
لطیف پدرام
دکتر سپنتا می گوید: »تنوع قومی باید در یک دموکراسی 

پُرتسامح حل شود«)هشت صبح(.
مطلوب  به  مصادره  و  حاصل  تحصیل  سخن،  این   
نداشته  گفتن  برای  حرفی  گوینده  که  هنگامی  است. 
باشد، مثل سپنتا حرف می زند. اما پرسش بنیادیِن من 
که  )سپنتا(  شما  تسامح  از  پُر  »دموکراسی  است:  این 
واحد  افغانستان  چارچوب  در  عادالنه  را  قومی  تنوع 
کرد؟...  باید  چه  می شود،  ایجاد  چه گونه  کند،  حل 
کلی گویی نکنید، چه گونه؟... مشخص!« پرسش دیگر 
من این است: »چرا تا به حال با نام مستعار نوشته اید؟ 

آن خط قرمزی که به آن می نازید و می گویید از میان 
افتخار  مایۀ  ظاهراً  و  می گذرد  شما  نوشته های  همۀ 
امپریالیسم  نیولیبرالیسم،  خون بار  تهاجم  با  شماست، 
باشد؟  سازگار  می تواند  چه گونه  فرانواستعمار،  و 
قرار  دست نشانده  رژیم  این  خدمت  در  را  خود  چرا 
دادید؟... جوان هایی را می شناسم که هیچ مدافع شرقی، 
و  پشت  ندارند،  انگلیسی  امریکایی،  آلمانی،  و  غربی 
پناهی ندارند، اما شجاعانه با نام اصلی و رسمِی خود 
تهدید  را  می زنند، چه خطری شما  قلم  و  می نویسند 
خارجه  وزیر  بنویسید؟...  مستعار  نام  با  که  می کرد 

بودید، مشاور امنیت ملی....            ادامه صفحه 6

مالی  همکاری  به  افغانستان  عامه  صحت  وزارت 
با سرخکان را آغاز  یونیسف کمپاین واکسین مبارزه 
کرد. قرار است در این کمپاین که روز شنبه آغاز شد 
و یک هفته دوام دارد، پنج ونیم میلیون کودک واکسین 

شوند.
داکتران در وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در 
سال جاری 12 واقعه سرخکان ثبت شده و دو کودک 
وزارت  داده اند.  جان  مرض  این  به  ابتدا  نتیجه  در 
سراسری  واکسین  اگر  که  است  نگران  عامه  صحت 
مبارزه با سرخکان تطبیق نشود، این مرض جان اطفال 

بیشتری را خواهد گرفت.
یونیسف،  متحد،  ملل  کودکان  از  حمایت  صندوق 
برای این کمپاین 4.5 میلیون دالر کمک کرده و قرار 
است کمپاینران در تمامی روستاها بروند و کودکان را 
واکسین کنند. بیش از 27 هزار کارمند و رضاکار این 
کمپاین را به پیش می برند. در این کمپاین قرار است 
تمامی کودکانی که بین سنین 9 ماهه الی پنج ساله قرار 

دارند، واکسین شوند.
عامه  صحت  وزارت  معین  نعیم،  جان  احمد  داکتر 

افغانستان، روز شنبه در مراسم آغاز کمپاین واکسین 
خواست  افغانستان  مردم  همه  از  سرخکان،  ضد 
مردم،  تمام  از  »ما  کنند:  واکسین  را  شان  کودکان  تا 
والی ها، ولسواالن، استادان مکاتب، مالامامان و والدین 
همکاری  را  ما  کمپاین  این  در  که  می کنیم  خواهش 

کنند.«
ارقام  به  وزارت  این  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
کامل افراد مبتال به سرخکان دسترسی ندارد، به همین 
دلیل تالش می شود تا از طریق راه اندازی این کمپاین 
از واقعات مصاب به...                   ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اسالم آباد در صدد نفوذ بیشتر برکابل

نسبت  امیدواری  ابراز  ضمن  پاکستان  ارشد  مقام  یک 
به توافقنامۀ اطالعاتی کابل - اسالم آباد و بهبود روابط 
را  طالبان  می بایست  اسالم آباد  دولت  دو کشور گفت: 

سرکوب و یا آنها را به ترک این کشور مجبور کند.
در  پاکستان  وزیر  نخست  ویژه  مشاور  فاطمی  طارق 
امور بین الملل گفت: طالبان...             ادامه صفحه 6

افغانستان از دولت پاکستان خواست حمالت راکتی به مرزهای 
شرقی کشور را متوقف کند و به قوانین بین المللی ناظر بر حسن 

همجواری و تمامیت ارضی احترام بگذارد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان روز شنبه در 
کابل،  در  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران  با  مطبوعاتی  کنفرانس 
حمالت راکتی پاکستان به خاک افغانستان را محکوم کرد و از 
غیر  تلفات  به  منجر  که  را  این حمالت  تا  خواست  آباد  اسالم 

نظامیان می شود، متوقف کند.
وی گفت که افغانستان وضعیت مرزی در شرق کشور را تحت 

نظر دارد.
پس از توقف چند ماهه، والیت...                   ادامه صفحه 6

یک مقام ارشد پاکستان:

روابط طالبان و کابل را
 عمیق تر خواهیم کرد 

کابل به اسالم آباد:
حـمالت راکتـی تـان را 

متوقف کنید

کمپاین مبارزه با سرخکان در افغانستان آغاز شد
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آقای سپنتا!
این چه گونه احترام به 
ارزش های جمهوری، 
دموکراسی نورماتیف 

و تفکر انتقادی ـ 
فرانکفورتی ست؟

صفحه 6
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کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به کارِ خود 
آغاز کرده است؛ اما در همین آغازِ کار معلوم 
چالش های  با  کمیسیون  این  که  می شود 
مهمی روبه رو است. اصالح نظام انتخاباتی 
با آن که یکی از اساسی ترین وظایِف دولت 
و  نامعلوم  دالیل  به  اما  است،  ملی  وحدت 
گاه معلوم انتظار برده نمی شود که کمیسیون 
بتواند به مطالباِت مردم در این مورد پاسِخ 
قناعت بخش ارایه کند. اعضای این کمیسیون 
در نخستین نشست کاری خود، از مشکالتی 
وجود  کمیسیون  راه  فرا  که  گفته اند  سخن 
اصالح  کمیسیون  اعضای  گفتۀ  به  دارد. 
ماه  انتخاباتی، احتمال دارد که در سه  نظام 
جمهوری  رییس  فرمان  در  شده  پیش بینی 
نتواند  کمیسیون  کاری،  موعد  عنوان  به 
دلیل  همین  به  و  برسد  خود  هدف های  به 
ماه  برای سه  آن  کارِ  زمان  که  است  ممکن 

دیگر نیز تمدید شود. 
آگاهان،  از  بسیاری  دیگر  جانب  از 
در  انتخاباتی  تیم  دو  از  افرادی  موجودیت 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ترکیب 
می دانند.  آن  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
موجودیت  که  می گویند  آگاهان  این 
احساس  جناح ها  از  یکی  به  که  افرادی 
تعلِق خاطر دارند، می تواند بر کارکرد آن ها 
که  می رسد  نظر  به  بعید  و  باشد  تأثیرگذار 
به گونۀ جدی  بی طرفی در کمیسیون  اصل 
رعایت شود. حال آن که غیرجانب دار بودن 
کمیسیون، از اصول  اساسی یی می تواند باشد 
که ضمن ایجاد تغییرات مثبت در ساختارها 
و قوانین انتخاباتی، باعث جلب اعتماد مردم 
مردم  وقتی  می شود.  نیز  کمیسیون  این  به 
باشند،  داشته  کمیسیون شک  کارِ  به  نسبت 
سخت است که از یافته های آن  بتوان دفاع 

کرد. 
موضوع دیگر این که موجودیت افراد متعلق 
و  بگومگوها  باعث  می تواند  جناح ها  به 
اتالف وقت در نشست های کمیسیون شود. 
اصل تضارب آرا همواره به دو شکل تبارز 

می کند: 

به  که  دیدگاه هایی  طرح  اساس  بر  یک، 
اختالف  باعث  می توانند  طبیعی  صورِت 
نظر شوند. این موضوع ارتباط به نوع نگاه 
و بینِش افراد دارد که حتا در صورت عدم 
موقِف  ایجاد  برای  نیز  جناح ها  به  تمایل 
در  شاید  می گیرد.  شکل  اصولی  و  درست 
باشند  داشته  حضور  افرادی  کمیسیون  یک 
که کاماًل بی طرف باشند، اما آن ها طی روند 
کاری به مواردی برخورند که در ذهِن آن ها 
این  آورد.  وجود  به  را  مختلفی  نتیجه های 
نتایج سبب می شود برای یافتن یک راه حل 
چنین  کنند.  گفت وگو  هم  با  افراد  نهایی، 
فارغ  و  یکدیگرپذیری  فضای  الزمۀ  امری، 
است.  طرف دارانه  جنجال های  و  جار  از 
را  افراد  کاری،  و  عملی  تعهد  و  تخصص 
به این گونه موضع گیری های له و علیه سوق 
ترکیبی  چنین  در  سخن،  یک  در  می دهد. 
افراد با پیش فرض های خود وارد نشست ها 
ماحصِل  آن ها  دیدگاه های  بل  نمی شوند، 
خودشان  میان  رای زنی ها  و  گفت وگوها 

است. 
قبل  از  پیش فرض های  با  آرا  تضارب  دو، 
آماده شده به وجود می آید. وقتی در ترکیب 
جناح ها  به  متعلق  افرادی  کمیسیون  یک 
حضور دارند، بدون شک از قبل طرح ها و 
جناِح  سیاست های  به  موافقت  در  نظریاتی 
خود نسبت به یک مسأله دارند و به هر نحو 
محق  را  دیدگاه  آن  می کنند  تالش  ممکن 
جلوه دهند و از آن ها دفاع کنند. این چنین 
دیدگاه ها در روند کاری به وجود نیامده اند 
بیشتری  سخت جانِی  از  دلیل  همین  به  و 

برخوردار استند. 
کارِ  به  آغاز  فرمان  که  جمهوری  ریاست 
امضا  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
کرده  را خلق  فضایی  کرده، چنین  و صادر 
است. این فضا بدون شک تأثیرات مخرِب 
خود را در روند رسیدن به حقایق انتخاباتی 

به جا می گذارد. 
شاید حاال اعضای کمیسیون ادعا کنند که به 
گونۀ بی طرفانه به وظایِف خود عمل می کنند، 

که  طرف هایی  با  خواهی نخواهی  آن ها  اما 
آن ها را به این سمت ها معرفی کرده اند، دید 
و بازدیدهایی خواهند داشت و آن ها را در 
دیگر  موضع گیری های  و  تصمیم ها  جریان 
داد. مشکل  قرار خواهند  اعضای کمیسیون 
دقیقًا از همین جا آغاز می شود. چون افراد 
رده اول به گونۀ دیگر به قضایای انتخاباتی 
آن ها  منافع  با  که  نگاه می کنند و هر جایی 
خود  امِر  تحت  افراد  از  نباشد،  سازگار 
برابِر آن  می خواهند به هر شکل ممکن در 

مسایل مقاومت نشان دهند. 
خود  کارِ  به  سازوکاری  چنین  با  کمیسیون 
آغاز کرده و به همین دلیل نمی توان نسبت 
اگر  بود.  مطمین  چندان  کار،  برایند  به 
واقعًا  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست 
نظام  در  اصالحات  و  تغییرات  خواهان 
دنبال  به  باید  می بودند،  کشور  انتخاباتی 
کمیسیون  در  برای عضویت  افراد  گونه  دو 
نخست  می گشتند؛  انتخاباتی  نظام  اصالح 
افرادی که به هیچ یک از تیم های انتخاباتی 
پیوند بسیار نزدیک و مستقیم نمی داشتند و 
دو دیگر این که افرادی را انتخاب می کردند 
که در کار انتخابات و مسایل حقوقی آن از 
تجربه و تخصِص کافی برخودار می بودند. 

