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مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر ترکیه در 
کابل گفت که با وجود فعالیت شوراى کویته و شبکه 
حقانی علیه افغانستان، پاکستان هیچ اقدامی براى مقابله 

با آن ها در خاک خود نمی کند.
تواب غورزنگ سخنگوى شوراى امنیت ملی افغانستان، 
به نقل از مشاور امنیت ملی این کشور گفت: شوراى 
کویته و شبکه حقانی که در پاکستان مستقر هستند علیه 
افغانستان فعالیت  می کنند اما اسالم آباد براى مقابله با 

آن ها اقدامی نمی کند.
وى افزود: مشاور امنیت ملی افغانستان و  سفیر ترکیه 
صلح  روند  و  کشور  دو  روابط  مورد  در  همچنین 

افغانستان و نقش ترکیه نیز بحث و تبادل نظر کردند.
در  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  داد:  ادامه  غورزنگ 
دیدار با سفیر ترکیه در کابل با اشاره به موضوع صلح 
با مخالفان مسلح گفته که دولت کابل به صلح متعهد 

است اما روند صلح جوانب مختلفی دارد.
اتمر به نتیجه رسیدن روند صلح افغانستان را با توجه 
درراستاى  هراس افکنی  از  مسلح  مخالفان  استفاده  به 

منافع سیاسی خودشان دشوار خواند.
دستاوردها  از  تقدیر  ضمن  نیز  کابل  در  ترکیه  سفیر 
در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  پیشرفت هاى  و 

تعهد  بر  مختلف  عرصه هاى 
روند  تداوم  به  کشورش 
آموزش پلیس ملی افغانستان 

تأکید کرد.
همچنین  اکین  سعید  علی 
براى از سرگیرى روند صلح 
و نشست سه جانبه افغانستان، 
آمادگی  از  پاکستان،  ترکیه و 
این  میزبانی  براى  ترکیه 

نشست خبر داد.
سخنگوى شوراى امنیت ملی 
افغانستان نیز به آژانس خبرى 
پژواک گفت که حنیف اتمر 
اراماز«  »اسماعیل  همچنین 
در  ناتو  غیرنظامی  نماینده 
در  چین  سفیر  و  کابل، 

افغانستان نیز دیدار کرد.
کابل در  ناتو در  نماینده  با  اتمر در دیدار  افزود:  وى 
کنفرانس  بروکسل،  به  خود  اخیر  سفر  نتایج  مورد 
و  ناتو  سازمان  عضو  کشورهاى  خارجه  وزیران 
با  ناتو  مدت  دراز  همکارى هاى  مورد  در  همچنین 

افغانستان گفت وگو کرده است.
غورزنگ اظهار داشت که مشاور امنیت ملی افغانستان 
مورد  در  نیز  کابل  در  چین  سفیر  با  مالقات  در 
و  صلح  روند  کشور،  دو  میان  امنیتی  همکارى هاى 

کنفرانس قلب آسیا بحث کرده است.
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به جاي افسوس خوردن، خودتان را درگير مسایل كنيـد
 و در تكاپو باشيد.
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رییس جمهور غنی در دیدار با هیاتی از نماینده گان کنگره امریکا که به 
کابل سفر کرده، گفته است که رابطه افغانستان با ایاالت متحده بنیادى 
جمهورى  رییس  اوباما،  باراک  تصمیم  از  دیگر  بار  غنی  آقاى  است. 
امریکا براى تداوم کمک هاى این کشور به افغانستان استقبال کرده و آن 

را تصمیمی بجا خوانده است.
ارگ دیروز در خبرنامه یی گفته است که در این دیدار در مورد گسترش 
در  اجتماعی  و  اقتصادى  رشد  تروریسم،  با  مبارزه  دوجانبه،  روابط 

افغانستان و بهبود وضعیت زنان گفت وگو شده است.
که  است  کرده  تاکید  امریکا  کنگره  هیات  با  دیدار  در  غنی  آقاى 
کشور  این  داخلی  مساله  تنها  افغانستان«  در  تروریستی  »فعالیت هاى 
مشترک  تالش  خواستار  او  دارد.  جهانی  و  منطقه اى  ابعاد  و  نیست 

منطقه اى و جهانی براى »مبارزه موثر با این پدیده« شده است.
رییس جمهورى افغانستان پیش از این نیز بارها از کشورهاى منطقه و 
با شورشیان  تا براى مقابله  متحدان بین المللی کشورش خواسته است 
مسلحی که در برابر دولت افغانستان می جنگند، به صورت مشترک وارد 

عمل شوند.
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رابطۀ ما با امریکا بنیادی است
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حركت ریيس جمهوری در كندز، با انتقاد گسترده یی در ميان مردم روبرو شده است. 
مردم می گویند كه ریيس جمهور غنی بر بنياد احساسات و عواطف تصميم می گيرد و 

امروز یک مقام را تقدیر می كند و فردا بركنار. 
برخی از آگاهان نيز گفته اند كه اشرف غنی بی برنامه است و آگاهی الزم هم از 

وضعيت ندارد، به همين دليل ،امروز یک نفر در نظر او قهرمان و فردا خاین وانمود 
می شود. 

 این آگاهان می گویند كه چگونه ریيس امنيت كندز یک ماه پيش تقدیر می شود و 
امروز بركنار؛ درحالی كه از همان آغاز همه می دانستند كه در كنار والی كندز، ریيس 

امنيت این والیت نيز در سقوط شهر نقش برجسته داشته است.
ریيس امنيت ملی هنگام حملۀ طالبان به شهر كندز در كابل به سر می برد. اما اشرف 
غنی به رغم این كه از غفلت وظيفه یی و ناتوانی او در ارایۀ اطالعات و كنترل وضعيت 

با خبر بود، یک ماه پيش در سفرش به كندز از این مقام محلی تقدیر كرد

پيشنهاد ما به دولت وحدت ملی این است كه از تاریخ 

معاصر افغانستان، از سرنوشِت داوود خان و سایر 

حكاِم قوم گرا درس بگيرد و از این عشِق یک طرفه و 

بی بنياد انصراف دهد و بيش از این، بودجه و امكاناِت 

گدایی شده از جهان را به پای نظریه های ُمرده نریزد 

و این گونه در امور داخلِی پاكستان تشبث نكند. این  

اقدام های نابخردانه از یک طرف به تضييع سرمایۀ ملی 

می انجامد و از طرف دیگر به پاكستان جواز یا بهانۀ 

دشمنی و مداخله در امور افغانستان می دهد



کمیسیون هاى  اعضاى  گزینِش  کمیتۀ  تشکیل 
در  اساسی  گامِ  نخستین  عنوان  به  انتخاباتی، 
راستاى برگزارى انتخاباِت آیندۀ پارلمانی، بدون 
شک از اهمیِت ویژه برخوردار است. این کمیته 
ایجاد شد  و گفت وگو  راى زنی  هفته ها  از  پس 
واجد  افراد  از  فهرستی  که  است  قرار  حاال  و 
شرایط براى کمیسیون هاى انتخاباتی از سوى آن 
به ریاست جمهورى ارایه شود. نحوۀ کارِ کمیتۀ 
گزینش به شکلی است که افراد در یک رقابت 
در  گزینش  کمیتۀ  اعضاى  و  می ورزند  شرکت 

مورد صالحیت هاى آن ها تصمیم می گیرند. 
خالی  گزینش  کمیتۀ  کارِ  متأسفانه  گذشته  در 
فعلِی  اعضاى  که  معنی  این  به  نبود،  اشکال  از 
کمیتۀ  طریق  از  نیز  انتخاباتی  کمیسیون هاى 
گزینش به ریاست جمهورى معرفی شده بودند. 
در آن زمان، این شایعه بر سِر زبان ها بود که ارگ 
گزینش  کمیتۀ  در  را  افرادى  ریاست جمهورى 
جابه جا کرده است تا در نتیجه بتواند افراد مورد 
نظِر خود را از صافی این کمیته بگذراند. برآیند 
اثبات  به  تقریبًا  را  شایعه  این  گزینش  کمیتۀ 
رساند و اکثریت اعضاى کمیسیون هاى انتخاباتی 
وقت  رییس جمهورِ  که  برگزیده شدند  کسانی 
از  به آن ها نظر مساعد داشت. حتا پس  نسبت 
انتخاب اعضاى کمیسیون هاى انتخاباتی، کسانی 
رابطۀ  عماًل  که  گرفتند  قرار  آن ها  رهبرِى  در 
ریاست جمهورى  با  تنگاتنگ  و  نزدیک  بسیار 

داشتند.
 این موضوع حاال چیزى نیست که به حدس و 
گمان بتوان صحِت آن را تثبیت کرد. انتخابات 

کارِ  محک  گذشته،  سال  جمهورى  ریاست 
این  دهد  نشان  تا  بود  انتخاباتی  کمیسیون هاى 
کمیسیون ها چه قدر غیرجانب دارانه وظایِف خود 
را انجام می دهند. بحرانی که در نتیجۀ انتخابات 
کارِ  در  دقیقًا ریشه  آمد،  به وجود  ساِل گذشته 
کمیتۀ  کار،  آغاز  در  اگر  دارد.  گزینش  کمیتۀ 
و  باصالحیت  افراد  بی طرفانه  گونۀ  به  گزینش 
انتخاباتی  کمیسیون هاى  براى  را  شرایط  واجد 

معرفی می کرد و نه بر اساِس دستور و هدایت 
نتیجۀ  شک  بدون  وقت،  جمهورى  ریاست 
انتخابات کاماًل می توانست چیِز دیگرى باشد و 
باعث به وجود آمدِن این همه اختالف و بدنامی 

در روند انتخابات در کشور نشود. 
نتیجۀ  این که  براى  انتخاباتی  کمیسیون هاى   
به  دست  عماًل  کنند،  ارایه  انتخابات  از  خاصی 
شرکت کننده گان  آراى  در  جعل کارى  و  تقلب 
تقابل  و  رویارویی  سمت  به  را  کشور  و  زدند 
سوق دادند. اگر در آن زمان، یک طرِف انتخابات 
از خود سعۀ صدر و شکیبایی نشان نمی داد و 
جامعۀ جهانی وارد معضل به وجود آمده نمی شد، 
درگیرى هاى  صحنۀ  نه تنها  افغانستان  امروز 
تمامیت خواه و خشونت طلب می بود  گروه هاى 
که معضِل دیگرى به نام »جنگ داخلی« نیز در 

میان شهرونداِن افغانستان به وجود می آمد. 
و  موشکافی  دقیق  گونۀ  به  مشکالت  این  اگر 
و  می رسیـم  نتیجه  یک  به  شوند،  کالبدشکافی 
آن هم: کارِ کمیتۀ گزینِش اعضاى کمیسیون هاى 
انتخاباتی است! به همین دلیل کارِ کمیتۀ گزینش 
از اهمیِت زیاد برخوردار است و از همین حاال 
آینده  انتخابات  نخسِت  خشِت  است  قرار  که 
گذاشته شود، باید این کار با مسوولیت و دغدغۀ 
کسانی  بازهم  این که  در  گیرد.  صورت  کامل 
بخواهند در فهرست کمیتۀ گزینش اعمال نفوذ 
کنند، جاى شک باقی نیست. شرایط افغانستان 
گروه هاى  و  می دهد  میدان  فضایی  چنین  به 
مختلف و به ویژه کسانی که در قدرت هستند، 

تالش می ورزند که افراد مورد اعتمادِ خود را در 
رهبرى انتخابات آینده ببینند. 

و  من«  »گروه  نفع  به  انتخابات  این که  از  ترس 
سیاست مداراِن  همواره  نباشد،  من«  »حزب 
افغانستان را نگران کرده است. متأسفانه فضاى 
چنبرۀ  در  هنوز  افغانستان،  فرهنگی  و  سیاسی 
احساساِت قومی و تبارى است و قدرت در سایۀ 
مناسباِت غیردموکراتیک شکل می گیرد، هرچند 
که سازوکارهاى دموکراتیک و 
آن ها  زمینه سازِ  مردم ساالرانه 
استند. این مسأله باعث می شود 
روپوشی  فقط  ملی،  منافع  که 
قومی  و  تبارى  عواطِف  براى 
این  در  کس  هیچ  کند.  ایجاد 
که  نمی کند  اعتراف  مناسبات 
احساساتی  چنین  دست خوش 
کار،  نتیجۀ  و  رفتار  اما  است، 
عماًل در خدمت این احساسات 
از همین  رو کارِ  قرار می گیرد. 
و  حیاتی  بسیار  گزینش  کمیتۀ 

جنجالی می باشد. 
گزینش  کمتیۀ  در  که  کسانی 
این بار  گرفته اند، دست کم  قرار 
باید احساسات و عواطِف خود 
را پشت درهاى کمیتۀ گزینش 
ملی  با روحیۀ  و  بگذارند  باقی 
بنیادین  حرکِت  یک  سمت  به 
آینده  انتخاباِت  بردارند.  گام 
گزینش  کمتیۀ  دست هاى  در 
قرار دارد و این کمیته است که 
می تواند سرنوشِت انتخاباِت بعدى را مشخص 
کند. اگر به فهرست کمتیۀ گزینش، افراد داراى 
صالحیت هاى الزم براى انتخابات راه پیدا کنند، 
بدون شک اعتماد مردم دوباره به انتخابات اعاده 
می شود و زمینه براى برگزارى انتخاباِت شفاف 
البته  شد.  خواهد  مساعد  کشور  در  عادالنه  و 
ارباباِن  زیرا  است.  محتمل  کاماًل  نیز  آن  عکس 
قدرت از همین حاال دست و آستین باال زده اند 
کمیتۀ گزینش  فهرست  به  که  و تالش می کنند 
کسانی راه یابند که مورد باور و اعتمادِ خودشان 

