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ارتش  فرمانده  با  دیدار  در  امریکا  جمهور  رییس  معاون 
پاکستان بر از سر گیری مذاکرات صلح افغانستان تأکید کرد.
در  جوبایدن  و  شریف  راحیل  جیو،  تلویزیون  گزارش  به 
دیداری تاکید کردند که از سرگیری روند مذاکرات صلح 
افغانستان برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور و 
نیز برای کمک به صلح و ثبات منطقه، امری ضروری است.
جو بایدن در این دیدار همچنین تاکید کرد که امریکا خود 
را متعهد به همکاری نزدیک به پاکستان در تمام زمینه های 
مربوط به منافع مشترک دو کشور می داند و همکاری های 
در  و  تهدیدهای جدید  با  مقابله  برای  را  پاکستان  با  خود 

حال ظهور، افزایش می دهد.
با اینکه معاون رییس جمهور امریکا اشاره ای به تهدید های 
گروه  منظورش  رسد  می  نظر  به  اما  نکرد  امنیتی  جدید 

داعش باشد.
روز  نیز  پاکستان  ارتش  سخنگوی  باجواه  سلیم  عاصم 
گذشته در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تأکید بر عملیات 
بدون مالحظه ارتش کشورش علیه تروریسم خواهان آغاز 

فوری مذاکرات صلح افغانستان شد.
وی افزود: همه کشورها باید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
صلح افغانستان مشارکت و برای برقراری صلح پایدار در 

این کشور همکاری کنند.
دور قبلی مذاکره طالبان با نمایندگان دولت افغانستان که در 
منطقه مری نزدیک اسالم آباد پایتخت پاکستان انجام شد با 
مشروط کردن هر نوع توافق به خروج نیروهای خارجی از 

افغانستان بی نتیجه پایان یافت.
محل برگزاری دور دوم این گفت وگوها مشخص نشده و 

احتماال این دور از مذاکرات در چین برگزار شود.
انتشار خبر مرگ مال عمر رهبر طالبان، مذاکره این گروه با 
دولت افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و این موضوع 

تاکنون به صورت جدی پیگیری نشده است.
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زمانی که شنونده، با قاطعیت سرش را تکان می دهد
 و چیزی نمی گوید، شخص باید صحبتش را متوقف کند.
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هند روز جمعه اعالم کرد دهلی نو برای مبارزه با طالبان 
قرار  افغانستان  ارتش  اختیار  در  را  روسی  بالگردهای 

می دهد.
تحویل  کرد  گزارش  تی وی  ان دی  تلویزیونی  شبکه 
هند  هوایی  نیروی  آی25-  ام  مدل  جنگی  بالگردهای 
به ارتش افغانستان در حین سفر حکمت خلیل، معاون 
وزیر امور خارجه افغانستان به دهلی نو طی اوایل این 

هفته مورد توافق مقامات دو کشور قرار گرفت.
در بحبوحه افزایش فعالیت های نظامی، مقامات هند و 
افغانستان طی سال جاری )2015 میالدی( همکاری های 

امنیتی را میان دو کشور تقویت کرده اند. 
اواخر ماه سپتمبر امسال )2015 میالدی( گروه طالبان 
پیشروی خود  به  افغانستان  از  زیادی  مناطق  به طرف 
ادامه دادند و توانستند پس از ماه ها درگیری با ارتش 
در  خود  تصرف  به  را  قندوز  والتی  مرکز  افغانستان 

آوردند. 

رییس  سهاک،  اجمل  بازداشت  از  لوگر  والیت  مقام های 
معادن و پترولیم این والیت به اتهام رشوه ستانی و استخراج 
صالح،  سلیم  می دهند.  خبر  کرومیت  معادن  غیرقانونی 
گفت  باره  این  در  سالم وطندار  به  لوگر  والی  سخن گوی 
توسط  کابل  شهرنو  منطقۀ  از  گذشته  روز  سهاک  آقای  که 
کشور  کل  دادستانی  از  نماینده یی  و  ملی  امنیت  مأموران 

بازداشت شده است.
آقای صالح افزود که رییس معادن و پترولیم لوگر به نهادهای 

عدلی و قضایی برای بررسی بیشتر معرفی خواهد شد.
دو هفته پیش کمیته یی متشکل از نماینده گان ریاست امنیت 
ملی، شورای والیتی و فرماندهی پولیس به دستور والی این 
به بررسی وجود فساد در ریاست معادن و  والیت مکلف 

پترولیم لوگر شد.
از  یکی  و  والیتی  شورای  معاون  عبدالرحیمزی،  عدالت 
اعضای این کمیته می گوید که یافته های آنان وجود فساد در 

دستگاه این ریاست را تأیید می کند.

خواستیم در این باره واکنش اجمل سهاک و دیگر مسؤوالن 
ریاست معادن و پترولیم را نیز داشته باشیم، اما با تالش های 

مکرر موفق نشدیم.
هم چنان گزارش ها حاکی از بازداشت رییس ادارۀ عراصی 
با جرایم جنایی  مبارزه  مدیر  عابد،  است. محمدجان  لوگر 
باره  این  در  سالم وطندار  به  والیت  این  پولیس  فرماندهی 
نیز  عراصی  ادارۀ  رییس  عبداالحد،  گذشته  هفته  که  گفت 
بازداشت  رشوه ستانی  اتهام  به  ملی  امنیت  مأموران  توسط 

شده است.
پیش از این محمدحلیم فدایی، والی لوگر گفته بود که بر 
بنیاد فرمان رییس جمهور غنی جلو استخراج غیرقانونی و 
قاچاق سنگ کرومیت در این والیت گرفته شده است. آقای 
از این، کرومیت لوگر از سوی  فدایی افزوده بود که پیش 
دیگر  به  غیرقانونی  صورت  به  و  شده  استخراج  شماری 
کشورها صادر می شد، اما فرمان رییس جمهور در این باره 
این  قاچاق  استخراج و  مانع  امنیتی  نیروهای  تا  سبب شده 

سنگ شوند.
به  افغانستان  که حکومت  بود  کرده  خاطرنشان  لوگر  والی 
ویژه وزارت معادن و پطرولیم روی طرحی برای بهره برداری 
از معادن کرومیت لوگر کار می کند و استخراج این معادن به 

داوطلبی گذاشته خواهد شد.
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طرفین آماده گی شان را به خاطر کمک برای استفاده 
حداکثر از مسیرهای جدید ترانسپورتی بخاطر انتقال 

و تبادل کاالهای تجارتی از جمهوری قزاقستان به 
جمهوری اسالمی افغانستان  و برعکس با در نظرداشت 

افتتاح راه آهن »قزاقستان-ترکمنستان-ایران« و 
راه آهن در حال اعمار »ترکمنستان-افغانستان« ابراز 
داشتند. هردو کشور باور دارند که ا مضای توافقنامه 

ترانزیتی با کشورهایی که در مسیر دو کشور قرار 
دارد، با اهمیت می باشد



مهلت کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی به 
اعضای  گزینِش  کمیسیون  ایجاد  برای  دولت 
کمیسیون های انتخاباتی، روز جمعه بدون آن که 

این کمیسیون ساخته شود، به پایان رسید. 
هفتۀ گذشته کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی که 
پیشنهادی  بستۀ  نخستین  پیش  یک ماه  از  بیش 
دولت  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را  خود 
فرستاده بود، از دولت خواست که بر بنیاد این 
بستۀ پیشنهادی، کمیسیون گزینش را ایجاد کند 
در  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  زمینه  تا 
کشور مساعد شود. یک تن از اعضای کمیسیون 
در  دولت  تعلل  انتخاباتی،  نظام  اصالح  ویژۀ 
به  اهانت  را  کمیسیون  این  پیشنهادهای  انجام 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی خوانده است.

زمینه ها  تمام  می گوید  دولت  حال،  همین  در 
برای ایجاد کمیسیون گزینش فراهم است، اما 
معرفی  به  موفق  هنوز  افغانستان  مدنی  جامعۀ 
است.  نشده  کمیسیون  این  برای  خود  نمایندۀ 
مسایل  در  ذیربط  نهادهای  و  مدنی  جامعۀ 
پرسش  این  به  دیگری  پاسِخ  اما  انتخاباتی 
دارند. این نهادها مدعی اند که تأخیر در ایجاد 
برمی گردد  سیاست هایی  به  گزینش،  کمیسیون 
که دولت در قبال کمیسیون های انتخاباتی دنبال 

می کند. 
نهادهای ذیربط  برخی اعضای جامعۀ مدنی و 
در مسایل انتخابات می گویند که دولت تالش 
بیشترین  بتواند  ایجاد شود که  دارد کمیسیونی 
این  باشد.  تأثیرگذاری را در آن داشته  نفوذ و 
اعضای  به  نسبت  دولت  که  می گویند  افراد 
دارد  حساسیت  انتخاباتی،  کمیسیون های 
به  مستقل  به صورت  کسانی  نمی خواهد  و 

کمیسیون های انتخاباتی راه پیدا کنند. 
به گفتۀ این نهادها، دولت دو مسأله را به شدت 
فعلی  اعضای  این که  نخست  دارد:  نظر  زیر 
دوم  و  نبینند،  صدمه  انتخاباتی  کمیسیون های 
پیدا  راه  گزینش  کمیسیون  در  کسانی  این که 
کنند که بتوانند افراد مورد نظِر دولت و به ویژه 
ارگ ریاست جمهوری را وارد فهرست گزینش 
آن ها  میان  از  جمهوری  رییس  بعداً  تا  سازند 
برگزیند  انتخاباتی  کمیسیون های  به  را  افرادی 
که مورد نظرش باشد. این دغدغه از دیرزمانی 
مطرح است و به همین دلیل هم کمیسیون های 

انتخاباتی همچنان به کارِ خود ادامه می دهند. در 
یک سخن این که دولت ارادۀ الزم و قوی برای 
اصالح نظام انتخاباتی از خود نشان نمی دهد. 

در کنار این که افغانستان در ماه های اخیر به شدت 
از نظر امنیتی سیر نزولی را پیموده، ناخرسندی 
است.  یافته  افزایش  به شدت  نیز  نظام  از  مردم 
افغانستان،  در  آسیا  بنیاد  نظرسنجی  اساس  بر 
نسبت به پانزده سال گذشته خشنودی مردم از 
نظام در پایین ترین سطِح خود قرار گرفته است. 
به  منطقی  و  دقیق  کاماًل  می تواند  موضوع  این 
وحدت  دولت  ایجاد  از  پس  زیرا  برسد.  نظر 
به  آن  وعده های  و  دولت  این  به  مردم  ملی، 
ناخشنودی  می نگریستند.  نجات دهنده  عنوان 
پیشین،  دولت  عملکرد  از  کشور  شهروندان 
آن ها را نسبت به وعده های دولِت جدید بسیار 
امیدوار ساخته بود. مردم فکر می کردند رهبران 
جدید با استفاده از تجربه های گذشته، در تغییر 
مناسبات سیاسی در کشور گام های تعیین کننده 
برخواهند داشت و کشور را از کابوِس بحران 
یک  از  بیشتر  گذشت  اما  داد.  خواهند  نجات 
سال از کارِ دولت وحدت ملی، ناکارآمدِی آن 

را هرچه بیشتر به اثبات رساند.
و  سلیقه ها  گرفتار  که  ملی  وحدت  دولت 
تا  هست،  خود  درونی  ویرانگِر  بحث های 
به  واقع بینانه  نگاهی  که  نشده  موفق  امروز  به 
یک  ظرف  بیـندازد.  مردم  و  کشور  وضعیت 
مصروف  ملی  وحدت  دولت  گذشته،  سال 
آن که  بدون  و  بود  قدرت  تقسیم  و  وقت کشی 
وضعیت خطرناک کشور را مد نظر داشته باشد، 
این  به خود  بیشتر  که  زد  اقدام هایی دست  به 

دولت و رهبراِن آن آسیب وارد کرد. 
دولت  از  مردم  نارضایتی  سطح  امروز  اگر 
نتیجۀ  را  آن  باید  کشور  رهبراِن  یافته،  افزایش 
نه عوامل  بدانند و  برخوردها و عملکردِ خود 
سال  یک  این  طی  شاید  بیرونی.  متغیرهای  و 
نیز  تازه یی  مشکالِت  با  افغانستان  گذشته، 
روبه رو شده باشد؛ ولی به میزانی که عملکرد 
ملی،  وحدت  دولت  رهبران  متناقِض  رفتار  و 
اعتماد و باور مردم را نسبت به آن ها تضعیف 
حثییِت  به  چنین  دیگری  عامل  هیچ  کرده، 
دولت  است.  نکرده  وارد  جدید صدمه  دولِت 
وحدت ملی و به ویژه رییس جمهوری و رییس 

اجرایی از نخستین روزهای آغاز به کارشان بر 
اصالح نظام انتخاباتی به عنوان یک اصل تأکید 
ورزیده اند؛ اما حاال پس از گذشت بیشتر از یک 
سال، نه تنها کار عملی واقعی در این خصوص 
برگزاری  به  امیدواری ها  حتا  که  نگرفته  انجام 
به شدت  نیز  کشور  در  پارلمانی  انتخابات 
تضعیف شده است. برخی ها حتا باور دارند که 
دولت افغانستان در حال گفت وگو و چانه زنی 
پارلمان  در  مردم  نماینده گان  از  تعداد  یک  با 
کشور استند تا چه گونه گی راه های ادامۀ بیشتر 
مجلس نماینده گان را فراهم کنند. این موضوع 
ضربه یی  شک  بدون  باشد،  داشته  اگر صحت 
نوبنیاد  دموکراسی  پایه های  بر  جبران ناپذیر 