عنوان  به  دوره  یک  کمیسیون  رییس  شاید 
کمشنر در کمیسیون شکایات انتخاباتی کار 
کرده باشد، ولی او بدون شک از تحلیل گران 
شمار  به  انتخابات  متخصِص  افراد  و 
انتخاباتی را بررسی  او هیچ دورۀ  نمی رود. 
نکرده و تجربۀ کافی در خصوص مشکالت 
انتخاباتی ندارد. اکثر اعضای دیگر کمیسیون 
حتا با سازوکارهای انتخاباتی آشنایی ندارند. 
پس چه گونه از این افراد انتظار برده می شود 
انتخابات و  که به تحلیل و بررسی مکانیزمِ 

کمیسیون های انتخاباتی بپردازند؟
نیست  دهن سوزی  آِش  متأسفانه  کمیسیون 
واقعًا  که  بود  اصالحاتی  انتظارِ  در  نباید  و 
انتخابات های  روند  در  اساسی  تغییراِت  به 

بعدی منجر شود. 
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احمـد عمران

چالش های کمیسیون
 اصالح نظام انتخاباتی

 

قرار است روز پنج شنبۀ هفتۀ آینده، نماینده های حکومِت 
از طالبان در  نماینده گی  به  افرادی منسوب  افغانستان و 
کشور چین، به میزبانی چینایی ها و نظارِت امریکایی ها، 
اوِل  را سامان دهند. دور  دومین گفت وگوی رو در رو 
این گفت وگوها چندی پیش در پاکستان برگزار شده بود 
دومِ  دور  مورد  در  گفت وگوها  این  در  دو طرف  هر  و 
این  در  که  است  قرار  بودند.  گفت وگوها صحبت کرده 
به  را  و شروط  خویش  مطالبات  دو طرف  هر  نشست، 

گونۀ کتبی روی میز حاضر کنند. 
این  تا  برگزار شد  پاکستان  از آن نشستی که در  اگرچه 
در  انعطافی  هیچ  می شود،  برگزار  چین  در  که  نشست 
اما  نمی شود،  دیده  افغانستان  دولت  و  طالبان  مناسباِت 
با آن هم انتظار این است که گفت وگوها در کشور چین 
وارد یک فازِ موثر شود. هرچند با توجه به شناختی که از 
سیاست های پاکستان و درِک جنگ و صلح در افغانستان 
ساده گی ها  این  به  ثبات  و  به صلح  یافتن  دست  داریم، 
ممکن نیست؛ ولی بازهم باید ببینیم که از گفت وگوهای 
و  برنامه ها  در  تفاوتی  چه  چین،  تا  پاکستان  در  صلح 
شروط  طالبان رونما می شود یا به عبارت دیگر، تفاوت 
بحث صلِح پاکستانی تا بحث صلِح چینایی چه خواهد 

بود. 
اعزام  از  رسمًا  افغانستان  دولت  است  قرار  این که  با 
و  طالبان  از  نماینده گانی  با  مستقیم  مذاکرۀ  برای  هیأتی 
حال  عین  در  اما  دهد،  خبر  چین  در  افغانستان  دولِت 
وجود  گفت وگوها  این  بودِن  ثمربخش  به  امیدواری ها 
پاکستان در  تغییر سیاست  از  نشانه یی  ندارد؛ زیرا هنوز 
قبال افغانستان دیده نشده و نیز دست یافتن افغانستان به 
صلح، به تغییر سیاست و اهداِف پاکستان بسته گی دارد. 
که  کند  وادار  را  چینایی ها  بتواند  افغانستان  دولت  اگر 
باالی پاکستان فشار بیاورند تا بحث صلح  و گفت وگو را 
این  انتظار داشت که  شدیدتر و جدی تر سازد، می توان 
ثبات،  به  افغانستان  یافتن  برای دست  بسترها و زمینه ها 

نتیجه  بخش تمام شود. 
مقام های  حتا  و  صلح  عالی  شورای  نماینده گان  بارها   
دیدارهایی  دنیا  آن بِر  و  این بر  در  طالبان  با  حکومتی 
داشته اند، ولی هربار نتیجۀ این دیدارها فقط و فقط به نفِع 
طالبان بوده و دولت دستاورد خاصی نداشته است. حاال 
هم دیداری که در اسالم آباد برگزار شده و دیداری هم 
که در چین برگزار می شود، بدون داشن برنامۀ درست از 
جانب دولت افغانستان، می تواند به نفع طالبان تمام شود.
نامِ  به  این بار  افغانستان  در  ناامنی  بساط  که  حالی  در 
برابر یک دهشِت دیگر  داعش گرم می شود و مردم در 
قرار می گیرند و در حالی که کشته شدن و زنده ماندِن 
نیست، واضح است  به گونۀ درست معلوم  مالعمر هم 
که افغانستان روزهای زیادِ دیگری هم در جنگ سپری 
مالعمر  مرگ  دلیِل  به  چه  طالب  برنامۀ  اگر  و  می کند 
شود،  برچیده  ابزار  این  شدِن  کهنه  علِت  به  هم  چه  و 
داعش ادامه می  یابد و نیز  بازهم جنگ در کشور به نامِ 
منافع پاکستان این بار در قالِب این گروهِ خون ریز تعقیب 

می گردد.
موثر و  و  منظم  برنامۀ  داشتن یک  دیگر، عدم  از طرف 
چندسویه از جانب دولت افغانستان طی چند سال گذشته 
سبب شده که قصه و عنواِن گفت وگوهای صلح با طالبان، 
همواره به تقویِت جبهاِت آن گروه و به پیچیده گی بیشتِر 
عنوان  به  طالبان  هنوز  دیگر،  جانب  از  بینجامد.  اوضاع 
که  نکرده اند  وجود  عرض  پاکستان  از  بافته  جدا  تافتۀ 
بتوانند به عنوان یک طرِف مستقل در افغانستان با دولت 
گفت و گو کنند و نیز مسایِل دیگری که در سطح داخلی 
می تواند گفت وگوهای صلح را حمایت کند، از نظر دور 

انداخته شده است.
با این حساب، گفت وگوها دربارۀ صلح در چین از همین 
اکنون با مشکالِت زیادی مواجه است که امیدواریم مورد 

توجه طرف ها قرار گیرد.

از گفت وگـوی پاکستانـی
 تا گفت وگوی چینایی
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شورای علمای غور: 

مشکالت غور به دست یک زن حل شده نمی تواند!
شورای علمای غور گزارش ها در مورد فیصلۀ این 
شورا مبنی بر صحت نداشتن نماز جمعه با حضور 

یک والی زن در این والیت را رد کرد.
فیصله یی  در  غور  علمای  گزارش ها،  این  بنیاد  بر 
همکاری با یک والی زن را نپذیرفتند و گفته اند که 

نمازهای جمعه در غور از این پس درست نیست.
علمای  شورای  رییس  نبی،  عصمت اهلل  مولوی  اما 
این گزارش ها را رد  با رسانه ها  غور در گفت وگو 

کرد.
او گفت که ممکن برخی از علما در این باره چیزی 
گفته باشند، اما در فیصلۀ آن ها ذکری از جوازنداشتن 

نماز جمعه نشده است.
عنوان  به  را  جوینده  سیما  حکومت  پیش  چندی 
والی برای والیت غور معرفی کرد، اما این اقدام با 

مخالفت حلقاتی در این والیت روبه رو شد.
رییس شورای علمای غور می گوید که پیش از آمدن 
بانو جوینده به این والیت، علمای غور در نامه یی از 
حکومت و همچنان بانو جوینده خواستند تا اوضاع 
شکنندۀ غور را در نظر گیرند و مانع تقرری زنی به 

عنوان والی در این والیت شوند.
 آقای نبی افزود که با توجه به وضعیت حاکم بر این 

والیت، یک زن توان ادارۀ غور را ندارد.
قومی،  برخوردهای  که  گفت  سالم وطندار  به  او 
حضور طالبان و افراد مسلح غیرمسوول، چالش هایی 

هستند که به دست یک زن حل نمی شوند.

مولوی نبی می گوید که بانو جوینده تجربۀ والی بودن 
را ندارد و نمی تواند مشکالت غور را حل کند.

گفت  غور  والی  سخن گوی  خطیبی،  عبدالحی  اما 
والیت،  این  به  جوینده  بانو  آمدن  از  پیش  که 
مخالف هایی مطرح می شد، اما در حال حاضر هیچ 

مخالفتی با حضور این بانو وجود ندارد.
او می گوید که همبسته گی مردم و عالمان دینی غور، 

ولی  داد،  خواهد  کاهش  را  والیت  این  مشکالت 
مخالفت در برابر ادارۀ محلی این والیت مشکالت 

را افزایش می دهد.
بانو را به عنوان  تا حال حکومت وحدت ملی دو 
والی معرفی کرده و رییس جمهور غنی وعده داده 

تا کرسی های بیشتری برای زنان اختصاص دهد.

دادخواهی روزنامه نگاران

 در کابل از ضرب و شتم یک خبرنگار

بازداشت یک شبکۀ مربوط
 بـه گـروه طالبـان در هلمنـد

در درگیری کوچی ها با باشنده گان 
لوگر 5 تن زخمی شدند

عملیات ویژه در فاریاب راه  اندازی می شود

مسلح  مخالفان  چهارنفری  شبکۀ  یک  اعضای 
والیت  در  ملی  امنیت  نیروهای  توسط  دولت 

هلمند بازداشت گردیدند.
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  رسانه های  دفتر 
نشر  به  اسد(   ۳( شنبه  روز  که  خبرنامه یی  در 
رسانیده می گوید که این افراد طی یک عملیات 

ویژه بازداشت شده اند.
این افراد مربوط به گروه طالبان اند و در میان 
محمد  آغا  مال  نام  به  فرمانده شان  یک  آنان 

مشهور به حاجی آکا نیز شامل است.
سردار  مال  فیضانی،  به  مشهور  اهلل  فیض  مال 
بازداشت شده  افراد  دیگر  از  اخالص  محمد  و 

می باشند.
در  و  هلمند  والیت  باشنده گان  افراد  این 
ولسوالی  و  لشکرگاه  شهر  از  بخش هایی 
فعالیت های  سرگرم  والیت  این  سراج  نهر 

هراس افگنانه، ماین گذاری و آدم ربایی بوده اند.
در  که  کرده اند  اعتراف  بازداشت شده گان 
جاسازی دوحلقه ماین در ساحۀ قلعۀ سنگ شهر 
پولیس  دو  زخمی شدن  به  منجر  که  لشکرگاه 

گردیده، سهم داشته اند.
جمله  از  افغانستان  جنوب  در  هلمند  والیت 
بخش های  در  طالبان  که  والیت هایی ست 

مختلف آن فعالیت دارند.

ده ها تن از روزنامه نگاران، مسووالن نهادهای صنفی خبرنگاران و 
فعاالن مدنی برای دادخواهی از یک خبرنگار که چند روز پیش مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت، در پارک زرنگار شهر کابل تجمع کردند.

خورشید،  تلویزیون  سیاسی  برنامه های  گرداننده  بابک،  امین  محمد 
مجلس  عضو  احمدزی،  نذیر  محافظان  سوی  از  پیش  روز  چهار 

نماینده گان مورد لت و کوب قرار گرفت.
در  خانه   سوی  به  کارش  دفتر  از  او  زمانی که  می گوید،  بابک  آقای 
حرکت بود، از محافظان آقای احمدزی که راه را بسته بودند، خواسته 
اجازه عبور بدهند، اما آن ها با فحاشی جواب این خبرنگار را داده اند.

