
معصومـه خـاوری عضـو کمیسـیون عدلـی و قضایـی مجلـس می گویـد کـه هیـأت اداری و 
نماینـده گان مخالـف، همان گونـه کـه در روز رأی گیـری، ایـن فرمـان را سـبوتاژ کردنـد، در 
رأی گیـری امروز)دیـروز( بـرای انتخـاب اعضـای کمیسـیون مشـترک نیز مجلس را سـبوتاژ 

کردند.
بانـو خـاوری خاطرنشـان کـرد کـه بـر اسـاس برخـی معامله گری هـا اصـول وظایـف داخلـی 
مجلـس نقـض شـد تـا این گونـه فرمـان تقنینـی نیـز از سـوی کمیسـیون مشـترک رد شـود

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1823  سه    شنبه        29 سرطان /      تیر       y    1395   13شوال المکرم  y 1437   19 جو ال ی   2016

د افغانسـتان پـه شـال ختيـځ کـې ځايـي چارواکـي وايـي د خـاش پـر 

ولسـوالۍ د وسـله والـو طالبانـو بريـد يې شـنډ کـړی او ۱۰ وسـله وال 

طالبـان يـې وژيل دی.

د بدخشـان د وايل مرسـتيال ګل محمـد بيـدار يب يب يس تـه ويـي، لـه 

طالبانـو رسه تړليـو وسـله والـو لـه دريـو اړخونـو د خـاش ولسـوالۍ پر 

ودانـۍ برید کـړی و.

نومـوړي وويـل، په دغه بريد کې د دې ولسـوالۍ ډېری سـيمې د وسـله 

والـو طالبانـو الس تـه لوېدلـې وې چـې د افغـان امنيتـي ځواکونـو لـه 

عملياتـو وروسـته بېرتـه د دوی لـه ولکـې ويسـتل شـوې، د ده پـه وينـا 

اوس هـم پـه دغـه سـيمه کـې عمليـات روان دي.

ښـاغي بيـدار وويـل، اوس د افغانسـتان پـوځ او ځانګـړي ځواکونـه 

سـيمې تـه رسـېديل دي.

د نومـوړي پـه وينـا شـاوخوا ۲۰ تنـه وسـله وال طالبـان هـم پـه دغـو 

عملیاتـو کـې ټپيـان شـوي دي.

د بدخشـان خاش ولسـوالۍ يوه اوسـېدونکي وويل، طالبـان اوس هم د 

دغې ولسـوالۍ په ځينو ولسـواليو کې شـته.

د افغانسـتان د مـي پوليسـو د ۸۰۸ زون قومنـدان شـر عزيـز کامـه وال 

هـم په دغه ولسـوالۍ کـې د طالبانـو پر وړانـدې د عملياتـو پخلی کړی 

دی او وايـي د طالبانـو بريـد يې په شـامتبولی دی.

وسـله والـو طالبانـو ويـي، د يـادې ولسـوالۍ د ودانۍ شـاخوا برخې د 

دوې تـر ولکې النـدې دي.

د بدخشان پر خاش ولسوالۍ 

د طالبانو د بريد »مخنيوی« شوی
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نگرانی وزارت مهاجرین از وضعیت پناهنده گان در پاکستان:

جان یک میلیون تن در خطر است

اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی تکمیل شد
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اصالحات را معرفی کرده است

در این اواخر دولت 
پاکستان، به آزار و اذیت مهاجرین 
افغانستان دست زده و برخی منازل 

مسکونی را تخریب کرده است. 
دولت افغانستان باید برای عودت 

مهاجرین زمینه سازی کند.

سازمان استخباراتی پاکستان 
جوانان مهاجر را در مدارِس تحت 
نفوذ ش تربیه کرده و از آن ها در 
حمالت تروریستی و دهشت افگنی 

استفاده می کند
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حکومت وحدت ملی یا بر اثِر ضعِف مدیریت 
و یا هم به دلیِل فقداِن ارادۀ سیاسی در سرکوِب 
امکانات  داشتن  اختیار  در  علی رغِم  ـ  طالبان 
طرِح  به  موفق  کنون  تا  ـ  بین المللی  و  ملی 
استراتژی مبارزه با تروریسم نگردیده است. این 
در حالی ست که طالبان دارای استراتژِی جنِگ 
ساحۀ  ساختن  وسیع  چنان که  فرسایشی اند؛ 
عملیاتی، جلب وجذب افراد جدید، وارد کردن 
تلفات و خسارات و طوالنی ساختن جنگ، از 
شمار  به  آن ها  فرسایشِی  جنگ  عمدۀ  اجزای 
چنین  به کارگیری  با  توانستند  طالبان  می آید. 
به  جنوب  از  را  عملیاتی شان  ساحۀ  راهکاری، 
شماِل کشور گسترش دهند و حاکمیِت دولت 

را با چالش های جدی مواجه کنند.
و  مک کریستیال  جنرال  که  را  استراتژی یی   
در  تروریسم  علیه  مبارزه  در  پتریوس  جنرال 
کردند  اجرا  و  طرح  مأموریت شان  دورۀ  مدِت 
نیز به دلیِل عدمِ تعهِد آقای کرزی به حاکمیِت 
قانون و مبارزه با فساد و همچنین به دلیِل عدم 
همکاری پاکستان ـ که هر دو شامل استراتژی 
ناتو در مبارزه علیه تروریسم می شدند ـ به ثمر 
نرسید و ما شاهد بودیم که طالبان در موجودیِت 
به صحنه های  دوباره  نظامی،  سازوبرِگ  آن همه 
جنگ برگشتند و با استفاده از استراتژی جنگ 
فرسایشی، سکتورهای امنیتی و نیروهای ائتالف 

بین المللی را به چالش کشیدند.
اگرچه آقای کرزی رییس جمهور دولت پیشیِن 
افغانستان، گسترش تروریسم و تداوم جنگ در 
افغانستان را به عدم توجه امریکا و سازمان ناتو 
پاکستان  خاک  در  تروریسم  اصلی  النه های  به 
نسبت می داد، اما خود او و حلقه یی که مبارزه 
بودند،  گرفته  خود  انحصارِ  در  را  تروریسم  با 
نخواستند و نتوانستند راهکار موثر و عملی یی را 
در جنگ با تروریسم طرح کنند. آن  ها طالبان را 
با اعطای ده ها نوع امتیاز  »برادر« خطاب کردند 
به  صلح،  ناکامِ  و  خام  برنامۀ  انداختن  راه  با  و 
این گروه و بیدادگری شان مشروعیت بخشیدند. 
و  قومی  عالیِق  مدارِ  در  فقط  صلح  پروژۀ 
»برادران  با  بی حدوحصر  دست ودل بازی های 
به صلح  نه  ناراضی« چرخید و دسِت آخر هم 
و  طالبان  روزافزوِن  تقویِت  به  بلکه  ثبات،  و 
گردید.  منجر  پاکستان  بیشتِر  دست اندازی های 
نرم  ابزاری  را  پروژۀ صلح  اگر  حتا  رو،  هر  به 
برای رسیدن به ثبات تلقی کنیم، وقایِع سال های 
اخیر به  وضوح ثابت کرد که ابزارهای نرم نیز در 
جهِت جلِب گروه طالبان به مذاکره و همکاری 
صادقانۀ پاکستان در این راستا موفقیت و کارایی 

الزم را نداشته و ندارد. 
دفاعی  نهادهای  که  نیز  نظامی یی  عملیات های 
و امنیتِی افغانستان زیر نام های ذوالفقار، خنجر، 
حکومت  عمِر  سال  دو  مدِت  در  و...  شفق 
همه  کرده اند،  تطبیق  و  طرح  ملی  وحدت 
پاسخگوی  که  بوده اند  مقطعی یی  عملیات های 
نوع  این  نمی باشند.  و  نبوده  فرسایشی  جنِگ 
عملیات های نظامی که در نبود استراتِژی جنگی 
نظامی  عملیات  )مانند  اجرا می گردند  طالبان  با 
و  غوری  دند  منطقۀ  در  ملی  پولیِس  و  اردو 
شهاب الدین والیت بغالن(، نه تنها به پاک سازی 
دشمن منجر نگردیده، بلکه باعث نفوذ و کنترول 
بیشتِر طالبان در اراضی، افزایش تلفات جانی و 
خسارات اقتصادی، گرفتن غنایم جنگی و تداومِ 

جنگ شده اند. 
ناکارایِی جنگ های  به  توجه  با  این حساب،  با 
مقطعی و وضعیِت خاِص جنگی در افغانستان، 
نظامی  منطِق  لحاظ  از  که  راهبردی  یگانه 
کند،  مقابله  طالبان  فرسایشِی  جنگ  با  می تواند 
از  استفاده  است.  سرکوب  و  محاصره  راهبرد 
این استراتژی، سکتورهای امنیتی را قادر خواهد 
تعرض  حالِت  به  دفاع  حالِت  از  که  ساخت 
گذار کنند و ابتکار در جنگ را از دسِت دشمن 
جنِگ  برخالف  سرکوب  و  محاصره  بگیرند. 
فرسایشی در ساحه یی وسیع آغاز می شود و با 
تنگ ساختِن ساحۀ عملیاتی دشمن، ظرفیت های 
کردن  وارد  و  افراد  جلب وجذِب  در  را  دشمن 
مهم تر  و  اقتصادی  خساراِت  و  جانی  تلفاِت 
جنگ  اصلِی  هدف  که  جنگ  تداومِ  همه  از 

فرسایشی می باشد، از بین می برد. 
به یاد داشته باشیم که ایتالف بین المللی و جبهۀ 
 2001 سال  در  افغانستان  اسالمی  ملی  متحد 
طالبان  حکومِت  سرکوِب  در  استراتژی  این  از 
استفاده کردند و با محدود ساختن ساحۀ کنتروِل 
طالبان در اراضی، ماشین نظامی این گروه را از 
هیچ  ماه  دو  از  کمتر  مدِت  در  و  انداختند  کار 
جایی برای فرار و عقب نشینِی تروریستاِن طالب 
فرار  راه  یگانه  نگذاشتند.  باقی  افغانستان  در 
تروریستان از مسیر کابل ـ تورخم و قندهار ـ 
سپین بولدک باقی مانده بود که سوار بر داتسون ها 
پاکستان،  خاک  در  اصلی شان  پناهگاهِ  به  همه 
به  منجر  نه تنها  ایتالف  این  رساندند.  را  خود 
شکست طالبان و سقوط این رژیم گردید، بلکه 
تمامِ سرمایه گذاری حکومت نظامی پاکستان را 
ـ که طالبان را از لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی 

و تفکر افراطی حمایت می کرد ـ به هدر داد. 
ایتالف  نیروهای  میان  هماهنگی  مسلمًا 

ملی  وحدت  مقاومت،  نیروهای  و  بین المللی 
اقوام افغانستان در چهارچوب جبهۀ متحد ملی 
اسالمی، داشتن انگیزۀ قوی برای جنگیدن علیه 
مطابِق  و  شفاف  و  مشخص  تعریِف  تروریسم، 
واقعیت  از طالبان و باقِی گروه های تروریستی، 
و  مردم،  با  مشوره  اساِس  بر  تصامیم  اتخاذ 
مدیریِت قوی در ادارۀ جبهات که توسط قهرمان 
عوامِل  از  بود،  شده  تهداب گذاری  کشور  ملی 

عمدۀ این پیروزی محسوب می  شدند. 
بود که لشکر طالبان در آن زمان،  این در حالی 
در  را  کشور  اراضی  درصد  هفتاد  از  بیشتر 
افراد  کنترول داشتند و همچنان از لحاظ تعدادِ 
نسبت  فراوانی  برتری های  جنگی،  تجهیزات  و 
توجه  با  اکنون  داشتند.  مقاومت  نیروهای  به 
وحدت  حکومت  امنیتِی  سکتورهای  این که  به 
در  را  اراضِی کشور  درصد  هفتاد  از  بیش  ملی 
افراد  تعداد  لحاظ  به  همچنان  و  دارند  کنترول 
حمایِت  همه  از  مهم تر  و  جنگی  تجهیزاِت  و 
ملی و بین المللی در سطِح بسیار باالتری نسبت 
قرار دارند؛ تطبیق راهبرد محاصره و  به طالبان 
سرکوب می تواند بسیار سریع تر از گذشته ما را 

به پیروزی قاطع برساند.
خواهد  میسر  صورتی  در  پیروزی  این  یقینًا 
ارادۀ  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  شد 
سرکوِب طالبان را داشته باشند و پیش از تطبیق 
و  دفاعی  سکتورهای  در  عمیق  اصالحاتی  آن، 
که  تروریسم  علیه  مبارزه  تا  وارد سازند  امنیتی 
پیشیِن  دولت  ناکامِ  و  غلط  سیاست های  اثِر  بر 
افغانستان به انحراف کشانیده شده، مسیر اصلِی 
خود را دنبال کند. در غیر آن، هر نوع استراتژی 
طالبان  مهارِ  در  موثریتی  امکانات،  هرنوع  با 

نخواهد داشت. 
ضعف  طالبان،  از  مبهم  و  گنگ  تعریف های 
عملیات های  میان  هماهنگی  عدم  مدیریت، 
نظامی در داخل و فعالیت های سیاسی در بیرون 
از کشور، عدم هماهنگی میان سکتورهای امنیتِی 
اتخاذ  مردمی،  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای 
نماینده گان  با  مشوره  بدون  خودسر  تصامیِم 
بر  تروریستی  گروه های  میان  تفکیک  کشور، 
استخباراتِی  عالیق  یا  و  قومی  عالیق  اساِس 
پنجم  ستون  حضورِ  و  نفوذ  و  خاص  کشوری 
که  مواردی اند  از  دولت،  دستگاه  درون  در 
به رغِم  را  کشور  امنیتِی  و  دفاعی  سکتورهای 
جان فشانی های فراوان زمین گیر کرده و بر دولت 
قاطعانه  آن ها  اصالِح  در  که  ملی است  وحدت 

بکوشند. 
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جنـگ بـدون اسـتراتـژی
 پیــروزی نــدارد!

