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خواندن مجموعه های گفتار بزرگان، برای تحصیل نکرده ها 
هم چیِز خوبی است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رییس  جمهور پیشین افغانستان از تجاوز ارتش پاکستان به 
خاک افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

مخالف  گروه های  برضد  گذشته  هفتة  پاکستانی  نظامیان   
مسلح خویش عملیات هوایی را در ولسوالی دانگام والیت 

نورستان انجام داده اند. 
از شهادت عبدالعلی  یادبود  حامد کرزی دیروز در مراسم 
حمله  این  که  گفت  کابل  در  وحدت  حزب  رهبر  مزاری 

تجاوز به افغانستان است. 
میان  امنیتی  توافقنامة  اساس  بر  که  گفت  کرزی  آقای 
افغانستان و امریکا و ناتو، نظامیان خارجی... ادامه صفحه3 

استاد مزاری شهید وحدت ملی لقب گرفت

خشم کرزی 
از تجاوز هوایی پاکستان

پیام بنیاد شهید مسعود، به مناسبت 
پنجمین سالروز شهادت

 موالنا عبدالرحمن سیدخیلی

اکثریت شهروندان از کارکرد پارلمان ناراض اند
چهارمین انتخابات هیأت اداری مجلس امروز برگزار می گردد
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هماهنگـی بیشـتر بـا حکومـت، تصمیم گیـری در مـورد قوانینی كه 
در شـورای ملـی بی سرنوشـت مانده انـد، مشـخص شـدن خطـوط 
اساسـی كشـور و تصویـب آن توسـط نماینـده گان، بهبـود روابـط 
برگـزاری  بـرای  تشـویق حکومـت  مقننـه،  و  اجراییـه  قـوة  میـان 
والی هـا  وزیـران،  شـورا،  نماینـده گان  بـا  مشـترک  نشسـت های 
ایـن  در  دیگـر شـهروندان  از خواسـت های  والیتـی  و شـوراهای 

پژوهـش یـاد شـده اسـت

سخنگوی ناتو در افغانستان:

داعش در یکی از 404 ولسوالی افغانستان مسلط است 

سخنگوی ناتو در افغانستان بر این اعتقاد است که داعش 
در  و  نداشته  طالبان  میان  در  ایدئولوژیک  بنیادی  جذبه 
باعث  امور  همین  و  است  منفور  افغانستان  مردم  میان 

تضعیف این گروه در این کشور شده است.
افغانستان  در  ناتو  نیروهای  سخنگوی  شافنر،  ویلسون 
ولسوالی   404 میان حدود  از  داعش  گروه  که  می گوید 

افغانستان تنها بر یک ولسوالی کنترل دارد.
در  خبرنگاران  به  مخابراتی  کنفرانس  یک  در  شافنر 
واشنگتن گفت: این ولسوالی در والیت شرقی ننگرهار 

در امتداد مرز پاکستان واقع شده است.
سال گذشته میالدی مقام های نظامی امریکا برآورد کرده 
بودند که بالغ بر هزار تا سه هزار جنگجوی داعش در 
شافنر  اما  دارند  فعالیت  ننگرهار  والیت  وسوالی  هفت 

کمتر  احتماالً  جنگجویان  این  تعداد  اکنون  که  می گوید 
از آن است.

شافنر افزود: بسیاری این جنگجویان اعضای سابق گروه 
طالبان پاکستان هستند که به داعش اعالم وفاداری کرده 

اند.
اثر  بر  جنگجویان  این  ناتو،  نظامی  مقام  این  گفته  به 
وزیرستان  قبایلی  مناطق  در  پاکستان  نظامی  عملیات 

شمالی به مناطق مرزی افغانستان فرار کرده اند.
سخنگوی ناتو در افغانستان افزوده است: داعش در میان 

طالبان جذبه بنیادی ایدئولوژیک ندارد.
والیت  در  داعش  مخوف  بسیار  اعمال  وی  گفته  به 
ننگرهار در میان ساکنان این والیت منفور بوده و به این 
شده  تضعیف  افغانستان  در  گروه  این  از  حمایت  دلیل 

است.
شافنر اظهار داشت: با وجود این گروه داعش همچنان در 
افغانستان به عنوان یک »تهدید استراتژیک« باقی می ماند.

کاخ سفید در ماه جنوری به نیروهای خود در افغانستان 
صالحیت قانونی داد تا جنگجویان داعش را هدف قرار 
دهند که نخستین فرمان حمله علیه این گروه در خارج 

از عراق است.
آمریکایی  نیروهای  که حمالت  است  کرده  تأیید  شافنر 

علیه این جنگجویان در افغانستان افزایش یافته است.

هشدار امرخیل 
از سقوط عزنی 

كه  آن جایی  از  می گوید،  غزنی  پولیس  فرمانده 
وی  دوش  به  والیت  این  سقوط  بدنامی  نمی خواهد 
بی توجهی ها  و  انگاری ها  نادیده  این  اگر  بیافتد، 
ادامه یابد، مجبور است تا در زمینۀ ادامۀ وظیفه در 

دستگاه نظامی دولت تجدیدنظر كند

از شعاِر غنی تا پالیسِی دند غوری

شهادت فرزانه فرزند این سرزمین، جوان رشید، فرمانده 
شجاع، مرد سنگر، مجاهد پاکباز و صدیق ترین یاران و 
را  سیدخیلی  عبدالرحمن  موالنا  مسعود،  شهید  پیروان 
برای فامیل معزز شان، خانوادۀ جهاد و مقاومت و یاران 

و همسنگرانش تسلیت می گویم.
هرگوشه یی  از  و  هرکسی  از  تا  می  شناسمش  وقتی  از 
سیاق  و  سبک  از  هرگز  مومن  رادمرد  این  می شنومش 
جهاد و مقاومت و مردانه گی و رزمنده گی بیرون نشد و 
تا دنیا دنیاست نام این مدافع عزتمند برای همیش در فکر 

و ذکر مردان خدا باقیست.
و  غیرت  پرحرارت، جوهرۀ  با سیمای  شهید سیدخیلی 
درقلب  جایگاهی  چنان  ایثار،  و  ایمان  نیروی  و  عزت 
مردمان باز نمود که با دیدنش هرکه بی درنگ مجذوبش 

می شد.
به  مردانه  و  ایستاد  مردانه  آمد،  مردانه  سیدخیلی شهید، 
با  را  لحظه هم عزت خداداد  برای یک  و  پیوست  حق 

هیچ متاعی برابر نکرد و جاویدانه شد.

با عرض احترام
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیاد شهید مسعود
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به  دیگر  بارِ  یک  افغانستان  می رسد  نظر  به 
است.  شده  نزدیک  خود  تاریِخ  حساس  نقطة 
و  نابه سامانی  از  خبر  زبانی،  هر  از  روزها  این 
تشدید ناامنی و جنگ شنیده می شود. مثل این که 
گره  بحران  در  همچنان  ما  محتومِ  سرنوشت 
خورده است. از مقام های جامعة جهانی شروع 
سخن  گونه یی  به  همه  افغانستان،  مقام های  تا 
سطح  در  را  اضطراب  و  نگرانی  که  می گویند 
عمومی افزایش می بخشد. بن بست نشست های 
شک  بدون  آمده،  به وجود  جَو  در  چهارجانبه 
تأثیرگذار بوده، ولی از جانب دیگر نوع برخورد 
آیندۀ  از  نیز روحیة ترس و هراس  با وضعیت 
مبهم را تشدید کرده است. آیا وضعیت به سمت 
وخامت می رود و امیدی به آیندۀ روشن وجود 
و  نگران  این همه  کشور  مقام های  چرا  ندارد؟ 
مضطرب به نظر می رسند؟ عوامل و مولفه های 

تشدید بحران چیست؟
که  دهند  پاسخ  باید  کسانی  پرسش ها  این  به   
و  داده ها  اساس  بر  و  کشورند  امور  متولی 
واقعیت ها  به  نزدیک تری  برداشت  دریافت ها 
روزمره  مسایِل  در  چنان  نیز  آن ها  اما  دارند. 
وضعیت  واقعًا  نمی دانند  حتا  که  درگیرند 
مسلِح  نیروهای  طرف،  یک  از  است.  چه گونه 
و  طالبان  چون  گروه هایی  قالب  در  مخالف 
جانب  از  و  دخیل اند  ناامنی ها  خلق  در  داعش 
مرزی  والیت های  پاکستانی  شبه نظامیان  دیگر، 
کشور را هدف حمالت موشکی و توپ خانه یی 
آن  اطراف  و  هلمند  در  جنگ  می دهند.  قرار 
بغالن  و  فاریاب  از  بخش هایی  و  جنوب  در 
ادامه  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  شمال  در 
میان  دارد و در ولسوالی شیندند هرات، جنگ 
بیرون  مردم  روزگار  از  دمار  طالبان  گروه های 

از  می شود  گفته  که  نبردها  این  در  است.  کرده 
سه روز پیش آغاز شده، دست کم تا به حال از 
کشته شدن 200 تن گزارش شده است و گفته 
زیرکوه  روستای  از  خانواده  صدها  که  می شود 
شیندند به مناطق دیگر متواری شده اند. همچنان 
کشور  شرق  در  کنر  و  ننگرهار  والیت های  از 
همه روزه  پاکستانی  نظامیان  که  می رسد  خبر 
موشک باران  را  والیت ها  این  از  بخش هایی 

می کنند. 
امنیتِی  بحران  واضح  نشانه های  همه  این ها 
وزارت  هرچند  است.  کشور  در  سراسری 
حمالت  با  مقابله  برای  که  گفته  کشور  دفاع 
حملة  دستور  مرز،  سوی  آن  از  توپ خانه یی 
متقابل صادر کرده؛ ولی تا هنوز ما حتا خبر از 

یک واکنش واقعی را به گوش نشنیده ایم. 
پاکستان در حالی که از تصمیم خود برای آوردن 
طالبان به پای میز مذاکره خبر می دهد؛ ولی هیچ 
انجام نداده است.  این راستا  اقدام عملی یی در 
و  رسیده  بن بست  به  چهارجانبه،  نشست های 
روبه رو  طالبان  واکنش  با  صلح  گفت وگوهای 
از  این خصوص  در  که  هم  آن چه  است.  شده 
بیشتر  می شود،  گفته  کشور  مقام های  سوی 
تناقض گویی و حرف های متضاد است. ریاست 
جمهوری به نظر می رسد که هنوز کاماًل از شروع 
نشان  چنین  یا  و  نشده  ناامید  صلح  گفته های 
می دهد که هنوز امیدی به آغاز این گفت وگوها 
جناح های  و  اجرایی  ریاست  ولی  دارد،  وجود 
اپوزیسیون  هیأت  در  عمدتًا  که  دیگر  سیاسی 
گفت وگوهای  شروع  به  نسبت  دارند،  حضور 
جَو  این  می رسند.  نظر  به  ناامید  کاماًل  صلح 
روز  در  به خوبی  که  می شد  را  یأس  و  ناامیدی 
پنج شنبه در مراسم پنجمین سال شهادت فرمانده 

سید خیلی دید. 
داکتر عبداهلل رییس اجرایی کشور در این مراسم 
گفت که نسبت به کسانی که همه روزه آدم های 
عمر  بود.  بی تفاوت  نباید  می کشند،  را  بی گناه 
حراست  شورای  ارشد  چهره های  از  داوودزی 
راهی کرد که  رفتِن  به  متهم  را  ثبات، دولت  و 
از حاال شکسِت آن مشخص است. دیگران هم 
و  از خود  دفاع  برای  بسیج  به  تشویق  را  مردم 
انتقادهایی  مراسم  این  در  کردند.  مناطق شان 
رییس  اخیر  سخنان  از  تلویحی  به صورِت  نیز 
احمد  پیرسید  گرفت.  صورت  صلح  شورای 

گیالنی به تازه گی گفته است که از آغاز نسبت 
نبوده  خوش بین  طالبان  با  جنگ  مشروعیت  به 
واکنش  با  وسیعی  در سطح  سخنان  این  است. 
به  پنج شنبه  روز  مراسم  در  ولی  شد،  روبه رو 
گفت  اجرایی  رییس  شخص  روشن  صورت 
که  کسانی  و  است  مشروع  طالبان  با  که جنگ 
این جنگ را غیرمشروع می دانند، جفای بزرگی 
بی گناه  مردم  و  سربازان  رشادت های  به  نسبت 

روا می دارند.
 در همین حال، در واکنش به وضعیت کشور، 
جان مک کین یک عضو سنای امریکا گفته است 
که کاهش سربازان این کشور در افغانستان، به 
منجر  پسین  سال های  دستاوردهای  نابودی 
می شود. یک مقام فرانسه یی نیز گفته که طالبان 
نه  چون  نمی شوند،  پیروز  افغانستان  جنگ  در 
و  کنند  می  حمایت  آن ها  از  افغانستان  مردم 
دولت  حمایت  از  دست  جهانی  جامعة  هم  نه 

افغانستان برداشته است.
می گذارند  صحه  چیز  یک  بر  اما  همه  این ها   
به  نسبت  افغانستان  در  وضعیت  این که  آن  و 
ماه های پیش، به شدت رو به وخامت گذاشته و 
مقاماِت کشور و جامعة جهانی را به شدت نگران 
کرده است. اما کیست که به این نگرانی ها پاسخ 
مردم  باید  آیا  بدهد؟  کننده  امیدوار  و  روشن 
زنده گی  یأس  و  ناامیدی  فضای  در  همین طور 
کنند؟ وقتی که چنین همه از بدتر شدن وضعیت 
و  جوانان  از  می توان  چگونه  می گویند،  سخن 

خانواده ها خواست که کشور را ترک نکنند؟ 
فکر می شود که افغانستان بر سِر بزنگاه سیاسی 
تمام  در  مدیریِت جدی  به  نیاز  و  رسیده  خود 
سطوح دارد؛ مدیریتی که بتواند از پس مشکالت 
و چالش های موجود بیرون شود. هنوز از سوی 
مدون  برنامة  و  طرح  نیز  اپوزیسیون  جناح های 
و جامعی که راه حل وضعیت باشد، ارایه نشده 
از  انتقاد  و  کلی  حرف های  درگیِر  همه  است. 
است  نیاز  کسانی  به  فضا  این  در  یکدیگرند. 
به کشور  نسبت  تعهد و مسوولیت  با  واقعًا  که 
بیندیشند و دارای طرح و برنامه باشند. آیا زماِن 
آن فرا نرسیده است که نگاهی دوباره و جـدی 

به طرح آجندای ملی انداخته شود؟ 
این را به عنواِن یک پرسش در پایاِن این نوشته 
به صورِت  آینده  روزهای  در  تا  می کنم  مطرح 

