
کشورهای  به  افغانی  مهاجران  از  سیلی  که  حالی  در 
اروپایی رسیده و یا در راه این کشور ها هستند، حکومت 
افغانستان می گوید توجه جهان را به این مهاجران که در 

35 سال گذشته فراموش شده بودند، جلب کرده است.
افزایش ناامنی  در افغانستان سبب شده تا هزاران تن از 
گیرند.  پیش  در  را  مهاجرت  راه  کشور  این  شهروندان 
افغانستان پس از سوریه بیشترین مهاجر را دارد. از نظر 
زمان مهاجرت، افغانستان در صدر لیست مهاجرت های 
افغان های  جنگ،  ادامه  دلیل  به  و  دارد  قرار  درازمدت 
مهاجر کمتر تمایل به برگشت به کشور خودشان دارند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می گوید در نشست 
پناهنده گان  عالی  کمیشنری  میزبانی  به  که  کام«  »اکس 
کشورهای  از  برگزار شد،  جینوا  در  متحد  ملل  سازمان 
مهاجرپذیر خواسته است تا به عودت داوطلبانه افغان ها 
احترام بگذارند. افغانستان در این نشست خواستار 553 

و  مهاجرین  مشکالت  به  رسیده گی  برای  دالر  میلیون 
عودت کننده گان شده است.

عودت  و  مهاجرین  وزیر  بلخی،  عالمی  حسین  سید 
کابل  کنفرانس خبری در  کنندگان روز یکشنبه در یک 
پاکستان  و  ایران  و  امریکایی  اروپایی،  گفت کشورهای 
قبول کرده اند که مهاجران افغانی در صورت فراهم بودن 
زمینه برگشت، به کشورشان...              ادامه صفحه 6
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با محدود کردن خواسته هایت، توانایی هایت را
 محدود خواهی کرد.
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حـکومت همکاران محلی جنایت های 
طالبـان را شناسایی کنـد

سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان 
مبنی  پاکستان  نخست وزیر  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در 
برفراهم آوردن زمینه گفت  وگوهای صلح میان دولت کابل 
و طالبان از عدم اعتماد این کشور به اسالم  آباد برای تدام 

روند مذاکرات صلح خبر داد.
عبداهلل  عبداهلل  سخنگوی  رحیمی  مجیب الرحمان 
رییس  اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعالم کرد: 
افغانستان و طالبان هیچ  پیشبرد روند مذاکرات صلح  در 

همکاری صادقانه یی از سوی پاکستان انجام نشده است.
وی افزود: پاکستان عالوه...                   ادامه صفحه 6

رییس جمهور کشور می گوید که هیچ فرد غیرمسوولی 
اجازۀ مداخله در امور و گزینش های امنیتی را ندارد.

آقای غنی که روز یک شنبه در یک کنفرانس ویدیویی 
صحبت  کشور  جنوب شرقی  والیت های  والی های  با 
می کرد، به آن ها اطمینان داد که نیروهای امنیتی کشور 
توان  تمام  با  شهروندان،  مال  و  جان  از  دفاع  برای 

حمله ها و برنامه های دشمن را خنثا خواهند کرد.
در خبرنامه یی که از سوی دفتر رسانه های ارگ ریاست 
جمهوری منتشر شده، آمده است که آقای غنی در این 
گفت وگو به مقام های حوزۀ جنوب شرق تأکید کرده که 
برای شفافیت در گزینش افراد در کرسی های نطامی و 

غیرنظامی، معیارهایی را در نظر گیرند.
جنرال  با  کنفرانس  این  در  جمهور  رییس  هم چنان 

شریف یفتلی، فرمانده قول اردوی 203 تندر نیز دربارۀ 
وضعیت امنیتی حوزۀ جنوب شرق صحبت کرد.

حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  این  از  پیش 
نیز خواهان توجه به گزینش افراد در اداره های کلیدی 

والیت های آسیب پذیر شده بود.
به  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  که  می شود  گفته 
دلیل افزایش سروصداها مبنی بر وجود »ستون پنجم« 
در ساختار حکومت، خواهان توجه بیشتر به گزینش 

افراد در بخش های امنیتی و غیرنظامی شده اند.
کندز  آگاهان، علت عمدۀ تصرف  از  باور شماری  به 
پنجم  ستون  به  موسوم  افراد  وجود  طالبان،  دست  به 
در ساختار حکومت است. در آخرین مورد متین بیگ، 
معاون ریاست امنیت ملی در مجلس نماینده گان گفت 

که ستون پنجم خواهان سقوط حکومت است و افراد 
وابسته به این ستون، هم با حکومت در ارتباط اند و 
هم با مخالفان حکومت....                 ادامه صفحه 6

سخنگوی عبداهلل در پیوند به اظهارات نوازشریف:
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نیروهای  فرمانده  کمبل  جان  جنرال 
سنای  مجلس  به  که  افغانستان  در  امریکا 
گزارش  افغانستان  اوضاع  مورد  در  امریکا 
ارائه کرد  اکتوبر2015(  )14میزان1394 / 6 
تا خروج  اوباما خواست  رییس جمهور  از 
آیندۀ  سال  در  را  امریکایی  قوای  کامل 
میالدی 2016 مورد بازبینی قرار دهد. او از 
ضعف و ناتوانی نیروهای نظامی افغانستان 
در عرصۀ تعلیمات و تجهیزات و نیازمندی 
عرصه  این  در  امریکا  کمک  دوام  به  آنها 
سخن گفت. اما مهم ترین نکتۀ قابل پرسش 
و بحث با توجه به اظهارات جنرال امریکایی 
قوماندان قوای امریکا در افغانستان، به دالیل 
و عوامل ضعف و ناتوانی دولت افغانستان 
و نیروهای نظامی این دولت پس از تقریبًا 
یک نیم دهه حمایت مستقیم نظامی و مالی 
امریکا و متحدین غربی اش با هزینۀ ده ها 
و حتی صد هاملیارد دالر بر می گردد. چرا 
این همه کمک های هنگفت ایاالت متحده 
امریکا از سال 2001 تا حاال که سال 2015 
رو به پایان است دولت افغانستان را در تمام 
عرصه ها به ویژه در عرصۀ نظامی و دفاعی 
نیروهای  چرا  نساخت؟  پایدار  و  توانمند 
قندوز  شهر  در  افغانستان  امنیتی  و  نظامی 
و  سالح  کیفیت  حتی  و  کمیت  نظر  از  که 
تجهیزات، چند برابر طالبان بودند، نتوانستند 
اشتباه  اگر  کنند؟  از سقوط شهر جلوگیری 
و خبط امریکایی ها به عنوان حامی اصلی 
ضعف  در  افغانستان  دولت  مالی  و  نظامی 
تا  از سال 2001  این دولت پس  ناتوانی  و 
نکات  شود،  دهی  نشان  و  بررسی  اکنون 
اصلی سیاست های غلط و اشتباهات امریکا 
سدۀ  هشتاد  دهۀ  در  ها  امریکایی  چیست؟ 
از  افغانستان شدند و  بیستم که وارد جنگ 
نیروهای شوروی وقت  برابر  در  مجاهدین 
حمایت  خلِق  دموکراتیک  حزب  دولت  و 
و  استخباراتی  سیاست  و  نگاه  با  کردند، 
سازمان  شدند.  معرکه  این  وارد  پروژه یی 
مجری   )CIA(امریکا مرکزی  استخبارات 
استخباراتی  مثلث  و  شد  سیاست  این 

نظامی  استخبارات  با  مشارکت  در  را 
پاکستان)ISI( و سازمان استخبارات عربستان 
سعودی)GID(در حمایت تسلیحاتی و مالی 
از مجاهدین افغانستان در جنگ علیه روس 
ها شکل داد. برای امریکایی ها در این جنگ 
این حمایت، ضربه  افغانستان و  یا جهاد  و 
در  آن ها  بیشتر  ُکشتن  و  ها  روس  به  زدن 
یک  ایجاد  نه  بود،  مهم  افغانستان  سرزمین 
دولت  جانشین  جهادی  و  اسالمی  دولت 
عبارت  به  کابل.  در  آنها  حمایت  مورد 
افغانستان  جهاد  و  جنگ  از  حمایت  دیگر، 
برای امریکا پروژه یی بود که باید امپراتوری 
روس ها به نام اتحاد شوروی متحمل زیان 
و ضربۀ ُکشنده می شد. سیاست استخباراتی 
دوران  همان  در  افغانستان  مورد  در  امریکا 
گردید.  استوار  استراتیِژی  و  دید  این  با 
به  هیچگاه  سیاست،  این  در  امریکایی ها 
که  کشوری  یک  عنوان  به  افغانستان  سوی 
صاحب دولت ملی و مدرن پایدار و دارای 
ثبات و توسعۀ پایدار در عرصه های مختلف 
حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد و 
یا شود، نگاه نکردند. اما آیا امریکایی ها این 
سیاست و این نگاه را پس از سال 2001 در 
افغانستان با خود داشتند و یا اینکه سیاست 
تشکیل  سیاست  به  را  پیشین  استخباراتی 
دولت ملی و مدرن پایدار و دولت موثر و 
تغیر  افغانستان،  در  پایدار  توسعۀ  به  متعهد 

دادند؟ 
و  دیدگاه  رغم  علی  پرسش  این  پاسخ 
مخالفان  و  متفاوت خبرگان سیاسی  تحلیل 
و موافقان سیاست های امریکا در افغانستان، 
رغم  علی  امریکایی ها  است.  منفی  پاسخ 
ورود مستقیم با قوای نظامی در افغانستان در 
سال 2001 و حمایت گستردۀ نظامی و مالی 
از دولت افغانستان به ریاست حامد کرزی، 
نگاه استخباراتی و پروژه یی خود را در مورد 
افغانستان تغیر ندادند. امریکایی ها در حالی 
که ده ها میلیارد دالر را در افغانستان هزینه 
را  استراتیژیک  برنامۀ  اما هیچ گونه  کردند، 
اقتصادی،  سیاسی،  پایدار  توسعۀ  در جهت 

اجتماعی و حتی امنیتی که از ضروریات و 
الزامات وجودیک کشور مستقل و با ثبات و 
شکل گیری یک دولت ملی و مدرن است، 
موثر در  گام  نکردند. هیچ  تدوین و عملی 
جهت باز سازی و نوسازی زیرساخت های 
با  برعکس  نداشتند.  بر  افغانستان  اقتصادی 
تحمیل سیاست پروژه ای اقتصاد بازار برای 
با  همراه  مصرفی  اقتصاد  یک  افغانستان، 
غارتگری و بی عدالتی عمیق و گسترده را 
دولت  در عرصۀ  ها  امریکایی  دادند.  شکل 
جای  به  افغانستان  در  سیاسی  حاکمیت  و 
پایدار  سیستم  یک  بروی  گزاری  سرمایه 
سرمایه  اشخاص  و  افراد  بروی  سیاسی، 
گزاری کردند. سرمایه گزاری که با فریب و 
تقلب همراه بود و به ایجاد فاسدترین دولت 
در میان سه چهار دولت فاسد جهان انجامید. 
نکتۀ بسیار تلخ و مصیبت بار این است که 
امریکایی ها با نگاه استخباراتی و پروژه ای 
موثر  سیستم  تقویت  جای  به  افغانستان  به 
سازی  پایدار  جهت  در  سیاسی  عادالنۀ  و 
دولت و نظام سیاسی، پول های اپراتیفی و 
اشخاص، شورا  دسترس  در  را  استخباراتی 
قرار  و  داده  قرار  مختلف  های  نهاد  و  ها 
آرامش موقت  ثبات و  از  نوعی  تا  می دهند 

در زمان حضور آنها ادامه داشته باشد.
پروژه یی  و  استخباراتی  سیاست  نتیجۀ  در 
امریکا، اکنون افغانستان پس از چهارده سال 
حمایت نظامی و مالی امریکایی ها به جای 
پایدار  توسعۀ  و  ثبات  استقالل،  به  آنکه 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی رسیده 
مطلق  وابسته گی  و  نیازمندی  در  باشد، 
و  امریکا  کمک  و  حمایت  دوام  مرگبار  و 

متحدینش فرو رفته است. 
امریکا،  پروژه یی  و  استخباراتی  سیاست 
این  دوام  راهی  دو  در  امروز  را  افغانستان 
سقوط  یا  و  امریکا  به  ابسته گی  و  حمایت 
در چنگال خونین و جنیابتار طالب و داعش 

قرار داده است.
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 محمداکرام اندیشمند

نگاه استخباراتی 
و پروژه یی امریکا به افغانستان

 

پس از رویداد کندز، حاال مردم کابل دچار تشویش و نگرانی 
اند و هر طرف خبر از بدترشدن وضعیت کابل و حمله به 

بخش هایی از شهر و تکرارشدن قصۀ کندز است.
شهر  اطراف  به  تمرکز  با  طالبان  که  دارند  تشویش  مردم 
کابل و با حمایت حلقه های همسو در نظام، می توانند برای 
که  نگرانی  این  حاال  کند.  مشکل خلق  کابل  از  بخش هایی 
تجربۀ  تکرار  قصد  به  یافته  سازمان  توطیه  یک  در  طالبان 
به  حتا  شوند،  عمل  وارد  هم  دیگر  بخش های  در  کندز 
نیز رخنه کرده است. در اوج چنین نگرانی  سیاست مداران 
ها، چند روز پیش گارنیزیون شهر کابل در اعالمیه یی مردم 
را به هوشیاری و بیداری فراخواند و از تهدیدهای امنیتی در 

کابل سخن گفت.
اما آیا کابل، در خط تهدید است و پایتخت افغانستان هم امن 
نیست؟ بدون شک کابل با نفوس چند میلیونی یی که دارد 
پایگاه های  و  آن  در  نظامی  داشتن همه ستادهای  قرار  با  و 
خارجی، به ساده گی نمی تواند مورد تهدید قرار گیرد. البته 
بحث  می گیرد،  که صورت  انفجاری  و  انتحاری  حمله های 

