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مجلس سنا می گوید که به هیچ کسی اجازه 
جنگ  خواندن  قومی  با  تا  نمی شود  داده 

افغانستان، میان مردم تفرقه افگنی کند.
در  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 
گلبدین حکمتیار  اخیر  اظهارات  به  واکنش 
رهبر حزب اسالمی می گوید که این مساله 
اگر سوء تعبیر رسانه ها باشد و یا به واقعیت 
افغانستان  مردم  باشد،  گفته  حکمتیار  آقای 
قومی  با  که  نمی دهد  اجازه  کس  هیچ  به 
نفاق در کشور  به  افغانستان  خواندن جنگ 

دامن بزند.
یار که در نشست روز یکشنبه  آقای مسلم 
)21 عقرب( صحبت می کرد، گفت که جنگ 

افغانستان قومی نیست.
مردم  جنگ  کنونی  جنگ  وی،  گفته  به 
جهاد  و  المللی  بین  تروریزم  با  افغانستان 

است.
امنیتی  نیروهای  مقاومت  که  کرد  تاکید  او 
مردم  افتخار  تروریزم  برابر  در  افغانستان 

افغانستان است.
مسلم یار از رهبران سیاسی خواست که برای 

حمایت از نیروهای امنیتی صدا بلند کنند.
قومی  که  گفت  نیز  ایزدیار  علم  محمد 
در  انداختن  آب  افغانستان،  جنگ  خواندن 
آسیاب پاکستان است و اقوام افغانستان هیچ 

اختالفی باهم ندارند.

اظهارات  نیز  دیگر  سناتورهای  از  برخی 
افگنانه خواندند  تفرقه  را  گلبدین حکمتیار 
و به شدت نسبت به آن واکنش نشان دادند.
داود غفاری یک عضو سنا گفت، نیروهای 
روزه  همه  افغانستان  مردم  و  کشور  امنیتی 
قومی  و  می دهند  قربانی  تروریزم  برابر  در 
خواندن جنگ در کشور بر روحیه آنان تاثیر 

منفی بر جا می گذارد.
 10 ماهانه  "حکمتیار  گفت:  غفاری  آقای 
حکومت  از  خاموشی  حق  افغانی  میلیون 
اینگونه  روز  هر  اگر  و  می گیرد  افغانستان 
برخالف منافع مردم گپ بزند، باید این پول 

قطع گردد".
گاللی اکبری نیز گفت که مردم افغانستان با 
پیوستن حکمتیار به روند صلح توقع داشتند 
که وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد؛ اما 
نه تنها که این توقع تحقق نیافت بلکه دیده 
می شود که او تالش دارد تا اقوام افغانستان 

را از هم جدا کند.
مردم  که  کرد  نشان  خاطر  اکبری  خانم 

افغانستان از اقوام مختلف، پشتون، تاجیک، 
تاهنوز  و  برادراند  باهم  ازبیک  و  هزاره 
برادرانه زندگی کرده اند وهیچ گاهی فریب 

چنین اظهاراتی را نخواهند خورد.
سناتورها از رهبران سیاسی به ویژه گلبدین 
حکمتیار خواستند که به جای تفرقه افگنی 
تقویت  و  اقوام  سازی  یکجا  راستای  در 
وحدت ملی در کشور کار کرده و در جنگ 

با تروریزم از نیروهای امنیتی کشور حمایت 
کنند.

هفته  پنجشنبه  روز  به  حکمتیار  گلبدین 
گذشته با نشان دادن دو انگشت به مخاطبان 
افغانستان  در  کنونی  جنگ  که  گفت  خود 
جنگ میان دو قوم است؛ اما یک روز پس از 
آن، مدعی شد که رسانه ها از صحبت هایش 

تعبیر نادرست کرده اند.

عودت کننـده گان  و  مهاجـران  امـور  وزیـر 
مزیت هـای  و  چالش هـا  بررسـی  مراسـم  در 
مهاجـرت شـهروندان بـه خـارج از کشـور اعالم 
کـرد که ایـن مهاجران سـاالنه هفت میلیـارد دالر 
بـه داخـل کشـور منتقـل می کننـد کـه بـه جریان 

می شـود. تزریـق  افغانسـتان  اقتصـاد 
سـید حسـین عالمـی بلخـی روز یکشـنبه گفـت 
کـه مزیـت مهاجـرت کـم نیسـت و ایـن میـزان 
پـول که مهاجرین سـاالنه از کشـورهای خارجی 
بـرای کمـک بـه خانـواده هـای خـود یا شـروع 
کار جدیـد وارد می کننـد نزدیک بـه دو برابر کل 

بودجـه دولت افغانسـتان اسـت.
بلخـی افـزود کـه در چهـار دهـه جنـگ گذشـته 
نـرخ بیـکاری بـه 39 درصـد رسـاند و اقتصـاد 
کشـور را نابـود کـرده اسـت و بخـش بزرگی از 
خانواده هـای افغـان بـا پولـی کـه بستگانشـان از 
خـارج مـی فرسـتند زندگی خـود را سـپری می 

. کنند
وی گفـت: در 3 سـال گذشـته دولـت وحـدت 
ملـی دو میلیـون مهاجـر از کشـورهای اروپایـی، 
افغانسـتان  بـه  پاکسـتان  و  ایـران  آمریکایـی، 
برگشـته انـد کـه رقـم بسـیار بزرگی اسـت اما با 
وجـود آن افغانسـتان دومین کشـور بزرگ اسـت 
کـه تعداد زیـادی مهاجـر در خارج از کشـورش 

دارد.
بلخـی آمـوزش عالـی، تقویـت اقتصـاد، آموزش 
بخـش هـای فنـی، تربیت کـودکان مهاجـران در 
هـای  مزیـت  دیگـر  از  را  پیشـرفته  کشـورهای 

مهاجـرت دانسـت.
مهاجـرت  بـرای  نیـز  را  چالش هایـی  وی  امـا 
برشـمرد کـه صدمـات وارده بـه مـردم در مسـیر 
مهاجـرت از جملـه آن بـود و گفـت : مهاجـرت 

غیـر قانونـی مشـکالت جـدی دارد.
بلخـی گفـت کـه کشـته شـدن در مرزهـا، غـرق 
شـدن در دریاهـا، منتظـر مانـدن بـرای دریافـت 
هـای  پرونـده  شـدن  رد  شـهروندی،  مـدارک 
متقاضـان پناهندگـی از دیگـر چالش هایی اسـت 
که هـر مهاجری دچار مشـکالت زیاد آن اسـت.
بلخـی ادامـه داد: بزرگتریـن وظیفـه وزارت امور 
مهاجریـن این اسـت کـه چالش ها را بـه فرصت 
قانونـی  غیـر  مهاجـرت  نگـذارد  و  کنـد  بـدل 
جوانـان کشـور را نابـود کنـد و بایـد مهاجـرت 
غیـر قانونـی بـه مهاجـرت قانونـی تبدیل شـود.
یـک  از  عکس هایـی  مراسـم  ایـن  حاشـیه  در 
عـکاس هلنـدی کـه 5 سـال را بـا مهاجریـن در 
مسـیرهای دشـوار سـپری کـرده بود در دانشـگاه 
کابـل بـه نمایش گذاشـته شـد کـه ایـن تصاویر 
بخشـی از چالش ها را به تصویر کشـیده اسـت .
ایـران و پاکسـتان چهـار  افغانسـتان تنهـا در  از 
میلیـون مهاجـر قانونـی و غیـر قانونـی حضـور 
دارنـد و یـک میلیـون دیگـر نیـز در کشـورهای 

می برنـد. بسـر  آمریکایـی  و  اروپایـی 
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اوِل  معاون  دوستم  جنرال  برگشت  خبر 
آن که  از  پیش  کشور،  به  ریاست جمهوری 
به وسیلۀ سخنگویان ارگ مطرح شود، از سوی 
رسانه ها  اختیار  در  امریکایی  و  ناتو  مقام های 
به ضرِس  نمی توان  آن که هنوز  با  قرار گرفت. 
قاطع از برگشت جنرال سخن گفت، ولی ظاهراً 
برداشته  را  او  برگشِت  راه  سِر  بر  موانع  ارگ 

است. 
ایجاد  از  پس  پیش،  ماه  چند  دوستم  جنرال 
ایتالف نجات افغانستان، به همکاری دو تن از 
محمد  عطا  یعنی  ـ  شمال  چهره های  مهم ترین 
دوم  معاون  محقق  محمد  و  بلخ  والی  نور 
ریاست اجرایی که از رقبای جنرال دوستم در 
شمال کشور به حساب می آمدند ـ تالش کرد 
افغانستان شود و در شهر مزارشریف  که وارد 
پیدا  نجات حضور  ایتالِف  رسمی  اعالم  برای 
کند؛ ولی برگشت او به دلیل عدم اجازۀ نشست 
به طیارۀ حاملش از سوی حکومت، تحقق پیدا 
پیمودن  از  پس  شد  مجبور  دوباره  او  و  نکرد 
مسافت های طوالنی، به همان کشوری که در آن 
ظاهراً در تبعید ناخواسته به سر می برد، برگردد. 
جنجال  پی  در  پیش  شش ماه  دوستم  جنرال 
ایشچی زیر نام تداوی به ترکیه رفت و تا امروز 
در آن کشور زنده گی می کند. جالب است که 
ریاست  اول  معاون  که  نمی پرسد  کسی  هیچ 
دیگر  کشورِ  یک  در  را  شش ماه  جمهوری 
کشور  آن  در  حتا  و  است  برده  به سر  چگونه 
با تعدادی دیگر از اعضای برحاِل دولت تبانی 
کرده و جبهۀ ضد دولتی تشکیل داده است. از 
و  کرد  نگاه  افغانستان  مسایل  به  باید  همین جا 

اهمیِت آن ها را فهمید!
مشکالت  مصروِف  شدت  به  که  حالی  در  ما 
یک جنجال  با  روز  هر  و  هستیم  داخلِی خود 
مواجهیم،  ـ  قومی  چه  و  زبانی  چه  ـ  تازه 
با  آمیخته  و  بی تفاوت  نگاهی  ما  به  دنیا  نگاه 
افغانستان  دارد  حق  جهان  البته  است.  شوخی 
اوِل  معاون  که  نگیرد؛ کشوری  زیاد جـدی  را 
درحالی که  آزگار  ریاست جمهوری اش شش ماهِ 
همچنان در سمِت خود باقی ست، در کشوری 
سیاسِی  مسایل  به  دادن  سامان  مصروف  دیگر 

خود بوده است. 
اکنون وقتی بحث برگشت جنرال دوستم مطرح 
می شود، یک اتفاِق عادی برای کشورهای دیگر 
به حساب می آید، به خصوص آن کشورهایی که 
در افغانستان حضور نظامی دارند. این کشورها 
از  پس  دوستم  جنرال  برگشت  از  ساده گی  به 
می گویند.  سخن  درمانی اش  دورۀ  یافتن  پایان 
اما کدام دورۀ درمانی؟ آیا واقعًا جنرال دوستم 
دچار چنان بیماری شده بود که شش ماه را در 

کشور ترکیه سـپری کند؟ 
دورۀ  یافتِن  پایان  از  که  کسانی  منظور  شاید 
چیِز  می گویند،  سخن  دوستم  آقای  درمانی 
دیگری باشد؛ مثاًل قانع کردِن او برای برگشت 
مسایل  برخی  سِر  بر  او  با  کردن  معامله  یا  و 
ریاست  ارگ  و  برای حکومت  می توانست  که 

جمهوری قابل تحمل نباشد. 
مورد  در  که کسی  آن  بدون  به هر حال، حاال 
چنین مسایلی سخن بگوید، سخن از برگشِت 
امکانات  و  امتیازها  با  دوستم  جنرال  دوبارۀ 
به چه  این که جنرال دوستم  اما  است.  سابقش 
بهایی با برگشِت دوباره به کشور توافق کرده، 
افراد  و  همکاران  نمی داند.  چیزی  کسی  هنوز 
نزدیک به او که تا دیروز در رسانه ها و فضای 
انتقاد از ارگ  مجازی مشغول حمایت از او و 
و  اند  زده  لب  بر  خاموشی  ُمهر  حاال  بودند، 
باتور دوستم پسر ارشد جنرال دوستم که  حتا 
ظاهراً جانشیِن او به شمار می رود، در خصوص 
فقط  است.  نداده  نشان  واکنش  تازه  اتفاق های 
قبول کرده اند جنرال  همین قدر هست که همه 
دیگر  تازۀ  اتفاق  کدام  اگر  ـ  مع الخیر  دوستم 
نیفتد ـ به کشور برمی گردد و دوباره بر سِر کار 

حاضر می شود!  
که  نیست  شک  جای  این  در  اما  این همه  با 
تن  ساده گی  همین  به  جمهوری  ریاست  ارگ 
بدون  است.  نداده  دوستم  جنرال  برگشت  به 
شک در برخی مسایل با او به توافق رسیده و 
ماحصِل این توافق، امتیازهایی خواهد بود که به 

او و اطرافیانش داده می شود.
 رییس جمهور غنی از مدتی به این سو خود را 
ازبیک های  و  دوستم  جنرال  وضعیت  روی  بر 

برای  را  تالش هایی  و  کرده  متمرکز  افغانستان 
است.  کرده  آغاز  آن ها  با  توافق  به  رسیدن 
دوستم  جنرال  نزدیکان  از  برخی  غنی  آقای 
در  و  داد  قرار  کلیـدی  موقعیت های  در  را 
نشست هایی که با شماری از کادرهای ازبیک و 
اطرافیان جنرال دوستم صورت داد، این شایبه 
است  شده  موفق  ارگ  که  آورد  وجود  به  را 
برای همیشه دوستم را کنار بزند و با نسل نِو 
ازبیک های افغانستان در مسالۀ قدرت به توافق 

دست پیدا کند.
 شاید یکی از دالیل برگشت و توافق احتمالِی 
جنرال دوستم با ارگ نیز نگرانی از همین مسأله 
باشد که مبادا ارگ و اطرافیاِن جنرال بر سِر او 
دست به معامله بزنند. چنین اتفاق هایی در جهان 
و شگفت آور  غیرمعمول  افغانستان،  ویژه  به  و 
سیاسِی  حیات  در  بارها  رهبران  همین  نیست. 
اند.  توافق ها و چرخش هایی کرده  خود چنین 
گاهی در کنارِ یکی بوده اند و زمانی دیگر در 
را  اطرافیان شان  آن ها  گاهی  دیگر.  یکی  کنار 
خویش  شخصِی  دغدغه هاِی  و  منافع  قربانی 
کرده اند و گاهی اطرافیان، آن ها را بر سِر یک 

پُست و مقداری پول فروخته اند. 
تنها  دوستم،  جنرال  برگشت  معادلۀ  در  اما 
توجه  جالب  می تواند  که  نیست  او  سرنوشِت 
باشد، بل وضعیت عطا محمد نور والی برحاِل 
بلخ و محمد محقق معاون دومِ ریاست اجرایی 
بر  سخن  است.  توجه  قابل  تردید  بدون  نیز 
ارگ  با  دوستم  جنرال  اگر  که  است  این  سِر 
این دو  آن گاه وضعیت  باشد،  توافق رسیده  به 
ارگ  با  نیز  آن ها  آیا  می شود؛  تازه چه  موتلِف 

موقعیِت  در  همچنان  یا  و  کرد  خواهند  توافق 
دیگر  و  ماند؟  باقی خواهند  فعلی  اپوزیسیونِی 
این که: چه بر سِر "ایتالف نجات افغانستان" که 

با آن همه سروصدا به وجود آمد، خواهد آمد؟
ورود  از  پس  که  اند  سوال هایی  همه  این ها   
از  ولی  یافت،  خواهند  پاسخ  دوستم  جنرال 
حاال می توان حدس زد که یک بار دیگر یکی 
از ایتالف های سیاسی افغانستان در همان اَواِن 
گرفته  قرار  سقوط  سراشیِب  در  شکل گیری 

