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گروه بین المللی بحران:

از عملکرد پولیس محلی
نظارت بیشتر شود

ک کاری شهر رییس جمهور در پا
گرفت سهم 
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اختالف  نظر نمایندگان
کار مجلس در مورد ادامه 

بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد
3

طالبان در تقابل با دشمن بزرگ درونی 
4

بافتمان جامعه ازهم گسیخته و 
»جعل کاران غریزی« 

کمیت مردم را از یک فرایند پربار، هدفمند  منادیان »بی هدفی دموکراسی«، حا
که در آن باید »انسان از خود بیگانه شده« به انسانیت خود پی ببرد  و مداوم 
می سازند.  تهی  بگیرد،  تصمیم  خود  سرنوشت  برای  دانش  و  خرد  پایه  بر  و 
پی  در  اجتماعی،  متبلور  جایگاه  فاقد  توده های  که  است  اوضاعی  چنین  در 
گران بی اراده  »جاعالن سیاسی« روان می شوند و یا در بهترین حالت به تماشا
تقلیل می یابند و این دقیقا همان متن اجتماعی است که در آن، به سخن  هانا 
آرنت »جعل کاران غریزی« بر روان های بیمار، »ذهنیت های زودباور، خرافی و 

کنده شده از پایگاه های طبقاتی تکیه می کنند. سنگدل« اراذل و اوباش  5

یر خارجه: وز

هدف نهایی تروریستان افغانستان نیست
تحریک  کستان،  پا طالبان  تحریک 
اسالمی ترکستان شرقی، تحریک اسالمی 
ازبکستان، القاعده و داعش، قربانی های 
کثریت  ا می شوند.  متحمل  را  عظیمی 
منطقه یی  مقاصد  و  اهداف  گروه ها  این 
قطعا  افغانستان  و  داشته  بین المللی  و 

مقصد نهایی آنها نیست.«
که  می گوید  خارجه  امور  وزیر  همچنین 
و  منطقه یی  ملی،  سطح  در  تروریزم 
چالش  بزرگ ترین  عنوان  به  بین المللی 
گفته ی او،  افغانستان به شمار می رود. به 
ندارد  و جغرافیای مشخصی  مرز  تروریزم 
و به تهدیدها و اخالل امنیت در منطقه و 
جهان ادامه می دهد. صالح الدین ربانی 
بر  افغانستان  به  که  جایی  »تا  می گوید: 
داخلی  پدیده  یک  تروریزم  می گردد، 
با عوامل منطقه یی  نبوده، بلکه ریشه آن 
دهه  دو  حدود  از  آنهم،  با  دارد.  پیوند 

بدینسو، ما در خط مقدم جنگ با تروریزم 
ایستاده ایم. نیروهای شجاع امنیتی ما، با 
پرداخت بهای جنگ با تروریزم، نه تنها 
کشور ما دفاع می کنند،  از تمامیت ارضی 
بلکه به حفظ امنیت و ثبات در منطقه و 

کمک می نمایند.« جهان 
که دولت  کرده  کید  وزیر امور خارجه تا
بردوش  قدرت  تنهایی  به  افغانستان 
کشیدن بار مبارزه با تروریزم را ندارد و 
تا  می کند  ایجاب  کشورها  تمام  منافع 
اراده  و  شده  هماهنگ  مبارزه  این  در 

قوی داشته باشند.
کنفرانس مقام های عالی رتبه اعضای  در 
مسکو،  در  شانگهای  همکاری  سازمان 
عضویت  خواهان  خارجه  امور  وزیر 
کامل افغانستان در این سازمان شده و از 
اعضای آن خواسته تا از این درخواست 

کنند. افغانستان حمایت 

ربانی  صالح الدین  کابل:  8صبح، 
در  افغانستان،  خارجه  امور  وزیر 
کنفرانس مقام های عالی رتبه اعضای 
در  شانگهای  همکاری های  سازمان  
نهایی  هدف  که  است  گفته  مسکو 
نیست  افغانستان  تروریستی  گروه های 
و  منطقه یی  اهداف  گروه ها  این  و 

بین المللی دارند.
وزارت  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
در  ربانی  آقای  شده،  منتشر  خارجه  امور 
برگزار  پنجشنبه  روز  که  کنفرانس  این 
امنیتی  نیروهای  که  گفته  همچنین  شد، 
که دارای  گروه های تروریستی  افغانستان با 
مواجه اند.  هستند،  گون  گونا انگیزه های 
گفته است: »نیروهای  صالح الدین ربانی 
کشور ما در مقابله با تعداد زیادی  امنیتی 
گروه های تروریستی دارای انگیزه های  از 
حقانی،  شبکه  طالبان،  چون  گون  گونا
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چرا دولت به رویداد های فرهنگی بی توجه است؟
در  با حضور  بلندترین سطح حکومتی  در  افغانستان می توانست  دولت 
حال  در  ببرد.  باال  بسیار  را  جشنواره  این  انعکاس  میزان  جشنواره  این 
که  بفهمانیم  جهان  به  تا  هستیم  نیازمند  چیزی  هر  از  بیشتر  ما  حاضر 
برنامه های  انعکاس  باید  نیست.  جنگ  درگیر  کشور  تنها  افغانستان 
شدن  بهتر  به  امیدواری  تا  باشد.  قوی  جهان  سطح  در  ما  فرهنگی 

وضعیت در افغانستان را در نزد جهانیان باال ببرد.
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زنگ اول


چند روز است که معلمان کشور در 19 والیت دست 
خواستار  آموزگاران  زده اند.  کاری  اعتصاب  به 
از حکومت  بیشتر شدن معاش ماهانه شان هستند و 
می خواهند که به تعهداتش عمل کند و به آنان برای 
پیشین  حکومت  هم  کند.  توزیع  زمین  خانه،  ساخت 
وعده  معلمان  به  افغانستان،  کنونی  حکومت  هم  و 
اما به این تعهد عمل نشد. دالیل آن هم  زمین دادند، 
قدرتمند  خیلی  کشور  در  زمین  مافیای  است.  واضح 
است. این مافیا به کمک شبکه های حمایتی در درون 
دولت، صدها هزار جریب زمین را غصب کرده است. 
غصب زمین دست نهاد های دولتی را در توزیع نمرات 
از  برخی  در  است.  کرده  کوتاه  معلمان،  به  رهایشی 
والیات مثل پنجشیر و بامیان هم زمینی وجود ندارد 
جغرافیای  والیت  دو  این  شود.  داده  معلمان  به  تا 
کوهستانی دارند و سطوح هموار آن کم است. واقعیت 
دیگر این است که معلم با معاش کنونی اش نمی تواند 
زمین  فرض  به  اگر  برآید.  منزل  یک  اعمار  پس  از 
از آنان قادر به  هم به معلمان توزیع شود، بسیاری 
اعمار منزل نیستند. اعمار خانه پول فراوان الزم دارد 
این مصارف  با تنخواه خود  و هیچ معملی نمی تواند 
با  هماهنگی  در  حکومت  که  بود  بهتر  کند.  تامین  را 
اعمار شهرک ها می زد و  به  بخش خصوصی، دست 
خانه های این شهرک ها به معلمان توزیع می شد و از 
تنخواه ماهانه آنان قیمت خانه به صورت قسطی وضع 

می گردید.
نیاز  به  پاسخ گویی  برای  منطقی  طرح  هیچ  متاسفانه 
قبل  چندی  است.  نداشته  وجود  معلمان  رهایشی 
پارلمان گفت  نمایندگان  به  رییس جمهور غنی خطاب 
که دیگر حکومت زمین نمی فروشد، بلکه زمین را در 
این  بسازند،  خانه  تا  می دهد  قرار  بازرگانان  اختیار 
آن سهم  درآمد  از  بعد  و  بدهند  کرایه  به  را  خانه ها 
دولت را بدهند. به نظر ما باید از همین روش برای حل 

مشکل رهایشی معلمان استفاده شود. 
حکومت نباید اعتصاب معلمان را دست کم بگیرد. باید 
هرچه زودتر به خواست های مشروع آنان پاسخ دهد 
تا معلمان دوباره به صنف ها برگردند. طوالنی شدن 
این اعتصاب روند تدریس را در مکاتب اخالل می کند. 
استفاده  زمینه  اعتصاب  این  دوام  دیگر،  طرف  از 
جناح های گوناگون سیاسی را از این حرکت اعتراضی 
ملی،  می سازد. سران حکومت وحدت  فراهم  معلمان 
باید این احتمال را جدی بگیرند. واقعیت تلخ دیگر این 
است که وزارت معارف بسیار مشکل دارد. بسیاری 
از مدیران ارشد این وزارت کهن سال شده اند که باید 
هرچه زودتر جای خود را به کادرهای جوان بدهند. 

وزارت  این  مقرری های  در  معارف،  پیشین  وزیران 
به  می دادند،  قرار  اساس  را  سیاسی  روابط  بیشتر 
همین دلیل است که بیشتر قدمه اول وزارت معارف 
در  و  دارند  یکسانی  سیاسی  سابقه  حاضر  حال  در 
بودند.  مشخص  سیاسی  سازمان  یک  عضو  گذشته 
مقرری های  شود.  داده  خاتمه  باید  وضعیت  این  به 
وزارت معارف باید با در نظرداشت اصل شایستگی 
انجام شود. مبارزه با فساد مالی در این وزارت هم 
چندی  معارف  کنونی  وزیر  پی گیری شود.  جدا  باید 
پیش در پارلمان گفت که بسیاری از پروژه های ترمیم 
و اعمار مکتب ناقص تطبیق شده است و حتا در برخی 
از موارد کل پروژه روی کاغذ بوده ولی پول آن به 

جیب افراد و اشخاص سرازیر شده است. 
سال  زمستان  در  کابل  مکتب های  از  بسیاری  به 
که  است  روشن  نشد.  توزیع  سوخت  چوب  گذشته، 
شده  داده  تخصیص  پول  چوپ  این  خریداری  برای 
بود، اما شبکه های فساد، پول را حیف ومیل کردند و 
به مکتب ها چوب سوخت فرستاده نشد. روند تفتیش 
است.  فسادآلود  بسیار  هم  خصوصی  مکتب های  از 
گزارش هایی وجود دارد که هیات های وزارت معارف 
از این مکتب ها پول می گیرند و اصال کیفیت را بررسی 

نمی کنند. به این وضعیت باید پایان داده شود.

صدای معلمان باید شنیده شود
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دولت  از  گزارشی  در  بحران  بین المللی  گروه 
محلی  پولیس  ازعملکرد  تا  خواسته  افغانستان 

نظارت بیشتری داشته باشد.
روز  که  گزارش  این  در  بی بی سی  از  نقل  به 
پولیس  منتشر شد، آمده که  پنجشنبه ۱۴ جوزا، 
محلی و شبه نظامیان طرفدار دولت اگرچه ارزان 
ولی خطرناک اند و دولت باید در برابر گسترش 

بیشتر آنها مقاومت کند.
این گزارش نتیجه تحقیق این موسسه تحقیقاتی 

بین المللی، از ۸ والیت است.
تن  هزار   ۳۰ به  نزدیک  محلی  پولیس  نیروهای 
هستند و در ۲۹ والیت فعالیت دارند. این نیروها 
ندارند  قرار  امنیتی  نیروهای  اصلی  ساختار  در 

ولی به وزارت داخله پاسخگو هستند.
سوی  از  پیش  سال  چند  محلی  پولیس  ده هزار 
دولت پیشین برای مهار شورشیان مخالف دولت 
به  از مردم خود محل  پولیس محلی  ایجاد شد. 

منظور تامین امنیت همان محل ایجاد می شود.
از  شماری  می گوید  بحران  بین المللی  گروه 
به  محالت  برخی  در  محلی  پولیس  نیروهای 
جنایاتی مانند کشتن غیر نظامیان، دزدی، تجاوز، 

آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر دست  می زنند.
برای  اصالحات  که  می گوید  بحران  گروه 
نیاز  محلی  پولیس  عملکرد  بر  بیشتر  نظارت 
محلی  پولیس  که  جاهایی   در  همچنین  است. 
بین  از  آنها  تشکیالت  باید  است،  ناآمنی  سبب 
برده شود و بقیه نیروهای آن به نیروهای امنیتی 

مدغم شود.
در  ناامنی ها  افزایش  با  که  حالیست  در  این 
واحد های  تشکیل  برای  تقاضا  شمالی  والیات 
مطرح  مردم  سوی  از  محلی  پولیس  از  بیشتری 

شده  است.
وزارت  سخنگویان  از  یکی  دانش،  نجیب اهلل 
بین المللی  گروه  یافته های  به  واکنش  در  داخله 
تصویر  گروه  این  که  گفته  بی بی سی  به  بحران 
دقیقی از پولیس محلی ارایه نکرده است و دولت 

نظارت الزم را از عملکرد این نیروها دارد.
بیشترین  محلی  »پولیس  می گوید:  دانش  آقای 
در  این ها  و  داشته  جنگ  در  را  موثریت 
افغانستان  مردم  برای  آسایش  امنیت،  آوردن 

دستاورد های مثبتی داشته اند.«
وجود  هم  »تخطی هایی  می گوید:  دانش  آقای 
داشته که از چشم وزارت داخله پنهان نمانده و 
ما در سال گذشته باالتر از ۱۰۰ مورد تخطی از 

سوی پولیس محلی را بررسی کرده ایم.«
گروه بحران می گوید از میان برداشتن ناگهانی 
پولیس محلی، زمینه پیشرفت های بیشتری را برای 
شورشیان مساعد می سازد. نظر به توصیه های این 
گروه، نیروهای پولیس محلی به شکل تدریجی 
امنیتی  نیروهای  ساختار  داخل  باید  روشمند  و 

قرار داده شوند.

رییس  اشرف غنی  محمد  کابل:  8صبح، 
علما  از  تعدادی  با  دیدار  در  کشور،  جمهور 
برای  اوقاف  و  حج  وزارت  که  است  گفته 
تسهیالت  و  تدابیر  امسال  حج،  زایران  اعزام 

بهتری روی دست دارد.
براساس اعالمیه ای که دفتر ریاست جمهوری 
منتشر کرده، آقای غنی گفته است: »در مورد 
حج  زایرین  اعزام  برای  دولت  امسال  برنامه 
زیر  جدی  و  الزم  تدابیر  و  اقدامات  بیت اهلل 
الزم  سهولت های  همه  تا  دارد  قرار  دست 
حج  وزیر  و  گردد  فراهم  افغان  حجاج  برای 
و اوقاف در حال حاضر به منظور فراهم سازی 
به عربستان سعودی سفر کرده  این سهولت ها 

است.« 
همچنین در این دیدار، آقای غنی تاکید کرده 
میان  فاصله  کاهش  دولت  اساسی  هدف  که 
ارگ و مسجد است. رییس جمهور غنی نقش 

علما را مهم توصیف کرده است.

