ رقباِی 
خـود کشـید. کشته شـدِن بغـدادی بـدون شـک دسـتاورد بزرگـی بـرای 
امریکایی هـا کـه سال هاسـت در سـوریه می جنگنـدـ محسـوب می شـود. 
کشـوری کـه حـاال تقریبًا به یک مخروبـه مبدل شـده و میلیون ها آوارۀ آن 
در کشـورهاِی همسـایه سـرگردان اند؛ کشـوری که هنوز مشخص نیست 

کـه چـه زمانـی بـه صلـح و امنیت دسـت پیـدا خواهـد کرد. 
از یـک منظـر، سرنوشـِت سـوریه با سرنوشـِت افغانسـتان مشـابه اسـت. 
در افغانسـتان نیـز چهل سـال جنگ سـیماِی این کشـور را دگرگـون کرده 
اسـت. هرچنـد کـه در هجـده سـاِل اخیـر به کمـک جامعۀ جهانـی خیلی 
کارها صورت گرفته و دیگر افغانسـتان آن افغانسـتاِن دورۀ طالبان نیسـت؛ 
ولـی جنـگ همچنان در این کشـور ادامـه دارد و از مـردم قربانی می گیرد. 
در طـول سـال های جنـگ، مـردم افغانسـتان نیـز به کشـورهای همسـایه 
آواره شـدند کـه هنـوز بخـش قابـل ماحظـۀ آن به کشـور بازنگشـته اند. 
تجربـۀ جنـِگ افغانسـتان می آمـوزد کـه ویرانـی و جنـگ به آسـانی آغـاز 
می شـود، آن گونـه کـه حتـا نمی تـوان آن را حـس کـرد؛ ولـی صلـح و 

آبادانـی بسـیار دیـر می آید. 
وقتـی یـک کشـور دچار بحران و جنگ شـود، تـا زمانی که خـود را واقعًا 
بتوانـد از مصایـِب آن نجـات بخشـد، زماِن بسـیار طوالنی را باید سـپری 
کنـد. سـوریه از سـایۀ شـومِ بغـدادی نجات یافـت ولی معلوم نیسـت که 
جـاِی او را چـه کسـی پُـر خواهد کرد و این کشـورِ باکشـیده چند سـاِل 
دیگـر در ناامنـی و منافـِع کشـورهای بـزرگ خواهـد سـوخت. بغـدادی 
همان گونه کشـته شـد که بن الدن رهبر شـبکۀ القاعده در پاکسـتان کشـته 
شـد و پیشـتر از او ما منصور رهبر طالباِن افغانسـتان کشـته شـد و از آن 
پیشـتر مـا عمـر رهبر طالبـان در یک مـرِگ مرموز از جهان رفـت. این ها 
به جـا گذاشـته اند.  از خـود  پـس  را  بزرگـی  ولـی مصیبت هـای  رفتنـد 
افغانسـتان هنـوز از چنـگال تروریسـم و طالبانیسـم نجـات نیافتـه اسـت. 
هنـوز رهبـرِی طالبـان به جنـِگ خود با مـردم افغانسـتان ادامـه می دهد و 

هـر روز مرتکـِب ده ها جنایِت ضدبشـری می شـود. 
 گروه هـای تروریسـتی از ایـن مهـارت برخوردارنـد که بتوانند با شـرایط 
جنگـی و بحرانـی خـود را دمسـاز کننـد. آن ها یـاد گرفته اند کـه اگر یک 
رهبرشـان از میـان رفـت، فـرد دیگـری را جایگزیـن آن بسـازند. اصـًا 
سیسـتم رهبـری در گروه هـای تروریسـتی بـه گونه یـی طراحـی و اجـرا 
می شـود کـه بـا از میـان رفتـِن یکـی از رهبـران آن، ماشـین جنگـِی آن 
فـرو نریـزد. جانشـین ماعمـر، مـا منصـور شـد و جانشـین مامنصور، 
مـا هیبـت اهلل. اگـر روزی مـا هیبـت اهلل نیـز از میـان بـرود، بـاز طالبـان 

می تواننـد جایگزیـِن دیگـری بـرای او فراهـم کننـد. 
ایـن خصلـِت گروه هـای تروریسـتی اسـت کـه رهبـری کاریزماتیـک را 
درهـم می شـکند و نمی گـذارد کـه ُکِل انـرژی گـروه در محـورِ یـک فرد 
تمرکـز پیـدا کنـد. در سـوریه و عـراق نیز چنیـن خواهد بود. کشته شـدِن 
سیاسـت مداراِن  بـرای  خوبـی  طعمـۀ  روز  چنـد  بـرای  شـاید  بغـدادی 
امریکایـی باشـد کـه بـر سـِر آن مانـور اجـرا کننـد، ولـی بدون شـک در 
درازمـدت کارسـازنخواهد بـود. همان طـور کـه در مورد بن الدن کارسـاز 
نبـود و شـبکۀ القاعـده هنـوز بـا تمـام هیبـِت جنگـِی خـود در صحنـه 
حضـور دارد. گزارش هـای تـازه نشـان می دهنـد که این گـروه در ماه های 
اخیر  در افغانسـتان دوباره زنده شـده و به سـربازگیری آغاز کرده اسـت. 
شـبکۀ القاعـده می خواهـد در صورتی کـه میـان طالبـان و امریـکا صلـح 

شـود، جـای آن را در افغانسـتان بگیـرد. 
مسـلمًا ریشـه کن کـردِن گروه های تروریسـتی کارِ آسـانی نیسـت. از بین 
رفتـن رهبـراِن آن هـا شـاید تکانه هـای کوچکـی در صفوف شـان به وجود 
بـرای  بـه زودی می تواننـد زخـِم وارده را مرهـم بگذارنـد.  آورد، ولـی 
نابـودِی ایـن گروه هـا بایـد برنامه هـا و اقدام هـای وسـیع تر و بزرگ تـری 
صـورت بگیـرد. در ضمن، شـرایط در هر کشـور نیز فرق می کنـد. عوامِل 
به وجـود آمـدن القاعـده و داعـش چیزی سـت و از طالبـان چیـزی دیگر، 
هرچنـد کـه ایـن گروه ها از نظـِر فکری شـاید از منابِع واحـد تغذیه کنند. 
بایـد بـه عوامـِل پیدایـش توجـه صـورت گیـرد و بـرای ریشـه کن کردِن 

گروه هـای تروریسـتی، ایـن عوامل ریشـه کن شـوند. 
طالبـان تـا زمانی که عوامـل پیدایش و حامیاِن منطقه یی شـان وجود داشـته 
باشـند، ماشـین جنگی شـان منهدم نخواهد شـد. هجده سـال جنگ نشـان 
داد کـه تاش هـای نظامی یـی کـه بـه عوامـل و ریشـه ها تمرکـز نداشـته 
باشـد، پیامـد چندانـی به بـار نمـی آورد. در مورد افغانسـتان، حتـا عکِس 
آن نیـز ثابـت شـده اسـت. طالبـان به جـای این که در هجده سـاِل گذشـته 
ضعیف تـر و ناتوان تـر شـده باشـند، امـروز بـا داشـتن امکانـات وسـیِع 
نظامـی از سـقوط حکومـت و برنـده شـدن در جنـگ بـا امریـکا سـخن 
می گوینـد. آیـا امریکایی هـا به عوامـِل حیاِت ایـن گروه توجه داشـته اند؟
 آقـای ترامـپ خطاهـاِی کشـورش را در افغانسـتان نادیـده می گیـرد و 
می گویـد کـه طبـِع مـردم افغانسـتان چنیـن اسـت که با هـم بجنگنـد. اما 
ایـن مسـخره ترین تحلیـل از وضعیـِت کشوری سـت کـه امریـکا در آن 
میلیاردهـا دالـر هزینـه کرده اسـت. چـرا به جـای این گونـه فرافکنی ها، به 
حکومت هایـی توجـه نمی شـود کـه پس از سـقوط طالبـان در افغانسـتان 
بـه قـدرت رسـیدند؟ آیا ایـن حکومت هـا توانسـتند پاسـخ گوی نیازهاِی 
کشـور باشـند؟ چـرا میلیاردها دالر درافغانسـتان بـدون آن که بـرای بهبود 
وضعیـِت زنده گـی مردم به مصرف برسـد، از سـوی سـراِن حکومت های 
گذشـته و فعلـی حیف ومیل شـد؟ واقعًا اگـر در افغانسـتان جامعۀ جهانی 
زمینـۀ به وجـود آمـدِن یـک حکومت ملـی و پاسـخ گو را فراهـم می کرد، 

امـروز بـه چنیـن سرنوشـتی نه کشـورِ مـا دچار بـود و نـه امریکا.

مـرِگبغـدادی
مـرِگداعـشنیست!

ــا غــروری خــاص از کشــته  دونالــد ترامــپ ب
داعــش  رهبــِر  البغــدادی  ابوبکــر  شــدِن 
در یــک عملیــاِت نیروهــای امریکایــی در 
ــر  ــه، خب ــه ترکی ــک ب ــی نزدی ــوریه، محله ی س
ــباهت هایی  ــدادی ش ــدِن بغ ــا کشــته ش داد. ام
ــۀ  ــن الدن در حمل ــامه ب ــدِن اس ــته ش ــا کش ب
نیروهــای امریکایــی بــر مخفیگاهــش دارد کــه 

بــه آن پرداختــه می شــود.

خلیفــۀ  البغــدادی  ابوبکــر  شــدِن  کشــته 
نظــم  کــه  کســی  ـ  داعــش  خودخوانــدۀ 
ــاخته  ــق س ــکافی عمی ــار ش ــی را دچ بین الملل
بــود ـ توســط نیروهــای امریکایــی در ســوریه، 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  آســتانۀ  در 
ــاعد  ــپ مس ــرای ترام ــی را ب ــکا، فرصت امری
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــا از آن ب ــت ت ــرده اس ک
دســتاورد در از بیــن بــردِن یــک دشــمِن 
ــردم  ــی و دشــمِن م ــِن جهان آشــکارِ نظــم نوی
ــرب،  ــدن غ ــگ و تم ــمِن فرهن ــکا و دش امری
ــه  ــبت ب ــی نس ــِت باالی ــرده و دس ــتفاده ک اس
نامــزداِن رقیــِب خــود در انتخابــات 2020 

پیــدا کنـــد. 

 کشــته شــدن ابوبکــر البغــدادی شــباهت های 
زیــادی بــه کشــته شــدِن اســامه بــن الدن 
در تاریــخ سیاســی امریــکا دارد. موقعیتــی 
کــه دو رییس جمهــور امریــکا، دو دشــمِن 
مشــابِه  مقطــع  دو  در  را  خطرناک شــان 
قــرار  هــدف  مــورد  کشــور  آن  تاریخــِی 
ــد.  ــد را نمی شــود یــک تصــادف خوان می دهن
نقطــۀ دیگــری هــم کــه در ایــن میــان وجــود 
ــه  ــد ک ــته می کن ــل را برجس ــن تحلی دارد، ای

ــا ســازمان  ــی ب ــن الدن در همــکاری اطاعات ب
آی اس آی کشــته شــده و بغــدادی در همــکاری 
ــبه نظامیاِن  ــراق و ش ــی ع ــتگاه اطاعات ــا دس ب

ــوری .  ــرد س ک

ــا  ــارک اوبام ــه ب ــی ک ــی 2011،  وقت در 2 م
زمــاِن اندکــی بــرای رفتــن بــه انتخابــات 
بــارِ  تــا  داشــت   2012 ریاســت جمهوری 
در  شــود،  امریــکا  رییس جمهــور  دوم 
و  حساب شــده  بســیار  عملیــاِت  یــک 
غافل گیرکننــدۀ ســازمان ســیا، اســامه بــن الدن 
رویــداد  عامــِل  و  القاعــده  شــبکۀ  رهبــر 
ــل در  ــکاِن مجل ــک م ــپتامبر در ی ــم س یازده
ــاد  ــین در ابیت آب ــۀ نظامی نش ــن منطق مهم تری

ــد.  ــته ش ــتان کش پاکس
اوبامــا در ســخنرانی شــِب پــس از آن رویــداد، 
ــوِص  ــرورِ مخص ــس و غ ــه نف ــان ب ــا اطمین ب
امریکایــی، مــژدۀ کشــته شــدِن او را بــه عنــوان 
دولــت  بســیارمهِم  اولویت هــاِی  از  یکــی 

ــکا داد. ــردمِ امری ــه م خــود، ب
 

بــا کشــته شــدن بــن الدن، هیــچ مــردی 
همتــرازِ او در ســازمان القاعــده ظهــور نکــرد، 
ولــی فعالیــِت آن ســازمان بــه شــکِل پراکنــده 
ادامــه یافــت. عملیــات شــکارِ اســامه بــن الدن 
ــته  ــه او در آن کش ــی ک ــه موقعیت ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد ک ــته می کن ــال را برجس ــن احتم ــد، ای ش
ــِل  ــل مح ــا قب ــکا مدت  ه ــِت امری ــاید دول ش
اختفــاِی او را شناســایی کــرده، امــا کشــتِن او 
را بــه گونــۀ حساب شــده بــه روزهــاِی نزیــک 

ــول نمــوده اســت. ــات موک ــه انتخاب ب
جســد اســامه بــن الدن توســط قاتانــش 

ــچ ردی از آن  ــا هی ــد ت ــه ش ــا انداخت ــه دری ب
رهبــر شــبکۀ تروریســتی القاعــده، بــه عنــوان 
ــد و  ــاِن معرکــۀ ضدامریکایــی باقــی نمان قهرم
ــل  ــگاه تبدب ــه زیارت ــرۀ او را ب ــش مقب هواداران
ــۀ  ــه گون ــدِن او ب ــته ش ــِر کش ــا خب ــد. ام نکنن
ــا در کارزارِ  ــودِ اوبام ــه س ــزی ب تعجب برانگی

ــد.  ــام ش ــات تم انتخاب
ــا حرف هــای  ــود کــه مخالفــاِن اوبام شــکی نب
ــی  ــارزات انتخابات ــِر او در مب ــادی در براب زی
بــه گفتــن داشــتند و انتقادهــاِی جدی یــی 
بــر سیاســت خارجــی و داخلــِی دولــِت 
می کردنــد،  ارایــه  انتخابــات  میــدان   در  او 
ــامه  ــدن اس ــدرِت کشته ش ــه ق ــزاری ب ــا اب ام
ــا  ــا ذهنیت ه ــود ت ــان نب ــن الدن در دســِت آن ب
ــات،  ــا خــود همــراه ســازند. در آن انتخاب را ب
ــزار  ــش از چهاره ــِل بی ــتن قات ــا کش ــا ب اوبام
امریکایــی در حملــۀ یازدهــم ســپتمبر و دیگــر 
ــِب  ــه قل ــکا، ب ــد امری ــده برض ــاِت القاع حم
امریکاییــان راه یافــت و در نهایــت بــرای بــار 
دوم بــه مقــامِ ریاســت جمهوری تکیــه زد. 