دیگری است. 
اطالعات  کابل شکار شایعه ها و  مردم در  این گونه  اما چرا 
که  هست  کابل  در  مناطقی  هنوز  البته  می شوند.  ترساننده 
حضور  و  باشد  استفاده  قابل  بیشتر  طالبان  برای  می تواند 
آن  برای  را  بیشتری  فرصت های  نیز  نظام  در  پنجم  ستون 

گروه یا احتماال داعش مساعد کند. 
در عین حال مردم بعد از رویداد کندز اعتمادشان را نسبت 
دست  از  دولتی  چهره های  برخی  و  دولت  سیاست های  به 
می شود،  گسترده تر  شایعه ها  این  دامن  که  قتی  و  اند  داده 

بی اعتمادی نیز بیشتر می شود. 
مردم، می پرسند که والی کندز که خود در سقوط آن والیت 
نقش اصلی را داشت، چقدر مورد بازپرس قرار گرفته است 
که فردا اگر یک مقام دیگر، بخشی از کابل یا والیتی را به 
نشان  کندز  بگیرد. رویددا  قرار  بازپرس  مورد  طالب سپرد، 
داد که هر اتفاقی می تواند صورت بگیرد و هر آنچه در ذهن 

می چرخد می توانند در چنین صورتی قابل اجرا باشد.
برخی  از  مردم  اعتماد  میزان  که  وضعیتی  چنین  در  حاال 
دشوار  برای شان  وضعیت  و  شده  کاسته  نظام  در  چهره ها 
اعتماد  تا  گرفته شود  باید روی دست  کاری  می نماید، چه 

مردم دوباره اعاده شود.
از کابل  اکنون در بخش هایی   وقتی کسی می گوید که هم 
صدها طالب جابجا  شده است و دیگری می گوید که طالبان 
تجربه تجاوز قتل و غارت کندز را در کابل تکرار می کنند، 

مردم به چه دل خوش کنند.
در  که  بازی هایی  به  برمی گردد  این شایعات  البته گرم شدن 
صحنۀ سیاست افغانستان وجود دارد. تبلیغات بیش از حد 
برنامه های  جزء  آنان  روحیۀ  کشتن  و  مردم  ترساندن  برای 
تبلیغاتی و استخبارتی طرف مقابل است. آی اس آی در راه 
اندازی چنین شایعاتی دست باال دارد. از طرف دیگر وقتی 
که این شایعه ها از ارگان های دولتی بیرون شود، خود نشان 
اندام دولت  تاچه سطحی در  پاکستان و طالبان  می دهد که 
ما رخنه کرده است و کافی است که تقویت چنین شایعاتی 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های  در  را  کالنی  زیان های 

نظامی کشور بگذارد.
به هرصورت، نهادهای امنیتی کشور وظیفه دارند که در برابر 
این برنامه ها و شایعه ها قرار بگیرند و مردم را به تکلیف های 
این  نهادها  این  وظیفۀ  نسازند.  مواجه  خردکننده  و  روانی 
است که دشمن را در هرجایی که شناختند مورد هدف قرار 
بدهند، نه این که خدا ناکرده به سود تقویت برنامه ها عملی و 
تبلیغاتی دشمن تمام شوند. این همه شایعه نشان می دهد که 
ماشین تبلیغاتی دشمن فعال است اما دولت هیچ ماشین خنثا 
کننده یی ندارد و یا نمی خواهد روی هر دلیلی با آن مقابله 
بیفتد،  می شود  تصور  که  اتفاقی  فردا  ناکرده  خدا  اگر  کند. 
هیچ کسی در آن سود نخواهد داشت و تر و خشک باهم 
می سوزند. بنابراین خوب است که از همین اکنون مراقب 

اوضاع باشیم.

قصۀ کـابل
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حمله  به  اشاره  با  لندن  چاپ  نامه  هفته  یک 
مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان  به  امریکا  هوایی 
در والیت قندوز نوشت که طوالنی ترین جنگ 
امریکا در افغانستان پایان نیافته و حتی کمرنگ 

نیز نشده است.
با  لندن  چاپ  »اکونومیست«  خبری  نامه  هفته 
کرد:  اعالم  اخیر خود  در شماره  مطلبی  انتشار 
افغانستان  شمال  در  قندوز  والیت  در  جنگ 
افغانستان  در  امریکا  حضور  ادامه  نشاندهنده 

است.
نیروهای  حمله  از  پس  افزود:  هفته نامه  این 
مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان  به  امریکا  هوایی 
سخنگوی  تریبوس«  »برایان  قندوز،  والیت  در 
داشت  اظهار  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
تنها  و  بوده  دیگر  جایی  آن ها  حمله  هدف  که 
خسارات جانبی به این مرکز درمانی وارد شده 

است.
نیروهای  هوایی  حمله  کرد:  تأکید  اکونومیست 
مرز  بدون  پزشکان  بیمارستان  به  امریکایی 
والیت قندوز حادثه ای اتفاقی نبود که در جریان 
یک بمباران رخ داده باشد، زیرا این بیمارستان 
در طول یک ساعت با فواصل زمانی 15 دقیقه 

قرار  امریکایی  هواپیماهای  موشکهای  هدف 
گرفت.

والیت  تصرف  نوشت:  نامه  هفته  این  ادامه  در 
حمله  در  سردرگمی  و  طالبان  سوی  از  قندوز 
بار دیگر  بدون مرز یک  پزشکان  بیمارستان  به 
تصمیم خروج نیروهای امریکا از افغانستان را با 

سوال روبرو کرده است.
اکونومیست اذعان داشت: حادثه غم انگیز حمله 
مذکور  بیمارستان  به  امریکایی  نیروهای  هوایی 
جنگ  طوالنی ترین  که  است  این  دهنده  نشان 
تاریخ امریکا پایان نیافته و نقش امریکا نیز در 

این باره کمرنگ نشده است.
مقامات  اساس  همین  بر  افزود:  نامه  هفته  این 
که  باورند  این  بر  نیز  پنتاگون  نظامی  عالی رتبه 
از  کشور  این  نظامی  نیروهای  خروج  برنامه 

افغانستان مفهومی ندارد.
باراک  با وجودی که  اکونومیست تصریح کرد: 
تصمیم  هنوز  امریکا  رییس جمهور  اوباما 
این  نیروهای  حضور  خصوص  در  قاطعانه یی 
مورد  این  در  اما  نگرفته،  افغانستان  در  کشور 

نباید بیش از این تردیدی نشان دهد.

هندوستان تایمز
 بدیهی است زمانی که حرف هند به میان می آید، 
دولت پاکستان فقط به نظرات رییس ستاد ارتش این 
راحیل  جنرال  که  حدی  تا  می دهد.  اهمیت  کشور 
شریف رییس ستاد ارتش پاکستان یا به طور نظامی 
به دولت مستقیم دستور می دهد و یا اینکه از نفوذ 
و قدرت خود برای اعمال نظریاتش استفاده می کند.
بالمنازع  قدرت  به  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
است.  شده  تبدیل  کشور  این  فعلی  دیکتاتور  و 
کنترل  وی  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  همچنین 
حکومت را به طور آشکار مانند معضلی می پندارد 
تروریسم ، مشکالت  پاکستان، مسئله  زیرا فساد در 
اقتصادی و نهادهای اجرای قانون همچنان در این 

کشور ادامه دارد.
قدرت مطلق جنرال در نتیجه موفقیت های وی در 

سرکوبی شبه نظامیان افراطی در کشورش می باشد.
هرچند که جنگ علیه شبه نظامیان و افراطی ها تمام 
متحمل  به ظاهر گروه های مسلح  اما  نشدنی است 

شکستی سخت شده اند.
اگرچه همه چیز بر وفق مراد ارتش پاکستان است 
اما دستکم پنج سال دیگر زمان الزم است تا تهدید 
نتیجه،  در  شود  ریشه کن  کامل  بطور  شبه نظامیان 
پاکستانی های میانه رو انتقال ناامیدی به امیدواری را 

حس خواهند کرد.
دومین موضوعی که راحیل شریف به طور مستقیم 
در آن نقش دارد، سیاست پاکستان در مقابل دولت 

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان است.
پاکستان در حدی است  ارتش  قدرت رییس ستاد 
افغانستان،  مقامات  با  نشست  پنج  از  کمتر  در  که 
توانست مجوز دیدار با رییس جمهور افغانستان در 

کابل را کسب کند.
همچنین هنوز 48 ساعت از منصوب شدن جنرال 
اطالعات  سازمان  رییس  عنوان  به  اختر  رضوان 
پاکستان )آی.اس.آی( نگذشته بود که موفق به دیدار 

اشرف غنی شد.
در واقع اشرف غنی متقاعد شد تا از مرکز فرماندهی 
در  نیز  راولپندی  در  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
ملی  امنیت  اداره  و  کند  دیدار  پاکستان  به  سفرش 
اطالعات  سازمان  به  تا  کرد  موافقت  نیز  افغانستان 

ارتش پاکستان اجازه دسترسی به اطالعات بدهد.
از سوی دیگر، راحیل شریف برنامه سرمایه گذاری 
46 میلیارد دالری راهروی اقتصادی چین و پاکستان 
که افغانستان نیز ممکن است از آن سود ببرد را به 

جریان انداخت.
مقابل  در  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  رایزنی های 
دستور  که  داشت  پی  در  مختلفی  نتایج  افغانستان 
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در پاکستان یکی 

از این موارد بود.
پاکستان)آی .اس . ارتش  همچنین سازمان اطالعات 

را  تفاهم نامه یی  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  و  آی( 
برای همکاری اطالعاتی امضاء کردند.

کرزی  از  بیشتر  که  است  کرده  ثابت  غنی  اشرف 

با  رویارویی  در  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
اسالم آباد برخورد دیپلماتیک دارد اما تاکنون غنی و 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
تحت تاثیر حیله های جنرال شریف قرار نگرفته اند 
که کابل را منطقه آزاد جنگی و کرزی و اداره امنیت 
و  افغانستان  روابط  اخال گران  و  مخالف  را  ملی 

پاکستان اعالم کنند.
از  کری  جان  با  دیدار  در  همچنین  شریف  راحیل 
سازمان اطالعات هند به دلیل تخریب روند نزدیکی 
پاکستان و افغانستان شکایت کرد و حاضر شد برای 

این ادعا سند هم فراهم می کند.
می کند  به خوبی درک  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
که برای بهبود و ارتقاء روابط دو کشور می بایست 
در ابتدا خاطرات تلخ حمایت از طالبان افغانستان را 
پاک کند که طی آن مجاهدین در سال 1996 میالدی 

از حکومت کنار زده شدند.
راحیل شریف همچنین به شدت بر موضع پاکستان 
در برابر کشمیر پافشاری می کند و معتقد است که 
ضروری  کشورش  حیات  ادامه  برای  تالش  این 

است.
وی تاکتیک های قدیمی پاکستانی را برای گمراهی 
تسلیحات  بر  را  فشارها  تا  می برد  کار  به  غرب 

هسته ای هند بیشتر سازد.
براساس ارزیابی آمریکا، ارتش پاکستان تعداد 550 
نیرو دارد و راحیل شریف مدعی شده است  هزار 

که 182 هزار نظامی آن در مناطق مرزی با افغانستان 
مستقر  کشمیر  منطقه  در  دیگر  تن  هزار   150 و 
هستند. اگر این محاسبات و گفته ها درست باشد،  
این نیروها در مقابله با تحریک طالبان این کشور با 

ضعف روبرو هستند.
را  شریف  راحیل  جنرال  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
این  است.  داعش  با  مرتبط  افراد  نفوذ  کرده  نگران 
و  برای جنگیدن  بیشتری  مزد  به جنگجویان  گروه 

پیوستن به آنها پیشنهاد می دهد.
پاکستان مدت ها قبل درک کرده است که در زمینه 
هسته ای نمی تواند با هند بطور رسمی رقابت کند. 
برنامه  تضعیف  برای  را  خود  استراتژی  بنابراین، 

هسته ای هند تغییر داده است.
استراتژی راحیل شریف گمراه کردن غرب توسط 
محاسبات غلط در مورد برنامه  هسته ای هند است 
تا آنها را وادار کند که تا بر دهلی نو برای برگزاری 

مذاکرات صلح فشار آورند.
»اقدامات  غربی  سیاست گذاران  اگر  حال 
اعتمادسازی« را به هند پیشنهاد دهند، جنرال راحیل 
شریف می بایست برای »توافقنامه تجارت آزاد هند 
میالدی   2012 سال  در  که  کند  تالش  پاکستان«  و 

امضاء شد، اما هیچ وقت عملی نشد.
هند نمی تواند به رییس ستاد ارتش پاکستان پس از 
مکرر  بطور  میالدی   1948 سال  از  او  ارتش  اینکه 

آتش بس را نقض می کنند، اعتماد کند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا با اشاره به عدم پیشرفت 
در روند صلح افغانستان گفت که از پیشنهاد اخیر پاکستان به 
دولت کابل برای همکاری در روند صلح این کشور اطالعی 

ندارد.
به گزارش اکسپرس نیوز، جان کربی سخنگوی وزارت امور 
صلح  روند  در  پیشرفتی  هیچ  که  کرد  اعالم  امریکا  خارجه 
به  کشور  این  طالبان  و  دولت  بین  مذاکرات  برای  افغانستان 

وجود نیامده است.
وی افزود: واشنگتن اطالعی در مورد پیشنهاد پاکستان برای 
همکاری در مذاکرات صلح افغانستان نیز ندارد اما واشنگتن 

امیدوار است که تالش ها صلح به نتیجه برسد.
جان کربی اظهارداشت روند صلح افغانستان نه تنها به نفع این 

کشور بلکه به نفع همه کشورهای منطقه است.
جان کمپبل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان روزهای گذشته 
با اشاره به روند صلح افغانستان گفته بود که اسالم آباد برای 

موفقیت مذاکرات صلح افغانستان تالش کرده است.
و  افغانستان  بین  توجه  قابل  مشکالت  به  توجه  با  کمپبل 
پاکستان نیز اظهارداشت که این مشکالت تا پایان سال 2016 

میالدی ادامه خواهد داشت.
به گفته فرمانده ناتو در افغانستان، دولت کابل باید برای آشتی 

با طالبان افغان، روابط حسنه ای با اسالم آباد داشته باشد.
تیره  کابل  سریالی  حمالت  از  پس  اسالم آباد  کابل-  روابط 
شد و در جدیدترین مورد، مقامات افغانستان اسالم آباد را به 

سقوط قندوز نیز متهم کردند.