مفصل به آن پرداخته شود.
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والی  رهبرِی  به  شش روزه  عملیاتی  گذشته،  هفتة 
که  می شود  گفته  و  شد  راه اندازی  والیت  آن  در  بلخ، 
ظالم ترین طالبان در این عملیات یا کشته شدند و یا به بند 
افتـادند. همچنین گفته شده است که آن طالبان، خانه های 
و  بودند  زده  آتش  کنترل شان  زیِر  ساحاِت  در  را  مردم 
مردم از ظلم و ستم ِ آن ها در رنج و عذاب قرار داشـتند. 
عملیاتی که برای از بین بردِن آن طالبان در بلخ صورت 
گرفت و عملیاتی که چندی پیش در فاریاب به راه افتاد، 
مطمینًا از تحرکاِت طالبان در بهارِ پیش رو خواهد کاست. 
اگر عملیاِت بلخ صورت نمی گرفت، احتمال می رفت که 
آن منطقه به وردوجی دیگر تبدیل  شود و دردسِر کالنی 

برای مردم بلخ و ُکِل افغانستان خلق کند. 
اکنون  همین  طالبان  که  مناطقی  هستند  که  نرود  یادمان 
به  توجه  با  و  انداخته اند  بستره  آرام  شکِل  به  آن ها  در 
رو  پیِش  بهارِ  در  می خواهند  دارند،  که  برنامه هایی 
جنگ شان را به قوت آغاز کنند. نگرانی از چنین وضعی، 
در این روزها در هر محفل و نشستی مطرح است. در 
از  یادبود  به هدف  چند محفلی که در دو هفتة گذشته 
مارشال  مزاری،  )استاد  مجاهدین  فقید  شخصیت های 
فهیم و موالنا سیدخیلی( راه اندازی شده بودند، سخنرانان 
از فرداهاِی خطرناک و جنگ هاِی کالِن پیِش رو هشدار 

دادند و مردم را خواه ناخواه بیمناک ساختند. 
آماده گی های  طالبان  که  روزها  و  شب  این  در  بنابرین، 
جنگی شان را برای بهارِ 1395 می گیرند، باید عملیات های 
تا  گردد  راه اندازی  بلخ  عملیات  مثل  غافل گیرکننده یی 
همین  چنان که  شود.  خنثا  نطفه  در  طالبان  عملیات های 
غوری  دند  مناطق  از  که  طالبانی  می شود،  گفته  اکنون 
بغالن مرکزی تجمع  دند شهاب الدین گریخته اند، در  و 
کرده اند و نیز طالبانی از والیت های تخار و بدخشان نیز 
بغالن  مردم  آمده اند.  منطقه گرد  در همین  آنان  کنارِ  در 
می گویند که برخی از طالبان با خانواده های شان از تخار 

به این منطقه کوچیده اند.
 قرار اظهاراِت باشنده های محلی و نیز برخی از اعضای 
شهر  در  طالبان  میاِن  تنگاتنگی  رابطة  هم اکنون  مجلس، 
قندوز و بغالِن مرکزی برقرار شده و نیروهای طالب به 
بیسیم های پیشرفته یی مجهزند که تأمین روابط شان را در 
این حساب،  با  سراسِر کشور بسیار آسان ساخته است. 
کشور،  شمال  در  طالبان  مرکزِی  و  دفاعی  خط  حاال 
والیت بغالن به خصوص بغالن مرکزی شمرده می شود 
و احتمال دارد که طالبان در این منطقه در بهارِ پیش رو 
طالبان  این  کنند.  خلق  مرم  برای  را  بزرگی  دردسرهای 
بیشتِر  و  می برند  سر  به  محلی  افراد  خانه های  در  حاال 
روز  و  شب  مساجد،  و  دولتی  تعمیرهای  در  نیز  آن ها 
می گذرانند، در حالی که آب و نان شان تأمین می شود و 

هیچ مشکلی ندارند! 
دولت وحدت ملی در شرایط کنونی، باید سرسختانه مانع 
تجمِع افراد طالبان در بغالن مرکزی و یا هر جای دیگِر 
از  برخی  در  که  می شود  دیده  متأسفانه  اما  کشور شود. 
مناطق کشور، ولسوالی های مهم به طالبان واگذار می شود 
و نیروهای دولتی به عقب نشینی می پردازند. مسلمًا اگر 
می توانند  طالبان  یابد،  ادامه  منوال  همین  به  وضعیت 
قوی تر از سال های قبل، در جبهاِت جنگ ظاهر شوند. 
اما اگر مقاماِت دولت وحدت ملی، قاطعیت و درایت به 
پیش گیرانه  اقدامات  گرفتِن  دست  روی  با  دهند،  خرج 
بلخ صورت گرفت، می توانند حرکِت  همانند آن چه در 
رو به جلِو طالبان را متوقف و آن ها را در بهار و تابستاِن 

پیِش رو درهم بکوبند.
افتاد،  اتفاق  بلخ  در  آن چه  به  دولت  که  است  شایسته 
اقتـدا کند و به جای دست زیر االشه نشستن، از حاال به 

پاک کارِی قاطعانة مناطِق دردسرآفرین اقدام کنـد.

عملیات بلخ؛
 الگویی ارزنده برای سراسر کشور
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 بـه ایـن پرسـش ها كسـانی بایـد پاسـخ دهند كـه متولـی امور كشـورند و بر 
اسـاس داده هـا و دریافت هـا برداشـت نزدیک تـری بـه واقعیت هـا دارنـد. 
امـا آن هـا نیـز چنـان در مسـایِل روزمـره درگیرنـد كـه حتـا نمی داننـد واقعـاً 
وضعیـت چه گونـه اسـت. از یـک طـرف، نیروهـای مسـلِح مخالـف در قالـب 
گروه هایـی چـون طالبـان و داعـش در خلـق ناامنی هـا دخیل انـد و از جانـب 
دیگـر، شـبه نظامیان پاكسـتانی والیت هـای مـرزی كشـور را هـدف حمـات 
موشـکی و توپ خانه یـی قـرار می دهنـد. جنـگ در هلمنـد و اطـراف آن در 
جنـوب و بخش هایـی از فاریـاب و بغـان در شـمال میـان نیروهـای امنیتـی و 

طالبـان ادامـه دارد
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تیم كریگ مارچ 
 برگردان: مختار یاسا

واشنگتن پست

جاوید هزاره با گروهی از ارتش کوماندوی افغانستان 
انرژی های شان را باز و نوشیدند، اسلحه تهاجمی ام 4 
الری  یک  راننده  چوکی  داخل  و  کرد  قبضه  را  اش 
نظامی پرید. جاوید 24 ساله در حال هدایت و رهبری 
گزمه شبانه یک کاروان کوماندوی افغانستان در حومه 

جنوبی شهر کابل بود.
به  و  می زد  حرف  مخابره اش  با  که  حالی  در  هزاره 
در  »فعال،  گفت:  می شد،   دور  پایگاه اش  از  سرعت 
وظیفه هستم. به امید خدا، وظیفه ام را به خوبی انجام 

خواهم داد«.
از  وسیعی  بخش  که  باشد  قرار  اگر  حقیقت،  در 
افغانستان و دست آورد ها در سال جاری میالدی حفظ 
و  هزاره  عملکرد  چگونگی  به  مسئولیت  این  شوند، 
11500 کوماندوی دیگر بر می گردد؛ کوماندوهایی که 
کشورشان 15 سال است با فعالیت های شورشی طالبان 

دست و پنجه نرم می کند و می لنگد. 
ارتش افغانستان،  با وجود مصرف بیش از 35 میلیارد 
تحت  هنوز  طالبان،  سقوط  از  پس  امریکا  کمک  دالر 
انتقادهای شدیدی قرار دارد. این انتقادها به خاطر فرار، 
روحیه پایین، و بی نظمی در شبکه کنترول و فرماندهی، 
و  افغان  مقامات  اما  می شوند.  وارد  نیروها  این  بر 
ویژه  نیروهای  و  کوماندوها  که  دارند  باور  امریکایی 
ارتش افغانستان می توانند این خالی گاه را پر نمایند و 
از دوباره  افغان های نگران  به  باید برای اطمینان دادن 

قدرت گرفتن طالبان، کافی باشد.
عملیات  مشاوره دهی  گروپ  فرمانده  دونکن،  جو 
ملی  اردوی  ویژه  عملیات های  فرماندهی  از  که  ویژه 
»کوماندوها همیشه  می کند، گفت:  پشتیبانی  افغانستان 
تمام  این  می کنند.  اوضاع جلوگیری  از وخیم تر  شدن 
اخبار  در  نیروها  این  درباره  شما  که  است  چیزی 
می خوانید. هیچ وقتی کوماندوها سالح های شان را رها 

نکرده و از جنگیدن سر باز نزده اند«.
اما اتکای سنگین ارتش افغانستان تنها باالی نیروهای 
کوماندو، در میان اختالفات شدید در رابطه با اعزام و 
سوق دهی موثر نیروهای ویژه، جدال آمیز است.  و به 
ویژه در سال جاری نیروهای کوماندو و هم چنان دیگر 
نیروی   320000 شامل  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
ارتش و پولیس می شوند، به خاطر این جنجال ها قادر 

به انجام سهم بیشتری نخواهند شد.
که  می دهند  نشان  افغانستان  استخباراتی  ارزیابی های 
طالبان 45 تا ۶5 هزار جنگ جو دارند.  و تنها مشکل، 
طالبان نیستند. نیروهای امنیتی افغانستان در برابر داعش 
القاعده ــ که  اکثرا  و شبه نظامیان تروریستی سابق ــ 
نشانه هایی از تالش های شان برای ایجاد دوباره پایگاه 
نیروهای  نیز قرار دارند. در عین حال  دیده می شوند،  
تجارت  خونین  نبردهای  درگیر  افغانستان  امنیتی 

میلیاردی مواد مخدر این کشور نیز هستند.
اوباما  جمهور  رئیس  که  زمانی  از  پس  گذشته،  سال 
اکثریت نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون کشید، 
نقاط  در  را  افغانستان  ارتش  واحدهای  مکررا  طالبان 
روستایی والیات جنوبی و شرقی این کشور شکست 
در  آن،  از  کردند. پس  به عقب نشینی  مجبور  و  دادند 
روزهای اخیر ماه سپتامبر سال گذشته، طالبان  نیروهای 
تحقیر آمیزی  گونه  به  را  افغانستان  پولیس  و  ارتش 
از  در والیت کندز شکست دادند و شهر کندز، یکی 

شهرهای بزرگ شمال افغانستان را تصرف کردند.
افغانستان در ظرف چند  نیروهای کوماندوی  هرچند، 
روز دوباره توانستند راه شان را به این شهر باز نمایند 
نیروهای  گرفتند.  طالبان  کنترول  از  را  والیت  آن  و 
از  مناطقی  گیری  بازپس  در  گذشته  سال  کوماندو، 

والیات بدخشان، کنر و ننگرهار نیز مفید واقع شدند.
شمال   209 اردوی  قول  سخنگوی  آرام،  عبدالقهار 
افغانستان گفت: »ما بدون آنها )نیروهای کوماندو( هیچ 

کاری کرده نمی توانیم«.
ویژه اما مجبور

شب که هزاره افراد اش را خارج از پایگاه هدایت داد، 

این کاروان را به مناطق هم جوار می برد که به گفته او 
آن، شبکه حقانی  طالبان و شاخه وحشی  هواخواهان 

جای گرفته بودند.
بزرگراه  یک  وارد  او  موتره  پنج  کاروان  که  حالی  در 
در حال  که  داد  نشان  را  مردی  هزاره  می شد،  تاریک 
چاله کنی یا حفاری چاه بود. ساعت 10 شب بود. او 
فورا موتر ش را بریک کرد، از داخل آن بیرون پرید و 
آن مرد را گرفت. در این حال دیگر نیروهای کوماندو 
سریعا جستجوی چاله کنده شده را آغاز کردند تا مبادا 

مواد انفجاری در داخل آن جاسازی شده باشد.
فرید عزیز، یک نیروی کوماندوی 23 ساله گفت: »ما 
احتیاط می کنیم، به خاطر این که طالبان نمی خواهند با ما 
رو در رو شوند. اما هرقدر زودتر که ما از حضور 20 

تا 50 طالب در کدام جایی راپور دریافت می کنیم، ما 
آنجا خواهیم رفت و آن ها توانایی مقاومت علیه ما را 

نخواهند داشت«.
نیروهای  باالی  افغانستان  ارتش  سنگین  اتکای  هنوز 
ویژه آن، نگرانی ها نسبت به اختالف های آموزشی در 

میان ارتش را افزایش می دهد.
با حضور تقریبا 9۸00 نیروی امریکایی در افغانستان، 
آموزش  به  محدود  امریکا  رهبری  به  ائتالف  دستان 
واحدهای عادی ارتش افغانستان در چند پایگاه بزرگ 
می باشد. بیشتر قطعات نیروهای کوماندو محراق توجه 
هستند که در سطوح فراگیری، تاکتیک های جنگی به 

آنها آموزش داده می شود.
گل محمد ابراهیمی، سخنگوی کندک ششم نیروهای 
نیروهای  ما  »زمانی که  گفت:  افغانستان  عملیاتی  ویژه 
راحتی  احساس  بسیار  داریم،  با خودمان  را  امریکایی 
نیز  هوایی  عالی  حمایت  از  که  این  به خاطر  داریم، 
برخوردار هستیم. اما در حال حاضر مثل سابق نیست. 
آنها سابق در 100 فی صد این مواقع با ما بودند اما این 
همکاری در حال حاضر به 10 فی صد نظر به گذشته 

تقلیل یافته است«.
در  که  افغانستان  ویژه  نیروهای  فرماندهی  مرکز  در 

است،  شده  واقع  »مورهد«،  کمپ  که  دره ای  امتداد 
واحدهای  نظامی،  قراردادی های  و  ائتالف  سربازان 
ارتش افغانستان را آموزش و در بخش نظارت کمک 
در  را  دانشجویان اش  نظامی،  مکتب  این  می کنند. 
اطالعات  ارزیابی  هوایی،  عملیات  خواستن  قسمت 
کاروان های  بزرگ  مانورهای  راه اندازی  استخباراتی و 

نظامی آموزش می دهند.
به گفته عبدالجبار وفا که مکتب عالی نظامی را پیش 
می برد، واحدهای نیروهای ویژه و کوماندوی افغانستان 
برای عملیات های کوتاه مدت که بیشتر از ۷2 ساعت 
را دربر نمی گیرد، ایجاد شده اند. اما او می گوید که در 
روز   20 حداقل  عملیات ها  این  بسیاری  حاضر  حال 
طول می کشد؛ به خاطر این که واحدهای اردو و پولیس 

موثریت و کارآیی الزم را ندارند.
تا وظایف شان  نیستند  قادر  »سربازها  وفا گفت:  آقای 
به  نیز  پولیس  نیروهای  و  دهند  انجام  خوبی  به  را 
نیروهای  از  خاطر  همین  به  هستند.  شکل  همین 
را  ماموریت  ما  زمانی که  می شود.  استفاده  کوماندو 
انجام می دهیم، نیروهای الزم دیگر از ارتش و پولیس 
پس  شوند،  جابجا  ساحه  در  تا  نمی شوند  فرستاده 