ــر  ــاِی ه ــر محــل اختف ــه ب ــی ک نحــوۀ عملیات
ــان اســام  ــت در جه ــرۀ مدعــی خاف دو چه
)اســامه بــن الدن و ابوبکــر البغــدادی( صــورت 
گرفــت نیــز نمی توانــد تصــادف باشــد؛ از 
بیــن رفتــن اجســادِ هــر دوی آنــان کــه یکی در 
دریــا خــوراِک کوســه ها شــد و دیگــری قــرار 
بــود بعــد از شــکار شــدن توســط ســگ ها بــه 
سرنوشــتی مشــابه دچــار شــود امــا بــا انفجــارِ 
ــش  ــت و بقایای ــن رف انتحــارِی خــودش از بی
هــم نابــود شــده و یــا خواهــد شــد تــا هیــچ 
ــل های  ــا نس ــواداران ی ــرای ه ــانی از او ب نش

ــد.  ــی نمان ــادگار باق ــکال به ی ــدِی رادی بع
هــدف  زمانــِی  شــباهت های  همین گونــه 
قــرار گرفتــن هــر دو، دقیقــًا مرتبــط بــه 
ــری  ــباهِت دیگ ــت. ش ــات اس ــالۀ انتخاب مس
ــخصیت های  ــن ش ــر دوِی ای ــورد ه ــه در م ک
ــاِت  ــوژۀ تبلیغ ــته، س ــود داش ــتیز وج امریکاس
ــوده  ــان ب ــرار گرفتن ش ــی ق ــانه های غرب رس
ــر  ــواِن دو رهب ــه عن ــذر ب ــن رهگ ــه از ای ک

کاریزماتیــک در ســطح جهــان 
شناسانده می شوند. 

بنابریــن در تاریــخ ده ســال اخیــر امریــکا، دو 
ــان  ــمِن درجه یک ش ــی دو دش ــِر امریکای رهب
ــرار  ــدف ق ــی ه ــزار انتخابات ــوان اب ــه عن را ب
داده انــد، امــا مســلمًا قــرار نیســت کــه دشــمن 
ــًا  ــی کام ــرار دادن های ــدف ق ــن ه ــا چنی را ب
از بیــن ببرنــد. اگرچــه کشــته شــدن بغــدادی 
بــن الدن،  اســامه  شــدن  کشــته  به ســاِن 
ایــن  فعالیت هــای  بــر  محکــم  ضربه یــی 
ــودِی  ــه ناب ــا منجــر ب ــی آورد، ام گــروه وارد م
ایــن گــروهِ ایده محــورِ جهـــادی نخواهــد 

ــد. ش
آنچــه اکنــون مهــم اســت این کــه؛ بغــدادی و 
دولــت اســامی اش کــه در گســترۀ وســیعی از 
ــد، هوادارانــی در  ــه حکومــت کرده ان خاورمیان
ــر  ــتر ب ــه بیش ــد ک ــف یافته ان ــاِی مختل قاره ه
ــیارمتفاوت  ــِش بس ــن جنب ــوِن ای ــادِ معماگ ابع
ــادی  ــای جه ــا و حرکت ه ــایر جنبش ه از س
اســامِی گذشــته می افزایــد. هنــوز زمــان الزم 
ــرای شــناخِت درســِت ایــن گــروه و  اســت ب
رمزگشــایی از ابعــادِ ظهــور و عــروِج آن و از 
ــخ.  ــرارِ آن در تاری ــای تک ــردِن زمینه ه ــن ب بی
از ایــن مهـــم، فقــط بــا ایــن پرســِش کلیـــدی 

ــت: ــوان گذش می ت
نیــز  امریــکا  بعــدِی  رییس جمهــور  »آیــا 
دشــمِن دیگــری به ســطِح بــن الدن و بغـــدادی 

ــت؟« ــد کش ــش خواه ــِل اختفای را در مح

بنالدنوبغدادی
ابـزارهـایانتخـاباتِیاوبامـاوتـرامپ؟

نظـریپریانی

اتاقوضعیتکاخسفید،هنگامتماشایعملیاتقتلبنالدن

اتاقوضعیتکاخسفید،هنگامتماشایعملیاتقتلالبغدادی
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مـردمِ درۀ خسـتک مقیـم جـرم، بهـارک و فیض آبـاد 
دره  ایـن  بی جاشـده گان  بـه  فـوری  خواسـتار کمـک 
بـاز و بـدون  شـدند، بی جاشـده گانی کـه در فضـای 

هیـچ امکاناتـی بـه سـر می برنـد.
می گوینـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  تمـاس  در  آنـان 
آواره گان درۀ خسـتک در ولسـوالی جرم از اثر سـرمای 
شـدید و گرسـنگی بـه دلیـل نبود سـرپناه و غـذا ده ها 

داده اند.  جـان  کـودک 
آنـان مدعی انـد که از اثـر عملیات هـای نظامی، حدود 
800 خانـواده کـه 5600 نفـوس می شـوند از مناطـق 
»اوغـان«، »تیرگـران«، »آوان«، »خـول« و »مرغـزار« درۀ 
خسـتک خانه هـای خـود را تـرک کـرده و بـا پاهـای 
برهنـه و بـا عبـور از کوه هـا و دره هـای دشـوارگذر به 
ولسـوالی های جـرم و بهـارک آمـده اند. ایـن آواره گان 
در مناطـق مختلـف بـه حالـت بـد معیشـتی زنده گـی 
می کننـد و در حـاال از سـردی هـوا و کمبـود منابـع 

غذایـی و سـر پنـاه رنـج می برنـد.
باشـنده گان درۀ خسـتک، اخیـراً حکومـت  بـه گفتـۀ 
محلـی بدخشـان مانـع انتقـال هرگونه مـواد ارتزاقی به 
»درۀ خسـتک« شـده اسـت و گویـا ایـن رونـد را بـه 
نحـوی اهـرم فشـار علیـه گروه هـای طالبان مسـتقر در 
ایـن دره می داننـد. در حالـی  که مردم گیرمانـده در این 
دره بـه مـواد خوراکـی دسترسـی ندارند و بـرای زنده 

مانـدن از علـف اسـتفاده می کننـد.
باشـنده گاِن  از  و  دانشـگاه  اسـتاد  دهـزاد  عبدالمنـان 
بدخشـان در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار  بـا تایید 
ایـن گفته هـا می گویـد، از چنـد سـال بدین سـو »درۀ 
خسـتک« سـهواً و یـا عمـداً در اختیـار گـروه طالبـان 
داخلـی قـرار داده شـد و چنـدی پیـش، سـر و کلـۀ 
دهشـت افگنان خارجـی در ایـن دره ظاهـر شـده و بـر 
شـانه های مـردم فقیـر و بی دفاع این دره سـوار شـدند 
و مـردم بـا صـد رنـج و مشـقت کار کردنـد تـا شـکم 

صدهـا جنگجـوی خارجـی و داخلـی سـیر شـود.
بـه گفتـۀ آقای دهـزاد، در چند سـال گذشـته کـه همۀ 
دار و نـدار مـردم بـه یغمـا رفـت، هیچ کـس از نشـانی 
حکومـت محلـی و مرکـزی لـب بـه اعتراض نگشـود؛ 
سـرانجام با فـرا رسـیدن انتخابات هیاهوی پاک سـازی 
طالبـان از بدخشـان روی دسـت گرفته شـد و دیـری 

نگذشـت کـه ایـن هیاهـو نیـز خامـوش گردیـد، چون 
یـک کمپایـن انتخاباتـی بود.

او همچنـان افـزود: حـاال بـا وجـود ایـن  کـه دولـت 
نمی خواهـد وارد ایـن دره شـود، تمـام راه هـای انتقال 
مـواد خوراکـی مردم محـل را بسـته اند تا گویـا طالبان 
و جنگ جویـاِن داخـل ایـن منطقـه را تحریـم اقتصادی 
نمـوده باشـند، غافـل از ایـن کـه مـردم ایـن منطقـه از 
گیاه خـواری  بـه  دسـت  تهی دسـتی  و  بی سـرپناهی 

زده انـد و احتمـال فاجعـه انسـانی مـی رود.
وی تاکیـد کـرد: از آغـاز  عملیـات پاک سـازی مناطـق 
تحـت کنتـرل طالبـان در بدخشـان توسـط نیروهـای 
دفاعـی بیشـتر از دو مـاه سـپری می شـود؛ امـا پـس 
از برگـزاری انتخابـات ایـن عملیات هـا متوقـف شـد 
تحریـم  مـورد  را  خسـتک  درۀ  امنیتـی  نیروهـای  و 
اقتصـادی قـرار داد کـه برایند آن آواره شـدن بیشـتر از 

800 خانـواده و هـزاران نفـر اسـت.
آقـای دهـزاد خاطرنشـان کـرد: آواره گانـی که به شـهر 
پنـاه آورده انـد، فاقد سـرپناه و غـذا می باشـند و افزون 
بـرآن گزارش  هـای دقیقـی وجـود دارد کـه تـا کنـون 
از گرسـنگی جـان داده و مـردم در  چندیـن کـودک 

بـه سـر می برنـد. وضعیـت نگران کننده یـی 

باایـن حال، گالی اکبری سـناتور بدخشـان در مجلس 
بـزرگان می گوید که هفتۀ گذشـته سـه کودک در شـهر 
فیض آبـاد از اثـر نبـود امکانـات اولیـه و از اثـر سـرما 
شـدید جـان داده انـد. بـه گفتـۀ او، خانواده هـای ایـن 
کـودکان از بی جاشـده گان »درۀ خسـتک« انـد که بدون 

هیـچ امکاناتـی در شـهر فیض آبـاد بـه سـر می بردند.
بانـو اکبـری می گویـد: از مسـووالن در وزارت مبـارزه 
بـا حـوادث تقاضـا کردیـم تـا بـا بی جاشـده گان درۀ 
و  سـرپناه  هیـچ  بـدون  فیض آبـاد  در  کـه  خسـتک 
امکانـات اولیـه در زیـر چادرهـا به سـر می برند، کمک 

 . کند
مسـووالن در وزارت مبـارزه بـا حوادث امـا می گویند 
ولسـوالی های  از  شـماری  بی جاشـده گان  بـا  کـه 
بدخشـان کـه در مـاه عقرب در شـهر فیض آباد به سـر 

می بردنـد، کمـک صـورت گرفتـه اسـت.
بـا  مبـارزه  وزارت  عظیمـی سـخنگوی  تمیـم  احمـد 
حـوادث در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: 
از »درۀ خسـتک« ولسـوالی جرم حـدود 1500 خانواده 
بی جاشـده کـه تمـام ایـن خانواده ها توسـط همـکاران 

شـده اند. ما سـروی 
آقـای عظیمـی می گویـد: از جملـه 1500 خانـواده بـه 

1113 خانـواده از سـوی موسسـات خیریـه بین المللی 
مـواد خوراکـی توزیـع شـده و بـه 550 خانـواده هـم 
مـواد غیـر خوراکـی ماننـد کمپـل، خیمـه و... توزیـع 

است. شـده 
کنـار مـواد خوراکـی و غیـر  افـزود: در  او همچنـان 
خوراکـی بـه 320 خانـواده هـم کمـک نقـدی صورت 
گرفتـه اسـت و ارزیابی  هـا جریـان دارد کـه بـا سـایر 
خانواده هـای آسـیب دیده نیـز همکاری صـورت گیرد.

سـخنگوی وزارت مبـارزه با حوادث خاطر نشـان کرد 
کـه ایـن وزارت در نظـر دارد تـا خانواده هـای کـه از 
اثـر جنگ هـا در ایـن والیـت آسـیب دیـده انـد را نیـز 

شناسـایی و بـه آنـان نیـز کمـک نمایند.
ایـن درحالی  اسـت کـه هفتۀ گذشـته روزنامـۀ ماندگار 
گزارشـی را مبنی بر بررسـی مشـکات »درۀ خسـتک« 

والیت بدخشـان منتشـر کـرده بود.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه بـه علـت مسـدود 
بـودن راه هـای مواصاتی به شـماری از ولسـوالی های 
بدخشـان مـردم بـا کمبود شـدید مـواد غذایـی مواجه 
اند و مسـدود بـودن راه هـای مواصاتی ولسـوالی های 
»وردوج« و قریـه »خسـتک« ولسـوالی »ُجـرم« مردم را 

بـه علف خـواری وا داشته اسـت.