است.   
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احمـد عمران

برگشت دوستم 
و سرنوشت نامعلوِم

 ایتالف نجات

 

ــم و  ــِل مه ــک دلی ــه ی ــا ب ــا و تبصره ه ــی حکایت ه  برخ
ــنیده اند  ــه آن را ش ــه: هم ــه می شــوند و آن این ک ــده ُکهن عم
ــارۀ آن  ــرارِ دوب ــه تک ــازی ب ــد و نی ــواِی آن آگاه ان و از محت
نیســت؛ امــا حدیــث و کالم و داســتانی کــه هزاران بــار 
شــنیده شــده امــا کســی نخواســته و یــا نتوانســته پیـــامِ آن 
ــا نجــاِت جــاِن انســان ها  را درک کنــد و از قضــا فهــِم آن ب
ــد  ــی نمی افت ــز از تازه گ ــلمًا هرگ ــت، مس ــورده اس ــره خ گ
و وجــداِن بیــدار حکــم می کنــد کــه آن را مــداوم تکــرار و 

تأکیــد کــرد.
یکــی از قصه هــای کهنه ناپذیــِر مــا در ســال های اخیــر، 
ــی  ــر و آلوده گ ــارِ فق ــاِی مرگب ــار از جلوه ه ــتاِن سرش زمس
در  سرتاســری  و  عــام  معضلــی  اگرچــه  فقــر  اســت. 
ــرما و  ــل س ــاز فص ــا آغ ــود، ام ــوب می ش ــتان محس افغانس
ــد  ــتان« پیون ــه »زمس ــل، آن را ب ــارِ کاب ــِد انفج ــوِس درح نف

می دهــد.
ــدون  ــتان و ب ــِی افغانس ــش ـ هفت  میلیون ــِت ش ــل، پایتخ کاب
زیربناهــا و امکانــاِت الزمِ شــهری، در همــۀ فصل هــای ســال 
پُــر از آلوده گــِی زیســت محیطی در زمیــن و آســمانش 
زاغه هــای  و  خانه هــا  گرم ســازِی  دغدغــۀ  امــا  اســت؛ 
کابــل و مصیبــِت فقــر و بی مباالتــِی حکومــت، زمســتاِن آن 
را بــه نمایشــگاهِ آلوده گــی و درهم ریخته گــِی کابــل در 

ــدل ســاخته اســت. ــان همــۀ فصــول  مب می
ــیده و از  ــم از راه رس ــتان کم ک ــوِی زمس ــرما و ب ــل س فص
همیــن اکنــون می تــوان هــر شــامگاه و صبحــگاه عــالوه بــر 
زغال ســنگ و پالســتیِک  از دودِ  را  خــاک، ریه های مــان 
ــم  ــه کم ک ــب ک ــی ش ــاعاِت ابتدای ــم. در س ــر کنی ــه پُ کهن
بخاری هــا روشــن می شــوند، در مناطــِق متراکــِم شــهر 
ــوان  ــن می ت ــاِت پایی ــه دود را در ارتفاع ــت م ــر جمعی از نظ
ــن  ــاعاِت آغازی ــید، و در س ــینه کش ــه س ــرد و ب ــه ک مالحظ
ــًا غلیظــی  ــۀ دودِ تقریب ــام رفــت هال ــر ســِر ب روز می تــوان ب
کــه آســماِن کابــل را پوشــانده، تماشــا کــرد و بــر بخــِت بــد 

ــت فرســتاد!  لعن
ــام  ــای ع ــه معن ــاز ســرما و فصــل زمســتان ب ــن آغ ــه ای البت
اســت؛ هرچــه جلوتــر برویــم و هــوا ســردتر شــود و 
ــاران و بــرف نیــز نبــارد، کثافــِت آلوده گــی هــوا بیشــتر و  ب

می گــردد.  وســیع تر  مرگ آفرینــی اش 
ــای  ــی جان ه ــه آلوده گ ــًا این هم ــه!... یقین ــی... بل مرگ آفرین
اعتــراض  کســی  این کــه  امــا  می گیــرد  را  بی شــماری 
نمی کنــد و حکومــت مصــروِف بــازی  قــدرت اســت، ناشــی 
از عــدمِ آگاهــی، اطالع رســانِی الزم و فقــدان وجــداِن ســالم 
اســت. بایــد بــه شــفاخانه ها و کلینیک هــا گــذر کــرد و دیــد 
چقــدر آمــار حمــالِت قلبــی، بیماری هــای ریــوی و تنفســی، 
ــت  ــده اس ــاد ش ــی زی ــت های قلب ــزی و ایس ــکته های مغ س
ــد نهادهــا و جامعــۀ به راســتی "مدنی" یــی باشــند کــه  و بای
ارتبــاط ایــن مرگ ومیرهــا کــه بیشــتر از اطفــال و کهنســاالن 
ــل  ــژه در فص ــوا به وی ــی  ه ــا آلوده گ ــرد را ب ــی می گی قربان
ســرما مطالعــه و تحلیــل کننــد و هشــدارها و فشــارهاِی الزم 
ــه آدرِس  ــه آدرِس مقامــات، و آگهی هــاِی ضــروری را ب را ب

ــد.  ــر صــادر کنن ــر و بی خب مــردمِ فقی
ــود؛  ــاد می ش ــی زی ــای ناگهان ــل مرگ ه ــتان های کاب در زمس
کســانی کــه فشــار خــون، عارضــۀ قلبــی، مشــکالِت ریــوی 
و تنفســی دارنــد، بی صــدا و بی خبــر طعمــۀ هیــوالی 
آلوده گــی می شــوند و مــردمِ بی خبــر، نــامِ آن مرگ هــا 
ــِل  ــا عق ــد. ام ــی" می گذارن ــر اله ــا "تقدی ــات" ی را "مفاج
ــاری  ــت و ناچ ــی چیزی س ــر اله ــه تقدی ــد ک ــلیم می دان س
ــر! ــزی دیگ ــت چی ــرِی حکوم ــردم و بی تدبی ــرِی م و بی  خب
ــوختِن  ــز س ــه ج ــد ک ــار و درمانده ان ــان ناچ ــا چن ــردم ی  م
ــش  ــرای گرمای ــواد ســوختیِ ِ دیگــری ب ــه، م ــتیِک کهن پالس
ــِت  ــه قیم ــوب را ب ــروار چ ــک خ ــد ی ــد و نمی توانن ندارن
8500 افغانــی تهیــه کننــد و یــا هــم اگــر عده یــی متمــول و 
ثروتمنــد هســتند، چنــان بی دانــش انــد کــه گمــان می کننــد 
خوشــبختی یعنــی نشســتن در کنــار بخــارِی داغ و ســوزاندِن 
ــه  ــت ب ــا حکوم ــان ام ــن می ــنِگ تصفیه نشــده. در ای زغال س
ــای  ــه ایوان ه ــود را ب ــده و دِل خ ــار ش ــدان دچ ــرِگ وج م
پُــر از ناجــو و ســرو خــوش کــرده و جامعــۀ مدنــی چنــان 
بــه خــواب رفتــه کــه فرامــوش کــرده پرداختــن بــه اخبــار و 
گزارش هــای محیــط زیســتی، کمتــر از پرداختــن بــه اخبــار 

جنــگ و تروریســم نیســت.
ــر،  ــتان هایش مرگبارت ــت و زمس ــار اس ــل مرگب ــوای کاب ه

لطفــًا آن را دریابیـــم!

زمسـتاِن کابـل 

و حـدیِث مرگباِر فقـر و دود

 رییــس جمهــور غنــی از مدتــی بــه 
وضعیــت  روی  بــر  را  خــود  این ســو 
ــتان  ــای افغانس ــتم و ازبیک ه ــرال دوس جن
متمرکــز کــرده و تالش هایــی را بــرای 
ــا آن هــا آغــاز کــرده  رســیدن بــه توافــق ب
ــکان  ــی از نزدی ــی برخ ــای غن ــت. آق اس
موقعیت هــای  در  را  دوســتم  جنــرال 
کلیـــدی قــرار داد و در نشســت هایی کــه 
بــا شــماری از کادرهــای ازبیــک و اطرافیان 
جنــرال دوســتم صــورت داد، ایــن شــایبه 
ــق شــده  ــه وجــود آورد کــه ارگ موف را ب
اســت بــرای همیشــه دوســتم را کنــار بزند 
ــِو ازبیک هــای افغانســتان در  ــا نســل ن و ب
ــدا  ــت پی ــق دس ــه تواف ــدرت ب ــالۀ ق مس

ــد کن

ACKU
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مسـووالن بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان ) 
تیفـا( می گوینـد کـه حلقـات نزدیک بـه ارگ 
و سـپیدار تـالش می کنند تا انتخابـات آینده به 

بحـران مواجه شـود.
محمدنعیـم ایـوب زاده رییـس بنیـاد انتخابات 
شـفاف افغانسـتان )تیفـا( دیروز یک شـنبه )21 
عقـرب( هنگامی کـه طرح پیشـنهادی خـود را 
بـرای برگـزاری انتخابات شـوراهای ولسـوالی  
و مجلـس نماینـده گان با مسـووالن کمیسـیون 
انتخابـات شـریک می کرد،گفت: افـراد نزدیک 
بـه رییـس جمهـور و رییـس اجرایـی تـالش 
می کننـد تـا انتخابـات آینده به بحران کشـانیده 

شود.
رییـس تیفا بـا تأکید افزود کـه حکومت انگیزۀ 
اصالحـات در کمیسـیون انتخابـات را ندارد و 
افـراد از ارگ به کمیشـنران تمـاس می گیرند به 

آنـان هشـدار می دهند تا مجبور بـه کناره گیری 
شوند.

آقـای ایـوب زاده بیـان داشـت کـه حکومـت 
و  شـفاف  انتخابـات  برگـزاری  بـه  اراده یـی 

نـدارد.  کشـور  در  عادالنـه 
بـه گفتـه او، مداخلـۀ افـراد در ارگ و سـپیدار 
بـه  انتخاباتـی  امـور کاری کمیسـیون های  در 
سـاختار کمیسـیون ها و پروسـه انتخابـات بـه 

شـدت آسـیب رسـانیده اسـت.
بـا  کـه  تأکیـد کـرده  تیفـا هم چنـان،  رییـس 
برکنـاری کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی 
چالش هـای کنونی حل نخواهد شـد و به جای 
برکنـاری کمیشـنران بایـد روی اصالحـات در 
کمیسـیون های انتخاباتـی و فراینـد انتخابـات 

تمرکـز صـورت گیرد.
آقـای ایـوب زاده تصریح کـرد: اگر کمیشـنران 

انتخابـات برکنـار شـوند، برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی و حتـی ریاسـت جمهوری بـه دلیل 
کمیشـنران  گزینـش  مراحـل  بـودن  طوالنـی 

جدیـد بـه تاخیـر خواهـد افتاد.
بهتـر  فعلـی  شـرایط  "در  داشـت:  بیـان  او 
اسـت کـه بـه جـای برگـزار نشـدن انتخابات، 

شـود". برگـزار  بـد"  "انتخابـات 
رییـس تیفـا افـزود که اگـر اصالحات اساسـی 
در کمیسـیون های انتخاباتـی و رونـد برگزاری 
از  جهانـی  جامعـۀ  نشـود،  آورده  انتخابـات 

انتخابـات افغانسـتان حمایـت نخواهـد کـرد.
آقـای ایـوب زاده، ناامنـی، نبود بودجـه، فقدان 
اراده سیاسـی بـرای برگـزاری انتخابـات، پایین 
انتخاباتـی،  بـودن ظرفیـت در کمیسـیون های 
نبـود برنامـه دقیـق بـرای برگـزاری انتخابات، 
سـردرگمی و هـرج و مـرج در کمیسـیون های 
انتخاباتـی، عـدم شـفافیت در مصـرف بودجه 
کمیسـیون، نبـود اراده بـرای آوردن اصالحات 
در کمیسـیون های انتخاباتـی و نبـود همـکاری 
میـان دو کمیسـیون انتخاباتـی را از مشـکالت 
جـدی فـرا راه برگـزاری انتخابـات شـفاف و 

عادالنـه در کشـور خواند.
بـا  صادقانـه  تـا  خواسـت  حکومـت  از  او 
و  کـرده  همـکاری  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
هرچـه زودتـر فهرسـت از مناطـق امن، نسـبتا 
امن و ناامن در کشـور را مشـخص کند و برای 
تامیـن هزینۀ برگـزاری انتخابات به کمیسـیون 

انتخابـات اطمینـان دهد.
رییس تیفا از کمیشـنران انتخابات نیز خواسـت 
تـا بـه دور از تمامـی تعلقـات قومـی، سـمتی، 

حزبـی و ... ،دسـت از اختالفات شـان کشـیده 
و گام هـای اساسـی را بـرای آودن اصالحـات 
بـرای  را  مشـخصی  برنامه هـای  و  برداشـته 

برگـزاری انتخابـات آینده روی دسـت بگیرند.
آقای ایوب زاده  با اشـاره به سـناریو ی برکناری 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات، حاطر نشـان 
کـرد کـه اگـر این کمیشـنران کنـار زده شـوند، 
هیـچ تضمیـن وجـود نـدارد کـه افـراد »فلتـر« 

شـده وارد این کمیسـیون شـوند.
او گفـت: نزدیـکان رییـس جمهـور بـا تالش 
بـه کنـار زدن کمیشـنران کمیسـیون انتخابات، 
می خواهند تیمی که نزدخوشـان فهرسـت شده 

را به جـای کمیشـنران کنونـی بگمارند. 
ایـن  در  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد 
موجـود  چالش هـای  بـه  اشـاره  بـا  نشسـت 
فـرا راه  انتخابـات کشـور گفـت: نبـود انگیـزۀ 
برگـزاری انتخابات در سـطح رهبری حکومت 
و بی اعتمـاد بـه کمیسـیون انتخابـات از چالش 

جـدی اسـت. 
تیفـا بـاور دارد کـه نبـود هماهنگـی در میـان 
از  تحلیـل  فقـدان  بی امنـی،  کمیسـون های، 

وضعیـت فعلی و فقدان اطالع رسـانی از دیگر 
انتخابـات اسـت. چالش هـای 

ظرفیت  هـای  از  اسـتفاده  کـه  می گویـد  تیفـا 
محلـی بـرزگان، عالمـان دینـی و...، اصالحات 
کمیسـیون های  در  اصالحـی  فرایند هـای  و 
انتخاباتـی، تقویت حضـور زنـان و اقلیت های 
مذهبـی آگاهی دهـی از انتخابات شـورای های 
ولسـوالی از دیگـر برنامه هـای اسـت کـه تـا 

هنـوز روی آن کار صـورت نگرفتـه اسـت.
هم چنـان، تیفـا بـاور دارد کـه بیـش از ده مـاه 
از آغـاز کارهای کمیسـیون انتخابات می شـود، 
امـا هیـچ برنامـۀ عملی این کمیسـیون نداشـته 
اسـت و به حاطر برگزاری انتخابات شـوراهای 
ولسـوالی  و پارلمانـی سـه مـاه دیگـر بـه ایـن 

کمیسـیون بایـد فرصت داده شـود. 