مجبور هستیم که بیشتر بمانیم«.
کارشناسان و سران نظامی نگران اند که استفاده مفرط 
و  خسته  نیز  ویژه  واحدهای  تا  شد  خواهد  باعث 

بی کیفیت شوند.
جنرال بسم اهلل وزیری، فرمانده نیروهای ویژه افغانستان 
گفت که اعزام مفرط نیروهای ویژه، او را ناامید کرده 
جنرال  با  را  شکایت اش  مورد  این  در  اخیرا  و  است 

قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش مطرح کرده است.
 ( او  برای  »من  گفت:  دوباره  را  گفته هایش  وزیری 
قدم شاه شهیم( گفتم، ما نه یک ارتش عادی و نه هم 
کوماندوی تان  نیروهای  این ها  هستیم.  پولیس  نیروی 
ماموریت های خاص،  در  آن ها  از  باید  و شما  هستند 

کوتاه مدت و با احتیاط کار بگیرید«.
جای  به  کوماندو  و  ویژه  نیروهای  که  گفت  وزیری 

دفاع از سرحدات، در تخریب تدارکات نظامی دشمن، 
اهداف  تشخیص  و  طالبان  بند  از  سربازان  آزادسازی 
که  افزود  بهتر عمل می کنند. وی  عملیات های هوایی 
ماموریت هایی  برای  تا  است  نیاز  نیروها هم چنان  این 
ماموریت  در  شوند.  حفظ  اکتوبر  ماه  ماموریت  مثل 
نیروهای  با  افغانستان همراه  ویژه  نیروهای  اکتوبر  ماه 
ویژه امریکا یک کمپ آموزشی 30 مایلی القاعده را در 

والیت کندهار از بین بردند.
اما تلفات نیروهای ویژه و کوماندوی افغانستان در حال 
افزایش است. از اول اپر یل تا 29 فبروی 130 نیروی 
ویژه و کوماندوی افغانستان کشته شده اند که نسبت به 

سال 2014 تقریبا افزایش دو برابری را نشان می دهد.
نیروهای  حفظ  نرخ  هنوز  نظامی،  مقامات  گفته  به 
ویژه افغانستان 90 فی صد است که با نرخ حفظ دیگر 
ماه  در  زمانی که  دارد.  زیاد  تفاوت  ارتش  واحدهای 
شدند،  نظامی  عالی  مکتب  وارد  سرباز   1000 گذشته 
شنا  به شمول  تیم سازی«  »تمرینات  نظامی  آموزگاران 

روی سنگ ریزه را آغاز کردند.
یکی از آموزگاران افغان باالی این دانشجویان نظامی 

صدا زد: »چند نوع کمین گاه وجود دارد؟«
و  »عاجل  دادند:  جواب  بلند  باصدای  دانشجویان 

برنامه ریزی شده!«.
کمبود مهمات و تشناب ها

افغانستان هستند،  بهترین سربازان  آن که  با  کوماندوها 
اما با کمبودی منابع دست و پنجه نرم می کنند.

ایاالت متحده اخیرا برای بهبود این مکتب نظامی، 19 
میلیون دالر مصرف کرده است، اما قطع برق باعث شده 
از سیستم سالح های جدید،   استفاده  آموزش  تا  است 
تاکتیک ها و کمک  رسانی اولیه، به شش ساعت در روز 
حتی  کوماندو  نیروهای  تک  تک  برای  شود.  محدود 
غذاخوری  سالن  و  لیلیه  ندارد.  کافی وجود  یونیفورم 

نظامی این مکتب تنها ظرفیت ۶00 دانشجو را دارد.
اکبر حاذ، یک آموزگار نظامی این مکتب گفت: »در این 
مکتب 1۶ تشناب ساخته شده است که برای 1000 نفر 

به خصوص از طرف صبح کافی نمی باشد.«
برای یک سرباز در جنگ، اساسی ترین نگرانی کمبود 
شدن  نشان زن  یک  برای  وفا  گفته  به  است.  مهمات 
بار   5000 ماه  سه  هر  در  باید  کوماندو  هر  حرفه ای، 
صنف  فبروری  ماه  اخیر  در  زمانی که  اما  بزند  نشان 
برای هر دانش آموز فقط ۸00 مرمی  جدید آغاز شد، 

وجود داشت.
وفا گفت: »من همیشه از )وزارت دفاع( خواهان مهمات 
بیشتر شده ام،  اما آن ها می گویند که حتی مهمات کافی 

در ذخیره گاه های اصلی وجود ندارد«.
بازسازی  برای  امریکا  ویژه  سرمفتش  ساپکو،  جان 
ناکافی  مهمات  یا  کمبودی  که  گفت  افغانستان 
ارتش  در  گسترده تری  ناکارگی  و  فساد  نشان دهنده 

افغانستان است.
جان ساپکو با اشاره بر این که کاهش نیروهای ائتالف 
شدیدا توانایی پنتاگون در نظارت از پول های مصرف 
شده را محدود کرده است، گفت: »ما پول کافی فراهم 
می کنیم اما مشکل، رساندن آن مبالغ در جای درست 
است. افغان ها مسئولیت لوجستیک را به عهده دارند،  
اکثریت شان بی سواد هستند، بنا ارسال سالح و مهمات 
زمانی که مسئوالن لوجستیک سواد خواندن ندارند،  یک 

نوع مشکل است«.
فرا  را  انگلیسی  زبان  که  کوماندو  نیروهای  برای  اما 
گرفته اند، تامین تدارکات شان تنها بخشی از وظیفه شان 

است.
به گونه مثال، جاوید هزاره همراه با ده ها مرمی، یک 
چاقو و نارنجک های دودانداز به گزمه رفت. زمانی که 
دیگر  از  تعدادی  با  همراه  دید،  را  بی باری  الری  او 
نیروهای کوماندو باالی محموله همراه شان باال شدند 
تا مطمئین شوند که الری از بمب و مواد انفجاری پر 

نشده است.
هیچ مواد انفجاری پیدا نشد،  اما هزاره یک محل تالشی 
را ایجاد کرد ــ با وجود این که قبال نیروهای پولیس 

افغانستان در این نقطه مستقر شده بودند.
هزاره گفت: »آن ها آرام گرفته نمی توانند. ما نسبت به 

طالبان قوی هستیم«.
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افغانستان
 به چه دل بسته است؟

خشم کرزی از تجاوز...
باید از خاک افغانستان دفاع می کردند؛ اما این 

کار صورت نگرفت.
معاون  خلیلی  محمدکریم  مراسم،  این  در 
مخالفان  گفت:  صلح  عالی  شورای  نخست 
مسلح نباید از تالش های شورای عالی صلح، 
برداشت نادرست کنند؛ زیرا افغانستان دیگر به 

سوی تاریکی نخواهد رفت.
مستقیم  گفت وگوهای  افزود:  خلیلی  آقای 
راه  طالبان،  و  افغانستان  حکومت  میان  صلح 

حل برای قطع جنگ در افغانستان است.
کشورهای  از  صلح  عالی  شورای  معاون 
به گفتگوهای صلح خواست که  کننده  کمک 
ثبات  به  رسیدن  برای  صادقانه  را  افغانستان 
یاری کنند و در جنگ های نیابتی شان نکشانند.

از سویی هم، سرور دانش معاون دوم ریاست 
جمهوری در این مراسم گفت: قانون اساسی، 
دست آوردهای حکومت  و  شهروندان  حقوق 
افغانستان قربانی گفت وگوهای صلح نخواهد 

شد.
افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  حامدکرزی 
آلت  این  از  پس  که  خواست  طالبان  از  نیز 
به  و  نگیرند  قرار  بیرونی   کشورهای  دست 

مثبت  پاسخ  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
دهند.

لقب شهید وحدت ملی
شهید  لقب  رسمًا  افغانستان  دولت  همچنان، 
وحدت ملی را به عبدالعلی مزاری رهبر فقید 

حزب وحدت اسالمی اهدا کرد. 
عبدالعلی مزاری 21 سال پیش از سوی طالبان 

به قتل رسید. 
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ترس از ُمردن؛
 اشـراِف انسان به قطعیِت مرگش

بخش چهـارم

غام حسین معتمدی
حیوانات در رویارویی با مرِگ جفت یا فرزند خود، حالتی شبیه واکنش ماتم نشان 
می دهند. حتا در برابر مرِگ سایر اعضای گونة خود نیز بی تفاوت نمی مانند. غارغارِ 
ناآشنایی  تصویر  خود،  گروه  از  کالغ  یک  مرِگ  با  مواجهه  در  کالغ ها  کرکنندۀ 

نیست.
 ما از چند و چوِن وجود و عملکرد حافظه در حیوانات اطالع چندانی نداریم؛ اّما 
به نظر نمی رسد که مرگ سایر اعضا گونة حیوان را نسبت به مرگ خویش آگاه 
کند. لذا انسان تنها جانوری است که بر قطعیّت مرِگ خود اشراف دارد و می داند 
که روزی خواهد مرد. این آگاهی به وجه شناختی محدود نمی شود و دارای جزء 
هیجانی و احساسِی مهّمی است که به صورِت ترس از مرگ خود را نشان می دهد.
فلسفه  سرآغازِ  را  آن  برخی  پدیده هاست.  پیچیده ترین  از  یکی  مرگ  از  ترس 

می دانند و بعضی آن را عّلت غایِی ادیان به شمار می آورند. 
و  می کرد  معنا  زنده گی  باب  در  ژرف اندیشی  را  عقل  اسپینوزا،  مانند  متفکری   
باشد، بی ارزش می دانست. در مقابل  از مرگ  از ترس  هر آن چه را که برخاسته 
اندیشمندی مانند شوپنهاور بر آن بود که تکاپوی انسان ها برای زنده گی برخاسته 
از هراس مرگ است و از عشق به زنده گی حاصل نمی شود. با این همه بعضی 
از روان شناسان معتقدند که انسان با ترس از مرگ زاده نمی شود و کودک تا سه 
ـ چهارسالگی درکی از مرگ ندارد و ترس یا اضطراب او تنها در باب جدایی از 

مادر یا اضطراب فقدان ابژه است.
این گروه ترس از مرگ را طبیعی و بهنجار نمی دانند و معتقدند که این پدیده نوعی 
اغراق روان نژندانه است که از تجربه های ناخوشایند اولیّه در دوران کودکی  مانند 

داشتن مادری ناکارآمد و محروم کننده ناشی می شود. 
و  بنیادی ترین  را  مرگ  از  ترس  صاحب نظران  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  اّما   
دیدگاه  از  است.  زیست شناختی  ارزش  دارای  که  می دانند  ترس ها  طبیعی ترین 
تکاملی، ترس از مرگ فرانمودی از غریزۀ صیانِت نفس بوده و در خدمت بقای 
نوع انسان است. ترس از مرگ بشر را در برابر خطرات تهدیدکننده توّسط طبیعت 
و سایر حیوانات ، محافظت می کند. در این جا واقعیّت و ترس دوشادوش هم قرار 
می گیرند. لذا آن گروه از انسان های اولیّه که بیشتر می ترسیدند و نگران جاِن خود 
بودند، در باب موقعیّت خویش در طبیعت واقع گرایی بیشتری نشان می دادند که 
ضامن بقای آنان بود. به این اعتبار می توان گفت که ترس از مرگ وجه عاطفی 

تالِش انسان برای حفظ حیات و جلوگیری از فروپاشی و نابودی است. 
طبیعی  طور  به  در خودآگاه خویش  و  است  فناپذیر  که  می داند  انسان  بنابراین   
به گونه یی  او  این ترس همیشه در خودآگاه  اگر قرار بود  اّما  از مرگ می ترسد. 
فلج کننده حضوری پُررنگ داشته باشد، نمی توانست زنده گی خود را به طور عادی 
ادامه دهد و از عملکردی بهنجار برخوردار شود. پس آدمی باید بکوشد به شناخت 
و پذیرش مرگ و مقابله با ترس از آن در حیات خودآگاه برسد، وگرنه ترس از 

مرگ واپس زده و به ناخوداگاه رانده و در نهایت انکار می شود.
 حاصل انسانی است که می داند می میرد و از شناخت این واقعیّت سرباز می زند و 
فرصت رویارویی مناسب با این پدیدۀ محتوم را از دست می دهد. از سوی دیگر، 
ترس از مرگ چون مجال بیان نمی یابد، در اعماق وجود آدمی منتظر می ماند تا به 
انواع ترس ها و اضطراب های روان نژندانه بدل شود و مفّری برای ابراز پیدا کند و 
یا در گسست و شکست دفاع های روانی به صورِت آشکار در آسیب شناسی روانی 

عمیق و شدید ظاهر گردد.
  اّما داستان به این جا و سپهر روانی انسان ختم نمی شود. ترس از مرگ تنها زاییدۀ 
بیالوژی، طبیعت و تکامل به معنای داروینی آن نیست و اجتماع هم در ایجاد آن 
سهم خود را داراست تا جایی که حتا گفته می شود جامعه ترس از مرگ را آفریده 
است. برخی مانند مالونی روان پزشک، آن را سازوکار فرهنگ می دانند و بعضی 
مانند مارکوزه فیلسوف، از آن به عنوان یک ایدیولوژی یاد می کنند که در جوامع 
استبدادی به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب علیه آحاد جامعه به کار برده می شود 

تا تسّلط سلطه برقرار بماند.
منبع:

www.persianpersia.com

نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

پدیدۀ  یک  امریکایی  فرهنگ  جهانِی  تأثیر 
که  است  پدیده یی  بلکه  نیست،  جدید 
طول  در  به خصوص  چشم گیری،  به طور 
50 سال اخیر، مستدل و آشکار بوده است. 
در کنار صادرات محصوالت فرهنگ عامه، 
از  خارج  در  امریکایی  نویسنده گان  آثار 
گرفته اند  قرار  استقبال  مورد  کشور  این 
پیامد  و  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  تأثیر  و 
ایاالت  و  ویژه  به طور  نیویارک  در  آن 
تعیین کننده یی  نقش  کلی،  به طور  متحده 
نقاشی و معماری به  در فرهنگ لغت های 
همراه داشته است. موسیقی دانان امریکایی 
به  بلکه  عامه،  موسیقی  عرصة  در  تنها  نه 
عنوان هنرمندان آهنگ ساز و اجراکننده گان 
قوی در سطح جهانی مورد شناسایی قرار 

به  نسبت  واکنش  عالوه،  به  گرفته اند. 
عامه  فرهنگ  حوزۀ  در  جهانی شدن  آثار 

انکارناپذیر است. 
معیارهای  تأثیرات  کشورها  از  تعدادی 
نهادینه شده یی که به ملی گرایی فرهنگی و 
را  مرتبط می شوند  فرهنگی  حمایت گرایی 
بیان نموده اند. هم چنان که پروفیسور »کوین 
لویزیانا،  دولتی  دانشگاه  استاد  مولچانی«، 
که  دارد  بیم  آن  از  کانادا  می کند،  بیان  نیز 
شود.  امریکا  خراج گزار  دولت  به  تبدیل 
هالیوودی،  فیلم های  کانادا  در  مثال  برای 
95 درصد زمان نمایش سینماها را تسخیر 
طریق  از  فرانسه  دولت  برعکس  کرده اند. 
امریکا  بازارهای  سهم  گسترده،  سوبساید 
اختصاص  به خود  درصد   ۷0 میزان  به  را 
و  اندازه  که  می دهد  ادامه  او  است.  داده 
امریکایی  فرهنگی  صنایع  خشونت گرایی 
مانند فیلم های سینمایی، تلویزیون و انتشار 
آن در دوره های مختلف و در میان مخاطبان 

متنوع، مفهوم قوی از ترس امریکایی شدِن 
کانادا را برانگیخته است. 