کشور وارد می کند. 
ادامۀ کارِ پارلمان فعاًل نیز به صورِت غیرقانونی 
انجام می شود و اگر بازهم بر معیاد آن افزوده 
گردد، شرایط را به سمِت بحرانی تازه در کشور 
هدایت خواهد کرد. دولت افغانستان نمی تواند 
جایگزیِن  که  باشد  فکر  این  به  باید  هم  نه  و 
دیگری برای انتخابات پیدا کنـد. هر جایگزیِن 
دیگر به پایاِن مردم ساالری در کشور می انجامد 
از وضعیِت فعلی  پیامدهای آن خطرناک تر  که 

خواهد بود. 
فکر  جمهوری  ریاست  اگر  حال،  همین  در 
فعلِی  اعضای  موجودیت  در  که  می کند 
انتخاباِت  می تواند  انتخاباتی  کمیسیون های 
به سر  اشتباه  در  کاماًل  کند،  برگزار  را  بعدی 
دیگر  آن ها  اعضای  و  کمیسیون ها  این  می برد. 
نه در سطح کشور و نه در سطح جهانی اعتبار 
موجودیت  در  نیستند  حاضر  مردم  دارند. 
بار  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلِی  اعضای 
دیگر به پای صندوق های رای حاضر شوند و 
سرنوشِت خود را به دست تقلب کاران بسپارند. 
از جانب دیگر، جامعۀ جهانی به عنوان تمویل 
کنندۀ انتخاباِت افغانستان در موجودیت اعضای 
برگزاری  به  کمکی  هیچ  نیست  حاضر  فعلی 

انتخابات پارلمانی انجام دهد. 
برای  حتا  افغانستان  دولت  وضعیت،  این  با 
زودتر  هرچه  باید  شده،  که  هم  خود  نجاِت 
برای  را  زمینه  و  انتخاب  را  گزینش  کمیسیوِن 
فراهم  انتخاباتی  نظام  در  گسترده  اصالحاِت 

کند. 
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حمالِت  طالبان  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز  بامداد 
گسترده یی را به مرکز ولسوالی یمگان آغاز کردند و پس 
از چند ساعت درگیری، این ولسوالی را به کنترِل خود 
درآوردند. اکنون پس از گذشِت چند روز از این سقوط، 
از بی آگاهِی مسوولین و ناتوانِی آنان خبردار می شویم.  

دو بار سقوط ولسوالی یمگاِن والیت بدخشان طی ۹ ماه 
اخیر، پرسش ها و گمانه های فراوانی را به میان می آورد. 
واضح است از مانی که ولسوالی یمگان در ماه جوزای 
امسال سقوط کرد تا سقوط دوم، مقاماِت دولتی نگرانی ها 
نسبت به این منطقۀ استراتژیک را جدی نگرفته اند و هیچ 
قرمِز  برداشتِن خط  میان  از  راستای  در  را  عملی   برنامۀ 

تهدیدها سامان نداده اند.
است  این  جنگ جویان  برای  یمگان  ولسوالی  اهمیت   
ولسوالی های  دیگر  بر  نظارت  منطقه،  این  بر  تسلط  که 
بدخشان را مهیا می سازد و استقرار دشمن در آن می تواند 
منجر به سقوط تمامِ والیِت بدخشان شود. بنابرین، این 
که  مناطقی  به  چرا حکومت  که  می شود  مطرح  پرسش 
و  نکرده  توجه  داشته،  قرار  مخالفین  جدِی  تهدیِد  زیِر 
نمی کند.  واپس گیری  به  اقدام  نیز  آن ها  سقوط  از  پس 
البته این تحلیل نیز وجود دارد که داعش، طالب و یا هر 
است،  کرده  رخنه  بدخشان  یمگان  به  که  دیگری  گروهِ 
نفوذ و  توسعۀ  با  و  این ولسوالی  با سنگینی حضور در 
افزایش قدرِت خود در بدخشان، به سرعت راه خود را به 
آن سوِی کوهستان های منتهی به آسیای میانه باز می کند 
گروه های  با  خود  پیونِد  استحکام  با  دیگر  طرِف  از  و 
جدایی طلِب اویغور در شرق چین، زمینۀ صدور تروریسم 
به چین را تسهیل می بخشد. اما چرا دولت این اهمیت را 

درک نکرده و با آن برخورد سطحی نموده است؟ 
و  روس ها  هم  روزها،  این  در  که  است  حالی  در  این   
کشور  شمال  شدِن  ناامن  نگران  به شدِت  چینایی ها  هم 
این  که  می بینیم  اما  کندزند؛  و  بدخشان  به خصوص 
به  وادار  را  افغانستان  دولِت  مقام های  نیز  نگرانی ها 
اقداماِت جدی تر برای تأمین امنیت بدخشان نکرده است! 
شاید مقام های امنیتِی حکومت بازهم نبود امکاناِت کافی 
مجهِز  نیروی  نبود  و  هراس افکنی  علیه  مبارزه  امر  در 
هوایی را یگانه عامِل ناتوانی و عقب نشینِی نیروهای دولتی 
به خصوص در یمگان مطرح کنند؛ اما آن چه برجسته گِی 
به دست شدن یمگان،  این است که دست  خاص دارد 
نیروهای امنیتِی کشور را تضعیف و به قامِت این نیروها 

در شمال ضربه وارد می کند. 
برنامۀ  از  جزیی  یمگان،  استراتژیِک  ولسوالی  سقوط 
که  می رود  احتمال  و  است  کشور  شماِل  ناامن سازی 
نامیمون  بازِی  این  تطبیق  در  دولت  دروِن  در  کسانی 
که  است  ممکن  چه گونه  زیرا  باشند.  داشته  همکاری 
توانایی  زمستانی  سرد  هوای  در  والیت،  آن  در  طالبان 

تصرِف یک ولسوالی را پیـدا کنند.  
از طرف دیگر، حضورِ طالبان در ولسوالی جرم و وردوج 
بدخشان نیز تأثیر قابل توجهی بر ناامنی و سقوط یمگان 
می گذارد و تا زمانی که این دو منطقه امن ساخته نشوند، 
یمگان وضعیِت بهتری نمی یابد. با این حساب، می توان 
شدِن  ناامن  برای  عمدی  و  قصد  که  صورتی  در  گفت 
انتقاِل  بحث  و  باشد  نداشته  وجود  کشور  شمال  بیشتِر 
جنگ به شمال به شکل عمیِق آن روی دسِت کارگزاران 
یمگان  و  ناامن  این گونه  بدخشان  نیست  ممکن  نباشد، 
اوِل  سقوط  از  پس  آن،  غیر  در  کند.  سقوط  دیگر  بارِ 
یمگان، نیروهای امنیتِی بیشتری به والیت بدخشان، اعزام 
می شدند و تالش ها برای پاک سازی وردوج و جرم نیز 

روی دست گرفته می شد.  

چرایمگان
باِردیگرسقوطکرد؟
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اهميت
قزاقستانبرایافغانستان

هر ساله جمهوری قزاقستان به دالیل 
مختلف از جمله فجایع طبیعی و شرایط 

دشوار اجتماعی به افغانستان کمک 
کرده است. در تازه ترین مورد به تاریخ 
24-25 سپتمبر 16 محموله )غذا، لباس 

گرم و غیره( کمک  های بشردوستانه 
نوبتی جمهوری قزاقستان برای والیات 

جوزجان و بدخشان که از حوادث 
طبیعی بهاری به شدت آسیب دیده 

اند به افغانستان خواهد رسید. این در 
حالی است که در حال حاضر حکومت 
جمهوری قزاقستان مسئله ارایه کمک 
1.5 میلیون دالر امریکای  برای اعمار 
4 پل و تحکیم سواحل دریای ایبک را 
در والیت سمنگان بررسی مینماید.  در 
اکتوبر سال 2008 دوهزار تن گندم، 
در ماه اپریل 2009 یکهزار و سه صد 
تن شیر خشک، در اپریل سال 2010 

شش هزار تن برنج، کمک بشردوستانه 
به افغانستان صورت گرفت. در اپریل 
سال 2011 جمهوری قزاقستان 60 

تن گندم سیاه و 160 هزار لیتر روغن 
نباتی را به افغانستان انتقال داد. در ماه 
نوامبر سال 2013 حکومت جمهوری 
قزاقستان تصمیم کمک بشردوستانه 
دیگر را به شکل مواد خوراکی به 

مبلغ 6 میلیون دالر امریکای به مردم 
افغانستان اختصاص داد. این کمک 
در ماه های مارچ و می سال روان به 
افغانستان رسید، که عبارت از 71266 
تن آرد گندم، 1000 تن شکر و 9189 

تن مسکه بود.

آقای غنی روز پنج شنبه به هدف یک سفر 
دو روزه وارد قزاقستان شد. او به دعوت 
رسمی رییس جمهور قزاقستان نورسلطان 
نظربایف به آن کشور رفته است. در این 
دیدار چند تفاهم نامه همکاری نیز به امضا 
خواهد رسید و هیات افغانستان با مقامات 
مبارزه  بخش های  در  قزاقستان  پایه  بلند 
و  خوب  داری  حکومت  اداری،  فساد  با 
را  نامه یی  تفاهم  قزاقستان  از  گندم  خرید 

نیز امضا کردند.
افغانستان بعد از سقوط طالبان و به وجود 
ریاست  دوره  و  موقت  حکومت  آمدن 
جمهوری حامد کرزی و حکومت وحدت 
ملی، در صدد برقراری ارتباط دیپلماتیک 
جمله  از  کشورها  برخی  با  اقتصادی  و 
در  عضویت  کسب  و  منطقه  کشورهای 
المللی  بین  و  ای  منطقه  های  سازمان 
این  تحلیلگران،  از  شماری  بهباور  است. 
خواهد  اهمیت  با  افغانستان  برای  سفر 
اقتصادی  بود؛ زیرا قرارداد های همکاری 
سرشار  ذخایر  که  ثروتمند  کشور  یک  با 
منطقه  کشورهای  سایر  به  نسبت  دارد، 

قرار  مصرفی  وضعیت  در  خودشان  که 
شده  ثابت  افغانستان  نفع  به  دارند، 
از  یکی  که  می گویند  آگاهان  می تواند. 
مردم  کنار  در  واقعًا  که  منطقه  کشورهای 
تالش  بیشترین  و  داشته  قرار  افغانستان 
رشد  سوی  به  را  افغانستان  تا  داشته  را 
قزاقستان  کشور  شود،  رهنمون  ترقی  و 
بن،  کنفرانس  در  قزاقستان  نقش  است. 
همکاري هاي  کنفرانس  استانبول،   پروسه 
 ،)RECCA( افغانستان  براي  منطقه یي 
کنفرانس  شیکاگو،  در  ناتو  سران  اجالس 
پروسه  امورخارجه  وزرای  توکیو،نشست 
های  کنفرانس  سایر  آلماتیو  در  استانبول 
افغانستان،نشاندهنده  برای  المللی  بین 
تعهد استوار جمهوری قزاقستان در مورد 
سعی  همواره  قزاقستان  است.  افغانستان 
کرده تا با حل مشکل افغانستان، از طرفی 
به مردم افغانستان بزرگترین کمک را کرده 
باشد تا به عنوان یک کشور امن و با ثبات 
نیز  طرفی  از  و  باشد  جهان  و  منطقه  در 
قضایای  در  عنوان یک همسایه خوب  به 
کرده  ایفا  را  خود  نقش  جهانی  و  منطقه 
و  تاریخی  گذشته  با  کشور  این  باشد. 
روابط نیک و دوامدار با افغانستان، همیشه 
مشکالت  از  افغانستان  تا  داشته  سعی 
سیاسی  اقتصادی،  کمک های  یابد.  رهایی 
دوامدار  صورت  به  قزاقستان  فرهنگی  و 
ادامه  کنون  تا  گذشته  سالهای  از  یعنی 
قزاقستان  داشته است. هر ساله جمهوری 
به دالیل مختلف از جمله فجایع طبیعی و 
شرایط دشوار اجتماعی به افغانستان کمک 
کرده است. در تازه ترین مورد،بتاریخ 24-
گرم  لباس  )غذا،  محموله   16 سپتمبر   25
نوبتی  بشردوستانه  های  کمک  غیره(  و 
جمهوری قزاقستان برای والیات جوزجان 
و بدخشان که از حوادث طبیعی بهاری به 
شدت آسیب دیده اند به افغانستان خواهد 
حال  در  که  است  حالی  در  این  رسید. 
حاضر حکومت جمهوری قزاقستان مسئله 
ارائه کمک 1.5 میلیون دالر امریکای  برای 
اعمار 4 پل و تحکیم سواحل دریای ایبک 
را در والیت سمنگان بررسی مینماید.  در 
اکتوبر سال 2008 دوهزار تن گندم، در ماه 
شیر  تن  صد  سه  و  یکهزار   200۹ اپریل 
هزار  2010 شش  سال  اپریل  در  خشک، 
افغانستان  به  بشردوستانه  برنج، کمک  تن 
 2011 سال  اپریل  در  گرفت.  صورت 
و  سیاه  گندم  تن   60 قزاقستان  جمهوری 
160 هزار لیتر روغن نباتی را به افغانستان 
 2013 سال  نوامبر  ماه  در  داد.  انتقال 
تصمیم  قزاقستان  جمهوری  حکومت 
به شکل مواد  را  کمک بشردوستانه دیگر 
امریکای  دالر  میلیون   6 مبلغ  به  خوراکی 
این  داد.  اختصاص  افغانستان  مردم  به 
کمک در ماه های مارچ و می سال روان 