ــبز آزادی  ــۀ س ــه منطق ــتان ب ــدن افغانس واردش
ــت  ــای حمای ــای نهاده ــان، حاصــل تالش ه بی

از خبرنــگاران و رسانه هاســت.
صدیــق اهلل توحیــدی مســوول کمیتــه مصونیــت 
ــه منطقــه  ــگاران، وارد شــدن افغانســتان ب خبرن
ــرای  ــزرگ ب ــان را دســت آورد ب ــبز آزادی بی س
ــانه ها  ــگاران و رس ــت از خبرن ــای حمای نهاده

ــد. ــی می کن تلق
ایــن درحالــی  اســت که افغانســتان  در نشســت 
یونســکو کــه هــر دو ســال بعــد برگــزار 
ــد. ــان ش ــبز آزادی بی ــه س ــود، وارد منطق می ش

در رده بنــدی کشــورها از ســوی یونســکو کــه 
ــورها  ــان در کش ــت آزادی بی ــاد وضعی ــر بنی ب
صــورت می گیــرد، بدتریــن وضعیــت فعالیــت 
رنگ هــای  و  دارد  ســیاه  رنــگ  رســانه  یی 
ترتیــب  بــه  ســفید،  و  زرد  ســبز،  ســرخ، 
ــرای رســانه ها و  ــر ب ــت بهت نشــان دهنده وضعی

ــت. ــگاران اس خبرن

ــل  ــی مل ــی و آموزش ــی، فرهنگ ــازمان علم س
ــا  ــر خــود ب متحــد، یونســکو، در نشســت اخی
رده بنــدی تــازه در زمینــه آزادی بیان، افغانســتان 
را از منطقــه ســرخ بیــرون کشــیده و بــه منطقــه 

ســبز وارد کــرده اســت.
ــه  ــل این ک ــه دلی ــد: ب ــدی می گوی ــا توحی و ام
در افغانســتان هیــچ خبرنــگاری زندانی نشــده و 
قوانیــن مختلــف بــرای حمایــت از آزادی بیان و 
خبرنــگاران وجــود دارد، یونســکو افغانســتان را 
از از منطقــه ســرخ بیــرون کشــیده و بــه منطقــه 

ســبز وارد کــرده اســت.
ــگاران،  ــه خبرن ــدم محاکم ــرد: ع ــد ک او تاکی
نبــود هیــچ زندانــی خبرنــگار، عــدم سانســور و 
داشــتن قوانیــن مختلــف بــرای حــق دسترســی 
بــه اطالعــات و آزادی بیــان، افغانســتان را وارد 
ــکو  ــازمان یونس ــان در س ــبز آزادی بی ــط س خ

کــرده اســت.
گفــت:  مانــدگار  روزنامــه  بــه  توحیــدی 

ــط  ــتان توس ــانه ها در افغانس ــگاران و رس خبرن
گروه هــای تروریســتی مــورد حملــه قــرار 
هیــچ  تاکنــون  حکومــت  امــا  می گیرنــد؛ 
خبرنــگاری را زندانــی نکــرده؛ بنابــر ایــن دالیل 
ــه اســت. ــرار گرفت افغانســتان در خــط ســبز ق

ــام  ــه ارق ــه توحیــدی: یونســکو نظــر ب ــه گفت ب
ــا  ــی و سیاســت های رســمی حکومت ه تخمین
در مــورد آزادی بیــان کشــورها ابــراز نظــر کرده 

و آن را دســته بندی می کنــد.

ــیاه  ــط س ــن درخ ــال چی ــور مث ــزود: ط وی اف
قــرار دارد و معنــای اش ایــن اســت کــه در ایــن 
کشــور هیــچ قانونــی بــرای آزادی بیــان وجــود 
نــدارد، روســیه در خــط ســرخ قــرار دارد، یعنی 
ــور  ــن کش ــگاری در ای ــان و کار خبرن آزادی بی
بــا خطــر مواجــه اســت، در عربســتان ســعودی 
حتــا یــک خبرنــگار کشــته نشــده؛ امــا خبرنگار 

آزاد وجــود نــدارد.
ــتان  ــی ژورنالیس ــه مل ــال اتحادی ــن ح ــا ای ب

افغانســتان گفتــه کــه تصمیــم تــازه یونســکو در 
مــورد افغانســتان پــس از آن اتخــاذ شــد کــه در 
ــترده ای  ــای گس ــته، تالش ه ــال گذش ــک س ی
بــرای تامیــن مصونیــت خبرنــگاران و رســانه ها 
و پی گیــری قضایــای خشــونت بر خبرنــگاران، 

صــورت پذیرفتــه اســت.
در همیــن حــال، ســید آقا فاضــل حســین 
ســانچارکی، معییــن نشــراتی وزارت اطالعــات 
ــکو  ــر یونس ــت اخی ــه در نشس ــگ ک و فرهن

ــال های  ــه در س ــه ک ــود، گفت ــرده ب ــرکت ک ش
دولــت  از  تکــرار  بــه  یونســکو  گذشــته، 
ــل  ــای قت ــا قضای ــود ت ــته ب ــتان خواس افغانس
خبرنــگاران را پی گیــری کنــد، امــا دولــت 
ــداده  ــام ن ــه کاری انج ــن زمین ــتان در ای افغانس

ــود.  ب
ســانچارکی تاکیــد کــرد: پــس از آن کــه کمیتــه 
ــنهاد  ــه پیش ــت ب ــانه ها و حکوم ــترک رس مش
ــانه ها  ــای ژورنالیســتان و رس ــیون نهاده فدراس

ــه  ــد، در زمین ــکیل ش ــت تش ــد حکوم و تایی
ــگاران  ــر خبرن ــای خشــونت ب ــری قضای پی گی

ــت. ــده اس ــته ش ــری برداش ــای موث گام ه
ــه ی فاضــل ســانچارکی، گزارش هایــی  ــه گفت ب
ــه و کار  ــن 35 قضی ــی ای ــورد بررس ــه در م ک
ــه یونســکو  کردهــای دیگــر کمیتــه مشــترک ب
ــه شــده اســت، ســبب شــد کــه یونســکو  ارای
افغانســتان را از منطقــه ســرخ خــارج و شــامل 

منطقــه ســبز بســازد.

برخی از نهادهای حمایت از خبرنگاران:

واردشدن افغانستان به منطقۀ سبز آزادی بیان، 
دست آورد نهادهای حمایت از خبرنگاران است

رییس  تیفا:

حـکومت اراده یی 
به برگـزار ی انتخـابات نـدارد

ناجیه نوری

ابوبکر صدیق

 اتحادیــه ملــی ژورنالیســتان افغانســتان گفتــه کــه تصمیــم تــازه یونســکو در مــورد افغانســتان 
ــن  ــرای تامی ــترده ای ب ــای گس ــته، تالش ه ــال گذش ــک س ــه در ی ــد ک ــاذ ش ــس از آن اتخ پ
مصونیــت خبرنــگاران و رســانه ها و پی گیــری قضایــای خشــونت بــر خبرنــگاران، صــورت 

پذیرفتــه اســت.
ــن نشــراتی وزارت اطالعــات و  ــن حــال، ســید آقا فاضــل حســین ســانچارکی، معیی در همی
فرهنــگ کــه در نشســت اخیــر یونســکو شــرکت کــرده بــود، گفتــه کــه در ســال های گذشــته، 
ــگاران را  ــل خبرن ــای قت ــا قضای ــود ت ــته ب ــتان خواس ــت افغانس ــرار از دول ــه تک ــکو ب یونس

ــود. ــداده ب ــه کاری انجــام ن ــن زمین ــت افغانســتان در ای ــا دول ــد، ام ــری کن پی گی

 اگـر اصالحـات اساسـی در کمیسـیون های انتخاباتـی و رونـد برگـزاری انتخابـات آورده نشـود، 
جامعـۀ جهانـی از انتخابـات افغانسـتان حمایت نخواهـد کرد.

آقـای ایـوب زاده، ناامنـی، نبـود بودجه، فقدان اراده سیاسـی بـرای برگزاری انتخابـات، پایین بودن 
ظرفیـت در کمیسـیون های انتخاباتـی، نبـود برنامـه دقیق بـرای برگـزاری انتخابات، سـردرگمی و 
هـرج و مـرج در کمیسـیون های انتخاباتی، عدم شـفافیت در مصرف بودجه کمیسـیون، نبـود اراده 
بـرای آوردن اصالحـات در کمیسـیون های انتخاباتـی و نبود همکاری میان دو کمیسـیون انتخاباتی 

را از مشـکالت جـدی فـرا راه برگـزاری انتخابات شـفاف و عادالنه در کشـور خواند.
او از حکومـت خواسـت تـا صادقانـه بـا کمیسـیون های انتخاباتی همـکاری کرده و هرچـه زودتر 
فهرسـت از مناطـق امـن، نسـبتا امـن و ناامـن در کشـور را مشـخص کنـد و بـرای تامیـن هزینـۀ 

برگـزاری انتخابـات بـه کمیسـیون انتخابات اطمینـان دهد

ACKU
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شکوهندۀ  و  برین  سیمای  مسعود  احمدشاه 
تاریخ معاصر افغانستان و جهان است. درنگ بر 
هر بُعد شخصیِت مسعود، شکوهنده گی هایی را 
برمی تابد که درخشش و تابنده گِی اندیشه های 

سیاسِی مسعود از آن مایه بسته است:
مسلمانی: مسعود مسلمانی ست که   
تمام عمِر آگاهانه اش صرف مبارزه در راه اسالم 
نمازش  شهادت  تا  نوجوانی  از  است.  گردیده 
ترک نشده، بدون طهارت نبوده و تقوای مالی 

و اخالقی اش بی بدیل است.
 49 حیاِت  از  سال   34 جهاد:   
ساله اش صمیمانه صرِف جهاد و مبارزه در راه 

دین و میهن سپری گردید. 
با هیچ دشمِن خاک  میهن:  فدایی   
کنار نیامد. به معاون وزیر خارجۀ امریکا گفت: 
دفاع  سرزمینم  از  بماند،  جا  کالهم  اندازۀ  به 
گوشه  در  قدرت  مراکز  تمام  وقتی  می کنم. 
روزنۀ   هیچ  و  کرد  سقوط  افغانستان  گوشۀ 
پیروزی یی وجود نداشت، در کشور باقی ماند، 
به تنهایی در برابر طالب ایستاد و گفت: مقاومت 

می کنم. 
آزاده گی: در راه آزادی مبارزه کرد   

و آزاده زیست. زمانی که در شاه سلیم در جرگۀ 
قوماندانان شرکت کرد، جنرال درانی رییس آی 
مسعود  داد.  را  کابل  به  حمله  طرح  آی،  اس 
قبول نکرد. جنرال درانی گفت: من ازخود طرح 
پِی  برود  نمی خواهد،  که  کسی  دارم،  برنامه  و 
قبول  را  شما  طرح  من  گفت:  مسعود  کارش. 
و  شد  متشنج  فضا  کارم.  پی  می روم  و  ندارم 

جلسۀ شاه سلیم بی نتیجه پایان یافت.
نبوغ نظامی: به دام انداختن روس ها در حملۀ 
در  طالبان  انداختِن  دام  به  پنجشیر،  در  هفتم 
به  پیش بینی  غیرقابل  تلفاِت  تحمیل  و  شمالی 
آن ها، دفاع در برابر 40 هزار تروریست در خط 
طالبان  برابر  در  ایستاده گی  کوکچه،  و  شمالی 
یافته  زوال  قدرت ها  همۀ  که  زمانی  به تنهایی، 
احمدشاه  نظامی  نبوغ  تردیدناپذیِر  برهان  بود، 

مسعود است.
اندیشۀ  محور  ملی:  شخصیت   
مسعود، اسالم و برخورد بر محور ملی با همۀ 

اقوامِ جامعه بود. هرگز به گونۀ فراوان مدعیان 
به دامِ تعصِب قوم و سمت و منطقه نیفتاد. 

شخصیت  ابعاد  از  یادکردها  این   
مسعود، بر می تابد که مسعود کیست و چه نوع 

اندیشه هایی باید داشته باشد.
شناسایی  به  محور  دو  در  را  مسعود  باورهای 

می گیریم: باورهای ُکـلی، اندیشه های سیاسی.
باورهای ُکـلی   - 1

اصولی  می گوید  مسعود  احمدشاه   -
که من به آن ها پای بندم، این هاست:

جغرافیایی،  مرزهای  حفظ  کشورم،  استقالل 
تمامیت ارضی، اجرای قوانین اسالمی، برگزاری 
شهید  مسعود  )احمدشاه  کشور.   در  انتخابات 

صلح، ص 353(
مسعود،  احمدشاه  اندیشۀ  محور   -

میهن و مردم است:
چه  و  شما  دوسِت  کسی  چه  امروز  پرسش: 

کسی دشمِن شماست؟
دشمنان افغانستان دشمناِن من هستند. همچنان 
آن هایی که بر مردمِ ما جنگ را تحمیل می کنند. 
آن  سِر  پشت  در  که  کسانی  و  پاکستان  امروز 
شوری،  اتحاد  قبل  سال  هشت  دارند.  قرار 

دشمن بود. )مرد استوار، ص 383(
پیش بینی  و  راه  حقانیِت  به  باور   -

آینده: 
و  بوده  برحق  ما  مبارزۀ  که  گفته ایم  بارها  ما 
دفاع  ما  از موضِع  نیست که جهان روزی  دیر 
نموده و از این که آواز ما را نمی شنیدند، نادم و 
پیشمان گردند. )احمدشاه مسعود شهید صلح، 

ص 612(
-     دربارۀ عملکرد امریکا 

اشتباه عمدۀ امریکا آن بود که در دوراِن جهاد 
این امتیاز را به پاکستان داد تا در مورد افغانستان 
دسِت باز داشته باشد. طوری که آن ها پذیرفته 
بنگرند.  پاکستان  دید  از  را  افغانستان  بودند 

)احمدشاه مسعود شهید... 117(
ـ تروریسم و غرب 

پایگاه تروریستی  افغانستان و وجود  جنگ در 
زود  یا  دیر  بلکه  نمانده،  افغانستان  به  محدود 
این خطرات گریباِن امریکا و تعداد بیشتری از 

گرفت.  خواهد  را  جهان  و  منطقه  در  کشورها 
)احمدشاه مسعود شهید... 527(

ـ    قضاوت در عملکرد جهان 
مردم مسلمان ما با سپرساختن سینه های خود، 
جاِن میلیون ها انسان را در کشورهای همسایه و 
جهان حفظ نمودند: در واقع از آزادی و آبادی 
آن ها دفاع نمودند، ولی در فرجام پاکستان ملِت 
ما را از عقب خنجر زد، امریکا به حرف شنوی 
پاکستان پرداخت و اروپا بی تفاوتی اختیار کرد. 

)احمدشاه مسعود شهید... 121(
ـ    قطع مداخله، قطع جنگ 

شده،  تحمیل  خارج  از  افغانستان  در  جنگ 
می شود.  زده  دامن  بیگانه  کشورهای  توسط 
مداخله  زمانی که  تا  است  این  من  برداشِت 
متوقف نشود و دسِت اجانب قطع نگردد، این 
کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  برخورد  این  و  جنگ 

)مرد استوار، ص 378(
-    آزادی و آزاده گی

ملی  غرور  اگر  برود،  سوال  زیر  ما  آزادی  اگر 
ما شکسته شود، اگر استقالل ما نابود گردد، در 
آن صورت این زنده گی ما کوچک ترین لذت و 
ارزش ندارد. )مسعود فراتر از مرزها، ص 109(

آخرین آرمان   -
دوم  آزادی،  یکی  باقی ست؛  آرمان  دو  فقط 
پیوست شدنم به کاروان شهدا. دعا کن تا آزادی 
کشور را ببینم و خداوند شهادت را نصیب کند. 

)احمدشاه مسعود شهید... 544(
جنگ برای اسالم، آزادی و ضدیت   -

با استعمار
من به خاطر اسالم این دین انسان ساز، به خاطر 
از  انسان  رهایی  به خاطر  و  آزادی  و  صلح 
چنگال استعمار به هر شکلی که باشد، جنگیدم 

و می جنگم. )مرد استوار، ص 510(
-     استقاللیت 

من مزدور هیچ کسی نیستم. از طرِف هیچ کس 
احدی  به  مراجعه  بدون  و  نمی کنم  مبارزه 
مسعود،  )زنده گی نامۀ  تصمیم می گیرم.  

