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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

فرانـس مایـکل ميليـن، نمایندة ویـژه و ریيس هيأت 
فسـاد  كـه  می گویـد  افغانسـتان  در  اروپـا  اتحادیـه 
همـه روزه ثروتمنـدان را ثروتمندتـر و فقيـران را 
تهدیـدی  عنـوان  بـه  فسـاد  از  او  می كنـد.  فقيرتـر 
جـدی در برابـر بقـای كشـور یـاد می كنـد و می گویـد، 
ایـن پدیـده حتـی دسـتآوردهای یک دهۀ گذشـته را 

بـا خطـر نابـودی روبـه رو كـرده اسـت.
آقـای ميليـن حيـن راه انـدازی این كمپایـن می افزاید 
كـه دولـت بـه تنهایـی از عهـدة ریشـه كن كـردن ایـن 
پدیـده برآمـده نمی توانـد و هـر شـهروند بایـد نقطـۀ 

پایانـی بـرای ادامۀ فسـاد باشـد

دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان:

همگام با دولت افغانستان
 با فساد مبارزه می کنیم

صفحه 3

صفحه 6

اوبه دژوند یوبنسټیز اومهم عنرص
اوبه دټولو انسانانو او نورو ژوو په ژوند کې ډیر خاص ارزښت لري او یو مهم عنرص ګڼل کیږي چې پرته له هغه ، ژوند کول نا ممکنه دی. خو پدې مینځ کې دڅښلو پاکې اوبه یوه انکارنه منونکې اړټیا 

ده چې هغه ته نه الس رسیبه دژوند لپاره لوی ګواښ وي او دوام به یېله ستونزو رسه مخ کړي، نوله همدې امله ، تصاديف نه ده چې اوبه یې دژوند کولو یو حیايت ماده بللې ده  .

د»ملکانو« کلی دلوګروالیت دخويش ولسوالۍیو کلی دیچې خلک یې له ډیرې مودې راهیسې دڅښاک دپاکو اوبو دبرابرولو په برخه کې له لویې ستونزې رسه مخ ووچې دغه ستونزه دخلکودروغتیا په برخه 

کې دجدي ګواښونو المل هم شوې وه. پدې کيل کې ۸۸ کورنۍ ژوند کوي او دنوموړې ولسوالۍ په ۴کیلومرتۍ کې پروت دی. ددې کيل اکرثه خلک دکرنې او مالدارۍ په کارونو بوخت دي چېخپلې کرنیزې 

ځمکې هرکال دوه ځله کري اوغوره حاصالت یې غنم ، شولې، می او جواردي . خوڅرنګه چې مو وویل د ملکانو کيل خلکو ، پاکو اوبو ته د نه الس ريس له امله ډیرې ستونزمنې شپې ورځي تیرولې ، او 

داسې ورځ نه وه ، چې ماشومان، سپین ږیري او نورزیامننونکي کلیوال له مکروبيناروغیو رسه مخ نشياو ددوی ژوند له ګواښ رسه مخامخ نه کړي . 

ددې کيل یو تن اوسیدونکی غالم محمد چې ۳۵ کلن دی او څلور ماشومان لري او دکيل دپراختیایي شورا دنده هم په غاړه لري داسې وویل: 

»مخکې ددې کيل خلکو خپلې داړټیا وړدڅښاک پاکې اوبه په ډیروستونزو رسه السته راوړلېځکه په لومړي ګام کې په کيل کې مناسبه څاه نه وه او که چیرې موجوده هم وه ، هغه له کيل لرې پرته وه . خلکو 

به هره ورځ داوبو دراوړلو له پاره لرې واټن واهه اوزیات وخت به په کتار کې والړ وو څو هغویته وار ورسیږي . اوبه به یې هم د لوټکې او رسۍ په وسیله اوکله هم د څرخ په مرسته له څاه نه راویستلې چې دا 

کار له یوې خوا ښځو او ماشومانو ته ډیرستونزمن وو او له بلې خوا ، خلک مجبوروو دیوه غړپ اوبود السته راوړلو لپاره خپله ټوله ورخ تیره کړي «

ددې کيل یوتن بل اوسیدونکي ناظرعيل دايس وویل: 

» مخکې لدې چې زمونږ کلی دميل پیوستون پروګرام تر پوښښ الندې رايش ، خلکو زیاتې ستونزې درلودې . په کيل کې دڅښاک پاکې اوبه نه وې ، اکرثه خلک به بارن ته سرتګې په الره وه ، څو باران ويش 

او وروسته به یې دباران اوبه په ککړودنډونو کې راټولولېچې دهغه ۵۰ سلنه به یې خټې وې. خلکو به لدې اوبو نه داستفادې لپاره یوه موده انتظار ویست څو یې خټې کښیني او وروسته به یې هغه په کوزو کې 

اچولې او کورته به یې داستفادې له پاره وړلې، ټول پدې پوهیدل چې نوموړې اوبه له روغتیايي پلوه ډاډمنې نه وي او دبیالبیلو ناروغیو لکه اسهال، پیچش اوداسې نور اخته کیدل ، خو رسه لدې هم  مجبور 

وو ترینه استفاده وکړي .«

له نیکه مرغه د کلیو د بیارغونې اوپراختیا وزارت ددې کيل خلکو مرستې ته ورودانګل او کله چې نوموړی کلی دميل پیوستون پروګرام تر پوښښ الندې راغی ، خلک رسه راټول شول او خپله شورا یې جوړه 

کړه . وروسته دپراختیايي پالن په طرح کولو رسه ، داوبو رسولو شبکې ته چې دخلکو یوه مهمه اړټیا او هیله وه ، لومړیتوب ورکړ او په ډیرې خوښۍ رسه يې په عميل توګه تطبیق کړه . دادی اوس خلک له ژورو 

او پاکو څاګانو نه چې له ټولوروغتیايياصولو اوستندردونو رسه سم دي ، ترینه ګټه اخيل اوپاکې اوبه څښي ، لدې امله تر یوه زیاته حده مکرويب ناروغۍ له مینځه تليل دي . دیادونې وړ ده چېپه نوموړې پروژه 

، ټولټال )۹۶۸۰۰۰( افغانۍ لګښت راغلی چې )۸۸۰۰۰۰( افغانۍ يې دبرنامې ونډه او )۸۸۰۰۰( افغانۍ یې دخلکو ونډه ده ، بشپړه او ګټې اخستنې ته وسپارل شوه. اوس خلک په ډیرې هوساینې رسه ، 

دخپلو کورونو تر څنګ له پاکو اوبو نه استفاده کوي او نور مجبور ندي چې داوبو دالسته راوړلو له پاره لرې واټنونه ووهي او خپل وخت ضایع کړي .

دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت

دميل پیوستونپروګرام دعامه اړیکو دفرت

ناپدیدشدن فرمان تقنینی اصالحات انتخاباتی 

هشدار فعاالن مدنی
 از حذف نمایندة رسانه ها از کمیتة گزینش



یـک هفته از آغاز ششـمین سـال کارِی مجلس 
نماینـده گان می گـذرد؛ ششـمین سـالی کـه از 
نظـر قانونی فقط به یک شـوخی شـباهت دارد، 
چـون هیـچ پایـگاه قانونـی بـرای آغـاز چنیـن 
سـالی وجود نـدارد. مجلس نماینـده گان همین 
لحظـه با مشـکل بـزرِگ قانونی روبه روسـت و 
منهـای این کـه اعضـای فعلـِی آن، شـش سـال 
پیـش در یـک انتخابـات رای آوردنـد و وارد 
قانونـی  مجلـس شـدند، دیگـر هیـچ جایـگاه 

بـرای ادامـۀ کارِ آن نمی تـوان تصـور کـرد. 
سـال گذشـته کـه بایـد انتخابـات پارلمانـی در 
کشـور برگـزار می شـد، به دالیِل واهـی این کار 
صـورت نگرفـت و رییـس جمهـوری در یـک 
تفاهـم سیاسـی با اعضـای مجلـس نماینده گان، 
فرمـان ادامـۀ کارِ مجلـس را تـا زمـان انتخاباِت 
بعـدی صـادر کـرد. برخـی اعضـای مجلـس، 
ادامـۀ کارِ ایـن نهـاد را بـا توجـه بـه یـک مادۀ 
افـراد  هسـتند  ولـی  می داننـد،  موجـه  قانـون 
دیگـری کـه بازهم بـر مبنای قانـون، ادامـه کارِ 

مجلـس را غیرقانونـی عنـوان می کننـد. 
کارِ  واهـی«  »دالیـل  بـه  کـه  وقتـی می گوییـم 
مجلـس ادامـه پیـدا کـرد و انتخابـات برگـزار 
اسـتدالل های  می تـوان  آن  بـرای  دقیقـًا  نشـد، 
کـه  می دانیـم  همـه  داد.  صـورت  قانونـی 
توافق نامـۀ  اسـاِس  بـر  ملـی  وحـدت  دولـت 
سیاسـی مشـروعیِت خـود را بـه دسـت آورده 
و اگـر در ایـن راسـتا هرقـدر هـم کـه بخواهیم 
بنیادهـای دیگـری جسـت وجو کنیـم، تیـِر مـا 
بـه سـنگ خواهـد خـورد؛ همـان کاری را کـه 
چنـد هفتـۀ پیـش کمیسـیون انتخابات بـا اعالم 
انجـام  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نتایـج 
داد. کمیسـیون انتخابـات بـا اعـالم نتایج سـال 
گذشـته، هیـچ تغییـری در وضعیت ایجـاد کرده 
نتوانسـت و تنها تالشـی مذبوحانه بـرای برائِت 
تقلب هـای خـود خواسـت بـه نمایش بگـذارد. 
توافق نامـۀ سیاسـی کـه میـان دو تیـم انتخاباتی 
امضـا شـد و در نتیجـۀ آن دولـت وحـدت ملی 
بـه  اساسـی  مسـالۀ  چنـد  بـر  گرفـت،  شـکل 
عنـوان وظایـف اصلـِی آن تأکیـد کـرده اسـت. 
یکـی از ایـن مـوارد، اصالحات نظـام انتخاباتی 
و بـه دنبـال آن، برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
اسـت. ایـن موضـوع چیـزی نبـود کـه سـران 
دولـت از آن بی خبـر بـوده باشـند و یـا تاریـخ 
برگـزاری انتخابـاِت پارلمانی را نداننـد. در این 

امـر، عمـاًل از سـوی ریاسـت جمهوری کشـور 
تعلـل صـورت گرفت و انتخابات بـه دلیل عدم 
افتـاد؛  تعویـق  بـه  اصالحـات  شـدن  اجرایـی 
همـان کاری کـه تـا هنـوز صـورِت عملـی بـه 
خـود نگرفتـه و هـر روز در برابـر اصالحـاِت 

انتخاباتـی موانـع تازه یـی ایجـاد می شـود. 
اگـر ریاسـت جمهـوری بـه موقـع کمیسـیون 
اصالحـات انتخاباتـی را بـه وجـود مـی آورد و 
در زمـاِن الزم بـه پیشـنهادهای آن عمل می کرد، 
حـاال مجلـس نماینـده گان وارد ششـمین سـال 

کارِی خـود نمی شـد. طنـز تاریـخ را ببینیـد که 
برخـی از اعضـای مجلـس حتا از حـاال خواِب 
نماینـده گان را  سـاِل هفتـم و هشـتِم مجلـس 
می ببینـد. شـاید آن هـا بهتـر از مـا نسـبت بـه 
ُکنـدکاری و ضیاِع وقِت رهبـران دولت وحدت 
ملـی واقف انـد کـه چنیـن بـا اطمینـان از ادامۀ 
کارشـان در سـال های آینـده سـخن می گوینـد. 
یکـی از ایـن نماینـده گان بـه شـوخی می گفت 
کـه »اگـر من ایـن دولـت را می شناسـم، تا یک 
دهـۀ دیگـر کارِ مـا در مجلـس ضمانـت شـده 

 . است«
و  شـوخی آمیز  سـخناِن  هرچنـد  این هـا 
مطایبه گونه انـد، ولـی در خـود حقایـِق تلخی را 
نیـز نهفتـه دارند و آن این کـه کارِ مجلس به این 
زودی هـا قرار نیسـت که سـامان پذیرد. اعضای 

مجلـس ایـن را به خوبـی دریافته انـد و به همین 
دلیـل، شـاید در ایـن روزهـا به جـای پرداختن 
بـه مسـایل حاد کشـور، همچنان درگیر مسـایل 

داخلـی و زدوبندهـای سیاسـی اند. 
در  نماینـده گان  مجلـس  کارِ  از  هفتـه  یـک 
بحـران  خـِط  روی  کـه  می گـذرد  کشـوری 
حرکـت می کند؛ کشـوری که هـر روز فرزنداِن 
تحمیل شـده  و  فرسایشـی  در جنـگ  را  خـود 
بـه خـاک می سـپارد و بـه صـورت رنـج آوری، 
بـه سـوی ویرانـی و تباهی هـای بیشـتر پیـش 
مـی رود؛ کشـوری که هـزاران پناهجـوی بی پناه 
در کشـورهای مختلـِف جهان دارد و ناِن شـب 
و روزِ خـود را از ایـن و آن بـه گدایی به دسـت 
مـی آورد. در چنیـن کشـوری، اعضـای مجلِس 
آن در ظـرف یـک هفتـه، موفـق نشـده اند کـه 
از میـان خـود چنـد تـن را بـه عنـوان هیـأت 
اداری مجلـس انتخـاب کننـد و بـه جـای وقت 
گذاشـتن بـه چنیـن مـورد جزیی، هم وغم شـان 

را متوجـه وضعیـِت کشـور سـازند. 
آیـا می تـوان از چنیـن مجلسـی تواقـع داشـت 
کـه در راسـتای منافـع ملـی و تغییـر وضعیـت 

کاری انجـام دهـد؟
 برخـی گزارش هـا می رسـانند کـه در جریـان 
انتخـاب  سـِر  بـر  درون پارلمانـی  انتخابـات 
میلیون هـا  مجلـس،  اداری  هیـأت  اعضـای 
افغانـی رد و بـدل شـده اسـت؛ در حالی که اگر 
به درسـتی، بـه وظایـف و صالحیت هـای هیأت 
اداری توجـه شـود، ایـن هیـأت فقـط و فقـط 
می توانـد  مجلـس  فعالیت هـای  تسـهیل کنندۀ 
از  می خواهنـد  عده یـی  شـک  بـدون  باشـد. 
ایـن موقعیت هـا سوءاسـتفاده کننـد و بـه همین 
دلیـل، کار انتخـاب هیـأت اداری را چنیـن بـا 

