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والـی بلـخ می گویـد کـه در آینـدۀ نزدیـک نشسـت بـزرگ 
حقوق دانـان را برگـزار خواهـد کـرد تـا آنـان با تفسـیر قانون 
اساسـی واضح بسـازند کـه مـدت کار حکومت چـه زمانی به 

سـر می رسـد.
اسـتاد عطـا محمد نـور والی بلخ کـه روز یکشـنبه )6 حوت( 
مـزار  نخبه هـا« در  پایانـی »گفتمـان مشـورتی  مراسـم  در 
شـریف صحبـت می کـرد گفـت کـه حقـوق دانـان با تفسـیر 
قانـون اساسـی بایـد بگوینـد کـه مـدت کار حکومـت چـه 

زمانـی بـه سـر می رسـد.
آقـای نـور گفـت: »حقـوق دانـان کشـور را جمـع می کنیـم 
کـه در مـورد قانـون اساسـی به ویژه مـاده 61 قانون اساسـی 
تفسـیر داشـته باشـند که دوره ریاسـت جمهوری در اول ماه 

جـوزای سـال پنجـم ختم می شـود یـا خیر؟«.
بـه گفتـه وی، هرچنـد مـاده 61 قانـون اساسـی بـه حـدی 
واضـح اسـت کـه نیـاز بـه تفسـیر نـدارد ولـی ایـن حکومت 

. نمی فهمـد
والـی بلـخ در ادامـه بیـان داشـت که پـس از نشسـت حقوق 
دانـان، دو نشسـت بـزرگ علمـا را یکی به شـکل حـوزه ای و 
دیگـری از سراسـر افغانسـتان جمـع می کنـد تـا یـک بحـث 
بزرگـی را در مـورد حفـظ ارزش هـای ملـی کشـور انجـام 

. هند د
به گفته او، در شرایط کنونی به این بحث ها نیاز است.

آقـای نـور بـار دیگر بـه دزدی های میلیـاردی در کمیسـیون 
افغانسـتان جـزو  تـدارکات ملـی اشـاره کـرد و گفـت کـه 
کشـورها مفسـد جهان شـناخته شـده اسـت و بایـد روزی از 

این فسـاد پرسـیده شـود.

او تاکیـد کـرد که حکومـت وحدت ملـی در مبارزه با فسـاد، 
خارجی هـا را فریـب می دهـد؛ »یـا خارجی هـا نمی فهمنـد و 

یـا شـریک جرم هسـتند کـه در این مـورد خامـوش اند«.
والـی بلخ، وضعیـت اقتصادی، آزادی بیان و سـرکوب فعالیت 
هـای مدنـی مـردم را بـه حـدی بد توصیـف کـرد و گفت که 
فقـر از 34 درصـد بـه 39 درصـد رسـیده، 150 رسـانه در 
دوران ایـن حکومـت بسـته شـده و جنبش هـای مدنـی بـه 

شـکل فاجعـه بار سـرکوب می شـوند.
آقـای نـور تصریـح کـرد کـه بـا وجـود هزینـه 10 میلیـارد 
دالـری، افغانسـتان هنـوز در فهرسـت بزرگتریـن کشـورهای 
تولیـد کننـده مـواد مخـدر جهـان اسـت؛ ولـی »اگر بخشـی 

ایـن پـول را در اختیـار مـا قـرار داده می شـد کشـت تریـاک 
را گـم می کردیـم«.

بـه گفتـه وی، مبـارزه بـا مواد مخـدر در افغانسـتان نـه تنها 
موثـر نبـوده بلکه کشـت تریاک نسـبت به سـال گذشـته 63 

درصـد افزایش یافته اسـت.
وی یـاد آور شـد کـه درآمـد سـاالنه تریـاک 3 میلیـارد دالر 

اسـت کـه اکثـرًآ بـه جیـب مافیـا و طالبان مـی رود.
والـی بلـخ بـا اشـاره بـه ایـن نا بسـامانی ها در کشـور خاطـر 
نشـان کـرد، یـک سـروی نشـان داده اسـت کـه 61 درصـد 
مـردم گفتـه انـد کـه کشـور به سـمت نادرسـت روان اسـت.

آقـای نـور بیان داشـت که رییـس جمهور روزانـه در کارهای 
کوچـک مثـل تعیینـات سـطح پاییـن وقـت خـود را مصرف 
می کنـد؛ »مـا سـند داریـم کـه رییـس جمهـور 12 دریـور 
کمیسـیون انتخابـات را خـودش مقـرر کـرده اسـت« و بـه 

وضعیـت مـردم توجه نـدارد.

والـی بلـخ:
دربارۀادامۀکارحکومتوحدتملیرایزنیمیکنیم
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دادستانی کل:
دریکسالبه1500پروندۀ
فسادرسیدگیشدهاست

کشـور  کل  دادسـتانی  در  مسـووالن 
می گوینـد، ایـن نهاد طـی یک سـال اخیر 
بیـش از 1500 پرونـده مربـوط بـه فسـاد 

اسـت. کـرده  رسـیدگی  اداری 
جمشـید رسولی سـخنگوی دادستانی کل، 
روز یکشـنبه )6 حـوت( در یـک نشسـت 
خبـری گفـت که از میـان بیـش از 1500 
پرونـده، تنهـا 400 پرونـده آن بـه مرکـز 
عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد اداری 
گونـه  بـه  پرونـده  کـه 135  ارسـال شـد 
قانونـی توسـط ایـن نهاد مـورد رسـیدگی 

قـرار گرفتـه اسـت.
آقـای رسـولی تصریـح نمـود کـه از میـان 
135 پرونـده، 54 نفـر از مامـوران نظامـی 
و ملکـی اسـت کـه توسـط مرکـز عدلـی و 
قضایـی ممنـوع الخـروج اعـام شـده انـد 
و تعـداد دیگـری نیـز تحـت تعقیـب قـرار 

اند. گرفتـه 
بـه گفتـه وی، محاکـم دادسـتانی کل بـه 
بـا  مبـارزه  و قضایـی  ویـژه مرکـز عدلـی 
جرایـم سـنگین فسـاد اداری، 118 نفـر را 
محکـوم بـه فسـاد اداری نمـوده کـه از این 
میـان، حکـم محکمـه بـاالی 95 تـن آنهـا 

تطبیـق شـده اسـت.
سـخنگوی دادسـتانی کل گفـت کـه ایـن 
اداری در  فسـاد  بـا  مبـارزه  امـر  در  نهـاد 
سـطح کشـور توانسـته اسـت کـه در یـک 
سـال اخیـر از حیـف و میل شـدن بیش از 

یـک میلیـارد افغانـی جلوگیـری کنـد.
آقـای رسـولی تاکید کرد، تمامـی متهمین 
اخیـر  سـال  یـک  در  کـه  اداری  فسـاد 
بازداشـت شـده انـد، ملکـی و نظامـی انـد 
حکومـت  مختلـف  هـای  بخـش  در  کـه 

می کردنـد. وظیفـه  ایفـای 
دیگـر  کـه  کـرد  اعـام  بـه صراحـت  وی 
فرهنـگ معافیـت از مجـازات پایـان یافتـه 
و هر شـخص فسـاد پیشـه براسـاس قانون 

مـورد پیگـرد قـرار می گیرنـد.
از  حالـی  در  کل  دادسـتانی  مسـووالن 
قاطعیـت و مبـارزه جـدی بـر علیـه فسـاد 
اداری سـخن می زننـد کـه هفتـه پیـش، 
افغانسـتان در فهرسـت چهارمیـن کشـور 

فسـاد جهـان قـرار گرفـت.

صفحه 2
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پرسشـی کـه در ابتدا مطرح می شـود عبارت 
اسـت از این کـه: چـرا بایـد دربـارۀ طایفـه ها 
نوشـت و اهمیـِت آن  در جوامـِع در حال گذار 
پیش آمـده  مسـایل  بـه  توجـه  بـا  چیسـت؟ 
و  نقـِش طایفـه هـا  ایفـای  و  افغانسـتان  در 
گـروه هـا و اقـوام در قـدرت و سـهم گیـری 
و  آن هـا در عرصـۀ سیاسـت  بیشـتِر  هرچـه 
تأمیـن منافـع مـورد نیـاز طایفـۀ خـود، چـرا 
در کشـورهای در حـاِل  گـذار گـروه هـای 
مسـألۀ  هسـتند؟...  قـدرت  رأس  در  خاصـی 
سیاسـت طایفـه یـی در آسـیای مرکـزی و 
شـباهت آن بـا سـاختار طایفـه یـی و قبیلـه 
بـا  هم جـواری  به دلیـل  افغانسـتان  در  یـی 
دول آسـیای مرکـزی و اشـتراکاِت فرهنگـی 
میـان ایـن کشـورها، بنـده را واداشـت تـا بـه 
ایـن مسـأله بپـردازم. در این جـا الزم اسـت 
تأکیـد کنـم کـه به دلیل شـباهت شـرایط در 
حـاِل گذار افغانسـتان )عبـور از جامعۀ طایفه 
و  بـه سـمت دموکراسـی  یـی  قبیلـه  و  یـی 
مردم سـاالری( با کشـورهای آسـیای مرکزی، 
مصـداق هـای عینـی از کشـورهای آسـیای 

مرکـزی آورده شـده اسـت.

طایفه، یک بازیگر غیررسمی
جالـب این جاسـت کـه بـا وجـود کمبـود کار 
سیاسـت  و  هـا  طایفـه  مـورد  در  پژوهشـی 
سیاسـت مداران  و  کارشناسـان  یـی،  طایفـه 
بیشـتر  در  و  متناقـض  مختلـف،  تصورهـای 
برخـی  دارنـد.  طایفـه  واژۀ  از  منفـی  مـوارد 
طایفـه  هـای  واژه  از  اسـتفاده  کارشناسـان 
و قبیلـه را زیان بـار، بـدوی یـا شـرق گرایانه 
تشـخیص داده و آن را به چالش کشـیده اند، 
حـال آن کـه مـا شـاهد طایفه هـا و سیاسـِت 
طایفـه یی در کشـورهای افریقایـی و اروپایی 
بـه  تنهـا  را  مفهـوم  ایـن  نبایـد  و  هسـتیم 
کشـورهای شـرقی و آسـیایی نسـبت بدهیم. 
طایفـه هـا بـه عنـوان سـازمان های سیاسـی 
مهـِم  نقـش  و  کننـد  مـی  عمـل  جانشـین 
حـوزه  ماننـد  سیاسـت،  حـوزۀ  در  را  خـود 
هـای اجتماعـی و اقتصـادی ایفـا مـی نمایند. 
بـه بیـان سـاده تـر، طایفـه، بـه عنـوان یـک 
افـراد  از  یـی  شـبکه  غیررسـمی،  سـازمان 
هـای  هویـت  بـا  کـه  کنـد  مـی  ایجـاد  را 
بـه  خویشـاوندی و خویشـاوندی سـاخته گی 
هـم پیوند دارنـد. این پیوندهـای موثر، هویت 
و پیوندهـای سـازمان آن را شـکل مـی دهند. 
پیوندهـای خویشـاوندی در سـازمان خانـواده 
ریشـۀ عمیقـی دارند کـه ویژه گی ایـن منطقه 
و جوامعـی اسـت کـه سـابقۀ تاریخـی طایفـه 

ای دارنـد. شـبکه هایی هسـتند که بر اسـاس 
محاسـبات منطقـی افـراد در یـک چارچـوب 
فرهنگـی و نهـادی جمـع گـرا شـکل گرفتـه 

. ند ا
سیاسـت طایفه یـی، نظامی غیررسـمی ایجاد 
نمـوده اسـت کـه ترکیبـی از قـدرت و قانـون 
اسـت و طایفـه هـا در نظـام، بـه کنش گـران 
اجتماعـی و بازیگـران سیاسـی غالـب تبدیـل 
مـی شـوند و نظـام سیاسـی را متحـول مـی 
کننـد. در ایـن نـوع نظام هـا قـدرت واقعی به 
جـای نهادهـای رسـمی و مقام هـای انتخابی، 
در اختیـار شـبکه-های طایفـه یی قـرار دارد. 
سیاسـت طایفـه یـی بـا گـذر زمـان منجـر به 
نهادهـای  ویـژه  بـه  رسـمی،  رژیـم  تضعیـف 
دموکراتیک خواهد شـد و مانـدگاری نهادهای 
دموکراتیـک و اسـتبدادی را کاهـش می دهد. 
در مقابـل رژیم های شـخص محور و شـکننده 

بـه قـدرت می رسـند.
طایفه گری در آسیای مرکزی

شـکل گیری  و  شـوروی  فروپاشـی  از  پـس 
از  بسـیاری  مسـتقل،  هـای  جمهـوری 
را  آن  مردم سـاالری،  ایجـاد  نظریه پـردازان 
نشـانۀ پایـان گـذار مـی دانسـتند. بـا این کـه 
کشـوری  ایجـاد  بـر  تصمیـم  قرقیزسـتان 
مبتنـی بـر دموکراسـی داشـت امـا بـا دخالت 
زیـر  را  کشـور  ایـن  در  گـذار  انتخابـات،  در 
تاجیکسـتان،  و  ازبکسـتان  در  بردنـد.  سـوال 
پشـتیبانی  بـا  کمونیسـت  پیشـین  رهبـران 
تکیـه  قـدرت  مسـند  بـه  توانسـتند  روسـیه، 
بزننـد. پـس از فروکـش کـردن بـی ثباتـی ها 
و تثبیـت نهادهـا و قواعـد جدید بازی، مسـیر 
رژیـم هـای آسـیای مرکـزی به تدریـج به هم 
شـباهت یافتند. در سـال 2000 ایـن رژیم ها 
از جهـت ناتوانـی در تحکیم نهادهای رسـمی، 
تقسـیم غیررسـمی منابع سیاسـی و اقتصادی 
و نیـز تـاش مصرانه برای حفـظ ثبات داخلی 

داشـتند. به هـم  زیـادی  شـباهت 
فروپاشـی  از  برجامانـده  کشـورهای  تجربـۀ 
بـرای  »آزمایشـگاهی«  واقـع  در  شـوروی 
مردم سـاالری  ایجـاد  هـای  نظریـه  آزمـودن 
اسـت. آن هـا به عـاوه محلـی بـرای آزمـودن 
پویایـی های توسـعۀ سیاسـی و دولت سـازی 
در جوامـع پسااسـتعماری و پساامپریالیسـتی 
هم هسـتند. بیشـتر کسـانی که نقـش جامعه 
را در ایجـاد مردم سـاالری بررسـی کرده انـد، 
روی سـازمان های رسـمی   از جملـه طبقـه، 
کار و احـزاب   تکیـه نموده انـد کـه هیچ کـدام 
نقش چندانی در آسـیای مرکزی پساشـوروی 
نداشـته اند. بنابرایـن، بررسـی نقـش بازیگران 

اجتماعـی غیررسـمی، حیاتـی اسـت.
هنـوز  هـا  طایفـه  غیررسـمی  شـبکه های 
و  سیاسـی  نقـش  و  دارنـد  نفـوذ  جامعـه  در 
اقتصـادِی خـود را ایفـا مـی کنند. ولـی نقش 
و شـکل آن هـا بـا گـذار زمـان تغییـر کـرده و 
همیشـه تأثیـر مثبتـی بـر تحـوالت سیاسـی 
ندارنـد. طایفه ها نـه پدیده های صرفاً شـوروی 
هسـتند و نه سـاختۀ فرهنگی آسیای مرکزی. 
دیگـر  در  تاریـخ  طـول  در  واقعـا  طایفه هـا 
مناطـق، اشـکال مهمـی از سـازمان اجتماعی 

