
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1991   د  و   شنبه       7 حمل  /   فر و  رد  ين          y    1396   28 جما د ی الثا نی   y 1438   27ما ر چ    2017

دانشي كه تو را اصالح نكنـد، گمراهي است و مالي كه تو را سود ندهد، عذاب است.

ضرب المثل چيني

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

رییس امنیت ملی:

حمله بر چهارصد بستر کار مشترک طالبان، 
لشکر طیبه و داعش بود

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت: 
د ډیورند پر فريض کرښې د پاکستان 

هر ډول اقدامات بې ګټې دي

صفحه 6

صفحه 8صفحه 6

صفحه 6

صفحه 3

نهادهای ناظر بر انتخابات:
کمیسیون انتخابات تا کنون مأمور حکومت بوده است

نیروهــای هوایــی ایــاالت متحــده امریــکا بــا جنگنــده 
ــن  ــتان از بی ــده را در افغانس ــر القاع ــک رهب ــین ی بی سرنش
بــرد. گفتــه می شــود ایــن فــرد قــاری یاســین نــام داشــت و 

ــود. ــتان ب ــده پاکس ــران القاع از رهب
وزارت دفــاع ایــاالت متحــده امریــکا اعــام کــرده اســت کــه 
ــن کشــور در  ــای بی سرنشــین ای ــات هواپیم در نتیجــه عملی
خــاک افغانســتان، یکــی از رهبــران القاعــده پاکســتان هــدف 

قــرار گرفتــه اســت.
ــاری  ــام ق ــده بن ــده القاع ــته ش ــر کش ــن رهب ــون از ای پنتاگ
یاســین یــادآوری نمــوده اســت. بــه بیــان وزارت دفــاع ایاالت 
ــوت  ــل ماری ــر هوت ــه ب ــراح حمل ــین ط ــاری یاس متحــده، ق
ــه  ــود ک ــال ۲۰۰۸ ب ــپتمبر س ــاه س ــتم م ــاد در بیس ــام آب اس
ــی،  ــرباز امریکای ــمول دو س ــه ش ــن ب ــا ت در نتیجــه آن ده ه

ــد. جــان باختن
ــال  ــه س ــنگتن حمل ــی واش ــاد دفاع ــن نه ــم ای ــویی ه از س
ــور را  ــم کرکــت ســریانکا در اله ــس تی ــر ب ــر موت ۲۰۰۹ ب
ــه قــاری یاســین نســبت  نیــز کــه هشــت قربانــی گرفــت، ب

ــت. داده اس
ــه  ــه اســت ک ــاالت متحــده گفت ــاع ای ــر دف ــز وزی ــم ماتی جی
ایــن حملــه در ۱۹ مــاه مــارچ ســال روان در والیــت پکتیــکا 

صــورت گرفتــه بــود.
وزیــر دفــاع امریــکا گفتــه مــرگ یاســین گــواه بــر ایــن اســت 
ــه  ــه گون ــاخته و ب ــام س ــام را بدن ــتانی اس ــه - تروریس ک
ــد، نمــی  ــرار مــی دهن ــاه را هــدف ق ــی گن ــردم ب قصــدی م

ــد«. ــرار کنن ــت ف ــگاه عدال ــد از پیش توانن

یک رهبر القاعده 
در حملۀ هوایی نیروهای امریکایی کشته شد

بازی های پیچیده در بدخشان

ضیافت دیپلماتیک 
به منظور تجلیل

 از نـوروز
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روســیه بــه زودی نشســِت چندجانبه یــی را 
ــور  ــن کش ــتان در ای ــایل افغانس ــورد مس در م
ــا  ــه ت ــه ک ــاِس آن چ ــر اس ــد. ب ــزار می کن برگ
بــه حــال در اختیــار رســانه ها قــرار گرفتــه، در 
ایــن نشســت از کشـــورهایی مثــل افغانســتان، 
هنــد، پاکســتان، ایــران و چنــد کشــور آســیای 
مرکــزی دعــوت شــده اســت. در همیــن حــال، 
روســیه از امریــکا نیــز بــه عنــوان اصلی تریــن 
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــایِل منطقه ی ــرف در مس ط
در ایــن نشســت دعــوت کــرده اســت. هرچنــد 
امریــکا شــرکت در ایــن نشســت را نپذیرفتــه، 
ــه  ــی ک ــر اقدام ــه از ه ــه ک ــًا گفت ــی تلویح ول
بــه جنــِگ ۱6ســاله در افغانســتان پایــان دهــد، 

ــد. ــتقبال می کن اس
 در همیــن حــال، به تازه گــی یــک جنــرال 
ارشــِد امریکایــی در اروپــا روســیه را بــه 
حمایــت از طالبــان متهــم کــرده و گفتــه 
ــان  ــرول طالب ــه گســترۀ کنت ــا توجــه ب اســت ب
ــود  ــال وج ــن احتم ــتان، ای ــوب افغانس در جن
ــن  ــه ای ــک ب ــال کم ــکو در ح ــه مس دارد ک
گــروه باشــد. جنــرال کورتیــس اســکارپاروتی، 
ــا،  ــو در اروپ ــای نات ــی نیروه ــده امریکای فرمان
ــای  ــه نیروه ــۀ کمیت ــوع را در جلس ــن موض ای
ــت:  ــرد. او گف ــان ک ــکا بی ــنای امری ــلِح س مس
"مــن اخیــراً شــاهد افزایــش نفــوذ روســیه بــر 
شورشــیاِن طالبــاِن افغانســتان بــوده  ام، کــه ایــن 
ــات،  ــطح ارتباط ــا در سـ ــوذ نه تنه ــش نف افزای
بلکــه شــاید در حــد تأمیــن منابــع نیــز باشــد". 
ــد  ــان می دهن ــض نش ــاراِت ضدونقی ــن اظه ای
ــدرت  ــان دو ق ــی می ــای داغ ــه کش وقوس ه ک
ــتان  ــالۀ افغانس ــِر مس ــر س ــی ب ــزرِگ جهان ب
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــان دارد و ت ــه جری و منطق
ــخ  ــی پاس ــۀ عقان ــه گون ــمکش ها ب ــن کش ای
ــِل  ــه راه ح ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــود، ب داده نش
ــراغ  ــتان س ــِگ افغانس ــرای جن ــی ب قانع کننده ی
شــود. همان گونــه کــه بارهــا تحلیل گــراِن 
سیاســی گفته انــد، جنــگ افغانســتان تنهــا 
یــک جنــِگ داخلــی و مربــوط بــه چنــد گــروه 
ــگ  تروریســتی و دهشــت افکن نمی شــود. جن
ــاد  ــان ابع ــین، چن ــال های پس ــتان در س افغانس

تــازه کســب کــرده کــه تقریبــًا بــه یــک کاِف 
ــوان  ســردرگم شــبیه شــده کــه به ســختی می ت
ســرنخ های اصلــی آن را تشـــخیص داد. از یک 
طــرف، در ایــن جنــگ گروه هــای تروریســتی 
دخیــل انــد کــه عمــًا بــا نیروهــای دولتــی در 
جنــِگ رویــارو قــرار دارنــد، امــا در کنــار ایــن 
ــازمان هایی  ــورها و س ــای مســلح، کشـ گروه ه
نیــز در ســطح منطقــه و جهــان وجــود دارنــد 
کــه بــه شــکلی از ایــن گروه هــا حمایــت 
ــه  ــود، ب ــع خ ــه مناف ــه ب ــا توج ــد و ب می کنن
آن هــا زمینــه می دهنــد کــه همچنــان بــه 

ــد.  ــه دهن جنــگ ادام
ــال  ــه ح ــا ب ــیه ت ــمِی روس ــع رس ــه موض البت
بــوده و  از گــروه طالبــان  عــدم حمایــت 
همــواره گفتــه اگــر تمـــاس هایی نیــز بــا 
ــتر  ــته، بیش ــروه داش ــن گ ــران ای ــی از س برخ
ــوده  ــتان ب ــگ افغانس ــکل جن ــل مش ــرای ح ب
ــی  ــن توضیح ــه چنی ــت ک ــی کیس ــت. ول اس
ــًا  ــه واقع ــود ک ــن ش ــد و مطمی ــی بدان را کاف
روســـیه در تأمیــن امنیــت افغانســتان و منطقــه 
ــی،  ــن وضعیت ــه چنی ــا توجــه ب تــاش دارد؟ ب
آیــا اظهــارات مقام هــای کشــور و به ویــژه 
ــف او  ــد تعری ــه می گوی ــوری ک ــس  جمه ریی
از دوســت و دشــمن مشــخص اســت، چقــدر 

می توانــد راهگشــا باشــد؟ 
کســانی  دردِ  بــه  فقــط  اظهاراتــی  چنیــن 
ــاوری  ــا خوش ب ــد ب ــه می خواهن ــورد ک می خ
تعریــِف  افغانســتان  دولــِت  کــه  بپذیرنــد 
روشــنی از دوســت و دشــمن دارد. دولــت 
افغانســتان ســال ها متهــم بــه ایــن بــوده 
ــمن  ــت و دش ــنی از دوس ــِف روش ــه تعری ک
نــدارد و بــه همیــن دلیــل، جنــگ افغانســـتان 
ــه  ــترش یافت ــام آوری گس ــورِت سرس ــه ص ب
ــه صــورِت  اســت. رییــس جمهــوری شــاید ب
خوش بینانــه بخواهــد کــه تعریفــی از دوســت 
ــورها و  ــا کش ــی آی ــد، ول ــه کن ــمن ارای و دش
ســازمان هایی کــه از گروه هــای تروریســتی 
بــه گونه هایــی حمایــت می کننــد نیــز در 
ــرداِن  ــا دولت م ــمن ب ــت و دش ــِف دوس تعری

هم نظرنــد؟ کشــور 

ــس  ــه ریی ــود آن ک ــا وج ــر، ب ــب دیگ  از جان
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــد ک ــوری می گوی جمه
ــمن دارد؛  ــت و دش ــنی از دوس ــِف روش تعری
ــن  ــه ای ــده ک ــده نش ــال دی ــن ح ــا ای ــی ب ول
تعریــف در عمــل خــود را نشــان دهــد. رییــس 
ــمول گرا  ــگاه ش ــه ن ــتر از آن ک ــوری بیش جمه
بــه دوســـت و دشــمن داشــته باشــد و آن 
ــف  ــور تعری ــِی کشـ ــع مل ــاس مناف ــر اس را ب
ــه دوســت و دشــمن نگاهــی  ــگاه او ب ــد، ن کن
تقلیل گرایانــه و بــه شــدت قــوم زده اســت. در 
ناامنی هــای شــمال مشــخص شــد کــه کی هــا 
در  کی هــا  و  زده  دامــن  را  جنگ هــا  ایــن 

ــد.  ــرده ان ــت ک ــه آن را مدیری ــِت صحن پش
صحنــۀ  در  افغانســتان  حــال،  همیــن  در 
ــه  ــن ب ــه دســت یافت ــق ب ــز موف ــی نی دیپلماس
اجمــاع جهانــی و منطقه یــی در راســتای مبارزه 
ــت.  ــده اس ــم نش ــی و تروریس ــا افراط گرای ب
ــتی  ــای تروریس ــان از گروه ه ــتان همچن پاکس
حمایــت می کنــد، ولــی ایــن کشــور بــه 
عنــوان حامــِی ایــن گروه هــا بــه صــورت 
ــون  ــرا؟... چ ــود. چ ــناخته نمی ش ــمی ش رس
واقعــًا دیپلوماســی افغانســتان، دیپلوماســی 
ــرای  ــته ب ــوده و نتوانس ــف ب ــد و ضعی ناکارآم
و  منطقه یــی  جــدِی  حمایت گــراِن  خــود 

ــت آورد. ــه دس ــی ب جهان
ــر  ــکو، ه ــت مس ــوع نشس ــت هایی از ن  نشس
ــرای حــِل  ــا ُحســن نیــت و ب قــدر هــم کــه ب
ــا  ــا ت ــود، ام ــزار ش ــی برگ ــای منطقه ی تنش ه
ــع  ــورِت قاط ــه ص ــتان ب ــه افغانس ــی ک زمان
گروه هــای  و  شورشــیان  برابــر  در  نتوانــد 
تروریســتی ابتــکار جنــگ را بــه دســت گیــرد، 
نتایــج آن بــه هیــچ صــورت بــه امنیــت و صلح 
در افغانســتان و منطقــه منجــر نخواهنــد شــد. 
ــچ صــورت حاضــر  ــه هی ــکا ب ــیه و امری روس
از  مشــترک  تعریــِف  بــه  کــه  نمی شــوند 
تروریســم برســند. ایــن دو کشــور منافــِع خــود 
را در منطقــه دنبــال می کننــد و بــه همیــن 
ــود  ــای خ ــرد و هدف ه ــه عملک ــز ب ــل نی دلی

ــد.  ــون ان ــدت مظن ــه ش ب
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احمـد عمران

کش وقوس ها 
میان دو قدرِت جهانی بر سِر افغانستان

 

نهادهــای  در  فســاد  از  گزارش هایــی  نشــِر  به تازه گــی   
ــد  ــه بای ــه ســاح هایی ک ــان ب ــز دسترســی طالب ــی و نی امنیت
ــای  ــد، نگرانی ه ــتان باش ــی افغانس ــربازان مل ــِت س در دس

شــدیدی را به بــار آورده اســت. 
ــه وارد  ــر بنیــاد گزارش هــا، برخــی مقامــات در پنتاگــون ب ب
ــازار  ــی در ب ــاح های امریکای ــادی از س ــِم زی ــردِن حج ک
ــۀ  ــدام زمین ــن اق ــه ای ــده اند ک ــم ش ــتان مته ــیاهِ افغانس س
ــب و  ــتِی طال ــروه تروریس ــلح و گ ــاِن مس ــِی مخالف دسترس

ــت. ــرده اس ــم ک ــاح ها را فراه ــن س ــه ای ــش ب داع
 امــا بــا این همــه، بســیاری ها در افغانســتان کنجکاوانــه 
می پرســند کــه چگونــه گــروه تروریســتی داعــش و طالــب 

ــد؟ ــت یافته ان ــات دس ــاح و مهم ــن س ــه ای ب
ــاد برخــی گزارش هــا کــه هــر از گاهــی از محــاِت  ــر بنی ب
ــای  ــی در نهاده ــراد خاین ــد، اف ــوش می رس ــه گ ــف ب مختل
امنیتــی و قطعــات نظامــی، ســاح و مهمــات را بــه شــکلی 
ــن  ــار ای ــه در کن ــند. البت ــان می فروش ــه طالب ــکال ب از اش
کــه  اســت  شــده  مطــرح  بارهــا  این هــم  گزارش هــا، 
بالگردهــای خارجــی بــه ســاحاِت زیــر کنتــرِل طالبــان فــرود 

ــاخته اند. ــز س ــلح و مجه ــان را مس ــده و آن آم
ــور  ــی کش ــای امنیت ــه نیروه ــد ب ــه بای ــی ک ــاح و مهمات س
برســد، درحالــی بــه طالبــان رســیده اســت کــه نظامیــاِن مــا 
ــزات  ــات و تجهی ــود مهم ــا کمب ــواره ب ــرد هم ــداِن نب در می
ــاِی برخــی  ــد. امــا حــاال کــه گزارش هــا پ ــوده  ان ــه رو ب روب
مقام هــای امریکایــی را در رســاندِن ایــن ســاح و مهمــات 
ــث  ــن بح ــانند، ای ــش می کش ــم داع ــا ه ــان و ی ــه طالب ب
دلیــل  همیــن  بــه  و  می نمایــد  بغرنج تــر  و  پیچیده تــر 
ــوان گفــت کــه جنــگ افغانســتان، شــانه و شــاخه های  می ت
ــأله را در  ــن مس ــی ای ــت. وقت ــرده اس ــدا ک ــماری پی بی ش
ــاح و  ــان س ــه طالب ــم ب ــا ه ــا روس ه ــه گوی ــارِ این ک کن
ــرای  ــتناکی ب ــتاِن وحش ــم؛ داس ــد، بگذاری ــات می دهن مهم
ــن در حالی ســت کــه مــردم  افغانســتان ترتیــب می شــود! ای
ــت های  ــه سیاس ــا این هم ــان ب ــد آیندۀش ــتان نمی دانن افغانس
پیچیــده و تــو در تــوِی کشــورها و سیاســت مداراِن راه گــم، 