گروه بین المللی بحران: 

از عملکرد پولیس محلی نظارت 
بیشتر شود

رییس جمهور:

امسال وزارت حج تدابیر بهتر 
برای اعزام حجاج دارد 

رییس جمهور در پاک کاری شهر سهم گرفت

بریدن سر ده طالب توسط داعش در افغانستان

افغانستان بدترین کشور در زمینه تطبیق قانون 

محمداشرف غنی  کابل:  8صبح، 
مناسبت  به  کشور،  جمهور  رییس 
لباس  زیست،  محیط  جهانی  روز 
نارنجی کارمندان شهرداری را برتن 
کابل  شهر  پاک کاری  در  و  کرده 

سهم گرفت.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، آقای 

به اساس گزارش ها شبه نظامیانی که 
»دولت  به  موسوم  گروه  با  را  خود 
یا داعش، مرتبط می دانند  اسالمی«، 
گروه  اعضای  از  نفر   ۱۰ کم  دست 

طالبان را سر بریده اند.
اعالمیه خبری  در  ابتدا  این گزارش 
فرستاده شد  رسانه ها  به  ملی  اردوی 
که  گفت  دفاع  وزارت  بعدا  ولی 
اردوی  و  شده  فرستاده  اشتباه  نامه  
ملی نمی تواند سربریده شدن اعضای 

گروه طالبان را تایید کند.
که  دولتی  مقام  یک  حال  این  با 
در  شود،  فاش  نامش  نخواست 
گفتگو با بی بی سی این خبر را تایید 

کرده است.
در  حادثه  این  گزارش ها  براساس 
در  ننگرهار  والیت  آچین  ولسوالی 
اخیرا  است.  داده  رخ  کشور  شرق 
درگیر ی های شدیدی بین شورشیان 

که  می دهد  نشان  تحقیق  یک  نتایج 
افغانستان بدترین کشور دنیا در زمینه 

تطبیق قانون است.
این تحقیق توسط موسسه بین المللی 
شده  انجام  جهانی«  عدالت  »پروژه 
در  قانون  تطبیق  و در آن چگونگی 
بررسی  دنیا  کشور  دو  و  صد  یک 

شده است.
در  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
چگونگی  برای  شده  انجام  بررسی 
کشورها،  این  در  قانون  تطبیق 
فساد،  به  آلودگی  شاخصه های 
شهروندان،  بنیادی  حقوق  اجرای 
سوی  از  شده  وضع  محدودیت های 
عدالت  به  دسترسی  حکومت ها، 
اجتماعی و چگونگی امنیت بررسی 

شده است.
گفته  جهانی  عدالت  پروژه  موسسه 
قانون  تطبیق  در  هر کشور  سهم  که 
این  از  یکی  هر  بررسی  براساس 

شاخصه ها مشخص شده است.
چهار  شده  منتشر  که  فهرستی  در 
ناروی،  دانمارک،  اروپایی  کشور 
کشورهای  بهترین  فنلند  و  سویدن 
و  شده  شناخته  قانون  تطبیق  در  دنیا 
وینزویال در ردیف ۱۰۲ و افغانستان 
بدترین  یکم  و  صد  یک  مکان  در 
کشورها در این زمینه معرفی شده اند.

امارات متحده عربی در مکان بیست 
نود  ردیف  در  پاکستان  و  هفتم  و 

از  جمعی  با  جمعه  روز  صبح  غنی 
کارمندان شهرداری کابل و جوانان 
فعال در پاک کاری ساحه سیمناپامیر 
با  غنی  رییس جمهور  گرفت.  سهم 
شهرداری،  جاروب  گرفتن  بدست 
از جوانانی که برای پاک کاری شهر 
تجمع  زیست  محیط  از  حفاظت  و 

کرده بودند نیز ابراز قدردانی کرد.

مرز  نزدیک  که  منطقه  این  در 
پاکستان است گزارش شده است.

از  عده ای  که  گذشته  سال  از 
اعالم  افغانستان  در  داعش  هواداران 
جنگ  احتمال  کردند  موجودیت 
مطرح  داعش  و  طالبان  میان  قدرت 

شده بود.
که  طالبان  اعضای  می شود  گفته 

از  بهتر  مراتب  به  وضعیتی  هشتم  و 
افغانستان دارند.

بیشتر  که  می دهد  نشان  تحقیق  این 
کشورهای اسالمی در شرایط خوبی 

از نگاه تطبیق قانون قرار ندارند.
عدالت  پروژه  بین المللی  موسسه 
این  تهیه  و  بررسی  برای  جهانی، 
کابل،  در  نفر  هزار  یک  با  گزارش 
 ۲۰۱۴ سال  در  قندهار  و  هرات 
مصاحبه کرده و نتیجه این بررسی ها 
کرده  منتشر  گذشته  هفته  اخیر  را 

است.
قانون  که  می دهد  نشان  تحقیق 
افغانستان  دولتی  ادارات  بیشتر  در 
به  رسیدگی  و  نمی شود  تطبیق 
افراد  قانونی  درخواست های 
و  نفوذ  افزایش  به  گروه ها  یا 
یا  و  قدرت  در  آنها  تاثیرگذاری 
بستگی  دولتی  مقامات  با  ارتباط 

دارد.
در  فساد  رقم  نحوی  به  بررسی  این 
می دهد،  نشان  نیز  را  دولتی  ادارات 
در  قانون  تطبیق  شده  گفته  زیرا 
ارتباط  جدول  پایین  کشورهای 
که  دارد  پولی  مقدار  با  مستقیم 
دولتی  ادارات  در  رشوه  عنوان  به 

پرداخت می شود.
افغانستان  موسسه،  این  بررسی  در 
اداری  فساد  به  بودن  آلوده  بابت  از 
جایگاه  در  و  سطح  پایین ترین  در 

رییس جمهور غنی در جمع جوانانی 
تجمع  شهر  پاک کاری  برای  که 
تمامی  که  است  گفته  بودند،  کرده 
مردم در حفاظت از محیط زیست و 
محیط شان  و  شهر  نگهداشتن  پاک  

مسوولیت دارند.
همه ساله از پانزدهم جوزا به عنوان 
روز جهانی محیط زیست در برخی 
برنامه های  راه اندازی  با  کشورها  از 
برای  حشر  جمله  از  متعددی 
می شود.  تجلیل  شهرها،  پاک کاری 
زیست  محیط  از  حفاظت  برنامه 
امسال  شعار  متحد،  ملل  سازمان 
»هفت   را  روز جهانی محیط زیست 
مصرف  سیاره-  آرزو-یک  میلیارد 
تمامی  از  و  کرده  تعیین  احتیاط«  با 
کشورها خواسته است تا در حفاظت 
از محیط زیست توجه بیشتری داشته 

باشند.

به  شده اند  سرخورده  گروه  این  از 
گذشته  هفته  می پیوندند.  داعش 
جنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای 
گفت  افغانستان  در  بین المللی 
سربازگیری  سرگرم  فعاالنه  داعش 
را  عملیاتش  اما  است،  افغانستان  در 

شروع نکرده است.

از  گرفته،  قرار  دوم  و  صد  یک 
اجتماعی  عدالت  به  دسترسی  بابت 
بررسی  در  و  یکم  و  مقام یک صد 
صدم  قضایی،  نظام  عدالت  شاخصه 

دانسته شده است.
 امنیت در افغانستان نیز وضعیت بدی 
دارد، یعنی در این بخش در جایگاه 

صدم قرار گرفته است.
شاخصه  بررسی  در  اما  موسسه  این 
نایجیریا  و  پاکستان  امنیت، وضعیت 
کرده  توصیف  افغانستان  از  بدتر  را 

است.
امور  و  نامه ها  آیین  تنظیم  نظر  از 
در  بررسی  این  در  افغانستان  قواعد، 

جایگاه نود و هفتم قرار دارد.
امنیت  از فساد،   درهمین حال، پس 
بنیادی  نامه ها، حقوق  آیین  تنظیم  و 
تعریف  که  شاخصه ای  شهروندان 
و  نود  جایگاه  افغانستان  در  چندانی 

پنجم را کسب کرده است.
شفافیت،  شاخصه  بررسی  بخش  در 
حکومت افغانستان در جایگاه هشتاد 

و نهم قرار گرفته است.
وضعیت »محدودیت های وضع شده 
شاخصه های  تمامی  از  حکومت« 
بهتر خوانده  به مراتب  بررسی شده، 
افغانستان  بخش  این  در  و  شده 
خود  به  را  دوم  و  هشتاد  جایگاه 

اختصاص داده است.

ACKU
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بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد

جشن معرفی بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک در 
مجسمه های  روبه روی  در  اتن  و  دهل  و  سازوسرود  میان 
و  می پیچید  شهر  سراسر  در  دنبوره  نوای  شد.  آغاز  بودا 
کثر  که ا دنبوره نوازان چیره دست چنان خوش می نواختند 
دهان  به  حیرت  انگشت  سارک  جشن  ک کنندگان  اشترا

برده بودند. 
هرات،  بامیان،  غزنی،  والیات  از  نوازندگان  و  هنرمندان 
کردند.  هنرنمایی  جشن  این  در  ننگرهار  و  بدخشان 
دختران بامیانی صبح زود با لباس های سرخ و سبز محلی 
از  و  کشیدند  صف  میدان  هوایی  جاده  سوی  دو  در 

کردند.  مهمانان استقبال 
محقق،  محمد  حضور  در  سارک  لوگوی  افتتاح  با  مراسم 
معاون دوم رییس اجرایی آغاز شد. سپس جلسه افتاحیه 
سرپرست  مبلغ  آصف  سخنرانی  با  غلغله  هوتل  تاالر  در 
پایتخت  جشن  مبلغ  آقای  یافت.  ادامه  بامیان  والیت 
این  در  فرهنگی  رویداد  بزرگ ترین  را  سارک  فرهنگی 
والیت خواند و از حکومت خواست تا به این والیت توجه 

بیشتری داشته باشد. 
گفت  سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در این مراسم 
بزرگ ترین  از  یکی  سارک  فرهنگی  پایتخت  جشن  که 
کشورهای  رویدادهای فرهنگی در افغانستان است. او از 
توجه  بامیان  چهره  تغییر  برای  تا  خواست  سارک  عضو 

گفت این اقدام ضربه جبران ناپذیری به فرهنگ و تاریخ 
خواست  افغانستان  مردم  از  جهانی  کرد.  وارد  افغانستان 
تا بدون در نظرداشت قوم و سمت و والیت به داشته های 

کنند و آن ها را ارج بگذارند.  تاریخی و فرهنگی توجه 
مراسم  این  در  اجرایی  رییس  دوم  معاون  محقق،  محمد 
گروه در پی  کدام  که  که همه مردم جهان می دانند  گفت 
تخریب آثار و آبدات تاریخی است. او با اشاره به تخریب 
خاصی  جریان  که  گفت  سوریه  و  عراق  در  باستانی  آثار 
تالش  شرق  تاریخی  و  باستانی  داشته های  تخریب  برای 

پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  زمان  افتادن  تاخیر  به  با 
کار این مجلس  اعضای مجلس نمایندگان در مورد ادامه 
که  دچار اختالف نظر شده و برخی از اعضایش می گویند 
کار مجلس نمایندگان غیرقانونی  پس از ماه سرطان ادامه 

خواهد بود.
که براساس  برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند 
تاریخ  به  نمایندگان  مجلس  کاری  دوره  اساسی،  قانون 
کار  اول ماه سرطان آینده به پایان می رسد و ادامه  دادن به 
این مجلس مشروعیت قانونی ندارد. اما تعداد دیگری از 
پارلمانی  انتخابات  زمانی که  تا  معتقدند  مجلس  اعضای 
کار خود ادامه  برگزار نشود، مجلس نمایندگان می تواند به 

دهد.
عدم برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی، اعضای مجلس 
قانون  هشتاد و سوم  ماده  تعبیر  و  تفسیر  در  را  نمایندگان 
که در آن در مورد چگونگی برگزاری این انتخابات  اساسی 
کرده است. در ماده  شرح داده شده، دچار اختالف نظر 
آمده است: »دوره  مورد  این  اساسی در  قانون  هشتاد و سوم 
کاری مجلس نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم، 
شورای  و  می رسد  پایان  به  انتخابات  نتایج  اعالن  از  بعد 
اساسی  قانون  ماده  این  می کند.«  آغاز  خود  کار  به  جدید 
که انتخابات مجلس نمایندگان در  کرده  هم چنین تصریح 
کاری مجلس برگزار  خالل سی الی شصت روز قبل از دوره 

می شود.
با این حال، برخی از اعضای مجلس نمایندگان می گویند 
عدم  مورد  در  اساسی  قانون  هشتاد و سوم  ماده  در  که 

که تجلیل از آثار تاریخی بامیان و غزنی تنها  کنند. او افزود 
متعلق به این دو شهر و افغانستان نیست بلکه میراث های 

تاریخی این دو والیت مربوط به بشریت است. 
گشت وگذار سیاحان و جهان گردان در  گفت  آقای دانش 
که  او افزود  کاهش یافته است.  سال های اخیر در بامیان 
گیرند و این والیت را  وزارت ها باید اقداماتی را روی دست 

گذشته داشت برگردانند.  که در  به شکوه و جاللی 
افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
کرد و  تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان را نکوهش 

می کند. 
را  بامیان  مراسم  این  در  سارک  رییس  سانگ،  سامارا 
گفت  کشورهای عضو سارک خواند و  افتخار فرهنگی همه 
این والیت مهد  و  پرباری دارد  تاریخی  پیشینه  بامیان  که 
گفت جلوه های  او  بوده است.  ابریشم  و چهارراه  تمدن 
مکان های  و  است  آشکار  والیت  این  در  بودیسم  تمدن 
بی نظیر  جهان  و  منطقه  سطح  در  والیت  این  تاریخی 

است. 
کنان بامیان با شور و شوق تمام صبح زود به  هزاران تن از سا
محل جشن آمدند و ساعت ها منتظر نشستند تا از مهمانان 
که انتظار  گفتند  کنان بامیان  کنند. بسیاری از سا میزبانی 
کتر عبداهلل در این جشن  داشتند تا رییس جمهور غنی و دا
که  گفتند  ک کنندگان  اشترا از  برخی  می کردند.  ک  اشترا
این  در  حضور  عدم  با  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
جشن به زحمات شهروندان بامیان ارج نگذاشتند. آن ها 
گر رییس جمهور در این جشن شرکت می کرد، بر  که ا گفتند 

شکوه و عظمت این رویداد فرهنگی افزوده می شد. 
به  بامیان  والیت  مدنی  فعاالن  از  یکی  ذکی،  اسماعیل 
حد  به  بامیان  مردم  و  محلی  حکومت  که  گفت  8صبح 
حکومت  ولی  بودند  گرفته  آمادگی  جشن  این  برای  توان 
ذکی  آقای  نگذاشت.  ارج  زحمات  و  آمادگی ها  این  به 
گفت حداقل باید رییس جمهور و یا رییس اجرایی در این 
که هیچ یک از مقام های  جشن شرکت می کرد. ذکی افزود 
حکومتی برنامه ای برای بازسازی و بهبود وضعیت بامیان 

نداشتند. 
که غرفه صنایع  حلیمه رضایی، یکی از زنان تجارت پیشه 
که  گفت  می کند،  مدیریت  جشن  این  در  را  زنان  دستی 
گفت  کرده اند. او  مقامات دولتی به نمایشگاه بی اعتنایی 
به جز یکی از مقام های وزارت اطالعات و فرهنگ، هیچ 

یکی از مقام های دولتی از این نمایشگاه دیدن نکردند.
نمایشگاه  این  در  افغانستان  والیت   34 که  بود  قرار 
این  در  والیات  از  تعدادی  تنها  ولی  باشند  داشتند  غرفه 

نمایشگاه غرفه داشتند.