قرار دارند. 
از  بیشتر  قدرت، وضعیِت خودش  ارباب  براى 
دلیل  همین  به  است.  مطرح  کل  یک  وضعیِت 
باید با دقت و بیدارى، روند کار کمیتۀ گزینش 
کسانی  دسِت  از  را  فرصت  و  کرد  نظارت  را 
که می خواهند در کار این کمیته دخالت داشته 
می تواند  زمانی  آینده  انتخاباِت  گرفت.  باشند، 
که  گیرد  قرار  مردم  پشتیبانی  و  حمایت  مورد 
داراى  و  باصالحیت  افراد  انتخابات  مسووالِن 
تجربۀ  که  گذاشت  نباید  باشند.  ملی  روحیۀ 
بارِ  گذشته  سال  جمهورِى  ریاست  انتخابات 
بحران  به سمِت  افغانستان  و  تکرار شود  دیگر 
انتخابات  اندازۀ  به  پارلمانی  انتخابات  برود. 
ریاست جمهورى داراى اهمیت است و فرصِت 
به  بعدى  پارلماِن  که  می کند  فراهم  را  تازه یی 
مراتب از دو پارلماِن گذشته از کارآیی بیشترى 

برخوردار باشد.  
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به تازه گی وزارت اقوام و قبایل گفته است که به جواناِن آن طرِف 
دیورند یعنی به پشتون هاى پاکستان، بورس هاى تحصیلی فراهم 
می کند. وزارت اقوام و قبایل این کار را از وظایِف دولت دانسته 
و اشاره کرده است که از بورس هایی که به افغانستان اختصاص 
داده می شود، باید به نفِع جواناِن دو طرِف خط دیورند استفاده 

کرد. 
این سخنان نکاِت زیادى براى مطرح شدن دارد، اما کوتاه تریِن آن 
این است که وزارت اقوام و قبایل و در کل، حکومت افغانستان 
بر  را  چشم  که  عشقی  بی حاصل اند؛  و  یک طرفه  عشقی  درگیِر 
و  جلوه  را  موهوم  دورهاى  و  کرده  کور  نزدیک،  واقعیت هاى 

جمال می دهد.
تخصیص بورسیه هاى تحصیلی به جواناِن آن طرِف دیورند یا به 
جوانان پاکستانی، نشان از ناسیونالیسِم مفرِط قومی در افغانستان 
دارد که از دهه ها به این سو از تبعاِت بسیار ناگوارِ آن می سوزیم. 
دولت افغانستان از طریِق وزارت اقوام و قبایل می کوشد که از 
میان پشتون هاى پاکستان براى خود هواخواه جلب کند و در این 

میان، حق جواناِن مستحِق این کشور را به باد می دهد. 
مسلمًا اگر قرار باشد که ما پشتون هاى پاکستان را از افغانستان 
باید  آنان را حمایت کنیم،  دانسته و یا محِض پشتون بودن شان 
عیِن برنامه را در کِل این جغرافیا در نظر بگیریم و تاجیک هاى 
تاجیکستان و فارس هاى ایران را به دلیل زبان و ریشۀ مشترک شان 
و  زبان  به دلیل  نیز  را  ازبکستان  ازبک هاى  و  تاجیکاِن کشور،  با 
ببینیم و  افغانستان به همین چشم  ازبکاِن  با  هویِت مشترک شان 

عیِن خدمات را به آنان عرضه کنیم. 
اما تجارب نشان می دهند که پالیسی معطوف به پاکستاِن دولت 
با واقعیت هاى  پیشین، هرگز  آقاى غنی، کرزى و حکومت هاى 
پاکستان  پشتون هاى  مسلمًا  ندارد.  و  نداشته  همخوانی  موجود 
نمی پیوندند؛  افغانستان  به  حرکت هایی  چنین  با  عنوان  هیچ  به 
صدارِت  دورۀ  در  به ویژه  ـ  گذشته  سال  شصت  در  چنان که 
داوودخان با آن همه پشتون خواهی ـ این کار را نکردند؛ و مطمینًا 
اگر شصت ساِل دیگر هم دولت افغانستان از این شیرین کارى ها 
نشان بدهد، این »بارِ کج« یا »عشِق یک طرفه« به منزل نمی رسد. 
نخست به این دلیل که جمعیِت پشتون هاى پاکستان بیشتر از ُکِل 
افغانستان  اکثریت هرگز زیر چتِر  این  افغانستان است و  نفوِس 
گردآمدنی نیست. دوم این که از گذشته تا حال، امکانات و رفاهِ 
بیشترى براى پشتون ها در پاکستان مهیا بوده و افغانستان از همان 
روزِ اوِل داعیۀ پشتون خواهی اش، به دلیل ضعف و عقب مانده  گی ِ 
مفرط، همواره مایۀ ننِگ پشتون هاى آن سوى دیورند بوده است. 
به  موفق  چنان  پاکستان  نیرومند  حکومِت  این که  هم  سوم  و 
حکومت  و  نظام  ساختارِ  در  خود  پشتوِن  جامعۀ  جلب وجذِب 
شده که هم اکنون بخِش قابِل توجهی از جنراالن و نظامیاِن وفادار 
به آرمان ها و اهداِف پاکستان و آى اس آى را پشتون هاى پاکستانی 

تشکیل می دهند.
با توجه به این نکات، این سوداى دولت هاى افغانستان از بنیاد 
باطل بوده و سوز و گدازِ دولِت فعلی نیز در این وادى، بی ثمر و 
مصداِق عشِق یک طرفه یی  خواهد بود که یک  طرف هستِی خود 
پرپر  ندارد و  به آن  التفاتی  برباد می دهد و طرِف دیگر هیچ  را 

شدِن هواخواهش را با بی رغبتی تماشا می کند!  
پیشنهاد ما به دولت وحدت ملی این است که از تاریخ معاصر 
افغانستان، از سرنوشِت داوود خان و سایر حکامِ قوم گرا درس 
بگیرد و از این عشِق یک طرفه و بی بنیاد انصراف دهد و بیش از 
این، بودجه و امکاناِت گدایی شده از جهان را به پاى نظریه هاى 
ُمرده نریزد و این گونه در امور داخلِی پاکستان تشبث نکند. این  
اقدام هاى نابخردانه از یک طرف به تضییع سرمایۀ ملی می انجامد 
و از طرف دیگر به پاکستان جواز یا بهانۀ دشمنی و مداخله در 

امور افغانستان می دهد. 
به رسمیت نشناختِن مرز دیورند، فقط یک ادعاِى منقضی شده و 
مربوط به قرِن بیستم و دوران جنِگ سرد است که دیگر پروندۀ 
بین الملل مختومه به حساب می آید و در سطح ملی  آن در نظامِ 
آن  فرهیختۀ پشتون و غیرپشتون هواخواهِ  نیز هیچ سیاست مدارِ 
نیست. آقاى غنی شاید این ضرب المثل را بارها شنیده باشد که 
از  به تأسی  »چراغی که به خانه بسوزد، مسجد را صبر است«. 
این گزین گویه، بدون شک مستحق ترین افراد براى دریافِت این 
بورسیه هاى تحصیلی، آن جواناِن محروم و جنگ زدۀ مشرقی و 
جنوبی  ست که سایۀ ترور و خشونت سالیان سال آن ها را از درس 
و تعلیم دور نگه داشته و خطِر نفوذِ افکارِ داعشی و طالبانی به 
ذهن  هاى شان به شدت وجود دارد. در غیر آن، این شیرین کارى ها 
را که زیر  تاریک و خانۀ همسایه  را  )افغانستان(  خانۀ خودمان 
زنِخ ما دشمنانه کمین کرده، روشن می کند و در نهایت، ریش و 

بروِت خودمان را می سوزاند! 

عشِق یک طرفه!
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همين  به  است.  مطرح  كل  یک  وضعيِت  از  بيشتر  خودش  وضعيِت  قدرت،  ارباب  برای 
دليل باید با دقت و بيداری، روند كار كميتۀ گزینش را نظارت كرد و فرصت را از دسِت 
كسانی كه می خواهند در كار این كميته دخالت داشته باشند، گرفت. انتخاباِت آینده زمانی 
می تواند مورد حمایت و پشتيبانی مردم قرار گيرد كه مسووالِن انتخابات افراد باصالحيت 
و دارای روحيۀ ملی باشند. نباید گذاشت كه تجربۀ انتخابات ریاست جمهورِی سال گذشته 

باِر دیگر تكرار شود



محمداكرام اندیشمند
 سفر مجددِ رییس جمهور غنی روز پنجِم قوس 1394 
به مرکز والیت قندوز و تعین برخی مسوولیِن حکومتی 
در این والیت، نشان از نقش و اهمیِت قندوز در جنگ 
اهمیت  این  به  رییس جمهور  توجه  و  تروریستان  با 

در  بحث  قابل  اصلِی  پرسش  اما  دارد.  جایگاه  این  و 
به  قندوز،  سر  بر  رییس جمهور  اجراآِت  و  اقدامات 
تصفیۀ  و  قندوز  به  قانون  حاکمیِت  و  ثبات  بازگشِت 
این والیت از وجود تروریستان طالب برمی گردد؛ آیا 
هنوز  که  ـ  طالب  تروریستاِن  وجود  از  قندوز  والیت 
تهدید آن ها بر این والیت و مرکِز آن سایه افکنده است 

ـ تصفیه خواهد شد؟ 
رییس جمهور غنی در حالی رییس امنیت ملی قندوز 

را از وظیفه سبک دوش کرد که در سفر اوِل خود از او 
تقدیر به عمل آورد و به گردنش مدال آویخت. رییس 
براى سه  ترانسپورت را  جمهور در حالی وزیر فعلی 
هفته به عنوان والی قندوز گماشت که از زمان سقوط 
قندوز )6 میزان 1394( تا حال با افراد زیادى مصاحبه 
انجام داده و از آنان گزارش کار و نقشۀ راه به عنوان 
آن  از  یک  هیچ  اما  است.  خواسته  قندوز  آیندۀ  والی 
به اصطالح انگریزى«انترویو«شده گان که در حدود دو 

ماه را در بر گرفت، به کرسی والیت نرسیدند. 
امنیت  یا مکافات و مجازاِت رییس  تنبیه و  تقدیر و   
ضعف  از  نشان  حکومتی،  پست  یک  در  قندوز  ملی 
اطالعاتی و تحلیلی دارد و عدم گزینش و توظیف والی 
قندوز در این زمان طوالنی، پهلوى دیگِر این ضعف را 
می نمایاند. عدم توظیف و تقرر والی قندوز دو ماه پس 
از سقوط این شهر به عنوان فرد اول دولت در والیت 
حاکمیت  اِعمال  در  رییس جمهور  نمایندۀ  و  قندوز 
دولتی، زمان را به عنوان عنصِر مهم و نقش آفرین در 
جنگ و امور نظامی در اختیار طالبان قرار داد. افزون 
بر آن که این ضعف، اعتماد و بی باورى مردم را نسبت 
سریع  اقدام  در  رهبرى حکومت  و  مدیریت  نحوۀ  به 
و به موقع در جهت اعادۀ ثبات و ادارۀ سالِم قندوز با 

تعیین و تقرر والی عمیق تر ساخت. 
جنگ جویان و تروریستاِن طالب با بسیارى از امکاناِت 
نظامی و غیرنظامی که از تصرف شهر قندوز به دست 
و  قندوز  والیت  ولسوالی هاى  در  هنوز  بودند،  آورده 
حومه هاى شهر قندوز به سر می برند. آن ها در این دو 
خود  نیروهاى  سازمان دهی  براى  کافی  فرصِت  ماه 
داشتند. عوامل مختلفی که زمینه هاى سقوط قندوز را 
آیا  باقی ست.  همچنان  بود،  کرده  فراهم  طالبان  براى 
دومین سفر رییس جمهور به قندوز و توظیف والی سه 
برمی گرداند  این والیت  به  را  اعتماد  ثبات و  هفته یی، 
و موجب تصفیۀ قندوز از تروریستان طالب می شود؟ 

ایجاد  به  منجر  کانادا،  در  تازه  سیاسِی  تحوالت 
فرصت هاى جدید همکارِى حکومِت این کشور با 

کشورهاى نیازمنِد جهان شده است. 
شکست حزب محافظه کار به رهبرى استیفن هارپر در 
کانادا و پیروزى لیبرال ها به رهبرى جستن ترودو در 
ماه گذشتۀ میالدى، فرصت هاى تازه یی را براى تجدید 
روابط کشورها با کانادا مساعد ساخته و سفرهاى تازۀ 
صدراعظِم جواِن کانادا به چندین کشور از جمله ترکیه 
و بریتانیا، نشان می دهد که کانادا در تالش بازگشایی 

صفحۀ تازه یی از روابط با دنیاى بیرون است. 
کابینۀ جدیِد کانادا به تاریخ چهارم نوامبر یعنی کمتر 
براى  و  کرد  یاد  وفادارى  سوگند  قبل،  ماه  یک  از 
نخستین بار مریم منصف، یک کانادایی افغانستانی تبار 
وزارت  کرسی  به  کابینه،  مسلماِن  عنوان عضو  به  نیز 

نهادهاى دموکراتیِک این کشور تکیه زد. 
کشورهاى  تماس  تازۀ  موج  از  کانادایی  رسانه هاى 
خبرهاى  کانادا  جدید  حکومت  با  جهان  مختلف 
که  کشورهایی  میان  این  در  کردند،  پخش  را  زیادى 
اقتصادى و تخنیکی کانادا سود  همواره از کمک هاى 
با حکومت جدید  تا  اند  بیشتر تالش کرده  اند،  برده 
با  میان،  این  در  اما  بسازند.  برقرار  را  تازه یی  روابط 
حکومت  کار  به  آغاز  از  ماه  یک  به  نزدیک  گذشت 
جدید، دستگاه دیپلماتیک افغانستان هیچ تحرکی براى 