فاجعۀانسانیبدخشانراتهدیدمیکند
بدخشانیان:

ده ها کودِک آوارۀ درۀ خستک از گرسنگی و سرما جان دادند
ناجیهنوری

ــکل از  ــه متش ــات ک ــر انتخاب ــای ناظ ــبکۀ نهاده ش
چندیــن نهــاد مدنــی اســت، نقــض تقویــم انتخابــات 
را غیرقابــل قبــول دانســته خواهــان اعــام زود هنــگام 

ــد. ــت جمهوری ش ــات ریاس ــج انتخاب نتای
عبــداهلل احمــدی عضــو ایــن شــبکه دیــروز در یــک 
ــج  ــام نتای ــر در اع ــل، تاخی ــری در کاب ــت خب نشس

ــد. ــول خوان ــل قب ــات را غیرقاب انتخاب
ــرار  ــت جمهوری ق ــات ریاس ــی انتخاب ــج ابتدای نتای
بــود هفتــه  پیــش اعــام شــود امــا کمیســیون 
ــر  ــه تاخی ــج را ب ــام نتای ــی اع ــه دالئل ــات ب انتخاب
ــج  ــرب نتای ــه در 23 عق ــرد ک ــام ک ــه و اع انداخت

ابتدایــی انتخابــات را اعــام خواهــد کــرد.

ــج  ــام نتای ــر دراع ــه تاخی ــت ک ــدی گف ــای احم آق
ــهروندان در  ــدک ش ــتراک ان ــم اش ــه رغ ــات ب انتخاب
ایــن پروســه پرســش برانگیــز و غیرقابــل قبــول 
اســت و کمیســیون بــرای اعــام هرچــه زودتــر نتایــج 

ــد. ــه کن ــد عجل بای
ــه  ــه ب ــج را در شــرایطی ک ــام نتای ــر دراع وی، تاخی
ــود  ــیون وج ــر کمیس ــی ب ــارهای سیاس ــۀ او فش گفت
ــای  ــل در بخش ه ــی بی دلی ــفرای خارج ــته و س داش
ــاز  ــد را زمینه س ــور میابن ــاد حض ــن نه ــاس ای حس

ــت. ــات دانس ــج آرای انتخاب ــتبرد در نتای دس
ــن  ــر ای ــو دیگ ــینواری عض ــب اهلل ش ــان حبی همچن
ــی  ــز دیجیتال ــل مرک ــدن قف ــته ش ــه شکس ــبکه ب ش
کمیســیون انتخابــات و بازدیــد ســفرای خارجــی 
ــیون را  ــع کمیس ــرده، موض ــاره ک ــز اش ــن مرک از ای

ــد. ــز خوان ــش برانگی پرس
ــۀ  ــه گون ــیون ب ــه کمیس ــت ک ــینواری گف ــای ش آق
مبهــم در نخســت ادعــای شکســته شــدن قفــل 
مرکــز دیجیتالــی را رد کــرد امــا ســپس افــرادی را در 
همیــن پیونــد بــه دادســتانی معرفــی کــرد؛ بــه گفتــۀ 
وی، کمیســیون انتخابــات جزییــات مکمــل ایــن 

ــازد. ــریک س ــردم ش ــا م ــد ب ــات را بای موضوع
او بازدیــد ســفرای خارجــی از مراکــز حســاس 
کمیســیون انتخابــات را بــدون داشــتن کارت ورودی، 
غیــر اصولــی خوانــده گفــت کــه کمیســیون در ایــن 

ــد. ــد وضاحــت ده ــاط بای ارتب
همزمــان، عبدالمتیــن ایمــاق یکــی دیگــر از اعضــای 
شــبکه نهادهــای ناظــر مدعــی شــد کــه هــم اکنــون 
حتــی کمیســیون انتخابــات روی پروســه شــمارش و 

ــدارد. ــرل ن ــات کنت ــدی آرای انتخاب ــع بن جم
ــات  ــس آرای انتخاب ــه پروس ــزود ک ــاق اف ــای ایم آق
ــه  ــان ب ــوک در آلم ــی درمل ــرکت جرمن ــوی ش از س
ــات  ــه کمیســیون انتخاب ــرد ک شــکلی صــورت می گی
ــال  ــت؛ او از احتم ــه اس ــن پروس ــر ای ــا نظارگ تنه

ــرد. ــی ک ــراز نگران ــتکار آرا اب دس
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــی ه ــن نگران ای
ــفاف  ــرفت ش ــته از پیش ــات پیوس ــیون انتخاب کمیس
رونــد شــمارش آرای انتخابــات اطمینــان داده اســت.
از  یکــی  ابراهیمــی  عبدالعزیــز  باایــن،  همزمــان 
ــزاری  ــه خبرگ ــات ب ــیون انتخاب ــخنگویان کمیس س
ســام وطندار گفتــه اســت کــه بربنیــاد فیصلــۀ 
انتخابــات  نهایــی  نتایــج  کمیســیون  ایــن  تــازۀ 
ریاســت جمهوری بــه روز پانزدهــم مــاه قــوس 

اعــام خواهــد شــد.
مســتقل  کمیســیون  زمان بنــدی  جــدول  بربنیــاد 
انتخابــات، قــرار بــود نتایــج ابتدایــی انتخابــات 
ــج  ــزان و نتای ــخ 27 می ــه تاری ــوری، ب ــت جمه ریاس
ــا  ــود، ام ــام ش ــرب اع ــخ 16 عق ــه تاری ــی آن ب نهای
ــج  ــه نتای ــت ک ــات نتوانس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ابتدایــی و نهایــی را در روزهــای تعیین شــده، اعــام 

ــد. کن
ــیون  ــه کمیس ــد ک ــان می گوی ــی هم چن ــای ابراهیم آق
مســتقل انتخابــات 22 روز پــس از اعــام نتایــج 
ابتدایــی، فرصــت در نظــر گرفتــه تــا بــه شــکایت ها 
و اعتراض هــای احتمالــی کــه نســبت بــه نتایــج 
ابتدایــی وجــود خواهــد داشــت، از ســوی کمیســیون 

ــرد. ــورت گی ــیده گی ص ــی رس ــکایات انتخابات ش

شبکۀنهادهایناظر:

نتـایجزودتراعـالمشـود
کمیسیونانتخابات:

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری پانزدهِم قوس اعالم می شود
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چگـونهبـرایمـوفقتـرشـدن
اززبـاِنبـدناستفـادهکنیـم؟

مناره کردن انگشتان
ــرده و  ــم فش ــه ه ــود را ب ــتاِن خ ــردی انگش ــه ف ــی ک هنگام
چانــه و دهــان را روی ســر انگشــتان قــرار می دهــد، نـــشانگر 
ــد  ــه امی ــخص ب ــه ش ــی ک ــد زمان ــت. مانن ــق اس ــِر عمی تفک
ــرای  ــت بـ ــی اسـ ــن حایل ــد. همچنی ــواب می باش ــنیدِن ج ش
مـحـافـظـــت کـــردن از قفســۀ ســینه، پاییــن صــورت و دهان.

مشِت پوشیده شده با دسِت باز
ــما  ــِل ش ــرف مقاب ــه ط ــت ک ــن اس ــِر ای ــانه بیانگ ــن نش ای
ــه خشــِم خــود را  ــاش اســت ک ــا در ت خشــمگین اســت ام
ــد بســیار  ــت بای ــن حال ــا در ای ــد. ام ــد و آرام بمان ــرل کن کنت
ــید، چــون  ــدِی خــود باش ــای بع ــا گفتاره ــار و ی ــب رفت مراق
ممکــن اســت بــا هــر چیــز کوچکــی شــخص کنتــرِل خشــِم 

ــد.  ــت بده ــود را از دس خ
پرتاب دست

اگــر فــردی در هنــگام صحبــت بــا دیگــری دســِت خــود را بــه 
ســمِت او پرتــاب نمایــد، بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا حالتــی 
ــه  ــود را ب ــای خ ــد و حرف ه ــد عقای ــه می خواه پرخاش گران
ــری در او  ــاش کمت ــر پرخ ــد. اگ ــل نمای ــل تحمی ــرِف مقاب ط
وجــود داشــته باشــد، تنهــا از پرتــاب انگشــتاِن خــود اســتفاده 

می نمایــد.
قالب کردِن دست ها پشت سر

ــه  ــی ک ــد. خصوصــًا زمان ــه می باش ــک ژســت متکبران ــن ی ای
فــرد بــه عقــب تکیــه داده باشــد. در واقــع در ایــن حالــت فــرد 
بــه برتــرِی خــود اعتمــاد دارد و نیــازی نمی بینــد کــه بخواهــد 

در برابــر طــرِف مقابــل از خــود دفاعــی بکنــد.
دست کشیدن در میان موی ها

ــه  ــد ک ــان می دهن ــود نش ــار را از خ ــن رفت ــی ای ــراد زمان اف
دربــارۀ حرفــی کــه می خواهنــد بزننــد، مــردد باشــند و 

ــند.  ــته باش ــان نداش اطمین
تکان دادِن پای ها

وقتــی کــه شــخصی یــک پایــش را بــر روی دیگــری انداخته و 
در هــوا تــکان می دهــد بــه ایــن معنــی اســت کــه حوصلــه اش 

ســر رفتــه و یــا این کــه بــه دنبــال گریــز اســت.
انداختن پای ها روی هم

ــرد آســوده خاطر  ــه ف ــن اســت ک ــت نشــان دهندۀ ای ــن حال ای
اســت و دغدغــه نــدارد.

قفل کردن پای ها
ــی  ــد. او در حال ــه می باش ــِت زنان ــی از ژس ــز نمونه ی ــن نی ای
کــه ایســتاده، یــک پــا را بــه پشــت پــاِی دیگــر قفــل می کنــد. 
ایــن عمــل معمــوالً بــه مفهــوم آن اســت کــه فــرد عصبــی و 

ــد. ــت می باش ناراح
دست به کمر زدن

ــه  ــد ب ــر می زن ــه کم ــود را ب ــت هاِی خ ــخصی دس ــی ش وقت
ــه  ــد از او فاصل ــایرین می خواه ــه از س ــت ک ــی اس ــن معن ای
ــت  ــتیزی اس ــی جامعه س ــان دهندۀ نوع ــع نش ــد. در واق بگیرن
ــک  ــه او نزدی ــه ب ــد ک ــع می خواه ــک جم ــراد در ی و از اف

نشــوند.
راست ایسـتادن

حالــت ایســتادِن افراشــته می گویــد شــما انســاِن بــا اعتمــاد بــه 
نفــس، صــادق و موفقــی هســتید. حتــا اگــر کوتاه قـــد باشــید، 
ــت  ــما را پُرابه ــروا ش ــن و بی پ ــت مطمی ــک ژس ــن ی گرفت

نشــان خواهــد داد. 

عسلرجاییمنفرد-/-/-/-/-/-/-/بخشپنجـموپایانی

اجـازه دهیـد نگاهـی دقیق تـر بـه ایـن 
مسـأله بیاندازیـم که چرا به زعم راسـل، 
»منطـق حـدی« مـا را بـه وحدت گرایی 
سـوق می دهـد. مشـکل زمانـی پدیـدار 
می شـود کـه »منطـق حـدی« بـا یـک 
گـزارۀ رابطه یـی مواجـه می شـود، یعنی 
گزار ه یـی کـه رابطـه یـا نسـبتی را میـان 
دو یـا چند موجود بیــان مـی دارد. برای 
مثـال اجازه دهید گـزارۀ »الـف بزرگ تر 
از ب اسـت« را در نظـر بگیریم. مشـکل 
»منطـق حـدی« در این جا این اسـت که 
تقسـیم ایـن گـزاره بـه دو بخـش، یعنی 
یـک موضـوع و یـک محمـول، محـال 
بـه نظـر می رسـد. بـه نظـر می رسـد در 
طبیعی تریـن حالـت می توان ایـن گزاره 
را بـه سـه جزء تقسـیم کرد: الـف، ب و 
نسـبت کلـی بزرگ تـر بـودن. امـا اکنون 
»منطـق حـدی« نمی تواند ایـن جمله را 
تحلیـل کند کـه: »محمول کلـی بزرگ تر 
بـودن از ب، بـرای ابـژۀ الـف صـادق 
اسـت«. این راه حـل مونادگرایانه اسـت.
)5(    راه دیگـر بـرای حـل مسـأله، در 
نظـر گرفتـن الـف و ب بـه عنـوان یک 
موضوع  واحــد )یعنـی واحِد الف-ب( 
ابعـاد  کلـی  تنـوع  گرفتـن  نظـر  در  و 
مختلـف آن بـه عنـوان محمـول اسـت. 
ایـن راه حـل وحدت گرایانـه اسـت. اگر 
مـا بکوشـیم تـا تنـش را بـه شـیوۀ دوم، 
راه حـل وحدت گرایانـه، برطـرف کنیم، 
بـه ناچار بـه این نتیجـه خواهیم رسـید 
کـه تنها یـک موضوع وجـود دارد، یعنی 
مطلـق. ایـن امـر بـدان سـبب اسـت که 
هـر انـدازه هم کـه به نظـر برسـد ما دو 
موجـود داریم و از نسـبت میـان این دو 
موجـود بپرسـیم، بازهـم »منطـق حدی« 
مـا را بـه بیــان ایـن ادعا سـوق می دهد 
کـه ایـن دو موجـود در حقیقـت یـک 

موجـود واحـد مرکب هسـتند.
متافیزیـک  اکنـون  راسـل،  زعـم  بـه 
وحدت گـرا بـا خـود در تناقـض قـرار 
دارد. چـرا کـه بـا پیش فـرض گرفتـن 
»منطـق حـدی«، در واقـع ایـن نکتـه را 
می پذیـرد کـه دسـت کم دو چیـز وجود 