کرده انـد.  روبـه رو  مشـکل 
افغانسـتان در میـاِن خـون و بـاروت غوطـه ور 
اسـت و آن گاه اعضای مجلس، روزها را صرِف 
انتخـاِب هیـأت ادارِی خـود می کننـد. بـه نظـر 
می رسـد کـه کارِ مجلـِس شـانزدهم، همان گونه 
از  اسـت،  یافتـه  پایـان  قانونـی  نظـر  از  کـه 
نظـر ارزشـی و اخالقـی نیـز پایان یافتـه تلقـی 
می شـود. مجلـس شـانزدهم در آغـازِ ششـمین 
سـال کارِی خـود، نشـان داد کـه حرفـی بـرای 
گفتـن نـدارد و داشـتن توقع از چنین مجلسـی 
توقعـی غیرمنطقـی و  بهبـود وضعیـت،  بـرای 

اسـت.   پشـتوانه  بدون 
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ُمصرانه  بارها زده اند و  قبال صلح،  را در  طالبان حرف شان 
را  آنان  موضِع  همچنان  دولت  اما  کوفته اند؛  جنگ  طبِل  بر 
»تکتیکی« می خواند و از امیدواری ها سخن می گوید. هنوز 
طالبان،  با  مذاکره  و  چهارجانبه  نشست های  برگزاری  به 
امیدهایی از سوی مقامات وجود دارد و شورای عالی صلح 
نیز با ترکیب تازه، بر همین اساس عرض اندام کرده است. 
اما تجارِب بی شمار نشان داده که حکومت،  مسیِر رسیدن به 
صلح از طریِق گفت وگو را درست انتخاب نکرده و به همین 
دلیل، ما نمی توانیم راهی به صلح و ثبات دریابیم. به این معنا 
پاکستان،  با  بدون صلح  طالبان،  با گروه  از صلح  که سخن 

رویا و توهمی بیش نبوده است! 
اختالفات  بر سِر  پاکستان  با  افغانستان  تا زمانی که دولت   
بر  اسالم آباد  نگرانی  و  اعتراض  دیورند،  منازعاتی چون:  و 
به  افغانستان  از  که  دهلی، آب هایی  و  کابل  میان  رابطه  سِر 
میان  اقتصادی  و  تجارتی  روابط  می شوند،  پاکستان سرازیر 
طرفین و... به تفاهم، توافق و تعامل نرسد، صلح با طالبان 

نیز محقق نمی گردد. 
منازعات،  اختالفات و  این  بدون حِل  افغانستان  اگر دولت 
به  با طالبان  پاکستان در مذاکراِت صلح  َدور زدِن  در صددِ 
عنوان مذاکراِت بین االفغانی باشد، این راه محتوم به شکست 
است و پاکستان با برتری های فراواِن نظامی، استخباراتی و 
فعالیت های  تمام  می تواند  دارد،  ما  به  نسبت  که  سیاسی یی 

صلح خواهانه را سبوتاژ کند. 
و  افغانستان  ظرفیت های  و  توان  میاِن  توازنی  هیچ  مسلمًا 
برخی  این رو  از  ندارد؛  وجود  بین الملل  نظام  در  پاکستان 
شکل گیری  با  که  می گویند  خوش باوری  با  تحلیل گران  از 
پروژه های کالِن اقتصادی در منطقه و از طریق افغانستان، و 
ایجاد منافع اقتصادی نو برای پاکستان در کشورِ ما، و فشار 
بر اسالم آباد توسط امریکا، چین و کشورهای غربی؛ سیاسِت 
و  کرد  خواهد  تغییر  صلح  به  جنگ  از  نیز  پاکستان  افغانِی 
در این صورت، نبود توازن میاِن دو کشور در جهت تغییر 

سیاست پاکستان هم به نحوی جبران می گردد.
تهدید  پاکستان هرگز  که  باید گفت  ژرف  نگاهِ  در یک  اما 
کابل در مورد تمامیت ارضی و آن چه را که از نظِر آن کشور 
اقتصادی  سود  با  می شود،  تلقی  حیاتی اش  و  ملی  منافع 
غربی ها،  و  امریکایی ها  حمایِت  به  باور  نمی کند.  معاوضه 
چینی ها و حتا روس ها از افغانستان بر سِر منازعۀ دیورند در 

برابر پاکستان نیز ابداً با عقِل سلیم سازگاری ندارد. 
اگر دولت مردان و حتا نخبه گاِن سیاسی جامعۀ ما، همچنان 
مواضِع  از  بین المللی  جامعۀ  و  امریکا  حمایِت  توهِم  در 
قبیله یِی کابل بر سِر منازعۀ دیورند به سر می برند، باید به یاد 
بیاورند که همین خیاِل محال، باعث تجریِد افغانستان توسط 
دولت های غربی و افتادِن آن به کامِ شوروی سابق شد که تا 

هنوز از تبعات ویرانگِر آن رنج می بریم. 
این درِک نادرست از سیاست های جهانی، فقط باعث تداومِ 
تمامِ  با  پاکستان  که  می شود  افغانستان  در  و جنگ  بی ثباتی 

نیرو آن را مدیریت می کند.
اما نکتۀ بسیار مهِم دیگر در این دیدگاه و تحلیل، این است 
که صلح با پاکستان جادۀ یک طرفه نیست و نمی تواند باشد. 
صلح میان افغانستان و پاکستان، تفاهم و توافق بر سِر حِل 
دو  و  کشور  دو  میان  موجود  منازعاِت  و  اختالفات  تمامِ 
هر  توافق،  و  تفاهم  این  در  و  صلح  این  در  است.  دولت 
دو طرف باید از زیادی خواهی های شان انصراف دهند و بر 
زمانی  تا  بفشارند.  پای  بین الملل  نظامِ  در  حقۀشان  حقوِق 
نگرانی های  از  برخی  به  و  نرسیم  تفاهم  به  پاکستان  با  که 
تقریبًا به جاِی آن کشور )مانند مسالۀ دیورند( پایان ندهیم، به 
هیچ عنوان پاکستان بار و بنه اش را از افغانستان نمی بندد و 
کارخانه های طالب آفرینی و داعش آفرینی اش را در آن سوی 

مرز تعطیل نمی کند. 
به معنای آن  با آن کشور،  پاکستان« و صلح  با  البته »تفاهم 
نیست که افغانستان به پاکستان تسلیم شود؛ بلکه سخن این 
است که افغانستان باید آدرِس غلط )طالبان( را رها کند و با 
آدرس اصلی )پاکستان( وارد گفت وگو و حِل بنیادیِن معمای 

صلح شود.

با پاکستان صلح کنید!

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1741   یک    شنبه      23حو ت  /    ا  سفند      y   1394  3 جما د ی  الثا نی  y 1437   13 ما ر چ   2016

 برخی گزارش ها می رسانند كه در 
جریان انتخابات درون پارلمانی بر سِر 
انتخاب اعضای هيأت اداری مجلس، 

ميليون ها افغانی رد و بدل شده است؛ 
در حالی كه اگر به درستی، به وظایف و 
صالحيت های هيأت اداری توجه شود، 
این هيأت فقط و فقط تسهيل كنندة 
فعاليت های مجلس می تواند باشد. 

بدون شک عده یی می خواهند از این 
موقعيت ها سوءاستفاده كنند و به 

همين دليل، كار انتخاب هيأت اداری را 
چنين با مشکل روبه رو كرده اند
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ناپدیدشدن فرمان تقنینی اصالحات انتخاباتی

هشدار از حذف نمایندة رسانه ها از کمیتة گزینش

هشدار معاون اول مجلس به ستون پنجم

ناجيه نوری  
تالش هایـی از سـوی حلقاتـی در ریاسـت جمهـوری 
از  خبرنـگاران  فدراسـیون  نماینـدۀ  تـا  دارد  جریـان 
کمیتـه گزینـش حـذف و به جـای آن افراد وابسـته به 

ارگ جای گزیـن شـود.
کمیسـیون  و  مدنـی  نهادهـای  اعضـای  از  شـماری 
اصـالح نظـام انتخاباتـی می گویند: اگر پـای حکومت 
یـک  مـا  شـک  بـدون  شـود،  گزینـش  کمیتـه  وارد 
کمیسـیون وابسـته به حکومـت خواهیم داشـت که در 
نتیجـه آن برگزاری یـک انتخابات شـفاف خیالی بیش 

بود. نخواهـد 
امـا نماینـده گان مجلس حـذف نماینده رسـانه ها را از 
کمیتـه گزینش مسـاله بسـیار چالش برانگیـز نمی دانند 
و بـه ایـن بـاور انـد کـه حضـور و یـا عـدم حضـور 
نماینـده رسـانه ها تاثیـر چندانـی بـر انتخـاب اعضای 

ارشـد کمیسـیون های انتخاباتـی نـدارد.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابراز می شـود که شـایعاتی 
وجـود دارد مبنی براینکه نماینده  فدراسـیون رسـانه ها 
از کمیتـه گزینش توسـط سـوی رییس جمهـور حذف 

شـده است.
رییس جمهـور فرمـان تقنینـی در مورد کمیتـه گزینش 
را توشـیح کـرده، امـا گفتـه می شـود کـه دو نفـر از 
اعضـای کمیتـه گزینـش حـذف  و به جـای آن دو نفر 

دیگـر معرفـی شـده اند.
اصـالح  کمیسـیون  معـاون  توحیـدی  صدیـق اهلل 
انتخاباتـی، هـدف از آوردن افراد حکومتـی در ترکیب 
کمیته گزینش را حدف نماینده فدراسـیون رسـانه های 

افغانسـتان عنـوان می کنـد.
توحیـدی می گویـد: تالش هـای بسـیار جـدی جریان 
کمیتـه  از  خبرنـگاران  فدراسـیون  نماینـده  تـا  دارد 

گزینـش حـذف شـود.
بـه بـاور وی: اگر در فرمـان پنهان شـدۀ رییس جمهور 
ایـن  هـدف  باشـد،  شـده  حـذف  رسـانه ها  نماینـده 
اسـت کـه حلقاتـی در درون حکومـت در صـدد نفوذ 

در کمیتـه گزینـش اند.

بـه گفته او: فرمان تقنینی توشـیح شـده رییس جمهور، 
منتشـر نشـده، بـه وزارت عدلیه فرسـتاده نشـده و در 
مـوارد  ایـن  تمامـی  نگرفتـه،  قـرار  اختیـار رسـانه ها 
نشـان می دهـد که حکومـت در صـدد آوردن تغییرات 

در کمیتـه گزینـش و حـذف نماینـده رسـانه ها اند.
توحیـدی تاکیـد کرد: هدف از حذف نماینده رسـانه ها 
شـوراهای  و  پارلمانـی  انتخابـات  در  نفـوذ  اعمـال 
ولسـوالی ها اسـت تـا آنچـه کـه خـود می خواهنـد به 

دور از چشـم رسـانه ها انجـام دهنـد. 
او آوردن هرگونـه تغییـر در کمیتـه گزینش را به هدف 
انتخابـات  افـراد حکومتـی در کمیسـیون های  نصـب 
دانسـته و هشـدار داد کـه ایـن گونـه اقدمـات سـبب 
دلسـردی مـردم و عـدم حضـور آنـان در انتخابـات 

شـد. خواهد 
بـا این حال، عزیـز رفیعی رییس مجتمـع جامعه مدنی 
می گویـد: تالش هـا برایـن بـود تـا یـک کمیتـه غیـر 
دولتـی و بی طـرف، اعضـای کمیسـیون های انتخاباتی 
را برگزینـد تـا انتخابـات آینـده ماننـد انتخابات سـال 

پـار رای مـردم به تمسـخر گرفته نشـود.
رفیعـی افـزود: امـا زمانیکـه حکومـت در رأس کمیته 
طـرف  یـک  از  بـدون شـک  بگیـرد،  قـرار  گزینـش 
بی طرفـی کمیسـیون انتخابـات زیـر سـوال مـی رود و 
از جانبـی اعتمـاد مردم نسـبت بـه برگـزاری انتخابات 

بـدون تقلـب از بیـن مـی رود.
و  راه کار  مدنـی:  جامعـه  مجمتـع  رییـس  گفتـه  بـه 
پیشـنهاد کمیسـیون اصـالح نظامی انتخاباتـی این بوده 
کـه افـرادی به کمیتـه گزیشـن راه پیدا کنند تـا بتوانند 
یـک کمیسـیون انتخابات مسـتقل تحویل مـردم دهند، 
امـا اگـر پـای حکومـت وارد کمیتـه گزینـش شـود، 
بـدون شـک مـا یـک کمیسـیون وابسـته به دولـت را 

داشـت. خواهیم 
وی همچنـان گفت: در انتخابات سـال پار همه شـاهد 
بودنـد کـه تعـداد رای دهنـده گان یک والیت بیشـتر از 
نفـوس آن بـود و اگر بازهم پـای حکومت در گزینش 
ایـن  شـود،  وارد  انتخابـات  کمیسـیون های  اعضـای 

قصـه دوباره تکـرار خواهد شـد.
نتوانـد  انتخابـات  کمیسـیون  اگـر  کـرد:  تاکیـد  او 
و  شـفاف  انتخابـات  یـک  روی  پیـش  انتخابـات  در 
هرگـز  دیگـر  مـردم  کنـد،  برگـزار  را  تقلـب  بـدون 
پـای صندوق هـای رای نخواهنـد رفـت و در نتیجـه 

داشـت. نخواهیـم  نیـز  مردمـی  پارلمانـی 
امـا محمـد رفیـق شـهیر عضـو مجلـس نماینـده گان، 
مایـه  زیـاد  را  رسـانه ها  فدراسـیون  نماینـده   حـذف 

نمی دانـد. مهـم  و  نگرانـی 
شـهیر بـه این باور اسـت کـه در نهایت ایـن حکومت 
اسـت کـه تصمیـم می گیـرد چـه کسـانی را بـه عنوان 

اعضای کمیسـیون انتخابـات برگزیند.
او می گویـد: اعضـای کمیتـه گزینـش صالحیت تعیین 
اعضـای ارشـد کمیسـیون های انتخاباتـی را ندارنـد و 
فقـط می تواننـد بـه حکومت افـرادی را پیشـنهاد کنند 
و حکومـت هـم از میـان افـراد پیشـنهاد شـده اعضای 
انتخاباتـی را گزینـش خواهـد  ارشـد کمیسـیون های 

. کرد
ایـن عضـو مجلـس تاکیـد کـرد: نماینـده گان نهادهای 
مدنـی می تواننـد از رسـانه ها نماینده گـی کننـد، زیـرا 
رسـانه ها اعضـای جامعـه مدنـی انـد و عـدم حضـور 
نماینده رسـانه ها مشـکالت جـدی را ایجـاد نمی کند.
بـه گفتـه وی: حضـور افـراد زیـاد در کمیتـه گزینـش 
شـاید  بنابرایـن  می سـازد،  مشـکل  را  تصمیم گیـری 
حکومـت تصمیـم گرفتـه تـا دو نفر را حـذف کند که 

بـه نظـر مـن زیـاد مایه نگرانـی نیسـت.
ایـن درحالیسـت کـه  چنـد پیـش کمیتـه گزینـش که 
متشـکل از نماینـده گان جامعـه مدنـی، نهادهـای ناظر 
خدمـات  نماینـده  و  رسـانه ها  نماینـده  برانتخابـات، 
ملکـی بـه منظـور گزینـش اعضـای ارشـد کمیسـیون 
انتخابـات، ایجـاد گردیـده بـود، توسـط رییس جمهور 
به همراه بسـته پیشـنهادی قوانین انتخابـات به مجلس 
فرسـتاد شـد و نماینده گان هم این بسـته پیشـنهادی را 

بـا اکثریـت آرا  کردند.