ــه کجــا کشــانده خواهــد شــد.  ب
ــه  ــاح هایی ک ــه س ــا ب ــاِن دولت  ه ــِی مخالف ــث دسترس بح
کشــورهای حامــی بــه دولت هــای تحــِت حمایت شــان 
کمــک می کننــد، بحــِث تــازه  نیســت و بارهــا در افغانســتان، 
ــاده  ــی افت ــن اتفاق عــراق، ســوریه و کشــورهای مشــابه چنی
اســت. مســلمًا تجهیــزات نظامــی، بــه دلیــِل رشــد بازار ســیاه 
ــِت  ــه دس ــی ب ــلحه، به راحت ــروش اس ــادِی ف ــق اقتص و رون
مخالفــان می رســد؛ امــا حــاال در افغانســتان ایــن قضیــه هــم 
بُعــد اقتصــادی و هــم بُعــد سیاســی یافتــه و همیــن مســأله 

پیچیده تــر می کنــد.   را 
ــرای فرســتادِن  ــکا ب ــه امری ــی ک ــارد دالری ی ــای میلی هزینه ه
ســاح و مهمــات بــه افغانســتان روی دســت گرفتــه اســت، 
ــِض  ــیاه بازِی مح ــال س ــِن ح ــی و در عی ــک بی مدیریت در ی
انبــارِ  بــه  افغانســتانی،  ـ  امریکایــی  برخــی حلقه هــای 
ــزرگ  ــان راه کــج کــرده و ایــن خیانتی ســت ب مهمــاِت طالب
کــه در حــِق مــردم افغانســتان و امریــکا صــورت می گیــرد. 
ــه  ــتان ب ــازی در افغانس ــه ب ــد ک ــان می ده ــاق نش ــن اتف ای
ــان  ــود، جری ــر می ش ــه فک ــزی ک ــیاه تر از آن چی ــب س مرات
ــامِ  ــزای نظ ــۀ ارکان و اج ــردِن هم ــرق ک ــاِل غ دارد و در ح
موجــود اســت. متأســفانه دولــت افغانســتان چنــان در 
خدمــِت برنامه هــای گمراه کننــده قــرار گرفتــه و فســاد 
چنــان در نهادهــای امنیتــی و سیاســِی کشــور افزایــش یافتــه 
ــا حســاِب  ــت ت ــوان یاف ــی را نمی ت ــچ مرجع ــه هی اســت ک
آن را دریابــد. آن چــه کــه می توانیــم بگوییــم ایــن اســت کــه 
ــن  ــتان در ای ــِت افغانس ــم دول ــای خارجــی و ه ــم نیروه ه
مــورد مقصرنــد و ایــن تقصیــر زمانــی برجســته تر می شــود 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــا حلقه های ــِت م ــم در دول ــه می بینی ک
ــات  ــاح و مهم ــاندِن س ــد و رس ــمنان کار می کنن ــِع دش نف
ــان و داعــش، یکــی از  ــرای طالب ــف ب ــای مختل ــه طریق ه ب

ــود. ــمرده می ش ــا ش ــِف آن ه وظای
ــالم  ــح و س ــِت صال ــک دول ــا ی ــه م ــا زمانی ک ــن، ت بنابری
ــای  ــۀ نهاده ــاِت الزم را در هم ــا اصاح ــیم ت ــته باش نداش
ــن  ــر ای ــم ب ــاورد، نمی توانی ــود بی ــی به وج ــی و ملک نظام
ــن  ــط چنی ــم و فق ــق آیی ــکات فای ــایر مش ــکل و س مش
دولتی ســت کــه می توانــد بســاط ســیاه بازی هاِی رایــج 

ــند.  در کشــور را برچیـ

طالبان از کجا 
به اسلحه و مهمات دست می یابند؟
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ــی  ــای منطقه ي ــِل تنش ه ــرای ح ــت و ب ــن ني ــا ُحس ــه ب ــم ك ــدر ه ــکو، هرق ــت مس ــوع نشس ــت هايی از ن نشس
برگــزار شــود، امــا تــا زمانی كــه افغانســتان به صــورِت قاطــع نتوانــد در برابــر شورشــيان و گروه هــای تروريســتی 
ــر  ــه منج ــتان و منطق ــح در افغانس ــت و صل ــه امني ــورت ب ــچ ص ــه هي ــج آن ب ــرد، نتاي ــت گي ــگ را به دس ــکار جن ابت
نخواهنــد شــد. روســيه و امريــکا بــه هيــچ صــورت حاضــر نمی شــوند كــه بــه تعريــِف مشــترک از تروريســم برســند. 
ــه عملکــرد و هدف هــای خــود  ــز ب ــه هميــن دليــل ني ــال می كننــد و ب ايــن دو كشــور منافــِع خــود را در منطقــه دنب

ــد ــون ان ــدت مظن به ش
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بعــد از یــک مــدت بدخشــان رفتــم، والیتــی کــه 
ــود و در  ــات ب ــگ و ادبی ــرِف فرهن روزگاری مّع
گذشــته اســمش بــا صلــح و ثبــات گــره خــورده 
ــری دارد؛  ــوای دیگ ــروز آب و ه ــا ام ــود، ام ب
ــوه  ــروی با لق ــوان نی ــه عن ــی ب ــی مذهب افراط گرای
ــم از  ــونت و تروریس ــدۀ راه خش ــوار کنن و هم
ــوان  ــه عن ــان ب ــنگیِن طالب ــور س ــو و حض یک س
ــاط  ــت نق ــی در اکثری ــِل افراط گرای ــروی بالعف نی
بدخشــان از ســوی دیگــر، امیدهــای مردمــان این 
والیــت را منتهــی بــه ناامیــدی کــرده اســت. فعًا 
افراط گرایــی مذهبــی در بدخشــان همــه کارۀ 
میــدان اســت، امــروز دیگــر در بدخشــان خبــری 
از عالمــان قدیــم نیســت، آنــان یــا از ایــن جهــان 
رفته انــد و یــا از خطابــه و موعظــه افتاده انــد 
ــتان  ــازه وارداِن پاکس ــه ت ــی را ب ــدان مذهب و می
ــر و  ــز تکفی ــه ج ــه ب ــی ک ــازه واردان ــد؛ ت داده ان
ــری را  ــی« راهِ دیگ ــی و عین ــته گرایی »ذهن گذش
ــازه واردان در  ــن ت ــه رســمیت نمی شناســند. ای ب
ــان  ــارت طالب ــی ام ــی برپای ــاز رویای ــن ف بلندتری
ــرای  ــد و ب ــر می پرورانن ــش را در س ــا داع و ی
بــردن بدخشــان بــه ایــن ســمت لحظــه شــماری 
می کننــد. اینــان هرچیــزی کــه از جنــس تاریــخ، 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــای انســانی ک ــگ و ارزش ه فرهن
ــن و  ــی دی ــردود و ناف ــد را م ــا باش ــن جغرافی ای
ایمــان دینــداران می داننــد. بــه عنــوان نمونــه، در 
بهــار ســال جــاری همــه از مذهبــی تــا ســلفی بــه 
ــار طبیعــت را  ــوروز« و به ــک صــدا »جشــن ن ی
کفــری و مجوســی خواندنــد و کســانی کــه ســال 
نــو را بــه یــک دیگــر تبریــک می گوینــد را کافــر  
ــه صــورت  ــر ســایۀ نظــام ب ــان در زی ــد. این گفتن
گســترده فعالیــت کــرده و مــردم را بــر ضــد نظــام 
ــان کســانی   کنونــی دعــوت می کننــد، در نظــر آن
ــزدور  ــر و م ــد کاف ــن نظــام کار می کنن ــه در ای ک

یهــود و نصــارا هســتند.
طالبــان بدخشــان از پاکســتان و رهبــران طالبان در 
آن کشــور دســتور می گیرنــد؛ امــا خــود را بــرای 
مــردم »مجاهــد« معرفــی کــرده انــد تــا »طالــب«؛ 
چــون هنــوز هــم در میــان مــردم بدخشــان 
ــن  ــه همی ــود دارد. ب ــی وج ــد طالبان ــۀ ض روحی
ترتیــب، مردمانــی کــه در مناطــق زیــر ادارۀ 
ــان  ــی آن ــر دلیل ــه ه ــد؛ ب ــه ســر می برن ــان ب طالب
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــب نمی دانن را طال
طالبــان بدخشــان ســال پــار نامــۀ ماعمــر را در 
ــوم  ــا معل ــد. بعده ــردم خواندن ــه م ــد ب ــاز عی نم
شــد کــه ماعمــر دوســال پیــش از ایــن »نامــه« 

ــرده اســت. ــوت ک ف
هــم اکنــون بیــش از صــد جنگ جــوی خارجــی 
که اغلب از کشــورهای »ازبیکســتان، تاجیکســتان، 
ایغــور چیــن، چیچیــن و پاکســتان و...« بــا 
ــور  ــان حض ــی در بدخش ــتردۀ مال ــات گس امکان
ــان  ــه بدخش ــی ب ــۀ قاچاق ــه گون ــان ب ــد. این دارن
ــان  ــا آن آورده شــده و بعدهــا خانواده های شــان ب
پیوســتند و هــم اکنــون در »درۀ خســتک« مســکن 
ــاح  ــه اصط ــی ب ــد مال ــد.  درآم ــده ان ــن ش گزی
ایــن جهادگــران خارجــی در بدخشــان هــم 
ــان  ــه طالب ــود ک ــه می ش ــت، گفت ــان نیس یک س
ازبیکســتانی و چیچنــی و پاکســتانی زنده گــی 
بســیار مجلــل دارنــد و کمتــر از دالــر امریکایــی 
ــند،  ــمت نمی شناس ــه رس ــری را ب ــزی دیگ چی
امــا برخــی دیگرشــان بویژه طالبــان تاجیکســتانی 
ــا  ــد و حت ــه دارن ــاده فقیران ــوق الع ــی  ف زنده گ
ــل  ــردم مح ــه از م ــوند ک ــور می ش ــی مجب گاه
نفقــۀ خانــوادۀ شــان را مطالبــه کننــد تــا از 
گشــنه گی نمی رنــد. پول هایــی هــم کــه بــه 
ــرد،  ــرار می گی ــتان ق ــان ازبیکس ــت رس طالب دس
ــود و  ــل می ش ــاد منتق ــه فیض آب ــتان ب از ازبیکس
از ایــن طریــق بــه دســت آنــان می افتــد. یکــی از 
فرماندهــان تبعــۀ ازبیکســتان در جــواب ســوالی 
ــت  ــا بدس ــما از کج ــول را ش ــه پ ــن هم ــه ای ک
می آوریــد، در حالــی کــه دوســتان دیگرتــان 
ــاج  ــوردن محت ــان خ ــه ن ــتانی ها و...( ب )تاجیکس
انــد؛ گفتــه اســت کــه تاجــران مــا در ازبیکســتان 
ــاد  ــه فیض آب ــد و ب ــع می کنن ــا را جم ــن پول ه ای
انتقــال می دهنــد و از آن جــا بــه دســت مــا 

می رســد. خانواده هــای طالبــان خارجــی نیــز بــه 
گونــۀ رســمی از طریــق جــادۀ کابل-بدخشــان به 
ــًا  ــن والیــت توســط موترهــای لوکــس و اغلب ای
ــه  ــود ک ــه می ش ــوند و گفت ــل می ش ــی منتق دولت
ــه  ــی از کندزب ــر خارج ــر  نف ــال ه ــر انتق در براب
ــذ  ــی اخ ــر امریکای ــزار دال ــل ه ــان حداق بدخش

شــده اســت. 
ــع  ــه منب ــل ب ــا تبدی ــه تنه ــان ن ــگ بدخش جن
درآمــد بــرای همــه شــده اســت، بلکــه زنده گــی 
ــت. از  ــامان داده اس ــر و س ــز س ــا را نی خیلی ه
برخــی نماینــده گان بدخشــان در پارلمــان گرفتــه 
ــران  ــم، قاچاق ب ــتۀ قدی ــان بازنشس ــا فرمانده ت
ــا برخــی فرماند هــان برحــال  مــواد مخــدر و حت
ــز  ــال نی ــهردارهای برح ــوال ها و ش ــی، ولس امنیت
ــد  ــود می برن ــگ س ــن جن ــت از ای ــن والی در ای
و از تــۀ دل تــداوم ایــن جنــگ را خواهــان انــد. 
ــی  ــۀ برخ ــان امنی ــه فرماند ه ــود ک ــه می ش گفت
ولســوالی ها بــه صدهــا نیــروی مســلح غیــر 
ــده  ــده ش ــا دی ــد. باره ــار دارن ــی در اختی قانون
اســت، همیــن کــه دســتور تبدیلــی ایــن فرمانــده 
ــود،  ــادر می ش ــری ص ــای دیگ ــه ج ــز ب از مرک
دیــری ناگذشــته در ایــن شــهر همــه چیــز  تغییــر 
ــه  ــه ب ــردی ک ــه مج ــده ب ــن فرمان ــورد. ای می خ
ــتش  ــر دس ــراد زی ــه اف ــت، ب ــری رف ــای دیگ ج
دســتور می دهــد کــه در نبــود او شــهر را ناامــن 
کنیــد تــا بــه وســاطت مــردم دوبــاره به این شــهر 
بــاز گــردم. همیــن کــه شــهر بــرای چنــد روزی 
از ادارۀ فرمانــده جدیــد برآمــد، مــردم دوبــاره بــه 
ــان بازگشــت  ــرده و خواه ــه ک ــت مراجع حکوم
ــن  ــدۀ قدیمــی می شــوند. ای ــان فرمان مجــددِ هم
بــازی تاکنــون چندین بــار در چندیــن شهرســتان 
ــی  ــت مل ــت.  امنی ــده اس ــرار ش ــان تک بدخش
ــن  ــری در چنی ــاد دیگ ــر نه ــه ه ــبت ب ــه نس ک
وضعیــت مســوولیت عمــدۀ را بــه دوش دارد، در 
ــِم  ــت. نی ــه نیس ــرِف قضی ــک ط ــا ی ــن بازی ه ای
کارمنــدان امنیــت بدخشــان بــا دولــت هســتند و 
نیــِم دیگــرش هــم بــا دولــت و هــم بــا طالبــان. 
ــه  ــرد ک ــم می گی ــاد تصمی ــن نه ــر ای ــی اگ یعن
ــردی را جهــت  ــد و ف ــان نفــوذ کن ــان طالب در می
ــرد  ــان می فرســتد، ف ــه جمــع آن ــت ب کار و فعالی
ــع  ــه جم ــیدنش ب ــش از رس ــده، پی ــتاده ش فرس
ــدان  ــان گــزارش اش از ســوی برخــی کارمن طالب

امنیــت بــه طالبــان می رســد. همیــن کــه او 
ــان  ــه دســت طالب ــناد ب ــا اس ــت، ب ــه محــل رف ب

می افتــد و کشــته می شــود.
ــم  ــی ه ــش مل ــای ارت ــب نیروه ــن ترتی ــه همی ب
در ایــن والیــت کــه بــه دفــاع از مــردم بدخشــان 
ــان را در  ــد، بیشــترین وقت ش ــده ان ــتخدام ش اس
ــد.  ــان می گذرانن ــان طالب ــا فرماند ه ــی ب چانه زن
خواســت  برزگ تریــن  چانه زنی هــا  ایــن  در 
شــان از طالبــان ایــن اســت کــه وقتــی ســربازان 
نیروهــای ارتــش را بازداشــت می کنیــد، بــه 
دیگــرش کار نداریــم، تــاش کنیــد کــه ســربازان 
ــان  ــدران این ــون پ ــید، چ ــان« را نکش ــتو زب »پش
مثــل شــما در جنــوب مصــروف جهــاد بــا کفــار 
ــت  ــن والی ــه ای ــوراً ب ــا مجب ــان گوی ــتند. این هس

