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مجلــس ســنای افغانســتان، خواهــان لغــو 
ــت. در  ــده اس ــکا ش ــا امری ــی ب ــان امنیت پیم
ــای  ــس، اعض ــن مجل ــنبۀ ای ــۀ روز یکش جلس
ــکا را  ــز، امری ــای داغ و انتقادآمی ــا بحث ه آن ب
ــرای ایــن کشــور ندانســتند.  ــی ب شــریِک خوب
بــه گفتــۀ آن هــا، امریــکا در قبــال تأمیــن صلــح 
و ثبــات در افغانســتان سیاســِت دوگانــه داشــته 

اســت. 
ــورد  ــت ها در م ــخنان  و برداش ــه س  این گون
ــور را  ــن کش ــا ای ــی ب ــان امنیت ــکا و پیم امری
شــنید.  مختلــف  تربیون هــای  از  می تــوان 
ایــن تنهــا اعضــای مجلــس ســنا نیســتند کــه از 
ــا تروریســم انتقــاد  نقــش امریــکا در مبــارزه ب
می کننـــد، امــروزه بســیاری از شــهرونداِن 
در  نتیجه یــی  چنیــن  بــه  نیــز  افغانســتان 

ــد. ــیده ان ــود رس ــِی خ ــی سیاس زنده گ
دو ســال پیــش کــه بــا تشــکیل دولــت وحدت 
ــد،  ــا ش ــکا امض ــا امری ــی ب ــان امنیت ــی پیم مل
ــۀ  ــوان نقط ــه عن ــور از آن ب ــرداِن کش دولت م
عطــف در مبــارزه بــا تروریســم و تأمیــن ثبــات 
در کشــور یــاد کردنــد. امــا حــاال بــا گذشــِت 
دو ســال از آن روز و امضــای پیمــان امنیتــی بــا 
ــن پیمــان  ــه ای ــوان گفــت ک ــا می ت ــکا، آی امری

ــه  ــته ک ــتان داش ــرای افغانس ــی ب ــان نتایج چن
ــض  ــه مح ــی ب ــدِت مل ــت وح ــای دول مقام ه
رســیدن بــه قــدرت، نخســتین کارِ مهمــی کــه 
می بایســت انجــام می دادنــد، امضــای ایــن 

پیمــان بــوده اســت؟  
ــی  ــان امنیت ــای پیم ــه امض ــم ک ــوش نکنی فرام
ــاد  ــای زی ــراز و فروده ــس از ف ــکا پ ــا امری ب
انجــام پذیرفــت. ایــن پیمــان کــه بایــد در زمان 
ــوری  ــس جمه ــرزی ریی ــد ک ــِت حام حاکمی
ــت  ــل مخالف ــه دلی ــد، ب ــا می ش ــین امض پیش
ــِل  ــک معض ــه ی ــان، ب ــن پیم ــا ای ــدیِد او ب ش
کالن در روابــط دو کشـــور تبدیــل شــد. آقــای 
از  امریــکا  کــه  می کــرد  اســتدالل  کــرزی 
ــد  ــه می توان ــی برخــوردار اســت ک توانایی های
صلــح و امنیــت را در افغانســتان تأمیــن کنــد، 
ولــی ایــن کشــور بــه دلیــل منافــع خــود، ایــن 
ــدازد.  ــه کار نمی ان ــا را ب ــات و توانایی ه امکان
بــه گفتــۀ آقــای کــرزی و اطرافیانــش، امریــکا 
نمی خواهــد کــه جنــگ افغانســتان پایــان 
ــرار  ــاد ق ــع آن در تض ــا مناف ــون ب ــرد؛ چ پذی

دارد. 
امــا رهبــران دولــت وحــدت ملــی بــا رد 
این گونــه اســـتدالل ها و نظــرات، عمــاًل در 
ــد.  ــل کردن ــرزی عم ــای ک ــالِف آق ــت خ جه
ــد کــه  ــه جــان خریدن ــن تهمــت را ب آن هــا ای
ــا  ــا ادارۀ اوبام ــکاری ب ــاِن هم ــود را در مظ خ
رییــس جمهــوری امریــکا قــرار دهنــد و یــک 
روز پــس از بــه دســت آوردن قــدرت، پیمــان 
ــدت  ــه ش ــه ب ــور را ک ــن کش ــا ای ــی ب امنیت
ــم  ــک مراس ــود، در ی ــای آن ب ــان امض خواه
ــا  ــه امض ــکوه مند ب ــدان ش ــه چن ــا ن ــژه ام وی

ــانند. رس
 پیــش از آن، در زمــان رییــس جمهــوری 
حامــد کــرزی، امریــکا می خواســت کــه پیمــان 
ــویۀ  ــه س ــتان ب ــا افغانس ــور ب ــی آن کش امنیت
روســای جمهــور بــه امضــا برســد؛ ولــی پــس 
ــت  ــاور امنی ــطح مش ــان در س ــن پیم از آن، ای
ــکا امضــا شــد.  ــی افغانســتان و ســفیر امری مل
ــن  ــای چنی ــان، امض ــکا در آن زم ــرای امری ب
پیمانــی در اولویــت قــرار داشــت و نــه این کــه 
در چــه ســطحی بایــد امضــا شــود. امــا حــاال 
پــس از دو ســال از امضـــای ایــن پیمــان، وقتی 
ــت  ــدای مخالف ــن ص ــور چنی ــنای کش در س
ــه  ــت ک ــخص اس ــود، مشـ ــد می ش ــا آن بلن ب
ــن  ــا ای ــد. ام ــرآورده نشــده ان انتظارهــا از آن ب
ــه  ــی چ ــن پیمان ــا از امضــای چنی ــه انتظاره ک
ــود  ــدی وج ــدگاهِ واح ــد، دی ــت باش می توانس

ــدارد.  ن
رییــس  شــمول  بــه  کشــور  مقام هــای 
ــه آن  ــه افغانســتان ب ــد ک ــد ان ــوری معتق جمه
ــی  ــان امنیت ــای پیم ــه از امض ــت هایی ک خواس
بــا امریــکا انتظــار داشــته انــد، رســیده انــد. بــه 
ــوق و  ــی حق ــاال وقت ــن ح ــا، همی ــۀ آن ه گفت
امتیازهــای نیروهــای امنیتــی بــه وقــت و زمــاِن 
ــی  ــن پیمان ــج چنی ــود، از نتای ــرا می ش آن اج
می توانــد باشـــد. بــه گفتــۀ مقام هــای کشــور، 
افغانســتان از برکــت پیمــان امنیتــی بــا امریــکا 
می توانــد میلیاردهــا دالــر مصــارف امنیتــِی 

ــردازد. ــود را بپ خ
 در همیــن حــال، مقام هــای کشــور می گوینــد 
ــوزش  ــر آم ــی عــالوه ب ــه نیروهــای امریکای ک
نیروهــای کشــور، در عملیات هــای نظامــی 
نیــز بــا نیروهــای افغانســتان همــکاری دارنــد. 
آن هــا بــا اشــاره بــه جنگ هــای کنــدز و 
اگــر  نبردهــا  ایــن  در  می گوینــد؛  هلمنــد 
حمایت هــای هوایــی نیـــروهای امریکایــی 
آن  از  بدتــر  به مراتــب  وضــع  نمی بــود، 

ــاد.  ــاق افت ــه اتف ــود ک ــزی می ب چی
امــا مخالفــان امضــای پیمــان امنیتــی معتقــد اند 
کــه امریــکا بــه اصلی تریــن مــوارد کــه عبــارت 
گروه هــای  ورود  از  جلوگیــری  از  اســت 
ــه خــاک افغانســتان، توجــه الزم  تروریســتی ب
نداشــته اســت. بــه گفتــۀ ایــن منتقــدان، همیــن 
ــای  ــگاه و اردوگاهِ گروه ه ــا آموزش ــاال ده ه ح
ــه فعالیــت  ــتان آزادان افراطــی در خــاک پاکسـ
ــوف  ــود وق ــا وج ــکا ب ــت امری ــد و دول دارن
ــش  ــه آن واکن ــبت ب ــی، نس ــن واقعیت ــر چنی ب
نشــان نمی دهــد. ایــن منتقــدان می گوینــد 
ــکا،  ــا امری ــی ب ــان امنیت ــاد پیم ــاِس مف ــر اس ب
ــه افغانســتان  ــی ک ــن کشــور زمان ــای ای نیروه
ــود،  ــر می ش ــوری دیگ ــا کش ــکل ب ــار مش دچ
ــل  ــی در عم ــتابد؛ ول ــِک آن بش ــه کم ــد ب بای

ــته اســت.  ــوع نپیوس ــه وق ــی ب ــن اتفاق چنی
حــاال بــدون شــک ایــن ســوال مطــرح اســت 
کــه ســود و زیان هــای پیمــان امنیتــی بــا 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــکا چ امری
گمــان مــی رود کــه دولــت افغانســـتان کفایــت 
الزم در اســتفاده از چنیــن پیمانــی را نداشــته و 
نتوانســته آن گونــه کــه بایســته اســت، از چنیــن 
ــه نفــع صـــلح و ثبــات بهــره ببــرد.  ــی ب پیمان
ــه  ــی ب ــًا زمان ــکا واقع ــا امری ــی ب ــان امنیت پیم
عنــوان پیمانــی معتبــر شــناخته می شــد کــه در 
زنده گــی سیاســی و امنیتــِی افغانســتان تأثیــراِت 

خــود را نشــان مــی داد.  
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رییس جمهور غنی، در سال دومِ کاری اش تأکید داشت که 
پاکستان منزوی شده است. او بارها با انتقاد از سیاست های 
دوگانۀ پاکستان در برابر افغانستان و عدم همکاری  این کشور 
افغانستان  با  بود کسانی که  با تروریسم، گفته  مبارزه  امر  در 
باید فکر جـدی برای  انزوا هستند و  همکاری نکردند، در 
آیندۀ خود بکنند. حتا او در نشست سراِن ناتو در وارسا نیز 
آن کشور  انزواِی  از  و  بود  کرده  انتقاد  به شدت  پاکستان  از 
ابتکاراِت  می رود  انتظار  که  بود  گفته  حتا  بود.  گفته  سخن 
منطقه یی ما با همسایه گان، نتایج برجسته یی به همراه داشته 
او  همچنان  است.  مستثنا  قاعده  این  از  پاکستان  اما  باشد، 
کمک های پنجصد میلیون دالری پاکستان در کنفرانس قلب 
آسیا در هند را رد کرد و گفته بود که باید پاکستان این پول 

را در مبارزه با تروریسم مصرف کند.
داشت  پی  در  را  پاکستان  واکنش  غنی  آقای  سخناِن  این   
نااُمیدکننده  را  اظهارات  این  کشور،  آن  خارجۀ  وزارت  و 
خواند. اما در این جا حواریون و نزدیکاِن آقای غنی و برخی 
انداخته می گفتند که  باد به غبغب  با او،  تحلیل گراِن همسو 
غنی پاکستان را منزوی کرده است! حتا باری آقای غنی گفته 
بود که در ابتدا دنیا در قسمِت نیِت افغانستان برای مناسباِت 
نیک با پاکستان و نیت صلح با این کشور، شک داشت؛ اما 
مناسباِت چهارجانبۀ صلح، حقانیِت دیدگاه افغانستان در دنیا 
را به اثبات رساند و اکنون افغانستان در محراق توجه جامعۀ 

بین الملل قرار دارد. 
امروزه  می شود  دیده  که  نگذشته  دیری  ادعاها  آن  از  اما   
برعکس، پاکستان مورد توجه همۀ قدرت هاست و افغانستان 
و  سیاسی  اقدامات  دارد.  قرار  ناخوشایند  وضعیتی  در 
دیپلماتیِک پاکستان در این روزها نشان داد که سیاست مداراِن 
آن کشور، بسیار زیرک تر از سیاست مداراِن ما عمل می کنند و 
می توانند در هر معادله یی، قدرت های جهانی و منطقه یی را با 
خود همسو کنند. ولی اکنون افغانستان در "عمِق حمایت های 
جهانی" منزوی شده است؛ به عنوان مثال، امروزه پاکستان 
در  ـ  هند  استثنای  به  ـ  منطقه یی  قدرت های  اصلِی  شریک 
و  چین  روسیه،  شریک  کشور  این  است.  افغانستان  بحث 
ایران شده و نشسِت سه جانبه یی را با چین و روسیه در مورد 
منجر  طالبان  از  حمایت  به  نتیجه،  در  که  داشته  افغانستان 

شده است. 
امریکایی ها  حمایِت  مورد  هنوز  پاکستان  دیگر،  طرف  از 
پاکستان  سه جانبۀ  نشست  و  دارد  قرار  افغانستان  قضیۀ  در 
با چین و روسیه که منجر به فیصلۀ خارج شدِن نام طالبان 
از فهرست سیاه در این نشست شد نیز مورد حمایت امریکا 
کرده اند.  قلم داد  افغانستان  نفع  به  را  آن  همه  و  گرفته  قرار 
بی دریِغ قدرت ها و  مثل گذشته، حمایت  پاکستان  همچنان 
کشور  این  که  می بینیم  بنابراین  دارد؛  را  عربی  کشورهای 
هم شریِک امریکاست و هم شریِک قدرت های منطقه یی و 
توانسته است خودش را در این دو مدار حفظ کند و همۀ 
این جا  در  بچرخاند.  اهداِف خویش  محور  در  را  قدرت ها 
فقط افغانستان از معادله، خارج و به نحوی در دنیـا منزوی 
شده است و در میاِن کشورهای منطقه، به عنوان نقطۀ تهدید 
معرفی می شود. ولی پاکستان با آن که از تروریسم به عنوان 
منافِع خاِص خویش  دنبال  به شدت  و  استفاده می کند  ابزار 
در عرِض عمِق استراتیژیک دو بدنه)در برابر هند و آسیای 
بازیگر و کنش گِر  عنوان یک  به  توانسته  مرکزی( می باشد، 
مهم عرض اندام کند و آیندۀ افغانستان را در گرِو بدبختی ها 
باید آقای غنی از خود  و سیه روزی ها محفوظ بدارد. حاال 
بپرسد که »چرا پاکستان منزوی نشد و چرا دولت افغانستان 
نتوانست یک حلقۀ فشار منطقه یی بر پاکستان ایجاد کند؟« 

یکی از پاسخ ها این می تواند باشد که آقای غنی سیاست را 
درِک  نیز  و  می کند  اعمال  خویش  منافع شخصی ِ  دایرۀ  در 
افغانستان،  او و کدرهاِی قابل اعتمادش از اوضاع جهان و 
بنابراین،  است.  دیگران  اهداِف  مسیر  در  هم  یا  و  اشتباه  یا 
می باید آقای غنی بر نحوۀ تعامل در سیاست تجدید نظر کند، 
از آنانی که مسایل را خوب می فهمند، مشوره بگیرد و دایرۀ 
تعامل را از مدار تنِگ قوم، تیم، گروه یا پروژه  بیرون سازد.