دیگر  و  آسترالیا  ناروه،  کوریا،  فرانسه،  در 
این  نیز چنین ترسی وجود دارد.  کشورها 
با  امریکایی  فرهنگ  تفوق هنر و  از  ترس 
رویکرد امریکایی به تجارت فرهنگی عجین 
با  هم دردی  احساس  امریکا  برای  است. 
متحدانش در عرصة نگرانی های فرهنگی، 
در  نیست.  کشور  این  بزرگ  خواستة 
رویکرد امریکایی، کانادایی ها و اروپایی ها 
محصوالت  برابر  در  مانعی  هیچ  نباید 
فرهنگی امریکا تا جایی که موجب تبعیض 
گردد،  تجاری  کاالهای  دیگر  انواع  بین 
ایجاد کنند. »مایکل بوسکین«، مشاور ارشد 
می سازد  خاطرنشان  پدر،  بوش  اقتصادی 
سیلیکون  قطعات  بین  تفاوتی  هیچ  که 
به  و  ندارد  وجود  زمینی  سیب  قطعات  و 
خدمات و کاالهای فرهنگی هم باید با این 

رویکرد نگریسته شود. 
آزرده  را  ما  تجاری  این وضعیت، شرکای 
هم  مولچانی  که  هم چنان  ساخت.  خواهد 
بسیاری  و  کانادا  در  می سازد:  خاطرنشان 
از کشورهای اروپایی، فرهنگ، تبلوری از 
هویت ملی است و باید به عنوان یک وظیفة 
قرار  حمایت  مورد  و  بیابد  ارتقا  عمومی، 
گیرد. تا حدی که فرهنگ برای امریکاییان 
به معنی صنعت سرگرمی سودآور است و 
هویت  سیاست  معنی  به  کانادایی ها  برای 
ملی است، باید به تمایل برای فهم متقابل 
معافیت سازی  وضعیت  نوع  هر  نگران  که 
صنایع فرهنگی در قراردادهای آزاد تجاری 

است، اندکی شک کرد. 
پیامد حاصله، مجموعه یی از تالش هایی ست 
 WTO که توسط کشورها از جمله اعضای
بومی شان  فرهنگ  از  محافظت  منظور  به 
امریکایی،  سینمایی  فیلم های  هجوم  از 
موسیقی  و  کتاب ها  تلویزیونی،  شوهای 

عامه، اتخاذ شده است. در همان حال، این 
کشورها در بازارهای داخلی خود به منظور 
حمایت از صنایع فرهنگی بومی و داخلی 

دخالت نموده اند. 
ساز  و  فرایندها  که:  می گوید  وینتورلی 
مثال  برای  فرهنگی  احیای  کارهای  و 
بخت آزمایی  سیستم های  از  عبارت اند 
انگلستان،  در  فیلم  تولید  به  کمک  برای 
سینمایی  محصوالت  بر  وارده  مالیات های 
برای  پستی  متفاوت  نرخ های  فرانسه،  در 
کانادا،  تقویت محتوای مجالت داخلی در 
ایجاد موانع مالیاتی بر توزیع کننده گان برای 
مقیاس  کوچک  توزیع کننده گان  به  کمک 
در آلمان و سرمایه های ساختاری و نقض 
برای تشویق سرمایه گذاری  مالیاتی  قوانین 
در  محتوایی  شرکت های  در  خصوصی 
دیگر  و  هند  آسترالیا،  فرانسه،  کانادا، 

کشورها. 
در  کایرنکروس«  »فرانسس  که  هم چنان 
می کند،  بیان  خود  فاصله«ی  »مرگ  مقالة 
توسط  گرفتن  قرار  تسلط  تحت  از  ترس 
هالیوود در اروپا بزرگ ترین ترس است. او 
ادامه می دهد که دو روند اروپاییان را نگران 
داخلی  صنعت  ریختن  فرو  است:  کرده 
صادرات  افزایش  و  سینمایی  فیلم های 
امریکایی. او ادامه می دهد که از اوایل دهة 
1990، شرکت های تلویزیونی که فیلم های 
به  بازار خانه گی خود  در  را  اروپا  ساخت 
کار گرفته بودند، به یک ششم سطح خود در 
سال 195۷ در دوره های واقعی رسیده اند. 

این بدون توجه به این حقیقت بود که هزینة 
فیلم های  درصد   10 اروپایی،  فیلم های 
امریکایی و ۸0 درصد هزینه های تولید آن 
که  هم چنان  است.  بوده  دولتی  سوبساید 
»آنگوس فینی« در مقالة »وضعیت سینمای 
فیلم،  بریتانیایی  تهیه کنندۀ  از  هم  اروپا« 
»دیوید پوتنام«، نقل می کند: »اگر ما فیلمی 
نرود، چه  به تماشای آن  بسازیم که کسی 
کسی را باید سرزنش کنیم؟« فینی هم چنین 
نقل  مورو«،  »ژان  فرانسوی،  بازیگر  از 
می کند که اگر بافنده گان فرش به روشی که 
سناریست های فرانسوی نسخه های فیلم نامة 
خود را می نویسند، چوکی بسازند، همه ما 
باید بر روی زمین بنشینیم. به عالوه، مسأله 
از فرهنگ یک کشور  به ساده گی حمایت 
امر عاطفی ترین  این  اگر چه شاید  نیست، 
از  بحث  بهترین  و  سیاست ها  این  عنصر 
فرهنگی  حمایت گرایی  باشد.  سیاسی  نظر 
عده یی  دارد.  نیز  اقتصادی  هدف  یک 
و  اصلی اند  هدف  اقتصادها  که  معتقدند 
فراتر  که  است  معتقد  وینتورلی«  »شالینی 
لبة  فرهنگی  بخش  فرهنگی،  صنایع  از 
اقتصادها در قرن 21 است چنان که  اصلی 
خالق  اقتصاد  به  تبدیل  اطالعاتی،  اقتصاد 
یک  نوآوری  که  جهانی  در  است.  شده 
به  تبدیل  تهیه کننده گان  است،  حیاتی  امر 
تولیدکننده گان کلیدی برای انترنت و دیگر 
این  در  که  حالی  در  می شوند،  رسانه ها 
کاربردهای چندگانه یی  که خالقیت  جهان 
در عصر  احتماالً  دارد، صنایع فرهنگی که 
بوده اند،  خوش گذرانی  عوامل  صرفًا  اولیه 

مرکزیت بیشتری یافته اند. 

جهانی شدن
و دیپلماسی فرهنگی
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بنیاد تحقیقات الجزیره

دكتور فاطمه الصمادی

برگردان و اختصار: سید اسالم ده نمکی
تنظیم دولت اسالمی داعش و گسترش آن،  از زمان ظهور 
کوشش های سطحی بینانة تفسیر و شناخِت این پدیده، بدون 
بررسِی دقیق بالوقفه ادامه دارد. پسینة تاریخی و بستری که 
در پیدایش این پدیده سهم داشته ، به شکل درست و عمیق 
بررسی نشده است. تنظیم »دولت اسالمی عراق و شام« که 
خالفت اسالمی اعالن نموده، بر چشم انداز سیاسی و نظامی 
در سوریه و عراق تسلط یافته است و تا امروز مورد تحقیق 
علمی یی که تصویر درست از عوامل ظهور و آیندۀ آن بدهد، 

قرار نگرفته است.
در بحث پیِش رو زیر عنوان »تنظیم دولت اسالمی داعش؛ 
نشر  للدراسات«  الجزیره  »مرکز  که  آینده »  پیامد،  پیدایش، 
می کند، افسانه ها و اساطیری که تا کنون دربارۀ داعش گفته 
این  می شوند.  رمزگشایی  و  تفکیک  است،  تراشیده شده  و 
را  کسانی  معافیت  یا  و  شیطنت  اتهام،  هدف  قطعًا  تحقیق 
که مسوولیت وضِع اسف بار منطقة عربی را ـ با شانه خالی 
انقالب های  کشیدن  بن بست  به  مسوولیت،  بار  از  نمودن 
عربی، کمک به انقالب های متضاد، کندسازی روند تغییر در 
جهان عرب و رهبری کودتاه های نظامی ـ به دوش دارند، 

ندارد.
این بررسی، تفسیر تحلیلی از پدیدۀ داعش را بدون اتهام و 
برچسپ که همواره به فکر و طرفی وارد می کنند، در تحلیل 
مراحل  )ریشه ها،  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم  فکری ِ  بنیة 
پیشرفت، اصول، و فروع ( از یک طرف، و از سوی دیگر، 
داعش کمک  تفکر  به ظهور  که  پیچیده یی  تحلیل وضعیت 

نمود، پیش کش می نماید.
اشتباه مصیبت بار در این نهفته است که صعود تنظیم دولت 
اسالمی داعش را دور از دنبالة سیاست حاکم بر عموم منطقه 
تند  تنظیم دولت اسالمی داعش و سلوک  بدانیم. خشونت 
او، ناهنجاری منحصر به این گروه نیست، بلکه در اوضاع 
از  بسیاری  که  خشونتی ست  از  بخشی  فعلی،  احوال  و 
دولت های عربی را در خود فرو برده است. الزم است که 
بررسی و قرائت این فعاِل سیاسی جدید در قالب خشونت 
در  استبدادی  یا  عراق،  و  سوریه  در  فرقه یی  اقتدارگرایانة 
مصر، جزایر و دیگر کشورهای عربی و در چوکات بحران 
منزوی  سرکش  احساس  که  عربی  مجتمع های  ساختارِی 
و  ناهنجار  شرایط  در  را  کردن  خارج  از صحنه  و  ساختن 
کرده  خلق  مردم  میان  در  اجتماعیی  و  اقتصادی  شکنندۀ 

است ـ صورت گیرد.
مادامی که مسیرهای بدیل تغییر بسته باشند، این گونه مناخ ها 
جاذبیِت الگوبرداری از تنظیم دولت اسالمی داعش و تطبیق 
آن را در بسیاری از جامعه ها خلق می کنند. در حال حاضر 
خطر این نیست که داعش توانسته است مرزها را شکسته 
و با عبور از مخروبه های آن، جغرافیای وحشت آفرین برای 
که  است  این  واقعی  خطر  بلکه  دهد،  شکل  خود  دشمناِن 
بد  وضعیت  منفِی  و  گمراه کننده  خرد  الگوی  به  داعش 

اجتماعی جامعه های عربی و اسالمی تبدیل شده است. 
تنظیم دولت اسالمی »داعش« در سطح  به توجهی که  نظر 
محققین  که  اهمیتی  و  است  برخوردار  آن  از  بین المللی 
»مرکز  جمله  آن  از  پژوهشی  و  تحقیقی  مختلِف  بینادهای 
است،  قایل  پدیده  این  شناسایی  به  للدارسات«  الجزیرۀ 
پیداست که پرداختن به این موضوع در یک و یا دو صفحه 
تفسیر  ارایة  جهِت  موجود  معلومات  کامِل  رونمایی  برای 
عمیق از داعش، کافی نمی باشد. بنابرین این پژوهش بلند، 
در تالش واقعیت بخشیدن به اهداف متعددی در این زمینه 

می باشد.
این تحقیق محورهای مختلفی را که توسط کارشناسان امور 
داعش به بحث گرفته شده است، به شکل زیر در بر می گیرد:
اول: ریشه های ایدیولوژی و فکرِی تنظیم دولت اسالمی 

داعش 
ریشه های ایدیولوژی تنظیم دولت اسالمی چیست؟

تنظیم دولت اسالمی  و القاعده چگونه و در کجا به هم وصل 
و در کجا از هم جدا می شوند؟

رابطه میان سلفی گری جهادی و تنظیم دولت اسالمی چگونه 
است؟ و آیا داعش فرزند اصلی آن است؟

جهانی  جهاد  منظومة  و  اسالمی  دولت  تنظیم  میان  رابطه 
چگونه است؟

کدام  است،  پرداخته  قضیه  این  به  که  تحلیلی یی  بحث های 
اند؟

به محورهای باال در دو بحث جداگانه پرداخته شده است:
1ـ تنظیم دولت اسالمی، ساختار فکری و پیچیده گی ها 

2ـ ریشه های ایدیولوژی تنظیم دولت اسالمی 

و  داعش  اسالمی«  دولت  »تنظیم  تنظیمِی  ساختار  دوم: 
»حضور منطقه یی و بین المللی« 

ساختار تنظیمیی داعش از چه خصوصیاتی برخوردار است؟ 
عدد جنگ جویان تنظیم دولت اسالمی داعش چقدر است؟

سوابق  هستند؟  کی ها  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم  رهبران 
آن ها )مدت زندان، قومیت، وظیفه، سطح بینش اسالمی...( 

چیست؟

سوم: »تنظیم دولت اسالمی«، تبعات زیان بار و اثرات
 چه تأثیری فکر تنظیم دولت اسالمی در جامعه هایی که 

ظهور کرد، گذاشته است؟
از چه نوع حمایت مردمی، تنظیم دولت اسالمی برخوردار 

است؟
از دِل جامعه هایی که در آن حضور دارد، برخاسته است یا 

یک جریان وارداتی می باشد؟

حضور جهانی تنظیم دولت اسالمی
آسیای  و  قفقاز  منطقة  در  اسالمی  دولت  تنظیم  آیا حضور 

میانه گسترش می یابد؟
اسالمی  دولت  تنظیم  حضور   ذهن هاِی  از  دور  و  احتمال 

»داعش« در منطقة قفقاز و آسیای میانه چه می تواند باشد؟
دولت هایی که ممکن است در آینده مورد هدف قرار گیرند، 