ــد. فرســتاده شــده ان
ــم  ــردم محــل ه ــا م ــن بازی ه ــر رو، در ای ــه ه ب
بی تقصیــر نیســتند، اکثریــت آنــان نیروهــای 
ــۀ دل  ــتند و از ت ــه هس ــان در منطق ــۀ طالب خفت
ــا در  ــد. حت ــا می کنن ــان دع ــروزی آن ــرای پی ب
ــدر و  ــه پ ــودم ک ــاهد ب ــانی را ش ــان کس بدخش
بــرادرش توســط طالبــان در جنــوب کشــور 
ــاز  ــه س ــان ب ــا خودش ــت؛ ام ــده اس ــهید ش ش
طالبــان می رقصنــد و پیوســته بــا آنــان در ارتبــاط 
ــد.  ــبز می خوانن ــان ســرود س ــرای آن هســتند و ب
ــان  ــردم بدخش ــت م ــان اکثری ــروه در می ــن گ ای
مشــروعیت عــام و تــام دارنــد؛ مشــروعیتی 
ــد  ــر ض ــاد ب ــال های جه ــدان در س ــه مجاه ک
نیروهــای ارتــش ســرخ داشــتند. طالبان بدخشــان 
ــای  ــه گروه  ه ــان ب ــتند، آن ــت نیس ــم یک دس ه
ــن گروه هــا از  ــد و ای گونه گــون تقســیم شــده ان
ســوی هرکــس ایجــاد شــده اســت. حتــا شــماری 
از فرماند هــان امنیــۀ بدخشــان نیــز از کاروان 
ــاخته  ــب س ــروه را طال ــک گ ــده و ی ــب نمان عق

ــد. ــان کنن ــادا حمایت ش ــا در روز مب ــد ت ان
ــه آوردن  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــر تقدی ــه ه ب
صلــح و ثبــات در ایــن والیــت در جــود مقامــات 
محلــی ایــن والیــت کار ســاده یی نیســت. چــون 
ــزء از  ــان ج ــی در بدخش ــات محل ــت مقام اکثری
مشــکل کنونــی بــه شــمار می رونــد. بــه هــررو، 
را  هول نــاک  خبــر  می خندنــد،  کــه  »آنانــی 

ــد.« نشــنیده ان
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منیـژه  بانـو  از  اسـت  تازه یـی  پژوهـش  قانـون،  و  ۹3 سـال رسـانه 
باختری که از نشـانی انتشـارات سـعید به نشـر رسـیده و سـیر فراز و 

فـرود رسـانه ها در افغانسـتان را بـه بررسـی گرفتـه اسـت.
ایـن کتـاب در 5۱۲ بـرگ بـه نشـر رسـیده و در فصل هـای جداگانـه 
و  رسـانه گران  و  رسـانه ها  تـاش  و  تـپ  سـده  یـک  بـه  نزدیـک 
حکومت هـای افغانسـتان در پیونـد بـه رسـانه و قوانیـن رسـانه یی را 

بـه واکاوی گرفتـه اسـت.
بانـو باختـری ایـن پژوهـش را بـا گفته یـی از بیهقـی آغـاز کـرده کـه 
گفتـه اسـت: و در تاریخـی که می کنم سـخنی نرانم کـه آن به تعصبی 
و تزیـدی کشـد و خواننـده گان ایـن تصنیـف گوینـد شـرم بـاد ایـن 

را. پیر 
ایـن کتـاب حـال و احـوال سیاسـی، کنـش و فعالیـت رسـانه ها و 
قانـون از زمـان امـان اهلل خـان تـا دورۀ حکومـت داری حامدکـرزی را 
بـه بررسـی گرفته اسـت کـه بانـو باختری در ایـن پژوهـش از روش 

کتاب خانه یـی و میدانـی اسـتفاده بـرده اسـت.
بانـو باختـری در یادداشـتی نوشـته اسـت: در سـال ۱3۸۴ بـه ایـن 
صرافـت افتـادم کـه تمـام قوانینـی را کـه در عرصـۀ مطبوعـات و 
رسـانه ها در افغانسـتان تـا آن روز توشـیح شـده بودنـد، بـه گونـۀ 
قوانیـن  بـه جمـع آوری  منظـور  ایـن  بـه  کنـم؛  بررسـی  مقایسـه یی 
و اسـناد آغـاز کـردم. در آن روزگار دریافـت متـون قوانیـن دشـوار 
و وقت گیـر بـود. بارهـا بـه کتاب خانه هـای عامـه و دانشـگاه کابـل 
رفتـم و بـا ورق زدن ده هـا کتـاب و روزنامـه اسـناد مـورد نیـاز خـود 
را گـرد آوردم؛ امـا فرصـت نبشـتن و پژوهـش بـه دالیـل مصروفیتم 
در کار هـای اداری، فراهـم نگردیـد. مسـوولیت های کاری ام در مرکـز 
تعـاون افغانسـتان و تدریـس در دانشـگاه کابـل و پـس از آن هـم، 
پیوسـتن بـه وزارت خارجۀ افغانسـتان، تـا اوایل سـال ۱3۹۴، مانع به 

فرجـام رسـاندن ایـن مأمـول شـد.
کـه  هنگامـی  اسـت:  شـده  یـادآورده  یادداشـت  ایـن  ادامـۀ  در  او 
می خواسـتم کارم را دوبـاره آغـاز کنم، متوجه شـدم کـه کار در حوزۀ 
رسـانه  ها به گونۀ چشـم گیر سـامان گرفته اسـت؛ قوانین بار ها منتشـر 
شـده و در منابـع گونه گون از جمله در وب سـایت ها قابل دسـت رس 
انـد و کارشناسـانی هـم روی ایـن سـوژه کار کـرده و ده هـا کتـاب و 
مقالـه در ایـن زمینـه بـه نشـر رسـیده اند. به ایـن دلیل تصمیـم گرفتم 
تـا بیشـتر بـه متـن تاریخـی کـه قوانین بـر بسـتر آن شـکل گرفته اند، 
بپـردازم و بـا توجـه بـه ایـن متـن، بـه پژوهش گسـترش رسـانه ها و 
آمـوزش رسـمی و دینامیـک ایجادشـده میـان ایـن دو، سـیر تحوالت 
حقوقی در فضای فرهنگی-سیاسـی افغانسـتان و چگونه گی پیشـرفت 
ایـن رونـد از نظام هـای بسـته و توتالیتر به سـوی تکثر و دموکراسـی، 
بپـردازم و زمینه هایـی را کـه در آن هـا آزادی بیـان و آزادی رسـانه ها 
شـکل گرفته انـد، تعریـف کنـم. به بیـان دیگـر، در این کتـاب، تاش 
مـن بـر این بوده تا بیشـتر خط توسـعۀ رسـانه ها و قوانین رسـانه یی و 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی را از نخسـتین قانون اساسـی افغانسـتان 
)۱3۰۱( و نخسـتین نظام نامـۀ مطبوعات افغانسـتان )۱3۰3( در دوران 
شـاه امـان اهلل خـان تـا تصویب قوانیـن آزادی گـرا در عصـر حکومت 
حامـد کرزی تشـریح کـرده بـه گونه هایی سـیر تحول رسـانه ها، نظام 
آمـوزش و پـرورش و تطـور قانون هـای مرتبـط به حوزۀ رسـانه یی را 

در کنـار هـم بگذارم. 
بانـو منیـژه باختـری هم چنـان نگاشـته اسـت: کار مـن بـدون شـک 
تاریخ  نویسـی نیسـت و نـه سـر چنیـن کاری را داشـته ام؛ بـا ایـن هم، 
تـاش ورزیـده ام تـا مهم تریـن رویدادهـای هـر دوره را بـه گونه یـی 
کـه یـک تصویـر عمومی نسـبت به وضعیـت رسـانه یی و فرهنگی آن 
دوره ارایـه کننـد، برگزینـم به همین دلیـل، در این کتـاب رویدادهای 
حوزه هـای  در  ویـژه  بـه  گونه گـون  مسـایل  و  نشـده  درج  زیـادی 
اقتصـاد، سیاسـت خارجـی، دیپلوماسـی رسـانه یی و تأثیـرات عوامل 
عـوض  در  نشـده اند.  بررسـی  داخلـی  رویدادهـای  بـر  بین المللـی 
در  کـه  سیاسـیی  شـاخصه های  و  فرهنـگ  و  آمـوزش  مؤلفه هـای 
مصـادره و یـا توسـعۀ رسـانه ها و سیاسـت فرهنگی سـهم داشـته اند، 
رسـمی  پالیسـی های  آن،  بـر  افـزون  گرفته انـد.  قـرار  توجـه  مـورد 
دولت هـا، سـنجش هویـت رسـانه ها از جامعـۀ پیش مدرن افغانسـتان 
تـا هویـت آن هـا در عصر حاضر، ارتباطات مشـارکتی و کار شـعوری 
خبرنگاران و کنش گران رسـانه یی و سـیر پیشـرفت حقوقی رسـانه ها 

بررسـی شـده اند.
 ۱35۰ سـال  در  باختـری  واصـف  اسـتاد  فرزنـد  باختـری  منیـژه 
خورشـیدی، در شـهر کابـل دیده به هسـتی آشـنا کـرد و آموزش های 
آغازین و دانشـگاهی خود را در همین شـهر به پایان رسـانده اسـت. 
او سـال های درازی بـه عنوان اسـتاد در دانشـگاه کابل مصـروف بوده 
و در سـال های پسـین مأموریت هـای دیپلماتیـک در وزارت خارجـه 

نیز داشـته اسـت.
منیـژه باختـری در کنـار کارهای پژوهشـی، در بخش نوشـتن داسـتان 
و نقـد داسـتان نیز کارهـای انجام و نقدهـای او با نام »شـهرنوش« در 

روزنامـۀ مانـدگار و نشـریات دیگـر به چاپ رسـیده اند.

ACKU
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رهبـران ۲7 کشـور عضـو اتحادیـۀ اروپا، ۲5 مـارچ ۲۰۱7، 
شـصتمین سـالروز تأسـیس اتحادیـۀ اروپـا را در شـهر روم 
تجلیـل کردنـد. ایـن تجلیـل در حالـی صـورت گرفـت که 
یکی از قدرتمندترین کشـورهای اروپایی و پنجمین اقتصاد 
جهـان، یعنـی کشـور بریتانیـا، در ایـن جشـنواره حضـور 
نداشـت؛ زیـرا بریتانوی هـا در  ۲3 جـون ۲۰۱6 میـادی 
مطابـق 3 سـرطان ۱3۹5 خورشـیدی، پـای صندوق هـای 
رای رفتنـد و بـر عضویـِت خویـش در آن اتحادیـه نقطـۀ 
پایـان گذاشـتند. رای مـردم بریتانیـا مبنـی بـر خـروج از 
اتحادیـۀ اروپـا که بـه "برگزیت" مشـهور گشـت، عاوه بر 
این کـه تاش هـای حـدود شـصت سـال سیاسـت مداران و 
اندیشـمنداِن ایـن قاره را شـدیداً زیر سـوال بـرد، روِح تازه 
بـه مـوج اسـتقال طلبی یی کـه در سـال  های اخیـر در اروپا 
ایجـاد شـده، دمیـد. موجـی کـه اخیـراً بـا تشـدید بحـران 
پناه جویـان و بـاال گرفتـن اختـاف و تضـاد بیـن اعضـای 
اتحادیـۀ اروپـا، با تقویـت احزاب راسـت گرا ادامـه یافته و 
عاوتـًا رکـود اقتصادی و تعبیر خدشـه دار شـدن حاکمیت 

ملـی بریتانیـا، آن را مشـتعل تر سـاخته اسـت. 
بـه  اروپایـی،  کشـورهای  میـان  ذات البینـی  تضادهـای 
سـده های گذشـته برمی گـردد. ایـن قـاره در طـول سـالیان 
متمـادی شـاهد نبردها و کشـمکش های فروان بوده اسـت؛ 
چـه ایـن کشـمکش ها ریشـه در تفوق طلبی قبیله یی داشـته 
یـا کشـمکش ها بـر سـر بنـادر و منابع طبیعـی یا نبـرد میان 
شـاهان و امپراتوری هـا و کشـورهای بـزرِگ آن قـاره بـوده 
اسـت. طوری کـه گفتـه می شـود، اروپـا منطقه یی اسـت که 
کلیـۀ دگرگونی هـای عمـدی فرهنگی، اقتصـادی، فن آوری، 
سیاسـی، اجتماعی و امنیتی از رنسـانس گرفته تا جنگ های 
سـی سـاله، انقـاب صنعتی، عصـر روشـن گری، انقاب ها 
گذرانـده  پشـت سـر  را  بین المللـی  بـزرگ  و جنگ هـای 
متفاوتـی،  مقیاس هـای  در  قـاره  ایـن  مختلـِف  نواحـی  و 
بـر حسـب نزدیـک و دوری تحـت تأثیـر ایـن تحـوالت 
در  فرهنگ سـازی ها  و  هنجارسـازی ها  گرفته انـد.  قـرار 
آن  از  اروپایـی  کلـی  عنـوان  تحـت  اگرچـه  منطقـه  ایـن 
یـاد می شـود، الکـن فرآینـد جامعه پذیـری در چهارچـوب 
اتریـش،  پـروس،  روس،  نظیـر  گوناگـون  امپراتوری هـای 
شـکل گیری  اسـت.  بـوده  متفـاوت  عثمانـی  و  هنگـری 
اروپـای بعـد از جنـگ جهانـی و تقسـیِم آن بـه دو بخـِش 
شـرقی و غربـی، هریـک از واحدهـای سیاسـی مسـتقر در 
متفاوتـی در معـرض جامعه پذیـری،  بـه شـیوه های  را  آن 
فروپاشـی  داد.  قـرار  فرهنگ سـازی ها  و  هنجارسـازی ها 
کمونیسـم و دیـوار برلیـن، از بیـن رفتـن پـردۀ آهنیـن و 
مختلـِف  رونـد جهانـی شـدن، جوامـع  تشـدید  باالخـره 
اروپایـی را بـا مسـایل جدیـد هویتـی روبـه رو سـاخت بـه 
گونه یـی کـه برخـی از  اقـوام بـه دنبـال مرکزیت زدایـی از 
دولـت کان در تـاش بـرای یافتن هویت گم شـدۀ خویش 
برآمدنـد. آن هـا جوامعی بودنـد که به دالیل عدیـده،  فرآیند 
ملـت و دولت سـازی را طـی نکردنـد؛ لـذا بـه صورت های 
مسـالمت آمیز و نیـز خشـونت بار، حرکت گریـز از مرکز را 

آغـاز نمودنـد. )قـوام، ۱3۸۹(
این کـه بریتانوی هـا چـرا رای بـه تـرک از اتحادیـۀ اروپـا 
دادنـد، پرسشی سـت کـه در ادامـۀ ایـن مقالـه مختصـراً آن 
را تحلیـل و  از البـه الی نقـل قول هـا و واقعـاِت تاریخـی 
تضـاد  از  عبـارت  کـه  عامـل  چهـار  و  می کنیـم  بررسـی 
فرهنگـی ـ هویتـی، دیدگاه هـای مختلف سیاسـی – امنیتی، 
بررسـی  اسـت،  اقتصـادی  رکـود  و  پناهجویـان  بحـران 

می کنیـم.

الـف- تضادهـای هویتـی ـ فرهنگـی:  صاحب نظـران 
و اروپاشناسـان بـه ایـن باورنـد کـه جامعـۀ اروپـا همـواره 
ایـن  و  اسـت  بـوده  مبتـا  هویتـی  کشـمکش های  در 
کشـمکش های هویتـی میراثی سـت کـه از قرون گذشـته به 
ایـن قـاره باقـی مانـده و جامعۀ اروپـا هم در میـان اعضای 
بـا مسـایل  نیـز در رونـد گسـترش در شـرق  و  قدیمـی 
هویتـی فراوانـی مواجـه شـده اسـت. بـا وجود آن کـه برای 
نخسـتین بار اشـکال دولـت – ملت هـای مـدرن در اروپـا 
ظهـور کـرد و در حقیقـت، اروپـا مکانـی بـود کـه در آن 
حاکمیت هـای ملـی مسـتولی شـده بودنـد، الکـن صحبـت 
و  اسـتقال  تـا عمـًا  اروپایـی سـبب گردیـد  از هویـت 
حاکمیـت جداگانـۀ سـنتی واحدهای سیاسـی مختلف اروپا 
نادیـده گرفته شـده و در حقیقـت مفاهیم مزبـور بازتعریف 
شـوند. تحـت ایـن شـرایط، حرکـت از اسـتقال واحدهـا 
و  حاکمیت هـا  تداخـل  و  متقابـل  وابسـته گی  سـوی  بـه 
مرزهـای  برداشـتن  کام،  یـک  در  و  سیاسـت گذاری ها 
حقوقـی، سیاسـی و ایدیالـوژی برحسـب شـدت و ضعف 
تعصبـات ملـی و گرایش های ناسیونالیسـتی و شوونیسـتی، 
واکنش هـای هویتـی متفاوتـی را  بـه همـراه داشـته اسـت. 