پاکستان افغانستان را 
»منزوی« ساخت!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1940   سه     شنبه      21جد  ی /  د  ی        y    1395   11 ربیع الثانی    y 1438   10 جنو ر ی   2017

مخالفــان امضــای پیمــان امنیتــی معتقــد انــد كــه امریــکا بــه اصلی تریــن مــوارد كــه 
عبــارت اســت از جلوگیــری از ورود گروه هــای تروریســتی بــه خــاک افغانســتان، 
توجــه الزم نداشــته اســت. بــه گفتــۀ ایــن منتقــدان، همیــن حــاال ده هــا آموزشــگاه 
ــت  ــد و دول ــت دارن ــه فعالی ــتان آزادان ــاک پاكسـ ــی در خ ــای افراط و اردوگاِه گروه ه
امریــکا بــا وجــود وقــوف بــر چنیــن واقعیتــی، نســبت بــه آن واكنــش نشــان نمی دهــد. 
ایــن منتقــدان می گوینــد بــر اســاِس مفــاد پیمــان امنیتــی بــا امریــکا، نیروهــای ایــن 
ــه  ــد ب ــود، بای ــر می ش ــوری دیگ ــا كش ــکل ب ــار مش ــتان دچ ــه افغانس ــی ك ــور زمان كش

ــه وقــوع نپیوســته اســت ــی در عمــل چنیــن اتفاقــی ب كمــِک آن بشــتابد؛ ول
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تأثیـرگـذارترین چهـرة ایـران
رفســنجانی،  هاشــمی  اکبــر  آیــت اهلل 
ــران  سیاســتمدار و رییــس جمهــور اســبق ای
در  او  درگذشــت.  ســالگی   ۸۲ ســن  در 
ــود، یکــی از کلیــدی  ــی خ زندگــی سیاس
تریــن شــخصیت هــای نظــام جمهــوری 

اســالمی ایــران بــود.
ــمی  ــر هاش ــت اکب ــر درگذش ــر خب ــا نش ب
ــور  ــس جمه ــتمدار و ریی ــنجانی، سیاس رفس
ــران عــده ای از هــواداران او پیــش  اســبق ای
شــفاخانه "شــهدای تجریــش" در حومــه 
ســوگواری  بــه  و  شــدند  جمــع  تهــران 

پرداختنــد.
ــور  ــس جمه ــر هاشــمی رفســنجانی، ریی اکب
ــر ۸۲  ــه عم ــنبه ب ــام یکش ــران ش ــبق ای اس
ســالگی در شــفاخانه ای در تهران درگذشــت. 
ــه  ــرگ او را حمل ــل م ــران دلی ــانه های ای رس
قلبــی عنــوان کــرده انــد. در ایــران ســه روز 
ــرار اســت  ــی اعــالم شــده و ق عــزای عموم
آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر ایــران بــر پیکــر او 

ــد. نمــاز بخوان
تشــخیص  مجمــع  رییــس  رفســنجانی 
مصلحــت نظــام ایــران بــود کــه بخــش 
ــران  ــت ای ــی دول ــری در ســاختار حقوق معتب

اســت. او در انقــالب اســالمی ایــران در ســال 
ــاه  ــت ش ــقوط حاکمی ــث س ــه باع ۱۹۷۹ ک
ــکا، و  ــده امری ــاالت متح ــت ای ــت حمای تح
ــده ای  ــهم عم ــد، س ــی ش ــام دین ــتقرار نظ اس

ــت. داش
رفســنجانی یــک شــخص نزدیــک بــه آیــت 
اهلل روح اهلل خمینــی، بنیانگــذار جمهــوری 
اســالمی بــود. رفســنجانی در میــان ســال های 
۱۹۸۹ تــا ۱۹۹۷ رییــس جمهــور ایــران بــود.

واکنش  های داخلی و بین المللی
بــه  جهــان  و  ایــران  شــخصیت های 
رفســنجانی  هاشــمی  اکبــر  درگذشــت 
رســانه های  داده انــد.  نشــان  واکنــش 
درگذشــت  بازتــاب خبــر  در  بین المللــی 
اکبــر هاشــمی رفســنجانی، از او بــا عناوینــی 
چــون "سیاســتمدار بــزرگ"، "مــرد کلیــدی" 
ــالب"  ــار انق ــام و "معم ــذار" نظ و "تاثیر گ

ــد. ــاد کردن ــران ی ای
محمــد نــواز شــریف، نخســت وزیر پاکســتان 
ــا صــدور پیامــی درگذشــت رفســنجانی را  ب
ــیر  ــای او "در مس ــت و تالش ه ــلیت گف تس
ــتایش  ــورد س ــالم" را م ــان اس ــدت جه وح

قــرار داد.
ــت  ــر کوی ــاح، امی ــد الصب ــیخ صباح  االحم ش
ــت  ــی درگذش ــن روحان ــه حس ــی ب در پیام
گفــت.  تســلیت  را  رفســنجانی  هاشــمی 
ــد  ــاح، ولیعه ــد جابرالصب ــیخ نواف االحم ش
و شــیخ جابــر مبــارک االحمــد الصبــاح، 

پیام هــای  نیــز  کویــت  نخســت وزیر 
مشــابهی بــه رییس جمهــور ایــران فرســتادند.

شــیخ تمیــم بــن حمــد آل ثانــی، امیــر قطــر 
ــارس  ــدان پ ــران در می ــریک گاز ای ــه ش ک
جنوبــی محســوب می شــود، بــا ارســال 
پیامــی بــه حســن روحانــی درگذشــت اکبــر 
هاشــمی رفســنجانی را تســلیت گفتــه اســت.
محمــد خاتمــی، رییس جمهــوری پیشــین 
اکبــر  درگذشــت  پیامــی  در  نیــز  ایــران 
ــت و او  ــلیت گف ــنجانی را تس ــمی رفس هاش
ــد  ــی" خوان ــان های بزرگ ــدود انس را "از مع
ــس از  ــه پ ــالب و چ ــش از انق ــه پی ــه چ ک
ــاز و  ــی ممت ــا نقش ــه ج ــواره و هم آن "هم

ــت". ــته اس ــر داش کم نظی
زندگــی سیاســی؛ از "ســردار ســازندگی" تــا 

"رهبــر فتنــه"
ــر  ــه اکب ــهور ب ــی، مش ــمی بهرمان ــر هاش اکب
هاشــمی رفســنجانی روز ۳ ســنبله ۱۳۱۳ 
ــه دنیــا  در شــهر رفســنجان، اســتان کرمــان ب

ــد. آم
ــنجانی  ــمی رفس ــر هاش ــی اکب ــی سیاس زندگ
ــی و  ــت اهلل خمین ــا آی ــنایی او ب ــس از آش پ
فعالیت  هــای  شــد.  آغــاز   ۱۳۴۰ دهــه  از 

او در ایــن دوره ســخنرانی در مســاجد و 
حمایــت مالــی از گروه هایــی ماننــد فدائیــان 
اســالم، جمعیــت موتلفــه و مجاهدیــن خلــق 
ــد  ــز همانن ــا نی ــن فعالیت ه ــود. مضمــون ای ب
ــت  ــا حکوم ــت ب ــی، مخالف ــت اهلل خمین آی
ــود.  ــات او ب ــوی و اصالح ــا پهل محمدرض
ــت  ــا حکوم ــی ب ــت اهلل خمین ــتیزه گری آی س
ــون  ــر قان ــس از تغیی ــوی پ ــا پهل محمدرض
انتخابــات و بــه رســمیت شــناختن حــق 
ــران،  ــاور ناظ ــه ب ــد. ب ــکار ش ــان آش رای زن
ــه ۱۳۴۰،  ــاه در ده ــات ش ــه اصالح مجموع
ــران را  ــنت گرایان ای ــی س ــای اجتماع پایه ه
به طــور جــدی در معــرض تهدیــد قــرار داده 
ــالب  ــروزی "انق ــال ۱۳۵۷ و پی ــا س ــود. ت ب
اســالمی" در ایــران، هاشــمی رفســنجانی 
ــوع  ــد و در مجم ــت ش ــار بازداش ــن ب چندی

ــد. ــدان گذران ــال را در زن ــش از ۴ س بی
ورود  از  پــس  روزهــای  نخســتین  در 
خمینــی از فرانســه بــه ایــران، اکبــر هاشــمی 
ــود کــه حکــم انتصــاب  رفســنجانی کســی ب
ــر  ــوان نخســت وزی ــه عن ــازرگان ب ــدی ب مه
دولــت موقــت را در محــل اســتقرار موقــت 
آیــت اهلل خمینــی در مدرســه علــوی قرائــت 
کــرد. از نــگاه ناظــران، ایــن رخــداد تاریخــی، 
نشــان از جایــگاه ویــژه هاشــمی رفســنجانی 
ــالب"  ــر انق ــا "رهب ــک او ب ــاط نزدی و ارتب

داشــت.
"مجلــس  دوره  نخســتین   ۱۳۵۹ ســال  در 

اکبــر  تشــکیل شــد.  اســالمی"  شــورای 
هاشــمی رفســنجانی از تهــران وارد پارلمــان 
ایــران شــد و ریاســت آن را بــر عهــده 
گرفــت. تــا ســال ۱۳۶۸ او ریاســت پارلمــان 

ــت. ــده داش ــه عه را ب
در ســال ۱۳۶۷ ایــن اکبر هاشــمی رفســنجانی 
ــه  ــی را ب ــت اهلل خمین ــت آی ــه توانس ــود ک ب
ــت و  ــورای امنی ــه ی ۵۹۸ ش ــرش قطعنام پذی

پایــان جنــگ ایــران و عــراق قانــع کنــد.
در ســال ۱۳۶۸ و پــس از مــرگ آیت االــه 
ــی، هاشــمی رفســنجانی نقــش مهمــی  خمین
در نشــاندن علــی خامنــه ای بــه جایــگاه 
اجــالس  در  کــرد.  بــازی  فقیــه  والیــت 
ــت  ــره ای توانس ــل خاط ــا نق ــرگان، او ب خب
خامنــه ای  علــی  بــرای  را  الزم  حمایــت 

ــد. ــب کن کس
در ســال ۱۳۶۸ و اندکــی پــس از تعییــن 
ــر، هاشــمی  ــوان رهب ــه عن ــه ای ب ــی خامن عل
رفســنجانی بــه عنــوان رییــس جمهــور 
انتخــاب شــد. پیــش از ایــن انتخابــات، 
بــا تغییراتــی در قانــون اساســی، پســت 
ــت  ــود. ریاس ــده ب ــذف ش ــت وزیر ح نخس
جمهــوری رفســنجانی تــا ســال ۱۳۷۶ ادامــه 
یافــت. وظیفــه اصلــی او در دوره هشــت  
ســاله ریاســت جمهــوری، بازســازی مناطــق 
ــن  ــود. در ای ــاد ب ــای اقتص ــگ زده و احی جن
دوره از ســوی اطرافیــان و هوادارانــش لقــب 

ــت. ــازندگی" گرف ــردار س "س
ســال  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در 
ــدای  ــوی، کاندی ــین موس ۱۳۸۸ او از میرحس
"نتایــج  کــرد.  حمایــت  اصالح طلبــان 
انتظــار  خــالف  انتخابــات  اعالم شــده" 
میلیون هــا رای دهنــده بــود و بــه همیــن 
ــی  ــه اعتراض هــای گســترده  و خونین ــل ب دلی
منجــر شــد. دههــا نفــر کشــته و صدهــا نفــر 
بازداشــت شــدند. در ایــن اعتراض هــای 
ادامــه دار، هاشــمی رفســنجانی در کنــار مــردم 
و معترضــان قــرار گرفــت و بــه ایــن ترتیــب 
نقطــه ی عطفــی را در کارنامــه سیاســی خــود 
ــاز  ــای نم ــن خطبه ه ــرد. او در آخری ــت ک ثب
ــد  ــات را از دی ــج انتخاب ــران نتای ــه ته جمع
ــد و  ــز" خوان ــکوک و تردیدآمی ــردم "مش م
ــردن  ــت تــا بــا آزاد ک ــت خواس از حاکمی
زندانیــان سیاســی، اعتمــاد را بــه مــردم 

ــد. بازگردان
ایــن اظهارنظــر هاشــمی رفســنجانی نیــز 
مربــوط بــه همیــن دوره اســت: »اگــر مــردم 
ــر  ــم و اگ ــت می کنی ــد حکوم ــا را بخواهن م
نخواهنــد می رویــم. حکومــت پــول دارد. 
ــع  ــان آدم جم ــد در خیاب ــرو دارد می توان نی
ــک عــده اســتاد،  ــل ی ــی گــروه مقاب ــد ول کن
دانشــجو، کارگــر، مدیــر، صنعت گــر هســتند 
و درســت نبــود کــه بســیج و ســپاه در مقابــل 
ــود  ــور می ش ــوند... چط ــرار داده ش ــردم ق م
میلیونهــا نفــر در خیابــان بیاینــد و بگوینــد در 
ــه  ــم ب ــب شــده  اســت، وبازه ــات تقل انتخاب

ــد نکــرد؟« ــات تردی انتخاب
ــمی  ــه هاش ــود ک ــر ب ــن اظهارنظ ــس از ای پ
رفســنجانی همســو بــا "ســران فتنــه" خوانده 
 شــد و خانــواده اش زیــر فشــار قــرار گرفــت. 
مهــدی هاشــمی،  فرزنــد کوچکــش ناگزیــر به 
خــروج از کشــور شــد، امــا چنــد ســال بعــد 
ــمی  ــزه هاش ــد. فائ ــی ش ــت و زندان بازگش
نیــز شــش مــاه را در اویــن گذرانــد. هــدف 
فشــارها علیــه فرزنــدان هاشــمی رفســنجانی، 

ــود. ــه تغییــر مواضــع اش ب وادار کــردن او ب
آخریــن بــرگ مهــم در زندگــی سیاســی 
هاشــمی رفســنجانی در ســال ۱۳۹۲ ورق 
ریاســت  نامــزد  دیگــر  بــار  او  خــورد. 
جمهــوری شــد امــا در کمــال نابــاوری 
ــرد.  ــت او را رد ک ــان صالحی ــورای نگهب ش
کانــون قــدرت نخســت تــالش کــرد او را بــه 
انصــراف داوطلبانــه قانــع کنــد، امــا نتیجــه ای 
نداشــت. رد صالحیــت امــا "اســتوانه نظــام" 
ــود  ــروی خ ــت. او نی ــاب نینداخ را از تب وت
ــه کار  ــی ب ــن روحان ــت از حس را در حمای
گرفــت. پیــروزی روحانــی در اصــل پیــروزی 

ــود. ــنجانی ب ــمی رفس ــر هاش اکب

شــماری از احــزاب ملــی و مذهبــی 
ــه  ــت س ــه نشس ــش ب ــتان در واکن پاکس
ــن و پاکســتان  ــان روســیه، چی ــه می جانب
رونــد  می گوینــد،  رســانه ها  بــه 
ــی  گفت  وگوهــای صلــح افغانســتان زمان
ــا  ــن گفت وگوه ــه ای ــد ک ــه می ده نتیج
ــن کشــور انجــام  ــت ای ــا جلــب رضای ب

ــود. ش
ــی  کــه مقام هــای  ــا زمان ــان، ت ــۀ آن به گفت
جهانــی  نشســت های  در  افغانســتان 
در بــارۀ صلــح ایــن کشــور حضــور 
ــن نشســت ها نتیجــۀ  ــند، ای ــته باش نداش
ــد داشــت. ــی نخواه ــودمندی را در پ س
رهبــری  عضــو  هوتــی،  حیدرخــان 
حــزب ملــی عوامــی و وزیــر اعلــی 
ــکاری  ــتون خواه، هم ــر پش ــین خیب پیش
ــح  ــن صل ــات و تأمی ــرای ثب ــورها ب کش
ــا  ــد، ام ــی می دان ــه را کار خوب در منطق
هرگونــه نشســت در بــارۀ افغانســتان 
ــن کشــور  ــدۀ ای ــدون حضــور نماین را ب

می کنــد. نکوهــش 
آقــای هوتــی می گویــد، زمانــی کــه 
منطقــه صحبــت  در  بــارۀ صلــح  در 

ــد تمــام کشــورهای منطقــه  می شــود بای
ــند. ــر باش حاض

مذهبــی  حــزب  رهبــر  ســراج الحق، 
جماعــت اســالمی نیــز بــا نکوهــش 
ــن و  ــیه، چی ــۀ روس ــه جانب ــت س نشس
ــار  ــد، در کن پاکســتان در مســکو می گوی
ــن  ــتند و از ای ــتان می ایس ــردم افغانس م