نشر فرانکفورت... 4(
من ازجانب هیچ کس، جز از جانب ملتم مبارزه 

نمی کنم. )احمدشاه مسعود شهید، ص 353(
-     شخصیت ملی و غیروابسته

ما طرف دار تأمین روابط و همبسته گی هستیم. 
با هر منبع و هرجا به اقتضای منافع جهاد ملی 
ما، می خواهیم رابطه و همبسته گی داشته باشیم. 
و  نبوده  وابسته گی  طرف دار  وقت  هیچ  مگر 
استوار،  )مرد  باشیم.  وابسته  که  نمی خواهیم 

ص179(
یکی داشتن رابطه است، یکی وابسته گی. رابطه 
داشتن به هیچ وجه جرم نیست، مگر وابسته گی 

ننگ است.
ـ    مبارزه و ایستاده گی

نخواهم  ترک  را  خاکم  ولی  حاضرم  مرگ  به 
کرد. )مرد استوار، ص 110(

در جنگ کسانی که از وطِن خود دفاع می کنند، 
همیشه حق به جانب هستند.  )تندیسی بر چکاد 

آزادی، ص 40(
ـ داکتر نجیب قبل از حملۀ بزرِگ روس ها به 
بار  این  می نویسد:  مسعود  به  خطاب  پنجشیر 
وقت  که  حاال  است.  خطرناک  بسیار  حمله 

داری، تصمیمت را بگیر.
ساخته  کار  این  برای  داریم،  خدا  ما  مسعود: 

شده ایم، هیچ گونه تشویش هم نداریم.
بودیم،  نجنگیده  حال  تا  ما  شوروی:  جنرال 

اکنون می بینی! 
تواِن  هستیم  عالقه مند  داریم،  خدا  ما  مسعود: 
چیزی  شما  اردوی  در  حال  تا  ببینیم.  را  شما 

ندیده ایم. )تندیسی...، ص 43(
می جنگید؟  کی  تا  خبرنگار:   -
مسعود: تا رسیدن به قلۀ آزادی، به یک کشور 
و  پایدار  صلح  یک  به  رسیدن  تا  آزاد،  و  آباد 
افغانستاِن یک پارچه و متحد. )تندیسی بر چکاد 

آزادی، ص 37(
- یک نفر هم بمانم، توفیق پروردگار باشد نه 
از افغانستان می برایم، نه از وطن و نه مبارزه را 
ضد دشمن اسالم، دشمِن دین، دشمِن عقیده و 
مقاومت،  )فلم مستند  مردمِ خود ترک می کنم. 

سخنرانی در پنجشیر 1377(
- مردم افغانستان زیر بار نمی روند. سیطرۀ هیچ 
کشوری را قبول ندارند و من هم تا کشور آزاد 
نداشته باشم، مقاومت خواهم کرد. )تندیسی بر 

چکاد آزادی، ص 43(

اندیشۀ سیاسِی 
احمـدشاه مسـعود

بخش نخسـت دكتور شمس الحق ریانفر
بخش سوم و پایانی

◄تمرکز مطالعه
برای تمرکز در مطالعه به کارهای زیر دقت کنید:

1. عالقـه بـه موضـوع مـورد مطالعـه، یکـی از علت هـای 
مهـم ایجـاد تمرکـز و دقـت در حیـن مطالعـه 

. ست ا
2. هم آهنگـی اراده و تخیـل نیـز در ایـن رابطه 

کارسـاز اسـت و به عبارت دیگر، چشـمان فرد 
بـر صفحـه کتـاب و افـکارش در حال پـرواز به 

نباشد. دور دسـت ها 
نیـز می تواننـد  3. برخـی مسـایل جسـمی و روحـی 

گرسـنه گی،  ماننـد  بزننـد؛  هـم  بـر  را  فـرد  تمرکـز 
اضطـراب. و  نگرانـی  بیمـاری،  تشـنه گی، 

4. برخـی مسـایل محیطـی نیـز از عوامل برهـم زننده 
تمرکـز انـد؛ مانند سـروصدای زیـاد، نور زیـاد یا کم، 

لباس نامناسـب.
5. عجلـه و شـتاب، سـطح مطالعه را کاهـش می دهد 

و تمرکـز را بـر هـم می زند.
6. یکـی از مسـایل قابـل توجـه دیگر، سـنگینی معده 

و سـیری بیـش از حد اسـت.
7. انتخـاب زمـان مناسـب، از عوامـل ایجـاد تمرکـز 
اسـت؛ مثـاًل پـس از اسـتراحت، به ویـژه صبحگاهان، 
و  خسـته گی  سـاعات  و  تمرکـز  حالـت  بهتریـن 
کسـالت، نامناسـب ترین اوقـات، بـرای تمرکـز انـد؛ 
البتـه در صبحگاهان، الزم اسـت قـدری ورزش کنید 

تـا بـدن، آماده گـی الزم را به دسـت آورد.
8. نظـم و انضبـاط در نـوع، سـاعت و مـکان مطالعه، 

نیـز از عوامـل ایجـاد کننـدۀ تمرکز می باشـند.

◄ سرعت مطالعه
1. اگـر قصد دارید سـرعت مطالعـه را افزایش دهید، 
در آغـاز بـه فهرسـت کتاب نظـری دقیـق بیندازید؛ تا 
نسـبت بـه موضوعات ُکلی کتـاب، آگاهی پیـدا کنید.

2. تندخوانـی، همیشـه مناسـب نیسـت و در مطالبـی کـه بـه تعمق و تأمـل نیاز 
دارد، اصـاًل نبایـد بـه کار گرفته شـود.

3. مغـز مـا همیشـه تندتـر از بیـان مـا کلمـات را دریافـت می کنـد؛ پـس بـرای 
افزایـش سـرعت، تـالش کنیـد عـادت بلندخوانـی کتـاب را تـرک کنیـد.

4. تمریـن کنیـد تـا بـه جـای درک واژه بـه واژۀ یـک جملـه، بـه درک گروهی 
واژه هـا عـادت کنید.

5. یکـی از عوامـل ُکندخوانـی، برگشـت اسـت؛ یعنـی ایـن که فرد مرتـب نگاه 
خـود را بـه خطوط پیشـین بر گردانـد. ایـن کار، تمرکز فرد را از میـان می برد و 
وقـت زیـادی را تلـف می کنـد. هنگام مطالعه، چشـم بایـد به طور مسـتقیم و به 
مـوازات صفحـه حرکـت کنـد و از پریدن به سـطرهای باال و پاییـن، پرهیز کند.
6. کسـانی کـه با انگشـت خـط مورد مطالعـه را دنبـال می کنند، بایـد این عادت 

را تـرک کننـد؛ زیـرا در تندخوانـی، فقط چشـم کار می کند، نه دسـت و زبان.
7. »خالـی خوانـی«، یعنی سـرگردانی چشـم در حاشـیۀ سـفید کتاب یـا البه الی 
خطـوط و یـا هر قسـمت غیـر مفید صفحـه نیز موجـب کاهش سـرعت مطالعه 

. می شود
نیـز بـه صرفه جویـی در وقـت کمـک می کنـد. ورق زدن  8. نـوع ورق زدن 
درسـت، آن اسـت که با دسـت چپ و از گوشـه باالیی صفحه صورت گیرد و 
چنـد لحظـه پیـش از پایان صفحه، دسـت بـرای ورق زدن آماده باشـد. کسـانی 
کـه بـا دسـت راسـت و از گوشـۀ پایینـی صفحـه ورق می زننـد، از سـرعت و 

تمرکـز خـود می کاهنـد.

یکی از عوامل 
ُكندخوانی، برگشت 
است؛ یعنی این 
كه فرد مرتب نگاه 
خود را به خطوط 
پیشین بر گرداند. 
این كار، تمركز فرد 
را از میان می برد 
و وقت زیادی را 
تلف می كند. هنگام 
مطالعه، چشم باید 
به طور مستقیم و 
به موازات صفحه 
حركت كند و از 
پریدن به سطرهای 
باال و پایین، پرهیز 
كند. ACKU



◄ مقـدمه
اعتقاد به مهدویت و مسأله ظهور حضرت مهدی عجل اهلل 
با  تعالی فرجه الشریف به مثابه یکی از مسایل ریشه دار و 
حساب  به  اسالمی  شدۀ  پذیرفته  اصول  میان  کهن،  پیشینۀ 
می آید. می توان اذعان کرد این موضوع، از مواردی است که 
تقریبًا اتفاق نظِر همۀ دانشمندان اسالمی را به همراه داشته، 
و آیات و روایاِت فراوانی به صورِت متواتر دربارۀ آن وارد 

شده است.
اعتقاد به مهدویت، از مهم ترین باورهای مسلمانان است و 
انتظار آمدِن موعود بشر و گسترش عدل و داد، از آرزوهای 
امت اسالمی به شمار می آید. این باور هم از تفسیر برخي 
از  که  است  وعده هایی  اساِس  بر  هم  و  کریم  قرآن  آیات 
شده  داده  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل  صل  اعظم  پیامبر  جانب 
است؛ از این رو، هرگونه انکار یا حتی تردید در این اصل 

اعتقادی، حساسیِت زیادی را برمي انگیزاند، چه رسد 
قرارگیرد  توهین  مورد  باور  و  اعتقاد  این  این که  به 
امر خیالي  مهدي)عج(  امام  یعني  موعود؛  یا شخص 

پنداشته شود.
یا  تردید  به  مسلمانان  اندکی  از  تعداد  میان،  این  در 
انکار این باور پرداخته اند؛ از جملۀ این افراد، می توان 
احمد  وی،  از  بعد  و  رضا  محمدرشید  خلدون،  ابن 
امین را نام برد که با طرِح چند ادعا و دلیل ُکلی بدون 
و  شده  منکر  را  عقیدتی  مهِم  موضوع  این  استدالل، 
به طرح  نوشته های شان  در  مختلف،  مناسبت های  به 
موضوع مهدویت و سپس نقادی و رد آن پرداخته اند. 
اگر به این مسأله و مسایلی از این قبیل از بُعد علمي 
تا  او،  نگاه کنیم، اظهار نظر رشید رضا و هم قطاراِن 
و  علمي  بحث هاي  چون  است،  توجیه  قابل  جایي 
اظهارنظر در یک مسأله اسالمي امری ناپسند نیست و 
باید میان نقِد عالمانه و اهانِت جاهالنه تمیز و تفکیک 

قایل شد. 
 96/7/11 مورخ   2113 شمارۀ  از  ماندگار  روزنامۀ 
به نشر نوشته یي کرد که به صورِت کلي  اقدام  خود، 
پرداخت.  رضا   محمدرشید  اندیشه هاي  معرفي  به 
بحث  به  سلسله مباحث  این  پایانِي  نوشته هاي  در 
مهدویت _ که یکي از باورهاي خلل ناپذیر مسلمانان 
و  شد  پرداخته  رضا  رشید  دیدگاه  از  هم  است_ 
همچنین نویسندۀ این نوشتار، خود پیراموِن شخص 
باور به آن مطالبي را مطرح کرد. نویسندۀ  موعود و 
مقاله در جایی این گونه اظهار مي کند که: »رشیدرضا 
زیادي  تالش هاي  اصالح طلب،  اندیشمند  عنوان  به 
در راه خرافه زدایي از اندیشۀ اسالمي نمود ... چنین  
کاري یکي از برجسته گي هاي  رشید رضا نسبت به 

دیگران است و یکي از آن ها نقد مهدویت است!« 
دیدگاه  که  است  این  بر  همت  اما  نوشتار  این  در 
با  ماندگار  روزنامۀ  در  آن  بازگوکنندۀ  و  رشیدرضا 
ارزیابي  و  نقد  مورد  عقلي  و  روایي  قرآني،  رویکرد 

قرار گیرد. 

تحلیل و نقد دیدگاه رشیدرضا
الف. شیعی بودن احادیث مهدویت 

 « مي گوید:  که  است  این  مهدویت،  منکر  ایرادات  از  یکي 
هرکس به بررسي تمام احادیث و روایاتي که درباره مهدي 
این  به  بشناسد،  را  آن ها  منابع  موارد  بپردازد و  آمده است، 
نتیجه مي رسد که تمام آن ها از اهل تشیع روایت شده است«.  
ادعای شیعی بودن احادیث مهدویت و در نتیجه شیعي بودن 
آن ها  نپذیرفتن  برای  رضا  رشید  مستمسک  مهدویت  تفکر 
است. او مي پندارد که مبنا و اساس این اندیشه، از جعلیات 

شیعه است. 
◄ نقد و بررسي شیعي بودن اندیشۀ مهدویت

متواتر بودن روایات مهدي)عج( در منابع اهل سنت:  اوالً، 
اینکه فقط در  به شیعه و  احادیث مهدي)عج(  نسبت دادن 
شده  نقل  شیعه  راویان  طرف  از  و  شیعه  روایي  کتاب هاي 
است، اتهامی بیش نیست، زیرا کتاب هاي روایي معتبر اهل 
روایات  از  بسیاری  و  می کنند  رد  را  آن  بودن  شیعي  سنت 
از  الشریف(  فرجه  تعالی  اهلل  )عجل  مهدی  امام  به  مربوط 
طریق اهل سنت و در کتب معتبر آن ها نقل شده است. در 
وجود  شیعه گری  به  متهم  راوی یی  کمتر  راویان،  این  میان 
اندیشمندان اهل سنت، احادیث نقل شده  باور  به  بنا  دارد. 
درباره حضرت مهدي)عج( به حد تواتر است. حدیث متواتر، 
به  تعداد راویان  حدیثی است که در همۀ طبقات سند آن، 
براي  شبهه یی  و  هیچ شک  که جای  باشد  فراوان  اندازه یی 
پذیرش روایات و معناي آن ها را باقی نمي گذارد. هرگاه در 
یک موضوع حدیث به صورت متواتر نقل شده باشد، دیگر 

نیازی نیست و اگر در برخی طرق آن،  به بررسی سند آن 
افراد ضعیفی هم وجود داشته باشد، وجود آن افراد نمی تواند 
حدیث های  نماید.  وارد  خدشه یی  احادیث  سند  اعتبار  در 
به  و  دسته اند  این  از  نقل شده،  اهل سنت  از  که  مهدویت 
برخی  در  اگرچه  جهت،  همین  به  رسیده اند.  تواتر  معیار 
هیچ گونه  مهدویت  موضوع  در  دیده  شود،  ضعیفی  راویان 
تردیدی ایجاد نمی کند. اکنون نظریات برخی از دانشمندان 
اهل سنت را از باب نمونه دربارۀ متواتر بودن این حدیث ها 

یادآور می شویم.
1.   ابوالحسن محمد بن الحسین اآلبری السنجری )م 363 
ه.( در مناقب الشافعی چنین گفته است: از رسول خدا )صل 
مورد  در  مستفیضی  و  متواتر  اخبار  آله و سلم(  و  علیه  اهلل 
امام مهدی )علیه السالم( وارد شده است.  این گفتار آبری 
را دانشمندان اهل سنت از جمله ابن قیّم جوزیه   و سیوطی  

نیز نقل کرده اند. 
به متواتر بودن حدیث های مهدویت  ابن حجر عسقالنی   .2
تصریح کرده، می گوید: خبرها و روایت ها، متواترند بر این 
که مهدی )علیه السالم( از این امت است و عیسی بن مریم 
)علیه السالم( خواهد آمد و پشت سر او نماز می گزارد. وی 
درباره ی حدیث های مهدویت چنین می گوید: حدیث هایی 
که در آن ها از مهدی )علیه السالم( نام برده شده، فراوان و 
متواترند.  وی در پاسخ به نامه ای در مورد مدعیان و منکران 