هارون مجيدی

مجلس نماینده گان  پس از سه دوره انتخابات، توانست 
معاون اول خود را انتخاب کند، اما در انتخاب معاونیت 

دوم باز هم ناکام ماند.
مجلس نماینده گان  در چهارمین دور انتخابات درونی 
خود، توانست با اکثریت آرای نماینده گان حاضر ظاهر 

قدیر را به حیث معاون اول این مجلس انتخاب کند.
در دور اول انتخابات دیروز برای گرفتن پست معاونت 
اول مجلس، محمد صالح سلجوقی و محمد نعیم اللی 
کاندیدا بودند که آقای سلجوقی با گرفتن ۶۸ رأی تایید 
و نعیم اللی حمیدزی با گرفتن ۸۹ رأی تایید نتوانستند 
رای پنجاه به عالوه یک که ۹۷ رأی بود را بگیرند و در 

این پست موفق نشدند.
سید  هریک  نفر  پنج  دیروز  دوم  معاونت  پست  در 
اکرام الدین، زهرا توخی زابلی، سیمین بارکزی و شیخ 
نعمت اهلل غفاری نامزد بودند که این نامزدان نیز رای 
تاییدی شان کمتر از ۹۷ رأی بود و موفق نشدند که این 

پست را بگیرند.
همایون  و  قدیر  ظاهر  میان  رقابت  که  دوم  دور  در 
همایون برگزار شده بود، آقای قدیر توانست با کسب 

۱۳۸ رأی تایید به کرسی معاونیت اول تکیه بزند.
کرسی  از  تایید  رأی   ۳۶ دریافت  با  همایون  همایون 

معاونیت اول باز ماند.
نامزدان پست معاونیت اول حکومت را به مداخله در 
هیأت  انتخابات  درازا کشیدن  به  ویژه  به  داخلی  امور 

اداری مجلس، متهم کردند.
اتمر در  آقای  همایون همایون گفت: رییس جمهور و 
من  هدف  و  می کردند  مداخله  مجلس  داخلی  امور 

رساندن آقای قدیر به معاونیت بود که رساندیم.
آقای همایون به حکومت ُهشدار داد که در امور داخلی 
اعضای  محکم  پاسخ  با  وگرنه  نکند  مداخله  مجلس 

مجلس روبهرو می شوند.
کسب  از  پس  کوتاهی  سخنان  در  نیز  قدیر  ظاهر 
معاونیت اول مجلس گفت: »می خواهم به ستون پنجم 
نظر  که  بگیرد  آماده گی  حاال  همین  از  که  کنم  اعالم 

نماینده گان  ملت را تغییر داده نمی تواند.«
در  قدیر  ظاهر  حاضری  غیر  از  انتقادها  این  از  پیش 
این  در  قدیر  آقای  اما  بود،  موجود  نماینده گان   میان 
مورد افزود: »تعهد می کنم که در این دوره غیر حاضری 
خاطر  به  بودم  مجبور  گذشته  سال  در  کرد؛  نخواهم 

مبارزه با داعش به ننگرهار بروم و دوباره از همین جا 
علیه داعش اعالم جنگ می کنم«.

این بار دوم است که ظاهر قدیر نمایندۀ مردم ننگرهار 
به عنوان معاون اول مجلس انتخاب می شود.

نماینده گان،  مجلس  کاری  پنجم  سال  در  قدیر  آقای 
متهم  را  افغانستان  امنیت  شورای  مشاور  اتمر  حنیف 
به حمایت از گروه داعش در ننگرهار کرده گفت که 
آن  افشای  با  که  دارد  زمینه  این  در  اسناد محکمی  او 

حکومت با سقوط روبه رو خواهد شد.

جمهوری  ریاست  اتهامات،  این  شدن  مطرح  از  بعد 
هیأت حقیقت یابی را موظف ساخت تا نتایج تحقیقات 
خود را به ریاست جمهوری و مردم گزارش دهند که 
با گذشت چندین ماه هنوز یافته های این هیأت با مردم 

شریک ساخته نشده است.
انتخاب  سر  بر  مجلس  درونی  انتخابات  سوم  دور 
معاونیت دوم نیز به دور چهارم رفت و قرار است این 
دور میان نعمت اهلل غفاری و محمد نذیر احمدزی فردا 

برگزار شود.
در کنار مطرح شدن مداخالت رییس جمهور و مشاور 
اداری  هیأت  انتخابات  در  افغانستان  امنیت  شورای 
برای  که  گفته اند  مجلس  اعضای  از  برخی  مجلس، 

گزینش معاون اول و دوم پول توزیع شده است.
نامزدان  اگر  مجلس،  داخلی  وظایف  اصول  اساس  بر 
دوره  سه  در  اداری  هیأت  عضویت  کسب  برأی 
آن  از  را  مجلس  انتخابی  پست های  نتوانند  انتخابات، 
خود کنند، دور چهارم رقابت میان نامزدانی که در سه 
برگزار  کرده اند،  را کسب  آرا  بیشترین درصدی  دوره 

می شود.
بر همین اساس، رقابت فردا به منظور کسب معاونیت 
 ۴۷.۲۲ اول  دور  در  که  احمدزی  نذیر  مجلس،  دوم 
آرا و شیخ نعمت اهلل غفاری که در دور سوم  درصد 
برگزار  بودند،  از آن خود کرده  آرا را  ۴۴.۹۷ در صد 

خواهد شد.
مجلس نماینده گان  نزدیک به یک هفته است که در 

تکمیل کردن اعضای هیات اداری خود ناکام است.
در دوره های قبلی انتخابات درونی مجلس، معاون اول، 
منشی و نایب منشی مجلس مشخص شده و معاونیت 

دوم تاهنوز مشخص نشده است.
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بخش نخسـت

رهبـری 
تغییـر

بخش پنجــم

مسعود غالمی
چکیده

 در عصرحاضـر رونـد تغییرات  و تنـوع ِ ابزار مورد اسـتفاده  در جریان  زنده گی ، 
هـر روز بیشـتر می شـود. سـرعت  تغییـرات  و دگرگونـی  بـه حـدی  اسـت  کـه  
هیچ  یـک  از افـراد بشـر حتـا  در یک قـرن  گذشـته  پیش  بینـی  چنیـن  تغییراتـی  را 
نمی کـرد. رقابـت جهانـی و تجـارت رو بـه رشـد جهانی در شـرق و غرب، در 
کشـورهای توسـعه یافته و در حـال توسـعه، فضایـی بـه شـدت ناپایـدار بـرای 
تمـام کسـب وکارها ایجـاد کـرده اسـت. رهبـری سـنتی در هـزارۀ سـوم ادامـۀ 
حیـات نخواهـد یافـت. اغلـب اقدامـات تغییـر، در عمل شکسـت خـورده اند. 
تغییـر اسـتراتژی ها، سـاختارها و سیسـتم ها کافـی نیسـت. باید تفکـری که این 
اسـتراتژی ها و سـاختارها را ایجـاد می کنـد، تغییـر داد. در ایـن مقالـه کوشـش 
شـده اسـت که بـا اسـتفاده از نظـر صاحب نظران علـم مدیریت، بحـث رهبری 

تغییـر مورد بررسـی قـرار گیرد.

مقدمه
دنیـا بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت. در حالی کـه رقابـت جنبۀ جهانـی پیدا 
می کنـد، محیـط نامطمیـن می شـود. جهانـی شـدن یکـی از مهم تریـن تغییراتی 

اسـت کـه در محیـط خـارج بیشـتر شـرکت ها رخ می دهـد. 
مقصـود از جهانـی شـدن، پیـدا کـردن دیـدگاه جدید یا نگـرش دربـارۀ روابط 
بـا سـایر افـراد در کشـورهای دیگـر و توجـه کـردن بـه دامنـه، شـکل، تعدد و 
پیچیده گـی روابـط سازمان هاسـت کـه در سراسـر مرزهـای بین المللـی وجـود 

دارد .
بـرای مقابلـه بـا ایـن محیـط نامطمیـن و تغییـرات مسـتمر نیـاز بـه افـرادی در 
نقـش رهبـر بـه شـدت احسـاس می شـود. بدیهی اسـت کـه رهبری سـنتی در 
هـزارۀ سـوم ادامـه حیـات نخواهد یافـت و جهان نیازمنـد رهبران تغییر اسـت. 
رهبـران تغییـر بـرای تغییـر سـاخته شـده انـد. نقـش رهبـران در تغییـر بسـیار 
برجسـته تر از آن اسـت کـه تصـور می شـود. آن هـا می توانند به انسـان ها کمک 

کننـد تـا در بـازی در شـرایط نامطمین برنده شـوند.
ایـن رهبـران هسـتند کـه بـا تفکـرات منحصـر به فـرد خـود، مزیـت رقابتی را 
بـرای شـرکت بـه ارمغـان می آورنـد. رهبـران در عصر جدیـد به عنـوان معلم، 
طـراح و خدمت گـزار بایـد به طـور مسـتمر تغییـر یابنـد و هویـت جدیـدی از 
خـود خلـق کننـد. آن هـا بایـد بتواننـد بـه سـرعت خـود را بـا شـرایط جدیـد 
تطبیـق داده، گذشـتۀ خـود را فرامـوش کننـد و نقش ها و روابـط جدیدی برای 
خـود ترسـیم سـازند. آن هـا بایـد بتواننـد تیم هـای کاری و گروه هـای ذی نفـع 
متفـاوت را بـه کار گرفتـه و سـبک های متفـاوت مدیریتـی را در آن واحـد بـه 

کار گیرنـد .
تمرکـز رهبـران در عصـر جدیـد بـر دارایی هـای معنـوی، طراحـی آرمانـی 
سـازمانی و تغییـرات سـازمان خواهـد بود. در دنیـای پر تغییر آینـده، رهبری به 
عنـوان مهم تریـن عنصـر محیط کسـب وکار ظاهر خواهد شـد،  عرضـۀ آن کم و 
مهم تـر از هـر چیـز دیگـر تلقـی خواهد گردیـد. می تـوان نقـش و خصوصیت 
اصلـی یـک رهبـر را تربیت رهبـران دیگر در سـازمان و توسـعۀ مدیریت برای 

ایجـاد تغییرات در سـازمان دانسـت .

نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

در دورۀ صدارت بوش پسر، دستورالعمل 
 ۲۰۰۱ سال  بین المللی  تجارت  قانونِی 
تدوین شد که هدف آن، دست یابی ایاالت 
تمام  در  آزاد گسترده تر  تجارت  به  متحده 
بخش   ۸۸ مادۀ  بود.  خدماتی  بخش های 
توافق نامۀ عمومی تعرفه و تجارت)گات(، 
در  گات  تعهدات  تمام  برای  را  معافیتی 
جایی که یک کشور مرزهای تجاری را در 
تاریخی،  گنجینه های  نگهدارِی  ممنوعیت 
میراث  برای  که  باستان شناختی  یا  هنری 
مد  کرده،  تحمیل  حیاتی اند،  کشور  یک 
نظر قرار داده است. به عالوه کشورها در 
برای محدود ساختن دسترسی  مانع  ایجاد 
منازعات اصلی  آزادند.  به گنجینه های شان 
می کنند  فراهم  را  چیزی  فرهنگی  تجارت 

که به خدمات دیداری شنیداری و خدمات 
مربوطه موسوم اند و شامل تصاویر متحرک 
ویدیویی  سرگرمی  تلویزیون،  صحنه یی، 
خانه گی و خدمات انتقال و ضبط موسیقی 
هستند. این یک عرصۀ تجارت بنیادی است 
که به مدت طوالنی منازعات درازمدتی به 
خصوص با کانادایی ها و اروپاییان به همراه 

داشته است. 
دیگری  واقعی  تجاری  منازعات  هم چنین 
وجود  هنر  بخش  انتفاعی  غیر  بخش  در 
موانع  که  کارگری  اتحادیۀ  اگرچه  دارد، 
در  خارجی  هنرهای  بخش  در  مهاجرتی 
ترغیب  را  امریکایی  محصوالت  حوزۀ 
تولیدکننده گان  استعداد  از  مانع  می کنند، 
محصول  بهترین  توسعۀ  برای  امریکایی 
ممکن می شوند. با پایان دور اوروگوئه در 
سال ۱۹۹۵، اتحادیۀ اروپا از تعهد دسترسی 
به بازار خود که امریکا در جست وجوی آن 
موافقت نامۀ  نهایی  دور  کشید.  دست  بود، 
حاوی  تجاری)گاتس(،  خدمات  عمومی 

یک معافیت فرهنگی که اروپا درصدد آن 
کشور  یازده  امریکا،  بر  عالوه  نبود.  بود، 
دیگر هم دسترسی مداوم به بازارهای خود 
را تضمین کردند. قبل از پیمان نقتا )پیمان 
پیمان  شمالی(،  امریکای  آزاد  تجارت 
تجارت آزاد کانادا امریکا، حاوی اقداماتی 
امریکا،  عضو،  کشور  سه  برای  که  بود 
طبق  بر  و  می شد  اعمال  کانادا  و  مکزیک 
آن، تجارت در ابزارها و خدمات فرهنگی 
محدود می شد و هر کشوری که تحت تأثیر 
این اقدامات قرار می گرفت، حق داشت که 
اقداماتی علیه تأثیر تجاری هم ارز آن قانون 

اعمال دارد. 
اعالم  امریکا  تجاری  نماینده گی  دفتر 
می دارد که دسترسی به بازارهای بین المللی 
الزامی  تولید  باالی  برای جبران هزینه های 
است، در حالی که گاتس انعطاف الزم برای 
فرهنگی  ویژۀ  نگرانی های  هماهنگ سازی 

آن  از  با بخشی  احتمال مخالفت  )ازجمله 
به عنوان مخالفت با کل تعهدات مربوط به 
آن( را دارد، به روشی غیر تبعیض آمیز مانع 
برای اعطای خدمات سوبسایدی  دولت ها 
دیداری و شنیداری و مانع اعطای سوبساید 
به محصوالت خارجی در کنار محصوالت 
داخلی هم نمی شود. ایاالت متحده می گوید 
تعهدات  جست وجوی  در  کشور  این  که 
شنیداری  دیداری  بخش  برای  مذاکراتی 
و  وابسته  واضح،  تجاری  قوانین  که  است 
ویژۀ  حساسیت های  که  را  پیش بینی  قابل 
می دهند،  قرار  نظر  مد  نیز  را  بخش  این 

اشاعه می دهد. 