کشــور پشــتیبانی می کننــد.
آقــای ســراج الحق می گویــد، شــامل 
نشســت های  در  افغانســتان  ســاختن 
ــدون  ــت و ب ــده اس ــه ش ــح پذیرفت صل
ــن امنیــت در افغانســتان، امنیــت در  تأمی

پاکســتان نیــز تأمیــن نمی شــود.
ــن  ــیه، چی ــۀ روس ــه  جانب ــت س در نشس
ــش  ــه پی ــه حــدود دو هفت و پاکســتان ک
ــن کشــورها  در مســکو برگــزار شــد، ای
ســران  نام هــای  تــا  کردنــد  توافــق 
شــورای  ســیاه  فهرســت  از  طالبــان 

ــود. ــرون ش ــل بی ــازمان مل ــت س امنی
برگــزاری نشســت مســکو، واکنش هــای 
و  افغانســتان  خارجــۀ  وزارت  تنــد 
ــت. ــی داش ــز در پ ــی را نی ــورای مل ش

نماینده گان مجلس:

 بودجه هفتة آینده تصویب می شود

شماری از احزاب ملی و مذهبی پاکستان:

هر نشستی پیرامون صلح افغانستان
 در نبود سران این کشور بی نتیجه خواهد بود

مجلــس  نماینــده گان  از  شــماری 
ــرح  ــه کار مشــترک روی ط ــد ک می گوین
ایــن  و  شــده  نهایــی   ۱۳۹۶ بودجــه 
ــنهادات  ــا درج پیش ــده ب ــه آین ــند هفت س
مالیــه،  وزارت  ســوی  از  نماینــده گان 
ــب  ــی و تصوی ــه مجلــس معرف ــاره ب دوب

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــد ک ــی گوین ــس م ــده گان مجل نماین
ــده گان  ــترک نماین ــت مش ــن نشس آخری
مجلــس بــا وزارت مالیــه دیــروز برگــزار 
ــند  ــی س ــرح نهای ــده و در آن روی ط ش
ــه اســت. ــه صــورت گرفت بودجــه موافق
ــس  ــو مجل ــک عض ــادری ی ــاه به منورش
ــنهادات  ــت: "پیش ــوص گف ــن خص در ای
ــه  ــند بودج ــده گان در س ــی نماین اصالح
ــه روز  ــترک ک ــت مش ــن نشس در آخری
مــورد  بــود،  شــده  برگــزار  گذشــته 
قناعــت وزارت مالیــه قرار گرفته اســت".
ــه  آقــای بهــادری افــزود کــه وزارت مالی
ــنهادات  ــس از درج پیش ــده پ ــه آین هفت
نماینــده گان در ســند بودجــه، ایــن ســند 
ــا  ــد ت ــی کن ــس معرف ــه مجل ــاره ب را دوب

ــرد. ــرار گی ــب ق ــورد تصوی م
بــه گفتــه وی، نماینــده گان پــروژه هــای 
جدیــد را در ســند بودجــه ملــی پیشــنهاد 
ــد  ــق خواهن ــل تطبی ــه قاب ــد ک ــرده ان ک

بــود.
ــل  ــه دلی ــه ب ــند بودج ــن س ــش از ای پی
عــدم تــوازن در اختصــاص بودجــه هــای 
انکشــافی در والیــات، از ســوی مجلــس 

ــود. ــده گان رد شــده ب نماین
در همیــن حــال، عبدالقــادر زازی وطــن 
دوســت عضــو دیگــر مجلــس مــی گوید 
کــه در نشســت هــای کــه کمیســیون مالی 
ــی  ــتراک تمام ــا اش ــس ب ــه مجل و بودج
نماینــده گان بــا وزارت مالیــه داشــت 
روی تــوازن در اختصــاص بودجــه هــای 
انکشــافی در والیــات بحث شــده اســت.
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــز اب ــای زازی نی آق
ــده از  ــه آین ــی هفت ــه مل ــند بودج ــه س ک
ســوی مجلــس نماینــده گان تصویــب 

ــد. ــد ش خواه
در   ۱۳۹۶ مالــی  ســال  ملــی  بودجــه 
ــوز تصویــب ناشــده باقــی  ــا هن ــی ت حال
مانــده اســت کــه ۲۰ روز از ســال مالــی 
جدیــد)۱۳۹۶( مــی گــذرد و قــرار اســت 
ــورای  ــای ش ــده اعض ــه آین ــر هفت اواخ
۴۵روزه  هــای  رخصتــی  بــه  ملــی 

زمســتانی برونــد.
ــن برخــی  ــش از ای ــود، پی ــی ش ــه م گفت
ــه عــدم تصویــب  ــه بهان ادارات دولتــی ب
بودجــه، اجــرای معاشــات کارمنــدان 
ــا  ــد؛ ام ــه ان ــر انداخت ــه تاخی ــی را ب دولت
مجلــس نماینــده گان مــی گویــد کــه 
ــدان  ــات کارمن ــون، معاش ــاس قان ــر اس ب
تصویــب  عــدم  صــورت  در  دولتــی 
ــال  ــه س ــه بودج ــق ب ــم مطاب ــه ه بودج
قبــل پرداختــه مــی شــود و هرگونــه 
ــالف ورزی از  ــورد خ ــن م ــر در ای تاخی

ــت. ــون اس قان

ACKU



محمدمجید عبدالهی

تعریف لغت سیاست: 
ـ )در ریشۀ عربی( »رام کردن اسب« 

ـ )در لغت( »خط مشی« یا »خط سیر و راهی که انسان پیش رو دارد«. 
ـ )در انگلیسی: politics( برنامه، شیوۀ عمل، اصول و قواعدی اساسی، اصول 

راهنما و... 
از  برای هرگونه گروه است؛  انجام تصمیم گیری ها  ـ )در اصطالح عام( روند و 

قبیل حکومت ها و کشورها، نهادهای سازمانی، دانشگاهی، دینی و دیگر نهادها 
ـ )در اصطالح خاص( روند و انجام تصمیم گیری ها برای حکومت ها و کشورها 

ـ )در علوم سیاسی( دارای معانی دیگری نیز هست. 

تعریف علم سیاست: 
علم سیاست عبارت است از تدبیر امور کشور به گونه یی که امور زنده گی ملت به 
صالح آید. هدف باید معلوم گردد. ارزش ها و ضد ارزش ها معلوم شود. موضوع 
سیاست عبارتی پهناور است که در موضوع های مختلف می تواند به کار رود، اما 
تعریف علم سیاست به ادارۀ کشور برمی گردد. اولویت دادن پروژه های صنعتی، 
آن  از  جامعه  در  مردم  کل  که  صورتی  به  پروژه ها  دیگر  و  اقتصادی  فرهنگی، 
مختلف،  حکومتی  سیستم های  در  درازمدت.  چه  و  کوتاه مدت  چه  گیرند،  بهره 
میزان رشوه خواری کارکنان دولت می تواند در نابودسازی سیاست های اصلی نقش 
به سزایی داشته باشد. بسیاری از فیلسوفان و سیاست مداران باور دارند که سیاست 

باید از دین و رشوه جدا باشد تا به صورت درستی برای مملکت ثمر دهد. 

ویژه گی های فن سیاست: 
ـ مبارزه یی برای کسب، حفظ، افزایش یا نمایش قدرت 

تعریف کامل فّن سیاست: 
)نیروهای  احزاب  و  گروه ها  افراد  میان  روابط  غیرصلح آمیز  یا  رهبری صلح آمیز 
اجتماعی( و کارهای حکومتی در داخل یک کشور، و روابط میان یک دولت با 
دولت های دیگر در عرصۀ جهانی است. سیاست یک فرد، یک گروه، یک حزب، 
یک حکومت و سیاست خارجی دولت ها )سیاست بین المللی( در این تعریف از 

هم جدا شده اند. سیاست برآیند منافع نیروهای اجتماعی نام برده است. 
تعریف مختصر فّن سیاست: 

در دانش و فّن مدیریت دولتی 
الف( سیاست: »برنامه و یا دستورالعمِل در حال اجرا و یا تجویز شده از سوی 

مراجع صاحب صالحیت« 
در  ذی نفع  و  ذی صالح  مراجع  و  گروه ها  تعامل  »فرایند  سیاست گذاری:  ب( 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  اثر  دامنۀ  که  است  مسایلی  با  مواجهه  برای  تصمیم گیری 

باالیی برای این گروه ها و مراجع دارد.« 
بایدهای سیاست 

آن چه سیاست گذاری باید تأمین کند: 
ـ پایداری 

ـ آینده نگری 
ـ هدف داری 

ـ عمومیت 
ـ گسترده گی 
ـ نمایان گری 
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بخش نخسـت
بخش چهــارم

احمدذكی خاورنیا
فروپاشِی دولت ها از منظرِ ابن خلدون

مـی ورزد  تأکیـد  امـر  ایـن  بـر  خلـدون  ابـن 
عمـِر  دارای  انسـان ها  به سـاِن  دولت هـا  کـه 
سـه  از  دولت هـا  عمـِر  اغلـب  و  طبیعی انـد 
پشـت تجـاوز نمي کنـد و هـر پشـت عبـارت 
اسـت از سـِن متوسـِط یک شـخص کـه چهل 
سـال می باشـد. وی می گویـد: »این کـه گفتیـم 
عمـِر دولت اغلب از سـه پشـت بیش نیسـت، 
بدان سـبب اسـت که نسـِل نخسـتین همچنان 
بـر خوي هـاي خشـن و توحـِش بادیه نشـیني 
تنگـي معیشـت و دالوري و شـکار و  ماننـد 
اشـتراک در فرمانروایـي پایدارنـد و بـه همیـن 
علـت، شـدِت عصبیـت در میاِن آنـان همچنان 
محفـوظ مي مانـد؛ از ایـن رو دمِ شمشـیِر آنـان 
برنـده و جانـب آنـان، شـکوهمند و مایـۀ بیـِم 
دشـمن اسـت و مـردم، مغلوب و فرمانبـِر آنان 

مي باشـند. و نسـل دوم بـه سـبِب کشـورداري 
از  و  مي دهنـد  خـوي  تغییـِر  نازونعمـت،  و 
از  و  مي گراینـد  شهرنشـیني  بـه  بادیه نشـیني 
تنگـي روزي به فراخِي معیشـت و نازونعمت، 
و از اشـتراک در فرمانروایـي بـه خودکامه گـي 
تنهـا  و  مي گذارنـد  گام  مطلـق(  )حکومـت 
یـک تـن فرمانروایـي را بـه خـود اختصـاص 
اعضـاي  و  خانـدان  افـراد  دیگـر  و  مي دهـد 
و  سسـتي  بـه  آن  راهِ  در  کوشـش  از  دولـت 
زبونـي مي گراینـد و از ارجمنـدي و جاه طلبـي 
و  خضـوع  و  خـواري  بـه  دسـت درازي،  و 
سـوم،  نسـِل  امـا  درمي دهنـد.  تـن  فروتنـي 
چنـان  را  خشـونت  و  بادیه نشـیني  روزگار 
نداشـته  وجـود  گویـي  کـه  مي برنـد  یـاد  از 
را  عصبیـت  و  ارجمنـدي  شـیریني  و  اسـت 
کـه بـه سـبب آن ایشـان واجـد ملکـۀ قهـر و 
فراخـي  و  مي دهنـد  دسـت  از  بودنـد،  غلبـه 
بـه  ایشـان  میـان  در  نازونعمـت  و  معیشـت 
مرحلـۀ نهایـي مي رسـد... و هـرگاه مدعـي و 
مخالفـي به سـوي آنـان بشـتابد، نمي توانند در 
برابـِر او مقاومـت کننـد و بـه دفـاع پردازند؛ از 
ایـن رو رییـس دولت بـه کسـاني جز آنـان، از 
مردمـاِن سرسـخت و دالوري نیازمند مي شـود 
و بـر موالـِي خویـش مي افزایـد و کسـاني را 
برمي گزینـد کـه تـا حـدي از دولـت بي نیـاز 
باشـند تـا هنگامـي که ایـزد انقـراِض دولت را 

اعـالم فرمایـد.« 
این گونـه ابـن خلدون قیام، رشـد و فروپاشـِی 
دولت هـا را در سـه نسـل تصـور می کنـد کـه 
چنیـن  و  می رسـد  سـال  یک صدوبیسـت  بـه 
می پنـدارد کـه دولت هـا بیشـتر از ایـن عمـر 
نخواهنـد کـرد مگـر این کـه دشـمِن قوی تـری 
در برابرشـان قیـام نکنـد کـه در آن صـورت، 

و  می گـردد  مسـتولی  دولـت  بـر  بیمـاری 
تاروپـود آن را سسـت می کنـد، امـا نیرویی که 
بتوانـد آن را از بـاال بـه پاییـن بکشـد، وجـود 
عمـر  چنیـن صورتـی،  در  باشـد.  نمی داشـته 

می گـردد. طوالنی تـر  دولـت 
بزرگ تریـن  از  یکـی  خوش گذرانـی 
مبتـال  آن  بـه  دولت هـا  کـه  دردهایی سـت 
فروپاشـی  و  سـقوط  باعـث  و  می گردنـد 
زودهنـگامِ آن ها می شـود. ولی اگـر نازونعمت 
در اوِل عمـِر دولت هـا پدیـد آیـد، در چنیـن 
آن هـا  فروپاشـی  باعـث  نه تنهـا  صورتـی 
نمی شـود، بلکـه باعـث تقویـت و توان منـدِی 
بیشـتِر آن هـا خواهد شـد؛ بـرای این که شـمار 
دولـت  عصبیـِت  و  می شـود  بیشـتر  سـاکنان 
افزایـش می یابـد. امـا زمانی کـه نازونعمت پس 
از عهـد اول دولـت پدیـد می آیـد، در چنیـن 
بیمـاری کشـنده بـر دولـت  صورتـی به سـان 

مسـتولی خواهـد شـد و آن را از پـا درخواهـد 
و آورد. 