افغانستان رسید، که عبارت از 71266  به 
تن آرد گندم، 1000 تن شکر و ۹18۹ تن 
مسکه بود. در عرصه روابط میان دو کشور، 
روابط میان پارلمان های هر دو کشور در 
می   12-11 بتاریخ  است.  گسترش  حال 
جمهوری  پارلمانی  هیأت   2013 سال 
رئیس  م.عشیمباییف  ریاست  به  قزاقستان 
امنیت  المللی، دفاع و  بین  امور  کمیسیون 
پارلمان یان کشور به کابل سفر نمود، که 
افغانستان،  پارلمان  ولسی جرگه  رئیس  با 
امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  دوکتور 
ملی افغانستان، زلمی رسول وزیر خارجه 
ج.ا.ا. و همچنان با نمایندگان وزارت خانه 
با مواد  های داخله، دفاع، زراعت، مبارزه 
مخدر، اداره ملی مبارزه با حوادث، امنیت 
ملی و دیپلوماتان خارجی مقیم افغانستان 
مالقات نمودند. موضوع اساسی دیدار ها 
و مذاکرات را تحکیم روابط میان پارلمان 
در  میداد.  تشکیل  کشور  دو  هر  های 
مالقات با نمایندگان وزارت دفاع و شورای 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
و  افغانستان  میان  همکاری  مسائل  روی 
قزاقستان در عرصه نظامی گفتگو صورت 
دیگری  مهم  های  عرصه  از  یکی  گرفت. 
برای  آن  در  با درک درست  قزاقستان  که 
گذاری  سرمایه  و  کمک  افغانستان  مردم 
تحصیالت  و  آموزش  عرصه  است،  کرده 
عالی است. هدف از آموزش و تحصیالت 
عالی در هر کشور تربیت کدر متخصص 
و مسلکی برای پیشبرد امور کشور است. 
جوانانی که آموزش عالی را در دانشگاه ها 
طی می کنند می توانند در آینده رهبران با 
امور  و  باشند  در کشور  درایت  و  کفایت 
فرهنگی کشور خود  و  سیاسی  اقتصادی، 
نورسلطان  ابتکار  بر  بنا  ببرند.  پیش  به  را 
نظرباییف رییس جمهوري قزاقستان برنامه 
دالر  میلیون   50 قیمت  به  دولتي  آموزشي 
برای  سو  این  به   2010 سال  از  امریکای 
آموزش یکهزار جوان افغان در موسسات 
درحال  میشود.  عملی  کشور  این  تعلیمی 
افغاني در  دانشجو  حاضر در حدود 800 
در  میباشند.   تحصیل  مصروف  قزاقستان 
ماه می سال روان در چارچوب این برنامه 
پروسه انتخاب شاگردان برای سال تعلیمی 
تن  که 18۹  گردید،  برگزار   2015-2014
توانستند به موسسات تعلیمی قزاقستان راه 
بیابند. از نگاه روابط تجاری نیز افغانستان 
و قزاقستان، روابط رو به افزایش و خوبی 
تا  است  کرده  تالش  قزاقستان  دارند.  را 
عنوان  به  شود.  بهتر  چه  هر  روابط  این 
الحکومتی  بین  مشترک  کمیسیون  نمونه، 
همکاری  عرصه  در  قزاقستان-افغانستان 
های تجارتی و اقتصادی از هفت سال به 

اینسو فعالیت دارد.       

مقام های پاکستانی در هر مالقات با مقام 
در  خود  محکم  تعهدات  امریکایی  های 
می دارند.  ابراز  را  گرایی  افراط  با  مبارزه 
تعهدات  این  که  می گویند  تحلیلگران 
عملی نمی شوند و سفر پنج روزه رییس 
بر  گواهی  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد 

همین مساله است.
راحل شریف، رییس ستاد مشترک ارتش 
از سوی  این کشور  »ناجی«  به عنوان  که 
قرار  ستایش  مورد  پاکستانی  رسانه های 
ایاالت  به  روزه  پنج  سفر  است،  گرفته 
نظامیان  طرفداران  داشت.  امریکا  متحده 
و  خبرنگاران  برخی  شمول  به  پاکستان 
تحلیلگران می گویند که دیدار او از ایاالت 
متحده امریکا از نظر مناسبات استراتژیک 
و دفاعی مهم تر از دیدار نخست وزیر نواز 

شریف از واشنگتن در ماه اکتوبر است.
زیرا  نیست،  هم  نادرست  البته  ادعا  این 
راحل شریف قدرت اصلی را در پاکستان 
در دست دارد و نواز شریف با وجود این 
رئیس حکومت  اساسی  قانون  نظر  از  که 
سیاست  به  مربوط  قضایای  در  است، 
خارجی و دفاعی تقریبًا چیزی برای گفتن 

ندارد.
همواره  پاکستان  در  قدرت  دستگی  دو 
ایاالت متحده امریکا را در موقعیت دشوار 
واشنگتن  طرف  یک  از  است.  داده  قرار 
در  ملکی  دموکراسی  تقویت  خواستار 
پاکستان است، از جانب دیگر می داند که 
قدرتمند  ارتشی  با  باید  کارها  حل  برای 

پاکستان تعامل کند.
که  دارد  زیادی  موضوعات  واشنگتن 
کند؛  صحبت  آن ها  روی  آباد  اسالم  با 
افغانستان،  در  طالبان  با  صلح  مذاکرات 
حمایت  پاکستان،  اتومی  ذخایر  افزایش 
متداوم اسالم آباد از شورشگری در منطقه 
با  کشور  این  خرابی  به  رو  مناسبات  و 

هندوستان.
به حکومت  نسبت  اوباما  بارک  حکومت 
موضع  امریکا  متحده  ایاالت  قبلی 
سخت تری با ارتشی پاکستان داشته است. 
به این دلیل است که پیش از دیدار راحل 
دیدار  واشنگتن  از  شریف  نواز  شریف، 
که  دارد  وجود  گزارش هایی  حتی  کرد. 
به  خودش  درخواست  به  شریف  جنرال 

واشنگتن سفر کرده است.
تاریخ  به  متحده  ایاالت  دفاعی  مقام  یک 
12 نوامبر به رسانه ها گفت: »جنرال راحل 
شریف به درخواست خودش به واشنگتن 
سفر می کند و براساس خواهش خود او، 
مقام های وزارت دفاع با او دیدار می کنند.«
آباد  اسالم  در  خبرنگار  یک  آغا،  عبدال 
می گوید که جنرال شریف به جای »سفر 
بیهوده« به ایاالت متحده باید برای ازبین 
کند:  در کشور تالش  گرایی  افراط  بردن 
»نواز شریف، رئیس راحل شریف ممکن 
است به او در مورد تقاضای امریکا چیزی 
نیاز  چرا  جنرال  آن،  غیر  در  باشد.  گفته 
احساس می کنند که به امریکا سفر کند؟«

گذشته آمیخته با بی اعتمادی
بدون توجه به این که سفر جنرال شریف 
به امریکا دعوت شده بود یا نه، او در این 
سفر خود با مقام های ارشد به شمول جان 
معاون  بایدن  جو  و  خارجه  وزیر  کری 
سخنگوی  کرد.  مالقات  جمهور  رئیس 
»وزیر  گفت:  امریکا  خارجه  وزارت 
دیدار کرد  با راحل شریف  خارجه کری 
امنیتی را  از گفتگوهای مربوطه  تا برخی 
داشت،  شریف  نواز  وزیر  نخست  با  که 

پیگیری نماید.«
متحده  ایاالت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
در  شریف  جنرال  »رایزنی های  افزود: 
و  منظم  مذاکرات  از  بخشی  واشنگتن 
جاری دوجانبه با شمار زیادی از مقام های 

گفتگوهای  از  ما  و  است،  پاکستانی 
سازنده ای که در رابطه به مناسبات دفاعی 

و امنیتی داشتیم، استقبال می کنیم.«
اسالم  بی میلی  از  امریکا  متحده  ایاالت 
آباد به تعقیب شبکه حقانی در وزیرستان 
نگران  افغانستان  مرز  نزدیکی  در  شمالی 
باور  امریکایی  مقام های  برخی  است. 
دارند که ارتشی پاکستان به حمایت خود 
از طالبان برای بی ثبات سازی این کشور 

ادامه می دهد.
اوباما  حکومت  می گویند  کارشناسان  اما 
شریف  جنرال  رسیدگی  که  می داند 
به  بازگشت  در  امریکا  نگرانی های  به 
پاکستان غیرمحتمل است. فاروق سلیهریا، 
می گوید:  لندن  در  پاکستانی  پژوهشگر 
اما  می داند.  را  وضعیت  متحده  »ایاالت 
ارتشی  چون  کرد،  نخواهد  تغییر  چیزی 
در  خود  دهه ای  چند  پالیسی  از  پاکستان 

قبال منطقه دست برنمی دارد.«
تحلیلگر  چشتی،  علی  این،  وجود  با 
امنیتی در کراچی می گوید که این فرض 
که واشنگتن به تعهدات پاکستان در قبال 
صلح در افغانستان اعتماد ندارد، بی مورد 
است: »ایاالت متحده و پاکستان از زمان 
رئیس  زمان  در  قطر  مذاکرات  ابتکار 
موضع  عین  در  کرزی  حامد  جمهور 

بودند.«
امنیت هسته ای پاکستان

واشنگتن همچنین نگران امنیت زرادخانه 
اتومی پاکستان است. به این دلیل حکومت 
خواستار امنیت بهتر این زرادخانه بوده و 
اتومی  سالح های  شمار  که  می خواهد 

پاکستان کاهش یابد.

تحقیقاتی  موسسه  دو  گزارش  یک  در 
پاکستان در یک  امریکایی آمده است که 
دهه آینده سومین زرادخانه بزرگ اتومی 
در سطح جهان را خواهد داشت. پاکستان 
با  و  دارد  اتومی  سالح های  تکثیر  سابقه 
مبنی  امریکایی  مقام های  اظهارات  وجود 
نگرانی  تسلیحات،  این  بودن  امن  در  بر 
به  سالح ها  این  که  دارد  وجود  فزاینده 

دست تروریست ها بیافتد.
وله، چشتی می افزاید:  به گزارش دویچه 
»از زمانی که پرویز مشرف رئیس جمهور 
را  هسته ای  فرماندهی  پاکستان  سابق 
ایجاد کرد و حفاظت از آن را دستور داد، 
لیست  در  پاکستان  هسته ای  تسلیحات 
آن  از  دارد.  قرار  متحده  ایاالت  نظارت 
زمان به بعد واشنگتن نگرانی جدی نشان 

نداده است.«
»ایاالت  پاکستانی می افزاید:  این تحلیلگر 
کالهک های  نگران  تنها  امریکا  متحده 
کوچک اتومی و گسترش تولید آن است.«

سفر »بیهوده« راحیل 
شریف به امریکا
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بخش نخست

پیـوند زنده گی،
 کار و موفقیت

بخش هفـتم و پایانی

روبرت بوش )Robert Bosch( زادۀ 23 سپتمبر 1861، مرگ 12 مارچ 
1۹42( یک صنعتگر، مهندس و مخترع آلمانی و بنیان گذار شرکت روبرت 
بوش  روبرت  کارِ  و  زنده گی  بود.   )Robert Bosch GmbH( بوش 
پیوندی جدایی ناپذیر با موفقیِت کارآفرینانۀ او داشتند. بوش که در روستای 
آلبک واقع در جنوب آلمان و شمال شرقِی شهر اولم به دنیا آمده بود و 
یازدهمین از دوازده فرزند بود، تنها یک کارآفریِن معمولی نبود. او از سال 
186۹ تا 1876 در اولم به دبیرستان رفت و سپس دورۀ کارآموزی مهندسی 
ابزار دقیق را به اتمام رساند. در هفت سال بعدی، او در شرکت های مختلفی 
به  )زیمنس( مشغول  کبیر  بریتانیای  و  )ادیسون(  متحده  ایاالت  آلمان،  در 
کار شد. او تمایل داشت به ایاالت متحده برود؛ زیرا آن را مهد دموکراسی 
می دانست و تجربه هایی که در آن جا و بریتانیای کبیر به دست آورد، به شدت 

