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مشکلی که خوب تشریح و حالجی شده باشد، نصفش 
حل شده است.
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پاســـخ به حـــوادث طبیـــعی
قــریۀ » توغـلق ها « یکی از روستا های  ولسوالی دوشــی والیت بغالن میباشد که درسمت غرب بازار ولسوالی مذکور به فاصله هــشت کیلومرتی آن موقعیت دارد.  پیشۀ اهالی این قریه عمدتًا زراعت 

، مالداری ، باغداری و دوکانداری است ، عده یی هم کارمندان دولت و یک تعداد دیگر، دارای پیشۀ آزاد میباشند . اهالی این قریه به لسان های دری وپشـتو مکامله  مینامیند واز مدتها بدینسو با اتحاد وبرادری 

درکنارهم زیست دارند.

آنان ، زمین های زراعتی خویش را دو مراتبه درجریان سال کشت کرده و حاصالت شان را گندم ، جو، نخود وسبزیجات احتوا مینامید. بهرتین میوه جات شــان شــفتالو، ســیب، آلــو، انگور و توت می باشد.

مردم قریۀ توغـلقها ، از مدت مدیدی به اینطرف بنا برموجودیت یک سلسله مشکالت طبیعی درزمینۀ آب ، با آنکه جوی آبیاری زمین های زراعتی شان درکناردریای بغالن موقعیت دارد ، منی توانستند حاصل درست 

از زمین های زراعتی خویش  بدست آرند. زیرا ، قباًل این جوی به اثر جریان سیالبهای موسمی وخیزش آب، بار ها تخریب شده ووازبین رفته بود ، ولی مردم قریه با قبول مشکالت وزحامت فراوان ،  دوباره آن را 

اعامرمیکردند تا آب درزمینهای شان جریان یابد و آنان بتوانند از طریق کشت وزراعت وباغداری ، برای فامیل شان نفقۀ حالل تهیه منایند. 

اما زمانیکه قریۀ مذکورتحت پوشش دور دوم برنامۀ همبستگی ملی قرارگرفت وبتاریخ نزدهم ماه جوزای سال ۱۳۹۲ میالدی شورای انکشافی درقریه توسط انتخابات دموکراتیک ومردمی ایجاد گردید ، اعضای شورا 

با تدویرجلسات کاری وتفاهم کامل شان با مردم قریه ، نخستین نیاز وآرزوی دیرین شان را که تطبیق پروژۀ دیوار محافظوی درمسیر رسازیر شدن سالب بود دراولویت قراردادند. پس از این فیصله ، پالن عملی دیوار 

محافظوی را ترتیب منودند که بتاریخ ۲۶ ماه حمل سال )۱۳۹۳( میالدی عمآل کارپروژه ، اغازگردید. 

ناگفته مناند که پروژۀ مذکور به هزینۀ مجموعی )۳( میلیون افغانی سهم برنامۀ همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات و ده درصد سهم مردم ، بتاریخ ۱۵ رسطان سال )۱۳۹۴( میالدی تکمیل و مورد بهره 

برداری مردم قرار گرفت که ازمزایای آن )۴۲۳( فامیل مستفید میگردند.

عبدالحکیم یک تن از باشنده گان ورئیس شورای انکشافی قریه که سی وهفت سال عمر داشته و صاحب سه دخرت و دو پرس هست ، درمورد مشکالت قبلی قریه ، چنین ابراز نظر کرد :

» جوی آبیاری زمینهای زراعتی قریه که به امتداد دریا موقعیت دارد و درحدود چهارصد جریب زمین مردم قریه توسط همین جوی آبیاری میگردد ،همیشه توسط سیالب های موسمی وخیزش آب تخریب میشد . 

ولی مردم قریه پس ازجریان هر سیالب با مشکالت زیاد ، مجددًا جا های آسیب دیدۀ جوی را ترمیم میکردند تا زمینهای زراعتی شان نسبت کمبود آب ازحاصل مناند. «

 وی تذکرداد که »  درسالهای ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ همین جوی توسط سیل وطوفان تخریب شد که مردم قریه  )حتی زنهای قریه ( با کارممتد وخستگی ناپذیر به ترمیم نقاط تخریب شده پرداختند تا بدینوسیله ، زراعت 

شان را از خطر نابودی نجات بخشند. باید یادآور شدکه بار اول ،  هفت روزکامل  و بادوم  ۲۹ روز مرصوف این کار شدند وهرروز ۵۰ تن دراین کار دسته جمعی ) حرش( اشرتاک میکردند . ولی با آنهم ، مردم قریه 

از هراس رسازیرشدن سیالب ها ونقش برآب شدن زحامت شان ، زنده گی خویش را درتشویش ونگرانی سپری مـیکردند .