تأثیـر عامـِل نازونعمـت را می تـوان از مراحـِل 
پنجگانه یـی کـه ابـن خلـدون آن را طراحـی 
کـرده، بازیافـت. از منظـر ابـن خلـدون، پدیـد 
آمـدن و فروپاشـِی دولت هـا پنـج مرحلـه را 

طـی می کنـد: 
نابـودِی  و  تمکیـن  مرحلـۀ  اول:  مرحلـۀ 
قدرت هـای مخالـف اسـت. در ایـن مرحلـه، 
حاکـم بـا مـردم خـود در توافـِق کامـل بـوده 
و بـدون خواسـت و ارادۀ آن هـا چیـزی انجـام 
نمی دهـد، و همه گان بـر وضعیت بادیه نشـینی 

می برنـد. به سـر  تنگ دسـتی  و 
مرحلۀ دوم: مرحلۀ اسـتبداد اسـت که محدودۀ 
حاکمیـت تنگ تـر می گـردد و اهـل عصبیت از 
مشـارکت در انجـام امـور دولتـی بـاز داشـته 
یافتـن  قـدرت  از  حتی المقـدور  و  می شـوند، 
صـورت  جلوگیـری  دولتـی  نظـام  در  آن هـا 

می گیـرد.
مرحلۀ سـوم: مرحلـۀ آسـایش، خوش گذارنی، 
ساخت وسـاز  شـهرت طلبی،  زرانـدوزی، 
خانه هـا، شـهرها، کاخ هـا، جمـع آوری مالیـاِت 
بیشـتر و مصـرف برخـی از آن بـر درباریـان و 

لشـکریان اسـت.
مرحلـۀ چهـارم: مرحلـۀ تسـلیم شـدن و اکتفـا 
کـردن بـه تالش هـای گذشـته گان اسـت، بـه 
گونه یـی کـه صاحبـاِن دولـت به ساخت وسـاز 
گذشـته گان اکتفـا کـرده و تـالش می کنـد کـه 
و  دارنـد،  نگـه  گذشـته  به سـان  را  وضعیـت 
را  گذشـته گان  طرح هـای  از  شـدن  خـارج 

می انگارنـد. فسـاد  و  بدعـت 
مرحلـۀ پنجـم: مرحلـۀ اسـراف و ریخت وپاش 
آن  کـه  سرمایه هایی سـت  نابودسـازِی  و 

و  شهوت پرسـتی  به خاطـر  گذشـته گان  را 
لذت خواهـی بـا تبانـی بـا درباریـان و ندیمـاِن 

بودنـد.   فاسـد گـرد آورده 
دو  بـر  بنیـاِن کشـور  ابـن خلـدون،  منظـر  از 
دو  آن  بایـد  ناچـار  کـه  اسـت  اسـتوار  پایـه 
پایـه در کشـور وجـود داشـته باشـد: نخسـت، 
شـوکت و عصبیـت کـه از آن هـا به سـپاه تعبیر 
نگه دارنـدۀ  کـه  )پـول(  مـال  دوم  و  مي کننـد، 
سـپاهیان اسـت و بـه همیـن لحـاظ هنگامي که 
بـه  دولـت  کشـورداري(  طبیعـِت  )برحسـب 
مرحلـۀ عظمـت و توانگـري و تجمل خواهـي 
ریشـه کن  را  عصبیـت  و خداونـدان  مي رسـد 
مي سـازد. نخسـتین بار خویشـاوندان و عشیره 
و تبـارِ خـود را کـه در مفاخـر پادشـاهي بـا او 
شـرکت مي جوینـد، تارومـار مي کنـد و آن هـا 
را بـا خودکامه گـي و خشـونتي بیـش از دیگـر 
کسـان از میـان برمـي دارد و به خصـوص کـه 
آن هـا بـه علـت مکانتـي کـه دارنـد، از دیگران 
توانگرتـر و بیشـتر در نازونعمت انـد و از همۀ 
مزایـاي پادشـاهي و ارجمندي و غلبـه بهره مند 
دو  شـرایط،  ایـن  در  ایـن رو  از  و  مي شـوند. 
مي گـردد  مسـلط  آنـان  بـر  مخـرب  دشـمِن 
کـه عبارت انـد از تجمـل و قهـر و تسـلط، و 
سـرانجام ایـن قهر و تسـلط به قتـل آن ها منجر 
مي شـود؛ چـه از بیمـاري دل هاي آن هـا هنگام 
رسـوخ یافتـن پادشـاهي حالتـي بـه خدایـگان 
کشـور دسـت مي دهـد کـه غیـرت و رشـکش 
تبدیـل  هـراس  و  بیـم  بـه  آنـان  بـه  نسـبت 
مي گـردد و مي اندیشـد مبـادا بـه پادشـاهي او 
گزنـد برسـانند؛ از ایـن رو در صـددِ هـالک و 
کشـتِن آنـان برمي آیـد و آنـان را بـه کشـتار و 
اهانـت و سـلِب نعمت و توانگري که بسـیاري 
از آن هـا به آن خـو گرفته اند، گرفتار مي سـازد. 
و در نتیجـه، عصبیت خدایگاِن دولت به سـبب 
تباهـي آنان تباه مي شـود و این همـان عصبیِت 
بزرگـي اسـت کـه دسـته ها و گروه هـاي دیگر 
را در گرداگـردِ آن متحـد و یـک دل کـرده بـود 
و آنـان را بـه پیـروي از آن وامي داشـت کـه 
اسـاِس آن را مضمحـل مي کنـد و  بدین سـان 
بنیـان آن را سسـت و متزلـزل مي سـازد و بـه 
جـاي آن هـا، نقطـۀ اتـکاي نوینـي از خواص و 
به دسـت  نمک پـرورده  برگزیـده گان  و  موالـي 
مـي آورد و از آن هـا عصبیـت و نیروي جدیدي 
تشـکیل مي دهـد، ولـي ایـن عصبیـِت نوین به 
انـدازۀ عصبیـِت نخسـتین نیرومنـد نیسـت و 
نیـروي جدیـدي تشـکیل مي دهـد؛ زیـرا فاقـد 
پیوندهـاي خویشـي و همبسـته گي خانواده گي 
اسـت... از ایـن رو خدایـگان دولـت از تیـره و 
تبـار و یـاراِن طبیعـي کـه داراي حـس غـرور 
قومـي هسـتند، محروم مي شـوند و ایـن امر را 
خداونـداِن عصبیت هـاي دیگـر درک مي کننـد 
و بـه طـور طبیعـي، بـا او و خـواِص درگاهش 
برمي خیزنـد.  سـتیز  بـه  و  مي کننـد  گسـتاخي 
بـه همیـن اسـاس، فرمانـروا پایـۀ اسـتوار خود 
را کـه عبـارت از شـوکت و عصبیـت بـود، از 
دسـت می دهـد و در عالـم نـاز و نعمـت فـرو 
به سـاِن  خوش گذرانی هـا  ایـن  کـه  مـی رود 
موریانـه پایه هـای دولت را سسـت و فرسـوده 
می سـازد. »هـرگاه فرمانروا به آسـایش تن داد، 
رعیـت هـم بـه خوش گذرانـی روی آورده و 
رفته رفته از خشـونت بادیه نشـیني قبیله کاسـته 
مي شـود و عصبیت و دلیري آنان، به سسـتي و 
زبونـي تبدیـل مي گردد و از گشـایش و رفاهي 
کـه خداونـد به ایشـان ارزانـي مـي دارد، متنعم 
و برخـوردار مي شـوند و فرزنـدان و اعقـاِب 
ایشـان نیـز بر همیـن شـیوه پـرورش مي یابند. 
بـرآوردِن  و  تن پـروري  بـه  کـه  بدان سـان 
نیازمندي هـاي گوناگـون خویـش مي پردازنـد 
و از دیگـر امـوري کـه در رشـد و نیرومنـدي 
تـا  عصبیـت ضـرورت دارد، سـرباز مي زننـد 
این کـه ایـن حالـت چـون خـوي و جبلـت در 

سرشـِت آنـان جایگیـر مي شـود و...

درآمدی بر فلسفۀ سیاسِی 
ابن خلدون
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زبیـر رضوان
ــندۀ  ــی، نویس ــدرس صادق ــر م ــتۀ جعف ــي، نوش گاوخون
 ۱۳۶۲ تــا   ۱۳۶۰ ســال های  بیــن  کــه  ایرانی ســت 
ــگ  ــران در جن ــه ای ــی ک ــده؛ زمان ــر ش ــیدی منتش خورش
ــال ۱۹۹۶  ــان در س ــن رم ــرد. ای ــر می ب ــراق به س ــا ع ب
ــکا منتشــر شــده اســت.  ــه و در امری ــه انگلیســی ترجم ب
ــه  ــز ترجم ــردی نی ــی و ُک ــای عرب ــه زبان ه ــن ب همچنی

ــت.  ــده اس ش
ایــن رمــان چنــد اتفــاِق ســاده ا  ســت کــه در ذهــِن 
ــده  ــم چی ــِر ه ــت س ــد و پش ــکل می گیرن ــنده ش نویس
گــره  راوی  خــواِب  بــا  کــه  اتفاق هایــی  می شــوند؛ 
ــخِص  ــان ش ــواب از زب ــل خ ــا نق ــان ب ــد. رم ــورده ان خ
اول آغــاز می شــود، بــا خلــط زمــان )گذشــته و حــال( و 
مــکان )تهــران و اصفهــان( ادامــه می یابــد و آخــرِ  داســتان 
ــور«،  ــوف ک ــوررئال »ب ــای س ــه فض ــادی ب ــباهِت زی ش
ــه  ــگردی ک ــد؛ ش ــدا می کن ــت پی ــادق هدای ــتۀ ص نوش
ــت،  ــف اس ــای مختل ــخصیت ها در جاه ــرار ش آوردن تک
ــخصیت ها  ــه ش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــان ب ــن رم ــا در ای ام

پیوندشــان را بــا نقــش قبلی شــان حفــظ می کننــد. 
بی تفاوتــی راوی نســبت بــه تغییــرات در پیرامونــش ماننــد 
»مــرگ مــادر، مــرگ پــدر و جدایــی از همســر«، مشــابه بــه 
بی تفاوتــی شــخصیت اصلــِی رمــان »بیگانــه« نوشــتۀ آلبــر 

کامــو اســت. 
ــی اهــداف و پیام هــای  ــان گاو خون از منظــری دیگــر، رم
روزمره گــی  از  بیــزاری  و  نوســتالژی  مثــل  ســاده یی 
را انتقــال می دهــد؛ کاری کــه متفــاوت از کارِ ده هــا 

رمان  نویــس دیگــِر ایرانــی و افغانســتانی نیســت.
نوســتالژی در فصــل پانزدهــم رمــان، صفحــۀ ۵۰ این گونــه 
ــابق  ــهر س ــهر، اون ش ــن ش ــر ای ــود: »دیگ ــته می ش برجس
نیســت، ایــن مغــازه اون مغــازۀ ســابق نیســت، ایــن 
ــن  ــردم، ای ــن م ــابق نیســت، ای ــی س ــی اون زنده گ زنده گ
ــا...  ــن کوچه ه ــا، ای ــن خیابان ه ــا، ای ــن درخت ه ــوا، ای ه
هیچ چیــز مثــل ســابق نیســت، حتــا محله هایــی کــه 

ــی دســت نخــورده.«  خیل
روزمره گــی را هــم کــه از درشــت ترین صورت هــای 
مــورد بحــث در ایــن رمــان اســت، در فصــل چهاردهــم، 

ــم:  ــه می خوانی ــۀ ۶۲ این گون در صفح
ــو  ــا ت ــی م ــۀ زنده گ ــرم؟ هم ــداره، پس ــدن ن ــور دی »چط
ــه  ــا، ریخت ــدار م ــا، دارون ــت م ــه. هست ونیس ــن باتالق ای
ــه  ــده، رفت ــا مالی ــن م ــه ت ــی کــه ب ــو. همــۀ آب های ــن ت ای

ــو. اون وقــت، تــو میگــی برگردیــم؟« ایــن ت
ــم  ــم ک ــان ه ــن رم ــوِب ای ــای خ ــه، ویژه گی ه ــا این هم ب
ــن،  ــا مت ــواب ب ــدن خ ــا آفری ــواب ی ــتن خ ــتند. نوش نیس
طــوری کــه ذهــِن خواننــده را اندکــی هم مشــکوک نســازد 
ــاده یی  ــت؛ کارِ س ــواب نیس ــبیه خ ــمت ش ــن قس ــه ای ک
نیســت و از عهــدۀ کمتــر نویســنده یی برمی آیــد. در 
ــه »از  ــم ک همــان فصــل چهاردهــم، صفحــۀ ۶۳ می خوانی
زیــر پــل شهرســتان هــم رد شــدیم، امــا پــل شهرســتان بــه 

ــی کــه تــوی بیــداری هســت، نبــود.«  ایــن خراب
ویژه گــی  رمــان،  زبــان  بــودن  عام فهــم  و  ســاده گی 
ــده  ــت ش ــر رعای ــن نث ــه در ای ــت ک ــوِب دیگری س مطل
اســت؛ تــا حــدی کــه خواننــده اگــر صفحــۀ اول را ورق 
بزنــد، تنهــا بــا ایــن آخریــن واژه هــای فصــِل آخــر دســت 
ــن  ــِن پایی ــه آن پایی ــی دارد: »...و ب ــاب برم ــدن کت از خوان
کــه رســیدم، فقــط صــدای آواز زنــی تــوی گوشــم بــود... 

ــی از دور.«  ــدای آواز غریب ص
ــره  ــل خاط ــداری و نق ــواب و بی ــِی خ ــان پی درپ چیدم
پشــِت خاطــره )خاطــرات تــو در تــو(، هم زمــان بــا 
ــر در  ــدۀ دیگ ــات عم ــال، از خصوصی ــاِن ح ــت زم رعای
ــاب  ــه حس ــن آن را ب ــل م ــه ال اق ــت ک ــان اس ــن رم ای

می گــذارم. شــخصی  برداشــِت 
ــزۀ »بیســت  ــدۀ جای ــان برن ــن رم ــه ای بی ســبب نیســت ک
ســال ادبیــات داســتانی« می شــود و ســپس فیلمــی موفــق 

ــی »بهــروز افخمــی« از آن می ســازند.  ــا کارگردان ــز ب نی
ــر ِهم  ــاده و پشت س ــای س ــان اتفاق ه ــن رم ــه ای ــا آن ک ب
ــا درســت  ــد، ام ــل شــده ان ــی ســلیس نق ــه خیل اســت ک
ــه  ــم ک ــی می فهمی ــا به خوب ــد و همــۀ م شــبیه زنده گــی ان
ــن کار  ــت و ای ــد اس ــدر ارزش من ــی چق ــتن زنده گ نوش

ــد.  ــد می خواه ــِن هنرمن ــدر ذه چق

نسرین برزآبادي فراهاني
دورۀ رمانتیســم، دورۀ غلبــه بــر زبــان و ذهــن 

تــالش  نیــز  نیمــا  بــود.  د اشــرافي  مي کــر
ــی  ــیک فارس ــعر کالس ــرافي ش ــان اش ــدار زب اقت
ــي،  ــر طبقه ی ــي از ه ــر واژه ی ــه ه ــکند. او ب را بش
اجــازۀ ورود بــه شــعرش را مــي داد. بــراي »ابهــام« 
نیــز کــه در ادبیــات رمانتیســم خــود را نشــان 
مي دهــد، مي تــوان در شــعر نیمــا جایگاهــي را 

جســت.
امــا نکتــۀ بســیار مهــم ایــن اســت کــه نویســنده گان 
و شــاعران پارســی زبان، هرگــز تجاربــي چــون 
اســت.  نگــذارده  ســر  پشــت  را  اروپاییــان 
ــان  ــه می ــن مقایس ــد ُکل ای ــه مي توان ــن نکت همی
ــک را  ــات رمانتی ــا و ادبی ــعر نیم ــاي ش ویژه گي ه
ــۀ  ــرد. دورۀ رمانتیســم پــس از تجرب ــر ســوال بب زی
ــم  ــفۀ اومانیس ــور فلس ــس از ظه ــم و پ کالسیسیس
ــه  ــي ک ــت. جامعه ی ــه اس ــکل گرفت ــي، ش اروپای
ــي افراطــي  ــد، عقل گرای ــه مي کن رمانتیســم را تجرب
ــز از  ــه چی ــذارده و هم ــر گ ــت س ــي را پش دکارت
ــرازوي  ــا ت ــز ب ــب را نی ــات و مذاه ــه معنوی جمل
ــي  ــن تجربه ی ــت. چنی ــنجیده اس ــل س ــۀ عق نقادان
در سرتاســر قلمــرو زبــان پارســی بــه چشــم 
نمي خــورد. فلســفه هیــچ گاه بــا ایــن جدیتــي 
کــه در ایــن برهــه از زمــان خویــش را بــا نگاهــي 
ــرد، در  ــل ک ــي تحمی ــۀ اروپای ــر جامع ــي ب عقالن
ــا  جامعــۀ فارســی زبان ها نمــود نداشــته اســت؛ حت
ــن  ــي و اب ــون فاراب ــمنداني چ ــه اندیش ــي ک زمان
ســینا بــه تفکــر فلســفي پرداختنــد، عقــل و دیــدگاه 
ــي و  ــاي مذهب ــیطرۀ نگرش ه ــه از س ــي ک عقالني ی