فرهنِگ سازمانی شرکتی را که بعداً تأسیس کرد، تحت تأثیر قرار داد. 
در سال 1886، روبرت بوش کارگاه مکانیِک ابزار دقیق و مهندسی برق را 
در اشتوتگارت تأسیس کرد. او در سال های آغازین در کارگاه خود عمدتًا 
تجهیزات الکتریکی مانند سیستم های تلیفون می ساخت و می فروخت. در 
در  اما  نداشت.  پایداری  موفقیِت  مقیاس کوچک  به  این کسب وکار  ابتدا، 
سال 1887، بوش دینامی را که توسط شرکت دیگری ساخته شده بود اما 
هنوز ثبت نشده بود، به طول قابل مالحظه یی بهبود داد. این نوآوری اولین 
موفقیت مالی او را به دنبال داشت. قطعۀ اولیه برای تولید جرقۀ الکتریکی 
جهت اشتعال مخلوطی از گازها در یک ماشین احتراق ثابت استفاده می شد. 
در سال 1887 بوش اولین کسی بود که توانست از یک دینام در ماشین یک 
موتر بهره ببرد و بنابراین یکی از بزرگ ترین مشکالت فنی صنعت نوپای 

موتر را حل نمود. 
تا پایان قرن نوزدهم، بوش فعالیت های خود را به خارج از کشور توسعه 
داده بود، ابتدا به بریتانیا در سال 18۹8 و بعدها به دیگر کشورهای اروپایی. 
در سال 1۹02   Gottlob Honold او  کارمند  توسط  که  باال  ولتاژ  دینام 
توسعه داده شده بود، موفقیت بوش را به طور قابل مالحظه یی افزایش داد. 
شرکت در سال 1۹06 در ایاالت متحده نیز دفاتر خود را باز کرد و چهار 
 1۹13 سال  تا  کرد.  راه اندازی  آن جا  در  را  خود  کارخانۀ  اولین  بعد  سال 
داشت و 88 درصد  دفتر  استرالیا  و  افریقا  آسیا،  امریکا،  در  بوش  شرکت 

فروش آن مربوط به خارج از آلمان بود.
 بعد از جنگ جهانی اول، بوش در حوزۀ خودرو/موتر نوآوری های خود 
را یکی پس از دیگری عرضه کرد، از جمله سیستم تزریق سوخت دیزل 
که در سال 1۹27 توسعه داده بود. در واکنش به رکود جهانی اواخر دهۀ 
1۹20، روبرت بوش نیز برنامۀ جامعی را برای مدرنیزه کردن شرکِت خود و 
تنوع بخشی به فعالیت های آن آغاز نمود. تنها در مدت چند سال او توانست 
بزرگ  شرکت  یک  به  موتر  قطعاِت  دستی  تولیدکنندۀ  یک  از  را  شرکت 

مهندسی الکتریکی فعال در سطح جهانی تبدیل کند.

منبع: مجلۀ انترنتی برترین ها

محمدخان مدقق

 چالش های فراراه دولت ائتالفی النهضه
از  یکی  سکوالرها:  و  الییک  چپ های   1-
ایتالفی  دولت  تشکیل  از  پس  که  مسایلی 
به شدت مطرح بحث قرار گرفت و مبنی بر آن، 
ایتالفی  دولت  مشترک  جناح های  تمامی  میان 
زودهنگامِ  تصویب  گرفت؛  صورت  توافق 
قانون اساسی بود. چون تونس پس از استبداد 
به محض  تا  گرفت  قرار  نظام سازی  مرحلۀ  در 
گذار  الزم  زمینه های  اساسی،  قانون  تصویب 
به یک دولت منتخب مردمی فراهم شود و از 
از  بیش  انتظاری  انصافًا  ایتالفی  موقت  دولت 
فراهم سازی زمینۀ گذار را نمی توان داشت. اما 
برعکس، روند تصویب قانون اساسی بر اساس 
با  سکوالرها  و  چپی ها  که  اختالف نظرهایی 
اسالم گرایان داشتند، به طول انجامید؛ سکوالرها 
و چپی هایی که در گذشته از مخالفین سرسخت 
اسالم گرایی در تونس بودند و پس از سرنگونی 
بن علی بر اساس جبر تاریخ با گروه اسالم گرای 
النهضه به تشکیل دولت ایتالفی تن در دادند و 
در ضمن نگران موفقیت های بیشتر النهضه در 
تمام تالش می خواستند  با  آن ها  بودند.  تونس 
که  شود  تدوین  تونس  برای  اساسی یی  قانون 
از  یکی  یا  مرجع  تنها  عنوان  به  آن  در  اسالم 
آن ها  نباشد.  تونس  در  قانون گذاری  مراجع 
سیاسی  هویت  یک  عنوان  به  نه تنها  را  اسالم 
رهبر  دیدگاه  برعکس  بلکه  نکردند،  قبول 
النهضه، به پذیرش اسالم به عنوان یک هویت 

تاریخی و فرهنگی نیز آماده گی نشان ندادند. 
نبودند.  تنها  این روند  این جریان ها در توقف 
افرادی که یا به لحاظ ایدیولوژیک و یا هم به 
بن  رژیم  با  که  افتصادی یی  منفعت های  لحاظ 
علی داشتند، مشترکًا می خواستند موتور حرکت 
سریع و روزافزون بیداری اسالمی را در تونس 
توطیۀ  یک  این که  دیگر  نکتۀ  کنند.  متوقف 
شاخه های  احتناک  به  پیوند  در  جهانی  فراگیر 
اسالمی  کشورهای  تمامی  در  اخوان المسلمین 
به راه افتاده بود که نمونه های بارز آن آشوب 
ترکیه و سرکوب گروه اخوان در مصر است. از 
پیوندهای  رهبرالنهضه  راشدالغنوشی  که  آن جا 
اخوان المسلمین  با  آموزشی  و  ایدیولوژیکی 
داشت، می خواستند این جریان را نیز از قدرت 
خلع و فعالتش را متوقف کنند و این یک پروژۀ 
کالن جهانی بود که می خواستند به شدت عملی 

شود.
تونس  مردم  فزایندۀ  انتظارات  دیگر،  سوی  از 
یک  از  انتظار  از  فراتر  نوپا،  ایتالفی  دولت  از 
می خواستند یک شبه  مردم  بود.  انتخابی  دولت 
این  و  شود  حل  اقتصادی  مشکالت  تمامی 
مرسی  دولت  از  مصر  مردم  توقع  شبیه  توقع، 
بود و در تشویق مردم به راه اندازی اعتراضات 
و نقدهای بی رحمانه نسبت به دولت غنوشی، 
از  این  بود.  دخیل  رقیب  گروه های  دست 
چالش های فوق العاده تکان دهنده و نگران کننده 

فرا راه دولت غنوشی بود.
رژیم  سرنگونی  از  پس  سلفی:  گروه های  2ـ 
جریان های  و  گروه ها  علی،  بن  رهبری  به 
این  در  شدند.  فعالیت  حوزۀ  وارد  مختلفی 
سیف اهلل  رهبری  به  تونس  سلفی های  میان، 
افغان های  از  ابوعیاض،  به  مشهور  حسین  بن 
نام  عرب تبار، برای نخستین بار جریانی را زیر 

فعالیت  به  آغاز  و  دادند  شکل  انصارالشریعه 
از  قانونی  به صورت  جریان  این  که  نمودندـ 

سوی دولت تونس به رسمیت شناخته نشد. 
سلفی  تشکل های  قوی ترین  از  انصارالشریعه 
فرا  جهاد  به  تونس  در  را  مردم  که  است 
تشکل های  همانند  تشکل  این  می خواند. 
در  را  خود  محبوبیت  مصری  اسالم گرای 
پاسخ دهی به چالش های اقتصادی مردم مستمند 
تونس کسب کرده است. این جریان ضمن نشر 
افکار و اندیشه های خود توانسته است صدها 
به  برای جنگ  جهاد  نام  زیر  را  تونسی  جوان 

سوریه بفرستد. 
این تشکل از ابزارهای گوناگون حتا آدم ربایی، 
جوانان و نوجوانان را به جنگ در برابر ارتش 

سوریه اعزام می کند. 
دستاوردهای  به  باوری  هیچ  انصارالشریعه 
شهرت  زمانی  انصارالشریعه  ندارد.  مدرنیته 
در  غربی ها  گستاخی  به  واکنش  در  که  یافت 
برابر پیامبر اسالم به سفارت امریکا در تونس 
سال  از  اسالم گرا  گروه  این  رهبر  برد.  یورش 
به سر  بازداشت  در  تونس  در   2011 تا   2003
چتر  زیر  زندان،  از  رهایی  از  بعد  و  می برد 
در  امریکایی  نیروهای  با  جنگ  در  القاعده 
افغانستان مصروف بود و در نهایت، به یکی از 
گروه های چالش برانگیز در برابر دولت غنوشی 

مبدل شده بود. 
بلعید،  شکری  ترور  به  پیوند  در  النهضه  رهبر 
سران گروه انصارالشریعه را تروریست خواند. 
تونس  سلفی  گروه  از  انتقاد  با  الغنوشی  راشد 
می خواهد  زور  به  توسل  با  گروه  این  گفت: 

باورهای شان را بر دیگران تحمیل کند.
از  یکی  نیز  تمرد  جنبش  تمرد:  جنبش  3ـ 
با  که  بود  النهضه  دولت  سرسخِت  مخالفین 
برای  امضا  چهارصدهزار  از  بیش  جمع آوری 
انحالل مجلس موسسان وارد معادالت سیاسی 
جوانان  از  متشکل   جنبش  این  شد.  تونس 
شبکه های  از  استفاده  با  که  است  تونسی 
با  مصر،  تمرد  جنبش  از  تأسی  به  و  اجتماعی 
به سرکشی  و  کردند  ایجاد  ارتباطاتی  یکدیگر 
پرداختند.  حکومت  سیاست های  برابر  در 
انحالل  را  جنبش  این  اصلی  خواست های 
مجلس موسسان، انحالل دولت، تشکیل دولت 
انقالب  محافظان  انجمن  انحالل  ملی،  نجات 
متعلق به جنبش النهضه و تعیین تاریخ برگزاری 

انتخابات تشکیل می داد.
تمرد  جنبش  پیروزی  به  توجه  با  النهضه 
در  و  کرد  نگرانی  احساس  که  بود  مصر  در 
بعد  چشم انداز  ارزیابی  به  استانبول  کنفرانس 
از  پرداخت.  اخوان المسلمین  جماعت  جهانی 
از  سیاسی  تحلیل گران  برخی  که  بود  این جا 
تکرار سناریوی مصر در تونس سخن می گفتند. 
خاص  شرایط  به  توجه  با  دیگر  برخی  اما 
و  خردمندی  ارتش،  جغرافیا،  لحاظ  به  تونس 
آینده نگری رهبر النهضه و غیره، احتمال تکرار 
که  می دانستندـ  بعید  را  تونس  در  سناریو  این 
البته تحلیل شان واقع بینانه بود و این سناریو در 

تونس تکرار نشد.
پارلمانی  انتخابات  در  النهضه:  کنونی  وضعیت 
النهضه  حزب  شد،  برگزار   2014 در  که 

را  پارلمان  کرسی های  اکثریت  نتوانست 
با  آن،  تعقیب  به  و  دهد  اختصاص  خود  به 
پیروزی سبسی رهبر حزب “ندا” در انتخابات 
در  و  رفت  کنار  قدرت  از  ریاست جمهوری، 
وارد  جهانی  فشارهای  دلیل   به  حاضر  حال 
معتدل  معترض  عنوان  به  حزب،  این  بر  شده 

حکومت در پارلمان عمل می کند.
نتیجه گیری:

داخلی،  استبداد  به  پیوند  در  النهضه  جنبش 
دین ستیزی، فرهنگ زدایی و توسعۀ نوسازی به 

سمت مخالف سنت و 
دین شکل گرفت. در آغاز به شکل پراکنده در 
این  مدتی  از  مبارزه می کرد و پس  رژیم  برابر 

جنبش به حزبی
سیاسی به نام “اتجاه اسالمی” مبدل شد؛ و در 
پیوند به این موضوع تعدادی از نخبه گان جنبش 

راهی زندان شدند.
به محض کنار رفتن بورقیبه از قدرت و روی 
بند رها  از  کار آمدن بن علی، نخبه گان حزب 

شدند و حزب اتجاه 
به  آن،  اسالمی  پسوند  حذف  با  را،  اسالمی 
النهضه تغییر نام دادند.  اما بن علی این حزب 
کرد  اعالن  منحل  آن،  بودن  دینی  دلیل  به  را 
اعضای  میان  در  پراکنده گی  یک  نتیجه  در  و 
آمد و راشدالغنوشی )رهبر  میان  به  این حزب 

النهضه( نیز تبعید شد.
شخصیت های  و  نهضت ها  از  النهضه  جنبش 
فکری و سیاسی جهان اسالم تأثیر پذیرفته بود 

و در این میان، نقش 
اخوان المسلمین  جنبش  بزرگان  آرای  و  افکار 

به شدت محسوس بود.
خیزش های کارگری، جنبش چپ مارکسیستی، 
اسالمی  نهضت  ایران،  اسالمی  انقالب  گفتمان 

سودان و افکار و
در  هریک   ترابی،  حسن  شخص  اندیشه های 
نقش  النهضه  جنبش  شکوفایی  و  پیشرفت 

کلیدی خود را داشتند.
پس از انقالب مردمی تونس )2011 میالدی(، 
از  الغنوشی  راشد  و  النهضه  جنبش  گان  آواره 

کشورهای بیگانه 
آماده گی  از  پس  و  برگشتند  تونس  به  دوباره 
انتخابات  به  برنامه یی  و  تشکیالتی  الزم  های 

مجلس موسسان رفتند.
درصد   41 آوردن  به دست  با  النهضه  حزب 
گرفتن  به  موفق  موسسان،  مجلس  کرسی های 

مسوولیت تشکیل دولت
ایتالفی شد. دولت ایتالفی به رهبری النهضه در 
با چالش هایی چون مخالفت  مسیر ملت سازی 

احزاب چپ، سکوالرها، 
تمرد  جنبش  و  سلفی  گروه های  تندروی های 
دست و پنجه نرم می کرد و افزون بر آن، یک 
اسالمی  جریان  برابر  در  جهانی  کالن  توطیۀ 
و  خاورمیانه  کشورهای  در  اخوان المسلمین 
شمال افریقا به راه افتاده بود و براندازی دولت 
و  آموزشی  اشتراکات  دلیل  به  النهضه  ایتالفی 
اخوان  جریان  با  الغنوشی  راشد  ایدیولوژیکی 
عقیم  که  بود  پروژه  این  از  بخشی  المسلمین، 

ماند.