براثر مشاجرۀ لفظی، محافظان این عضو مجلس به آقای بابک حمله 
کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این خبرنگار می گوید که 

او از ناحیه بینی آسیب دیده است.
این برخورد با اعتراض روزنامه نگاران، اتحادیه های صنفی خبرنگاران 
و تلویزیون خورشید مواجه شده و آن ها از نهادهای عدلی و قضایی 

خواستند تا به این قضیه رسیده گی کنند.
به  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
خبرگزاری بخدی گفت: »با آقای احمدزی برای بررسی قضیه تماس 
و  فرهنگ  و  اطالعات  و  داخله  وزارت های  از  همزمان  و  گرفتیم 
دادستانی کل کشور نیز خواستیم که به این قضیه رسیده گی کنند؛ اما 

هنوز به این درخواست ما رسیده گی صورت نگرفته است.«
آقای دشتی می گوید، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به نهادهای 
برای  که  شده  خواسته  آن ها  از  و  فرستاده  رسمی  نامه های  مسئول، 
اعاده حیثیت و پیگری برخورد خشونت آمیز با آقای بابک اقدام کنند.
داشتند،  اعتراضی  تجمع  زرنگار  پارک  در  دیروز  که  روزنامه نگاران 

خواهان اجرای عدالت شدند.
آنها از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواستند تا عامالن این قضیه 
را مورد پیگیرد قانونی قرار دهند. همزمان اتحادیه های صنفی روزنامه 
امین  محمد  از  را  شان  حمایت  خبرنگاران  و  مدنی  فعاالن  نگاران، 

بابک اعالم کردند.
دولت و خبرنگاران

دیدبان حقوق بشر از سازمان های بین اللملی، سال گذشته با انتشار 
وابسته  نهادهای  و  اعالم کرد که حکومت، سیاست مداران  گزارشی 
روزنامه نگاران  آزادی  متوجه  را  تهدید  بیشترین  افغانستان  دولت  به 

افغانستان کردند.
این سازمان با انتشار گزارشی 4٨ صفحه یی گفته بود که ادامه تهاجم 
به روزنامه نگاران »دستاوردهای افغانستان در زمینه آزادی رسانه ای را 

که از سال 2٠٠1 به دست آمده به مخاطره می اندازد«.
فلیم کاین، معاون مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر گفته بود که 
از سال 2٠٠2 به بعد، مقامات حکومتی و شورشیان افغانستانی بدون 
نگرانی از پیگرد قانونی به تهدید، حمله و قتل ده ها روزنامه نگار ادامه 
داده اند و اشرف غنی، رییس جمهوری، باید با پیگرد قانونی عامالن 
از  انتخاباتی خود برای صیانت  سرکوب کارکنان رسانه ها، به وعده 

آزادی رسانه یی عمل کند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور اما در پیامی به مناسبت 
از رسانه ها،  آزادی مطبوعات، حفاظت  از روز جهانی  گرامی داشت 

کارمندان آن و روزنامه نگاران را از وظایف اصلی دولت خواند.
آقای غنی گفته بود که آزادی مطبوعات و رسانه ها یکی از ارزش های 
بزرگ قانون اساسی کشور است و دولت افغانستان خود را مکلف به 

حفاظت و تقویت هرچه بیشتر آن می داند.
او همزمان گفت که آزادی رسانه ها و بیان در افغانستان در مقایسه با 

کشورهای منطقه، از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است.
ادارۀ حمایت از رسانه های آزاد افغانستان »نی« اما با نشر نظر سنجی 
اعالم کرد که وضعیت آزادی بیان در دولت وحدت ملی در مقایسه 

با حکومت پیشین بدتر شده است.
با  نظرسنجی  این  در  که  خبرنگار   ۳٠5 از  درصد  هشتاد  از  بیش 
ملی،  تشکیل حکومت وحدت  از  که پس  گفتند  انها مصاحبه شده 
موانع برای دست یابی به اطالعات بیشتر شده است انها دلیل آن را 

سیاست های حکومت جدید خواندند.
صدیق اهلل توحیدی، رییس دیدبان رسانه ها یا نی در زمان نشر این 
گزارش گفته بود که روزنامه نگاران، فعاالن رسانه یی و نهادهای حامی 
از خبرنگاران به شدت نگران وضعیت آزادی بیان در آینده هستند و 

ممکن وضعیت بدتر از این هم شود.

در پی درگیری مسلحانه میان باشنده گان محل و کوچی ها در 
والیت لوگر پنج تن زخمی شده اند ونیروهای امینتی در پیوند 

به این رویداد نه تن را بازداشت کرده است.
سمونوال قاری محمدورا آمر امنیت فرماندهی امنیه  این والیت 
ابراهیم خیل  منطقۀ  در  گذشته،  روز  رویداد   این  می گوید:  

مربوط پل علم مرکز این والیت ُرخ داده است.
به گفتۀ او، پولیس در پیوند به این رویداد نه تن از افراد وابسته 
به کوچی ها را بازدشت کرده است که عامل اصلی این رویداد 

به شمار می روند.
امنیۀ این والیت می گوید: کوچی ها در  آمر امنیت فرماندهی 
بسیاری از مناطق این والیت زمین های مردم را غصب کرده 
و در حال حاضر، تالش دارند که زمین های دیگر مردم  را 

نیز غصب کنند.
این در حالی ست که پیش از این در پی درگیری میان کوچی ها 
وردک،  میدان  والیت  مرکزی  بهسود  ولسوالی  وباشنده گان 

شماری ازهردو طرف کشته  وزخمی شده بودند.

از  ویژه  عملیات  یک  نزدیک  آینده  در  است  قرار 
سوی نیروهای امنیتی و مردمی به دستور معاون اول 

ریاست جمهوری در فاریاب راه اندازی شود.
نقیب اهلل فایق، نمایندۀ مردم در پارلمان گفته است 
که قرار است نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی به 
دستور معاون اول ریاست جمهوری برای پاکسازی 
و به دست آوردن دوباره نقاط از دست رفته والیت 
اندازی  راه  بزودی  را  خاص  عملیات  یک  فاریاب 

کنند.
به گفته وی، این عملیات به تعقیب عملیات روز های 
گذشته توسط رییس ستاد ارتش وزارت دفاع پیش 
برده می شود که دستور آن از ژنرال دوستم، معاون 

اول ریاست جمهوری داده می شود.
ادامه  برای چند روز  »این عملیات که  افزود:  فایق  آقای 
پیدا خواهد کرد توسط رییس ستاد ارتش پیش برده می 
داده خواهد شد.  از والیت جوزجان  آن  دستور  و  شود 
مقامات بلند پایۀ امنیتی که از وزارت امور داخله و امنیت 
ملی از چند روز به این طرف در فاریاب بسر می  برند، 
توسط  عملیات  و  ساخته  مشخص  را  عملیاتی  پالن 

قطعات خاص کوماندو و از طریق هوا اجرا می شود«.
هواپیماهای جنگی ارتش ملی که به تازه گی وارد فاریاب 
شده عملیات هوایی را در بعضی مناطق نا امن این والیت 

انجام دادند.
روز گذشته این هواپیماها یک قرار گاه مهم طالبان را در 
قرار  هدف  المار  ولسوالی  قرایی  منطقه  یا  ها  بیگ  قریه 
دادند که در نتیجه ٨ فرد مهم طالبان کشته و 11 تن دیگر 

شان زخمی شدند.

زمانی صورت  این حمله  که  امنیتی می گویند  مسووالن 
گرفت که والی و برخی ولسواالن طالبان مصروف یک 
نشست مهم بودند تا منطقه لوالش کوهستانات فاریاب 

را هدف حمله تهاجمی قرار دهند.
محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 2٠9 
شاهین به رسانه ها گفته است که در این حمله دو تبعۀ 

ازبیکستان نیز کشته شده اند.
مسووالن می گویند: در حال حاضر صدها تن از نیروهای 
مردمی و قوای مسلح کشور در مناطق نا امن جابجا شده 
و تالش خواهند کرد که با آغاز عملیات خاص، مناطق 

از دست رفته را دوباره به کنترل خود بیاورند.
پیش از این نیروهای دولتی چندین بار اطراف قریه های 
ولسوالی قیصار و المار را که شاهد بیشترین جنگ ها بین 
اما  بودند  کرده  تصرف  بوده،  دولتی  نیروهای  و  طالبان 
طالبان دوباره موفق شدند آن مناطق را از تصرف نیروهای 

امنیتی خارج نمایند.
ناامنی ها در شمال کشور روز به روز درحال افزایش است 
کرده  جلب  را  دولتی  رتبه  بلند  مقامات  بیشتر  توجه  و 

است.
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بخشبیستوچهارم
بخش دوم

عبدالحفیظ منصور
بی خانه گی، کمبود مواد غذایی، کمبود البسه و فشار جنگ، چیزهایی بود که مردم 
را رنج می داد. مردم به امید این که به زودی قوای شوروی از پنجشیر عقب نشینی 
خواهند کرد، با زحمات فراوان مدِت چندماه را در قله های کوهی سپری نموده، از 
مناطق ماحوِل پنجشیر چون اندراب، نجراب، بولغین و سالنگ، کوه ها و کوتل ها را 
طی نموده، مواد غذایی خویش را به پشت حمل  کردند؛ اما وقتی دیده شد که جنگ 
به مدت زیاد طول خواهد کشید، اکثریت مردم به کابل و یا سایر مناطق افغانستان 
جنگ زده گان  این  مشکالِت  به  بی کاری  و  بی خانه گی  چون  عواملی  و  کوچیدند 
افزون گردید و تعدادی از این آواره گان در عالقه داری های حصۀ اول و حصۀ دومِ 
پنجشیر روزگار گذرانیدند. رژیم سعی تمام به خرج داد تا کسانی را که از پنجشیر 
وطن شان  به  دوباره  کوچیده اند،  کابل  به  و  گفته  ترک  را  خویش  کاشانۀ  و  خانه 
برگرداند و تعدادی از ایشان را به حیث ملیشه درآورد؛ اما به موفقیتی در این زمینه 
دست نیافت و مردم با وجود تکالیف فراوان، در برابر شوروی و رژیم کابل، مقاوم 

ایستادند. 
با فرا رسیدِن موسم سرما و قطع کوتل ها به علت برف باری، مشکالت مجاهدین 
پنجشیر زیادتر گردید. قطع راه های اکماالتی پنجشیر از جانب افراد حزب اسالمی 
در اندراب، نجراب و کوهستان و عدم رسیده گی الزم به جبهه در امور اقتصادی و 
تسلیحاتی از جانب مرکز جمعیت در پشاور، فشار سنگینی را باالی مسوولین جبهه 

وارد آورد.)22(
کمبود مواد غذایی به حدی بود که در بعضی قرارگاه ها نان، بوره، برنج و گوشت 
یافت نمی شد و هر مجاهد روزش را با یک دانه کچالو سپری می کرد و اگر گاهی 

نان یافت می شد، یک قرص نان به چند نفر توزیع می گردید.
گفتنی است، شدت سرما برای شوروی ها و سربازان رژیم کابل نیز مشکالت زیادی 
از شدت  مرتفع،  پوسته های  نبود که چند سربازشان در  بود و روزی  ایجاد کرده 
سرما هالک نشوند و به همین ترتیب اکماالت شان نیز با تکالیف فراوان صورت 

می گرفت.
و به طور جمعی، در طول 9 ماه جنگ 1۳61 در پنجشیر، 6 هزار عسکر شوروی و 
داخلی کشته یا مجروح و 15٠٠ تن از سربازان رژیم کابل، اسیر مجاهدین گردیدند. 
45 فروند جت و هلیکوپتر در پنجشیر سرنگون و یا تخریب شد و بیش از 7٠٠ 
عراده تانک و موتر به وسیلۀ مجاهدین منهدم گردید. در مقابل از جانب مجاهدین، 
14٠٠ تن که از آن جمله 1٨٠ تِن آن مجاهد مسلح بودند، به شهادت رسیدند.)2۳(

در این میان، بیشترین صدمه را قرارگاه حصارک متحمل گردید که در اثر آن، 6٠ 
مجاهد ورزیدۀ خویش را از دست داد.

در طول این جنگ، حدود 6 هزار خانۀ مسکونی و 7٠ درصد تمام آبادی ها و مواشی 
درۀ پنجشیر نابود گردید.)24(

مردم پنجشیر در کابل و سایر مناطق افغانستان، هرگونه مشکالت را استقبال نمودند، 
ولی تن به سازش با رژیم کابل و روس ها ندادند.

نظر روحیۀ جنگی  از  تلفات و خسارات وارده، هم  نظر  از  این جنگ، هم  نتیجۀ 
طرفین، هم از حیث مصروفیت منفِی هزاران سرباز جنگی شوروی و هم از نگاه 
جلب حمایت مردم، به ضرر شوروی تمام شد؛ اما آن ها عقب نشینی از پنجشیر را 
رسوایی بیشتر برای خود می پنداشتند، چون در آغاز حمله تبلیغات گسترده یی مبنی 
بر قلع وقمِع قوای مجاهدین در پنجشیر انجام داده بودند. لذا جانب شوروی پیشنهاد 
آتش بس را یگانه راه مناسب دیدند، که پس از یک سلسله رفت وآمدها در اواخر 

زمستان 1۳61 از جانب مجاهدین پذیرفته شد.

اسارت بهـرام
از وقایع دلچسپ سال، یکی هم دستگیری »بهرام الدین« پیلوت بود که طیاره اش 
به وسیلۀ مجاهدین سرنگون شد و خودش اسیر گردید. وی یکی از دوستان صمیمی 
سیدمحمد گالب زوی وزیر داخلۀ رژیم و برادر قوماندان هوایی رژیم، غوث الدین، 
بود. گالب زوی به خاطر رهایی وی، توسط دگرمن دین محمد خان )برادر مسعود( 
و یکی از همکاران مسعود در کابل به نام مامور خیرمحمد )از پای چنار( تالش زیاد 
به خرج داد و سه بار مامور خیرمحمد را ذریعۀ طیاره به پنجشیر فرستاد که بعد 
از مالقات با مسعود، دوباره به کابل برمی گشت. وی که مخفیانه با مسعود ارتباط 
داشت، در این رفت وآمدها تازه ترین برنامه های جنگی رژیم کابل را به سرعت به 
مجاهدین می رساند و وزیر داخلۀ رژیم، نادانسته درین برنامه نقشی را ایفا می کرد. 
تا این که پیلوت مذکور در اثر بمباردمان به قتل رسید و دین محمد و خیرمحمد از 

کابل فراری شدند.