کدام ها اند؟
مواجه  آن ها  با  میانه  آسیای  و  قفقاز  منطقة  که  تهدیدهایی 

است، کدام اند؟
عمل  چگونه  احتمالی  خطرهای  برابر  در  ایران  و  روسیه 

می کنند؟

اسالمی  دولت  تنظیم  آیندۀ  و  بین المللی  ائتالف  چهارم: 
داعش

در  عواقبی  چه  داعش،  اسالمی  دولت  تنظیم  علیه  جنگ   
پی دارد؟

آیندۀ تنطیم دولت اسالمی داعش چگونه رقم می خورد؟
***

تنظیم دولت اسالمی، ساختار فکری و پیچیده گی ها
بنیاد تحقیقات الجزیره

معتز الخطیب
پژوهش های  زیر   کنون  تا  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم 
تحقیقِی مختلفی رفته است که می توان آن ها در چهار مورد 

منحصر نمود: 
دولت  تنظیم  شناسایی  و  فهم  بر  که  اسبابی  و  عوامل  اول، 
می گیرد:  بر  در  را  گوناگونی  ابعاد  نموده،  کمک  اسالمی 
پایین  سطح  بی کاری،  دموگرافی،  انفجار  اجتماعی  بُعد  در 
دانایی و غیره؛ و در بُعد سیاسی استبداد، ناکامی دولت در 
میان  روابط  مدیریت  و  مردم ساالری  اقتصادی،  توسعة  امر 
اقلیت ها و قومیت ها؛ و از دید تاریخی کشتار مردم، شرایط 
بد زندان، شکنجه و جنگ های داخلی. دنباله یی که به تاریچ 
چندین سالة منطقه که انباشته از تغیرات و حوادث می باشد، 
حواله می شود، و چنین ذهنیت می دهد که اصول گرایان از 
به  اصلی  عامل  و  پذیرفته اند  تأثیر  جامعه  بر  حاکم  شرایط 

وجود آمدن آن نیستند؛ تحلیلی که در شرح روند پیچیده یی 
کوتاه  می شود،  تولد  داعش  مثل  پدیده یی  آن  رحم  از  که 

می آید.
دوم، تحلیلی که به نصوص دینی و فقهی می چسپد تا نشان 
دهد که متون دینی مولد پدیدۀ داعش است، به رغم این که 
که  نمی دهد  تحلیل شرح  این  است.  قدیمی  دینی  نصوص 
»چرا داعش پدیدۀ نوظهور است، چرا نصوص دینی و فقهی 

در گذشته ها چنین تفکری را به وجود نیاورد؟«
که  داعش  به  وابسته  افراد  روانِی  و  اجتماعی  بحث  سوم، 
به شرایط اجتماعی، محیط، تجارب و ساختار روانی آن ها 
پیچیده گی های  به شرح  این تحلیل ممکن است  می پردازد. 
تأثیرپذیرفته  افراد  این  آیا  که  معنی  این  به  ـ  انفعال  و  فعل 
محیط  بر  تأثیرگذار  یا  و  هستند  محیط  بر  از شرایط حاکم 

ـ کمک کند.
دیدگاه چهارم تالش دارد که از چارچوب بحث منطقی و 
تاریخ  در  سریع  دگرگونی یی  را  داعش  شده،  خارج  رایج 
تجمع های جهاد جهانی بداند که معیارهای پژوهشی عاجز  

از درک آن اند.
مناسب  داعش شناسی  بحث  در  که  پژوهشی   و  بررسی 
عبور  شود:  شروع  اصل  دو  رعایت  با  است  بهتر  می دانیم، 
از این برداشت که تنظیم دولت اسالمی داعش ماهیتی جدا 
تحلیل  در  اصل  این  و  دارد،  جهانی  جهاد  حرکت های  از 
)ریشه ها،  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم  فکرِی  ساختار 
پیشرفت، اصول و فروع( از یک طرف و از سوی دیگر، در 
تحلیلی واقعیت های پیچیده یی که موجب ظهور چنین افکار 
گردیده است، رعایت می شود. این بررسی مبنی بر این است 
اصول گرایان  ذهن  در  این که  نظرداشت  در  بدون  افکار  که 
عملیة  یک  در  واقعیت ها،  یا  و  متون  دارد  سابقه  کدام یک 
دادوستد تأثیر پذیرفتن و تأثیرگذاشتن که نصوص دینی از 

واقعیت ها تفکیک نمی شوند، شکل می گیرد.

تنظیم دولت اسالمی داعش و برنامة جهاد جهانی
جهاد  فکرِی  منظومة  مدار  از  داعش،  اسالمی  دولت  تنظیم 
اجماع  است، اصل  استوار  فروعات  بر اصول و  که  جهانی 
اقامت  و  خدا  شرع  حاکمیت  بر  مبنی  آن  جریان های  همة 
یا دولت اسالمی که  قالب خالفت و  حکومت اسالمی در 
بدون جهاد ممکن نیست ـ خارج نمی باشد، و از همین اصل 
کلیة مفاهیم، تفاصیل، اجراآت و فروعات که مورد خالف 

است، نسل گیری می شوند.
اسالمی  دولت  تنظیم  میان  مکتوبی  و  شفوی  جدا ل های 
داعش و سازمان القاعده که مادۀ تحلیلی خوبی را در اختیار 
قرار می دهد، بازگوکنندۀ اتفاق بیشتر میان دو گروه می باشد 
تا اختالف. اظهار نظر تنظیم دولت اسالمی داعش و سازمان 
اتفاق هر دو گروه را دربارۀ اعالن دولت اسالمی  القاعده، 
ایمن  که  آن طور  اعالن خالفت  سپس  و  )سوریه(  شام  در 

ظواهری رهبری القاعده اظهار داشت، نشان  می دهد.
ایمن  و  عدنانی  میان  شده  بدل  و  رد  صوتی  نوارهای 
تنظیم دولت اسالمی داعش و  میان  ظواهری، شکل روابط 

سازمان القاعده را نمایان نموده و بر وجود ادامة مکاتبه میان 
دو گروه تا سال 2014، بیعت تنظیم دولت اسالمی داعش با 
القاعده و پیروی از آن را در امور جهاد طبق اظهار نظر ایمن 
دولت  تنظیم  میان  اختالف  عدنانی  می کند.  تأکید  ظواهری 
اسالمی داعش و القاعده را تفاوت در برنامه های دو جریان 

می داند. 
 عدنانی کوشش نمود تا اختالف موجود میان تنظیم دولت 
اسالمی داعش و القاعده را در تفاوت دیدگاه و برنامه گره 
استنباط  القاعده  و  داعش  جدال  خالل  از  که  آن چه  بزند. 
می شود این است که دو تنظیم در تصور و اصول اختالف 
ندارند؛ اختالف در واقع از مسایل تنظیمی و اجرایی ناشی 
از  را  نارضایتی خود  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم  می شود. 
غیاب ایمن ظواهری در میدان های جنگ پنهان نمی کند، و 
اختالف اساسی میان دو گروه، به مدار اعالن دولت عراق 
و شام از سوی داعش می چرخد که به گونة واضح جایگاه 
رهبرِی ایمن ظواهری را در منظومة جهاد جهانی زیر سؤال 

برده است. 
این  به  القاعده،  تیوری پردازان  از  یکی  فلسطینی،  قتادۀ  ابو 
عقیده است که اعالن خالفت توسط تنظیم دولت اسالمی 
داعش، به معنای ادامة اختالِف این گروه با مخالفان خویش 
داعش  زعم  به  که  می باشد  جهاد  رهبری  موضوع  سِر  بر 
می تواند اعالن خالفت، مشروعیت دینی برای تنظیم دولت 
اسالمی را فراهم سازد. ابو قتاده باور دارد که در اصِل مسالة 
خالفت، دو گروه دیدگاهی موافق دارند و اختالف ناشی از 
می شود.  به خالفت  رسیدن  چگونه گی  و  اجرایی  جزییات 
ابو قتاده عامل های افراز هواداران اعالن خالفت و پیوستن 
بقایای گروه های تکفیری را به داعش، سبب انحراف تنظیم 

دولت اسالمی می داند.
انحرافی که ابو قتاده از آن یادآور شده است، از زمان مرشد 
روحِی تنظیم دولت اسالمی داعش، ابی مصعب زرقاوی و تا 
عهد رهبر فعلی تنظیم دولت اسالمی داعش، ابوبکر بغدادی 

استوار بر دو اصل می باشد:
سازمان  فقهای  که  قیدهایی  از  جهادی  عمل  رهایی  اول: 
تکفیر  دایرۀ  گسترش  از  پرهیز  مثل  کرده اند،  وضع  القاعده 
مسلمان ها، و مراعات فرق های دارالکفر واقعی که اکثریت 
مردم در آن غیرمسلمان می باشند با دارالکفرهای اصطالحی 
مسلمان ها  آن  در  مردم  اغلب  که  القاعده  تعبیر جدید  وفق 

هستند و مسایل دیگر. 
و  داعش  اسالمی  دولت  تنظیم  رهبران  طبیعت خشن  دوم: 
عدم انعطاف پذیری ابی مصعب زرقاوی که تمایل ادغام به 
نشان  خود  از  را  بن الدن  اسامه  فرمان  زیر  رفتن  و  القاعده 

نمی داد. 
ابا محمد مقدسی می نویسد: عدم پابندی ابی مصعب زرقاوی 
»باعث  می کنند،  وضع  مرجعیت ها  که  جهاد  ضوابط  به 
مفاسد  و  مصالح  رعایت  بدون  که  می شود  گروهی  بروز 
امت اسالمی و بدون فرق میان گناه کار و بی گناه به جنگ 
به  این عقیده است که زرقاوی  به  نیز  قتاده  ابو  می پردازد«. 
طرح جهادی در دو نقطه:...                      ادامه صفحه 6

داعش اسالمی  دولت  تنظیم 
ینده آ پیامد،  یش،  پیدا
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با  پولیس غزنی می گوید،  فرمانده  امرخیل  امین اهلل  جنرال 
این  که غزنی از نظر وسعت و اهمیت در شمار والیت های 
امکانات  و  تشکیالت  اما  می شود،  محسوب  یک  جه  در 
پولیس این والیت، در سطح والیت های درجه سه کشور 

است.
در جریان یک ماه گذشته، 22۸ کرسی فرماندهی پولیس 
اکنون  است.  گردیده  لغو  داخله  وزارت  سوی  از  غزنی 
ملغاسازی  روند  اگر  که  می گوید  غزنی  پولیس  فرمانده 
نیروهای  از  کابل  و  یابد  ادامه  امنیتی  ادارات  پست های 
موجود پولیس در غزنی حمایت نکند، این والیت سرانجام 

سقوط خواهد کرد.

فرماندهی  پیشنهادی  طرح های  به  اشاره  با  امرخیل  آقای 
این والیت،  امنیتی در  بهبود وضعیت  برای  پولیس غزنی 
گفت که تمامی این طرح ها از سوی وزارت داخله کشور 
رد شده است و هیچ دستگاهی نیز به عواقب این نادیده 

 انگاری توجه نمی کند.
فرمانده پولیس غزنی می گوید، از آن جایی که نمی خواهد 
این  اگر  بیافتد،  وی  دوش  به  والیت  این  سقوط  بدنامی 
نادیده انگاری ها و بی توجهی ها ادامه یابد، مجبور است تا 
در زمینة ادامة وظیفه در دستگاه نظامی دولت تجدیدنظر 

کند.
والیت  در  امنیتی  وخیم  شرایط  تشریح  با  امرخیل  آقای 

به سالم وطندار می گوید که مخالفان مسلح دولت،  غزنی 
مدت ۸ سال است که ولسوالی ناوه را در اختیار دارند و از 
این ولسوالی به حیث پایگاهی تهاجمی به 9 والیت جنوبی 

کشور بهره می برند.
گفته می شود که به تازه گی گروه طالبان جدا از ولسوالی 
این والیت  اندر و خوگیانی  ناوۀ غزنی، در ولسوالی های 

نیز مستقر شده اند.
با این که بیشتر باشنده گان غزنی نگران افزایش تهدیدهای 
امنیتی با فرارسیدن فصل بهارند و می گویند که طالبان و 
گروه داعش در مناطق مختلف این والیت نیروهای شان را 
مستقر کرده اند، اما به نظر می رسد که دولت تا کنون هیچ 
تقویت  و  امنیت  تحکیم  برای  را  علنی یی  برنامة  و  طرح 

روحیة مردمی روی دست نگرفته است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1740      شنبه      22حو ت  /    ا  سفند      y   1394  2 جما د ی  الثا نی  y 1437   12 ما ر چ   62016

یحیا مسعود
افغانستان در پاسخ  هفتة پیش، اشرف غنی رییس جمهور 
ارادۀ  به نداشتِن  به معترضانی که دولت وحدِت ملی را 
سیاسی در سرکوِب طالبان متهم می کنند، از خود واکنش 
نشان داد و گفت که دولت وحدت ملی در صدور فرماِن 
جنگ علیه طالبان مانند جنگ بغالن، هیچ تردیدی ندارد. 
ملی  وحدت  دولت  سیاسی  ارادۀ  عدم  بحث  مسلمًا  اما 
بی اساس  و  واهی  ادعاِی  اصاًل یک  طالبان،  در سرکوب 
و  پالیسی ها  ارزیابِی  اساِس  بر  نظر  این  بلکه  نیست، 
عملکردهای دولت وحدت ملی در مبارزه با تروریسم به 

میان آمده و مردم را به شدت پریشان ساخته است.
در سرکوب  را  دولت  سیاسِی  ارادۀ  که  مواردی  از  یکی 
طالبان زیر سوال می برد، نبود استراتژی موثر و عملی از 
می باشد.  طالبان  با  جنگ  در  ملی  وحدت  دولت  جانب 
انتقال  و  افغانستان  از  خارجی  سربازاِن  خروج  از  پس 
نیروهای  به  بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسولیت های 
با  مبارزه  در  می بایست  ملی  وحدت  دولت  داخلی، 
اما این  تروریسم، راهکاری موثر و عملی طرح می کرد. 
دولت تا اکنون فاقد استراتژی مبارزه با تروریسم است. 
این درحالی ست که شکسِت دهشت افکنان و پیروزی در 
این جنگ، بدون داشتن یک استراتژی موثر ممکن نیست!
ناراضی«  »برادران  مانند  از طالبان  مبهم  تعاریِف گنگ و 
نشان  که  دیگری ست  مورد  سیاسی«،  »مخالفین  یا  و 
می دهد دولت وحدت ملی دیدگاهی خالِف تصور مردم 
مزدور  و  تروریست  گروه  یک  را  طالبان  که  افغانستان 
بیگانه می دانندـ دارد؛ دیدگاهی که به طالبان مشروعیت و 
مصونیت می بخشد و به آی اس آی جرأت مداخلة بیشتر! 
و  سیاست  تعیین  در  تصامیِم خودسر  اتخاذ  سوم،  مورد 
معاهده  امضای  می باشد.  تروریسم  با  مبارزه  در  پالیسی 