هسـتند.
نقـش اقتصـادی در تقویت یـا جلوگیری 

از ظهـور سیاسـت طایفه یی
سیاسـت  بـا  ترکمـن  و  قـزاق  مسـیرهای 
انـد.  گرفتـه  شـکل  غیررسـمی  طایفه یـی 
پیمـان هـای غیررسـمی، گذارهـای بـا ثبـات 
ولـی غیردموکراتیـک را تسـهیل نمـود: ایـن 
شـرایط در قزاقسـتان بـه آزادسـازی محـدود 
سیاسـی و آزادسـازی گسـتردۀ اقتصادی و در 
ترکمنسـتان به ایجاد اسـتبداد پساکمونیسـم 
و  قزاقسـتان  حـال،  ایـن  بـا  شـد.  منجـر 
قرقیـز،  هـای  نمونـه  برخـاف  ترکمنسـتان 
بزرگـی  انـرژی  منابـع  از  تاجیـک،  و  ازبـک 
بهـره منـد هسـتند. هـر دو بی ثباتی سیاسـی 
و اقتصـادی گـذار را تجربـه کردنـد و هـر دو 
بـا دولت هـای تضعیـف شـده ظاهـر شـدند. با 
ایـن حـال، قزاقسـتان به سـرعت بخـش هایی 
را  توجهـی  قابـل  رشـد  و  آزاد  را  اقتصـاد  از 
تجربـه کـرد. در دهـۀ 1990 چشـم اندازهای 
مثبتـی پیـش روی ترکمنسـتان قرار داشـت، 
ولـی نبـود آزادسـازی کافی، به تعویق توسـعه 
منجـر شـد. بنابرایـن ایـن مـوارد مـا را قـادر 
می سـازد نقـش شـرایط اقتصـادی در تقویـت 
یـا جلوگیـری از ظهـور سیاسـت طایفـه یی را 

مشـخص کنیـم.
مسـیر سیاسـی غیررسمی قزاقسـتان، هنوز به 
سیاسـت طایفـه یـی مبتا اسـت، اگرچه خود 
رییس جمهور قدرت بسـیار بیشـتری دارد، که 
از طریق سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی در 
بخـش نفـت حفظ مـی شـود. رژیـم نظربایف 
برخـی از عناصـر اسـتبداد طایفه محـور را بـه 
کار بسـت و از رانـت هـای نفتـی و پیشـنهاد 
دادن سـهمی بـه گـروه هـای طایفـه یـی در 
نظـام بـرای راضی کـردن طایفـه ها اسـتفاده 
کـرد. در همیـن حـال، نظربایف تـاش کرد تا 
یـک نظـام ابرریاسـت جمهوری را تحکیم کند 
کـه در آن، شـبکۀ او قدرت و منابـع را کنترل 
مـی کرد اگرچه بـا چالش هایی روبه رو شـد...
                                     ادامه صفحه 6
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بیشـتِر  کـه  کـرد  اعـام  افغانسـتان  داخلـۀ  وزارت  روز گذشـته، 
گلوله باری هـاِی هـراس آوِر شـب های گذشـته، از خانه هـای بزرگاِن 
کشـور ـ شـامل وزیران، وکیان و رییسـان ـ صورت گرفته اسـت. 
ویس احمـد برمـک وزیـر داخلـه افـزوده اسـت کـه در حکومـِت 
گذشـته، به شـماری از مقامات دولتی دوشـکا، تیربـار و راکت انداز 
داده شـده، امـا اکنـون بـر اسـاِس طرزالعمـل جدیِد حمل سـاح، 
بایـد این سـاح ها ثبـت گردند و اسـلحه و مهمـاِت اضافی و خارج 

از طرزالعمـل نیـز بـه دولت تسـلیم گردد.
شـِب دوشـنبه و جمعـۀ هفتۀ گذشـته، به دلیـل پیـروزی تیم ملی 
کریکـِت افغانسـتان مقابـل زیمبـاوه و متعاقبـاً به دلیـل پیـروزی 
سـه ورزشـکار افغانسـتان در مسـابقات آزاد، شـهر کابـل شـاهد 
آتش بـارِی سـنگین و سرآسـیمه گِی شـهروندانش در هـر سـو بود. 
در سـاعاِت نخسـِت ایـن گلوله باری هـا، بسـیار از مردمـی کـه از 
پیـروزی ورزشـکاران افغانسـتان در مسـابقات ورزشـی بی اطـاع 
بودنـد، در نهایـِت دلهـره گمـان کردنـد کـه شـهر مـورد حملـۀ 

گسـتردۀ تروریسـتان قـرار گرفتـه اسـت. 
طبـق گزارش هـا، باشـنده گاِن کابـل در تمـام نواحـی آن، شـاهِد 
ایـن تیراندازی هـا و وحشـِت عمومـی بوده انـد. نخسـتین نکته یـی 
کـه بـه ذهـِن هـر باشـندۀ پایتخـت بعـد از اعاِم خبـِر »شـادیانه 
بـودِن گلوله باری هـا« خطـور می کـرد ایـن بـود کـه گویـا تک تِک 
سـاکناِن کابـل، مجهز به اسـلحۀ گـرم و تجهیزاِت نظامی هسـتند 
کـه می تواننـد در عـرض چنـد دقیقـه، به شـهری به ایـن بزرگی، 
چهـرۀ جنگـی ببخشـند. امـا ایـن گمانـه کـه بارهـا بـا عامـت 
بـا  اکنـون  متبـارز شـده،  عناویـن خبـرِی رسـانه ها  تعجـب، در 
افغانسـتان، شکسـت برداشـته و  اظهـارات رسـمی وزیـر داخلـۀ 
حقیقـِت ماجـرا چنیـن ثابـت گشـته کـه این همـه سـاح و گلولۀ 
مفـت، از خانـۀ بـزرگان و خزانـۀ حکومت، نشـانه و حوالۀ آسـماِن 

کابل شـده اسـت.
عالـی  مقامـات  و  بـزرگان  بـه  خطـاب  در  داخلـه  وزیـر  اگرچـه 
کشـور، از آن هـا خواسـت کـه بـه محافظـاِن خـود بگوینـد کـه 
»سـاح بـرای محافظـت اسـت نـه مختـل کـردن نظـم عمومی«، 
امـا مـا می خواهیـم بـه وزارت داخلـۀ کشـور بگوییـم کـه در ایـن 
محافظـاِن  بـه  نسـبت  مقامـات  تقصیـر  و  نقـش  گلوله باری هـا 
بی سـواد یـا کم سوادشـان پُررنگ تر اسـت و حکومت موظف اسـت 
کـه به جـای پنــد اخاقـی، با ایـن مجرمـان و مخّاِن نظـم و امن 

عامـه، برخـورد قانونـی و اصولـی کنـد. 
توصیـۀ اخاقـی، وظیفۀ اشـخاص و نهادهایی غیـر از پولیس کابل 
اسـت و مسـلماً پند اخاقی قبل از مشـاهدۀ جـرم می تواند منطق 
و کارایـِی الزم را داشـته باشـد؛ امـا وقتـی که عمـِل جرمی صورت 
می گیـرد و امنیـِت عمومـی مختل می گـردد، پولیـس قاطعانه باید 
دسـت بـه مقابلـه و توقیـِف مجرمـان و اخال گـراِن نظـم عمومی 

بزنـد، ولـو این کـه آن ها متعلـق بـه خانه های بزرگان باشـد.
تـا  گرفتـه  حکومتـی  مقامـاِت  از  ـ  افغانسـتان  مـردم  متأسـفانه 
شـهروندان عـادی ـ همـه در بسـتر جنـگ و خشـونت پـرورده و 
بالیده انـد؛ از همیـن رو در بهتریـن حالـت نیـز، مـا صرفـاً در حـاِل 
مشـِق دموکراسـی و آییـِن شـهروندی هسـتیم. بـرای بـه فرجـاِم 
فرهنگـی  نهــادهای  تمریـن،  و  مشـق  ایـن  رسـاندِن  مطلـوب 
بـه  بایـد  ـ  دینـی  مـدارس  تـا  گرفتـه  آموزشـی  مراکـزش  از  ـ 
و  کننـد  اقـدام  خشـونت  از  پرهیـز  راسـتای  در  فرهنگ سـازی 
نهادهـای قانونـی بایـد بـه وضـِع قوانیـِن مشـوِق نرمِش انسـانی و 
مراعـاِت حقوِق شـهروندی همـت گمارند و نهادهـای اجرایی مانند 
پولیـس نیـز بایـد قاطعانه به تطبیـق قانون و دسـتگیری متخلفان 

اقـدام نماینـد.
شـلیک های شـادیانه از بسـتر فرهنـِگ خشـونت باِر مـا برخاسـته 
و هیـچ برتـریِ ِ خاصـی بـر شـلیک هاِی خصمانـه و متکـی بـر قهر 
و غضـب نـدارد؛ بنابرایـن، بـرای محـِو خشـونت در تمـام اشـکاِل 
چرخـۀ  می بایـد  شـهروندی،  و  مدنـی  فرهنـِگ  تحقـِق  و  آن 
خشـونت پرهیزِی فوق الذکـر بـدون هیچ سـهو و اهمالـی به جریان 
اُفتـد و حکومـت خـود عهده داِر گـردِش این گردونـۀ حیاتی گردد.
در دولت هـای مـدرن و برخـوردار از فرهنگ و مدنیِت شـهروندی، 
خشـونت از طریـق قانـون صرفـاً در انحصـاِر دولـت اسـت و هیـچ 
شـخص و نهــادی فراتـر از سـازوکارهاِی قانونـی و مردم سـاالرانه، 
و  مردمـی  حکومت هـای  باشـد.  خشـونت  مجـری  نمی توانـد 
قانونمنـد، توانایـی باالیـی بـرای رفِع خشـونت از جامعـه و تحدیِد 
دامنـۀ آن دارنـد. دولـت و حکومـِت افغانسـتان نیـز بـرای زدودِن 
خشـونت از عرصـۀ سیاسـت و اجتمـاع، چاره یـی ندارد ُجـز این که 
بـا تمسـک بـه قانـون و ارزش هـای مردم سـاالرانه، بـر وجاهـِت 
خشـونت  ورنـه،  بیــفزاید.  خـود  مردمـِی  مشـروعیِت  و  قانونـی 
همچنـان بدیهی  تریـن واکنـِش مـا بـه هـر شکسـت و پیــروزی و 

هـر شـادی و مصیبـِت احتمالـی خواهـد بـود!

اسـلحۀمفت
وآتـشبارِیجنـونبار

سید میثم موسوی
دانشجوی مقطع دكتری رشتۀ مطالعات منطقه یی »آسیای مركزی و قفقاز«

ACKU



اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر 
حکومـت وحـدت ملـی در رأس یـک هیأت 
بلنـد پایـۀ حکومـت به منظـور اشـتراک در 
یک نشسـت سـازمان حقوق بشـِر سـازمان 
ملـل متحـد به کشـور سـویس رفته اسـت.

دفتـر  سـوی  از  کـه  خبرنامه یـی  بربنیـاد 
روزنامـۀ  بـه  اجرایـی  ریاسـت  رسـانه های 
مانـدگار رسـیده اسـت، قـرار اسـت داکتـر 
عبـداهلل در آن نشسـت در مـورد همـکاری 
بین المللـی برای »اسـتقرار صلـح و ثبات« با 

کنـد. بین المللـی صحبـت  مقام هـای 
در خبرنامـه آمـده اسـت که رییـس اجرایی 
حکومـت در یـک سـفر رسـمی دو روزه بـه 
منظور اشـتراک در سـی  وهفتمین نشسـت 
سـاالنۀ شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد روز یکشـنبه، 6 حـوت کابـل را بـه 

قصـد ژنیـو تـرک کرد.
در خبرنامـه گفتـه شـده اسـت کـه داکتـر 
عبـداهلل در ایـن سـفر در کنار سـخنرانی در 
نشسـت شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد، در همایـش »تعهـد بـرای عملـی 

اسـتفاده   سـاختن کنوانسـیون ممنوعیـت 
از ماین هـای ضـد پرسـونِل« سـازمان ملـل 

متحـد نیـز اشـتراک خواهـد کـرد.
بـه گفتۀ مسـووالن در ریاسـت اجرایـی: »از 
آنجایـی  کـه افغانسـتان به  تازه گـی عضویت 
شـورای حقوق بشـر سـازمان ملـل متحد را 
به دسـت آورده اسـت، سـخنرانی و اشتراک 
ایـن  سـاالنۀ  نشسـت  در  عبـداهلل  داکتـر 
سـازمان از اهمیـت باالیی برخـوردار خواهد 

بود.
هم چنـان  اجرایـی  ریاسـت  در  مسـووالن 
می گوینـد کـه رییـس اجرایـی در حاشـیۀ 
این نشسـت ها بـا سرمنشـی سـازمان ملل، 
کمیشـنر عالـی حقـوق بشـر سـازمان ملل، 
وزیـران خارجـۀ سـویس و نـاروی، رییـس 
هفتـاد و دومیـن اجـاس مجمـع عمومـی 
ملـل متحـد، گورنـر جنـرال آسـترالیا، وزیر 
دولـت در امور کشـورهای مشـترک  المنافع 
بریتانیـا ، معـاون صدراعظـم و وزیـر امـور 
خارجۀ گرجسـتان و شـماری از شخصیت  ها 
و هیأت  های اشـتراک کننده در آن نشسـت 

نیـز دیـدار و گفت وگـو خواهـد کـرد.
در بخشـی از اعامیـۀ ریاسـت اجرایی آمده 
اسـت کـه داکتر عبـداهلل در جریان سـفرش 
در مرکـز پالیسـی و امنیتـی ژنیـو در بـارۀ 
آن  تأثیـر  و  افغانسـتان  امنیتـی  وضعیـت 
بـر صلـح و ثبـات بین المللـی و منطقه یـی 

می  کنـد. سـخنرانی 
ایـن نشسـت ها  اعامیـه: »در  از  نقـل  بـه 
رییـس اجرایـی حکومـت در سـخنرانی  ها 
و صحبت هـای خـود وضعیـت حقـوق بشـر 
در افغانسـتان ، تعهـِد افغانسـتان بـه عنوان 
عضـو جدیـد شـورای حقوق بشـر سـازمان 
ملـل متحد بـه نهادینه  شـدن و پـاس داری 
از اصـول و ارزش های حقوق بشـر ، وضعیت 

پاک سـازی و جلوگیـری از ماین هـای ضـد 
پرسـونل در افغانسـتان ، آخریـن وضعیـت 
سیاسـی ، امنیتی و اقتصادی در افغانسـتان 
در  دهشـت افگنی  بـا  مشـترک  مبـارزه  و 
منطقـه و رسـیده گی بـه پناهگاه هـای امـن 
دهشـت افگنان و همـکاری بین المللـی برای 
اسـتقرار صلـح و ثبـات و توسـعه و تحکیـم 
همکاری هـای مشـترک امنیتی-اقتصادی را 

مطـرح می  سـازد«.
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی در 
سـازمان  نشسـت های  از  یکـی  بـه  حالـی 
حقـوق بشـر مـی رود کـه در مـاه میـزان 
امسـال، افغانسـتان بـا دریافت یکصدوسـی 
رأِی کشـورهای جهـان، بـرای نخسـتین بار 
عضویـت شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل 

متحـد را بـه دسـت آورد.
در  افغانسـتان  نماینـدۀ  وجـود،  ایـن  بـا 
شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد 
بـرای سـه سـال از 2018 تـا 2020 حضـور 
خواهـد داشـت. ایـن شـورا یکـی از ارکان 
فرعـی سـازمان ملـل متحـد اسـت کـه بـه 
عنـوان نهاد ناظـر بر اعمـال دول عضو عمل 

می کنـد.
پـس از عضویت افغانسـتان در این سـازمان، 
حکومت اعـام کرد که دسـتاوردهای هفده 
سال گذشـتۀ افغانسـتان به ویژه انفاذ قانون 
منع شـکنجه، تهیه و تدویـن قانون حمایت 
از طفـل، نهایی سـازی کـود جـزای 1396، 
ایجـاد دادگاه منع خشـونت در برابر زنان در 
34 والیـت، گزیـش اعضای کمیسـیون های 
مسـتقل انتخابـات و شـکایت های انتخاباتی 
و برنامـۀ توان مندی سـازی بانـوان؛ در رونـد 