کـارنامـۀ
مســعود

رستم شاه محمدی
پرتو  در  دینی  اندیشۀ  بازسازی 

هماهنگی علم و دین 
اقبال الهوری با توجه به تحصیالت و 
تأمالتی که در معارف و علوم جدید ـ 
به ویژه فلسفه ـ داشت، حرکتی را آغاز 
متفکران  از  بسیاری  الگوی  که  نمود 
مسلمان در ژرف نگری نسبت به فرهنگ 
هوشیارانه  او  گشت.  غرب  تمدن  و 
زیرین  الیه های  و  مبانی  به  نقادانه  و 
و  یک سو  از  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ 
دیگر  سوی  از  غرب  تمدن  و  فرهنگ 
به  رمز  که  می دانست  و  داشت  نظر 
گذرگاه های  از  کردن  عبور  سالمت 
جهان  عقب مانده گی  به  که  خطرزایی 
مطلق  پذیرش  در  نه  انجامیده،  اسالم 
است  غرب  فرهنگ  بی چون وچرای  و 
و نه در پشت کردن به آن. الزمۀ غلبه 
بر مصایب و مشکالت دامن گیر جهان 
بازسازی  و  تصفیه  و  نوسازی  اسالم، 
جدی تفکر دینی اسالمی آن هم در پرتو 
نگرش های علمی جدید است. به قول 
اگر  کوشش،  »مهم ترین  فخری  ماجد 
تنها کوشش در به دست دادن  نگوییم 
تعبیری از اسالم به حسب مصطلحات 
اقبال  ]...[ محمد  آن  از  فلسفی جدید، 
الهوری است که شاعری با حساسیت 
عمیق و عالمی با فرهنگ وسیع فلسفی 
تقریر  برای  خود  کوشش  در  او  بود. 
دوبارۀ جهان بینی اسالمی با مصطلحات 
جدید، در عوض رو کردن به تاریخ، به 
طوری که سید امیر علی انجام داده بود، 
فلسفی  میراث  به  مالحظه یی  بی هیچ 

کار  این  در  البته  می کند.  روی  غرب 
صحت  اثبات  و  دادن  نشان  او  غرِض 
انطباق  بلکه  نیست،  غربی  جهان بینی 
مقصود  قرآنی  با جهان بینی  آن  اساسِی 

است«.۳ 
جهان  در  نو  زمانه یی  اقبال،  گمان  به 
تحوالت  آن  پرتو  در  که  کرده  طلوع 
ژرف و عمیقی در ابعاد مختلف حیات 
بشر و نیز در حوزه های مختلف معرفت 
اسالم  جهان  که  پیوسته  وقوع  به  بشر 
بی تفاوت  آن ها  به  نسبت  نمی تواند 
از  بخواهد  اگر  اسالم  جهان  باشد. 
رخوت و رکودی که بر جسم و جاِن 
رها شود،  می نماید،  سنگینی  مسلمانان 
بایستی همراه و همگام با علوم جدید، 
قرآنی  نو در عرصۀ معرفت  طرح هایی 
و دینِی خویش درافکند. او در این باب 
آدمی  قدرت  »گسترش  می آورد:  چنین 
بر طبیعت به وی ایمانی تازه و احساس 
که  نیروهایی  بر  چیره گی  لذت بخش 
است.  بخشیده  می سازند،  را  او  محیط 
مسایل  و  شده  طرح ریزی  دیدگاه هایی 
کهن در پرتو آزمایش های تازه صورت 
تازه  مسایل  و  کرده  پیدا  دیگر  بیانی 
نظر  به  چنان  است.  شده  جلوه گر 
بزرگ تر  آدمی  عقل  گویی  که  می رسد 
شده... نظریۀ اینشتین بینش جدیدی از 
طبیعت با خود آورده و راه های تازه یی 
برای نگریستن به دین و فلسفه پیشنهاد 
که  نیست  تعجب  مایۀ  پس  می کند. 
افریقا،  و  آسیا  در  اسالم  جوان تر  نسل 
خواستار توجیه جدیدی در ایمان خود 

باشد.4 

روی  اقبال،  می بینیم  که  است  این جا 
را  آن  دستاوردهای  و  علوم  به  آوردن 
نه دوری از تفکر اسالمی، بلکه حتا به 
نوعی بازسازی و احیای فرهنگ قرآنی 
حرکت  اصاًل  او  می داند.  اسالمی  و 
خویش را در ادامۀ راه بزرگانی هم چون 
سید  ویژه  به  و  دهلوی  ولی اهلل  شاه 
می کند.  معرفی  اسدآبادی  جمال الدین 
»نخستین مسلمانی که ضرورت دمیدِن 
چنین روحی را در اسالم احساس کرده، 
شاه ولی اهلل دهلوی بوده است. ولی آن 
کس که کاماًل به اهمیت و عظمِت این 
وظیفه متوجه شده و بصیرت عمیق در 
همراه  اسالمی  حیات  و  اندیشه  تاریخ 
وسیع  تجربۀ  از  نظر حاصل  با وسعت 
او  ایشان،  آداب  و  اخالق  و  مردم  در 
میان گذشته و  اتصال زنده یی  را حلقۀ 
بوده  افغانی  جمال الدین  ساخته،  آینده 
و  به جا  پرسش  این  شاید  است«.6 
شایسته باشد که اقبال چه مسیر و هدفی 
را در رسیدن به مقصود خویش در پیش 
و  ؟  او چیست  اصاًل هدِف  ؟  می گیرد 

این هدف چه گونه تامین می گردد؟ 
»تنها راهی که برای ما باز است این است 
احترام آمیز  با وضعی  به علم جدید  که 
تعلیمات  و  شویم  نزدیک  مستقل  ولی 
اسالم را در روشنی این علم ارزش یابی 
با  که  شود  سبب  این  اگر  حتا  کنیم، 
کسانی که پیش از ما بوده اند، اختالف 
اساسی ترین  تردید  بدون  کنیم«.7  پیدا 
دینی  اندیشۀ  بازسازی  اقبال،  هدف 
را  خویش  هدِف  و  کشش  او  است. 

چنین بیان می کند: 
گرچه  که  است  بوده  آن  من  »کوشش 
این  به  باشد،  هم  جزیی  صورت  به 
نیازمندی ]تبیین علمی از معرفت دینی 
ارایه نمودن[ جواب بدهم. سعی کرده ام 
و  اسالم  فلسفی  سنت  به  توجه  با  که 
در نظر گرفتن ترقیات اخیر، رشته های 
دینی  فلسفۀ  معرفت،  و  علم  جدید 
اسالم را احیا و نوسازی کنم«.٨ بنابراین 
بازسازی  اقبال،  دیدگاه  از  که  می بینیم 
تامین  و  میسر  دینی  اندیشۀ  احیای  و 
با  اوالً  مسلمانان  این که  مگر  نمی گردد 
و  غربی  تمدِن  و  فرهنگ  متن  و  بطن 
آشنا شوند،  علوم جدید  مبانِی  و  روح 
اسالمی  فکری  و  دینی  سنت  به  ثانیًا 
از  و  بنگرند  احترام  و  تحقیق  دیدۀ  به 
بدیع  نکاتی  نوین،  نگرش های  دریچۀ 
ثالثًا  نمایند.  استخراج  قرآن  از  را  نو  و 
طریقی نقادانه و مستقل را در این مسیر 
که  است  ترتیب  بدین  گیرند.  پیش  در 
در سایۀ هماهنگی علم و دین، جوامع 
و  بیدار شده  غفلت  از خواب  اسالمی 
سرنوشت خویش را در دست خواهند 

گرفت. 

تعامل علم و دین
 از دیدگاه اقبال الهوری
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ناصر فکوهی 
آلمان  مردمان  كه  می كرد  گمان  كسی  چه 
ابتدای قرن بیستم كه در اوج فرهنگی اروپای 
یکی  به  بدل  سال  چند  فاصلۀ  در  بود،  غربی 
از جنایت كارترین افراد تاریخ شوند؟ چه كسی 
فرهیخته  چنین  انسان هایی  كه  می برد  گمان 
به  را  خود  سرنوشِت  بتوانند  فرهنگی،  و 
و  افکار  پوچ ترین  و  سخنان  ساده ترین  دست 
اندیشه های  یعنی  استدالل ها،  سطحی ترین 
چنین  این،  وجود  با  بدهند؟  فاشیستی  علیل 

اتفاقی به واقعیت درآمد! 
آیا می توان از كشورهای به خاک وخون كشیده 
تن  میلیون ها  فشار  زیر  شده  ویران  شده، 
اجتماعی  سازمان های  رفتن  میان  از  بمب، 
و  قبیله یی  های  خشونت  شدِن  برهنه  و 
درک  عدم  از  حاصل  ساده انگارانۀ  تنش های 
از آن داشت كه سال ها  انتظاری بیش  جهان، 
و سال ها ناچار به تحمل حقارتی تاریخی باشند 
بزرگ  قدرت های  منفعت پرستی  آتش  در  و 
بسوزند؟... پس چاره یی نیست كه به خود آییم 
و چاره بجوییم و آن چاره، جایی نیست جز در 
فضلیت معجزه آسایی كه می توان در زبان های 
البته  بازیافت.  شنوا  گوش های  و  قدرت مند 

اگر هنوز دیر نشده باشد!

به  می آید.  به شمار  قدرت  و  گفت وگو  بنیادیِن  ابزار  زبان، 
به  تا  دور  گذشته های  از  گوناگون  جوامع  در  علت  همین 
تا  می کوشیدند  اجتماعی  گوناگون  اقشار  و  گروه ها  اکنون، 
با در دست گرفتن زبان و جهت دهی به آن، بیشترین سهم 
یا  اجتماعی  سلطۀ  نهایت،  در  و  آورند  به دست  را  قدرت 

سیاسِی خود را تحکیم بخشند.
به  بسته  و  این مسأله در جامعه های مختلف  البته سازوکار 
شرایط تاریخِی آن ها، متفاوت بود. با این حال زبان، عرصۀ 
گفت وگوی آزاد از هر قدرت سلطه گر نیز به شمار می رود. 
بر این اساس است که امروزه کمتر اندیشمندی را می توان 
یافت که بر این سرشت آزادی بخش زبان ـ یعنی گفت و گو 
ـ تأکید نکرده باشد. در نوشتاری که از پی می آید، نویسنده 
از چشم اندازی انسان شناسانه، این مهم را به بررسی و تحلیل 

گذاشته است.
در میان پدیده هایی که انسان شناسِی فرهنگی با آن ها سروکار 
به شدت  مدرن  یا  پیش صنعتی  باستانی،  جوامع  در  و  دارد 
آن ها را دنبال کرده و از خالل آن ها می تواند به درک موقعیت 
و روند تحول یک جامعه پی ببرد، باید به پدیدۀ گفت وگو به 
مثابه یک مبادلۀ »ارتباطی ـ اندیشه یی« اشاره کرد. می گوییم 
مبادله یی ارتباطی، زیرا انسان ها بیش و پیش از هر چیز نیاز 
به ارتباط با یکدیگر دارند تا بتوانند به مثابه انسان، خود را به 
تحقق برسانند. در حقیقت، مفهوم »خود« بدون »دیگری« و 

برعکس، نه معنایی دارد و نه امکان پذیر است.