 

در  دلهره آوری  گزارش های  دیگر  بارِ  یک  روزها  این 
مبنی  گزارش هایی  گرفته اند.  قرار  کشور  رسانه های  سرخِط 
چنین  که  هرازگاهی  زنان.  علیه  تازه  خشونت ورزی های  بر 
گزارش هایی نشر می شوند، می توان عمِق فاجعه یی را که در مورد 
زنان در این کشور اعمال می شود، حدس زد. هرچند که حوادِث 
و  رسانه ها  از چشِم  مختلف  دالیِل  به  که  هستند  دیگری  بسیار 
مردم پنهان می مانند، ولی با همین مقدار از گزارش های خشونت، 
کافی ست که بدانیم هنوز زن بودن در این کشور ُجرمِ خطرناکی 

به شمار می رود.
 زِن جوانی در غور از سوی خانوادۀ شوهرش به قتل می رسد و 
بعد جسدش سوختانده می شود و در کابل نیز به روی دختران 
و زناِن جوان تیزاب می پاشند. این حوادث ظرِف روزهای اخیر 
اتفاق افتاده و بدون آن که به یکدیگر پیوند داشته باشند، حاکی از 

وضعیِت زنان در کشوری به نامِ افغانستان است. 
در پانزده سال گذشته، دولت افغانستان به کمِک جامعۀ جهانی 
این  داد.  انجام  زنان  وضعیت  شدِن  بهتر  به هدف  را  تالش هایی 
تغییراِت  آن  به  ولی  نبودند،  هم  بی نتیجه  که  هرچند  تالش ها 
چه  بودیم.  آن ها  انتظار  در  که  نینجامیدند  بنیادی یی  و  اساسی 
به  همچنان  کشور  در  خشونت ورزی  که  می شود  سبب  چیزی 
بقای خود ادامه دهد؟ آیا مشکلی در تالش های دولت و نهادهای 
مسوول وجود دارد و یا قوانین به اندازۀ کافی موثر نبوده اند که 

جلِو چنین اتفاق های چندش آوری را بگیرند؟  
از سوی دیگر، این سوال بی پاسخ نگه داشته شده که چرا والیِت 
غور بیشترین رقِم خشونت ورزی علیه زنان را به خود اختصاص 
داده است؟ آیا این شهر که زمانی یکی از مراکِز تمدنی و فرهنگی 
در منطقه به شمار می رفت، چنین از نظِر اخالقی و فرهنگی اُفت 
را  زنان  علیه  عریان  خشونت های  جلِو  نمی تواند  حتا  که  کرده 

سد شود؟ 
شاید تعمیِم چنین حوادثی به ُکِل یک والیت یا شهر، امری خطا و 
به دور از اصوِل اخالقِی پذیرفته شده باشد، ولی این موضوع هم 
قابل نگرانی است که چرا یک والیت چنین آمارِ تکان دهنده یی از 

خشونت علیه زنان را برای خود حفظ کرده است.
 مسالۀ دیگر، شاید در عدم آگاهی دهِی الزم برای ایجاد تغییرات 
در فکر و بنیادهای نظرِی چنین خشونت هایی نهفته باشد. زمانی 
فرانسیس فوکویاما نظریه پردازِ معروِف امریکایی، در مورد تغییرات 
در کشورهای عقب نگه داشته شده به زمام داراِن کشورهای صنعتی 
جهان توصیه کرد که پیش از اقدام های پیش گیرانه و تغییر این 
کنند.  ایجاد  تغییر  مردم  میِل  در  دموکراسی،  مسیر  به  کشورها 
است  سیاسی  تغییراِت  به  معطوف  عمدتًا  فوکویاما  آقای  نظریۀ 
می شود،  امریکایی ها  سیاست گذاری های  به  او  مستقیِم  اشارۀ  و 
ولی می توان از آن در دیگر بخش ها نیز به خوبی استفاده کرد. او 
می گوید برای پیروزی باید »میل مردم« را تغییر دهیم. اگر میِل 
مردم از برخی ارزش ها به سوی ارزش های واالتر تغییر یابد، آن 
تاریِخ خود  از  مهم تری  به دورۀ  به صورِت خودبه خودی  جامعه 

وارد می شود. 
به نظر می رسد که طی سال های گذشته، رهبران جامعۀ جهانی 
و مقام های کشور که عمدتًا سکان دارِ سیاست و مدیریِت کشور 
بوده اند، کمتر به این مسأله توجه نشان داده اند و به تغییر ذایقه 
اما چگونه  نداشته اند.  توجه  بوده،  آن گونه که الزم  مردم  میِل  و 
در  پای  هنوز  که  سنتی  جامعۀ  یک  که  داشت  انتظار  می توان 
به  نیز  سنت ها  این  توجیه  برای  و  دارد  مردساالرانه  ارزش های 
دارد،  اختیار  در  ایدیولوژیک  و  فرهنگی  ابزارهای  کافی  اندازۀ 
یک شبه دست از آن ها بردارد و خود را متعهد به ارزش های مدرن 
و انسان گرایانه سازد؟ چنین توقعی از چنین جامعه یی اگر محال 

نباشد، بدون شک به شدت دشوار خواهد بود. 
یافت،  خواهد  ادامه  همچنان  کشور  در  زنان  علیه  خشونت 
ادامه  خود  حیاِت  به  نیز  خشونت  دیگِر  انواِع  که  همان گونه 
آن ها ریشه کن نشود. در جامعۀ  تا زمانی که »فکر«ِ  خواهند داد 
ما چیزی به نامِ »فکر خشونت« وجود دارد که می تواند انواِع آن 
را برای ذایقۀ یک جامعۀ سنتِی عقب نگه داشته شده قابل توجیه 
جنایِت  این  کنارِ  در  کی ها  که  دیدیم  فرخنده  واقعۀ  در  سازد. 
که کشتِن یک زن و  نمی دانستند  آن ها  آیا  نگرفتند.  قرار  عریان 
یک انسان، آن هم در مالی عام و آن هم چنان بی رحمانه، چه عمِل 

قبیح و زشتی می تواند باشد؟ 
با  زده اند،  آتش  را  غوری  جواِن  زِن  که  کسانی  می شود  گفته 
همکاری برخی مراجِع دولتی و دینی در پِی وارونه کردِن اصِل 
نمی رسد، می تواند  نظر  به  بعید هم  اتفاقی که  جنایت اند. چنین 
در جامعه  زنان  علیه  بیشتر  برای خشونت های  را  فضا  همچنان 
مساعد کند. دولت تنها با محاکمۀ عامالِن این گونه حوادث، موفق 
این که  نخواهد شد، مگر  به ریشه کن کردِن خشونت در جامعه 
مردم  ذایقۀ  میل و  تغییِر  به  متذکر شده،  فوکویاما  همان گونه که 

همت گمارد. 

زناِن افغانستان همچنان 
قربانـی خشونت
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   گفت وگو کننده: ناجیه نوری 

انتخابـات  برگـزاری  جریـان  در  اشـاره: 
مسـووالن   ،1393 جمهـوری  ریاسـت  جنجالـی 
کمیسـیون  به ویـژه  انتخاباتـی،  کمیسـیون های 
تقلب هـای  بـه  متهـم  انتخابـات  مسـتقل 
تقلبـات  شـدند.  سـازمان یافته«  و  »گسـترده 
گسـترده درایـن انتخابـات سـبب تنـش میـان 
تیـم داکتـر عبـداهلل و اشـرف غنـی گردیـد و 
ایـن تنـش، افغانسـتان را تـا لبـه پرتـگاه بـه 
پیـش بُـرد و سـرانجام بـا پادرمیانـی جان کـری 
وزیـر امورخارجـه امریـکا، حکومـت وحدت ملی 
کـه براسـاس آن قدرت میان ایـن دو تیم باید 

شـد. ایجـاد  می گردیـد،  تقسـیم   50  50
یکـی از نـکات اصلـی توافقنامـه سیاسـی کـه 
منجـر بـه تشـکیل حکومـت وحـدت ملـی شـد، 
انتخاباتـی،  نهادهـای  سـاختار  و  نظـام  اصـالح 
لویـه  برگـزاری  و  برقـی  تذکره هـای  توزیـع 

بـود. اساسـی  قانـون  تغییـر  جهـت  جرگـه، 
ایجـاد  ملـی  وحـدت  حکومـت  اقـدام  اولیـن 
بـود  انتخاباتـی  اصالحـات  ویـژه  کمیسـیون 
پیشـنهادات  و  نظریـات  ارایـه  هـدف  بـه  کـه 
کوتـاه مـدت، میـان مـدت ، و درازمـدت اصالح 
از  پـس  و  شـد  تشـکیل  انتخاباتـی  سیسـتم 
گزینـش  بـرای  را  گزینـش  کمیتـه  مـاه  شـش 
ایجـاد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کمیشـنران 
کـرد کـه در ایـن کمیتـه چهـار نفـر از اعضـای 
بشـر،  حقـوق  کمیسـیون های  و  عالـی  دادگاه 
نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی و اصالحـات 
اداری و سـه نفـر از اعضـای جامعـه مدنـی بـه 
شـمول یـک نماینـده رسـانه هـا در نظـر گرفته 

شـده بـود.
امـا رییس جمهـور کمیته گزینـش را طی فرمان 
و  وظایـف  تشـکیل  قانـون  مـورد  در  تقنینـی 
بـا  انتخاباتـی،  کمیسـیون های  صالحیت هـای 
آوردن تغییـرات و حـذف نماینـده رسـانه ها به 
مجلـس فرسـتاد کـه مجلـس آن را بـا اکثریـت 

آرا رد کـرد.
رییـس جمهـوری فرمـان را بـا آوردن تغییرات، 
عالـی،  دادگاه  مجلـس،  دو  هـر  رییسـان 
کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی، 
کمیسـیون حقـوق بشـر و دو نماینـده نهادهـای 
مدنـی در ترکیـب ایـن کمیتـه اضافـه نمـوده 
بارهـم  ایـن  کـه  فرسـتاد  مجلـس  بـه  دوبـاره 
آن  سـنا  مجلـس  امـا  کـرد،  رد  را  آن  مجلـس 
را تاییـد و بـرای بررسـی بـه کمیتـه مشـترک 
فرمـان  ایـن  تکلیـف  تاکنـون  کـه  فرسـتادند 

نیسـت. مشـخص 
امـا اکنـون انتقـاد برایـن اسـت کـه بـا گذشـت 
بیش از دوسـال از عمـر این حکومت، برگزاری 
برقـی  تذکره هـای  توزیـع  نامعلـوم،  انتخابـات 
در پـرده از ابهـام و برگـزاری لویـه جرگـه در 
گـروی برگـزاری انتخابات پارلمانی و شـوراهای 

ولسـوالی ها قـرار دارد.
عملـی  چگونگـی  اختصاصـی  مصاحبـه  یـک  در 
بـا  را  سیاسـی  توافق نامـه  مـواد  نشـدن 
محمـد ناطقـی رییـس کمیسـیون تطبیـق مـواد 
توافق نامـه سیاسـی بـه بررسـی گرفته ایـم که 

می خوانیـد. اینـک 

را  مصاحبه  این  زمینة  که  سپاس  ناطقی  جناب 
تا  تاکنون  پرسش،  نخستین  عنوان  به  فراهم کردید. 
تشکیل حکومت  توافق نامه سیاسی  مواد  اندازه  چه 

وحدت ملی عملی شده است؟
توافق نامه سیاسی در سه بخش دست بندی و روی آن 
کار صورت گرفته، بخش اول شامل تشکیالت حکومتی 
است که این بخش 95 درصد عملی شده، مانند کابینه، 
پایین  بخش های  و  مختلف  ریاست های  وزرا،  معرفی 
توافق نامه  پیشرفت  نظر  نقطه  این  از  و  وزارت خانه ها 

سیاسی خوب بوده است.

بخش دوم مربوط به اصالحات انتخاباتی و برگزاری 
هرچند  شده؛  برداشته  گامی هایی  که  است  انتخابات 
ایجاد  مانند  نیست،  بسنده  و  ناچیز  گام های  این  که 
انتخاباتی، ایجاد کمیته گزینش  کمیسیون اصالح نظام 
وظایف  تشکیل  قانون  خصوص  در  تقنینی  فرمان  و 
دوباره  که  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های  و 
مجلس آن را رد کرد و اکنون در کمیته مشترک منتظر 

تصویب از سوی شوری ملی است.
تغییرات  آوردن  و  انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  پس 
 40 عملی حدود  گام های  انتخاباتی  کمیسیون های  در 

درصد برداشته شده است؛ اما این گام ها کافی نیست.
گفتید که در خصوص اصالحات انتخاباتی گام هایی 
مردم  قناعت  مورد  اقدامات  این  اما  شده؛  برداشته 
نبوده است.  آیا تقرری نورستانی به حیث سفیر در 
برای  گام ها  جز  اروپایی،  مهم  کشورهای  از  یکی 

آوردن اصالحات انتخاباتی است؟
همان طور که قباًل گفتم بخش اصالحات انتخاباتی در 
اقدام حکومت وحدت  اولین  که  ذکر شده  توافق نامه 
ملی باید آوردن اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی 
باشد و به همین دلیل کمیسیون اصالح انتخاباتی ایجاد 
شد و رییس جمهور برای آوردن تغییرات فرمان تقنینی 
را صادر کرد؛ اما همان طور که همه گی شاهد هستیم؛ 
با قاطعیت رد  این فرمان را دوبار  مجلس نماینده گان 
اولین  که  باید گفت  نورستانی  اما درخصوص  و  کرد 
است؛  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  تغییر  اقدام 
بنابراین نخست باید این قانون پاس شود، سپس برای 

تغییر کمیشنیران اقدام عملی صورت گیرد.

در بخش تذکره های برقی و فراخواندن لویه جرگه 
چه اقدماتی صورت گرفته؟

در قسمت توزیع تذکره های برقی تاکنون هیچ اقدامی 
صورت نگرفته و برگزاری لویه جرگه که یکی از مواد 
اصلی توافق نامه سیاسی است و باید عملی شود، وابسته 
به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها 
است؛ اما زمانیکه این انتخابات برگزار نشود، برگزاری 
لویه جرگه غیر ممکن است؛ پس می توان گفت که در 
و  نگرفته  صورت  اقدامی  هیچ  توافق نامه  دوم  بخش 

کارکرد این بخش تاکنون صفر بوده است.
مشکالت پیش روی اجرای توافق نامه سیاسی از نظر 

شما کدام ها اند؟
نکردن  عمل  سیاسی،  توافق نامه  اساسی  مشکالت 
یعنی  داده،  مردم  به  که  است  تعهداتی   به  حکومت 

حکومت باید به تعهداتی که به مردم داده، عمل کند.
حکومت  با  پارلمان  نکردن  همکاری  دیگر  مشکل 
است؛ بنابراین پارلمان باید با حکومت همکاری کند تا 
توافق نامه سیاسی عملی شود؛ زیرا اگر پارلمان فرمان 
از  بخش  یک  کنند؛  تصویب  را  رییس جمهور  تقنینی 

توافق نامه سیاسی عملی می شود.
پارلمان  را  مشکالت  از  بخش  یک  متاسفانه  اما 
عملی  توافق نامه  این  تا  شده  سبب  و  کرده  ایجاد 
در  اصالحات  خواهان  ما  می گوید،  حکومت  نشود، 
فرمان صادر و  به همین منظور  کمیسیون ها هستیم و 
آن را به مجلس فرستادیم، یعنی برای آوردن تغییرات 
مصمم هستیم؛ اما این پارلمان است که مشکل ایجاد 
می کند و سد راه عملی  شدن توافق نامه سیاسی شده.

به نظر شما ریاست جمهوری خود را ملزم به عملی 
شدن توافق نامه سیاسی می داند یا خیر؟

هم  حکومت،  کل  به  برمی گردد  مساله  این 
هردو  یعنی  ریاست اجرایی،  هم  و  ریاست جمهوری 
مردم  به  آنان  اند،  سیاسی  توافق نامه  اجرایی  به  متحد 
وعده دادن که متحد به اجرای مواد این توافق نامه اند.