خوشبختانه برنامۀ همبستگی وزارت احیا وانکشاف دهات به یاری ما شتافت وما راقادر ساخت تا دیوار مستحکم محافظوی اعامر مناییم وخاطر ما ازاین ناحیه راحت شود. ما امید وارهستیم که برنامۀ همبستگی 

ملی  منبعد نیز  ما را درنیمه راه تنها نگذاشته و همرای این قریه کمک وهمکاری بیشرت منایند تا مشکالت دیگری نیز  که دامن گیراین قریه است ، یکی پی دیگر حل گردد و باشنده گان این قریه بتوانند زنده گی 

خویش را بدون تشویش ونگرانی سپری  منایند. «

ادارۀ اطالعات عامۀ برنامۀ همبستگی ملی

وزارت احیا وانکشاف دهات

تجــربه هایـی
 از مــذاکره  با طالبـان

گفت وگوی اختصاصی
 با مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح



کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  استعفای 
انتخابات از سمتش، هرچند غیرمترقبه صورت 
گرفت؛ ولی دور از انتظار نبود. از مدت ها پیش 
گمان برده می شد که آقای نورستانی و شماری 
کنار  انتخابات  کمیسیون  در  او  همکاراِن  از 
نورستانی  آقای  استعفای  اما  شد؛  خواهند  زده 
غیرمترقبه بود به این دلیل که فکر نمی شد او به 

این ساده گی و آسانی از سمتش کنار برود. 
آقای نورستانی و دیگر اعضای ارشد کمیسیون 
از  به شدت  پیش  روز  چند  همین  تا  انتخابات، 
انتخابات سال گذشتۀ ریاست   کارنامۀ خود در 
هرگونه  برابِر  در  و  می کردند  دفاع  جمهوری 
مقاومت  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
در  او  همکاراِن  و  نورستانی  آقای  می ورزیدند. 
کمیسیون انتخابات در تبانی با حلقۀ خاصی از 
قدرت و شماری از اعضای مجلس نماینده گان، 
تالش هایی را آغاز کرده بودند تا جلو اصالحات 
دست  از  مشروعیت  و  شوند  سد  را  انتخاباتی 
رفتۀ کمیسیون و اعضای آن را دوباره به آن ها 

برگردانند.  
افراد به برخی از خواست های خود  تقریبًا این 
باید  که  زمانی  در  شدند  موفق  و  یافتند  دست 
پیشنهادهای  نتیجۀ  در  انتخاباتی  اصالحات 
کمیسیون ویژه انجام می شد، جلو آن را بگیرند 
دولتی  زیادی  حدودِ  تا  را  گزینش  کمیتۀ  و 
انجام  به  امیدی  هیچ  حاضر،  حال  در  بسازند. 
افغانستان  انتخاباتی  نظام  در  بنیادی  اصالحاِت 
اصالحات  انجام  که  حالی  در  ندارد؛  وجود 
شهروندان  اصلی  خواست های  از  انتخاباتی، 
تمویل کنندۀ  عنوان  به  جهانی  جامعۀ  و  کشور 
رهبران  میان  سیاسی  توافق نامۀ  و  انتخابات 
دولت وحدت ملی است. هر جناحی در دولت 
که نخواهد اصالحاِت بنیادی در نظام انتخاباتی 
کشور رونما شود، در واقع مخالفِت خود را با 
وحدت  دولت  ارزش های  و  سیاسی  توافق نامۀ 

ملی اعالم کرده است. 

آقای نورستانی از کسانی بود که عماًل خواهان 
هیچ گونه اصالحات انتخاباتی نبود و می کوشید 
جلو آن را بگیرد. او تا آخرین دقایِق موجودیتش 
گمراه  در  زیادی  سعی  انتخابات،  کمیسیون  در 
اصالحات  مورد  در  عمومی  اذهان  کردِن 
انتخاباتی صورت داد. دلیل اصلی آقای نورستانی 
و برخی دوستانش در کمیسیون انتخابات برای 
جلوگیری از اصالحات انتخاباتی، تنها به نفِس 
نورستانی  آقای  نمی شد؛  مربوط  اصالحات 
به شدت  دوستانش  و  خود  وضعیت  به  نسبت 
نگران بود و می دانست که اصالحات انتخاباتی 
دربارۀ  موجود  پرسش های  از  بسیاری  می تواند 

انتخابات سال 1393 را پاسخ دهد. 
برنامه  این  در  نورستانی  آقای  حال،  همین  در 
درون  در  دیگری  حلقه های  و  افراد  نبود؛  تنها 
دولت او را همکاری می کردند تا بر مواضعش 
کند.  ایستاده گی  انتخاباتی  اصالحات  برابر  در 
جریانی که آقای نورستانی را در درون دستگاه 
که  میزانی  همان  به  می کرد،  همکاری  دولت 
کمیسیون  در  دوستانش  و  نورستانی  آقای 
انتخابات  واقعیت های  شدن  برمال  از  انتخابات 
این  از  داشتند،  هراس  ریاست جمهوری 
حاال  و  می ترسیدند  آنان  می ترسیدند.  وضعیت 
نیز می ترسند که واقعیت های انتخابات ریاست 
جمهوری، عماًل به سلِب مشروعِت آن ها منجر 