ارتباط اما در معنای ارتباطِی آن یعنی ارسال و دریافت یک 
است  وجهی  ساده ترین  آن  به  پاسخ گویی  و  درک  و  پیام 
میان  که  وجهی  گرفت؛  سراغ  گفت وگو  در  می توان  که 
این که  ما و سایر موجودات مشترک است؛ کما  از  بسیاری 
در میان علوم کنونی از »ارتباطات غیر کالمی« سخن گفته 
افراد  از آن ها مجموعه حرکاتی است که  می شود و منظور 
حرکات  از  می برند:  کار  به  یک دیگر  با  ارتباط  ایجاد  برای 
و  هم چون دست  بدن  اندام های  تا  گرفته  و صورت  چشم 
چه گونه ایستادن و نشستن و... اما ارتباطات این محدودیت 
را دارد که میزان پیام های ارسالی یا دریافت شده، به صورت 
مستقیم چه از خالل دستگاه گفتاری و چه از لحاظ دستگاه 
عمدتًا  کنشی  نظام های  این  زیرا  محدودند؛  نسبتًا  کالبدی، 
تغذیه  آن ها  از  و  می زنند  تکیه  زیست شناختی  نیازهای  بر 
می شوند. البته در انسان نمادشناسی ذهنی به این ارتباطات 
قابل افزایش است، اما بسیاری از انسان شناسان اعتقاد دارند 
که این بعد را نمی توان بعدی ارتباطی تلقی کرد. از زمانی 
که ما از حوزۀ مستقیمًا ملموس زبان های کالبدی و زبان های 
سادۀ گفتاری خارج شده و وارد حوزۀ تفسیرشونده گی زبانی 
شویم، پا به عرصه یی بی پایان در زبان و شناخت می گذاریم 
می تواند  اندازه  همان  آن  تفسیرپذیرِی  و  بودن  بی کران  که 
منشای خالقیت های بزرگ باشد که سرچشمۀ گم گشته گی 
یا حتا منبعی برای آسیب های اجتماعی. در یک کالم، زبان 
برای  ارتباطی  سطحی  واقعیت  یک  می تواند  اندازه  همان 
انتقال یک پیام باشد که عرصه یی هول ناک برای دامن زدن به 
ذهنیت های اتوپیایی یا دیستوپیایی؛ ذهنیت هایی در خدمت 
خود و دیگر انسان ها یا برای تخریِب خود و دیگر انسان ها.
هم از این رو نظام های اجتماعی چاره یی جز آن ندارند که 
به  به همان میزان که  ابزار را هرچه گسترده تر کرده و  این 
نیز  قدرت مندتری  زبان  می رسند،  بیشتری  پیچیده گی های 
گفتۀ  در  بارها  که  همان گونه  ملت  یک  روح  باشند.  داشته 
اندیشمندان بزرگ دوران ما آمده، در زبان آن ها نهفته است 
و ملت و جامعه و گروهی که زباِن خود را در معنای وسیع 
کلمه از دست بدهد، در واقع روح خود را باخته است. شاید 
از همین رو باشد که روالن بارت نیز در درس افتتاحیۀ خود 
در کلژ دو فرانس جملۀ معروف »زبان فاشیسم است« را به 
اندازه می تواند منشای گفتاری  کار می برد، زیرا زبان همان 
اراده مند و مفید و سودمند و مثبت و آزادی بخش باشد که 
درست برعکس، منشای گفتاری زیر فشار و درد و عذاب و 

بی فایده و زیان بخش و آزادی کش.
میزان  بر  روز  هر  که  جهانی  در  و  شرایطی  چنین  در 
هم چون  فرهنگی  در  می افزاید،  درونی اش  پیوسته گی های 
تنوع و گوناگونی های  دارای  فی النفسه  ما که خود  فرهنِگ 
بی پایانی است و هر روز نیز بر میزان این گوناگونی ها افزوده 
می شود، برخورداری از زبانی توانا و گوش هایی شنوا، شاید 
از ناِن شب هم برای مان واجب تر باشد؛ اما این فکر و این 
گزاره شاید به همان میزان که گفتنش ساده است، درونی و 

درک کردنش مشکل باشد. 
توهم قدرت و نه خود قدرت که بیشتر ناشی از توهم آن 
است، سبب می شود که انسان ها و به ویژه انسان هایی که یا 
تجربۀ جهان کنونی را ندارند یا به اندازۀ کافی در جریان این 

تجربه قرار نگرفته و نتوانسته اند با برقرار کردِن رابطه با آن، 
سازوکارهای پیچیده اش را درک کنند، از کنش گرانی که در 
هر رده یی، از رییس یک خانوار گرفته تا رییس یک شرکت، 
از این یا آن سیاست مدار گرفته تا این یا آن کنش گر قدرتمند 
اقتصادی قرار دارند، تصور کنند می توانند این جنبۀ نمادین 
کنش های  و  ذهنیت ها  مبادله  در  اساسی  سازوکار  این  و 
انسانی را زیر کنترل درآورند. کنترل در واقع اتفاق می افتد 
الیه هایی  در  شناخت،  و  زبان  الیه های  در سطحی ترین  اما 
با  رابطه یی  هیچ گونه  کننده گان  کنترل  تصور  برخالف  که 
اندیشه های عمیق و ذهنیت های کنش گران اجتماعی ندارند 
سطح  در  گفتاری  و  کنشی  و  حسی  نظام های  به  تنها  و 

ارتباطات روزمره در حوزه های عمومی مربوط می شوند.
هم از این رو زبان با تقلیل یافتنش به محدود کردِن خود در 
کوچک ترین  که  ساختارهای سطحی  و  و جمالت  کلمات 
باوری نسبت به آن ها در نظام ذهنی وجود ندارد، تحقیر شده 
و در نهایت به زبانی بی معنا، تصنعی و به یک بازیچۀ ساده 
و حتا می توان گفت کودکانه تبدیل می شود، اما بازیچه یی که 
قدرت منفِی تحقیر از آن سالحی مخرب می سازد؛ سالحی 
که در مرحلۀ بعدی در سطح نظام ذهنی یعنی در اتوپیاها یا 
در سطح نظام کنشی یعنی در شورش ها، به فعالیت درآمده و 
تخریب را به محور اصلی رابطه میان انسان ها تبدیل می کند. 
این جاست که دیگر زبان توانی برای گفتن ندارد و گوش ها 
شنوایی برای شنیدن. تنها کالبد است که در موقعیت تنش 
و اضطراب، وحشت کردن و وحشت انداختن در کالبدهای 
دیگری می تواند به یک »گفت وگو« امکان دهد؛ گفت وگویی 
که جز بازی ترس و تحقیر میان کسانی که ناتوانِی خود را 
به یک بازی خشونت تبدیل کرده اند، نیست. فرو غلتیدن در 
این بازی بیش از آن چه تصور می کنیم، ساده است. چه کسی 
گمان می کرد که مردمان آلمان ابتدای قرن بیستم که در اوج 
فرهنگی اروپای غربی بود، در فاصلۀ چند سال بدل به یکی 
از جنایت کارترین افراد تاریخ شوند؟ چه کسی گمان می برد 
که انسان هایی چنین فرهیخته و فرهنگی، بتوانند سرنوشِت 
و  افکار  پوچ ترین  و  سخنان  ساده ترین  دست  به  را  خود 
فاشیستی  علیل  اندیشه های  یعنی  استدالل ها،  سطحی ترین 
از  درآمد!  واقعیت  به  اتفاقی  چنین  این،  وجود  با  بدهند؟ 
از  و  زبان  دست وپای  بستن  که  داشت  تردید  نباید  این رو 
نفس انداختن و بی توان کردنش یا بستن گوش ها و سر فرو 
کردن در بالهت و نفس کشیدن در هوایی تصنعی، مسموم 
اما به ظاهر عطرآگین، بتواند راهی را پیش روی کسی برای 

نجات یافتن بگذارد.
باید بر حذر باشیم، از آن که چنین نفرینی را نثار زباِن خود و 
نثار ذهنیت های مان نکنیم و برای این کار چاره یی نیست جز 
آن که راه را بر گفتن و شنیدن بگشاییم: زبان ها را تا بی نهایت 
به  شهامت  تا  برداریم  دل ها  از  را  ترس ها  کنیم،  قدرت مند 
زبان بازگردد و پنبه ها را از گوش ها بیرون بکشیم تا بالهت 
از مغزها برون ریخته شود. این کاری است که شاید بتواند 
انسان ها را از موقعیت بحرانی و بن بستی که در جهان کنونی 
برای خود ساخته اند، نجات دهد. وقتی می گوییم انسان ها 
این که بر  را در جهان کنونی، تعمدی در ذهن داریم و آن 
و  این جا  در  ماست،  امروز  مشکل  آن چه  تصور،  خالف 

اکنون محلی تعریف نمی شود، بلکه در سطحی جهانی و در 
موقعیتی تاریخی قابل تعریف است.

امروز کشورهای توسعه یافته به شکلی و کشورهای در حال 
و  می برند  رنج  آسیب یک سانی  از  دیگر،  به شکلی  توسعه 
آن بدل کردِن زبان به گفتۀ بارت به ابزاری نه برای رهایی 
و اعتال و باال بردن ارزش های زیباشناسانه و خالقیت ها و 
و  کردن  بند  در  برای  بلکه  انسان ها،  سازندۀ  و  مثبت  ابعاد 
تبلیغ  پرستش خشونت و حماقت و دست کاری،  و  تحقیر 
و توهم و بی ارزش شمردِن ارزش ها و اخالق و بت سازی 
از پول به مثابه تنها معیار برای ارزیابی همه چیز است. این 
موقعیت جایی برای گفت وگو باقی نمی گذارد؛ زیرا برای 
آزادی بخش  ذات  به  باور  به  نیاز  گفت وگویی،  جهان  یک 
زبان است که ذاتی نه بالفعل بلکه بالقوه است. این ذات به 
تنهایی نمی تواند به فعالیت درآمده و انسان ها را رها کند و 
گرداند.  مطلوب  و  انسانی  را  کنش ها  و  را شکوفا  ذهنیات 
درست برعکس، شاید آن چه امروز جهان را تعریف می کند، 
موقعیتی است که در هر کجا به صورتی این ذات بالقوه را به 
سود ذات دیگری که همان فاشیسم مورد نظر بارت است، 
تقویت می کند و زبان را به ابزاری برای تثبیت خیالیِن وضع 

موجود تبدیل می کند.

پناه گرفتن پشت ابزارهای سرکوب
با سفسطه و  از میان رفتن گفت وگو و جای گرینی آن  اگر 
دست کاری اندیشه ها صحبت می کنیم و پیشینۀ دموکراتیک 
از  جلوگیری  برای  ضامنی  را  دموکراتیک  موقعیت  حتا  یا 
این وضعیت نمی دانیم، استدالل خود را به وضعیت کنونی 
کشورهای توسعه یافته که نشان دهندۀ پناه گرفتِن آن ها پشت 
ابزارهای سرکوب قدرت شان و به کارگیری زبان حماقت بار 
گروه  مطلق  بی اعتمادی  نتیجه اش  و  است  سیاست مداران 
گروهی  آوردِن  روی  و  سیاسی  امر  به  شهروندان  اکثریت 
از ضعیف ترین و آسیب پذیرترین آ ن ها از لحاظ فرهنگی و 
اقتصادی، به اندیشه های فاشیستی )تمایل به راست افراطی 
در اغلب کشورهای اروپایی کنونی( است. اگر در آن پهنه ها 
با آن پیشینه و تمرین دموکراتیک وضع چنان باشد، تکلیف 
پهنه های ویرانی که پس از گذار استعمار و نظامی گری های 
خشونت بار بر جای می ماند و هم اکنون در همۀ اطراف ما 
قابل مشاهده اند، روشن است: آیا می توان از کشورهای به 
میلیون ها  خاک و خون کشیده شده، ویران شده زیر فشار 
تن بمب، از میان رفتن سازمان های اجتماعی و برهنه شدِن 
از  حاصل  ساده انگارانۀ  تنش های  و  قبیله یی  های  خشونت 
که سال ها و  داشت  آن  از  بیش  انتظاری  عدم درک جهان، 
آتش  در  و  باشند  تاریخی  حقارتی  تحمل  به  ناچار  سال ها 
چاره یی  پس  بسوزند؟  بزرگ  قدرت های  منفعت پرستی 
چاره،  آن  و  بجوییم  چاره  و  آییم  خود  به  خود  که  نیست 
در  می توان  که  معجزه آسایی  فضلیت  در  جز  نیست  جایی 
اگر  البته  بازیافت.  شنوا  گوش های  و  قدرت مند  زبان های 

هنوز دیر نشده باشد!
 