بخش  که  توافق نامه  ازاین  بخش  در حال حاضر یک 
بخش  شده،  عملی  است  تشکیالت حکومتی  آن  اول 
مقدار  یک  است  انتخاباتی  اصالحات  آوردن  که  دوم 
انجام شده، اما بخش سوم که توزیع تذکره های برقی 
و تغییر قانون اساسی است، اصاًل دست نخورده باقی 

مانده است.
عملی  خواهان  بیشتر  یک  کدام  غنی،  یا  عبداهلل 
شدن توافق نامه سیاسی اند و به اجرایی مواد این 

توافق نامه تاکید دارند؟
این  مواد  شدن  عملی  و  اجرایی  به  متحد  هردو 
توافق نامه اند، چون هردو شریک یک حکومت اند؛ 
توافق نامه  این  اجرایی  در  را  همدیگر  باید  بنابراین 

همکاری کنند.
بیشتر خواهان  نیست که کدام یک  مهم  مردم  برای 
اجرای این توافق نامه اند، برای مردم چیزی که مهم 

است عملی شدن مواد این توافق نامه است.
کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  خواهان  مردم 
انتخاباتی، برگزاری انتخابات، توزیع تذکره های برقی 
توافق نامه  این  اساسی که مواد اصلی  قانون  تغییر  و 

است، می باشند.
بحث 50 درصد در حکومت وحدت ملی آن طور 
که گفته می شود عملی نشده است، فکر می کنید 

چرا؟
براساس توافق نامه سیاسی زمانیکه دو تیم حکومت 
تشکیل داد، بحث 50/50 که نه اما بحث برابرگونه و 
برادرگونه مطرح شد و باید مطابق به آن عمل شود 

که به نظر من تاکنون چنین شده است.
که  آمده  سیاسی  توافق نامه  در  کرات  به  و  بارها 
باشد،  مساوی  و  برابر  طور  به  تیم  هردو  مشارکت 
به همین اساس مواردی عملی شده، مواردی تفاهم 
شده و مواردی هم متاسفانه نشده؛ اما اصل مشارکت 

برابرگونه است.
می گوید،  شما  که  برابرگونه یی  مشارکت  همین 

چقدر عملی شده؟
در  برابرگونه  مشارکت  همین  که  کردم  عرض 
تشکیالت حکومت تاحدی عملی شده و در مواردی 
هم توازن رعایت نشده؛ ولی امیدوارم که از این به 

بعد عملی شود.
بست  تعیین  اینکه  اشرف غنی در خصوص  فرمان 
اول و دوم از صالحیت های رییس جمهور است، به 
نظر شما چگونه است و به معنی به انحصار کشیدن 

قدرت نیست؟
توافق نامه  اساسی  پایه های  مشارکت  و  مشوره  تفاهم، 
سیاسی است و رییس جمهور و رییس اجرایی در رابطه 
به پست  های کلیدی در ادارات دولتی و تقرری ها باید 
باهم مشوره داشته باشند، اما در عمل مشکالت زیادی 

وجود دارد.
دراین توافق نامه ذکر شده که در تقرری های پست های 
باهم  باید  اشرف غنی  و  داکترعبداهلل  هردو  کلیدی 
واضح  به صورت  مساله  این  و  کنند  تفاهم  و  مشوره 

ذکره شده است. 
به عنوان آخرین پرسش، محمد اشرف غنی همواره 
حالیکه  در  می داند،  منتخب  رییس جمهور  را  خود 
توافق نامه  از  شده  بیرون  ملی  وحدت  حکومت 
سیاسی است، فکر می کنید، چرا غنی بر منتخب بودن 

خود تاکید دارد؟ 
هرچند  داشتیم،  انتخابات  ما  که  کرد  فراموش  نباید 
انتخابات  یک  نورستانی  و  حیرت انگیز  انتخابت  یک 
حیرت انگیز برگزار کرد که سبب ایجاد بحران گردید 
و بحران سبب شده تا حکومت وحد ملی ایجاد شود؛ 
اما درهر صورت ما انتخابات داشتیم و حکومت فعلی 
بر بنیاد همان انتخابات یک حکومت پنج ساله است؛ 
ملی  که حکومت وحدت  می شود  این  نتیجه  بنابراین 
تفاوت  این  با  فقط  انتخابات شکل گرفته،  برپایه یک 
که هر انتخابات بُرد و باخت دارد، یعنی بازنده و برنده 
انتخابات  نتیجه  آمد  بنابر مشکالتی که پیش  اما  دارد، 
ما بُرد، بُرد شد و ما به یک سند نیاز داشتیم که همان 
حکومت  چهارچوب  بنابراین  بود؛  سیاسی  توافق نامه 
در  ولی  است،  درستی  چهارچوب  یک  ملی  وحدت 

عملی ما امیدوار هستیم که رعایت شود.

سپاس فراوان از شما جناب ناطقی!
از شما هم تشکر.
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بخشـی هایـی از توافـق نامة سیـاسی 
دست ناخـورده باقـی مانده است
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بخش دوم

توفـان مغـزی )بـارش افکار(، یـک فرایند تولیـد نظراِت جدید در شـرایط آزاد اسـت. 
توفـان مغـزی، یک تکنیک در کنفرانس و جلسـه اسـت کـه افراد فرصت پیـدا می کنند 
ایده هـا و نظـراِت خودشـان را به راحتـی مطـرح نماینـد. توفان مغزی اصطالحی اسـت 
کـه هنگامـی کـه برای هـدف خـاص دور هم جمـع می شـوند، اسـتفاده می شـود. این 
واژه بـه زبانـی سـاده بـه معنـای تشـویق ابتکار اسـت. قـدر مسـلم، جهت بـه حرکت 
درآوردن قـوۀ خالقیـت، به کارگیـری چنـد فکـر بـه مراتب مؤثرتـر از یک فکر اسـت. 
لـذا افـراد یـک گـروه در یـک نشسـت به بحـث و تفحـص پرداختـه و افـکار خویش 
را بازگـو کـرده و پیرامـون آن بـه گفت وگـو می نشـینند. ایـن امـر تـا زمانی کـه تمامی 
افـکار بیـان شـود، ادامـه داشـته و قبول یـا رد پیشـنهادها بعـد از ارایۀ دلیل هـای کافی 
بـا رأی گیـری نهایـی انجـام می پذیـرد. عمومًا بعـد از هر نشسـت »توفان مغـزی«، یک 
دورۀ تفکـر آغـاز می شـود و افـراد در پـی یافتـن جواب شـش سـوال »چه چیـز، چرا، 
کجـا، چه گونـه، چـه زمـان، و چـه کسـی« برمی آیند. توفـان اندیشـه ها یا به بیـان دیگر 

توفـان فکـری، یکـی از روش هـای مؤثر در حل مسـاله در گروه اسـت. 
ایـن روش افـراد را قـادر می سـازد کـه موانـع ذهنـی را برطـرف و در فاصلـۀ زمانـی 
 Brainstorming Toolbox کوتـاه، نظـرات بی شـماری ارایـه کننـد. نرم افـزار تخصصـی

اسـتفاده از تکنیـک توفـان مغـزی را تسـهیل می نمایـد. 
زمانی توفان مغزی )بارش افکار( مورد استفاده قرار می گیرد که: 

ـ قصد تعیین علل یا راه حل های احتمالی مساله یی را داشته باشیم. 
ـ تصمیم داشته باشیم گام های اجرایی یک طرح را تعیین کنیم. 

ـ تصمیـم بـه انتخـاب مسـاله یی گرفته ایم کـه باید در مـورد آن، اقدامـی عملی صورت 
پذیـرد. )در شـرایطی کـه بایـد طـی یک مدت کوتاه بیشـتر نظـرات جمـع آوری گردد، 

از ایـن روش می تـوان اسـتفاده نمود.( 

چه گونه جلسة توفان مغزی را طراحی، برنامه ریزی و اداره کنیم؟ 
بـرای طراحـی، برنامه ریـزی و ادارۀ موفـق جلسـۀ توفان اندیشـه ها، رعایت مـوارد زیر 

می باشـد:  ضروری 
ـ جلسۀ توفان مغزی با انتخاب یک موضوع مشخص شروع می گردد. 

ـ بـرای اطمینـان از شـرکت تمام افـراد، رهبر گـروه از همۀ اعضا به نوبـت نظرخواهی 
 . می کند

ـ به کسی اجازۀ خرده گیری و سرزنش دیگران داده نمی شود. 
ـ چنان چـه نظـرات افـراد بـه پایـان رسـید، سـواالتی ماننـد چـه چیـز، چـرا، کجـا، 
چه گونـه، چـه زمـان، و چـه کسـی بـرای بـه جریـان افتـادن دوبـارۀ گفت وگـو مطرح 

می گـردد. 
ـ نظـرات بایـد بـه دقـت روی یـک نمودار جریان یا تخته نوشـته یا یادداشـت شـود تا 

همه به آن توجه داشـته باشـند. 
ـ اعضـا بایـد نظـرات مختلـف را جـدا کـرده، چند نظـر کلیـدی را انتخاب کننـد و به 
تفصیـل مـورد گفت وگـو قـرار دهنـد و آن هـا را بـه ترتیـب اهمیـت، یادداشـت کـرده 
بـرای اسـتفاده در جلسـات آینـده نگهداری کنند. سـپس اعضـا، یک یا دو نفـر را برای 

بررسـی عمیق انتخـاب  کنند. 
ـ توفـان مغـزی ممکـن اسـت مقـدم یـا بـه دنبـال و یـا هم زمـان بـا اسـتفاده از سـایر 

ابزارهـا و تکنیک هـای بهبـود مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. 
در مراحل اولیۀ توفان مغزی رهبر باید مسایل زیر را پیش بینی کند: 

ـ عضـوی کـه نظـرات را روی تختـه می نویسـد، بـه قـدری آهسـته ایـن کار را انجـام 
دهـد کـه برخـی از اظهارنظرهـای مهـم را از قلـم نیاندازد. 

ـ برخـی از اعضـا نمی تواننـد در مقابـل جمـع صحبـت کننـد )در گروه هایـی بیـش از 
نفر(   ۷

ـ اعضـا می خواهنـد در همـان لحظه یـی کـه نظـرات اظهـار می شـود، در مـورد آن 
گفت وگـو کننـد، بـه جـای این کـه بگذارنـد در موقع مناسـب ایـن کار صـورت گیرد. 

ـ معطوف شدن نظرات روی اشخاص به جای فرایندها 
ـ انتقاد کردن در حین بیان نظرات 

عنـوان  بـه  ظهـور  به محـض  کاالهـا  پـس 
ارزش مبادلـه از “کیفیـت” و خـواص طبیعـی 
بـرآورده  را  انسـانی  نیـاز  کـه  محموله یـی 
می سـازند، بـه “کمیت” اسـتحاله پیـدا می کنند. 
در این جـا، در فعـل مبادلۀ کاالیـی، “تجردیدی 
کامـل” صـورت پدیرفتـه اسـت. یعنـی در کاال 
بـه مثابـۀ ارزش مبادلـه، دیگـر ذره یـی ارزش 
مصرفـی یافـت نمی شـود، بلکـه صرفـًا مقادیر 
متفاوتـی از یک کمیـت وارد معامله می گردند.
مادیـت  یـا  خاصیـت  از  چنان چـه  پـس 
محسـوِس یـک کاال صرف نظـر شـود، آن چـه 
کـه  اسـت  عامـی  خصیصـۀ  می مانـد،  باقـی 
در همـۀ آن هـا مشـترک اسـت؛ این کـه آن هـا 
نـه  امـا  انسـان اند.  “کار”  حاصـل  همه گـی 
همچـون محصوالت اشـکال انضمامـی و انواع 
معیـن کار، بلکـه بـه عنـوان نتیجۀ صـرف کار 
بـدون در  انسـانی و  یک سـان و منجمدشـدۀ 
آن! کاری  نظـر گرفتـن چه گونه گـی مصـرف 
کـه جوهـر ارزش را شـکل می دهـد، ظرفیـت 
کاری انسـان بـه عنـوان یک نیروی کار مشـابه 
کار  نیـروی  مجموعـه  اگـر  بنابرایـن  اسـت. 
لحـاظ شـده در کلیـۀ کاالهـای یـک اجتمـاع 
را در نظـر بگیریـم، بـا انبوه متراکم شـدۀ کاری 

آن  از  کـه  می گردیـم  مواجـه  تک سـاحتی 
اسـت. شـده  فردیت زدایـی 

هـر یـک از این واحدهـای کاری، همسـان 
دیگـری اسـت کـه بـه عنـوان کمیت هـای 
“زمـان”  بـا  کار  نیـروی  مصـرف  خالـص 
اندازه گیـری می شـود؛ یعنـی واحـدی کـه 
مقـدار ارزش را تعییـن می کنـد، میـزان کار 
اجتماعـًا الزمـی اسـت کـه بـرای تولیـدش 
مصرف شـده. این نیـروی کار “عام”، کاری 
“خالص و سـاده” اسـت کـه خصوصیات و 
کیفیت هـای افـرادی که در حـال کنش گری 
بـه  آن چـه  می سـازد.  مدفـون  را  هسـتند 
شـمار می آیـد، “انسـان نـاب” یـا انتزاعـی 
اسـت. پـس معلوم می گـردد کـه دوگانه گی 
کاری  دوگانه گـی  از  ناشـی  خـود  کاالیـی 
اسـت کـه در تولیـدش بـه کار رفتـه - کار 
معیـن انضمامـی و کار تجریـدی عامـی که 

بـا هـر کار دیگـری “برابر” اسـت.
»سـرمایه«ی  بـا  حـدی  تـا  کـه  کسـانی 
مارکس آشـنا هسـتند، می دانند کـه مارکس 
به نوعـی  کـه  نویسـنده گانی  همـۀ  سـهم 
در پیشـبرد مفاهیـم اقتصـاد سیاسـی مُوثـر 
افـرادی  حتـا  او  می کنـد.  ادا  را  بوده انـد 
گمنـام را مورد بررسـی و تحقیق قـرار داده 
و از آن هـا قدردانـی می نمایـد. در همه جـا 
از اسـمیت و ریـکاردو بـه عنـوان کاشـفان 
“تیـوری ارزش” نـام می بـرد. امـا وقتـی به 
خصلـت دوگانۀ کار می رسـد، بـه صراحت 
کسـی  اولیـن  “مـن  کـه:  می کنـد  اظهـار 
هسـتم کـه ایـن ماهیـت دوگانۀ کار مسـتتر 
در کاالهـا را نشـان داده و مـورد بررسـی 
انتقـادی قـرار داده ام. از آن جـا کـه این نکته 

بـرای فهم روش اقتصاد سیاسـی حیاتی اسـت، 
نیازمنـد واکاوی دقیق تـر می باشـد.”)ص 1۳4( 
همان طـور کـه مارکس به هنـگام انتشـار چاپ 
اول »سـرمایه« در نامه یـی بـه انگلـس تأکیـد 
مـی ورزد تبییـن ماهیـت دوگانـۀ کار یکـی از 
“مهم تریـن نـکات کتاب” اسـت و “بـرای فهم 
کلیـۀ داده هـا اساسـی اسـت.” به همیـن خاطر 
“در همـان ابتـدای فصل اول ارایه شـده.” )24 

اوت 1۸۶۷، کلیـات آثـار 42، ص 40(
صفحـات  نخسـتین  از  وی  دیگـر،  سـوی  از 
فصـل اول توضیـح داده بود کـه “ارزش مبادله 
پدیـداری،  شـکل  تجسـم یابی،  نحـوۀ  فقـط 
چیـزی اسـت کـه در درونـش نهفتـه”، تبلـور 
جوهـر اجتماعی کار همسـانی اسـت که در آن 
انباشـت شـده ـ یعنـی “ارزش”. پـس از آن جا 
کـه ارزش مبادلـه صرفـًا در حکم شـکل ظهور 
ارزش می باشـد، ضـروری اسـت کـه ماهیـت 
ارزش را سـوای شـکل آن مـورد بررسـی قرار 
داد. مارکـس کمـی بعـد عنـوان مـی دارد کـه 
“وقتـی کـه در ابتـدای ایـن فصـل به اصطـالح 
معـروف ابـراز کردیم کـه یک کاال هـم ارزش 
مصـرف و هـم ارزش مبادلـه اسـت، بـه بیـان 
دقیـق، ایـن اظهـاری نادرسـت بـود. یـک کاال 

یـک  و  مفیـد،  ابـژه  یـا  ارزش مصرفـی  یـک 
اسـت.” )ص 152( ارزش 

بنابرایـن تعـارض “خارجی” بین شـئ مصرفی 
و ارزش مبادلـه، از تعارضـی “درونـی”، یعنـی 
اجنـاس  می شـود.  ناشـی  ارزش،  ماهیـت  از 
مصرفـی موقعـی شـکل کاالیـی می یابنـد کـه 
چنیـن  در  تنهـا  باشـند.  ارزش  ذخیـرۀ  محـل 
صورتـی اسـت کـه بـه “دو شـکل” مختلـف، 
“شـکل طبیعـی” و “شـکل ارزشـی”، نمادیـن 
نقطـۀ  درسـت  ارزشـی  شـکل  می شـوند. 
مقابـل انـدام مـادی و محسـوس کاالهاسـت، 
یـک “واقعیـت خالـص اجتماعـی” و “ماورای 
طبیعـی” اسـت کـه در ارتبـاط اجتماعـی بیـن 

کاال بـا کاال خـود را ظاهـر می کنـد.
ایـن  تحلیـل و توضیـح  مارکـس،  بـه عقیـدۀ 
بـه  کـه  اسـت  وظیفه یـی  ارزشـی”  “شـکل 
وی واگـذار شـده، چـرا کـه از عهـدۀ اقتصـاد 
بورژوایـی خارج بوده اسـت. به بیـان او “یکی 
سیاسـی  اقتصـاد  کمبودهـای  عمده تریـن  از 
تحلیـل  طریـق  از  کـه  اسـت  ایـن  کالسـیک 
موفـق  هرگـز  آن هـا،  ارزش  به ویـژه  کاالهـا، 
بـه کشـف شـکل ارزش کـه در واقـع ارزش 
نشـده  می کنـد،  تبدیـل  مبادلـه  ارزش  بـه  را 
اسـت.” چـرا؟ بـرای این که “شـکل ارزشـی 
محصـول کار، انتزاعی تریـن و در عیـن حال 
جامع تریـن شـکل شـیوۀ تولیـد بورژوایـی 