کدام یک حرف آخر را در پاکستان می زند:

راحیـل یا نـواز؟

سخنگوی وزارت خارجه امریکا:
اطالعی از پیشنهاد نوازشریف برای همکاری 

در روند صلح افغانستان نداریم

قانون پاسپورت 
از سوی رییس جمهور توشیح شد

اکونومیست:

جنگ افغانستان، طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا پایان نیافته است 

رییس جمهور غنی در یک فرمان تقنینی، قانون پاسپورت را که 
گفته می شود تمام معیارهای جهانی در آن در نظر گرفته شده 

را توشیح کرده است.
قانون  این  در  که  اند  کرده  اعالم  پاسپورت  ریاست  مسووالن 
تمام تسهیالت برای شهروندان کشور در نظر گرفته شده است.
بر بنیاد این قانون، یک جلد پاسپورت برای بزرگ ساالن 5500 
کاهش  افغانی   3250 به  قیمت  این  سال   14 سن  زیر  اما  و 

می یابد.
برای  اند  ناگزیر  می کنند  گم  را  خود  پاسپورت  که  افرادی 

دریافت پاسپورت دوباره 11500 بپردازند.
داشته  ده ساله  پاسپورت  قانون می تواند  این  بنیاد  بر  متقاضی 

باشد.
پاسپورت  روزه  یک  کودک  تا  می دهد  اجازه  هم  قانون  این 

داشته باشد.
نیروهای  برای زخمی های  پاسپورت  که  است  آمده  قانون  در 

امنیتی به گونه  ی رایگان توزیع می شود.
در همین حال؛ ژنرال عبدالصبور، رییس پاسپورت والیت کابل 
گفته است که ظرفیت این اداره افزایش یافته و تا یک ماه آینده، 

روند توزیع از دو هزار تا چهار هزار افزایش خواهد یافت.
بر بنیاد گزارش ریاست پاسپورت، وزارت مالیه ساالنه بیش از 
دو میلیارد افغانی از بابت پاسپورت وویزای شهروندان خارجی 

به دست می آورد.
از سویی هم، رییس جمهور نیز دستور داده که پس از این سه 
درصد عاید ریاست پاسپورت شامل بودجه این ریاست شود.
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اوج بگیر مثل یک
به محض این که توفان قصد سرنگونِی عقاب را بکند، این پرندۀ بلند پرواز، 
سر خود را به سوی آسمان بلند کرده و عمود بر تندباد می ایستد و مانند 

گلولۀ توپی، به سمت باال پرتاب  می گردد.
حرکت ظریفی است نه؟! او آن قدر با کمک باد مخالف، اوج  می گیرد تا به 
ارتفاع مورد نظر برسد و آن گاه با چرخش، خود را به سوی قلۀ مورد نظر که  

باالترین نقطۀ کوهستان است، می رساند و آشیان می سازد.
پس به شیوۀ عقاب در اوج گرفتن و باال رفتن توجه کنید. او منتظر حادثه 
می ماند؛ حادثه یی که برای مرغ های زمینی، یک مصیبت و بالست. او منتظر 
توفان می نشیند تا از انرژی پنهان در توفان و تندباد، به نفع خود استفاده 

کند. 
وقتی توفان یا تندباد از راه می رسد، عقاب به جای این که زانوی غم بغل  
بگیرد یا در کنج سنگی  پناه  بگیرد، آغوش یا به عبارتی بال های خود را 
روبه روی آن باز می کند. در واقع او به استقبال توفان رفته و جشن می گیرد 

تا خود را به باالترین نقطۀ مورد نظر و دل خواه برساند.
این پرندۀ باهوش، سنگین ترین ضربه های تندباد را به نفع خود به کار گرفته 
و از این نیروی مهاجم، به نفع هدف خویش استفاده می کند. او نه تنها از 
نیز می نشیند؛  چرا که می داند  نیروی مخالف نمی هراسد، بلکه منتظر آن 
این انرژی پنهان در نیروی مخالف است که می تواند او را به فضای باالتر 

و مورد دل خواه پرتاب  کند.
قانون  این  نمی شود.  داده  به کسی  رایگان  به  اوج،  انرژی  انسان!  ای  حال 
طبیعت است. در این قانون، بقا در گرو هوشیاری و تالش در برابر نیروهای 

منفی، مهاجم و قدرتمند است.
 خوب می دانی که میزان  نیروهای مخالف در زنده گی تو، همیشه بیش تر 
از جریان موافق بوده و هست. پس چون عقاب عمل کن. یعنی اگر نیرو 
اوج  برای صعود و  نیروی مخالف  از  باید  اوج  گرفتن می خواهی،  برای 
خود کمک بگیری؛ نیرویي که از سوی مخالفاِن شما ایجاد و تأمین می شود.

عقب نشینی،  به جای  رخ می دهد،  شما  میل  خالف  اتفاقی  وقتی  بنابراین   
سرخورده گی و رها کردن میدان، بی درنگ عقاب گونه آغوش خود را باز 
کرده به استقبال آن رفته و جشن بگیرید. این رخداد ناخوشایند را به فال 
نیک گرفته و سعی کنید  در البه الی این حوادث  به ظاهر نامطلوب، هدف، 
خواسته و آرزوی خود را بجویید. یعنی با استفاده از این نیروی مخالف، 

خود را به خواسته  های خویش نزدیک کنید. 
همان  توسط  شود،  زنده گی  در  شما  صعود  باعث  است  قرار  که  نیرویی 
کسانی فراهم می شود که در حال حاضر، مخالف جدی شما هستند و قصد 
نابودی تان  را دارند. پس نگران نباشید. منتظر چه هستید؟ نیروی مخالف 

شروع به وزیدن کرده است...
این شما هستید که باید از این فرصت استفاده کنید. با تأمل، هوشیاری و 

تدبیر به موقع از این نیرو ها برای باال رفتن و اوج گرفتن استفا ده کنید.
پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زنده گی، کار، 
انرژی  سرشار  منابع  این ها  نباشید.  گله مند  و  ناراضی  خود،  و...  تحصیل 
پرواز یا به عبارتی موفقیت و پیروزِی شما هستند و اگر نباشند، شاید هرگز 

صعودی در زنده گی تان حاصل نشود.
به جای زانوی غم بغل گرفتن یا نقش آدم های ستم دیده را بازی کردن، بلند 
شوید و از وجود مشکالت و مخالفت ها شکایت و ناله نکنید، چشم دل را 
باز کنید و حکمت پنهان در این مصیبت ها و سختی های زنده گی را ببینید.

خالق هستی با هیچ موجودی حتا بدترین مخلوقات عالم هم دشمنی ندارد 
و اگر اتفاقی رخ می دهد که به ظاهر، آزاردهنده و ناخوشایند است، یادتان 

نرود که همان تندبادی ست که باید شما با آن اوج بگیرید.
پنهان  سعادت  و  برکت  و  خیر  می زند،  رقم  هر چه  در  او  که  نکنید  شک 
کرده است. این ما هستیم که باید شجاعِت رویارویی با جریان های مخالف 
را داشته باشیم و در وقت مناسب، آغوش و بال های خود را بگشاییم و 

چرخش صعود خود به سمت باال را تجربه کنیم.
بنابراین تا دیر نشده، شروع کنید!

گرفته شده از: جام جم آنالین 

خواجه بشیراحمد انصاری
تجربۀ  ترکیه  در  اسالم گرایی  جنبش 
متفاوت تری داشته است. بزرگترین مشکل 
قومی جمهوری ترکیه، مسالۀ کردها است 
کشور  آن  جمعیِت  درصد   20 حدود  که 
یکی  ترکیه  کردهای  می دهند.  تشکیل  را 
و  تعصب  و  تبعیض  آشکارِ  نمادهای  از 
نژادپرستی بوده اند که توسط کمال اتاتورک 
آن چه  گردید.  اعمال  آن ها  بر  او  گروه  و 
بر کردها رفت، کمتر تفاوتی با سیاه پوستان 
نابودی هویتی  برای  داشت.  افریقا  جنوب 
ایشان  ترک،  ناسیونالست های  گروه،  این 
شرق  یا"ساکنان  و  کوهی”  را"ترک های 
از  استفاده  و  نموده  نام گذاری  اناضول” 
زبان کردی مخالف قانون چه که حتا عملی 
تبعیضی  وجود  می شد.  خوانده  جنایی 
آشکار علیه یک اقلیت بزرگ و برخوردی 
بود  آن  مستلزم  آن ها  برابر  در  غیرانسانی 
زنجیر  برداشتن  ترکیه  اسالمی  نهضت  تا 
نژادپرستی را از دست و پای این گروه در 

سرخط برنامه های خویش قرار دهد. 
در عصری که ما زنده گی می کنیم، پذیرفتن 
اپارتاید حتا در جوامع افریقایی قابل تحمل 
به داشتن  نیست، چه رسد به کشوری که 
به  را  دولتی  و  می نازد  تاریخی شکوهمند 
ارث برده است که نظام اقلیت های دولت 
عثمانی آن، یکی از نمونه های بارز تسامح 
به  انسانی  گروه های  میان  در  همزیستی  و 
با وزیدن نسیم آزادی های  شمار می رفت. 
مشکل  هویت ها،  ُخرده  احیای  و  گروهی 
بود تا کردها در همان حصاری باقی بمانند 
اطراف شان  در  اتاتورک  که مصطفی کمال 
بنا نموده بود. نخستین ضربه بر این حصار 
از سوی تورگوت اوزال نخست وزیر اسبق 
ترکیه فرود آمد و اوزالخود واژۀ کردها” را 
اندازه یی  تا  اقدامی دیگر  در  برد و  کار  به 
زبان شان  از  تا  داد  اجازه  گروه  آن  برای 

پیوسته  آزادی ها  این  دایرۀ  نمایند.  استفاده 
در حال گسترش بوده است و در این راستا 
نمی توان از نقش اردوغان و حزب او انکار 
نمود. قابل ذکر می دانم که هم اسالم گراها و 
هم کردها از ایدیولوژی کمالی که نماد آن 
سکیولریسم افراطی و ستیزه جو از یک سو 
و نشنلیسم نژادپرستانه از سوی دیگر بود، 
به فغان آمده بودند. از همین رو بود که در 
انتخابات ده سال پیش، کردهای نقشبندی و 
پیروان سعید نورسی بر عالوۀ هواخواهان 
او  اردوغان و حزب  به  توسعه،  و  عدالت 
رای داده و نقش مهمی در پیروزی عدالت 
برای عدالت  نمودند. رأی  بازی  و توسعه 
واکنشی  یا  کردنشین،  مناطق  در  توسعه  و 
گسیخته،  لجام  سکیولریسم  برابر  در  بود 
افراطی و مهاجم اتاتورکی، یا عکس العملی 
یا  و  نژادپرستانه  ناسیونالیسم  برابر  در  بود 
هم بازتاب اعتراض و عصیانی بود در برابر 

هردوی آن. 
 2005 سال  تا  توسعه  و  عدالت  حزب 
میالدی چنان نشان می داد که گویا چیزی 
به نام"مسالۀ کردها” وجود ندارد. برخی ها 
چندان  کرد  کارگران  حزب  که  می گفتند 
است  ترکیه  اردوی  این  و  ندارد  اهمیتی 
دولت،  بر  سیطره اش  استمرار  برای  که 
می نماید.  مبالغه  گروه  آن  بزرگ نمایی  در 
رجب طیب اردوغان باری اعالم نمود که 
هم ترک بودن تعلق نژادی است و هم کرد 
بودن؛ و می توان در داخل یک دولت، چند 
سال  در  باشد.  داشته  وجود  قومی  هویت 
2005 میالدی اردوغان در انقره اعالم نمود 
دو  ترکیه  بودن  شهروند  و  بودن  ترک  که 
چیز متفاوت اند؛ سخنی که گره بزرگی را 
از مشکل هویتی آن کشور خواهد گشود. 