گفته  کار مجلس پس از سال پنجم چیزی  مشروعیت ادامه 
نشده و مجلس می تواند تا برگزاری انتخابات پارلمانی به 

کار خود ادامه دهد.
نمایندگان،  مجلس  اعضای  از  تن  یک  زازی،  عبدالقادر 
توسط  که  نشستی  در  جوزا،  چهارده  پنج شنبه،  روز 
انستیتوت زنان،  صلح و امنیت و هم چنین نهادهای ناظر بر 
روند انتخابات، فیفا و تیفا برای بحث در مورد چگونگی 
که با  گفت  کار مجلس نمایندگان برگزار شده بود،  ادامه ی 
کار مجلس نمایندگان، مشروعیت  غیرمشروع خواندن ادامه 
کل دولت افغانستان زیر سوال خواهد رفت. آقای زازی با 
برگزاری  خواهان  مجلس  اعضای  تمامی  این که  بر  کید  تا
هشتاد و سوم  ماده  »در  می گوید:  بودند،  انتخابات  موقع  به 
سرطان  اول  در  که  نیامده  قیدی  نوع  هیچ  اساسی  قانون 

کار مجلس نمایندگان پایان یابد و بعد از اول سرطان  باید 
مجلس فعلی خدای نخواسته نامشروع است.«

تسوید  زمان  در  قانون گذاران  که  افزود  زازی  عبدالقادر 
که احتمال  کرده بودند  ماده های قانون اساسی پیش بینی 
کم تر وجود دارد و  برگزاری به موقع انتخابات در افغانستان 
از همین رو، هیچ قیدی در ماده هشتادوسوم قانون اساسی 
مجلس  صورتی که  در  گفت  زازی  آقای  نکرده اند.  اضافه 
نمایندگان پس از اول سرطان مشروعیت قانونی خود را از 
مواجه  جدی  مشکالت  با  افغانستان  دولت  دهد،  دست 
مجلس،  پنداشتن  غیرمشروع  با  او،  به گفته ی  شد.  خواهد 
که  افزود  وی  ماند.  خواهد  باز  تصویب  از  ملی  بودجه 
تصویب بودجه تنها از صالحیت مجلس نمایندگان است. 
عبدالقادر زازی می گوید: »دولت متشکل از سه قوه است. 

کنیم، یک قوه مهم و  گر مجلس نمایندگان را بسته  حاال ا
آن  از  تمام حکومت در دولت های دموکراتیک  که  عمده 
خواهد  اجرا  بازهم  اساسی  قانون  ماده  کدام  است،  متاثر 

شد؟ در این صورت حکومت ما هم نامشروع می شود.«
اما شکیبا هاشمی، دیگر عضو مجلس نمایندگان، می گوید 
نمایندگان  مجلس  کاری  دوره  اساسی  قانون  مطابق  که 
کید براین  که  پس از اول ماه سرطان پایان می یابد. وی با تا
را  قانونی  نمی تواند  اول سرطان  از  نمایندگان پس  مجلس 
گفت: »مطابق ماده هشتاد و سوم قانون  به تصویب برساند، 

کار مجلس نمایندگان است.« اساسی اول سرطان ختم 
کاری  دوره  ختم  با  که  گفت  هم چنین  هاشمی  شکیبا 
مجلس  این  فعالیت  به  نیز  حکومت  نمایندگان،  مجلس 
نیز  نمایندگان  مجلس  او،  به گفته ی  کرد.  نخواهد  توجهی 
صالحیت نظارت از عملکرد حکومت را نخواهد داشت.

موسسه  رییس  رشید،  محمدیوسف  همین حال،  در 
که  می گوید  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
کاری  دستور  در  انتخابات  برگزاری  و  اصالحات  برنامه 
مساله  این  و  نداشته  قرار  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
مواجه  قانونی  با مشکل  را  نمایندگان  کار مجلس  ادامه ی 
رهبران  پنج شنبه،  روز  نشست  در  رشید  آقای  است.  کرده 
گفت  حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد شدید قرار داد و 

که آنان به تعهدات خود هم عمل نکرده اند.
حکومت  رهبران  بی توجهی  که  می افزاید  فیفا  رییس 
وحدت ملی نسبت به برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی 
کمیت قانون  و اصالحات انتخاباتی، آینده دموکراسی، حا
کرده است.  و ارزش های چند سال اخیر را با مشکل مواجه 
بدون  انتخابات  صورتی که  در  گفت  رشید  محمدیوسف 
کاری مجلس  اصالحات انتخاباتی برگزار شود و یا هم دوره 
در  نامناسبی  عواقب  اقدام  دو  هر  شود،  تمدید  نمایندگان 

قبال دارد.
بر  ناظر  نهاد  دیگر  تیفا  رییس  ایوب زاده،  نعیم  هم چنین 
قانون  هشتاد و سوم  ماده  از  که  می گوید  انتخابات،  روند 
تعبیر  نمایندگان  کاری مجلس  مورد ختم دوره  اساسی در 
را به  واحد وجود ندارد و این مساله خالی قانونی جدی 
که ارایه تعبیرهای  گفت  میان آورده است. آقای ایوب زاده 
متفاوت از یک ماده قانون اساسی، مشکالت جدی را در 

قبال دارد.

 نوروز رجا - بامیان 

ACKU ظفرشاه رویی



طالبان در تقابل
با دشمن بزرگ درونی 

4سال نهم   شماره مسلسل 2147  شنبه 16 جوزا 1394     

گروه دولت اسالمی  در عراق و  به صورت مستقیم جنگ علیه 
گروه  گروه های متاثر از  کنون شمار  شام را حمایت می کند. تا 
کل نیرو های طالبان  دولت اسالمی  در افغانستان در مقایسه با 

که بتواند تهدیدی را به وجود آورد. کم است و هنوز زود است 
کابل  در  بحران  بین المللی  گروه  تحلیلگر  اسمیت،  گریم 
می گوید: »داعش در افغانستان از ماه اپریل 2014 میالدی شروع 
گروه نظر به زمانی که به اصطالح روی  کرد. این  به سربازگیری 
کار آمده است، در این مدت هیچ گونه موفقیتی نداشته است.« 
گروه را تحت پی گیری و تحقیق  گذشته این  ما از خزان سال 
دوازده نفری  گروه های  به  معموال  آن ها  تعداد  دادیم،  قرار 
اما  می رسید،  نیز  نفر  صد  به  گروه های شان  بعضی  می رسید. 
بخش های  از  بعضی  گرچه  ا نمی رسید.  هزارنفر  به  گروه  هیچ 
که توسط، جنگجویان خارجی  گفته اند  گروه دولت اسالمی  
بخش  یک  مثال،  به طور  می شوند.  حمایت  شمال  در 
و  شده اند،  متحد  اسالمی  ازبکستان  حرکت  با  جنگجویان 
کرده اند، یک عده  گروه دولت اسالمی  اعالن  بیعت شان را با 
گذشته رهبری می شدند.  که توسط طالبان  گفته اند  زیادشان 
بعضی ها به دالیل تفاوت های ایدیولوژیکی و اطاعت نکردن 

گروه طالبان جدا شده اند. از 
مختلف  گروه  چندین  از  قوم  بزرگان  ننگرهار،  والیت  در 
را  که بیشترشان  جنگجویان دولت اسالمی  صحبت می کنند 
در حدود 25  بتی کوت،  ولسوالی  در  تشکیل می دهند.  مردان 
مایلی جنوب جالل آباد، مولوی عباس به جنگجویان دولت 
پرچم  از  که  است  گفته  چهار دهی  قریه  در  مستقر  اسالمی  
سال  در  طالبان  مانی که  از  او  است.  نشده  استقبال  سیاه شان 
فرمانده  به عنوان  مدت ها  رسیدند،  قدرت  به  میالدی   1990

برجسته با طالبان بوده است.
بدون  شود،  ذکر  نام  نخواست  که  والیت  این  باشنده  یک 
باشد،  داشته  شورشیان  توسط  گرفتن  انتقام  از  ترسی  این که 
برای  »طالبان  گفت:  کرده  تایید  را  عباس  مولوی  گفته های 
یک دهه در مقابل دولت افغانستان جنگیدند، و حاال برای 
گروه  دولت اسالمی  ضرور نبود تا به میدان وارد می شد.« پاسخ 
که افراد مولوی عباس از بدنه طالبان  دولت اسالمی  این است 
جدا شده اند. به گفته باشنده منطقه، یک سلسله زدوخوردها 
گروه  به دست  طالبان  گروه  فرمانده  عباس  مولوی  زمانی که 
گرفته  صورت  بین شان  شد،  گرفته  اسالمی  گروگان  دولت 
است. این خبر توسط یک فرمانده ارتش افغانستان نیز تایید 
امتداد  در  فراه،  والیت  کشور،  دیگر  بخش  در  است.  شده 
گروه  سرکوب  به  دست  طالبان  گروه  افغانستان،  با  ایران  مرز 
سفید  ک  خا ولسوال  عبدالخالق،  به گفته  زده اند.  انشعابی 
گروه دولت اسالمی  در سال جاری اقدام  والیت فراه، زمانی که 
کمپ  این  کرد،  والیت  این  در  آموزشی  کمپ  راه اندازی  به 
که شمارشان  کرد  به زودی صد ها تن از جوان ها را استخدام 
به 600 نفر می رسید. این جوانان عمدتا از جنگجویان طالبان 

محلی بودند.
فراه،  والیت  در  طالبان  ارشد  فرمانده  عبدالخالق،  به گفته 
باره  در  خطبه ها  در  که  است  خواسته  مذهبی  اشخاص  از 
می تواند  افغانستان  اسالمی  در  دولت  گروه  موجودیت  این که 

کند.  ک باشد، برای مردم موعظه  خطرنا
گروه  که در اخیر ماه می نبرد سختی بین  عبدالخالق می افزاید 
منجر  سرانجام  که  گرفت  اسالمی  صورت  دولت  و  طالبان 
تن  ده ها  جنگ  این  در  گردید.  اسالمی   دولت  گروه  فرار  به 
آقای  شدند.  کشته  اسالمی   دولت  گروه  و  طالبان  اعضای  از 
گروه دولت  گفت: »در میان اسیران و فرماندهان  عبدالخالق 
که برای شان اجازه  اسالمی، بعضی از افراد غیرافغان نیز بودند 
کنند. برعالوه در حدود 55 تن  داده شد تا والیت فراه را ترک 

از جنگجویان به دست طالبان اسیر شدند.«

1394 با سرعت ساخته شد، ولی در آخرین 
گذاشته  لحظه تمام این برنامه ها به یک سو 
شد و جشن در داخل ارگ ریاست جمهوری 
کدام برنامه جالبی برگزار شد. درست  بدون 
که افغانستان در حال حاضر با بحران  است 
است،  گریبان  به  دست  مضاعف  ناامنی 
که ما در مورد  ولی این به معنای آن نیست 
چنین  با  فرهنگی  بین المللی  رویداد های 
کنیم. حداقل مشخص  بی تفاوتی ها برخورد 
موقعیت  امنیتی  نگاه  از  بامیان  که  است 
برتری دارد و سطح ناامنی در این والیت در 

پایین ترین حد خود قرار دارد. 
بلندترین  در  می توانست  افغانستان  دولت 
جشنواره  این  در  حضور  با  حکومتی  سطح 
باال  بسیار  را  جشنواره  این  انعکاس  میزان 
چیزی  هر  از  بیشتر  ما  حاضر  حال  در  ببرد. 
که  بفهمانیم  جهان  به  تا  هستیم  نیازمند 
نیست.  جنگ  درگیر  کشور  تنها  افغانستان 
در  ما  فرهنگی  برنامه های  انعکاس  باید 
به  امیدواری  تا  باشد.  قوی  جهان  سطح 
نزد  در  را  افغانستان  در  وضعیت  شدن  بهتر 
با  که  کشور هایی  بیشتر  ببرد.  باال  جهانیان 
زیر  هستند،  درگیر  افغانستان  فعلی  وضعیت 
گرفته  نشات  که  عمومی شان  افکار  فشار 
افغانستان  در  ثبات  ایجاد  برای  نامیدی  از 
از  را  خود  نحوی  به  تا  دارند  سعی  است، 
خبر های  انعکاس  عدم  کنند،  بیرون  اینجا 
جالب فرهنگی همچون جشنواره سارک در 
تغییر  به  بی اعتمادی  این  بین المللی  سطح 

در افغانستان را افزایش می دهد. 
به  نسبت  را  خود  رویکرد  دولت  است  بهتر 
بین المللی  جشنواره های  و  فرهنگی  مسایل 
و  دهد  تغییر  می شود،  دایر  افغانستان  در  که 
با تمام توان در این جشنواره ها حضور پیدا 
کند تا جهانیان متوجه شوند افغانستان تنها 

کشوری درگیر جنگ نیست.