در  افغانسـتان  عضویـت  بـرای  تاش هـا 
شـورای حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد 

تأثیرگـذار بوده اسـت.
وزارت امـور خارجـه اعـام کـرده بـود کـه 
عضویت افغانسـتان در شـورای حقوق بشـر 
سـازمان ملـل متحد بـه اعتبـار افغانسـتان 
خواهـد افـزود و حضـور نمایندۀ افغانسـتان 
در تصمیم گیری های جهانی، دسـتاوردهای 
افغانسـتان در عرصه های گوناگـون را بهبود 

خواهد بخشـید.
از سـویی هـم، آگاهـان بـه ایـن بـاور انـد 
کـه عضویـت افغانسـتان در ایـن شـورا یک 
عضویـت،  ایـن  بـا  کـه  اسـت  خـوب  گام 
مسـوولیت های افغانسـتان نیـز در رعایـت 
هـم  کشـور  در  بشـری  حقـوق  توسـعۀ  و 

می شـود. سـنگین تر 
آگاهـان تأکیـد بـر عملی سـازی قانـون بـه 
گونـۀ یکسـان دارنـد و می گوینـد کـه در 
کنـار ایـن عضویـت، حکومت بایـد فرهنگ 
معافیـت از مجـازات نیـز از میان برده شـود.
گفتنـی اسـت کـه چندیـن کشـور آسـیا و 
آوردن چهـار  بـه دسـت  بـرای  اقیانوسـیه 
کرسـی این شـورا رقابـت کردند و سـرانجام 
افغانسـتان، پاکسـتان، نیپال و قطر عضویت 
ایـن شـورا را بـه دسـت آوردنـد. شـورای 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحد از سـوی 
سـازمان  ایـن  عمومـی  مجمـع  اعضـای 

می شـوند. برگزیـده 
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اجرایی  رییس  اشتراک 
بشِر سازمان ملل در نشست سازمان حقوق 

کـه  می گویـد  کشـور  داخلـه  وزارت 
در  بـزرگان  و  دولتـی  ارشـد  مسـووالن 
دارنـد.  نقـش  بیشـتر  نظم عامـه  اختـال 
ویـس احمـد برمـک وزیـر امـور داخلـه، 
در  کـه  حـوت(   6  ( دوشـنبه  دیـروز 
کابـل صحبـت  در  نشسـت خبـری  یـک 
می کـرد، بـا اشـاره بـه شـلیک های شـب 
در  کـه  کسـانی  بیشـتر  گفـت:  هنـگام، 
برخی مراسـم دسـت بـه فیرهای شـادیانه 
و  حکومتـی  ارشـد  مسـووالن  می زننـد، 

هسـتند. بـزرگان 
آقـای برمـک تأکید کرد که بـا اخال گران 
صـورت  رفتـار  قانـون  مطابـق  نظم عامـه 
می گیـرد و هیـچ فـردی از ایـن برخورد به 

اسـاس قانون مسـتثنا نخواهـد بود.
ایـن در حالی اسـت که درجریـان یک ماه 
گذشـته و به تعقـب پیروزی بـازی کرکت 
از  تـن  دو  پیـروزی  و  زمبـاوی  برابـر  در 
ورزش کاران رشـتۀ مبـارزات آزاد در خارج 
از کشـور، شـماری از شـهروندان کشـور با 
شـلیک گلولـه، فضـای کابـل را بـه گونـۀ 

وحشـت زده سـاختند.
بـه اسـاس تازه تریـن گزارش هـا، در نتیجۀ 
پایتخـت  از  شـماری  هوایـی،  فیرهـای 
نشـینان زخمـی شـده و یک تـن دیگر نیز 

در بغـان جـان باخته اسـت.

شـهروندان بـا انتقـاد از نهادهـای امنیتی، 
تأمیـن  امـر  در  را  کشـور  داخلـه  وزارت 
غیـر  مسـلح  افـراد  کنتـرول  و  امنیـت 
مسـوول ناتـوان می داننـد. اما وزیـر داخله 
کشـور در ایـن ارتبـاط گفـت: اخال گران 
نظـم عامـه مطابق قانونی اساسـی کشـور، 

می باشـند. مجـرم 
بررسـی های  کـه  گفـت  برمـک  آقـای 
بـه  بـه شـدت در مـورد حادثـۀ  پولیـس 
وقوع پیوسـته جریان دارد و افزود کسـانی 
گذشـته  درهفتـۀ  را  مـردم  آرامـش  کـه 
برهـم زده، حتمـا بـا آنـان برخـورد قانونی 

می گیرنـد. صـورت 
وزیـر داخله گفـت که به نیروهـای امنیتی 
دسـتور داده تـا خانـه بـه خانـه تاشـی 
کننـد و کسـانی کـه در آینـدۀ دسـت بـه 
چنیـن اقـدام بزنند، بـرای مردم به شـکل 

علنـی معرفـی خواهند شـد.
برمـک بـا توجه بـه حادثـۀ اخیر در شـهر 
گفـت کـه در  برخـی از نقـاط شـهر کابل 
جشـن نبـود؛ بل که وحشـت بـود و افزوده 
کـه اطمینـان دارد، بیشـتر آنـان از سـوی 
صـورت  دولتـی  مقام هـای  و  بـزرگان 

گرفته انـد.
آقـای برمـک همـکاری مردم را بـا پولیس 
در امـر تأمیـن امنیـت و افشـا کسـانی که 

بـه  برهـم زدن نظـم جامعـه دسـت دارنـد 
را مهـم خوانـده، افـزود کـه در آینـده بـه 
شـکل جـدی از چنیـن حادثـۀ جلوگیری 

شـد.  خواهد 
حوزه هـای  کـه  دارد  بـاور  داخلـه  وزیـر 
پولیـس شـهر کابـل تاش هـای  امنیتـی 
امنیـت  تأمیـن  بـرای  را  خـود  جـدی 
شـهروندان انجـام می دهنـد و او افـزود که 
بـا گذشـت زمـان برنامه هـای کـه وزارت 
داخلـه در پیـش دارد می تواند بـرای بهبود 

امنیـت شـهر کابـل مثمـر تمـام  شـود.
از  حالـی  در  کشـور  داخلـه  وزارت 
صحبـت  امنیتـی  جـدی  تاش هـای 

شـهروندان  ایـن  از  پیـش  کـه  می کنـد 
کابـل از افزایـش سـرقت های مسـلحانه و 
کاه بـرداری به شـکل جـدی ابـراز نگرانی 

نـد. کرده ا
شـهر کابـل بـه عنـوان پایتخـت بـا نفوس 
چالش هـای  بـا  تـن  میلیـون   5 از  بیـش 
امنیـت دچـار  بخـش  در  به ویـژه  عمـده، 
ویـس  رسـیدن  به قـدرت  از  پـس  اسـت. 
احمـد برمـک بیش از 90 تن از مسـووالن 
حوزه هـای کابل به اسـاس رقابت آزاد پس 
از سـپری کـردن آزمـون بـه ایـن نهادهـا 
بـا  بیشـتر شـهروندان  گماشـته شـده اند. 
خوشـبینی بـه ایـن حالـت امیدوار انـد که 

وضعیـت امنیتـی بهتـر  شـود و مصوونیت 
شـهروندی در میـان مـردم ایجـاد شـود. 
شـهر از حالـت بی نظمی و بدامنـی کنونی 

شـود. بیرون 
شـاهد  کابـل  شـهر  نیـز  ایـن  از  پیـش 
هوایـی  فیرهـای  و  مسـلحانه  حمله هـای 
از طـرف برخـی افـراد بـوده، امـا نهادهای 
امنیتـی هیـچ گاه بـه ایـن چالش  به شـکل 
جـدی رسـیده گی نکرده انـد و تنها چیزی 
همـان  داشـته اند  شـهروندان  بـرای  کـه 
کلمـۀ تکـراری کـه » بررسـی ها در مـورد 

آغـاز شـده اسـت«. 

وزیر داخله:

»وحشت«را بـزرگـان
 راه  انـداختند

ابوبکر صدیق

بهــزاد
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4( اکرام مسلمان
    جماعـت تبلیـغ نه تنهـا بـه اکـرام مؤمن بلکه 
بـه اجـال و احتـراِم نوع بشـر تأکیـد می نماید 
و از راه بزرگداشـت بنـی نـوع انسـان می توانـد 
رابطـۀ دوسـتانۀ  تنگاتنگـی بـا مخاطبـان خـود 
تأمیـن کنـد. این رابطـۀ نزدیک وقتی بـا انگیزۀ 
درونـی عمیـِق ایمانـی مبنـی بر رسـانیدن دین 
برای مردم یک جا می شـود، فضـای تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیـرِی کامًا متفـاوت و نیرومندی میان 
ایـن  از  و  می کنـد  ایجـاد  مخاطـب  و  متکلـم 
رهگـذر، دعـوت پیـروان جماعت تبلیغ نسـبت 
بـه اندیشـه های اسـامی معاصـر دیگر، بیشـتر 

بـر قلـب مخاطـب تأثیـر می افکند. 
    افـرادی کـه در صفـوف نهضـت تبلیغ تربیت 
پیامبـر  سـیرت  دقیـق  مطالعـۀ  بـا  یافته انـد، 
در  به خصـوص  وسـلم  علیـه  صلـی اهلل  اعظـم 
ایـام دعـوت مکـی، در راسـتای تبلیـغ دیـن، با 
هرنـوع  بـه  و گشـاده رویی،  و شـکیبایی  صبـر 
توهیـن و تحقیـر و اسـتهزاء و تهدیـد و حتـا 
دشـنام آمـاده انـد. آن هـا مـردم را به خاطر عدم 
آگاهـی از دیـن معـذور می داننـد؛ بدیـن لحاظ، 
هیـچ گاه در مقابـل مـردم به عمـل بالمثل اقدام 

نمی کننـد. 
    پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم، هنـگام 
برگشـت از سـفر طایـف در خطـاب بـه فرشـتۀ 
مؤظـِف کوه هـا کـه بـرای فـرود آوردن دو کـوه 
بر َسـر مـردم مکـه از سـوی خداوند آمـده بود، 
بـا خون سـردی تمام گفـت: »امیـدوارم خداوند 
از نسل شـان کسـانی را پدیـد آورد کـه خـدای 
را  چیـزی  او  بـه  و  نمـوده  پرسـتش  را  واحـد 

)4ج3/ص1420ش1795( نیاورنـد«.  شـریک 
محبت افزایـی،  زمینـۀ  اصـل  ایـن  رعایـت      
اعتمـاد و باورمنـدی، احتـرام و شـفقت، عفـو و 
گذشـت و ایثـار و تعاون و فضایـل اخاقِی دیگر 
را در میـان افـراد جماعت و فراتر از آن مسـاعد 
می سـازد؛ وقتـی هریـک از هم سـفران با حرمت 
گذاشـتن بـه همراهـش تـاش نمایـد خدمتـی 
بـه وی انجـام دهـد، و جانـب مقابل نیـز با عین 
باورمنـدی، سـعی کنـد رفیقـش را با گذاشـتن 
کفـِش وی بـه پیـش پایـش اکرام کنـد و از این 
طریـق در شـخصیت هریـک تواضـع و انکسـار 
وجـود داشـته باشـد، احسـاس انسـانِی عمیقی 
در نهـاد افـراد زاده می شـود که تعبیـر از آن، با 

زبـان قلم دشـوار اسـت.
    بـزرگان جماعـت بـه اصـل تکریـم مؤمـن، 
زیـاد تأکیـد می ورزنـد و بدیـن باور انـد که اگر 
ایـن اصـل رعایـت گـردد، دروازه هـای دعـوت 
بـه هرطـرف بـه روی آن هـا گشـوده می شـود؛ 
در غیـر آن صـورت، جماعـت قربانـی فتنه هـای 
بزرگـی خواهـد شـد کـه کارش هرگز بـه جایی 

کشـید.  نخواهد 
5( اخالص 

    اخـاص در بـاور جماعـت تبلیـغ بـه معنـای 
و  شـرک  آلوده گی هـای  از  قلـب  پاکیزه گـی 
ریـا به خاطـر عبـادت و کسـب رضـای خداونـد 
متعـال، یکـی از مهم ترین مسایلی سـت که فرد 
بـدون آن نمی توانـد مؤفقانـه در راه دعـوت گام 
بـردارد و سـخنش بـر مخاطبـان تأثیر بگـذارد. 
ایـن امـر از راه ریاضـت در شـخصیِت فـرد بـه 
وجـود می آیـد کـه از نشـانه های آن، سـنجش 

اعمـال در میـزان رضایت و محبـت الهی به  دور 
از قضـاوِت مـردم می باشـد. 

    شـخصی کـه معنـا و مفهوم اخـاص را درک 
کرده و آن را در شـخصیت خویش پرورش داده 
اسـت، در انجـام اعمـال و راه و رسـم زنده گـی، 
هیـچ گاه بـر قضـاوت و دیدگاه هـای مـردم تکیه 
نمی کنـد؛ بـا وجـود آن که از سـوی مـردم مورد 
مامـت و سـرزنش قـرار گیـرد و گاهـی منافـع 

مـادی وی تهدید شـود. 
    امـام بخـاری از عمـر بـن خطـاب رض نقـل 
نمـوده اسـت کـه پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیه 
وسـلم فرمود: »پـاداش و ارزشـمندی هر عملی 
بـه نیـت بسـته گی دارد و هـر شـخصی ـ حتماً 
ـ نتیجـۀ نیـِت خـود را درمی یابـد(. )1ج1ص6( 
نقـل  معروفـی  حدیـث  در  مسـلم  امـام     
کـرده اسـت کـه در روز قیامـت سـه شـخص 
در  کـه  قـرار می گیرنـد  الهـی  بازپـرس  مـورد 
اعمال شـان اخـاص نداشـته اند: مجاهـدی کـه 
در میـدان نبرد سـخت با دشـمن رزمیده اسـت 
درنوردیـده  را  مرزهـا  کـه شـهرتش  عالِمـی  و 
اسـت و تاجـری ثروتمنـد که دسـت سـخاوتش 
بـه همه گـی رسـیده اسـت؛ ایـن سـه طایفـه 
بـه دلیـل این کـه منظورشـان، کسـِب شـهرت 
اعمـال  اسـت،  بـوده  مـردم  میـان  در  دنیـوی 
ایشـان مـورد پذیـرش الهـی قـرار نمی گیـرد و 
بـه فرشـته گان مؤظـف دسـتور داده می شـود 
کـه آن ها را کشـان کشـان به جهنم بیــندازند. 