ــت. ــکل نگرف ــد، ش ــده باش ــرون آم ــي بی کالم
ــیر  ــي در س ــاوت فاحش ــن تف ــه چنی ــه ب ــا توج ب
ــي  ــوام اروپای ــان اق ــي می ــات ذهن اندیشــه و تجربی
ــۀ  ــک تجرب ــال ی ــکان انتق ــی، کاًل ام ــوام پارس و اق
جدیــد از آن اقــوام بــه مــا منتفــي مي شــود. از جمله 
بازگشــت  رمانتیســم گونه یــي  دوره  در  این کــه 
ــل  ــات ماقب ــي ادبی ــرون وســطي یعن ــات ق ــه ادبی ب
کالسیسیســم را شــاهدیم، در حالــي کــه در تجربــۀ 
نیمــا شــاهد هیچ گونــه بازگشــتي بــه ادبیــات 
ــي  ــم گونه ی ــۀ رمانتیس ــتیم؛ در تجرب ــته نیس گذش
فــرار از دیــدگاه عقالنــي و نگــرش مســتقیم و 
ــه وري  ــت غوط ــت را در جه ــه طبیع ــطه ب بي واس
شــاهدیم،  ایده آلیســتي  دیدگاهــي  و  تخیــل  در 
ــح  ــت توضی ــه دق ــت ب ــا طبیع ــعر نیم ــي در ش ول
او،  نگره پردازي هــاي  در  و  مي شــود  تشــریح  و 
ــي طبیعــت مشــهود  ــق و واقع ــف دقی ــزوم توصی ل
ــد  ــر قواع ــا در براب ــتراتژیک نیم ــع اس ــت. وض اس
ادبیــات گذشــته، موضعــي اصالحــي اســت، ولــي 
ــات  ــر ادبی ــي را در براب رمانتیک هــا موضعــي انقالب

کالسیسیســم در پیــش گرفتند.)البتــه جالــب اســت 
ــتن  ــه شکس ــا ب ــه نیم ــه ک ــت آن گون ــه در نهای ک
قواعــد شــعر کالســیک پرداخــت، رمانتیک هــا 
شکســتن  و  نشکســتند  را  گذشــته گان  قواعــد 
ــا، در زمــان  واقعــي قواعــد ظاهــري شــعر در اروپ
ــاد.( در رمانتیســم نوعــي  سمبولیســت ها اتفــاق افت
در  شــاهدیم،  را  سوبژکتیویســم  و  ذهن گرایــي 
حالــي کــه نیمــا عالقــۀ آشــکار خــود بــه عینیــت 
ــن  ــه در ای ــد؛ البت ــان مي ده ــم را نش و ابژکتیویس
مــورد نقطــۀ اشــتراک آن هــا زمانــي خــود را نشــان 
مي دهــد کــه بــه اســتفادۀ نیمــا از عناصــر عینــي در 

ــود. ــه ش ــش توج ــت خوی ــتاي ذهنی راس
علي رغــم ظهــور فالســفه یي چــون روســو، در 
مجموعــه براینــد حرکــت فکــري اروپــا پــس 
ــد  ــداف و مقاص ــبرد اه ــوي پیش ــه س از دکارت ب
ــد  ــل مي توان ــن عق ــل افراطــي اســت. حــال ای عق
ــا عقــل  عقــل کلي نگــر و فلســفي دکارت باشــد ی
جزیي نگــر و علمــي بیکــن. کالسیسیســم بــا عقــل 
ــاط  ــل ارتب ــا عق ــم ب ــم ه ــت. ریالیس ــاط داش ارتب
داشــت. البتــه عقــل کالسیسیســم عقــل در خدمــت 
اخــالق بــود، ولــي عقــل ریالیســم، عقــل در 
خدمــت علــم و واقعیــت. یعنــي عقــل کلي نگــر و 
اخالقــِي کالسیسیســم، پــس از پشــت ســرگذراندن 
ــر  ــل جزیي نگ ــه عق ــل ب ــم، تبدی ــۀ رمانتیس تجرب
ــه در  ــي ک ــن اروپای ــد. ای ــي ریالیســم گردی و علم
ــت  ــا دق ــد، ب ــه را مي بین ــر آن چ ــم ه دوره ریالیس
تمــام توضیــح مي دهــد و تشــریح مي کنــد، همــان 
اروپایــي اســت کــه در دورۀ کالسیسیســم از میــان 
ــي  ــا اصول ــه ب ــه آن چــه ک ــد، فقــط ب آن چــه مي دی
ــر  ــه اث ــازۀ ورود ب ــود، اج ــازگار ب ــي اش س اخالق
ــل  ــاي عاق ــان اروپ ــا هم ــس اروپ ــي داد. پ ــي م ادب
ــِي  ــاي اخالق ــه مرزه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب اس
ــته  ــت شکس ــم و واقعی ــع عل ــه نف ــیم ب کالسیس
شــده. ریالیســم، زشــت و زیبــا نمي شناســد، فقــط 
واقعیــت را مي شناســد و آن را بــا هــر بــار ارزشــي 
ــد.  ــف مي کن ــد، توصی ــته باش ــه داش ــي ک و اخالق
ــن اســت کــه در  پرسشــی کــه مطــرح مي شــود ای
ــا ریالیســم،  ایــن مســیر عقالنــي از کالسیسیســم ت
ــي  ــي هیجان ــوان تجربه ی ــه عن ــم ب ــۀ رمانتیس تجرب
ــه  ــد و چ ــازي مي کن ــي ب ــه نقش ــي چ و احساس
جایگاهــي دارد؟ ظاهــراً بــراي گریــز از عقــل 
ــا  ــل ب ــان عق ــبرد جری ــیک و پیش ــي کالس اخالق
ــد،  ــي باش ــرش علم ــه نگ ــر ک ــي عاقالنه ت نگرش
ــا نیازمنــد شــوکي نیرومنــد و بیرحــم  جامعــۀ اروپ
ــي  ــا دیدگاه ــم ب ــود. رمانتیس ــم ب ــام رمانتیس ــه ن ب
ــي و شــورمندانه، دیوارهــاي کالسیسیســم را  انقالب
ــي،  ــر و اخالق ــل کلي نگ ــا از عق ــت ت ــرو ریخ ف
فقــط خــود عقــل بمانــد و بــه جــاي صفــت 

ــن پــس صفــت »علمــي« را یــدک  »اخالقــي« از ی
بکشــد. نیمــا نیــز ماننــد ریالیســت ها بــه توصیــف 
ــت و  ــه هس ــکلي ک ــان ش ــه هم ــي ب ــاي واقع دنی
ــه داشــت. او  ــي خــودش، عالق ــات واقع ــا جزیی ب
ــي  ــي را در منطــق طبیع ــاي عین ــت و پدیده ه طبیع
خودشــان توصیــف مي کــرد و از ایــن نظــر او 
را مي تــوان مدافــع ابژکتیویســم دانســت. ولــي 
ــي  ــود را زمان ــت ها، خ ــا ریالیس ــا ب ــاوت نیم تف
ــاي  ــر و پدیده ه ــه ورود عناص ــد ک ــان مي ده نش

ــاهدیم.  ــعر او ش ــي را در ش ذهن
نیمــا را نــه مي تــوان یــک ابژکتیویســت و ریالیســت 
واقعــي دانســت و نــه یــک سوبژکتیویســت و 
ــت  ــه خدم ــت را ب ــا عینی ــي. نیم ایده آلیســت واقع
ــردازي  ــي ذهني پ ــود و از طرف ــت درآورده ب ذهنی
ــم  ــات را ه ــاالت و ذهنی ــت در خی ــق و حرک مطل
ــه  ــت را وفاداران ــرد. او طبیعــت و واقعی ــي مي ک نف
توصیــف مي کــرد، ولــي آن را مطابــق ذهــن خویش 
تفســیر هــم مي نمــود. در ریالیســم هرگونــه تخیــل 
بــا  ریالیســم  مي شــود.  نفــي  خیال پــردازي  و 
ــود  ــه نم ــکلي ک ــان ش ــه هم ــض ب ــت مح واقعی
ــتاي  ــا در راس ــد. نیم ــدا می کن ــر و کار پی دارد، س
شــهودي،  غیــر  خیال پردازي هــاي  بــا  مبــارزه 
توجــه زیــادي بــه واقعیــت و پدیده هــاي پیرامــون 
مبــذول مــي دارد، ولــي تخیــل را نیــز نفــي نمي کنــد 
ــن،  ــن و ذه ــي عی ــن همان ــاط و ای ــوع ارتب و در ن
ــد.  ــي مي ده ــروز و خودنمای ــال ب ــل مج ــه تخی ب
نویســندۀ ریالیســت حضــور خــودش در اثــر هنري 
ــا و  ــد و تنه ــش مي ده ــن کاه ــل ممک ــه حداق را ب
ــه  ــه پدیده یــي مي شــود کــه وفاداران تنهــا تبدیــل ب
از موضعــي بیرونــي در حــال بازگــو کــردن دقیــق 
هــر آن چیــزي اســت کــه مشــاهده مي کنــد؛ ولــي 
نیمــا در بخش هــاي ذهنــي شــعرش حضــور قاطــع 
ــه  ــه رخ کشــیده، ب خــود و اندیشــه هاي خــود را ب
تفســیر و تعبیــر واقعیــات مي پــردازد و آنهــا را 
ــعر  ــده در ش ــرح ش ــي مط ــم ذهن ــا مفاهی ــاًل ب کام
ــا  ــۀ اروپ ــه جامع ــم رفت ــازد. روي ه ــن مي س عجی
ــش  ــه در پی ــداري ک ــیر عقل م ــه مس ــه ب ــا توج ب
گرفتــه اســت، در راســتاي جزیي نگــري و چیرگــي 
ــردازد.  ــات مي پ ــف واقعی ــه توصی ــي، ب ــل علم عق
ــا و  ــاخت ه ــودن زیرس ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج ب
بســترهاي فکــري جامعــۀ مــا بــا جامعــۀ اروپایــي، 
نیمــا پــس از توجــه بــه واقعیــات و جزییــات 
ــدن  ــا در غلتی ــاره ب ــعارش، یک ب ــي در اش زنده گ
ــا  ــود ب ــیر خ ــالف مس ــات، اخت ــرو ذهنی ــه قلم ب

ــد. ــان مي ده ــي نش ــه خوب ــان را ب ایش
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حمداهلل نورستانی
چهـارده بـاب اپارتمان از سـوی رییـس جمهور غنی 
بـرای وارثان شـهدای ارتش افغانسـتان توزیع گردید.
بـه  جـدی(   ۲۰( دوشـنبه  دیـروز  کـه  نشسـتی  در 
مناسـبت قدردانـی از شـهدای ارتـش کشـور تدویـر 
یافتـه بود محمد اشـرف غنـی رییس جمهور کشـور 
گفـت: رسـیده گی بـه مشـکالت نیروهـای دفاعـی و 
امنیتـی کـه در دفـاع از مردم و کشـور شـان مشـغول  

وظیفـه انـد از اولویت هـای مـا می باشـد.
رییـس جمهـور غنـی افـزود: توزیـع چهـارده بـاب 
اپارتمـان بـرای وارثـان شـهدای ارتـش بـه مسـابۀ 
قسـط اول ایـن برنامۀ بزرگ اسـت و صدهـا خانوادۀ 
دیگـر نیـز مسـتحق این هسـتند. رییس جمهـور غنی 
تعهـد سـپرد کـه در برنامـۀ خانـه سـازی سـال آینده 
خانواده های شـهدا و منسـوبین دفاعی و امنیتی را در 

اولویـت قرار خواهـد داد. 
بـه گفتۀ آقـای غنی، برای رسـیده گی به مشـکالت و 
چالش هـای که فـراراه نهادهـای امنیتی بـه خصوص 
وزارت دفـاع ملی وجود داشـته، در دوسـال گذشـته 
تغیـرات بنیـادی بـه وجـود آمـده اسـت. از جملـه 
بـه کمیسـیون تـدارکات وزارت دفـاع توجـه خاص 
در  گذشـته  مـاه  شـش  در  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
کمیسـیون تـدارکات وزارت دفاع هفت صـد کارمند 

تبدیـل و تغیـر شـده کـه بیشـتر از سـه سـال در این 
وظیفـه بوده انـد.

آقـای رییـس جمهـور بـا بیـان اینکـه بـه کارهـای 
اساسـی دیگـر نیـز در این عرصـه نیاز اسـت، افزود: 
گسـترده گی فسـاد در وزارت دفـاع هیـچ گاهی مورد 
قناعـت من و سـربازان ارتش نمی باشـد وباید مبارزۀ 
جـدی و همـه جانبـه در ایـن عرصـه صـورت گیرد.
او گفت: الزم و ضروری اسـت تـا اقدامات که باعث 
کاهـش تلفـات در صفوف نظامیان کشـور میشـود را 
مـد نظـر بگیریـم. ارتـش افغانسـتان بـه مصابـۀ یک 
خانواده اسـت و رسـیده گـی به هر شـهید و مراقبت 
از هـر زخمـی وظیفـه تمام ما اسـت، قربانیـان ارتش 
بـرای یـک قریـه و یـا یـک والیـت و یـا بـرای یک 
نسـل نبـوده بلکـه ایثـار وفـداکاری آنـان بـرای یک 

افغانسـتان آزاد و مسـتقل بودهاست. 
رییـس جمهـور غنـی گفـت: مـا تـالش داریـم تا در 
بـرای  دارو  بهتریـن  نظامـی  بیمارسـتان های  تمامـی 
سـربازان دفاعی کشـور توزیـع گردد، زیـرا داروهای 

بیکیفیـت قابـل قبـول نمی باشـد.
اقـای غنـی تصریـح کـرد کـه سیاسـت های قومـی، 
تبعیـض و اختالفـات در بین ارتش ملی کشـور جای 
نـدارد، مـردم افغانسـتان از کنفرانس وارسـا اسـتقبال 
کـرده انـد و ایـن موفقیت را منسـوبین دفاعی کشـور 

خاصتـاً سـربازان ارتـش ملـی کشـور بـا خـون خود 
کردهاند. کمایـی 

او خاطر نشـان کرد که پیام ما به دشـمنان افغانسـتان 
واضـح اسـت، دوسـال پیـش محاسـبۀ غلـط کردید، 
پارسـال محاسـبه غلـط کردیـد، اگـر بـه ایـن خـاک 
بـه هـدف شـوم بنگریـد، ایـن خاک گورسـتان شـما 

بود! خواهـد 
همچنـان، عبـداهلل حبیبـی وزیـر دفـاع ملـی گفـت: 
بـه  رسـیده گی  امـر  در  افغانسـتان  دفـاع  وزارت 
بازمانده گان شـهدای نیروهای امنیتـی اقدامات جدی 

انجـام داده اسـت. 
آقـای حبیبـی افزود: رسـیده گی به فرزنـدان نیروهای 
امنیتـی، توزیع نمرات رهایشـی، اهدای بورسـیه های 
تحصیلـی و کمـک نقـدی بـرای اعمـار منـازل آنهـا، 
اعـزام وارثـان شـهدای نیروهـای امنیتـی بـه حـج از 
مـواردی اسـت کـه بـه گفتـۀ وزیـر دفـاع ملـی برای 
بـاز مانده گان شـهدای نیروهـای امنیتـی در نظر گفته 

است. شـده 
از سـویی هـم، جنـرال قدم شـاه شـهیم رییس سـتاد 
مشـترک ارتـش گفـت: پاسـبانی از باورهـای دینی و 
ملـی از مـواردی اسـت که نیروهـای امنیتـی ما باالی 

آن تمرکـز بیشـتر دارند.
آقای شـهیم افزود: نیروهای امنیتی کشـور همواره در 
دفـاع و حراسـت از حریـم مقدس خود جان فشـانی 
کرده انـد و تـا زمانـی کـه دشـمنان ایـن سـرزمین را 
از کشـور خـود بیـرون نکنند آرام نخواهند نشسـت.