دارد، موضـوع و محمـول. »چـرا که اگر 
مطلـق واجـد محموالتـی باشـد، آنـگاه 
گـزارۀ  امـا  دارنـد؛  محموالتـی وجـود 
گزاره یـی  دارنـد«،  »محموالتـی وجـود 
آن  بتوانـد  نظریـۀ حاضـر  کـه  نیسـت 
 .p  ,1937  ,Russell( کنـد«  قبـول  را 
طـرف دارِ  یـک  حقیقـت،  در   .)448
را  گـزاره  ایـن  صـدِق  وحدت گرایـی 
وجـود  »محموالتـی  کـه  نمی پذیـرد 
دارنـد«، و »بدیـن وسـیله بـه سـوی این 
رویکـرد کشـانده شـده اسـت کـه تنهـا 
یـک کل حقیقی، یعنی مطلق، اسـت که 
ابـداً هیـچ جزیـی نـدارد، و این کـه هیچ 
گزاره یـی دربـارۀ آن یـا هـر چیـز دیگر، 
مطلقـاً درسـت نیسـت – رویکـردی که 
بـه ناچـار بـا خـود در تناقـض اسـت« 

.)226  .p  ,1937  ,Russell(
 

کثرت گرایـی  و  هـگل  مطلـق   .3
یاضیـات ر

   بـه نظر می رسـد تناقـض منطقی میان 
راسـل و هـگل را می تـوان بـه تضــاد 
کثرت گرایـی  و  وحدت گرایـی  میـان 
تقلیـل داد. »منطـق حـدی« هـگل، وی 
منطـق  و  وحدت گرایـی  سـوی  بـه  را 
ُمـدرن راسـل، وی را مطلقـاً بـه سـوی 
کثرت گرایـی سـوق می دهـد. بنابرایـن 
قـرار  حملـه  مـورد  را  هـگل  راسـل 
می دهـد، چـرا کـه کثرت گرایی شـرطی 
ضـروری بـرای ریاضیـات اسـت. هـر 
فلسـفه یی کـه کثرت گرایـی را رد کنـد، 
بایـد نادرسـت باشـد؛ زیرا ریاضیـات را 

نخواهـد فهمیـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه دلیـِل مطلقـاً نیاز 
ایـن  کثرت گرایـی  بـه  راسـل  داشـتن 
اسـت کـه طـرح و برنامـۀ منطق محـورِ 
اسـتنتاج ریاضیـات از منطـق، نیازمنـد 
بـه  اسـت  نسـبتی  یـا  رابطـه  وجـود 
صـورت »الـف مابیـن ب و ج اسـت« 
)p ,1937 ,Russell. 217(. این نسـبت 
منطق محـور  برنامه یـی  و  طـرح  بـرای 
ضروری اسـت، زیرا این طـرح و برنامه 
تنهـا با به کارگیری این نسـبت اسـت که 

قادر می شـود تـا نظامی از اعـداد طبیعی 
را برپـا سـازد.)6( این نسـبت میان الف، 
ب و ج بایـد نهایتـاً بـه عنـوان نســبتی 
میان دو نسـبت نامتقارِن متفاوت تحلیل 
شـود، نسـبتی میـان الـف و ب )نسـبت 
کوچک تـر بـودن( و نسـبتی میـان ب و 
ج )نسـبت بزگ تـر بودن(. مشـاهدۀ این 
نکتـه حایـز اهمیت اسـت که نسـبت ها 
نامتقـارن هسـتند. اگـر الـف کوچک تـر 
از ب باشـد، آنـگاه ایـن نمی توانـد بدان 
معنـا باشـد کـه ب کوچک تـر از الـف 
واحـِد  موضـوع  این کـه  بیـان  اسـت. 
الـف-ب واجد تنوعـی در ابعاد مختلف 
خـود اسـت، به هیچ وجه عـدم تقارن را 

حفـظ نمی کنـد.
تقـارن،  عـدم  ایـن  داشـتن  بـرای  مـا 
موجـودات  از  کثرتـی  نیازمنـد  مطلقـاً 
نسـبت ها  ایـن  کـه  آن جـا  از  هسـتیم. 
نامتقارن انـد، پس می تـوان نتیجه گرفت 
کـه الـف≠ب؛ بـه بیـان دیگـر، اگـر این 
نسـبت میـان هـر چیـزی برقرار باشـد، 
آن گاه دسـت کم دو ابـژۀ متفـاوت وجود 
خواهـد داشـت. از آن جا کـه وجود این 
نامتقـارن شـرط ضـروری  نسـبت های 
طـرح و برنامـۀ منطق محـور اسـت، این 
برنامـه بـه متافیزیـک کثرت گرایانه روی 
مـی آورد. بدون کثـرت گرایی، اسـتنتاج 
اعـداد طبیعـی از منطق ممکـن نخواهد 

. بود
---

یادداشت های نویسنده  
5   این تحلیل را می توان مانند مونادهای 
الیب نیتسـی، به تمام موجـودات تعمیم 
در  موضوعـات  تمـام  کـه  چـرا  داد؛ 
نهایـت تمـام نسبت های شـان بـا سـایر 
از  جزیـی  منزلـۀ  بـه  را،  موجـودات 

ذات شـان، درون خـود دارنـد.
ریاضیـات  اصـول  در  راسـل   ب  
روش هـای  تمـام  کـه  می دهـد  نشـان 
دیگـرِ تـاش بـرای برپاسـازی نظـام را 
می تـوان بـه ایـن نسـبِت مابین بوده گـی 

فروکاسـت.  )betweenness(
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آینـه  بـا وجنـاِت دهشـتناک وارد می شـود و در  مـردی 
بـه خـود می نگـرد. »چـرا در آینـه بـه خـود مـی نگـری، 
حـال کـه نمی توانـی تصویـر خویـش را ببینـی مگـر بـا 
ناخرسـندی؟« مـرد دهشـتناک پاسـخم می دهد: »موسـیو، 
بـر طبـق اصـول فناناپذیِر )انقـاب کبیر( 89، همـۀ آدمیان 
حقوقـی برابـر دارنـد؛ از ایـن رو من ایـن حـق را دارم که 
در آینـه بـه خـود بنگـرم؛ حـال چه بـا خرسـندی و چه با 
ناخرسـندی، که این فقط در گرِو وجــدان من اسـت.« در 
مقـام نماینـدۀ ذوق نیـک، بی شـک حق بـا من بـود؛ اما از 

منظـر قانـون، او بـی راه نمی گفـت. )بودلـر- آینه(
در مقـام نماینـدۀ قانـون، بی شـک خشـونت تنهـا در برابر 
آینـه قداسـت دارد، در عریانـی فعـل قابـل رؤیـت. امـا از 
منظـر نماینـدۀ ذوق نیـک،  شـریان هاِی خشـونت، زمانـی 
جـاری می شـود کـه اتفاقاً از آینـه بگریزد و بـه تصویر در 
نیایـد. بنابرایـن، آینـۀ حقیقـت، خـود جلوه-گِر خشـونت 
اسـت و از مسـیر رؤیت پذیری خشـونت، خود و حامان 

و عامانـش را پنهـان می سـازد.
این نوشـتار بر آن اسـت که روِی دیگر سـکۀ خشـونت را 
بازنمایـی کند؛ بدترین نوع خشـونت، خشـونِت گفتمانی. 
خشـونتی کـه نـه در عریانـی بلکـه در خفـا، در آناتومـی 
سیاسـی بـدن حکم فرماسـت. نـه حتـا در بـدن، بلکـه در 
زبانـی کـه بدن را می سـازد. این خشـونت، یک سـکوت، 
یـک وقفـه، یـک تعلیـق اسـت. درسـت، همان جایـی کـه 
سـکوت سـنگر آخـر اسـت، خشـونت گفتمانـی سـاخته 
می شـود. خشـونت نـه در آنچـه کـه متـن می گویـد، بلکه 
آن جایـی که یک متن نمی گوید و سـعی در پنهان سـاختن 
زیرنویسـی  خشـونت،  متـن  می شـود.  سـاخته  دارد،  آن 
اسـت کـه مولـف، بـا نشـانه هایی که جـای می گـذارد، آن 
را بیـان می سـازد. از ایـن رو، ما بـه عنوان نماینـدۀ مولِف 
ذوق نیـک، سـیمایی از خشـونت را بازنمایـی می کنیـم که 
در متـن نیسـت. سـیمای دهشـتناکی از سـکوت کـه هـر 
متنـی از خـود جـای می گـذارد و از ایـن طریـق مرتکـب 
خشـونت می شـود. » قیصـر همواره سـرور گرامر اسـت.« 

)بـه نقـل از الکا، اشـمیت، 1988 : 202(
***

1
یـک آزمایـش فکـری را بـرای شـروع بـا قـدری تغییر از 
رابـرت نوزیـک وام می گیریـم. فـرض بگیرید نـوزدای از 
همـان بـدو تولد دچار انواع مشـکات فیزیکی و جسـمی 

اسـت. پزشـکان حیـاِت او را تنهـا در شـرایطی امکان پذیر 
می داننـد کـه او را تمام وقـت در یـک  آکواریوم شیشـه یی 
تحـت نظـر داشـت. بی شـک چنیـن زیسـتی وحشـتناک 
اسـت، امـا پزشـکان بـه شـما قـول می دهنـد از هـر نظـر 
نیازهـای او را تأمیـن کننـد. ایـن تأمینـات عـاوه بـر غذا 
شـامِل نیازهـای روحـی هـم می شـود، بـه نحـوی کـه او 
هیـچ احسـاس نیـازی نکنـد. شـاید برای تـان ایـن سـوال 
پیـش بیــاید: نـوزاد چـه نیـاز روحی یـی می تواند داشـته 
باشـد وقتـی هیـچ تجربـۀ زیسـتی از محیـط اطـراِف خود 
نـدارد؟ پزشـکان به شـما قـول می دهند مبتنی بـر تجارب 
زنده گـی روزمـرۀ هـر یک از مـا، او را در مسـیر انتخاباِت 
مکـرر قـرار دهنـد تـا او خـود از مسـیر انتخاب هایش، به 
نیازهایـش آگاه شـود و از ایـن طریق، او عاوه بر زیسـت 
نباتـی، مثـل هـر یـک از مـا تجربـۀ زنده گـی اجتماعـی 
داشـته باشـدـ ضمـن این کـه او هیـچ یـک از کاسـتی ها 
و مشـکات روزمره یـی کـه مـا بـا آن دسـت بـه گریبـان 
هسـتیم را نـدارد. او مشـکِل جدایـی از همسـر، فرزند دار 
شـدن، کرایه خانـۀ سـر مـاه و درگیـری با رییـس و ارباب 
آیـا شـما چنیـن زنده گی یـی را  نـدارد.  رجوع هایـش را 
انتخـاب می کنیـد؟ بی شـک نـه، قریب بـه اتفاِق شـما این 
زنده گـی را خسته کننــده می دانیـد و گزینه  هـای انتخابـی 
موجـود را بـا وجـود آن کـه در اختیـار شـما قـرار گرفتـه 
اسـت، مصنوعـی و غیرواقعـی می پندارید کـه از قبل برای 
شـما برنامه ریزی شـده اسـت. حتـا اگر  تعـداد گزینه های 
انتخابـی شـما بسـیار هم زیاد باشـد، باز شـما آن هـا را از 
پیـش معیـن شـده و غیرواقعـی می دانید، چرا کـه از پیش 
بـرای شـما برنامه ریـزی شـده که کـدام گزینـه را انتخاب 

 . کنید
اجـازه بدهیـد خبـِر بـدی به تـان بدهیـم، شـما از از بـدو 
تولـد در چنیـن دسـتگاهی زنده گـی می کنیـد. غیـر از این 
اسـت وقتـی شـما بـه کفش فروشـی می رویـد، بـا وجـود 
هـزار ُمـدل کفـش، شـما در آخـر کفشـی را می خریـد که 
مـورد پسـنِد مادرتـان باشـد. یـا شـبیه کفشـی نباشـد کـه 
دوسـت تان آن را می پوشـد. ژیـژک مثالی دارد کـه در این 
زمینـه مـا را کمـک می کنـد: عشـاقی را فـرض کنیـد کـه 
در حـاِل جدایـی از یکدیگر هسـتند. معشـوقۀ الف هنگام 
جدایـی می گویـد: اگر مـن را تـرک کنی، می ُکشـمت؛ در 
صورتـی کـه معشـوقۀ ب هنـگام جدایـی می گویـد: اگـر 
مـن را تـرک کنـی، من از غصـه می میرم. ژیـژک می گوید: 

خشـونت معشـوقۀ ب به مراتب بیشتر اسـت، چون سوژه 
هیچ گونـه اختیـاری از خـودش نـدارد. بـا وجـود آن کـه، 
گزینـه و آپشـِن جدایـی در اختیـار او گذاشـته می شـود، 
امـا او حـِق اسـتفاده یـا اعمـال آن را نـدارد. در فـرازی از 
موفـه می تـوان بـر ایـن گـزاره تأکیـد کـرد کـه »سیاسـت 
همـواره دارای یـک جنبۀ جانب دارانه و متعصبانه اسـت و 
از آن جـا کـه مـردم باید عاقه مند به سیاسـت باشـند، باید 
امـکان انتخـاب بیـن بدیل هـای واقعـی کـه احـزاب ارایه 

می-دهنـد را داشـته باشـند.«)موفه، 1391 : 35(
بـه زبـان فوکویـی، خشـونت از مرحلۀ اشـراف بـر حیات 
bio power بـه مرحلـۀ آناتومی سیاسـی بدن می رود. در 
خشـونت عریان، شـما هیـچ گزینه یی نداریـد، در صورتی 
که در خشـونت پنهـان، انواع گزینه ها در اختیارِ شـما قرار 
داده می شـود، امـا شـما گزینه یـی را انتخـاب می کنیـد که 
از پیش برای شـما طراحی شـده، درسـت ماننِد آن نوزادی 
کـه داخـل دسـتگاه اسـت. در خشـونت عریـان، مقصر و 
عامـِل خصـم مبرهـن اسـت و شـما می دانید چه کسـی به 
شـما ظلـم کـرده اسـت، امـا در خشـونت پنهان بـا وجود 
آن کـه شـما مـورد خصـم واقـع شـده اید، گزینه هـا آن قدر 
فـراوان اسـت کـه شـما نمی دانیـد کـدام را مقصـر بدانید 
تـا جایـی کـه تکثـِر گزینه ها شـما را بـه هیچ می رسـاند و 
شـما خـود را مقصـِر بایـا و مصیبت هـای وارده می دانید. 
شـما هیـچ صورتـی بـرای حسـاب وکتاب نداریـد، همـه 
چیـز از قبـل در آناتومـی سیاسـی بدِن شـما پذیرفته شـده 
اسـت. بـه عبارتی، »مـا همـواره مجبوریم بخـش عمده یی 
از دنیـای اجتماعـی را در اعمال مان بدیهـی بینگاریم. زیرا 
زیر سـوال بـردن همـۀ چیزهـا غیرممکن اسـت.« )به نقل 
از سـلطانی، فلیپـس و یورگنسـن، 2002 : 36( مهـم ایـن 
نیسـت که خصم و خشـونت وجود دارد، و بدیهی اسـت، 
و مـا آن را کشـف می کنیـم، مهـم ایـن اسـت کـه توجیـه 
شـما از بـرای اعمـال و تقبـل خشـونت چیسـت؟ و چـه 
اسـتراتژی یی بـرای رهایـی از آن داریـد و چـه کسـی را 

می دانید.  مقصـر 
سـازوبرِگ ایـن دسـتگاه چگونـه اسـت؟ چگونـه بـا مـا 
در ارتبـاط قـرار می گیـرد؟ سـوژه، مبتنـی بـر نقشـی کـه 
شـدن،  نمادیـن  قابلیـت  می پذیـرد،  نمادیـن  شـبکۀ  در 
رؤیت پذیـری و در دسـترس بـودن پیـدا می کنـد. درواقع، 
سـوژه از طریـق بازخواهـی آلتوسـری، جایـگاهِ خـود را 

می یابـد، نـه بـه واسـطۀ آنچـه کـه بـه ذات هسـت.