ن(  )هما
بریتانوی هـا بـه این عقیـده بوده اند که در هـر حالت هویت 
آن هـا نبایـد صدمـه ببینـد. اما هویـت و امنیِت اروپـا از نظر 
رهبـران فرانسـه در ورای مسـایل دیگـری نهفتـه می باشـد. 
امـروز هسـتۀ اصلـی هویـت و امنیـت اروپا از نظـر رهبران 
فرانسـه، تشـکیل واحـدی اسـت کـه قـدرت عمـل داشـته 
باشـد )بـوزان و ویـور، ۱۸۸(. پـس دیـده می شـود کـه حد 
اقـل دو دیـدگاه متفـاوت میـان بریتانیا و فرانسـه ریشـه در 
عمـق مسـایل فرهنگی - هویتـی دارد و تحمـل فرهنگ ها، 
و  زبان هـا  هنجارهـا،  ارزش هـا،  سـمبول ها،  سـنت ها، 
از  بسـیاری  شــهـــرونداِن  بـرای  گوناگـون  قومیت هـای 
جــــوامــــع اروپایـی بسـیار دشـوار و در پـــاره یی از 

مــــوارد، غیـر قابـل تـــحمل بوده اسـت )قـوام، ۱3۸۹(.  
آن گونـه کـه پال تیلـور در کتاب خـود تحت عنـوان "پایان 
همگرایـی اروپایـی" بـه آن اشـاره می نماید و یـا حتا اعام 
قاطعانـۀ عـدم امـکان تبدیل شـدن هویت بین الدولـی آن به 
یـک هویـت فراملی با تجـارب همگرایـی اروپایـی چندان 
از  بریتانوی هـا  ُکل،  در   .)۱3۸۹ )کیانـی،  نیسـت  سـازگار 
این کـه فرانسـوی ها و آلمانی هـا تصمیـم بگیرنـد و اینـان 
مجبـور بـه تبعیـت شـوند، ناراضـی بودنـد. متـل مشـهور 
انگلیسـی اسـت کـه مي گویـد بدبختـِی خودخواسـتۀ مـا، 
بهتر از خوشـبختی وارداتی فرانسـوی اسـت )خانعلی زاده، 
۱3۹5/5/5(. بنابریـن بریتانوی هـا که سـخت شـیفتۀ هویتی 
فرهنگـی خویش هسـتند، بـه مشـکل می تواننـد اتحادیه یی 
را کـه در آن شـرکای اروپایی شـان ـ ماننـد آلمان و فرانسـه 
و از آن سـوی اتانتیـک، ایـاالت متحـدۀ امریـکاـ  بـر امور 
اشـراف داشـته باشـند را قبول نمایند. بنابراین، آن ها صدای 
اسـتقالیت را در فرصتـی کـه برای  شـان مسـاعد گردیـد، 
بلنـد نمودنـد. ایـن صـدای اسـتقالیت کـه بسـیاری بـه آن 
بـاور نداشـتند و گمـان نمی کردنـد کـه ذهنیـت بریتانوی تا 
ایـن حـد علیـه اروپایی هـا گرایـش نمـوده باشـد، در اولین 
جلسـۀ پارلمـان بریتانیـا پـس از رای بـر خـروج واضـح 
گردیـد؛ طوری کـه پارلمـان بریتانیا در اولین جلسـه اش بعد 
از اعـان نتایـج رای مـردمِ آن کشـور مبنـی بـر خـروج از 
اتحادیـۀ اروپـا، روی موضـوع خـروج و عوامـِل آن بحـِث 
نتایـج  از  کـه  اعضایـی  اکثریـت  و  نمـود  یک ونیم سـاعته 
رای گیـری راضـی بودنـد و مثال هـای گوناگـون هویتـی و 
فرهنگـی را بیـان می کردنـد و می افزودنـد کـه دادگاه اروپـا 
بـر تمـام اقدامـات قضایِی ما مداخلـه می کرد و این مسـأله، 
هویـت فرهنگـی و ملـِی مـا را به شـدت صدمـه زد. مـردم 
بـه خـروج رای دادنـد و رای مـردم بایـد احتـرام شـود، اما 
بایـد در مذاکـرات بعـدی روی سـهم بیشـتر و امتیـاز بهتـر 
از اتـحادیــۀ اروپـا بـا شـرکای خویـش، پافشـاری کنیـم 

BBC TV, ۲7/6/۲۰۱6(.(

ب ـ دیدگاه هـای امنیتـی متفـاوت: موضوعـات امنیتـی و 
دفاعـی، یکـی از مسـایل مهـم و اساسـی اسـت کـه میـان 
بریتانیـا و شـرکای اروپایی شـان بـار بـار سـبب مشـاجرات 
لفظی و تنش های جدی شـده اسـت. اختـاف دیدگاه ها در 
خصـوص موضوعات سیاسـت خارجـی و امنیتی مشـترک 
در اتحادیـۀ اروپـا و سـازوکار ارتبـاط اتحادیـۀ اروپــــــا 
و اتـــحادیـــۀ اروپــــای غـــربی، یکی از پیچیده تــرین 
مشـکات رونـــد وحـدت اروپاسـت )خالـوزاده، ۲65(. 
چنـد مسـأله از ایـن پیچیده گی هـای مهم عبارت از تشـکیل 
ارتـش مسـتقل اروپایی، مبـارزه علیه تروریسـم و نقش ناتو 
می باشـد؛ طوری کـه ایـن ارتـش بـرای منافـع این قـاره در 
داخـل و علیـه تهدیـدات امنیتـی در خـارج داخـِل اقـدام 

شـود، خصوصـًا بعـد از این کـه از اوایـل قرن بیسـت ویکم 
تهدیـدات امنیتـی و نفـوذ دهشـت افگن های بین المللـی در 
ایـن قـاره شـدت یافته و شـاهد ده هـا حادثۀ تروریسـتی در 

پهنـای این قـاره بـوده ایم. 
امـا بریتانوی هـا مخالـف تشـکیل ارتـش اروپایـی بـه شـما 
می رونـد. بـه اعتقـاد آن هـا، موضوعـات دفاعـی در قلـب 
اعـزام  تصمیـم  و  دارد  جـای  کشـورها  ملـِی  حاکمیـت 
نیروهـای خدماتـی و بانـوان بـه عملیات هـای نظامـی و بـه 
انداختـن جان شـان، دولت هـای ملـی را در مقابـل  خطـر 
عضـو  دولت هـای  می کنـد.  پاسـخ گو  ملـی  پارلمان هـای 
اتحادیـۀ اروپـا بایـد در مسـیرهایی سـازمان دهی شـود کـه 
اعضـا سـهِم خـود از بـار سـنگین وظایـف ناتـو را تقبـل 
کننـد و چهارچوبی که مشـابه آن در دسـترس اسـت، ایجاد 
نشـود. کشـورهای اروپایـی قـادر خواهنـد بـود بـه هنـگام 
ضـرورت، از توانایی هـای خود بهره جوینـد و نهایت آن که 
اتحادیـۀ اروپـای غربـی بیـش از اتحادیـۀ اروپـا تأمین کنندۀ 
اسـاس همکاری هـای دفاعـی اروپاسـت )همـان،۲6۹(. بـه 
همیـن ترتیـب، در مبـارزه بـا تروریـزم دیـدگاه متفـاوت 
میـان کشـورهای بـزرگ اروپـا و ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
بـروز نموده اسـت. دولـت بـوش در اسـتراتژی امنیت ملی 
خـود، سـدۀ بیسـت ویکم را بـرای ملـت امریـکا و متحدان 
سـاح های  هـدف  را  آن هـا  و  خوانـده  مخاطره آمیـز  آن، 
کشـتار جمعـی از سـوی دولت  هـای یاغـی و سـازمان های 
تروریسـتی اعـام کـرده اسـت. در ایـن سـند، بـه موقعیت 
برتـر نظامـی، سیاسـی و اقتصـادی ایـاالت متحـده مریـکا 
اشـاره شـده کـه نشـان از برتری طلبی و تـاش امریکا برای 
تثبیـت نظـام هژمونـِی خـود دارد. بـر همیـن اسـاس، بوش 
عملیـاِت پیش دسـتانه را سـازوکار مناسـبی بـرای مقابلـه با 
تهدیـدات تروریـزم دانسـت. در اسـناد اسـتراتژی امنیـت 
ملـی امریـکا در سـال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰6 وجـود تروریـزم 
جهانـی از بزرگ تریـن تهدیـدات پیـش  روی ایـن کشـور 
عنـوان شـده اسـت. اروپـا نیز برداشـت مشـابهی بـا امریکا 
را در خصـوص تهدیـدات امنیـت بین المللی از خود نشـان 

می دهـد.
 بـرای شناسـایی تهدیـد تروریـزم از دیـدگاه اتحادیـۀ اروپا 

می تـوان سـه مرحلـه را مـورد توجه قـرار داد: 
در مرحلـۀ اول، بیانیه هـای اتحادیـۀ اروپـا بی درنـگ پـس 
از حمـات ۱۱ سـپتمبر، بـر تهدیـدی کـه توسـط امریـکا 
بـه  عنـوان یـک تهدیـد جهانـی نسـبت بـه جوامـع بـاز و 
مردم سـاالر مطـرح شـد، تأکیـد کردنـد. هم زمان بـا افزایش 
اقدامـات اتحادیـۀ اروپا در شناسـایی گروه های تروریسـتی 
و خلـع سـاح کـردن آن هـا، ایـن گروه هـا به عنوان بخشـی 
از یـک تهدیـد جهانـی و نمایش دهنده گان تهدیـدی بیرونی 
تلقـی شـدند. تأکید اصلـی در این مرحله، بر تهدیدی نسـبتًا 
نامتمایـز و وسـیع بـا ماهیتـی جهانـی نسـبت بـه پایه هـای 

سیاسـی، قانونـی، اجتماعـی و اقتصـادی اتحادیـۀ اروپـا و 
دولت هـای عضـو آن بـود.

در مرحلـۀ بعـد، پذیـرش اسـتراتژی امنیتـی اروپـا در سـال 
۲۰۰3، نشـانه یی از درک متمایزتـر از تهدیـد را بـا خـود 
بـه همـراه داشـت. اسـتراتژی امنیتـی، تروریزم را بـه  عنوان 
تهدیـدی کـه هـم بُعـد داخلـی و هـم بُعـد خارجـی دارد، 
توصیـف می کنـد. ایـن تعریـف، بـا حفـظ ماهیـت جهانـی 
و خارجـی تهدیـد، تهدیـدات تروریسـتی را دارای منشـای 
داخلـی مهمی می داند. اسـتراتژی امنیتـی، همچنین تروریزم 
تسـلیحات  بـه  ویـژه  بین المللـی  تهدیـدات  دیگـر  بـا  را 
سـازمان یافته  جرایـم  و  نـاکام  دولت هـای  کشـتارجمعی، 

پیونـد می دهـد. 
مرحلـۀ سـوم بعـد از حمـات جـوالی ۲۰۰5 لنـدن آغـاز 
شـد. ایـن مرحلـه، شـکل کامـِل خـود را زمانـی پیـدا کـرد 
جـوالی  حمـات  بـه  واکنـش  در  اروپایـی  شـورای  کـه 
۲۰۰5 لنـدن، تـا حدی اسـتراتژی ضـد تروریسـتی اتحادیۀ 
اروپـا را در ۱6 - ۱5 دسـمبر آن سـال پذیرفـت. اسـتراتژی 
تروریـزم  توسـط  اعمال شـده  تهدیـدات  بـر  ضدتروریـزم 
داخلـی از طریـق بنیادگرایـی و به کارگیـری تروریسـت ها 
عنصـری  اسـتراتژی،  ایـن  دارد.  تأکیـد  اروپـا  داخـل  در 
جدیـد را بـه تعریـف مشـترک می افزایـد. بنابرایـن، تهدیـد 
بیـش از پیـش داخلی شـده اسـت و توجیه بیشـتری را برای 
تروریسـت  هـا فراهـم می کنـد. ویژه گـی متمایزتـِر آخریـن 
مرحلـه از تعریـف تهدیـد تروریـزم بـرای اتحادیـۀ اروپـا، 
گوناگونـی و تنوع آن اسـت. )سـجادپور و جهانـی، ۱3۸۹(
در قسـمت گسـترش ناتـو بـه طـرف شـرق، بریتانوی هـا 
بازهـم نظـر متفـاوت داشـتند کـه نمی خواسـتند تـا ارتـش 
اروپایـی جاگزیـن ناتـو شـود، آن هـا به کشـورهای کوچک 
ایـن قـاره نیـز اهمیتی زیاد قایل شـوند و آن کشـورها را در 

تصمیم گیری هـای کان دخیـل سـازند. 
یـا  ادغـام و  ایـن اجـاس،  نکتـۀ مهـم و اسـتراتژیک در 
عـدم ادغـامِ اتحادیـۀ اروپـای غربـی در اتحادیـۀ اروپـا بود 
کـه مجـدداً مـورد اعتـراض بریتانیـا قـرار گرفت. اسـتدالل 
بریتانیـا از نظـر فنـی ایـن بـوده اسـت کـه چهـار عضـو 
اتحادیـۀ اروپـا شـامل سـویدن، فنلنـد، اتریـش و ایرلنـد به 
عنـوان کشـورهای بی طـرف محسـوب گردنـد و نمی تـوان 
انتظـار داشـت در جزییـاِت دفاعـی وارد شـوند  از آن هـا 
)خالـوزاده، ۲66(. بریتانوی هـا به خوبـی می دانسـتند کـه در 
ارتـش اروپـا نـکاِت قـوت و ابتـکارِ عمل بیشـتر به دسـِت 
تحـوالت  درحالی کـه  می بـود؛  فرانسـوی ها  و  آلمانی هـا 
جهـان، دخالـت ناتـو در کشـورهای حـوزۀ بالکان، شـمال 
افریقـا و سـایر جهان نشـان دهندۀ آن بود که ایـاالت متحدۀ 
امریـکا بیشـتر بـه برنامه هـای بریتانیـا رای تأییـد مـی داد و 
در حقیقـت، بریتانوی هـا طـراح برنامه هـای کان بوده انـد.