تونس
ازاستبداد

تا 
اسالمگرایی
مردمساالر
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شده  ارایه  حامد/  کمال الدین 
در جمعیت فکر
بخش نخسـت

)در  حنفی  فقه  شک  بدون 
قابل  از  حنفی(  مذهب  کل 
نظام حقوقی  مکاتب  توجه ترین 
دالیل  و  می شود  دانسته  اسالم 
برجسته شدن آن هم در کنار سایر دالیل شاید این ها 
باشد: یک، رأی گرایی فقه حنفی که در امور اجتماعی 
از  صادره  احکام  گسترده گی  دو،  دارد؛  ویژه  کاربرد 
فقه حنفی؛ سه، رسمیت یافتن سیاسی در حکومات 
تنوع فکری و اجتهاد درونی در فقه  گذشته؛ چهار، 

حنفی. 
و جایگاه  شکل گیری تدوین احادیث فقه حنفی  تحلیل  به  وارد شدن  از  قبل 

به شکل گیری  نگاهی  باید  ابوحنیفه،  امام  شخص 
احادیث انداخت تا بتوان به روشنی موضِع او را در 

این قسمت به بحث گرفت. 
نظریه مشهور آن است که احادیث یا سخنان پیامبر  جمع آوری احادیث 

اکرم در عصر نبوی ثبت و کتابت نمی شده است و 
هیثمی از ابوسعید خدری روایت می کند که پیامبر 
حدثوا  االالقرآن...  عنی  »التکتبوا  می فرماید:  اکرم 
عنی والحرج«. ترجمه: از زبان من جز قرآن چیزی 
کدام  نمایید  حدیث  روایت  من  از  ننویسید...  را 

مشکلی نیست. 
شفاهی  نقل  اکرم  پیامبر  که  می دهد  نشان  این 
آن  کتابت  ولی  می دانسته،  مجاز  را  خود  سخناِن 
از  زیادی گفته شده  نمی پسندیده است. دالیل  را 
جمله این که پیامبر فکر می کرده که کتابت حدیث 
با  و  می شده  تمام  مشکل ساز  قرآن  کتابت  برای 
از  برخی  همچنین  و  است  می گردیده  خلط  او 
به  نباید  که  داشته  جنبۀ شخصی  شاید  او  سخناِن 
عنوان یک دستور تلقی گردد و در صورت کتابت 
)بنگرید  است.  می گرفته  خود  به  دستوری  جنبۀ 
گفته های  برخی  ولی  ص:156(  ج،1،  هیثمی،  به 
وی ثبت می گردیده و او دستور به کتابت آن نیز 
صادر کرده است؛ چنان که بخاری نقل می کند که 
به جواب نامۀ ابی شاه یمنی، پیامبر فرمود: »اکتبوا 
را  من  خطبۀ  شاه  ابی  برای  خطبتی«؛  شاه  ألبی 
کتاب  که  است  کرده  نقل  نیز  هیثمی  و  بنویسید. 
»الصدقه« )محتوی دستورهای شکلی اخذ صدقه( 

به دستور پیامبر نوشته شده است. 
اما در عهد صحابه که از 11 هجری تا 110 هجری 
امتداد می یابد، صحایف زیادی از احادیث پیامبر اکرم 
ابن  صحیفه  علی،  صحیفۀ  مانند  است  شده  نوشته 
عباس و از عبداهلل بن عمرو که این آخری گفته است 
وی صحیفۀ خود را در عهد پیامبر نوشته بوده است. 

)بنگرید به آزاد محمدسلیم، 87، به نقل از عثمانی(
از  موجی  که  بود  تابعین  عصر  این  نهایت،  در 
بن  عمر  و  گرفت  شکل  آن  در  حدیث نویسی 
احادیث  داد  دستور  حزم  بن  ابوبکر  به  عبدالعزیز 
پیامبر را جمع آوری و تدوین نماید)بنگرید به تاریخ 
احادیِث  مجموعه  عصر  این  در  و  سیوطی(  الخلفا، 
زیادی شکل گرفت که از جمله نوشته های ابن حزم 
)م  زهری  دفاتر  و   )103 )م  شعبی  ابواب   ،)۹۹ )م 

123( بوده است. 
 مشکالت موجود 

عام  به صورت  پیامبر  عصر  در  احادیث  این که  برای 
کتابت نگردید، مشکالت عدیده یی در این امر و در 
یکی هم  نمود؛  بروز  بعدی  اعصار  در  احادیث  نقل 
پنداشته  مستند  کمتر  احادیث  نقل  شفاهی  صورت 
همچنان  و  آن،  بودن  مکتوب  با  مقایسه  در  می شود 
سخنان پیامبر متفاوت بود و برخی از آن  ها به صورت 
یک ابراز نظر عادی )غیر تشریعی( بود که نمی توان 
که  نیز  پیامبر  عملکردهای  و  دانست  تشریع  را  آن 
صورت سنت داشت، گاهی به صورت یک واکنش 

و  بود  تشریعی  جنبۀ  فاقد  و  قضیه  یک  در  شخصی 
طیف  یک  از  همه  او  سخناِن  شنونده گان  نهایت  در 
امر حفظ  در  و  نبودند  و شخصیت  روانی  لحاظ  به 
شفاهی سخناِن او استعداد یک سان نداشتند و گاهی 
تمام یک گفت وگو را نیز حاضر نبودند، بلکه در پایان 
یک گفت وگو با پیامبر حضور یافته بودند که این امر 
آن ها را دور از سبِب ورودِ حدیث نگه می داشت.   

انواع راویان 
بدون شک در مجموع اخالص حاکم به پیامبر اکرم 
توج  او  به سخنان و طرز عملکرد  که  باعث می شد 
جدی مبذول گردد و همه تالش داشتند که گفته های 
نوع  این  که  نمایند  پیاده  عملکردهای شان  در  را  او 
قوی  حافظۀ  همچنان  بی نظیربود.  تاریخ  در  خلوص 
حفظ  در جهت  نیز  زمان  آن  حاکم  شفاهِی  فرهنگ 

جدیدی  سواالت  و  داشت  بارزی  نقش  احادیث 
موضع گیری  می توانست  هم  می آمد  به وجود  که 

پیامبراکرم را مورد توجه قرار دهد. 
ولی با همۀ این جهات مثبت؛ برخی مغرضین یا همان 
استفادۀ سوء  پیامبر  از سخنان  که  بودند  منافقین هم 
می کردند یا این که مبالغه می نمودند و در میان یاران 
پیامبر اکرم، اشخاص امی یا ناخوان وجود داشتند که 
نمی توانستند به ساده گی گفته های او را درک نمایند و 
در نقل آن دچار لغزش می شدند. همچنان احساسات 
احادیث  نقل  انتخاب  در  نیز  قومی  یا  شخصی 
برای حل  بود  گاهی ممکن  و  نماید  اثر  می توانست 
یک بن بست کسی از روی نیِت خیر دست به جعل 

حدیث بزند تا مشکل حل گردد.
  نوعیت استفاده از احادیث

مردم عمومًا در تالش به اجرا درآوردِن احکام موجود 
برای شکلیات  معموالً  احادیث  از  و  بودند  قرآن  در 
استفاده می نمودند،  قرآن  عبادات و احکام وارده در 
پیامبر  سیرۀ شخصی  دوم  روزه.  و  نماز  شکل  مانند 
شخصی  زنده گی  در  تا  می گرفت  قرار  دقت  مورد 
افراد به عنوان الگو مورد بازسازی قرار گیرد و برخی 
مسایل اخالقی نیز با استفاده از سخنان او مورد اجرا 
از احادیث در  این نوع استفاده  البته  قرار می گرفت. 

عصر نبوی و اندکی بعد معمول بود.
  شکل گیری فقه 

یافته است، ولی  تکامل  تاریخ  فقه اسالمی در طول 
جرقه  یک  عنوان  به  آن  بنیان گذاراِن  نظریۀ  آن هم  با 
یا یک ابتکار شناخته می شود که بعداً نظریات دیگر 

حوِل آن ضمیمه گردیده است. 
  نخستین نظریه های فقهی 

پیامبر(  یاران  اول عصر  )دورۀ  کبار صحابه  عهد  در 
معموالً حکم عملی از ظاهر لفظی نصوص صورت 
مانند  معقول نصوص  از  بعدی  قدم  در  می گرفت و 
دوران حکم بر علت آن که منتج به نوعی اجتهاد میان 
آن ها می گردید و در عهد صغار صحابه )دورۀ دوم 
عصر یاران پیامبر( منبع احکام عملی در کل قرآن و 
سنت بود و از این میان، برخی ها به عنوان مرجع فتوا 
ابن عمر در مدینه،  مانند  نظریه شناخته می شدند  یا 
ابن  ابن عباس در مکه، علقمه شاگرد  باقر و  محمد 

امثال  و  بصره  در  مالک  بن  انس  کوفه،  در  مسعود 
آن ها. 

  تابعین و فقه 
با عصر صغارِ صحابه  تا حدی موازی  تابعین  عصر 
قرن  اوایل  از  که  عصر  این  در  که  می شود  پنداشته 
دوم تا نیمه های قرن چهارم را در بر می گرفت، سنت 
تدوین شد و قرائاِت قرآن مشخص گردید و به گفتۀ 
شافعی در این عصر کسانی بوده که سنت را به عنوان 

یک حجت کاماًل رد می نموده است. 
حقوقی  )نظام  فقه  شکل گیری  کلی  فضای   

اسالم(
منابع  عنوان  به  اکرم  پیامبر  سنت  و  قرآن  کنار  در 
احکام، اختالفی در نحوۀ قبولی سنت پیش آمد که در 
کل چهار نظریه وجود داشته است؛ نخست: برخی ها 
سنت را به عنوان منبع احکام رد می نموده است، آن 
را  دیگرسنت  برخی های  شد.  گفته  قباًل  که  طوری 
دانشمندان  اکثر  قبول می نمودند.  با شرایطی خاصی 
قبول  مشهوری  شرایطی  با  را  سنت  فقها  یا جمهور 
داشتند و در پایان، اهل ظواهر بود که سنت را بدون 

قید و شرط پذیرا بودند.
بر  فقها )حقوق دانان(  اختالف  که  بود  این عصر  در 
حجیت قیاس و رأی و استحسان و اجماع و مسایل 
دیگر به صورت منابع نظام حقوقی اسالم پدید آمد.

 امام ابوحنیفه 

امام ابوحنیفه شاید یکی از کسانی باشد که نمی توان 
به ساده گی او را شناخت. به چند دلیل: نخست این که 
نظریات  دارای  و  داشته  چندبُعدی  شخصیِت  وی 
چندبُعدی بوده است؛ دوم این که طرف داراِن وی در 
حق معرفی وی دچار مبالغه های زیادی شده اند؛ سوم 
این که مخالفین او نیز با وارد نمودن اتهام های نابه جا 
چهارم  کشیده اند؛  بیرون  روشنی  از  را  او  شخصیِت 
این که تکامل فقه حنفی نیز عالوه بر دالیل فوق شده 
که شناخت شخصیِت او را زیر الیه قرار داده است. 