با وجود آن چه گفته آمدیم، حزب توسعه 
و عدالت فاقد استراتژی واضحی در رابطه 
با معضلۀ کردها بوده است. سیاست حزب 
فشار شکل  نوع  دو  زیر  توسعه  و  عدالت 
گرفته که یکی فشارهای خارجی است و 
دیگرش فشار داخلی. فشارهای خارجی در 
وجود اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحدۀ امریکا 
وجود  در  داخلی  فشار  و  می شود  تمثیل 
باید  حزب  این  کردستان.  کارگر  حزب 
ایاالت متحدۀ  یا  اروپا و  اتحادیۀ  از  بیشتر 
هموطنان  مشکل  حل  اندیشۀ  در  امریکا 
از  که  اندازه یی  همان  به  باشد.  کردشان 
می گیرد،  صورت  دفاع  عراق  ترکمن های 
به  نیز  ترکیه  خود  کردهای  تا  است  الزم 
همان اندازه مورد رعایت حکومت عدالت 
و توسعه قرار گیرند. حزب عدالت و توسعه 

که بیشتر بر خدمات اجتماعی تأکید دارد، 
طرح  و  ملی  منازعات  حل  که  بداند  باید 
راه حل هایی مستقل از اردو و کمالیست ها، 
اهمیتی بیشتر از خدمات اجتماعی در مسیر 

تحقق"عدالت” و"توسعه” دارند. 
اقدامات  با وجود  توسعه  و  عدالت  حزب 
و  برنامه  فاقد  است،  داده  انجام  که  مثبتی 
با  رابطه  در  مشخصی  و  واضح  استراتژی 
استراتژی  این  نبود  می باشد.  کردها  مسالۀ 
پیچیده گی های دیگِر منطقه یی و جهانی  و 
باعث  آن،  راه  فرا  بروز محدودیت هایی  و 
گردیده است تا کشمکش های ترکی/کردی 
امروز  توسعه  و  عدالت  حزب  سایۀ  در 

بیشتر از پیش تشدید یابد. 
در ترکیه قانونی وجود دارد که بر مبنای آن 
مردم  آرای  درصد  ده  نتواند  که  هر حزبی 
نماینده گانش  نمی تواند  آورد،  دست  به  را 
این  از  که  کسانی  بفرستد.  پارلمان  به  را 
اند.  کردها  می بینند،  آسیب  بیشتر  قانون 
باشد  اگر خواسته  حزب عدالت و توسعه 
بگذارد،  دموکراسی  مسیر  در  فراتر  قدمی 
که  نماید  تعدیل  باید طوری  را  قانون  این 
تمثیل بیشتر و بهتری از موزاییک اجتماعی 
ترکیه نماید؛ کاری که تا هنوز مخالف آن 

بوده است. 
شود،  برداشته  باید  که  مهم تری  قدم  اما 
تعدیل قانون اساسی ترکیه است تا کردها 
بازسازی  بشناسد. توسعه و  به رسمیت  را 
که  دهکده هایی  کردنشین خصوصًا  مناطق 
در  دیگری  قدم  می تواند  شده اند،  تخریب 
راستای تأمین"عدالت” و"توسعه” در سطح 
ملی باشد. مصالحه میان قومیت ها و ایجاد 
آشکار،  مبارزه  و  میان شان  متقابل  اعتماد 
و  دولت  نژادی  صبغۀ  با  واضح  و  علنی 
قرائت فاشیستی از ملت در ترکیه می تواند 
درست  این  باشد.  حزب  این  دیگِر  برنامۀ 
است که کردها می توانند فرزندان شان را به 
زبان کردی آموزش دهند، ولی اگر بودجۀ 
ترکیه و ثروت ملی آن مربوط به همۀ ساکنان 
در  دولتی  مکاتب  باید  است،  سرزمین  آن 
را جزو  کردی  زبان  ترکیه  کردهای  قلمرو 
دهند. خالصۀ سخن  قرار  درسی  مضامین 
نه  اسالمی  اخوت  شعار  کردن  بلند  این که 
در ترکیه و نه در جاهای دیگر جهان اسالم 
می تواند دردهای واقعی و عملِی اقلیت های 
برنامه  منتظر  که  نماید  درمان  را  مظلومی 
مشخص،  سیاست گذاری  و  استراتژی  و 
گروه های  سوی  از  شده  اعالم  و  واضح 

اسالمی بر سر اقتدارند. 

جایگـاه هـویت هـا در گفتـمان 
اسـالم گرایی مـعاصر

بخش سوم 

عقاب!



5سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1635   د   و     شنبه           20   میزا  ن     /   مهر       y   1394    28  ذو الحجة الحرام  y 1436   12ا  کتو   بر      2015 www.mandegardaily.com

گفت وگوکننده: هارون مجیدی
بخش نخسـت

افغانستان دارای چه  نوع گذشتۀ تمدنی بوده  است؟
دیگر  جوامع  مانند  اسالمی،  کشوری  به  عنوان  افغانستان 
اسالمی، فراز و نشیب هایی را پشت سر گذرانده است. به 
نظر من، این فراز و نشیب ها از بُعد دینی نیست، بیشتر از بُعد 
تمدنی است. زمان هایی هست که فرازهایی از رشد مدنیت 
اجتماعی  و  سیاسی  دالیل  که  می بینیم  سرزمین  این  در  را 
سرزمین  این  در  که  امپراتوری هایی  نقش  مانند  داشته اند، 
تیموریان  سلجوقیان،  غزنویان،  امپراتوری  مثل:  به  بوده اند 
به   امروزه  که  جغرافیایی  تاریخی،  دوره های  این  در   . و... 
طبیعی  است.  بوده  پُردست آورد  می شود،  یاد  افغانستان  نام 
است در جایی که مدنیت رشد می کند و تمدن به شکوفایی 
یعنی  دینی است؛  آن، رشد و شکوفایی  از  می رسد بخشی 
اسالمی،  تصوف  اسالمی،  فقه  اسالمی،  عرفان  دینی،  هنر 
فلسفۀ اسالمی و... . دوره هایی هم هست که دوره های فرود 
این مقاطع طبیعی  یا نشیب تمدنی را شاهد بوده ایم، در  و 
دچار  تمدنی  لحاظ  به  زنده گی  عرصه های  سایر  که  است 
یا انحطاط می شود؛ فکر دینی، هنر دینی، دانش  اضمحالل 
دینی و در کل بخشی که در مدنیت مربوط به  دین است نیز 

دچار اُفت و سقوط می شود. 
اخیر  سال  سه صد   – دوصد  در  ما  ببینیم،  اگر  نگاه  این  از 
نیستیم  بلخی  جالل الدین  موالنا  مانند  رجالی  ظهور  شاهد 
و یا عبدالرحمن جامی، سنایی، امام فخرالدین رازی و ده ها 
فرا  شخصیت های  خود  زمان  در  که  دیگر  نامی  شخصیت 
یعنی  بودند،  به این جا  متعلق  آن ها  هرچند  بودند.  منطقه یی 
در هرات، نیشابور، غزنه، بلخ و یا بخارا زنده گی می کردند، 
اما این چهره ها متعلق به یک مدنیِت کالن بودند و در همان 
دوره از مرزهای منطقه فراتر رفتند و تا به امروز هم فروغ 
آثار  از  و  است  محسوس  اسالمی  کشورهای  در  آن ها  کارِ 

فکری آن ها استفاده می شود. 
از  این است که در آن زمان ما  علت این موضوع به نظرم 
لحاظ مدنیت بارورتر بودیم و این گونه نبود که ما تنها علمای 
نیز  زیادی  شاعران  و  هنرمندان  بلکه  داشتیم،  زیاد  مسلمان 
داشتیم. در امور زنده گی هم به  تناسِب همان دوره، زنده گی 

مردم نسبت به جوامع دیگر بهتر بوده است. 
اما تحوالتی در طول چندصد سال اخیر اتفاق افتاده است، 
که  می بینیم  نیز  را  میانه  آسیای  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه 
گذشتۀ  لحاظ  از  هم  می شود.  مختلف  گسست های  دچار 
و  جغرافیایی  لحاظ  از  هم  گسست اند،  این  شاهد  تاریخی 
سیاسی که باالخره توسط تزارها اشغال می شود. عین همین 
اتفاقات در هند بعد از استعمار روی می دهد که پیش از آن 
در هند امپراتوری اسالمی است. در آن زمان، این امپراتوری 
اخیر  قرن  سه  ـ  دو  به  که  زمانی  اما  دارد،  دست آوردهایی 
می رسیم، می نگریم که آن تمدن و امپراتوری وجود ندارد و 
در نتیجه، از نظر مدنیت، فکر و فرهنگ اُفت می کند. منظور 
این که تنها افغانستان دچار این انحطاط تمدنی نیست، بلکه 
منطقۀ ما شاهد آن بوده، و بخشی از این انحطاط مربوط به 
از  اخیر  دینی می شود که در چند سدۀ  دانش  دینی و  فکر 

شکوفایی بازمانده است. 

داشته های تمدنی حوزۀ ما به ویژه افغانستان، پس از انتشار 
اسالم در این جغرافیا چه تأثیراتی گذاشته است؟ 

دربارۀ  دارند  مختلفی  تحلیل های  دانشمندان  این باره  در 
متقابل بین اسالم و  اثرگذارِ  این که چه گونه یک نوع رابطۀ 
چنان که  گرفته؛  صورت  منطقه  هر  در  موجود  فرهنگ های 
از  بخشی  در  بود،  حجاز  در  که  اولی یی  نسخۀ  در  اسالم 
الیه های خود متناسب سطح زنده گی همان مردم بود و به 
محض این که اسالم وارد عراق، مصر، شام و بعد افغانستان 

و مناطق دیگر شد، مسلمانان با مدنیت های متفاوتی روبه رو 
شدند که این مدنیت ها پرسش های جدید و مشکالت خاِص 
هر  فکری  منظومۀ  با  کردن  برقرار  ارتباط  داشت.  را  خود 
خاص  پیچیده گی های  که  بود  مرحله  یی  مدنیت  و  فرهنگ 
حداقل  که  محیط  یک  در  چه گونه  مثاًل  داشت؛  را  خود 
یک هزار سال امپراتوری ساسانی در آن حکومت کرده و این 
امپراتوری در خود چندین حکومت خودمختار ایالتی داشته، 
یک ساختار خاص سیاسی را ایجاد کرده که در رأس آن، 
پادشاه و یا امپراتور را قرار داده و در درون این سلسله مراتب 
نهاد دینی جایگاه خاصی در گذشته داشته. به همین منوال، 
در زیر چتر و حمایت این امپراتوری، مراکز تحقیقی و علمی 
به تناسب همان دوره تشکیل شده بوده است. وقتی شما وارد 
ارتباط  آن  با  می توانید  چه گونه  می شوید،  ساختاری  چنین 
برقرار کنید و زبان تفاهم را با آن باز کنید و وارد ذهن و 
رواِن این جامعه شوید. این دوره در منطقۀ ما و شما نزدیک 
به دو قرن طول کشیده تا این که دورۀ گذار را پشت سر نهاده 
و جامعه در همۀ سطوح و عرصه های زنده گی خود رنگ 

اسالمی گرفته است.
دو قرن دورۀ گذار است، تعبیری که دکتر زرینکوب جایی 
به کار برده و آن را"دو قرن سکوت« گفته است. فکر می کنم 
که تنها دورۀ سکوت نیست، بلکه دوره یی هم است که نوعی 
آموزش تفاهم بوده است میان دینی که جدیداً از حجاز آمده 
و مدنیتی که بیش از هزار سال در این منطقه وجود داشته 
است. هر دو بر یک دیگر تأثیراتی می گذارند. حوزۀ تمدنی 
آغوِش خود را کمابیش به روی فکر اسالمی و پذیرش اسالم 
باز می کند و آرام آرام مفاهیم اسالمی را جذب کرده می رود؛ 
تفسیرهایی  باالی  تأثیرگذاری  بر  اما هم زمان شروع می کند 
زیادی  است. شما می بینید که بخش  ارایه شده  دین  از  که 
از مفسرین، محدثین، فقها و پیش کسوتان تمدن اسالمی در 
آن دوره از این منطقه هستند: ابناء فارس در بعضی روایات 
آمده و حدیثی هم در این باره از پیامبر اسالم)ص( روایت 
شده که دربارۀ سند آن بحث است. این روایت می گوید: اگر 
آن دست  به  فارس  فرزندان  از  باشد، شماری  ثریا  در  علم 
و  بخاری  امام  ابوحنیفه،  امام  آن  بارز  مثال  یافت.  خواهند 

بسیاری دیگر است.  
تأثیرگذاری به دو صورت است؛ یعنی از یک طرف منطقۀ 
و  متمدنانه  تفسیر  با  اسالم  دیگر  طرف  از  و  شده  اسالمی 
مجهز  بود،  حجاز  در  صرفًا  که  بدوی  تفسیر  با  متفاوت 
از  بود که کم کم  این  برخورد  این  ثمرات  از  یکی  می شود. 
گرفته  شکل  فکری  مکتب  یک  ماوراءالنهر  تا  عراق  منطقۀ 
می شود.  گذاشته  آن  بر  ماوراءالنهر«  اسم"مکتب  بعدها  که 
این مکتب ویژه گی های مختص به  خود را نسبت به  مکتب 
حجاز و حتا مکتب حنفی عراق دارد. مکتب ماوراءالنهر در 
درون خود شاخه هایی در عرصۀ کالم، عرفان، فقه، تفسیر 
و... دارد. مثاًل از جمله گام های بسیار مهمی که در آن دوره 
برداشته شد، در عهد ساسانیان؛ تفسیر قرآن به  زبان فارسی 
است که تفسیر طبری به  فارسی برگردان می شود و هم زمان 
قرآن کریم به  زبان فارسی ترجمه می شود و این کاری است 
که در خیلی از جاهای دیگر صورت نگرفته بود. این اجتهاد 
جرأت مندانه توسط علمای همین منطقه صورت گرفت که 
دین را به  زبان مردم منطقه تفسیر کردند و طبیعی است که 
زبان به  معنای تحت الفظی آن نیست، بلکه باز کردن افق های 
یک فرهنگ و امکان های موجود در درون یک مدنیت است، 
را  افق خود  است،  مدنیت  کلید  که  زبان  از درون  چه گونه 

روی فکر اسالمی باز می کند.
بعد از این کتاب های زیادی نیز نوشته می شود که اگر از لحاظ 
مراحل شکل گیری و رشد تمدن اسالمی نگاه کنید، دومین 
زبانی که در رشد و پرورش آن موثر بوده، زبان فارسی است. 
خیلی از آثار علمی، دینی، فکری و فلسفی به  زبان فارسی 
نبودند،  فارسی زبان  که  هستند  کسانی  حتا  و  یافته  نگارش 
آثار خود را به  زبان فارسی نوشتند. همچنان که بسیاری از 
فارسی زبان به  زبان عربی می نویسند. یعنی این دو، زبان های 
فرهنگی و تمدنِی منطقه بوده که در تمدن اسالمی، اول زبان 
عربی است و دوم فارسی؛ بعدها زبان ترکی می آید به عنوان 
سومین زبان در رشد تمدن اسالمی معرفی می شود، منتها آثار 
زیادی به زبان ترکی تولید نشده، به اندازه یی که زبان عربی و 

فارسی تولید کرده است. 