)4ج4/ص2099ش2743(.
    اخـاص در راه دعـوت، بـا اصـول پنج گانـۀ 
دیگـر رابطـۀ مسـتقیم دارد و همـواره از درون، 
بـرای دعوتگـر انگیـزه تولیـد می نمایـد تـا بـا 
امیـد و باورمنـدی بـه خداونـد متعـال مبنی بر 
کسـب پـاداش اخـروی بـه پیـش حرکـت کند 
و نومیـدی و افسـرده گی را هیـچ گاه بـه دل راه 

. ندهد
6( تفریغ وقت برای تبلیغ

    جماعـت تبلیـغ بدیـن باور اسـت کـه پیامبر 
اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم در مکـه و مدینـه، 
و  می کـرد  مختلـف سـفر  قبایـل  بـه  پیوسـته 
مـردم را بـه اسـام فـرا می خواند. صحابـۀ کرام 
نیـز هم زمـان بـا توسـعۀ قلمرو سیاسـی اسـام 
بـه شـهرهای مختلـِف دنیـا پراکنـده شـدند و 
زنده گی شـان را بـه دعـوت در راه خـدا وقـف 
کردنـد و بدیـن ترتیـب دیـن مقدس اسـام در 

سراسـر دنیـا گسـترش یافت. 
را  آسـایش  و  راحـت  بسـتر  کسـانی که      
پخـِش  و  نشـر  قصـد  بـه  و  می کننـد  تـرک 
دیـن خـدا توشـه یی بـه کمـر می بندنـد و بـا 
تحمـل گرسـنه گی و تشـنه گی و بی خوابـی و 
مشـقت های دیگـر، راه سـفر بـه قصـد دعـوت 
احسـاس  می گیرنـد،  پیـش  در  را  اهلل  الـی 
به خوبـی  هسـتی  آفریـده گار  را  درونی شـان 
درک می کنـد و به عـوض هـر گامی کـه در این 
برای شـان  بی حسـابی  پـاداش  می  بردارنـد،  راه 
نصیـب می فرمایـد و دروازه هـای نعمـِت خود را 

آنـان می گشـاید. بـه روی  نیـز 
فرمـوده  کریـم  قـرآن  در  متعـال  خداونـد     
اسـت: »کسـي کـه در راه خـدا هجـرت کنـد، 
سـرزمین هاي فـراخ و آزادي فـراوان مي بینـد و 
گشـایش و آسـایش خواهـد یافـت و هرکـه از 

خانـۀ خـود بیرون آید و به سـوي خدا و رسـول 
هجـرت کند، و سـپس مـرگ او را دریابـد، اجر 
او بـر عهـدۀ خداسـت، و خداوند بسـي آمرزنده 

و مهربـان اسـت«. )النسـاء:100(
شـش گانۀ  اصـول  از  یکـی  بدیـن  لحـاظ،     
جماعـت، اختصـاص دادن بخشـی از وقت برای 
خـروج در راه اهلل متعال برای تبلیغ دین اسـت.

خروج برای تبلیغ و روش دعوت
تبلیغـی کـدام  تشـکیل دسـته های  بـرای      
وجـود  شـده یی  تعریـف  و  مشـخص  قاعـدۀ 
نـدارد امـا طـوری کـه از روش عملـی جماعـت 
شـش  از  دعوتـی  دسـته های  می شـود،  دیـده 
نفـر گرفتـه تـا بیسـت نفر تشـکیل می گـردد و 
گاهـی بیشـتر از آن نیـز می تواند باشـد. به طور 
معمـول، حـد اوسـط تعـداد ایـن دسـته ها 12 
نفـر اسـت و از مراکـز به نقـاط دیگر شـهر و به 
 گونـۀ مشـخص بـه مسـاجد اعـزام می گردنـد و 
همچنـان ممکـن اسـت بـه شـهر دیگـری و یـا 
کشـور دیگـری عزیمـت کننـد و یـک نفـر از 
سـوی مرکـز بـه  عنـوان امیـر جماعـت انتخاب 
می شـود کـه سـایر اعضـا موظـف بـه پیـروی 

ایشـان  اقامـِت  مـدت  کمتریـن  او هسـتند.  از 
در هـر مسـجد سـه روز به صـورت شـبانه روزی 
اسـتراحت  مسـاجد  در  شـب ها  می باشـد؛ 
می کننـد و بعـد از هـر نمـازی به دعـوت مردم 
مشـغول می شـوند و روزهـا در سـاعات غیـر از 
نمـاز، در میـانِ  هم یکدیگـر را ارشـاد می کنند.

خصایِص خاص
       در ایـن بخـش، بعضـی از خصایـِص 
امـام رحمـه اهلل را کـه در سـایر ائمـۀ دیـن 
رحمهـم اهلل تعالـی اجمعیـن نیسـت، بیـان 

مـی دارم:
    1( امـام ابوحنیفـه رحمـه اهلل در زمـان 
صحابـۀ  از  کثیـری  جماعـت  حیـاِت 
جلیل القـدر رضـی اهلل عنهـم باخـاف تولد 
شـده اسـت. بنابراین، امام رحمـه اهلل از اهل 
قرنـی اسـت کـه رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه 
وسـلم بـه فضلیـت و عدالت شـان شـهادت 

دادنـد.
       امـام احمـد، ابـن ابـی شـیبۀ، ابـوداود 
ابوعوانـۀ،  ائمـۀ سـتۀ، طحـاوی،  طیالسـی، 
طبرانـی در معجـم صغیرش، بـزار، ابویعلی، 
کبرایـش  سـنن  در  بیهقـی  و  حاکـم 
رحمهـم اهلل روایـت می کننـد که رسـول اهلل 

صلـی اهلل علیـه وسـلم فرمودنـد:
یلونهـم  الذیـن  ثـم  قرنـی  النـاس  »خیـر 
اخـری  روایـۀ  فـی  و  یلونهـم.  الذیـن  ثـم 
خیرالنـاس القـرن الـذی انـا فیه ثـم الثانی 

الثالـث«.    ثـم 
صحیـح  حدیـث  این کـه  کام  پـس 
اسـت، کافـی نیسـت، بلکـه حدیـِث فـوق 

می باشـد. متواترالمعنـی 
----------

و  ارقـام4130  احمـد  1رواه:   
سـیدنا  از   4216 و   3594،3963،4173
عبـداهلل بـن مسـعود رضـی اهلل عنـه و ارقام 
از   18538 و   18638  ،18619،18539
سـیدنا نعمـان بـن بشـیر، و رقـم 20058 
مصنـف  حصیـن،  بـن  عمـران  سـیدنا  از 
ابـن ابـی شـیبۀ  301/17 و بعـدش رقـم 
 33075 رقـم  عبـداهلل،  سـیدنا  از   33074
و   33078 ارقـام  هبیـرۀ،  ابـن  سـیدنا  از 
33077 از سـیدنا عمـران، رقـم 33079 از 
سـیدنا عمر، رقـم 33080 از سـیدنا نعمان 
بـن بشـیر، رقـم 33081 از سـیدنا بریـدۀ 
االسـلمی و رقـم33083 از سـیدنا عمـر بن 
شـرحبیل، بخـاری از عبـداهلل بـن مسـعود 
ارقـام: 2652،3651،6429  رضـی اهلل عنـه 
عمـران  سـیدنا  از  و6695   2651 رقـم  و 
بـن حصیـن رضـی اهلل عنـه، مسـلم ارقـام: 
از   2533/6367،6364،6365،6366
سـیدنا عبـداهلل بـن مسـعود و ارقـام 6368 
و  ابوهریـرۀ  سـیدنا  از   2534/6369 و 
سـیدنا  از   6371 و   6370،6372 ارقـام 
سـیدتنا  از  و6373  حصیـن،  بـن  عمـران 
عائشـۀ، ابـوداود رقـم4657، ترمـذی رقـم 
حصیـن  بـن  عمـران  سـیدنا  از   3885
سـیدنا  از  و   2228،2229،2309 ارقـام: 
 3814 نسـائی  رقـم2310،  عمرالخطـاب 
از سـیدنا عمـران بـن حصیـن، ابـن ماجـۀ 
و   2362 رقـم  الخطـاب  عمـر  سـیدنا  از 
رقـم 2363 از سـیدنا عبـداهلل بـن مسـعود، 
ابوعوانۀ6412، طیالسـی299، بـزار 370/1 
رقـم 248، ابوعلـی ارقـام 7383 از سـیدنا 
ابـی بـرزۀ االسـلمی و از سـیدنا عبـداهلل بن 
مسـعود رقـم5081، طبرانـی در صغیر رقم 
96 از سـیدنا سـمرۀ بن جندب و رقم 352 

از سـیدنا عمـر فـاروق، شـرح معانی اآلثـار 
ارقـام: 5984 و5985 از سـیدنا عمـران بن 
حصیـن، 5988 از سـیدنا ابوهریـرۀ، 5993 
از سـیدنا نعمان بن بشـیر، 5992 از سـیدنا 
بریدۀ االسـلمی،5990 از سـیدنا عبداهلل بن 
مسـعود، ابـن حبـان رقـم 6729 و 7229 
 7227،7222،7223 حصیـن  بـن  عمـران 
حاکـم  مسـعود،  بـن  عبـداهلل   7228 و 
رقـم  و  هبیـرۀ  بـن  ازجعـدۀ  رقـم4923 
6043 از عمـران بن حصیـن رضی اهلل عنه، 
و سـنن الکبـری بیهقـی10/ ارقـام20387، 
از  و20600   20599   ،20598  ،20388
سـیدنا عبـداهلل بـن مسـعود و عمـران بـن 
حصیـن رضـی اهلل عنهمـا و عنهـم اجمعین.

علیـه  اتفـق  فیمـا  صحاح االحادیـث      
اهل الحدیـث ارقـام 16287 و 16288 حکم 

بـه صحتـش نمـوده اسـت. 
     حنفـی می گویـد: بـه توفیـق الهی تعالی 
صحابـۀ   10 از  را  فـوق  حدیـث  توانسـتم 

جلیـل، رضـی اهلل عنهـم تخریـج نمایـم.
 13 توسـط  فـوق  حدیـث  درحالی کـه 
 -2 مسـعود  ابـن   -1 سـاداتما:  شـخصیت 
عمـران بن حصیـن 3- ابوهریرۀ 4- عائشـۀ 
5- بریـدۀ 6- نعمـان بـن بشـیر 7- عمر بن 
الخطـاب 8- سـعد بـن تمیـم 9- جعدۀ بن 
ابـی  هبیـرۀ10- سـمرۀ بـن جنـدب 11- 
بـرزۀ 12- جمیلـه بنـت ابی لهـب 13- و از 
عمـر بـن شـرحبیل مرسـا علیهم الرضـوان 

اسـت.  روایت شـده 
نظـم المتناثـر الحادیـث المتواتـر رقم240 

ص127.  

  در نتیجـه امـام در بهتریـن قرن هـا تولـد 
و در  اجتهـاد  بهتریـن قرن هـا  یافتنـد، در 

بهتریـن قرن هـا رحلـت نمودنـد.
     بنابرایـن، چـون امـام خیریـِت سـه قرِن 
بهتریـن  مذهب شـان  دریافتنـد،  را  خیـر 

امـام  ارتبـاط  بدیـن  و  اسـت.  مذاهـب 
انشـاد  را  آتـی  شـعر  خوارزمـی  ابوالمؤیـد 

اسـت: نمـوده 
غدا مذهب النعمان خیرالمذاهب 

کذا القمر الوضاح خیرالکواکب
تفقه فی خـیر القرون مـع التـقی

و مذهبه ال شک خـیر المذاهب
امـام  کـه  اسـت  ایـن  دوم  2( خصوصیـِت 
از  تعـدادی  و  اسـت  تابعـی   )رحمـه اهلل( 
صحابـۀ کـرام رضـی اهلل عنهـم را دیدنـد و 
از ایشـان حدیـث روایـت کردند و کسـی که 
صحابـۀ کـرام و تابعیـن را دیـده باشـد، بـه 

نمی شـود.  داخـل  دوزخ 
عـن عبدالرحمـن بـن عقبـۀ  الجهنـی عـن 
ابیـه ان رسـول اهلل صلـی اهلل علیـه و سـلم 
قـال: »الیدخـل النـار مسـلم رآنـی و المن 

رآی مـن رآنـی«. 
الذهـب می گویـد:  ابـن عمـاد در شـذرات 
امـام عـاوه از حضرت انس رضـی اهلل عنه با 
دیگـر اصحـاِب کرام هـم ماقـات نموده اند. 
در  کوثـری  زاهـد  محمـد  شـیخ         
جملـه  از  می گویـد:  تأنیب الخطیـب 
کسـانی که دیـدار امـام را از حضـرت انـس 
رضـی اهلل عنـه ثابـت نموده انـد: ابـن سـعد، 
دارقطنـی، ابونعیـم اصفهانـی، ابـن عبداهلل، 
خطیـب، ابن الجـوزی، سـمعانی، عبدالغنی 
فضـل اهلل  الجـوزی،  بـن  سـبط  المعدنـی، 
زین العراقـی،  یافعـی،  نـووی،  تورپشـتی، 
ولـی عراقـی، ابـن الوزیـر، بدرالدیـن عینی، 
ابـن حجـر مکـی و غیـره رحمهـم اهلل تعالی 

شـند. می با
 پـس حواله نمـودن انکار تابعی بـودن امام، 
غیـر از مکابـره و عـدم آگاهـی از نصـوص و 

تصریحـاِت علمـا چیز دیگری نیسـت.  
      امام محمد ابوزهرۀ در کتاب »ابوحنیفۀ؛ 
حیاتـه و عصـره آرائه و فقهـه« در بحث 55 
ص 59 و 60 چنیـن می نویسـد: »مجمـوع 

کتـب مناقـب، ماقات امـام ابوحنیفـه را با 
بعضـی از صحابـه و بعضـی کتـب، روایـت 
امـام ابوحنیفـه را از بعضـی صحابـه نوشـته 
و ایـن روایـات را دلیـل تابعـی بـودِن امـام 
ابوحنیفـه دانسـته و ایـن سـبقت روایـت را 
علـت افضلیت امـام ابوحنیفـه از مجتهدین 
معاصـرش چـون سـفیان ثـوری، اوزاعـی و 
مالـک و غیرهـم اقران شـان علیهم الرحمـه 

می داننـد.« 
از  بعضـی  بـا  ابوحنیفـه  امـام  ماقـات  در 
تـا  کـه  علیهم الرضـوان  صحابـه  حضـرات 
روات،  بیـن  داشـتند،  حیـات  صـد  سـنۀ 
جمـع  اسـامی  و  نیسـت  اختافـی  هیـچ 
کثیـری صحابـه را کـه امام دیـده و ماقات 
نمـوده، یـادآوری نمودند از جملـه: انس بن 
مالـک متوفـی سـال 93، عبـداهلل بـن ابـی 
اوفـی متوفـی سـال87، واثلـۀ بـن االسـقع 
ابوالطفیـل عامربـن  متوفـی سـال 85 و   
وائلـه متوفی سـال 102 در مکه که ایشـان 
رحلـت  کـه  می باشـند،  صحابـه  آخریـن 
نمودنـد و سـهل بـن سـاعد  متوفـی سـال 

علیهم الرضـوان.  88
ابوالطفیـل  ارتحـال  لیکـن صحیـح مسـلم 
رضـی اهلل تعالـی عنـه را سـال صـدم بـه 
مصـداق حدیـث عـدم بقـای صحابـه بعداز 

سـال صـدم روایـت و تخریـج مـی دارد.
     امـام زاهـد کوثـری در تأنیـب الخطیـب 
از قاضـی صمیـری  ص 29، 30،31 و 32 
تولـد امـام را در سـنۀ 61 نقـل می کنـد  و 
دلیـل تولدشـان را در ایـن سـال، روایـاِت 

از  ابوحنیفـه  امـام  مسـتقیِم  و  مباشـر 
را  از حضـرات صحابـه کـه آن هـا  جمعـی 
واقعـاً جماعتـی از قدمـاء مثـل ابـی حامـد 
محمـد بـن هـارون حضرمـی، ابی الحسـین 
علـی بـن احمـد بـن عیسـی نهفقـی، ابـی 
معشـر عبدالکریـم طبـری مقـریء، ابوبکـر 
عبدالرحمـن بـن محمـد سرخسـی و غیـره 

می گویـد. نمودنـد،  تألیـف 
میاد ایشـان در مجموع سـال61 می باشـد 
و اگـر تولـد در سـنۀ 61 نباشـد، شـنیدن 
مجـاز  صحابـه  حضـرات  از  امـام  مباشـر 
نیسـت، درحالی کـه روایات سـه شـخصیت 

از قدمـاء:
1- ابی حامد محمد بن هارون حضرمی

بـن  احمـد  بـن  علـی  الحسـین  ابـی   -2
نهفقـی عیسـی 

------------
رقـم   308/1 في االوسـط  الطبرانـی  1رواه 
1036و في الکبیـر 357/17 رقم 14670 به 
سـند حسـن و ابونعیم فـي معرفـۀ الصحابۀ 
272/15 رقـم 4847 کنـز العمـال536/11 
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3- ابـی معشـر عبدالکریم طبـری مقریء از 
مرویـات ابن حجر در »المعجـم المفهرس« 
در  طولـون  ابـن  مرویـات  از  همان طـور  و 

»الفهرسـت االوسـط« می باشـد. 
احادیثـی کـه از تألیـف ابوبکـر عبدالرحمن 
بـن محمـد سرخسـی می باشـد، از مرویات 
سـبط ابـن جـوزی در »االنتصاروالترجیـح« 

است.  61
از ابـن حبـان سـال70 را و از روضۀ القضـاء 
دو روایـت سـال 70 و 80  و از تاریخ الکبیـر 
بدرالدیـن عینـی )عقدالجمـان( سـه روایت 

61 و70 و80 را می نویسـند.
ایـن  زاهـد کوثـری در ختـم  امـام  لیکـن 
بحـث می نویسـد: ارجح این اسـت کـه تولد 
امـام در سـال هفتـاد اسـت، به چنـد دلیل:
مخلـد  بـن  محمـد  ابوعبـداهلل  حافـظ   -1
رواه  »مـا  جـزوۀ  در   331 متوفـی  العطـار 
امـام  پسـر  حمـاد  مالـک«  عـن  االکابـر 
ابوحنیفـه را از ایـن جملـه معرفـی نموده و 
حدیثـی را بـه روایـت حماد بن ابـی حنیفه 
از امـام مالـک بیان می دارد. و حمـاد تقریباً 
سـه سـال قبل از امام مالک رحلت نمودند.
 روایـت فـوق مسـتلزم تولـد امـام ابوحنیفه 
از سـنۀ80 می باشـد،  قبـل  اقـًا ده سـال 
ورنـه روایـات فـوق را ممکـن نمی سـاخت.