ترکیبی  خطر  یک  این جا  در  پایین  خط 
است. 

در یک سمت، محتوای دیداری شنیداری 
را  جهان  مخاطبان  امریکایی  تولیدات 
مخاطبان  این  که  است؛ چرا  کرده  تصرف 
بدون  بخش  این  دارند.  دوست  را  آن 

دیگر،  سمتی  از  است.  مستقیم  سوبساید 
مقابل  در  کانادا  و  اروپایی  دولت های 
خارجی  فرهنگی  محصوالت  آزاد  ورود 
را  موانعی  ملی،  اهداف  به  نیل  منظور  به 
ایجاد کرده اند. با این حال، بیشتر محتوای 
سوبسایدی سنگین آن ها حتا در کشورهای 
گرفت.  قرار  درخواست  مورد  کم تر  خود، 
به عالوه تکنولوژی ارتباطات، ظرفیت های 
چنین  اجرای  برای  جا  هر  در  را  دولت ها 
موانعی به چالش می کشد و اکثر کشورهایی 
که از بازار های وسیع اولیه و ثانویۀ داخلی 
سوبسایدی  درصد  بایستی  محروم اند، 
در  برای جبران سرمایه گذاری ها  را  الزمی 

حوزۀ این فعالیت ها به تصویب برسانند. 
فرهنگ و روابط بین الملل 

به  را  ما  باید  فرهنگ  و  تجارت  بین  تنش 
در  فرهنگ  نقش  وسیع تر  ارزیابی  سمت 
متحده  ایاالت  بین الملل  روابط  عرصۀ 
هدایت کند. فرهنگ برای روابط امریکا با 
حیاتی  نقش  دارای  جهان  کشورهای  بقیۀ 
است. در حالی که سهم تجارت در بخش 
خدمات و کاالهای فرهنگی افزایش یافته، 
دسترسی به فرهنگ دیگران و فهم آن ها، به 
جای مناقشه، فرصت همکاری ایجاد کرده 
فهم  ارتقای  برای  فرهنگ  ظرفیت  است. 
متقابل مردم و ملت ها از هم دیگر معموالً در 
حوزۀ مبادلۀ آموزشی و دیپلماسی فرهنگی، 
قدیمی ترین  است.  رویت  قابل  و  درست 
و  اروپایی  کشورهای  با  امریکا  روابط 
بوده  فرهنگی  حوزۀ  در  التین،  امریکای 

است. 
تگزاس  دانشگاه  از  گالد«  »ویلیامز 
سیاست ها  از  دسته  دو  میان  در  می گوید: 
فرهنگی(،  دیپلماسی  و  آموزشی  )مبادالت 
اند  قدیمی تر  فرامرزی  آموزشی  مبادالت 
زمانی  یعنی   ،۱۷۰۰ سده  سال های  به  که 
اساس  بر  مدرن  آموزش یافتۀ  جوامع  که 
این  اعضای  بین  نهادی  ارتباطات  سن 
مشابه  سازمان های  اعضای  و  سازمان ها 
یافتند،  اشاعه  التین  امریکای  و  اروپا  در 
فرانکلین«  »بنجامین  مثال  برای  برمی گردد. 
اولین امریکایی بود که به عضویت آکادمی 
در  امریکا  فلسفی  جامعۀ  و  هسپانیا  تاریخ 
سال ۱۷۴۳ درآمد که اولین جامعۀ آموزشی 
امریکایی های  و  اروپایی ها  انتخاب  برای 

هسپانیا به عنوان اعضای متناظر بود. 
قبل از نیمۀ سدۀ ۱۸۰۰، تعدادی امریکایی 
برای  بود،  الزامی  حضورشان  که  برجسته 
این  برای  که  شدند  منصوب  اروپا  حوزۀ 
قاره بنویسند، نقاشی کنند، و کارهای هنری 
آن  به  مربوط  انسانی  علوم  و  دهند  انجام 
قاره را در کنار هنرهای تصویری، موسیقی 
از  کنند.  بررسی  و  مطالعه  آن  معمارِی  و 
امریکا  سدۀ ۱۹۰۰، دانشگاه ها و موزه های 
به  بحار  ماورای  به  اعزامی  هیأت های  از 
حوزه های مدیترانه و امریکای التین که در 
آن ها هنرمندان و نویسنده گان امریکایی به 
آسانی می توانستند بنویسند و نقاشی کنند، 
حمایت کردند. از اواسط سدۀ ۱۸۰۰، اعزام 
هیأت های امریکایی به آسیا و خاورمیانه و 
ارسال اولین دانشجویان خارجی به ایالت ها 

توسعه یافت. 

جهانی شدن
و دیپلماسی فرهنگی
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برگردان و اختصار از عربی: سيد اسالم ده نمکی

بحـث را از فرضیـۀ مشـترکات بنیـۀ ایدیولوژیکـی تنظیـم 
دولـت اسـالمی داعـش و القاعـده آغـاز می کنیـم؛ هـر دو 
جریـان برخاسـته از بدنـۀ جریان هـای جهـادِی مهاجر ـ که 
تمثیل کننـدۀ  از گروه هـا و شـخصیت های  طیـف وسـیعی 
فکـر القاعـده را در بـر می گیـرد ـ می باشـد. تنظیـم دولـت 
اسـالمی داعـش جـز انشـعاب و برآمده گی از بدنۀ سـاختار 
تنطیمـی القاعـده، چیـِز دیگـری نیسـت. تحـول طبیعـی در 
القاعـده بـه گونـۀ مغایـر بـا آن، تحولی سـت کـه بـه کمک 
می تـوان  داعـش،  خصوصیـات  بـه  دسـت یابی  بـدون  آن 
را  اسـالمی  دولـت  تنظیـم  فکـر  ایدیولـوژی  چارچـوب 
ریخـت؛ چـرا کـه راهـکار عملـی تنظیـم دولـت اسـالمی 
داعـش از خصوصیاتـی برخوردار اسـت کـه تفاوت ها میان 
دو گـروه را ظاهر می سـازد. تنظیم دولت اسـالمی توانسـته 
اسـت بـا تمسـک بـه بعضـی عنوان هـای دینـی و جهـادی، 
خـود را نسـبت به دیگـر جریان هـای جهـادی متمایز جلوه 
داده و قـادر بـه گسـترش دایـرۀ نفـوذ خویـش و جـذب 
جنگ جویـاِن بی شـمار در صـف خـود شـود؛ چیـزی که تا 

کنـون القاعـده از تحقـِق آن عاجـز بـوده اسـت. 
اسـالمی،  دولـت  تنظیـم  ایدیولـوژی  درک  و  فهـم  بـرای 
برگشـت به عوامل و اسـباِب گذشـته ـ که موجـب پیدایش 
القاعـده و مزیـت آن نسـبت به ده هـا جریان جهـادی دیگر 

در مرحلـۀ جهـاد افغانسـتان گردیـده بـود، 
قبـل از پرداختـن بـه جـدال موجـود میـان 
تنظیـم دولت اسـالمی و القاعـده، و قبل از 
کنـکاش تفاوت هـای ایدیولـوژی میـان دو 

گـروه ـ الزمی اسـت.
می تـوان  روش،  همیـن  اسـاس  بـر     
جهـادی  جریان هـای  کـه  را  مراحلـی 
بـه  پشـت سـر گذاشـته اند،  بـه حـال  تـا 
سـه مرحلـه تقسـیم نمـود: مرحلـۀ بسـیج 
جهادگـران مهاجـر، مرحلـۀ جهـاد جهانـی 
قابـل  ظواهـری.  ایمـن  امـارت  مرحلـۀ  و 
یـادآوری اسـت کـه همـۀ ایـن مراحـل به 
شـکل زنجیره یـی بـه هـم وصـل و در بُعد 
ایدیولوژیـک، دارای ویژگی هـای گوناگون 
می باشـند. پرداختـن بـه ایـن مراحـل، غالبًا 
تنظیـم  ایدیولـوژی  ریشـه یابِی  بحـث  در 
می کنـد.  کمـک  داعـش  اسـالمی  دولـت 

افغانستان و بسیج برای فریضۀ جهاد
تیوری پـرداز  عـزام،  عبـداهلل  دکتـور 
»جهـاد بین المللـی »، اولیـن مفکـر و منظـر 
می شـود.  شـناخته   « مهاجـر  »جهادگـران 
او از بسـیج مسـلمانان و عرب هـا در دهـۀ 
هشـتاد سـدۀ گذشـته در جهـاد افغانسـتان، 
هـدِف ایجاد عمـق اسـتراتژیک و پایگاهی 
جهـادی  را ـ کـه در آینده سـکوی پرش به 

سـوی آزادی فلسـطین و رفع ظلم از مسـلمانان گـردد و به 
تغییـر نظام هـای عربـی و برقـراری نظام هـای وفـِق »شـرع 

اهلل« بینجامـد ـ دنبـال می نمـود. 
دعـوت از جهادگـران مهاجـر و البی گـرِی عبـداهلل عزام در 
جهـاد افغانسـتان، نقطـۀ التقـا بـا خـط اسـتراتژی مخالفـان 
گسـترش نفوذ و حضور شـوروی در افغانستان مثل: ایاالت 
متحده، پاکسـتان و عربسـتان سـعودی پیدا نمود؛ عربسـتان 
کشـوری کـه از آن اسـامه بـن الدن بـه حیـث تمثیل کننـدۀ 
کانال هـای »سـلفی« وارد عرصـۀ کمک بـه مردم افغانسـتان 
شـد. در این جـا الزم اسـت بحث صحت وسـقِم وابسـته گی 
اسـامه بـن الدن را بـه جریان »سـلفی«یی کـه آن زمان مطرح 
بـود، در نظـر داشـت؛ جنبه یـی کـه می توانـد نقش آفرینـِی 
بخشـی از فرهنـگ سـلفی گری را بـه حیـث تشـکیل دهندۀ 

اساسـات فکر جهـادی تفسـیر نماید. 
موضـوع دیگـری کـه در گرایـش سـلفی گری فکـر جهادی 
نقـش آفریـد، انتقاد وسـیع از اخوان المسـلمین مبنـی بر این  
بـود کـه اخـوان در حمـل سـالح و جهـاد به خاطـر تغییـر 
از  سـوریه  و  مصـر  در  به خصـوص  سیاسـی  نظام هـای 
خـود تردید نشـان داده اسـت و همچنـان اخوان المسـلمین 
اصـالح نظامـی سیاسـی را بـه جـای رسـیدن مسـتقیم بـه 
خالفـت ترجیـح می دهـد. ایـن بحـث بـه گونۀ بسـیار حاد 
در تجمعـات جهادگـران مهاجـر در افغانسـتان و پاکسـتان 
کـه آزادی کافـی بـرای بیـان افـکار و اظهـار معتقدات شـان 
مهیـا بـود، ادامـه پیـدا نمـود و در ایـن مرحلـه، فرصـت و 
زمـاِن مناسـب، هر دو بـر کماِل تجـارِب جهادگـران مهاجر 

افزودند. 
  میـزت و ویژه گی هـای زیـادی را می تـوان از ایـن مرحلـه 
خالصـه نمـود؛ ویژه گی هـای مهمـی کـه بـر مبنـای آن، در 
بعـدی آن چـه را کـه جریان هـای جهـاد جهانـی  مراحـل 

کردنـد. پایه گـذاری  می نامنـد، 
بسـیج جهـادی: ویژه گـی ایـن مرحله این اسـت که بسـیج 
جهادگـراِن مهاجـر در افغانسـتان، بـدون توجه بـه مقاصد و 
نیـت آن هـا، مورد حمایـت و رضایِت قدرت هـای منطقه یی 
و فـرا منطقه یـی قـرار گرفـت و از حمایـت رسـمِی بعضی 
کشـورهای عربـی نیـز برخـوردار شـد. تهییـج جهادگـران 

عـرب و عجـم به خاطر الحاق به جهاد افغانسـتان، در سـال 
۱۹۸۴ بـا تأسـیس »مکتـب الخدمـات« در پشـاور توسـط 
عبـداهلل عـزام بـه اوِج خود  رسـید و پس از قتل او در سـال 

۱۹۸۹ سـیر تصاعـدِی آن توقـف نمود. 
  رهبـری فکـر جهـادی: از موجبـات دیرپایی ادامۀ بسـیج 
جهـادی این بود که می بایسـت »مانفیسـت جهـادی« تدوین 
شـود تا بتوانـد همـۀ گرداننده گان امـور جهاد افغانسـتان را 
بـدون در نظرداشـت اهـداف و موقعیـت آن هـا، در محـور 
خـود جمع کنـد؛ موضوعی که عبـداهلل عـزام و بنیان گذاران 
جریـان جهـادی هم عصـِر او خواهـان آن بودنـد. از این جـا 
بـود کـه نظریۀ شـنیدن از علمـای حاضر در عرصـۀ جهاد و 
علمـای طـرف دار آن، زیـر فلسـفۀ »نشسـته بـه مجاهد حق 
صـدور فتـوا را ندارد«، شـکل گرفـت. در واقع این تالشـی 
بـود بـرای بسـتن مسـیر فتـوا و  نظریـاِت مخالـف. ایـن 
نظریـه، تیـغ فکـر جهادی را علیـه منتقدان برنده تر سـاخت.