»آهـای، بـا تـوام!، فـرد اسـتیضاح شـده، بازخواهی شـده، 
بـرای این کـه او اذعـان داشـته اسـت )بازشـناخته اسـت( 
کـه فـرد اسـتیضاح شـده، خـود اوسـت و این اوسـت که 
مورد اسـتیضاح قـرار گرفته اسـت. )و نه سـوژۀ دیگری.( 
تجربـه مؤیـد این نظر اسـت کـه گفت وگوها و مناسـبات 
کنـش اسـتیضاح شـده برخـورد می کنـد: بـا صـدا کـردن 
یـا سـوت زدن، فـرد مخاطـب همـواره درمی یابـد )بـاز 
می شناسـد( کـه او را خطـاب کرده انـد.« )آلتوسـر، 1388: 
71( بنابرایـن، سـوژه، مبتنـی بـا اسـتیضاح، قایـل به نقش 
می شـود و مبتنـی بـر اسـتیضاح هویـِت خـود را کسـب 

می کنـد.
بـه زبـان فوکویـی، »انسـان ها و نهادهـا اشـیاء و ایده هـا 
را خلـق می کننـد، و همیـن اسـت کـه واقعیـت را بـرای 
درسـت  واقـع،  بـه   )70  :1388 )میلـز،  برمی سـازد.«  مـا 
می شـود،  سـاخته  سـازمان ها  و  ایده هـا  کـه  همان جایـی 
سـوژه، از خـود رفـع مسـوولیت می کنـد. سـوژه، هویـِت 
خـود را منـوط بـه نقشـی می کنـد کـه در شـبکۀ نمادیـن 
دارد و عاملـی کـه او را به شـبکۀ نمادین مرتبط می سـازد، 

اسـت. اسـتیضاح  همین 
بـه خاطـر آوریـد!  دسـتگاه نـوزاد را در آزمایـش فکـر 
هریـک از مـا از دروِن آن بـه دنیـا می آییم، دنیا به واسـطۀ 
آن بـرای مـا شـناخته می-شـود. نه این کـه هر کـدام از ما 
حجمـی شیشـه یی را بـا خـود حمـل می کنیـم، بلکـه هـر 
کـدام از مـا آن را در خـود می تنیـم. نـه این کـه حتـا ابـژه 
و عینیتـی وجـود نـدارد، و همـه چیـز سـاخته شـدۀ ذهن 
ماسـت، بلکـه شـناخت مـا از ابـژه، از خـود ابـژه اسـت. 
ابژه یـی کـه پیشـتر سـاخته ایم و حـال در برابـر مـا بدیـن 

طریـق صاحـب جـان می شـود.
در پایـان،  خشـونت پنهـان از طریق آناتومی سیاسـی بدن 
و گزینه هـای متعـدد انتخـاب، سـوژه گی و حـِق انتخـاب 
را از بیـن می بـرد. تنهـا عامل دفـع مجدد خشـونت، یعنی 
نمایـش و رؤیـت را نهادینـه می کند. برای توضیح بیشـتر، 
»در بطـن گفتمـان اعترافـی بـه جـای این کـه بـا موضعـی 
سـرکار داشـته باشـیم که صرفًا محـل بروز تمکین اسـت، 
بـا امکاناتـی مواجهیم کـه اعتراف کننده با اسـتفاده از آن ها 
خـود را برخـوردار از قـدرت می کنـد. فـرد از طریق عمل 
نوشـتِن یـک متـن اعترافی این امـکان را می یابـد که خود 
و اعمـال خـود را بـا و از ایـن طریـق بـا قـدرت همسـو 

کند.« )میلـز، 1388 : 108(

خشـونت 
و بنده گاِن بی هویت
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ابوبکرالبغدادی، رهبر گروه تروریسـتی داعش شـب شـنبه 
زمانـی کـه تحت عملیـات گـروه نیروهـای امریکایی قرار 
داشـت در یـک تونل با واسـتکت مملو از مـواد انفجاری، 

خـود را منفجر کرد. 
یک شـنبه  روز  امریـکا  رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد 
هنـگام صحبت با رسـانه ها گفـت که ابوبکـر البغدادی، در 
حمـات نیروهـای امریکایی در شـهر ادلب سـوریه زمانی 
کـه می خواسـت فـرار کنـد، در یک تونـل خـود را منفجر 

کرده اسـت. 
دونالـد ترمـپ گفته اسـت که البغـدادی،  مانند یک سـگ 
مـرد، زمانـی که صـدا می کشـید و خواهان نجات بـود، اما 
مـرد. رسـانه های غربـی گفتـه انـد کـه در انفجـار خودی 

البغدادی سـه کودک نیز کشـته شـده اسـت. 
رییس جمهـوری ترمـپ، گفـت کـه البغـدادی در عملیات 
نیروهـای امریکایـی زمـان کشـته شـد کـه او و برخـی از 
اعضـای کابینـۀ تماشـاگر این عملیـات بودند. بـه گفتۀ او، 
در ایـن عملیـات بـه نیروهـای امریکایی هیـچ تلفاتی وارد 

است.  نشـده 
در همیـن حـال، دولـت افغانسـتان از عملیـات کـه در آن 
رهبـر گـروه داعـش کشـته شـد، اسـتقبال کـرده اسـت. 
همچنـان رییـس اجرایـی در نشسـت شـورای وزیـران بـا 
اسـتقبال از کشـته شـدن ابوبکـر البغـدادی گفته اسـت که 

داعـش یـک گـروه جنایـت کار سـت. 
ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی بـا  بـا نشـر خبرنامه یـی 
گفتـه اسـت کـه تروریسـم  دشـمن بشـریت اسـت و این 
پدیـده مـرز نمی شناسـد و تهدیـد در برابر امنیـت و ثبات 

منطقـه و جهان اسـت.
در خبرنامه افزوده شـده اسـت که بوبکـر البغدادی یکی از 
خطرناک تریـن رهبـران گروهـای تروریسـتی )داعش( بود 
و افزوده اسـت که کشـته شـدن وی ضربۀ بزرگ به گروه 

داعـش می تواند باشـد. 
خبرنامـۀ افـزوده کـه از این که پدیدۀ تروریسـم از سـال ها 
بدین سـو از افغانسـتان مـا قربانـی می گیـرد، کشته شـدن 
رهبـران گروه هـای تروریسـتی به ویـژه ابوبکـر البغـدادی 
رهبـر داعـش، نـه تنهـا در کاهش حمـات تروریسـتی و 
تامیـن امنیـت افغانسـتان مهم اسـت، روی امنیـت و ثبات 

منطقـه و جهـان نیـز تاثیـر مثبت می گـذارد.
همچنـان ریاسـت اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی گفتـه 
اسـت کـه داعش یـک گروه جنایت  کار اسـت و از کشـته 

شـدن ابوبکـر البغدادی اسـتقبال کرده اسـت. 
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
دیـروز در نشسـت شـورای وزیـران به رغـم اسـتقبال از 
راه انـدازی عملیـات بـرای از بین بـردن ابوبکـر البغدادی، 
گفـت کـه داعـش به عنـوان یـک گـروه »جنایـت کار« در 
سـال های اخیـر، ده هـا هـزار مـردم بی گنـاه را در سـوریه، 

عـراق و افغانسـتان بـه قتل رسـانده اسـت. 

داعش نمی پاشد!
آگاهـان نظامـی باور د ارند که کشـتن شـدن بغـدادی تأثیر 
منفـی روی انگیـزۀ جنگجویـان داعـش در تمـام سـاحات 

فعالیـت ایـن گروه به ویـژه در افغانسـتان دارد. 
جنـرال امـراهلل امرخیـل، آگاه نظامـی بـا اشـاره بـه کشـتن 
شـدن البغـدادی در عملیات نیروهای امریکایی در سـوریه 
در گفت  وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد کـه مـرگ 

بغـدادی تأثیـر منفـی بـر انگیزۀ گـروه داعـش دارد. 

آقـای امرخیـل، ابوبکر البغـدادی را یکـی از خطرناک ترین 
و  می دانـد  تروریسـتی  گروه هـای  میـان  در  رهبـران 
می گویـد مـرگ او می توانـد بـه عنـوان یـک نقطـۀ ضعف 

بـرای گـروه داعـش پیش بینـی شـود. 
آقـای امرخیـل می گویـد کـه مـرگ بغـدادی تأثیـر منفـی 
و  دارد  افغانسـتان  در  داعـش  جنگجویـان  انگیـزۀ  روی 
حتـا رونـد اکمـاالت مالی ایـن گـروه را با مشـکل مواجه 

می سـازد. 
بـه گفتـۀ او، گـروه داعـش از هـم نمی پاشـد، امـا بایـد 
حمـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـاالی مراکز 
ایـن گـروه در کشـور افزایش یابد و به شـعارهای بسـنده 
افغانسـتان  در  داعـش  گـروه  او،  گفتـۀ  بـه  زیـرا  نکنـد؛ 
شکسـت نخـورده، او ادعـای ایـن کـه داعـش شکسـت 
داعـش را رد می کنـد و می گویـد کـه ایـن گـروه در حالی 
گسـترش نفـوذ خود در والیت های شـمال کشـور اسـت. 
همچنـان، رحمـت اهلل نبیـل، رییـس پیشـین امنیـت ملی و 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری در حسـاب  توییتـرش 
در واکنـش بـه کشـته شـدن بغـدادی نگاشـته اسـت کـه 
افغانسـتان از کشـته شـدن رهبـر گـروه داعـش اسـتقبال 
نبایـد مرکـز  امریـکا  بین المللـی و  امـا جامعـۀ  می کننـد، 

تروریسـم را در پاکسـتان فرامـوش کننـد. 
تروریسـتی  گروه هـای  کـه حضـور  افـزوده  نبیـل  آقـای 
و  منطقه یـی  کشـورهای  بـرای  تهدیـد  یـک  بین المللـی 
جهان اسـت که افغانسـتان بیشـتر رنج آن را کشـیده است. 
از سـویی هـم، وزارت دفـاع کشـور می گویـد کـه گـروه 
داعـش در افغانسـتان شکسـت خـورده و نیروهـای ایـن 
گـروه همـه روزه زیـر ضربـات سـنگین نیروهـای امنیتـی 

- دفاعـی کشـور قـرار دارد. 
 فـواد امـان، معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع کشـور در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید که گـروه داعش 

در افغانسـتان شکسـت خورده اسـت. 
آقـای امـان، در رابطـه به کشـته شـدن رهبر گـروه داعش 
واکنـش نشـان نـداد، اما در رابطـه به فعالیت ایـن گروه در 
افغانسـتان گفت که داعش تنها در شـرق افغانسـتان بیشـتر 
در والیـت ننگرهـار فعالیـت دارد و همـه زیـر ضربـات 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی قـرار دارنـد و تلفـات سـنگین 

بـه این گروه وارد شـده اسـت.  
ایـن در حالـی کـه اسـت در مـاه پیشـین گـروه داعـش با 
انتشـار خبرنامه یی در والیت های شـمال کشـور - فاریاب 
قدرت هـای  و  میانـه  آسـیایی  کشـورهای  واکنش هـای 

منطقه یـی را بـه دنبـال داشـت. 
در  مـاه جـون سـال روان میـادی، سـازمان پیمـان امنیت 
جمعی که شـامل کشـورهای آسـیا میانه اسـت، از افزایش 

گـروه داعش درشـمال افغانسـتان ابـراز نگرانی کرد. 
ایـن در حالـی اسـت اختافـات در رابطه به زمـان و نحوۀ 
کشـته شـدن ابوبکـر بغـدادی میـان رقبـای منطقه یـی و 

بین المللـی وجـود دارد.
 کشـورهای ترکیـه، روسـیه و عـراق به نحو کشـته شـدن 
بغـدادی را در زمان هـای متفاوت تأیید کرده اند. مسـووالن 
در وزارت دفـاع روسـیه خواسـتار وضاحـت بیشـتر در 
رابطـه بـه کشـته شـدن رهبـر گـروه داعـش شـده اسـت. 
ایگـور کونشـنکوف نماینـده رسـمی وزارت دفاع روسـیه 
در واکنـش به کشـته شـدن رهبـر گروه داعش گفته اسـت 
کـه تمـام قلمرو منطقه خـارج از کنترول دولت سـوریه در 
ادلب توسـط شـعبه سـوری القاعـده کنترل می شـود.« این 