شـیوخ  از  و  عالـی  حفـاظ  از  مخلـد  ابـن 
اسـت. دارقطنـی 

بخش یازدهم و پایانی

استاد عزیز احمد حنیف
بخش چهارم

ر. س. - پیترز////// مترجم: علی رضا غفوری

ســومین نظریــۀ اقتباســی، تــاش بــرای تدویــن دقیــق ایــن روش هــا بــرای رســیدن بــه تعمیم هــای مســتند انتشــار روشــن تر نظریــۀ احتمــاالت بــود کــه بدیهــی فــرض شــده بــود. آثــار جــان اســتوارت میــل، دبلیــو. ای. جانســون و جــی. ام. کینــز در ایــن ســنت، نمونه هــای اعــای آن بودنــد. ایــن نظریــۀ روان شــناختی کــه مــورد توجــه بســیاری از 
تجربه گرایــان قــرار گرفــت، بــرای دیویــد هیــوم آغــاز بلندپروازانه یــی محســوب می شــد تــا آ ن جــا کــه او خــود را نیوتــن علــوم انســانی تصــور می کــرد. در ایــن تیـــوری برداشــت های ســاده اجــرای ذهنــی قلمــداد می شــدند و قواعــد تداعــی همچــون مجــری بدیهــی و مســلم ایــن برداشــت ها فــرض شــدند. کارکــرد ایــن تداعی هــا مشــابه قاعــدۀ جاذبــۀ 
گرانشــی در حــوزۀ فیزیــک قلمــداد شــد کــه می توانســتند به صــورت پیوســته یی کارکــرد داشــته باشــند. دیویــد هارتلــی قرائــِت بلندپروازانه یــی از ایــن نظریــه را طــرح کــرد. چــرا کــه او اعتقــاد داشــت قواعــد تداعــی بــا نحــوۀ عمــل و ایجــاد اختــاالت فیزیولوژیکــی در رشــته های عصبــی، طنــاب نخاعــی و مغــز کــه آن را ارتعاشــات می نامنــد، مشــابه 
اســت. بــا ایــن حــال، ایــن موضــوع بــه جــان اســتوارت میــل واگــذار شــد تــا تداعی گرایــی را از دعــوی نیوتنــی و گمانه زنی هــای فیزیولوژیــک رهــا کنــد و بکوشــد تــا قواعــد بنیادینــی کلــی آن هــا، اصــول بــه وجــود آمــدن تصــورات و نحــوۀ ارتبــاط آن هــا را در چهارچوبــی روشــن و رســمی صورت بنــدی کنــد. بعــد از ایــن، بیشــتر کار مکتــب تداعی گرایــی 

قــرن نــوزده بریتانیــا عبــارت بــوده از نقــد، ارتقــا و ساده ســازی نظریاتــی کــه میــل ابــراز کــرده بــود.
ــارۀ  ــد. کتاب هــای نوشــته یی درب ــار انســان در واقعیــت بپردازن ــه مشــاهدۀ چه گونه گــی رفت ــه ب ــا بســیار دقیــق و بی طرفان ــا اندیشــمندان فرانســوی ترغیــب شــوند ت ــد. همیــن مســأله باعــث شــد ت ــدا کن ــای نظــری پی ــد مبن ــا تنهــا توانســت نفــوذی محــدود و فاق ــی بریتانی ــه واســطۀ بدبینــی مســری ولتــری، تجربه گرای ــادی ب ــا حــد زی در فرانســه ت
نابیناهــا)34( و نوشــته یی دربــارۀ کرهــا و گنگ هــا)35( نمونه هایــی کاســیک از ایــن نــوع مطالعــات دربــارۀ مصداق هــای عینــی زنده گــی اشــخاص هســتند. بــه همیــن قیــاس، کوندیــاک بــه مســایل الک بــه شــکلی ملموس تــر و بــه شــیوه یی خاقانه تــر از طریــق خلــق یــک پیکــرۀ خیالیــن نزدیــک شــد. پیکره یــی کــه تنهــا قابلیــت پویایــی داشــت. 
کابانیــس منتقــد پرشــور کوندیــاک، نوشــته های روان تنــی خــود را در ســال 1795 بــا کوشــش بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ملمــوس ولــی غم بــار آغــاز کــرد، ســوال ایــن بــود: آیــا قربانــی گیوتیــن هیــچ دردی را پــس از گردن زنــی متحمــل می شــود؟ نظــر او کــه بــه موضــوع آغازیــن کوندیــاک دربــارۀ تصــور وجــود احساســی جــدا از ســاختار ارگانیســم 
بــه منزلــۀ یــک کلیــت حملــه می کــرد، کامــًا مخالــف ذره گرایــی )اتمیســم( ســنت تداعی گرایــان بــود. امــا ایــن نظریه یــی بــود کــه بــر اســاس مشــاهدات واقعــی انســان ها از دوران کودکــی تــا بلــوغ شــکل گرفتــه بــود. بــه همیــن روش، المتــری، کســی کــه رســالۀ 
هابــز کــه انســان نمونــۀ عالــی یــک ماشــین اســت را بســط داد، نظریــۀ خــودش را بــه منزلــۀ یــک بــرآورد خــاق از ســازوکار گالیله یــی کــه بخشــی از آن نتیجــۀ مطالعــات پزشــکی زیــر نظــر هرمــان بورهــاو بــود و بخشــی از آن مشــاهدات مســتقیِم خــود در خــال 
مطالعــۀ پدیــدۀ هیجــان شــکل گرفتــه بــود، گســترش داد. بعدهــا و در قــرن 19، المتــری و TiO کــه نماینــدۀ سرســخت مکتــب اثبات گرایــی ضدمتافیزیــک در فرانســه بــود، در کتــاب دربــارۀ هــوش)36( کــه بعدهــا بــا عنــوان بــر اســاس هــوش )1871()37( بــه 

انگلیســی ترجمــه شــد، بــر اســاس منطــق میــل گزارش هایــی از تیمارســتان ها، وقایــع روان شــناختی را ارایــه دادنــد.
ایــن مســأله مشــوقی شــد تــا همــه بپذیرنــد کــه ایــن موضــوع بــه رفتــار ملمــوِس آدمیــان و تــاش بــرای مطالعــۀ بی طرفانــۀ ایــن رفتــار مرتبــط می شــود، کــه چنیــن خصیصه یــی قبــًا در تجربه گرایــی فرانســه وجــود داشــت و یکــی از تأثیــرات ســازنده در بســط 
اصــول رفتارگرایــی بــود. گرچــه شــاید ایــن موضــوع دور از واقعیــت بــه نظــر برســد، بــا وجــود ایــن، رشــد رفتارگرایــی بایــد بخشــی بــه منزلــۀ واکنــش روش شــناختی بــه روان شناســی درون نگرانــه و بخشــی بــه منزلــۀ معرفتــی کــه از مطالعــۀ جانــوران بــه دســت آمــده 

اســت، در نظــر گرفتــه شــود. تقریبــاً آخریــن موضوعــی کــه رفتارگرایــان واقعــاً بــه مطالعــۀ آن پرداختنــد، رفتــار ملمــوِس انســان بــود.  رفتـار      گرایی
عِت  جما
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. . . یی یفـه  طا سـت  سیا
 امـا در این امـر موفق بود. دختـر رییس جمهور 
یـف  راحت علـی  دامـادش  و  نظربایـوا  داریـگا 
منابـع  نیـز  و  مسـتقل  هـای  رسـانه  بیشـتر 
اقتصـادی مهـم را در اختیـار دارنـد. نظربایـف 
پیرامـون  را  ریاسـت جمهوری  قدرتمنـد  نهـاد 
ارتباطـات خانـواده و طایفـه یـی اش متمرکـز 
نمـوده اسـت. ثـروت ناشـی از انـرژی، در سـال 
هـای اخیـر، به تقویت بیشـتر رژیم او نسـبت به 
رژیـم هـای همسـایه  منجر شـد و بـه نظربایف 
اجازه داد که روی سـاختارهای قدرتش سـرمایه 
اصلـی  بانـک  نظربایـف  طایفـۀ  کنـد.  گـذاری 
کشـور را نیـز در اختیـار گرفتـه اسـت. دسـته 
هـای رقیـب در برابـر اقـدام نظربایف بـه غصب 
بیشـتر دارایـی هـای دولتـی معتـرض هسـتند. 
اگـر نظربایف تاشـی بـرای ایجاد موازنـه نکند، 
آن هـا می-تواننـد در بلندمدت بـه تهدید تبدیل 

. ند شو
در واقـع بـا چنیـن شـرایطی، مـا شـاهد یـک 
مرکـزی  آسـیای  دول  بـرای  مشـابه  وضعیـت 
درآوردن  انحصـار  بـه  نتیجـه  در  افغانسـتان  و 
پسـت هـای مهم، پـروژه هـای عمرانـی و منابع 
اقتصـادی در اختیـار طایفـه و خانـواده رؤسـای 
جمهـور افغانسـتان هسـتیم. آن هـا خواهـان در 
اختیـار گرفتـن تمـام قـدرت در کشـور بـرای 
طایفـۀ خـود هسـتند و حاضر به تقسـیم قدرت 

به هیـچ نوعـی نیسـتند.  
نتیجه گیری

شـبکه های طایفه یی، کنشـگران سـطح میانی 
هسـتند و تأثیر قابل توجهی بر سرشـت و جهت 
گـذار رژیـم و ظرفیـت مانـدگاری آن در جریان 
گـذار و پـس از آن دارنـد. نمایـش قـدرت ایـن 
نهادهـای غیررسـمی و ذات تعامـل های آن ها با 
همدیگـر و بـا رژیـم رسـمی، حاکی از آن اسـت 
کـه در بلندمـدت رژیـم بخـت کمی بـرای بقا و 
البته تحکیم دارد. کشـورهای آسـیای مرکزی و 
افغانسـتان پشـت صورت بیرونی شـان، در حال 
تبدیـل شـدن به حکومـت هسـتند، در حالی که 
همه سیاسـت غیررسمی تقریباً مشـابهی دارند، 
بـرای  اصطـاح  بهتریـن  شـاید  کـه  رژیمـی 

توصیـف آن »سیاسـت طایفه یی« باشـد. 

آسـیای  بـه  هـا  طایفـه  نقش آفرینـی سیاسـی 
مرکـزی محـدود نمی شـود. با این حـال، طایفه 
هـا در برخـی از جوامع انعطـاف پذیری و قدرت 
سیاسـی بیشـتری دارند. بـرای مثـال، طایفه ها 
در بسـیاری از کشـورهای اروپـای غربـی افـول 
کـرده یـا ناپدید شـده انـد و در برخی کشـورها، 
بـرای نمونـه در شـرق آسـیا، در کنتـرل دولـت 
درآمـده انـد. بنابراین می توان پیـش بینی کرد 
کـه در جوامـع طایفه محـور، نهادهـای سیاسـی 
رسـمی خیلـی محـدود خواهنـد بـود و شـاهد 
ظهـور دوبـارۀ سـازمان هـای غیررسـمی، یعنی 
همـان شـبکه هـای طایفه یـی خواهیـم بود که 
گـذار را شـکل مـی دهند و بـا نفوذ به سـازمان 
هـای سیاسـی رسـمی منجـر بـه ناتوانـی آن ها 
مـی شـوند. از ایـن رویدادهـا می تـوان آموخت 
کـه نظـام هـای طایفه محور بـه فسـاد نهادهای 
حکومتـی منجـر مـی شـوند و در کشـورهایی 
کـه منابـع رو بـه کاهشـی دارد و یـک طایفه به 
دنبـال کسـب هژمونی اسـت، بـی ثباتـی ایجاد 
مـی کنند. رهبـری دوران گذار نقـش مهمی در 
آینده دارد که متأسـفانه ما در تاریخ افغانسـتان 
تـا کنـون شـاهد این کـه رهبـری جهـت گیری 
روشـنی بـه سـوی مردم سـاالری داشـته باشـد، 

ایم.  نبـوده 
فراهـم  شـهروندان،  تقویـت  بـرای  سـرانجام، 
کـردن فرصت هایـی برای آن ها و ایجـاد اعتماد 
بـه حکومـت و نیـز راضی کـردن نخبـگان برای 
این کـه بـه جـای دزدی از دارایـی هـای نهادها 
روی آن هـا سـرمایه گـذاری کننـد، بـه اقتصـاد 
بـازار در حال توسـعه و حکومـت مداری خوبـ  
شـامل راهبردهای متعدد برای برخورد با طایفه 
ـ نیـاز اسـت. ایـن عوامل، سیاسـت غیررسـمی 
کنـد. چگونه گـی  مـی  تضعیـف  را  هـا  طایفـه 
ایجـاد ایـن شـرایط، بـا توجه بـه نفـوذ نخبگان 
طایفـه یـی در رژیـم و اقتصـاد روشـن نیسـت. 
شـاید برای تحـول جامعه و رژیـم از پایین، باید 
منتظـر روی کار آمـدن نسـل جـوان تر بـا افکار 
تـازه، درک عمیـق تـر از مردم سـاالری و امیـد 
بیشـتر بـه آینده بود. تاریخ کشـورها نشـان می 
دهـد کـه نباید قـدرت انسـان ها با انگیـزه های 
خـوب یا بـد را بـرای مقاومت در برابـر حکومت 

دسـت کـم گرفت.