)1۷4 )ص  اسـت.” 
بنابرایـن به محضـی که وارد انـواع دیگری از 
تولیـد اجتماعـی شـویم، کل معمـای کاالها، 
تمـام قـدرت “جادویـی و غیبـی” محصـول 
فعالیـت انسـان ها ناپدیـد می گـردد. اقتصـاد 
سیاسـی بـا این کـه کار را به عنـوان محتـوای 
ارزش کشـف نموده، هرگز از خود نپرسـیده 
کـه چـرا ایـن محتـوا کامـاًل تهـی شـده و 
خـود  بـه  ارزشـی،  شـکل  شـکلی،  چنیـن 
زمـان،  بـا  کار  اندازه گیـری  و چـرا  گرفتـه 
در مقـدار ارزشـی محصـول نمـودار گشـته 
اسـت؟ ایـن فرمول بندی هـا، ایـن “اشـکال 
صورت بنـدی  مهـر  بی تردیـد  نامعقـول”، 
اجتماعـی معینـی را بـر چهـره دارنـد که در 
آن “فرآینـد تولیدی بر انسـان سـروری دارد 

و نـه به عکـس.” )ص 1۷5(
مارکـس در قسـمت “بتواره گـی کاالیـی و 
موهـوم،  چیـز  ایـن  کـه  می پرسـد  رازش” 
اسـت،  “متافیزیکـی”  نـکات  از  مملـو  کـه 
دارای  و  رفتـه،  آدمـی  حسـیات  ورای  بـه 
خصوصیاتـی اسـرارآمیز می باشـد، از کجـا 
ناشـی شـده اسـت. سـپس پاسـخ می دهـد: 
“واضـح اسـت کـه از خود این شـکل.”)ص 
1۶4(. این “شـکل”، شـکل تعـاون اجتماعی 
مسـتقیم بیـن مصنوعـات کار انسـان اسـت 
کاری  معجـول”  اجتماعـی  در “خصلـت  و 
می باشـد.  آفریننـده اش  کـه  دارد  ریشـه 
شـکل ارزشـی، شـکلی “مسـطح سـازنده”و 
در  را  انسـان  کـه  اسـت  “یکسـان کننده” 
کمیتـش بـه “مخـرج مشـترک” یک انسـان، 
یعنـی “میانگیـن” انسـانی، سـوای کیفیـات 

می دهـد. کاهـش  ویـژه اش، 
در این جـا مجموعـه روابـط “عینـی” و به هـم 
یـک  دچـار  انسـان ها  خـود  بیـن  پیوسـته 
جابه جایـی می گـردد و به سـان عینیـت مرمـوز 
روابطـی بـر آن هـا ظاهـر می شـود کـه از خود 
آن هـا مسـتقل بـوده، نسـبت بـه آن هـا خارجی 
ایـن  پـس  دارد.  تسـلط  ایشـان  بـر  و  اسـت 
“بتواره گـی” چیزی نیسـت مگر شـکل تاریخی 
معینـی از یـک سـازمان دهی اجتماعـی کـه در 
خارق العـادۀ  شـکل  بـه  انسـان ها  خـود  نـزد 
رابطـۀ بیـن اشـیا نمـودار می شـود. در چنیـن 
خـود  روابـط  اجتماعـی،  تعـاون  از  شـکلی 
انسـان ها نـه به صـورت رابطـۀ مسـتقیم افـراد، 
یعنـی  واقعـًا هسـت”،  کـه  “همان طـور  بلکـه 
“رابطـۀ مـادی بیـن افـراد و رابطـۀ اجتماعـی 
بیـن اشـیا” )ص 1۶۶( پدیـدار می گـردد. “این 
اسـت آن چیـزی کـه مـن بتواره گـی می نامم”؛ 
شـدن  شـی یی  و  اشـیا  “شـخصیت یافته گی 

)209 )ص  افـراد.” 
پـرده از چهـرۀ ایـن صورت بنـدی باژگـون که 
ارتباط بین انسـان و انسـان، و انسـان و طبیعت 
خـارج  عقالنـی اش  و  شـفاف  شـکل  از  را 
کـرده اسـت، موقعـی برمی افتـد کـه “فـرآوردۀ 
انسـان هایی کـه آزادانـه بـه تعـاون رسـیده اند 
گردیـده” و تحـت نظـارِت آگاهانۀ آن هـا قرار 

گیـرد.” )ص 10۳( 
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بهطـور حتـم میتـوان مدعـی شـد کـه تفسـیر گزارههـای 
وحیانـی بـا اکتشـافات و دسـتاوردهای سـایر دانشـهای 
بشـری بیپیوند نیسـت؛ اما این کـه دایرۀ شـمول این رابطه 
تـا کجاسـت، جـای تأمـِل بسـیار دارد. اتفاقـات جدیـد 
علمـی، در بازخوانِی بخشـی از گزارههـای علمی وحیانی 
سـهم بهسـزایی داشـته اسـت. مثالً تفسیر انسـاِن امروز از 
َنانَـُه﴾ ]قیامـت:4[ ترجمـه:  لَـٰى َقاِدرِيـَن َعلَـٰى َأن نَُّسـوَِّي بـَ آیـۀ ﴿بـَ

آری قادریـم کـه )حتّـا خطـوط سـر( انگشـتاِن او را 
مـوزون و مرتّـب کنیـم؛ متفاوتتر از تفسیریسـت 

کـه گذشـته گان از ایـن آیـه داشـتند. ظهور 
و انکشـاف علـِم انگشـت شناسـی باعث 

شـده اسـت تـا فهـم انسـاِن امـروز از 
آیـۀ مزبـور دگرگونـی یابد. گذشـته 
گان عمدتـًا تصـّور می کردنـد کـه 
انگشـتان  اسـت  قـادر  خداونـد 
سـازد؛  یکانـدازه  بـه  را  آدمـی 
آن کـه  علیرغـم  امروزیـان  امـا 
چنـان  بـه  خداونـد  معتقدنـد 
کاری قـادر اسـت، بـه قـدرت 
خداوند در یکسانسـازی نشـانه 
های انگشـت نیـز اعتقـاد دارند 

جدیـد  تفسـیرهای  ظاهـراً  و 
علمـی - در اکثریّـت مـوارد، نـه 

در همـه  ی مـوارد - در طول تفسـیر 
پیشـینیان قـرار میگیـرد. 

کـه  آیه  هایـی  تفسـیر  همین سـان،  بـه 
یکدیگـر  بـا  بحـر  دو  درآمیختـِن  عـدم  از 

علی رغـم یکجاشـدن آن هـا سـخن می زنـد نیـز 
اسـت: یافتـه  بیشـتری  تفصیـل 

ِذي َمـَرَج الْبَْحَریْـِن َهـَذا َعـْذٌب ُفـَراٌت َوَهـَذا  ﴿َوُهـَو الَـّ
مِْلـٌح أَُجـاٌج َوَجَعـَل بَیْنَُهَمـا بَْرَزًخـا َوِحْجـًرا مَّْحُجـوًرا﴾ 
]فرقـان:5۳[ ترجمـه: او کسـی اسـت کـه دو دریـا را در 
کنـار هـم قـرار داد؛ یکـی گـوارا و شـیرین، و دیگـری 
شـور و تلـخ؛ و در میـاِن آن هـا برزخـی قرار داد تـا با هم 
مخلـوط نشـوند )گویـی هـر یـک بـه دیگـری می گوید:( 

دور بـاش و نزدیـک نیـا.
امـروزه علـم کیمیـا دلیـل درنیامخته گـِی دو بحر شـور و 
شـیرین را کشـف کرده اسـت. آِب شـور دارای یک رشته 
نمکیّاتی سـت که بر غلظـِت آن افزوده اسـت، در حالی که 
آب شـیرین رقیق تـر اسـت. کیمیای جدید یکـی از دالیل 
عـدم درآمیختـِن دو آِب شـور و شـیرین را تـا حـدودی 
دریافتـه اسـت و در نتیجـه، آیـۀ فـوق در پرتـو یافته های 

جدیـد علمی شـرح و بسـط بیشـتری پیدا کرده اسـت. 
بـا ایـن وصـف، معنـای گزارههای علمـی قرآن بـا توجه 
بـه اکتشـافات جدیـد علمی، آشـکارهگی بیشـتری مییابد 
و از ایـن منظـر، قـرآن متنـی گشـوده اسـت کـه پابهپـای 
زمـان حرکـت میکنـد و تفسـیرها از آن بـا گذشـِت زمان 
فربهـِی قابـل مالحظهیـی می یابنـد. بـا ایـن توجـه، بیـاِن 
گزاره هـای علمـی قـرآن در پرتـو دسـت آوردهای جدید 
علمـی را می تـوان تفسـیر - اگـر منظـور از تفسـیر شـرح 
و بسـط معنایـی وحـی باشـد - نـام نهـاد. تفسـیر علمـی 
َکونـی  )آیه هـای  خداونـد  قـول  خوانـش  جـز  چیـزی 
خداونـد( در پرتـو فعـل خداونـد نیسـت. از آن جایی کـه 
علـم بـه عنـوان مفّسـر آیه هـای قـرآن رو بـه پیـش در 
حرکـت اسـت، تفسـیر علمی قـرآن نیـز توقـف نمی یابد 
و روی هم رفتـه جریـان پیـدا می کنـد. بـا توجـه بـه همین  
ویژه گی سـت کـه عمرو عبید حسـنه تفسـیر علمـی قرآن 

را مسـتلزم نوعـی گسـتاخی می خوانـد. 
بی نهایـت  ابعـادِ  و  افق هـا  بـه  علـم  کـه  بدیهی سـت 
پیشـرفته یی دسـت یافتـه اسـت. اعجـاز نیـز بـه معنـای 
و  ابدیّـت  زیـرا  اسـت؛  معجـزه  ابدیّـت  و  تـداوم 
جاودانه گـی معجـزه، زادۀ ابدیّـت و جاودانه گـی اسـالم 
اسـت. باورمنـدی بـه اعجاز علمـِی قرآن، حامـل خطرات 
و گسـتاخی های فـراوان اسـت؛ به ویـژه هنگامـی کـه بـه 
پاره یـی از اشـاره های علمـی موجـود در قـرآن، در برابـِر 
آن چـه کـه علـم جدید به آن دسـت یافته اسـت، بنگریم .
از دیـدِ  او، تفسـیر قـرآن در روشـناییِ  علـم جدیـد اصوالً 
بـه جاودانه گـِی معجـزۀ قـرآن لطمـه می رسـاند. بنابراین، 
آن چـه کـه اعجـاز علمـی خوانـده می شـود، در حقیقـت 
دالیـل حقانیّـت نبّوت انـد نـه معجـزه. این در حالی سـت 
کـه محمـِد غزالی نیـز علی رغم هم بـاوری با عمـرو عبید 
حسـنه، اصطـالح اعجـاز علمی قـرآن را که همان تفسـیر 
علمـی قـرآن اسـت، بـه کار می بـرد و میـان جاودانه گـی 

معجـزۀ قـرآن و تفسـیر علمـی آن تناقضـی نمی بیند .
تأمـل  درخـور  قـرآن  علمـی  تفسـیر  بـاب  در  آن چـه 
اسـت، ظـرِف زمانـی آنسـت. بسـیار روشـن اسـت کـه 
بـه  ویژه یـی  مـکاِن  و  زمـان  در  علمـی  دسـت آوردهای 
وقـوع می  پیوندنـد و تفسـیر علمـی قـرآن از ایـن منظـر، 
بـا خصلـِت زمان منـدی و مکان منـدی همـراه اسـت. بـا 
ایـن بیـان، مـا از یک سـو بـا تفسـیر علمی یـی مواجهیـم 
کـه بـا تفاسـیر روزگار پیشـاعلمی متفـاوت اسـت، و از 
سـویی  هم، گسـترش فزاینـدۀ علـوم زمینه را بـرای تعدد 
و تکثّـِر تفسـیرهای علمـی فراهـم آورده اسـت. بـه تعبیر 
دیگـر، تفسـیر علمـی را که محصـول عصر جدید اسـت، 
می تـوان بـه عنـوان یـک کّل در نظـر گرفـت و در برابـِر 

تفاسـیر پیشـاعلمی قـرار دارد. نـگاه درونـی و جزیـی بـه 
تفسـیر  کـه کالن روایـت  می دهـد  علمـی  نشـان  تفسـیر 
بـا  امـروزه  مـا  اسـت.  تأمل بـردار  آن  کلیّـت  بـا  علمـی 
یک نـوع تفسـیر علمـی روبـه رو نیسـتیم، بلکـه بـا انـواع 

تفاسـیر علمـی مواجهیـم. 
مسـألۀ مهم تـر، طولـی و یـا عرضـی بـودِن تفسـیرهای 
علمـی بـا تفسـیرهای عصـر پیشاعلمی سـت. پرسشـی که 
پیـش می آید این اسـت کـه: آیا تفسـیرهای علمـی جدید 
در طول تفسـیرهای دوران پیشـاعلمی قـرار دارند و یا در 
عـرض آن هـا؟.  قدر مسـّلم  این که، بخشـی از تفسـیرهای 
علمـی جدیـد در طـول تفاسـیر گذشـته قـرار می گیرنـد، 
چنان کـه در آیـۀ چهـارم سـورۀ قیامـت بـا ایجـاز نشـان 
دادیـم. بـا این همـه، پاره یـی از تفاسـیر علمـی را می توان 
در عـرض تفسـیر گذشـته گان قـرار داد. در ایـن صـورت 
بایـد دیـد کـه کـدام یـک از ایـن دو تفسـیِر امـروزی و 
گذشـته متقـن و قطعی ترنـد. معمـوالً تفسـیرهایی کـه در 
عصر پیشـاعلمی صـورت گرفته اسـت، در پارادایم ذهنی 
و روانـِی همـان زمـان بـوده اسـت کـه امـروزه نادرسـتِی 
الاقـل بخشـی از آن هـا بـه اثبـات رسـیده اسـت. رویکرد 
غالـب در تقاطـِع تفسـیرهای علمـی جدیـد بـا تفاسـیر 
گذشـته گان را می بایسـت بـر ترجیـح یافته هـای جدیـد 
علمـی گذاشـت؛ زیـرا ایـن یافته هـا کـه بر اصولـی چون 
نگرش هـای  از  قطعی تـر  اسـتوارند،  تجربـه  و  مشـاهده 
پیشـاتجربی بـه جهان انـد. جهـان را نمی تـوان بـا رویکردِ 
انتزاعـی محض شـناخت، بلکـه برای شـناخت جهان باید 
از مـاده آغـاز کـرد و بـه تجربـه پرداخـت. بـا این همـه، 
تجربـه نیـز به  خـودِی  خـود کافـی نیسـت، بلکـه باید از 
عقالنیّـت تجربی سـخن گفـت؛ عقالنیّتی کـه پایه های آن 

تجربـۀ علمـی می سـازد.
بـا  قرآنکریـم  از  تفسـیرها  کـه   یاددهانی سـت  قابـِل 
کلیّـِت آن در معـرض تغییـر نیسـتند، بلکـه عمدتـًا تنهـا 
قـرآن ممکـن  از گزارههـای تکوینـی و علمـی  بخشـی 
اسـت دسـتخوش تفسـیرهای جدیـد شـوند. گزاره هـای 
اعتقـادی و اخالقـی دین کم تـر در معـرِض دگرگونی اند، 
هرچنـد ممکـن اسـت رویکردهـا بـه این گونـه گزاره ها با 
تفاوت هایـی همـراه شـود کـه در گذشـته ها بدان صـورت 
مطـرح نبـوده اسـت. با ایـن توجـه، تفسـیر انسـاِن امروز 

از گزاره یـی چـون »خداوند یگانه اسـت« و »راسـت گویی 
خـوب اسـت« تفـاوت چندانـی نیافتـه اسـت، هرچند در 
پرتـو علـم اخـالق و فلسـفۀ اخـالق وضـوح و روشـنِی 

بیشـتری یافته اسـت. 