تمدن این منطقه چه چیزهایی را تقدیم اسالم کرد و چه 
چیزهایی را از اسالم جذب کرده است؟ 

و  فقه  حدیث،  عرصۀ  در  که  متعارفی  کارهای  بر  عالوه 
سایر بخش ها شده، یکی از کارهای قابل تأمل و مهمی که 
صورت گرفته این است که نوع قرائت عقالنی، عقل محور یا 
عقل پسند از دین توسط علمای این منطقه تولید شده است، 
البته وقتی عقل پسند می گوییم، عقل به مقیاس دانش همان 

روزگار است و نه عقل به معنای مدرن آن.  
ماتریدیه  جریان  بگیرید،  نظر  در  را  کالم  عرصۀ  اگر  مثاًل 
که در بین اهل سنت عقل گراترین جریان است، نزدیک به 

بوده  منطقه  همین  در  آن  مرکزیت  و  است،  معتزله   مکتب 
از  حنفی  علمای  از  بسیاری  و  ماتریدی  ابومنصور  است. 
همین حوزه اند، حتا فقه حنفی در تاریخ اسالم میان چهار 
فقه شناخته می شود و مرکز  به  عنوان عقل گراترین  مذهب 
فقه حنفی بازهم همین منطقه است. در جهان عرب حنفیت 
نقش کمرنگ دارد و بخش بزرگ عرب ها غیرحنفی اند. در 
سوی دیگر، بخش بزرگی از مسلمان غیرعرب پیرو مذهب 
حنفی اند و مکتب کالمی شان ماتریدی است. در مقایسه به 
ماتریدی  مکتب  و  حنفی  فقه  بارز  ویژه  گی  دیگر،  مکاتب 

گرایش عقالنی است.
برای  منطقه  این  علمای  می بینیم  عرفان  حوزۀ  در  دوم، 
شکوفایی عرفان اسالمی کمک شایانی کرده اند. شما در میان 
عرب ها به این اندازه عارف نمی بینید و از چهره های معروف 
در این زمینه تنها ابن عربی است و سایر چهره های برازندۀ 
حوزۀ عرفان متعلق به این منطقه اند که از موالناجالل الدین 
شهاب الدین  اشراق  شیخ  تا  عین القضات  تا  گرفته  بلخی 

سهروردی، امام غزالی و امثال این چهره ها. 
است.  موضوع  عین  بازهم  می نگرید،  فلسفه  به  که  زمانی 
این  تمدنی  حوزۀ  به  متعلق  نام دار  فالسفۀ  از  زیادی  شمار 
که  دارد  مشهور  فیلسوف  دو  یکی  عرب  می شوند،  منطقه 
ابن  متأخرین شان  از  و  کندی  ابویعقوب  قدمای شان  از 
رشد است؛ اما در این منطقه مثاًل فارابی، ابن سینا، خواجه 

نصیرتوسی و تا مالصدرا و... می رسد.

ایفا  سیاست و یا دستگاه حاکم چه نقشی در این زمینه 
کرده اند؟ 

معموالً رابطۀ دین و سیاست همیشه یک مقولۀ پیچیده بوده. 
منظور ما از دین و سیاست در این جا بُعد نظری و انتزاعی 
انتی سکوالریسم  و  سکوالریسم  حوزۀ  در  که  نیست  آن 
دو  میان  رابطه  مورد  این  از  منظورم  بلکه  می شود،  مطرح 
نهاد است، نهاد قدرت و نهادی که در آن در سطح جامعه از 
دین نماینده گی می شود. گاهی روابط این دو با همدیگر در 
سازگاری و آشتی است و گاهی در تضاد و دشمنی و گاهی 
اوقات حالِت متارکه و آتش بس است. در تاریخ ما در این 
زمینه تجربۀ ناهمگون و ناهمانندی در این زمینه وجود دارد 
که شبیه این تجربه در اروپا و کشورهای مختلِف دیگر هم 
شده، اما روی هم رفته اگر ما رابطۀ فقها و حکومت را در نظر 
بگیریم، در تاریخ اهل سنت فقها اغلب از تقابل با حکومت 
اما  نداشته،  وجود  دشمنی  رابطۀ  یعنی  می کردند.  اجتناب 
خلفای  از  ابوحنیفه  امام  است. شخص  داشته  وجود  انتقاد 
وقِت خود انتقاد کرده و بر عملکردهای شان اعتراض داشته 
و بعضی های دیگر هم همین گونه بوده اند، اما این اعتراضات 
موردی است نه این که رویکرد آنان رویکرد ضد حکومت 
و نظام بوده باشد و به فکر براندازی بوده باشند. همۀشان  
طرف دار این بودند که استقرار و ثبات در جامعه باشد و از 
طریق حکومت قانون پیاده شود و قانون آن زمان هم فقهی 
این لحاظ می شود  از  پیاده می کردند.  آنان طرح و  بوده که 
گفت که میان این دو نهاد رابطۀ تکمیلی وجود داشته است. 
اما از نگاه این که آیا حکومت ها در این زمینه سرمایه گذاری 
کردند و برای رشد آن کمک کردند، حکمی کلی نمی توان 
کرد. این موضوع بسته گی دارد به هر مقطع تاریخی خاص، و 
هر حکومت پروندۀ جداگانه یی دارد. در تاریخ شنیده اید که 

سلطان محمود غزنوی برای رشد شعر و ادب کارهای زیادی 
ترک نژاد  تباری  لحاظ  از  محمود  آن که خود  با  داده،  انجام 
بوده اما ادبیات فارسی در عصر او به شکوفایی زیادی رسیده 
و این ادبیات مدیون توجه سلطان محمود است. در حوزۀ 
توجه  می رسید،  سلجوقیان  دورۀ  به  که  زمانی  دینی،  فکر 
نظام الملک و سایر حاکمان آن وقت  زیادی را می بینید که 
نشان می دهند؛ مدارس زیادی را تأسیس می کنند و بودجه از 
صندوق حکومت برای این بخش می دهند و در همین زمان 
راه می دهند و  دربارها  به  را  آنان  و  توجه می کنند  به علما 

موقعیت های مهمی را در اختیار آن ها می گذارند. 
در دورۀ خوارزمشاهیان می بینید که مثاًل امام فخر رازی مورد 
توجه خاص پادشاه وقت قرار می گیرد و در زمان تیموریان 
موالنا جامی از عزت خاصی برخوردار است. طبیعی است 
که همه خالصه در این چند چهره نمی شوند، و چون اینان 
بسیار مشهورند، نام های شان در تاریخ بیشتر ثبت شده است. 
و  علم پرور  تا  می کردند  کوشش  حکومت ها  روی هم رفته، 
که  حکومت هایی اند  این ها  و  باشند،  هنرپرور  و  ادب پرور 
نقشی در شکوفایی تمدن داشته اند و درک می کردند که اگر 
بخواهیم تمدن منطقه را رشد دهیم، الزمۀ آن این است که 
لحاظ  این  از  کنند.  رشد  دینی  علوم  و  ادبیات  هنر،  آن  در 
و  دارند  درخشانی  بسیار  پرونده های  حکومت ها  بعضی 
بعضی ها کوتاهی کردند و بعضی حکومت ها یا باور نداشتند 

و یا هم امکانات و شرایط سیاسی شان اجازه نمی داد، چون 
دوره هایی هم بوده است که جنگ و ناامنی های داخلی زیاد 
شده، و این ها سبب گردیده تا حکومت ها توجه زیادی به 

مسایل علمی و فکری نکنند.
 

قسمی که اشاره فرمودید، در دوره های مختلف نظام های 
دینی زدند  نظامیه ها و مدارس  به ساختن  سیاسی دست 
کردند.  ایفا  تمدن  و شکوفایی  در جهت رشد  و سهمی 
می شود بگویید که کدام مدارس در کدام دوره ها در این 

زمینه نقش برازنده داشته اند؟
اگر روند تاریخی را در نظر داشته باشیم، دورۀ سلجوقیان 
دوره یی است که سرمایه گذاری خاص روی مسایل فکری 
به ویژه مسایل دینی شده، منتها فکری که در آن دوره تولید 
شاخۀ  که  است  رأی  اهل  مکتب  شاخه های  از  یکی  شده، 
اشعری است که این شاخه هم تقابل هایی با معتزله و اهل 
و  حدیث  اهل  با  تقابل هایی  هم  و  داشتند  ماتریدی  رأی 
گرایش های قشری داشتند. از این لحاظ امروزه داوری های 
به ویژه  سلجوقیان  کارهای  از  بعضی  دارد.  وجود  متضادی 
ساخت وساز نظامیه ها تمجید می کنند و شماری هم معتقدند 
که سلجوقیان از این طریق یک نوع ساختار بسته را ایجاد 

کردند و جلو رشد فکری و اجتهاد را گرفتند. 
داوری کردن در این بخش یک بحث جداگانه است اما از 
لحاظ تاریخی تأثیر این روند قابل انکار نیست و از زمانی 
نهاده  بنیان  سلجوقی  حکومت های  توسط  مدارس  این  که 
شد، وضعیت نهادینه یی شکل گرفت که بعدها ادامۀ آن به 
امپراتوری های بعدی باقی ماند؛ بعد از سلجوقیان هیچ کس 
تنها  و  بدهد  تغییر  را  روند  که  نداد  به دست  ابتکار خاصی 
کاری که کردند، همین بود که روند را حفظ کنند و تداوم 

بخشند. 

تاریخی خود هستیم بازخوانی گذشتۀ  نیازمنـد  ما 
پژوهش گِر حوزۀ دینی و  نویسنده  با محمد محق،  گفت وگو 



احمدعمران
اوضاع  وخامت  با  کشور  رییس جمهوری  غنی،  اشرف 
کندز برای جلب افکار عمومی کمیسیون ها و هیات هایی 
را برای بررسی رویدادهای این والیت تعیین کرد. هرچند 
در یک نشست خبری وقتی آقای رییس جمهوری با این 
پرسش رو به رو شد که با تجربه یی که از کمیسیون های 
کار  که  است  مطمین  چقدر  دارد،  وجود  یاب  حقیقت 
که  گفت  باشد؟  بخش  نتیجه  فعلی  های  کمیسیون 
کارهمه یی کمیسیون ها نتیجه داده و اگر رسانه ها و مردم 

از آن ها بی اطالع اند مشکل خودشان است.
 رییس جمهوری در ترکیب کمیسیون حقیقت یاب کندز 
داده  قرار  را  متضاد  گفته شود  اگر  و  متفاوت  دو چهرۀ 
حرف نادرستی نخواهد بود. در راس کمیسیون حقیقت 
یاب رویداد کندز امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی 
و فاروق وردک وزیر پیشین معارف و در حقیقت همه 

کاره یی دولت آقای کرزی قرار گرفته اند.
 در این که این دوتن در کارنامۀ سیاسی خود دیدگاه های 
شان را به خوبی نشان داده اند جای شک نیست. آقای 
و  بوده  پاکستان  و  طالبان  مخالف  چهره های  از  صالح 
برخورد  پاکستان  و  طالبان  با  انتقاد  موضع  از  همواره 
دراز  سال های  صالح  آقای  دگر  جانب  از  است.  کرده 
از  یکی  عنوان  به  و  بوده  کشور  مقاومت گران  کنار  در 
مانندی  کم  اطالعات  و  توان  از  کشور  استخباراتی های 
در مورد جریان های پشت پرده برخورداراست. اما آقای 
وردک تقریبا خالف آن چه را که آقای صالح دارد حاوی 
در  طالبان  از  حمایت  به  متهم  وردک  آقای  است.  آن 
دوران وزارت معارف و سیگار نهاد بازرس ویژه امریکا 
برای بازسازی افغانستان در گزارش خود او را متهم به 
اختالس هشتصد میلیون دالر از بودجه معارف کرد که در 

راه طالب پروری به مصرف رسیده است. 
آقای وردک هم چنین متهم به ساختن معلمان و مکاتب 
معارف  جدید  وزیر  بار  نخستین  برای  که  است  خیالی 
کشور از آن در پارلمان پرده برداشت. آقای وردک هم 
چنین براساس برخی گزارش ها از رابطه خوبی با رهبر 
جماعت اسالمی پاکستان برخوردار است و در مجموع 
دارد.  پاکستانی  نهادهای  و  ها  سازمان  با  خوبی  روابط 
و  است  کرده  کار  و  زنده گی  کشور  این  در  سال ها  او 
بیشتر رهبران طالبان را از نزدیک می شناسد. با این همه 

در  را  وردک  آقای  که  نمی تواند  شده  دلیل  مسایل  این 
متهم  جانبداری  به  کندز  حقایق  بررسی  راه  آغاز  همین 
متضاد  دیدگاه  دو  که  دارد  وجود  نگرانی  این  اما  کرد. 
شوند  بررسی  باید  واقعا  که  آنگونه  حقایق  شود  سبب 
مورد بررسی قرار نگیرند. مشکل کار در حوزه هایی که 
به علوم اجتماعی مربوط می شود یکی هم این است که 
به سختی افراد قادر می شوند که افکار و احساسات خود 
را از موضوع کار خود خارج کنند. هر انسانی به دالیل 
و  افکار  دارای  محیطی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی، 
دست  به  سال  سال های  طول  در  که  است  اندیشه هایی 
قضاوت ها  در  همواره  اندیشه ها  و  افکار  این  و  آورده 

و استدالل هایش می توانند خود را تبارز دهند. اگر دو 
دیدگاه متفاوت بخواهند حادثه یی را پیگیری کنند شاید 
به دلیل همان خاست گاه های فکری و احساسی خود به 