  شخصیت ابوحنیفه 
 6۹۹ یا  هجری   80 در  ثابت  بن  نعمان  ابوحنیفه، 
دنیا  به  اموی  مروان  بن  عبدالملک  میالدی در عصر 
آمد و در سال 132 هجری یا 751 میالدی خالفت 
باقی عمر خود را  ابوحنیفه  افتاد و  به دست عباسیان 
در عصر عباسیان گذراند و در سال 150 هجری یا 
76۹ میالدی فوت نمود. وی در هژده سال پسین عمر 
خود که عصر عباسیان بود، گفته شده حدود 20 بار 
به بصره سفر نمود و در آن جا که مرکز گفت وگوی 
کالمی بود، به اشتغال به این علم پرداخت و در کالم 
سرآمد گردید و این امر در پایه ریزی فقه عقالنی وی 

نیز تأثیر گذاشت. )بنگرید به مکی، ص: 236( 
  استادان ابوحنیفه 

مشهورترین استاداِن او حماد بن ابی سلیمان بود که 
پایان،  در  و  می نمود  مراجعه  او  به  سال   18 حدود 
کرسی تدریس او را به دست آورد. ابوحنیفه در آغاز 
زنده گی خود پارچۀ ابریشمی می فروخت و رفته رفته 
موفق به راه اندازی یک کارگاه تولید پارچه های 
ابریشمی شد که این امر او را وارد نظام اقتصادی 
جامعه کرد. وی به صورت یک بانک دار ودیعه 
خود  نقدی  سرمایه های  مردم  می کرد.  عمل 
به ودیعه می گذاشت و وی  را در کارگاه وی 
با شرط و  به آن ها می داد و  درصورت مطالبه 
می نمود  نگهداری  آن ها  از  ودیعه  صورت  به 
به 50  این پول  ایشان  تا آن جا که وقت فوت 
میلیون درهم بالغ می گردید. وی در سال 145 
هجری رییس هیأت نظارت بر شبکۀ شهرسازی 
شهر جدید بغداد مقرر شد که منصور عباسی 
پیشرفت  چه گونه گی  دربارۀ  را  او  دیدگاه های 

کار و نقشۀ شهر جدی می گرفت. 
  دانش ابوحنیفه 

امام  اسالم،  در  فلسفه  تاریخ  نویسندۀ  گفتۀ  به 
ابوحنیفه حدود 60 یا 83 هزار مسالۀ فقهی را 
جواب داد و حل کرد. طرز نظم حقوقی او این 
بود که یک مسأله را بعد از پرسش یا پیشنهاد 
)به صورت غالب( و گاهی به صورت فرضی، 
بحث  به  شاگردانش  میان  آجندا  عنوان  به 
می گذاشت و نقد و نظِر هر یک را جویا می شد 
و برای مستدل سازی این نظریه ها به آن ها وقت 
حدود  مسأله،  یک  حل  برای  گاهی  و  می داد 
رأی  یا  نتیجه  به  این که  تا  می گذشت  ماه  یک 
یا  از اعالم رأی کلی  موافق می رسیدند و بعد 
اکثریت، رأی مخالف نیز ثبت می گردید)بنگرید 
به: خوارزمی(. در حقیقت، با این کار او ساختار 
شکل  اسالم  حقوقی  نظام  در  قانون گذاری 

گرفت و نظم یافت. 
ابوحنیفه نخستین فقیه )حقوق دان مسلمان( است که 
به نوعی صاحب مکتِب دو بعدی )کالمی ــ فقهی ( 

می باشد. اما دیگران یا فقیه بودند و یا متکلم.
  فضای کالمی عصر ابوحنیفه 

مسایل  برخی  عراق،  در  به ویژه  ابوحنیفه  عصر  در 
اعتقادِی خاص موجب به وجود آمدِن گروه بندی های 
ایمان  مسایل؛  این  عمده ترین  که  گردید  جدیدی 
مذاهب  این  ولی  بود،  امامت  و  قدر  و  قضا  فاسق، 
گفته  بلکه  نبودند؛  تکامل یافته  و  ساختارمند  چندان 
می توانیم عناوینی چون مرجئه، قدریه و شیعه بیشتر 
بیانگر نوعی موضع گیری در مسایِل خاص بود تا یک 

کتب نظام مند کامل. 
 خالصه یی از عقاید امام ابوحنیفه 

روش ها و عقاید ابوحنیفه را می توان به صورت قابل 
از  که  اقوالی  یک،  آورد:  به دست  منبع  دو  از  اعتماد 
و  گردیده  نقل  دیگران  یا  طرف دارانش  کتب  در  او 
المتعلم، فقه  العالم و  آثار او مانند  مستند است؛ دو، 
اکبر و رسالۀ او به عثمان بتی. در نقل باورها و رفتار 
شخص ابوحنیفه باید بسیار احتیاط کرد برای این که 
آن  پیرامون  طرز چشم گیری  به  بعدی  عصرهای  در 

مبالغه شده است. 

نگاهی به دیدگاه امام ابوحنیفه
ی  پیرامون روایت و رأ
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هارون مجیدی
یک عضو کمیتۀ گزینش می گوید، برخی از افراد 
و ادارۀ امور با دالیل مبهم، مشکل تراشی می کنند 

و نمی خواهند تا این کمیته به کار خود آغاز کند.
به گفتۀ این عضو کمیتۀ گزینش، اگر سر از امروز 
روی آغاز به کار این کمیته، قدم های عملی برداشته 
نشود، آنان با اسناد نام های کسانی را افشا خواهند 
کرد که نمی خواهند کمتیۀ گزینش به کار آغاز کند.
پیشنهادی  نخستین  بستۀ  موردِ  هفت  از  یکی 
ایجاد  انتخاباتی،  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون 
جدید  کمیشنران  انتخاب  برای  گزینش  کمیتۀ 
تا  اما  ایجاد شده؛  بود که  انتخاباتی  کمیسیون های 
هنوز این کمیته رسماً به کار خود آغاز نکرده است.
پرسش ها  کمیتۀ گزینش،  کار  آغاز  زمان گیر شدن 
آورده  میان  به  را در کشور  و سروصداهای زیای 

است.
محمدنعیم ایوب زاده یکی از اعضای کمیتۀ گزینش 
در گفت وگو با ماندگار می گوید: نهادهای جامعۀ 
مدنی و بقیه نهادهایی که در قانون به عنوان اعضای 
کمیتۀ گزینش تعریف شده اند، یک ماه پیش بعد از 
برگزاری انتخابات شفاف، اعضای خود را طی یک 

مکتوب به ادارۀ امور معرفی کردند.
مدت، جلسات  این  در  می افزاید:  ایوب زاده  آقای 
این  ما  تقاضای  و  داشتیم  امور  ادارۀ  با  گوناگونی 
این کمیته هر چه عاجل تر آغاز شود  بود که کار 
برویم  اعتمادسازی  طرف  به  آهسته  آهسته  و 
شوراهای  و  پارلمانی  برگزاری  برای  تاآماده گی ها 

ولسوالی ها گرفته شود.

اما به گفتۀ این عضو کمیتۀ گزینش: »برخی از افراد 
و ادارۀ امور به دالیل مبهم مشکل تراشی می کنند و 
نمی خواهند تا کمیتۀ گزینش به کار خود آغاز کند.«
آقای ایوب زاده از این افراد نام نمی برد و می گوید: 
گزینش  کمیتۀ  کار  به  آغاز  در  تأخیر  نگران  ما 
هستیم، چون انتخابات تنها بدیل برای صلح و ادامۀ 

دموکراسی جوان در افغانستان است.
عالقه مند  نامعلوم  دالیل  به  حکومت  او:  گفتۀ  به 

شروع کار کمیتۀ گزینش نیست.
آقای ایوب زاده تأکید می کند: منتظر هستیم که باید 
کار کمیتۀ گزینش سر از روز شنبه )امروز(، چنانی 
که اعالم شده بود، آغاز شود. اگر دیدیم که این کار 
طوالنی شد، ما با اسناد نام کسانی که را بهانه تراشی 
به  را  انتخابات  پروسۀ  تا  دارند  تالش  و  می کنند 

چالش بکشند، افشا می کنیم.
غنی  جمهور  رییس  از  گزینش  کمیتۀ  عضو  این 
تراشی  مانع  که  را  کسانی  دست  تا  می خواهد 
به  ملی  دولت وحدت  غیرآن،  در  بگیرد،  می کنند 

طرف ناکامی های بیشتر می رود.
جامعۀ  نهادهای  شبکۀ  مسؤوالن  حال،  این  در 
نهادها  تمامی  آن که  با  می گویند،  )اکسین(  مدنی 
نماینده های شان را برای عضویت در کمیتۀ گزینش 
معرفی کرده، اما کار این کمیته تاکنون آغاز نگردیده 
حکومت  سران  از  شبکه  این  مسؤوالن  است. 
می خواهند تا هرچه زودتر کار این کمیته را آغاز 

کنند.
به باور مسؤوالن این شبکه، هرگونه تأخیر بدون 
موجب در کار کمیتۀ گزینش، سبب کندشدن روند 

انتخابات  برگزاری  و  شده  انتخاباتی  اصالحات 
آینده را به چالش می کشد.

 اعضای شبکۀ اکسین روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، 
در نشستی خبری گفتند که برگزاری انتخابات آزاد 
و عادالنه می تواند اعتماد دوبارۀ شهروندان را جلب 

و آن ها را بسیج کند.
از سوی دیگر، سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی 
ریاست جمهوری گفته است:همه چیز برای آغاز 
به کار کمتیۀ گزینش آماده است، تنها روی نمایندۀ 
جامعه مدنی جنجال است و فعاالن مدنی تاهنوز 

نمایندۀ  شان را نتوانسته اند گزینش کنند. به گفتۀ او: 
فعاالن مدنی باید باهم کنار بیایند.

دین محمد گران، نادر هوتک، لطف الرحمان، فهیم 
احمدضیا  و  یفتلی  زرقا  ایوب زاده،  نعیم  دشتی، 
لنگری به ترتیب به عنوان نماینده گان دادگاه عالی، 
کمیسیون های اصالحات اداری، نظارت بر تطبیق 
نهادهای مدنی،  نهادهای رسانه یی،  اساسی،  قانون 
نهادهای دفاع از حقوق زن و کمیسیون حقوق بشر 

به عنوان اعضای  کمیتۀ گزینش معرفی شده اند.
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بتاریخ )1۹ - 20 ( نوامبر سال 2015 بنابر دعوت 
قزاقستان،  جمهوری  رییس  نظربایف  نورسلطان 
اسالمی  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  محمد 
افغانستان از جمهوری قزاقستان  د یدار رسمی به 

عمل آوردند.
و  کنونی  دو کشور وضعیت  هر  روسای  جمهور 
آینده پیشرفت همکاری ها میان جمهوری قزاقستان 
و جمهوری اسالمی افغانستان را مورد بحث قرار 

دادند .
براساس خبرنامۀ ارگ، نورسلطان نظرباییف رییس 
جمهوری قزاقستان بر گسترش  همکاری میان هر 
دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیت 
و  صلح  استقرار  از  قزاقستان  نمود.  تاکید  جهانی 
مینماید   افغانستان حمایت  در  ثبات هرچه سریع  
و در چهارچوب همکاری متقابل دوجانبه و چند 

جانبه در این عرصه  کمک خواهد کرد.
قزاقستان از تالش حکومت وحدت ملی افغانستان 
و  فراگیر  پروسه صلح  موفقانه  پیشرفت  منظور  به 
و  کشور  اساسی  قانون  رعایت  بر  مبتنی   ، شفاف 
تالش مردم افغانستان برای صلح   پایدار ، حمایت 

مینماید.
طرفین خاطر نشان نمودند که آستانه و کابل روی 

مسایل بین المللی تفاهم کامل  دارند.
جمهوری  رییس  از  قزاقستان  جمهوری  رییس 
نامزدی  از  حمایت  خاطر  به  افغانستان  اسالمی 
دایمی  غیر  عضویت  برای  قزاقستان  جمهوری 
سال  برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در 
های 2017  و 2018 اظهار سپاس و امتنان نمود. 
همچنان جانب افغانستان از ابتکار قزاقستان  برای 
ایجاد سازمان اسالمی امنیت غذایی حمایت نمود 

وابراز  آمادگی نمود   تا روند تصویب آن تسریع 
گردد.

جمهوری  رییس  از  افغانستان  جمهوری  رییس 
برای  مفید  اقتصادی  های  کمک  بخاطر  قزاقستان 
جمهوری اسالمی افغانستان و مردم این کشور، به 
ویژه از کمک های بشردوستانه دوامدار این کشور 
و  افغانستان  در  طبیعی  حوادث  متضررین  برای 
در  زیربناها  اعمار  برای  مالی  کمک  تخصیص  از 
امتنان  و  سپاس  غیره  و  بامیان  سمنگان،  والیات 

نمود.
جمهور  رییس  از  افغانستان  جمهوری  رییس 
آموزشی  برنامه  سازی  عملی  بخاطر  قزاقستان 
برای مردم جمهوری اسالمی افغانستان که از سال 
2010 آغاز گردیده و در چارچوب آن حدود ۹00 
مصروف  مختلف  های  رشته  در  افغان  محصل 
با در  نمود.  بطور اخص تشکری  آموزش هستند، 
افغانستان  جانب  برنامه  این  موثریت  داشت  نظر 
برنامه  این  تا  نمود  قزاقستان درخواست  از جانب 

تمدید گردد .
بخاطر  متقابل شانرا  نگرانی  روسای هر دو کشور 
تهدیدات امنیتی موجود در مناطق سرحدی آسیای 
مرکزی و افغانستان به  دلیل  افزایش فعالیت های 
گروه های تروریستی بین المللی  منجمله  داعش 

ابراز داشتند.
طرفین از مقابله موفقانه قوای امنیتی ملی افغانستان 
در برابر افراطیون مسلح استقبال نمودند و موافقه 
کردند تا همکاری متقابل ارگان های با صالحیت 
دو کشور در مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی، 

افرا ط گرائی و مواد مخدر تشدید گردد .
کمیسیون  فعالیت  موثریت   بر   جمهور  روسای 
مشترک بین الحکومتی میان افغانستان و قزاقستان 
در عرصه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاکید 

نمودند. قرار است اجالس بعدی آن در سال 2016 
در شهر کابل برگزار گردد.