پخـش اصطـالح »ارجاء« )کسـی کـه تعذیب گنـاه کار را به 
تأخیـر می اندازد( و »هجمی« ) شـخصی کـه می گوید ایمان 
تصدیـق و معرفـت اسـت( در وصـف کسـانی کـه تکفیـر 
نظام هـای سیاسـی یی را کـه به اسـاس »آنچـه خدواند نازل 
نمـوده اسـت، حکومـت نمی کنند« بـه دلیل این کـه ایمان را 
معرفـت می داننـد، نمی پذیرفتنـد و بـه این عقیـده بودند که 
انسـان زمانـی که معنـی هر دو شـهادت را دانسـت و به آن 
نطـق نمـود، کافـر نمی شـود حتـا اگر عمـل مخالـف ایمان 

دهد.  انجـام  هم 
مرجعیـت، میـراث سـید قطـب: بـا وجـود فهـم و درک 
متناقـض از افـکار سـید قطب، میـراث او پیونددهنـدۀ تمام 
افـکاری کـه آن زمـان مطـرح می شـد، بـه شـمار می رفـت. 
شـاید آن زمان، نبـود تجارب بدیلی که با نظام های سیاسـی 
مانند سـید قطـب منحیث نظام هـای غیراسـالمی بریده بود، 
باعث محوریت شـخصیِت او شـده باشـد، و همچنـان تأثیر 
عبـداهلل عـزام را کـه اخوانی و در بسـیج جهادگـران مهاجر 
دسـِت باال دشـت، در این زمینـه نمی توان نادیده انگاشـت. 

مرحلۀ جهاد جهانی 
نمـود؛  تقسـیم  بخـش  دو  بـه  می تـوان  را  مرحلـه  ایـن 
مرحله یـی کـه از تـرور عبـداهلل عـزام در سـال ۱۹۸۹ آغـاز 
و بـا تاریـخ اعـالن عرض وجـود سـازمان القاعده در سـال 
امـارت  سـقوط  از  دوم  مرحلـۀ  و  می گیـرد؛  پایـان   ۲۰۰۱
طالبـان در کابـل تـا زمـان ترور اسـامه بن الدن سـال ۲۰۱۱.

بخش اول: ۲۰۰۱-۱۹۸۹
در عرصـۀ سیاسـی، کشـورهایی کـه زمینـۀ ورود جهادگران 
را به افغانسـتان تسـهیل نموده بودند، پس از سـال ۱۹۹۲ به 
رویکـرد برگشـت آن هـا به کشورهای شـان و یا کشـورهای 
بدیلـی کـه آمـادۀ پذیرایـی از آن هـا بودنـد، تغییر سیاسـت 
دادنـد. پـس از این که ارتش سـرخ خاک افغانسـتان را ترک 
نمـود و حکومت وابسـته بـه آن در کابل سـقوط کرد، پیامد 
زیـادی  کشـور های  در  را  نگرانی هایـی  افغانسـتان  جهـاد 
بـه وجـود آورد و در ایـن مرحلـه، جهـاد عالیـم جهانـی 
الجزایـر،  شـدن خـود را در مناطـق مشـتعل جهـان مثـل 
جنگ چیچین، بوسـنه و هرسـک و شـدت عملیـات امنیتی 

جماعـت اسـالمی در مصـر بـه نمایش گذاشـت. 

در عرصـۀ رهبـری جهـاد، بعـد از این کـه اسـامه بـن الدن 
روابـط خـود را بـا عربسـتان قطـع نمـود و سـودان را محل 
اقامـت خـود برگزید، موقعیـت او منحیث رهبر و جانشـین 
عبـداهلل عـزام در میـان جهادی هـای مهاجـر تقویت شـد، تا 
این کـه در سـال ۱۹۹۴ از سـودان بـه افغانسـتان برگشـت و 
ائتالفـی را بـا رهبـر طالبـان مـال محمـد عمـر تشـکیل داد؛ 
ائتالفـی کـه باعث شـهرت القاعده و تشـکیل جبهـۀ جهانی 

علیـه صلیبی هـا گردید.
بخش دوم: سقوط کابل و ترور اسامه بن الدن

سـقوط نظـام صـدام حسـین در سـال ۲۰۰۳ در بغـداد ـ 
در فاصلـۀ زمانـی سـقوط امـارت طالبـان در کابل در سـال 
سـاحۀ  ـ   ۲۰۱۱ سـال  در  بـن الدن  اسـامه  تـرور  و   ۲۰۰۱
جنـِگ جدیـدی را برضـد واشـنگتن بـه وجـود آورد کـه با 
عقب نشـینی ارتـش ایاالت متحـده از عراق در سـال ۲۰۱۱  
و رویارویـی مسـتقیم القاعده بـا امریکا در این کشـور پایان 

  . فت گر
میدان هـای  تعـدد  مرحلـه،  ایـن  میزت هـای  مهم تریـن 
فعالیـت ـ یمـن، خلیـج، عـراق و مغـرب عربـی و تمایـل 
بـه  القاعـده  اکتفـای  عـدم  و  نظامـی  رویکـرد  بـه سـوی 
بـه  بسـنده  می باشـد؛  امنیتـی  کالسـیک  عملیات هـای 
القاعـده  فـروع  کـه  حالـی  در  کالسـیک  عملیات هـای 
کنتـرول و تأمین امنیِت سـرزمین های وسـیع در کشـورهای 
مغـرب عربـی و عـراق را در اختیـار گرفتـه بودنـد، بـرای 
ایـن  در  امـا  نبـود؛  توجیه پذیـر  دیگـر  القاعـده  رهبـران 
مرحلـۀ حسـاس، القاعـده، کابـل مرکـز و مرجعـی را کـه 
در برابـر آرا، اجتهـادات و منازعـات جریان هـای جهـادی 
عکس العمـل نشـان مـی داد، از دسـت داد. بـا وجـود این که 
همـۀ جریان هـای جهـادی برخاسـته از بدنۀ فکـر القاعده و 
مفکـورۀ جهـاد جهانی بودنـد،  در نتیجۀ سـقوط کابل، دیگر 
ترجیـح دادن فکری نسـبت به افـکار دیگر و اولی شـمردن 
اجتهـادی نسـبت بـه اجتهادات دیگـر، متعلق بـه گروه هایی 

می شـد کـه در سـاحات مختلـف تسـلط داشـتند. 
می تـوان جـزم نمـود کـه مهم تریـن تحـول در سـیر تاریـخ 
القاعـده در ایـن مرحلـه، گشـودن جبهات اساسـی و خارج 
از مراقبـِت رهبـری القاعـدهـ  که در شـرایط دشـوار به سـر 
بـرده و تـوان مدیریـِت مناطق دوردسـت را  از دسـت داده 
بـودـ  می باشـد. از این جاسـت کـه سـتارۀ بنیان گـذار اصلی 
تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش، ابومصعب زرقـاوی »احمد 
الخالیله« در عراق درخشـید و مسـیری مخالـف القاعده در 
نحـوۀ تکفیـر و عمل بـرای خود ترسـیم نمـود. زرقاوی که 
از نسـل دوم جریـان جهـادی برقـاوی بـه شـمار می رفـت، 
سـال ۲۰۰۶ کشـته شـد، اما از خود میراث جهادی مختلفی 
در عـراق به جـا گذاشـت کـه به نظر می رسـد بعـد از مرگ 
اسـامه بـن الدن و صعود ایمـن ظواهری به رهبـری القاعده، 
پایه هـای آن بیشـتر اسـتحکام یافـت. اسـلوب زرقـاوی در 
اسـتفادۀ مفـرط از خشـونت، او را شـبیه شـاخۀ الجزایـری 
القاعـده سـاخت کـه بـه نظـر رهبـران القاعـده، آمیختـه به 
انحـراف و لغـزش فکـری بود. به نظـر بسـیاری ها، زرقاوی 
کلـک ششـم در بـدن القاعـده حسـاب می شـود تـا تحـول 

 . طبیعی

ـ زرقاوی، بدعِت ذبح اسـرای جنگ، قتل اختطاف شـده گان 
و  رعـب  ایجـاد  هـدف  بـه  را  رسـانه ها  در  آن  پخـش  و 
وحشـت تقویـت نمـود و شـاید هـم اولین شـخصی باشـد 
کـه ایـن روش را در میـان جریان هـای جهـادی بـه دوران 

انداخت.
ـ در هـدف قـرار دادن اعضـای صحـوات )بیـداری( اهـل 
اشـکال،  از  شـکلی  بـه  می خواسـت  کـه  کسـی  و  سـنت 
بخشـی از نظـام جدیـد عـراق باشـد، برعالوۀ تنـش و نزاع 
علیـه گروه هایـی کـه در جنـگ برضـد امریـکا و دولـت 

عـراق او را همرایـی می کردنـد، غلـو نمـود. 
ـ تکفیـر شـیعه و هـدف قـرار دادن آن هـا در عـراق بـدون 
فـرق میـان ملکـی و غیرملکی بـه بهانۀ این کـه بخش عمدۀ 

نظـام جدیـد عـراق را تشـکیل می دادند.
ـ زرقـاوی بـه سـبب  تکفیر شـیعه و هدف قـرار دادِن آن ها 
و به خاطـر کشـتار اهـل سـنت و راه انـدازی جنـگ علیـه 
فصیله هـای جهـادی دیگـر بـه جـای ترکیـز علیـه حضـور 
نیروهـای خارجـی در عـراق، مـورد نقـد رهبـران القاعـده 

گرفت.  قـرار 
ناسازگاری تنظیم دولت اسالمی داعش و القاعده

عامـل اساسـی یی کـه موجب اعـالن جدایـی میـان القاعده 
و تنظیـم دولـت اسـالمی گردیـد، موقـف ایمـن ظواهـری 
در مـورد اختـالف ابومحمـد جوالنـی و ابوبکـر بغـدادی 
می باشـد. ایمـن ظواهـری، ابو محمـد جوالنی را بـه امارت 
سـوریه برگزیـد و صالحیـت عمـل تنظیـم دولت اسـالمی 
داعـش را در عـراق محـدود سـاخت و ابـو خالـد سـوری 
)محمـد بهایا( رفیق و دوسـت اسـامه 
حل وفصـل  بـه  مکلـف  را  بـن الدن 
منازعـه بیـن دو طـرف نمـود. تنظیـم 
دولـت اسـالمی ایـن وسـاطت را رد 
و ابوخالـد را تهدیـد بـه مـرگ کـرد. 
و  برچسـپ زنی  کـه  بـود  این جـا  از 
طـرف  دو  بیـن  مشـروعیت  جنـگ 
دولـت  تنظیـم  القاعـده  شـد.  آغـاز 
اسـالمی داعـش را خـوارج عصـر و 
»بازمانده هـای ابـن ملجـم« توصیـف 
دولـت  تنظیـم  مقابـل،  در  و  نمـود 
چشم پوشـی  و  تغییـر  از  اسـالمی 
القاعـده از ارزش های جهادی سـخن 
رانـده و بـه هـدف تجریـد القاعده و 
ایمـن ظواهری از مشـروعیت، ابوبکر 

بغـدادی را خلیفـه دانسـت. 
فشـردۀ ناسـازگاری ایدیولـوژی میان 

تنظیـم دولـت اسـالمی و القاعده
القاعده 

ـ القاعـده تنظیـم دولـت اسـالمی را 
متهـم بـه مبالغـه در تکفیـر نمـوده و 
بـه دلیـل این کـه فقهای تنظیـم دولت 
دوران  بـه  تـازه  جوانـاِن  اسـالمی 
رسـیده هسـتند، آن ها را اهـل صدور 

فتـوا و اسـتنباط احـکام نمی دانـد.
ـ القاعـده بـر تنظیـم دولـت اسـالمی اتهـام وارد می کند که 
ایـن گـروه عمـاًل تنظیم هـای جهـادی مخالـف خـود را بـه 
سـبب اختـالف نظریـات تکفیـر می کنـد و گویـی کـه تنها 
خـود جماعـت مسـلمان اسـت، اهمیـت خـون مسـلمانان 
را نادیـده گرفتـه و در جـواز قتـل مخالفیـن مسـلمان خود، 

زیـاده روی و انحـراف اختیـار نمـوده اسـت. 
ـ القاعـده بـه ایـن بـاور اسـت کـه ابوبکـر بغـدادی بـدون 
اجمـاع، خـود را تمکیـن به خالفـت نموده اسـت، و بیعتی 
کـه بـا او صـورت گرفتـه، بـدون موافقـت شـورای اهـل 
حل وعقـد مسـلمانان اسـت و محـدود بـه بعضـی اعضـای 
تنظیـم دولـت اسـالمی داعـش در عـراق می شـود. بـه نظر 
القاعـده، ابوبکـر بغـدادی آدمـی مجهول الهویـه اسـت کـه 

شـرایط فقهـی بـر خالفـت او صـدق نمی  کنـد. 
تنظیم دولت اسالمی داعش

ـ  تنظیـم دولـت اسـالمی می گویـد: پذیرفتـن ارزش هـای 
دموکراسـی توسـط ایمـن ظواهـری، کفـر غیـر قابـل تأویل 
اسـت. ایمـن ظواهـری از روش مسـالمت آمیز انقالب هـای 
عربـی در تغییر  نظام های سیاسـی حمایـت نموده و مرتکِب 
عمـل کفرآمیز شـده اسـت و از اسـتراتژی اخوان المسـلمین 
در تغییـر نظام هـای سیاسـی کـه القاعـده از آن بیزار اسـت، 

می کند.  پیـروی 
ـ اظهـار همـدردی ایمـن ظواهری بـا محمد مرسـی رییس 
جمهـور سـابقۀ مصـر  و عـدم تکفیـِر او  منحیث شـخصی 
کـه تن بـه کفر دموکراسـی داده بـود. تنظیم دولت اسـالمی 
بـه ایـن عقیده اسـت کـه القاعـده اصـل دموکراسـی را کفر 
می دانـد، ولـی القاعـده بـه رهبـری ایمـن ظواهـری رهبران 
اخوان المسـلمین را کـه طبـق وصـف ابـو محمـد العدنانـی 

شرارت پیشـه های سـیکوالر هسـتند، تکفیـر نمی کنـد. 
تنظیـم دولـت اسـالمی، القاعـده را پیروی مذهـب »جهمی« 
می دانـد و مدعـی اسـت کـه القاعـده از تکفیـر مسـلمانانی 
کـه بـا مرتکب شـدِن بعضی اعمـال از دین خارج شـده اند، 
بـه غـرض نفی تهمـت از خـود مبنی بـر این که کـه القاعده 
مسـلمانان را تکفیر و به علت اختالف آرا دسـت به کشـتار 

آن هـا می زنـد، پرهیـز می کند.  