مهدویت چنین می نویسد:
چنین باورهایی باطل است... به سبب مخالفت با حدیث های 
مستفیض و متواتری که از پیامبر )صل اهلل علیه و آله و سلم( 
که  است.  حدیث هایی  ایشان  بیت  اهل  از  مهدی  که  آمده 
بر وجود مهدی )علیه السالم( و خروج او در آخرالزمان و 
این که از عترت رسول خدا )صل اهلل علیه و آله و سلم( و 
فرزند فاطمه )علیها السالم( است، داللت دارند، به حد تواتر 
معنوی رسیده، پس هیچ دلیلی برای انکار آن ها وجود ندارد.  
حدیث  یازده  در  می نویسد:  این باره  در  بستوی  عبدالعظیم 
احادیث مهدی وجود  احادیث صحیحی که در  از مجموع 
دارد، برخی افراد متهم به شیعه بودن در اسناد آن مشاهده 
گونه  هیچ  این خصوص،  در  دیگر  احادیث  در  و  می شود 
اتهامی از این بابت در سندشان وجود ندارد.  دست کم 32 
نفر از صحابه رسول خدا صل اهلل علیه و آله و سلم آن ها را 
از حضرتش نقل کرده اند و ویژه امام مهدی عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف کتاب هایی حدیثی تدوین کرده اند. 
به این ترتیب با توجه و عنایت به این همه روایات صحیحي 
این  به  نوبت  دیگر  است،  آمده  سنت  اهل  منابع  در  که 
نمي رسد که احادیثي مهدویت را شیعي بدانیم و با این بهانه 

منکر یک امر اعتقادي مسلم مسلمانان شویم. به نظر مي رسد 
توانمندي علمي که در دیگر  با همه  که جناب رشید رضا 
موضوعات داشته، در علوم حدیث شناسي دچار مشکل بوده 
است؛ چنانکه نویسندۀ محترم مقاله نیز به آن اذعان داشته و 
در شمارۀ 2119 روزنامه بیان داشته که رشید رضا در ارتباط 
دارد  آشفته  موضع گیري   ... آن  آحاد و حجیت  احادیث  به 
و باید عرض کرد که این آشفتگي در مورد برخي احادیث 

متواتر که در مسأله خاص هست نیز سرایت کرده است.
عدم سقوط روایت به دلیل شیعي بودن آن: ثانیًا، بر فرض 
افراد شیعه  از این احادیث  که برخی از راویان در تعدادی 
باشند، آیا به صرف شیعه بودن راوی حدیث، آن حدیث از 
درجۀ اعتبار ساقط می شود؟ اگر چنین باشد، باید بسیاری از 
احادیث کتب معتبر اهل سنت را مردود دانست، چون در 
میان برخي از راویان آن ها شیعه وجود دارد. آری، چگونه 

می توان به صرف ادعا، احادیثی را مجعول شیعه دانست که 
بنا به تصریح بسیاری از دانشمندان اهل سنت، به حد تواتر 
رسیده و قابل تردید نیستند. بنابراین، صرف شیعي بودن یک 
حدیث نمي تواند دلیل بر رد و عدم پذیرش آن باشد و اضافه 
بر این، روایات امام مهدي)عج( به مرحلۀ تواتر رسیده است 

و دیگر جایی براي شک باقي نمي ماند. 

◄ ب( نقل نشدن احادیث امام مهدی)عج( در صحیحین
در  مهدویت  اندیشۀ  رد  در  رضا  رشید  از  که  دومي  مسألۀ 
کوتاه   « که مي گوید:  این  است،  نقل شده  ماندگار  روزنامۀ 
سخن این که ما معتقد به این مهدي منتطر نیستیم و مي گوییم 
که اعتقاد به مهدي زیان هاي زیادي به بار مي آورد«. در ادامه 
و  کرده  بیان  را  رضا  رشید  بي باوري  علت  مقاله  نویسندۀ 
مي گوید: » او علت بي باوري خود را چنین بیان مي کند که در 
صحیح بخاري و مسلم از او )حضرت مهدي)عج( یاد نشده 
است«  این بخش خود شامل دو ایراد و اشکال است که یکي 
نبودن روایات مهدي در صحیح بخاري و مسلم است و ایراد 
دوم به تبعات و پیامدهاي باور به مهدویت برمي گردد. ما، 
از پاسخ به اشکال اول آغاز مي کنیم. رشید رضا در جایی از 

تفسیرش چنین می گوید:
تعارض در احادیث مهدی، قوی تر و ظاهرتر است و جمع 
بین روایات در این باب مشکل تر و منکران آن نیز، فراوان و 
شبهه در آن نیز ظاهرتر است؛ به همین دلیل،  شیخان ]مسلم 
و بخاری[ در دو کتاب شان توجهی به این روایات نکرده اند. 

◄ نقد ایراد ذکر نشدن روایات مهدي)عج( در صحیحین
اوالً، این که حدیثی در صحیحین بخاری و مسلم یافت نشود، 

بزرگوار  دو  آن  نزد  حدیث  آن  بودن  ضعیف  دلیل  هرگز 
نیست؛ چون هرگز بخاری و مسلم این ادعا را مطرح نکرده 
و از آن ها نقل نشده که گفته باشند همۀ احادیث صحیح را 
جمع آوری کرده اند و ادعا نکردند که هیچ حدیث صحیحي 
باقي نمانده که در این دو کتاب ذکر نشده باشند و آنان در 
صدد جمع آوری همۀ احادیث صحیح نبوده اند. از خود آن ها 
نیاورده ایم.  را  صحیح  احادیث  همۀ  ما  که  است  شده  نقل 
ابن صالح در مقدمه اش چنین ذکر می کند: بخاری و مسلم، 
همۀ احادیث صحیح را در صحاح شان جمع آوری نکرده اند 
از بخاری روایت شده  نبوده اند.  پایبند  این مسأله هم  به  و 
که گفته است: »حدیثی را در کتابم وارد نکردم، جز این که 
صحیح بوده و خیلی از احادیث صحیح را به دلیل طوالنی 
نشدن کتاب حذف کردم « و از مسلم برای ما نقل شده که 
صحیح  من  نزد  حدیثی  هر  که  نیست  »چنین  است:  گفته 
مورد  آنچه  هر  بلکه  بیاورم  این جا  در  را  آن  باشد، 
اجماع و توافق بوده است را ذکر کردم«.  یعني ممکن 
است خیلي از احادیث صحیح در موضوعات مختلف 
وجود داشته باشد که در این دو کتاب نیامده است. 
گفته  که  کرده  روایت  بخاری  از  اسماعیل  همچنین 
ذکر  صحیح  حدیث  جز  کتاب،  این  در  »من  است: 
نکرده ام؛ ولی آنچه از احادیث صحیح که نیاورده ام، 
بیشتر است«.  نووی نیز در مقدمۀ شرحش بر کتاب 
مسلم آورده است: ». . . آن دو )بخاری و مسلم( ملتزم 
نشده اند تمام احادیث صحیح را نقل کنند؛ بلکه آنان 
تصریح کرده اند که همۀ احادیث را جمع آوری نکرده 
و تنها قصد جمع آوری تعدادی از احادیث صحیح 
را داشته اند؛ همان گونه که نویسندۀ کتاب فقه، جمع 
آوری تمام ابواب و احکام فقه را در نظر ندارد،  بلکه 

پاره یی از آن را بحث می کند«. 
دلیل دیگر که روشن و واضح می کند بخاری و مسلم 
هرگز در صدد جمع آوری تمام احادیث صحیح نبوده 
اند،  این است که ابن الصالح از بخاری نقل کرده که 
گفته است: »من صدهزار حدیث صحیح و دویست 
هزار حدیث غیر صحیح از حفظ دارم.  همچنین از 
حاکم  که  است  این  موضوع،  این  بر  دیگر  شواهد 
نیشابوری که خود از محدثان بزرگ و معروف اهل 
الصحیحین،  علی  المستدرک  کتاب  در  است،  سنت 
صدها حدیث را ذکر کرده و در آن تصریح می کند که 
بر اساس شرایط و اصول بخاری و مسلم یا دست کم 
صحیح  احادیث  این  دو،  آن  از  یکی  اصول  طبق 
هستند؛ در حالی که این احادیث در صحیحین یافت 
گفته  مستدرک  احادیث  دربارۀ  نیز  ذهبی  نمی شود. 
است: »در مستدرک، بسیاری از احادیث، طبق شرط 
بخاری و مسلم یا شرط یکی از آن دو، نقل شده است 
و شاید مجموع این حادیث، حدود ثلثی از کتاب را 

تشکیل بدهند«. 
معروف،  این حدیث شناس  می کنید چگونه  مالحظه 
 تصریح می کند که در غیر صحیحین، احادیث فراوانی وجود 
دارد که صحیح هستند و در عین حال،  بخاری و مسلم آن را 
نیاورده اند؛ پس اگر بخاری و مسلم، احادیث مربوط به امام 
مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف را ذکر نکرده اند، هرگز 
این احادیث  نبودن  نمی تواند دلیل و شاهدی برای صحیح 

-که در منابع روایي دیگر نقل شده- قرار گیرد.
ثانیًا، مطلب دوم که در پاسخ این سخن می توان گفت این 
در  که  آنچه  در  را  معتبر  و  احادیث صحیح  چرا  که  است 
در  فقط  آیا  می دانید؟  منحصر  است،  شده  ذکر  صحیحین 
این دو کتاب، احادیث صحیح یافت می شود؟ کدام یک از 
علمای اهل سنت به این سخن پابند است؟ اگر این حرف، 
از  بعد  و  حدیثی،  قبل  جامع  ده  نوشتن  باشد،  قبول  قابل 
انحصار  قبول  دارد؟  اعتباری  و  ارزش  بخاری و مسلم چه 
تردید  و  تشکیک  معنای  به  در صحیحین،  احادیث صحیح 
در همۀ کتاب های حدیثی دیگر اهل سنت است؛ در حالی 
بسیاری  نپذیرفته است.  را  این  از علمای اسالمی  که کسی 
از علمای اهل سنت ـ اگر نگوییم همۀ آن ها ـ قبول دارند 
آن گونه که احادیث صحیح در بخاری و مسلم وجود دارد، 
احادیث صحیح  نیز  اهل سنت  کتاب های حدیثی  در دیگر 
فراوان یافت می شود.  ابن صالح چنین می گوید: »احادیث 
دارد،  وجود  مسلم  و  بخاری  در  آنچه  بر  افزون  را  صحیح 
می توان در یکی از نوشته های معتمد و مشهور امامان حدیث 
ابو  ترمذی،  عیسی  ابو  سجستانی،  داود  ابو  آثار  جمله  از 
عبدالرحمن نسائی، ابو بکر بن خزیمه، ابوالحسن دارقطنی و 
دیگران که تصریح دارند بر صحت آن احادیث، پیدا کرد«. 
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نقد و بررسِي دیدگاه 
محمدرشید رضا در مورد اندیشۀ مهدویت
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سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی می گویـد، اعضای سـازمان 
ناتـو تعهـد کردنـد کـه کمک های شـان را بـه افغانسـتان 
ادامـه خواهنـد داد و نیز سـه هزار سـرباز تـازه  نفس دیگر 

بـه افغانسـتان خواهند فرسـتاد.
طارق شـاه بهرامـی کـه دیـروز یک شـنبه، 21 عقـرب در 
پیونـد بـه نتایـِج سـفرش در نشسـت وزیـران دفـاع ناتـو 
صحبـت می کـرد، هم چنـان بیان داشـت کـه وزیـران دفاع 
کشـورهای عضـو ناتـو از او تعهـد گرفته اند کـه حکومت 
آوردن  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  زمینـۀ  در  بایـد  افغانسـتان 
اصالحـات در نهادهـای امنیتی به صورت جـدی کار کند.
او اشـتراِک افغانسـتان در نشسـت دو روزۀ وزیـران دفـاع 
ناتـو را مثبـت خوانـد و گفـت کـه ایـن نشسـت هـم بـه 
لحـاظ سیاسـی و هـم به لحـاظ نظامـی نتایج خوبـی را به 

کشـور در پـی خواهد داشـت.
طارق شـاه بهرامـی، سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی در ایـن 
نشسـت گفت: "افغانسـتان با وجودی کـه نیروهای امنیتی 
افغانسـتان  آزادی و حریـت  قربانـی می دهـد،  دفاعـی  و 
را حفـظ کـرده انـد و نیـار اسـت تـا کشـورهای حامـی 

افغانسـتان از ایـن نیروهـا هم چنـان حمایـت کننـد." 
آقـای بهرامـی افزود کـه قرار محاسـبۀ وزارت دفـاع ملی، 
سـیزده درصـد حمـالت دشـمنان کشـور افزایـش یافتـه 
اسـت، اما نسـبت به سـال گذشـته، یازدهم درصـد تلفات 

دشـمن نیـز افزایـش یافته اسـت.
بـه گفتـۀ او، نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در برابـر 
در  دشـمن  تلفـات  امـا  انـد،  داده  تلفـات  تروریسـتان 

میدان هـای نبـرد چنـد برابـر بیشـتر از تلفـات نیروهـای 
امنیتـی اسـت.

او بـا اشـاره بـه حمـالت هوایـی بـر مواضـع تروریسـتان 
در والیـت کاپیسـا، بیـان داشـت: در ایـن حمالت دشـمن 
تلفـات زیـادی داده اسـت، امـا شـایعاتی وجـود دارد کـه 
افـراد ملکـی هـم در این حمله تلفـات داده انـد. هیأتی در 
بـرای بررسـی این شـایعات موظف شـده که بعـد از پایان 
بررسـی ها، جزییـات آن بـا رسـانه های شـریک خواهـد 

. شد
طارق شـاه بهرامـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش خبرنـگاری 
کـه آیـا جنـگ در افغانسـتان قومی اسـت؟ اظهار داشـت: 
"می تـوان بـه یقیـن گفـت کـه در افغانسـتان جنـگ قومی 
جریـان نـدارد، نیروهـای امنیتـی بـرای تمـام افغانسـتان 

می جنگنـد".
از سـخنانش  سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی در قسـمتی 
گفـت کـه اگـر پاکسـتان یـک گامِ صادقانـه در ارتبـاط بـا 
صلـح افغانسـتان بـردارد، افغانسـتان حاضر اسـت دو قدمِ 
صادقانـه بـه سـوی پاکسـتان بـردارد، امـا او گفـت کـه با 
تمـام ایـن، مـا و نیروهـای دفاعـی مـا با تمـام تـوان آمادۀ 

دفـاع از کشـور هسـتند.
او در پیونـد بـه برنامه هـای آیندۀ این وزارت برای سـمت 
شـمال کشـور گفـت: وزارت دفاع ملی سلسـله برنامه های 
عملیـات را بـرای صفحـات شـمال داریـم که بـا عملیاتی 
کـردن آن، وضعیـت امنیتی در شـمال کشـور تغییر خواهد 

کرد.