کمپنی های  از  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 
برای  داوطلبی ها  در  تا  نمود  دعوت  قزاقستانی 
ساخت راه آهن، جاده ها، احداث لین های برق و 
سایر پروژه های ملکی در افغانستان اشتراک نمایند.  
قزاقستانی در  اشتراک کمپنی های  برای  افغانستان 

پروژه های اقتصادی کمک خواهد کرد.
استفاده  برای  کمک   بخاطر  شانرا  آمادگی  طرفین 
حداکثر از مسیرهای جدید ترانسپورتی بخاطر انتقال 
قزاقستان  جمهوری  از  تجارتی  های  کاال  تبادل  و 
در  با  برعکس  و  افغانستان   اسالمی  به جمهوری 
»قزاقستان-ترکمنستان- آهن  راه  افتتاح  نظرداشت 
»ترکمنستان- اعمار  حال  در  آهن  راه  و  ایران« 

افغانستان« ابراز داشتند. هردو کشور باور دارند که ا 
مضای توافقنامه ترانزیتی با کشور های که در مسیر 

دو کشور قرار دارد با اهمیت میباشد.
الحاق  اهمیت  بر  کشور  دو  هر  جمهور  روسای 
هر چه زود تر افغانستان به موافقتنامه ایجاد مرکز 
خطرات  کاهش  و  اضطراری  حاالت  ای  منطقه 
ورزیدند.  تاکید  آلماتی،  شهر  در  طبیعی  حوادث 
طی  روند  تسریع  بخاطر  خویش  آمادگی  از  کابل 
نشان ساخت  و خاطر  داد  اطمینان  داخلی  مراحل 
که بعد از ختم این پروسه، نماینده دایمی خود را 

برای کار به این مرکز خواهد فرستاد.
اسالمی  جمهوری  رییس  رسمی  سفر  جریان  در 
بین   همکاری  ها  موافقتنامه  تعداد  یک  افغانستان 

دوکشور نیز به امضا رسید .
فضای  در  کشور  دو  هر  روسای  میان  مذاکرات   

صمیمیت و حسن تفاهم کامل برگزار گردید.
مردم  نوازی  مهمان  از  افغانستان  جمهور  رییس 
از  و  نموده  امتنان  اظهار  قزاقستان  حکومت  و 
بعمل  دعوت   بایف  نظر  سلطان  نور  جاللتماب 
آورد تا در یک فرصت مناسب از افغانستان دیدار 
رسمی انجام دهند که از جانب ایشان پذیرفته شد. 

تاریخ سفر از مجرای دیپلوماتیک تعیین  میگردد.

یک عضو کمیتۀ گزینش:

ادارۀامـورمشـکلتـراشـیمیکنـد

نتایجسفرریيسجمهورغنیبهقزاقستان
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ورزش

ورزش

وقتی 

ممنوعیت  و  مساجد  بستن  مسألۀ  فرانسه  در  داعش  به برکت  حاال 
فعالیت  های جلب و جذب تروریستان با استفاده از نام و عنوان مقدس 
مسجد در آن کشور و یا سایر کشورهای اروپایی مطرح شده است، 
فرانسه  دولت  متوجه  را  اخالقی  و  علمی  اعتراض های  ما  از  کسانی 
ساخته اند که گویا استبدادی است و دم از دموکراسی و آزادی بیان و 
مذهب می زند و امروز با چنین طرحی، روی خود را سیاه و دشمنی 

خود با اسالم را آشکار می سازد.
جان برادر! این ارمغان تو به اسالم است که آورده یی. قسم به خدا است، 
اگر تو نباشی و اگر حماقت تو نباشد، اسراییل و دشمنان اسالم هیچ 
دشمن  باشند،  جهان  در  تو  مثل  احمقانی  تا  نمی توانند.  کرده  غلطی 
اروپا  در  اسالم  افول  این،  از  بعد  که  بشرمی  باید  َدرنمی ماند.  اسالم 
غرب  در  صهیونیستی-صلیبی  البی  و  اسراییل  به توطیۀ  معطوف  را 
بدانی. این نوع ضربات کوبنده تنها به دست شما به سر و صورت اسالم 

می خورد و الغیر!

از  مأموری  نمی تواند که  بوده  این  از  بزرگتر  تلخی  طنز 
هشت صبح تا چهار عصر بیکار بخوابد و پس از آن، به او زیر 

نام »اضافه کاری«معاش جداگانه یی اجرا شود! 
مسوولیت های  و  کارها  از  جدا  مأمور  این که  یعنی  اضافه کاری 
هشت ساعته اش، کاری را انجام می دهد و بایست به او معاش 
اضافی داده شود. این درحالی است که بزرگ وار، یک روز مکمل 
بار و  را تخت خواب می کند و عصر بدون هیچ دست آوردی، 

بندش را بسته و راهی خانه  می شود. 
این عالی جنابان، حتا به خود زحمت خواندن یک ورق کتاب، 
مجله و روزنامه را هم نمی دهند، تا مبادا تغییر مثبتی در فکر و 

ذهن شان ایجاد شود! 
و  می مانند  مأمور  هستند  تا  که  می دانند  گرانمایه  مأموران  این 
بنابراین، چرا تالش بیهوده و بی جا برای تغییر ذهنی و فکری شان 

داشته باشند!
ادارۀ افغانستان باید از وجود چنین مأمورانی پاک سازی شود.

 کشور خیالی 
انتخابات خیالی، رییس جمهور خیالی، حکومت خیالی، امنیت 
خیالی، مکاتب خیالی، شفاخانه های خیالی، سربازان خیالی حاال 

هم 15 هزار معلول خیالی.
هیچکس از تقلب انتخاباتی نپرسید، هیچکس مشروعیت ریس 
جمهور را بررسی نکرد، هیچ کس به قانون شکنی های حکومت 
توجه نکرد، هیچ نهاد دولتی نبود امنیت را جدی نگرفت، پرونده 
خیالی  شفاخانه های  بابت  از  کسی  نشد،  بررسی  معارف  وزیر 
از وزیر صحت نپرسید، مطمینم کسی از وزیر کار هم نخواهد 
پرسید اینجا چه خبر است؟ همه کمک  های جامعه جهانی خیالی 
خورده شد، چور شد، بیرون برده شد کسی نپرسید. اینجا همه 

چیز خیالی است حتی مردم.
نوش جان تان کشور بی در وسری یافتید بخورید!

 The use ویتگنشتاین راه بیرون رفت را در طرِح نظریۀ کاربردی
theory دید و به شیوه های کاربردِ زبان چشم  دوخت. ویتگنشتاین 
با طرِح نظریۀ کاربردی، به شیوه های خاِص کاربردِ زبان توجه کرد 
و پیوند میان زبان و واقعیّت را در حّد غیرقابِل دیدی تقلیل بخشید. 
ویتگنشتاین در مرحلۀ دوم حیاِت فکری خویش که نظریۀ بازی های 
زبانی را پیش کشید، پیونِد زبان و واقعیّت را دچار گسست واره گی 
کرد و قدرِت تصویرگری زبان را به شیوه های خاص کاربردهای 

زبان -که عمدتًا ناظر بر خودِ زبان است تا واقعیّت- برگشتاند. 
ساده ترین راه حل آن بود که ویتگنشتاین متقدم از داوری کلی اش 
اینکه زبان تصویِر واقعیّت است، عقب نشینی می کرد  در پیوند به 
از  را  را تصویرگِر واقعیّت می خواند و حرف  اسم و فعل  تنها  و 
این دایره بیرون می راند. به تعبیِر دیگر، تنها با اسم و فعل می توان 
واقعیّت های ثابت و متغیّر جهان را تصویر کرد و حرف کاری جز 
واقعیِّت  نشان دهی  از  بیش  نیز  آن  کارکردِ  و  ندارد  ربط دهندگی 
کارِ  در  حروف  ناتوانی  به  وقتی  او  گزارهاست.  دروِن  در  بیرون 
نیز  از قدرِت تصویرگری اسم و فعل  تصویرگری جهان پی برد، 
چشم پوشی کرد و رابطه میان زبان و جهان را به کلی فروریخت و 

در حفرۀ دیگری فروماند.

داعش با انتشار ویدئویی کاخ سفید را تهدید به انجام بمب گذاری های 
انتحاری و انفجار خودرو کرده است و اعالم کرد که حمالت بیشتری 

علیه فرانسه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این ویدیوی شش دقیقه ای که توسط 
تروریست های داعش در عراق منتشر شده است حمالت اخیر داعش 

به پاریس مورد تحسین قرار گرفت.
این نوار ویدئویی یک روز پس از آن منتشر شده که این شبه نظامیان 
نوار ویدئویی دیگری منتشر کرده بودند که در آن صحنه هایی از شهر 

نیویورک را نشان می داده که می تواند یکی از اهداف داعش باشد.
از هیچ گونه تهدیدی  جیمز کومی، رییس اف بی آی اعالم کرد که 
موثقی در آمریکا که مرتبط با حمالت اخیر در فرانسه باشد اطالعی 

ندارد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعالم کرد که صحت 

ویدیئوی اخیر در حال بررسی است.
وی گفت: همه افراد در دولت آمریکا این تهدیدها را جدی می گیرند. 
وزارت امنیت داخلی آمریکا هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده 

است.
در این ویدئو در ابتدا اخباری از تلویزیون در خصوص حمالت اخیر 
پاریس منتشر شده است و سپس دو شبه نظامی را نشان می دهد که به 

طور مجزا در مقابل دوربین صحبت می کنند.
در این ویدئو که نام آن »پاریس قبل از رم« است یک تروریست داعش 
آثار و  نابودی  از  آمیز صحبت  تهدید  لحنی  با  داده می شود که  نشان 
بناهای باستانی فرانسه صحبت می کند و اعالم می کند که کاخ سفید را 

نیز مورد هدف قرار می دهد.

خصوص  در  اروپا  اتحادیه  به  هشدار  ضمن  فرانسه  وزیر  نخست 
برعهده گرفتن مسئولیت کنترل مرزها اعالم کرد که برخی از مظنونان 
حمالت پاریس از بحران مهاجران در اروپا سوءاستفاده کرده تا به طور 

مخفیانه وارد فرانسه شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه اعالم 
کرد در صورتی که اتحادیه اروپا کنترل مرزها را تشدید نکند، منطقه 

شینگن در خطر خواهد بود.
وی اعالم کرد که رهبر اصلی این حمالت تروریست ها موفق شده بود 

مخفیانه وارد اروپا شود.
به  را  خود  »نقش  تا  خواست  فرانسه  همسایگان  از  همچنین  والس 
طور مناسب ایفا کنند« و افزود که سیستم شینگن در صورتی که اروپا 

مسئولیت کنترل مرزها را برعهده نگیرد زیر سوال خواهد رفت.
آشوب  و  پناهجویان  بحران  از  تروریست ها  این  کرد:  تاکید  وی 

سوءاستفاده کردند و تا وارد فرانسه شوند.
والس خاطرنشان کرد که برخی از آنها پیش از این شریک بوده اند و 

شماری از آنها نیز محض اطالع شما در فرانسه بوده اند.

بارسلونا  از  پسرش  خروج  احتمال  که  است  کرده  عنوان  نیمار  پدر 
میلیون  پرداخت 10.5  به دلیل عدم  برازیل  در  دادگاهی  دارد.   وجود 
پوند مالیات در بین سال های 2011 تا 2013 توسط نیمار، 31.3 میلیون 

پوند از دارایی های این بازیکن 23 ساله را مسدود کرده است.
انتقاالت گذشته مورد  نقل و  پنچرۀ  بارسلونا در  برازیلی  نیمار ستارۀ 
توجه باشگاه منچستر یونایتد بود و در نهایت،  با بارسلونا بر سر تمدید 
قرارداد وارد مذاکره شد، اما پدر این بازیکن می گوید که احتمال دارد 

او بارسا را ترک کند.
پدر نیمار در گفت وگو با Cadena SER گفت:

ما در حال مذاکرات بر سر تمدید قرارداد نیمار با بارسلونا هستیم، اما 
اگر برخی مسایل مالی برطرف نشود، ما در بارسلونا نخواهیم ماند.

مشکالت مالیاتی ما بین برازیل و اسپانیا وجود دارد و باید این مسایل 
بر طرف شود. ما هرگز چنین مشکالت مالی بزرگی در برازیل نداشتیم، 
به اسپانیا شروع شد و در حال حاضر هم  از ورود  اتفاقات پس  این 
یافته است. ما به قرارداد باشگاه احترام می گذاریم،  به برازیل گسترش 

اما می توانیم تجدید نظر کنیم.
ما نمی خواهیم مورد آزار و اذیت قرار بگیریم، نیمار یک ستاره است و 

اگر شرایط به این گونه باشد، مجبوریم بارسلونا را ترک کنیم.