خالصه و نتیجه گیری
مباحث فوق را می توان این گونه خالصه کرد:

کتـاب  علیاالصـول  قرآنکریـم  این کـه  در   .1
الهیسـت، نمیتـوان تردیـد داشـت. ایـن کتـاب  دینـی و 
بـا وجـود آن کـه اولیـن پیـامِ آن بـا گل واژۀ »اقـرأ« آغـاز 
می شـود، تأکیـد بسـیاری بر ایمـاِن دینـی دارد و ایمان در 
آن رشته یی سـت کـه اجـزای گونا گـوِن اسـالم را به هـم 
بخیـه می زنـد. بـا این همـه، الهـی بودِن قـرآن مانـع توجه 
و تأکیـد آن بـر نمونه هـای علمـی نمی شـود. برخی هـا در 
ایـن مسـأله راه افـراط را پیموده انـد و بـه قـرآن همچـون 

نگریسـته اند. محـض  علمـی  کتـاب 
قرآن کریـم تأکیـد بسـیاری بـر معارِف حسـی   .2
دارد. شـواهد حسـییی کـه قـرآن در بـاب مسـایل انسـان 
و پدیدههـا بهدسـت می دهـد، دقیقـًا بـا یافتههـای علـِم 
جدیـد همخوانـی دارد و پایههـای ایمـاِن دینـی را بیش از 
پیـش اسـتواری و اسـتحکام می بخشـد. از همین جاسـت 
کـه بسـیاری از متفّکـران مسـلمان در نسـبت میـان دیـن 
و علـم، به صـورِت عـام قایـل بـه سـازگاری بوده انـد و 
به صـورت خاص تـر، از تیـوری مکملیّـِت علـم و دیـن 

گفته انـد. سـخن 
در نسـبت میـان علـم و دیـن، شـماری دیـن   .۳
میسـنجند،  علمـی  بـا محـِک دسـت آوردهای جدیـد  را 
و برخـی دیگـر دسـتآوردهای جدیـد علمـی را بـا چـراغ 
وحـی بـه خوانـش میگیرنـد. گـروه دوم سـعی می کنند تا 
دیـن را بـا روش های علمـی محک بزننـد و از پنجرۀ علم 
بـه افـق پهنـاورِ دیـن نـگاه کننـد. بنابرایـن از دو پارادایم 

اصالـت علـم و اصالـت دیـن می تـوان سـخن گفـت.
دیـن مقـدس اسـالم در نگرشـی کـه »دیـن با   .4
دسـت آوردهای علمـی سـنجیده می شـد« بـرِگ برنده یـی 
دارد کـه هیـچ دیـِن دیگـری بدیـن پیمانـه بـا علـم تبانی 
نـدارد. در ایـن رویکـرد کـه فرآورده هـای علمـی معیاری 
علـم  می گیرنـد،  قـرار  دیـن  حقانیّـِت  سـنجش  بـرای 

ثانـوی  امـر  بـه  دیـن  درحالی کـه  می یابـد،  موضوعیّـت 
و وابسـته بـه علـم تقلیـل پیـدا می کنـد. از سـویی  هـم، 
یافته هـای علمـی خودبسـنده و قطعی پنداشـته می شـوند، 
درحالی کـه صـدق و کـذِب گزاره هـای دینـی بایسـت بـا 
معیـار فرآورده هـای علم جدید سـنجیده شـود، و قطعیِّت 

آن هـا نیـز مـورد تردیـد قـرار می گیـرد. 
ویتگنشـتاین بـا تکیـه بـر معیـار اثبات گرایی،   .5
معنـا  فاقـد  و  مهمـل  را  دینـی  گزاره هـای 
می انـگارد، درحالی کـه کارل پوپـر اصل را بر 
گزاره هـای  و  می گـذارد  »ابطال پذیـری« 
به دلیـل  را  متافزیکـی  و  دینـی 
غیرعلمـی  ابطال پذیـری،  عـدم 
بی معنـا  لزومـًا  امـا  می دانـد، 
از  تأثیرپذیـری  بـا  نمی بینـد. 
کـه  اثبات پذیری سـت  اصـل 
شـماری از متکلمـاِن جدیـد 
صحنـۀ  می کننـد  سـعی 
آزمـون گزاره هـای دینـی را 

دهنـد. نشـان  آخـرت 
»ابطال پذیـری«  اگـر   .۶
را معیـاری بـرای گزاره هـای 
آنـگاه  بپنداریـم،  علمـی 
می آیـد  پیـش  پرسـش  ایـن 
بـه  را  قـرآن  می تـوان  آیـا  کـه 
پرتـو  در  ابـدی  معجزه یـی  منزلـۀ 
و  نیسـتند  جاودانـه  گزاره هایی کـه 
بطـالِن آن هـا در آینـده روشـن خواهـد 
شـد، تفسـیر کرد؟ در پاسـخ به این پرسـش، 
نویسـندهـ  جسـارتًاـ  بـا دایرۀ شـمول اصل ابطال 
موافقـت نـدارم. از دیـِد بنـده، تمامی گزاره هـای علمی 
اکثریّـت آن هـا را می تـوان  نیسـتند، هرچنـد  ابطال پذیـر 
ابطال پذیـر توصیـف کـرد. با این بیـان، تطبیـق گزاره های 
گزاره هـای  و  اسـت  بالاشـکال  قـرآن  بـا  ابطال ناپذیـر 
ابطال پذیـر نیـز در صورتی کـه تفسـیر غیـر از متن دانسـته 

متوجـه دیـن نخواهـد کـرد. را  تردیـدی  شـود، 
اعجـاز علمـی قرآنکریم برآینـِد خوانش وحی   .۷
در پرتـو دسـتاوردهای علـم جدید اسـت. از سـویی  هم، 
اتفـاق  مـکان   و  زمـان  خـّط  در  علمـی  دسـت آوردهای 
می افتنـد. بـا ایـن حسـاب، مسـأله یی کـه مطرح می شـود 
تفاسـیِر  و  تفسـیرهای جدیـد  میـان  رابطـه   چه گونه گـی 
گذشـته اسـت. قـدر مسـّلم  این که، بخشـی از تفسـیرهای 
علمـی جدیـد در طـول تفاسـیِر گذشـته قـرار می گیـرد، 
چنان کـه در آیـۀ چهـارم سـورۀ قیامـت بـا ایجـاز بیـان 
شـد. بـا این همـه، پاره یـی از تفاسـیر علمـی را می تـوان 
در عـرض تفسـیر گذشـته گان قرار داد، رویکـرد غالب در 
تقاطـِع تفسـیرهای علمـِی جدید با تفاسـیر گذشـته گان را 
می بایسـت بـر ترجیـح یافته هـای جدیـد علمی گذاشـت. 
زیـرا ایـن یافته هـا که بـر اصولی چـون مشـاهده و تجربه 
بـه  پیشـاتجربی  نگرش هـای  از  قطعی تـر  اسـتوارند، 

جهان انـد.  
پایـان سـخن این کـه: افـراط در تفسـیر علمی قـرآن کریم 
بـه حقانیّـِت آن لطمـه وارد می کنـد. علمـی  کـه از آن در 
تفسـیر پاره یـی از آیه هـای قرآنـی بهـره جسـته می شـود، 
بایسـت قطعیّت داشـته باشـد. در نگرِش سـنتی که عمدتًا 
تفکیـِک الزمـی میـان متن و تفسـیر وجـود ندارد، تفسـیر 
دیـن بـا گزاره هـای ابطال پذیِر علمی شـکننده اسـت. زیرا 
بـا ابطـال گزاره هـای علمـی ایـن ذهنیّـت ایجاد می شـود 
کـه گویـی حکـِم دیـن در آن مورد نادرسـت بوده اسـت. 
بنابرایـن، در تطبیـق گزاره هـای ابطال پذیر علمـی با قرآن، 
بایـد نهایتـًا محتـاط بود؛ اما تفسـیر قـرآن بـا بهره گیری از 
آن دسـته گزاره هـای علمـی کـه قطعیّت دارند، بالاشـکال 

است.
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ابوبکر صدیق
عودت کننـده گان  و  مهاجریـن  وزارت  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه اخراج اجبـاری مهاجرین توسـط دولت 
پناهنـدۀ  هـزار   ۳00 و  میلیـون  یـک  جـان  پاکسـتان 

افغانسـتان را در پاکسـتان تهدیـد می کنـد.
دولـت افغانسـتان هیـأت بلندپایه یـی را بـه ریاسـت 
سیدحسـین عالمـی بلخـی وزیـر امـور مهاجریـن بـه 
منظـور مذاکـره بـا مقام هـای پاکسـتانی بـه این کشـور 

فرسـتاده اسـت. 
دولـت پاکسـتان بـه مهاجریـن هشـدار داده اسـت که 
ایـن کشـور را بـه زودتریـن وقـت تـرک کنند. سـراج 
احمـد خـان شـهردار پشـاور گفته کـه  قانون اساسـی 
پاکسـتان که به »فارن اکټ« مسـمی شـده، این اختیار 
را بـه حکومت پاکسـتان می دهد کـه در برابر مهاجران 

خارجـی بدون مـدرک اقـدام کند.
سـراج احمـد گفتـه کـه تـا اکنـون 400 هـزار مهاجـر 
افغانسـتانی در مناطق قبایلی پاکسـتان شناسـایی شـده 
انـد و قـرار اسـت رونـد خـروج آنـان بـه زودی آغاز 

. د شو
اما اسـالم الدیـن جـرات سـخنگوی وزارت مهاجرین 
و عـودت کننـده گان در مصاحبـه بـا روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد: مهاجریـن در پاکسـتان به دو دسـته تقسـیم 
شـده اند، یـک دسـتۀ ایـن مهاجریـن اسـناد پناهنده گی 
موقـت دارنـد کـه تا شـش مـاه دیگـر حضورشـان در 
پاکسـتان تمدیـد شـده اسـت و دولـت افغانسـتان در 
پاکسـتانی  مقامـات  بـا  گفت وگـو  در  اسـت  تـالش 
حضـور ایـن پناهنـده گان را تا سـال 201۷ تمدید کند.
او گفـت: اخـراج اجبـاری مهاجریـن از پاکسـتان جان 
یـک میلیون و ۳00 هـزار پناهنده افغانسـتانی را تهدید 
می کنـد.  افغانسـتان یـک میلیـون پناهنـده غیـر قانونی 
در پاکسـتان دارد. آنهـا هیچ اسـناد و مدرکـی ندارند. 

او گفـت: بـا افزایـش مشـکالت اخیـر مهاجریـن در 
پاکسـتان، وزیـر مهاجریـن کشـور در رأس یک هیأت 

متشـکل از وزارت خارجـه و شـورای ملـی به اسـالم 
آبـاد سـفر کـرده و در مورد حـل مشـکالت مهاجرین 
با کمیشـنری سـازمان ملل و مقامات پاکسـتانی گفت و 

گـو خواهنـد کند.
سـخنگوی وزارت مهاجرین تصریـح کرد که حکومت 
افغانسـتان درتـالش پیداکـردن راه حـل به مشـکالتی 
اسـت کـه در حـال حاضـر مهاجریـن افغانسـتان را در 
پاکسـتان تهدید می کنـد و وزارت مهاجرین افغانسـتان 
در همـکاری بـا کمیشـنری سـازمان ملـل متحـد در 
امـور پناهنـده گان از پاکسـتان می خواهنـد تـا در امـر 
حـل مشـکالت پناهنده  هـای افغانسـتان در این کشـور 

کند. توجـه 
او گفـت: بیشـتر مهاجرانی کـه در این اواخـر از طرف 
دولـت پاکسـتان مـورد اذیـت قـرار گرفته انـد، اسـناد 
رسـمی و موقتـی پناهنده گـی نداشـته اند.  او اوضـاع 
فعلـی افغانسـتان را نیـز بـرای برگشـت دسـته جمعی 

مهاجریـن مسـاعد ارزیابـی نمی کنـد.
در همیـن حـال، وژمـه سـاپی نماینـده مـردم کنـر در 
مجلـس نماینـده گان می گویـد: پناهنـده گان افغانسـتان 
در پاکسـتان همـواره  مـورد تحقیـر و توهیـن قـرار 
گرفتـه و بـدون هیـچ جرمی راهـی زندان ها می شـوند.
بانـو سـاپی افـزود: دولـت پاکسـتان به اسـاس غرض 
سیاسـی کـه دارد، در حضـور نماینده هـای کمیشـنری 
سـازمان ملل متحـد در امور پناهنـده گان و نماینده های 
دولـت افغانسـتان توافقـی را کـه بـا مهاجرین کـرده از 

آن سـر بـازده و اهـداف خـود را دنبـال می کند.
 بـه گفتـۀ او، اخـراج مهاجرین افغانسـتان از پاکسـتان 
در حالـی صـورت می گیـرد کـه در برخی از سـاحات 
کشـور جنـگ جریـان دارد و اوضـاع افغانسـتان بـرای 

پذیرایـی مهاجرین مسـاعد نیسـت. 
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان با بیـان این کـه دولت 
افغانسـتان جـای بـرای پذیرایی برای عـودت کننده گاه 
نـدارد، افـزود: مـن نماینـده والیتـی هسـتم کـه جایی 

بـرای پذیرایـی مهاجرین خـود ندارد.
او گفـت: دولـت پاکسـتان از راه هـای مختلـف بـاالی 
مسـوولیت  و  می کنـد  وارد  فشـار  افغانسـتان  دولـت 
دولت افغانسـتان اسـت که بـرای مهاجرین تسـهیالت 
الزم را مهیـا سـازد تـا شـهروندان پاکسـتانی نتواننـد با 
اسـتفاده از مهاجرین دهشـت افکنی در افغانستان انجام 

دهند.
همچنـان، نقیـب اهلل محـب نماینـده مـردم لغمـان در 
مجلـس می گوید: حضـور مهاجرین در پاکسـتان زمینه 
را بـرای سـرباز گیـری گروه هـای دهشـت افگن مهیـا 

است. سـاخته 
حضـور  از  پاکسـتان  دولـت  افـزود:  محـب  آقـای 
خـود  اهـداف   کـردن  بـرآورده  به خاطـر  مهاجریـن 
اسـتفاده کـرده و هـر از گاهی بـاالی دولت افغانسـتان 

می کنـد. وارد  فشـار 
بـه گفتـۀ او، در ایـن اواخر دولت پاکسـتان، بـه آزار و 
اذیـت مهاجریـن افغانسـتان دسـت زده و برخـی منازل 
مسـکونی را تخریـب کـرده اسـت؛ دولـت افغانسـتان 

بایـد بـرای عـودت مهاجریـن زمینه سـازی کند.
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان تصریـح کـرده کـه 
سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان جوانـان مهاجـر را در 
مـدارِس تحـت نفـوذ ش تربیـه کـرده و از آن هـا در 
حمـالت تروریسـتی و دهشـت افگنی اسـتفاده می کند.
او گفـت: در برخـی از سـاحات افغانسـتان در حـال 
حاضـر جنگ  جریـان دارد، اخـراج اجبـاری مهاجرین 
کنـد،  خلـق  را  مشـکالتِی  می توانـد  پاکسـتان  از 
اماحضـور مهاجریـن افغانسـتان در پاکسـتان نیز به نفع 

ایـن کشـور نیسـت.
بـه گفتـۀ او، بـا اخـراج اجبـاری مهاجرین پاکسـتان به 
نقـض مقـررات بین المللـی در امـور مهاجرین مرتکب 
بـا همـکاری کمیشـنر  افغانسـتان  می شـود و دولـت 
سـازمان ملـل متحد، باالی پاکسـتان فشـار وارد کند تا 

از اخـراج اجبـاری مهاجریـن جلوگیری شـود.