برقرارى چنین تماسی هایی نداشته است. 
کانادا  لیبراِل  حزب  فعاالن  از  یکی  اچکزى  مسعود 
گفت: »تا کنون هیچ تماسی در سطح باالى حکومت 
افغانستان با حکومت کانادا برقرار نشده و حتا افغانستان 
به  بخشیدن  تحرک  براى  نیز  را  خود  جدید  سفیر 

دیپلوماتیک  روابط 
نکرده  معرفی  کانادا،  با 

است.«
افغانستان  سفارت  اچکزى،  آقاى  گفتۀ  به 
در اوتاوا فقط یک پیامِ تبریکیه به مناسبِت آغاز به کاِر 
ارسال  خارجه  وزارت  به  کانادا،  در  جدید  حکومت 
کرده است و تماس هاى فعاِل دیپلماتیکی براى تقویت 

روابط افغانستان با کانادا وجود نداشته است. 
وحدت  حکومت  تأسیس  از  کوتاهی  مدت  از  پس 
ملی در افغانستان، وظیفۀ شام الل بتیجا به عنوان سفیر 
افغانستان در اوتاوا ختم گردید و وزارت خارجه در 
معرفی  به عوض وى  را  تازه یی  کنون چهرۀ  تا  کابل 

نکرده است. 
این  به  خورشیدى   1349 سال  از  کانادا  و  افغانستان 
تحوالت  آن که  با  اند،  داشته  دیپلماتیک  روابط  طرف 
بود  باعث شده  افغانستان در چندین دهۀ گذشته  در 
تماس هاى  تازۀ  موج  اما  گردد،  مختل  روابط  این  تا 
صفحۀ  خورشیدى،   1380 سال  از  پس  دیپلماتیکی 

جدیدى در روابط کانادا با افغانستان ایجاد کرد.
قندهار و  کانادا در والیت  نظامی  نیروهاى  مأموریت 
کمک هاى این کشور در عرصه هاى مختلف بازسازِى 
ویرانه هاى ناشی از جنگ، میزان تماس هاى دیپلماتیکی 
را در جریان بیشتر از یک دهۀ گذشته نیز افزایش داده 
بود. اما در این میان دیده می شود که حکومت وحدت 
صحنۀ  به  که  است  نتوانسته  هنوز  افغانستان  در  ملی 
بردارد. ضعف  گام  جهان  عمدۀ  کشورهاى  با  روابط 
ضعِف  نشانۀ  کانادا،  با  افغانستان  دیپلماتیک  روابط 
مدیریت در دستگاه تنظیم روابط دیپلماتیِک افغانستان 

با جهان شمرده می شود. 
در جریان حداقل نیم دهۀ گذشته، جهت و یا تمرکز 
دیپلماتیکِی افغانستان بیشتر متوجه مسالۀ تأمین روابط 
در  پاکستان  و  هند  منافع  توازن  حفظ  و  پاکستان  با 
افغانستان بوده است. این مسأله تا حد زیادى جریان 
دیپلماسی فعاِل افغانستان را از مسیر اصلِی آن منحرف 
کرده و پاکستانی ها نیز با زیرکی و مصروف نگه داشتن 
حکومت افغانستان، توانسته اند بدنۀ اصلِی تالش هاى 

دیپلوماتیک کشور را فلج بسازند. 
به  دیگر  زماِن  هر  از  بیشتر  که  جنگ زده  افغانستاِن 
بایستی  دارد،  نیاز  جهان  کشورهاى  با  روابط  تقویت 
از هر فرصت و امکان براى تقویِت ساختارهاى نظام 
و تقویت زیربناها به ویژه تأمین امنیت استفاده بکند. 

موسوم  داعش  تروریستی  گروه  فعالیت هاى  افزایش 
که  است  داشته  وا  نیز  را  کانادا  اسالمی،  خالفت  به 
با جریان هایی که به مبارزه با این گروه برخاسته اند، 
ترکیه و  به  کانادا در سفر  نماید. صدراعظم  همکارى 
دیدار با رهبران جهان گفت که کانادا در زمینۀ مبارزه 
با این گروه، از امکاناِت بیشترى استفاده خواهد کرد. 

روزافزوِن  فعالیت هاى  از  حاضر  حال  در  افغانستان 
یک  می برد،  رنج  طالبان  تروریستی  گروه  و  داعش 
می تواند  کانادا  جدیِد  حکومِت  با  فعال  دیپلماسی 
با  جدى تر  مبارزۀ  زمینۀ  در  را  تازه یی  کمک هاى 

گروه هاى تروریستی فراهم نماید. 
کانادایی ها در زمینۀ آموزش نیروهاى امنیتی افغانستان 
عالقه مندى فراوانی دارند، حکومت قبلی کانادا کمک 
سه صدوسی میلیون دالرى را به هدف آموزش نیروهاى 
تا سال  به تصویب رسانده است که  افغانستان  امنیتی 

2017 میالدى در اختیار افغانستان قرار داده می شود. 
عنوان  به  که  کانادا  دفاع  وزیر  سنگ  سجن  هرجیت 
فرمانده بخشی از نیروهاى کانادایی در والیت قندهار 
ایفاى وظیفه کرده است، شناخِت کافی نیز از چالش هاى 
امنیتی و چه گونه گی ارایۀ کمک به ساختارهاى نظامی 
تماس  حتا  و  دیپلماتیک  تماس هاى  دارد.  افغانستان 
وزارت دفاع افغانستان با وزارت دفاع کانادا می تواند 
امنیتی  نیروهاى  به  را  کانادا  نظامی  کمک هاى  میزان 
افغانستان بیشتر بسازد و آن ها از فرصت هاى تازه یی که 
کانادایی ها  در اختیار کشورهاى جهان قرار می دهند، 

سود خواهند برد.
دموکراتیک  نهادهاى  »وزارت  دیگر، رهبرى  از سوى 
افغانستان  دارد،  قرار  منصف  مریم  اختیار  در  کانادا« 
و  دموکراسی  زمینه هاى  در  که  دارد  زیادى  نهادهاى 
وزارت  با  روابط  تأمین  می کنند،  کار  مردم ساالرى 
جلب  زمینۀ  می تواند  کانادا  دموکراتیِک  نهادهاى 
کمک ها و فراهم آورى امکانات تبادِل تجارب را میان 

افغانستان و کانادا، تشدید بخشد. 
اختالفاِت  بلنِد  سطح  موجودیت  که  می رسد  نظر  به 
درونِی حکومت وحدت ملی در زمینۀ تعیین سفراى 
افغانستان در خارج و ُکنـدى در زمینۀ جهت دادن به 
فعالیت هاى دیپلماتیکی، منجر شده است که در برخی 
به  افغانستان  از  بیرون  در  مهره هاى ضعیف  موارد  از 
عنوان سفیر و دیپلمات مقرر شوند و در نتیجه، تحرکی 
نیاید  میان  به  دیپلماتیک  واقعِی  تماس هاى  زمینۀ  در 
نیز  کمک ها  دریافت  براى  شده  فراهم  فرصت هاى  و 

هدر برود. 
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محبوبه عطایي
حسابيرژيمگرفتهايد؟

که  کالري هایي  میزان  تنها  که  کنیم  تکرار  باید  بازهم 
نمي کند.  سالم  و  را خوش اندام  مي کنید، شما  دریافت 
اگر به خاطر الغر کردن، با همۀ چربي ها بیگانه شده اید 
و حتا روي ساالدتان روغن زیتون هم مي ریزید و اگر 
پروتیین را از رژیم تان حذف کرده اید، باید منتظر بزرگ 

شدن شکم تان هم باشید. 
 سعی کنید از شیوۀ مهندسی معکوس استفاده کنید و با 
خوردن همۀ غذاهاى متنوع از چاقی هم به دور باشید. 
تنوع غذایي را در رژیم تان حفظ کنید و به جاي حذف 
یک ماده، میزان آن را کم کنید. اگر با کمک متخصص 
تغذیه رژیم گرفته  باشید، مي بینید که حتا به شما اجازۀ 
پیتزا در هفته را هم مي دهد و هیچ  خوردن چند تکه 
چیز را از سفرۀ شما حذف نمي کند. حسرت پیتزا را به 
دل تان نگذارید و در مصرف همۀ مواد غذایی اعتدال و 

میانه روى را  رعایت کنید.
کمک  با  خوددرماني،  جاي  به  است  الزم  هم  شما 
تحمل  بدون  کنیدـ  تالش  شدن  الغر  براي  متخصص 
تناسب مواد غذایي در رژیم تان.  با حفظ  گرسنه گی و 
گذشته از این، با پروتیین قهر نکنید و هر روز حداقل 

25 گرم پروتیین میل کنید. 

مراقبروانتانباشيد
اگر افسرده گي و اضطراب زنده گي را براي تان سخت 
شکم تان،  چربي هاي  کردن  کم  به خاطر  تنها  نه  کرده، 
بلکه براي داشتن زنده گي بهتر سراغ متخصصان بروید.

اگر  مي بینید؟  خودتان  در  را  افسرده گي  نشانه هاي 
نکنید.  تعجب  بودن تان  شکم گنده  از  است،  این طور 
محققان مي گویند آدم هاي افسرده بیشتر ممکن است به 
چاقي شکمي دچار شوند، چرا که به احتمال بیشتري 
از فعالیت هاي ورزشي پرهیز مي کنند و عادات تغذیه یی 

نامناسبي دارند که به سالمت آن ها آسیب مي زند. 
در سوزاندن  بدن تان  کنید،  آشتي  کردن  ورزش  با  اگر 
چربي هاي زایدي که دور شکم شما جا خوش کرده اند، 
ترشح  به  کردن  ورزش  این،  از  گذشته  مي شود.  توانا 
نشانه هاي  و  مي شود  و  کرده   کمک  بدن تان  در  سروتونین  هورمون  بیشتر 
افسرده گي تان را هم محو مي کند. اما اگر افسردگي توان هیچ کاري را براي تان 

باقي نگذاشته، حتمًا به روان پزشک یا روان شناس مراجعه کنید.
نه تنها افسردگي، بلکه اضطراِب باال هم مي تواند شکم شما را چاق و بدُفرم کند 
و خطر ابتالي تان به بیماري هایي مثل مشکالت قلبي و دیابت را هم باال ببرد. 
محققان مي   گویند اضطراب میِل هله هوله خوري و دریافت کالري بیشتر را در 

شما باال مي  برد.
پیاده روي  استرس،  براي کم کردن  کارها  از ساده ترین  یکي  محققان مي گویند 
سریع و هر روزه است، اما اگر چنین راهکاري از مشکل شما کم نکرد، با یک 
متخصص مشورت کنید. شاید شما براي از بین بردن اضطراب تان به جلسات 

روان کاوي یا مصرف دارو نیاز داشته باشید.

وسطا  قرون  در 
مستقیم  به طور  حکومت ها 

این که  یا  می شدند  تعیین  کلیسا  و  پاپ  توسط 
حکومت هاى اروپایی مجبور بودند که به نحوى 
تأیید کلیسا را کسب کنند. دلیل آن هم این بود 
امپراتورى یی  بازماندۀ  فئودالی  قلمروهاى  که 
بود که مسیحیت را پذیرفته بود و براى تبلیغ و 
اشاعۀ آن تالش می کرد. به عبارت دیگر، نوعی 
حکومت  و  فئودالی  زنده گی  بین  قوى  پیوند 

فئودال ها و کلیسا وجود داشت.
اشرافیت  برابر  در  مستقل  شهرهاى  که  زمانی 
با  مقابله  با  هم زمان  گرفتند،  شکل  فئودالی 
اشرافیت فئودالی، شهرها با کلیسا نیز به مبارزه 
به  یک سو  از  کلیسایی  عقاید  زیرا  برخاستند؛ 
عقایدى تبدیل شده بود که اشرافیت فئودالی را 
تأیید می کرد و از سوى دیگر، با مال اندوزى و 

دنیاطلبی بورژوا مخالف بود.
راه  نیز  عقاید  عرصۀ  در  بورژوازى  این رو  از 
این  کرد؛  جدا  گذشته  اشرافیِت  از  را  خود 
زمینه را رنسانس فراهم کرد. رنسانس با داعیۀ 
بازگشت به دورۀ طالیی روم، نگاهی منفی به 
اضمحالل  عامل  را  آن  زیرا  داشت؛  مسیحیت 
برابر نگاه  قدرت روم می دانست. هم چنین در 
منفی کلیسا به دنیا، کار، جسم، قدرت این دنیایی 
و به طورکلی دنیا و انسان، رنسانس نگاه مثبت 

به این امور را تبلیغ می کرد.
و  داشت  خدایی  مبنایی  قباًل  که  هم  حکومت 
آن  باید  زمین  در  خدا  نمایندۀ  عنوان  به  پاپ 
را تأیید می کرد، مبنایی انسانی و دنیایی یافت. 
حکومت ها به نماینده گی از ملت و مردم ـ نه 
به نماینده گی پاپ ـ قدرت را کسب و اعمال 

می کردند.
استعمار

با بورژوازى شکل  حکومت هایی که در پیوند 
و  بازرگانان  تأثیر  تحت  عمدتًا  بودند،  گرفته 
از  اولیه  مواد  تهیۀ  و  تجارت  به  صنعت گران 
مناطق دیگر، متوجه جوامع و قلمروهاى دیگر 

شدند.
اروپایی ها زمانی که پا از قارۀ اروپا بیرون نهادند، 
شاهان  که  صلیبی  جنگ هاى  دورۀ  برخالف 
فئودال و فئودال ها به لشکرکشی  می پرداختند، 
بیشتر در قالب کاروان هاى تجارى ـ نظامی 
سرزمین هاى  کشف  صدد  در 
جدید دست یابی به 

ثروت هاى 
هند  افسانه یی 

چین  گران قیمت  کاالهاى  و 
برآمدند، نتیجۀ این سفرها کشف سرزمین هاى 
جدید و بعدها استعمار قلمروهاى دیگر بود.