مولوی  بوده اند،  جنگ  مصروف  طالبان  که  زمانی  از  تقریبا 
یک  فرماندهی  او  است.  داشته  حضور  میان شان  در  عباس، 
به عهده داشته و  را  ننگرهار  کوچک شورشی در والیت  گروه 
گروه خویش مهارت هایی از خود  کنون برای موفقیت و بقای  تا
نشان داده است. اما، در ماه می  میالدی، او توسط دشمنان 
جدید طالبان )دولت اسالمی یا داعش( دستگیر شد. از ماه ها 
گروه دولت  که ادعای وفاداری به  به این طرف، جنگجویانی 
اسالمی  را دارند، در جنوب و شرق جالل آباد باالی سربازان 
کرده اند. در یک ولسوالی، تروریستان  با تجربه طالبان حمله 
دولت اسالمی  جایگزین طالبان به عنوان قدرت محلی شدند، 
کردن در مناطق تحت نفوذ  گروه در تالش رخنه  باقی اعضای 
طالبان می باشند. این سخنان را محمد صدیق مهمند، یکی 

گفته است. از بزرگان قوم در یک مصاحبه 
که  گفت  منطقه  در  افغانستان  ارتش  سخنگویان  از  یکی 
این  البته  بریده اند.  سر  را  طالب  اسالمی 10  دولت  جنگویان 
کنون توسط مقامات دیگر تایید نگردیده است. در  ادعا، تا ا
گرویده اند، قصاوت  اسالمی   به دولت  که شورشیان  مناطقی 
گروه  بر  تسلط  و  ترس  با  همراه  ظالمانه  احکام  بی رحمی ،  و 
مشابه  عمل  این  است.  بوده  استراتژی شان  از  بخشی  طالبان 
گروه  که این  گروه تروریستی در سوریه است؛ جایی  کارکرد این 
در حال جنگ هستند.  القاعده  به  وابسته  گروه های  با سایر 
محدود  اسالمی  نهایت  دولت  گروه  تسلط  تحت  مناطق 
است. بعد از تالش های فراوان تنها چند قریه دور دست تحت 
گروه دولت اسالمی مانند  که  تسلط شان قرار دارد. و این امید 
خواهد  غیر ممکن  کند،  رشد  نیز  افغانستان  در  سوریه  و  عراق 
گروه هرگز آن درخشش و رشد سریع را نخواهد داشت. بود. این 
اسالمی،  دولت  از  الهام گرفته  جنگجویان  این،  از  پیش  اما 
طالبان،  شورشیان  آورده اند:  به وجود  را  مهمی   جهت  تغییر 
غربی  کشور های  توسط  که  دولت  علیه  بر  پیشرفت  وجود  با 
از  جدید  دشمن  همان  یا  شورشی  گروه  با  می شود،  حمایت 
درون خویش مواجه شده اند. بعد از یک دهه باقی ماندن در 
کوچک تر  کنار چهره فراری مال محمدعمر، طالبان به شاخه ها 
گذشته دیده نشده بود. صدها  که در  کاری  تقسیم شده اند؛ 
تن از شورشیان طالب، وفاداری خویش را به ابوبکر البغدادی 
دولت  تروریستی  گروه  رهبر  را  خود  کسی که  کرده اند؛  اعالن 

کرده است. اسالمی  و خلیفه مسلمانان در جهان اعالن 
دولت  گروه  جنگجویان  که  است  آن  از  فراتر  موضوع  این 

اسالمی  بر فرقه سنی در قریه های دوردست تسلط دارند. 
گروه دولت اسالمی  عراق و  گروه دولت اسالمی  باید به عنوان 
ساحات  در  را  بیشتری  حمالت  بتواند  تا  شود،  شناخته  شام 
به صورت  عمل  این  کند.  راه اندازی  طالبان  کنترول  تحت 
طالبان  که  وقتی  دهد.  تغییر  را  شورشگری  می تواند  بنیادین 
می دادند،  انجام  عام  مال  در  را  انتحاری  حمالت  و  اعدام 
طریق  از  را  بی سابقه شان  خشونت های  اسالمی   دولت  گروه 
که وحشیانه تر از طالبان است به  انترنت و شبکه های مجازی 
گذاشته اند. طالبان، در تاریخ موجودیت شان همواره  نمایش 
خارجی شان  رهبران  و  افغان ها  کردن  متقاعد  جستجوی  در 
محدود  افغانستان  در  جایگاه شان  و  اختیارات  که  بوده اند، 
افغانستان  اداره  همیشه  طالبان  مرکزی  هسته  خواست  است. 

توسط افغان ها بوده است. 
قدرت های  با  گفتگو  برای  طالبان  اسالمی،  دولت  برخالف 
که  کردند  منطقه رضایت نشان داده اند. اخیرا طالبان اعالن 
که این  کشوری  یک نماینده خویش را به ایران فرستاده اند. 
این  می شناخت.  سنی  افراطی  شاخه  یک  به عنوان  را  گروه 
برای  کشور  چندین  به  دیپلوماتیک  سفر های  سلسله  به  سفر 
»گفتگو روی موضوعات دوجانبه، توسعه و استحکام روابط« 
که دولت ایران،  می باشد. این سفر، در حالی انجام می شود 

روز جمعه جشنواره بین المللی سارک رسما 
سوی  از  بامیان  شد.  آغاز  بامیان  والیت  در 
جنوب  منطقه ای  همکاری های  سازمان 
پایتخت  نخستین  به عنوان  )سارک(  آسیا 
انتخاب  فرهنگی این سازمان در سال 2015 
محلی  مسووالن  و  افغانستان  دولت  شد. 
بامیان از چندین ماه به این طرف مصروف 
این  برگزاری  برای  بامیان  آماده سازی 
جشن  این  بود  قرار  هرچند  بودند.  جشنواره 
به دلیل سردی  گرفته شود ولی  آغاز سال  در 
هوا در بامیان این جشن به اواسط جوزا تغییر 

کرد.  زمان پیدا 
دوم  معاونان  سارک  فرهنگی  جشنواره  در 
حضور  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
از نهاد های دیپلوماتیک مربوط به  یافتند و 
جنوب آسیا به جز سفیر تاجیکستان نماینده 
نداشت.  حضور  دیگری  صالحیت  با 
بین المللی  ارزش  به  توجه  با  می رفت  توقع 
و  افغانستان  فعلی  وضعیت  جشنواره،  این 
جشن،  این  گسترده  ابعاد  انعکاس  به  نیاز 
دولت  رهبری  مسوولین  از  یکی  حداقل 
یا  اجرایی  رییس  یا  رییس جمهور  مانند 
حتا رییس مجلس نمایندگان در این جشن 
کدام  حضور می داشتند. ولی بدبختانه هیچ 
نشدند.  این جشن حاضر  در  رهبران  این  از 
به نظر می رسد رویداد های فرهنگی چی ملی 
باشد یا بین المللی در افغانستان با استقبال 

چندانی روبه رو نمی شود. 
دولت افغانستان در طول این چند سال نشان 
رویدادها  این گونه  به  نسبت  که  است  داده 
بی تفاوت است. در مورد مسما شدن غزنی 
به عنوان پایتخت تمدن اسالمی نیز از سوی 
گرفت.  حکومت بی مباالتی فراوانی صورت 
در حالی که دولت برای جشن جهانی نوروز 
گرفته بود و حتا  برنامه های زیادی را در نظر 
سال  نوروز  جشن  برگزاری  برای  پغمان  قصر 
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جدال های  بنیادی ترین  از  یکی  مثال،  به گونه 
دموکراسی،  تیوری های  حوزه های  در  تیوریک 
نورماتیف  تیوری های  در  رویکرد  دو  میان  جدال 
)هنجاری( دموکراسی و یا به سخن دیگر دموکراسی 
جمهوری خواهانه و کالسیک با جانبداران تیوری های 
که  می افتد  اتفاق  بسیار  است.  دموکراسی  لیبرال 
جمهوری گرایی  داعیه  با  پیرامون«  »جهان  تیوریسین 
به دام تیوری های لیبرال و یا بدتر از آن »دموکراسی 
قبیله ای« می افتد و از رویکرد های نورماتیف اجتناب 
از مفاهیم  با آن که  به هر دلیل دیگری  یا  می کند و 
و واژگان دموکراسی نورماتیف بهره گیری می کند، 
پیدا  باور  دموکراسی  »بیهدفی«  و  بی معنایی  به  عمال 
می کند. چرا که دموکراسی بی هدف، دموکراسی را 
یک دیگر  با  که  نخبگانی  گزینش  برای  انتخابات  به 
می سازد.  محدود  و  محصور  دارند  شباهت  بسیار 
دموکراسی،  پیشرفته  کشور های  در  که  همان گونه 
و  است  اندک  بسیار  سیاسی  نخبگان  میان  تفاوت ها 
حتا در سیاست های خارجی و در تقابل با کشور های 
پسا استعمار کم تر تفاوت کیفی میان »چپ« و »راست« 
این کشور ها می توان دید، در کشور های دوساختاری 
مانند ما نیز این تفاوت ها بسیار اندک است. تیوریسین 
شیوه  یک  به  دموکراسی  تقلیل  لیبرال،  دموکراسی 
را موعظه می کند،  نخبگان  محض دولتداری توسط 
در حالی که همین مکتب دموکراسی در کشور های 
پیشرفته حتا در همان نوعی که دموکراسی را عمدتا 
نظر سنجی محدود می بیند  و  به روند های آمار گیری 
بزرگ می گریزد و آن  تیوری های  به  پرداختن  از  و 
دارای  نیز  می دهد،  تقلیل  دموکراسی«4   »متود  به  را 
ما  کشور  در  اما  می باشد.  تیوریک  انسجام  یک 

دیده  کم تر  تعمیم یافته  آگاهی  و  تیوریک  انسجام 
چنین  با  می تواند  مشکل  با  آدم  این رو  از  می شود. 
شود،  دموکراسی  گفتمان  یک  وارد  نظریه پردازانی 
و  می یابد  تقلیل  فرافکنی  به  نظریه پردازی  که  چرا 
با  خود  تیوریک  مواضع  توضیح  پی  در  که  فردی 
حرکت از یک رویکرد نظام مند باشد، آماج تیر های 
فتراک  در  قرن ها  از  که  می گیرد  قرار  زهرآگینی 
جنگجویان قبیله ای، گویی در انتظار پرتاب به سوی 

دیگراندیشان و دیگرباوران زنگار زده بودند.
یکی از علت هایی که باور به »بی هدفی دموکراسی« 
و حتا در یک رابطه دیگر باور به استقالل گریزی را 
سیاسی  روزمرگی  به  انسان ها  ابتالی  می سازد،  سهل 
افت  به دلیل  سیاسی  روزمرگی  به  ابتال  می باشد. 
جهانی و ملی خیزش های دموکراسی خواهی و عروج 
انسان ستیزی و بدویت خونین در سیمای جریان های 
تروریستی با شعار های دینی بیش از پیش همه جا گیر 
می شود. )بحث ارزش ستیزی و بالطبع استقالل گریزی 
را می گذارم به جای دیگر(، اما در همه حال، نباید از 
جدال با آنانی که دموکراسی را به چارچوب بی قواره 
می دهند،  تقلیل  سومی   »جاعل« جهان  نخبگان  تبارز 

اجتناب کرد.
منادیان »بی هدفی دموکراسی«، حاکمیت مردم را از 
باید  آن  در  که  مداوم  و  هدفمند  پربار،  فرایند  یک 
»انسان از خود بیگانه شده« به انسانیت خود پی ببرد 
برای سرنوشت خود تصمیم  دانش  و  پایه خرد  بر  و 
است  اوضاعی  چنین  در  می سازند.  تهی  بگیرد، 
پی  در  اجتماعی،  متبلور  جایگاه  فاقد  توده های  که 
بهترین  در  یا  و  می شوند  روان  سیاسی«  »جاعالن 
این  و  می یابند  تقلیل  بی اراده  تماشاگران  به  حالت 
دقیقا همان متن اجتماعی است که در آن، به سخن  
بیمار،  روان های  بر  غریزی«  »جعل کاران  آرنت  هانا 
و  اراذل  سنگدل«  و  خرافی  زودباور،  »ذهنیت های 
اوباش کنده شده از پایگاه های طبقاتی تکیه می کنند. 
مضحک  ژست های  با  وقتی  سیاسی  بی قوارگی  این 
و  دوپارگی  شود،  عجین  قبیله گرایی  شرم آور  و 
خنثاصفتی باور نکردنی ای را در برخورد با ارزش های 
سیاسی و انسانی به نمایش می گذارد. این کژ پنداری 
و کژ کرداری نه تنها در گفتار ها و رفتار های سیاسی 
میان  قبیله و ملت،  میان  برنامه ریزی های سرگردان  و 
آزادی خواهی و روزمرگی متبارز می شوند بل زمانی 
گسست  از  پر  جوامع   )context( بافتمان  در  که 
رفتار های روزمره  و  بیابند، در پوشش  اجرایی  زمینه 
سیاست بازان جوامع مبتال به ثنویت ساختاری، بازتاب 
خنده آور- دردآوری می یابند. روزگاری مقاله ای در 
8صبح نوشته بودم زیر عنوان »در این گریه ی بزرگ«؛ 
»گریه ی  را  مقاله  عنوان  این که  میان  هم  زمان  همان 
مانده  بزرگ« بگذارم سرگردان  یا »خنده ی  بزرگ« 