گـروه همـواره سـتیزه جویـان داعـش را در ایـن محـل به 
عنـوان اصلـی تریـن رقبـای قـدرت در سـوریه می دانند و 
آن هـا را از بیـن برده انـد. نماینده وزارت دفاع گفته اسـت 

کـه البغـدادی نتوانسـته اسـت در آن سـرزمین آرام بماند.
امـا، یـک مقـام بلنـد رتبـه ترکیـه بـه خبرگـزاری فرانـس 
پـرس گفتـه اسـت که البغدادی 48 سـاعت پیـش از حمله 
بـه موقعیتـی رسـیده بود که توسـط هلیکوپتر مـورد حمله 

قـرار گرفت.
در  عـراق  اسـتخبارات  مقـام  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
صحبـت بـا خبرگـزاری رویتـرز ادعـا کـرده اند کـه اداره 
اسـتخبارات عـراق معلومـات در مـورد موقعیـت دقیـق 
البغـدادی را بـه نیروهـای امریکایـی فراهـم آورده و زمینه 

را بـرای علمیـات مسـاعد کـرده اسـت. 
همچنـان، خبرگـزاری اسوشـتیدپرس نیـز بـه نقـل از یک 
مقـام  امریکایـی گفتـه اسـت کـه رهبـر گـروه داعـش در 
نتیجـۀ یـک عملیـات نیروهـای امریکایـی در بخش هایـی 

از شـهر ادلب سـوریه کشـته شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 2011 اسـامه بـن الدن 
رهبـری شـبکۀ تروریسـتی القاعـده نیـز در یـک عملیـات 
نیروهـای ویـژۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا ناوقـت شـب در 
منطقه یـی ابیت آبـاد پاکسـتان کشـته و جسـدش بـه دریـا 

شـد.  انداخته 
همچنـان، نشـریه امریکایـی Newsweek گفتـه اسـت 
کـه معـاون ابوبکـر البغـدادی نیـز توسـط افراد ایـن گروه 

انتصاب شـده اسـت. 
نیـوز ویک نگاشـته اسـت که عبـداهلل قرداش، معـروف به 
حاجـی عبـداهلل العفـری در ماه آگسـت به عنوان جانشـین 
ابوبکـر بغـدادی انتخـاب شـده بـود و کفتـه می شـود کـه 
خـود ابوبکـر بغدادی این موضوع را پیشـنهاد کرده اسـت.
عملیـات نیرو هـای امریکایـی در روز هـای شـنبه و یـک 
شـنبه منجـر بـه کشـته شـدن ابوبکـر البغـدادی سـرکرده 
ایـن گروه تروریسـتی شـد، امـا این گـروه از قبـل عبداهلل 
قـرداش را بـه عنـوان جانشـین برای بعـد از مـرگ ابوبکر 

بغـدادی منصـوب کـرده بود.
گـروه ُکـرد موسـوم بـه نیروهـای مدافـع خلـق نیـز اعام 
کرد اسـت کـه ابوالحسـن المهاجـر، سـخنگوی داعش در 
عملیـات مشـترک نیرو هـای سـوریه دمکراتیـک و امریـکا 

در سـوریه کشـته شد.
عبداهلل قرداش پُسـت های زیادی در طول 5 سـال گذشـته 
در داعـش برعهـده داشـته اسـت، تـا این کـه بـه یکـی از 
مهمتریـن معاونـان نظامـی ابوبکـر بغـدادی تبدیـل شـده 

. بود
گـروه داعـش در سـال 2014 در کشـور عراق در مسـجد 
نـوری بـه رهبـری ابوبکـر البغـدادی اعـام موجودیـت 
کـرد و بـه زودتریـن فرصـت شـاخه های ایـن گـروه بـه 
اطـراف عراق سـوریه و پسـان تر این گـروه در افغانسـتان 
و پاکسـتان نیـز عملیات هـای راه انـدازی کـرد تـا جایـی 
و  ایـران  چیـن،  روسـیه،  ویـژه  بـه  منطقـه   کشـورهای 

کشـورهای آسـیایی را نگـران سـاخته اسـت. 
ابوبکـر بغـدای رهبـری گروه داعـش دو ماه پیـش در یک 
نـوار تصویـری30 دقیقه یـی ادعـا کـرده بـود کـه ایـاالت 
متحـده »اکنـون در حـال غـرق شـدن در لجـن زار« عـراق 
و افغانسـتان اسـت، واشـنگتن توان کمک بـا متحدانش را 
در منطقـه و جهـان را نـدارد. ادعاهای وجـود دارد که این 

نـوار در افغانسـتان ثبت شـده اسـت.

آگاهان:

 کشتـه شـدن بغـدادی
 داعشیـان را ضعیـف می سـازد
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بهاتهامقاچـاقبازداشتشدند

سرپرسـت وزارت داخلـه می گویـد، برخی شـبکه های 
جرمـی بـه وسـیله موترهای شیشـه سـیاه از والیات به 

می آیند. کابـل 
مسـعود اندرابـی دیـروز در نشسـت شـورای وزیـران 
بـا تاکیـد بـر جمـع آوری موترهای شیشـه  سـیاه و فاقد 
اسـناد گفتـه اسـت، برخی شـبکه های جرمی به وسـیله 

ایـن موترهـا از والیـت هـا بـه کابـل می آیند.
او افـزوده اسـت کـه در حمـات مشـترک، ضربه قوی 
بـه رهبـری طالبـان وارد کـرده و رهبـری طالبـان توان 

سـوق و اداره نیروهای شـان از دسـت داده انـد.
در همیـن حال مسـووالن وزارت دفاع گفتـه اند که در 
یـک هفتـه گذشـته، 861 شورشـی طالـب کشـته، 231 
تـن زخمـی و 135 تـن دیگر آنان بازداشـت شـده اند.

ریاسـت عمومـی امنیت ملی کشـور می گویـد که 8 تن 
از کارمنـدان و مسـووالن امنیتـی گمـرک میـدان هوایی 
حامـد کرزی بـه اتهام قاچـاق اموال تجارتی بازداشـت 

ند. شده ا
در خبرنامـۀ ایـن ریاسـت آمـده اسـت کـه نیروهـای 
حراسـت و تنفیـذ قانـون ایـن ریاسـت، اعضـای یـک 
کابـل  هوایـی  میـدان  در  باالفعـل  را  قاچـاق  شـبکه 

کرده انـد. بازداشـت 
در خبرنامـه آمـده اسـت: »نیروهـای حراسـت و تنفیـذ 
امنیـت ملـی هشـت تـن از  قانـون ریاسـت عمومـی 
میـدان هوایـی  امنیتـی گمـرک  و مسـولین  کارمنـدان 
حامـد کـرزی را باالفعـل حیـن انتقـال امـوال تجارتـی 

بشـکل غیـر قانونـی بازداشـت نمودنـد«.
خبرنامـه افزوده اسـت: »افراد بازداشـت شـده هر یک، 
شـهیر و امیـد کارمنـدان گمـرک میـدان هوایـی حامـد 
کـرزی، محمـد صمیم، سـید فهیم، راشـد، تـاج علی و 
نصیـر احمـد  مسـولین امنیتی موظـف در گمرک میدان 
هوایـی حامـد کـرزی و رفیـع اهلل انتقال دهندۀ امـوال از 

دبـی بـه کابل می باشـند«.
در خبرنامـه آمـده اسـت: »بعضـی از حلقـات جرمـی 
در تبانـی بـا افـراد متذکـره در گمـرک میـدان هوایی به 
شـکل سـازمان یافته دسـت بـه قاچـاق امـوال تجارتی 
می زدنـد  کـه این بار هـم تاش داشـتند تا اقـام متعدد 
را بـدون محصـول گمرکـی و بـه شـکل غیـر قانونـی 
از میـدان هوایـی خـارج نماینـد، از این کـه  همـه ایـن 
کارمنـدان تحـت تعقیـب نیروهـای امنیـت ملـی بودند 
باالفعـل بازداشـت و به مراجـع عدلی و قضایی تسـلیم 

داده شـدند«.
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی تاکیـد کـرده کـه مبارزه 
بـا جرایـم سـازمان یافتـه در صـدر اولویت هـای ایـن 
ریاسـت قـرار دارد و تمام حلقات مفسـد و شـبکه های 
جرمـی را تثبیـت و بـه ارگان هـای عدلـی و قضایـی 

می نمایـد. معرفـی 
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بغـدادی

و
میـراثش

خبـر مـرگ ابوبکر البغـدادی، رهبر 48 سـاله گروه 
مناطقـی  بـر  سـال   5 کـه  داعـش  وحشـت آفرین 
از عـراق و سـوریه خافـت کـرد، سـرانجام در 

سـومین بار انتشـارش بـه حقیقـت پیوسـت.
خودخوانـدۀ  خلیفـه  کـرد،  اعـام  سـفید  کاخ 
و  عـراق  در  خونیـن  جنگـی  بـه  کـه  مسـلمانان 
سـوریه دامن زد و سـایه ترور و انتقـام را تا اقصی 
نقـاط غرب و شـرق گسـترش داد، در نتیجه حمله  
نیروهای ویژه در شـمال غرب سـوریه کشـته شده 

. ست ا
نتیجـۀ آزمایش دی ان ای بر روی بقایـای باقی مانده 
از جسـد آقـای البغـدادی این خبـر را تائیـد کرده، 
خبـری کـه طـی دو سـال گذشـته دو بـار دیگر از 
سـوی نیروهـای روسـی و امریکایـی اعـام شـده 
بـود ولـی هر بـار بـا خودنمایی های او نقض شـد.
خبـر مـرگ او بـه عنـوان اول رسـانه های خبـری 
جهـان بـدل شـد و سـران دولت هـای درگیـر در 
جنـگ بـا شورشـیان داعـش بـرای شـنیدن تائیـد 
کـه  ایـن  تـا  کردنـد،  لحظـه شـماری  آن  قطعـی 
دونالـد ترامـپ بـه طور رسـمی اعام کـرد، »رهبر 

شـماره 1 تروریسـت های جهـان« کشـته شـد.
امـا خبـر مـرگ رهبـر داعـش چـرا تـا ایـن حـد 
اهمیـت پیـدا کـرد و ایـن کـه آیـا آن گونـه کـه 
امریـکا مدعـی بـود، خبـر محـل اختفـای او 25 

می ارزیـد؟ دالـر  میلیـون 

ابوبکر بغدادی که بود؟
ابراهیـم عـواد ابراهیـم البـدری معروف بـه ابوبکر 
البغدادی در تابسـتان 1971 در شـهر سـامراء عراق 
بـه دنیـا آمـد. او کـه بـا نام هایـی همچـون دکتـر 
ابراهیـم و ابودعـاء نیـز شـناخته می شـد در یـک 
خانـوادۀ سـنی مذهـب کـه خـود را از تبـار پیامبر 

اسـام مـی دانسـتند، رشـد و نمـو کرد.
آقـای البغـدادی از نوجوانـی عاشـق تـاوت قرآن 
و مقیـد بـه رعایت دقیـق احکام فقهی دین اسـام 
بـود. چنان کـه خانـواده اش او را »مومن« لقب داده 
بودنـد و خطاهای شـرعی خود را بـا گوش زدهای 

ابوبکـر تصحیـح می کردند.
او بـا حمایـت خانـوادۀ نـه چنـدان متمـول خـود 
وارد دانشـگاه بغـداد شـد و در سـال 1996 مدرک 
و  کـرد  اخـذ  را  اسـامی  مطالعـات  کارشناسـی 
بـه  موفـق   2007 و   1999 سـال های  در  سـپس 
کسـب مدارک کارشناسـی ارشـد و دکترا در رشتۀ 

مطالعـات قـرآن از دانشـگاه صـدام شـد.
دو  همـراه  بـه   2004 سـال  تـا  البغـدادی  آقـای 
همسـر و 6 فرزنـدش در محلـۀ توبچـی واقـع در 
غـرب بغـداد سـاکن بـود و در مسـجد محلـه بـه 
کـودکان قـرآن می آموخـت. در عیـن حـال ابوبکر 
بـه عضویـت تیم فوتبال مسـجد محلـه درآمد و به 

سـرعت بـه سـتاره ایـن تیـم بدل شـد.
او بـه ترغیـب عمویـش بـه عضویت گـروه اخوان 
بـه  سـرعت  بـه  ولـی  بـود  درآمـده  المسـلمین 
گروه هـای تنـدروی اسـامی و شـاخه سـلفی های 

فعـال در عـراق گرایـش پیـدا کـرد.