کابـل  طبـی  دانشـگاه  مسـووالن 
راسـتای  در  آنـان  کـه  می گویـد 
شناسـایی امراض مبهـم تحقیقاتی 

را انجـام داده انـد.
دومیـن کنفرانـس سـاالنه علمی-

تحقیقـی دانشـگاه طبـی دانشـگاه 
کابـل، روز یکشـنبه ) 6 حـوت ( 
بـا حضـور وزیـر تحصیـات عالـی 
و شـماری زیـادی از اسـتادان این 

دانشـگاه برگـزار شـد.
دکتـور شـیرین آقـا ظریـف رییس 
کابـل  دانشـگاه  طبـی  دانشـگاه 
را  تحقیقاتـی  آنـان  می گویـد، 
انجـام داده انـد که در راسـتای حل 
مشـکات  و  عمومـی  چالش هـای 

صحـی مـردم موثـر اسـت.
در  کـه  می کنـد  تاکیـد  وی 
بخش هـای والدی و نسـایی، طـب 
وقایـوی، امـراض جلـدی، و قطـع 
پـای تحقیقـات علمـی در کشـور 

اسـت. انجـام شـده 
 او گفـت:« تحقیقـات مـا دو بعـد 
کیـس  و  اسـت  تحقیقاتـی  دارد. 
هـای ناب اسـت که عملیات شـان 
بسـیار مغلق و تشـخیص آن بسیار 
مشـکل اسـت و ایـن در دانشـگاه 
طبـی صـورت گرفته و جای شـک 
مشـکات  حـل  در  کـه  نیسـت 
کمـک  بسـیار  مـردم  صحـی 
بعدهـای  مـا  تحقیقـات  می کنـد. 
مختلـف دارد. طـب وقایوی اسـت، 
در بخـش جلدی، کیـس ناب قطع 
پـای، در بخـش والدی و نسـایی 

اسـت«.
ایـن  بـا  کـه  می کنـد  تاکیـد  وی 
تحقیقـات آنـان دریافتـه انـد کـه 
محـدود  امکانـات  بـا  می تواننـد 

بیشـتر  خدمـات  عرضـه  شـان، 
راسـتای  در  و  نمـوده  تحقیقاتـی 
شـناخت آفـات مبهـم و تشـخصی 
نشـده گام برداشـته و در زمینه راه 

اقـدام کننـد. حـل 
بـه گفتـه آقـای ظریـف، نـا امنـی 
و نبـود بودجـه در زمینـه تحقیق، 
از جـدی ترین مشـکات آنـان در 
زمینـه گسـترش تحقیقـات شـان 
در دیگـر دانشـگاه های افغانسـتان 

ست. ا
همزمـان با این، نجیـب اهلل خواجه 
عالـی  تحصیـات  وزیـر  عمـری 
بـر اهمیـت تحقیـق تاکیـد کـرده 
گونـه  ایـن  انجـام  کـه  می گویـد 
اعتباردهـی  زمینـه  در  تحقیقـات 
قابـل  افغانسـتان  دانشـگاه های 

اسـت. اهمیـت 
گفـت:«  عمـری  خواجـه  آقـای 
امـروز شـاهد کنفرانسـی هسـتیم 
کـه امیـدواری های ما را در مسـیر 
معیاری سـازی و اعتبـار دهی نهاد 
هـای تحصیلی بـه ویـژه در عرصه 

طبـی تقویت مـی بخشـد. نهادینه 
کـردن تحقیقـات علمـی در نهـاد 
هـای  اولویـت  از  تحصیلـی  هـای 
کاری وزارت تحصیـات عالـی بـه 
ایـن  روی  بایـد  و  مـی رود  شـمار 
بخـش بـه صـورت جـدی تمرکـز 
بـرای  الزم  هـای  زمینـه  و  شـده 

تطبیـق آن مسـاعد گـردد«.
ابـراز امیـدواری می کنـد کـه  وی 
طبـی  دانشـگاه  تحقیقـات  نتایـج 
چالش هـای  زمینـه  در  کابـل 
موجـود در بخـش سـکتور صحـت 

باشـد. موثـر 
گفـت:«   عالـی  تحصیـات  وزیـر 
ایـن  نتایـج  هسـتم  میـدوارم 
کنفرانـس، وزارت تحصیـات عالی 
و سـکتور صحـت افغانسـتان را در 
تحلیـل وضعیـت موجـود سـکتور 
چالـش  شناسـایی  در  صحـت، 
هـای فرا روی سـکتور صحت و در 
ارایـه راه هـای حل جهـت کاهش 
کمـک  موجـوده  هـای  چالـش 

نمایـد«.

د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــه وايــي، 

د نــورو هېوادونــو رسه د افغانســتان ښــو ســوداګریزو 

اړیکــو او پــر هغــه هېــواد د افغــان ســوداګرو کمــې اتــکا 

ــړي دي. ــمن ک ــوداګر اندېښ ــتاين س پاکس

د  پاکســتان  او  توکــو  پاکســتاين  د  چــې  افغانســتان 

افغانســتان د خامــو مــوادو لپــاره تــر ټولــو ښــه بــازار وو 

اوس د دواړو هېوادونــو تــر منــځ ترینګلیــو شــویو اړیکــو 

د ســوداګریزې راکــړې ورکــړې دا وضعیــت ســخت 

ــړی دی. ــن ک اغېزم

د افغانســتان د ســوداګرۍ او صنایعــو خونــه وايــي، 

پاکســتاين ســوداګر دغــه وضعیــت اندېښــمن کــړي او لــه 

ــوي. ــه ک ــې هڅ ــو د بیارغون ــو الرو د اړیک ــرو ممکن ه

ــام الدیــن پــريل د یکشــنبې  ــد صی ــادې خونــې ویان د ی

پــه ورځ»۱۳۹۶کال کــب ۰۶« پــه دې اړه ازادي راډیــو تــه 

وویــل:

ــورې  ــازار پ ــه ب ــتان پ ــوازې د پاکس ــتان اوس ی »افغانس

منحــر نــه دی، مــوږ د ګڼــو هېوادونــو رسه تــګ راتــګ 

ــږدوو چــې دا  ــږدوو او را لې ــه لې ــرو مالون ــرو، اړیکــې ل ل

مــوږ د فشــار پــه توګــه اســتعاملوالی شــو، کــه دا اړیکــې 

خرابــې وي یــوازې مــوږ نــه بلکــې دوی هــم زیــان 

ــي.« وین

ــه پاکســتان رسه د  ــه کــړه چــې دا وخــت ل نومــوړي زیات

افغانســتان ســوداګري لــه نېــږدې دری میلیــارډه ډالــرو نــه 

اووه ســوه میلیونــو ډالــرو تــه راکمــه شــوې ده.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د پاکســتان او افغانســتان 

د ســوداګرۍ ګــډې خونــې »PAJCCI«مــر محمــد زبیر 

تېــره ورځ پــه اســام ابــاد کــې پــه یــوه خــري غونــډه کــې 

ــد د  ــوداګري بای ــې س ــړی چ ــږ ک ــو غ ــر دواړو هېوادون پ

ســیايس اړیکــو او امنیتــي اندېښــنو جــدًا وســاتل يش.

لــه دغــې خونــې نــه پــه خپــره شــوې خرپاڼــه کــې راغيل 

چــې د دواړو هېوادونــو تــر منــځ بــې بــاورۍ او تورونــو 

ــر  ــې پ ــړي بلک ــګيل ک ــې ترین ــیايس اړیک ــوازې س ــه ی ن

ســوداګرۍ یــې هــم د پــام وړ منفــي اغېــزې کــړي دي.

ــت د  ــې دا وخ ــږي چ ــال کې ــې مه ــې داس دا څرګندون

ــتیال  ــې د مرس ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــتان د س افغانس

ــاوی د دواړو  ــو پ ــرۍ ی ــه م ــوزي پ ــان الک ــان ج خ

هېوادونــو د ســوداګرۍ پــه تــړاو د خــرو لپــاره پــه 

پاکســتان کــې دی.

ــي، دا  ــه واي ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــتان د س د افغانس

وخــت لــه ایــران، هندوســتان او د ځينــو نــورو هېوادونــو 

ــیا رسه  ــزي اس ــه مرک ــدر، ل ــار بن ــو، چابه ــو اړیک رسه ښ

ــتان د  ــر پاکس ــو پ ــي دهلېزون ــۍ او هواي د اور ګاډي پټل

ــړې ده. ــه ک ــکا کم ــوداګرو ات ــان س افغ

وحیداللــه  کارپــوه  چــارو  اقتصــادي  د  رسه  دې  لــه 

ــه  ــارې او رامنځت ــم دا الرې، چ ــه ه ــه څ ــل ک غازيخې

ــورې  ــاره ګټ ــوداګرۍ لپ ــديل س ــه د غوړې ــوي فرصتون ش

بــويل، خــو وايــي، د پاکســتان لــه الرې ســوداګري اســانه 

او ارزانــه ده.

دی پــه دې برخــه کــې د پاکســتاين ســوداګرو لېوالتیــا پــر 

ځــای بــويل:

»زمــوږ لپــاره تــر ټولــو ښــه الر پاکســتان ځکــه دی چــې 

ــه  ــانه، ارزان ــته او دا الر اس ــه نش ــواد بندیزون ــه هې ــر دغ پ

ــوږ  ــتان زم ــتان او هندوس ــه پاکس ــو ځک ــږدې ده، ن او نې

ــوداګر  ــتان س ــې د پاکس ــه دي اوس چ ــي مارکېټون تاریخ

ــري دا ښــه ګام دی،  ــا ل ــه لېوالتی ــه دې برخــه کــې کوم پ

ــټ  ــوداګري او ټرانزی ــوږ س ــت زم ــې سیاس ــه ده چ مت

ــړي.« ــه ک ــاين ن قرب

د افغانســتان او پاکســتان د ســوداګرۍ ګډه خونــه د دواړو 

ــدو  ــا رغې ــو د بی ــوداګریزو اړیک ــځ د س ــر من ــو ت هېوادون

غوښــتنه داســې مهــال کــوي چــې پــه ۲۰۱۴مېــادي کال 

کــې د دواړو هېوادونــو مرانــو پــه پنځــو کالونــو کــې ۵ 

میلیــارډه ډالــرو تــه د ســوداګرۍ د رســېدو ژمنــه کــړې وه.

ــې  ــه ک ــه برخ ــوداګرۍ پ ــي، د س ــل واي ــاغلی غازيخې ښ

ــزل  ــادارۍ دا م ــه وف ــتان ن ــه د پاکس ــو ت ــرو تړونون اک

ســخت کــړی، خــو پــه خــره یــې ګــډ کار کــوالی يش د 

ــړي. ــدي ک ــې خون ــو ګټ دواړو هېوادون
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پاکستان تا هنوز ...
آنـان،  و سـرنگونی  نابـودی  در خصـوص  امـا  اسـت،  معلـوم 
کوچکتریـن اقدامـی نشـده اسـت. امـروز کـه حـدود هشـت 
مـاه از اعـام راهبـرد جدیـد امریکا بـرای افغانسـتان و آن همه 
ُهشـدارهای تلـخ و تنـد می گـذرد، حمات تهاجمـی، انتحاری 
و انفجـاری بـاالی محـات ملکی و نظامـی افغانسـتان افزایش 
یافتـه، اما پاکسـتان نه تنها کـه هیچ گونه اقدام جـدی و عملی 
را بـرای نابـودی هـراس  فگنـی روی دسـت نگرفتـه، بلکه هیچ 
نـوع همـکاری و هماهنگی موثـر و واقعی را با دولت افغانسـتان 
نیـز انجـام نـداده اسـت. دسـتگاه های نظامـی و دیپلوماسـی 
اعضـای  مطلـق  اکثریـت  و  رییس جمهـور  به شـمول  امریـکا 
کانگـرس ایـن کشـور، به اتفـاق آرا، پاکسـتان را النـۀ امن برای 
تولیـد، تمویـل و تجهیـز تروریسـم می دانند، اما جز فشـارهای 
مقطعـی و ُهشـدارهای تکـراری، کوچکترین اقـدام عملی برای 
قطـع حمایـت پاکسـتان از تروریسـم، روی دسـت نگرفتـه اند. 
فشـارهای مقطعی، ُهشـدارهای تکراری، عقب نشینی در موقف 
و تصمیم گیـری و تغییـر دیـدگاه امریـکا در قبال پاکسـتان، از 
یک طـرف ناهماهنگـی میـان تصمیـم گیرنـده گان سیاسـی و 
نظامـی امریـکا و عدم جدیـت و قاطعیت در خصـوص مبارزه با 
تروریسـم را بـه نمایش می گـذارد و از طرف دیگـر، بی ثباتی و 
تزلـزل در سیاسـت خارجـی امریکا را نیـز به اثبات می رسـاند. 
*در ایـن میـان، اگـر پاکسـتان کوتـاه نیایـد بـا چـه 

سرنوشـتی روبـه رو خواهـد شـد؟
در ایـن شـکی نیسـت که پاکسـتان تاحـاال با فشـارهای واقعی 
و ُهشـدارهای جـدی مواجـه نشـده و همیـن امـر باعـث شـده 
اسـت که به پاکسـتان به شعار اعمال فشـارهای امریکا، اهمیت 
خاصـی قایـل نشـده اسـت. درخصـوص مبـارزه بـا تروریسـم، 
کوچکتریـن اقـدام عملی را روی دسـت نگرفتـه و برای حصول 
رضایـت و قناعـت امریـکا نیز هیـچ کاری نکرده اسـت. باور من 
ایـن اسـت کـه عـدم اقدامـات جـدی و عملـی امریـکا در برابر 
پاکسـتان، فرصـت یارگیری های اسـتراتژیک برای پاکسـتان را 
فراهم کرده اسـت. پاکسـتان بیشتر از هرزمانی دیگری، حمایت 
کشـورهای چین و روسیه را به دسـت آورده و برای دست یافتن 
به اهداف راهبردی اش در افغانسـتان، با سـرعت و قدرت بیشتر 
نیـز دسـت بـه کار شـده اسـت. در صورتی کـه امریـکا واقعـاً از 
جدیت و قاطعیت در برابر تروریسـم کار گیرد، در قدم نخسـت 
دسـتگاه نظامی ودیپلوماسـی اش را باید در یک مسیر مشخص 
و بـا ثبـات در حرکـت اندازد و برای سـایر کشـورهای زی دخل 
در منطقـه ثابت کند که پاکسـتان هیچ گونـه اراده برای نابودی 
النه های امن تروریسـم در خاک آن کشـور را ندارد. آن زمان، با 
ایجـاد یک اجمـاع بین المللی، گزینه های جـدی و عملی مانند 
وضـع تحریم هـای اقتصادی، قطـع تمام همکاری های سیاسـی 
و نظامـی و آماده گـی اسـتفاده از گزینه های نظامـی را نیز روی 
دسـت گیـرد. در صورتی کـه این همـه تاش هـا بی نتیجه ماند، 
اسـتفاده از بـم افگن هـای بـی 52 و سـایر هواپیماهـای بـدون 
سرنشـین را برای نابـودی النه های هراس افگنان در پاکسـتان، 
اسـتفاده کننـد و در صـورت ضـرورت، اعـزام نیروهـای نظامی 
امریکایـی را نیـز به عنـوان یک گزینـه قابل اسـتفاده روی میز 
بگـذارد تـا رونـد مبـارزه با تروریسـم، از شـعار به عمـل تبدیل 

شـود و نتیجـۀ مطلوب به دسـت آید. 
*آیـا روابـط افغانسـتان و پاکسـتان دوبـاره دوسـتانه 

شـد؟ خواهد 
روابـط افغانسـتان و پاکسـتان زمانـی دوسـتانه خواهد شـد که 
پاکسـتان در امـر مبـارزه بـا تروریسـم، از صداقـت کار گیـرد، 
النه هـای امن تروریسـم در خاکـش را نابود کنـد و برای تأمین 
صلـح و ثبـات، گروه هـای تأثیرگـذار را بـه میز مذاکـره با دولت 

افغانسـتان حاضر کند. 
*چـه راه هـای بـرای بهتـر شـدن روابـط و ایـن کـه 
افغانسـتان از جو حاکم بیشـترین سـود را ببرد، وجود 

دارد؟
افغانسـتان بـرای بهبـود روابط با پاکسـتان بهترین و بیشـترین 
تاش هـا را انجـام داده اسـت، بزرگتریـن قربانی هـا را تحمـل 
کـرده و بیشـترین فرصت هـا را نیـز از دسـت داده اسـت. امـا 
موقعیـت اسـتثنایی و ژئوپلیتیکی افغانسـتان را به مکان خوبی 
بـرای سیاسـت گزاری های خارجـی و رقابت هـای بین المللـی 
میـان کشـور مقتدر جهـان مبدل کرده اسـت. عقیـدۀ من این 
اسـت کـه تأمین صلـح و ثبات در افغانسـتان به عنـوان یکی از 
مهمتریـن آجنداهـا بـرای سیاسـت های خارجـی و رقابت های 
بین المللـی تعیـن شـده اسـت. حضـور نیروهـای امریکایـی و 
پیـروزی در جنـگ بـا تروریسـم بـرای دولـت امریکا بـه عنوان 
یـک پیـروزی بـزرگ مطـرح بحـث قـرار گرفتـه، اما شکسـت 
هـراس افگنـان و پیـروزی امریکا در جنگ با هـراس افگنان، به 
عنـوان یـک شکسـت و باخت بـزرگ بـرای چین و روسـیه مد 
نظر بوده اسـت. کشـورهای چین و روسـیه از طریق پاکسـتان 
می خواهند تا تسـلط و دست رسـی بیشـتر به افغانستان داشته 
باشـند و در بـدل فراهـم کـردن امکانـات بهتـر بـه پاکسـتان، 
می خواهنـد تا طالبـان، القاعده و تمامی گروه های مسـلح مورد 
حمایـت پاکسـتان را بـرای شکسـت امریـکا منسـجم کنند تا 
امریکا تلخ ترین شکسـت تاریخـی را در افغانسـتان تجربه کند. 
نهایـت امـر این اسـت کـه در هم چـو حالت، ضمن آنکـه بهبود 
روابط با پاکسـتان قابل تصور نیسـت، رسـیدن به صلح و ثبات 
نیـز به عنوان یکـی از رؤیاهـای بزرگ ملت دردمند افغانسـتان 

باقی خواهـد ماند. 
*ممنون از این فرصت گذاشتید، خدانگه دار.