بودم؛ امروز هم چنین است.
وقتی به منظره ی کریه و شرم آور آنچه بر ما می گذرد 
اجتماعی،  متن  این  بر  فرودآمده  مصیبت  از  می نگرم، 
به جز  می شوم.  وحشت زده  و  مضطرب  پیش  از  بیش 
و  زور  بر  مبتنی  روابط  و  اجتماعی  سترون  ساختار 
دیگر  اجتماعی  متن  کدام  بی پایان،  نفرت  و  خشونت 
چنین  همیشگی  مکررات  تکرار  بستر  به  می تواند 
فتنه  دورویی،  و  ریا  ارتقای  شود.  تبدیل  مضحکه ای 
و توطیه، به ذات و معنای سیاست های حاکم بر چنین 
و  خوپذیر  انسان  که  چرا  می شود،  سهل  جوامعی 
ساده اندیش به مشکل می تواند به فرایند تبلور جایگاه و 
کسب معرفت شهروندی و به هویت خویش به مثابه فرد 
پی ببرد. آنچه در واقعیت سرزمین افغانستان می گذرد، 
این است که سیاست در دستگاه های بیهوده ی مجریان 
و  تسلیم  سرگردانی،  و  حیرانی  روزمرگی،  به  آن 
سیاست،  حالی که  در  است.  یافته  تقلیل  واپس زدگی 
او  و رهایی  انسان  تحقق سعادت  برای  تالش هدفمند 
از قید و بند های وابستگی و بی عدالتی می باشد. وقتی 
متن ها و روابط اجتماعی گسست بر می دارند و جامعه 
و  می ماند  گیر  ساختاری  چندگانگی های  گرداب  در 
می شود،  مبتال  تمدنی  و  فرهنگی  ابتذال  به  نهایت  در 
زوال  به دلیل  و  می رود  بین  از  بالندگی  و  زایندگی 
مستعد  همیشه  »جامعه ای  چنین  ارزشی،  و  فرهنگی 
بدانجا  تا  است  مدعی  یک شخص  بی مطالعه  پذیرش 
که یک عقل باخته ی مدعی نبوغ، پیوسته بخت آن را 
شود.«  پذیرفته  جامعه ای]  چنین  بافتمان  [در  که  دارد 

)هانا آرنت(
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تراژدی- کمدی که نمی شود از کنار آن ها گذشت. 
چرا که هر انسانی که به دلیل جغرافیایی و یا اجتماعی 
از  گریز  توان  می گیرد،  قرار  حوادثی  چنین  متن  در 

آن را ندارد.
از  بسیاری  در  امروز  که  آنچه  میان  می کنم  گمان 
وقوع  به  ما  کشور  در  اسالمی  به ویژه  کشور های 
سی ساله  مذهبی  جنگ های  دوران  با  می پیوندد، 
اروپا3  بیشتر همسانی وجود دارد تا با منازعات آغاز 
و  امریکایی  پروتستانت  حلقه های  میان  بیستم  قرن 
منظر  از  چه  اگر  مدرن.  و  ترقی خواه  جریان های 
گفتمان دینی و مدرنیته، می توان شباهت هایی را نیز 
بزرگ  امروزی در ساحت  میان واکنش های خونین 
فوندامنتالیستی  جنبش های  با  اسالمی   کشور های 
نوع  و  مسلط  گفتمان  به دلیل  اما  کرد  پیدا  یاد شده 
سرزمین ها  این  در  که  توده ای  و  خونین  تنش های 
امروز در جریان است، این خیزش های خونین، بیشتر 
هم مانندی با جنگ های مذهبی اروپایی قرن هفدهم 

دارند.
با  رهبران آن  و  اجتماعی  بی قوارگی  این  دگردیسی 
پیوست،  وقوع  به  هفدهم  قرن  اروپای  در  که  آنچه 
بیشتر در وابستگی ساختاری جوامع و نخبگان فکری 
امروزی با نظام مسلط جهانی به مشاهده می رسد. در 
به گونه  کشور ها  معاصر،  جهانی  سرمایه داری  نظام 
با »مرکز« وابسته می باشند علی رغم آن که  ساختاری 
منظر،  یک  از  نظامی   چنین  در  ملی  دولت های 
صاحب حق حاکمیت ملی به عنوان بازیگران سیاست 
اروپای  حالی که  در  می باشند.  داخلی  و  بین المللی 
دوران »جنگ های مذهبی سی ساله«، آغاز جنبش های 
اصالح دینی و شاید هم نوعی ناسیونالیسم ابتدایی را 
است  این  در  دیگر  تفاوت  می گذاشت.  نمایش  به 
که بخشی از نخبگان امروزین کشور های اسالمی  با 
آشنایی به مقوالت و رویکرد های مدرن و هم چنین 
حاشیه های گفتمان مدرن، ناگزیر می شوند به ارزیابی 
دست  یک  از  که  بپردازند   )Objekt( موضوعی 
است  زده  جا  در  پیش  قرن  چند  در  آن  از  بخشی 
ساختاری  به گونه  آن  از  بخشی  دیگر  دست  از  و 
شامل نظام جهانی و به سخنی »پیرامون« نظام جهانی 
با  مدرن  گفتمان های  انطباق  این رو،  از  می باشد. 
حاشیه های  و  هفدهمی   قرن  ساختاری  ته مانده های 
قلم  این  صاحب  نیست.  آسان  بیست ویکمی   قرن 
تیوریک  این سرگردانی  از  مبرا  را  خویشتن خویش 

نمی داند.

استقالل طلبی  و  دموکراسی خواهی  پیکارهای  وقتی 
در کشور و جامعه ای که در آن دموکراسی به مثابه 
وجود  است،  نیافته  استقرار  اجتماعی  و  سیاسی  نظام 
سرنوشت  به  کشورها  این گونه  مردم  باشند،  نداشته 
چنین  در  اگر  حتا  می شوند.  مبتال  اندوهباری 
باشد،  میان  در  هم  دموکراسی  از  سخن  جامعه ای 
تبدیل می شود که در آن  به مضحکه ای  دموکراسی 
بر مردم  از حاکمیت مردم نشانی نیست؛ زوربارگان 
را  جامعه  گستره ی  می کنند؛  ستم  دموکراسی  نام  به 
فرا  سیاسی ای  پوچ هوچیگران  و  بی معنی  احساسات 
و  طلبانه  عدالت  خواست های  به جای  که  می گیرد 
نهادینه سازی دموکراسی با تکیه بر مردمی  که باید در 
می داشتند،  حضور  خواهی  دموکراسی  مصاف های 

اراده های فردی شان را می نشانند. 
در واقعیت »پیرامونی«1  افغانستان ساختار های جمعی 
و روابط برخاسته از آن ها طوری است که مردم در 
گیر  »جامعه«2   به  »جمعیت«  از  گذار  تنش های  میان 
و  طبقاتی  پایگاه  فاقد  که  مردم  توده های  و  مانده اند 
بالطبع روابط طبقاتی برخاسته از آن به مفهوم متداول 
مانند جوامعی که در آن ها طبقات اجتماعی متبلور اند 
شهروندی  آگاهی  و  هویت  صاحب  نهایت  در  و 
می شوند  روان  نخبگانی  و  رهبران  پی  در  می باشند، 
که »جمعیت« را در مسیر هایی که منافع محدود قشری 
آن ها ایجاب می کند، رهبری می کنند. به سخن دیگر، 
به  اجتماعی  اقشار  در جامعه ای که در آن طبقات و 
چشمداشت  باشند،  نیافته  تبلور  آن  متداول  مفهوم 
طبقاتی  آگاهی  آن  از  باالتر  و  طبقاتی  همبستگی 
بی مورد است؛ زیرا آن چیزی که باید جایگزین وضع 
هنوز حضور  می شد،  مسلط  جانب  عنوان  به  موجود 
ساختاری نیرومند نیافته است و آنچه که باید به پدیده 
جنبی جامعه بدل می شد، علی رغم گسست های ژرفی 
که به آن مبتال شده است، دست کم در ذهن و باور 
انسان ها هنوز هم بخش مسلط را تشکیل می دهد؛ در 
ساختار های  و  جامعه  دوگانگی،  این  حضور  نتیجه 
این  می سازد.  ناموزون  پیش  از  بیش  را  آن  فکری 
واقعیت دو چهره، یعنی اندکی رویکرد های مدرن و 
اندکی هم سنت و در واقعیت هم این و هم آن و یا 
را  بی قواره ای  و دوگانگی  دوالیسم  آن،  نه  و  این  نه 
در  را که  نخبگان آن ها  و  مردم  موجب می شود که 
گستره ی آن قرار می گیرند، بیش از پیش به بازیگران 
فرایند هایی در قرن  تبدیل می کند. چنین  مضحکه ها 
بیست و یکم بیشتر غم نامه های خنده آور است؛ نوعی 

 رنگین دادفر سپنتا

بافتمان جامعه ازهم گسیخته 
و »جعل کاران غریزی« 

ادامه در صفحه 6

آه از این قوم ریایی که در این شهر دوروی
شفیعی کدکنیروز ها شحنه و شب باده فروشند همه

یکی از علت هایی 
که باور به »بی هدفی 
دموکراسی« و حتا در 

یک رابطه دیگر باور به 
استقالل گریزی را سهل 

می سازد، ابتالی انسان ها 
به روزمرگی سیاسی 

می باشد. ابتال به روزمرگی 
سیاسی به دلیل افت 

جهانی و ملی خیزش های 
دموکراسی خواهی و 

عروج انسان ستیزی و 
بدویت خونین در سیمای 
جریان های تروریستی با 
شعار های دینی بیش از 
پیش همه جا گیر می شود.
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می گذارند. 
کردن  زندگی  به  باوری  چنین  در  دموکراسی  گفتمان 
به سان بره های رام »جورج اورول« در »قلعه حیوانات« و 
تالش برای ارتقای این شیوه زندگی به فرهنگ، به گونه 
به  نسبت  کینه توزی  و  سیاسی  زورباوران  با  همخویی 
توده ای سازی  می یابد.  تقلیل  هماوردان  حتا  و  هم نوعان 
چنین فرهنگی، موجب سیاست گریزی و تقلیل سیاست 
می شود،  نخبگان  و  رهبران  جایگاه  مشروع سازی  به 
روند های  و  می شود   )Populism( عام پسند  سیاست 
ورای  می بودند،  دموکراتیک  باید  که  تصمیم گیری 
مشارکت های حقیقی تحقق می یابند. مشارکتی هم اگر 
از  سرشار  جایی  تا  بپیوندد،  وقوع  به  سیاسی  فرایند  در 
تقلب و جعل و مشروع سازی آن به کمک افکار قبیله ای 
سیاسی  آوردگاه های  در  قهرآمیز  حضور  و  خشونت بار 
می شود که از فرایند مشارکت دموکراتیک به جز شبحی 
سیاست  که  است  پهنه ای  چنین  در  نمی ماند.  جای  در 
پیشگامان  از  برخی  چراکه  شود،  اوباش پسند  باید  حتا 
مجری سیاست به فرهنگ اراذل و اوباش مبتال می باشند. 
و چنین توده پسندی ای، برات و حواله مشروعیت روند 
تهی سازی جامعه از روح همبستگی، بر بنیاد ارزش های 
انسانی و هم باوری های سیاسی می شود و چنین گرایشی 
برای  شود  برهانی  خود،  حالت  بد ترین  در  می تواند 
»آرمان شهر  برای تحقق  انسان گرایی و تالش  با  دشمنی 

مشخص« )بلوخ(. 
همه رویکرد ها و فعل و انفعاالت اجتماعی، از این منظر، 
جمله  آن  از  می یابند؛  تقلیل  روزمره  »تصادف های«  به 
رویکرد های انتقادی و آزادی خواهی جمعی نیز با چنین 
سرنوشتی مبتال می شوند. در این چاه ویل، به گونه مستمر 
و مداوم آیات تسلیم و گریز بر انسان ها فرود می آیند و 
دنیا به ماتم سرای فرار و »اجتناب از تفکر« تقلیل می یابد؛ 
همه روزه حادثه های خونین به وقوع می پیوندند و بسیاری 
گمان می کنند که با تصادف ها سروکار دارند، چرا که به 
»صغارت خودکرده« )کانت( خود خو کرده اند و انسان 
خردمند را قادر به شناخت و ارایه راه حل نمی دانند. در 
حالی که به سخن هگل »نگاه فلسفی به جز این که آنچه 

را که تصادفی است، بزداید، مقصد دیگری ندارد.«

پانوشت:
بیان  معنی  به  این جا  در  »پیرامونی«  اصطالح   -1
با  سوم(  )جهان  پسااستعمار  کشور های  میان  رابطه 
سرمایه داری  نظام  در  کاپیتالیستی  پیشرفته  کشور های 
از  برخی  و  ارتقای چین  با  که  این  با  می باشد.  جهانی 
کشور های شرقی و جنوب شرقی آسیا و نزدیکی آن ها 
به نظام سرمایه داری جهانی در رابطه کمی قدرت میان 
»مرکز« )کشور های سرمایه داری پیشرفته( و »پیرامون« 
دگردیسی های رونما گردیده است اما روابط قدرت در 

نظام جهانی از منظر ساختاری و کیفی دچار دگرگونی 
است.  نشده  کرد،  صحبت  پارادایم  تغییر  از  بتوان  که 
از  بعد  اکادمیک  حلقه های  در  چه  اگر  تیوری ها  این 
آن که در دهه هفتاد قرن بیستم در کانون گفتمان های 
علمی قرار گرفته بودند، به حق دیگر از آن محبوبیت 
جهان  در  قدرت  روابط  بیان  در  اما  نیستند  برخوردار 
کنونی، به باور من، هنوز هم می شود از آن ها بهره گیری 
کرد. در این باره چند اثر دارای اهمیت ویژه می باشند. 