و  هسپانیه  استعمارگر  کشورهاى  نخستین 
به  را  خود  جاى  به زودى  اما  بودند،  پرتگال 
و...  فرانسه  انگلیس و  بعد  هالند و  کشورهاى 
حکومت هاى  که  بود  این  آن هم  علت  دادند. 
هسپانیه و پرتگال ساختارى شبیه امپراتورى ها 
داشتند، درحالی که هالند و انگلیس کشورهایی 
)بورژوا(  شهرى  نیروهاى  آن ها  در  که  بودند 

رشد بیشترى پیدا کرده بودند.
زمانی که ثروت قلمروهاى دیگر تحت عنوان 
استعمار غارت شد و به کشورهاى اروپایی انتقال 
یافت، کشورهایی چون پرتگال و هسپانیه این 
ثروت بادآورده را هم چون امپراتورى ها عمدتًا 
صرف ساختن کاخ ها و تجهیز بیشتر نیروهاى 
درآوردند؛  گنج  به صورت  و  کردند  نظامی 
درحالی که در انگلیس این ثروت غارت شده در 
شهرهایی که زنده گی خود را از طریق تجارت 
و صنعت می گذراندند، صرِف رشد صنعت شد 
و در نتیجۀ رشد صنعت، آن چه از آن به عنوان 

انقالب صنعتی یاد می شود شکل گرفت.
صنعت به نوبۀ خود توانایی این نوع جوامع را 
می داد  افزایش  بیشتر  قلمروهاى  تصرِف  براى 
این  مراکز  به  بیشتر  ثروت  انتقال  امر،  این  و 
ترتیب،  این  به  می ساخت.  ممکن  را  کشورها 
هر روز بر قلمرو حکومت هاى اروپایی افزوده 

می شد.
بورژوازیوانقالبصنعتی

جامعۀ اروپایی در قرن هیجدهم میالدى به دو 
دلیل مستعد پذیرش تغییر و تحوالت بنیانی و 

ساختارى بود:
نخست این که استعمار ثروتی عظیم براى این 
آن  وجود  با  که  بود  آورده  ارمغان  به  جوامع 
می توانستند به هرگونه سرمایه گذارى و فعالیت 

سودآور دست بزنند.
عقیدتی  و  فرهنگی  زمینۀ  رنسانس  این که  دوم 
خاص را پدید آورده بود و مردم را به تالش 
هرچه بیشتر براى تسخیر طبیعت و تغییر وضع 

موجود برمی انگیخت.
امپراتورى  زوال  پی  در  که  بورژوا  طبقۀ 
رنسانس  نهضت  ظهور  و  روم 
شامل  گرفت،  شکل 

صنعت گران ـ پیشه وران 
اشراف  با  نه  و  بود  تجار  و 

زمین دار قرابتی داشتند و نه در ردیف رعایا 
بودند.

و  اقتصادى  قدرت  زمان،  مرور  به  طبقه  این 
و  آوردند  به دست  را  سیاسی  قدرت  سپس 
مهمی  نقش  اروپایی،  جوامع  تحول  سیر  در 
را بازى کردند. انقالب صنعتی که در پی این 
تحول شکل گرفت، در آغاز با ابداعات بسیار 
سادۀ صنعت گران ُخرده پا آغاز شد. به تدریج، 
همین قدم هاى کوچک زمینه را براى برداشتن 

گام هاى بزرگ آماده کرد.
مهم  پیامد  که  حمل ونقل  هزینه هاى  کاهش 
تجارت  و  ارتباط  شد  سبب  بود،  روند  این 
قطب  دو  به ویژه  مختلف  سرزمین هاى  بین 
مسلط و زیر سلطه سریع تر و آسان تر صورت 
به  بخشیدن  رونق  سبب  به  ارتباط  این  گیرد. 
براى  و  سازنده  اروپا  براى  تولیدى،  بازارهاى 
بود  ویران گر  و  مخرب  سلطه،  تحت  ممالک 
استثمار  و  استعمار  روى  به  سو  گام ها  این  و 

کشورهایی بود که هنوز در پی سنت ها بودند.
توسعه یافته  کشورهاى  بین  موجود  شکاف 
در  و  اتفاقی  طور  به  توسعه،  حال  در  و 
و  مورخان  است.  نیامده  وجود  به  کوتاه مدت 
پژوهش گران معتقدند که مسالۀ توسعه یافته گی 
و توسعه نیافته گی و فاصلۀ موجود میان جوامع 
تاریخی  ریشه یی  توسعه نیافته،  و  توسعه یافته 
قرن  چند  به  باید  آن،  یافتن  براى  که  دارد 
به  امپراتورى ها  که  زمانی  کرد.  رجوع  گذشته 
هنوز  نهادند،  گام  خود  کشورهاى  از  خارج 
دیگر  عرصه هاى  در  متعددى  امپراتورى هاى 
اروپایی  حکومت هاى  که  داشت  وجود  جهان 
نداشتند.  را  آن ها  با  نظامی  رویارویی  توانایی 
نوع  این  با  اروپایی ها  برخورد  کلی  جهت 
جوامع این بود که به نحوى امکان تجارت در 
شرایطی که به نفع بازرگانان و تولیدکننده گان 
عنوان  با  آن  از  که  شود  فراهم  باشد،  اروپایی 

تجارت تعرفه یی یاد می شود.
حمله هاى  از  اروپایی  کشورهاى  راه  این  در 
محدود نظامی یا تهدید به آن، نفوذ در حکومت 
روابط  حتا  یا  آشوب  ایجاد  امپراتورى ها، 

مسالمت آمیز استفاده می کردند.
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هادی ميران
آیندۀ اسالم سیاسی، بحثی پیچیده و در عین حال بسیار مهم 
بین الملل  نظام  در  نگرانی جدى  عنوان یک  به  که  می باشد 
توجه کثیرى از سیاست گذاران، کارشناسان و دین پژوهان را 
الگوهاى رفتارِى  از آن جا که  به خود معطوف کرده است. 
اسالم سیاسی در عصِر ما با کشتار و خشونت گره خورده 
است، آیندۀ اسالم سیاسی تهدیدى فزاینده براى امنیت نظام 
از  قرائتی  به  سیاسی  اسالم  می گردد.  محسوب  بین المللی 
دین اسالم اطالق می گردد که از آموزه هاى دینی به عنوان 
رویکرد ایدیولوژیک در تعامل با پدیده هاى پیرامونی استفاده 
می کند. در عصر ما اسالم سیاسی، شناسۀ رفتارِى جریان هاى 
بر  مبتنی  نظام سیاسِی  استقرار  دانسته می شود که  اسالم گرا 
قراردادهاى عصر پیامبر اسالم )ص( را گره گشاى معضالت 
و مشکالِت جامعۀ بشرى دانسته و سایر انگاره هاى فلسفی 
اخوان المسلمین،  نظیر  گروه هایی  می شمارند.  مردود  را 
القاعده،  بین المللی  سازمان  جهادى،  سلفیت  حزب التحریر، 

تندرِو  گروه هاى  سایر  و  بوکوحرام  داعش،  طالبان، 
سیاسی  قدرت  به  یافتن  دست  به هدف  که  اسالمی 
سیاسی  اسالم  رفتار  و  نگرش  مروج  می جنگند، 
شناخته می شوند که تطبیق احکام شرعی دین اسالم 
را پاسخ نیازمندى هاى جامعه می دانند. اسالم سیاسی 
دست یافتن به قدرت را از واجبات شرعی  می داند و 
از همین رو استفاده از خشونت را براى دست یافتن 
به قدرت، جایز می شمارد. در این جستار اما سعی بر 
آن شده است که با پرداخِت مختصر و نگاه اجمالی به 
پیشینۀ اسالم سیاسی، ترویج اسالم سیاسی، رویاهاى 
اسالم سیاسی و فرایند آن، آیندۀ این پدیده را از هالۀ 
ابهام بیرون آورد و تصویر روشنی از آن در معرض 

خوانش قرار داد. 
پیشینۀ اسالم سیاسی

عصر  به  می توان  را  سیاسی  اسالم  تاریخی  پیشینۀ 
آن  که  زد  گره  )ص(  اسالم  پیامبر  سیاسی  زعامِت 
زمینۀ  مبارزه،  و  تالش  سال  سیزده  از  پس  حضرت 
قرانی  آموزه هاى  بر  مبتنی  سیاسی  نظام  یک  استقرار 
را در شبه جزیرۀ عربستان فراهم کرد. پیامبر اسالم  نه 
فقط آدرس نزول قرآن بلکه تنها مفسِر آیه هاى قران 
نیز بود که از آن، به عنوان قرارداد اجتماعی و یا قانون 
نافذ بر مناسبات اجتماعی استفاده صورت می گرفت. 
اسالمی  آموزه هاى  ایشان،  درگذشت  از  پس  اما 
قرائت پذیر گردید که قرائت جریاِن معتزله را می توان 
نخستین قرائِت متفاوت از قرائت مسلط از آموزه هاى 
اسالم دانست)1(. قرائت اعتزالی را به واصل ابن عطا 
نسبت داده اند که از حلقۀ درس استادش حسن بصرى، 
اعتزال جسته بود. جریان اعتزالی بر محوریت عقل و 
پدیده هاى  با  دین  آموزه هاى  تعامل  در  آدمی  منیِت 
مثابۀ  به  را  عقل  کارآمدى  و  داشت  تأکید  پیرامون 
منطقی ترین ابزار شناخت حقیقت در کانون توجه قرار 
داد و تبلیغ  کرد. اعتزالی ها بر این باور بودند که متون 

دینی فهم پذیرند و به همین دلیل، فهم کتاب و سنت به وسیلۀ 
عقل امکان پذیر می گردد. اعتزالی ها در اثر تالش هاى سخت 
و پیگیر، شرایطی را فراهم آوردند که در آن، عقل به عنوان 
منبع مستقِل تفسیر و تأویل آموزه هاى دینی، جایگاه بلندى 
کسب نموده و طرح فهم کالمِ خداوند در پرتو اصول عقل 
امکان پذیر گردد. به عبارت دیگر، آیه هاى قرآنی به گونه یی 
داشته  نیز همخوانی  عقلی  استدالل  با  که  تفسیر گردد  باید 
باشد)2(. نگرش اعتزالی هرچند که تأثیراِت بسیار شگرف 
قرائِت  براى سال هاى طوالنی  و  پیرامون گذاشته  بر محیط 
غالب دانسته می شد، اما سرانجام به حاشیه کشانیده شده و 
قرائت هاى مخالف با آن فرصت جوالنگرى یافتند. پس از 
و  میدان جوالنگرى  اسالمی  اندیشه هاى  و  تفکر  تاریخ  آن 
برخورد اندیشه هاى متفاوت قرار گرفت و سده ها گذشت تا 
اندیشمندانی مانند ابن سینا و فارابی سخت تالش ورزیدند 
تا با تکیه بر منطق ارسطو، خردگرایی و عقالنیت را به عنوان 
محور و بستِر تعامل و نگرش باورهاى دینی تبلیغ و ترویج 
نمایند. اما با ورود امام غزالی به جغرافیاى اندیشه هاى دینی، 
پروندۀ تفکر و خردگرایی در اسالم بسته شد و غزالی با تمام 
نیرو به قلع و قمِع تفکر خردگرا پرداخت. غزالی در حقیقیت 
را  او  بدین سان  پیراهِن دین کوتاه کرد و  از  را  دسِت خرد 
می توان آغازگر قرائت شخصی و غیرمدنی از دین دانست 
که آموزه هاى دینی را به زاویۀ ضمیر شخصی کشانید و آن را 
به عنوان ابزار رستگارى و نجات اخروى مورد بهره بردارى 
قرار داد و در عین حال، با قرائت هاى دیگر به میدان ستیزه 
بدین گونه  و  کرد  فلسفه  جایگزین  را  تصوف  غزالی  رفت. 
بر خردورزى نقطۀ توقف نهاد. همان گونه که غزالی شرایط 
گذار از خرد به تصوف را هموار کرد، پس از او شیخ االسالم 
تقی الدین ابوالعباس احمد ابن تیمیه حنبلی حرانی، شرایط 
او  که تالش هاى  آورد  فراهم  را  به سیاست  ایمان  از  گذار 
سیاست ورزى،  و  قدرت طلبی  ماهیت  با  را  سیاسی  اسالم 
رقم زد)3(. وى که با سپاهیان مغول نیز جنگیده بود، سعی 
ورزید که الگوى تازه یی از دیانت عرضه نماید که یک بُعد 
از ویژه گی اصلی آن، وفاداى به نص و بُعد دیگِر آن، جدل با 
فراز و فرود تاریخی سنت باشد. از همین رو آن چه که امروز 
تحقق  می شود،  یاد  وهابیت  و  دیوبندى  تفکر  نام  به  آن  از 
اسالم  که  می شود  دانسته  او  اندیشه هاى  و  طرح ها  عملی 
سیاسی را متن و محتوا می بخشد)4(. بدین  ترتیب، ابن تیمیه 
به  معطوف  سیاسِی  دیانت  مروج  و  بنیان گذار  را  می توان 
قدرت و سیاست دانست که با رجعت به نصوص، استقرار 
تفسیِر  عنوان  به  را  اسالمی  نصوص  بر  مبتنی  سیاسی  نظام 

ادبیات سیاسی جهان  از آموزه هاى دینی اسالم وارد  غالب 
کرد. 