بخش نخسـت

حامد علمی
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تمــدن ایــن منطقــه چــه چیزهایــی را تقدیــم اســام 
ــرده  ــذب ک ــام ج ــی را از اس ــه چیزهای ــرد و چ ک

اســت؟
ــث،  ــه در عرصــۀ حدی ــی ک ــای متعارف ــر کاره ــاوه ب ع
ــل  ــای قاب ــی از کاره ــده، یک ــا ش ــایر بخش ه ــه و س فق
تأمــل و مهمــی کــه صــورت گرفتــه ایــن اســت کــه نــوع 
قرائــت عقانــی، عقل محــور یــا عقل پســند از دیــن 
ــه  ــد شــده اســت، البت ــه تولی ــن منطق ــای ای توســط علم
وقتــی عقل پســند مــی گوییــم، عقــل بــه مقیــاس دانــش 
ــه معنــای مــدرن آن. ــه عقــل ب همــان روزگار اســت و ن

مثــًا اگــر عرصــۀ کام را در نظــر بگیریــد، جریــان 
ماتریدیــه کــه در بیــن اهــل ســنت عقل گراتریــن جریــان 
ــت  ــه اســت، و مرکزی ــب معتزل ــه  مکت ــک ب اســت، نزدی
ــدی  ــوده اســت. ابومنصــور ماتری ــه ب ــن منطق آن در همی
ــا  ــد، حت ــن حوزه ان ــی از همی ــای حنف و بســیاری از علم
ــه  ــار مذهــب ب ــان چه ــخ اســام می ــی در تاری ــه حنف فق
ــز  ــود و مرک ــناخته می ش ــه ش ــن فق ــوان عقل گراتری  عن
ــان  ــت. در جه ــه اس ــن منطق ــم همی ــی بازه ــه حنف فق
ــزرگ  ــش ب ــگ دارد و بخ ــش کمرن ــت نق ــرب حنفی ع
بخــش  دیگــر،  ســوی  در  غیرحنفی انــد.  عرب هــا 
ــد  ــب حنفی ان ــرو مذه ــرب پی ــلمان غیرع ــی از مس بزرگ
ــه  ــه ب ــت. در مقایس ــدی اس ــان ماتری ــب کامی ش و مکت
ــب  ــی و مکت ــه حنف ــارز فق ــی ب ــر، ویژه  گ ــب دیگ مکات

ــت. ــی اس ــش عقان ــدی گرای ماتری
ــه  ــن منطق ــای ای ــم علم ــان می بینی ــوزۀ عرف دوم، در ح
شــایانی  کمــک  اســامی  عرفــان  بــرای شــکوفایی 
کرده انــد. شــما در میــان عرب هــا بــه ایــن انــدازه 
عــارف نمی بینیــد و از چهره هــای معــروف در ایــن 
ــای  ــره ه ــایر چه ــت و س ــی اس ــن عرب ــا اب ــه تنه زمین
ــه  ــد ک ــن منطقه ان ــه ای ــق ب ــان متعل ــوزۀ عرف ــدۀ ح برازن
ــا  ــا عین القضــات ت ــه ت ــن بلخــی گرفت از موالناجال الدی
ــی و  ــام غزال ــهروردی، ام ــهاب الدین س ــراق ش ــیخ اش ش

ــا. ــن چهره ه ــال ای امث
زمانــی کــه بــه فلســفه می نگریــد، بازهــم عیــن موضــوع 
ــه  ــق ب ــام دار متعل ــفۀ ن ــادی از فاس ــمار زی ــت. ش اس
ــه می شــوند، عــرب یکــی دو  ــن منطق ــی ای حــوزۀ تمدن
ــوب  ــان ابویعق ــه از قدمای ش ــهور دارد ک ــوف مش فیلس
کنــدی و از متأخرین شــان ابــن رشــد اســت؛ امــا در ایــن 
منطقــه مثــًا فارابــی، ابــن ســینا، خواجــه نصیرتوســی و 

ــد. ــدرا و...می رس ــا ماص ت
ــن  ــا دســتگاه حاکــم چــه نقشــی در ای سیاســت و ی

ــد؟ ــا کرده ان ــه ایف زمین
ــۀ  ــک مقول ــه ی ــت همیش ــن و سیاس ــۀ دی ــوالً رابط معم
پیچیــده بــوده. منظــور مــا از دیــن و سیاســت در 
این جــا بُعــد نظــری و انتزاعــی آن نیســت کــه در حــوزۀ 
می شــود،  مطــرح  انتی سکوالریســم  و  سکوالریســم 

بلکــه منظــورم از ایــن مــورد رابطــه میــان دو نهــاد اســت، 
ــه از  ــطح جامع ــه در آن در س ــادی ک ــدرت و نه ــاد ق نه
دیــن نماینده گــی می شــود. گاهــی روابــط ایــن دو 
ــی  ــت و گاه ــتی اس ــازگاری و آش ــر در س ــا همدیگ ب
ــه  ــِت متارک ــات حال ــی اوق ــمنی و گاه ــاد و دش در تض
و آتش بــس اســت. در تاریــخ مــا در ایــن زمینــه تجربــۀ 
ــه وجــود دارد کــه  ناهمگــون و ناهماننــدی در ایــن زمین
شــبیه ایــن تجربــه در اروپــا و کشــورهای مختلــِف دیگــر 
ــا و  ــۀ فقه ــا رابط ــر م ــه اگ ــا روی هم رفت ــده، ام ــم ش ه
ــنت  ــل س ــخ اه ــم، در تاری ــر بگیری ــت را در نظ حکوم
ــد.  ــا حکومــت اجتنــاب می کردن فقهــا اغلــب از تقابــل ب
یعنــی رابطــۀ دشــمنی وجــود نداشــته، امــا انتقــاد وجــود 
داشــته اســت. شــخص امــام ابوحنیفــه از خلفــای وقــِت 
ــراض  ــان اعت ــر عملکردهای ش ــرده و ب ــاد ک ــود انتق خ
ــد،  ــه بوده ان ــم همین گون ــر ه ــای دیگ ــته و بعضی ه داش
امــا ایــن اعتراضــات مــوردی اســت نــه این کــه رویکــرد 
آنــان رویکــرد ضــد حکومــت و نظــام بــوده باشــد و بــه 
ــن  ــرف دار ای ــان ط ــند. همۀش ــوده باش ــدازی ب ــر بران فک
بودنــد کــه اســتقرار و ثبــات در جامعــه باشــد و از طریــق 
ــم  ــان ه ــون آن زم ــود و قان ــاده ش ــون پی ــت قان حکوم
فقهــی بــوده کــه آنــان طــرح و پیــاده می کردنــد. از ایــن 
ــۀ  ــاد رابط ــن دو نه ــان ای ــه می ــت ک ــود گف ــاظ می ش لح

ــی وجــود داشــته اســت. تکمیل
ــه  ــن زمین ــا در ای ــا حکومت ه ــه آی ــگاه این ک ــا از ن ام
ســرمایه گذاری کردنــد و بــرای رشــد آن کمــک کردنــد، 
ــته گی  ــوع بس ــن موض ــرد. ای ــوان ک ــی نمی ت ــی کل حکم
ــت  ــر حکوم ــع تاریخــی خــاص، و ه ــر مقط ــه ه دارد ب
پرونــدۀ جداگانه یــی دارد. در تاریــخ شــنیده اید کــه 
ســلطان محمــود غزنــوی بــرای رشــد شــعر و ادب 
کارهــای زیــادی انجــام داده، بــا آن کــه خــود محمــود از 
ــی در  ــات فارس ــا ادبی ــوده ام ــژاد ب ــاری ترک ن ــاظ تب لح
ــات  ــن ادبی ــادی رســیده و ای ــه شــکوفایی زی عصــر او ب
ــون توجــه ســلطان محمــود اســت. در حــوزۀ فکــر  مدی
دینــی، زمانــی کــه بــه دورۀ ســلجوقیان می رســید، 
توجــه زیــادی را می بینیــد کــه نظام الملــک و ســایر 
ــادی  ــدارس زی ــد؛ م ــان می دهن ــت نش ــان آن وق حاکم
را تأســیس می کننــد و بودجــه از صنــدوق حکومــت 
بــرای ایــن بخــش می دهنــد و در همیــن زمــان بــه علمــا 
ــد و  ــا راه می دهن ــه درباره ــان را ب ــد و آن ــه می کنن توج
ــد. ــا می گذارن ــار آن ه ــی را در اختی ــای مهم موقعیت ه
ــر  ــام فخ ــًا ام ــه مث ــد ک ــاهیان می بینی در دورۀ خوارزمش
رازی مــورد توجــه خــاص پادشــاه وقــت قــرار می گیــرد 
ــی  ــزت خاص ــی از ع ــا جام ــان موالن ــان تیموری و در زم
ــه همــه خاصــه در  برخــوردار اســت. طبیعــی اســت ک
ــیار  ــان بس ــون این ــوند، و چ ــره نمی ش ــد چه ــن چن ای
ــده  ــت ش ــتر ثب ــخ بیش ــان در تاری ــهورند، نام های ش مش

اســت.
تــا  می کردنــد  کوشــش  حکومت هــا  روی هم رفتــه، 
علم پــرور و ادب پــرور و هنرپــرور باشــند، و این هــا 
تمــدن  شــکوفایی  در  نقشــی  کــه  حکومت هایی انــد 
بخواهیــم  اگــر  کــه  می کردنــد  درک  و  داشــته اند 
ــت  ــن اس ــۀ آن ای ــم، الزم ــد دهی ــه را رش ــدن منطق تم
ــد. از  ــی رشــد کنن ــوم دین ــات و عل ــر، ادبی ــه در آن هن ک
ایــن لحــاظ بعضــی حکومت هــا پرونده هــای بســیار 
درخشــانی دارنــد و بعضی هــا کوتاهــی کردنــد و بعضــی 
ــات و  ــم امکان ــا ه ــتند و ی ــاور نداش ــا ب ــا ی حکومت ه
ــی  ــی داد، چــون دوره های ــازه نم ــان اج ــرایط سیاسی ش ش
هــم بــوده اســت کــه جنــگ و ناامنی هــای داخلــی زیــاد 
ــه  ــا توج ــا حکومت ه ــده ت ــبب گردی ــا س ــده، و این ه ش

ــد. ــری نکنن ــی و فک ــایل علم ــه مس ــادی ب زی
قســمی کــه اشــاره فرمودیــد، در دوره هــای مختلــف 
ــا  ــاختن نظامیه ه ــه س ــت ب ــی دس ــای سیاس نظام ه
ــد  ــت رش ــهمی در جه ــد و س ــی زدن ــدارس دین و م
ــد  ــود بگویی ــد. می ش ــا کردن ــدن ایف ــکوفایی تم و ش
کــه کــدام مــدارس در کــدام دوره هــا در ایــن زمینــه 

ــته اند؟ ــده داش ــش برازن نق
اگــر رونــد تاریخــی را در نظــر داشــته باشــیم، دورۀ 
ــاص  ــرمایه گذاری خ ــه س ــت ک ــی اس ــلجوقیان دوره ی س
روی مســایل فکــری به ویــژه مســایل دینــی شــده، منتهــا 
فکــری کــه در آن دوره تولیــد شــده، یکــی از شــاخه های 
مکتــب اهــل رأی اســت کــه شــاخۀ اشــعری اســت کــه 
ــل رأی  ــه و اه ــا معتزل ــی ب ــم تقابل های ــاخه ه ــن ش ای
ــث  ــل حدی ــا اه ــی ب ــم تقابل های ــتند و ه ــدی داش ماتری
ــروزه  ــاظ ام ــن لح ــتند. از ای ــری داش ــای قش و گرایش ه
ــای  ــی از کاره ــود دارد. بعض ــادی وج ــای متض داوری ه
تمجیــد  نظامیه هــا  به ویــژه ساخت وســاز  ســلجوقیان 
ــلجوقیان از  ــه س ــد ک ــم معتقدن ــماری ه ــد و ش می کنن
ــد  ــوع ســاختار بســته را ایجــاد کردن ــک ن ــق ی ــن طری ای

ــد. ــاد را گرفتن ــری و اجته ــد فک ــو رش و جل
داوری کــردن در ایــن بخــش یــک بحــث جداگانــه 
ــل  ــد قاب ــن رون ــر ای ــی تأثی ــاظ تاریخ ــا از لح ــت ام اس
ــط  ــدارس توس ــن م ــه ای ــی ک ــت و از زمان ــکار نیس ان
ــت  ــد، وضعی ــاده ش ــان نه ــلجوقی بنی ــای س حکومت ه
نهادینه یــی شــکل گرفــت کــه بعدهــا ادامــۀ آن بــه 
ــلجوقیان  ــد از س ــد؛ بع ــی مان ــدی باق ــای بع امپراتوری ه
ــد را  ــه رون ــداد ک ــت ن ــی به دس ــکار خاص ــس ابت هیچ ک
تغییــر بدهــد و تنهــا کاری کــه کردنــد، همیــن بــود کــه 

ــند. ــداوم بخش ــد و ت ــظ کنن ــد را حف رون
از ســوی دیگــر، مــا شــاهد داســتان تنــدروی دینــی 
ــه  ــم ک ــم بپرس ــتیم. می خواه ــی هس ــا افراط گرای و ی
ــن حــوزه  ــی اندیشــه های افراطــی در ای از چــه زمان
به ویــژه افغانســتان وارد شــد و در ایــن زمینــه ســهم 

ــوده اســت؟ ــه ب ــلمانان چه گون ــلمانان و غیرمس مس
افراط گرایــی بــه دو معنــی شــناخته می شــود. یکــی 
معنــای خاصــی اســت کــه مــا از زمــاِن طالبــان و القاعــده 
ــد  ــه چن ــد اســت و ب ــًا جدی ــدۀ کام ــک پدی ــم و ی داری
دهــۀ اخیــر ارتبــاط می-گیــرد، از ایــن لحــاظ طبیعی ســت 
کــه ایــن فکــر کامــًا بیگانــه اســت. ایــن فکــر از بیــرون 
ــای  ــر و گروه ه ــه در مص ــده و ریش ــا آم ــای م از مرزه
جهــادی تکفیــری دارد کــه در دوران جهــاد بــه پاکســتان 
آمدنــد و از ایــن طریــق بــا شــهروندان افغانســتان ارتبــاط 
برقــرار کردنــد و از ایــن آدرس توانســتند بــذر ایــن افــکار 

را بپاشــند.
ــه  ــا ُرخ داده ک ــۀ م ــی در منطق ــول تاریخ ــک تح ــا ی ام
ــکار بیشــتر  ــوع اف ــن ن ــرای ای ــه را ب ــن، زمین ــه نظــر م ب
مســاعد ســاخته اســت. ایــن تحــول ایــن اســت کــه مرکــز 
ــن  ــیده و ای ــا فروپاش ــد از تیموری ه ــه بع ــی منطق تمدن
فروپاشــی دالیــل سیاســی داشــته اســت. روی کار آمــدن 
صفوی هــا در یــک قســمت منطقــۀ مــا، پیشــروی تزارهــا 
بــه ســمت آســیای میانــه و از هــم پاشــیدن مناطــق 
ماوراءالنهــر در اثــر آن، و از یــک طــرف دیگــر ضعــف و 
زوال امپراتــوری اســامی در هنــد بعــد از آمــدن اســتعمار 
ــۀ  ــه منطق ــوده ک ــی ب ــورد از دالیل ــد م ــن چن ــا. ای بریتانی
ــه و از پیشــروی و پیشــگامی  ــکوفایی انداخت ــا را از ش م
ــک  ــن وارد ی ــد از ای ــا بع ــته اســت. در نتیجــه، م بازداش
فــاز تاریخــی دیگــر می شــویم. ایــن مرحلــه، عبــارت از 
حالــت تدافعــی گرفتــن مدنیــت مــا اســت، مدنیتــی کــه 

ــس  ــد و ح ــت می ده ــود را از دس ــس خ ــه نف ــاد ب اعتم
ــوم،  ــار، هج ــرض فش ــرف در مع ــر ط ــه از ه ــد ک می کن
ــن  ــه ای ــی ک ــرار دارد. زمان ــف ق ــقوط و ضع ــه، س حمل
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــر مدنیت ــود و ه ــم می ش ــه حاک روحی
ــا و دریچه هــای خــود  ــه رو شــود دروازه ه ــت روب وضعی
ــراس دارد. در  ــون ه ــدد، چ ــا می بن ــه روی بیگانه ه را ب
ــک  ــی ی ــا بیگانه هراس ــی و ی ــی دیگرهراس ــن حالت چنی
ــه  ــا ک ــه تنه ــی رود و ن ــن م ــاد از بی اصــل اســت و اعتم
بــه غیــر اعتمــاد نــدارد کــه بــه خــود هــم اعتمــاد نــدارد.
در ایــن مقطــع، نوعــی از گرایــش و یــا فکــر دینــی بــاب 
ــه بیشــتر هویت محــور  ــد ک ــدا می کن می شــود و رواج پی
ــی  ــد تدافع ــه بیشــتر بُع ــان عناصــری ک ــه هم اســت و ب
دارد، متمرکــز می شــود. تجســِم آن را مــا در قرائــت 
ــام  ــخ اس ــدی در تاری ــان دیوبن ــم، جری ــد می بینی دیوبن
ــه  ــم ب ــم ک ــرد و ک ــکل می گی ــه ش ــد ک ــبه قارۀ هن در ش
افغانســتان می آیــد و بــه مناطــق آســیای میانــه کم وبیــش 
ــن  ــع جایگزی ــد در واق ــب دیوبن ــد. مکت اثرگــذاری می کن
ــدی می شــود  ــاف، ماتری ــی اهــل ســنت، احن ــب قبل مکت
و ایــن چیــزی کــه در دو ســدۀ اخیــر اتفــاق افتــاده، بــه 
ــه، تدافعــی و  نظــر مــن چــون ایــن قرائــت محافظه کاران
ــل  ــب اه ــه مکت ــتر ب ــباهت بیش ــت، ش ــور اس هویت مح
ــه در حجــاز  ــه آن چــه ک ــث دارد، و شــبیه اســت ب حدی
ــرای این کــه بعدهــا  ــوده و بســتری شــده ب و عربســتان ب
ــل  ــب اه ــا مکت ــاف و ی ــب احن ــن مکت ــه بی ــی ک فاصله ی
ــدا  ــش پی ــت، کاه ــود داش ــری وج ــات قش رأی و جریان
کنــد و زمانــی کــه جریانــات افراطــی از مصــر و جهــان 
ــب  ــن مکت ــط ای ــی توس ــای قبل ــد، زمینه ه ــرب آمدن ع