به گونه مثال:
 Frank, Andre Gunder and Barry
 K. Gills: The World System: Five
 Hundred Years or Five Thousand?
1996, Routledge

 Frank, Andre Gunder: Abhängige
 Akkumulation und Unterentwicklung.
Suhrkamp :Frankfurt 1. Aufl. 1980

 Amin, Samir: Die ungleiche
 Entwicklung. Essay über die
 Gesellschaftsformationen des
 peripheren Kapitalismus, Hoffmann
und Campe 1975

 Wallerstein, Imannuel: Das
 moderne Weltsystem. Die Anfänge
 kapitalistischer Landwirtschaft und
 die europäische Weltökonomie im 16.
 Jahrhundert, Syndikat, Frankfurt am
Main/Promedia, Wien
دست کم،  کتاب ها  این  از  می دانم،  من  که  جایی  تا 
در  است.  شده  ترجمه  فارسی  به  امین  سمیر  کتاب 
مورد این که آیا کتاب های والرشتاین و فرانک نیز به 
به  آثار  این  تمام  اما  نمی دانم.  شده اند،  ترجمه  فارسی 
زبان انگلیسی هنوز هم از منابع مهم در زمینه پژوهش 

تیوری ها و سیاست های توسعه می باشند.
 )Ferdinand Tönnies  ( تونیز  فردیناند    -2
اثر  بود.  آلمانی  اقتصاددان  و  فیلسوف  جامعه شناس، 
 )Gemeinschaft( کالسیک او زیر عنوان جمعیت
بار در سال  و جامعه )Gesellschaft( برای نخستین 
1887 انتشار یافت. با این که جامعه شناسان مارکسیست 
باور  به  اما  اثر معطوف نمی دارند  به این  توجه الزم را 
فکری  و  ساختاری  ویژگی های  شناسایی  در  من 
جمعیت ها و مشروعیت های حاکم بر آن ها در مقایسه 
با جوامعی که در آن ها طبقات اجتماعی تبلور یافته اند 
اهمیت  از  می گردند،  بنیاد  دیگر  طور  مشروعیت ها  و 
خاص برخوردار است. معادل سازی برای اصطالحات 
اشکال  از  عاری  »جامعه«  و  »جمعیت«  به گونه  آلمانی 
نیافتم. شنیده ام که  اما من معادل های بهتری  نمی باشند 
من  اما  است  شده  ترجمه  فارسی  به  ارزشمند  اثر  این 
تا کنون ندیده ام. )متن دجیتالیزه شده این کتاب را به 
آسانی می شود از کتابخانه های آلمان به دست آورد( 

چاپ ششم این اثر زیر عنوان ذیل انتشار یافته است :
 Gemeinschaft und Gesellschaft,
 Grundbegriffe der reinen Soziologie,
.6. Auflage, Berlin 1926

سراسر   )1648-1618( ساله  سی  جنگ های  در   -3
در  که  فراگرفتند  خونینی  جنگ های  را  اروپا  قاره 
مذهبی  جنبش های  شدند.  قربانی  انسان  میلیون ها  آن 
نیرو های  و  امپراتوری ها  و  کاتولیکی  و  پروتستانی 
اگر چه  افتادند.  به جان همدیگر  فیودالی مدافع آن ها 
سال  در  ویستفالیا  صلح  پیمان  امضای  با  جنگ ها  این 
1648 ظاهرا به پایان رسیدند، و این پیمان بنیان حقوق 
این  خونین  پس لرزه های  اما  نهاد  را  نوین  بین المللی 

جنگ ها تا دهه ها جان بسیاری از انسان ها را گرفتند.
 4-Schumpeter, Joseph:   
 Kapitalismus,  Sozialismus und
Demokratie, Bern 1952

با  پوچی  و  بیهودگی  اجتماعی،  گستره ی  چنین  در 
زبان های بران و کلمات قاطع ابراز می شوند؛ کنش های 
سرزمین  و  حیرانی  وادی های  چنین  بازیگران  مضحک 
می یابند  ارتقا  جمعی  مشغله ی  به  اجتماعی  بی حاصل 
نمایش های  مجریان  به  خود  قربانی،  انسان های  و 
این  که  آنچه  کردن  عملی  در  می شوند.  مسخ  بی معنی 
»جانیان کوچک« )فروغ فرخزاد(، خود را در آن محق 
است  نهفته  آرنت(  )هانا  هراسناکی«  »قاطعیت  می دانند، 
به  توسل  با  خشونت  و  کشتار  همه  این  آن،  بدون  که 
یابند.  تحقق  نمی توانستند  خونین  اعمال  و  قاتل  کلمات 
بازیگران کوچک این تیاتر های خفت و ساده لوحی، در 
بازی های  این  کارگردانان  اصلی  قربانیان  خود  فرجام، 
به  که  آنچه  اجرای  در  چه  اگر  بود،  خواهند  مخوف 
کنند.  عمل  بی مانندی  تعصب  با  می شود،  سپرده  آن ها 
نابخردی  و  مرکب  جهل  اجتماعی  متن های  چنین  در 
و جاذبه ی  اجتماعی خریدار  به گونه صورتبندی  جمعی 
چنین  در  سیاسی  کوتوله های  که  چرا  دارند،  بی پایان 
جوامعی خویشتن را بخشی از پیل تنان جمعی می پندارند 
را  انسان  رهایی  و  آزادی  زندگی،  باروی  بر  هجوم  و 
بازی  این  نمونه  که  است  این  نه  مگر  می انگارند؛  هنر 
رعب انگیز، در قتل بی رحمانه »فرخنده« توسط اراذل و 
این کیفر دهندگان در واقعیت  به نمایش درآمد.  اوباش 
از بزهکاری جمعی خود می گریزند و در چنین گریزی 
است که همواره می شود دست به جنایت های کوچک 
و بزرگ زد. انسانی که از انسانیت خود تهی شده و در 
شده  مسخ  خود  فردیت  دشمن  به  اجتماعی  روابط  متن 
به  و  بی معنی  اشیای  به  دیگر  انسان های  تقلیل  با  باشد، 
خود  حضور  به  نابودی،  سزاوار  و  نفرت انگیز  دشمنان 
این کار را می کند  با قلم و تصویر  معنی می دهد. یکی 
انسان  است،  یکی  هدف  اما  خشن تر  ابزار  با  دیگری  و 
دشمن شده با انسانیت خود، با خاموش کردن و در نهایت 
نابود کردن کسانی که وی آن ها را دشمن می پندارد و یا 
دست کم با بی حرمتی به حریم انسانیت آنان است که به 
ملتهب و دشمن پرور خود آرامش می دهد. چنین  روان 
ابتذال  به  انسان های روان پریشی در آغوش جوامع مبتال 
تایید می شوند، چرا که رویکرد های خشونت زای شان به 
آسانی توده ای و جمعی می شود. در چنین حالت هایی، 
کلیت  متن  واقعیت،  در  جمعی،  ابتذال  آغوش های 
و  حیران  چشم های  آن  در  که  است  »جمعیت« هایی 
به هم پیوسته،  از جمع  را بخشی  تلخکام، خود  روان های 
چنین  اجتماعی  بستر  در  می پندارند.  همباور  و  همخون 
کاستی  ناراستی،  که  است  به هم پیوسته  گروه های 
اخالقی و دوپارگی شخصیتی و جمعی خریداران بیشتر 
دل بستگان  و  می گریزند  همدلی  از  هم باوران  می یابد. 
متن های  در  آن  انطباق  و  نولیبرالیسم  به  ایمان آوران  و 
»جمعیت« ها، بی دانشی و پوچ باوری خویش را به نمایش 

از  قبل  نکنید:  اعتماد  دشمن تان  به 
تشخیص  اول  نکنید،  اعتماد  آن که 
دهید که فرد مذکور دشمن شماست 
که  را  کسی  نشوید.  دل  دو  خیر.  یا 
پنج شنبه دشمن خطاب می کنید، روز 
دوست  بهترین  به عنوان  دوباره  جمعه 
خود به محفل ختم دعوت نموده با او 

قرارداد امنیتی امضا نکنید. 
دشمن  نکنید:  اعتماد  دوست تان  به 
رویش  نباید  می فهمد  هرکس  که  را 
اعتماد کرد. اصل کسی که نباید هیچ 
دوست تان  کرد،  اعتماد  او  به  وقت 
است. نزدیک ترین دوست آدم وقتی 
بلند  را  سرش  کند،  ایجاب  منافعش 
و  می ایستد  آدم  درکنار  می گیرد، 
بعدی اش  مسوولیت  »بزن،  می گوید 
به پای من.« وقتی شما زدید، آن وقت 
از  آرام  و  می گیرد  پایین  را  سرش 
باقی  »زدگی«  شما  می رود.  شما  کنار 
برابر عمل تان  می مانید و مجبورید در 

پاسخگو باشید. 
آن  برادری  نکنید:  اعتماد  برادرتان  به 
برادری سابقه نیست که شما قصه آن 
را در داستان ها شنیده اید. امروز که به 
می شود.  ناراض  ندهید،  باج  برادر تان 
خدا از ناراضی برادر نجات دهد. وقتی 
اینچه  شش  بمب  یک  شد،  ناراض 
و  می کند  جاسازی  خود  یخن  در  را 
می گردد.  کوچه  به  کوچه  دنبال تان 
را دوست  ادعا کرد که شما  اگر  حتا 
دارد و فقط می خواهد از پیشانی شما 
بوسه بگیرد، باز هم اعتماد نکنید. چه 
ضرور که برادر پیشانی آدم را ببوسد؟
و  ما  همه  نکنید:  اعتماد  کس  هیچ  به 
شما می دانیم که شرایط خراب است. 
وقتی دوست آدم آن طور باشد، برادر 
باقی  کسی  چه  باشد،  طور  این  آدم 
اعتماد  او  به  جمع  دل  با  آدم  می ماند 
کند؟ مردم چین هم یک قسم هستند 
که آدم هیچ نمی فهمد خنده می کنند 
یا گریه. بهتر است کال دست از اعتماد 
و اعتماد  بازی بکشید و تا روشن شدن 
اعتماد  برای  هنوز  کنید.  صبر  هوا 

کردن وقت زیاد داریم. 

به کسانی 
که نباید اعتماد کرد

دای چوپانی

از صفحه 5
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امشب	آخرین	دیدار	فصل	فوتبالی	اروپا	در	ورزشگاه	برلین	
که	در	آن	دو	تیم	بارسلونای	اسپانیا	و	 برگزار	می	شود،	جدالی	
کسب	آخرین	جام	فصل	فوتبالی	اروپا	 یوونتوس	ایتالیا	برای	

در	برابر	هم	قرار	می	گیرند.
ترتیب	 به	 شدند	 موفق	 نیمه	نهایی	 در	 یوونتوس	 و	 بارسلونا	
از	سد	بایرن	مونیخ	آلمان	و	ریال	مادرید	بگذرند	و	پای	به	

دیدار	پایانی	فوتبال	باشگاهی	اروپا	بگذارند.
گرچه	 دو	تیم	در	بهترین	شرایط	فوتبالی	خویش	قرار	دارند	و	ا
کاتاالن	ها	)بارسلونا(	 کاغذ،	بسیاری	از	چانس	باالی	 روی	
واقع	 به	 اما	 می	گویند،	 سخن	 دیدار	 این	 در	 پیروزی	 برای	

گذشت. نمی	توان	از	»بانوی	پیر	ایتالیا«	به	راحتی	
کشورهای	شان	موفق	 هر	دو	تیم	امسال	در	لیگ	های	داخلی	
کسب	هر	دو	جام	ممکن	شدند،	در	اللیگا	تیم	بارسلونا	 به	
و	 سوارز	 »مسی،	 خود	 آتش	 خط	 زهردار	 مثلث	 به	 اتکا	 با	
و	 قهرمان	شدند	 ریال	 به	 نسبت	 فاصله	 امتیاز	 دو	 با	 نیمار«	
کوپادل	ری	)جام	حذفی	اسپانیا(	به	لطف	 در	دیدار	پایانی	
کرد	و	قهرمان	 درخشش	همین	مثلث	بر	آتلتیک	بیلبائو	غلبه	

شد	و	امشب	به	دنبال	سومین	جام	فصل	خود	می	باشد.
در	سوی	مقابل،	اما	یووه	به	یکه	تاز	فوتبال	ایتالیا	تبدیل	شده	
به	 را	 آ	 قهرمانی	سری	 پیاپی	 برای	چهارمین	فصل	 و	 است	
دست	آورد	و	در	دیدار	پایانی	جام	حذفی	هم	مقابل	التزیو	
برلین	 در	 امشب	 و	 دوگانه	شد	 کسب	 به	 موفق	 و	 پیروز	شد	

به	دنبال	تکمیل	سه	گانه	خود	می	باشد.
بررسی	هشت	فصل	از	نه	فصل	اخیر	لیگ	قهرمانان	اروپا	به	
خوبی	می	تواند	تمثیل	کننده	موفقیت	های	بارسلونا	در	اروپا	
ریال	 از	فصل	قبل	)که	 به	غیر	 این	فصول	 باشد،	در	تمامی		
بارسا	 خود	 یا	 شد(	 قهرمان	 آتلتیکو	 مقابل	 برتری	 با	 مادرید	
که	در	مراحل	حذفی	 قهرمان	شده	است	و	یا	هم	تیم	هایی	
کاتاالن	ها	را	از	پیش	رو	برداشته	اند،	سه	بار	خود	 این	جام،	
بارسا	قهرمان	شده	است،	تیم	های	منچستریونایتد،	چلسی،	
اینترمیالن	و	ای	سی	میالن	هم	همگی	موفق	 بایرن	مونیخ،	
که	در	مراحل	حذفی	برابر	بارسا	پیروز	شوند	و	البته	 شده	اند	
بارسلونا	در	هر	سه	فاینل	قبلی	خود	پیروز	بوده	است	)دو	بار	

مقابل	منچستر	یونایتد	و	یک	بار	هم	مقابل	آرسنال(.
اما	یوونتوس	برای	اولین	بار	پس	از	سال	2003	به	این	دیدار	
رسیده	است،	آخرین	قهرمانی	این	تیم	هم	سال	1997	مقابل	

دورتموند	به	دست	آمده	است.
کشورشان	 فوتبال	 اصلی	 معرف	 کنون	 ا هم	 تیم	 دو	 این	 اما	
کادمی	الماسیا	 که	با	سیستم	برخاسته	از	آ هستند.	تیم	بارسا	
را	 دنیا	 فوتبال	 کا«	 تا »تیکی	 یعنی	 بارسا(	 پایه	 )تیم	های	
در	 جدیدی	 عصر	 پایه	گذار	 حتا	 و	 است	 ساخته	 متحول	
که	اسپانیا	 کتیک	بوده	 فوتبال	اسپانیا	شد	و	بر	پایه	همین	تا
به	 جهان	 و	 اروپا	 فوتبال	 اخیر	 جام	 چهار	 از	 جام	 سه	 در	
جهانی	 جام	 و	 	2012 و	 	2008 )یورو	 است	 رسیده	 قهرمانی	

.)2010

برگزار	 کابل	 در	 افغانستان	 ورزش	 و	 زنان	 همایش	 اولین	
شد.