تنظیم  ایدیولوژِی  ریشه های 
دولت اسالمی داعش



کمپاین  برگزاری  حین  اروپا  اتحادیۀ  در  مسؤوالن 
مبارزه با فساد در ۲۰۱۶ می گویند که از این پس آن ها 
نیز همگام با حکومت در پی ریشه کن کردن فساد در 

افغانستان هستند.
این نهاد هدف از برگزاری این کمپاین را آگاهی دهی 
به شهروندان افغانستان در مبارزه با فساد و هماهنگی 
این  برابر  در  دولت  نیرومند  اقدام های  از  و حمایت 

پدیده عنوان کرده است.
و  عدلی  نظام  در  فساد  جامعه،  ثبات  بر  فساد  تأثیر 
قضایی، منابع طبیعی و چگونه گی عملکرد شهروندان 
در برابر این پدیده از جمله نکات مهم این کمپاین 

یاد شده اند.
هیأت  رییس  و  ویژه  نمایندۀ  میلین،  مایکل  فرانس 
همه  فساد  که  می گوید  افغانستان  در  اروپا  اتحادیه 
فقیرتر  را  فقیران  و  ثروتمندتر  را  ثروتمندان  روزه 
می کند. او از فساد به عنوان تهدیدی جدی در برابر 
پدیده حتی  این  یاد می کند و می گوید،  بقای کشور 
نابودی  خطر  با  را  گذشته  دهۀ  یک  دستآوردهای 

روبه رو کرده است.
آقای میلین حین راه اندازی این کمپاین می افزاید که 
پدیده  این  از عهدۀ ریشه کن کردن  تنهایی  به  دولت 
برآمده نمی تواند و هر شهروند باید نقطۀ پایانی برای 

ادامۀ فساد باشد.

بُعدهای  از  اروپا یکی  اتحادیه  به گفتۀ رییس هیأت 
دیگر کمپاین مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۶، افشاکاری 
فساد و جلوگیری از رشد این پدیده توسط شهروندان 

و رسانه ها است.
آمده  کرده  منتشر  اتحادیه  این  که  خبرنامه یی  در 
حمایت  جهانی  جامعۀ  که  آینده  سال  یک  تا  است، 
خود را از افغانستان به بررسی می گیرد، دولت باید 
نمایش  به  فساد  با  مبارزه  زمینۀ  در  را  پیشرفت هایی 

بگذارد.

فساد  که  افغانستان می گوید  در  اروپا  اتحادیه  هیأت 
دستآوردهای  و  کرده  فلج  را  کشور  اقتصاد  گسترده 
انجام شده  و سرمایه گذاری های  چندین سال گذشته 
در افغانستان و آیندۀ جوانان کشور را با تهدید مواجه 

می کند.
با  و  داشت  خواهد  ادامه  هفته  هفت  تا  کمپاین  این 
سال  می  ماه  آغاز  در  بزرگ  نشست  یک  برگزاری 

روان میالدی پایان می یابد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1741   یک    شنبه      23حو ت  /    ا  سفند      y   1394  3 جما د ی  الثا نی  y 1437   13 ما ر چ   62016

براساس گزارش ها یک دادگاه در لندن حکم کرده است که قانون 
با  که  افرادی  و  شده  لغو  افغانستان  ترجمان های  برگرداندن  منع 
نیروهای بریتانیایی کار می کردند، دوباره به کشورشان باز خواهند 

گشت.
ترجمان های  شدن  پناهنده  درباره  بریتانیا  پیشین  قانون  بنیاد  بر 
افغانستان، آنان به دلیل ناامن بودن کشورشان در بریتانیا می ماندند.

این حکم در حالی صادر می شود که پس از پایان ماموریت نظامی 
ناتو در افغانستان، کشورهایی که در افغانستان سرباز داشتند؛ اعالم 
کردند افغانستانی هایی که به عنوان ترجمان با آنان کار کرده اند، 

می توانند از افغانستان خارج شوند.
که  هستند  کشورهایی  استرالیا  و  اتریش  آلمان،  بریتانیا،  امریکا، 
به  با ویزای ویژه ترجمان ها  را  افغانستان  بیشترین رقم شهروندان 

عنوان پناهنده پذیرفته اند.
ناتو  جنگ  سال  سیزده  جریان  در  کشور  باشنده گان  از  تن  صدها 
در افغانستان، در بخش های مختلف به ویژه ترجمانی با نیروهای 

خارجی کار کردند.

می  افغانستان  غرب  علمای  شورای  مسووالن 
گویند که رییس شورای علمای غرب افغانستان، 
در برابر هرگونه افراطیت و تندروی اعالم جهاد 

کرده است.
شورای  رئیس  آخوندزاده،  احمد  سید  مولوی 
به  علما  شورای  اعضای  از  و  اسالمی  اخوت 
خبرگزاری جمهور گفت که رئیس شورای علمای 
غرب افغانستان بر علیه کسانی که تندروی می کنند 
و در صدد هستند تا مذهب را باطل اعالم کنند، 

فرمان جهاد داده است.
به بیان وی، افغانستان و بخصوص والیت هرات 
هم اکنون در وحدتی همه جانبه میان مذاهب به 
سر می برد و این ناشی از تالش های سران علمای 

دینی می باشد.

»در  افزود:  هرات  اسالمی  اخوت  شورای  رییس 
این اواخر کسانی پیدا شده اند و بر علیه مذاهب 
سخنانی را گفته اند و این رفتارها برای علمای دینی 

غیرقابل تحمل است.«
مذهب  که  گفته اند  و  آمده   افراد  »این  افزود:  وی 
و تصوف، مانع پیشرفت اسالم می شود و این در 
افغانستان دو مذهب حنفی و  حالی است که در 

جعفری مورد تأیید و تبعیت مردم است.«
که  بود  صحبت ها  »این  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
رئیس  صالح،  خداداد  مولوی  صریح  واکنش 
شورای علمای غرب افغانستان را در پی داشت و 

بر علیه آنها اعالم جهاد کرد.«
وحدت  با  می بایستی  که  افزود  آخوندزاده  آقای 
بر دهان  انسجام شیعه و سنی، مشت محکمی  و 

وهابیت و سلفیت وارد آورد.
این روحانی در والیت هرات همچنین تاکید کرد 
هرات  والیت  بخصوص  و  افغانستان  مردم  که 
دارای آگاهی و درک خوبی از واقعیت ها هستند و 

هیچگاه فریب چنین سخنانی را نمی خورند.
سران  از  متشکل  هرات  اسالمی  اخوت  شورای 

علمای دینی تشیع و تسنن است.
با تشکیل جلسات مشترک،  تا  این شورا توانسته 
بسیاری از سوءتفاهمات و سوء تعبیرهای عقیدتی 
بروز  مانع  و  کرده  حل  را  مردم  میان  در  موجود 

اختالف ها شود.
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لندن، ترجمان های 
افغانستان را بر می گرداند

شورای علمای غرب افغانستان بر علیه افراط گرایان اعالم جهاد کرد

پیشـنهاد کمـک نظامـی مقامات ارشـد چیـن به افغانسـتان 
ممکـن اسـت روابـط پکـن بـا طالبان را خـراب کنـد و بر 

مذاکـرات صلـح این کشـور نیـز تاثیر گـذارد.
بـه  چینـی  مقامـات  ژورنـال،  اسـتریت  وال  گـزارش  بـه 
دولـت افغانسـتان پیشـنهاد کمـک نظامی بـه ارزش حدود 

۷۳ میلیـون دالـر کرده انـد.
فانـگ فونـگ هـوی رییـس سـتاد مشـترک چین در سـفر 
هفتـه گذشـته بـه کابـل در دیـدار بـا اشـرف غنـی رییـس 
جمهـور این کشـور ابراز امیـدواری کرد کـه همکاری های 
دو کشـور در زمینـه امنیـت و مبـارزه بـا تروریسـم تقویت 

. شود
سـخنگوی وزارت دفاع افغانسـتان بدون اشـاره به جزئیات 
خواسـته های  فهرسـت  کـه  گفتـه  نیـز  چیـن  کمک هـای 
افغانسـتان ممکن است سـالح های سـبک، قطعات هواپیما 

و یونیفورم باشـند.
چیـن از لحـاظ تاریخی کمک نظامـی زیادی به افغانسـتان 
انجـام نـداده اسـت و بیشـتر کمک هـای خود را به مسـایل 
اسـت  کـرده  محـدود  متوسـط  اقتصـادی  و  بشردوسـتانه 
بنابرایـن وقتـی چیـن پیشـنهاد کمـک نظامی می کنـد، پکن 
ایـن گونـه کمک هـا را بـه آمـوزش و تـدارکات محـدود 

می کنـد نـه انتقـال سـالح های تهاجمـی.
امـا انجـام نـدادن کمـک نظامـی قابـل توجـه، نشـاندهنده 

عـدم نگرانـی چیـن در مـورد امنیـت افغانسـتان نیسـت.
پکـن نگران اسـت کـه بی ثباتی در افغانسـتان پناهـگاه امنی 
بـرای گـروه »اویغور«هـا فراهـم آورد حتـی اگر خشـونت 
در افغانسـتان بـه چیـن نیـز سـرایت نکند، می تواند چشـم 
انـداز کمربنـد اقتصـادی جاده ابریشـم چین را بـه مخاطره 

اندازد.
لـی کـی جیانگ نخسـت وزیر چیـن در نشسـتی با حضور 
نمایندگـی از منطقـه خودمختـار سـین کیانـگ اویغـور، در 
حاشـیه اجالس سـاالنه کنگـره ملی خلق، خاطرنشـان کرد 
کـه سـین کیانـگ برای اوضـاع کلی ایـن کشـور از اهمیت 

اسـتراتژیک زیادی برخوردار اسـت.
نخسـت وزیـر چیـن نماینـدگان سـین کیانـگ را تشـویق 
کـرد کـه بـه منظـور تحکیم پایـه و اسـاس ثبـات دوامدار، 

بـه ایـن ایالـت توسـعه بیشـتری بدهند.
بـا ایـن حـال، اسـتراتژی چیـن بـرای حصـول اطمینـان از 
ایـن  دیپلماتیکـی  حمایـت  تاکنـون  افغانسـتان  در  ثبـات 
کشـور از صلـح میـان حکومت کابـل و طالبان بوده اسـت.

پکـن بـا اعمـال فشـار بـر پاکسـتان بـرای تشـویق طالبـان 
بـه شـرکت در گفت وگوهـای صلـح امیـدوار اسـت کـه 
سـرانجام راه حلـی از طریـق گفت وگوهـا حاصل شـود که 
براسـاس آن طالبـان بـا ادغـام در نظـام سیاسـی سـالح  بر 

گذارند. زمیـن 
امـا مذاکـرات صلحـی کـه چیـن از آن حمایـت می کند، از 
تالش هـای گذشـته در مورد برقـراری صلح در افغانسـتان 
موفق تـر نبـوده اسـت. گفت وگوهای سـال گذشـته به طور 
ناگهانـی بـه دلیـل اعـالم خبـر مـرگ مالعمـر بـه تعویـق 
افتـاد و طالبـان اعـالم کرد کـه برنامـه ای برای شـرکت در 

ندارند. مجـدد  گفت وگوهـای 
وعـده کمک هـای نظامـی به افغانسـتان بـه احتمال بسـیار، 
پاسـخ چیـن بـه عـدم موفقیـت مذاکـرات صلـح دولـت 
کابـل و طالبـان اسـت کـه اکنـون آن را ترجیح داده اسـت. 
چیـن  از  خـارج  در  تروریسـم  بـا  مبـارزه  مسـئله  وقتـی 
مطـرح می شـود، اسـتراتژی ایـن کشـور کمـک بـه تقویت 
توانایی هـای دولتهـای در معـرض خطر اسـت که پیشـنهاد 
اخیـر فانـگ بـه افغانسـتان نیز بـه نظر می رسـد بر اسـاس 

ایـن طرح باشـد.
امـا وقتی پـای افغانسـتان در میان اسـت، چین بایـد توازن 
ظریفـی را رعایـت کنـد مبنـی بـر ایـن کـه شـاید کمـک 
نظامـی ایـن کشـور بـه دولـت کابـل بـر روابـط پکـن بـا 
طالبـان تاثیـر منفـی بگـذارد و روند صلـح افغانسـتان را به 

انـدازد. مخاطره 

رابطة چین و طالبان 
برهم خواهد خورد

دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان:

همگام با دولت افغانستان با فساد مبارزه می کنیم

افغانستان به دور بعدی جام جهانی کریکت صعود کرد

در  زمبابوه  شکست  با  کشور  کریکت  بازیکنان 
موفقیت  با  کریکت  جهانی  جام  ۲۰آورۀ  رقابت های 

به دور دوم این رقابت ها راه پیدا کردند.

آور،   ۲۰ در  و  کرد  آغاز  افغانستان  نخست  را  بازی 
۱۷۸ دوش را برای تیم حریف هدف قرار داد.