ترويجاسالمسياسی
که  است  فقیه  نخستین  تیمیه  ابن  اشاره شد،  که  همان گونه 
در  درست،  و  بخشید  شمایل  و  شکل  را  سیاسی  دیانت 
بستر انگاره هاى اوست که نگرش وهابیت توسط محمد بن 
عبدالوهاب در جغرافیاى عربی و دیوبندیسم در محور شاه 
ولی اهلل دهلوى در شبه قارۀ هند قامت برافراشت. این وضعیت 
پرورشگاه مستعدى را براى تکثیر و ترویج سلفیِت جهادى 
پدید آورد و فرایندى که شاخۀ عربی آن به القاعده و شاخۀ 
دیوبندى آن به جریان هاى جهادى منطقه منجر گردید)5(. 
این نگرش در زمانی پدیدار می گردد که رویارویی بازیگراِن 
بازى هاى کالِن سیاسی و تعامل قدرت در جهان با استفاده از 
ابزارهاى مدرن مدیریت می شود. عالوه بر این، فرایند سقوط 
خالفت عثمانی عامل دیگرى در شکل گیرى و ترویج اسالم 
که  وقتی  فرضیه  این  مبناى  بر  که  می شود  دانسته  سیاسی 

حکومت عثمانی به عنوان نماد اقتدار سیاسی مسلمانان فرو 
پاشید، کثیرى از دین داراِن مسلمان دچار این نگرانی گردیدند 
که دین شان فاقد پشتوانۀ سیاسی شده است و دیگر قدرتی 
وجود ندارد که از قلمرو باورهاى دینی آنان حمایت کند. 
این نگرانی وضعیتی را پدید آورد که در آن برخی حلقات و 
جماعاِت دینی در تالش افتادند تا سازمان ها و جنبش هایی 
نظام سیاسی، مرجع  ایجاد  با  بتوانند  به وجود آورند که  را 
بعضی  گیرند.  قرار  مسلمانان  براى  مطمین  منبِع حمایتی  و 
جنبش  شکل گیرى  اسالمی،  جنبش هاى  تاریخ  محققین  از 
اخوان المسلمین و حزب التحریر را در راستاى همین هدف 
دست  آن ها  مشترِک  خاستگاه  که  می کنند  تفسیر  و  تحلیل 

یافتن به قدرت سیاسی می باشد)6(. 
پایان جنگ دوم جهانی و سلطۀ کمونیسم بر بخش مهمی از 
جهان، ساختار و جغرافیاى منافع سیاسی کشورهاى بزرگ 
را برهم زد و منظومۀ جدیدى از منافع سیاسی در ساختار دو 
بلوک شرق و غرب پدید آمد و بدین سان، نخستین سازه ها 
در  نهاد.  بنیان  بلوک  دو  میان  را  سرد  جنگ  گزاره هاى  و 
ابزار  عنوان  به  اسالم گرا  سیاسی  جریان هاى  موقعیت،  این 
موثر علیه کمونیسم، در دسِت سازمان هاى استخباراتی غرب 
افتادند و با استفاده از امکانات مالی غرب به خصوص ایاالت 
متحدۀ امریکا، رویاى استقرار نظام سیاسی مبتنی بر نصوص 
قرائت ناپذیر اسالم، در مرکز تالش ها و آرزوهاى گروه هاى 
اسالم گرا قرار گرفت. در چنین وضعیتی،  فرایند جنگ سرد، 
نبردگاه نظامی شرق و غرب مبدل کرد و  افغانستان  را به 
انکشاف این وضعیت فرصتی مناسبی را براى رشد، تکثیر 
و تمریِن مهارت هاى نظامی گروه هاى اسالم گرا پدید آورد 
که با استفاده از همین فرصت، جریان هاى اسالم گرا از تمام 
که  آن گاه  جستند.  شرکت  نبرد  این  در  اسالمی  کشورهاى 
پاى روس ها به افغانستان کشیده شد، دولت پاکستان به تمام 
سفارت خانه هاى خود در سراسر جهان، دستور داد که تمام 
جهاد  در  شرکت  متقاضیان  براى  را  مسافرتی  سهولت هاى 
روزنامۀ  از  نقل  به  نماید)7(.  فراهم  روسیه  علیه  افغانستان 
انگلیسی زبان مسلم چاپ پاکستان، حتا آموزگاران اسراییلی 
داوطبان  که  داشتند  قرار  امریکایی  آموزگاران  جمع  در  نیز 
از  نقل  به  آموزش می دادند.  را  افغانستان  شرکت در جنگ 
این روزنامه، سازمان استخبارات اسراییل تالش هاى وسیعی 
جنگ  در  شرکت  به  فلسطینی  اعراب  تا  انداخت  به راه  را 

افغانستان ترغیب شوند)8(. 
دول  توسط  اسالم گرا  گروه هاى  تشویق  و  تسلیح  تمویل، 
پیکرۀ  به یک  را  پایان جنگ سرد، اسالم سیاسی  غرب در 

برقرارى  رویاهاى  ترتیب،  این  به  که  کرد  تبدیل  پرتپش 
آبشخور  از  پیامبر  عصر  معیارهاى  بر  مبتنی  سیاسی  نظام 
و  تعذیه  امریکا  متحده  ایاالت  سخاوتمندانۀ  مساعدت هاى 
جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  سرانجام،  گردید.  تقویت 
شوروى و ورود جهادگران افغانستان به عرصۀ قدرت، اسالم 
از  بسیارى  متکثر سیاسی در  به عنوان واقعیت هاى  سیاسی 
که  یافت  جوالنگرى  قدرِت  افریقایی،  و  عربی  کشورهاى 
اسامه بن الدن و سازمان القاعده نماد این جوالنگرى شناخته 

می شوند. 
در  می شود،  یاد  آن  از  سیاسی  اسالم  نام  به  امروز  آن چه 
می باشد  قرائت ناپذیر  پنداره هاى  و  انگاره ها  مجموعۀ  واقع 
که به عنوان یک ابزار سیاسی در آوردگاه جنگ سرد رشد 
به  اکنون  آن،  تکامل  و  تحول  فرایند  و  یافت  بالنده گی  و 
یک منظومۀ پرتب وتاِب اعتقادى براى استقرار نظام سیاسی 

تبدیل گردیده است. 
روياهایاسالمسياسی

به  رجعت  نگرش،  نخستین  در  سیاسی  اسالم  رویاهاى 
عصر پیامبر اسالم و استقرار نظام سیاسِی مبتنی بر نصوص 
نصوص  رویاها،  این  منظومۀ  در  می گردد.  تعبیر  اسالمی 
اسالمی قرائت پذیر نمی باشند و بدون توجه به زمان و مکان، 
آن چه که پیامبر اسالم انجام می داد، معیار و ضابطۀ رفتار با 
پدیده هاى پیرامون قرار می گیرد و تطبیق فرامین عصر پیامبر 
می گردد.  تفسیر  مسلمان ها  و خوشبختی  زمینه ساز سعادت 
در منظومه رویاهاى اسالم سیاسی، تکثر اندیشه و پلورالیسم 
صنعت گراِن  و  بدعت گران  و  می شود  پنداشته  کفر  سیاسی 
اندیشه هاى متفاوت، کافران و خداستیزان پنداشته می شوند 
اسالم  رویاهاى  جغرافیاى  در  شوند.  زده  گردن  باید  که 
جوامع  همۀ  معضالِت  و  مشکالت  حل  کلید  سیاسی، 
و  می چرخد  اسالمی  نظام  انگشتان  سر  در  نشین،  مسلمان 
نظام اسالمی سعادت دنیوى و اخروى مسلمانان را تأمین و 
تضمین می کند. در رویاهاى اسالم سیاسی »و قاتلو هم حتی 
ال تکنو فتنه« چشم  انداز تعامل با دیگران را شکل می بخشد 
ما  همۀ مشکالت  راه حل  اسالم  یعنی  هوالحل«  »االسالم  و 
است، به عنوان نسخۀ حِل تمام مشکالت و معضالت جامعه 

تجویز می گردد)8(. 
فراينداسالمسياسی

آن چه که تا حال گفته آمد، اسالم سیاسی را به عنوان یک 
پارادایم فکرى، داراى پیشینۀ روشن، عوامل تکثیر و ترویج، 
براى دست یابی  تعریف شده که  داراى رویاهاى  و همچنان 
به آن جهاد را تجویز می نماید، در اکران می گذارد. در این 
بخش اما به فرایند اسالم سیاسی که در واقع همان تصویر 
آن  رفتارى  شناسه هاى  پی آیند  و  روانی  تأثیرات  احتمالی، 
خواهد بود، به اختصار پرداخته می شود تا چشم انداز روشنی 

به سوى آیندۀ اسالم سیاسی گشوده شود.
اسالم سیاسی با هدف دست یافتن به قدرت سیاسی و به 
منظور تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر قراردادهاى عصر پیامبر 
ابزار  یک  عنوان  به  آن  از  پس  و  کرد  اندام  عرض  اسالم 
موثر در بازى هاى استخباراتی جنِگ سرد مورد استفاده قرار 
گرفت و خود نیز به رشد و بالنده گی سرسام آورى نایل آمد. 
بلوک غرب و به خصوص ایاالت متحدۀ امریکا سهم بسیار 
برجسته در توسعه و ترویج اسالم سیاسی داشته است که 
هنوز هم امکانات قابل توجهی را براى تقویت جریان هاى 
رادیکال اسالمی در سوریه و بعضی ممالِک دیگر به مصرف 
اشکال  در  اکنون  تا  سیاسی  اسالم  برایند  اما  می رساند. 
آن  سیاسی  مدیریت  مدل  که  می باشد  رویت  قابل  مختلف 
در جغرافیاى تشیِع والیت فقیه و در جغرافیاى تسنن امارت 

خالفت  حاضر،  عصر  در  و  افغانستان  در  طالبان  اسالمی 
داعش در قلمرو عراق و سوریه شناخته می شود. کالبدشکافی 
طالبان و داعش این واقعیت را برجسته می سازد که اسالم 
سیاسی از یک پارادایم فکرى معطوف به سیاست و قدرت، 
راستاى  در  که  است  گردیده  تبدیل  سیاسی  پروژۀ  یک  به 
می گردد.  استفاده  غربی  برتر  قدرت هاى  استراتژیک  منافع 
ماهیت تحوالت سیاسی در منطقه مبیِّن این واقعیت می باشد 
که اسالم سیاسی طالبان به تاریخ انقضاى خود نزدیک  شده 
و پروژۀ دیگر که با نام داعش پا به میدان نهاده است، با عمر 
که جغرافیاى مصرف  متفاوت  رفتارى  شناسه هاى  و  بیشتر 
را  سیاسی  اسالم  می گردد،  کشور  چندین  قلمرو  شامل  آن 
با  اما  اسالم سیاسی  پروژۀ جدید  می کند.  تمثیل  و  تسجیل 
اهداف چندبُعدى طرح و پیکربندى گردیده است که عالوه 
بر نمایش عملی اسالم سیاسی، جغرافیاى منطقه را نیز دچار 
به  منطقه  در  را  قدرت  و  توسعه  توازن  و  نموده  دگرگونی 
داعش  خاستگاه  متاسفانه  می زند.  برهم  آن  طراحان  نفع 
خیلی ها  براى  هنوز  آن،  مصرف  جغرافیاى  و 
ناشناخته و ناشکافته است و از همین رو از کنار 
آن بی تفاوت می گذرند. واقعیت اما این است که 
و  شام  اسالمی  خالفت  طوالنی  سال هاى  براى 
عراق ممثِل انگاره هاى اسالم سیاسی خواهد بود 
و در نهایت، سرنوشت اسالم سیاسی در محور 
خورد.  خواهد  رقم  گروه  همین  فرود  و  فراز 
تعداد  براى  جغرافیایی  گسترۀ  یک  در  داعش 
کثیرى از کسانی که با مدرنیسم غربی به دشمنی 
برخاسته اند، خوراک روانی فراهم خواهد کرد و 
مسلمانانی را که به قراردادهاى عصر پیامبر اسالم 
به عنوان گره گشاى معضالت اجتماعی مسلمین 
نگه  راضی  فرمانبرى  و  اطاعت  به  بسته اند،  دل 
خواهد داشت. داعش به دلیل در اختیار داشتن 
اندام  بر  اقتصادى،  امکانات  و  وسیع  جغرافیاى 
خواهد  عمل  رخِت  سیاسی  اسالم  رویاهاى 
دوخت و به تبلیغ و ترویج اسالم سیاسی خواهد 

پرداخت. 
داعش در یک گسترۀ قابل توجه، براى سال هاى 
به  توجه  با  اما  طوالنی جوالنگرى خواهد کرد؛ 
آن چه که این گروه به انجام آن مبادرت می ورزد، 
داعش،  پایان  که  می گردد  استدراک  چنین 
پایان  و  خشونت گرا  الهیاِت  پایان  آغاز  نقطه 
تولید  و  قدرت  مرجع  عنوان  به  سیاسی  اسالمِ 
با  داعش  انقضاى  تاریخ  بود.  خواهد  خشونت 
ورود جریان ها و نحله هاى معتدل و کثرت گراى 
خواهد  گره  بین المللی  مناسبات  در  اسالمی 
خورد که براى نظم نوین جهانی خطر محسوب 
نگردیده و دیانِت معطوف به اخالق را جایگزین 
می کنند.  قدرت  و  سیاست  به  معطوف  دیانِت 
نه  سیاسی  اسالم  آیندۀ  فرضیه،  این  به  توجه  با 
توسط طراحان  بلکه  نگرش،  این  مبلغاِن  توسط 
به  نهایت،  در  که  خورد  خواهد  رقم  پروژه  این  مدیراِن  و 
عنوان یک زخِم عمیِق وجدانی در برگه هاى تاریخ می نشیند، 
جهاِن ما را با واقعیت هاى جدیِد سیاسی درمی آمیزد و چرخۀ 