هارون مجیدی
هفته یـی،  چندیـن  جنجال هـای  و  بحث هـا  از  پـس 
مجلـس نماینـده گان اعضـای خـود را برای کمیسـیون 
دربـارۀ  رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان  مشـترک 

کـرد. مشـخص  انتخاباتـی  اصالحـات 
ناجیـه  عثمانـی،  احمـد  صدیـق  ذکـی،  قـدرت اهلل 
غوریانـی،  احمـد  نثـار  زازی،  عبدالقـادر  بابکرخیـل، 
عبیـداهلل بارکـزی، صالح محمد صالح، کبـرا مصطفوی، 
حاجـی محمـد هاشـم و محمـد سـرورعثمانی فراهـی 
اعضایـی هسـتند که در نشسـت دیـروز )دوشـنبه، 2۸ 
سـرطان( مجلـس رأی تاییـد همـکاران خـود را بـرای 
شـرکت در کمیسـیون مشـترک فرمـان تقنینـی بـرای 

اصالحـات انتخاباتـی بـه دسـت آوردنـد.
اینـان در کنـار مولـوی محیی الدیـن منصـف، محمـد 
حسـن هوتـک، فرهادسـخی، عزیـزه مصلـح، انارکلی 
هنریـار، حسـیب اهلل کلیـم زی، صدیقـه بلخـی، محمـد 
علـم ایزدیـار، نجیبـه حسـینی و محمـد حنیـف کـه 
پیـش از ایـن از نشـانی مجلـس سـنا به این کمیسـیون 
انتخـاب بودنـد، فرمـان تقنینـی محمـد اشـرف غنی در 
پیونـد به تشـکیل، وظایف و صالحیت های کمیشـنران 

کمیسـیون های انتخاباتـی را نهایـی می سـازند.
نشسـت دیـروز مجلـس نماینـده گان که توسـط ظاهر 
و  سـر  می شـد،  ریاسـت  مجلـس  اول  معـاون  قدیـر 

صداهایـی را نیـز در پـی داشـت.
نماینـده گان  مجلـس  اختصاصـی  کمیسـیون  اعضـای 
بـه اعضـای معرفـی شـده اعتـراض کـرده و گفتنـد که 
معـاون اول مجلـس لیسـت اعضـای مشـخص شـده 
را تبدیـل کـرده و بـه جـای آن نـام نماینده گانـی کـه 
مخالـف ایـن فرمـان بودنـد را بـه رأی گیـری گذشـته 
اسـت کـه اعتراضـات از سـوی هیـأت اداری شـنیده 

. نشد
محمـد عبده رییس کمیسـیون عدلـی و قضایی مجلس 
گفـت: »لیسـت افـرادی را کـه کمیسـیون اختصاصـی 
عدلـی و قضایـی بـه هیـأت اداری داده بـود، از سـوی 
هیـأت اداری در تبانـی با نماینـده گان مخالف تصویب 
فرمـان بـه مجلـس معرفی نشـده و به جای آن لیسـت 

مجـزا و دیگـر به رأی گیری گذاشـته شـده اسـت«.
آقـای عبـده، ظاهـر قدیـر معـاون اول مجلـس را بـه 
تبانـی بـا نماینـده گان مخالف فرمان متهـم کرد و گفت 

کـه آقـای قدیـر بـدون در نظـر گرفتـن اصول، لیسـت 
دیگـری از اعضـای کمیسـیون مشـترک را ترتیب و به 

رأی گیری گذاشـته اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای عبـده: نام هـای همـۀ افـرادی کـه در 
لیسـت جدید تذکـر یافته از مخالفان هسـتند و احتمال 
دارد کـه فرمـان تقنینی انتخاباتی بر خـالف ارادۀ مردم، 
خواسـت جامعـه جهانـی و حکومـت در کمیسـیون 

مشـترک دو مجلـس رد شـود.
در ایـن حـال، معصومـه خاوری دیگر عضو کمیسـیون 
عدلـی وقضایی می گوید که هیـأت اداری و نماینده گان 
مخالـف، همانگونـه که در روز رأی گیـری روی فرمان، 
ایـن فرمـان را سـبوتاژ کردنـد، در رأی گیـری امـروز 
بـرای انتخـاب اعضای کمیسـیون مشـترک نیز مجلس 

را سـبوتاژ کردند.
بانـو خـاوری نیـز خاطـر نشـان کـرد کـه بـر اسـاس 
برخـی معامله گری هـا اصـول وظایـف داخلـی مجلس 
نقـض شـد تـا اینگونـه فرمـان تقنینـی نیـز از سـوی 

کمیسـیون مشـترک رد شـود.
براسـاس اصـول وظایـف داخلـی مجلـس، اعضـای 
اختصاصـی  کمیسـیون  از سـوی  مشـترک  کمیسـیون 
بـه  می کنـد  کار  طـرح  بـاالی  کـه  کمیسـیون  یعنـی 
مجلـس معرفـی شـده و از تاالر عمومـی رأی می گیرد.

هم چنـان، نماینـدۀ ویـژۀ سرمنشـی سـازمان ملل متحد 
بـرای افغانسـتان در دیـدار بـا رییـس اجرایـی کشـور 
تاکیـد کـرده که باید رونـد اصالحـات انتخاباتی هرچه 

سـریع تر آغـاز گردد.
در ایـن دیـدار آقـای یوماموتـو آخریـن دیدگاه هـا و 
طرح هـای ایـن سـازمان و جامعـه بیـن المللـی را در 
بـرای  آماده گـی  انتخابـات  نظـام  اصـالح  بـه  رابطـه 
انتخابـات و برگـزاری انتخابـات در افغانسـتان بعـد از 
نشسـت های نماینـده گان جامعـه بین المللـی با رهبری 
حکومـت وحـدت ملـی بـا رییـس اجرایی کشـور در 

گذاشـت.  میان 
نماینـدۀ سرمنشـی سـازمان ملـل متحد بیان داشـت که 
جامعـه جهانـی از اصالحات انتخاباتی در افغانسـتان و 
از تالش هـای حکومـت وحـدت ملـی در ایـن راسـتا 

حمایـت و پشـتیبانی می کند.
آقـای یوماموتـو ابـراز امیـدواری کرد که فرمـان تقنینی 
از سـوی شـورای  انتخاباتـی  نظـام  اصـالح  بـاره  در 

ملـی تاییـد گـردد و رونـد اصالحـات هرچه سـریع تر 
آغازگردد.

داکتـر عبداهلل عبـداهلل رییس اجرایـی حکومت وحدت 
ملـی بـا اسـتقبال از حمایت جامعـه جهانـی از اصالح 
نظـام انتخاباتـی در صحبتـی تأکیـد کـرده اسـت کـه 
حکومـت وحـدت ملـی بـه اصـالح نظـام انتخاباتـی 
متعهـد اسـت و در راه تسـریع ایـن رونـد جلسـات 
متعـددی در ایـن اواخـر در سـطح رهبـری حکومـت 

دایرگردیـده اسـت.
آقـای عبـداهلل گفتـه اسـت: حکومـت وحـدت ملـی 
منتظـر تصمیـم پارلمان کشـور اسـت و بعد از روشـن 
شـدن تصمیـم پارلمان به سـرعت طبق تعهـدات خود 
رونـد اصالحـات را آغـاز می کنـد تـا زمینـه برگزاری 
ولسـوالی ها  شـورای  و  ملـی  شـورای  انتخابـات 

آغازگـردد.
قـرار اسـت کمیسـیون مشـترکبزودی به منظـور بحث 
روی ایـن فرمـان نشسـت دایـر کنـد و اگـر فرمـان از 
سـوی کمیسـیون مشـترک رد شـود باطل خواهد شد و 

اگـر تاییـد شـود بـه قانـون مبدل می شـود. 
افغانسـتان  پارلمـان  از  نیـز  ایـن، حکومـت  از  پیـش 
خواسـته بود کـه هرچه زودتر سرنوشـت فرمان تقنینی 
رییس جمهـور در مورد تشـکیل، صالحیـت و وظایف 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتی را مشـخص سازد 

تـا زمینـه انتخابات فراهـم گردد.
کمیشـنران  گزینـش  کمیتـه  فرمـان،  ایـن  اسـاس  بـر 
اسـت  ماه هـا  از  کـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
فعالیـت اش متوقـف اسـت، بـه کار آغـاز خواهـد کرد 
کـه ایـن مسـأله آغـاز بـرای اصالحـات در انتخابـات 

می شـود. خوانـده  بعـدی 
فرمـان تقنینـی رییس جمهـور در مـورد اصـالح نظـام 
انتخاباتـی 2 هفتـه پیـش از سـوی مجلـس سـنا تاییـد 
شـد، پیـش از تاییـد مجلس سـنا، مجلـس نماینده گان 
ایـن فرمـان را رد کـرده بـود و حـال سرنوشـت آن به 
تصمیـم کمیسـیون مشـترک دو مجلس وابسـته اسـت.
نهادهـای جامعـه مدنـی و  ایـن درحالـی اسـت کـه 
حکومـت افغانسـتان از شـورای ملـی خواسـتند کـه 
هرچـه زودتر سرنوشـت فرمان اصالح نظـام انتخاباتی 
را مشـخص کننـد تـا زمینـه بـرای برگـزاری انتخابات 

گـردد. فراهم 
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نگرانی وزارت مهاجرین از وضعیت پناهنده گان در پاکستان:

جان یک میلیون تن در خطر است
آگاهان و اعضای مجلس:

غنی در یک هفته چند نوع سیاست را 
در قبال اسالم آباد اتخاذ می کند

اعضای کمیسیون مشترک شورای ملی تکمیل شد

مجلس نماینده گان چهره های مخالف اصالحات را معرفی کرده است

                        روح اهلل بهزاد
شـماری از آگاهـان نظامـی و اعضـای مجلـس نماینـده گان می گوینـد کـه 
رفتارهـای احساسـی- عاطفـی، غیرواقع بینانـه، یک جانبـه و بـدون مشـوره با 
نهادهـای مهـم و تأثیرگـذار در سیاسـت خارجـی سـبب شکسـت مـا طـی 

سـال های گشـته شـده اسـت.
آنـان هم چنـان می گوینـد، اسـنادی در دسـت دارنـد کـه نشـان می دهـد کـه 
شـبکه های تروریسـتِی پاکسـتان در انتخابات سـال 1۳9۳ افغانسـتان دخالت 

داشـته اند و حکومـت افغانسـتان جـرأت مقابلـه بـا پاکسـتان را ندارد.
بـه بـاور آنـان، حاصـل پنجـاه سـال دیپلماسـی افغانسـتان بیان گـر آن اسـت 
کـه تماس هـای اشـرف غنـی و نواز شـریف فاقـد ارزش اسـت و نباید ذهن 

جوانـان و مـردم افغانسـتان مصروف آن شـود.
رییس جمهـور  تازه گـی  بـه  کـه  میشـوند  ابـراز  درحالـی  گفته هـا  ایـن 
اشـرف غنی طـی تمـاس تلفونـی بـا نـواز شـریف، نخسـت وزیر پاکسـتان 
ضمـن جوایـای احـوال و ابراز ُخرسـندی از عمـل جراحـی موفقیت آمیز او، 
جزییـات کشته شـدن مغـز متفکـر حادثـۀ حملـه بر یـک مکتب در پشـارو را 

در اختیـار پاکسـتان قـرار داد.
کشـتن  و  طالبـان  برابـر  در  اقـدام  خاطـر  بـه  پاکسـتان  نخسـت وزیر 
تروریسـت هایی که مسـبب حادثۀ پیشـاور بودند از رییس جمهور افغانسـتان 

تشـکر و بـر عـزم اسـالم آباد بـرای مبـارزه بـا تروریسـم تأکیـد کـرد.
جاویـد کوهسـتانی، آگاه مسـایل نظامـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
از  موسـمی  سیاسـت های  و  روشـن  اسـتراتیژی  یـک  نبـود  می گویـد: 
گذشـته های دور در رهبـری حکومت هـا در کشـور، بـرای پاکسـتان ایـن 
جسـارت را داده اسـت تـا در قبـال افغانسـتان اقدامـات دل خواهانـه داشـته 

. شند با
ثبـات در سیاسـت خارجـی در ُکل  آقـای کوهسـتانی می افزایـد: نداشـتن 
به ویـژه در برابـر پاکسـتان، عامـل دیگـری  اسـت کـه حتـا افغانسـتان در طی 
یـک هفتـه چند نوع سیاسـت را در برابر پاکسـتان اتخاذ می کنـد؛ گاهی آن ها 
را دشـمن می خوانـد و و رد پـی تحریم شـان می باشـند و گاهـی برای شـان 

تبریکـی می دهیـم کـه مخالـف شـما بـه هدایت ما کشـته شـده اسـت.
ایـن آگاه نظامـی تصریـح کـرد: رفتارهـای احساسـی-عاطفی، غیرعقالنـی، 
یک جانبـه و بـدون مشـوره بـا نهادهـای مهـم امنیتی-دفاعـی و تأثیرگذار در 

سیاسـت خارجـی سـبِب شکسـت مـا طـی سـال های گشـته بوده اسـت.
آقـای کوهسـتانی در پیونـد بـه پیامدهـای ایـن امتیازدهـی دولت افغانسـتان 
می گویـد: سیاسـت های جناحی در داخل سـاختار قدرت سیاسـی افغانسـتان 
نظـام  در  کـه  ناکارایی هـای  و  ناتوانایی هـا  تـا ضعف هـا،  می کنـد  ایجـاب 

وجـود دارد از سـوی حریف هـا افغانسـتان بـه چالـش کشـیده نشـود.
آقـای کوهسـتانی در ادامه اضافـه کرد: این دیدگاه بیشـتر سـاختارهای مبتنی 
بـر حفـظ قـدرت و اقتدارگرایی گروپی اسـت که با پاکسـتان انجام می شـود 

و خـالف منافـع ملی و ارزش های مناسـبات کالن بین المللی اسـت.
در این حال، احمد سـعیدی آگاه مسـایل پاکسـتان می گوید که رییس جمهور 
بـر ایـن باور اسـت کـه مخالفت با پاکسـتان به نفع کشـور نیسـت؛ پاکسـتان 
می توانـد مـا را بـا مشـکل روبـه رو کنـد، به هـر قیمتی کـه می شـود، باید بار 

دیگر دسـت دوسـتی به طرف پاکسـتان دراز کنیم.
آقـای سـعیدی می افزایـد: اطالعـات کتبیـی نـزد من موجود اسـت که نشـان 
به خاطـر آن کشـته و  مـا  می دهـد، دروزاه یـی کـه در تورخـم سـربازهای 

زخمـی شـدند، چنـد روز قبـل آماده شـده اسـت.
او گفـت: در گذشـته نیـز پاکسـتان تالش کـرده بود کـه حکومت افغانسـتان 
به نحـوی مزدورگونـه حرکـت کند و حکومت افغانسـتان هم جرأت نداشـته 
تـا در مقابـل آن هـا بـا تمـام قـدرت مقابلـه کنـد، چنـد روزی حرف هـای 
تبلیغاتـی صـورت می گیـرد و بعـد باز همدسـت افغانسـتان و دامن پاکسـتان 

بود. خواهـد 
این آگاه مسـایل پاکسـتان می گوید:"اسـنادی در دسـت دارد که نشان می دهد 
در جریـان انتخابـات دور دوم سـال 1۳9۳ پسـر حقانـی دسـتور داده بـود که 
صندوق هـا چنـد آدم مشـخص را اخـالل نکننـد و در آن رأی بیندازیـد؛ این 

اسـنادها نـزد مـن موجود اسـت و روزی آن هـا را افشـا خواهم کرد.«
در سـویی دیگـر، عبدالحفیـظ منصور عضـو مجلس نماینـده گان نیز می گوید 
که حاصل پنجاه سـال دیپلماسـی افغانسـتان بیان گر آن اسـت کـه تماس های 
اشـرف غنـی و نواز شـریف فاقـد ارزش اسـت و نباید ذهن جوانـان و مردم 

افغانسـتان مصرف یک چنین مسـایلی شـود.
آقـای منصـور در ادامـۀ سـخنانش گفـت: "پاکسـتانی ها پیوسـته هـم مداخله 
می کننـد و هـم تمـاس می گیرنـد، هـم تجـارت می کننـد و هـم تروریسـت 
می فرسـتند؛ بنابـر ایـن، مـا نبایـد فکـر کنیـم کـه ایـن تماس هـا چرخـِش 
تازه یـی اسـت و پاکسـتان زیـر فشـار قـرار گرفته اسـت، این حرف هـا دروغ 

و جزء دیپلماسـی پاکسـتان اسـت."
ایـن عضـو مجلـس در پیوند بـه پیامدهـای امتیازدهی افغانسـتان به پاکسـتان 
می گویـد: ایـن تماس هـا هیـچ نـوع پیامدی جـزء ادامـۀ کشـتار و مداخالت 

پاکسـتان ندارد.
مهاجمـان مسـلح در 25 قـوس سـال 1۳9۳هجـری خورشـیدی بـاالی یـک 
مکتـب نظامـی در شـهر پشـاور حملـه کردنـد و در آن151 تـن از معلمـو 

کارمنـدان بـه شـمول 1۳4 شـاگرد آن مکتـب را بـه گلولـه بسـتند.
گـروه تحریـک طالبـان پاکسـتانی در آن زمـان بـا پذیرفتـن مسـوولیت ایـن 
حملـه، آن را عکس العملـی در برابرعملیات هـای نظامـی ارتش پاکسـتان علیه 

ایـن گـروه خواند.
ایـن حملـه سـبب شـد تا تمـام احـزاب سیاسـی پاکسـتان گردهم آمـده و از 
حکومـت خواهـان اقدامـات جـدی در برابر شورشـیان شـوند کـه در نتیجه 
ارتشـاین کشـور عملیـات در وزیرسـتان شـمالی جایی کـه گفتـه می شـود 
بیشـتر شـوریان مسـتقر انـد، را شـدت بخشـیده و مواضـع و پناهگاه هـای 

شورشـیان را در آن جـا هـدف حمـالت هوایـی قـرار داد.