شهزاد محمدی در ۳ آور نخست با به دست آوردن ۴۰ 

دوش از بازی حذف شد و پس از او، نبی عیسی خیل 
و سمیع اهلل شینواری به ترتیب با به دست آوردن ۵۰ 

و ۴۰ دوش دیگر بازیکنان مطرح این بازی بودند.
با این که زمبابوه بازی را خوب آغاز کرد، اما با از 
دست دادن تمام بازیکنانش تنها توانست ۱۲۸ دوش 

را به دست بیاورد.
افغانستان در دور بعدی بازی ها با سریالنکا، آفریقای 

جنوبی، انگلستان و ویست اندیز بازی خواهد کرد.
افغانستان در مرحله بعدی در کنار ۱۰ ابرتیم جهانی 

کریکت بازی می کند.
ملی  تیم  که  می گیرد  حالی صورت  در  پیروزی  این 
بین المللی  شورای  کامل  عضویت  زمبابوه  کرکت 
کریکت را دارد و در ردیف تیم های درجه اول جهان 
قرار دارد، اما تیم کرکت افغانستان از جمله تیم های 
فدراسیون  اجرایی  رییس  گفتۀ  به  و  است  دوم  ردۀ 
کریکت، پیروزی یک تیم درجه دو در برابر تیم های 

درجه اول در چنین رقابت ها بی پیشینه بوده است.
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ورزش

سخنانی  در  گذشته  روز  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان  طیب  رجب 
تأکید کرد: رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه برای آزادی ۲ روزنامه نگار 

بازداشتی، یک اقدام علیه کشور بوده است.
او نسبت به تکرار چنین اقداماتی از سوی دادگاه قانون اساسی هشدار 
چنین  وجودی  ماهیت  می تواند  اقداماتی  چنین  تکرار  گفت:  و  داد 

دادگاهی را زیر سوال ببرد.
است،  دولتی  نهادهای  معدود  از  یکی  که  ترکیه  اساسی  قانون  دادگاه 
هنوز تحت کنترل کامل اردوغان در نیامده است، حکم آزادی سردبیر 
روزنامۀ جمهوریت و رییس دفتر انکاریی این روزنامه را پس از ۳ ماه 

بازداشت صادر کرده است.
قانون  دادگاه  شدند.  آزاد  استانبول  در  زندانی  از  روزنامه نگار   ۲ این 
نقض  روزنامه نگار   ۲ این  حقوق  که  است  کرده  اعالم  ترکیه  اساسی 
شده است. آن ها از ماه نوامبر تاکنون به اتهام افشای اخباری مربوط به 
ارسال سالح توسط ترکیه برای تروریست های سوری بازداشت شدند.
اردوغان گفت: این نهاد، با دخالت رییس و برخی اعضای آن، از اتخاذ 
بوده، خودداری نکردند، آن هم در  تصمیمی که علیه کشور و مردم 
بوده  ترکیه  از بزرگ ترین حمالت علیه  خصوص موضوعی که یکی 

است.
اردوغان بیان کرد: امیدوارم دادگاه قانون اساسی بار دیگر تالشی برای 
اتخاذ چنین تصمیماتی انجام ندهد، چرا که مشروعیت و موجودیت 

خود را زیر سوال خواهد برد.
اردوغان متهم است که به بهانۀ اظهارات توهین آمیز، مخالفان خود را 

سرکوب و زندانی می کند.

در  روسیه  خارجه  امور  وزارت  رسمی  سخنگوی  زاخارووا،  ماریا 
امریکا  برای  کنفرانس مطبوعاتی هفته گی خود گفت: روسیه هیچ گاه 

خطری نبوده و خطری هم به وجود نخواهد آورد.
او افزود: روسیه برای امریکا به عنوان دولت یا ملت این کشور هیچ گاه 

خطر به وجود نیاورده است، نمی آورد و نخواهد آورد.
این مقام روسی اظهار کرد: شاید مسأله این باشد که ندانند روسیه و 
امریکا در کجا قرار دارند. شاید آن ها فکر می کنند هم مرز هستیم و 
به شدت تهدید می کنیم. شاید این که چرا آن ها همواره این برگه را در 

دست دارند، در این نهفته باشد.
روسیه و غرب به ویژه امریکا بر سر برنامۀ گسترش حوزۀ نفوذ سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، اختالف نظرهای شدیدی دارند که به 

تنش، تهدید و هشدارهای نظامی متقابل نیز کشیده شده است.
روسیه تاکنون بارها نسبت به ادامۀ طرح گسترش حوزه ناتو به سمت 
اتحاد  سابق  برای جذب جمهوری های  تالش  و  کشور  این  مرزهای 
جماهیر شوروی هشدار داده و اعالم کرده است، در صورت لزوم با 
استقرار سامانه های موشکی راهبردی هسته یی اسکندر و استقرار بمب 

افکن های قاره پیما در مناطق مرزی، با غرب مقابله خواهد کرد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز روسیه را به تالش برای ایجاد تفرقه 

بین کشورهای عضو ناتو متهم کرد.
کارتر،  اشتون  ضدروسی  اظهارات  از  نیز  گذشته  پنجشنبه  زاخارووا 
وزیر دفاع امریکا که خواستار حفظ فشار بر روسیه شده بود، به شدت 

انتقاد کرد.
طی  چندین بار  اخیراً  کارتر  اشتون  کرد:  اعالم  بیانیه یی  صدور  با  او 
کشور  این  بازدارندۀ  اقدامات  و  روسیه  بر  لزوم حفظ ها  بر  اظهاراتی 
در اروپا تأکید کرد و این گونه اظهارات به رویه معمول رییس پنتاگون 

تبدیل شده است.
مقام روسی ادامه داد: این فرد تقریبًا هر روزه به هر بهانه یی خواستار 
فشار بر روسیه می شود و مسکو را به کسترش خصومت متهم می کند 
که این گونه ادعاها برای انتقاد بی اساس و تالش برای معرفی روسیه 

به عنوان دشمن هدف گیری مطرح شده و کاماًل غیرقابل قبول است.

پیتر شـگرت سـرمربی تیم ملـی فوتبال افغانسـتان صبـح دیروز 
شـنبه وارد کابل شـد.

شـگرت کـه نزدیـک بـه یـک مـاه پیـش پـس از کسـب نایـب 
قهرمانـی در رقابت هـای جنـوب آسـیا بـه کابـل برگشـته بـود، 
بـرای دعـوت و دیـدار با بازیکنـان افغانسـتانی راهی اروپا شـد 
تـا چهره هـای جدیـد را بـه تیم ملـی فوتبـال افغانسـتان دعوت 

. کند
پیتـر در جریـان ایـن سـفر از مجیـب جمالـی، شـریف محمد و 
ولیـد ایمـاق بـرای حضـور در تمرینـات تیـم ملـی دعـوت بـه 

عمـل آورد.
سـرمربی کروات تیم ملی، صبح روز شـنبه دوباره به افغانسـتان 
برگشـت تـا زمینۀ آماده سـازی سـفر تیـم ملی بـرای اردوی قطر 

را فراهم سـازد.
گفتـه می شـود بـه زودی کابـل میزبـان کمـپ تمرینـی بـرای 

بازیکنـان داخلـی خواهـد بـود.

بـا اخراج اسـتیو مـک الرن، رافایل بنیتس سـرمربی اسـپانیایی پیشـین 
رئال مادریـد سـرمربی جدید نیوکاسـل شـد.

چلسـی،  رئال مادریـد،  باشـگاه های  در  حضـور  سـابقۀ  کـه  بنیتـس 
لیورپـول و اینتـر میـالن را دارد، در حالـی هدایـت نیوکاسـل را بـه 
عهـده گرفـت کـه ایـن تیـم ۱۰ امتیاز تـا منطقۀ امـن جـدول در لیگ 

برتـر فوتبـال انگلسـتان فاصلـه دارد.
بنیتـس ۵۵ سـاله قراردادی ۳ سـاله با نیوکاسـل امضا کـرد و کادر فنی 
خـودش را نیـز بـه نیوکاسـل آورد. فابیو پچیـا، فرانسیسـکو دی میگل 
مورنـو و آنتونیـو گومـس پـرس، ایـن مربـی اسـپانیایی را در هدایت 

نیوکاسـل یـاری می کنند.
بنیتـس، جنـوری گذشـته و پـس از ۷ مـاه حضـور در رئال مادریـد 

شـد. اخراج 
اسـتیو مـک الرن، سـرمربی نیوکاسـل پس از ایـن که تیمش توانسـت 
تنهـا در ۶ مسـابقه از ۲۸ بـازی لیـگ برتـر فوتبـال انگلسـتان پیـروز 

شـود، اخراج شـد.
او کـه سـابقه مربی گـری تیـم ملـی فوتبـال انگلسـتان را نیـز دارد، 
عملکـرد موفقـی در ایـن تیـم نداشـت و نیوکاسـل در حـال حاضر با 

۲۴ امتیـاز در رتبـه نوزدهـم لیـگ برتـر اسـت.
مـک الرن و تیمـش شـنبه گذشـته و بـه دنبـال شکسـت ۱-۳ مقابـل 
بورنمـوث در ورزشـگاه خانگـی سـنت جیمز پارک هـو شـدند. ایـن 

سـومین شکسـت متوالـی ایـن تیـم در لیـگ برتـر بود.
سـرمربی سـابق تیـم ملـی انگلسـتان جـون گذشـته و پـس از این کـه 
نیوکاسـل در آخریـن روز لیـگ برتـر توانسـت از سـقوط بـه دسـته 
پایین تـر فـرار کنـد، قـراردادی ۳ سـاله بـا ایـن تیـم امضـا کـرده بود.

اردوغان رسمًا دادگاه قانون 
اساسی ترکیه را تهدید کرد

روسیه:

برای امریکا خطرآفرین نیستیم

پیتر شگرت
 به افغانستان برگشت

رافا بنیتس با اخراج مک الرن 
سرمربی نیوکاسل شد

یعقوب یسنا

پیشنهاد نوروزی!
بود  بهتر  )می گویم  داریم،  هزار ساله  پنج  تاریخ  ما  می گوییم 
نمی داشتیم و اکنون به گفتۀ نیچه در درون یک فرهنگ شاد 
زنده گی می کردیم؛ فرهنگ مرده پَرستی و ناشاد و خشن را چه کنیم!(؛ اگر این 
تاریخ را داریم، یکی از نشانه های خوب آن جشن نوروز است، اما به نوروز 
ارج نمی گذاریم و برای جشن نوروز هیچ تعطیلی و رخصتی در نظر گرفته 
نشده است؛ بنابر این، بیاییم از دولت تعطیلی و رخصتی چند روزه را برای 

بزرگ داشت از جشن نوروز بخواهیم!
می گوییم در حوزۀ تمدنی منطقه و حوزۀ کشورهای نوروزی، ما در قلب این 
حوزه قرار داریم و جمشید شاه بلخ نخستین بار جشن نوروز را برگزار کرد، اما 
بحث ارج گزاری نوروز که پیش می آید، پا پس می کشیم، درحالی که برگزاری 
جشن نوروز در ایران و تاجیکستان چند هفته برگزار می شود، ما فقط یک روز 

برای نوروز داریم، حداقل یک هفته باید برای نوروز داشته باشیم!

وحيد عمر

ز در اغیار و از دیوار سنگ یار می آید 
بالی دردمندان از در و دیوار می آید

افغانستان  به  ترکیه  از  هم  دیگر  بی جان  پیکر  بیست  شنیدم 
رسیدند. این سفر دشوار هموطنان ما که از خطر مرگ و گرسنه گی به آرزوی 
به  تبدیل  آهسته  آهسته  می شوند  غرب  روانۀ  موعود  بهشت  به  دست یافتن 

فاجعه می شود.
من در حد خود با استفاده از نفوذ کم و زیادی که در میان جوانان دارم، تالش 
کافی  می دانم  ولی  سازم  آگاه  نامراد  سفر  این  از خطرات  را  مردم  تا  کرده ام 
بلند بردن آگاهی  برنامۀ جامع تری باشم که برای  نیست. می خواهم جِز یک 
هموطنان ما از خطرات این سفر دشوار راه اندازی شود. باید کاری بکنیم. هر 

کی طرح بهتری دارد بگوید تا وارد اقدام شویم.

 شفيق اهلل شفيق

جادۀ مرگ را امن بسازید!
الی  گاو(  )شش  شش گاه  منطقه یی  بدین سو  سال  هفت  از 
سیدآباد میدان وردگ در شاهراه غزنی کابل که در واقع طول 
که  می شود  پنداشته  مسیر  ناامن ترین  از  نمی انجامد،  کیلومتر   ۳۰ از  بیش  آن 
پیوسته از شهروندان غزنی و سایر والیت های جنوب و غرب کشور قربانی 
منطقه  این  از  مدنی  فعاالن  و  حکومتی  کارمندان  بازرگانان،  اغلب  می گیرد. 
آماده گی  ابراز  همواره  غزنی  امنیتی  نیروی های  درحالیکه  می شوند.  اختطاف 
کرده اند که در امن سازی این مناطق، والیت میدان وردگ را کمک کنند. اما 
تاکنون نهادهای امنیتی در کابل نتوانستند عملیات پاک سازی را در این مناطق 

هماهنگ بسازند.

روح اهلل حقجو

بشتابید تا رستگار شوید:
نفر   ۵۳ کابل،  دانشگاه  داخلی  مدیران  از  رسیده  اخبارِ  طبق 
شدند.  داده  تقاعد سوق  به  کابل  مرکزی  دانشگاه  استادان  از 
دوستانی که مدرک ماستری یا دکتری دارند، می توانند در حال حاضر، برای 

جای گزین شدن اقدام کنند.
خبر فوق، فرصتی ست برای نوعی تحول در دانشگاه کابل و اقدامی به سوی 
به مطالبات علمی  این مرکز علمی، در پاسخ گویی  نهاد.  این  جوان گرایی در 
جوانان و جامعۀ علمی کشور ناتوان بوده و دلیل آن نیز، فرسوده گی و عدم 

تعدیل و تحول در کدر انسانی و کریکلوم درسی اش است.
کابل  دانشگاه  در  و شایسته  کرده  اساتید تحصیل  برای حضور  زیادی  موانع 
مغتنم  برای تالش،  فرصتی  هیچ  که  نیست  معنا  بدین  این  اما  است،  موجود 
شمرده نشود. درسی که شهید مزاری به ما داد این است که از هر رخدادی 
در جامعه می توان برای پی ریزی یک جامعۀ نو با ساختاری نو اقدام کرد. اگر 
هدف، اصالح و ایجاد یک شکاف میان گذشتۀ فرسوده و آیندۀ عادالنه باشد، 

باید به رغم تمام چالش ها، اقدام و تالش کرد.

عبيد مهدی

بین  تفاهم  سؤ  سیاستگران،  بین  عام  اشتباهات  از  یکی 
با  بتوان  شاید  است.  احترام«  »جلب  و  توجه«  »جلب 
فراوان، در شهر و محافل سیاسی  مالی  امکانات  داشتن 
مردم را متوجه خود ساخت؛ اما اینکار قطعًا به معنای جلب احترام مردم 
نیست. جلب احترام بیشتر بر میگردد به شخصیت، دانش، هنر تأمین 
ارتباط، رفتار، صداقت، یک رنگی، پاکی، سخاوت و سایر مشخصات و 

سجایای بلند انسانیی یک انسان.
در صورت داشتن توانایی برای جلب احترام، موضوع جلِب توجه کم 
کم رنگ می بازد و اهمیتش پایین می آید. خیلی شنیده ایم که گفته اند، 
اگر یک سیاست مدار از وضعیت خوب مالی برخوردار نباشد، حرفش 
شنیده نمی شود؛ می پذیرم که پول به عنوان یک ابزار مهم در کار سیاسی 
به کار می رود؛ ولی در نهایت »ابزار« است نه »اصل«. از رهبران بزرگ 
بشر در طول تاریخ، شمار کمی »پول دار« بوده اند. به زنده گی پیامبران، 
نوبل،  جایزۀ  برنده گان  هنرمندان،  مخترعین،  فیلسوفان،  دانش مندان، 
رهبران آزادی بخش و غیره توجه کنید. به عبارت دیگر می توان گفت 
کار  در یک  توانسته اند  ثروت مندان  از  تعداد کمی  تاریخ  در طول  که 
مهم فکری، علمی، ملی و یا عقیدتی تأثیرگذار و »رهبر« باشند. رهبران 
تطبیق  ثروت مند در جهت  ثروت و  از  بزرگ،  جامعه و سیاست گران 

برنامه ها، به عنوان یک ابزار استفاده کرده اند.