زنده گی را با چاشنی هاى متفاوت به گردش می اندازد.
این فرضیه شاید بسیار شاعرانه و تخیلی به نظر آید؛ اما دادۀ 
می بخشند  بازتاب  را  سیاسی  اسالم  که  گروه هایی  رفتارِى 
و  عراق  و  سوریه  در  داعش  رفتارِى  داده هاى  مشخصًا  و 
واقعیت ها،  این  با  بزرگ  قدرت هاى  تعامِل  نحوۀ  همچنان 
این منطِق حسی را به وجود می آورد که در پرتو آن، فرایند 
آیندۀ  و  گردیده  منجر  مطلق  فاجعۀ  یک  به  سیاسی  اسالم 
خواهد  منتهی  نگرش  این  زیرساخت هاى  فروپاشی  به  آن 
می سازد،  برجسته  را  فرضیه  این  که  دیگرى  دالیِل  گردید. 
تبلیغ  آن،  در  که  بود  خواهد  جهانی  نویِن  صف آرایی هاى 
و ترویج اسالم سیاسی مصرِف پروژه یی و منفعتی نخواهد 
پدید  وضعیتی  جهانی  نویِن  صف آرایی هاى  در  داشت. 
خواهد آمد که اسالم سیاسی دست کم مخِل توازِن سیاسی 
در خاورمیانه و آسیاى میانه تعریف  گردد و دیانِت معطوف 
قرار  برتر  قدرت هاى  حمایِت  و  توجه  مورد  اعتدال،  به 

می گیرد. 
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آمار  که  می گویند  فاریاب  والیت  امنیتی  مقام هاى 
آدم ربایی در این والیت افزایش یافته است و در برخی 
از این رویدادها مسؤوالن امنیتی دست دارند. به گفتۀ 
موترهاى  کمک  با  رویدادها  این  بیشتر  مقام ها  این 

نیروهاى امنیتی )رنجر( صورت می گیرد.
سیدآقا اندرابی، فرمانده پولیس فاریاب در گفت وگویی 

با سالم وطندار گفت که بیشتر رویدادهاى آدم ربایی از 
سوى بسته گان و نزدیکان فرد صورت می گیرد. آقاى 
اندرابی می گوید که تنها در یک ماه گذشته چهار مورد 
اختطاف را آنان ثبت کرده اند. او می افزود که شمارى 
با سوء استفاده از لباس و تجهیزات پولیس، دست به 
چنین جرایمی می زنند و وعده سپرد که به زودى این 

افراد را شناسایی کرده و به نهادهاى عدلی و قضایی 
معرفی کنند.

نقیب اهلل فایق، نماینده فاریاب در مجلس نماینده گان 
نیز با تأیید این مطلب می گوید که فاریاب از جمله 
میزان  اخیراً  و  است  کشور  ناامن  نسبتاً  والیت هاى 
است.  یافته  افزایش  والیت  این  در  نیز  آدم ربایی 
که  گفت  اما  نبرد،  نام  مشخصی  گروه  یا  فرد  از  او 
حلقه هاى مشخصی در این رویدادها دست دارند. به 
گفتۀ آقاى فایق در هفته یی که گذشت افراد ناشناس 
از وسایط  استفاده  با  یک طالفروش و دو کودک را 
نیروهاى امنیتی ربودند که دو تن از آنان با پرداخت 

پول از چنگ آدم ربایان آزاد شده اند.
دست داشتن مسووالن امنیتی در برخی از رویدادهاى 
آدم ربایی را غالم نبی غفورى، معاون شوراى علماى 
فاریاب نیز تأیید می کند و می گوید که در برخی از این 
رویدادها بعضی از مسؤوالن حوزه یی پولیس فاریاب 
و  شده  شناسایی  زودتر  چه  هر  باید  و  دارند  دست 

بازداشت شوند.
باشنده گان فاریاب می گویند که افزایش آمار اختطاف 
در  راحت  با خیال  نمی توانند  و  کرده  نگران  را  آنان 
شهر رفت وآمد کنند. آنان می گویند که با هزاران دلهره 

و ترس فعالیت هاى روزانۀشان را انجام می دهند.
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فرماندهپولیسفاریاب:

برخـی مسـووالن امنیـتی
 در آدم ربایی دست دارند 

رییس جمهور غنی در دومین سفرش به والیت کندز، 
رییس و شمارى از کارمندان امنیت ملی و 20 مأمور 
پولیس این والیت را از سمت هاى شان برکنار کرده 

است. 
رییس جمهورى گفته که به دلیل غفلت و سهل انگارى 

این افراد، کندز به چنگ طالبان افتاد. 
این درحالی است که آقاى غنی در نخستین سفرى که 
پس از سقوط کندز به این والیت داشت، از مأموران 

امنیت ملی تقدیر و آن ها را قهرمان خوانده بود.
آقاى غنی روز پنج شنبه در کندز گفت که تعدادى از 
پیگرد  با  نظامی،  بنیاد اصول  بر  برکنار شده  مأموران 

عدلی روبه رو خواهند شد.
هم چنان آقاى رییس جمهور در این سفر جنرال بیگ 

را به عنوان رییس امنیت ملی کندز تعیین کرد.
هیأت  یافته هاى  بنیاد  بر  که  می گوید  رییس جمهور 
اداره هاى  ناکامی هاى  دلیل  به  کندز  حقیقت یاب، 
به  والیت،  این  ملی  امنیت  مأموران  ویژه  به  محلی، 

دست طالبان سقوط کرده است.
سزاوار  کرده اند،  قهرمانی  کسانی که  می گوید  او 
مکافات اند و کسانی که از میدان نبرد فرار کرده، باید 

مجازات شوند.
حرکت رییس جمهورى در کندز، با انتقاد گسترده یی 

در میان مردم روبرو شده است. 
بنیاد  بر  غنی  جمهور  رییس  که  می گویند  مردم 
امروز یک  و  احساسات و عواطف تصمیم می گیرد 

مقام را تقدیر می کند و فردا برکنار. 
برخی از آگاهان نیز گفته اند که اشرف غنی بی برنامه 
است و آگاهی الزم هم از وضعیت ندارد، به همین 
دلیل امروز یک نفر در نظر او قهرمان و فردا خاین 

وانمود می شود. 
 این آگاهان می گویند که چگونه رییس امنیت کندز 
یک ماه پیش تقدیر می شود و امروز برکنار؛ درحالی 
والی  کنار  در  که  می دانستند  همه  آغاز  همان  از  که 
کندز  در سقوط  نیز  این والیت  امنیت  رییس  کندز، 

نقش برجسته داشته است. 
امنیت ملی هنگام حملۀ طالبان به شهر کندز  رییس 
در کابل به سر می برد. اما اشرف غنی به رغم این که 
از غفلت وظیفه یی و ناتوانی او در ارایۀ اطالعات و 
کنترل وضعیت با خبر بود، یک ماه پیش در سفرش 

به کندز از این مقام محلی تقدیر کرد. 
مواجه  زیادى  انتقادهاى  با  نیر  او همان وقت  تقدیر 
به  دامن زدن  به  متهم  را  رییس جمهورى  مردم  شد. 
رییس  که  گفتند  و  کردند  قبیله یی  و  قومی  مسایل 
آقاى  به  قومی  وابسته گی هاى  دلیل  به  کندز  امنیت 

باید مجازات  او  تقدیر شده است. درحالی که  غنی 
می شد و مورد بازپرس قرار می گرفت.  

با  رییس جمهورى  این که  از  برخی ها  هرچند 
یاب  حقیقت  هیأت  بررسی هاى  نتایج  درنظرداشت 
کندز  مقام هاى  از  شمارى  برکنارى  به  تصمیم  کندز 

گرفته است، خشنود شده اند.
یافته هاى  بربنیاد  جمهورى  رییس  که  اند  گفته  آنان 

هیأت افراد مقصر را برکنار کرد. 
آقاى غنی هم چنان در این سفرش گروهی را تعیین 
کرد تا در سه هفته »افراد مستعد« براى گماشته شدن 
از  فهرستی  و  معرفی  را  کندز  محلی  اداره هاى  در 
ولسوال ها و مأمورانی که از میدان نبرد با طالبان فرار 

کرده بودند را تهیه کند.
این گروه از سوى محمداهلل بتاش، وزیر ترانسپورت 
رهبرى می شود. هم چنان آقاى بتاش در این سه هفته 
به عنوان سرپرست والیت کندز نیز کار خواهد کرد.

رییس جمهور غنی سه واحد جدید ادارى به نام هاى 
گل باد، آقتاش و گل تپه و یک مرکز واحد فرماندهی 
براى نهادهاى امنیتی در کندر ایجاد کرد. آقاى غنی 

ماسترپالن شهر کندز را نیز منظور کرد.

نهاد در  این  نیروهاى  ملی گفته است که  امنیت  اداره 
قصد  که  را  نفر  چهار  کابل،  والیت  پغمان  ولسوالی 
فرماندهان  از  موتر یکی  را در مسیر  مین  داشتند یک 
بازداشت  کنند،  کارگذارى  ولسوالی  این  در  محلی 

کرده اند.
 5 پنج شنبه  روز  که  افغانستان  ملی  امنیت  خبرنامه  در 
قوس در اختیار رسانه ها قرار گرفت، آمده است که این 
چهار نفر در جریان بازجویی اعتراف کرده اند که عضو 

گروه داعش هستند.
بازداشت  که  نفرى  چهار  اعتراف  از  فیلمی  نهاد  این 
فیسبوک  در  خود  رسمی  روى صفحه  بر  نیز  شده اند 
منتشر کرده است. مشخص نیست که این اعتراف ها در 

چه شرایطی گرفته شده است.

خبرنامه امنیت ملی افغانستان افزوده است که این افراد 
ولسوالی  در  که  داعش  فرماندهان  از  یکی  وسیله  به 
فعالیت  افغانستان  شرق  در  ننگرهار  والیت  اچین 
»فعالیت هاى  انجام  براى  و  گروه جذب  این  به  دارد، 

تروریستی« به ولسوالی پغمان فرستاده شده بودند.
به گروه داعش را در  نیروهاى وابسته  مقام ها حضور 
والیت ننگرهار در شرق این کشور تایید کرده اند. گفته 
می شود که این نیروها در دو ولسوالی اچین و کوت 

این والیت بیشترین حضور و فعالیت را دارند.

از مکافات تا مجازات رییس جمهوری

دیـروز قـهرمان، امـروز خـاین

چهار عضو گروه داعش در پغمان بازداشت شدند

دومین نیروگاه برق 
خورشیدی در قندهار 

ساخته می شود

مقام هاى دولتی می گویند که ساخت دومین نیروگاه انرژى 
قندهار  والیت  در  زودى  به  است  قرار  کشور  خورشیدى 

آغاز شود.
وزارت  اقتصادى  همکارى هاى  رییس  ویسی،  وحیداهلل 
خارجه افغانستان به بی بی سی گفت که این نیروگاه ظرفیت 
تولید 10 مگا وات برق را خواهد داشت. کار فنی ساخت 
این نیروگاه طی 12 ماه آینده به اتمام خواهد رسید و باید 

تا 24 ماه دیگر به مرحله تولید برق برسد.
تکمیل  نیروگاه  این  اولیه  مطالعات  که  گفت  ویسی  آقاى 
شده و چند روز پیش قیمت ساخت این نیروگاه در کشور 
امارات متحده به مناقصه گذاشته شد و 48 شرکت در این 

مناقصه شرکت کرده بودند.
به گفته آقاى ویسی به زودى همایش دیگرى براى بررسی 

فنی این نیروگاه برگزار خواهد شد.
او گفت که 10 میلیون دالر هزینه ساخت این نیروگاه را دفتر 
توسعه بین المللی آمریکا )USAID( پرداخت خواهد کرد 

و بخش خصوصی نیز در ساخت آن سهم خواهد داشت.
آن گونه که آقاى ویسی می گوید افغانستان با داشتن 300 
امکان  سال  در  تابان  آفتاب  ساعت  هزار   3 و  آفتابی  روز 

زیادى براى استفاده از انرژى آفتابی و تولید آن دارد.
این کشور حدود 6.7 مگاوات  در حال حاضر در سراسر 

انرژى آفتابی تولید می شود.
در سند اولویت هاى ملی افغانستان )NPP( نیز تولید انرژى 
خورشیدى یکی از امیدوارى هاى افغانستان خوانده شده  و 
گفته شده که در بسیارى از مناطق این کشور تابش خورشید 
به حدى است که ظرفیت باالیی براى تولید برق آفتابی در 

این مناطق وجود دارد.
افغانستان به رغم قابلیت هایی که در زمینه تولید انرژى برق 
با استفاده از باد، آفتاب، زغال سنگ دارد، هنوز هم وابسته 

به برق تولید شده در خارج از این کشور است.
از حدود هزار مگاوات برق مورد نیاز این کشور، 560 کیلو 
وات از کشورهاى ایران )22درصد(، تاجیکستان )4درصد(، 
می  وارد  )57 درصد(  ازبکستان  و  )17درصد(  ترکمنستان 

شود و تنها 340 مگاوات در داخل تولید می شود.
شده  ساخته  بامیان  والیت  در  آفتابی  برق  نیروگاه  اولین 
است. این پروژه برق آفتابی با هزینه 15 میلیون دالر کمک 

کشور زالند نو ساخته شده است.
مگاوات   1.03 پروژه  این  ظرفیت  محلی  مقامات  گفته  به 
است و در حال براى بیشتر از 1500 خانواده انرژى برق 24 

ساعته عرضه می کند.