ظهور یک شورشی
چنـد مـاه پـس از حملـۀ امریکا بـه عراق در سـال 
گـروه  یـک  تاسـیس  بـه  بغـدادی  آقـای   ،2003
الجمـاع«  و  السـنه  اهـل  »جیـش  به نـام  شورشـی 
اقـدام کـرد. اقدامـی کـه موجـب بازداشـت او در 
فوریـه 2004 توسـط نیروهای امریکایی مسـتقر در 
فلوجـه عراق شـد. آقـای بغدادی 10 مـاه در کمپ 
بوکـو زندانـی شـد و در همیـن مدت کوتـاه خود 
را بـه عنـوان خطیـب نمـاز جمعه و امـام جماعت 
زندانیـان مسـلمان مطـرح کرد و هدایـت دینی آنها 

گرفت. برعهـده  را 
آقـای البغـدادی بـا اسـتفاده از نفـوذ مذهبـی خود 
در میـان زندانیـان، تـاش کـرد تـا اتحـادی میـان 
جنگجویـان وفـادار بـه صدام حسـین و تندروهای 
اسـامی برقـرار کند، اقدامـی که او پـس از آزادی 

از زنـدان نیـز دنبـال کرد.
کـه  عـراق  در  القاعـده  سـخنگوی  بـا  سـپس  او 
توسـط یک تبعـه اردن به نـام ابومصعـب الزرقاوی 
اداره می شـد، تمـاس گرفـت. سـخنگوی القاعـده 
عـراق چنـان تحـت تأثیـر تحصیـات دینـی آقای 
اصلـی  نامـزد  را  او  کـه  گرفـت  قـرار  البغـدادی 

ماموریـت تبلیغـی القاعـده در سـوریه کـرد.
آقـای   ،2006 سـال  جـون  در  و  بعـد  یک سـال 
زرقـاوی در حمله هوایی ارتش امریکا کشـته شـد 
و ابوایـوب المصـری کـه اصالتـی مصری داشـت، 
جانشـین او شـد. آقـای المصـری یـک مـاه بعد با 
انحـال القاعـده عراق، خافت اسـامی عـراق را 
بـا تاکیـد بـر ادامـه تبعیـت از آرمان هـای القاعـده، 

کرد. تأسـیس 

ارتقا به ردۀ فرماندهی
از  بـاالی مذهبـی  دلیل شـان  بـه  البغـدادی  آقـای 
یک سـو و توان باالی بسـیج همزمان اسـام گرایان 
افراطـی و جنگجویـان وفـادار به صدام حسـین به 
سـرعت بـه رده فرماندهـی رسـید و همزمـان بـه 
عضویـت کمیتـۀ شـریعت خافت اسـامی درآمد 
و بـه مشـاور ابو عمـر البغدادی، خلیفـه عراق بدل 

. شد
البغـدادی سـپس به عضویـت در کمیتـه هماهنگی 
خافـت اسـامی عـراق منصوب شـد و هماهنگی 
فرماندهـان این گـروه را در عـراق برعهده گرفت.
پـس از کشـته شـدن بنیان گـذار خافـت اسـامی 
مرکـزی  شـورای   ،2010 سـال  اپریـل  در  عـراق 
خافت اسـامی عـراق، ابوبکر البغـدادی را عنوان 

بـه خلیفـه برگزید.
نظامـی  سـازمان  از  بخش هایـی  بافاصلـه  او 
خافـت اسـامی را کـه توسـط نیروهـای ایـاالت 
متحده تخریب شـده بود، بازسـازی کـرد و پس از 
شـروع ناآرامی های سـوریه در سـال 2011 دستور 
تاسـیس شـعبه سـوری خافـت اسـامی را صادر 

. د کر
بدیـن ترتیب جبهه النصره در قالب سـرمایه گذاری 
البغـدادی در اعتراض هـای مردمـی علیـه حکومت 

بشـار اسد شـکل گرفت.

ظهور داعش
البغـدادی به زودی بـا ابومحمد الجوالنـی، فرمانده 
جبهـه النصـره که قصد داشـت با شورشـیان سـنی 
سـوریه در نبـرد بـا رییس جمهـور سـوریه ائتاف 

کنـد، دچـار اختاف عقیده شـد.
او معتقـد بـود که گروه خافت اسـامی باید پیش 
از سـرنگونی بشـار اسد، حکومت مسـتقل خود را 
از طریـق فتوحـات جنگـی شـکل دهد. بـر همین 
اسـاس، آقای البغـدادی در بهار سـال 2013 ضمن 
اعـام »خافت اسـامی عـراق و شـام«)داعش( از 

ادغـام جبهـه النصـره به داعـش خبر داد.
زمانـی کـه ایمـن الظواهـری، رهبـر وقـت القاعده 
از بغـدادی خواسـت تـا اسـتقال جبهـه النصره را 
بـه آن برگردانـد، او بـا امتنـاع از این دسـتور زمینه 
اخـراج گـروه داعـش از القاعـده را فوریـه سـال 

2014 فراهـم کـرد.
داعش سـپس با گسـترش جبهه جنگ در سـوریه، 
پیـش روی در شـرق ایـن کشـور را آغـاز کـرد و 
دسـتور تصـرف مناطـق بیشـتری در غـرب عـراق 

نیـز توسـط آقـای البغـدادی صادر شـد.

بدل شدن به خلیفه مسلمانان
پـس از آن کـه در جـون سـال 2014 داعش موفق 
شـد، موصـل دومین شـهر بزرگ عـراق را تصرف 
کنـد، آقـای البغـدادی بـا حضـور در مسـجد ایـن 
شـهر خـود را خلیفـه مسـلمانان خوانـد. او مدعی 
شـد کـه قلمـرو خافت اسـامی خود را از شـرق 
تـا خراسـان در ایـران و از غـرب تـا مغـرب در 

آفریقـا خواهد گسـترد.
البغـدادی  دسـتور  بـه  داعـش  شـریعت  کمیتـۀ 
وضـع قوانیـن واپس گـرای اسـامی را بـرای اجرا 
در قلمـرو خافـت اسـامی آغـاز کـرد. از جملـه 
ایـن کـه ازدواج دختـران حتـا آنهایی که زیر سـن 
قانونـی هسـتند، بدون هر پیش شـرطی بـا اعضای 
گـروه داعـش آزاد شـد. اجرای این قانون سـرآغاز 
دورۀ برده گـی جنسـی زنـان مناطق تحـت تصرف 

شـد. داعش 
در حکمـی کلی تـر نیروهـای داعـش در انتخـاب 
روش برده گـی و اعـدام در مقابـل مخالفـان خـود 
اعـم از شـیعه و سـنی تا مسـیحی و ایـزدی مختار 
شـدند و گرویـدن بـه اسـام داعشـی بـرای تمـام 
افـرادی کـه در قلمـرو خافـت اسـامی زنده گـی 

می کردنـد، اجبـاری شـد.
بدیـن ترتیـب کشـتار وسـیع مـردم بـه روش های 
هراس انگیـزی همچـون قطع سـر و سـایر اعضای 

بـدن در عـراق و سـوریه رایج شـد.
داعـش پـس از فتـح موصـل و دسـتیابی بـه منابع 
برخـوردار شـد.  مالـی خوبـی  پشـتوانۀ  از  نفتـی 
پیاپـی  فتوحـات  بـا  داعـش  همچنیـن شورشـیان 
خـود در عراق و سـوریه تجهیـزات نظامی و منابع 
مالـی ایـن دولت هـا را در بانک هـا غـارت کردند.
بـا تصـرف پالمیـرا در شـمال سـوریه در مـاه مـی 
سـال 2015 اقدام هـای داعـش در تخریـب آثـار 
تندیس هـای  تخریـب  از  و  پیشـتر  کـه  باسـتانی 
تاریخـی مـوزۀ نینـوای موصـل آغـاز شـده بـود، 

بعـدی جهانـی پیـدا کـرد.
یـک  بـه  سـرعت  بـه  داعـش  وجـود  ایـن  بـا 
قاچاق چـی نفـت و آثار باسـتانی و خریـدار پنهانی 
سـاح تبدیـل شـد. بدیـن ترتیـب برخی شـبهه ها 
از کشـورهای  در مـورد حمایـت مالـی تعـدادی 
عـرب حاشـیه خلیـج فـارس از ابوبکـر البغـدادی 

از میـان رفـت.

فتوحات پی در پی
بـه  و  بـود  تنـد  آغـاز  در  داعـش  پیـروزی  نـوار 
و  عـراق  شـمال  از  بزرگـی  بخش هـای  سـرعت 
لیبیـا،  در  کوچکـی  بخش هـای  و  سـوریه  شـرق 
نیجریـه و افغانسـتان بـه تصـرف داعـش درآمد و 
خافـت آقـای البغـدادی جمعیتـی در حـدود 12 

می گرفـت. بـر  در  را  نفـر  میلیـون 
داعـش مدعی بـود که 40 هزار جنگجـو در اختیار 
دارد ولـی برآوردهـای دیگـر رقم واقعـی را نصف 
آن اعـام کردنـد. جنگجویانـی کـه گفته می شـود 

از 87 ملیـت مختلـف گرد هـم آمدند.
تهاجـم داعـش در جـون سـال 2014، بغـداد را با 
خطـر سـقوط مواجه کـرد. به طوری امریـکا ناچار 
بـه حمایـت از ارتـش عراق شـد و ایـران نیز عمق 
40 کیلومتـری خـاک عـراق را خـط قرمـز ایـران 
بـرای مقابلـه مسـتقیم نظامـی بـا ایـن گـروه اعام 
کـرد و با سـامان دهی گروه های شـبه نظامی شـیعه 

بـه مقابلـه با داعـش در عـراق پرداخت.
دو مـاه بعـد، داعـش بـه اقلیـم کردسـتان عـراق 
شـد حملـت  موجـب  کـه  اقدامـی  کـرد.  حملـه 
هوایـی ارتـش امریـکا علیه ایـن گروه آغاز شـود. 
بـه فاصلـه کوتاهـی چهـارده کشـور جهان بـه این 

کارزار هوایـی محلـق شـدند.
در واکنـش بـه این اقدام، داعش رفتار خشـونت بار 
و بیرحمانـه خـود را بـرای ایجـاد ارعـاب افزایش 
داد. شـوک آورترین مـورد از ایـن رفتارهـا افـزون 
بـر انتشـار تصاویـر بریـدن سـر تعـدادی از اسـرا 
و خبرنـگاران غربـی، سـوزاندن زنده زنـده خلبان 

اردنـی به نـام معـاذ کساسـبه بود.
در  کوبانـی  کردنشـین  شـهر  محاصـره  از  پـس 
نزدیکـی مـرز بـا ترکیـه، حمـات هوایـی امریـکا 
علیـه داعـش بـه خـاک سـوریه گسـترش یافـت.
بـا تضعیف نسـبی قـوای نظامـی داعـش، عملیات 
ایـن گـروه بـه خـارج از مرزهـای سـوریه و عراق 
کشـانده شـد. انجـام عملیات پـی در پـی همچون 
سـرنگون کـردن هواپیمـای مسـافربری روسـیه بر 
فـراز صحـرای سـینا، وقـوع حمـات شـبانه در 
پاریـس و حملـه به کلـوب شـبانه ای در فلوریدای 
امریـکا بسـیاری از کشـورهای جهـان را بـه مقابله 

بـا داعـش برانگیخت.

آغاز افول داعش
ایـران و روسـیه کـه بـرای حمایـت از حکومـت 
بودنـد،  شـده  سـوریه  جنـگ  وارد  اسـد  بشـار 
جبهه یـی علیه داعش گشـودند و فرانسـه و امریکا 
نیـز حمات هوایـی علیه داعش را تشـدید کردند.
در سـپتامبر 2017 شـهر حویجـه در غرب کرکوک 
از تصـرف داعش آزاد شـد و از آن پـس رفته رفته 
حضـور آنهـا در عـراق کمرنـگ شـد. در سـپتامبر 
2017 شـهر حویجـه در غـرب کرکـوک از تصرف 
داعـش آزاد شـد و از آن پـس رفتـه رفتـه حضـور 
آنهـا در عـراق کمرنـگ شـد. اوایل دسـامبر 2017 
و پـس از رانـده شـدن داعـش از شـهر راوه، در 
نزدیکـی مـرز با سـوریه، آخرین قلمـرو داعش در 

خـاک عراق آزاد شـد.
بـا رانده شـدن داعـش از رقه، مرکـز خافتش، در 
اکتبـر 2017 ایـن گـروه بیشـتر مناطـق مهـم تحت 
کنتـرل خـود را در عـراق و سـوریه از دسـت داد. 
از ایـن پـس مبـارزه بـا داعـش در خـاک سـوریه 
متمرکـز شـد. ارتـش امریـکا بـه همراهـی ارتـش 
دموکراتیـک سـوریه کـه اتحـادی از شـبه نظامیـان 
کـرد بـود، از یـک سـو و ائتـاف ارتـش سـوریه، 
روسـیه و سـپاه قدس ایران از سـوی دیگر پس از 
نزدیـک به 2 سـال آخریـن بازمانده هـای داعش را 

در اسـتان ادلـب محاصـره کردند.
ابتـدا در 16 جـون 2017 ارتـش روسـیه مدعـی 
شـد کـه در جریـان حماتـش ابوبکـر البغـدادی، 
رهبر داعش را کشـته اسـت. سـپس امریکا ادعایی 
مشـابه را مطـرح کـرد ولی رهبـر داعش با انتشـار 
ویدئویـی در اپریل سـال 2019 ایـن اخبار را نقض 

. کرد
امـا 6 مـاه بعـد و در پـی حملـه 26 اکتبـر 2019 
نیروهـای امریکایی در شـمال غرب سـوریه، مرگ 
ابوبکـر البغـدادی بنـا بـر نتایـج آزمایـش دی ان ای 

صـورت گرفتـه بـر بقایـای جسـد او، تائید شـد.
بدیـن ترتیـب رهبـر بزرگ تریـن گروه تروریسـتی 
معاصـر کـه شـخصیتش جمـع اضـدادی از یـک 
رهبـر بی رحـم، عالـم دینـی تحصیل کـرده و عضو 
خانـواده اصیـل مذهبـی بـود بـه پایـان عمـر خود 
نیـز  رسـید ولـی آیـا میـراث فکـری داعشـی  او 
بـا یورش هـای نظامـی در خاورمیانـه بـه خاتمـه 

می رسـد؟



Year 11 l NO 2600 l Tuesday l 29 October 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی-0706234060

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اخیـر  سـال های  در  کـه  انترنـی  فـروش 
بـر  عـاوه  کـرده،  بـاز  راه  افغانسـتان  بـه 
نیـز  کاه بـرداری  زمینه سـاز  سـهولت ها 
اسـتفاده  بـا  کاه بـرداران  اسـت.  گردیـده 
نرم افزارهـای  و  اجتماعـی  شـبکه های  از 
تلفن هـای هوشـمند، کاه بـرداری می کننـد 
و پـول و امـوال مـردم را غـارت می کننـد. 
بـرای  را  مختلفـی  شـیوه های  کاه بـرداران 
گـول زدن مـردم بـه کار می بندنـد. آنـان بـا 
نـام مسـتعار فیسـبوک، وایبر، واتـس اپ و یا 
آیمـو می سـازند و از آن طریـق، موتر، تلفن 
و یـا اموالـی دیگری که در حقیقت نزدشـان 
کاربـران  بـه  فـروش  بهانـۀ  بـه  را  نیسـت 
شـبکه های اجتماعـی و اسـتفاده کننـده گان 
نرم افزارهـای تلفنـی بـرای فـروش عرضـه 

. می کننـد
در سـال های اخیـر، در شـبکه های اجتماعی 
مایملـک  امـوال و  صدهـا صفحـۀ فـروِش 
بـا  شـهروندان  و  شـده  ایجـاد  شـخصی 
اسـتفاده از آن، اموال شـان را در محضـر عام 
برای فـروش می گذارنـد. بربنیاد مشـاهدات 
روزنامۀ مانـدگار، بازار شـبکه های اجتماعی 
و  می باشـد  هـم  گـرم  مواقـع  بسـیاری  در 
روزانـه هـزاران تن برای خریـد و فروش در 
آن پرسـه می زننـد. علی رغـم سـهولت هایی 
کـه ایـن بازارهـا در عرصۀ خریـد و فروش 
امـوال بـه میـان آورده، امـا زیان هایـی را نیز 

متوجـه مـردم کرده اسـت.