با سازمان استخباراتی پاکستان که بعدها با واکنش شدید 
احزاب سیاسی مواجه شد و باعث کناره گیری آقای نبیل 
امضای  و  گردید  ملی  امنیت  رییس  به حیث  از سمتش 
معاهدۀ ننگین دند غوری با طالبان توسط گالب منگل که 
باعث قتِل صدها انسان و خساراِت اقتصادی و اجتماعی 
فراوان شد نیز خطای بزرگی ست که تیِم آقای غنی بدون 

مشوره با مردم و نهادهای دولتی مرتکب شده است.
و  دفاعی  سکتورهای  در  مدیریت  ضعف  چهارم،  مورد 
امنیتی کشور است. مسلمًا این ضعف مدیریت، از تقرر 
امنیتی  در رأس سکتورهای  و مشکوک  ناالیق  اشخاِص 
آقای  که  نیست  معلوم  مثال،  عنوان  به  می گیرد.  نشأت 
غنی بر اساس کدام مصلحت ـ با وجود انتقادهای شدید 
احزاب سیاسی و عدم موافقت پارلمان ـ آقای استانکزی 
را به حیث سرپرست وزارت دفاع حفظ کرده است. آیا 
افغانستان با قحط الرجال مواجه است و شخِص دیگری 

برای احراز مقام وزارت دفاع یافت نمی شود؟!! 
در  را  اساسی  نقش  که  است  مردم  بسیج  پنجم،  مورد 
اما دولت وحدت ملی  بازی می کند.  با تروریسم  مبارزه 
برای بسیج مردم علیه دشمن نه تنها برنامه یی ندارد، بلکه 
آن مخالفت می کند مسلمًا مردم  با  بهانه های مختلفی  به 
حاضر هستند در دفاع از جان، ناموس و هویت شان در 
همراهی با سکتورهای امنیتی، به مبارزه و ایثار برخیزند. 
اما چرا دولت وحدت ملی به این پتانسیل توجه نمی کند 

و برنامه یی برای بسیج مردم علیه دشمن ندارد؟ 
آقای غنی و تیِم او باید به این پرسش پاسخ بگویند؛ همان 
تیمی که معاهدۀ ننگین با طالبان را امضا می کند و سربازاِن 

میهن را به کام دشمن می دهد.
و  داعش  گروه  القاعده،  شبکة  اشرف غنی  آقای  چرا 
اصلِی  عناصر  را  میانه  آسیای  تروریستِی  گروه های 

تروریسم در کشور می خواند اما گروه طالبان را »مخالف 
سیاسی« می خواند و سعی دارد بر ترور و جنایِت بی شمارِ 
آن ها پرده اندازد؟ حال آن که طالبان در نشر و نمِو شبکة 
نقِش  امروز  به  تا  ابتدا  از  افغانستان و جهان،  القاعده در 
اساسی را ایفا کرده و با دعوت از سایر تروریستاِن دنیا، 
به پدرخواندۀ همة آن ها بدل شده و امروز نیز خطرناک تر 
و  وحشت  افغانستان  در  دیگری  تروریستِی  گروه  هر 
و  زور  طریق  از  چه  داعش  هم اکنون  می آفریند.  جنایت 
سربازگیری  مصروف  طالبان  بستر  از  پول،  طریق  از  یا 
است. همچنان تمام گروه های تروریستِی آسیای میانه و 
ملیشه ها و کرنیل های پاکستان، به برکت همکاری طالبان 
سازمان دهی  را  هراس افکنانه  عملیات های  افغانستان،  در 
بستِر  و  طالبان  گروه  اگر  دیگر،  عبارت  به  می کنند. 
هرگز  خارجی  تروریستاِن  نبود،  آن ها  تروریست پرورِ 

جرأت حضور در افغانستان را نمی یافتند. 
با این اوصاف، به دولت وحدت ملی پیشنهاد می شود که 
اگر واقعًا ارادۀ مبارزه با تروریسم را دارد، تمامِ انرژی و 
امکاناِت خود را به از بین بردِن این بستر متمرکز سازد تا 
دامِن همة تروریستاِن جهان در کشور، برچیده و صلح و 

ثبات در افغانستان برقرار گردد.
عدم ارادۀ سیاسِی دولت وحدت ملی در سرکوب طالبان، 
باورِ  بلکه  نیست؛  بی اساس  و  واهی  نظریة  یک  هرگز 
اغلِب تحلیل گراِن سیاسی و حتا مردم عادی کشور است 
که ریشه در واقعیت ها و قضایای تلخ و ملموِس کشور 
خود  خطاهای  به  موجود،  دولِت  که  است  خوب  دارد. 
به  آرا و نظراِت نیک مردم،  با  با مراجعه  اعتراف کند و 
بپردازد و طالب  با تروریسم  برنامه محور  قاطع و  مبارزۀ 
افغانستان  مردمِ  عزِت  و  آبرو  دشمِن  بلکه  نه،  برادر  را 

بشناسـد.
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هارون مجیدی
اکثریت  که  می دهد  نشان  جدید  پژوهش  یک 
پارلمان  اعضای  کارکرد  از  افغانستان  شهروندان 

ناراض اند.
بر بنیاد تازه ترین پژوهش نهاد انتخابات آزاد و عادالنة 
ملی،  اعضای شورای  فیفا، غیرحاضری  یا  افغانستان 
علت عمدۀ ُکندی کار این قوۀ مهم دولت شده است. 
در این پژوهش هم چنان آمده است که مردم نسبت 
به غیرحاضری و تکمیل  نبودن نصاب در شورای ملی 
شاکیاند و این نهاد را به ناتوانی در بسیاری از موارد 

متهم می کنند.
معیاری  نصاب  تکمیل  نبودن  که  گفته اند  شهروندان 
تا روی یک  بیشتر نشست ها سبب شده  مجلس در 

موضوع کوچک، چندین روز تلف شود.
در نشستی که مسووالن فیفا روز پنج شنبه، 20اسفند 
اعضای  از  شماری  بودند،  کرده  برگزار  کابل   در 
مجلس، نماینده گان احزاب سیاسی، اعضای نهادهای 

مدنی و استادان دانشگاه نیز اشتراک داشتند.
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس،  رشید  یوسف 
عادالنة افغانستان حین ارایة نتایج پژوهِش »خواست ها 
و پیشنهادهای مردم از نشست های تازۀ شورای ملی 
نشست های  فیفا  گفت:   »11 اجالس  ـ  ششم  سال 
مختلفی را در سال جاری در کابل و والیات به خاطر 
و  تقویت  مردم و چگونه گی  و  روابط وکال  بررسی 

مؤثریت امور پارلمانی برگزار کرده است.
به گفتة آقای رشید: شرکت کنندهگان این نشست ها، 
از تکمیل نصاب نشدن نصاب جلسات شورای ملی، 

عدم اجرایی شدن برخی قوانین، غیابت وکال و عدم 
شورای  نماینده گان  به  والیات  در  مردم  دست رسی 
آنان  ایام تعطیل شورا و رفتن  ملی، غیابت وکال در 

بهخاطر سیاحت به خارج شکایت کرده اند.
نبود  گانه،  سه  قوای  میان  الزم  هماهنگی  نبود   
شورا  جانب  از  شده  ترتیب  و  مشخص  استراتیژی 
برای نظارت از عملکرد حکومت، نبود طرح مشخص 
برای حل بحران بیکاری و فرار جوانان از کشور و 
نمایندهگان شورای ملی  ارایه نشدن طرح های الزم 
ضعف های  از  زنان  برابر  در  خشونت  کاهش  برای 
دیگر این نماینده گان در این پژوهش گفته شده است.

پژوهش بنیاد انتخابات آزاد و عادالنة افغانستان دریافته 
که  موضوعاتی  به  نمایندهگان  کمتر  توجه  که  است 
اجتماعی و  اقتصادی، سیاسی،  تغییر وضعیت  باعث 
مسایل  به  شدن  زده   دامن  و  شود  کشور  فرهنگی 
از  ملی  شورای  داخل  در  مذهبی  و  زبانی  قومی، 
نگرانی های عمدۀ مردم در برابر اعضای پارلمان بیان 

شده است.
نظر  پژوهش  این  در  که  شهروندانی  حال،  این  در 
جلسات  در  وکال  فعال  حضور  خواستار  داده اند، 
شورا، افشای فهرست وکال و سناتوران غیر حاضر از 

سوی هیأت هر دو اتاق پارلمان شده اند.
مورد  در  تصمیم گیری  با حکومت،  بیشتر  هماهنگی 
مانده اند،  بی سرنوشت  ملی  شورای  در  که  قوانینی 
مشخص شدن خطوط اساسی کشور و تصویب آن 
اجراییه و  قوۀ  میان  بهبود روابط  نماینده گان،  توسط 
نشست های  برگزاری  برای  حکومت  تشویق  مقننه، 

و  والی ها  وزیران،  شورا،  نماینده گان  با  مشترک 
شوراهای والیتی از خواست های دیگر شهروندان در 

این پژوهش یاد شده است.
برخی از اعضای مجلس که در این نشست اشتراک 
کرده بودند تأکید داشتند که در ابتدا باید شهروندان 
زمان  در  آگاه  شهروندان  این  تا  شوند  ساخته  آگاه 
برگزاری انتخابات ها نماینده گان واقعی و دل سوز را 

انتخاب کنند.
هیأت  گزینش  برای  انتخابات  چهارمین  برگزاری 

اداری مجلس
این در حالی است در هفتة گذشته، اعضای مجلس 
نتوانستند  انتخابات  دور  سه  برگزاری  با  نماینده گان 

هیأت اداری خود را تکمیل کنند.
دیگری  مشکالت  از  پارلمان  اداری  هیأت  گزینش 
یافتن  پایان  از  بعد  ساله  همه  که  می شود  گفته 
نمی شوند  موفق  نماینده گان  زمستانی  رخصتی های 
انتخاب  مشخص  ِسَمت های  به  را  چهره های  تا 
کنند. در سومین انتخابات گزینش معاون اول و دوم 
ذکریا  ذکریا  و  همایون  همایون  نماینده گان،  مجلس 
محمداکبر  بهزاد،  احمد  و  اول  معاونت  کسب  برای 
استانکزی و فرهاد صدیقی برای معاونت دوم با هم 
رقابت کردند که هیچ یک از این چهره ها رأی الزم 

برای رسیدن به این کرسی ها را به دست نیاوردند.
برای  که  دارد  وجود  نیز  گفته های  حال،  عین  در 
انتخاب معاون اول و دوم مجلس نماینده گان میلیون 

دالر رد و بدل شده است.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان اعالم 
کره است که چهارمین انتخابات معاونت اول و دوم 

امروز شنبه، 22 اسفند برگزار می گردد. 

. . اسالمی. دولت  تنظیم 
»تقسیم کردن طرح جهاد و ایجاد اختالف درونی، آسیب زده 

است.« 
ساختار فکرِی جهاد جهانی و نظام فقهی

حکومت بر مبنای آن چه که خداوند نازل نموده است، جوهر 
راستای  در  و  می دهد  شکل  را  جهانی  جهاد  فکرِی  ساختار 
نام  به  را  خود  تصور  و  اعمال  مشروعیت  امر،  این  تحقق 
شریعت شکل می دهد که نزد آن مرادف به فقه است. بنابرین 
فقه  به دوش  را  مالمتی  بار  نویسنده گان  از  بعضی  که  زمانی 
اسالمی می گذارند که چنین فهم نابودکننده  یی از آن تراویده 
می شوند.  جهانی  جهاد  تصور  شکار  خود  واقع  در  است، 
اندیشة اخوان المسلمین که تراویده از فقه اسالمی می باشد، در 
تضاد با تفکر جهاد جهانی قرار دارد، و نص فقهی که قدیمی 
است، نمی تواند ظهور تفکر تازۀ جهاد جهانی را تفسیر نماید. 
نقش اخوان المسلمین را منحیث جریانی که آغازگر سیاست 
گرفت،  نادیده  نمی توان  می شود،  شناخته  دینی  مذهبِی 
اندیشة  نمود  تالش  اخوان المسلمین  که  زمانی  به خصوص 
در  را  اسالمی  شریعت  تطبیق  که  را  اسالمی  دولت  تأسیس 
مطرح  خالفت  غیاب  بدیل  داده،  قرار  خود  کاری  اولویت 
کنـد. اما این افکار زمانی که سید قطب یکی از تیوری پرادازان 
ـ  را  جامعه ها  تکفیر  و  جاهلی  افکار  نظریة  اخوان المسلمین، 
به دلیل غیاب واقعی معنی کلمة توحید در قوانین و تشریع ـ 
مطرح نمود، با توسل به اسلوب و ابزارهای مناقض، به سمت 
پروژۀ جهاد جهانی لغزید. طرح افکار جاهلی و تکفیر جامعه ها 
توسط سید قطب، پشتوانه یی برای متفکران جهادی از عبداهلل 
تنظیم  فقهای  و  نصره  جبهة  تا  ظواهری شروع  ایمن  و  عزام 

دولت اسالمی، شکل داد.
منظومة جهادی »حکومت بر مبنای آن چه که خداوند نازل نموده 
از آن، فروعات  از اصل مسالة تکفیر آغاز می شود و  است«، 
می کنند،  حکومت  وضعی  قانون  اساس  بر  که  حکام  تکفیر 
تکفیر کسانی که از آن راضی هستند و تکفیر کسی که همة 
آن ها را تکفیر نمی کند، جدا می شود. به عقیدۀ منظومة جهاد 
جهانی، کشورهایی که بر اساس قوانین وضعی ادراه می شوند 
می شود  دانسته  دارالکفر  است،  شده  بیگانه  آن  در  اسالم  و 
جنگ های  سیرت  جهانی  جهاد  منظومة  باور  به  که  مسأله یی 
ردت )ارتداد( را برگردانده و جهاد یکی از ارکان های اسالم را 
واجب می سازد. در مرحلة دوم راهکار منظومة جهادی جهانی، 
کافر«  علیه »حکام  مناسِب طلیعه داران جهاد و جنگ  واکنش 
بدون در نظر گرفتن توازن قدرت نظامی توصیه شده است. در 
مرحلة سوم بازنگرِی همة فرامین حکام به صفت فرمان های 
باطل و غیرشرعی که مطابقت با اصول امامت در فقه اسالمی 
احکام  اساس، مشروعیت همة  این  بر  ندارد، مطرح می شود. 
»ذمه«، دار اسالم، معهادات، قوانین، و کل نظام سیاسی معاصر 
اقامت حکومت اسالمی،  سقوط می کند. و در مرحلة چهارم 
تطبیق شریعت و نصب خلیفة شرعی در نظر گرفته شده است. 
منظومة جهاد جهانی بدون وارد نمودن طعن به عموم علما، 
مؤسسات، مصادر علوم اسالمی و برداشت مسخ شدۀ سطحی 
این جاست  از  نمی باشد،  حیات  ادامة  به  قادر  دینی،  کتب  از 
معتبر  فقهی  نظام  از  خارج  را  خود  فقهای  می شود  دیده  که 
فقه  از آن جایی که منظومة  انتخاب می کند، و  میان مسلمانان 
اسالمی سازگار با ا فکار و تصورات آن نیست، همواره در پی 
تدوین فقه جهاد به صورت مختلف و به روش بسیار سطحی 
می باشد، به اندازه یی که به ابوعبداهلل مهاجر جسارت داده است 
تا جهان را به دار اسالم و دار کفر تقسیم نموده و برچسپ 
کفر و اسالم صادر نماید. اما در مقابل آن، جمهور فقها به این 
باور هستند که مسالة تقسیم میان دار اسالم و دار کفر ساختة 