معين اسالم پور
 

بزرگتريندفاعتهاجماست
سخن معروفی است که می گویند بزرگ ترین دفاع تهاجم 
به عنوان  دفاع،  وزارت  به رهبرى  گزین گویه  این  برمصداق  است، 
امنیتی  نظامی،  سیاسی،  حیات  که  می کنم  پیش نهاد  ارتش،  افسر  یک 
اگر  دارد،  بسته گی  پیش رو  زمستان  به همین  فقط  کشور  اقتصادى  و 
در  نریزند،  سرد  عرق  زمستان  این  در  ملی،  دفاع  وزارت  کارگزاراِن 
بل  مواجه می شوند،  بزرگ  به چالش  و کشور  مردم  نه تنها  آینده  سال 
براى  ُفرصت  بنًا خوب ترین  می دهند،  کف  از  را  زیادى  فرصت هاى 
زمستان،  سرماى  از  بااستفاده  که  است  گسترده  تهاجم  دشمن،  مهار 
ُفرصت  ازاین،  بیش  ملی  دفاع  وزارت  کنید،  فورى  و  عاجل  اقدام 
سوزى نکند، تحرکات اوپراسیونی را آغاز کند که لحظه هاى زمستانی، 
شانس طالیی براى ارتش ملی است. به قول نیچه، آرامش کسل کننده 
است،مدافعه همیشه سود بخش نیست، گاهی توفان الزم است. کوتاه 
و  زیادتر  درجنگ  ما  فداکارى  اندازه  هر  روزولت،  به سخن،  این که 
دشوارتر باشد، تاج افتخارى که از آن به دست می آید، باشکوه تر خواهد 
بود. باآن که پهلوهاى استخباراتی، سیاسی و بازى هاى کالُن کشور را 

خوب می دانم، اما عمل باید کرد.

عزیز تالش

که  است  گفته  قباییل  و  اقوام  وزارت  معین  لیوال  غفور 
آنطرف مرز که کسانی که شامل خط دیورند است از سهمیۀ 

بورس هاى تحصیلی افغانستان مستفید شوند.
من منحیث یک شهروند افغانستان، از جناب اشرف غنی و از جناب 
عبداهلل عبداهلل سوال می کنم که آیا این است منطق یک معین وزارت 
پاکستان سر خم کرده و خود را تسلیم  به  باد! چطور  شما؟ شرم تان 
می کنید،لطًف کسانی که در پست هاى دولتی تان کار می کند، اوالً یک 
کورس افغانستان شناسی و تاریخ مردان افغانی را براى شان بیاموزانید، 
بعداً تقررى شان را منظور کنید، من دیگر تبصره نمی کنم. افسوس که 

کشور ما در دست آدم هاى بی خرد افتیده است...
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ورزش

تلویزیون   با  مصاحبه  در  ترکیه  جمهور  رییس  اردوغان  طیب  رجب 
CNN اعالم داشت که استعمال مجتمع راکتی مدافعه هوایی اس — 
تجاوز  سوریه  باالى  ترکیه  شکارى  طیارات  علیه  را  »تریومف«   400

محسوب خواهد کرد.
رییس جمهور ترکیه در پاسخ سوال متصدى پروگرام راجع به عکس 
انکشاف  چنین  که  گفت  فرضی،  حادثه  صورت  در  ممکن  العمل 
حوادث را کاماًل محتمل میداند و ترکیه » به اتخاذ اقدامات تاخیرناپذیر 
مجبور خواهد بود«. ایردوغان افزود که نابودى طیاره شکارى ترکیه به 
مثابه تجاوز نسبت به کشور مستقل بررسی خواهد شد و دولت حق 

دفاع خواهد داشت.
اردوغان همچنان اعالم داشت که انقره به خاطر حادثه مربوط به طیاره 

سو — 24 روسیه معذرت نخواهد خواست.
اردوغان همچنان گفت که مالقات با رهبر دولت روسیه در تاریخ 30 
نوامبر در پاریس درخواست نموده، ولی تا به حال پاسخ دریافت نکرده 
رییس  از  تیلفون  زنگ  که  داد  خبر  بعداً  روسیه  خارجه  وزیر  است. 

جمهور ترکیه عنوانی والدیمیر پوتین دریافت نشده است.

وزیر امور خارجۀ فرانسه، روز جمعه گفت، نابودى مرکز فرماندهی 
داعش در شهر »رقه« در سوریه، مهم ترین هدف این کشور و ایتالف 

بین المللی ضِد داعش است.
که  کرد  تأکید  می گفت،  سخن  ال  تی  اِر  رادیو  با  که  فابیوس  لوران 
خنثی سازى و نابودى داعش، هدفی است که همه کشورها درباره اش 

اتفاق نظر دارند.
فابیوس این سخنان را پس از یک هفته تالش رییس جمهورى فرانسه 

براى ایجاد ایتالفی فراگیر علیه داعش بیان کرد.
والدیمیر  گفت:  روسیه  و  فرانسه  سران  دیدار  دربارۀ  فابیوس  لوران 
تالش هاى  که  است  کرده  توافق  روسیه(  جمهورى  )رییس  پوتین 

بین المللی باید روى نابودى داعش متمرکز شود.
وزیر خارجه فرانسه گفت، کشورش در حال ایجاد طرحی است که از 
مخالفانی که به گفته او »گروه هاى معتدل« هستند، در مقابل حمله هاى 

هوایی محافظت شود.
از  نفت  فروش  روى  بین المللی،  ایتالف  که  گفت  همچنین  فابیوس 
سوى گروه تروریستی داعش نیز حساسیت ویژهی یی خواهد داشت.

قاچاق نفت، منابع مالی فراوانی را نصیب داعش می کند.
اوبیان داشت که بر این باور است که بخشی از کاروان هاى قاچاق نفت 

داعش به ترکیه می رود.

در  کرده،  سفر  کنیا  به  که  جهان  کاتولیک هاى  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
سخنانی در یک محلۀ فقیرنشین در حومۀ نایروبی، پایتخت این کشور، 

از بی تفاوتی اقلیِت ثروت مند نسبت به وضعیت فقرا انتقاد کرد.
زاغه نشینان  در جمع  فرانسیس  پاپ  شنیدن سخنان  براى  نفر  هزاران 

محلۀ کانگمی جمع شده بودند.
این منطقه در حومۀ پایتخت کنیا، نزدیک به 50 هزار نفر را در خود 
جاى داده و آنها بدون حداقل امکانات، مانند آب آشامیدنی و فاضالب 

زنده گی می کنند.
پاپ در سخنان خود در جمع زاغه نشینان گفت: »من اینجا هستم تا به 

شما بگویم که نسبت به شما بی تفاوت نیستم.«
کنیا، خواهان  به  کاتولیک هاى جهان در سومین روز سفر خود  رهبر 
بهبود شرایط زنده گی مردم و توجۀ اساسی به زیرساخت ها از جمله 

مدارس و آب آشامیدنی شد.
او گفته است که همه مردم حق داشتن یک زنده گی خوب را دارند.

این اولین سفر پاپ فرانسیس به قارۀ آفریقا است. او پس از کنیا به 
اوگاندا و سپس به جمهورى آفریقاى مرکزى خواهد رفت.

فدراسیون  رییس  نرو،  دل  مارکو 
فو تبا ل برازیل از سمت کمیته  اجرایی 

فیفا استعفا داد.
مارکو دل نرو که بعد از جا م جها نی 
فدراسیون  در  مارین  ماریو  جانشین 
از  عضوى  بود،  شده  برزیل  فو تبا ل 
از  پس  بود.  نیز  فیفا  اجرایی  کمیته  
دستگیرى  و  فیفا  در  اخیر  اتفاقات 
مسووالن این نهاد، دل نرو نیز تصمیم 
فو تبا ل  اجرایی  کمیتۀ   از  تا  گرفت 
استعفا دهد. هنوز دلیل استعفاى دل 

نرو مشخص نشده است.
کنفدراسیون فو تبا ل امریکاى جنوبی در بیانیه یی اعالم کرد که استعفاى 
دل نرو هنوز به صورت رسمی تأیید نشده ولی او شخص جدیدى را 

براى جانشینی خود معرفی کرده است.

فدراسیون والیبال روسیه، 
این  والیبال  تیم هاى 
در  حضور  از  را  کشور 
قهرمانان  لیگ  مسابقات 

اروپا در ترکیه منع کرد.
والیبال  فدراسیون 
به  را  درخواستی  روسیه 
کنفدراسیون والیبال اروپا 

ارسال کرده تا زمان و محل 
تغییر  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  را  ترکیه   و  روسیه   ملی  تیم هاى  دیدار 
دهد. روس ها خواسته اند تا با توجه به شرایط بحرانی دو کشور، این 

مسابقات در زمین بی طرف برگزار شود.
شدن  سرنگون  خاطر  به  سوریه  و  ترکیه  کشورِ  دو  سیاسی  روابط 

جنگندۀ روسی توسط ارتش ترکیه، تیره شده است.
بلگورى و دینامومسکو، تیم هاى لیگ روسیه هستند که باید در لیگ 
بانک ترکیه روبرو  تیم هاى آرکاس اسپور و زیرات  با  اروپا  قهرمانان 

شوند.
خاطر  به  نیز  والی  پاریس  و  دینامومسکو  تیم  دو  بازى  زمان  پیشتر 

حمالت تروریستی پاریس، تغییر کرده بود.

نامزد   55 اسامی  فیفا 
منتخب  تیم  در  حضور 
سال 2015 را اعالم کرد.
فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( اسامی 55 بازیکنی 
در  شانس حضور  که  را 
)فیفا  جهان  منتخب  تیم 
فیف پرو( را دارند، اعالم 
پنج  اساس  این  بر  که  کرد 
دروازه بان، 20 مدافع، 15 هافبک و 15 مهاجم با یک دیگر به رقابت  
خواهند پرداخت. این 55 کاندیدا توسط 2500 فوتبالیست  حرفه یی از 
)فیفا  تیم منتخب جهان  قرار است  انتخاب شده اند.  70 کشور جهان 
فیف پرو( در تاریخ 11 ژانویه 2016 )21 دى 94( در مراسم توپ طال 

در زوریخ اعالم شود.

از  یوفا  منتخب  تیم  در 
قهرمانان  لیگ  پنجم  دور 
از  یک  هیچ  نام  اروپا 
بازیکنان تیم فوتبال رئال 

  مادرید دیده نمی شود.
اروپا  فوتبال  اتحادیۀ 
 11 اسامی  )یوفا( 
پنجم  دور  برتر  بازیکن 

گروهی  مرحلۀ  بازى هاى  از 
قهرمانی  مدعیان  بیشتر  آن  در  که  کرد  اعالم  را  اروپا  قهرمانان  لیگ 

نماینده دارند، جز رئال مادرید.
نبود هیچ یک از بازیکنان تیم فوتبال رئال مادرید در تیم منتخب یوفا 
از دور پنجم دیدارهاى مرحلۀ گروهی لیگ قهرمانان اروپا در حالی 
است که این تیم در خانۀ شاختار دونتسک اوکراین با نتیجۀ 4 بر 3 
پیروز شد، آن هم در حالی که تا 10 دقیقۀ پایانی با نتیجۀ 4 بر صفر از 

میزبان خود پیش بود.

را به جنگ تهدید کرد اردوغان روسیه 

فرانسه:
رقه  نابودی مرکز فرماندهی داعش در 

ما است محوری ترین هدف 

نسبت  ثروتمندان  بی تفاوتی  از  پاپ 
کرد انتقاد  فقرا  به 

استعفایرییسفدراسیونبرازیل
ازکمیتۀاجراییفیفا

تیـم های والیبـال روسیـه
 به ترکیـه نمی روند

55 نامزِد حضور در تیم منتخب جهان اعالم شد

غیبت ستاره های رئال در تیم منتخب دور پنجم 
مرحلۀ گروهی لیگ قهرمانان

فيـسبـوک نـــامــه

افسر رهبين

در  گلستان،  و  گرمابه  از  فراتر  که  برابر،  جان  به  دوستی 
کوچه و کوى کابلستان، سال ها و سال را باهم بودیم، باهم 
کوه  و  الطاف  و  شنیدیم  غزل  و  دریا  باهم  گرییدیم،  باهم  خندیدیم، 
موسیقی را گزیدیم، جگجیت را پسندیدیم و »کاغذ کی کشتی« را با 
نگاه هم دیدیم. پیاله هاى هم را سرکشیدیم و لقمه هاى هم را دزدیدیم. 

شبها به صداى دل هم گوشیدیم!
چندیست، آن یار از ما دل بریده است. روزها در چشم پرآب و شب ها 
به خوابش می بینم. مدتی مدید بر این حال گذشته، نه مرا یاراى رسیدن 

به او، نه او به سوى من برگشته!
دیگر، یاراى جدایی آن یار نیست؛ این را نبشتم تا پیکی خوش پیام 
دل  را  یارهامی  مگرآن  بگذارد!  عزیز  آن  دیده گاه  خاک  بر  و  بردارد 
بر حال ما سوزد و دیگر بار از روى دوستی شمع بر گرفتۀ مهربانی 

خویش را بر خانقاه جان ما برافروزد!
از یار دل گرفتن، شرط وفا نباشد

این گونه سختگیرى، راه خدا نباشد
یکسر ز لوح خاطر، تصویر ما کشیدن

اى یارِ خوش خط! این هم، رسِم به جا نباشد
پرواى ما چه دارى، یا َکی به خاطر آرى!