ــود. ــده ب ــاعد ش ــان مس برای ش
ــان  ــی می ــه تضادهای ــت و چ ــی چیس ــکار افراط اف
اندیشــۀ تمدنــی مــا و جریانــات جدیــد وجــود دارد؟
ــا و  ــۀ م ــه در منطق ــری ک ــان فک ــی می ــای اساس تضاده
ــم  ــوۀ فه ــی در نح ــود دارد، یک ــد وج ــات جدی جریان
نصــوص دینــی اســت. در ســنتی کــه مــا از نیــاکان خــود 
بــه ارث برده ایــم، زمینــه بــرای تأویــل و توجیهــات 
نــص دینــی بســیار وســیع اســت؛ جاهایــی تأویــل 
ــا  ــی و ی ــل فقه ــه تأوی ــی ب ــاز دارد و جاهای ــی نی عرفان

ــت. ــاز اس ــی نی کام
در مکتــب اهــل حدیــث و جریانــات قشــری کــه از بیرون 
آمــده، ظاهرگرایــی غالــب اســت و مجــال بــرای تفســیر و 
تأویــل چندانــی نیســت، تأویــل کــه اصــًا وجــود نــدارد 
و آن چــه کــه بــه  نــام تفســیر یــاد می شــود؛ یــک تفســیر 
ــه  ــت. ب ــی اس ــم عقل ــدون میکانیس ــطحی و ب ــی، س لفظ
 ایــن خاطــر فهــم دینــی در آن جاهــا خشــک و ســطحی 

ــت. ــی از تفاوت هاس ــن یک ــود. ای می ش
ــل  ــا تعام ــِت م ــه در مدنی ــت ک ــن اس ــر ای ــاوت دیگ تف
ــًا  ــت و اســتقبال از آن، مث ــف مدنی ــا شــاخه های مختل ب
اســتقبال از هنــر، فلســفه، شــعر و ادب و... بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه، مجــال داشــته و آغــوش ایــن فکــر و 
ایــن مدنیــت بــه  روی شــان بــاز بــوده اســت. امــا در فکــر 
ــات  ــفه، ادبی ــر، فلس ــا هن ــمنی ب ــوع دش ــک ن ــی ی افراط

ــده می شــود. ــگ دی ــا فرهن ــا ب پیشــرفته و حت
ــش  ــال پی ــد س ــه چن ــوی ک ــندۀ فرانس ــور روا نویس الی
ــگ«، او در  ــدون فرهن ــۀ ب ــام »زمان ــه  ن ــته ب ــی نوش کتاب
ایــن کتــاب پدیــدۀ بنیادگرایــی دینــی را تحلیــل کــرده و 
ــتیزانه  ــان فرهنگ س ــرد بنیادگرای ــه رویک ــت ک ــه اس گفت
اســت و فرهنــگ را بــه رســمیت نمی شناســند، به همیــن 
خاطــر اســت کــه آنــان در افغانســتان مجســمه های بــودا 
ــه  ــتند ک ــر می خواس ــا در مص ــد و حت ــر کردن را منفج
ابوالهــول و االهــرام را نیــز منفجــر کننــد؛ امــا مــردم مصــر 
آنــان را اجــازه ندادنــدـ ولــی تفکــر افراط گرایــان چنیــن 
چیــزی بــود. حــاال هــم می بینیــد کــه داعــش در مناطقــی 
ــد،  ــدا می کن ــت پی ــه آن دس ــوریه ب ــراق و س ــه در ع ک
آثــار باســتانی را از بیــن می بــرد و دســت به ویرانــی 
ــتیزی  ــان فرهنگ س ــه هم ــا هم ــد. این ه ــهرها می زن ش
و هویت ســتیزی اســت کــه در ایــن عرصــه طالبــان، 
ــن  ــه های ای ــترک اند و ریش ــه مش ــده هم ــش و القاع داع
ــث  ــل حدی ــری اه ــب قش ــه مکت ــردد ب ــم برمی گ کار ه

ــته اند. ــردی را داش ــن رویک ــام چنی ــخ اس ــه در تاری ک
ــل  ــاظ تعام ــن لح ــا از ای ــۀ م ــری منطق ــب فک ــا مکت ام
ــی  ــانی و مدن ــای انس ــام پدیده ه ــا تم ــدل ب ــیار معت بس

ــت. ــرده اس ــک ک ــده کم ــن پدی ــد ای ــه رش ــته و ب داش
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مجلــس ســنا وزیــران دفــاع ملــی و امــور داخلــه و 
رییــس عمومــی امنیــت ملــی را در پیونــد بــه حملــه 
ــا  ــش ن ــردار داوود و افزای ــی س ــفاخانه نظام ــر ش ب

امنــی فــرا خوانــد.
ــد  ــاج محم ــی، ت ــاع مل ــر دف ــی وزی ــداهلل حبیب عب
ــس  ــه و معصــوم ســتانکزی ریی ــر داخل جاهــد وزی
ــورد  ــرای پاســخ گویی در م ــی ب ــت مل ــی امنی عموم
چگونگــی حملــه بــر شــفاخانه ســردارداود در 
ــنا  ــس س ــل( مجل ــنبه )6حم ــک ش ــت روز ی نشس

ــدند. ــر ش حاض
ــف  ــه ضع ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــای حبیب آق
اســتخباراتی و کشــفی در حملــه بــر شــفاخانه نظامی 
ــی های  ــت: "بررس ــته گف ــود داش ــردارداود وج س
ــوز  ــا هن ــورد ت ــن م ــاب در ای ــت ی ــات حقیق هی
ــتقامت،  ــه اس ــأت در س ــن هی ــده و ای ــل نش تکمی
مهاجمــان از کجــا آمــده بودنــد، چــرا غفلــت 
ــره داران  ــووالن و پهی ــرا مس ــه و چ ــورت گرفت ص

می کنــد". کار  کرده انــد،  غفلــت 
بــه گفتــۀ وی، هرکســی کــه در ایــن حملــه غفلــت 
ــد  ــه اش ــور ب ــس جمه ــتور ریی ــه دس ــد ب کرده ان

ــاع  ــد و وزارت دف ــد ش ــوم خواهن ــازات محک مج
ملــی در ایــن راســتا لحــاظ کســی را نخواهــد کــرد.
ــاع  ــد کــه بخــش کشــفی وزارت دف ــد ورزی او تأکی
ــتای آوردن  ــت و در راس ــه اس ــی مواج ــا کمبودات ب
اصاحــات در ایــن بخــش بــه زودی تصمیــم گرفتــه 

خواهــد شــد.
ــر داخلــه گفــت کــه ایــن  ــاج محمــد جاهــد وزی ت
وزارت هیــچ گونــه مســوولیتی در ایــن حملــه 
نداشــته و تشــکیات تامیــن امنیــت شــفاخانه 
ــه کاری  ــدا از حیط ــًا ج ــردارداوود کام ــی س نظام

ایــن وزارت اســت.
ــی در  ــت مل ــس امنی ــتانکزی ریی ــوم س ــا معص ام

ــتر داد. ــات بیش ــه جزئی ــن حمل ــه ای ــه ب رابط
آقــای اســتانکزی گفــت: "یــک هیــات عالــی رتبــه 
ــت  ــفی، امنی ــف کش ــد، ضع ــار بع ــط در چه مختل
فزیکــی یعنــی کی هــا مســوول بودنــد، عمــق 
ــن  ــام ای ــرای انج ــا ب ــود و کی ه ــا ب ــه در کج توطی

ــد". ــد، کار می کن ــده بودن ــتخدام ش ــه اس حمل
نشــان  ابتدایــی  تحقیقــات  افــزود،  ســتانکزی 
ــه  ــش ب ــه و داع ــکر طیب ــان، لش ــه طالب ــد ک می ده

ــد. ــام داده ان ــه را انج ــن حمل ــترک ای ــورت مش ص
بــه گفتــه وی، طالبــان افــراد مهاجــم را تهیــه دیــده، 
ــرده  ــاد ک ــه را ایج ــهولت های حمل ــه س ــکر طیب لش

و داعــش مســوولیت آن را برعهــده گرفتــه اســت.
او تاکیــد کــرد کــه برخــی افــراد در پیونــد بــه ایــن 
حملــه بازداشــت شــده و برخــی هــم زیــر تعقیــب 
قــرار دارنــد؛ امــا بــرای ایــن کــه بــه گفتــه وی، "راه 

گــم نشــود" جزئیــات بیشــتری نــداد.
ــف در  ــأت موظ ــه هی ــد ک ــاد آور ش ــتانکزی ی س
جریــان تحقیقــات بــه پیشــرفت های خوبــی دســت 

ــه اســت. یافت
رییــس امنیــت ملــی بیــان داشــت: حملــه بــر 
شــفاخانه نظامــی ســردارداود و حملــه بــر مهمانخانه 
ــی و  ــر روش جنگ ــان دهنده تغیی ــار نش ــی قنده وال
اســتخباراتی منطقه یــی اســت و اگــر نهادهــای 
امنیتــی کشــور، روش هــای خــود را بــرای مقابلــه بــا 
ایــن حمــات تغییــر ندهــد، افغانســتان بــا مشــکل 

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
ســازمان   ۲۰ اکنــون  هــم  گفــت،  ســتانکزی 
اســتخباراتی و ۲۰ شــبکه تروریســتی در افغانســتان 
فعالیــت دارنــد و در همــکاری باهمدیگــر حمــات 
ــش  ــان پی ــد و طالب ــدازی می کنن ــی را راه ان پیچیده ی
ــتی  ــای تروریس ــازمان ها و گروه ه ــن س ــراول ای ق

ــتند. هس
ــی  ــفاخانه نظام ــر ش ــلح ب ــان مس ــه مهاجم در حمل
چهارصــد بســتر بیــش از ۴۰ نفــر داکتــران، مریضان، 
زخمی هــا و کارمنــدان ایــن شــفاخانه جــان باختنــد 

و نزدیــک بــه ۱۰۰ نفــر دیگــر زخمــی شــدند.
ایــن حملــه در نــوع خــود، خونین تریــن حملــه یــاد 

ــده است. ش
ــده گان  ــس نماین ــه، مجل ــن حمل ــه همی ــد ب در پیون
ــه بــی کفایتــی متهــم کــرده  نیــز وزرای امنیتــی را ب
ــنبه  ــروز دوش ــتیضاحیه ام ــان را در نشســت اس و آن

ــد. ــرار می دهن ــرس ق ــاز پ ــورد ب ــود م خ

ــه اوږدو کــې  ــد فــريض کرښــې پ د افغانســتان حکومــت د ډيورن

د پاکســتان لــه لــوري د موانعــو جوړولیــو اړخیــز اقــدام ګڼــي او 

لــه دغــه هېــواده غــواړي چــې د ډيورنــد فــريض کرښــې پــه اوږدو 

کــې هــر ګام د افغــان حکومــت پــه تفاهــم وکــړي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پاکســتان د ســې شــنبې پــه ورځ د 

ډيورنــد فــريض کرښــې پــه اوږدو کــې د ځینــو موانعــو پــه جوړولو 

پیــل وکــړ خــو د افغانســتان حکومــت د پاکســتان دغــه اقــدام غیــر 

عمــي او بې نتېجېیــاد کــړی.

ــه  ــد خیرالل ــتیال ویان ــارو وزارت مرس ــو چ ــتان د بهرنی د افغانس

ازاد د یکشــنبې پــه ورځ ازادي راډیــو تــه وویــل چــې پاکســتان د 

دواړو هېوادونــو پــه اوږدو کــې د دغــو موانعــو د کار پیــل د افغــان 

حکومــت لــه هوکــړې پرتــه پیــل کــړی.

نوموړي وویل:

ــه اوږدو کــې د  ــد فــريض کرښــې پ ــت د ډيورن "د افغانســتان دول

دواړو لــورو لــه هوکــړې پرتــه هــر هغــه اقــدام چــې تــررسه کېــږي 

ــت  ــان دول ــتانه د افغ ــه پاکس ــاس ل ــه دې اس ــي او پ بې نتېجېګڼ

ــي د  ــدې نی ــر الس الن ــې ت ــدام چ ــه اق ــر هغ ــتنه دا ده، ه غوښ

ــړي." ــررسه ک ــې دې ت ــه موافق ــت پ ــان حکوم افغ

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د پاکســتان د پــوځ لــوی درســتیز 

قمــر جاویــد باجــوه پــه دې وروســتیو کــې د پاکســتان د پولــې پــه 

اوږدو کــې د موانعــو لــه جوړولــو پــرده پورتــه کــړه.

ــد  ــوړ او مومن ــې د باج ــي چ ــتیز وی ــوی درس ــوځ ل ــتان پ د پاکس

اېجنســۍ تــر ټولــو زیاتــې خطرناکــې ســیمې دي او پــوځ بــه اول 

پــه همدغــو ســیمو کــې کټــارې او اغــزن ســیم لګــوي.

ــارق  ــاکار ط ــر س ــړي وزي ــتان د لوم ــدې د پاکس ــر دې وړان ت

فاطمــي ویــي چــې دوی د پولــو اداري مېکانیــزم د عمــي کولــو 

پــه حــال کــې دي چــې هېــواد به یــې لــه افغانســتان رسه د ټولــې 

ــع جــوړې کــړي. ــه اوږدو کــې موان ــې پ پول

روح اهلل بهزاد
ــتان  ــات افغانس ــر انتخاب ــای ناظ ــووالن در نهاده مس
ــات  ــد کمیســیون انتخاب ــد کــه اعضــای جدی می گوین
ــارۀ  ــاد دوب ــب اعتم ــا و کس ــودن کاره ــرای موثرب ب
شــهروندان بــه رونــد انتخابــات کار درخــوری انجــام 
ــت  ــور حکوم ــط مأم ــای کار، فق ــا این ج ــداده و ت ن

بوده انــد.
ــاد آزاد  ــی بنی ــس اجرای ــید، ریی ــف رش ــد یوس محم
ــع  ــد: توق ــا( می گوی ــا )فیف ــتان ی ــۀ افغانس و عادالن
ــیار  ــات بس ــیون های انتخاب ــد کمیس ــای جدی از اعض
بــاال بــود و می بایســتآنها در قســمت موثربــودن 
ــار  ــات و اعتب ــۀ انتخاب ــاف پروس ــان، انکش کارهای ش
بــه  انتخابــات  کمیســیون  اعتبــار  بــه  بخشــیدن 
ــد. ــان می دادن ــی اطمین ــات عمل ــا اقدام ــهروندان ب ش
آقــای رشــید می گوید:انتظــار داشــتیم کمیســیون 
انتخابــات بــا اســتقالیت تصمیم گیــری  مســتقل 
ــن  ــر ای ــی ب ــون اساس ــه در قان ــتقالیت عملیک و اس
ــه  ــا ب ــه اســت، عمــل کند،ام کمیســیون تســجیل یافت
ــن  ــی در ای ــا اعضــای کمیســیون های انتخابات ــاور م ب