آقـای بهرامـی حمالت موتـر بـِم گروه های تروریسـتی را 
»ناجوان مردانـه« خوانـد و گفـت که ما سـطح عملیات های 
خـاص و ضربـاِت هوایـی خـود را بـه دو دلیـل افزایـش 
دادیـم، یکـی بـه خاطـر انتقام خون شـهدا و دیگـر، این که 
مـردم مطمیـن شـوند کـه نیروهـای امنیتـی بیدار انـد و از 

آنـان دفـاع می کند.
سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه چـرا النه هـای تروریسـتی در آن سـوی خـط دیورنـد 
آمـاج حمله قـرار نمی گیرنـد؟ بیان داشـت: "ایـن تصمیم 
را بایـد یک مجمـع بین المللـی بگیرد، اما باید خاطرنشـان 
سـاخت کـه النه های ترویسـتی در آن سـوی خـط دیورند 
بایـد پایـان یابـد، در غیـر آن، بـا واکنـش جامعـۀ جهانـی 

مواجه خواهند شـد".
طارق شـاه بهرامـی گفـت: اصالحـات در نهادهـای امنیتی 
و دفاعـی در حـال جریـان اسـت، از ایـن جملـه، یکی هم 
برنامـۀ چهارسـالۀ انکشـافی ارتـش ملی اسـت کـه در آن، 
موضوعـات مفیـدی گنجانیـده شـده اسـت کـه تـا چهـار 
سـال آینـده، ارتـش ملی را بـه ارتش های مدرن در کشـور 

مبـدل خواهـد کرد.
او از ایجـادِ پنـج کمیتـۀ نظارتـی در وزارت دفـاع ملـی 
سـخن گفـت و اضافـه کـرد کـه تقرری هـای شایسـته، 
حـذِف تشـکیالت مـوازی، انتخـاب کادرهـای دانشـگاه 
نظامـی، تنظـم امـور تدارکاتـی، لوژیسـتیکی و امـور مالی 
و کاهـش و ریشـه کن کـردن فسـاد از اولویت هـای ایـن 

می باشـد. کمیته هـای 
گفتنـی اسـت کـه نشسـت سـاالنۀ وزیـران دفـاع اعضای 
ناتـو بـه تاریـخ 16 عقرب آغـاز و به تاریـخ 18 عقرب در 

مقـر این سـازمان در بروکسـل پایـان یافت.
ینـس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتـو پیـش از آغـاز نشسـت 
عمومـی وزیـران دفاع کشـورهای عضـو ناتو، در نشسـتی 
بـا خبرنـگاران بر ادامۀ همکاری این سـازمان با افغانسـتان 
تأکیـد کـرده بـود. آقای اسـتولتنبرگ گفتـه بود کـه ناتو به 
حضـورش در افغانسـتان ادامـه می دهـد و همـکاری آنـان 
در آمـوزش نیروهـای ویـژه و تقویـت نیروهـای هوایـی 

میابد. گسـترش 
50 درصـد نیروهای افزایشـی ناتو در افغانسـتان امریکایی 
خواهنـد بـود. در حـال حاضـر درصـدی زیـادی از هزینۀ 
تأمیـن  امریـکا  را  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  جنگـی 
می کنـد. دبیـرکل ناتـو گفت که جـدا از کمک هـای امریکا 
بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان، دیگر اعضـای ناتو نیز یک 

میلیـارد دالـر بـه ایـن نیروها کمـک خواهنـد کرد.
آقـای اسـتولتنبرگ در بخشـی از سـخنانش از کشـورهای 
کـه  خواسـت  پاکسـتان  ویـژه  بـه  افغانسـتان،  همسـایۀ 
افغانسـتان را در راسـتای مبـارزه بـا گروه هـای ترویسـتی، 

بـه ویـژه مبـارزه بـا طالبـان همـکاری کننـد.
دبیـرکل ناتـو هم چنان در پایان نشسـت وزیـران دفاع ناتو 
گفت که شـمار نیروهـای ناتو در افغانسـتان از 13 هزار به 
16 هـزار افزایـش می یابـد و ایـن سـازمان در بخش تأمین 
نیازمنـدی مالـی نیروهـای امنیتـی افغانسـتان، اصالحات و 
جلـب همـکاری پاکسـتان بـرای تأمیـن صلـح بـا دولـت 

افغانسـتان همـکاری می کند.
دبیـرکل ناتـو در آن نشسـت هم چنـان بـر گفت وگوهـای 

صلـح به رهبـری دولـت افغانسـتان تأکیـد کرد.
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سرپرست وزارت دفاع:

جنـگ قـومی نیست

په "ریکا ۷" ناسته کې د الجوردو الرې د 

تفاهم لیک السلیک او افغانستان رسه مرستې!

دیدبان شفافیت:

حقوق بشر به گونۀ گسترده 
در زندان های افغانستان 

نقض می شود

www.mandegardaily.com

یک بررسی تازه نهاد دیدبان شفافیت افغانستان از زندان های 
کشور نشان می دهد که نقض گسترده حقوق بشر در  این 

زندان ها دیده می شود.
اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت روز یکشنبه )21عقرب( 
در یک نشست خبری در کابل نتایج ارزیابی تازه این نهاد از 
وضعیت زندانیان در سه زندان کشور را با رسانه ها شریک 

کرد.
وضع  از  سو  این  به  سال  سه  از  که  ارزیابی  این  براساس 
زندان های پل چرخی کابل، میدان وردک و بغالن صورت 
تسهیالت  کم ترین  از  زندان  این  در  زندانیان  است،  گرفته 
سر  به  وحشتناکی  وضعیت  در  و  نبوده  برخوردار  اساسی 

می برند.
آقای افضلی گفت:" در محبس پل چرخی که ظرفیت 500 
زندانی وجود دارد هم اکنون باالتر از یک هزار تن در آن 
جابجا شده اند، آلودگی فضا و تعفن شدید را ایجاد نموده و 

شرایط را برای محبوسین تحمل ناپذیر ساخته است".
در  که  بغالن  و  میدان وردک  زندان های  در  که  افزود  وی 
این آشفته تر بوده،  از  نیز وضعیت  ارزیابی شامل بوده  این 
زندانیان به تسهیالت بهداشتی، امکانات اساسی)آب و غذا( 
که در قانون اساسی برای زندانیان پیشبینی شده دسترسی 

ندارند.
های  برنامه  نبود  دلیل  به  زندان  سه  این  وی؛  گفته  به 
مراقبتی و ایمنی در معرض حادثات طبیعی زیانباری چون 
فروریختن ساختمان ها، آتش سوزی و سرازیر شدن سیل 
این حوادث در نظر  از  برنامه پیشگیرانه  قرار داشته وهیچ 

گرفته نشده است.
وساز  ساخت  در  را  اختالس  و  گسترده  فساد  وجود  وی 
زندان ها  در  این مشکالت  عمده  عامل  زندان ها  ومدیریت 
به  فوری  رسیدگی  خواهان  افغانستان  حکومت  از  دانسته 
وضعیت زندانیان شده و از جامعه جهانی نیز خواست که 
در تطبیق پروژه های انکشاف زندان ها که مصارف هنگفتی 

صورت می گیرد نظارت جدی نیز به خرج دهند.
رییس دیدبان شفافیت خواهان تشکیل یک کمیته مشترک 
برای  جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  سوی  از  نظارتی 
رسیدگی به مشکالت زندانیان شده از حکومت خواست که 
زمینه های انتقال جرم بین زندانیان و شکنجه را در زندان ها 

از بین ببرد.
عدالت  موسسه  رییس  ناصری  لیلما  حال،  همین  در 
افغانستان در این نشست نیز وضع نابسامان زندان ها به ویژه 
زندان های زنانه را به شدت مورد انتقاد قرار داده تاکید نمود 
که زندان ها به مراکز نقض حقوق بشر و پرورش مجرمین 

بدل شده است.
خانم ناصری گفت که زنان زندانی نیز از امکانات اساسی 
در زندان برخوردار نبوده، به سختی با بستگان شان دیدار 
می کنند، به پرونده های شان رسیدگی نمی شود و در برخی 
مواقع سوء استفاده های جنسی نیز از آنان صورت می گیرد.
که  دارند  زندانیان وجود  از  که شماری  نمود  تصریح  وی 
مدت حبس شان به اتمام رسیده اما به دلیل فساد گسترده در 
نهادهای عدلی و قضایی همچنان در زندان ها به سرمی برند.
انجمن  عضو  رحمانی،  الرحمن  مجیب  دیگر،  سوی  از 
وکالی مدافع افغانستان در این نشست، وضع زندانیان را در 
زندان های کشور نگران کننده خوانده گفت که زندان ها به 
جای اصالح مجرمین، زمینه حرفه ای شدن آنان را مساعد 

ساخته است.

همکاریـو  اقتصـادي  او  ییـزو  سـیمه  د  لپـاره  افغانسـتان  د 

سـازمان »ریـکا« اوومـه غونـډه بـه د کابـل لپـاره لـه الس ته 

راوړنـو ډکـه وي.

افغانسـتان د ریـکا لـه اوومـې ناسـتې نـه د مهمـو اقتصـادي 

الس تـه راوړنـو متـه لـري او ویـل کېږي چـې په دغه ناسـته 

کـې بـه د الجـوردو الرې تفاهـم لیـک هم السـلیک يش.

د  دفـر  د  دانـش  رسور  مرسـتیال  دوهـم  د  ولسـمرش  د 

پـه  یکشـنبې  د  محمـدي  رشـید  محمـد  مرسـتیال  رئیـس 

ورځ»۱۳۹۶کال لـړم۲۱« ازادي راډيـو ته وویل، ترکمنسـتان 

چـې د دغـې غونـډې کوربتوب کـوي، هدف یې افغانسـتان 

تـه د اقتصـادي مرسـتو جلبـول دي.

ښـاغلی محمـدي زیاتـوي د ریکا اوومه ناسـته د افغانسـتان 

لپـاره مهمـه او برخلیـک ټاکونکـې ده او د ښـاغيل دانـش 

ترڅنـګ بـه د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزیـر هـم پـه کـې 

ګـډون وکـړي.

نوموړي زیاته کړه:

د  رسه  افغانسـتان  لـه  کـې  ناسـته  دغـه  پـه  شـوې  "ټـاکل 

اقتصـادي مرسـتو پـر دوام بحـث ويش او همـدا شـان بـه د 

يش." السـلیک  هـم  لیـک  توافـق  الرې  د  الجـوردو 

ښـاغلی محمـدي دغه شـان زیاتـوي د ریـکا اوومـه غونډه، 

د سـیمې پـه کچـه د افغـان حکومـت اقتصـادي پـروژو تـه 

لومړیتـوب ورکـول دي، د نومـوړي پـه وینـا پـه دغـو پروژو 

اقتصـادي  ښـځو  د  ترانزیـټ،  سـوداګرۍ،  انـرژي،  کـې 

پياوړتیـا، د زېربنـاو رغـول او نړیوالو بازارونو ته د افغانسـتان 

الس رسـی شـامل دی.

د محمـدي پـه خـره د دغې ناسـتې په څنـډه کې بـه د افغان 

ولسـمرش دویـم مرسـتیال رسور دانش د ترکمنسـتان د بهرنیو 

چـارو لـه وزیر رسه پـر بېالبېلـو موضوعاتو خـرې وکړي.

د ریـکا شـپږمه غونـډه کـې چـې دوه کالـه وړانـدې پـه کابل 

کـې جوړه شـوې وه، د شـااو خـوا اتیـا هېوادونـو چارواکو، 

د سـیمه ییـزو او نړیوالـو سـازمانونو اسـتازو پـه کـې برخـه 

اخیسـتې وه.

پـه دغـه غونـډه کـې لـه افغانسـتان رسه د مرسـتو پـر متدید، 

د افغانسـتان د ثبـات لپـاره د سـیمې د هېوادونـو د هڅـو پـر 

ګړندیتـوب او پـه جنـويب او مرکزي اسـیا کې د افغانسـتان پر 

اقتصـادي ادغـام ټینګار شـوی و.

دغـه شـان پـه دغـه غونـډه کـې افغانسـتان خپلـې اقتصادي 

سـتونزې نړیوالـو تـه ترشیـح کـړې وې چـې اوس پـه اوومه 

ناسـته کـې لـه نړیوالـو د زیاتـو مرسـتو د متـه لري.

د عشـق ابـاد د ریـکا پـه اوومـه ناسـته کـې بـه د شـا او خـوا 

۳۰ هېوادونـو د ا قتصـاد او بهرنیـو چـارو وزیـران او لـه ۲۰ 

څخـه د زیاتـو نړیوالـو او سـیمه ییـزو سـازمانونو اسـتازي 

ګـډون وکـړي.

پـه ورتـه وخـت کـې د ولـي جرګـې د نړیوالـو اړیکـو د 

کمېسـیون غـړې اریـن یـون وايـي، د ریـکا اوومـه غونـډه د 

اقتصـادي همکاریـو د جلبولـو لپـاره افغانسـتان تـه یـو ښـه 

دی. فرصـت 

نوموړي زیاته کړه:

لپـاره یـوه لویـه  افغانسـتان  "پـه اوسـنیو رشایطـو کـې دا د 

لـه  هېوادونـه  ده، ممکـن مرسـته کوونکـي  اوړنـه  تـه  الس 

افغانسـتان رسه د مرسـتو ژمنـې تـازه کـړي او هغـه هېوادونـه 

چـې لـه افغانسـتان رسه پـه رشایطو مرسـتو تـه دوام ورکوي، 

افغانسـتان بایـد دغـه رشایط بشـپړ کـړي چې زیاتې مرسـتې 

ترالسـه کـړي."

د افغـان ولسـمرش د دویـم مرسـتیال دفـر وايـي، د ریـکا پـه 

اوومـه غونـډه کـې بـه د الجـوردو الرې تفاهـم لیـک هـم 

السـلیک يش، هغـه الره چـې د افغـان حکومـت پـه وینـا د 

افغانسـتان او منځنـۍ اسـیا ترمنـځ د سـوداګرۍ او ترانزیټ 

دهلېـز پرانیـزي.

خـو مېرمـن یـون د فسـاد پـر وړانـدې دمبـارزې او د نړیوالو 

مرسـتو پـه لګولـو کـې پـر شـفافیت ټینـګار کـوي وايـي، د 

ریـکا د اوومـې ناسـتې ګډونـوال به هـم پر همـدې موضوع 

کوي. ټینـګار 

روح اهلل بهزاد

ACKU
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ورزش
عزیزی بانک

درسـی از یـک صـراف بانـک بـرای همـه کارمنـدان 
بانک هـا

یکـی از مشـتریان همیشـه بـا لباس هـای آلـوده و پول هـای 
کهنـه و نامرتـب وارد نمایندگـی بانک می شـد کـه در یکـی از والیت های 
دوردسـت موقعیـت داشـت. مـن و همکارم تـالش می کردیـم کار او را به 
گـردن همدیگـر بیندازیـم تـا از شـّر او در امـان بمانیم. چون بـرای ترتیب 

و شـمارش پول هایـش بـه  انـدازۀ چندیـن مشـتری وقت ضایع می شـد.
یـک روز کـه واقعـًا از دسـتش ناراحـت شـده بودم گفتـم: »چـرا این قدر 
بی توجـه اسـتید! چـرا پول هـای تـان را مرتـب نمی کنیـد!« بـا آرامـش بـه 
سـویم نگاهـی انداخـت و گفـت: »مـه موتـروان اسـتم. این هـا پول هـای 
زحمت کشـی اسـت. ایـن پول هـای ناچیـز مـن، کـه هـر هفتـه شـما را به 
زحمـت می انـدازد، پولـی اسـت که کم کـم جمع می کنـم و آخـر هفته به 
پسـرم روان می کنـم کـه در کابل درس می خواند. سـخت کوشـش می کنم 
کـه او بـه فکـر آرام درس بخوانـد. مـرا ببخشـید که هفتـۀ آینـده بازهم با 

ایـن پیسـه های ناچیـز و نامرتـب مزاحـم تان می شـوم.«
بـا شـنیدن سـخنانش دلـم لرزید و پس از آن هـر بار که بـه نمایندگی بانک 
می آمـد، بـه احترامـش از جایـم بلنـد می شـدم و هرچـه زودتـر کارش را 

می کردم. اجـرا 
از ایـن ماجـرا ایـن درس را آموختـم: »انسـان ها را نبایـد بر اسـاس لباس، 

چهـره و مقـدار پول شـان قضـاوت کنیم.«
https://www.facebook.com/AziziBankOfficialPage