فيـسبـوک نـــامــه



Year 7 y NO 1741 y Sunday 13 March 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

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

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

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

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

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

منبع: نيویورک تایمز
مترجم: ع الهام

رییس جمهور باراک اوباما معتقد است که عربستان 
سعودی یکی از مهمترین متحدان ایاالت متحده در 
خاورمیانه باید تقسیم منطقه با رقیب خود ایران را 
بیاموزد و این که هر دو کشور در شعله ور ساختن 
مقصر  عراق  و  یمن  سوریه،  در  نیابتی  جنگ های 
هستند. طی یک سلسله مصاحبه ها با مجله اتالنتیک 
که روز پنجشنبه از چاپ برآمد، آقای اوباما گفت 
فارس  خلیج  در  امریکا  متحدان  از  تعداد  یک  که 
و همچنان در اروپا ۱ طفیلی هایی هستند که مایل 
فرقه یی  مناقشه های  به  را  متحده  ایاالت  پای  اند 
بکشانند که به منافع ایاالت متحده ارتباط چندانی 
توافق  نتیجه  در  که  به سعودی ها  نسبت  او  ندارد. 
هسته یی آقای اوباما با ایران در معرض تهدید واقع 
شده اند همدردی چندانی نشان نداد. آقای اوباما به 
جفری گولدبرگ خبرنگار ملی مجله متذکره گفت: 
سعودی ها باید یک راه موثر را برای تقسیم منطقه 
و بیابند و نوعی صلح نسبی را حاکم سازند. اوباما 
گفت: »حمایت از آن ها در برابر ایران بدین معناست 
که ما باید وارد منطقه شده نیروی نظامی مان را برای 
مجازات آنها استفاده کنیم که این نه به نفع ایاالت 
متحده و نه به نفع خاورمیانه است.« دلگیری اوباما 
اما  نیست  تازه یی  مساله  عرب  دنیای  اکثریت  از 
کنده  پوست  و  چنین رک  مورد  این  در  ندرت  به 
حرف زده است. او توضیحات خود را به حساب 
کردن  بیرون  برای  خویش  وسیعتر  تالش های 
ایاالت متحده از مرداب خونین خاورمیانه گذاشت 
بتواند بیشتر روی نقاط به سرعت در  تا کشورش 
حال شگوفایی و امید بخش مانند آسیا و امریکای 
افراد جوان در  به  اشاره  با  او  التین متمرکز سازد. 
به  نمی کنیم  آن ها صحبت  با  اگر  گفت  نواحی  آن 
خاطر آن است که صرف کوشش داریم تا دریابیم 
اندیش جامعه  که چگونه بخش های پوچ گرا و بد 
در  کنترول  تحت  را  آن  یا  ببریم  بین  از  را  بشری 
اوباما همچنان گفت که حمایت وی  آقای  آوریم. 
از  ناشی  اشتباه  لیبیا یک  ناتو در  از مداخله نظامی 
و  فرانسه  که  بود  امر  این  از  او  نادرست  برداشت 
بردوش خواهند  را  عملیات  این  بیشتر  بار  بریتانیا 
برعدم  مبنی  خویش  موقف  از  قاطعانه  او  گرفت. 
رییس  اسد  بشار  برابر  در  سرخ  خطوط  تنفیظ 
جمهور سوریه دفاع کرد در حالیکه به نقل از مجله 
اتالنتیک جوبایدن معاون رییس جمهور اوباما ابراز 

داشت که » کشورهای بزرگ بلوف نمی زنند.« 
رییس جمهور اوباما انتقادها را در خصوص این که 
پوتین  والدیمیر  تجاوز  برابر  در  مقاومت  برای  که 
انجام می داد رد  بیشتری  اقدامات  باید  اوکراین  در 
کرد. آقای اوباما گفت که به عنوان همسایه روسیه 
پوتین  آقای  به  متحده  ایاالت  به  نسبت  اوکراین 
اهمیت بیشتر دارد. این بدان معناست که در هرنوع 
برتری   « میان غرب و مسکو روسیه  نظامی  تقابل 
خود  سابقه  وابسته  کشور  آن  بر  را   تزاید«  روبه 
اینست که اوکراین که  حفظ خواهد کرد. واقعیت 
یک کشور غیر ناتو است بدون در نظر داشت آنکه 
ما چه اقدامی میکنیم در برابر برتری نظامی روسیه 
آسیب پذیر خواهد بود. این یک مثال است که ما 
در چه مورد باید بسیار واضح باشیم، منافع مهم ما 
میرویم.  جنگ  به  چیزی  چه  بخاطر  و  است  کجا 
با آقای گولدبرگ در مورد  اوباما که معموال  آقای 
با وی همنظر بود  ایران صحبت میکرد  اسراییل و 

که پیشرفت چندانی صورت نگرفته است. تصویر 
نشاندهنده  اوباما  آقای  های  مصاحبه  از  حاصله 
آشکار ناخوشنودی رییس جهور از دستگاه سیاست 
خارجی واشنگتن است که به گفته او مساله حفظ 
کشانده  قیمت  به  حتی  جمهوری  ریاست  اعتبار 
غلبه  آن  بر  غیرعاقالنه  نظامی  ماجراهای  به  شدن 
یک  واشنگتن  در  گفت  اوباما  آقای  است.  کرده 
کتاب موجود است که روسای جمهور باید از آن 
پیروی کنند.« و این کتاب پاسخ هایی برای وقایع 
حل  راه  به  متمایل  که  میکند  توصیه  را  گوناگون 
های نظامی است. رییس جمهوردر ادامه گفت این 
همنظری به تصامیم بد می انجامد. در وسط چالش 
آن  توصیه های  اگر  مانند سوریه  المللی  بین  های 
کتاب را پیروی نکنی به سختی مورد داوری قرار 

باشی.«      داشته  هم  دالیل خوب  اگر  حتی  میگیری 
هرچند لحن آقای اوباما درون نگرانه بود او به یک 
کرد  رد  را  ادعا  این  او  پرداخت.  گمان  و  حدس 
سوریه  در  سرخ  خطوط  تنفیذ  در  وی  ناکامی  که 
و یا سکوت اش در مورد استعمال نیروی نظامی، 
آقای  گفت  اوباما  است.  ساخته  جسور  را  روسیه 
پوتین در سال ۲۰۰۸ در دوران ریاست جمهوری 
جورج دبلیو بوش باالی گرجستان تجاوز کرد در 
حالیکه ایاالت متحده امریکا ۱۰۰۰۰۰ سرباز خود 
اوباما  همینطورآقای  بود.  کرده  مستقر  عراق  در  را 
انتقادات در مورد اینکه وی در برابر تجاوزچین در 
دریای جنوبی اقدامات کافی انجام نداده را رد کرد. 
کشور چین در آن ناحیه مصروف ساخت تاسیسات 
و  فلیپین  اما  میباشد  شناورها  و  جزایر  در  نظامی 
سایر همسایگان باالی آن ادعای ازضی دارند. اوباما 
از یک  باید  ما  که  ام  گفته  واضح  کامال  من  گفت 
چین ضعیف و در معرض تهدید بیشتر بترسیم تا از 

یک چین موفق و در حال توسعه. 
بجای  را  خود  تا  نخواست  اوباما  جمهور  رییس 

یک متفکر سیاست خارجی قالب کند. او گفت از 
بر  مبنی  اعتقادم  بخاطر  را  من  تا  دارم  توقع  شما 
اینکه ما قادر نیستیم در همه حاالت تمام مصیبت 
های جهان را برطرف سازیم واقعگرا خطاب کنید. 
یک  و  انترناسیونالیست  یک  را  خود  ادامه  در  اما 
از  اوباما  آقای  حال  عین  در  خواند.  ایدیالیست 
ایاالت  های  برشانه  که  تقاضاها  و  توقعات  اینهمه 
نظرمیرسد.  به  خسته  است  شده  گذاشته  متحده 
در  میسازند.  خشمگین  را  من  ها  طفیلی  گفت  او 
خصوص عملیات لیبیا او فرانسته و بریتانیا را درآن 
دسته بندی قرار داد. او گفت نخست وزیر دیوید 
کامرون به سایر موضوعات معطوف شد و ریسس 
جمهور نیکوالس سارکوزی میخواست پروازهایی 
را درعملیات هوایی در لیبیا به عهده داشت همه جا 

جار بزند حال آنکه ما تمام سیستم های دفاع هوایی 
تهدیدهای  مورد  در  بودیم. صرف  برده  بین  از  را 
ناشی از دولت اسالمی، آقای اوباما بعضی پرسش ها 
را  شام  و  عراق  اسالمی  دولت  او  کرد.  مطرح  را 
به »سواران تاریک« در فلم بتمن تشبیه کرد. آقای 
فاسد  شهر  یک  گوتام  به  خاورمیانه  گفت  اوباما 
اداره  جنایتکاران  از  دسته  یک  توسط  که  میماند 
به  را  تمام شهر  و  میشود  وارد  بعد جوکر  میشود. 
آتش میکشد. به قول آقا اوباما دولت اسالمی همان 
جوکر است. اما آقای اوباما تصدیق کرد که فورا بعد 
از حمالت پاریس و سان برناردو در کالیفرنیا، به 
قدر کافی به امریکایی ها اطمینان نداد که او خطر 
او گفت هر  میکند.  مقابله  آن  با  و  میکند  را درک 
رییس جمهور توانمندی ها و ضعف های خود را 
دارد و هیچ شکی نیست که اوقاتی بوده که من به 
قدر کافی رعایت احساسات و عواطف و سیاست 
ها را در تبیین اینکه چه میکنیم و چطور آنرا انجام 

میدهیم نکرده ام.             

انتقاد اوباما از موجودیت طفیلی ها
 در میان متحدان امریکا

توصیة جنرال 
کمپبل به واشنگتن

همزمـان بـا تالش هـای نیروهـای افغـان بـرای دفـع اقدامـات 
شـبه نظامـی طالبـان، جنـرال جـان کمپبـل که تـا هفته گذشـته 
فرماندهـی ائتـالف نیروهـای ناتـو در افغانسـتان را بـه عهـده 
در  امریکایـی  نیروهـای  وسـیع تر  نظامـی  فعالیـت  داشـت 

افغانسـتان را توصیـه کـرد.
بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، جنرال جـان کمپبـل، فرمانده 
نیروهـای  امریکایـی در افغانسـتان بـه قدرت هـای ویـژه ای کـه 
وی از دولت واشـنگتن پیش از اسـتعفایش به عنوان بخشـی از 

گـذار مرسـوم رهبری درخواسـت کـرد، اشـاره ای نکرد.
جنـرال جـان کمپبل به گروهی از خبرنـگاران در پنتاگون گفت: 
مـن خواسـتار نیروهـای بیشـتر نیسـتم. تنهـا راهی کـه می توان 
بـر ایـن جنـگ تاثیـر گذاشـت تغییـر بالقـوه برخـی اختیاراتـی 
اسـت کـه داریـم. ایـن اختیـارات باید شـامل این مسـائل که به 
چـه اهدافـی می توانیـم حملـه کنیم، به چـه اهدافـی نمی توانیم 
حملـه کنیـم، در چـه سـطحی می توانیـم آمـوزش، مشـاوره و 
کمـک ارائـه دهیـم، می باشـد. در نتیجـه مـن خواسـتار برخـی 

هسـتم. اصالحات 
وی افـزود: جنـرال جـان نیکلسـون کـه جایگزیـن من شـده اند 

نیـز این مسـاله را بررسـی خواهنـد کرد.
روندهـای  بـودن  طوالنـی  بـه  نسـبت  کمپبـل  جـان  جنـرال 
بروکراتیـک پشـت تصمیم گیری ها در واشـنگتن ابـراز ناامیدی 
کـرد؛ مسـاله یی کـه دیگـر روسـای پنتاگـون از جمله سـه وزیر 
دفـاع سـابق دولت بـاراک اوبامـا، رییـس جمهوری امریـکا نیز 

بـه آن اشـاره کردند.
وی گفـت: امـا بایـد به شـما بگویم هر زمان که به سـراغ باراک 

اوبامـا رفته ام بـه نتیجه یی که به دنبال آن بودم رسـیده ام.
همزمـان با پیشـروی های شـبه نظامیـان طالبان، حضـور داعش 
در افغانسـتان و افزایـش تلفـات در بین نیروهـای امنیتی افغان، 
اوباما از زمان ورود جنرال کمپبل در افغانسـتان در سـال ۲۰۱۴ 
میـالدی برخـی از برنامه های خروج نیروهایش از افغانسـتان را 

کنار گذاشـته است.
اختیـارات  امریکایـی  نیروهـای  بـه  همچنیـن  اوبامـا  دولـت 
بیشـتری بـرای نابـودی تروریسـت های داعـش در افغانسـتان 
داده کـه بـه گفتـه جنرال کمپبل تعـداد آنها بیـن ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ 

تروریسـت اسـت.
جنـرال جـان نیکلسـون، جانشـین کمپبـل جنگـی را بـه ارث 
هـزار   ۱۳ و  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  آن  در  کـه  می بـرد 
نیـروی بین المللـی باقیمانـده در ایـن کشـور بـه مقابلـه با شـبه 
نظامیانـی می پردازنـد کـه بـرای بـه دسـت آوردن کنتـرل یـک 

سـوم افغانسـتان رقابـت می کننـد.
وجـود  بـا  حتـی  کـرد:  تصریـح  تصریـح  هم چنیـن  کمپبـل 
اختیـارات جدیـد عملکرد و نقـش نیروهای افغانسـتان کمرنگ 

شـد. نخواهد 
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