ــتند. ــی نداش ــی الزم ــه برازنده گ زمین
رییــس اجرایــی نهــاد فیفــا تأکیــد می کنــد کــه ایجــاد 
روابــط کاری بــا نهادهــای بین المللــی، مدنــی و 
ــده گان،  ــاره رأی دهن ــاالی ثبــت دوب رســانه یی و کار ب
ــی رود  ــه شــمار م ــات ب ــات کمیســیون انتخاب از الزام
کــه تــا کنــون ایــن انتظــارات بــرآورده نشــده اســت.
ــیون  ــان کمیس ــبات می ــه مناس ــه این ک ــاره ب ــا اش او ب
انتخابــات و حکومــت در گذشــته پرســش برانگیز 
بــوده اســت، خاطرنشــان ســاخت: "امــروز هــم ایــن 
ارتبــاط از نظــر مــا پرســش برانگیز اســت، زیــرا دیــده 
ــادی  ــد زی ــا ح ــات ت ــیون انتخاب ــه کمیس ــود ک می ش
ــل را  ــکار عم ــه ابت ــا این ک ــوده ت ــت ب ــور حکوم مأم

خودشــان در دســت داشــته باشــند."
ــیون  ــه کمیس ــت ب ــنهاد حکوم ــید از پیش ــای رش آق
ــه  ــد ب ــر پژوهــش در پیون ــی ب ــات مبن مســتقل انتخاب
ــۀ  ــس دبیرخان ــنهاد ریی ــی و پیش ــای انتخابات حوزه ه
کمیســیون انتخابــات از ســوی اعضــای این کمیســیون 
ــت  ــای مأموری ــوان "نمونه ه ــه عن ــت، ب ــه حکوم ب

ــاد  ــات" ی ــتقل انتخاب ــیون مس ــه کمیس ــت ب حکوم
انتخابــات،  قانــون  بربنیــاد  می افزایــد:  و  می کنــد 
اعضــای کمیســیون مســتقل انتخابــات بایــد خودشــان 
انتخاباتــی  حوزه هــای  ســاختن  فعــال  مــورد  در 
ــد. ــب کنن ــرح ترتی ــه ط ــه این ک ــد، ن ــم بگیرن تصمی
ــر  ــه نظ ــواهد، ب ــن و ش ــاد قرای ــر بنی ــت: "ب او گف
می رســد کــه برگــزاری انتخابــات پارلمانــی در ســال 
جــاری)۱3۹6( زیــاد ممکــن نیســت. جامعــۀ جهانــی 
هنــوز باورمنــد نیســت کــه حکومــت وحــدت ملــی 
ــاری را  ــال ج ــات در س ــزاری انتخاب ــاً ارادۀ برگ واقع
ــاخته  ــخص نس ــز مش ــیون نی ــد و کمیس ــته باش داش
اســت کــه انتخابــات امســال ممکــن اســت یــا نــه، بنــًا 
یــک نــوع بی نظمــی در کمیســیون مســتقل انتخابــات 

ــود." ــده می ش دی
ــاد  ــس بنی ــپین غر، رئی ــداد س ــن، جان ــا ای ــان ب هم زم
ــن  ــر ای ــوا« ب ــا »ای ــات افغانســتان ی ــارت از انتخاب نظ
بــاور اســت کــه شــهروندان، نهادهــای مدنــی و 
ــد  ــع داشــتند، اعضــای جدی ــات توق ــر انتخاب ناظــر ب

کمیســیون های انتخاباتــی بــا آغــاز بــه کارشــان 
ــه  ــخصی را ارای ــدون و مش ــم، م ــۀ کاری منظ برنام
ــی را  ــن برنامه ی ــال چنی ــه ح ــا ب ــا ت ــد، ام می کردن
ــیده  ــه مشــاهده نرس ــات ب از آدرس کمیســیون انتخاب

ــت. اس
ــی  ــای بزرگ ــه اولویت ه ــپین غرمی افزاید ک ــای س آق
ــات  را کــه اعضــای جدیــد کمیســیون مســتقل انتخاب
ــد،  ــاد کردن ــان از آن ی ــای نخســت کاریی ش در روزه

ــد. ــردم بده ــرای م ــت الزم را ب ــد وضاح نمی توان
او بــا اشــاره بــه ماده هــای، ۱56، ۴، 33، ۸3 و 6۱ 
قانــون اساســی کشــور کــه تأکیــد بــر نحــوۀ برگــزاری 
ــون اساســی هــم  ــح کــرد: "قان ــات دارد، تصری انتخاب
ــه صــورت  ــم ب ــح و ه ــه صــورت مســتقیم و صری ب
غیــر مســتقیم تأکیــد بــر کمیســیون مســتقل، بی طــرف 
ــاً اســتقالیت  ــات داشــته باشــیم، بن و توان منــد انتخاب
کمیســیون مســتقل انتخابــات بایــد بــه معنــای واقعــی 
کلمــه و در عمــل مســتقل باشــد. هــر مقــداری 
کــه برنامه هــای کمیســیون انتخابــات هم ســو بــا 

حکومــت می شــود، اســتقالیت کمیســیون زیــر 
ــتقل  ــیون مس ــه کمیس ــاد ب ــی رود و اعتم ــش م پرس

ــود." ــر می ش ــات کمت انتخاب
رییــس ایــوا بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات پیشــنهاد 
می کنــد کــه برنامــۀ مشــخص و واضحــی را در 
ــزاری  ــی برگ ــات و آماده گ ــد اصاح ــه رون ــه ب رابط
انتخابــات آینــده تهیــه کــرده و آن را بــا مــردم شــریک 

بســازد.
بــه گفتــۀ او: "در صورتــی کــه چنیــن برنامه یــی 
ــم  ــوان ه ــات می ت ــیون انتخاب ــد، کمیس ــاخته ش س
حمایــت حکومــت را بخواهــد و هــم جامعــۀ جهانــی 
ــه  ــا ســاحاتی را ک ــه دارد ت ــه کمیســیون وظیف را. البت
ــد و ســاحاتی کــه در  ــا اســتقالیت کار کن ــوان ب می ت

ــازد." ــز مشــخص بس ــت نی ــکاری حکوم هم
پیــش از ایــن، مســووالن کمیســیون انتخابــات در 
پنــد نوبــت دیــدار و جلســه بــا مســووالن حکومــت 
ــزاری  ــرای برگ ــود را ب ــای خ ــی، طرح ه وحــدت مل
ولســوالی ها  شــوراهای  و  پارلمانــی  انتخابــات 

کردنــد. پیش کــش 
یکــی از طرح هــای پیش کــش شــده، بــه الکترونیکــی 
ــن  ــه ای ــات اســت ک ــد برگــزاری انتخاب ســاختن رون
مــورد زمان بــر گفتــه شــده و بــه همیــن دلیــل تاهنــوز 
از جزئیــات دیگــر دیــدار و جلســات مســووالن 

ــی در دســت نیســت. ــات اطاعات کمیســیون انتخاب
ــش  ــه پی ــود ک ــرح می ش ــی مط ــا درحال ــن گفته ه ای
از ایــن دفتــر معاونیــت دوم ریاســت جمهوری از 
ــش از  ــا پی ــه ت ــود ک ــات خواســته ب کمیســیون انتخاب
ــان  ــم زم ــیدی، تقوی ــال ۱3۹6 خورش ــیدن س فرارس
ــیون  ــا کمیس ــد، ام ــان کن ــات را اع ــزاری انتخاب برگ
تاهنــوز زمــان برگــزاری انتخابــات پارلمانــی را اعــام 

نکــرده اســت.
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ورزش

ـــورِ  ـــان دو کش ـــی می ـــرزی و سیاس ـــای م ـــۀ تنش ه ـــس از ادام پ
ـــدن مجـــدد  ـــته ش ـــد از بس ـــۀ هن ـــر داخل ـــتان، وزی ـــد و پاکس هن

ـــر داد. ـــا ســـال ۲۰۱۸ خب مرزهـــای مشـــترک دو کشـــور ت
راج نـــات، وزیـــر داخلـــۀ هنـــد اعـــام کـــرد کـــه تمامـــی 
ـــال ۲۰۱۸  ـــا س ـــتان ت ـــد و پاکس ـــان هن ـــرزی می ـــای م گذرگاه ه
ــل  ــدام به دلیـ ــن اقـ ــرد: ایـ ــح کـ ــود. او تصریـ ــته می شـ بسـ
دخالت هـــای اســـام آباد در امـــور داخلـــی دهلی نـــو و 

ــت. ــمیر اسـ ــژه کشـ به ویـ
هنـــد عـــاوه بـــر ایـــن، قصـــد دارد مرزهـــای مشـــترک بـــا 
بنـــگادش را نیـــز ببنـــدد. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه هنـــد 
بیـــش از ســـه هـــزار و 3۲3 کیلومتـــر مـــرز مشـــترک بـــا پاکســـتان 
ـــه  ـــگادش ب ـــا بن ـــور ب ـــن کش ـــترک ای ـــرز مش ـــول م دارد و ط

بیـــش از چهـــار هـــزار و ۹6 کیلومتـــر می رســـد.
ـــه  ـــی از جمل ـــع طبیع ـــود موان ـــل وج ـــه دلی ـــزود: ب ـــات اف راج ن
کـــوه، جنـــگل و رودخانـــه در طـــول مـــرز مشـــترک هنـــد 
و پاکســـتان، از تکنولوژی هـــای جدیـــد بـــرای بســـتن ایـــن 

مـــرز اســـتفاده می شـــود.
مدت هاســـت هنـــد و پاکســـتان بـــر ســـر کشـــمیر منازعـــه 
دارنـــد و اخیـــراً پاکســـتان موفـــق شـــده بـــود قطع نامه یـــی 

ـــاند. ـــب برس ـــه تصوی ـــد ب ـــه هن ـــل علی ـــازمان مل را در س
ــازمان  ــان سـ ــده بازرسـ ــۀ آینـ ــول هفتـ ــت در طـ ــرار اسـ قـ

ــند. ــته باشـ ــد داشـ ــمیر بازدیـ ــر از کشـ ــوق بشـ حقـ

ــی دوم  ــزاری همه پرس ــال برگ ــه از احتم ــور ترکی رییس جمه
بــرای ادامــۀ مذاکــرات مربــوط بــه عضویــت در اتحادیــۀ اروپــا 

خبــر داده اســت.
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه دیــروز در 
ــی دوم را در  ــاالً همه پرس ــره احتم ــرد: انق ــد ک ــخنانی تأکی س
خصــوص ادامــه مذاکــرات پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا برگــزار 

خواهــد کــرد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه اردوغــان قصــد دارد همه پرســی 
ــون اساســی برگــزار کنــد کــه  ــرای اصــاح قان ۱6 اپریــل را ب
ــارات  ــدرت و اختی ــه، ق ــردم ترکی ــت م ــورت رأی مثب در ص

ــد. ــد ش ــور داده خواه ــه رییس جمه ــدی ب جدی
اردوغــان تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی می خواهیــم 
همه پرســی ۱6 اپریــل را برگــزار کنیــم و بعــد از آن می توانیــم 
بــرای برگــزاری همه پرســی دوم در خصــوص مذاکــرات 
پیوســتن بــه اتحادیــۀ اروپــا تصمیــم بگیریــم و مــا از هــر آنچــه 
ــم  ــت خواهی ــد، تبعی ــم بگیرن ــن همه پرســی تصمی ــردم در ای م

کــرد.
ــت  ــده اس ــان ش ــس از آن بی ــک روز پ ــان ی ــارات اردوغ اظه
ــی  ــی و دولت ــط سیاس ــه رواب ــود در کلی ــده داده ب ــه او وع ک
ــق  ــه تواف ــرد، از جمل ــد ک ــا بازنگــری خواه ــۀ اروپ ــا اتحادی ب
ــه  ــی ب ــر قانون ــران غی ــری از ورود مهاج ــه جلوگی ــوط ب مرب

ــا. ــۀ اروپ اتحادی
اردوغــان البتــه بــر حفــظ روابــط اقتصــادی بــا اتحادیــۀ اروپــا 

تأکیــد داشــته اســت.
ــژه آلمــان  ــا برخــی کشــورهای اروپایــی به وی ــه ب ــط ترکی رواب
ــن  ــار شــده اســت. ممانعــت ای ــره و ت ــه شــدت تی ــد ب و هلن
کشــورها از مشــارکت مقام هــای رســمی ترکیــه در تظاهــرات 
طرفــداران برگــزاری همه پرســی اصــاح قانــون اساســی 
ــه  ــط انقــره و بروکســل ب ــی تنــش در رواب ــه، علــت اصل ترکی

ــی رود. شــمار م
ــاز شــدن  ــه بیــش از 5۴ ســال منتظــر ب ــزود: ترکی اردوغــان اف

ــوده اســت. ــا ب ــۀ اروپ درهــای اتحادی
ــه  ــر ب ــای اخی ــی ماه  ه ــا ط ــۀ اروپ ــه و اتحادی ــط ترکی رواب
خصــوص پــس از کودتــای نظامــی نافرجــام و ســرکوب 
گســترده مخالفــان و منتقــدان دولــت آنــکارا، به شــدت متشــنج 
شــده اســت. اردوغــان در اظهاراتــی تنــد، لغــو راهپیمایــی های 
ــا تاکتیــک هــای آلمــان نــازی مقایســه  سیاســی در آلمــان را ب

کــرده اســت.

ــۀ  ــوب مرحل ــدارش در چارچ ــتین دی ــور در نخس ــال کش ــی فوتب ــم مل تی
نهایــی صعــود بــه جــام ملت هــای آســیا، روز ســه شــنبۀ هفتــۀ جــاری در 

ــام اســت. ــان ویتن شــهر دوشــنبۀ تاجیکســتان میزب
تیــم ملــی فوتبــال کشــور پــس از پایــان اردوی تمرینــی و کســب پیــروزی 
ــت  ــنبه پایتخ ــهر دوش ــته وارد ش ــب گذش ــر، ش ــنگاپور در قط ــر س براب

ــد. ــتان ش تاجیکس
ــی  ــی و از دب ــه دب ــه ب ــی از دوح ــای فای دب ــر در پروازه ــل تأخی ــه دلی ب
ــه و  ــرودگاه دوح ــادی را در ف ــاعت های زی ــان س ــنبه، ملی پوش ــه دوش ب
ــه  ــرای رســیدن ب ــده ب ــی و خســته کنن ــد و ســفر طوالن ــی ســپری کردن دب

ــتند. ــتان داش تاجیکس
ــز در  ــتان نی ــال افغانس ــیون فوتب ــرکل فدراس ــازاده، دبی ــا آق ــید علی رض س
فــرودگاه دوشــنبه بــه اســتقبال تیــم ملــی آمــد. ملی پوشــان هــم اکنــون در 

ــد. ــنبه حضــور دارن ــان در شــهر دوش ــل محــل اقامت ش هوت

ــی جــام  ــۀ انتخاب ــروزی تیمــش در مرحل ــال از پی ــی پرتغ ــم مل ــان تی کاپیت
جهانــی ۲۰۱7 ابــراز رضایــت کــرد و آن را از موفقیــت  و آمــار فــردی خــود 

ــت. ــر دانس مهم ت
ــم  ــر تی ــر صف ــروزی 3 ب ــته دو گل از پی ــب گذش ــدو ش ــتیانو رونال کریس
ملــی پرتغــال را برابــر مجارســتان زد تــا ضمــن کمــک بــه کشــورش بــرای 
تثبیــت جایــگاه خــود در درۀ دوم جــدول گــروه Bمرحلــۀ انتخابــی جــام 
ــم  ــن مهاج ــدی گلزن تری ــدول رده بن ــدر ج ــه ص ــیه، ب ــی ۲۰۱۸ روس جهان

ــا در رده ملــی صعــود کنــد. ــال اروپ شــاغل حــال حاضــر فوتب
ــارۀ ایــن بــازی و آمــاری کــه بــر جــای گذاشــت بــه شــبکۀ  رونالــدو درب
ــه  ــت و این ک ــا اس ــروزی م ــت دارد، پی ــه اهمی ــزی ک ــت: چی RTP گف
ــازی  ــه جــام جهانــی هســتیم. ب ــرای صعــود ب هنــوز در کــورس رقابــت ب
ــف  ــای حری ــه تاکتیک ه ــی ب ــش خوب ــم و واکن ــروع کردی ــف ش را ضعی
ــر  ــم بهت ــر کــرد. تی ــز بعــد از زدن گل اول تغیی ــا همه چی ــم، ام نشــان ندادی
و بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری بــازی کــرد و گل هــای بعــدی هــم از راه 
رســیدند. تیــم مــا تیمــی خــوب اســت کــه در آن بازیکنــان جــوان زیــادی 