شرایط تاریخی می باشد که تغییر کرده است. 
فقه اسالمی، مشروعیت حکام را اگر به سه روش به قدرت 
امری که  بیعت و غلبة  انتخاب،  تأمین می کند؛  باشند،  رسیده 
به واقعیت تبدیل شده و دفع آن ممکن نیست، و حاکم کافر 
دانسته نمی شود مگر این که از او کفر روشنی غیرقابل تأویل 
سر زند. و اما آن چه که از فرامین صادر می کند، وفق قاعدۀ امر 
و نهی در فقه اسالمی، اگر موافق شرع بود قابل اجراست و 

خالف آن، اطاعت نمی شود.
قابل ذکر است بعضی مسایل که بر پایة آن جهادی ها منظومة 
خود را بنا نموده اند، استناد به بعضی فتواهای داعیان اهل نجد 
شده.  وضع  قوانین  اساس  بر  حکم  مسالة  جمله  از  می کند، 
امامان دعوت نجد محمد بن عبدالوهاب حتا محمد بن ابراهیم 
مفتی پیشین عربستان کسانی را که قوانین وضع می کنند و یا بر 
اساس آن حکم می کنند، کافر می دانند. بنابر این دیده می شود 
که فقهای منظومة جهاد عالمی از چنین فتواها کمک می گیرند. 
ابو عبداهلل مهاجر از محمد بن ابراهیم فتوای تکفیر کسی را که 
قانون وضع می کند و وجوب هجرت از کشوری را که در آن 

قانون وضعی معیار قرار داده می شود، نقل می کند.
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اکثریت شهروندان از کارکرد پارلمان ناراض اند
چهارمین انتخابات هیأت اداری مجلس امروز برگزار می گردد

هشـدار امرخیـل از سـقوط عـزنی 

از شعاِر غنی تا پالیسِی دند غوری
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باراک اوباما در مصاحبه با مجله اتالنتیک، از صرف نظر از تصمیم خود مبنی 
خط  از  عبور  صورت  در  سوریه،  رییس جمهوری  اسد  بشار  سرنگونی  بر 

قرمزهای تعیین شده او در سال 2013 احساس افتخار کرد.
اوباما در این مصاحبه اذعان کرد: من به تصمیم گذشتة خود در این لحظه، 
بسیار افتخار می کنم و خرد جمعی و ساختار امنیت ملی امریکا در آن زمان 

زیاده روی می کرد.
او تصریح کرد: در آن زمان گمان می شد اعتبار من و کشور امریکا )با عدم 

اجرای تهدیدات عبور از خط قرمز( به خطر افتاده است.
رییس جمهوری امریکا افزود: می دانستم که دستور عدم اجرا در آن زمان برای 
من هزینة سیاسی خواهد داشت، ولی من با کنار کشیدن خود از فشارهای 
موجود، با در نظر گرفتن منافع امریکا نه تنها در موضوع سوریه، بلکه اصول 
اعتراف کنم، در آن زمان تصمیم  باید  امریکا تصیم گیری کردم و  دموکراسی 

سختی بود، ولی اکنون معتقدم بی شک تصمیم درستی اتخاذ کرده ام.
اوباما لحظة عدم اجرای فرمان جنگ را جدایی خود از »راهکارهای واشنگتنی« 
متعارف برشمرد و گفت: چه زمانی من محافظه کار می شوم؟ زمانی که کار 
واشنگتن  در  که  است  همین  بحث  تمام  برسد.  نظامی  نیروی  از  استفاده  به 
گروه  این  و  می شود  صادر  خارجی  سیاست  تشکیالت  طرف  از  راهکاری 
در واکنش به رویدادهای مختلف راهکارهایی تجویز می کنند که معموالً َشم 
واکنش نظامی در آن وجود دارد و تمام رییس جمهورهای امریکا موظف به 

رعایت آن هستند.
رییس جمهوری امریکا یادآور شد: در صورتی که امریکا مستقیمًا مورد تهدید 
قرار گیرد، این راهکار کارگشا خواهد بود، ولی این راهکار در مواردی ممکن 

است تله یی باشد که به اتخاذ تصمیمات اشتباه منتهی شود.
او اضافه کرد: عدم رعایت راهکار )واشنگتنی( در خصوص بحران بین المللی 
همچون سوریه، حتا در صورت وجود دالیل موجه، قضاوت خصمانه علیه 

رییس جمهوری را در پی خواهد داشت

گیورگ ایوانوف رییس جمهوری مقدونیه در مصاحبه با روزنامة آلمانی بیلد 
به عضویت آن  نه  نبرده است؛  اروپا  اتحادیة  از  گفت: مقدونیه هیچ سودی 
درآمده، نه عضو پیمان شنگن و نه ناتو شده است؛ هیچ کدام ما را نمی خواهند.

او افزود: گرچه برلین با پذیرفتن خیل آواره گان اقدام انسان دوستانه یی انجام 
داده است، ولی نتوانسته امنیت آلمان را به خوبی تأمین کند.

ایوانوف گفت: با وجود این که مقدونیه آماده بود تا اطالعات تروریست های 
وارد  اروپا  به  آواره گان  سیل  میان  در  و  بالکان  طریق  از  که  را  تکفیری یی 
پاسخی  هیچ  آن ها  ولی  بگذارد،  اروپا  اتحادیة  و  آلمان  اختیار  در  می شوند 

ندادند.
به گفتة ایوانوف، مسایل امنیتی بحران آواره گان به ُکلی فراموش شده است. 
نمی کردم،  محافظت  مرزها  از  و  می ماندم  اروپا  اتحادیة  انتظار  به  من  اگر 

مقدونیه مملو از تکفیری ها شده بود.
او در این گفت وگو همچنین به شدت از یونان که بسیاری از آواره گان با ورود 

به آن کشور عازم اروپا می شوند، انتقاد کرد.
ایوانوف گفت: »آواره گان با هویت های جعلی به سراسر اروپا سفر می کنند 
و یونان به ساده گی مهری بر گذرنامة آن ها می زند تا به راه خود ادامه دهند«.

نیست،  اروپا  اتحادیة  عضو  کشورش  گرچه  گفت:  مقدونیه  رییس جمهوری 
ولی به جای یونان که عضو این اتحادیة است از مرزهای آن محافظت کرده 

است.
مقدونیه در دهه گذشته تالش کرده تا عضو اتحادیه اروپا و ناتو شود ولی این 

مذاکرات به دلیل وتوی یونان به بن بست رسیده است.

اکثریت نماینده گان سنای امریکا با رأی مثبت به طرح کاخ سفید برای فروش 
در  سناتورها  برخی  درخواست  پاکستان،  به  اف-1۶  پیشرفته  جنگنده های 

مخالفت با ایران طرح را عماًل رد کردند.
اخیراً در یکی از جلسات سنای امریکا که یک صد نفر از نماینده گان در آن 
هشت  فروش  طرح  به  حاضر  نماینده گان  از  نفر   ۷1 تعداد  داشتند،  حضور 
فروند دیگر از هواپیماهای جنگنده اف-1۶ ساخت امریکا به پاکستان رأی 

موافق دادند.
طرح  به  سنا  منفی  رأی  خواستار  امریکا  جمهوری خواه  سناتورهای  برخی 

دولت باراک اوباما برای فروش جنگنده به پاکستان بودند.
دولت امریکا حدود یک ماه پیش، فروش هشت فروند جنگنده اف-1۶ به 
اضافه برخی تجهیزات رادار را به پاکستان در مجموع به ارزش ۶99 میلیون 

دالر تصویب کرد.
دولت هند به تصمیم امریکا برای فروش این جنگنده های پیشرفته به پاکستان 
واکنش نشان داد و ضمن مخالفت صریح، آن را اقدامی ناامید کننده از سوی 
قبول  قابل  را  هند  مخالفت  و  واکنش  امریکا  دولت  کرد.  توصیف  واشنگتن 

ندانسته است.
هدف  با  پاکستان  با  جنگنده ها  این  فروش  به  اصرار  درحالی  امریکا  دولت 
به  را  پاکستان  بارها  که  دارد  کشور  این  در  اقدامات ضدتروریسم  به  کمک 
مماشات و عدم برخورد جدی با برخی گروه های تروریستی از جمله لشگر 

طیبه و شبکه حقانی متهم کرده است.

سمیه غالمی، نخستین مدال آور طال در تاریخ افغانستان که این مدال 
آورد،  به دست  آسیا  جنوب  مسابقات  در   تکواندو  رشتة  در  را  طال 
میگوید که تالش میکند تا با راه یابی به بازیهای المپیک سال 201۶، 

اولین مدال آور زن باشد که برای افغانستان مدال المپیک بیاورد.
قبل از این  روح اهلل نیکپا برای اولین بار در تاریخ افغانستان توانست 
در المپیک 200۸ پکینگ و 2012 لندن مدال برنز را برای افغانستان 

به دست آورد.
در  که  بود  افغانستانی  زن  تکواندوکار  نخستین  نیز  غالمی  بانو 
دوازدهمین دور مسابقات قهرمانی جنوب آسیا نخستین مدال طال را 

برای افغانستان گرفت.
المپیک 201۶  او کسب سهمیة  رویای  اکنون  که  بیبیسی گفت  به  او 

است.
قرار است در مسابقاتی که برای کسب سهمیه دو ماه بعد برگزار شود، 

با رقیبانش در کشور فلیپین به میدان مبارزه رود.
در  طال  مدال  گرفتن  تا  میگوید،  افغانستان  سالة   22 ورزش کار  این 

جنوب آسیا نیز مشکالت زیادی را پشت سرگذاشته است.
او در مهاجرت زنده گی کرده و متولد ایران است. با خانوادهاش آن جا 

زنده گی میکند.
است،  توانسته  آسیا  جنوب  مسابقات  در  که  میگوید  غالمی  خانم 
رقیبانش را از کشورهای نپال، بوتان و سیرالنکا از سر راه بردارد. با 

غلبه بر این رقیبان مدال طال را به کابل آورد.
او بیان کرد که تالش تیم تکواندوی افغانستان بود که این کشور در 
مسابقات جنوب آسیا از میان هشت کشور در جایگاه چهارم ایستاد 
نقره  یک  و  مدال طال   5 پسران،  تکواندو  تیم  مسابقات  این  در  شد. 
گرفتند. تیم دختران نیز یک طال و یک برنز را از آن خود کردند. او 
میگوید که از کودکی به ورزش عالقه داشته، ولی شرایط به گونهیی 

بوده که نتوانسته به این آرزویش در کودکی برسد.

گزارش ها  بنیاد  بر  می کند.  تغییر  کشور  فوتبال  ملی  تیم های  ورزشی  لباس 
لباس جدید برای تیم ملی بانوان با درنظرداشت فرهنگ و آموزه های اسالمی 
طراحی شده و همچنان تغییراتی در لباس مردانة بازیکان تیم ملی از جمله 

برجسته سازی تصویر شیر در پیراهن های شان به میان آمده است.
طرح لباس جدید را شرکت هومیل دنمارکی به عهده دارد. این شرکت پیش 

از این لباس های تیم های ملی لیتوانیا و دنمارک را نیز طراحی کرده است.
در  مختلف  به دالیل  در خارج  فوتبال کشور  بانوان  ملی  تیم  اعضای  بیشتر 
بیرون از کشور به سر می برند. این شمار از بازیکان روز گذشته در کوپنهاگن 

دنمارک لباس جدیدشان را به نمایش گذاشتند.
خالده پوپل، کاپیتان پیشین تیم ملی بانوان کشور می گوید: »در جامعه یی که 

قدرت در انحصار مردان باشد، ورزش برای زنان بسیار مشکل است«.
کنند که  زنان فکر  تا  پوپل همچنان گفت، جامعة مردساالر سبب شده  بانو 

ورزش تنها منحصر به مردان است.
کریستین ستیدل، رییس شرکت طراح لباس جدید نیز در صحبتی با رسانه ها 
تا خواست های  لباس تالش کرده اند  این  گفته است که در طرح و ساخت 

فدراسیون فوتبال کشور و تیم ملی بانوان برآورده شود.
از  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  و  ملی  تیم  لباس  طراحی  از  هومبل  شرکت 
استفاده این لباس در بازی با جاپان و سنگاپور در حالی خبر می دهند که هنوز 

این لباس به کشور نرسیده است.

اوباما:
به خاطر عدم حملۀ نظامی به سوریه 

افتخار می کنم

انتقاد شدید رییس جمهوری مقدونیه از اتحادیۀ اروپا:

25 سال است که به ما دروغ می گویند

سنای امریکا با فروش جنگندۀ 
اف-16 به پاکستان موافقت کرد

نخستین دختر مدال آور افغانستان:

مــی خواهــم
 در المپیک هم طال بگیرم

لباس جدید تیم های ملی 
فوتبال افغانستان طراحی شد

ملک ستیز

شکست  سیاست بازاِن  از  گروهی  صلح،  شورای 
را  صلح  معنای  نه  که  است  داده  تشکیل  را  خورده یی 
به درستی می دانند و نه تخنیک های مذاکره برای صلح را. 
مبتذل تر این که شورای صلح در نتیجة معامالت سیاسی دو گروه حاکم 

در حکومِت وحدت ملی انسجام یافته است.
برای  افغانستان  کنندۀ گان  مذاکره  »هیأت  باید  صلح  شورای  به جای 
صلح« از متخصصین برجستة ملی و حامیان بین المللی شکل گیرد. این 
هیأت بایست فعاالنه با مخالفین سیاسی، دولت های ذی نفع، هم سایه ها 
دادخواهی،  چانه زنی،  البی گری،  مستمر  به گونة  بین المللی  نهادهای  و 
عقب  نشینی های تاکتیکی و پیش رفت های استراتیژیک کند. صلح سازی 
یک فرآیند کالن و دامنه دار است و باید به گونة حرفه یی مدیریت شود.
تجارب خوِب بین المللی در زمینه وجود دارد. بهترین نمونه ها، گروه 
فعال مذاکره کننده گان فلسطین، کانگو، ارمنستان و کوسووا است. این 
گروه ها به گونة فعال و مستدام با طرفین درگیر مذاکره می کنند و راه ها 

و روزنه های صلح را می گشایند.
با این شورای صلِح تنظیمی، کاهل و تاریخ زده هیچ کاری نمی توان کرد. 

فقط منابع کالن را دست خوش معامالت بی نفع خواهند کرد.