از شما هم.

ACKU
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ورزش
بشیر احمد قاسانی

ــه  ــه هفت ــی س ــور غن ــی رییس جمه ــم انتخابات تی
پیــش در هنــد جلســه کــرده اســت. نشســت تیــم 
ــدۀ  ــام »آین ــر ن ــد زی ــی در هن ــای غن ــی آق انتخابات
ــت. ــده اس ــزار ش ــد برگ ــم در هن ــن روز پیه ــتان« چندی افغانس

این افراد در نشست هند حضور داشته اند.
- حمداهلل محب، سفیر افغانستان در امریکا

- مجید قرار، آتشه فرهنگی افغانستان در امریکا 
- یما یاری، وزیر فواید عامه

- حمید طهماسی، وزیر ترانسپورت
- متین بیک، رییس ارگان های محل 

- اجمل عابدی
- هارون چخانسوری، معاون ادارۀ امور 

- عمر هوتک، رییس تدارکات ملی
- شعیب رحیم، معاون شهرداری کابل

- مالی شنیواری، مشاور غنی
- گالی نور صافی، وکیل بلخ

- فرخنده زهرا نادری، مشاور غنی در امور ملل متحد
- قیوم رحیمی، برادر سام رحیمی

- محمد محق، مشاور غنی
- شمیم کتوازی، والی پکتیا
- شهرزاد اکبر، مشاور غنی

- مختار، سکرتر غنی
- دواخان مینه پال، معاون سخنگوی غنی

مسعود حسینی

سالم مزار جان!
اوفففف.

ــت  ــه حکوم ــود ک ــن ب ــری زمی ــا در دو مت هواپیم
ــزار را  ــی م ــدان هوای ــت در می ــازۀ نشس ــا اج ــه هواپیم ــل ب کاب
ــه کاری  ــت ک ــاره برخاس ــادی دوب ــار زی ــا فش ــا ب ــداد. هواپیم ن
بســیار خطرنــاک بــود و زنده گــی همــه مســافرین را بــا خطــری 
جــدی مواجــه کــرد. ایــن حکومــت بــه هیــچ عنــوان مســولیت 
جــان شــهروندان خــود را بــه عهــده نمی گیــرد! خلبــان هواپیمــا 
اعــام کــرد کــه دلیــل برخاســتن دوبــارۀ هواپیمــا، اجــازه نــدادن 

ــود! ــرای نشســت هواپیمــا ب ــل ب مقامــات کاب

ملک ستیز

ــا اســت. در  ــزش پ ــر از لغ ــان خطرناک ت ــای زب خط
شــرایطی کــه وضعیــت سیاســی افغانســتان خیلــی 

ــم: ــنهاد می کن ــت، پیش ــده اس پیچی
1. رییســان دولــت بــا دقــت ســخن رانی ارایــه کننــد. حتــا بهتــر 
ــم ســخن رانی های خــود را توســط هــم کاران و مشــاوران  می دان
ــت  ــران دول ــخن رانی های رهب ــما در س ــند. ش ــذ بنویس ــر کاغ ب
ــنوید.  ــی را می ش ــی و سیاس ــی، تاریخ ــاد تحلیل ــتباهات زی اش

ایــن کار خیلــی اشــتباه اســت. 
2. تحلیل گــران بایــد بــا دقــت صحبــت کننــد و از منابــع روشــن 
ــار متوجــه شــده ام  ــن ب ــد. مــن چندی ــار اســتفاده برن ــا اعتب و ب
ــد.  ــع ســخن می گوین ــدون مناب ــده و ب ــران پراکن ــه تحلیل گ ک

ــن  ــی الزم از کان تری ــدون آماده گ ــد ب ــان نبای 3. اعضــای پارلم
تربیــون سیاســت اســتفاده کننــد. آن هــا بایــد بــرای ســخن رانی 

ــد. ــتفاده کنن ــران اس ــی و پژوهش گ ــای دانش گاه از نهاده

احمد سعیدی

با سالم و درود!
ــال  ــه فوتب ــه ورزش کاران چ ــروزی هم ــد پی ــدون تردی ب
ــا  چــه والیبــال چــه کرکــت چــه مســابقات MMA و ی
مســابقات آزاد و ورزش هــای رزمــی و وغیــره مایــه افتخــار و ســربلندی 
مــردم عزیــز افغانســتان اســت هفتــه قبــل بــا پیــروزی کرکــت بــازان 
ــواب  ــادیانه خ ــای ش ــر ه ــر فی ــبانه بخاط ــا ش ــردم م ــور م ــن کش ای
راحــت نداشــتند همچنــان شــب گذشــته بخاطــر پیــروزی بــاز محمــد 
مبــارز و احمــد ولــی هوتــک بــر حریفــان خارجــی شــان یکبــار دیگــر 
مــردم مــا از فیــر هــای شــادیانه بتشــویش و اضطــراب بــه ســر بردنــد، 
مــا بــه ورزش کاران خــود و پیــروزی آنهــا افتخــار میکنیــم امــا تنهــا و 
تنهــا افتخــار فیــر ســاح نیســت بــه هــر صــورت ارگان هــای امنیتــی 
بخصــوص وزارت داخلــه بعــد از ایــن فیــر هــای شــادیانه بایــد دانســته 
ــه تنهــا ســاح  باشــد کــه چقــدر مــردم در شــهر کابــل مســلح انــد ن
خفیفــه بلکــه در بعضــی خانــه هــا ســاح و مهمــات ثقیلــه نیــز وجــود 
ــه شــهر  ــن جرق ــا کوچــک تری ــن مشــکل نشــود ب ــر چــاره ای دارد اگ
ــخ و  ــده تل ــد آین ــردم دارن ــه م ــای ک ــاح ه ــه س ــن هم ــا ای ــل ب کاب

تاریــک را یکبــار دیگــر تجربــه خواهــد کــرد.

تـالِشفیفابـرایتغییر
میـزباِنفوتبـالجـامجـهانی

رأیکمیتۀبینالمللیالمپیک
بهلغومشروطمحرومیتروسیه

فیـسبـوک نـــامــه

فیفا  فوتبال،  بین المللی  فدراسیون  که  داد  گزارش  آلمان  فاکس  مجله 
میزبانی جام جهانی را قطر می گیرد و آن را به انگلیس یا آمریکا می سپارد. 

این تصمیم حداکثر تا تابستان آینده اتخاذ خواهد شد.
نسخه الکترونیکی این مجله اعام کرد که فیفا قوانین رای گیری درباره 
پرونده های درخواست میزبانی را تغییر داده و به همه 211 عضو فیفا اجازه 

رای گیری درباره کشور میزبان جام جهانی را داده است.
پیش از این تنها 24 عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال حق 
رای داشتند ولی تغییرات جدید که با هدف سالم تر کردن روند انتخاب 

میزبان جام جهانی صورت گرفته، به همه اعضای فیفا حق رای می دهد.
پیش از این اخبار گسترده ای درباره احتمال لغو میزبانی جام جهانی در 
قطر به دلیل فساد مالی گسترده در روند رای گیری منتشر شده بود. بر این 
اساس قطر عاوه بر میزبانی جام جهانی 2022، امتیاز پخش تلویزیونی 

جام جهانی 2018 را نیز از دست می دهد.
به گزارش مجله فاکس فیفا تصمیم خود را در این باره گرفته و در اواخر 
برگزار  روسیه  در  که  جهانی 2018  جام  پایان  از  پس  و  آینده  تابستان 

می شود، این تصمیم را اعام خواهد کرد.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در هنگام اعام گروه بندی جام جهانی 2018 
گفت: »با تاسف کامل باید گفت که گذشته بدی وجود دارد. باید از آن یاد 

بگیریم و روی آینده تمرکز کنیم.«

ورزشکاران روس در مراسم افتتاحیه با پرچم المپیک حاضر شدند. کمیتۀ 
بین المللی المپیک رای داده است که محرومیت روسیه به دلیل رسوایی 
دوپینگ، همچنان پا برجا خواهند ماند، ولی اگر مورد جدیدی از دوپینگ 
در بین ورزشکاران روس در جریان المپیک زمستانی مشاهده نشود، تعلیق 

روسیه رفع خواهد شد.
اختتامیۀ  مراسم  در  توانست  نخواهند  روس  ورزشکاران  ترتیب،  این  به 
المپیک زمستانی 2018 پیونگ  چانگ کوریای جنوبی که تا ساعاتی دیگر 

برگزار می شود، پرچم کشور خود را حمل بکنند.
این کمیته پیشتر به خاطر آنچه گسترده گی دوپینگ و بی توجهی یا حتا 
اعزام  از  را  روسیه  خواند،  مورد  این  در  روسیه  ورزشی  نهادهای  حمایت 
به  اما  کرد،  محروم   2018 زمستانی  المپیک  در  شرکت  برای  ملی  تیم 
ورزشکاران روسی که به دوپینگ متهم نشده  بودند، اجازه داد که به طور 

انفرادی در این مسابقات شرکت بکنند.
المپیک  در  »بی طرف«  ورزشکار  عنوان  به  روس  ورزشکار   168 حداقل 
زمستانی 2018 پیونگ چانگ شرکت دارند. تصمیم این افراد از حمایت 
دولت روسیه برخوردار است. تا به حال دو ورزشکار روس در این رقابت ها 
به دوپینگ متهم شده اند و یکی از آن ها مدال برنز خود را از دست داده 

است.
توماس باخ، رییس کمیتۀ بین المللی المپیک، این دو مورد اتهام دوپینگ 
را مایۀ تأسف خوانده که به گفتۀ او، مانع از آن شده است که ورزشکاران 

روسیه بتوانند با پرچم کشور خود در مراسم اختتامیه شرکت بکنند.
اتهام استفاده از مواد ممنوعه بارها در برابر ورزشکاران روسیه مطرح شده 
بود. در دسامبر سال گذشته، کمیتۀ بین المللی المپیک در پی مشخص 
از  روسیه  دولتی  نهادهای  حمایت  اتهام  پیرامون  تحقیقات  نتیجه  شدن 
دوپینگ ورزشکاران این کشور در جریان المپیک زمستانی 2014 سوچی، 
کرد.  محروم  جاری  سال  زمستانی  بازی های  در  از شرکت  را  کشور  این 
کمیتۀ بین المللی گفت که تصمیم خود را در پی ماه ها تحقیق توسط یک 

هیئت تعیین شده توسط رییس جمهوری سوئیس اتخاذ شد.
ورزشکاران  آزمایش  دست اندرکاران  از  شماری  تحقیقات،  آن  جریان  در 
روس در داخل آن کشور مدارک و شواهدی را در اختیار هیأت تحقیق 

قرار داده بودند که در تصمیم نهایی کمیته موثر بود.

زنـدهگیخـوب
وخوبـیهایزنـدهگی

انسـان بـودن یعنـی دغدغـه داشـتن، حسـرت چیزهـای فراوانی 
را خـوردن، دلنگـران چیزهـای زیـادی بودن، همیشـه با مسـایِل 
مهمـی کلنجـار رفتـن، بـا معضله هـای توان فرسـایی پنجـه نـرم 
کـردن، بـا خیرهایـی خـدا حافظـی کـردن و خیرهـای دیگـری 
را کشـف کـردن و حتـا خیرهـای دیگـری را آفریـدن و... شـاید 
زنده گـی همیـن باشـد و شـاید معنای زنده گـی چنین باشـد و... 
اگـر مـا این رخسـارۀ زنده گـی را نبینیم، درک نکنیـم و یا نادیده 
بگیریـم، نمی توانیـم بـا آن دغدغه هـا، حسـرت ها، دلنگرانی هـا، 
در  و  بیاییـم  کنـار  زدن هـا  دل به دریـا  و  رقابت هـا  چالش هـا، 
نتیجـه، دل زده می شـویم، نومیـد می گردیـم و زنده گـی بـرای 
مـا بی معنـا می شـود و فرصت هـای زیـادی و خوبی هـای فراوانی 

را از دسـت بدهیـم.
دوسـتی از زنده گـی کنونـی خـود شـکوه داشـت و بـه آینده هم 
چنـدان امیـدوار نبـود و مدام حسـرت گذشـته را می خـورد. این 
دوسـت می گفـت: زنده گـی تغییر کرده اسـت و شـرایط دگرگون 
شـده اسـت و زنده گـی خوبـی کـه در گذشـته ها داشـتیم، دیگر 
وجـود نـدارد. در گذشـته ها تقـوا بـود و پاکـی وجـود داشـت و... 
مـن برایـش گفتـم: شـاید زنده گـی تغییر کرده باشـد و شـرایط 
عـوض شـده باشـد، امـا هم اکنـون هـم خوبی هـای وجـود دارد 
و آدم هـای زیـادی خـوب انـد و زنده گی هـای خوبـی دارنـد و 
هنـوز هـم فرصت های بی شـماری بـرای خوب بودن وجـود دارد. 
ایـن دوسـت گفـت: ببینیـد! مـن از خـودم می گویـم؛ مـن قبـًا 
همیشـه وضـو می داشـتم و نمازهای خـودم را به وقـت و زمانش 
می خوانـدم و گاه و بـی گاه قـرآن کریـم را تـاوت می کـردم و 
می کـردم  آرامـش  احسـاس  و  می بـردم  لـذت  این هـا  تمـام  از 
نفـس  کـه  می کـردم  تصـور  و  می دیـدم  خوبـی  خواب هـای  و 
پاکـی دارم و...، امـا حـاال چنیـن احساسـی نـدارم. حاالهـا هـم 
نمـاز می خوانـم و قـرآن کریـم تـاوت می کنـم و مرتکـب گنـاه 
نمی شـوم، امـا لذت نمی بـرم، احسـاس آرامش نمی کنـم و تصور 
می کنـم کـه نفسـم آلـوده اسـت. مـن برایـش گفتم: اکنـون هم 
خیلـی از مسـلمانان از ایـن نمازخواندن هـا، روزه گرفتن ها، نیاش 
کردن هـا و قـرآن خواندن هـا لـذت می برنـد و حال می کننـد، اما 

شـما... گفت: شـاید، امـا من...
بلـی، ایـن دوسـت مان، از جـای خـود کنـده شـده اسـت و هنوز 
هـم جـای دیگـری پیـدا نکرده اسـت و از مأمـن امن خـود پرواز 
کـرده اسـت و بـه هیـچ جـای دیگری هـم فـرود نیامده اسـت و 
دارد بـا خـودش و زنده گـی اش کلنجـار می رود و اگرچه حسـرت 
گذشـته را می خـورد، امـا نمی توانـد بـه گذشـته بر گـردد؛ هنوز 
هـم نمی دانـد چـه بایـد بکنـد و بـه تعبیـری »شکسـته« اسـت 
و »تکه تکـه« شـده اسـت. ایـن دوسـت مان بـه هیچ وجـه تنهـا 
نیسـتند، قطعـاً جوانـان زیـادی هسـتند کـه همیـن دغدغه ها و 
حسـرت ها و دلنگرانی هـا و چالش هـا را دارنـد و دارنـد دچـار 
و  اسـت  کـرده  تغییـر  جهـان  می شـوند.  زنده گـی  بی معنایـی 
ارزش هـای گذشـته را بـه چالـش کشـیده اسـت و ارزش هـای 
دیگـری آفریـده اسـت. عـاوه برایـن، انسـان ها تغییر کـرده اند، 
نیازهـا، اهـداف و انتظارات شـان تغییـر کـرده اسـت و همه یـی 
این هـا دنیـای درون آدم هـا را دچـار طوفان و تاطم کرده اسـت.