 رییـس سـتاد مشـترک ارتش بیان داشـت: نسـلی که 
امـروز در سـاختن یک افغانسـتان آرام و مرفع تالش 
بـه خرچ میدهنـد، همانـا فرزندان صدیق این کشـور 

در صفـوف نیروهای امنیتی هسـتند. 
آقـای شـهیم بیـان کـرد کـه مسـوولیت مـا بـه عنوان 
دسـت انـدرکاران امـور دفاعـی تنهـا بـا برگـزاری 
اسـت  الزم  مـا  بـرای  نمی شـود،  خالصـه  محافـل 
تـا مسـوولیت بیشـتر را در قبـال شـهدا و معلـوالن 

نیروهـای امنیتـی در نظـر بگیریـم.
در  شـهدا  خانواده هـای  بـه  رسـیده گی  گفـت:  او 
خانواده هـا  ایـن  زیـرا  دارد،  قـرار  مـا  کار  اولویـت 
الگـوی مبـارزه در برابر دشـمنان این کشـور هسـتند.

مقام هـــای محلـــی والیـــت فـــراه اعـــالم کردنـــد 
ــا  ــی بـ ــی و ایتالیایـ ــرباز آمریکایـ ــا سـ ــه ده هـ کـ
ـــتقر  ـــراه مس ـــت ف ـــرودگاه والی ـــش در ف هواپیماهای

شـــده اند.
ناصـــر مهـــری، ســـخنگوی والـــی فـــراه بـــه 
بی بی ســـی گفـــت کـــه نیروهـــای حمایـــت 
ـــاری در  ـــه ج ـــو اول هفت ـــی نات ـــه فرمانده ـــع ب قاط

ایـــن والیـــت مســـتقر شـــده اند.
ـــراه  ـــت ف ـــی در والی ـــش ناامن ـــا افزای ـــه ب ـــت ک او گف
ایـــن نیروهـــا بـــه منظـــور حمایـــت از نیروهـــای 

امنیتـــی افغانســـتان بـــه والیـــت فـــراه آمده انـــد.
ـــراز  ـــا اب ـــن نیروه ـــمار ای ـــاره ش ـــری درب ـــای مه آق
ـــرکات  ـــه تح ـــا زمانیک ـــت ت ـــی گف ـــرد، ول ـــر نک نظ
ســـتیزه جویـــان مخالـــف دولـــت ادامـــه داشـــته 
ــی  ــراه باقـ ــت فـ ــا در والیـ ــن نیروهـ ــد، ایـ باشـ

خواهنـــد مانـــد.
ـــراه در  ـــت ف ـــده والی ـــی، نماین ـــی فراه ـــرور عثمان س
ــی  ــه بی بی سـ ــتان بـ ــدگان افغانسـ ــس نماینـ مجلـ
ــده  ــران کننـ ــراه نگـ ــه وضعیـــت در فـ گفـــت کـ
اســـت و بـــه گفتـــه او طالبـــان بـــه مرکـــز ایـــن 

ــده اند. ــک شـ ــت نزدیـ والیـ
ـــه  ـــرده ک ـــد ک ـــراه تایی ـــت ف ـــی والی ـــای محل مقام ه
ـــای  ـــاهد نبرده ـــر ش ـــای اخی ـــت در روزه ـــن والی ای
شـــدید میـــان ســـتیزه جویان گـــروه طالبـــان و 
ـــی  ـــه در برخ ـــوده ک ـــتان ب ـــی افغانس ـــای امنیت نیروه
ــروی  ــان پیشـ ــروه طالبـ ــتیزه جویان گـ مناطـــق سـ

داشـــته اند.

بـــه گفتـــه ایـــن منابـــع بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ـــاره  ـــت دوب ـــف دول ـــوی مخال ـــتیزه ج ـــای س نیروه
ـــروی  ـــه پیش ـــی از ادام ـــی نگران ـــده ول ـــب زده ش عق

گـــروه طالبـــان وجـــود دارد.
قبـــل از ایـــن نیروهـــای آمریکایـــی نیـــز اعـــالم 
ــن  ــی ایـ ــدار دریایـ ــه ۳۰۰ تفنگـ ــود کـ ــرده بـ کـ
ــاآرام  ــت نـ ــش رو در والیـ ــار پیـ ــور در بهـ کشـ
هلمنـــد در جنـــوب افغانســـتان مســـتقر خواهـــد 

کـــرد.
دولـــت افغانســـتان برنامـــه واگـــذاری مســـئولیت 

ــای  ــه نیروهـ ــی بـ ــای بین المللـ ــی از نیروهـ امنیتـ
ـــال  ـــرد و در س ـــاز ک ـــال ۲۰۱۱ آغ ـــی را از س داخل

۲۰۱۴ ایـــن رونـــد پایـــان یافـــت.
بـــا تکمیـــل واگـــذاری مســـئولیت امنیتـــی قـــرار 
بـــود کـــه نیروهـــای بین المللـــی نقـــش آمـــوزش 
و مشـــورت را داشـــته باشـــند. فقـــط در صـــورت 
درخواســـت دولـــت افغانســـتان، ایـــن نیروهـــا از 
ــی  ــت هوایـ ــتان حمایـ ــی افغانسـ ــای امنیتـ نیروهـ
ـــرد. ـــد ک ـــارکت خواهن ـــگ مش ـــا در جن ـــرده و ی ک
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د اســـايس قانـــون پـــر تطبیـــق د څارنـــې خپلـــواک 

ـــايس  ـــه اس ـــت ل ـــووايل حکوم ـــي ی ـــي، د م ـــیون واي کمېس

قانـــون رسه پـــه ټکـــر کـــې نـــه دی رامنځتـــه شـــوی.

کـــه څـــه هـــم داســـې انتقادونـــه ډېـــر دي چـــې د مـــي 

ـــون رسه  ـــايس قان ـــه اس ـــتان ل ـــت د افغانس ـــووايل حکوم ی

ـــر  ـــون پ ـــايس قان ـــو د اس ـــوی، خ ـــوړ ش ـــې ج ـــر ک ـــه ټک پ

ـــي  ـــي، د م ـــا واي ـــیون بی ـــواک کمېس ـــې خپل ـــق د څارن تطبی

ـــري. ـــه ل ـــتونزه ن ـــه س ـــوين اړخ ـــه قان ـــت ل ـــووايل حکوم ی

ــمزي د  ــم هاشـ ــد قاسـ ــیون رئیـــس محمـ ــه کمېسـ د دغـ

ــون  ــايس قانـ ــې د اسـ ــل کـ ــه کابـ ــه ورځ پـ ــنبې پـ دوشـ

د اوونـــۍ پـــه ملانـــځ غونـــډه کـــې پـــه واضـــح ټکـــو دا 

ـــمېر  ـــو ش ـــه د ی ـــمرش ت ـــون ولس ـــايس قان ـــې اس ـــل چ ووی

بنســـټونو او ادارو د رامنځتـــه کېـــدو او د واک وېشـــلو 

ــړی دی. ــت ورکـ صالحیـ

ـــه  ـــمرش الزم ـــې ولس ـــره دا چ ـــه خ ـــمزي پ ـــاغي هاش د ښ

وګڼلـــه چـــې خپـــل واک لـــه نـــورو رسه رشیـــک کـــړي 

ـــري. ـــه ل ـــکل ن ـــوين مش قان

نوموړي زیاته کړه:

"اســـايس قانـــون ولســـمرش تـــه دا واک ورکـــوي چـــې 

ــیونونه رامنځتـــه کـــړي  ــا هـــم کمېسـ ځینـــې ادارې او یـ

ـــو  ـــې واکون ـــل ځین ـــې خپ ـــه چ ـــه وګڼل ـــمرش الزم ـــو ولس ن

ـــون  ـــايس قان ـــه اس ـــه کار ل ـــړي او دغ ـــال ک ـــه انتق ـــورو ت ن

رسه مخالفـــت نـــه لـــري."

ــه  ــل پـ ـــم فصـ ــون د دوه ــايس قانـ ـــتان د اسـ د افغانس

ــس د  ــور رئیـ ــې جمهـ ــي چـ ــې راغـ ــاده کـ ــپیتمه مـ شـ

ــتان د اســـالمي جمهوریـــت پـــه رس کـــې دی او  افغانسـ

خپـــل واکونـــه پـــه اجرائیـــه، مقننـــه او قضاییـــه برخـــو 

کـــې د اســـايس قانـــون لـــه حکمونـــو رسه ســـم عمـــي 

ـــي،  ـــا واي ـــان بی ـــي کارپوه ـــمېر حقوق ـــو ش ـــو ی ـــوي، خ ک

پـــه قانـــون کـــې دا نـــه دي راغـــي چـــې ولســـمرش دې 

ـــال  ـــه دې اع ـــاص واکون ـــې د ده خ ـــوه اداره چ ـــې ی داس

کـــړي رامنځتـــه کـــړي.

ـــه  ـــادات ل ـــد س ـــوه خال ـــي کارپ ـــتاد او حقوق ـــون اس د پوهنت

ـــې د  ـــمه ده چ ـــل دا س ـــې ووی ـــرو ک ـــو رسه خ ازادي راډی

مـــي یـــووايل حکومـــت د یـــوه مجوریـــت لـــه مخـــې 

ـــت  ـــې دا واقعی ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت ـــو پ ـــوی، خ ـــه ش رامنځت

ـــدل  ـــت جوړې ـــاد حکوم ـــې د ی ـــي چ ـــول ومن ـــد ټ ـــم بای ه

ـــې دي. ـــر ک ـــه ټک ـــون رسه پ ـــايس قان ـــه اس ـــتان ل د افغانس

نوموړي زیاته کړه:

ـــه  ـــت رامنځت ـــه حکوم ـــاس دغ ـــر اس ـــې پ ـــې معامل "د یوی

شـــوی دی، پـــه دې معنـــی چـــې دلتـــه اســـايس قانـــون 

ـــې  ـــوالی داس ـــو ک ـــه ش ـــې ن ـــوږ او تاس ـــوی او م ـــض ش نق

ــه د اســـايس قانـــون خـــالف  یـــو حکومـــت چـــې هغـ

ـــی  ـــت وویل ـــوين حکوم ـــه قان ـــې ت ـــوی وي هغ ـــه ش رامنځت

ـــو." ش

ـــور  ـــر ان ـــر عبدالبصی ـــې وزی ـــو رسه رسه ـ د عدلی ـــه دې ټول ل

ـــځ  ـــه ملان ـــۍ پ ـــون د اوون ـــايس قان ـــم د اس ـــه ه ـــې هغ چ

غونـــډه کـــې برخـــه اخیســـتې وه وویـــل چـــې اســـايس 

ـــه  ـــې رامنځت ـــر پک ـــې تغې ـــه دي چ ـــي ن ـــران ټک ـــون د ق قان

ـــه يش. ن

ـــوه  ـــي چـــارو کاپ ـــه داســـې حـــال کـــې ده چـــې د حقوق دا پ

ـــل  ـــوه من ـــون د ی ـــايس قان ـــي، اس ـــا واي ـــادات بی ـــد س خال

شـــوي معتـــر قانـــون پـــه توګـــه د اعتبـــار وړ دی او کـــه 

ـــورا  ـــد خ ـــږي بای ـــه کې ـــر رامنځت ـــې تغې ـــون ک ـــه قان ـــه دغ پ

ـــه يش. ـــې رامنځت ـــه مخ ـــالرو ل ـــړو کړن ـــلکي او د ځانګ مس

رییس جمهور غنی در محفل قدردانی از شهدای ارتش به دشمنان:

این خاک گورستان شما خواهد بود!

نیروهای امریکایی و ایتالیایی در والیت فراه مستقر شدند

هاشمزی:

 له نورو رسه د ولسمرش 
د واک رشیکېدل قانوين 

ستونزه نه لري

ACKU
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ورزش

رییس جمهوری سوریه در مصاحبه یی جدید اعالم کرد، کشورش به پیروزی 
بر دشمنان سوریه اطمینان دارد و در مسیر پیروزی است.

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه در گفت وگو با شبکۀ آرتی ال و تلویزیون 
"فرانس اینفو" اظهار داشت: هرجنگی موجب کشتار می شود، از این رو، جنگ 

بد است، اما باید جنگ در زمانی باشد که هیچ راه حل دیگری نباشد.
راه حل  تنها  بمباران شرق حلب  آیا  این که  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  اسد 
بازپس گیری شهر بود، گفت: هرجنگی ویرانی به بار می آورد و موجب کشتار 
می شود، از این رو، هرجنگی بد است، حتا اگر برای هدفی خوب و متعالی 
یعنی دفاع از سرزمینت باشد. از این رو، اگر که راه حل دیگری باشد آن راه حل 

نیست.
رییس جمهوری سوریه ادامه داد، چطور می توانی غیرنظامیان در آن مناطق را 
از دست تروریست ها آزاد کنی؟ آیا رها کردن آنان زیر سلطۀ تروریست ها و 
سرکوب شان بهتر است تا آن ها سر مردم را قطع کنند دست به کشتار بزنند؟ 
این ها زمانی اتفاق می افتد که دولتی نباشد. آیا نقش دولت و نظام این است 
که بنشیند و نظاره گر باشد. تو باید آن ها را آزاد کنی. این بعضا با دادن بهایی 
اما در نهایت مردم از دست تروریست ها آزاد می شوند این  محقق می شود. 
سوال اکنون مطرح است آیا آن ها آزاد شدند یا نه اگر جواب مثبت است این 

یعنی باید این کار را می کردی.
اسد تصریح کرد: مقامات سوریه اطمینان دارند که بر دشمنان فایق می شوند 
و از همان آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ بازپس گیری حلب مرحلۀ اساسی در 

درگیری ها است.
رییس جمهور سوریه اعالم کرد که به رغم سلطه بر حلب، مرحلۀ آتی جنگ 

به خاطر حمایت غرب از گروه های تکفیری آسان نخواهد بود.

مشاور و دستیار ارشد رییس جمهور منتخب امریکا اعالم کرد، دونالد ترامپ 
نتیجه گیری جامعۀ اطالعاتی امریکا دربارۀ دست داشتن روسیه در حمالت 
در  است  پذیرفته و ممکن  را  ریاست جمهوری  انتخابات  در دوره  سایبری 

پاسخ به آن دست به اقدام بزند.
رینس پرایبوس که قرار است در دولت دونالد ترامپ رییس دفتر او باشد، 
گفت: ترامپ معتقد است که روسیه پشت حمالت سایبری علیه سازمان های 

حزب دموکرات امریکا است.
هرچند که پرایبوس مشخص نکرد، آیا ترامپ پذیرفته که این حمالت هکری 

به دستور والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه انجام شده اند یا خیر.
را  حقیقت  این  )ترامپ(  او  گفت:  امریکا  نیوز"  "فاکس  شبکۀ  به  پرایبوس 
پذیرفته که این مورد ویژه، مربوط به اشخاصی در روسیه بوده، بنابراین در 

این مورد مساله یی وجود ندارد.
این نخستین باری است که رسمًا یک عضو ارشد تیم دونالد ترامپ اذعان 
می کند که ترامپ دست داشتن روسیه در حمالت هکری علیه حزب دموکرات 
امریکا در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و افشاگری های متعاقب 

آن درباره ایمیل های این حزب را پذیرفته است.
امریکا  اطالعاتی  جامعۀ  به  دارد  نطر  در  ترامپ  کرد،  نشان  خاطر  پرایبوس 
دستور دهد توصیه های شان را در مورد که این که چه اقداماتی باید صورت 

بگیرد، ارایه دهند و بر طبق این توصیه ها اقداماتی اتخاذ خواهد شد.