بیست	و	هشت	 زنان	 ورزش	 نمایندگان	 همایش	 این	 در	
و	 دست	آوردها	 روز	 سه	 مدت	 به	 افغانستان	 والیت	
چالش	های	پیش	روی	فعالیت	های	ورزشی	خویش	در	

گفتگو	قرار	دادند. والیات	را	مورد	بحث	و	
المپیک	 کمیته	ملی	 و	 تربیت	بدنی	 ریاست	 	مسوولین	
بررسی	 را	 همایش	 این	 برگزاری	 از	 هدف	 افغانستان	
به	 رسیدگی	 و	 افغانستان	 والیات	 در	 زنان	 ورزش	 رشد	

کرده	اند. مشکالت	آنان	عنوان	
که	 است	 زنان	 ورزش	 برای	 عمومی		 همایش	 اولین	 این	
المپیک	 و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 فعالیت	 سال	 	14 از	

افغانستان	بدین	سو	برگزار	می	شود.
و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 پیشین	 رییس	 مراسم	 این	 در	
ورزش	حضور	داشت	و	در	سخنانی	به	مشکالت	موجود	

کشور	پرداخت. در	عرصه	ورزش	زنان	در	
تربیت	 ریاست	 زمام	 این	 از	 پیش	 که	 اغبر	 محمدظاهر	
عمده	ترین	 است،	 داشته	 عهده	 بر	 را	 ورزش	 و	 بدنی	
پای	بندی	 را	 افغانستان	 در	 زنان	 ورزش	 فراروی	 مشکل	
که	در	طول	قرون	اخیر	بر	 کرد	 به	رسوم	و	عنعناتی	عنوان	

کم	شده	است. کشور	حا
به	گفته	وی،	در	این	میان	مردان	بیشتر	از	هر	قشر	دیگری،	
گرفتن	حقوق	 که	با	نادیده	 مسوول	هستند،	به	این	دلیل	
این	قشر	در	درون	جامعه	 از	حضور	 زنان،	مانع	 اساسی	

شده	اند.
و	 بدنی	 تربیت	 ریاست	 سرپرست	 حسنی،	 جان	علم	
همه	 زمانی	که	 تا	 داشت،	 اظهار	 سخنانی	 در	 نیز	 ورزش	
به	 زنان	 دستیابی	 برای	 واحد	 مشت	 یک	 به	صورت	
به	 زنان	 فراروی	 مشکالت	 برندارند،	 گام	 حقوق	شان	

قوت	خود	باقی	خواهند	ماند.
ورزش	زنان	در	طول	سال	های	اخیر	علی	رغم	شعارهای	

و	 فتنس	 اندام،	 پرورش	 رقابت	های	 دوره	 دهمین	
انتخاب	آقای	عضالت	افغانستان	برگزار	شد.

در	این	رقابت	ها	بیشتر	از	سه	صد	ورزشکار	از	28	والیت	

گفت:	جدایی	رونالدو	از	 سرمربی	جدید	رئال	مادرید	
که	من	رونالدوی	آماده	و	بدون	 مادرید	شایعه	است	چرا	

حاشیه	را	الزم	دارم.
رافائل	بنیتس،	سرمربی	اسپانیایی	و	جدید	رئال	مادرید	
برای	 قدرتمند	 تیمی		 ساختن	 دنبال	 به	 	 حاال همین	 از	

فصل	بعد	است.	
کریستیانو	رونالدو	 رافائل	بنیتس	درباره	احتمال	جدایی	
کلیدی	رئال	مادرید	 گفت:	به	عقیده	من	رونالدو	ستاره	
این	 ندارم	 مادرید	دوست	 رئال	 مربی	 به	عنوان	 و	 است	
بازیکن	بزرگ	را	از	دست	بدهم.	البته	همیشه	شفاف	و	
راحت	حرف	زده	ام	و	دلیلی	ندارد	برای	جلب	رضایت	
قرار	 گر	 ا نیاورم.	 زبان	 بر	 را	 اصلی	خودم	 رونالدو	حرف	
است	رونالدوی	پرحاشیه	از	رئال	مادرید	برود	من	هم	از	

که	 ایتالیا	 فوتبال	 خاص	 سیستم	 به	 اتکا	 با	 یوونتوس	 اما	
طول	 در	 ایتالیایی	ها(	 خاص	 دفاعی	 )سیستم	 »کاتانچیو«	
گذاشته	 فصل	جاری	فوتبالی	فوق	العاده	از	خود	به	نمایش	
مادرید	 ریال	 و	 کو،	دورتموند	 مونا تیم	های	 با	 مقابله	 است،	
ک	است،	اما	این	تیم	ها	 به	تنهایی	خود	برای	هر	تیمی		ترسنا

گردان	ماسیمیلیانو	آلگری	شده	اند. همه	قربانی	شا
بررسی	 نقطه	 به	 نقطه	 به	صورت	 را	 تیم	ها	 این	 گر	بخواهیم	 ا
کنیم،	در	خط	دفاعی	هر	دو	تیم	عالی	بوده	اند،	در	بارسای	
جرارد	 می	ایستد،	 دروازه	 درون	 آلمانی	 »تراشتگن«	 اروپا	
پیکه،	دنی	آلوز	و	ماتیز	جرمی،	ثبات	خاصی	به	این	خط	
ضعف	 نقطه	 داده	اند،	 دفاعی	
حمالت	 ضد	 در	 اما	 آن	ها	
برق	آسای	حریف	مشهود	است،	
کند	)به	 که	این	بازیکنان	 جایی	
غیر	از	آلوز(	به	مشکل	می	خورند.
دفاعی	 خط	 مقابل	 سوی	 در	
است	 سال	 چند	 تنها	 نه	 یووه،	
که	 می	کنند	 کار	 هم	 کنار	 در	 که	
نیز	 ایتالیا	 دفاعی	 دیواره	 حتا	
متشکل	 سه	نفره	 خطی	 هستند،	
کیه	 و	 گلی	 بارزا »بونوچی-	 از	
که	در	مواقع	نیاز	»پاتریس	 لینی«	
اورا«	هم	این	دیواره	را	چهار	نفره	می	سازد،	پشت	این	دیوار،	
بهترین	 تنها	 نه	 بسیاری	 زعم	 به	 که	 است	 ایستاده	 مردی	
را	 پا	 برخی	 که	 است	 دنیا	 فوتبال	 اخیر	 سال	 	20 دروازه	بان	
او	 تاریخ	می	نامند	و	 برترین	دروازه	بان	 را	 او	 گذاشته	و	 فراتر	

کسی	نیست	جز	»جیان	لوییجی	بوفون«.
تخریب	 بهترین	 از	 یکی	 »بوسکتس«	 میدان	 میانه	 در	
هر	 »اینیستا«	 و	 کتیچ«	 »را کنار	 در	 جهان	 فوتبال	 چی	های	
که	یک	خط	میانی	الزم	دارد	را	به	بارسا	تزریق	 آن	چیزی	
دوندگی	 تا	 رقبا	 توپ	 کردن	 خراب	 قدرت	 از	 کرده	اند،	

کتیچ	و	البته	هوش	و	ذکاوت	اینیستا. را
در	سوی	مقابل	در	ترکیب	خط	میانی	یووه	یکی	از	بهترین	
کنار	 بازی	سازهای	قرن	اخیر	جای	دارد	»آندره	آ	پیرلو«،	در	
او	یکی	از	آینده	دارترین	جوانان	فوتبال	جهان	ایستاده	است	
که	تورینی	ها	او	 »پل	پوگبا«	و	البته	بازیکن	دیگری	هم	است	
را	»شاهزاده	زنجفیلی«	صدا	می	زنند	و	او	»کلودیو	مارکیزیو«	
است	بازیکنی	با	هوش	و	نبوغ	منحصربه	فرد	در	پاسکاری،	

فضاسازی	و	البته	شوت	زنی.
سه	بازیکن	خط	حمله	دو	تیم	هم	فوق	العاده	هستند.	مثلث	
امسال	 ندارند،	 تعریف	 به	 نیازی	 که	 مسی	 و	 سوارز	 مسی،	
در	مجموع	رقابت	ها	این	سه	بازیکن	120	بار	دروازه	رقبا	را	

گذاشته	اند. فروریخته	اند	و	رکورد	جدیدی	بر	جای	
بدون	شک	در	این	مثلث	نمی	توان	از	نقش	غیر	قابل	انکار	

گول. کار	می	کند،	دریبل،	پاس	و	 گذشت،	او	همه	 مسی	
گرچه	قابل	مقایسه	 اما	مثلث	خط	حمله	بانوی	پیر	ایتالیا	ا
باال،	 سرعت	 و	 دوندگی	 جنگندگی،	 ولی	 نیست	 بارسا	 با	
آلوارو	 و	 ویدال	 آرتور	 وز،	 ته	 »کارلوس	 مثلث	 بارز	 مشخصه	
باشد	در	درون	محوطه	 گر	الزم	 ا که	 این	 و	 موراتا«	می	باشد	
که	 جزای	خود	نیز	به	دفاع	می	پردازند،	همان	مشخصه	ای	

مثلث	هجوم	بارسا	از	آن	بی	بهره	می	باشد.
به	هر	روی	امشب	چشمان	تمام	دنیا	به	چمن	سبز	ورزشگاه	
روند	 به	 بارسا	 آیا	 که	 شود	 دیده	 تا	 می	شود	 دوخته	 برلین	
ادامه	 اروپا	 فوتبال	 پایانی	 دیدارهای	 در	 خود	 فوق	العاده	
آخرین	 که	 	2006 سال	 مانند	 به	 برلین،	 این	که	 یا	 و	 می	دهد	
عنوان	فوتبال	ایتالیا	یعنی	قهرمانی	جهان	در	آن	رقم	خورد،	

صحنه	جوالن	مردان	سرزمین	»موزه«	خواهد	شد؟

است،	 شده	 داده	 سر	 مسوولین	 سوی	 از	 که	 نمادینی	
سنتی	 به	شدت	 رسوم	جامعه	 و	 تنگناهای	سنت	ها	 در	

افغانستان	بند	مانده	است.
به	 باید	 که	 آن	گونه	 نیز	 ورزش	 امور	 متولیان	 بین	 این	 در	
حداقل	 تا	 نکرده	اند	 عمل	 راستا	 این	 در	 خود	 وظیفه	
میزانی	از	نگرانی	های	خانواده	ها	را	مرفوع	سازند	تا	شاید	

شاهد	حضور	بیشتر	زنان	در	عرصه	ورزش	باشیم.
مناسب	 اختصاصی	 مکان	 و	 جمنازیم	 یک	 هنوز	
ورزش	زنان	در	اختیار	این	قشر	قرار	داده	نشده	است	و	
که	در	محوطه	ریاست	تربیت	بدنی	در	حال	 جمنازیمی		
کارهای	آن،	به	دلیل	 ساخت	می	باشد،	علی	رغم	تکمیل	

مشکالت	مالی	از	بهره	برداری	باز	مانده	است.
که	برای	 گر	واقعا	مسوولین	و	دولتمردان	به	شعارهایی	 بنا	ا
توسعه	ورزش	زنان	می	دهند،	پای	بندی	دارند	و	به	این	
گذاشته	 عمل	 میدان	 در	 پای	 باید	 دارند،	 باور	 شعارها	
را	 کشور	 در	 زنان	 ورزش	 روی	 فرا	 عدیده	 مشکالت	 و	
اخیر	 سال	های	 طول	 در	 که	 قشری	 باشد	 تا	 نمایند	 رفع	
180	مدال	 از	 بیشتر	 بین	المللی	 رقابت	های	مختلف	 در	
تنگنای	مشکالت	 در	 این	 از	 بیشتر	 آورده	اند،	 به	دست	

کم	بر	ورزش	افغانستان،	بند	نمانند.	 حا

بودند	و	در	سه	رده	سنی	نوجوانان،	 یافته	 کشور	حضور	
جوانان،	بزرگساالن	اندام	پرورش	یافته	خود	را	به	معرض	

گذاشتند. نمایش	
کشور،	 قهرمانی	 اندام	 پرورش	 رقابت	های	 در	 هم	چنان	
ورزشکاران	معلولین	و	معیوبین	نیز	حضور	یافته	بودند	و	
به	 قهرمانی	 عنوان	 کسب	 برای	 روز	 سه	 مدت	 طول	 در	

رقابت	پرداختند.
به	 هر	بخش،	 برتر	 ورزشکار	 رقابت	ها	27	 این	 پایان	 در	

تیم	ملی	پرورش	اندام	افغانستان	دعوت	شدند.

این	جدایی	استقبال	می	کنم	اما	رونالدوی	بدون	حاشیه	
را	دوست	دارم	و	دلم	نمی	خواهد	این	بازیکن	را	از	دست	

بدهم.

بارسلونا- یوونتوس؛ 90 دقیقه تا سومین جام
زش و زنان برگزاری اولین همایش ور

ورش اندام تیم ملی  پایان رقابت های پر

ونالدوی پرحاشیه استقبال بنیتس از جدایی یک ر
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تالش مشترک اسراییل و 
عربستان برای مهار ایران

مهلت پرداخت وام یونان 
تمدید شد 

سابق	 مقام	های	 که	 داده	 گزارش	 بلومبرگ	 خبری	 شبکه	
کنفرانسی	 اسراییلی	و	عربستان	سعودی	روز	پنج	شنبه	در	جریان	
فاش	 واشنگتن	 در	 خارجی	 روابط	 شورای	 اندیشکده	 در	
برای	 محرمانه	ای	 دیدارهای	 کشور	 دو	 نمایندگان	 که	 کرده	اند	

بحث	درباره	»دشمن	مشترک	خود	ایران«	داشته	اند.
گزارش	داده	 به	نقل	از	بی	بی	سی،	الی	لیک	خبرنگار	بلومبرگ	
که	زمانی	 که	انوار	ماجد	اشکی،	یک	جنرال	بازنشسته	سعودی	
مشاور	شاهزاده	بندر	بن	سلطان	سفیر	سابق	سعودی	در	امریکا	
گولد	سفیر	سابق	اسراییل	در	سازمان	ملل	این	مطلب	 بود	و	دور	

کردند. را	فاش	
این	دو	مقام	سابق	در	این	جلسه	به	سواالت	خبرنگاران	پاسخ	

ندادند.
که	پنج	مالقات	دو	جانبه	 کردند	 به	نوشته	بلومبرگ	آن	ها	فاش	
انجام	 جمهوری	چک	 و	 ایتالیا	 هند،	 در	 گذشته	 ماه	 	۱۷ طی	

شد.
یک	 که	 نشست	ها	 این	 در	 کنندگان	 شرکت	 از	 شاپیرا	 شیمون	
گفته	 بلومبرگ	 خبرنگار	 به	 است	 اسراییلی	 بازنشسته	 جنرال	
که	مشکالت	مشترکی	داریم،	 است:	»ما	به	این	نتیجه	رسیدیم	

چالش	های	مشترک	و	پاسخ	های	مشترکی	داریم.«
از	 ناشی	 را	 مشکالت	 این	 شاپیرا	 آقای	 گزارش،	 این	 بنابه	
طرف	 دو	 که	 گفت	 و	 دانست	 منطقه	 در	 ایران	 فعالیت	های	
بحث	 ایران	 مهار	 برای	 اقتصادی	 و	 سیاسی	 راه	های	 درباره	

کرده	اند	اما	جزییاتی	ارایه	نداد.
به	 کشور	 دو	 این	 که	 است	 بار	 اولین	 این	 نوشته	 بلومبرگ	
است	 درحالی	 این	 می	کنند.	 اذعان	 خود	 میان	 دیپلوماسی	
رسمیت	 به	 را	 اسراییل	 موجودیت	 حق	 سعودی	 عربستان	 که	

نمی	شناسد.