 

ناتوان  زبان های 
و گوش های 

ناشنوا

ACKU
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ناجیه نوری
پاکستان با واردکردن طالبان به درون دولت افغانستان 
در تالش ایجاد یک حکومت تحت سیطرۀ خویش 

در کابل است. 
همزمان با اظهارات مقامات ارشد پاکستان، برخی 
پاکستان  که  هستند  معتقد  کابل  در  تحلیلگران  از 
که  را  طالبان  مهره های  از  عده  آن  می ورزد  تالش 
تحت کنترل خویش دارد، وارد بدنۀ نظام سیاسی 

افغانستان کند.  
اسال م  آباد تالش ها برای آشتی میان طالبان و دولت 
افغانستان را بیشتر ساخته است. اخیراً نشستی میان 
نماینده گان  از  برخی  و  افغانستان  دولت  مقامات 

گروه طالبان در این کشور برگزار شد. 
سازمان ملل متحد، دولت های افغانستان و پاکستان 

از نتیجۀ این مذاکرات اظهار خوشبینی کردند. 
با  افغانستان  دولت  مذاکره کنندۀ  هیأت  عضو  یک 
طالبان در پاکستان می گوید: ما درگفت وگوهای مان 
در  تغییراتی  شاهد  طالبان،  و  پاکستانی  هیأت  با 

سیاست های پاکستان بودیم. 
و  شرق  در  کشور  نظامی  مقام های  از  برخی  اما 
مواضِع  در  پاکستانی  نظامیان  که  می گویند  جنوب 
طالبان در والیت های زابل و پکتیا و کنر، در برابر 
تقویت  سبِب  این  و  می جنگند  دولتی  نیروهای 

طالبان شده است.
همچنان، برخی از تحلیلگران می گویند که هیچ گونه 
به  افغانستان  قبال  در  پاکستان  در سیاست  تغییری 

وجود نیامده است. 
سیاست  کابل،  دانشگاه  استاد  سیحون  سیف الدین 
پاکستان در قبال افغانستان را رویکرد مداخله گرایانۀ 
توجه  با  که  باوراست  این  به  و  دانسته  دایمی 
مشکالت گذشته میان دو کشور مانند خط دیورند، 

اعتماد مسأله یی نیست که یک شبه به وجود آید. 
او می گوید: پاکستان برای رسیدن به اهداف خود 
در افغانستان در طول ۳٠ سال گذشته گروه هایی را 
سازمان دهی کرد که امروز یک بخش آن در داخل 
مقاصد  ساختن  برآوردن  برای  افغانستان  دولت 

پاکستان کار می کنند.
دست پرورده  که  دیگری  گروه های  وی،  گفته  به 
افغانستان  حکومت  با  عماًل  امروز  اند،  پاکستان 
در  پاکستان  اهداف  برای  و  هستند  جنگ  درگیر 

افغانستان می جنگند.
استاد سیحون تأکید کرد: پاکستان دیروز گروه های 
به اهداف خود استفاده  مجاهدین را برای رسیدن 
می کند؛  استفاده  طالبان  گروه  از  امروز  اما  می کرد؛ 
بنابراین سیاست پاکستان در قبال افغانستان همچنان 

ثابت و پا برجا است.
به گفته این استاد دانشگاه، پاکستانی ها برای رسیدن 
بدنۀ  به  طالبان  واردکردن  در صدد  خود  هدف  به 
حکومت افغانستان اند؛ زیرا همین اکنون نفوذ بسیار 
حکومتی  بلند  ردهای  و  امنیت  شورای  در  قوی 
دارند؛ بنابراین در تالش اند تا یک حکومت تحت 

تسلط خود را در افغانستان ایجاد کنند.

دولت  مذاکره کنندۀ  هیأت  عضو  ناطقی  محمد  اما 
پاکستان می گوید: ما شاهد  با طالبان در  افغانستان 
تغییراتی در سیاست های پاکستان در گفت وگوهای 

صلح میان دولت افغانستان و طالبان بودیم.  
وی افزود: در 1۳ سال گذشته حکومت افغانستان 
از پاکستان خواست تا زمینۀ گفت وگو با طالبان را 
از  بیش  منظور  این  به  کرزی  حامد  و  کند  فراهم 
اما پاکستانی ها منکر  بار به پاکستان سفر کرد؛   2٠

حمایت از طالبان بودند.
نشان  پاکستان عماًل  اکنون  تأکید کرد: ولی  ناطقی 
داد که می خواهد زمینه گفت وگو با طالبان را فراهم 
کند که این اقدام خود نشان گر تغییراتی در سیاست 

پاکستان است.
به گفته او، گروه هایی که مسوول جنگ های خونین 
به پای میز مذاکره  افغانستان بودند را پاکستان  در 
حاضر کرد که این اقدام پاکستان بیان گر تغییراتی در 

سیاست پاکستان نسبت به افغانستان است.
آقای ناطقی گفت: »اصل مسأله خاموش کردن جنگ 
جنگ طلبانی  امر،  این  برای  و  است  افغانستان  در 
را که ماشین جنگ را در اختیار دارند باید به پای 
میز مذاکره کشانید که کشانیدن آنان بدون همکاری 

پاکستان امکان پذیر نیست.«
با  افغانستان  دولت  نمایندۀ  شش  پیش،  هفتۀ 
شهرک  در  طالبان  کویتۀ  شورای  نماینده  های 
تفریحی مری در حاشیۀ اسالم آباد پایتخت پاکستان 

چهار ساعت دیدار و گفت وگو کردند.
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کمپاین مبارزه با سرخکان...
سرخکان در میان کودکان جلوگیری شود: »ما می خواهیم 
سطح پوشش را بلند ببریم تا شیوع و واقعات این مرض 
کمتر  شود. ما می خواهیم 95 درصد اطفال واجد شرایط را 

تحت پوشش قرار دهیم.«
کشنده اما قابل تداوی

داکتران می گویند سرخکان مرض قابل وقایه و تداوی است 
و  می کنند  زندگی  دوردست  روستاهای  در  کودکانی  ولی 
به  ابتال  خطر  در  بیشتر  ندارند،  دسترسی  مراکز صحی  به 

سرخکان و مرگ و میر ناشی از این مرض قرار دارند.
نورالحق یوسف زی داکتر معالج داخله و اطفال در شفاخانه 
طفل اندراگاندی گفت: »این مرض نهایت کشنده است، به 
خصوص اگر سرخکان توام با امراض دیگر شود. در چنین 
با  می توانیم  ما  اما  است.  کشنده  شدیداً  مرض  این  حالتی 
واکسین و تداوی جلو مرگ و میر ناشی از این مرض را 

بگیریم.«
یوسف زی گفت دلیل اصلی مرگ و میر ناشی از سرخکان، 
عدم دسترسی به مراکز صحی است: »وقتی این کودکان به 
شفاخانه برسند، تداوی می شوند ولی واقعاتی که در اطراف 
ندارند،  به شفاخانه  دسترسی  و  می شوند  اکناف مصاب  و 

وفیات نزد آن ها بسیار بلند است.«
چالش ناامنی

این  عامه،  صحت  وزارت  در  مقام ها  اظهارات  براساس 
امنیتی نمی تواند در دو والیت  به دلیل تهدیدهای  وزارت 
نورستان و بادغیس کمپاین واکسین سرخکان را تطبیق کند. 
این کمپاین در ۳٠ والیت راه اندازی می شود و در والیت 

های خوست و قندهار قباًل تطبیق شده است.
این  تطبیق  راه  برسر  اصلی  ناامنی چالش  نعیم گفت  آقای 
کمپاین است. او افزود که کودکان گروه های مخالف دولت 
کارمندان صحی  نباید  دارند و مخالفان  نیاز  به صحت  نیز 
را هدف قرار دهند: »نگرانی ما زیاد است. این ها کارمندان 
صحی هستند و مربوط به هیچ گروهی نیستند. این ها فقط 
از همه به شمول  به مردم خدمت می کنند و خواست من 
موافقان و مخالفان دولت این است که با کارمندان صحی 

همکاری کنند.«
وزارت صحت می گوید تمامی اطفالی که پیش از این نیز 
واکسین سرخکان را سپری کرده اند، می توانند در این دور 
مجدد ضرری  واکسین  گفتند  آن ها  شوند.  واکسین  دوباره 

ندارد ولی برای مصونیت کودکان ضروری است.

حـمالت راکتـی تـان را ...

پاکستان قرار  بار دیگر هدف حمالت راکتی از خاک  کنر 
گرفته است.

نکرده  نظری  اظهار  رابطه  این  در  تاکنون  پاکستان  دولت 
است.

ابرار  گذشته  پنجشنبه  روز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
حسین سفیر پاکستان در کابل را به وزارت خارجه احضار 
از سرگیری حمالت  به  نسبت  را  اعتراض خود  مراتب  و 
راکتی پاکستان به والیت های مرزی ننگرهار و کنر ، به وی 
ابراز کرد و خواهان متوقف شدن حمالت راکتی از خاک 

پاکستان شد.
مناطق مختلف  افغان در  نیروهای  افزود: حمالت  صدیقی 
این  به  تلفات سنگین  ادامه دارد و  این کشور علیه طالبان 

گروه وارد شده است.
دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز 
در این کنفرانس از کشته شدن والی خود خوانده گروه طالبان 
همراه با ۳ تن ولسواالن خود خوانده این گروه در ولسوالی 
»المار« والیت فاریاب در حمله هوایی جنگنده های ارتش 

خبر داد.
وزیری افزود: در 4٨ ساعت گذشته 1٨9 تن از افراد طالبان 
مناطق  دیگر  و  بدخشان  هلمند،  فاریاب،  والیت های  در 

افغانستان کشته و بیش از ٨٠ تن دیگر نیز زخمی شدند.
ولسوالی  در  طالبان  حمالت  گفت:  همچنین  وزیری 
افراد  و  مواجه شده  با شکست  بدخشان  »وردوج« والیت 

طالبان در این حمله تلفات سنگین را متحمل شدند.

اسالم آباد در صدد نفوذ بیشتر برکابل

آقای سپنتا!...
 بودید، در پناه گاردهای مسلح رفت وآمد می کردید، 
داشتید...  لوکس  سفرهای  می گرفتید،  خوب  حقوق 
اصلی  نام  با  می خواهید  شده اید،  برکنار  که  حاال  و 
می دانم،  را  دلیلش  هرچند  چرا؟«  بنویسید،  خود 
به  خود  می خواهم  خواننده گان،  به  می گذارم  اما 
شما  خوب تر  تا  باشند  دالیل  و  دلیل  جست وجوی 

را درک کنند! 
یعنی  )سپنتا(.  خاورمیانه«؟  ژیوپولتیک  »پارادایم 
در  شما:  قول  به  البته(  )امریکایی ها  می خواهند 
خاورمیانه دولتچه هایی ایجاد کنند. طبعًا این دولتچه ها 
در میان قتل و کشتار و اشک و خون مردماِن بدبخِت 
چه گونه  بشوند.  اگر  شد؛  خواهند  ایجاد  خاورمیانه 
پیمان امنیتی با چنین قدرِت جنایتکاری را در مجلس 
چه  شما  می کردید؟  توجیه  و  تعریف  نماینده گان 
والتر  به  دارید؟  فرانکفورت  مکتب  به  معنوی  ربط 
از ترس رفقای جدید خودت در  نازنین که  بنیامین 
مرز فرانسه و اسپانیا، در دهکده یی متروک و غم زده  

دست به خودکشی زد. 
»دیالکتیک  روشنگری«،  »دیالکتیک  نویسنده گان 
منفی« که گفتند: دیگر راهی وجود ندارد، پراتیک را 
باید تعطیل کنیم. بعد از آشویتس شعر گفتن جنایت 
است. آقای سپنتا، مردم را »خر« خیال نکنید! خواهش 

می کنم، با همان اشغال گرها بمانید!
هم  را  پارادایم  درسِت  معنای  کنم  فکر  »پارادایم«؟ 

نمی دانید. »گفتمان« را هم نمی دانید.
دربارۀ مفهوم »پارادایم« مکث می کنیم و برمی گردیم 

به هویت قومی و توهین نامۀ شما به جوانان میهنم.
برابر  یا  و  )معادل  الگوواره   =”Paradeigma“
برای  واژه  این  پارادایم.  انگلیسی  به  فارسی(. 
نخستین بار در سدۀ پانزدهم به معنای الگو و مدل به 

کار برده شد. از سال 196٠ به بعد، به الگوی تفکر 
گفته  شناخت شناسی  متون  دیگر  یا  علمی  رشتۀ  هر 
به وسیلۀ   1962 سال  در  هم  الگوواره  واژۀ  می شود. 
»علوم  واژۀ  کوهن،  البته  آمد.  کار  به  کوهن  توماس 
نرمال« را به کار برد. »کوهن معتقد بود که کاربرد این 
واژهـ  تعبیر الگوواره در علوم اجتماعی صحیح نیست 
اجتماعی  واژه می توان علوم  این  به وسیلۀ  و اصوالً 
کثرت  به  توجه  با  داد.  تشخیص  طبیعی  علوم  از  را 
آرا در مورد یک موضوع در علوم اجتماعی واحد و 
وجود  الگوواره  واژه  ها،  بودن  چندمفهومی  همچنین 
در  الگوواره  عدم وجود  از  زیادی  نمونه های  ندارد. 
علوم اجتماعی به ویژه علوم سیاسی در اختیار داریم«. 