 ۲۰۱۶ سال  در  آلمان  به  ناامن  کشورهای  از  پناهجویان  شمار  که  حالی  در 
نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته، تعداد پناهجویانی که کوشیدند به طور 
افزایش  کنند،  عبور  اروپا  اتحادیۀ   کشورهای  از  یکی  مرزهای  از  غیرقانونی 

یافته است.
ایالت های  آمار  اداره های  از  نقل  به  زونتاگ  آم  ولت  روزنامۀ  گزارش  بنابر 
تقاضای  ادارات مربوطه  به  به ۳۲۱ هزار تن در سال گذشته  نزدیک  آلمان، 
ماه جنوری سال  تنها در  آمار نشان می دهند که  این  دادند.  ارایه  پناهنده گی 

گذشته، بیش از ۹۱ هزار و ۶۰۰ پناهجو وارد آلمان شدند.
راه  بسته شدن  از  پس  آلمان  به  پناهجویان  تعداد  است،  نوشته  روزنامه   این 
به طور  و  یافت  کاهش  ترکیه،  و  اروپا  اتحادیۀ  میان  قرارداد  انعقاد  و  بالکان 
میانگین به کمتر از ۲۰ هزار تن در ماه رسید. این رقم در ماه دسامبر ۲۰۱۶، به 
۱۶ هزار و  ۴۴۱ نفر بالغ می شد. تعداد پناهجویان در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، 

بیش از ۸۹۰ هزار تن بود.
ولت آم زونتاگ همچنین به نقل از داده های آژانس امور مرزی اتحادیۀ  اروپا 
ـ فرونتکس نوشت، در مقابل، شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ به  طور 
این  است.  یافته  افزایش  شدند،  اتحادیه  عضو  کشورهای  وارد  غیرقانونی 
پناهجویان اغلب از کشورهای آفریقای شمالی و لبنان عازم اروپا شده بودند.
داده های این آژانس حاکی از آن است که در فاصلۀ  زمانی اول جنوری تا ۱۸ 
دسامبر ۲۰۱۶، تنها ۱۲ هزار و ۲۷۰ نفر مصری که در تالش برای عبور از مرز 
یکی از کشورهای عضو بودند، دستگیر شدند. این رقم در مقایسه با شمار 

مصری تباران پناهجو در سال ۲۰۱۵، افزایشی ۱۶ درصدی را نشان می دهد.
درصد   ۱۹( لیبی  از  نفر  هزار   ۱۶۰ به  نزدیک  زمانی،  چارچوب  همین  در 
افزایش(، ۱۱۰۰ نفر از الجزیره )۲۶۰ درصد افزایش( و بیش از یک هزار تن از 
تونس )۷۸ درصد افزایش( کوشیدند به  طور غیرقانونی از مرزهای کشورهای 

اروپایی عبور کنند.

شیوه  از  خود  نارضایتی  به  دیگر  بار  بارسلونا  فوتبال  تیم  اسپانیایی  مدافع 
قضاوت داوران اللیگا در بازی های این تیم شکایت کرد.

خانۀ  در  ویارئال  و  بارسلونا  گذشتۀ  شب  بازی  داور  جنجال آمیز  قضاوت 
زیردریایی زرد، دیداری که با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، بهانه دیگری 
ناداوری ها علیه  قبلی اش در مورد  ادعای  بر  او  تا  پیکه ساخت  برای جرارد 

بارسا تأکید کرد.
در این بازی دو بار توپ به دست برونو بازیکن ویارئال خورد که ایگناسیو 
دالیل  پیکه  دلیل،  همین  به  و  گذشت  آن ها  کنار  از  بازی  داور  ایگلسیاس، 
بیشتری برای انتقاد از عملکرد داوران اللیگا پیدا کرد، حرکتی که شاید او را 

بیش از پیش به دردسر بیندازد.
پیکه گفت: برونو دو خطای هند محرز انجام داد. من هند ماسچرانو را هم 
دیدم، اما همۀ ما از وجود عمد در آن صحنه صحبت می کنیم. داوران؟ خودتان 
می دهند.  انتقادکردن  برای  من  به  بیشتری  بهانه های  داوران  هرهفته  دیدید. 
اتفاقاتی که در این بازی رخ داد بسیار واضح بودند، پس الزم نیست درباره 

چیزی توضیح داده شود.
پیکه در پاسخ به این سؤال که به نظر او آیا ویارئال بهتر از بارسلونا بازی 
کرده است، اظهار داشت: ما به مراتب بهتر از آن ها بازی کردیم، اما من فکر 
می کنم که یکسری جزئیات وجود دارد که باید بیشتر به آن ها توجه می کردیم.
با وجود ایجاد فاصلۀ ۵ امتیازی میان بارسلونا و رئال مادرید صدرنشین که با 
توجه به کمتربودن تعداد بازی های رئال احتمال افزایش آن به ۸ امتیاز وجود 
دارد، کار کاتاالن ها برای رسیدن به کهکشانی ها بسیار سخت است، اما پیکه 

حاضر نشد کار تیمش در کورس قهرمانی را تمام شده بداند.
او تأکید کرد: لیگ به هیچ وجه هنوز تمام نشده است. من اطمینان دارم که 
می توانیم این وضعیت را تغییر دهیم و هنوز شانس قهرمانی داریم، اما باید 

برخی چیزها را عوض کنیم.

۴۸ تیمی شدن جام جهانی ۲۰۲۶ امروز به طور رسمی از سوی فدراسیون 
جهانی فوتبال اعالم خواهد شد.

روزنامۀ اسپانیایی »آس« گزارش داده که براساس اطالعات به دست آمده از 
منابع نزدیک به فیفا، اعضای شورای فدراسیون جهانی فوتبال در شهر زوریخ 
سوئیس، مقر این فدراسیون به توافق لفظی رسیده اند که جام جهانی ۲۰۲۶ با 

۴۸ تیم برگزار شود.
براساس گزارش »آس«، انتظار می رود اعالم رسمی ۴۸ تیمی شدن جام جهانی 
۲۰۲۶ امروز )سه شنبه( صورت بپذیرد. این تصمیم در پی نشست دو روزه 
اعضای شورای فیفا و درست یک روز پس از مراسم اعالم بهترین های فوتبال 

جهان از سوی فیفا موسوم به »بهترین« اعالم می شود.
 ۳۲ حضور  با  جهانی  جام  آخرین  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  ترتیب،  این  به 
تیم خواهد بود. یک روزنامه نگار برزیلی که در یکی از نشست های اعضای 
اعضای  این نشست  در  داده که  داشته، خبر  فیفا در زوریخ حضور  شورای 

حاضر روی برگزاری ۸۰ بازی در ۳۰ روز به بحث با یک دیگر پرداخته اند.
کونکاکاف  ترکیب  پیشنهاد  فیفا  که  داده  خبر  »رویترز«  خبرگزاری  همچنین 
کونمبول  و  کارائیب(  دریای  حوزه  و  شمالی  و  مرکزی  امریکای  )منطقه 
داده  را   ۲۰۲۶ جهانی  جام  انتخابی  مرحلۀ  مسابقات  در  جنوبی(  )امریکای 
است. در حالی که این دو کنفدراسیون در حال حاضر روی هم ۷ سهمیه به 
عالوه دو سهمیه حضور در پلی آف را دارند، این دو فدراسیون در صورتی 
دو  این  به  سهمیه   ۱۴ حداقل  مجموعًا  که  هستند  فیفا  پیشنهاد  این  موافق 

کنفدراسیون تعلق بگیرد.

بشار اسد:

در مسیر پیروزی هستیم

ترامپ دخالت روسیه در حمالت 
سایبری به امریکا را پذیرفت

در سال 2۰۱6 بیش از 32۰ 
هزار پناهجو وارد آلمان شدند

پیکه:
داوران هرهفته بهانه های بیشتری 

برای انتقاد به من می دهند

جام جهانی 2۰26 با 4۸ 
تیم برگزار می شود

حمیرا قادری

عنوانی دست اندرکاران محترم وزارت معارف:
از آن جایی که خدمت به ملت فقط در محدودۀ چوکی های 
کمال  با  بنده  نیست،  سیاسی  گروه های  شدۀ  مشخص 
با کتاب های درسی  تا برای یک سال تمام  افتخار می پذیرم  اشتیاق و 
دانش آموزان سرزمینم محشور شوم. با مروری کوتاهی که بر کتاب های 
درسی داشته ام جدا از بحث محتوایی، این کتاب ها مشکالت اساسی 
در چگونه نوشتن واژه ها دارند. بنده حاضرم با تعهد، ویراستاران این 
کتاب ها را یاری دهم تا حداقل بتوان، اشتباهات تایپی، غلط های امالیی 
و دستوری و جدانویسی و سرهم نویسی های واژگان را اصالح کرد. 
درست نویسی  تا  می پذیرم  اصالحات،  آوردن  در  بیشتر  اطمینان  برای 
را مستقیمًا خودم بر کتاب ها اعمال کنم و همچنین روخوانی نهایی را 
انجام دهم. برای این کار بنده هیچ چشم داشتی، نامی و نانی ندارم جز 

حفظ آبروی زبان پارسی-دری.

ملک ستیز

آیا ما »بهترین« قانون اساسی را در منطقه داریم؟
مـا در  اساسـی  قانـون  پیوسـته در رسـانه ها می شـنویم کـه 
منطقه »بهترین« اسـت. منشـأ ایـن ادعا از زبـان رییس جمهور 
می آیـد که قانون اساسـی افغانسـتان را بهتریـن قانون در منطقـه تعریف کرده 
اسـت. می خواسـتم بدانـم، منظـور مـا از بهتریـن قانون اساسـی چیسـت؟ آیا 
از دیـد سـاختاری، یـا از نـگاه مفهومـی یا از نـگاه فصاحت و درسـت فهمی  

آن؟ و یـا شـاید هـم از نـگاه حاکمیت آن؟
نکتـۀ دیگـر کـه توجـه مـرا به خـود جلـب کـرد، معنـای تخصصی-تخنیکی 
ایـن ادعـا اسـت. آیا براسـاس کدام بررسـی، پژوهـش و یا نظرسـنجی چنین 
ادعـای صـورت می گیـرد که مـا بهتریـن قانـون اساسـی را داریم. کـدام نهاد 
بـا اعتبـار منطقه یـی یـا بین المللی ایـن »بهترین بـودن« ما را تایید کرده اسـت؟
مـن مدتـی بـا دانشـگاه شـهید بهشـتی، دانشـگاه ادیـان و دانشـگاه مفیـد در 
هـم کاری بـا سـازمان بهزیسـتی ایـران در تهـران روی کنوانسـیون حمایت از 
حقـوق معلـوالن کار کـردم. از ایـن رو، بـه پژوهش هایـی کـه دانش پژوهـان 
حقوقـی، پیرامـون قانـون اساسـی ایران کرده بودند، دسـت یافتـم. از آن جمع 
کارهـای دکتـر کاظـم غریب آبـادی خیلـی عالـی بـود. دکتـر غریب آبـادی 
سـاختار قانـون اساسـی ایـران بـا سـاختارهای حقوقـی جهانـی بـه بررسـی 
گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهش چهـارده فصـل و یک صـدو هفتادوهفت اصل 
از دیـد تخنیکـی و سـاختاری بـه بررسـی گرفته شـده اسـت. سـاختار قانون 
اساسـی ایـران در ایـن پژوهـش بـه زنجیره یـی می مانـد کـه فهـوای حقوقـی 
نظـام را از میانـۀ هرحلقـۀ آن می گذارانـد و اسـن حلقه هـا را بـا سـاختار 
دولـت و روحانیـت گـره می زنـد. ایـن اصـل کمـک می کنـد کـه قانون گذار، 
سیاسـت مدار و مجـری قانـون مفاهیـم حقوقـی را بـه گونۀ سـاختارمند دنبال 
کننـد. زبـان قانـون اساسـی ایـران خیلـی معیاری تر از زبـان قانون اساسـی ما 
اسـت. نقـش نظارتی دولت بـر حقوق و آزادی های اساسـی بیش تـر از قانون 
اساسـی مـا اسـت. در این جا قانون اساسـی مـا در تامینات حقوق شـهروندی 
)به ویـژه فصـل دوم( بازتـر و آزادتر، هنجارسـازی شـده اسـت. امـا از لحاظ 
سـاختار، روش حقوق مـداری در دولـت و ادبیـات حقوقـی، قانـون اساسـی 

ایـران بهتر از ماسـت.
در سـال ۱۹۴۷ هندوسـتان آزادی خـود را بـه دسـت آورد و کمیتـۀ قانـون 
اساسـی خـود را تحـت قیادت حقـوق دان نام آور هنـد داکتر )امبدکار( شـکل 
داد تـا پیش نویـس قانـون اساسـی ایـن کشـور را طـرح کنـد. ایـن کمیتـه در 
دوسـال توانسـت یکـی از بهتریـن قوانیـن اساسـی جهـان را کـه از تاریـخ 
دولت هـای باسـتان، عصـر میانـه و معاصـر هنـد کبیر برتابیـده بود بـه ارمغان 
آورد. این قانون اساسـی در سـال ۱۹۵۰ تصویب شـد. از آن روز به این سـو، 
قانـون اساسـی هندوسـتان ۱۰۱ مرتبـه بازنگری شـده و بهبود یافته اسـت. ما 
حداقـل سـه نهاد رسـمی پژوهـش قانون اساسـی در هند داریم کـه به صورت 
مسـتمر بـر هم آهنگـی قانـون اساسـی هنـد بـا قوانیـن بین الـدول نظـارت 
اساسـی  قانـون  می دهـد.  ارایـه  حقوقـی  توصیه هـای  و  می کنـد  حرفه یـی 
هنـد بـر بنیـاد عدالـت، کرامت و انسـانیت شـکل گرفته کـه از لحـاظ محتوا، 

سـاختار و زبـان در ردیـف بهتریـن قوانیـن در جهـان نـام گرفته می شـود.
پاکسـتان از زمـان تأسـیس تا حال، سـه قانون اساسـی داشـته اسـت کـه به نام 
»آییـن پاکسـتان« یـاد می شـود. پـس از تصویـب قانون اساسـی هند در سـال 
۱۹۵۰، پاکسـتان دسـت بـه ایجـاد کمیتـۀ قانون اساسـی زد و در سـال ۱۹۵۶ 
قانـون اساسـی خـود را بـه تصویـب مجلـس رسـانید. در سـال ۱۹۶۲ قانون 
اساسـی دوم و در سـال ۱۹۷۰ قانـون اساسـی سـوم پاکسـتان با ایجـاد دولت 
فدرالـی انجامید. قانون اساسـی سـال ۱۹۷۰ کـه از دوازده فصل شـکل گرفته 
اسـت در تأثیـر سـاختاری قانـون اساسـی هنـد قـرار دارد. نکته یـی کـه بـار 
حقوقـی قانـون اساسـی هنـد را پُر قـدرت می سـازد، آزادی قانـون از چنگال 
ایدیالوژی هـا اسـت چیـزی کـه قانـون اساسـی پاکسـتان از ایـن پارادوکـس 
رنـج می بـرد. اما از دید سـاختاری و تفسـیری، قانون اساسـی پاکسـتان خیلی 
حرفه یی تهیه شـده اسـت. از سـال ۱۹۷۰ به این سـو، قانون اساسـی پاکسـتان 
دوازده بار بازنگری شـده و شـش پژوهش تفسـیری به زبان شـیوای حقوقی 

از آن برون شـده اسـت.
حـاال اگـر مـا ادعـا می کنیـم کـه بهتریـن قانـون اساسـی را در منطقـه داریم، 
شـاید خودشـیفته گی و احساسـات بـر مـا غلبـه کرده اسـت. در حقـوق یک 
مقولـۀ تاریخـی وجـود دارد کـه چنیـن می گویـد: "بهتریـن قانـون آن اسـت 
کـه بـر جامعـه از طریـق دولت حاکـم بـوده و بر اصـل آن جامعـه هنجارمند 
شـود." ایـن مقولـه از حقـوق روم به سـاختارهای حقوقی جهان نشـأت کرده 
اسـت. حـال اگـر ما بـر ایـن مقولـۀ تاریخـی و حقوقی نیـز ادعـای »بهترین« 
کنیـم، نمی دانـم چـه خواهـد شـد؟اید بهتـر بـود ادعـا می شـد که مـا بهترین 
قانـون اساسـی تاریـخ خـود را داریـم. این جـا نیـز حرف هایـی بـرای گفتـن 
وجـود دارد، امـا به صـورت قطـع بهتـر از ادعـای باالیی می توانسـت، باشـد.