یونان	 مهلت	 تمدید	 برای	 پول	 بین	المللی	 موافقت	صندوق	 با	
ماه	 آخر	 تا	 که	 شد	 متعهد	 آتن	 خود،	 وام	های	 بازپرداخت	 در	
جون	چهار	قسط	خود	را	به		طور	یک	جا	به	این	نهاد	بین	المللی	

بپردازد.
یونان	باید	تا	روز	جمعه،	۱۵	جوزا،	قسطی	به	ارزش	۳۰۰	میلیون	
کشور	درخواست	تمدید	 یورو	را	پرداخت	می	کرد،	اما	دولت	این	
کوتاه	مدت	این	مهلت	و	بازپرداخت	یک	جای	چند	قسط	خود	
آن	 با	 کنون	 تا پول	 بین	المللی	 صندوق	 که	 امری	 بود،	 کرده	 را	

کرده	بود. مخالفت	
تصمیم	 که	 می	نویسد	 فرانسه	 خبرگزاری	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
تنها	 یونان	 درخواست	 با	 موافقت	 به	 پول	 بین	المللی	 صندوق	
گارد،	رییس	این	 کریستین	ال که	 ساعاتی	پس	از	آن	اعالم	شد	
 ۳۰۰ قسط	 یونان	 دارد	 اطمینان	 که	 بود	 گفته	 اقتصادی،	 نهاد	

میلیون	یوروی	خود	را	روز	جمعه	پرداخت	می	کند.
کرد:	 اعالم	 پول	 بین	المللی	 نهایت	سخنگوی	صندوق	 در	 اما	
که	قصد	دارند	چهار	قسط	ماه	 »مقامات	یونان	اطالع	داده	اند	

جون	را	یک	جا	بپردازند	و	زمان	مقرر	نیز	۳۰	جون	است.«
هم	 را	 یونان	 دولت	 مقامات	 از	 یکی	 اظهارات	 گزارش	 این	
کید	می	کند	پیشنهاد	یونان	مبتنی	بر	قوانین	 که	تا بازتاب	می	دهد	
خود	صندوق	بین	المللی	پول	بوده	و	در	عین	حال	زمان	بیشتری	

کره	در	اختیار	آتن	می	گذارد. هم	برای	انجام	مذا
مقرر	 مهلت	 در	 خود	 اقساط	 بازپرداخت	 در	 یونان	 ناتوانی	
کشور	از	حوزه	یورو	افزایش	داده	 نگرانی	ها	را	درباره	خروج	این	

بود.
کشور	مجبور	 که	این	 کرده	است	 کید	 تا اما	وزیر	خارجه	یونان	

است	در	حوزه	یورو	باقی	بماند.
پرداخت	 برای	 پول	 بین	المللی	 صندوق	 موافقت	 با	 کنون	 ا
آخر	 می	باید	 کشور	 این	 دولت	 یونان،	 قسط	 چهار	 یک	جای	
ماه	جون	مبلغ	۱.۶	میلیارد	یورو	به	وام	دهندگان	بین	المللی	خود	

بپردازد.
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کرات	اتومی	در	وین	ادامه	دارد،	 که	دور	تازه	مذا در	حالی	
از	همه	طرف	های	درگیر	در	 وزرای	خارجه	روسیه	و	چین	
گفتگوها،	 از	 مرحله	 این	 در	 که	 خواستند	 کرات	 مذا این	

هیچ	خواسته	جدیدی	مطرح	نکنند.
به	نقل	از	رادیو	فردا،	خبرگزاری	اینترفکس	روز	پنج	شنبه،	
خارجه	 وزیر	 الوروف،	 سرگیی	 که	 داد	 گزارش	 جوزا،	 	۱۴
که	با	همتایان	ایرانی	و	 روسیه،	پس	از	دیدار	سه	جانبه	ای	
کرات	نباید	با	 که	طرفین	مذا کرد	 کید	 چینی	خود	داشت	تا
کرات	را	با	مشکل	 درخواست	های	جدید	خود	فرایند	مذا

کنند. مواجه	
و	 ایران	 وزرای	خارجه	 که	 گفت	 آقای	الوروف	همچنین	
کامل	تفاهم	هسته	ای	لوزان	 چین	هم	موافق	اجرای	دقیق	و	

بوده	اند.
وی	اظهار	داشت:	»ما	بر	سر	این	مساله	متفق	القول	هستیم	
کامل	 و	 دقیق	 اجرای	 کرات،	 مذا در	 موفقیت	 کلید	 که	
جریان	 در	 ایران	 و	 	۵+۱ گروه	 که	 است	 پایه	ای	 توافقات	
از	 اجتناب	 نیز	 و	 یافتند	 دست	 آن	 به	 لوزان	 کرات	 مذا
کرات	 مذا فرایند	 که	 آخری	 دقیقه	 و	 جدید	 خواسته	های	

را	دشوار	می	سازد.«
فرانسه،	 بریتانیا،	 امریکا،	 از	 متشکل	 	،۵+۱ گروه	 و	 ایران	
روسیه،	چین	و	آلمان	آخر	ماه	جون	را	مهلت	دستیابی	به	
توافق	جامع	هسته	ای	بر	سر	برنامه	های	اتومی	تهران	تعیین	

کرده	اند.
در	همین		حال	مسکو	روز	پنج	شنبه	میزبان	اجالس	وزرای	
که	این	امر	امکان	رایزنی	 خارجه	همکاری	شانگهای	بود	

شخصی	 اطالعات	 که	 می	گویند	 امریکایی	 مقام	های	
کارمند	سازمان	های	دولت	فدرال	در	حمالت	 میلیون	ها	

گرفته	است. سایبری	مورد	تعرض	قرار	
مرکز	مورد	حمله	به	نام	»دفتر	مدیریت	خدمه	امریکا«	روز	
میلیون	 چهار	 تقریبا	 داده	های	 که	 کرد	 تایید	 پنجشنبه	
قرار	 تعرض	 مورد	 حمله	 این	 در	 سابق	 و	 کنونی	 کارمند	

گرفته	است.
ممکن	 بالقوه	 طور	 به	 تعدی	 این	 که	 گفته	اند	 مقام	ها	
داده	 قرار	 دستخوش	 را	 فدرال	 سازمان	های	 همه	 است	

باشد.
اعضای	 از	 کالینز	 سوزان	 سناتور	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
که	هکرهای	چینی	عامل	این	 گفت	 کمیته	اطالعاتی	سنا	

حمله	هستند.
ادعاها	 این	 به	 کنش	 وا در	 واشنگتن	 در	 چین	 سفارت	
و	 »غیرمسووالنه	 زمینه	 این	 در	 پیشداوری	 که	 گفت	

غیرسازنده	است.«
کارگزینی	را	برای	دولت	 دفتر	مدیریت	خدمه	نقش	مرکز	

یمن	شرکت	 دولت	 آنکه	 از	 روز	پس	 درست	یک	
را	 متحد	 ملل	 سازمان	 پیشنهادی	 کرات	 مذا در	
پذیرفته	اند	 نیز	 حوثی	 نظامیان	 شبه	 پذیرفت،	
آغاز	 ژنو	 در	 ۱۴	جون	 روز	 که	 گفتگوها	 این	 در	 که	

کنند. خواهد	شد،	شرکت	
کنون	 که	ا پس	از	پیشروی	سریع	شبه	نظامیان	حوثی	
ک	یمن	را	در	تصرف	خود	 گسترده	ای	از	خا مناطق	
دارند،	از	اوایل	حمل	سال	جاری	ایتالف	نظامی	
به	رهبری	عربستان	سعودی	حمالت	هوایی	خود	

کرد. به	مواضع	شبه	نظامیان	حوثی	را	شروع	
گزارش	خبرگزاری	رویترز،	 به	نقل	از	رادیو	فردا	و	به	
نبردها	 این	 جریان	 در	 نفر	 هزار	 دو	 حدود	 کنون	 تا
کشته	شده	و	بیش	از	نیم	میلیون	نفر	آواره	 در	یمن	

شده	اند.
توسط	 کنون	 ا که	 صبا	 یمن،	 دولتی	 خبرگزاری	
روز	 که	 کرد	 اعالم	 می	شود،	 کنترول	 حوثی	ها	
هوایی	 حمالت	 اثر	 بر	 پنجشنبه	 و	 چهارشنبه	
مورد	 	۳۰ شده	اند.	 کشته	 نفر	 	۵۸ حدود	 عربستان	
پایگاه	 و	 نشین	 شیعه	 مناطق	 در	 تلفات	 این	 از	
حمایتی	اصلی	حوثی	ها	در	شمال	یمن	روی	داده	
گزارش	 نتوانسته	اند	 مستقل	 خبری	 منابع	 است.	

کنند. خبرگزاری	صبا	را	تایید	
ملل	 سازمان	 ویژه	 فرستاده	 احمد،	 اسماعیل	شیخ	
متحد	در	امور	یمن	طی	چند	هفته	اخیر	با	مسافرت	
حوثی	هاست،	 کنترول	 در	 که	 یمن	 پایتخت	 به	
و	 یمن	 تبعید	 در	 دولت	 استقرار	 محل	 ریاض	 شهر	
کرده	 سعی	 منطقه	 مهم	 کشورهای	 پایتخت	های	
را	به	شرکت	در	 است	طرف	های	درگیر	در	جنگ	

کند. کرات	صلح	ژنو	دعوت	 مذا
رهبری	 کمیته	 اعضای	 از	 یکی	 الشامی	 ضیف	اهلل	
که	این	جنبش	 گفت	 حوثی	ها	به	خبرگزاری	رویترز	
کرد	و	»بدون	هیچ	 کرات	ژنو	شرکت	خواهد	 در	مذا
قید	و	شرطی	از	تالش	سازمان	ملل	متحد	برای	آغاز	
حمایت	 یمنی	 متخاصم	 طرف	های	 بین	 گفتگو	

می	کند.«
که	ظاهرا	هر	دو	 کند	 خبرگزاری	رویترز	یادآوری	می	
طرف	اصلی	در	جنگ	یمن	شروط	خود	در	مورد	

کرده	اند. گفتگو	را	نرم	تر	

دوباره	وزرای	خارجه	ایران،	روسیه	و	چین	را	فراهم	آورد.
نیز	 چین	 خارجه	 وزیر	 که	 می	نویسد	 رویترز	 خبرگزاری	
هسته	ای	 کرات	 مذا به	 اشاره	 با	 اجالس	 این	 حاشیه	 در	
که	تفاهم	لوزان	را	باید	پایه	و	اساس	ادامه	این	 کرده	 کید	 تا

کرات	قرار	داد. مذا
گفتگوها	را	باید	 وانگ	یی	اظهار	داشت:	»مرحله	بعدی	
از	طرفین	 و	هیچ	یک	 ببریم...	 لوزان	پیش	 تفاهم	 پایه	 بر	
کنند	تا	به	این	ترتیب	 نباید	خواسته	های	جدیدی	مطرح	

کرات	شویم.«.« مانع	پیچیده	شدن	فرایند	مذا
افزود:	»باید	به	همه	نگرانی	های	برحق	طرفین	توجه	 وی	
همه	 ساخت.	 برطرف	 عقالنی	 شکل	 به	 را	 آن	ها	 و	 شود	

طرف	ها	باید	قدمی	جلو	بیایند	و	به	هم	نزدیک	بشوند.«
کز	 که	بازرسی	از	مرا این	اظهارات	در	حالی	مطرح	می	شود	
تبدیل	 مناقشه	 موضوع	 به	 اخیر	 روزهای	 در	 ایران	 نظامی	
ایران	 با	 توافق	نهایی	 که	 کرده	 کید	 تا شده	است.	فرانسه	
کز	نظامی	آن	را	فراهم	آورد.	رهبر	 باید	امکان	دسترسی	به	مرا

کرده	است. ایران	اما	با	این	مساله	مخالفت	

کارمندان	 فدرال	امریکا	بازی	می	کند.	این	سازمان	برای	
دولت	برگه	صالحیت	امنیتی	صادر	می	کند	و	رکوردهای	

کارمندان	دولت	را	تدوین	و	نگهداری	می	کند. همه	
پایگاه	 در	 شده	 ضبط	 اطالعات	 مقام	ها	 گفته	 به	
عملکرد	 بررسی	 ماموریت	ها،	 شامل	 مرکز	 این	 اطالعاتی	

کارمندان	است. و	آموزش	
یا	 کارمندان	 سابقه	 بررسی	 که	 کیست	 حا گزارش	ها	
تحقیقات	در	مورد	صالحیت	امنیتی	آنها	در	این	حمله	

دستخوش	نبوده	است.
از	 دیگری	 »نشانه	 را	 تازه	 سایبری	 تعرض	 کالینز	 سناتور	
به	 آنچه	 بر	 تمرکز	 و	 موفق	یک	قدرت	خارجی	 کندوکاو	
نظر	می	رسد	اطالعات	الزم	برای	شناسایی	افراد	دارای	

کرد. برگه	تایید	صالحیت	امنیتی	باشد«	توصیف	
از	یک	سیستم	 با	استفاده	 دفتر	مدیریت	خدمه	دولتی	
تازه	امنیت	سایبری	به	نام	اینشتین،	این	تعرض	سایبری	
کرد.	پولیس	فدرال	امریکا،	 را	در	آپریل	۲۰۱۵	شناسایی	

گفته	در	حال	تحقیق	در	این	باره	است. اف	بی	آی،	

وسیه و چین:  ر
ح نکنند  کرات هسته ای خواسته جدیدی مطر طرفین مذا

گرفت کارمند امریکایی هدف حمله سایبری قرار  اطالعات میلیون ها 

موافقت حوثی ها با حضور 
کرات صلح  در مذا
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