دو نتیجه کامال متفاوت دست بیابند. 
شدت  به  وردک  آقای  مورد  در  مساله  این  مخصوصا 
برجسته است و گمان نمی رود که ایشان بازرس منصفی 
در قضیه کندز باشد. در مورد انتخاب آقای وردک رییس 
جمهوری یا قصد و عمدی داشته و یا این که راه خطا 
جایگاه  هیچ  فرد  دو  این  دیگر  سوی  از  است.  رفته  را 
چنین  ترکیب  در  نباید  و  ندارند  فعلی  نظام  در  حقوقی 
فاقد  که  شوند  گماشته  افراد  حساسی  کمیسیون های 

مسوولیت های دولتی استند. 
است  اظهرمن الشمس  چنان  کندز  قضایای  از  بخشی 
ندارد.  یاب  حقیقت  کمیسیون  به  حتا  نیازی  هیچ  که 
رسانه های کشور از همان لحظات نخستین فاجعه کندز 
زبان  از  حقایق  از  بسیاری  و  پرداختند  گزارش دهی  به 

شاهدان عینی روایت شده است. 
این روایت ها به درستی می توانند تصویرگر فضا و جوی 
برکندز روا داشته شد. کی می تواند منکر کشتار،  باشند 
تجاوز و ویرانی های غیرانسانی در کندز شود. هرچند گاه 
صداهای به گوش می رسد که گفته می شود در حوادث 
آدرس چنین صداهایی  است.  گرفته  غلو صورت  کندز 
پی  در  کی ها  که  می دانند  مردم  و  است  مشخص  کامال 
دیگر  سوی  از  هستند.  کندز  جنایات  کردن  الپوشانی 
سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری که به 
صورت فعاالنه در ضبط رویدادهای کندز تالش کردند 
می توانند به عنوان شاهد و مدرک حوادث کندز به شمار 
این رابطه جامعه را کمک کنند که جنایات  روند و در 

کندز به گونه عمدی کتمان نشود.
غیرجانبدارانه  اطالع رسانی  به  نیاز  حاضر،  حال  در  ما   
داریم که در مورد کندز و هرجای دیگر افغانستان باید 
انجام شود. اگر چنین اطالع رسانیی صورت گیرد بدون 
تردید جامعه به حقایق زیادی دست پیدا کرد. در حال 
یاب  حقیقت  کمیسیون  به  زیادی  امید  نمی توان  حاضر 
برای  تالش  کنار  در  که  پیداست  قراین  از  زیرا  داشت، 
پنهان  هدف  به  مضاعفی  تالش های  کندز  حقایق  یافتن 
این  که  می گیرد  صورت  رویدادها  و  حوادث  کاری 

می تواند روند سالم بررسی ها را مخدوش سازد.
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دیگر به پاکستان اعتماد...
بر اینکه طالبان را دور میز مذاکره حاضر نمی کند، در این راه 
زمینه شکل گیری یک رهبری جدید را میان طالبان مسلح  نیز 

بوجود آورده است.
افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  سخنگوی 
که  تروریستی  از حمالت  پاکستان  همچنین  کرد:  خاطرنشان 

در مناطق مختلف افغانستان اتفاق افتاده نیز حمایت می کند.
رحیمی به رادیو آزادی گفت: بر همین اساس هیچ اعتماد و 
حسن نظری در مورد پاکستان برای تداوم مذاکرات صلح میان 

افغانستان و طالبان وجود ندارد.
الملل شورای عالی صلح  حبیب اهلل فوزی رییس روابط بین 
اذعان داشت: راه حل مشکالت و  باره  این  نیز در  افغانستان 
ناآرامی های منطقه همکاری صادقانه در تأمین صلح افغانستان 

می باشد.
وی افزود: اگر پاکستان در تأمین صلح افغانستان همکاری کند، 
قطعًا ثبات در این کشور بوجود خواهد آمد، اما بیان راه حل ها 

بدون عمی شدن آن موثر نخواهد بود.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رییس جمهور حکومت 
وحدت ملی افغانستان پس از حمله انتحاری منطقه شاه شهید 
کابل تأکید کرد: پاکستان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان 

با حکومت وحدت ملی صادقانه عمل نمی کند.
داشت:  اظهار  پاکستان  نخست وزیر  نوازشریف  حال  این  با 
اسالم آباد تالش می کند زمینه مذاکرات صلح را بین نمایندگان 
دولت کابل و طالبان فراهم سازد که این گفته وی با واکنش 

مقامات حکومت وحدت ملی مواجه شد.

اطمینان داد که جنگ  سرپرست والیت کندز دیروز 
در شهر کندز تمام شده است و شهروندان این والیت 
می توانند به خانه های شان برگردند. سرپرست والیت 
کندز گفت که حکومت در نظر دارد که خدمت رسانی 
به حکومت داری در شهر  به مردم را شروع کند و 
بپردازد. اما باشنده گان شهر کند که از وحشت طالبان 
و جنگ به کابل فرار کرده اند، این ادعای سرپرست 

والیت کندز را تایید نمی کنند.
پایان کامل جنگ در  تا  آنان می گویند که نمی توانند 
والیت کندز و کسب اطمنیان از این که طالبان واقعاً از 

بین برده شده اند، به خانه های شان برگردند.
آنان می گویند که طالبان مردم را کشتند، بر زنان تجاوز 
کردند، دارایی های مردم حتا آرد و برنج خانواده ها را 
بردند، حال چه گونه مردم بتوانند به آن شهر خراب و 

جنگ زده بروند.
در حملۀ طالبان به شهر کندز، سازمان حقوق بشری 
از سقوط کندز توسط طالبان در  بین الملل پس  عفو 
تجاوز  شمول  به  طالبان  قساوت های  از  اعالمیه یی 
جنسی، آدم ربایی و کشتار افراد بی شمار ملکی گزارش 

داده بود.
این سازمان به نقل از مدافعان حقوق بشر گزارش داده 
بود که طالبان یک لیست با خود داشته و از پسران 
افراد  تا  اند  کرده  استفاده  به خانه  برای تالشی خانه 

مورد نظر خود به ویژه زنان را پیدا کنند.
در این گزارش طالبان متهم شده بود که بر وابسته گان 
زن فرماندهان پولیس و سربازان تجاوز جنسی کرده و 
اعضای فامیل آن ها به شمول اطفال را به قتل رسانده 

اند.
حوریه مصدق، پژوهشگر عفو بین الملل امور افغانستان 
کشتار،  از  موثق  و  متعدد  گزارش های  که  بود  گفته 
تجاوز جنسی و دیگر انواع دهشتی که علیه باشنده گان 
شهر انجام شده است، باید مقام های افغانستان را وادار 

کند که برای حفاظت از مردم ملکی تالش بیشتر به 
خرج دهند.

کندز نخستین مرکز والیت بود که بعد از سال 2001 
توانستند  نیروهای حکومتی  و  افتاد  طالبان  به دست 
از  را  کندز  وسیع شهر  بخش های  بعد،  روز  چهارده 

دست طالبان نجات دهند.
به گفتۀ سازمان عفو بین الملل، طالبان با واردشدن به 
شهر همۀ زندانیان مرد را آزاد کرده و سالح دادند تا 
در کنارشان بجنگند، در حالی که زندانیان زن را مورد 

تجاوز قرار داده و لت و کوب کردند.
یک قابله محلی مورد تجاوز جنسی گروهی شورشیان 
قرار گرفته و سپس همراه با دیگر همکارش به قتل 
رسیده. این مورد را عفو بین الملل به نقل از یک عضو 

خانواده این قابله گزارش داده است.
با این حال، ریاست جمهوری افغانستان با بیان این که 
»طالبان بر نوامیس و عزت مردم تجاوز کردند« گفته 
و  »طالبان  که  نشان می دهد  مقدماتی  بررسی  که  بود 
همکاران تروریست شان برعالوه این که رعب و ترس 
را در میان شهروندان کندز ایجاد کردند، به کشتارغیر 
قضایی و خودسرانه افراد ملکی و نظامی و شهریان 
کندز و همچنان شکنجه، آزار و اذیت آنها دست زده 

اند. «
اعالمیه یی  در  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
گفته بود که طالبان اموال و دارایی دفاتر ملل متحد، 
کشورهای  نمایندگی های  و  غیر حکومتی  موسسات 
خارجی را به یغما بردند. در این اعالمیه افزوده شده 
است: »این اعمال همان گونه که سازمان عفو بین الملل 
در اعالمیه اخیر خود به آن اشاره کرده است، در جریان 
جنگ های مسلحانه و براساس قوانین بشردوستانه بین 
المللی به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته می شود. «
محمد اشرف غنی بعد از پس گیری کندز به مردم وعده 
سپرده بود که کسانی که در کندز غفلت وظیفوی کرده 

و باعث سقوط آن به دست طالبان شدند، مورد پی گرد 
قرار گرفته و مجازات می شوند.

 و اما اکنون باشنده گان کندز خواهان به کرسی نشاندن 
عدالت اند.

به گفته این باشنده گان طالبان باهمکاران محلی شان 
دست به غارت اموال مردم زده و به شماری از زنان 

این والیت تجاوز کردند.
گروه  این  به  طالبان  محلی  همکاران  می گویند:  آنان 
اند؛  کرده  کمک  و  همکاری  جنایت ها  این  درانجام 
موردی که در گزاش سازمان عفو بین المللی هم ذکر 

شده است.
ذکر  بدون  کندز  بیجاشده گان شهر  از  اکنون شماری 
نام شان می گویند که طالبان به شماری از زنان تجاوز 
کرده و حتا برخی از زنان را با خودشان به مکان های 

نامعلوم برده اند.
به  که  از حکومت می خواهد  کندز  بیجاشده گان  این 
وعده خود عمل کرده و حد اقل همکاران طالبان را 
که در سقوط شهر کندز و تجاوز به برخی از زنان این 

والیت دست دارند را شناسایی و محاکمه کنند. 
ما  شکایت  و  گالیه  که  می گویند  بیجاشده گان  این 
از کسانی بیشتر است که طالبان را در خانه های شان 
جاداده بودند و بعد در حمله با طالبان یکی شده و در 
همه جنایت هایی که صورت گرفته گام به گام دخیل 

بوده اند. 
این بیجاشده گان می گویند که اگر دولت بخواهد این 

افراد را به ساده گی شناسایی و مجازات می کند.
سخن از تجاوز به برخی از زنان در شهر کندز توسط 
طالبان در حالی بارها مطرح شده است که طالبان این 

ادعاها را رد کرده اند.

ناجیه نوری

www.mandegardaily.com

مهاجران افغانی بال استثنا...
از  را  شان  قاطع  حمایت  کشورها  »همه  شوند:  برگردانده 
عودت  که  کسانی  شامل  کردند.  اعالم  افغانستان  مهاجرین 
کرده، آنهایی عودت می کنند و چه آن هایی که قرار است در 

آینده عودت کنند«.
افغانستان گفت این کشور در حال جنگ  این مقام حکومت 
قرار دارد و از کشورهای اروپایی خواسته است تا مهاجران را 
بپذیرند: »مهاجرینی که امسال به کشورهای اروپایی رفته اند، 
تقاضای ما این بود که بال استثنا این ها قبول شوند. خواسته ما 
این بود اما این که آن ها تا چه حد خواسته ما را قبول می کنند 

این بحث دیگری است«.
آقای بلخی افزود ممکن است تعدادی از مهاجرانی که به اروپا 

رفته اند به دلیل نداشتن شرایط پناهنده گی، قبول نشوند.
این در حالی است که به دلیل گسترش جنگ و ناامنی جوانان 
به فرار از این کشور می اندیشند. فرار جوانان از افغانستان به 
حکومت  است.  شده  تبدیل  کشور  این  برای  بزرگی  نگرانی 
قرار گرفته  انتقاد  به شدت مورد  دلیل  به همین  وحدت ملی 
زیرا نتوانسته امنیت را تامین کند و برای لشکر بیکاران، اشتغال 

فراهم کند.
بار  یک  جهان  توجه  گفت  مهاجرین  وزیر  حال  همین  در 
دیگر به مهاجران جلب شده است: »تاکید می کنیم که عودت 
مولفه های  از  یکی  افغان  مهاجران  پایدار  ادغام  و  داوطلبانه 
اساسی برای توسعه و ثبات سیاسی به شمار می رود. بعد از 35 
سال که مهاجران افغان فراموش شده بودند، یک بار دیگر در 

محراق توجه جهانی قرار گرفتند«.

بیجاشدگان کندز
کندز  جنگ  نیست.  روبرو  مهاجران  مشکل  با  تنها  افغانستان 
سبب شده است تا هزاران خانواده از این شهر فرار کنند. در 
حال حاضر حکومت در تالش فراهم کردن غذا و سرپناه برای 

این بیجاشدگان نیز می باشد.
براساس آمار وزارت مهاجرین 20 هزار خانواده به دلیل جنگ 
کندز، خانه های شان را ترک کرده و به والیات تخار، بدخشان، 
بغالن، بلخ، سرپل و کابل فرار کرده اند. این وزارت می گوید 
براساس آمار احتمالی یک صد هزار نفر از کندز آواره شده اند.
مکانی  هیچ  و حتا  بودجه ای  هیچ  مهاجرین می گوید  وزارت 
»وزارت  گفت:  بلخی  آقای  ندارد.  سرپناه  کردن  فراهم  برای 
ما هیچ بودجه ای برای کمک به بیجاشدگان ندارد. ما نه پول 
داده می توانیم نه غذا داده می توانیم و نه هم البسه و مواد گرم 
کننده. وزارت مهاجرین هماهنگ کننده و تثبیت کننده است«.

به  اضطرار  حاالت  کمیته  سروی،  از  پیش  گفت  بلخی  آقای 
مشکالت بیجاشدگان رسیدگی خواهد کرد و پس از بررسی، 
بیجاشدگان  مشکالت  به  بین المللی  کننده  کمک  نهادهای 

رسیدگی خواهند کرد.