فیـسبـوک نـــامــه
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اکبر هاشمی  رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ایران در یکی از بیمارستان های تهران درگذشت.

مقامات دولت افغانستان درگذشت هاشمی رفسنجانی رییس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را تسلیت گفتند.

اشرف غنی: رفسنجانی در قلوب طرفداران خود محبوبیت 
داشت

پیامی  ارسال  با  افغانستان  جمهور  رییس  غنی  محمداشرف 
رییس جمهور  ایران،  اسالمی  انقالب  رهبر  به  تسلیت  ضمن 
گفت:  ایران،  مردم  و  دولت  و  مرحوم  خانواده  کشور،  این 
به  اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان زعامتش  مرحوم علی 
مختلف  وظایف  در  هم چنین  و  ایران  رییس جمهور  عنوان 
تاثیر گذار بود و در  دیگر، در مسایل منطقه یک شخصیت 

قلوب طرفداران خویش محبوبیت داشت.  
مهاجرین  و  مجاهدین  حامی  هاشمی  آیت اهلل  عبداهلل: 

افغانستان بود
افغانستان  ملی  وحدت  دولت  اجرائیه  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
به مناسبت ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع 
تشخیص  مصلحت نظام جمهوری اسالمی ایران پیامی منتشر 

کرد.
که  یافتیم  اطالع  تأسف  کمال  با  است:  آمده  پیام  این  در 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از پیشگامان انقالب اسالمی ایران  
اسالمی  نظام جمهوری  رییس مجمع تشخیص مصلحت  و 

داعی حق را لبیک گفته است.
که  جایگاهی  و  نقش  بر  عالوه  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
در به ثمر رساندن انقالب اسالمی ایران و مدیریت تحوالت 
علمی  لحاظ  از  داشت،  ایران  نوین  اجتماعی  و  سیاسی 
در  تأثیرگذار  و  شاخص  چهره های  از  یکی  نیز  فکری  و 

جمهوری اسالمی ایران به شمار می رفت.
طی هشت سالی که ایشان ریاست جمهوری اسالمی ایران را 
به عهده داشتند، همواره از داعیه بر حق مجاهدین افغانستان 
دریغ  ما  کشور  مهاجرین  به  کمک  بذل  از  و  کرده  حمایت 

نورزیدند.
ارتحال این شخصیت عالی و مبارز ضایعه جبران ناپذیر برای 

دولت و ملت بزرگ ایران به شمار می رود.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی مراتب تأسف و تأثر 
شدید خود را از بابت ارتحال ایشان ابراز داشته، این ضایعه 
اسفناک را به دولت و ملت شریف برادر ایران خاصتا خانواده 
جنت  برایشان  و  می گوید  تسلیت  مرحوم  آن  فرزندان  و 

فردوس ازبارگاه خداوند پاک مسئلت می نماید.
حامد کرزی

حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان نیز به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی پیامی ارسال 

کرد.
در متن پیام کرزی آمده است:با تأسف فراوان اطالع حاصل 
نمودم که آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور 
و  گفته  لبیک  را  اجل  داعی  ایران  اسالمی  پیشین جمهوری 

جهان فانی را وداع گفت.

به  را  خود  همدردی  و  تسلیت  مراتب  میخواهم  بدینوسیله 
حکومت و مردم کشور دوست و برادر ایران و خانواده متوفی 
ابراز نموده از بارگاه خداوند الیزال برای متوفی بهشت برین 

و برای بازماندگانشان صبر جمیل استدعا دارم.
از  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  علی  اهلل  آیت  شادروان 
بنیانگذاری  در  که  بود  آزادی خواهی  و  مبارز  شخصیت های 
کارنامه هایش  داشت.  بارز  نفش  ایران  اسالمی  جمهوری 

جاودان و فراموش ناشدنیست.
نزدیک مجاهدین و  از دوستان  ربانی:  آیت اهلل رفسنجانی 

مهاجران افغانستانی بود
عالم  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  آی اهلل  ارتحال  خبر  دریافت 
و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  مبارز،  و  مجاهد 
رییس جمهوری پیشین جمهوری اسالمی ایران، باعث تأثر 

عمیقم شد.
به  چهره  نزدیکترین  عنوان  به  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
بنیان گذار انقالب اسالمی ایران آیت اهلل خمینی، از معماران 
جمهوری  کنونی  نظامی  اصلی  ستون های  از  و  انقالب  این 
زمان  تا  جوانی  دوران  از  که  شد  می  شمرده  ایران  اسالمی 
و  مردم  به  خدمت  راستای  در  دهه  شش  حدود  وفاتش، 

پیشرفت و توسعه کشورش زندگی و تالش کرد.
کنونی  پیشرفت های  در  سزایی  به  نقش  که  همانگونه  وی 
در  و  مختلف  دوره های  در  داشت،  ایران  اسالمی  جمهور 
از  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیاسی  جناح های  همه  میان 
نفوذ باالیی برخوردار بود که نبود ایشان در شرایط کنونی، 
ضایعه ای جبران ناپذیر برای مردم و نظام جمهوری اسالمی 

ایران است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نه تنها در ایران، بلکه در سطح 
باال و شهرت خوبی برخودار بود و در  اعتبار  از  نیز  منطقه 
برضد  افغانستان  مردم  مقاومت  و  جهاد  مختلف  دوره های 
و  مجاهدین  نزدیک  دوستان  از  تروریسم،  و  کمونیسم 
با رهبر  نزدیکی  رابطه دوستانه و  بود و  افغانستان  مهاجران 
جهاد و مقاومت مردم افغانستان شهید پروفسور برهان الدین 

ربانی داشتند.
و  اعتذال اندیش  سیاست مداری  هاشمی  دانش:  سرور 

مصلحت گرا بود
با کمال تاسف، خبر درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
اسالمی  جمهوری  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
ایران باعث تأثر و اندوه دولت و ملت افغانستان گردید. انا 

هلل و انا الیه راجعون.
نزدیک  یاران  از  که  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  مرحوم 
قبل  امام خمینی در دوره  ایران  بنیانگذار جمهوری اسالمی 
به شمار می رفت، در مدت  ایران  انقالب اسالمی  از  بعد  و 
و  جمهوری  ریاست  پارلمان،  ریاست  جایگاه  از  مدیدی 
را  بزرگی  نظام، خدمات  ریاست مجمع تشخیص مصلحت 

برای مردم ایران انجام داد.
ایشان سیاستمداری اعتدال اندیش، مصلحت گرا، مرد اندیشه 
و عمل و از استوانه های نظام جمهوری اسالمی ایران بود که 
نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه و بین المللی الگوی بی 

بدیلی از سیاست ورزی را ارایه کرد.
وی در عین حال که تبحر در علوم اسالمی و تسلط بر اندیشه 
و آموزه های دینی داشت، فهم درست وی از وضعیت کنونی 
و  تاثیرگذار  چهره  یک  وی  از  جهانی  تعامالت  و  منطقه 

شاخص ساخته بود.
فقدان آیت اهلل رفسنجانی ضربه جبران ناپذیری بر سیاست 
تعامل و اعتدال در منطقه و نیز ضایعه بزرگی برای مردم ایران 

و نظام جمهوری اسالمی است.
عظیم  خأل  و  جبران ناپذیر  ضایعه  هاشمی  فقدان  محقق: 

برای منطقه وجهان اسالم است
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد  استاد  همچنین 
مردم افغانستان به مناسبت درگذشت رییس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ایران پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: خبردرگذشت تأثر انگیزعالم مجاهد 
هاشمی  اکبر  »علی  معاصر   جهان  برجسته  سیاستمدار 
رفسنجانی« رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری 

اسالمی ایران را با یک دنیا اندوه مطلع شدم.
تاریخ  مختلف  دوره های  در  سال   ۶۰ حدود  که  شخصیتی 
معاصر ایران بار سنگین مسوولیت بزرگ انسانی را به دوش 
داشت و از تمامی پیج وخم ها و فراز و فرودها با درایت و 

تدبیر فوق العادۀ عبور کرد.  
انقالب  تئوری سازان  از  شاهی  نظام  علیه  مبارزه  دوران  در 
اسالمی و در دوره پیروزی بزرگترین انقالب مردمی معاصر 
منطقه و جهان به رهبری امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه 
آمد و در  له بحساب می  یاران معظم  از کلیدی ترین  یکی 
جمهوری  نظام  رهبری  کنار  در  امام  رحلت  از  بعد  مقطع 
اسالمی یکی از سکانداران و پیشکسوتان آن بوده، به گونه ای 
سازندگی  عصر  به  ایشان  جمهوری  ریاست  دوره  دو  که 

شهرت یافت.
تفاوت های  عرصه  در  رخدادها  همه  با  اخیر  دهه  در  نیز  و 
فکری میان کارگذاران نظام جمهوری اسالمی که طبیعت یک 
نظام مردم ساالر دینی است، همیشه حامی اصل نظام و یکی 
از ستون پایه های استوار جمهوری اسالمی بوده است وبدون 
شک فقدان اسفبار این مرد بزرگ دین وسیاست ضایعه جبران 

نا پذیر و خأل عظیم برای منطقه و جهان اسالم می باشد.

رییس جمهوری افغانستان تأکید کرد، تمامی مردم افغانستان 
خواهان آشتی ملی هستند و به همین دلیل، طالبان باید خود 

را از گروه های تروریستی تندرو جدا کند.
با  مصاحبه  در  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف 
افغانستان  رابطه  گفت:  االوسط  الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه 
با عربستان حیاتی، مستحکم و اساسی است و افغانستان با 
تمامی کشورهای اسالمی و در راس آنها عربستان و امارات 
هماهنگ است. در جریان دیدار با ولیعهد و جانشین ولیعهد 
کشورهای  اهمیت  مورد  که  مختلفی  مسائل  مورد  در  ما 
اسالمی و مسلمانان از جمله افغانستان است صحبت کردیم 

و تفاهم بسیار گسترده بود.
این  اینکه  و  طالبان  با  مذاکرات  پرونده  درخصوص  وی 
مذاکرات به بن بست رسیده و چه نقشی می تواند عربستان 
در این خصوص ایفا کند، گفت: مردم افغانستان همه خواهان 
آشتی ملی هستند به همین دلیل، طالبان باید خودشان را از 
تمامی  علیه  خطری  که  تندرو  تروریستی  گروه های  تمامی 
ما  کند.  جدا  هستند،  جهان  تمام  و  اسالمی  کشورهای 
امیدواریم که کشورهای اسالمی از جمله عربستان بر تمامی 
آشتی  برای  را  آنها  و  کرده  فشار  اعمال  تندرو  سرکرده های 

ترغیب کنند.
اشرف غنی در پاسخ به این سوال که ظرف دو سال از دولت 

با عبداهلل عبداهلل، رییس جمهوری اجرایی چه  وحدت ملی 
محور  چهار  از  می توان  کرد:  تصریح  شد،  محقق  چیزی 
رییس  از  قدرت  سیاسی،  انتقال  درخصوص  کرد،  صحبت 
جمهوری منتخب به رییس جمهور منتخب جدید به صورت 
انتقال  افغانستان  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  آمیز  مسالمت 
یافت که این مساله آشتی، امنیت و ثبات به دنبال داشت و 
از نتایج تشکیل دولت وحدت ملی، انتقال قدرت به صورت 
اینکه  از  امنیت بود، قبل  آرام و امن است. نکته دوم تحقق 
نیروهای خارجی  از  سرباز  هزار   ۱۵۰ رییس جمهور شوم، 
اما در حال حاضر ۱۲ هزار تن  بودند  افغانستان  اراضی  در 
از نیروهایی هستند که در زمینه های مختلف در دولت و نه 
فقط در جنگ کمک می کنند و نقش های آنها فقط محدود به 
مشورت می شود و ما ثابت کرده ایم که مردمان افغانستان دفاع 

و جانفشانی می کنند و آماده حفاظت از کشورشان هستند.
با  را  افغانستان  ملی  نظامی  نیروی  که  زمانی  افزود:  وی 
می کنیم،  مقایسه  مختلف  کشورهای  در  دیگر  نیروهای 
می بینیم که در طول دو سال، نیروهای ملی ما به مرحله رشد 

و قدرت رسیده اند.
اشرف غنی تصریح کرد: نکته سوم، مشکل اقتصادی بزرگ 
اینکه  از  پس  بودیم،  مواجه  آن  با  گذشته  در  ما  که  است 
نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند، سطح اقتصادی 

ما در سال ۲۰۱۴ به درجه صفر رسید اما توانستیم بلند شویم 
و هر سال بیش از سال قبل شاهد افزایش درآمدهای دولتی 
بودیم و طرح های جدیدی در کشور تکمیل شده است. اما 
نکته چهارم، فساد اداری بود که ما تالش کردیم آن را ریشه 

کن کنیم.
علیه  خطری  داعش  گفت:  داعش  درخصوص  غنی  اشرف 
تمامی منطقه است. زمانی که به تاریخ این گروه ها می نگریم 
و  داشته اند  عمر  سال   ۴۰ تا   ۲۰ آنها  از  هریک  که  می بینیم 
من  می کشد.  طول  سال   ۲۰ کم  دست  آنها  علیه  ایستادن 
می توانند  شوند  متحد  اسالمی  کشورهای  اگر  که  مطمئنم 

"شیطان های تروریسم" را از نقشه محو کنند.
وی افزود: تاکنون کشورها در منطقه به صورت کامل با هم 

به توافق نرسیده اند که منافعشان مشترک است. ما با پاکستان 
دولت  باشد  افغانستان  دولت  با  منافعش  که  می کنیم  گفتگو 
برای  دالری  میلیون   ۵۰۰ وعده  کابل  دولت  به  آباد  اسالم 
بهبود امور اقتصادی اش داد من با همه احترام اعالم کردم که 
پاکستان باید این مبالغ را صرف مقابله با تروریسم در داخل 
کند؛ چراکه اگر افغانستان دارای ثبات باشد می تواند این مبالغ 

را ظرف چند ماه به دست آورد.
وی در پاسخ به این سوال که توافق با گلبدین حکمتیار گفت: 
باید  توافق  مورد  در  اما  نمی دانم  را  وی  حضور  مکان  من 
بگویم که ما به نوبه خود می بینیم که این توافق از روال عادی 

می گذرد و برای اجرای هرچه سریع تر آن تالش می کنیم.

واکنش مقامات افغانستان 
به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی

اشرف غنی:

 طالبان خود را از تروریست ها جدا کند
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