رئال مادرید و بارسلونا شنبه شب در یکی از حساس ترین دیدارهای 
بشگاهی فوتبال جهان تحت تدابیر شدید امنیتی در مادرید به میدان 

خواهند رفت.
ماد رید و  بین ر ئال   فو تبا ل جهان شنبه  باشگاهی  حساس ترین ر قا بت 
بارسلونا برگزار می شود. دیداری که اهمیت زیادی برای دو تیم دارد. 
21 نوامبر. ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. یا آنجا باشید، یا یکی از میلیون ها 
تماشاگر تلویزیونی دیدار حساس بارسلونا و رئال مادرید از هفته دهم 

لیگا.
دو مدعی عنوان قهرمانی ر قا بت های لیگا روز شنبه در حالی باید برابر 
امتیاز بیشتر نسبت به ر ئال  ماد رید  هم قرار گیرند که بارسلونا با سه 
در صدر جدول قرار گرفته است. ر ئال  ماد رید با شکست سه بر دوی 
هفته  قبل برابر سویا باعث شد تا صدر جدول را پیش از ال کالسیکو 
در اختیار بارسلونا قرار دهد. البته رئالی ها در هفته های قبل با مشکل 
تمام  بارسلونا  برابر  آنها در  اما  نرم کردند،  پنجه  مصدومیت دست و 
بازیکنان مصدومشان به ترکیب تیم باز گشتند. سرخیو راموس، گرت 

بیل و خامس رودریگس .
بارسلونا  برابر  بازی  در  و  شده  برطرف  مصدومیتشان  که  بازیکنانی 
کریم  ولی همچنان حضور   ، کنند  را همراهی  ماد رید  ر ئال   می توانند 
بنزما در ترکیب ر ئال  ماد رید در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مهاجم 
ولی   ، است  کرده  نرم  پنجه  و  با مشکل همسترینگ دست  اسپانیایی 
سوال بزرگی در دیدار شنبه ر ئال  ماد رید و بارسلونا درباره لیونل مسی 
است و این که این بازیکن در ترکیب تیمش به میدان خواهد رفت 
یا خیر؟ او در هفته های قبل به دلیل مصدومیت غایب بزرگ بارسلونا 
بوده ، ولی در این دیدار احتماال به میدان برود چرا که با بقیه بازیکنان 

بارسلونا تمرین کرده و از شرایط خوبی برخوردار است.
لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا دو غایب برای بازی با ر ئال  ماد رید 
دارد. ایوان راکیتیچ، هافبک کروات و رافینیا برزیلی غایبان این دیدار 

هستند.

عبداالحد هادف

Jamshid Yama Amiri

Asem Esfazari

عبدالبشیر فکرت

داعش:

به کاخ سفید نیز حمله خواهیم کرد

نخست وزیر فرانسه:
 تروریست ها       از بحران مهاجرت سوءاستفاده کرده اند

آینده نامعلوم نیمار در بارسلونا

ال کالسیکوی 231 تحت 
تدابیر شدید امنیتی
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آلمان دارای یکی از گسترده ترین حقوق پناهندگی در جهان می باشد و از این 
جهت همین حاال زیر فشار قرار دارد. در مورد اینکه این حق چگونه به وجود 

آمد؟ و آیا می تواند همین طور باقی بماند؟ دیدگاه ها متفاوت اند.
»شخص مورد پیگرد سیاسی برخوردار از حق پناهندگی است«. ماده 16 الف 
و  پیگرد  میزان  از  سخنی  است.  صریح  و  موجز  چنین  آلمان  اساسی  قانون 
مشروط گردانیدن آن در میان نیست. به گفته راینهارد مرکل فیلسوف حقوق، 
به حقوق اساسی  نادری است که  آلمان »ازجمله یک تعداد کشورهای کاماًل 
فردی خالص اعتراف می کند«. مرکل می گوید که حقوق بین الدول چنین حقی 
نیستند.  معترف  آن  به  کشورها  اکثریت  همچنان  و  نمی شناسد  رسمیت  به  را 
جمهوری فدرال آلمان در جریان و اندکی پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر 
در سطح  بزرگمنشانه  پناهندگی شاید  این حق  مهاجرتی،  بزرگ  جنبش های 
جهانی را انتخاب کرد و تا تغییر آن در سال 1۹۹3، این حق پناهندگی به طور 

نامحدود اعتبار داشت.
تازمانی که افراد اندکی تقاضای پناهندگی سیاسی می کردند، دولت و جامعه 
آغاز سال  البته در جریان جنگ یوگوسالویا در  نداشتند.  با آن کدام مشکلی 
های 1۹۹0 میالدی صدها هزار انسان ناگهان به آلمان فرار کردند که در پی 
آن حمالت مرگباری بر اقامتگاه های پناهجویان صورت گرفت. نزدیک به سه 
چهارم آلمانی ها در یک نظر پرسی در در آغاز سال 1۹۹2 خواهان پایین آمدن 

شمار پناهجویان شدند.
پس از یک مباحثه درونی جدی ائتالف حکومتی آن وقت، که متشکل از حزب 
دموکرات مسیحی )سی دی یو(، اتحاد سوسیال مسیحی )سی اس یو( و حزب 
دموکرات های آزاد )اف دی پی( بود، با تایید حزب سوسیال دموکرات )اس 
پی دی( که در جناح مخالف حکومت قرار داشت، با به اصطالح یک مصالحه 
روی حق پناهندگی، امکانات پناهندگی سیاسی را محدود ساختند. مهم ترین 
از این بود که هر کسی که از یک کشور سوم امن که همسایه  تغییر عبارت 
آلمان است، عبور کرده و به آلمان می آید، از سال 1۹۹3به اینسو دیگر از لحاظ 
قانون اساسی مستحق پناهندگی شده نمی تواند. از نگاه تئوری )نظری( آلمان 
به طور سربسته راه پناهندگی را مسدود کرد. در واقعیت امر شمار در خواست 
دهندگان پناهندگی از سال 1۹۹3 به بعد پیوسته کمتر گردید؛ چنانکه در سال 

2007 در تمام سال کمتر از 20 هزار نفر بود.
 

کشور حایل دیگر کارآ نیست
چنین شمار افراد امروز در خالل دو تا سه روز به طور کنترول ناشده به آلمان 
می آیند. دیگر مقامات مسئول دولتی نمی دانند که این پناهجویان چه شماری 
قبلی  ترتیبات  که چرا  آن  دلیل  اند.  کرده  مهاجرت  کدام کشورها  از  و  دارند 
دیگر کارآ نمی باشند، بسیار ساده است. یک تعداد کشورهای همسایه عضو 
آنکه  عوض  به  دهند،  می  عبور  اجازه  مهاجران  به  سهولت  به  اروپا  اتحادیه 
درخواست پناهندگی شان را ارزیابی بکنند و به افرادی توجه کنند که مطابق 
به قوانین اتحادیه اروپا ایشان در برابرشان مکلفیت دارند. دیگر »دولت حایل« 
کارآ نیست. از جانب دیگر آلمان طبعًا حق دارد که این افراد را واپس بفرستد، 

اما بنابر دالیل سیاسی- اخالقی غالبًا از آن منصرف می شود.
در اواسط ماه سپتمبر حکومت آلمان فدرال تحت فشار امواج پیوسته فزاینده 
پناهجویان به طور موقت دوباره کنترول بر مرزش با اتریش را برقرار ساخت.
اما مهاجران هنوز به عبورشان از مرز ادامه می دادند. ایجاد اصالحات در حقوق 
پناهجویان در پایان ماه سپتمبر که کشورهای بالقان را »کشورهای زادگاه امن« 
می خواند و براساس آن شهروندان این کشورها دیگر نمی توانستند تقاضای 
به  گرداند.  متوقف  را  پناهجویان  شدن  سرازیر  نتوانست  نیز  کنند،  پناهندگی 
عین ترتیب تغییرات در قسمت وارسی از پناهجویان در اقامتگاه های اولیه نیز 

نتوانست این بار را سبک گرداند.
پناهندگان  آیا حکومت آلمان فدرال برای همیشه می تواند بیحد بودن شمار 
اتحاد سوسیال  تعداد سیاستمداران حزب  آنکه یک  ویژه  به  بگیرد،  نادیده  را 
پناهندگی  اساسی را در قسمت  قانون  مسیحی )سی اس یو( می خواهند که 
محدود گردانند و یا اینکه پیوستن اعضای خانواده ها را که از هم دور مانده 
اند، محدود بسازند. از نگاه حقوقی همه این کارها دشوارند. با اینهم، هرگاه 
در قسمت پناهندگان سیاسی و یا پناهندگان جنگ های داخلی، صرف از نظر 
قانون که کدام حدی مطرح نباشد، در عمل حدودی از لحاظ مرزهای پذیرفتن، 

مرزهای تامین سرپناه و مالی وجود دارند.
 

سرانجام یک همه پرسی
که  است  کار دشواری  این وضعیت  معلوم ساختن  مرکل می گوید،  راینهارد 
بر عهده سیاست قرار دارد. در اینجا صرفًا »مسأله مربوط به مرز نبودن مطلق 
امکانات بیشتر نیست، بلکه در مورد مرز نامعقولیت است«. اینکه این مرز در 
کجا قرار دارد، در موردش مباحثات جریان دارد. بسیاری معتقدند که هنوز به 
پایان قصه نرسیده ایم و از قرار معلوم انگال مرکل نیز از جمله آن ها به شمار 

می رود. دیگران فکر می کنند از آن عبور شده است.
مرکل، فیلسوف حقوق که صرف تصادفًا تخلصش با انگال مرکل یکی است، 
مرز معقولیت را نیز در حوزه فرهنگی می بیند. او بر این نظر است که »حق 
از »ساختار داخلی و شکل  تا  باید داده شود  به یک اجتماع سیاسی«  اساسی 
زندگانی اش حفاظت و دفاع کند که در جریان تاریخ به وجود آمده است؛ و 
به ویژه آن اصولش را نگه دارد و دفاع کند که در تماس با سرازیر شدن شدید 
مهاجران، این فرهنگ داخلی و شکل زندگانی اش در معرض خطر قرار می 
گیرد«. البته بیشتر از اضافه باری های ناشی از امور مالی و تشکیالتی این نقطه 
مورد انتقاد قرار دارد. آلمان پیوسته تغییر کرده است، نه یک حق و نه امور مالی 

می توانند علیه چنین تغییری بیایستند.
مسأله دیگر اینست که آیا نباید یک وقت در این مورد از مردم سوال شود؟ از 
نظر راینهارد مرکل، این موقع به زودی فرا می رسد که »یا در یک انتخابات 
جدید و یا در یک همه پرسی این موضوع« باید مطرح شود؛ در غیر آن، او ترس 
از آن دارد که »در این ارتباط یک نیروی نارضایتی تراکم کند که در انتخابات 

آینده به یک شکل مخرب آن تخلیه شود«.

آلـمانازخویشتنداریاشدربرابر
پناهجـویانمیکاهد؟

نخستينکنگرهسرتاسریادبيات

افغانستاندرکابلبرگزارشد

›دوازدهعضوداعش‹
درشرقکشورکشتهشدند

اولین نشست عمومی و کنگره  سرتاسری ادبیات افغانستان روز 
جمعه، 2۹ عقرب در کابل برگزار شد. به گفته برگزارکنندگان، 
افغانستان  ادبیات  وضعیت  به  دادن  سامان  نشست  این  هدف 

است.
سید رضا محمدی، رییس اتحادیه نویسندگان افغانستان درباره 
از  نویسندگان  و  شاعران  که  گفت  بی بی سی  به  نشست  این 
جاهای مختلف آمده بودند تا آثارشان را برای همدیگر بخوانند.
او گفت که پیش از این نویسندگان پشتو زبان، فارسی و ازبکی 
با هم در یک مجلس نمی نشستند و امروز شماری از آنان دور 
مطلع  همدیگر  ادبی  کارهای  سرنوشت  از  تا  شدند  جمع  هم 

شوند.
آقای محمدی با اشاره به اینکه رییس کانون ادبیات ایران، رییس 
اتفاق )اتحادیه( نویسندگان تاجیکستان و مهمانانی از بریتانیا و 
این  امیدواریم  داشتند، گفت:«  مراسم حضور  این  در  نیز  هلند 
نشست ها راه نوی را برای ارتباط اهل قلم با دیگر اهل قلم در 
به  را  راه خود  افغانستان  ادبیات  تا  کند  باز  افغانستان  از  بیرون 

بیرون پیدا کند.«
سال های  که  شد  مدعی  افغانستان  نویسندگان  اتحادیه  رییس 
جنگ باعث شده تا پراکندگی دامن اهل قلم این کشور را نیز 
بگیرد و این دوری ، »گاه به بدگویی و دشمنی و طرح مسایل 

قومی میان نویسندگان افغانستان« منجر شده بود.
او گفت که قرار است این نشست هر ماه یکبار در کابل و دیگر 
والیت های افغانستان برگزار شود تا »محمل و محفلی باشد برای 
بروز و ظهور آثار و قرائت آثار نویسندگان افغان برای همدیگر.«

مقامات محلی والیت کنر اعالم کردند که در درگیری مسلحانه 
میان ماموران امنیتی و نیروهای وابسته به گروه داعش12 عضو 
این گروه کشته و اجساد چهار نفر آنان در محل درگیری باقی 

مانده اند.
نیروهای  که  گفت  بی بی سی  به  اچین  ولسوالی  غالب،  حاجی 
مسلح گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( شب گذشته به 

یک پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه عبدالخیل حمله کردند.
به گفته آقای غالب این درگیری برای چند ساعت ادامه یافته و 

در این درگیری سه سرباز افغان نیز زخمی شده اند.
نخستین  جمع  در  ننگرهار  والیت  در  وکوت  اچین  ولسوالی 
خاستگاه های داعش به شمار می روند. این دو منطقه از مناطقی 
هستند که جنگجویان گروه داعش برای نخستین بار جنگ های 

جبهه ای را علیه نیروهای افغان راه اندازی کردند.
با ظهور  اما  بودند،  فعال  افراد گروه طالبان  قبال  مناطق  این  در 
گروه داعش، برخی از جنگجویان تغییر موضع داده و در صفوف 

گروه داعش جذب شدند.
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