مردم شهر کندز:

حکومت همکاران محلی جنایت های طالبان را شناسایی کند

هیچ فرد غیرمسوولی اجازۀ...
در حوزۀ جنوب شرق  امنیت  بهتر  هرچه  تأمین  برای  غنی 
افزایش  برای  تا  خواست  حوزه  این  والیت های  والیان  از 
به روند جلب و جذب  ارتش و پولیس  نیروهای  ظرفیت 

افراد برای پیوستن به نیروهای امنیتی توجه جدی کنند.
در این نشست ویدیویی، والی های پکتیا، پکتیکا، خوست، 

لوگر، میدان وردک و بامیان اشتراک کرده بودند.

آقای صالح از چهره های مخالف طالبان و 
پاکستان بوده و همواره از موضع انتقاد با 
طالبان و پاکستان برخورد کرده است. از 

جانب دگر آقای صالح سال های دراز در کنار 
مقاومت گران کشور بوده و به عنوان یکی 

از استخباراتی های کشور از توان و اطالعات 
کم مانندی در مورد جریان های پشت پرده 
برخورداراست. اما آقای وردک تقریبا خالف 
آن چه را که آقای صالح دارد حاوی آن است. 

آقای وردک متهم به حمایت از طالبان در 
دوران وزارت معارف و سیگار نهاد بازرس 
ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در 

گزارش خود او را متهم به اختالس هشتصد 
میلیون دالر از بودجه معارف کرد که در 
راه طالب پروری به مصرف رسیده است. 
مخصوصا این مساله در مورد آقای وردک 

به شدت برجسته است و گمان نمی رود که 
ایشان بازرس منصفی در قضیه کندز باشد. 
در مورد انتخاب آقای وردک رییس جمهوری 
یا قصد و عمدی داشته و یا این که راه خطا 
را رفته است. از سوی دیگر این دو فرد 
هیچ جایگاه حقوقی در نظام فعلی ندارند 
و نباید در ترکیب چنین کمیسیون های 
حساسی افراد گماشته شوند که فاقد 

مسوولیت های دولتی استند. 

کمیسیون حقیقت یاب و ناپیدایی حقایق
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ورزش

حمایت فرگوسن از مورینیو

مسی دست به قلم شد

رقابت  جاری  فصلی  در  خوبی  بسیار  عملکرد  مونیخ  بایرن  حمله  خط  مثلث 
 »MSN"های بوندسلیگا داشته است و می تواند تهدیدی برای شکستن رکورد

آبی-اناریها باشد.
به گزارش یورو اسپورت، بارسلونا در فصل قبل عملکرد درخشانی از خود نشان 

داد و موفق شد قهرمانی در سه گانه فوتبال اروپا و اسپانیا را به دست آورد.
یکی از دالیل اصلی درخشش آبی-اناریها در فصلی که گذشت مثلث این تیم 
که به"MSN" شهرت یافته، بود. لیونل مسی، لوئیس سوآرس و نیمار موفق 
شدند در مجموع 121 گل به ثمر رساند و بهترین آمار را در تاریخ فوتبال جهان 
به ثبت برسانند، این در حالی بود که حتی لوئیس سوآرس در چند بازی آغازین 

فصل نتوانست به خاطر آسیب دیدگی به میدان برود.

مثلث بایرن در غیاب لیونل مسی به هم ریخته است. انتظار 
می رفت که خط حمله آتشین بارسلونا در فصل جاری هم 
عملکرد خوبی از خود نشان دهد اما از یک طرف آسیب 
دیدگی مسی و از طرف دیگر ناآماده بودن نیمار شرایط را 
برای آبی-اناریها سخت کرده و همین باعث شده است تا 

این تیم نتایج خوبی به دست نیاورد.
در فصل جاری آبی-اناریها باید از چند تیم که می تواند 
رکورد مثلث این تیم را بشکند، بترسند. یکی از آماده ترین 
تیم های حال حاضر فوتبال اروپا بایرن مونیخ است که در 
یکی  را  تیم ها  مثلث مرگ خود  با درخشش  فصل جاری 
بعد از دیگری شکست می دهد و این شانس را دارد تا در 

رقابت های مختلف جام قهرمانی را باالی سر برد.
روبرت لواندوفسکی، توماس مولر و داگالس کاستا مثلث 
خط حمله باواریها را تشکیل می دهند که این توانایی را 
دارند تا هر خط دفاعی را به لرزه درآوردند. این سه بازیکن 
در 8 دیدار بایرن در رقابت های بوندسلیگا 21 گل به ثمر 

رسانده اند.
لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن در بهترین شرایط خود به سر می برد و در 
ثبت رساند.  به  نام خود  به  را  تاریخ  ترین 5 گل  توانست سریع  فصل جاری 
در  هم  و  می کند  کار  گلزنی خوب  در  هم  همیشه  مانند  که  هم  مولر  توماس 
بازیسازی. ضلع دیگر مثلث باواریایها کاستای برزیلی است که در فصل جاری 

به بایرن اضافه شده و فراتر از انتظاها بوده است.
مثلث بایرن برای رسیدن به رکورد مثلث آبی-اناریها باید 100 گل دیگر به ثمر 
رساند و این کار سختی است اما به توجه به بازیهای زیادی که در پیش رو است 

امکان پذیر است.

سرمربی جدید تیم فوتبال لیورپول ادعا کرد که مهاجم لهستانی بایرن مونیخ با 
هدایت او در تیم بورسیا دورتموند به یک ستاره تبدیل شده است.

را  لیورپول  فوتبال  تیم  هدایت  تازگی  به  که  آلمانی  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
در  لواندوفسکی  روبرت  استعدادهای  شدن  شکوفا  است،  گرفته  برعهده 
خود  افتخارات  جزو  داشت،  عهده  بر  را  هدایتش  او  که  بورسیادورتموندی 

دانست.
کلوپ که طبق ادعای برخی از رسانه های انگلیسی به جذب دوباره لواندوفسکی 
به  به شما  می تواند  که  بزرگ ترین حس رضایتی  داشت:  اظهار  است،  امیدوار 
عنوان یک مربی دست دهد، زمانی است که بازیکنی مانند لواندوفسکی را در 
یک باشگاه کوچک در لهستان شناسایی و او را در جایگاهی که اکنون دارد، 
ببینید. تفاوت میان آن بازیکنی که در لهستان بازی می کرد و بازیکنی که ما امروز 
نیستم که فکر کنم در رسیدن  آنقدر خودخواه  باورنکردنی است. من  می بینیم 
لواندوفسکی به جایگاه فعلی اش من تنها کسی بوده ام که تأثیر داشته ام، هرچند 

که نقشم کوچک هم نبود.
کلوپ ادامه داد: همه ما بهترین بازیکنان این روزهای دنیای فوتبال را می شناسیم. 
فردا اما نمی دانیم که چه بازیکنی قرار است ستاره باشد، پس نمی توانیم تمرکزمان 
را روی این موضوع قرار دهیم. داشتن اراده برای پیشرفت مهمترین ویژگی است 
فاکتور  هم  شخصیت  باشد.  داشته  باید  کلوپ  هدایت  تحت  بازیکن  یک  که 
قبول  را  تیم  یک  هدایت  من  که  زمانی  باشد.  داشته  باید  او  که  است  دیگری 
می کنم، همه بازیکنان جوان آن لبخند می زنند، چون می دانند شانس شان برای 
بازی کردن بیشتر شده است. در تیم من درهای ورود به ترکیب اصلی همیشه 

به روی همه کاماًل باز است و برایم اینکه کدام بازیکن باتجربه تر است، اهمیتی 
ندارد. تجربه مهم است، اما مهمترین فاکتور نیست.

تاپ  بازیکنی  شما  اگر  کرد:  تأکید  پایان  در  دورتموند  بورسیا  پیشین  سرمربی 
دارید و بتواند او را برای دو یا سه سال نگه دارید، خب در آنصورت همه چیز 
واقعًا جالب  هم  بازیکنان جوان  داشتن  اما  من  برای  رفت.  پیش خواهد  عالی 

است. من از کار کردن با بازیکنان جوان لذت می برم. 
اولین مأموریت کلوپ به همراه لیورپول، هفته آینده است زمانی که قرمزپوشان 

مرسی ساید باید به خانه تاتنهام بروند.

برای  عالقه اش  از  منچسترسیتی  آرژانتینی  مهاجم 
بازی زیر نظر سرمربی کنونی بایرن مونیخ گفت.

در حالی که در این تابستان مانوئل پیگرینی، قرارداد 

فصل  یک  برای  منچسترسیتی  با  را  خود 
دیگر و تا پایان ماه ژوئن سال 2017 تمدید 
کرد، همچنان شایعاتی مطرح می شود که 
فعلی  صدرنشین  شیلیایی  سرمربی  اگر 
لیگ برتر نتواند این فصل جامی را برای 
من سیتی به ارمغان بیاورد، از این تیم کنار 
را  پا  حتی  برخی  شد.  خواهد  گذاشته 
فراتر گذاشته و گفته اند پپ گواردیوال با 
منچسترسیتی به توافق ضمنی رسیده است 
و در تابستان آینده روی نیمکت این تیم 

خواهد نشست.
صفر  بر   2 شکست  جریان  در  که  آگرو  سرخیو 
اکوادور در  مقابل  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  خانگی 

جهانی  جام  انتخابی  مرحله  رقابت های  چارچوب 
2018 روسیه، از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار 
از  ماه  یک  به مدت  و  دو شد  درجه  آسیب دیدگی 
میادین به دور خواهد بود، در تازه ترین اظهارنظرش 
گفت: دوست دارم در آینده زیرنظر پپ گواردیوال 
بازی کنم، چون او مربی بزرگی است. حاال هم از 
خیلی  می کنم،  بازی  پیگرینی  مانوئل  زیرنظر  اینکه 

خوشحالم.
مهاجم 27 ساله منچسترسیتی که چهار سال دیگر با 
دلیل مصدومیت  به  دارد،  قرارداد  انگلیسی  تیم  این 
اکتبر  تاریخ 25  قرار است در  را که  دربی منچستر 
برگزار  اولدترافورد  ورزشگاه  در  آبان(   3(  2015

شود، از دست خواهد داد.
مقابل  منچسترسیتی  دیدارهای  در  همچنین  آگرو 
در  برگشت  و  )رفت  سویا  بورنموث،  تیم های 
نوریچ سیتی،  اروپا(،  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 

کریستال پاالس و استون ویال غایب خواهد بود.

ژوزه  از  به حمایت  منچستریونایتد  فوتبال  تیم  سابق  سرمربی 
مورینیو پرداخت و گفت که چلسی به زودی به اوج باز خواهد 

گشت.
به گزارش گاردین، چلسی در این فصل شروع خوبی نداشته 
بوده که حتی خوشبین ترین هوادار  به قدری ضعیف  است و 
این تیم نیز امیدی به قهرمانی در لیگ برتر ندارد؛ با این حال 
سر آلکس فرگوسن که او نیز روزهای تلخ و شیرین زیادی در 

لیگ برتر داشت، به حمایت از مورینیو پرداخت.
او با حمایت از رقیب سابق خود در چلسی، گفت: کنفرانس 
خبری مورینیو بعد از باخت به ساوتهمپتون، به چالش کشیدن 
شما  مواقع  بعضی  بود.  او  از  حمایت  برای  باشگاه  مسئوالن 
حس می کنید همیشه آن حمایتی را که باید، از باشگاه دریافت 
نمی کنید و این کار مورینیو کامال حرفه ای بود. حاال که توانسته 
به حمایت باشگاه دست یابد، می تواند به مسائل تیم خود فکر 

کند.
بازخواهد  اوج  به  داد: چلسی چند هفته دیگر  ادامه  فرگوسن 
گشت. فراموش نکنید که مورینیو، کورتوآ دروازه بان خود را 
که یکی از بهترین دروازه بانان است، از دست داده و جان تری 
نیز دوران بدی را پشت سر گذاشته است. مشکل چلسی این 
است که ثبات ندارد و باید به ثبات برسد. تری فصل قبل در 
تمام بازی های تیمش حضور داشت و بهترین مدافع لیگ برتر 
بود ولی در این فصل با مشکل روبرو شده است. با این حال 
من مورینیو را مربی ای می دانم که می تواند شرایط را به سود 

خود تغییر دهد.

را  ماسکرانو  خاویر  شده  منتشر  تاز  کتاب  مقدمه  مسی  لیونل 
نوشت.

برای  گام  عنوان"15  با  کتابی  تازگی  به  ماسکرانو  خاویر 
مدیریت، ارزش های من در زندگی و فوتبال« منتشر کرده است 
که مقدمه این کتاب را لیونل مسی، هم تیمی او در تیم ملی و 

بارسلونا نوشته است.
دوست صمیمی خاویر از خصوصیات هم بازی اش در باشگاه 
و تیم ملی صحبت کرد. مهاجم آبی - اناری پوشان نوشت: او 
روزهای خاص خودش را دارد. گاهی اوقات تمایل زیادی به 
دیوانه  مواقع  بعضی  اما  دارد  جوک  کردن  تعریف  و  صحبت 
می شود. زمانی که در این حال است، بهتر است با او صحبت 
چیزی  او  به  نمی تواند  کسی  می افتد  اتفاق  این  وقتی  نشود. 

بگوید.
توانایی  او  افزود:  و  کرد  یاد  رهبر  یک  عنوان  به  او  از  مسی 
مدیریت در هر شرایطی را دارد. او رهبری مثبت اندیش است. 
در جام جهانی برزیل بازوبند کاپیتانی بر بازوی من بسته شده 
بود ولی او همیشه در کنار من بود و اشتباهاتم را اصالح می کرد.
لئو معتقد است که بخش زیادی از موفقیت تیم ملی آرژانتین در 

جام جهانی به حضور ماسکرانو در تیم ملی بازمی گردد.