)متی دوکان، جامعه شناس فرانسوی(
بحث  قابل  خاورمیانه،  ژیوپولتیک  پارادایم  بنابراین، 
است. آیا می توان در آن مورد این واژه را به کار برد؟
جمهوری هم قابل تأمل است. منتسکیو و کانت در 
این باره سخن گفته اند. مفهوم واژۀ جمهوری درجاتی 
دیکتاتوری های  دارد.  بر  در  را  مردم ساالری  از 
مسمااند.  جمهوری  نام  به  که  داریم  غیرسلطنتی 
نمونه هایش هم اکنون وجود دارند. جمهوری نوعی از 
حکومت است که در آن مسوولین حکومتی موروثی 
انتخاب نمی شوند. انتخاب می شوند با رای مستقیم یا 
غیرمستقیم مردم – دموکراسی نماینده گی )پارلمانی( 
یا مستقیم. زمانی که پارلمان افغانستان از شما سلب 
صالحیت کرد، چرا با فرمان رییس جمهور کرزی در 
این  دادید؟  ادامه  خود  کارِ  به  پست وزارت خارجه 
ارزش های جمهوری، دموکراسی  به  احترام  چه گونه 
نورماتیف و تفکر انتقادی ـ فرانکفورتی است آقای 

سپنتا؟! 
نوزدهم  قرن  اواخر  در  فیزیک  علم  برای  »...آن چه 
کلوین،  لرد  بود.  شیفت«  »پارادایم  یک  افتاد،  اتفاق 
فیزیک دان مشهور آن زمان گفت: چیز جدیِد دیگری 

مانده  باقی  آن چه  ندارد.  وجود  کردن  کشف  برای 
است، تنها اندازه گیری دقیق و دقیق است. پنج سال 
را در  مقالۀ معروِف خود  انشتین  آلبرت  آن،  از  پس 
میکانیک  قوانین  که  کرد،  ارایه  نسبیت  نظریۀ  مورد 
حرکت  توضیح  برای  سه صدسال  از  )بیش  نیوتونی 
و نیرو به کار می رفتند( را به چالش کشید.«)توماس 

کوهن(
دربارۀ مسایل و امور اجتماعی که به طور چشم گیری 
سیال اند، نمی توان به ساده گی و بی پروایی حکم صادر 
و  زمانه«  »عدل  اسالم،  سیاسی  فقه  و  کالم  در  کرد. 
داریم.  »توقف/وقف«  قاعدۀ  زمانه«  داریم.  »ظلم 
نمی شود یک تمدن عظیم را به بهانۀ مدرنیته یک سره 
مثبِت هویت های  عناصر  احضار  نمی شود  کرد.  نفی 
خواند.  بربریت  و  قبیله گرایی  نژادپرستی،  را  قومی 
هویت ها  باید  پُرتسامح  دموکراسی  به  رسیدن  برای 
اقناع  به  هاناآرنت  به سخن  و  کنند  با هم گفت وگو 
برسند. دموکراسی عرصه و میداِن اقناع است. این که 
قوم  میان یک  از  می باید  و  ما حتمًا  رییس جمهوری 
سلطنت  با  تفاوتی  چه  شود،  برگزیده  انحصارطلب 

موروثی و سیستم »والیت عهدی« دارد؟ 
گستردۀ  حضور  وجود  با  پسین،  سال  ده  در  آن چه 
زعامت  تعیین  در  آن چه  و  افتاد  اتفاق  نیولیبرالیسم 
انتقال  یعنی  بود،  قومی  عهدی«  »والیت  افتاد،  اتفاق 
یا  دیگر  پشتون  به  پشتون  یک  از  ـ  قدرت  موروثی 
دینی  و  شرعی  نظام  سازوکار  اگر  »تغلب«.  و  غلبه 
این اصطالح ـ زعما ـ سلطان، واجد شرایط  است، 
سلطانی )در مفهوم اسالمی( نبودند. فاقد ده ـ پانزده 
شرطی بودند که فقه های سیاسی و فقه سیاسی اسالم 
برشمرده اند. اگر دموکراتیک به معنای غربی آن است، 
نگرفتند. جایی  از رای مردم  را  باز مشروعیِت خود 

هم برای مصالح مرسله و منطقۀالفراغ نمی بینیم. 

روابط طالبان و کابل را...
مجبور  کشور  ترک  به  یا  سرکوب  پاکستان  در  باید 

شوند.
افغانستان،  با  رابطه  تقویت  درک  دلیل  به  افزود:  وی 
نشان دهنده  که  شد  امضا  مشترت  اطالعاتی  توافقنامۀ 
بهبود روابط دو کشور است و اسالم آباد خواستار انتقال 

مشکالت به مرز کشورهای دیگر نیست.
پاکستان  داد:  ادامه  پاکستان  مشاور ویژه نخست وزیر 
و  امنیتی  ادارات  افغانستان،  با  نزدیکی  همکاری 
این  زمان  گذشت  با  و  دارد  کشور  این  اطالعاتی 

همکاری افزایش و تقویت خواهد شد.
برای  پاکستان  افغانستان-  رابطه  کرد:  بیان  فاطمی 
بیشتر  رابطه  این  زمانی  و  است  مهم  بسیار  کشورش 
اهمیت می یابد که امریکا رابطه اش را با افغانستان قطع 

کند.
وی گفت: در مورد تقویت روابط  خود با کابل کار شد 
در حالی که در چند ماه نخست موفقیت های چندانی 
بدست نیاوردیم اما پس از انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان و انتخاب اشرف غنی به عنوان رییس جمهور، 

همه چیز با سرعت به خوبی به پیش رفت.
جرأت  به  داد:  ادامه  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور 

می گویم که افغانستان و پاکستان در 6 ماه گذشته تعامل 
بیشتری در زمینه سطوح باالی دولتی و روابط نظامی 

نسبت به 6 سال گذشته داشته اند.
ارتش،  ستاد  رؤسای  اظهارداشت:  پاکستان  فاطمی 
وزرات  داخله،  وزارت  مقامات  اطالعاتی،  روسای 
نخست  کردند.  مالقات  یکدیگر  با  کشور  دو  اقتصاد 
به  افغانستان  رییس جمهور  و  کابل  به  پاکستان  وزیر 
دو  مشترک  هدف  حسب  بر  و  کرد  سفر  اسالم آباد 
طالبان،  و  کابل  دولت  میان  تقویت صلح  برای  کشور 
پاکستان در 7 جوالی اولین نشست مذاکرات صلح را 

برگزار کرد.

وی ادامه داد: این قدم کوچکی است اما به یک روند 
تبدیل خواهد شد و روابط طالبان و کابل را عمیق تر 

خواهیم کرد.
با  امریکا  به  سفر  در  پاکستان  وزیر  نخست  مشاور 
مقامات این کشور دیدار و در مورد مسایل دفاعی و 
همکاری های اطالعاتی به بحث و گفت وگو پرداخت.

همچنین پیش از این سناتور جان مک کین رییس کمیته 
نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا، در دیدار با طارق 
امور  در  پاکستان  نخست وزیر  ویژه  مشاور  فاطمی 
بین الملل، اطمینان داد که با اسالم آباد در زمینه مبارزه با 

تروریسم همکاری خواهد کرد.

ACKU
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ورزش
بنیتس و دردسری به نام 

تمدید قرارداد په په

در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( که در ماه جوالی )ماه روان 
میالدی( نشر شده، تیم فوتبال افغانستان هفده پله صعود کرده و در جایگاه بیستم 

قارۀ آسیا قرار گرفته است.
تیم فوتبال افغانستان با این صعود در رده بندی جهانی، در جایگاه 1۳4ام قرار 

گرفت که مجموع امتیازهای افغانستان به 212 امتیاز رسیده است.
فوتبال  تیم  پله یی   17 صعود  دلیل  که  است  گفته  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
افغانستان، درخشش این تیم در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2٠1٨ بوده است.
در این بازی ها تیم فوتبال افغانستان بازی خوبی در برابر تیم ملی کمبوج از خود 

به نمایش گذاشت.
تیم ملی فوتبال افغانستان در آن بازی که  در ورزشگاه »پنوم پن« پایتخت کمبوج 

برگزار شده بود، توانست با یک گول از سد کمبوج بگذرد.
تیم فوتبال افغانستان با سرمربی گری سلوان اسکیلزیج آلمانی تا کنون دستاوردهای 
خوبی داشته است. آقای اسکیلزیج در روزهای نخست سرمربی گریش گفته بود 

که تغییرات بنیادی را در فوتبال افغانستان به وجود خواهد آورد.
تیم ملی فوتبال افغانستان در جایگاه نخست تیم های جنوب آسیا قرار دارد.

بارسلونا  کنونی  از سرمربی  تمجید  به  فن خال 
پرداخته است.

در  مربیگری  دوره  دو  طی  که  خال  فن  لوئیز 
داشته،  را  انریکه  با  همکاری  تجربه  بارسلونا، 
شنبه مقابل بازیکن سابقش به عنوان مربی قرار 
از  تمجید  در  خال  فن  لوئیز  گرفت،  خواهد 

انریکه در زمان بازیگری وی گفته است:
» او بازیکن کاملی بود، یک بازیکن فوق العاده 
بود،  واقعی  الگویی  تمرینات  در  بود،  من  برای 

همیشه 1٠٠% توانش را می گذاشت.«
بارسا دادم که در  بزرگی در  او مسوولیت  به   «
آن موفق ظاهر شد، او در نقش شماره 1٠ بازی 
مثل  او  بود.  موفق  بسیار  هم  گلزنی  در  و  کرد 

رونی بود.«

مهاجم 2٨ ساله بارسلونا با یادآوری شرایط سال 
که  است  باور  این  بر  بارسلونا  در  خود  گذشته 
شرایط برای دو خرید جدید این تیم هم دشوار 

است.
جدید  خریدهای  ویدال،  الیکس  و  توران  آردا 
یک  محرومیت  خاطر  به  بارسلونا  فوتبال  تیم 
جدید  بازیکنان  از  استفاده  در  کاتاالن ها  ساله 
اجازه   2٠16 سال  شروع  تا  خود،  ترکیب  در 
اروگوئه ای  مهاجم  ندارند.  تیم  این  برای  بازی 
به  اکتبر 2٠14  ماه  تا  که خود  آبی و اناری پوشان 
خاطر محرومیت چهار ماهه یی که فیفا برای او 
در نظر گرفته بود نتوانست این تیم را در ابتدای 
فصل گذشته همراهی کند، معتقد است که این 
شرایط )تمرین کردن بدون حضور در مسابقات( 

خیلی دشوار است.
لوئیز سوارز در گفت و گو با شبکه »بارسا تی وی« 
گفت: بودن در چنین شرایطی برای توران و ویدال 
عجیب است، چون آنها با تیم تمرین می کنند ولی 
نمی توانند برای بارسلونا در بازی های رسمی به 
میدان بروند. این شرایط پیچیده ای برای این دو 
است چون زمانی که پیوستن شان به بارسا قطعی 
شد می دانستند که باید تا ماه ژانویه صبر کنند تا 

اجازه بازی پیدا کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: آردا و الیکس باید مدتی 
می توانند  فقط  حاضر  حال  در  آنها  کنند.  صبر 
و  دهند  وفق  جدیدشان  تیم  شرایط  با  را  خود 
این  نظرم  به  که  کنند  پیدا  حضور  تمرینات  در 
تا  می کند  کمک  بازیکن  دو  این  به  مشارکت 
داشته  میدان  در  حضور  برای  ایده آلی  شرایط 
باشند و هر زمان محرومیت بارسا به اتمام رسید، 

تیم شان را همراهی کنند.
سوارز 2٨ ساله که فصل گذشته در اولین فصل 
حضورش در بارسا موفق به زدن 25 گل برای 
این تیم شد، در خصوص وضعیت خودش هم 
کاماًل  که  بگویید  نمی توانید  وقت  هیچ  گفت: 
بیشترین  همیشه  البته  رسیده اید.  خود  اوج  به 
مطالبات از مهاجمان می شود، از این رو مهاجمان 
توان  آنجایی که در حد  از  اما  کنند  باید گلزنی 
خود برای تیم گل زده ام و سعی کرده ام تیم را در 
راه رسیدن به گل کمک کنم، احساس می کنم در 
بارسلونا به خوبی به وظیفه ام عمل کرده ام و این 

مهمترین چیز است.
آغاز  را   2٠15-16 فصل  حالی  در  بارسلونا 
خواهد کرد که فصل گذشته در سه رقابت اللیگا، 
جام حذفی اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا به عنوان 

قهرمانی رسید.

بر  دیگر  ماه   6 می تواند  مادرید  رئال  پرتغالی  مدافع 
اساس قانون بوسمن این تیم را ترک کند.