ACKU
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ورزش

در  اروپـا  اتحادیـۀ  رییـس سیاسـت خارجـۀ  و  امریـکا  وزیـر خارجـۀ 
کنفرانـس مطبوعاتی مشـترک در بروکسـل ضمن اعـالم حمایت از دولت 
مشـروع ترکیـه، انـکارا را بـه خویش تنـداری و پایبندی بـه قوانین حقوق 

بشـر فـرا خواندند.
فدریـکا موگرینی، رییس سیاسـت خارجـۀ اتحادیۀ اروپا در این نشسـت 
مطبوعاتـی کـه در پایان نشسـت وزرای خارجۀ این اتحادیه برگزار شـد، 
گفـت: مـا از مشـروعیت در ترکیـه و نهادهـای مشـروع در ایـن کشـور 

می کنیم. حمایـت 
او هم چنیـن بـا محکوم کـردن کودتـای نافرجـام اخیـر در ترکیـه مقامات 
انـکارا را بـه حفـظ دموکراسـی و احتـرام بـه قوانیـن حقـوق بشـر فـرا 

ند. خوا
نمی توانـد  ترکیـه  در  اخیـر  کودتـای  کـرد:  اعـالم  موگرینـی هم چنیـن 
توجیهـی بـرای عـدم احتـرام به قوانین حقوق بشـر باشـد و هر کشـوری 
کـه مجـاازت اعـدام را اجـرا کنـد نمی توانـد عضـوی از اتحادیـۀ اروپـا 

. شد با
او هم چنیـن درخصـوص اوضـاع سـوریه نیـز بـا تأکیـد بـر لـزوم تالش 
بـرای توقـف خشـونت و آغـاز روند انتقال سیاسـی در این کشـور اعالم 

کـرد کـه اروپـا از انتقال سیاسـی در سـوریه حمایـت می کند.
جـان کـری، وزیـر خارجۀ امریـکا نیز اعالم کـرد که در نشسـت اتحادیۀ 
اروپـا دربـارۀ مهم تریـن مسـایل جهـان از جملـه کودتـای ترکیه، مسـألۀ 
سـوریه، وضعیـت در اوکرایـن و حملـه اخیـر بـه شـهر نیـس فرانسـه 

گفت وگـو شـده اسـت.
اوبامـا،  بـاراک  کـه  را  پیامـی  دیگـر  بـار  می خواهـم  مـن  گفـت:  او 
رییس جمهـوری امریـکا همـواره بـر آن تأکیـد دارد اعـالم کنـم و بگویم 
کـه شـراکت امریـکا و اروپـا امروز بسـیار قوی اسـت و این شـراکت در 
آینـدۀ نیز ادامه خواهد داشـت و غیرقابل شکسـت اسـت. مـا با یک دیگر 
بایـد بـرای رویارویـی بـا چالش هایی که می دانیـم در آینده بـا آن روبه رو 
خواهیـم شـد، همـکاری کنیـم چـرا کـه ایـن مسـأله بـرای تامیـن منافع 

اسـتثنایی مان بـا اتحادیـۀ اروپـا نیاز اسـت.
کـری دربـارۀ ترکیـه نیز با اعالم حمایتـش از دولت منتخـب ترکیه گفت: 
ترکیـه یکـی از هم پیمانـان ما و اعضای ناتو اسـت و مـا از مقامات انکارا 
می خواهیـم کـه ضمـن حفظ آرامـش و ثبات بـه اصول عالی دموکراسـی 

بگذارند. احترام 
وزیـر خارجـه امریـکا بار دیگر به حمایت کشـورش از اوکراین و اشـاره 

و بـر اهمیـت ادامه روند اصالحـات در اوکراین نیـز تأکید کرد.
او درخصـوص  جنـگ علیـه داعـش نیـز گفـت: جنـگ ما امـروز جنگ 
علیـه داعـش و رهبران این گروه برای ممانعت از گسـترش نفوذشـان در 
مکان هـای دیگـر جهـان اسـت و مـا در این جنگ شـاهد پیشـروی هایی 

. هستیم
کـری هم چنیـن اعـالم کـرد کـه از مجـازات عامـالن کودتـا در ترکیـه 
حمایـت می کنـد، امـا ترکیـه بایـد در عین حـال بـه اصـول دموکراسـی 

باشـد. پایبند 

ــروژۀ  ــردن پ ــاره به روزک ــس امشــب درب ــان انگلی ــده گان پارلم نماین
ــه  ــد هزین ــارد پون ــه 40 میلی ــن کشــور ک ــته یی ای ــی هس بازدارنده گ

ــد. ــری می کنن ــت، تصمیم گی ــد داش خواه
قــرار اســت تــرزا مــی در جلســۀ پارلمــان دربــارۀ افزایــش تهدیــدات 
ــراد  ناشــی از ســالح های هســته یی در اطــراف انگلیــس ســخنانی ای

. کند
ــده  ــده آم ــر ش ــه منتش ــس ک ــت وزیر انگلی ــخنان نخس ــن س در مت
اســت: مــا نمی توانیــم دربــارۀ امنیــت کشــورمان مصالحــه کنیــم. مــا 
نبایــد در برابــر مســوولیتی کــه برعهــده داریــم، شــانه خالــی کنیــم. 
ــومان  ــان کش ــی مردم ــظ ایمن ــرای حف ــر ب ــانۀ یک دیگ ــه ش ــانه ب ش

ــم. ــالش می کنی ت
ــن،  ــی کوربی ــه جرم ــدار ب ــا هش ــه ب ــن بیانی ــۀ ای ــی در ادام ــراز م ت
رهبــر حــزب کارگــر کــه یکــی مخالفــان جــدی وجــود تســلیحات 
ــن  ــته یی از بی ــد هس ــا تهدی ــه تنه ــت: ن ــت، آورده اس ــته یی اس هس

ــه اســت. ــه اســت، بلکــه افزایــش یافت نرفت
ــته یی  ــی هس ــروژۀ بازدارنده گ ــازی پ ــرح نوس ــن ط ــی کوربی جرم
ــته یی  ــترش ســالح های هس ــع گس ــان من ــا پیم ــر ب ــس را مغای انگلی

می دانــد.
ــب  ــس دیش ــته یی انگلی ــی هس ــروژۀ بازدارنده گ ــازی پ ــرح نوس ط
در مجلــس عــوام بــه بحــث گذاشــته شــد، کوربیــن مخالفــت جــدی 

خــود را بــا ایــن طــرح اعــالم کــرده اســت.
ــن  ــی ای ــان اصل ــی اســکاتلند« یکــی از مخالف ــن »حــزب مل هم چنی
ــروژه رأی  ــن پ ــه روز کــردن ای ــه ب ــرار اســت علی طــرح اســت و ق

دهــد.  
بــا این حــال، دولــت محافظــه کار انگلیــس تصمیــم دارد تــا بازدارنــده 
ــه  ــز ب ــی مجه ــار زیردریای ــامل چه ــه ش ــس را ک ــته یی انگلی هس

ــد. ــظ کن ــت، حف ــت اس ــک های تریدن موش

ــان در  ــی جه ــت ورزش ــن رقاب ــر مهم تری ــاه دیگ ــک م ــر از ی کمت
ــه  ــا س ــز ب ــتان نی ــد. افغانس ــد ش ــزار خواه ــل برگ ــت برازی پایتخ
ــو  ــک ری ــای المپی ــت در رقابت ه ــرار اس ــته ق ــده در دو رش نماین

ــد. ــته باش ــور داش 201۶ حض

 توفیق بخشی از رشتة جودو
جــودوکارِ بــا تجربــۀ افغانســتان کــه چنــدی پیــش جــواز حضــور در 
المپیــک را کســب کــرده بــود، ایــن روزهــا ســخت درحــال تمریــن 
ــو  ــتان در ری ــی افغانس ــای رزم ــدۀ ورزش ه ــا نماین ــت. او تنه اس
خواهــد بــود کــه در وزن 100 کیلــو قــرار اســت بــه نماینده گــی از 

جــدودوی افغانســتان در المپیــک شــرکت کنــد.
----------------------------------------------

 

کیمیا یوسفی از رشتة دو و میدانی 
ــت  ــا ثب ــهد ب ــر در مش ــاری مهاج ــکار قنده ــفی ورزش ــا یوس کیمبی
ــران  ــم ای ــن مقی ــکاران مهاجری ــا ورزش ــت ب ــان در رقاب ــن زم بهتری
ــا  ــد. کیمی ــر موفــق شــد مــدال طــال را کســب کن در رشــتۀ 400 مت
ــوش  ــز خ ــت نی ــران پایتخ ــا دخت ــت ب ــن در رقاب ــفی هم چنی یوس
ــد، او در  ــوار کن ــل را هم ــه برزی ــن ب ــت راه رفت ــید و توانس درخش
ــدیه  ــتانی، س ــۀ کوهس ــور تهمین ــکار کش ــار ورزش ــا  چه ــت ب رقاب
برومنــد و فاطمــه ابراهیمــی موفــق شــد بــا ثبــت زمــان 14 ثانیــه و 
۳4 صــدمِ ثانیــه ضمــن قهرمانــی، بــه عنــوان نماینــدۀ افغانســتان در 

ــد. ــی ش ــل معرف ــو در برازی ــک 201۶ ری المپی
----------------------------------------------

 عبدالوهاب ظاهری از رشتة دو و میدانی 
یکــی از دیگــر نماینــده گان افغانســتان در المپیــک برزیــل عبدالوهاب 
ــاب  ــت. عبدالوه ــتان اس ــابقات دوی افغانس ــان مس ــری قهرم ظاه
ظاهــری در رشــتۀ 100 و 200 متــر مــردان در ایــن مســابقات 

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ش
ــرای شــرکت در  ــدۀ ورزش افغانســتان روز 24 جــوالی ب ســه نماین

المپیــک کابــل را بــه مقصــد برزیــل تــرک خواهنــد کــرد.
مســابقات المپیــک ریــو 201۶ برزیــل از تاریــخ 5 اگوســت شــروع 

می شــود.

تأکید کری و موگرینی بر لزوم احترام 

به حقوق بشر از سوی دولت ترکیه

هشدار نخست وزیر جدید انگلیس 

دربارۀ افزایش تهدید هسته یی

آشنایی با 3 ورزشکار 

افغانستان در المپیک ریو

محمد محق

از آرزوهای کمتر دست یافتنی
یوسف  مانند  اسالم  جهان  از  متنفذی  چهره های  کاش 
کمال  ابوالفتوح،  المنعم  عبد  غنوشی،  راشد  قرضاوی، 
هلباوی و امثال آنان در این روزهای دشوار ترکیه پا درمیانی می کردند 
تا تنش رو به افزایش کنونی میان دو جریان بزرگ اسالمی آن کشور، 
حزب عدالت و توسعه و جنبش خدمت، فروکش می کرد و زمینۀ آشتی 

میان آن ها فراهم می آمد.
رقابت حادی که در سال های اخیر میان این دو جریان به وجود آمده 
است یادآور رقابت های سختی است که در سال های پشاور میان دو 
حزب جمعیت اسالمی و حزب اسالمی به وجود آمده بود و محصولش 
از  بسیاری  سال ها  آن  در  افتاد.  اتفاق  بعداً  که  بود  کابل  ویرانی های 
نیز در ورطۀ دو دسته گی در  چهره های سرشناس کشورهای اسالمی 

قبال این دو حزب افتاده بودند.
دو جریان یادشدۀ تُرک هم امروزه هواداران فراوانی در داخل و خارج 
آن کشور دارند، و این دو دسته گی در میان آنان در حال اوج گرفتن 

است.
واقعیت این است که هرکدام از این دو تاریخچه یی اثرگذار در شرایط 
امروز داشته است و مانند هر تجربۀ انسانی می تواند قابل داوری های 
گوناگون باشد. برای ما بهتر است اگر بتوانیم نقش نصیحت کننده و 
آشتی آفرین داشته باشیم، چرا که تداوم نزاع میان آن ها نه به سود ترکیه 
و نه به سود آرامش منطقه است، افزون بر این که دمیدن روحیه نفرت 

و بدبینی به سود هیچ کس نیست.
کاش می توانستیم سهمی در مصالحه و آشتی بگیریم.

عبدالشهید ثاقب

از جمعیت خدمت تا جمعیت اصالح
»جمعیت خدمت« سازمانی است که توسط فتح  اهلل گولن، 
شده  ایجاد  ترکیه  در  الهیات  استاد  و  واعظ،  نویسنده، 
است. این سازمان که خود را یک سازمان غیرسیاسی می خواند، رسالت 
ارایۀ خدمات عامه و آموزشی، تأسیس مکاتب و مدارس، و  خود را 
تبلیغ و ترویج آموزه های اسالمی می  داند. این سازمان هم چنان مخالف 
باور داشته و مبلغ  از سیاست  اسالمی سیاسی بوده و به جدایی دین 
این  اجتماعی خوانده می  شود می باشد. گفته می شود  آن چه که اسالم 
تجار،  توسط  اکثراً  و  داشته  اسالم  جهان  در  عضو  میلیون ها  سازمان 

بازرگانان، معلمان، دانش آموزان و روزنامه نگاران اداره می  شود.
اگرچه جمعیت خدمت تا چند روز پیش برای اکثر کاربران شبکه  های 
اجتماعی نامی ناآشنا بود، اما همزمان با وقوع کودتای نافرجام نظامیان 
در ترکیه نامش بر سر زبان  ها افتاد. گفته می  شود در عقب این کودتا 

جمعیت خدمت و هواداران فتح  اهلل گولن قرار داشته است.
در  نظامیان  نافرجام  کودتای  راه  اندازی  در  نقش جمعیت خدمت  اگر 
ترکیه به اثبات برسد، درسی که می  توان از آن گرفت، لزوم نظارت جدی 
بر فعالیت نهادهای اسالم گرای است که زیر نام فعالیت های اجتماعی و 
آموزشی مصروف سربازگیری از میان قشر جوان و تحصیل  کرده کشور 
است.  اصالح  جمعیت  افغانستان  در  سازمان ها  این  از  یکی  هستند. 
جمعیت اصالح که یک سازمان اجتماعی متعلق به بنیادگرایان می باشد، 
سال ها است که در افغانستان در عرصۀ آموزش و پرورش و تأسیس 
مکاتب و دانشگاه فعال بوده و زیر همین نام از میان جوانان سربازگیری 
نیز اگر چه شبیه »جمعیت خدمت« خود را یک  می  کند. این سازمان 
سازمان اجتماعی و آموزشی می داند، اما آن طوری که از ماهیت متصلب 
و بنیادگرای آن دانسته می  شود در خفا برنامه  های خطرناکی را تعقیب 
می  کند که ممکن است در آینده کشور را با مشکالت جدی  تری مواجه 
سازند. از مهم  ترین برنامه  های این سازمان یکی هم ترویج افراط  گرایی 
از  بارها  هنوز  تا  سازمان  این  اعضای  است.  شده  خوانده  وهابیت  و 
برداشته و حتا  پرده  تروریستی  با جریان  های  همدلی و همسویی شان 
بر  باید  دولت  کردند.  برگزار  سوگواری  مراسم  عمر  مال  برای  باری 
فعالیت  های این سازمان جداً نظارت کرده و منابع تمویل آن را زیرنظر 

داشته باشد.