»MSN«مثلث مرگ بایرن تهدیدی برای رکورد

کلوپ:

 من لواندوفسکی را به یک ستاره تبدیل کردم

آگرو:

 دوست دارم زیر نظر گواردیوال بازی کنم
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رییس جمهوری تونس در واکنش به اختصاص جایزه 
صلح نوبل به کمیته چهارگانه صلح این کشور، دریافت 
این جایزه را باعث هموار شدن مسیر توافقی که تونس 

در پیش گرفته دانست.
رییس  السبسی،  قائد  الباجی  السابع،  الیوم  گزارش  به 
منتشر  دفتر وی  که  ویدئویی  فایلی  در  تونس  جمهور 
کرده با تاکید بر اینکه تونس ها هیچ راه حلی جز مذاکره 
برای حل مشکالت ندارند گفت: اختصاص جایزه صلح 
نوبل به کمیته چهارگانه صلح تونس در واقع اصلی را 
که کشور در پیش گرفته و آن را  راه حل های توافقی" 

می نامد،  نهادینه می سازد.
السبسی در این فایل ویدئویی اظهار داشت: ترور محمد 
تکان  را  کشور  تونس،  گرای  چپ  مخالف  البراهمی، 

داد و خشم مردم را برانگیخت، تنها چند روز پس از 
الشعبانی  ارتفاعات  در  کشور  سربازان  از  تعدادی  آن 
تروئیکا  دولت  علیه  خشم  مساله  این  که  شدند  کشته 
)سه کمیته ای( را برانگیخت و هشدارها نسبت به شروع 
نهاد  چهار  زمان  آن  در  داد.  افزایش  را  داخلی  جنگی 
از بزرگترین سازمان های تونس زمام طرح صلح را در 
میز  را پشت  احزاب دولت  دست گرفته و مخالفان و 
می شد،  نامیده  ملی   گفت وگوی  زمان  آن  که  مذاکره 
افزایش  از  را  تونس  که  گفت وگویی  کردند؛  جمع 
این  به  نوبل  صلح  جایزه  امروز  و  داد  نجات  کشته ها 

کمیته اختصاص یافته است.
از  پس  که  کرد  اعالم  نوبل،  نروژی  کمیته  روز جمعه 
شامل  جایزه  این  دریافت  برای  کاندیدا   273 بررسی 
68 سازمان و 205 شخص، در نهایت کمیته چهارگانه 
جایزه  دریافت  مستحق  را  تونس  ملی  گفت وگوهای 

صلح نوبل در سال 2015 دانسته است.
رییس جمهوری تونس افزود: گرچه تالش های کمیته 

چهارگانه گفت وگو تونس را به ثبات نهایی نرساند اما 
مسیر را برای این مهم فراهم کرد. امروز به نظر نمی رسد 
وضعیت کشور خیلی مناسب باشد چرا که تنها یک روز 
پیش از اختصاص این جایزه، یکی از چهره های سیاسی 
ما هدف ترور قرار گرفت اما فعاالن حاضر در این چهار 
باعث شود همه  این جایزه  امیدوار هستند که  سازمان 

گروه ها و جناح ها به اهداف عالی ملی توجه کنند.
وی ادامه داد: این دستاورد پیامی برای همه طرف های 
درگیر در کشورهای عربی و سازمان های جامعه مدنی 
دارد و آن پیام این است که عقل باید ارجحیت یابد و با 
ایجاد اتحاد می توان از کشور در برابر کشتارها حمایت 
کرد. تروریسم با ایجاد شکاف و اختالف میان مردم یک 
کشور گسترش می یابد همانگونه که در تونس و دیگر 
کشورها شاهد این مساله بودیم. در این جا طرح تونس 
هدف  با  گفت وگو  بر  ناظر  سازمان های  برای  الگویی 

دستیابی به توافق ملی خواهد بود.

حمله  بدترین  خالصه  طور  به  انقره   شهر  در  شنبه  روز  بمب گذاری های 
رخ  زمانی  در  درست  این حمالت  اما  بودند،  ترکیه  کشور  تاریخ  تروریستی 
دادند که اختالفات در درون این کشور به سبب نحوه حکومت رجب طیب 
اردوغان بیش از هر زمان تشدید شده اند و ترکیه به رغم چالش های خارجی 

باید از خودش هم بترسد.
نویسنده  و  واشنگتن  موسسه  در  ترکیه  پژوهش  برنامه  مدیر  کاگاپتای،  سونر 
کتاب "خیزش ترکیه: نخستین قدرت مسلمان قرن بیست و یکم" در تحلیلی 
درباره وخامت وضعیت در کشور ترکیه همزمان با تشدید چالش های امنیتی 

علیه این کشور در سی ان ان می نویسد:
این کشور  مثابه حمالت 11 سپتمبر  به  ترکیه  پایتخت  حمالت روز شنبه در 
هستند. دو بمب گذاری در مرکز شهر انقره  در نزدیکی ایستگاه قطار مرکزی 
این شهر و در فاصله کمی از ساختمان های دولتی اصلی، موجب کشته شدن 
دست کم 95 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شدند. این حمله بدترین حمله 

تروریستی تاریخ کشور ترکیه بود.
چنین کشتاری تاسف آور و بهت آور است زیرا برخالف تلقی از ترکیه به عنوان 
ناآرام خاورمیانه مرز  با منطقه  ثبات است. ترکیه اگرچه  با  آرام و  یک کشور 
بزرگ و دولت  نسبتا  پویا، یک طبقه متوسط  اقتصاد  از یک  اما  دارد  مشترک 
دموکراتیک برخوردار است. خشونت در این ابعاد در ترکیه یک اتفاق بی سابقه 

محسوب می شود.
اما درست  دهنده هستند  آزار  بسیار  انقره   شنبه  روز  آنکه حمالت  با وجود 
و  است  تشدید  به  رو  ترکیه  در  قطبی  دو  فضای  که  می دهند  رخ  زمانی  در 
اختالفات در این کشور چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی توسط 
ماهیت شخصی حکومت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در حال 

وخیم تر شدن هستند.
اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2003 با استفاده از حزب عدالت 
شده  پیروز  هم  سر  پشت  انتخابات های  در  و  کرده  اداره  را  ترکیه  توسعه  و 
است. اگرچه رویکرد فوق محافظه کار و راست گرای اردوغان، رشد اقتصادی 
را به همراه داشته اما حکومت وی طرف تاریکی هم دارد. حقیقت این است 
زندان  به  منتقدان وی  می کند،  را سرکوب  مخالفان سیاسی خود  اردوغان  که 
می افتند و پلیس این کشور نیز برای سرکوب تجمع های مخالفان اعزام می شود. 
در نتیجه اردوغان با وجود آنکه یک پایگاه راست گرای قدرتمند تشکیل داده 
اما موجب خصومت چشمگیر علیه خود در بخش بزرگی از مردم ترکیه که با 

او موافق نیستند شده است.
حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان به سبب وجود اختالف در میان 
انتخابات  در  اما  باشد  داشته  تسلط  این کشور  پارلمان  بر  توانست  مخالفانش 
هفت ژوئن، این حزب اکثریت مطلق خود در پارلمان را از دست داد زیرا اقبال 
حزب دموکراتیک خلق ها که حامی مردم کرد است در انتخابات افزایش یافت 

و این وضعیت برزخی را در این کشور به وجود آورد.
نوامبر  اول  تاریخ  در  است  قرار  که  ترکیه  زودهنگام  انتخابات  می رود  انتظار 
نداشته  کشور  این  در  سیاسی  بن بست  تخفیف  بر  چندانی  تاثیر  شود  برگزار 
باشد. همچنین بعید است که حمالت تروریستی اخیر انقره  بتوانند وضعیت را 
به میزان چشمگیری تغییر دهند زیرا همچنان دو قطبی سیاسی در ترکیه برسر 
اردوغان بر دیگر مالحظات دیگر برتری دارد. بعید است که تعداد زیادی از 
افراد دو اردوی حامی و مخالف حزب عدالت و توسعه به رغم بمب گذاری های 
روز شنبه رایشان را تغییر دهند. آنچه که بیش از هر چیز این اختالفات اخیر را 
نگران کننده می کند این است که چنین اختالفاتی همزمان با تشدید چالش های 
امنیتی پیش روی ترکیه شامل وضعیت سوریه و تهدید گروه تروریستی داعش 

تشدید می شوند.
داشته  بیهوده تالش  داخلی سوریه در سال 2011  آغاز جنگ  از زمان  انقره  
تا باعث سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه شود. ترکیه مدعی است که 
حکومت سوریه با بمب گذاری های سال 2013 در شهر ریحانلی در مرز این 
کشور با سوریه ارتباط دارد. اکنون که نیروهای دولتی سوریه توسط عملیات 

روسیه تقویت شده اند انقره  باید ترس بیشتری از سوریه داشته باشد.
ائتالف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه  انقره  به  از طرف دیگر از آنجا که 
با داعش پیوست در عین حال باید نگران این گروه تروریستی نیز باشد. در 
پی این اقدام ترکیه داعش دست به یک حمله تروریستی در شهر سوروچ در 
نزدیکی مرز این کشور با سوریه زد. متاسفانه باید گفت که مساله اکنون بر سر 
این نیست که آیا داعش بار دیگر به ترکیه حمله می کند یا خیر بلکه مساله بر 

سر این است که چنین حمله ای چه زمانی انجام خواهد شد.
انقره  همچنین در نهایت باید با حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک نیز که 
اینکه  به  انقره  را متهم کرده  بیاید. پ.ک.ک  با آن در حال جنگ است کنار 
نداده  انجام  سوروج  شهر  بمب گذاری های  از  جلوگیری  برای  کافی  اقدامات 
یک  که  بودند  انقره   شنبه  روز  مشابه حمالت  نیز  بمب گذاری ها  این  است. 
تجمع را هدف قرار دادند. پ.ک.ک همچنین اعالم کرده که به اعالم یکجانبه 
آتش بس در روز شنبه نیز متعهد است با این حال باید دید آیا رهبران مسن تر 
پ.ک.ک همچنان می توانند کنترل خود بر مقام های جوان و تندرو این جنبش 

را حفظ کنند یا خیر.
در پایان باید گفت که ترکیه باید از خودش نیز همچون دیگر چالش ها بترسد. 
را  این کشور  در  بیشتر  که وحدت  امریکا  سپتامبر 2001  واقعه 11  برخالف 
در پی داشت اما به نظر می رسد حمالت انقره  اختالفات در ترکیه را تشدید 
مقصر  را  این حمله پ.ک.ک  از  بعد  اردوغان  گروه های حامی  کرد.  خواهند 
دانستند و گروه های مخالف اردوغان نیز دولت را عامل آن قلمداد کردند. حتی 
اگر که ترکیه بتواند بر چالش های بشار اسد، پ.ک.ک یا داعش غلبه کند اما 

نمی تواند در جنگ علیه خودش پیروز شود.
تماشاکردن وضعیت امروز ترکیه مثل تماشا کردن فاجعه ای است که به حالت 
اسلوموشن در حال بروز پیدا کردن است. وضعیت در ترکیه شدیدا بد است و 

آینده پیش روی این کشور تیره و تار است.«

رییس جمهوری تونس:

 جایزه نوبل، صلح را در تونس نهادینه می کند

حاال ترکیه از سایه خودش هم می ترسد تاکید اردن و هند بر مقابله 
جدی و گسترده با تروریسم

پادشاه اردن در دیدار با رئیس جمهوری هند که برای اولین بار به 
این کشور سفر کرده بود، بر لزوم اتخاذ روشی استراتژیک برای 
مقابله با تروریسم و اهمیت تقویت هماهنگی های بین المللی در 

این زمینه تاکید کرد.
در  اردن  پادشاه  دوم،  عبداهلل  ایالف،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اهمیت  بر  هند  جمهور  رییس  موخرجی،"  "پراناب  با  دیدار 
پروژه های  آغاز  و  هند  بازارهای  به  اردن  صادرات  گسترش 

مشترک دو کشور در زمینه های مختلف تاکید کرد.
و  تمدن  الگوی  اردن  کرد،  تاکید  دیدار  این  در  نیز  موخرجی 
سازش است و اصول مشترک دو کشور که مبتنی بر کثرت گرایی 

است، انعکاس می دهد.
کرد  تاکید  نیز  تروریسم  با  مبارزه  درباره  هند  جمهور  رییس 
از  که  تروریستی  اقدامات وحشیانه گروه های  از  توان  نمی  که 
کل  برای  تهدیدی  به  و  رفته  فراتر  منطقه  جغرافیایی  مرزهای 

بشریت تبدیل شده، چشم پوشی کرد.
وی در ادامه سخنان پادشاه اردن را در مجمع عمومی سازمان 
با  مبارزه  برای  جامع  و  کامل  رویکردی  که  نیویورک  در  ملل 
افراط گرایی و تروریسم و تقویت امنیت و صلح در خاورمیانه و 

جهان را ارائه داد، تحسین کرد.
در این دیدار راه های تقویت همکاری ها در سطح بین المللی از 
جمله سازمان ملل و نیز مشارکت در اصالح راهکار های شورای 
امنیت غذایی ونیز همکاری های  امنیت بررسی شد و تقویت 

تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
اردن  به  را  موخرجی  سفر  دیدار،  این  ابتدای  در  دوم  عبداهلل 
تاریخی توصیف کرده و گفت: این اولین سفر ریاست جمهوری 
از آغاز روابط دیپلماتیک آن دو  از 65 سال  به اردن پس  هند 

است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این سفر به افزایش روابط 

دو کشور بیانجامد .
پادشاه اردن در ادامه اظهار داشت: ما با چالشی جهانی با عنوان 
افراط گرایی و تروریسم مواجه هستیم و این مساله ای است که 
دوست داریم با جدیت با دوستان هندی خود دنبال کنیم و در 

مقابل این چالش بزرگ در کنار یکدیگر بایستیم.
موخرجی نیز در پایان با تاکید بر بررسی دقیق و جدی تمامی 
به  امیدواری نسبت  ابراز  امنیتی و  ابعاد همکاری های نظامی و 
افزایش فرصت های سرمایه گذاری متقابل، از این که اولین رئیس 

جمهور هندی بوده که به اردن سفر کرده، ابراز خرسندی کرد.