مشخص  هنوز  راموس  سرخیو  شرایط  که  حالی  در 
نشده و نام این بازیکن هر روز در رسانه ها در ارتباط 
با حضور در منچستریونایتد شنیده می شود، دردسر 
دیگری گریبان رافائل بنیتس، سرمربی جدید رئال را 

گرفته است.
تمام   2٠16 سال  جنوری  ابتدای  از  په  په  قرارداد 
می شود و سران رئال باید خیلی زود به دنبال تمدید 
آن  تا  را  تیمش  مدافع  نتواند  بنیتس  اگر  باشند.  آن 
زمان متقاعد به ماندن در سانتیاگو برنابئو کند، آنگاه 
با  می تواند  و  می آید  حساب  به  آزاد  بازیکن  په  په 
هر باشگاهی که دوست دارد وارد گفت وگو شده و 

قرارداد امضا کند.
په  قرارداد  تمدید  برای  تالش هایی  رئال  سران  البته 
او  نرسیدند.  نتیجه یی  به  تاکنون  اما  داده اند  انجام  په 
در دیدار دوستانه رئال مادرید مقابل منچسترسیتی که 
به  نتیجه چهار بر یک  با  انجام گرفت و  روز جمعه 
تیمش  از گل های  یکی  تمام شد،  ها  مادریدی  سود 
او در ال  به ثمر رساند.  با ضربه سری فوق العاده  را 
کالسیکو مقابل بارسلونا هم گلزنی کرد تا نشان دهد 
حساب  او  روی  همچنان  می تواند  تیمش  سرمربی 
باز کند. کیفیت فوتبالی که په په ارائه می کند، جدا از 
خشونتی که در فوتبالش دیده می شود می تواند برای 
رئال مادرید مفید باشد. راموس و په په که اکنون زوج 
 2٠11 سال  در  می دهند  تشکیل  را  رئال  میانی  خط 

قراردادهایشان را تمدید کردند.
در دوران ریاست فلورنتینو پرس در رئال مادرید، از 
برای تمدید آن تالش کرده،  قراردادی که پرس   15
12 قرارداد با موفقیت تمدید شده اند. با توجه به اینکه 
رافائل واران 22 ساله نیز دیگر گزینه بنیتس در خط 
دفاعی است، تمدید قرارداد په په می تواند خیال این 
مربی اسپانیایی را از خط دفاعی تیمش راحت کند. 
در فصلی که گذشت سرخیو راموس سه هزار و 545 
دقیقه بازی کرد، په په سه هزار و 1٨4 دقیقه و واران 
حضور  تیمشان  ترکیب  در  دقیقه   42٨ و  هزار  سه 

داشتند.

فـوتبـال افغـانستان 17 پلـه صـعود کـرد

فن خال:

 انریکه، رونی من 
در بارسا بود!

سوارز: 

در بـارسا به خوبی به وظیـفه ام 
عمل کرده ام
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اقدام دولت امریکا درخصوص فروش تسلیحات و تجهیزات ارتش این کشور 
از جمله هلی کوپترهای جنگی و موشک به پاکستان، نگرانی هند را برانگیخته 

است.
به گزارش پایگاه »ولیو واک«)Value Walk(، دولت هند از واشنگتن خواسته 

است تا تاثیر چنین اقدامی را بر امنیت این کشور در نظر بگیرد.
سوشما سواراج، وزیر امور خارجه هند گفت: دولت به طور مرتب این پیام را 
به امریکا منتقل می کند که این اقدام می تواند بر روابط هند - امریکا تاثیر بگذارد 
و عالوه بر این، امنیت هند نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. هند هر اقدام الزمی را 

برای محافظت از منافع خود انجام می دهد.
وی تاکید کرد که دولت هند با دقت تمام تحوالت تاثیرگذار بر این کشور را 
دنبال می کند و از هیچ اقدامی برای صیانت از منافع ملی خود کوتاهی نمی کند.
به گفته وزیر خارجه هند، تصمیم امریکا برای فروش هلی کوپتر تهاجمی ویپر، 
موشک های هل فایر و سایر تجهیزات نظامی و نیز آموزش و حمایت از پاکستان 

نکته ای قابل تامل است.
ارزش تقریبی این تجهیزات 952 میلیون دالر است. ایاالت متحده امریکا فروش 
تسلیحات و تجهیزات نظامی به پاکستان را ماه آوریل تایید کرد. هدف از این 
این  امریکا  است.  شده  اعالم  تروریسم  با  مقابله  در  پاکستان  به  کمک  اقدام، 
اطمینان را داده است که توافق مذکور با پاکستان، توازن قدرت در این منطقه 

را از بین نمی برد.
هند همچنین از دستیابی پاکستان به هواپیمای جنگی تندر JF-17 در جریان 

از مقام های نظامی  ابراز نگرانی کرده است. یکی  بین المللی پاریس  نمایشگاه 
پاکستان تاکید کرد که اسالم آباد سفارش خرید این هواپیماها را به یک کشور 

آسیایی داده است و ارسال آن احتماالً در سال 2٠17 انجام می شود.

طبق جدیدترین تحقیقی که انجام شده است سوریه به دلیل جنگ داخلی و 
نفوذ داعش خطرناک ترین کشور جهان است. در این لیست ایسلند به عنوان 

امن ترین کشور جهان معرفی شده است.

به گزارش روزنامه الیوم السابع مصر، طبق یک تحقیق جدید کشور سوریه با 
تروریستی  داخلی و گسترش سریع گروه  از جنگ  ناشی  به مشکالت  توجه 

داعش خطرناک ترین کشور جهان است.
نیز در رتبه هفتاد و سوم جهان  امنیت« مصر  در رتبه بندی »شاخص جهانی 

قرار دارد.
طبق گزارش روزنامه ایندیپندنت کشور سوریه در سال 2٠٠٨ از جمله امن ترین 
کشورهای جهان بود. طبق این شاخص در سال 2٠15 کشورهای خاورمیانه و 

آفریقا جزو 1٠ کشور آخر این فهرست هستند.
بعد از سوریه، عراق دومین کشور خطرناک جهان است و پس از آن افغانستان 

است. سومالی و سودان نیز رتبه های ششم و هفتم این لیست هستند .
پاکستان در جایگاه هشتم و کوریای شمالی در جایگاه نهم این لیست در بین 

بدترین ها قرار دارند.
دنمارک  آن  از  امن ترین کشور جهان و پس  ایلسند  این شاخص کشور  طبق 

قرار دارد.

شبکه »ان بی سی« امریکا به نقل از مسووالن مبارزه با تروریسم این کشور اعالم 
کرد که براساس اطالعات به دست آمده، داعش ماهانه بیش از 1٠ میلیون دالر 

از قاچاق نفت به دست می آورد.
به گزارش شبکه ان بی سی اعالم کرد قاچاق نفت که بیشتر به ترکیه قاچاق 
می شود، منبع اصلی درآمد داعش است و این اموال توسط داعش به طور جزئی 
برای پرداخت حقوق ماهانه نیروهای خود و فراهم آوردن امکانات الزم برای 

خانواده هایشان از آن استفاده می شود.
بنا به گزارش این شبکه نیروهای خارجی داعش بیشترین درآمد یعنی بیش از 

1٠٠٠ دالر را ماهانه دریافت می کنند.
شبکه ان بی سی گزارش داد: داعش بر عکس القاعده خود را »دولتی« می داند 
داعش  که  می دهد  نشان  این  و  می کند  فراهم  را  رفاهی  و  آموزشی  نظام  که 

هزینه های باالیی دارد.
مسووالن مبارزه با تروریسم تاکید دارند که فروش و قاچاق نفت و گاز طبیعی 

ماهانه حدود ٨ تا 1٠ میلیون دالر برای داعش سود دارد.
به گفته ان بی سی، بیشتر اطالعات در خصوص منابع مالی داعش از طریق 
از مسئوالن  »ابوسیاف«، یکی  ائتالف در سوریه که طی آن  نیروهای  حمالت 
جمع آوری اموال داعش کشته شد به دست آمده است. پس از حمله، همسر 

ابوسیاف نیز بازداشت و در آمریکا زندانی شد.
در آن هنگام نیروهای ائتالف به دستگاه کامپیوتری دست یافتند که اطالعات 

زیادی در این باره در  آن نوجود داشت.
یکی از مسووالن شبکه ان بی سی گفت: پیش از حمله مریکا به مقر ابوسیاف 
دست  به  قاچاق  از  داعش  که  اموالی  میزان  در خصوص  دقیقی  اطالعات  ما 

می آورد نداشتیم.

معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور منابع مالی تروریسم گفت: قاچاق نفت 
برای داعش بسیار سودآور است. ما اطالعاتی در اختیار داریم که نشان می دهد 

داعش طی یک ماه حدود 4٠ میلیون دالر از فروش نفت به دست آورده بود.
به گزارش ان بی سی نفت تنها منبع درآمد داعش محسوب می شود اما روش های 

دیگر مثل باج خواهی، سرقت و گرفتن »فدیه« نیز به داعش کمک می کند.
تروریست های داعش از زمانی که مناطقی در سوریه و عراق را اشغال کردند به 
غارت نفت این دو کشور و فروش و قاچاق آن دست زده اند. این تروریست ها 

حتی آثار باستانی سوریه و عراق را نیز به فروش می گذارند.

هند نگران فروش تجهیزات نظامی امریکا به پاکستان

سوریه ناامن ترین و ایسلند امن ترین کشورهای جهان

10  میلیون دالر؛ درآمد ماهانۀ داعش از قاچاق نفت

کری: 

مخالفت اسرائیل با توافق هسته ای، 

انزوایش را عمیق تر می کند

وزیر امور خارجه امریکا در اندیشکده »شورای روابط 
که  توافق هسته ای  کرد،  تاکید  نیویورک  در  خارجی« 
اسرائیل  نفع  به  کرده  مذاکره  ایران  با  آن  درخصوص 
آن  با  کردن  مخالفت  برای  آویو  تل  تصمیم  و  بوده 

می تواند به انزوای بیشترش منجر شود.
وزیر  کری،  جان  تایمز،  نیویورک  روزنامه  نوشته  به 
روابط  »شورای  اندیشکده  در  امریکا  خارجه  امور 
متن  اگر کنگره  این هستم که  نگران  خارجی« گفت: 
در  ما  دوستان  دهد،  تغییر  را  ایران  با  هسته ای  توافق 
از پیش منزوی شوند و مورد سرزنش  بیش  اسرائیل 

قرار گیرند.
رهبران  با  دیدارش  از  پیش  کری  جان  اظهارات  این 
یهودی امریکا در نیویورک منتشر شد و هنوز مقامات 
اما  نداده اند.  نشان  واکنشی  اظهارات  این  به  اسرائیلی 
آنها  گفتند،  خارجی  سیاست  کارشناسان  از  تعدادی 
خطر تشدید تنش ها در روابط میان دولت باراک اوباما، 

رئیس جمهوری امریکا و اسرائیل را قبول کرده اند.
از مذاکره کنندگان سابق و مشاور  دنیس راس، یکی 
بیانیه  نوع  این  گفت:  خاورمیانه  امور  در  اوباما  ارشد 
قانع  یهودی  جامعه  در  بسیاری  یا  اسرائیلی ها  برای 
کننده نیست و باعث افزایش سواالت بیشتر اسرائیل 
درباره رویکرد دولت واشنگتن می شود. می ترسم این 
اظهارات تاثیر منفی بر آنچه که جان کری می خواهد، 

داشته باشد.
در  اسرائیل  سابق  سفیر  اورن،  مایکل  حال  همین  در 
کری  جان  اظهارات  این  از  شدید  انتقاد  در  امریکا 
مدعی شد: اگر قانونگذاران امریکایی متن این توافق 
بر  منطبق  کامال  اقدامی  کنند،  رد  را  ایران  با  هسته ای 
جان  قدیمی  تهدید  داد.  خواهند  انجام  امریکا  منافع 
کری که در آن به اسرائیل هشدار داده در خطر تبدیل 
شدن به یک »کشور آپارتاید« قرار دارد، نمی تواند ما 
را از انجام وظیفه ملی مان برای مخالفت با این »توافق 

خطرناک« بازدارد.
کری درباره مخالفت های قانونگذاران جمهوری خواه 
و برخی از دموکرات ها اظهار کرد: این توافق بهترین 
شانس برای مهار برنامه اتمی ایران است و اگر کنگره 
آن را رد کند باعث فروپاشی تحریم های بین المللی و 

توسعه هر چه بیشتر تالش های اتمی تهران می شود.
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