یک لحظه خاطر ما از تو جدا نباشد
او را که دل فگار است، سوداى چشم یار است

طومارِ درد هرگز، مشکل کشا نباشد
خورشیِد هر کجایی، گرماى جان مایی

خود گرم مینمایی، تقصیر ما نباشد
حّقی نبوده از ما، بر عهدهء تو هرگز

ما را که در حق تو، غیر از دعا نباشد

علی شریعتی

ناروا  و  محکوم  باشد  که  شکل  هر  به  زن  علیه  خشونت 
است؛ زن نماد سبز خلقت در دهلیز درخشان تاریخ است، 
زنی که مادر محمد و عیسی و موسی است و هزاران هزار پیامبر دیگر 
را در بطن تاریخ جا داده تا پیام انسان و انسانیت را برسانند. قرآن از 
زن » بلقیس » توصیف کرده و پیشتر از همه قوانین بشرى و کنوانسیون 
ها و میثاق هاى بین المللی زنجیر ها و بند هاى تبعیض علیه زن را 
شکسته است. چهارده صد سال پیش، زمانیکه عایشه عالم ترین بود، 
و رهبرى جنگ جمل را به عهده داشت و طلحه و زبیر از او دستور 
میگرفتند. زن همه حقوق را به مقتضاى عدالت داراست که مرد حق 
خود میداند، و اسالم بر این تاکید دارد. موضوع پایان نامه ام نقد و 
بررسی دیدگاه هاى مستشرقین پیرامون جایگاه زن در اسالم است، تا 
الحال نهایت تالش ورزیده ام، تا بدون خود خواهی و تبعیض و هواى 
نفس از موضع برحق زنان دفاع نماییم، همینکه پایان نامه ام را تکمیل 
کردم، به همه دوستان که دوست دارند بفهمند چی نوشته ام میفرستم 

و به اشتراک میگذارم. براى آزادى میرزمیم.



صدها مهاجر از افریقا و آسیا در تالش در هم شکستن 
مرز یونان با مقدونیه اند. آنها باالى پولیس مرزى سنگ 
را  خاردار  سیم  حصار  قسمت  یک  و  کردند  پرتاب 

درهم شکستند.
زدند،  خشونت  به  دست  ناامیدى  از  که  مهاجر   200
تالش کردند تا از مرز عبور کنند. در مرز »ایدومینی« 
مهاجران سیم هاى خاردار را درهم شکستند و باالى 
شمارى  کردند.  پرتاب  زباله  و  سنگ  مقدونیه  پولیس 
فریاد  و  بودند  زده  زانو  زمین  روى  مهاجران  این  از 
می کشیدند که »ما می خواهیم به آلمان برویم.« تعداد 
خاک  داخل  گردیدند  موفق  آنها  از  شمارى  انگشت 
مقدونیه شوند. اما آنها دوباره توسط پولیس به سمت 
متر حصار که در  رانده شدند. حدود 40  یونانی مرز 
هم شکسته شده بود، توسط نیروهاى پولیس با لباس 

جنگی و سالح محاصره شده بود.
جمهورى  از  اى  ساله   31 مرد  شعبانی  حیریتیر 
منتظر  توانیم  نمی  دیگر  »ما  گفت:  کانگو  دموکراتیک 
به  خوابیدیم.«  باران  زیر  در  ما  گذشته  شب  بمانیم. 
قول شعبانی او حدود ده روز پیش در جزیره یونانی 

ساموس وارد شده است.

یونانی  مقامات  از  که  گفت  شعبانی 
اند.  نیاورده  هیچ اطالعاتی به دست 
او در ادامه افزود که »اگر بس وجود 
رفتیم  می  آتن  به  دوباره  داشت  می 
اما بس یا اصاًل وجود ندارد و یا هم 

بسیار کم است.«
طرف  این  به  هفته  یک  حدود  از 
پناهجویان  تنها  بالقان  کشورهاى 
کشورهاى سوریه، افغانستان و عراق 
را اجازه عبور می دهند. مقدونیه به 
مهاجران  عنوان  به  پناهجویان  دیگر 
اقتصادى می بیند. مقررات مشابه در 
صربستان و کرواسیا وجود دارد. در 

سمت یونانی مرز در ایدومینی به دلیل اقدامات جدید، 
رقم پناهندگان در حال افزایش است.

ها  بعضی  حتی  باز  فضاى  در  پناهجویان  زیاد  شمار 
بدون یک خیمه بسر می برند و از ناحیه آب و هواى 

رو به سردى متاثر اند. آنها تنها از رضاکاران کمک هاى 
انسانی بدست می آورند، آن هم به میزان محدودى که 
در حد توان این فعاالن است. مواد غذایی، لباس گرم، 

لحاف و به ویژه امکانات خوابگاه کمبود است.

Year 7 y NO 1667 y Saturday 28 November 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

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

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

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

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

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

ابوبكر مجاهد
عالی،  تحصیالت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت هاى 
نظارت و اشراف درست بر نهادهاى علمی خصوصی  
بازار  یک  به  تحصیلی  و  تعلیمی  نهادهاى  این  ندارند. 
اکثر  در  و  شده  تبدیل  جو  سود  افراد  براى  اقتصادى 

نهادهاى آموزشی، کیفیت تدریسی بسیار پایان است.
می گویند:  مطلب  این  بابیان  دانشگاه  استاد  از  شمارى 
یک نهاد مستقل غیر دولتی باید تأسیس شود تا نظارت 
و سنجش از کیفیت تدریسی را در نهادهاى علمی به 

دوش گیرد. 
تمام  در  نهادى  چنین  که  کردند  نشان  خاطر  آنها 
نظام هاى تعلیمی دنیا وجود دارد، اما در افغانستان تمام 

این وظایف در تصرف مسووالن دولتی است.
سید عسکر موسوى، استاد پیشین کرسی جامعه شناسی 
در دانشگاه آکسفورد در گفت و گو با روزنامه ماندگار 
می گوید: در افغانستان از نظر کمی شمار مراکز تعلیمی 
تدریسی  وضع  کیفی  نظر  از  اما  است؛  یافته  افزایش 

بسیار بد است. 
آقاى موسوى افزود: امروز در بازار آموزش و پرورش 
افغانستان، مرجعی که بتواند از نهادهاى علمی نظارت 

بکند، وجود ندارد.
به گفته او، وزارت هاى آموزش و پرورش و تحصیالت 
این  ندارند،  علمی  نهادهاى  از  درست  نظارت  عالی، 
براى سود جویان  اقتصادى  بازار مکاره  به یک  نهادها 

تبدیل شده اند.
نظارت  اگر  کرد:  تصریح  شناسی  جامعه  استاد  این 
ودانش  دانش آموزان  که  فیسی  باشد،  داشته  وجود 
جویان می پردازند، به هدر نرفته و سود جویی صورت 

نمی گیرد. 
او می گوید: یک نهاد اگر خدمات با کیفیت ارایه کند، 
اگر فیس باال هم بگیرد مشریان زیاد به آن نهاد مراجعه 

می کنند.
آقاى موسوى می افزاید: در بعضی از نهادهاى آموزشی 
کیفیت تدریسی بسیار پایان است، مثاًل نهادهاى استند 
اما فیس  کنند،  که روزانه دو ساعت طب تدریس می 

بلند از دانشجویان می گیرند.
نهاد مستقل  باید یک  آقاى موسوى پشنهاد می کند که 
غیر دولتی تاسیس شود که نظارت و سنجش از کیفیت 

تدریسی را در نهاد علمی به دوش داشته باشد. 
دولت هاى  تمام  در  نهادى  چنین  کرد:  نشان  خاطر  او 
دنیا وجود دارد، اما در افغانستان تمام این وظایف در 
مثبت  نتیجۀ  هیچ  که  است  دولتی  مسووالن  تصرف 

ندارد.
نهاد  یک  عالی،  تحصیالت  وزارت  در  کرد:  تاکید  او 
نظارتی بی کیفیت وجود دارد که تا هنوز کدام فعالیت 

خاص را انجام نداده است.
انستیتوت هاى  از  یکی  در  که  فاروق  حال،  این  در 
خصوصی مصروف تحصیل است می گوید: شمار مراکز 
تعلیمی خصوصی در کشور افزایش یافته  است؛ اما این 
کمیت  به  و  نمی گیرند  نظر  در  را  درس  کیفیت  مراکز 

دانشجویان می پردازند.

او گفت: این مراکز حاال به یک بازار خوب اقتصادى 
تبدیل شده اند، تا مرکز علمی و تعلیمی.

فاروق تصریح کرد که نهادى که بتواند کیفیت تدریس 
را در این مراکز سنجش کند، وجود ندارد و این مراکز 

هر چه خواستند همان را انجام می دهند.
همچنان، شفیق شفق مسوول آموزشگاه الفلق می گوید: 
ما  آموزشگاه  از  ماه  هر  پرورش  و  آموزش  وزارت 
نظارت می کند؛ اما هیچ تشویق از طرف مسووالن این 

وزارت صورت نگرفته است.
کا هش  نسبتًا  اواخر  دراین  مضامین  فیس  او،  گفته  به 
مردم  اقتصادى  بیکارى و مشکالت  آن  عامل  که  یافته 

است.
اما، مجیب مهرداد سخنگوى وزارت آموزش و پرورش 
شمار   1393 سال  اخیر  تا  گفت:  ماندگار  روزنامه  به 
و  آموزش  وزارت  در  شده  راجستر  و  ثبت  مکاتب 

پرورش به 920 باب مکتب خصوصی می رسد.
وزارت  نظارت  مکاتب تحت  این  افزود:  مهرداد  آقاى 
آموزش و پرورش استند و نصابی که در این مکاتب  به 
دانش آموزان تدریس می شود، نصاب تدریسی معارف 

افغانستان است.
به گفته او، ریاست نظارت وزارت آموزش و پرورش 

در هر والیت نماینده گی دارد، و از تمام نهاد تعلیمی 
صورت  تفتیش  معارف  وزارت  در  شده  راجستر 
مردم  طرف  از  که  مواردى  در  خصوص  به  می گیرد، 

شکایت صورت بگیرد. 
نهادهاى  در  تدریس  کیفیت  از  که  افرادى  افزود:  او 
با  می توانند  باشد،  داشته  شکایت  خصوصی  تعلیمی 
معارف  ریاست هاى  به  والیات  در  و  وزارت  به  اسناد 

مراجعه کنند.
از  یکی  در  پیش  چندى  کرد:  تصریح  مهرداد  آقاى 
مکاتب خصوصی در قندهار غیر نصاب تعلیمی معارف 
افغانستان به دانش آموزان تدریس می شد که مسووالن 
مسدود  را  نامبرده  مکتب  والیت،  آن  معارف  وزارت 

کردند.
مجیب مهرداد خاطر نشان کرد: معارف یک پروسه همه 
گانی ملی است، باید مردم در امر جلوگیرى از تخلف 
افغانستان  معارف  مسووالن  با  تعلیمی  نهادهاى  در 

همکار باشند.
سخنگوى وزارت آموزش و پرورش می افزاید: نهادهاى 
عرضه  دانش آموزان  به  بی کیفیت  خدمات  که  تعلیمی 
تفتش  نهادها  این  می گیرند،  را  مردم  پول  و  می کنند 

می شوند و حق فعالیت از ایشان گرفته می شود.

دارد،  وجود  تعلیمی  نهادهاى  در  مشکالتی  گفت:  او 
اما وزارت آموزش و پرورش از هر نهادى که از قانون 
آن  اصالح ساختن  به  یابد   دقیق  اطالع  کند،   تخلف 

عمل می کند.
نهاد  یک  ایجاد  به  نیاز  اگر  که  این  بابیان  مهراد  آقاى 
آموزش  وزارت  باشد  تعلیمی  نهادهاى  براى  نظارتی 
حاضر  حال  در  افزود:  کرد،  خواهد  اقدام  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  وزارت  میان  متقابل  همکارى هاى 
و تحصیالت عالی کشور در زمینه هاى برگزارى روند 
وجود  غیره  و  ورکشاب ها  برگزارى  کانکور،  امتحان 

دارد.
به  نسبت  افغانستان  در  درس  کیفیت  او،  گفته  به 
کشورهاى دیگر فرق دارد، شرایط آموزشی کشور ما به 

اندازه کشورهاى هند، ایران و ... نیست.
تفاهم  پرورش  و  آموزش  وزارت  گفت:  مهرداد  آقاى 
امضا  به  معلوماتی  و  تکنالوژى  وزارت  با  را  نامه یی 
رسانیده و قرار است که مضامین ساینسی را در مکاتب 

به شکل »دیجتالی« آماده تدریس بسازد.
مضامین  افزود:  وپرورش  آموزش  وزارت  سخنگوى 
کیمیا و و بیولوژى که تعامالت کیمیاوى و بیولوژیکی 
دارند، بعد از این در مکاتب به شکل ویدیویی به دانش 

آموزان تدریس می شود.
او اضافه کرد: »در حدود 2 هزار مواد درسی در وزارت 
آموزش و پرورش به شکل »برقی« دیجتالی آماده شده 
که این مواد درسی در البراتوارهاى مکاتب مرکز فعال 
فعال  و  فرستاده  همچنان  والیت  مکاتب  در  و  شده 

می شود«.
خصوصی  مکاتب  درسی  نصاب  به  رابطه  در  او، 
می گوید که باید نصاب درسی معارف به شکل درست 
در مکاتب خصوصی تدریس شود و در حد هزینه یی 
که از دانش آموزان دریافت می کنند باید کیفیت درسی 

بهتر ارایه کنند.
مکتب  نوع  سه  افغانستان  در  افزود:  مهرداد  مجیب 
خصوصی وجود داد: مکاتب که فیس بلند از شاگردان 
می گیرند؛ امکانات بهتر تدریسی را براى دانش آموزان 

دارند.

آگاهان:

نهادهای آموزشی به بازارهای اقتصادی تبدیل شده اند
سخنگویوزارتآموزشوپرورش:

 تدریس مضامین ساینسی»دیجیتالی« می شود

مهاجران تالش 
کردند از حصار 
مرزی مقدونیه 

عبور کنند
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