این جـا همه درد شـکم ندارنـد و همه اندوه قـدرت را نمی خورند. 
این جـا خیلـی از آدم هـا انـد که احسـاس خاء معنـوی می کنند 
و در حسـرت رضایـت، آرامـش، شـادی، رهای و معنـای زنده گی 
انـد. چـه کسـی حـرف این هـا را می شـنود؟ چـه کسـی درد و 
رنـج آنـان را درک می کنـد؟ چـه کسـی اصـًا برای آن هـا مجال 
حـرف زدن می دهـد؟ کسـی را نمی گذارنـد کـه حـرف بزنـد و 
درد دل کنـد، کسـی را کـه حـرف می زنـد، تکفیـر می کننـد و 
تـرور می نماینـد، کسـی را در تاریکـی نگه می دارند، برای کسـی 
دروغ می گوینـد و بـرای کسـانی حقیقـت را تحریـف می کننـد. 
آری، این جا کسـی، کسـی را نمی شناسـد و کسـی کسی را درک 

نمی کنـد و کسـی بـا کسـی همدردی نـدارد.
آیـا  دیـد؟  دیگـری  منظرهـای  از  را  زنده گـی  نمی شـود  آیـا 
نمی شـود صورت هـای دیگـر زنده گـی را هـم روی پـرده آورد؟ 
آیـا خوبی هـای دیگـری وجـود نـدارد؟ آیـا زنده گی هـای خـوب 
دیگـری را نمی شـود آزمـود؟ آیا نمی شـود خوبی هـای دیگری را 
کشـف کـرد و خلـق نمـود و آفریـد؟ چـه می شـود اجـازه بدهیم 
صداهـای دیگـری هـم بـه گـوش مـا برسـد؟ چـه می شـود برای 
جـان خـود مجـال بدهیـد که گشـوده تـر و چاالکتر و بـی باکتر 

و... باشـد؟

عبدالکبیر ستوده

ACKU



*امـروزه کدام گروه تروریسـتی فعال در افغانسـتان برای 
پاکسـتان مهم اسـت: طالبان، شـبکۀ حقانی و یا داعش؟

پـس از روی کار آمـدن نظـام جدید در افغانسـتان، طالبان بهترین 
گزینـه بـرای تطبیق آجنـدای پاکسـتانی بود. پاکسـتان بـا ایجاد 
نظریـۀ »طالبـان خـوب و طالبـان بـد« همـان گـروه طالبـان که 
تطبیـق کننـدۀ برنامه هـای پاکسـتانی بودنـد، را طالبـان خـوب 
نـام گذاشـتند و حتـا در سـطح بین المللـی نیـز برای حفـظ آنان، 
البی گـری کردنـد. بـرای تحقق ایـن برنامه، دسـتگاه دیپلوماسـی 
پاکسـتان چنـان موفقانـه عمـل کرد که حتا در ماه دسـمبر سـال 
2011، جوبایـدن معـاون پیشـین ریاسـت جمهوری امریـکا اعام 
کرد که طالبان دشـمنان امریکا نیسـتند و امریکا با آنان مشـکلی 
نـدارد. امـا افزایـش حمـات تهاجمـی و انفجارهـا در محـات 
عمومـی افغانسـتان باعث شـد تا یک بـار دیگر بدبینـی بین المللی 
در برابـر طالبـان افزایش یابد. در این مرحله، پاکسـتان با اسـتفاده 
از فرصت هـای در اختیـار داشـته، شـبکۀ حقانـی را تقویـت کـرد 
و در پهلـوی آن پدیـدۀ داعـش در افغانسـتان را بـه میـان آورد. 
ایـن اقـدام بنـا بـر دو دلیـل صـورت گرفـت. اول، سـطح توجـه و 
تمرکـز بین المللـی بـاالی طالبان را کاهـش داد. دوم، بـرای اعمال 
فشـار باالی افغانسـتان و رسـیدن به اهـداف راهبـردی، در پهلوی 
طالبـان، نیروهـای بهتـر و بیشـتر نیز در اختیـار گرفـت. بنابراین، 
ارزش و اهمیـت  بـرای پاکسـتان  تمـام گروه هـای هراس افگـن 
مسـاوی دارد و وظیفـۀ اصلـی و اساسـی آنـان، تطبیـق آجنـدای 

پاکسـتان در خـاک افغانسـتان می باشـد. 
بـر بیشـتر شـدن فشـارها بـاالی  افغانسـتان  *نقـش 
ایـن  حمایـت  کشـیدن  دسـت  و  پاکسـتان  حکومـت 
حکومـت از گروه هـای تروریسـتی موثـر بوده و دسـتگاه 
دیپلماسـی چقـدر به سـود منافـع افغانسـتان از این جو 

اسـت؟ برده  بهـره 

بـا آنکـه اسـامه بـن الدن، ماعمـر، مامنصـور و سـایر رهبـران 
ارشـد طالبـان و القاعـده در پاکسـتان کشـته شـدند، دسـتگاه 
نـه  بی برنامه گـی،  و  ضعـف  به خاطـر  افغانسـتان  دیپلوماسـی 
تنهـا کـه کوچکتریـن نقش بـرای تغییـر اوضـاع در روابـط میان 
امریـکا و پاکسـتان، ایفـا نکردنـد، بلکـه از عملکردهـای خصمانۀ 
پاکسـتان به شـکل واضح و جدی نیـز انتقاد نتوانسـتند. اما، پس 
از یـأس و ناامیـدی رهبـران حکومـت وحـدت ملـی، از یک طرف 
حمـات هراس افگنانـه در کشـور افزایـش یافـت و از طرف دیگر، 
دسـتگاه دیپلوماسی افغانسـتان نیز شـیوه های انتقاد را تغییر داد 
و شـجاعانه از عملکـرد هراس افگنانـه پاکسـتان، از تریبون هـای 
ملـی و بین المللـی نارضایتی هـا و ناخشـنودی  ملـت افغانسـتان 
را بیـان کـرد. یکـی از جدی تریـن انتقادهـا در برابر پاکسـتان در 
مـاه مـارچ سـال 2017، زمانـی صـورت گرفـت کـه صاح الدیـن 
ربانـی وزیـر خارجۀ افغانسـتان حین بحـث پیرامـون اولویت های 
سیاسـت خارجـی افغانسـتان، در شـورای اتانتیـک واقـع ایاالت 
متحـدۀ امریـکا، از موجودیـت النه هـای امـن هراس افگنـان در 
خـاک پاکسـتان شـکایت کـرده حمات راکتـی آن کشـور باالی 
افغانسـتان را نقـض صریـح تمامیت ارضی افغانسـتان شـمرد. در 
عیـن حـال، روی کار آمـدن ادارۀ جدیـد در امریـکا و بـه قـدرت 
رسـیدن دونالـد ترامـپ بـه عنـوان رییس جمهـور، نحـوۀ برخورد 
بـا پاکسـتان به شـکل اساسـی مـورد بحـث قـرار گرفت. شـدت 
و جدیـت انتقادهـای رییس جمهـور امریـکا تـا زمانـی پوشـیده 
باقـی مانـد کـه راهبـرد جدیـد ایـن کشـور در ماه آگسـت سـال 
2017 بـرای افغانسـتان اعام شـد و بـرای اولین بار، پاکسـتان به 
عنوان حامی اصلی تروریسـم تشـخیص و فصل جدیـدی از روابط 
پُرتنش میان دو کشـور دوسـت و متحد-پاکستان و امریکا-، ثبت 

حـوادث تاریخـی جهان شـد. 
*یکـی از پرسـش های دیگـر در ایـن وسـط، صداقـت 
امریـکا پیرامون فشـار وارد کردن بر پاکسـتان اسـت، از 
نگرانی هـای شـایع در داخـل افغانسـتان ایـن اسـت که 
امریـکا هیچ گاهـی بـه گونۀ عملـی و واقعی بر پاکسـتان 
فشـار وارد نخواهـد کـرد و موقف گیری هـای آن خالصـه 
می شـود در ژسـت های رسـانه یی. آیا واقعاً چنین اسـت، 
جایگاه ثابت پاکسـتان در سیاسـت خارجی امریکا تغییر 

اسـت؟ کرده 
موقـف امریـکا در قبـال پاکسـتان دسـت خوش تغییـرات بـزرگ 
بـوده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه میـان آنچـه کـه امریـکا می گوید 
و آنچـه کـه انجـام می دهـد، فاصلـۀ بـزرگ وجـود دارد. پـس از 
آنکـه رییس جمهـور امریـکا، راهبـرد جدیـدش بـرای افغانسـتان 
را اعـام کـرد، شکسـت هراس افگنـان و پیـروزی در جنـگ را در 
اولویـت جدیـد بـرای دولـت امریـکا قـرار داد. در خصـوص مبارزه 
بـا تروریسـم، از کلمـات و جمـات تلـخ و تند اسـتفاده کـرد و از 
اعمـال فشـارهای جـدی باالی پاکسـتان را نیز خبـر داد. متعاقبأ، 
دسـتگاه های دیپلوماسـی و نظامـی امریـکا، از رفتـار متناقـض 
پاکسـتان در قبـال تروریسـم، شـدیداً انتقـاد کـرده به آن کشـور 
ُهشـداد دادند که تداوم همکاری و حمایت از تروریسـم، پاکسـتان 
را در انـزوای بیشـتر قـرار خواهـد داد. سـپس، کمیتـۀ نیروهـای 
مسـلح، وزیـر دفـاع و رییـس سـتاد مشـترک امریـکا، در قبـال 
پاکسـتان ُهشـدارهای جـدی داشـتند و در صورت عـدم اقدامات 
جـدی پاکسـتان در برابـر هراس افگنـان، به کارگیـری گزینه های 
دیگـری را علیـه پاکسـتان نیـز پیش بینـی کردنـد؛ حتـا جـان 
مک کیـن رییـس کمیتـۀ نیروهـای مسـلح کانگـرس امریـکا بـا 
جـرأت بیـان کـرد کـه نشـانی و جـای اصلی تروریسـم و شـبکۀ 
حقانـی بـرای نظامیـان امریکایـی...               ادامـه صفحـه 6

وزارت  اقتصـاد و انـرژی و آب و اداره تـدارکات 
ملـی تفاهمنامـه  نشـر اطاعـات قراردادهـای 

زیربنایـی را بـه امضا رسـاندند.
ایـن تفاهمنامـه روز یکشـنبه ) 6 حـوت ( در 
یـک نشسـت خبـری با حضـور مسـووالن این 

اداره هـا بـه امضا رسـید.
مصطفـی مسـتور وزیـر اقتصـاد می گویـد کـه 
عـدم دسترسـی مـردم بـه اطاعـات در زمینه 
پروژه هـای  ویـژه  بـه  و  بـزرگ  قراردادهـای 
زیربنایی در کشـور سـواالت زیادی را در ذهن 

مـردم به وجـود آوده اسـت.
خاطـر  بـه  آنـان  کـه  می کنـد  تاکیـد  وی 
زمینـه  در  اطاعـات  بـه  مـردم  دسترسـی 
در  شـفافیت  آوردن  و  زیربنایـی  پروژه هـای 
ایـن پروژه هـا تفاهمنامه ای نشـر اطاعات این 

رسـاندند. امضـا  بـه  را  پروژه هـا 
از  زیربنـا  سـکتور  کـه  گفـت  مسـتور  آقـای 
اولویت هـای کار حکومـت بـوده و آنـان تاش 

بـه  گونـه ای  بـه  پروژه هـا  ایـن  تـا  می کننـد 
مصـرف برسـد کـه در آن رضایت مـردم وجود 

داشـته باشـد.
وی از دیگـر نهادهـای حکومـت نیـز خواسـت 
شـان  زیربنایـی  پروژه هـای  اطاعـات  در  تـا 
را مـردم شـریک نمـوده و در زمینـه ترویـج 

فرهنـگ شـفافیت همـکار شـود.
همزمـان بـا ایـن، علـی احمـد عثمانـی وزیـر 
انـرژی و آب می گویـد کـه بـرای رسـیدن بـه 
شـفافیت قـرار دادن اطاعـات یـک اصل مهم 
اسـت. وی بـا اشـاره بـه موجودیـت فسـاد در 
اداره هـای حکومتـی گفـت کـه فسـاد حلقات 
مختلـف داشـته و برای ریشـه کن کـردن آن، 
بایـد تمـام حلقـات فسـاد تحت نظارت باشـد.
ایـن اداره هـا در حالـی تفاهمنامـه اطاعـات 
زیربنایـی را بـه امضـا می رسـاند، کـه هنوزهم 
بسـیاری از ادارات حکومتـی بـا فرهنگ اطاع 

دهـی آشـنایی چندانـی ندارند.

تفاهمنامهنشراطالعاتقرادادهایزیربنایی
میانسهادارهحکومتیبهامضارسید

Year 9 y NO 2214 y Monday 26 February 2018

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري، هارون مجیدی، ابوبکر 
صديق و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152

     صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود

nazari.paryani@yahoo.com

& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: نادری -  0744600630 

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

پاکستان تا هنوز 
با  فشار  واقعی  و ُهشدار  جدی  مواجه  نشده است

         گفت وگو كننده: هارون مجیدی
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اشـاره: چند ماهی اسـت که روابط افغانستان و پاکستان 
بـه تیره گـی کشـیده و ایـن وضعیـت سـبب شـده تـا 
فشـارهای جهانی بر پاکسـتان بیشتر شـود. دو روز پیش 
نـام پاکسـتان به عنوان کشـور حامی تروریسـم شـامل 
فهرسـت سـیاه ناظر بر حمایـت از گروه های تروریسـی 
سـازمان ملـل شـد، گفته شـده تـا زمانـی که پاکسـتان 
صداقـت خـود را در مبـارزه با هراس افگنی نشـان ندهد، 

فشـارهای بیشـتر بـر این کشـور وضع می شـود.
بـرای دانسـتن اهداف راهبردی پاکسـتان در افغانسـتان 
و عکـس آن و همچنـان یافتـن پاسـخ بـه ایـن گمـان 
کـه امریـکا هیچ گاهـی اقـدام عملـی در برابر پاکسـتان 
نخواهـد  اسـتراتژیکش  و  دیرینـه  عنـوان دوسـت  بـه 
داشـت، گفت وگویی بـا محمدجـواد رحیمـی، آگاه روابط 
بین المللـی انجـام داده ایـم. آقـای رحیمـی به ایـن باور 
اسـت کـه عدم اقدامـات جدی و عملـی امریـکا در برابر 
بـرای  اسـتراتژیک  یارگیری هـای  فرصـت  پاکسـتان، 
پاکسـتان را فراهـم کـرده اسـت. بـه گفتۀ او، پاکسـتان 
بیشـتر از هـر زمانـی دیگـری، حمایت کشـورهای چین 
و روسـیه را بـه دسـت آورده و بـرای دسـت یافتـن بـه 
اهـداف راهبـردی اش در افغانسـتان، با سـرعت و قدرت 

بیشـتر نیـز دسـت به کار شـده اسـت.
بخش دوم این گفت وگو را می خوانید:

گفت وگو 
با محمدجواد 

رحیمی-
آگاه روابط 
بین الملل
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