ــد. حضــور دارن
در میــان بازیکنــان جــوان پرتغــال، بــازی آنــدره ســیوا ســتارۀ جــوان تیــم 
پورتــو کــه گل اول پرتغالی هــا را بــه ثمــر رســاند بیــش از همــه بــه چشــم 

رونالــدو آمــد.
ــی  ــار داشــت: او از زمان ــود اظه ــن خ ــارۀ هموط ــد درب ــم رئال مادری مهاج
ــته  ــی داش ــیار خوب ــرد بس ــرده، عملک ــاز ک ــی اش را آغ ــای مل ــه بازی ه ک
اســت. او کاری باورنکردنــی را دارد انجــام می دهــد، امــا درخشــش او بــه 

ــود. ــدود نمی ش ــی مح گلزن
ــی  ــم مل ــر تی ــتانه براب ــدار دوس ــک دی ــال ی ــی پرتغ ــم مل ــدی تی ــازی بع ب
ــازی  ــن ب ــاره ای ــت. او درب ــدو اس ــرا، زادگاه رونال ــرۀ مادی ــوئد در جزی س
ــه در  ــی سال هاســت ک ــم مل ــود. تی ــد ب ــی خواه ــاق زیبای ــرد: اتف ــد ک تأکی
ــرای  ــرا ب ــم ملــی در مادی ــازی تی ــازی نکــرده اســت. برگــزاری ب ــرا ب مادی

ــود. ــه خــوب خواهــد ب ــن منطق ــردم ای م
ــه  ــال ب ــی پرتغ ــم مل ــرمربی تی ــانتوس، س ــدو س ــال فرنان ــن ح در همی
ــی  ــه جــام جهان ــوز نیمــی از راه صعــود ب ــه هن شــاگردانش ُهشــدار داد ک

ــت. ــده اس ــی مان ۲۰۱۸ باق
او گفــت: مــا 6 فینــال داشــتیم کــه یکــی از آن هــا را پشــت ســر گذاشــتیم. 
حــاال 5 بــازی دیگــر داریــم تــا بــه هدف مــان کــه صعــود بــه جــام جهانــی 
اســت برســیم. مجارســتان ســعی کــردن مســیر حمــات مــا را ببنــدد، امــا 
خیلــی خــوب خودمــان را بــا شــیوۀ بــازی ایــن تیــم را وفــق دادیــم و بــا 
ســه هافبــک میانی مــان بــه حریــف اجــازه ندادیــم از نیمــه زمینــش خــارج 
شــود. فکــر می کنــم کــه در زمینــه بــه گــردش درآوردن تــوپ در نیمــه اول 
ــد ایــن کار را ســریع تر انجــام می دادیــم  ــازی کمــی آهســته بودیــم و بای ب

بــه خصــوص در جناحیــن.

مرزهای مشترک هند و پاکستان 

تا 2۰۱۸ بسته می شود

اردوغان:
ترکیه همه پرسی عضویت 

در اتحادیۀ اروپا را برگزار خواهد کرد

تیم ملی فوتبال کشور سه شنبه 
با ویتنام رویارویی می کند

واکنش رونالدو به رکورد اخیرش

دستگير روشنيالی

ـــه  ـــوی او پ ـــگ ک ـــت پرمخت ـــه وخ ـــان هغ ـــو انس ی

یـــوه وتلـــی شـــخصیت بدلیـــږی چـــی قـــدم پـــه 

قـــدم پـــه خپلـــه شـــاوخوا یـــو پـــه بـــل پســـی د 

تعصـــب، جهـــل او خرافاتـــو دیوالونـــه او بندونـــه ماتـــوی، د 

پـــرون لـــه زندانـــه راووزی، د فکـــری خپلواکـــی پـــه درلودلـــو 

ــدا  ــو الری پیـ ــه د راوتلـ ــد حالتـ ــخت او بـ ــر سـ ــه ډیـ رسه لـ

ـــی  ـــنی چ ـــوې اندیښ ـــیله ن ـــر پوس ـــاق فک ـــل خ ـــوی او د خپ ک

ـــادوی. دا  ـــړی ایج ـــوونه وک ـــی الرښ ـــور د ټولن ـــه ل ـــی پ د نیکمرغ

ـــور  ـــورزوی او ن ـــر وغ ـــه تاثی ـــه ټولن ـــی پ ـــوالی ش ـــان ک ډول انس

هـــم پـــه همـــدی لـــوری لـــه ځـــان رسه ملگـــری کـــړی.

يعقوب يسنا

ــه  ــت انســان ب ــنتی، هوی ــۀ س ــا در جامع ــته ی در گذش
ــده  ــش داده ش ــی و از پی ــری بیرونی-جمع ــی ام نوع
بــود، امــا در روزگار مــدرن و معاصــر، جامعه یــی 
ــردی اســت کــه  کــه ســنتی نیســت، هویــت نســبتًا امــری درونی-ف
ســاخته و ابــداع می شــود. انســان معاصــر همیشــه در حــال پرســش از 
مرجعیت هــا و شکســتاندن شــالودۀ مرجعیت هــا اســت، ایــن پرســش 
از مرجعیت هــا پرســش از مرجعیــت »خــود و خویشــتن« نیــز اســت.
ــد،  ــم می زن ــود« را بره ــش »خ ــود، آرام ــش از خ ــن، پرس ــر ای بناب
امــا انســان معاصــر اگــر توانایــی معرفتــی ابــداع و ســاختن »خــود« 
خویــش را بــر اســاس معرفت هــای مــدرن نداشــته باشــد، بــه 
ــری  ــاع فک ــار ارتج ــه دچ ــا این ک ــد ی ــی او می انجام ــی روان ویران
ــارۀ مرجعیــت هویــت می شــود کــه ایــن دچــار ارتجــاع شــدن،  درب
ــود. ــی می ش ــه و افراط ــای تندروان ــا و خوانش ه ــب قراات ه موج

ملک ستيز

سیاست در محاصرۀ شخصیت های »بی فکر!«
آیــا تقــرر شــخصیت های سیاســی بــه ســّمت های 
ایــن  پاســخ  می دهــد؟  تغییــر  را  چیــزی  دولتــی 
ــردن  ــر ک ــت فک ــه، ظرفی ــه جامع ــت ک ــت اس ــی مثب ــش زمان پرس
ــتند،  ــور نیس ــا فکرمح ــی م ــخصیت های سیاس ــد. ش ــته باش را داش
ــی  ــع داخل ــدرت در افغانســتان از مناب ــان قدرت محــور هســتند. ق آن
ــی و  ــای بین الملل ــتان پول ه ــدرت افغانس ــع ق ــرد. منب نشــأت نمی گی
ــا  ــه سیاســت ب ــتند. از همین جاســت ک ــی هس ــیاه داخل ــای س پول ه
ــع  ــن مناب ــه ای ــه ب ــری نمی شــود، بلکــه شــخصیت هایی ک فکــر رهب

ــد. ــه می کنن ــت معامل ــا سیاس ــد ب ــی دارن دست رس
کوچــک  بی هــدف،  نقش هــای  بازی گــران  ســازش گران،  ایــن 
ــتان  ــتند. در افغانس ــی هس ــن بین الملل ــدان دکتری ــان در می و پریش
زیرک تریــن سیاســت مدار، بهتریــن معامله گــر می توانــد باشــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه سیاســت بایــد بــا فکــر تغذیــه شــود و بــا 

مانورهــای حرفه یــی نقش  آفرینــی بتوانــد.
در ایــن حالــت، کســانی کــه بــه منابــع جهانــی، منطقه یــی و 
هم ســایه های خــوب و بــد تعهــد دارنــد، قدرت منــدان محلــی 
ــی  ــوند، گاه ــل می ش ــی وکی ــوند، گاه ــر می ش ــی وزی ــتند. گاه هس

رییــس می شــوند، گاهــی والــی می شــوند و گاهــی...
ــر  ــم فک ــر بگوی ــا بهت ــت. ی ــی اس ــار کافگ ــر دچ ــا فک در این ج
جدیــد و جاگزیــن بهتــر ظهــور نمی کنــد و اپوزســیون شــکل 
ــد  ــد بلن ــز ق ــذاب نی ــران ج ــی، رهب ــو وضعیت ــرد. در هم چ نمی گی
ــرب  ــاد آوردۀ  غ ــای ب ــه پول ه ــدرت ک ــع ق ــه مناب ــه ب ــد. هم نمی کنن
ــن  ــی در ای ــر و تعددگرای ــال فک ــس وا به ح ــپیده اند. پ ــت، چس اس

ــر. ــۀ فقی جامع

مهدی ثاقب

ــه  ــا حمل ــان برتانی ــه پارلم ــت ب ــدن دو تروریس در لن
تــن زخمــی می شــوند.  می کننــد، 3 کشــته و ۲۰ 
به صــورت عاجــل در دفتــر نخســت وزیر جلســه 
ــد  ــردم منتظرن ــرار می شــود و م ــت اضطــرار برق ــر می شــود، حال دای
تــا دولــت تــا چنــد ســاعت بعــد، جزئیــات بازداشــت تروریســت ها 

ــد. ــام کنن را اع
ــک  ــا ی ــه پارلمــان افغانســتان ب ــک درجــن تروریســت ب ــل ی در کاب
ــک روز  ــدت ی ــه م ــرفته ب ــاح های پیش ــوع س ــب و ده ن ــر بم موت
کامــل حملــه می کننــد، رییس جمهــور در ســفر اســت، رییــس 
ــروف  ــم مص ــاون ه ــار مع ــت، چه ــه اس ــافرت رفت ــه مس ــی ب اجرای
ــادی  ــورت ع ــم به ص ــران ه ــخصی و وزی ــکات ش ــر مش کش وگی

مصــروف کارهای شــان هســتند.
ده هــا کشــته و صدهــا زخمــی حاصــل ایــن حملــه اعــام شــده اند. 
مســوولیت حملــه را در ابتــدا گــروه ناشــناس بعــد گــروه طالبــان و 
ســپس چــون حملــه بســیار فلمــی بــوده، داعــش بــه عهــده می گیــرد. 
ــه  ــز ب ــته و همه چی ــرک را شس ــای روی س ــل خون ه ــهرداری کاب ش
ــردن  ــن ک ــروف دف ــم مص ــردم ه ــردد و م ــر می گ ــادی ب ــت ع حال

ــی... ــر خیرت ــر خی ــان و دیگ ــای عزیزان ش جنازه ه

فيـسبـوک نـــامــه
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ضیافت دیپلماتیک 
به منظور تجلیل

 از نـوروز
شنبه شب به منظور گرامی داشت از نوروز سال ۱3۹6 
بنیاد  طرف  از  دیپلماتیک  ضیافِت  شمسی،  هجری 
شهید مسعود در اقامت گاه احمد ولی مسعود رییس و 

بنیان گذار بنیاد شهید مسعود برگزار شد. 
در این ضیافت که در نوع خود در کابل بی سابقه بود، 
سفیر کشور شاهی انگلستان، سفیر جمهوری فرانسه، 
سفیر جمهوری اسامی ایران، سفیر هندوستان، سفیر 
جمهوری تاجکستان، نماینده دیپلماتیک بنیاد آغاخان، 
شارژدافیر کشور جاپان، مقیم کابل اشتراک کرده بودند. 
از جمله ۱۰ سفارتی که از ایشان دعوت به عمل آمده 
بود، سفیر روسیه نسبت احساس نا مایمتی و سفارت 
آمریکا نسبت مشکات امنیتی نتوانست در این محفل 

حضور یابد.
شخصیت های  شامگاهی،  ضیافت   این  در  همچنان، 
برجستۀ سیاسی کشور از جمله محمد عمر داودزی، 
دکتر رنگین دادفر سپنتا، رحمت اهلل نبیل، داکتر مخدوم 
رهین، داکتر سید عسکر موسوی، میرویس ظاهر، فضل 
گیانی،  محمد  آصفی،  شاه  همایون  معنوی،  احمد 
التقرر  والی جدید  نظامی  انجینر کمال  احمد مسعود، 
گروس،  نسرین  خانم  دالور،  آصف  جنرال  پنجشیر، 
همایون  ایماق،  کریم  فضل  فایض،  شریف  داکتر 
حسینی،  اشراق  نادری،  پرتو  امید،  ذوالفقار   ، تندر، 
داکتر فاروق بشر، داکتر قاسم هاشمزی، استاد جال، 
حاجی عبدالقهار عابد، جنرال امرخیل، شاه مردان ُقل، 
آقای  ناطقی، محبوب فروتن،  آقای  عبدالهادی میران، 
آرش بارز و جمعی از چهره های جوان شرکت ورزیده 

بودند. 
بنیاد شهید مسعود  احمد ولی مسعود، رئیس عمومی 
از  به مهمانان در بخشی   ضمن اضهار خوش آمدید 
آغاز  انگلیسی گفت:  و  فارسی  زبان  به  صحبت خود 
صلح،  عدالت،  نوروزی  پیام  با  را  افغانستان  نو  سال 
تبریک  تان  برای تک تک  سعادت، همدلی و محبت 

میگویم.
نوروز امسال نسبت به همۀ سالهای قبل، صدای بلند 
داشت. پیام رُوسای کشور های جهان، تجلیل با شکوه 
نوروز  بخشیدن  رسمیت  و  مختلف  های  کشور  در 
همۀ  متحد،  ملل  توسط  المللی  بین  روز  یک  منحیث 
این وقایع نوروز را در مقام یک جشن جهانی رسمیت 

بخشید.
و  صلح  وحدت،  اعتدال،  نوروز،  پیغام  آنجاییکه  از 
مخالفت  در  مستقیم  بگونۀ  خود  این  میباشد،  آرامش 
با افراطی گرائی، خشونت، فاشیزم، جنگ و ترور قرار 
این  با  میتوانیم  آیا  که  است  این  سوال  حاال  میگیرد. 
برای  بشکنیم  را  سرحدات  انسانی،  های  ارزش  همه 
تروریسم  که  همانگونه  دقیقًا  انسانیت،  بخاطر  مبارزه 
شکستانده،  بشریت  ضد  جنگ  بخاطر  را  سرحدات 

عبور نموده اند.
ما دیگر چارۀ نداریم بجز دستان خود را بخاطر انسانیت 
یکی بسازیم، البته بدون در نظرداشت سیاست، منافع 
استراتیژیک و سایر منافع، اگر اراده داریم تا خود را و 

آینده های فرزندان خود را نجات بدهیم.
مسرورم از این که به نیابت بنیاد شهید مسعود بهترین  
اند  تجلیل گرفته  به  را  نوروز  برای کسانیکه  را  آروز 
مینمایم. یک روز نو، روز پُر از خوشی ها و امیدواری 

ها برای آینده.
با  را  بهاری  زیبای  پایان سخنان خود، شعر  در   وی 
مصرع "نوروز بمانید که ایام شمائید" از پیرایه یغمائی، 
در توصیف نوروز و بهار و تأکید بر جنبه های انسانی و 
معنوی زنده گی، قرائت کرد که مورد استقبال مدعوین 

قرار گرفت.
 سپس سفیر تاجکستان مقیم کابل در مقام شیخ السفراء 
این  ترتیب  از  فراوان  قدرادانی  و  تشکر  اظهار  ضمن 
انتخاب  ضیافت ارزشمند درباره هفت سین و فلسفه 
هر کدام از مواد هفت سین از چشم انداز تاریخی و 

سنت های کهن، توضیحات مفصل ارایه کرد. 
سفیر تاجکستان گفت که مواد انتخاب شده در سفره 
چشم انداز  یک  نماد  صورت  به  کدام  هر  هفت سین 
نسبت به سامتی انسان انتخاب گردیده است که تأمل 
در آن، دقت پیشینیان ما را نسبت به زنده گی و سامتی 

انسان به نمایش می گذارد. 
سین  هفت  میز  و  غذا  به صرف  مهمانان  آن،  از  پس 
این  یافت.  ادامه  دوستانه  دعوت شده و صحبت های 
ضیافت فرهنگی که با نواختن موسیقی سنتی همراهی 
مسایل  پیرامون  دوستانه  گفت وگوهای  با  می شد، 
فرهنگی  حوزه  در  کهن  سنت های  جمله  از  مختلف 

نوروز به پایان رسید.
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