اما کاله برداران چگونه کاله می گذارند؟
بازارهـای  از  یکـی  در  مثـًا  کاه بـرداران 
بـا  را  موتـر  یـک  از  عکسـی  فیسـبوک، 
بـا  نیـز همـراه  مشـخصات و قیمـت آن و 
شـمارۀ تماسـی می گذارنـد. خریـدار پـس 
خریـد،  بـه  موافقـت  و  متـن  خوانـدن  از 
برقـرار  تمـاس  فروشـنده  بـا  بی درنـگ 
می کنـد و در مـورد آن چنـه می زنـد. البتـه 
بـا  هـم  یـا  و  پلیـت  بـدون  موتـر  تصویـر 
برچسـبی بر روی پلیت آن گذشـته می شـود 

تـا موتـر و صاحـب اصلـی آن قابـل ردیابی 
و شناسـایی نباشـد. اکثـراً ارتبـاط خریدار و 
فروشـند از طریـق وایبـر و واتـس اپ برقرار 
ایـن  مصونیـت  بهـر  از  کار  ایـن  می شـود. 
موقـع  در  تـا  می گیـرد  صـورت  شـبکه ها 
ردیابـی  کاه بـرداری،  از  پـس  و  صحبـت 
ناممکـن  طـرف  دو  صحبت هـای  شـنودِ  و 
شـود. وقتـی دو طـرف بـه موافقه رسـیدند، 
فروشـنده شـمارۀ اکونـت بانکـی اش را بـه 
خریـدار می فرسـتد تـا مقـداری از پـول را 
طـور »پیشـکی« واریز کنـد. در همین هنگام 
اسـت کـه خریـدار قربانـی می شـود و پـس 
از فرسـتادن پـول، شـمارۀ تمـاس فروشـنده 
قطـع  هـم  ارتبـاط  و  می شـود  خامـوش 

می گـردد.
نذیـر احمـدی کـه در شـهر کابـل زنده گـی 
می کنـد و چنـد هفتـه پیـش فریـب یکـی از 
چگونگـی  اسـت،  خـورده  را  کاه بـرداران 
موترفـروش  کاه بـرداران  دام  در  افتادنـش 
می کنـد.  روایـت  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  را 

عـراده  یـک  خریـد  بـرای  احمـدی  آقـای 
موتـر، همـه روزه بازارهـای شـبکۀ اجتماعی 
فیسـبوک را نظـارت و زیـر و رو می کنـد تا 
سـرانجام یـک موتـر نـوع کـروال توجـه اش 
والیـت  در  موتـر  ایـن  می کنـد.  جلـب  را 
نیمـروز اسـت و صاحبش نیـز در آن والیت 
صفحـۀ  بـه  احمـدی  می کنـد.  زنده گـی 
از  و  می گـذارد  پیـام  فروشـنده  فیسـبوک 
او شـمارۀ تماسـش را می طلبـد. فروشـنده 
طـرف،  دو  و  می فرسـتد  را  شـماره اش 
و  صحـت  هـم  بـا  واتسـپ اپ  طریـق  از 
چانه زنـی می کننـد و در نهایـت بـه توافـق 
می رسـند. فروشـنده بـه نذیـر احمـدی نمبر 
او  از  و  می فرسـتد  را  بانکـی اش  اکونـت 
می خواهـد تـا چهارصـد دالـر امریکایـی به 
طـور پیشـکی برایش بفرسـتد. آقای احمدی 
بامـداد روز بعـد به بانـک مـی رود و پول را 
بـه فروشـنده می فرسـتد. پـس از آن، برایش 
زنـگ می زنـد و اطمینـان می دهـد. روز بعد 
مـورد چگونه گـی  در  می خواهـد  او  وقتـی 

فرسـتاده شـدن موتـر از فروشـنده معلومات 
بگیـرد، متوجـه می شـود کـه شـمارۀ تماس 
خاموش اسـت و فروشـنده او را از فیسبوک 

نیـز باک کـرده اسـت.
نذیـر احمـدی تـا یـک روز پـس از آن هـم 
بـاورش نمی شـد بـر سـرش کاه گذاشـته 
انـد. او فکـر می کنـد فروشـنده بـا مشـکلی 
روبـه رو شـده و دیـر یـا زود دوبـاره برایش 
زنـگ می زنـد. امـا چنـد روز از ایـن ماجـرا 
می گـذرد و خبـری از فروشـنده نمی رسـد. 
سـرانجام تصمیـم می گیـرد بـه بانـک بـرود 
و در مـورد صاحـب اکونـت بانکـِی که پول 
فرسـتاده، جویـای معلومات شـود. ماجرا را 
بـه کارمنـدان بانـک توضیح می دهـد. بانک، 
بربنیـاد قوانیـن برایـش معلومـات صاحـب 
اکونـت را نمی دهد، امـا می گوید که پیش از 
ایـن شـکایت های دیگری نیـز از این اکونت 
دریافـت کرده انـد و او می توانـد بـا آوردن 
عریضـه از دادسـتانی ُکل، ماجـرا را پیگیری 
کنـد. »طنـز تلـخ« بـرای آقـای احمـدی امـا 

ایـن اسـت کـه مسـووالن در دادسـتانی ُکل 
به خاطـر  بابـا  »بـرو  می گوینـد:  برایـش 
چارصـد دالـر آمـدی عریضه می کنـی«. پس 
ُکل،  دادسـتانی  مسـووالن  بحـث،  جـرو  از 
نذیـر احمـدی را بـه ریاسـت حقـوق کابـل 
می فرسـتند، امـا در ایـن نهـاد برایـش گفتـه 
می شـود کـه رسـیده گی بـه مشـکل او، کار 
ایـن ریاسـت نیسـت. او با کمـال ناامیدی به 
بانـک بـر می گردد. مسـووالن بانـک این بار 
ظاهـراً بـا او همـکاری می کننـد و می گویند 
کـه اکونـت را منجمـد می کننـد و تـا زمانی 
شـود،  بازداشـت  کاه بـردار  شـخص  کـه 

پولـش در بانـک محفـوظ می مانـد.
مسـوولیت ناپذیری  میـان،  ایـن  در  امـا 
زدن  تمسـخر  و  ُکل  دادسـتانی  مسـووالن 
بـه یـک شـهروند بابـت پیگیـری چهارصـد 
دالـر امریکایـی، بیشـتر از کاه بـرداری آقای 
احمـدی را ناامیـد و مأیوس سـاخته اسـت: 
»شـاید خـود کارمنـدان دادسـتانی چهارصد 
دالـر در مـاه معاش نداشـته باشـند، اما برای 
مـن می گوینـد کـه چهارصـد دالـر چیسـت 
کـه پشـت آن می گـردی. آنـان یـا کارهـای 
زیرمیـزی دارنـد و یـا کارهای پیـدا و پنهان 
غیرقانونـی دیگـر می کننـد، اما هرچه باشـد، 
چهارصـد دالـر بـرای یک فرد عـادی جامعه 
پول زیادی اسـت. واقعـًا چطور به خود حق 
می دهنـد ایـن مقدار پـول را ناچیـز بدانند و 
بـه آن رسـیده گی نکننـد؟«. پرونده های نظیر 
آنچـه بر آقـای احمدی گذشـته اسـت، زیاد 
اسـت. شـهروندان زیادی در دام کاه برداران 
افتیـده انـد. خواسـتیم بـا نهادهـای عدلی و 
قضایـی و کشـفی در ایـن زمینـه صحبـت 
کنیـم تـا بدانیـم در این راسـتا چـه اقداماتی 
روی دسـت دارنـد و چـه کارهـای تـا کنون 
انجـام داده انـد، امـا تماس هـای مکـرر ما با 

سـخنگویان ایـن نهادهـا بی پاسـخ مانـد.

رییـس  نماینـده گان مجلـس،  از  شـماری 
مداخلـه  بـه  را  ملـی  وحـدت  حکومـت 
نماینـده گان  مجلـس  کاری  امـور  در 
عمـًا  غنـی  کـه  می گوینـد  کـرده  متهـم 
نماینـده گان  از  را  قانون گـذاری  وظیفـۀ 

سـت. فته ا گر
از  شـمار  ایـن  گفته هـای  براسـاس 
نماینده گان، محمداشـرف غنی در سـه ماه 
گذشـته حـدود 60 فرمـان تقنینـی صـادر 
کـرده، در حالـی کـه اکثـر ایـن فرامین در 

مخالفـت بـا مـاده 79 قانـون اساسـی قرار 
داشـته اسـت.

نماینـدۀ  حکیمـی  واقـف  عبدالشـکور 
دیـروز  عمومـی  نشسـت  در  بدخشـان 
مجلـس گفـت: در چنـد مـاه گذشـته، از 

آغـاز بـه کار دور هفدهـم مجلـس تاکنون 
حـدود 60 فرمـان تقنینـی بـه ایـن مجلس 

اسـت. ورزیـده  مواصلـت 
 79 مـاده  بـه  اشـاره  بـا  حکیمـی  آقـای 
قانـون اساسـی گفـت کـه فرامیـن تقنینـی 
رییس جمهـوری حالت اسـتثنایی را از بین 
بـرده و شـکل قاعـده را بـه خـود گرفتـه 

. ست ا
مـادۀ 79 قانـون اساسـی تصریـح می کنـد: 
تعطیـل  حالـت  در  می توانـد  »حکومـت 
مجلـس نماینـده گان در صـورت ضرورت 
بـه  مربـوط  امـور  اسـتثنای  بـه  عاجـل، 
بودجـه و امـور مالـی، فرامیـن تقنینـی را 

ترتیـب کنـد«.
تاکیـد کـرد کـه بهتـر  نماینـدۀ بدخشـان 
وظیفـۀ  بـه  ایـن  از  بعـد  مجلـس  اسـت 
اصلـی خـود -قانون گذاری- بپـردازد و از 

کنـد. خـودداری  فراقانونـی  کارهـای 
تشـخیص  بـرای  کـه  کـرد  پیشـنهاد  او 
فراقانونـی و یا قانونی بـودن فرامین تقنینی 
آقـای غنـی بایـد یـک کمیسـیون مختلـط 
ایجـاد شـود. در صورتـی کـه فرامیـن در 
مخالفـت بـا مـاده 79 قانـون اساسـی قرار 
داشـت بایـد از آن بـه عنـوان یـک طـرح 

تقنینـی اسـتفاده کـرد.
مجلـس  عضـو  دیگـر  کوهسـتانی 
نماینـده گان نیـز گفـت: »بهتر اسـت که ما 
دروازۀ مجلـس نماینـده گان را بسـته کنیم؛ 

سـوی  از  قانون گذاری هـا  تمـام  چـون 
می گیـرد«. صـورت  غنـی  رئیس جمهـور 
کوهسـتانی،  بانـو  گفته هـای  براسـاس 
دسـت  آلـۀ  مجلـس  نماینـده گان 
گرفته انـد. قـرار  غنـی  محمداشـرف 
عبدالـرووف انعامـی دیگـر عضـو مجلس 
نیـز تاکیـد کـرد کـه بایـد صاحیت هـای 
حفـظ  قانون گـذاری  امـور  در  مجلـس 
شـود و نماینـده گان سـعی کنند تـا فرامیِن 
خـاف مـاده 79 قانـون اساسـی را تاییـد 

. نکنند
آقـای انعامـی اضافه کرد که محمداشـرف 
غنـی از نماینـده گان بـه عنـوان ماموریـن 
کار  و  کرده اسـت  درسـت  معاش بگیـر 
اصلـی آنـان -قانون گـذاری- را خـود بـه 

می بـرد. پیـش 
رمضـان بشردوسـت عضـو دیگـر مجلس 
نیـز گفت که اشـرف غنی همـواره خاف 
قانـون فرامیـن تقنینـی صادر کرده اسـت.

در همیـن حـال، مجلـس فرمـان تقنینـی 
شـمار 321 رئیس جمهـور غنـی در مـورد 
توشـیح قانـون خـط آهـن را بـا اکثریـت 

آراء تاییـد کـرد.
مجلـس  سـوی  از  درحالـی  فرمـان  ایـن 
تاییـد می شـود کـه ادارۀ خـط آهـن نیـز 
براسـاس دسـتور رییـس حکومت وحدت 
ملـی و بدون گرفتـن رای از مجلس ایجاد 

است. شـده 
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