یعقوب یسنا

ارتجاع در فکر این است که بنا به فهم و موضع متون 
رویدادهای  و   معاصر  جهان  رویدادهای  از  گذشته 
زنده گی کنونی، شناخت و تفسیر ارایه کنیم؛ بگوییم که 
موالنا، حافظ، سعدی یا حتا ابن سینا این گونه گفته است؛ بنابر این، این 

سخن ایشان می تواند تفسیر این رویداد یا این واقعیت کنونی باشد.
رویدادهای  و  اتفاق  و...  سینا  ابن  سعدی،  موالنا،  حافظ،  روزگار  در 
سیبرنتیک،  رویدادهای  این همه  بود؛  تصور  غیرقابل  کنونی  زنده گی 
فضایی و تکنالوژیکی حتا به فکر شان نمی رسید. متن های دوره گذشته، 
دارند؛  ادبی  و  فلسفی  کالمی،  تفکر  صورت  عنوان  به  را  ارزش شان 
می توانیم با خوانش این متون به چگونه گی شکل گیری تفکر و اندیشه 
پی ببریم و از امید و حسرت انسان همان روزگار، از این متون تاویل 
ارایه کنیم... اما هرگز نمی توان بنا به فهم متون گذشته، برای زنده گی 
معاصر نسخۀ هدایت گرانه ارایه کرد و زنده گی را مطابق به هدایت این 
متون، عیار و از زنده گی ارزش و شناخت ارایه کنیم. این گونه برخورد 
دچار  را  زنده گی  کرده،  ارتجاعی  تفکر  دچار  را  ما  گذشته،  متون  با 
مشکل می کند؛ مهم تر از همه، متون گذشته را نیز از اهمیت بشری و 

انسانی تهی می کند.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



تیم کریگ- واشنگتن پست
برگردان: مختار یاسا

نیروهـای امریکایـی و افغـان بـا توسـعه یـک اسـتراتژی 
جدیـد تهاجمـی، در حـال تسـریع پالن های شـان برای از 
بیـن بردن شـورش طالبان هسـتند؛ اسـتراتژیی کـه ظاهرا 
ایـن گـروه شورشـی را بـرای پیشـروی های دراماتیک در 

میدان هـای جنـگ، زمین گیـر کـرده اسـت.
پـس از پانـزده سـال جنـگ و چندیـن تـالش نافرجـام 
بـرای رسـیدن بـه یک توافـق صلـح، ابعاد جنـگ در بهار 
سـال جـاری، زمانـی کـه رهبـر طالبان بـه دسـتور رییس 
جمهـور اوبامـا توسـط حمله هوایـی نیروهـای امریکایی 
در پاکسـتان کشـته شـد، دیگـر ابعـاد جنـگ دسـتخوش 

تغییر شـده اسـت.
براسـاس یـک سـند امنیتی کـه روزنامـه واشـنگتن به آن 
دسـت یافتـه اسـت، در طول چهـار ماه گذشـته، نیروهای 
و  ارشـد  فرمانـده   ۳0 از  بیـش  افغـان  عملیاتـی  ویـژه 
متوسـط طالبان را توسـط عملیات های هوایـی و تهاجمی 

هدفمنـد، از بیـن برده اسـت.
بـه گفتـه مقامـات و کارشناسـان افغـان، ایـن عملیات هـا 
بخشـی از یـک تـالش وسـیع نیروهـای افغـان اسـت که 
تحـت حمایـت عملیات هـای فزاینده ی هوایـی  نیروهای 
امریکایـی، صـورت می گیرنـد و بـا طالبـان بیشـتر مثـل 
یـک دشـمن خارجـی برخـورد می شـود تـا یـک گـروه 

شورشـی داخلـی کـه سـزاوار تواضـع نظامی باشـند.
داخلـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
افغانسـتان بـا اشـاره بـه عملکـرد کوماندوهـا و نیروهای 
ویـژه عملیاتـی افغـان بـر اهـداف طالبـان، گفـت: »سـال 
گذشـته ما چنین دسـتاوردهایی را نداشـتیم و ما این گونه 
ویـژه  )نیروهـای  این هـا  امسـال،  نمی کردیـم.  عملیـات 
افغانسـتان( ماموریـت یافته انـد، به اطالعات اسـتخباراتی 
پیـدا کرده انـد، آمـوزش دیده انـد و )رهبـران  دسترسـی 

طالبـان( را هـدف قـرار داده انـد«.
آقـای صدیقـی افـزود: »این طور نیسـت که آنها اشـتباهی 

کشـته شـده اند. آنها اهـداف نظامـی بودند«.
آقـای صدیقـی گفـت که ایـن حمـالت تهاجمی توسـط 
نیروهـای پولیـس و واحدهـای ویـژه اردوی ملی کشـور 
بـه کمک لیسـت اهدافی که توسـط دسـتگاه اسـتخباراتی 
افغانسـتان )ریاسـت امنیت ملی( تهیه شـده بودنـد، انجام 

شدند.
جنـرال بسـم اهلل وزیـری، فرمانـده قطعـه خـاص عملیاتی 
عنـوان  بـه  عملیات هـا  ایـن  بـه  افغانسـتان  ارتـش 
هدف گیـری  بـرای  اسـتراتژی«  در  کامـل  »تغییـر  یـک 
سردسـته های )شورشـیان( بـدون در نظرداشـت موقعیت 
آنهـا اشـاره کـرد. آقای وزیـر با گفتـن این کـه فرماندهان 
طالبـان و آنهایـی کـه مسـوول دیپوهای سـالح و مهمات 
یـا فابریکه هـای موادهـای انفجـاری هسـتند، بـرای مـا 
امسـال نظر به سـال گذشـته بیشـتر اولویت دارنـد، اظهار 
داشـت:» مـا معمـوال اهداف مـان را بر اسـاس غرابت آنها 

می کنیـم«. نابـود 
ایـن رویکرد بیشـتر تهاجمـی نیروهای افغـان، برای اولین 
بـار توسـط اشـرف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان در 
اواخـر مـاه اپریـل گذشـته و پـس از این کـه طالبـان بـا 
بمبگـذاری یـک الری بیـش از ۶0 نفـر را در کابل به قتل 
رسـاندند، مطـرح شـد. غنی کـه محبوبیت سیاسـی اش را 
بـا گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان قمـار زده بـود، طی یک 
سـخنرانی در پارلمـان افغانسـتان اعـالم کـرد کـه دیگـر 
وقـت آن اسـت تـا دشـمنان دولت اعـدام شـوند و برای 
یـک جنگ طوالنـی آماده گـی گرفت. در جریان دو سـال 
گذشـته، هـم تلفـات نظامیان و هـم تلفـات غیرنظامیان به 
صورت مداوم در افغانسـتان سـیر صعودی داشـته اسـت 
و مقامـات افغـان ابـراز نگرانـی کرده اند که گـروه طالبان 
بـه صـورت فزاینـده و روز افزونی خشـن تر شـده اسـت.

ایـن اظهـارات غنـی یـک تفـاوت فوق العاده ای را نسـبت 
بـه سیاسـت رییـس جمهـور پیشـین افغانسـتان، حامـد 
کـرزی، نشـان داد. کـرزی در سـال های اخیـر ریاسـت 
جمهـوری اش، عملیات هـای شـبانه بـر اهـداف طالبان را 
متوقـف سـاخت و بارهـا ایـاالت متحـده امریـکا را متهم 
بـه کشـتن غیرنظامیـان در عملیات هـای هوایـی کـرد کـه 
منجـر بـه اختالفـات قابـل مالحظـه در مناسـبات میـان 

افغانسـتان و ایـاالت متحـده شـد.
امـا غنـی بـار دیگـر بـه شـدت روی حمایـت ائتـالف به 
رهبـری امریـکا اتـکا کـرده اسـت و هفتـه گذشـته زمانی 
کـه اوبامـا از پـالن  خـروج اکثریـت نیروهای باقـی مانده 
امریکایـی مسـتقر در افغانسـتان تـا جنـوری سـال آینـده 
میـالدی صـرف نظـر کـرد، او حمایـت دیگـری را نیـز 
جلـب کـرد. برخـالف، رییـس جمهـور اوباما اجـازه داد 
کـه ۸400 نیـروی امریکایـی در سـال 201۷ میـالدی در 
افغانسـتان باقـی بماننـد و پایگاه هـای نیروهـای ناتـو نیز 

در ایـن کشـور فعال باشـند.
بخـش  یـک  گویـای  نیروهـا  ایـن  حضـور  میـزان  امـا 
کوچـک از داسـتان آشـکار ادامه اشـتراک امریـکا در این 

جنـگ طوالنـی اسـت.
جـون  مـاه  اوایـل  در  هم چنـان  اوبامـا  جمهـور  رییـس 
حیطـه اختیـارات فرماندهـان امریکایـی را بـرای انجـام 
عملیات هـای هوایـی علیه شورشـیان طالبـان افزایش داد.

بـه گفتـه نیکلسـون، قبـال ایـن عملیات هـا تنهـا زمانـی 
علیـه  را  مسـتقیمی  تهدیـد  طالبـان  کـه  می شـد  انجـام 
نیروهـای ائتـالف یـا نیروهـای افغـان ایجـاد می کردند یا 
زمانـی کـه نیروهـای افغان با »یک شکسـت اسـتراتژیک« 
مواجه می شـدند. امـا در حال حاضر، نیروهـای امریکایی 
و  اسـتراتژیک«  پیـروزی  »یـک  تحصیـل  در  می تواننـد 
افغـان  نیروهـای  بـه  خـاص،  تهاجمـی  ماموریت هـای 

کنند. کمـک 
حتـی قبل از این که زمان عملی سـازی آن پالیسـی برسـد، 
عملیات هـای هوایـی نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان، 

رو بـه فزونـی یافتند.
براسـاس گـزارش قـوای هوایـی ایـاالت متحـده امریکا، 
در  امریکایـی  بدون سرنشـین  هواپیماهـای  و  جنگنده هـا 
افغانسـتان از مـاه جنـوری تـا مـاه مـی 451 حملـه انجام 
داده انـد. در حالی که در چهار ماه اول سـال گذشـته 1۸9 

حملـه انجـام شـده بود.
در  ناتـو  نیرهـای  سـخنگوی  کلیولنـد،  چارلـز  جنـرال 
افغانسـتان انتظـار دارد کـه تعـداد ایـن عملیات هـا با ختم 

مـاه رمضـان و در روزهـای پیـش رو، افزایـش پیـدا کنند.
کلیولنـد بـا ابـراز این کـه فرماندهـان ائتـالف از نیروهای 
افغـان خواسـته اند تـا بیشـتر و در کل حالـت تهاجمـی 
اختیـار کننـد، گفـت: »مـا بـا سـپری کـردن ماه جـوالی، 
بیشـتر از پیـش )عملیات های( مـان را تسـریع می کنیـم«.

آمارهـا نشـان می دهنـد طالبان کـه اخیرا توسـط نیروهای 
ویـژه عملیاتـی افغـان از بیـن رفته انـد شـامل والی هـای 
نام نهـاد ایـن گروه بـرای والیـات هلمند و غزنـی، معاون 
والـی نام نهـاد طالبـان در فـراه، و هم چنـان یـک قاضـی 
طالبـان در والیـت غزنـی، می شـوند. هم چنیـن نزدیک به 
20 سـرکرده طالبـان در والیـت شـمالی کنـدز نیز کشـته 
جلوگیـری  روی  افغـان  نیروهـای  کـه  جایـی  شـده اند؛ 
از یـک حملـه تهاجمـی دیگـر طالبـان تمرکـز کرده انـد. 
بـرای مـدت کوتاهـی  طالبـان در خـزان سـال گذشـته 
کنتـرول شـهر کنـدز را بـا یک حملـه تهاجمی به دسـت 

. فتند گر
زیـاد  شکسـت های  به خاطـر  کارشناسـان  از  بسـیاری 
نیروهـای افغـان در فصل زمسـتان، پیش بینی کـرده بودند 
پیروزی هـای وسـیعی  بـه  کـه طالبـان در سـال جـاری 
دسـت خواهنـد یافت. تعـدادی هـم اظهار نظـر کردند که 
طالبـان می تواننـد کنتـرول کامل شـماری از والیات را در 

گیرند. دسـت 
براسـاس مصاحبـه با بیـش از ده مقامات محلـی و نظامی، 
کشـته شـدن اختـر محمـد منصـور در پاکسـتان همـراه با 
عملیات هـای جـاری نیروهـای امنیتی افغـان، طالبان را از 
بسـیاری از دسـت آوردهایی کـه انتظـار می رفـت، مانـع 

شـده است.
بـه گفتـه مقامـات محلـی، هرچنـد گـروه طالبـان یـک 
عملیـات گسـترده ای را در اواخـر مـاه مـی در والیـت 
هوایـی  عملیات هـای  امـا  کردنـد،  راه انـدازی  ارزگان 
نیروهـای امریکایـی و کوماندوهـای افغـان ایـن حمله را 
نـاکام کردنـد و در حـال حاضـر نیروهـای افغـان مناطـق 
بیشـتری را نسـبت به سـال گذشـته در این والیت تحت 
کنترول شـان دارنـد. یک حمله بسـیار وسـیع طالبان باالی 

لشـکرگاه مرکـز والیـت هلمنـد، ماه هـا پیـش پیش بینـی 
شـده بـود کـه هنوز انجام نشـده اسـت و میـزان حمالت 
در کل در ایـن والیـت نظـر بـه سـال گذشـته 15 فی صد 

کاهـش یافته اسـت.

بـه گفتـه حبیـب سـیدخیلی، قومانـدان امنیه والیـت کنر، 
در شـرق کشـور تخمینـا حدود ۷هـزار جنگجـوی یازده 
امـا به خاطـر  گـروه  مختلـف شورشـی حضـور دارنـد، 
حتـی  دیگـر  هوایـی،  عملیات هـای  بـا  شـدن  مواجـه 
کنتـرول یکـی از 15 بزرگـراه ایـن والیـت را در دسـت 

رند. ندا
جیالنـی فراهـی، معـاون قومانـدان امنیه والیـت زابل در 
جنـوب افغانسـتان گفـت: »نمایـش هماهنگـی غیرمنتظره 
در شکسـت دادن تحـرکات طالبـان، بسـیار موثـر ثابـت 
شـده اسـت. مـا بـه بسـیار آسـانی می توانیـم تجهیـزات 
بـه  اصلـی  جاده هـای  طریـق  از  را  الزم  تـدارکات  و 

برسـانیم«. ولسـوالی ها 
صدیـق صدیقـی گفـت در حـال حاضـر، طالبـان بـرای 
حـدود 40 ولسـوالی در سرتاسـر کشـور تهدیـد جـدی 
هسـتند، در حالـی که در عین زمان در سـال گذشـته، ۷0 

ولسـوالی بـا تهدیـد جـدی روبـرو بودند.
او و دیگـر مقامـات نگـران هسـتند کـه طالبـان  هنـوز 
یـک عملیـات بزرگـی را در هفته هـا یـا ماه هـای پیش رو 

راه انـدازی خواهنـد کـرد.
صدیقـی می گویـد در صورتـی کـه طالبـان بـه صـورت 
مـداوم توسـط عملیات هـای هوایـی در مناطق روسـتایی 
کشـور تحت فشـار قـرار بگیرند و سـرکوب شـوند، این 
گـروه به اهـداف نرم و کوچـک در کابل و دیگر شـهر ها 
کـه  می شـود  پیش بینـی  هم چنـان  آورد.  خواهنـد  روی 
حمـالت چریکـی طالبـان ادامه یافتـه و تلفـات زیادی را 

بـر نیروهـای امنیتـی افغـان وارد خواهـد کرد.
امـا هـارون میـر، یک کارشـناس سیاسـی در کابـل گفت 
تـا  طالبـان«  »تحـرکات  حداقـل  حاضـر  حـال  در  کـه 

انـدازه ای از بیـن رفتـه اسـت.
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