نجیب بارور

هزاران  جمع کردن  و  تشریفاتی  تجلیل های  جای  به 
فسادپیشة سیاسی، در مورد قاتلین جنرال داوود داوود، 
سیدخیلی و آنانی که سازمان یافته و برنامه ریزی شده به 
قتل رسیده اند پرسش کنید. من یقین دارم کسانی که مردم را زنجیره یی 
کشته اند، در صف های نخست این مراسم ها می نشینند و با مکاره گی بر 

نبود احمدشاه مسعود، جنرال داوود، سیدخیلی و... می خندند.
این  در  رسیده اند،  حکومتی  کرسی های  به  این ها  فقدان  در  که  آنانی 
این  در  چرا  سیاسی  معامله گران  می ریزند.  شادی  اشک  عزاداری ها 

مراسم ها علت کشته شدن ها را مطرح نمی کنند؟

عبدالحی خراسانی

ملی  وحدت  حکومت  مشروعیت  و  قدرت  منابع 
کجاست؟

به نظر می رسد ناخداهای کشتی حکومت وحدت ملی 
منبع قدرت و مشروعیت را از آن طرف آب ها جست وجو می کنند!؟

تمام حرف های طرف داران ارگ و حواریون کاخ سپیدار، امروز در این 
اقیانوس در آن شب  خالصه شده است که فالنی از آن طرف آب های 
آدینه چه گفته بود؟ خالصة کالم این بوده است که گفته است: بچه های 

خوبی باشید!
اوالً

اون آدم چنان خرش در ِگل فرو مانده است که در نتیجة سیاست های 
الخلقة  فرزند عجب  آبستن  امریکا خود  منطقه یی اش؛  و  جهانی  غلط 

»trump« به نام
گشته است .

ثانیًا
منبع مشروعیت و قدرت شما در داخل افغانستان است و نه در بیرون 
تا  بشنوید  دقیق  و  درست  را  مردم  حرف های  کنید  سعی  کشور،  از 

حرف های آن جناب را 
ثالثًا 

نصیحتی هم به ارگ دارم؛ این خبرهای سقوط منحنی محبوبیت دکتر 
عبداهلل را چندان هم باور نکنید! ممکن است سه خانوادۀ فاسد و برخی 
از نخبه گان از او ناراضی باشند، اما هنوز قدرت بسیج مردمی و سقوط 

حکومت وحدت ملی را دارد!
پس بهتر است به حواریون خود بفرمایید که مواظب رفتار خود باشند 
و با دم شیر تا آن جا بازی نکنند که حوصلة فرمان روای کاخ سپیدار 

تمام شود!؟

حسیب معترف

اشتراک قدرت میان داکتر عبداهلل و داکتر غنی در واقع 
بیشتر  ملی  ایتالفی است. پسوند وحدت  یک حکومت 
وجه اخالقی دارد. وقتی انتخابات 93 نتیجة مطلوب را 
سیاسی،  توافق نامة  براساس  ایتالف  یک  در  جناح  دو  پی نداشت،  در 
حکومت وحدت ملی را -با تقسیم مساویانة قدرت/صالحیت-، ایجاد 
کردند. این حکومت در آن زمان یگانه راه ممکن برای بقا و مقتضای 

شرایط عینی جامعه بود که اکنون بهتر قابل درک می باشد.
بنابر این، این حکومت با همین ساختار می تواند ادامه پیدا کند. تضعیف 
ارگ  سقوط  برعکس،  و  می سازد  متزلزل  نیز  را  ارگ  جایگاه  سپیدار 
سقوط سپیدار را نیز در پی خواهد داشت. آن چه در انتخابات گذشته 
واقع شد، اگر بر همه گان پوشیده باشد، برای آقایان اوباما و جان کیری 
پوشیده نیست. در شرایط حساس کنونی، به جای این که با پروپاگندها، 
دو طرف حکومت وحدت ملی را تخریب کنیم، باید از این ساختار 
و نهادها و اصل تفکیک قدرت حمایت شود و زمینه را برای قانونی 

ساختن آن فراهم سازیم.

فیـسبـوک نـــامــه



ACKU

Year 7 y NO 1740 y Saturday 12 March 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

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

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

تحلیل گر سیاسی سرشناس امریکایی با ارایة پنج دلیل 
انتخابات  در  ترامپ  دونالد  پیروزی  خطر  به  نسبت 

ریاست جمهوری 201۶ امریکا هشدار داده است.
وبسایت آلترنت سخنرانی اخیر نوام چامسکی را دربارۀ 
ترامپ، نامزد میلیاردر حزب جمهوری خواه امریکا در 

انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است.
سخنرانی  این  در  مطرح  زبان شناس  و  فیلسوف  این 
زیست  محیط  و  بشر  حقوق  برای  خطری  را  ترامپ 
خوانده است که پیروزی اش در انتخابات نوع انسان را 

در مشکالت بسیار عمیقی فرو خواهد برد.
از  باید  ابتدا  در  گفت  سخنرانی  این  در  چامسکی 
خودمان بپرسیم که آیا ترامپ به اموری که بیان می کند، 

معتقد است؟
چیزها  خیلی  سخنرانی هایش  در  ترامپ  افزود  وی 
می گوید، برخی معنا دارند و برخی بی معنا و احمقانه 
قدرتمند  کشور  یک  امریکا  متحدۀ  ایاالت  اما  هستند، 
است و اگر ترامپ حقیقتًا بخواهد آن چه که می گوید را 

اجرا کند، نوع بشر در مشکالت عمیقی فرو می رود.
بیان  تحلیل  این  برای  چامسکی  که  پنج گانه یی  دالیل 

کرده است، به شرح زیر هستند:
مناطق  همچنان  زمین  کرۀ  شدن  گرم  1-پدیدۀ 

آسیب پذیر را تحت تأثیر قرار خواهد داد
»گرمایش  گفت:  مورد  این  توضیح  در  چامسکی 
گرم شدن  اثرات  است؛  مهم  بسیار  پدیدۀ  یک  جهانی 
و  است. حزب جمهوری خواه  بسیار شدید  زمین  کرۀ 
برای  گرفته  ترامپ تالش های صورت  به طور خاص 
جلوگیری از تولید برق در نیروگاه های زغال سنگ را 
»این  است  گفته  ترامپ صراحتا  کرد.  خواهند  متوقف 

اتفاق نمی افتد«.

2-  شکنجه افزایش خواهد یافت
    این تحلیل گر امریکایی در رابطه با این بخش توضیح 

از  را شکنجه  کنیم« در واقع  »مردم  »ترامپ گفت  داد: 
که  گفت  سخن  شکنجه  نوعی  یعنی  مصنوعی  غرق 
یک  به  و  است  غیرقانونی  بین المللی  قوانین  براساس 
این  گفت  وی  است.  شده  تبدیل  بین المللی  رسوایی 
شکنجه کافی نیست و باید بیشتر از این را انجام دهیم.«
»غرق  گفت:  هوادارانش  به  امسال  ماه  بهمن  ترامپ 
االن  همین  نیست.  خشن  کافی  اندازه  به  مصنوعی 
سر  که  هستند  دیگر  جاهای  و  خاورمیانه  در  افرادی 

مسیحیان را از بدنشان جدا می کنند.«
3-  بحران پناهجویان به عنوان یک مشکل خارجی 

نادیده گرفته می شود
واکنش  »ترامپ  گفت:  خصوص  این  در  چامسکی 
افراط گرایانه یی نسبت به حمالت سال گذشته )داعش( 
گفت(  )ترامپ  دارد.  فرانسه(  )پایتخت  پاریس  به 
کنیم،  منع  کشور  به  ورود  از  را  مسلمانان  همة  »بیایید 
مکزیک  در  بیایید  این که  یا  بسازیم،  دیوار  یک  بیایید 
متحدۀ  ایاالت  به  مردم  از ورود  و  بسازیم   دیوار  یک 
امریکا جلوگیری کنیم.« حال باید پرسید آن  ها از کجا 
نتایج  از  و  مرکزی  امریکای  از  اکثراً  می کنند؟  فرار 

سیاست های ما )امریکایی ها( فرار می کنند.«
4-   شکاف نژادی افزایش پیدا می کند

این استاد امریکایی در تشریح این بخش، از طرفداران 
چامسکی  گفت.  سخن  ترامپ  انتخاباتی  ستاد  اصلی 
که  هستند  کسانی  واقع  در  افراد  این  که  است  معتقد 
زندگی، حیثیت و آیندۀ خود را از دست رفته می بینند 

و این موضوع عواقب خوبی به دنبال نخواهد داشت.
5-   خطر جنگ جهانی همیشه وجود خواهد داشت

»نظرسنجی های  مورد گفت:  این  دربارۀ      چامسکی 
با  امریکا  متحدۀ  ایاالت  که  می دهد  نشان  امریکایی 
فاصلة زیاد بزرگ ترین تهدید علیه صلح جهانی است 
مقدماتی  نتایج  از  دنیا  سراسر  مردم  حاضر  حال  در  و 
امریکا  جمهوری خواهان  درون حزبی  انتخابات 

وحشت زده هستند.«
انتخابات مقدماتی  دونالد ترامپ در حال حاضر و در 
حزبش در ریاست جمهوری امریکا در 14 ایالت پیروز 

شده است و امکان برگزیده شدن وی به عنوان نامزد 
نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات محتمل تر شده 

است.
ریاست  تصور  که  کرد  اذعان  نهایت  در  چامسکی 
روی  بر  انگشتش  که  »وحشی  فرد  یک  جمهوری 
دکمه یی قرار دارد که می تواند جهان را نابود کند و یا 
تصمیماتی بگیرد که تأثیرات گسترده یی می گذارند، یک 

چشم انداز بسیار ترسناک است«.

رییـس جمهـور غنـی در دیدار بـا مأمـوران امنیت 
ملـی گفتـه اسـت کـه جنـگ در افغانسـتان، جنگ 

میـان حـق و باطل اسـت.
آقـای غنـی شـام پنجشـنبه بـا آمریـن حوزه هـای 
شـهری و مدیـران امنیـت ملـی والیـات خوسـت، 
کنـر، لوگـر، پکتیـا و ننگرهـار دیـدار کرده اسـت.
بـر اسـاس خبرنامـة ارگ، در ایـن دیـدار کـه در 
ارگ انجـام شـد، ابتـدا مسـعود اندرابی سرپرسـت 
ریاسـت عمومـی امنیت ملـی در رابطه به سـیمینار 
مدیـران  و  شـهری  حوزه هـای  آمریـن  روزۀ  دو 
امنیـت ملی والیـات کشـور معلومـات داده، گفت 
کـه بـرای نخسـتین بـار آنـان بـا همدیگـر دیـدار 
کردنـد و تجـارب و چالش های خویش را شـریک 

. ختند سا
وی گفـت کـه سـیمینار مذکـور وضعیـت حقیقـی 
امنیتی کشـور را مورد بررسـی قـرار داد و نتایج آن 
جمـع بنـدی گردیده بـا وزارت هـای دفـاع ملی و 

امـور داخلـه نیـز شـریک می گردد.
بعـداً مدیر امنیـت ولسـوالی کامه والیـت ننگرهار 
و  شـهری  حوزه هـای  آمریـن  از  نمایندگـی  بـه 
کنـر،  خوسـت،  والیـات  ملـی  امنیـت  مدیـران 
لوگـر، پکتیـا و ننگرهـار صحبت کـرد و از رهبری 
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی بخاطـر برگـزاری 
سـیمینار مذکور تشـکری نموده، برگـزاری آنرا در 

امـور اپراتیفـی و اطالعاتـی خویـش مفیـد خواند.
وی همـکاری بـزرگان قومـی و متنفذیـن، علمـای 
ارگان هـای  بـا  را  دیـن، جوانـان وفعـاالن مدنـی 
امنیتـی در راسـتای تامین بهتر امنیت کشـور ارزنده 

نست.  دا
رییـس جمهـور غنـی پـس از اسـتماع معلومـات 
متذکـره، ضمـن اینکـه تدویـر سـیمینار مذکـور را 

یـک ابتـکار خـوب دانسـت، از بـاور و شـجاعت 
مامـوران امنیـت ملـی بـه خاطـر خدمتگـذاری بـه 
کـه  کـرد. وی گفـت  تشـکری  افغانسـتان  مـردم 
امنیـت ملـی چشـم، گوش، عقـل و شمشـیر پنهان 

. ست ا
رییـس جمهـور خاطر نشـان کـرد که مبارزه شـما 
مامـوران نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور یـک 

بـه برکـت قربانی هـای شـما  بلکـه  نیسـت  روزه 
نسـل های آینـده آرام خواهنـد بـود. وی افـزود که 

ایـن وطـن را مشـترکاً و بـا اتفـاق می سـازیم.
آقـای غنـی گفـت که اکنـون زمـان تعهد می باشـد 
و بایـد هـر فرزنـد ایـن کشـور تعهـد کنـد کـه به 
ایـن خـاک خدمت می کنـد و تنهـا در همین خاک 

باعـزت زنده گـی می نمایـد.
رییـس جمهـور خطـاب بـه مامـوران امنیـت ملی 
گفـت کـه در حصـه شـناخت جغرافیا و رسـوم و 
عنعنـات کشـور تـالش نمایند زیرا بدون شـناخت 

از وطـن و مـردم، پیشـبرد امور دشـوار اسـت.
رییـس جمهـور غنی گفت که جنگ در افغانسـتان، 
جنـگ میـان حـق و باطـل اسـت. او افـزود کـه ما 
بدون اسـالم فلسـفه یی نداریم و مسـلمان هسـتیم، 

بودیـم و خواهیـم بود.
امنیـت ملـی  رییـس جمهـور گفـت کـه وظیفـه 
جلوگیـری از اسـتعمال قـوه غیر مشـروع اسـت و 
افـزود کـه اگـر در مـورد جنـگ اطالعـات وجود 
نداشـته باشـد، اسـتعمال سـالح به تنهایی سودمند 

. نیست
وی گفـت کـه معلومـات درسـت شـما قـوت هر 
مرمـی را صـد برابـر می سـازد و اگـر معلومـات 
ناقـص باشـد بـه جـای یـک مرمـی صـد مرمـی 
جمهـور  رییـس  می رسـد.  مصـرف  بـه  بی فایـده 
افـزود کـه قوه را طوری اسـتعمال نمائیـد که نتیجه 

داشـته و مـورد قبـول مـردم باشـد.
رییـس جمهـور در اخیـر سـخنانش بـا تأکیـد بـر 
این کـه دولـت افغانسـتان عـزم و ارادۀ قـوی دارد 
گفـت کـه ما باید بـا ارادۀ مسـتحکم، ایـن وطن را 

بسـازیم. آباد 

چامسکی ضمن هشدار از پیروزی ترامپ:

تصور ریاست جمهوری یک وحشی ترسناک است

رییس جمهور به ماموران امنیت ملی: 

امنیت ملی شمشیر پنهان است
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