محب زغم

دوستی نوشته است
آلبــرت انشــتین از دانشــگاهِ اخــراج شــد، امــا 
کــرد.  دگرگــون  فرضیه هایــش  بــا  را  فزیــک 
گالــوا، ماکســویل، نیوتــن، هاوکینــگ، بلگیتــس، اســتیوجابس... 
در  بعضی شــان  شــدند،  اخــراج  دانشــگاه  از  بعضی شــان 
دروس دانشــگاه تنبــل بودنــد، بعضی شــان دانشــگاه را تکمیــل 
نکردنــد، امــا امــروز دنیــای علــم تکنالــوژی و اقتصــاد را زیــر 
ــک  ــا ی ــی اش حت ــر زنده گ ــوک در سراس ــد. ونگ ــر کردن و زب
ــر  ــا دال ــارش میلیون ه ــروز آث ــا ام ــت، ام ــم نفروخ ــو ه تابل

دارد. ارزش 
گابریــل گارســیا مارکــز بــرای نوشــتن ُرمــان »صدســال تنهایی«، 
ــر روی خــودش بســت. در ایــن ســه ســال  ســه ســال در را ب
ــِز  ــا پلوپ ــد، حت ــنه گی نمی رن ــه از گرس ــرای آنک ــرش ب همس
ــد خلــق  ــری بی مانن ــا در نهایــت اث ــه را هــم فروخــت، ام خان
شــد و بــرای نویســنده اش جایــزۀ نوبــل ادبیــات را بــه ارمغــان 
ــوغ  ــد، نب ــته ان ــی نداش ــوغ خاص ــچ نب ــا هی ــن آدم ه آورد. ای
ــش  ــتن خوی ــردن خویش ــاد ک ــود و فری ــناخت خ ــان در ش آن
بــوده اســت. نبــوغ آنــان در دنبــال کــردِن راه منحصــر بــه فــرد 
ــان در جــور  ــان در توانایی ش ــوغ آن ــوده اســت. نب ــان ب خودش
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ب ــن »قوانی ــردن و نپذیرفت ــر ک ــری فک دیگ

اصــل غیرقابــل تغییــر بــوده اســت.
نبــوغ آنــان در شــهامت روبــه رو شــدن بــا مشــکالت بــود و... 
در ســال 1850 »مندلیــف« هــزاران مایــل تــا مســکو رفــت کــه 
در دانشــگاه پذیــرش بگیــرد و وقتــی قبــول نشــد، بــه ســمت 
دانشــگاه ســن پترزبــورگ رفــت و آنجــا مشــغول تحصیــل شــد 
و نهایتــًا جــدول تناوبــی عناصــر را طراحــی کــرد. در افغانســتان 
ــراج  ــگاه ها اخ ــر از دانش ــد نف ــال های 1350-1358 چن در س

گردیدنــد؟ کســی سراغ شــان را دارنــد کــه چــه کردنــد؟

اصغر اشراق

کاری را کــه امــروز »کمیشــن کاراِن« مجلــس انجــام 
ــده  ــه خــود ندی ــی کشــور ب ــخ پارلمان ــد، تاری دادن
اســت. روی تمــام تاریــخ پارلمــان را این هــا ســیاه 
ــًا  ــق آن واقع ــارت از تطبی ــون و نظ ــۀ قان ــِت خان ــد. حیثی کردن
ــده شــده کــه  ــا دی لکــه دار شــده اســت. در کــدام پارلمــان دنی
ــرد  ــورد پی گ ــس م ــای مجل ــا رأی اعض ــاد ب ــه فس ــان ب متهم
ــن  ــر از ای ــی بدت ــد؟! خرکاری ی ــرار نگیرن ــی ق ــی و قضای عدل
ــه  ــد ب ــر نبای ــرد. دیگ ــتباه ک ــد اش ــر نبای ــود. دیگ ــدا نمی ش پی
قومنــدان و مــال و متنفــد و مفســد رأی داد. چقــدر ایــن روزهــا 
ــدق  ــام ص ــس بدن ــن مجل ــه ای ــا ب ــی جوی ــخ مالل ــخنان تل س
ــاد و  ــمبول و نم ــت، از س ــۀ مل ــًا از خان ــا واقع ــد. این ه می کن
اقتــدار مرجــع قانون گــذاری، طویلــه ســاخته انــد. نســل تغییــر، 
ــک  ــرای ی ــد ب ــد بای ــل متعه ــواد و نس ــل باس ــل آگاه، نس نس
ــر  ــوند. تغیی ــاده ش ــی آم ــگ پارلمان ــر و تنگاتن ــت نفس گی رقاب
بــه دســت خــود مــا اســت. ادامــه و ابقــای چنیــن نماینده گانــی 

ــد. ــاه می کن ــت را تب مملک

مسی:
لوژنیکی بسیار زیبا و مدرن است

تماس رئال مادرید 
با 3 باشگاه برای فروش گرت بیل

فیـسبـوک نـــامــه

ــی 2018  ــال جام جهان ــن، ورزشــگاه فین ــال آرژانتی ــی فوتب ــم مل ســتارۀ تی
روســیه را بســیار زیبــا و مــدرن خوانــد.

بــه نقــل از ســایت رســمی کمیتــۀ ســازماندهی جام جهانــی 2018 روســیه، 
ــا و  ــارۀ ورزشــگاه لوژنیکــی مســکو گفــت: بســیار زیب ــل مســی درب لیون
ــرای  ــا ب ــز از ســوی روس ه ــی نی ــدرن اســت. ســازماندهی بســیار خوب م
برگــزاری بــازی دوســتانه در ورزشــگاه لوژنیکــی صــورت گرفــت. 

ــا شــده اســت. ــی مهی ــه خوب مشــخص اســت کــه روســیه ب
ــن  ــیه و آرژانتی ــال روس ــی فوتب ــای مل ــِب تیم ه ــنبه ش ــتانۀ ش ــازی دوس ب
بــا نتیجــۀ یــک بــر صفــر بــه ســود یــاران مســی پایــان یافــت. ایــن بــازی 
ــس از دوران  ــکو پ ــی مس ــگاه لوژنیک ــش ورزش ــن آزمای ــی اولی ــه نوع ب

ــود. بازســازی ب
ــت  ــه ریاس ــیه ک ــت وزیر روس ــاون نخس ــو، مع ــی موتک ــن ویتال همچنی
ــی 2018  ــۀ ســازماندهی جام جهان ــن کشــور و کمیت ــال ای فدراســیون فوتب
ــا  ــی ب ــت: لوژنیک ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــده دارد، در جم ــر عه را ب
ــاالی روســیه  ــازی بســیار ســطح ب ــون خــود را در ب ــن آزم ــت اولی موفقی
ــی  ــای خوب ــت و ج ــاده اس ــگاه فوق الع ــن ورزش ــد. ای ــن گذران و آرژانتی

ــود. ــوب می ش ــازی محس ــن و ب ــرای تمری ب
ــن ســطح  ــت: آرژانتی ــم گف ــن ه ــیه و آرژانتی ــازی روس ــارۀ ب ــو درب موتک
ــا کمــی  ــان روســیه در نیمــۀ اول ب ــه بازیکن ــال دارد، البت دیگــری در فوتب
ــد، امــا در نیمــۀ دوم نظــم بیشــتری داشــتند. ُگل را در  ــازی کردن تــرس ب

ــم. ــک اشــتباه دریافــت کردی ــی روی ی ــق پایان دقای
او در خاتمــه از برگــزاری بــازی دوســتانۀ روســیه بــا برزیــل در مــاه مارس 
2018 میــالدی در ورزشــگاه لوژنیکــی مســکو خبــر داد. جام جهانــی 
ــزار  ــهر برگ ــگاه 11 ش ــم در 12 ورزش ــرکت 32 تی ــا ش ــیه ب 2018 روس

خواهــد شــد.

ــرار دارد.  ــروش کهکشــانی ها ق ــد در فهرســِت ف ــزی رئال مادری ســتارۀ ول
ــد  ــه باشــگاه رئال مادری ــد ک ــر می ده ــون خب ــس اکن ــرر« انگلی نشــریۀ »می
از مصدومیت هــای پیاپــی بیــل بــه تنــگ آمــده و قصــد دارد ســتارۀ ولــزی 

خــود را در فهرســت فــروش قــرار دهــد.
ــا  ــا ب ــد حت ــگاه رئال مادری ــطه های باش ــزارش، واس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
باشــگاه های منچســتریونایتد، چلســی و تاتنهــام تمــاس گرفته انــد و قصــد 
ایــن باشــگاه اســپانیایی بــرای فــروش بیــل را بــه اطــالع آنــان رســانده اند 
ــد. ــه بدهن ــد ارائ ــه رئال مادری ــل، پیشــنهاد خــود را ب ــا در صــورت تمای ت
ــل  ــال جــذب گــرث بی ــه دنب ــر ب ــن تابســتان اخی منچســتریونایتد در همی
بــود و ژوزه مورینیــو هــم نســبت بــه خدمــت گرفتــن ایــن بازیکــن ابــراز 

عالقــه کــرده بــود.
ــه  ــوده، س ــانی ها ب ــع کهکش ــه در جم ــالی ک ــار س ــدت چه ــل در م بی
ــک  ــگا و ی ــی در اللی ــک قهرمان ــا، ی ــان اروپ ــگ قهرمان ــی در لی قهرمان

ــت. ــرده اس ــه ک ــپانیا را تجرب ــی اس ــام حذف ــی در ج قهرمان
گــرت بیــل کــه در آســتانۀ بازگشــت بــه میادیــن بــا رســیدن بــه مراحــل 
ــات  ــراً در تمرین ــود، اخی ــش ب ــای مصدوم ــر ســاق پ ــکاوری ب ــی ری پایان
ــش  ــریال مصدومیت های ــا س ــد ت ــدوم ش ــۀ ران مص ــم از ناحی ــن تی ای
ــر  ــاه دیگ ــک م ــت ی ــن مصدومی ــا ای ــل ب ــد. بی ــه دار باش ــان ادام همچن
ــد  ــازی حســاس رئال مادری ــن ترتیــب ب ــه ای ــود و ب خانه نشــین خواهــد ب

ــد داد. ــت خواه ــد را از دس ــو مادری ــل اتلتیک مقاب
ــا قــراردادی 6 ســاله و در ازای 85.3  بیــل 28 ســاله کــه در ســال 2013 ب
ــورش  ــت، در دورۀ حض ــد پیوس ــه رئال مادری ــام ب ــد از تاتنه ــون پون میلی
ــار  ــار دچ ــن 11 ب ــش از ای ــده و پی ــدوم نش ــم مص ــد، ک در رئال مادری
ــبز  ــتطیل س ــه دور از مس ــدود 300 روز ب ــده و در ح ــیب دیده گی ش آس

ــوده اســت. ب
آمار همه مصدومیت های بیل در رئال مادرید

جنگ قومی، پیامد طبیعی 
سیاست ورزی قومی است!

حشمت رادفر
چنــد ســال پیــش، هنگامــی کــه آقــای محقــق نســب بــه اتهــام کفرگویی 
بازداشــت شــده بــود و موجــی از دادخواهــی بــرای رهایــی او در کابــل 
ــن موضــوع،  ــه همی ــط ب ــود، در یکــی از نشســت های مرتب ــاده ب راه افت
ــاد اســتاد اخگــر کســب اجــازت کــرد و گفــت:  آصــف آشــنا از زنده ی
ــق  ــای محق ــی آق ــد، یک ــت می گوین ــر راس ــط دونف ــه فق ــن غایل »در ای
کــه بــا بیــان دیــدگاه اش بــه زنــدان افگنــده شــده، دیگــرش هــم آقــای 
شــینواری ]رییــس وقــت دادگاه عالــی[ کــه بــر مبنــای بــاور مســلط بــر 
ــۀ  ــه هم ــد؛ بقی ــازات کن ــد او را مج ــی کشــور، می خواه ــتگاه قضای دس
ــرم  ــازار گ ــا ب ــرای خــود م ــم و ب ــعار می دهی ــم و ش ــا دروغ می گویی م

می کنیــم.«
ــودن  ــی ب ــا قوم ــد ب ــار در پیون ــن حکمتی ــه فرمایشــات گلبدی ــون ک اکن
جنــگ و تغییــر نــام صفحــۀ فیســبوک »بی بی ســی افغانســتان« بــه 
و  رســانه ها  در  را  زیــادی  جدل هــای  و  بحــث  دری«  »بی بی ســی 
ــۀ  ــد جمل ــا آن چن ــه وجــود آورده اســت، باره ــی ب شــبکه های اجتماع
آصــف آشــنا در ذهنــم تداعــی شــده بــا ایــن ســوال کــه راســتی در ایــن 
میانــه کی هــا راســت می گوینــد و کی هــا دروغ و کی هــا هــم در صــدد 
ــی  ــالق ملی گرای ــراد از بات ــی م ــه دســت آوردِن ماه ــازی و ب مارمولک ب
ــی در  ــی افسارگســیختۀ کنون ــا هــم قوم گرای ــز و فرمایشــی ی منافقت آمی

افغانســتان انــد؟
ــا  ــه ب ــار ک ــۀ حکمتی ــتقرائی و تعمیم گرایان ــش اس ــا بین ــیاری ها ب بس
قومــی خوانــدن جنــگ کنــدز، جنــگ کنونــی افغانســتان را جنــگ میــان 
ــت  ــم دخال ــا ه ــرده و بعضی ه ــت ک ــد، مخالف ــوان می کن ــوم عن دو ق
ــم،  ــد و برخــی ه ــرده ان ــکار ک ــی را ان ــگ کنون ــی در جن ــت قوم ذهنی
ــل  ــن دلی ــه ای ــًا ب ــأله، صرف ــن مس ــه ای ــی ب ــاوری درون ــم هم ب ــه رغ ب
ــده  ــان ش ــار بی ــن حکمتی ــان گلبدی ــه از زب ــد ک ــان داده ان ــش نش واکن
ــا  ــت م ــه سیاس ــیده ایم ک ــود پرس ــی از خ ــتی گاه ــه راس ــا ب ــت. ام اس
ــت؟  ــی نیس ــدر قوم ــف چق ــطح های مختل ــا در س ــرد م ــا عملک و حت
اگــر سیاســت مــا قومــی نیســت، ادبیــات سیاســی مــا چــرا بــا این همــه 

ــت؟ ــن اس ــور عجی ــت ک ــی و عصبی ــزی، برتری طلب نفرت انگی
ــی اســت کــه اگــر در یــک روز تمــام  ــا آنان روی ســخن مــن بیشــتر ب
ــان و  ــترخوان خودش ــه دور دس ــا ب ــوزد، ام ــش بس ــور در آت ــن کش ای
ــم  ــان ه ــد، کیک ش ــیبی نرس ــان آس ــع فردی ش ــری مناف ــرۀ حصی چنب
ــر قصــد  ــه ه ــو ب ــا دســته یی -ول ــه کســی ی ــی ک ــا هنگام ــزد، ام نمی گ
و نیتــی- نظــم نمادیــن دلخــواه آنــان را بــه چالــش بکشــد، بــا ادبیــات 
ــد و شــروع  ــدان می آین ــه می ــه، ب ــز و عوام فریبان ــه، تخدیرآمی توجیه گران
ــه  ــِت شــرافت مندانه ب ــه و اهان ــای پدران ــه نصیحــت کردن ه ــد ب می کنن

شــعور سیاســی مــردم...
انتخابــات 93 و جفایــی کــه بــه آرای مــردم در ایــن انتخابــات صــورت 
گرفــت، تــا حــدودِ زیــادی از قومــی بــودن بینــش و کنش سیاســِی بخش 
بزرگــی از مدعیــان قــدرت و ثــروت در ایــن کشــور پــرده برداشــت، امــا 
ــر  ــاری و غی ــانۀ »روشــن فکران درب ــت آور و منفعت اندیش ســکوت مالل
دربــاری« در برابــر تــاراج رأی مــردم، بیشــتر از اشــتباهات اســتراتژیک 
ــی از  ــی برخ ــیختۀ قوم ــی مهارگس ــی و تمامیت خواه ــران سیاس کنش گ

آنــان، زیان بــار، خطرنــاک و ناامیــد کننــده بــوده اســت.
در حالــی کــه روان جمعــی جامعــۀ مــا بــه هــزار و یــک دلیــل در الک 
تفکــرات تندروانــه و عصبیت آمیــز و کارزار روانــی پیچیــدۀ اســتخبارات 
از  زیــادی  شــمار  حتــا  و  می کشــد  نفــس  ســختی  بــه  منطقــه، 
درس خوانده گــی و مدعیــان سیاســت و سرنوشــت نســل نــِو افغانســتان 
در 15 ســال گذشــته، دســتِ کم یکبــار جســارت رفتــن بــه متــن جامعــه 
ــار  ــن حکمتی ــی گلبدی ــد؛ وقت ــداده ان ــه خــود ن ــا زادگاه شــان را ب و حت
ــت  ــز و حاکمی ــورِ تخدیرآمی ــر حض ــک عم ــل ی ــدن حاص ــرای دروی ب
ایدئولــوژی تندروانــه و عصبیت آمیــز او و همفکرانــش در ضمیــر 
ــل  ــا در کاب ــرور م ــهید پ ــرزمین ش ــاکنان بیشــه های خشــونت باورِ س س
ــت ورزی  ــۀ سیاس ــد و در ادام ــدام می کن ــه اق ــکار عام ــتمزاج اف ــه اس ب
قومــی اش، بــه قومــی بــودن جنــگ در ایــن کشــور نیــز اذعــان می کنــد، 
از سیاســت مداراِن رده هــای نخســت گرفتــه تــا روشــن فکران و فعــاالن 

ــد و... ــای او می پردازن ــه رد دیدگاه ه ــره ب ــی، یکس مدن
حــاال بــه همــان انــدازه کــه دیــدگاه اســتقرائی حکمتیــار دربــارۀ قومــی 
بــودن جنــگ کنونــی، نقدپذیــر و تفســیربردار اســت، بینــش قیاســی مــا 
ــد و  ــا نق ــد ب ــم می توان ــط ه ــوی خ ــن س ــا در ای ــن گفته ه در ردِ ای
ایــن درســت اســت  ابطال پذیــری روشــن فکرانه روبــه رو باشــد. 
کــه همــۀ مــا در ســر دادِن شــعار های ملی گرایانــه بــه خبره گــی 
بســتر های  کــه  باشــد  یادمــان  امــا  یافته ایــم؛  دســت  فریبنده یــی 
ــی و  ــه، برتری طلب ــی، تفرق ــه واگرای ــی عناصــری ک ــا تمام ــی م اجتماع
ــود  ــی در خ ــران کننده ی ــرز نگ ــه ط ــد را ب ــه می کن ــونت را توجی خش
دارد و بــه نظــر می رســد کــه شــماری از قدرت هــای منطقه یــی، 
بین المللــی و سیاســت ورزاِن تکنوکــرات و جهــادی مــا نیــز حضورشــان 
ــار  ــردن خون ب ــازی ک ــن کشــور را در ب ــدرت ای ــۀ سیاســت و ق در پهن
ــد. ــاخته ان ــراز س ــنگ و هم ط ــا هم س ــن پدیده ه ــا همی ــدود ب و آتش ان
ــر  ــدان زی ــه چن ــِش ن ــخ و آت ــه روی واقعیت هــای تل ــن ب خــاک انداخت
خاکســتر عصبیت هــای قومــی و ایدئولوژیــک در ایــن کشــور بیشــتر از 
ــرا  ــای افراط گ ــر جریان ه ــن و دیگ ــزب گلبدی ــان، ح ــای طالب جنایت ه
بــرای آینــدۀ ثبــات نیم بنــد سیاســی و وحــدت ملــی نمادیــن و شــکننده 

ــن اســت. ــار و بنیان برک ــا زیان ب ــتۀ م ــا نداش و حت
»کارما هست شناسایی راز این آتش سرخ 

نه شناور بودن 
اندر آتشکدۀ خون و خشونت و جنون«

ACKU



قضایی  و  عدلی  مرکز  در  مسووالن 
مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری 
این  قضات  و  کارمندان  که  می گویند 

امنیتی  تهدیدهای  زیر  شدت  به  مرکز 
قرار دارند.

استیناف  محکمه  رییس  رسولی  انیسه 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم 
در  که  است  گفته  اداری  فساد  سنگین 
کشفی  پولیس  چهار  گذشته  ماه  چند 
ناشناس  افراد  سوی  از  محکمه  این 

کشته شده اند.
خانم رسولی بیان داشت که این مرکز 
با  مبارزه  امر  در  خوبی  دستاوردهای 
علیه  تهدیدها  رو  این  از  داشته  فساد 

کارمندان آن نیز افزایش یافته است.
به گفته وی، تاکنون بیش از 500 مقام 
در  داشتن  دست  دلیل  به  حکومتی 
اداری در مرکز عدلی  فسادهای بزرگ 
ژنراالن  که  اند  قضایی محکمه شده  و 
نظامی، والی ها، معاونین وزارتخانه ها و 

شهردارها نیز شامل بوده اند.
قضایی  و  عدلی  مرکز  که  است  گفتنی 
مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری 
بزرگ  پرونده های  بررسی  هدف  به 

فساد اداری ایجاد شده است.
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مسووالن ارشد امنیتی می گویند که تهدیدهای امنیتی از 122 
ولسوالی به 88 ولسوالی کاهش یافته است.

معاون  و  ارتش  ستاد  رییس  شنبه(،  دیروز)یک  سنا  مجلس 
کشور  امنیتی  اوضاع  به  پیوند  در  را  داخله  وزارت  ارشد 

فراخوانده بود.
ملی  دفاع  وزارت  ارتش  ستاد  رییس  یفتلی  شریف  جنرال 
آغاز  و  امریکا  جدید  راهبرد  اعالم  از  پس  که  گفت  کشور 
عملیات های خزانی نیروهای ارتش، سطح تهدیدها از 122 

ولسوالی به 88 ولسوالی کاهش یافته است.
در 88  پراگنده  اکنون جنگ های  که هم  افزود  یفتلی  آقای 
روی  بیشتر  مخالفان  تمرکز  و  دارد  جریان  کشور  ولسوالی 

انفجارها و حمالت انتحاری است.
از  ویژه  عملیات های  انجام  و  هوایی  ضربات  وی،  گفته  به 
موفقیت های نیروهای ارتش در سال جاری بوده و این مساله 
گذشته  سال  به  نسبت  امنیتی  نیروهای  تلفات  کاهش  سبب 

خورشیدی نیز شده است.
تمرکز  خزان  فصل  در  که  گفت  کشور  ارتش  ستاد  رییس 
نیروهای امنیتی بر هدف گرفتن رهبران گروه های تروریستی، 
و  شاهراه ها  امنیت  حفظ  کنترل،  زیر  ساحات  امنیت  حفظ 

بازپس گیری مناطقی است که در کنترل طالبان قرار دارند.
به گفته او، مبارزه با فساد در صفوف ارتش نیز جز اولویت های 
اصالحی وزارت دفاع است که در این راستا تاهنوز چندین 

ژنرال و افسر نظامی به اتهام فساد بازداشت شده اند.
های  گروه  که  گفت  تروریستی  پناهگاه های  مورد  در  او 
راهبرد جدید  اعالم  از  پس  را  پناهگاه های خود  تروریستی 
امریکا در افغانستان و ترس از حمالت هوایی، از امتداد مرز 

با پاکستان به عمق خاک پاکستان انتقال داده اند.
نیز  داخله  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  مراد  مرادعلی  جنرال 
گفت که دشمن در 7 ماه گذشته بیشترین تالش های خود را 
انجام داده است، ولی با مقاومت نیروهای امنیتی کشور مواجه 

شده اند و دستاوردی نداشته اند.
پولیس مستقر  افزود که در 365 ولسوالی کشور  مراد  آقای 
هستند و در مبارزه با دشمن و تنفیذ قانون مصروف می باشند.
به گفته او، وزارت داخله در آوردن اصالحات در این وزارت 
را  برنامه های خوبی  نیز  پولیس  لوجیستیکی  بخش  تامین  و 
روی دست دارد و رهبران حکومت و تمویل کنندگان بین 

المللی از اقدامات وزارت داخله حمایت می کنند.
او خاطر نشان کرد که اصالحات در بخش کشف و استخبارات 
وزارت داخله نیز در حال اجرا است و این بخش ها نیز زیر 

فشار قرار گرفته اند که فعالیت های شان را سرعت بخشند.
در  امنی ها  نا  افزایش  از  سناتورها  که  است  حالی  در  این 
کشور ابراز نگرانی دارند و بخش های مدیریتی، استخباراتی 

و کشفی نهادهای امنیتی را مورد انتقاد قرار می دهند.

مسووالن ارشد امنیتی:

تهدیدات کاهش یافته است
عبدالباری عطوان- روزنامه مستقل رأی الیوم 

زمانی که رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا بر 
به سعد حریری  احترام کشورش  لبنان و  استقالل 
برای  قوی  شریک  عنوان  به  شده"  "بازداشت 
لبنان به  واشنگتن تأکید می کند و نسبت به تبدیل 
با  سخنش  او  می دهد  هشدار  نیابتی  جنگ  میدان 
دو طرف اصلی است: اول رهبران عربستان و دوم 

رهبران اسرائیل.
این هشدار تیلرسون کامال با موضع دونالد ترامپ، 
سلمان،  بن  محمد  از  که  آمریکا  رئیس جمهور 
بی چون  عربستان حمایت  قدرتمند  مرد  و  ولیعهد 
و چرا می کند، در تضاد است؛ محمد بن سلمانی 
و  است  حاکم  اصلی  قدرت  مراکز  تمامی  بر  که 
دارد  برعهده  را  ایران  علیه  موضع  تشدید  کمپین 
و می خواهد درگیری ها را به پایگاه اصلی در شرق 
که  جایی  بازگرداند  لبنان  یعنی  مدیترانه  دریای 

هم پیمان قوی ایران یعنی حزب اهلل حضور دارد.
تیلرسون نماینده نهاد حاکم در آمریکا و مهمترین 
تصمیم گیرنده در امور استراتژیک این کشور است 
و فکر نمی کنیم که این حرف را در هواپیمایی که 
وی را به ویتنام می برد، بیهوده گفته باشد بلکه او 
کرد  احساس  لبنان  علیه  را  الوقوعی  قریب  خطر 
حریری،  سعد  احضار  از  بعد  آن  طوفان های  که 
استعفا  به  کردنش  مجبور  و  مستعفی  نخست وزیر 
در اقدامی شتابزده و نسنجیده در حال جمع شدن 
برنامه ها  هرگونه  از  را  کشورش  تیلرسون  است. 

برای مداخله نظامی در لبنان دور نگه می دارد.
علی  و  انصاراهلل  قدرت  با  اینکه  از  بعد  عربستان 
عبداهلل صالح برای پایداری به مدت دو سال و نیم 
بالستیک  موشک های  رسیدن  و  حمالت  برابر  در 
رکود  مرحله  به  قطر  بحران  ورود  و  پایتختش  به 
ابقای بشار اسد در قدرت غافلگیر شد تصمیم  و 
که  کرد  فکر  کند.  منتقل  لبنان  به  را  گرفت جنگ 
نتایج  ایجاد  به  استعفا  به  حریری  کردن  مجبور 
چه  و  اقتصادی  و  سیاسی  سطح  در  بار  فاجعه 
و  اهلل  علیه حزب  لبنانی ها  برخاستن  و  امنیتی  بسا 

مسؤول دانستن آن منجر خواهد شد.
آنچه اتفاق افتاد به طور کامل عکس چیزی است 
که عربستان فکر می کرد. مساله "بازداشت" حریری 
در ریاض به مساله توافق ملی لبنانی و نشانه رفتن 
مهم تر  تبدیل شد.  به سمت عربستان  اتهامات  تیر 
از این مساله مطبوعات خارجی به کمپینی پیوستند 
به  بازگشتش  و  فوری حریری  آزادی  که خواهان 
لبنان هستند. حریری به "قهرمانی" تبدیل شده که 
اگر فردا بیاید و در انتخابات پارلمانی شرکت کند 

بی تردید از آن پیروز بیرون خواهد آمد.
دوف زکهایم که پیشتر پست هایی در وزارت دفاع 

آمریکا )پنتاگون( داشته، چند روز پیش در مقاله ای 
گانه  سه  ائتالف  درباره  پالیسی  فارن  مجله  برای 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، جارد کوشنر، 
صحبت  سلمان  بن  محمد  و  ترامپ  دونالد  داماد 
حال  در  سه  این  میان  ائتالف  که  گفت  او  کرد. 
موضع  تشدید  برای  طرحی  و  است  گرفتن  قوت 
بار  تأکید کرد که کوشنر سه  او  دارند.  ایران  علیه 
محرمانه  سفر  آن  آخرین  که  کرده  سفر  ریاض  به 
وی بود و تمامی احتماالت از جمله جنگ مطرح 
اوباما،  باراک  سابق  مشاور  شاپیرو،  دان  اما  است. 
رئیس جمهور سابق آمریکا در امور خاورمیانه چند 
روز پیش مقاله ای را در روزنامه هاآرتص منتشر و 
تأکید کرد که عربستان طرحی برای انتقال درگیری 
به لبنان دارد و از اسرائیل خواسته در این طرح به 
ریاض کمک نظامی کند. شاپیرو نسبت به قبول این 

طرح هشدار داد.
یا  شود  نیابتی  جنگ های  وارد  نمی تواند  اسرائیل 
در زمان نامناسب به تحریک طرفی خود را درگیر 
جنگ کند مگر اینکه این جنگ دارای نتایج واضح 
باشد  اسرائیل  استراتژیک  منافع  خدمت  در  و 
همین مساله کناره گیری اش از حمایت از مسعود 
مشخص  را  عراق  کردستان  اقلیم  رئیس  بارزانی، 
مقابله  برای  اسرائیل  از  بارزانی  که  زمانی  می کند 
پرسی  همه  که  شعبی  و حشد  عراقی  نیروهای  با 
دست  به  را  اقلیم  کامل  کنترل  و  گذاشته  ناکام  را 

گرفتند، گدایی کرد.

که  نمی کنیم  بحث  مساله  این  در  وجه  هیچ  به 
و  اهلل  حزب  قدرت  افزایش  از  اسرائیل  نگرانی 
بیشتر  روز  به  روز  منطقه  در  ایران  نفوذ  گسترش 
می شود اما رهبران اسرائیلی که دو بار در جنگ با 
حزب اهلل شکست خوردند اکنون به خوبی می دانند 
و  داشت  خواهد  را  زیادی  هزینه  سوم  جنگ  که 
موشک  هزار   150 چراکه  است  نامعلوم  آن  نتایج 
لبنان  ارتش  و  دارد  اهلل وجود  زرادخانه حزب  در 
رئیس جمهوری  عون،  میشل  حضور  لطف  به  نیز 
که معادالت سیاسی و نظامی را با ائتالفش با سید 
متحد  و  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل،  حسن 
کردن طایفه سنی و شیعه تغییر داده است، به جبهه 

حزب اهلل خواهد پیوست.
بین المللی  مساله  یک  به  سرنوشتش  و  حریری 
امنیت  شورای  در  زودی  به  که  است  شده  تبدیل 
نیز مطرح خواهد شد. بعید نیست که او با آزادی 
را روی  او  مردم  که  قهرمانی  عنوان  به  و  بیشتری 
بیشتر  برای  رئیسی  عنوان  به  می گذارند،  شانه 
لبنانی ها به کشور بازگردد و ائتالفش با حزب اهلل و 

میشل عون و جریان آزاد ملی را تقویت کند.

هشـدار از جنگ نیـابتی 
دیگـر در لبنـان
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