شود. 
اما نکتۀ مهم در کنار رفتِن آقای نورستانی این 
است که با رفتن او از صحنۀ انتخابات، مشکل 
افتاده،  اتفاق  گذشته  در  که  آن چه  و  انتخابات 
به  نورستانی  آقای  نیست.  جبران  و  حل  قابِل 
افغانستان،  انتخابات  یِک  شماره  فرد  عنوان 
راستای  در  فراوانی  قانون شکنی های  به  دست 
زده  انتخابات سال 93  نتایج  اعالم  و  برگزاری 
او و همکارانش،  اذعان کرد که  و حتا می توان 
می خواستند،  که  گونه یی  به  را  انتخابات  نتایج 

دست کاری کرده اند. 

در  کمیسیون،  در  دوستانش  و  نورستانی  آقای 
 ،93 سال  جمهوری  ریاست   انتخابات  جریان 
عماًل دست به تقلب های سازمان یافته در روند 
برگزاری انتخابات زدند و آن را به مضحکه یی 
ملِت  یک  آبروی  با  آنان  کردند.  تبدیل  جهانی 
و  فردی  خواست های  تا  کردند  بازی  شریف 
گروهِی خود را محقق سازند. این گناه کوچکی 

نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد. 
نتایج  که  دیگر  مقطع  یک  در  نورستانی  آقای 
ایجاد  برای  نداشت،  مشروعیتی  هیچ  انتخابات 
و  تقلبی  نتایج  عمومی،  اذهان  در  تشویش 
را  جمهوری  ریاست   انتخابات  دستکاری شدۀ 
یک ونیم سال پس از ایجاد دولت وحدت ملی بر 
اساس توافق نامۀ سیاسی اعالم کرد و این یعنی 
توهین به شعورِ مردمی که در بحبوحۀ جنگ و 
رای  پای صندوق های  به  تهدید،  و  خون ریزی 

رفتند تا سرنوشت سیاسِی خود را رقم زنند. 
آقای نورستانی و دوستانش به چه حقی به مردم 
افغانستان توهین روا داشتند و رای آن ها را به 
آیا  کردند؟  مصادره  دوستان شان  و  خود  نفع 
آقای  از  که  می شود  یافت  این کشور  در  کسی 
مردم  به  بزرگ  توهیِن  این  خاطر  به  نورستانی 

افغانستان پرسش کند؟ 
آنانی که آقای نورستانی را تشویق به استعفا از 
سمتش کرده و به او وعدۀ یک پسِت دیگر را 
داده اند، باید بدانند که در جرم آقای نورستانی 
شریک اند و نمی توانند با این حیله گری ها خاک 

به چشِم یک ملت بزنند. 
اگر آقای نورستانی به موقعیت و منصِب دیگری 
منتقل شود، عماًل به معنای این است که افرادی 
در رده های باالی قدرت، او را همکاری می کنند 

تا زبانش به گفتِن حقایق باز نشود. 
کنار رفتِن آقای نورستانی به معنای این است که 
تا  گرفته  بسته صورت  درهای  پشِت  معامله یی 
او دیگر خطری برای قدرتمندان پنداشته نشود.
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احمد عمران

استعفای 
نورستانی کافی نیست!

 

وزارت داخلـه دسـتور داده اسـت که بعد از این، در سـاحۀ 
هـر حـوزۀ امنیتـی کـه آدم ربایـی صـورت بگیـرد، آمـر و 
معاوِن آن حوزه مسـوول پنداشـته می شـود. انتشـار این خبر 
به شـدت مـورد حمایـِت شـهرونداِن کشـور در شـبکه های 

اجتماعـی قـرار گرفته اسـت. 
مسـلمًا ایـن تصمیـِم وزارت داخلـه در صورتـی کـه عملی 
تأثیـر  آدم ربایـی  قضایـاِی  کاهـِش  روی  می توانـد  گـردد، 
فـراوان بگـذارد. زیـرا همان گونه که در اعالمیـۀ این وزارت 
آمـده اسـت، بسـیاری از مـوارد اختطـاف و آدم ربایـی در 
همـکاری با حوزه هـای امنیتـی و منسـوبیِن پولیس صورت 
آدم ربایـان و حوزه هـای  میـاِن  کـه  زمانـی  تـا  و  می گیـرد 
مربوطـه همـکاری وجـود نداشـته نباشـد، آدم ربایی هـا تـا 

ایـن انـدازه بـا موفقیـت صـورت نمی گیرنـد.  
زمینـه  ایـن  در  می توانـد  دولـت  به راسـتی  این کـه  امـا 
موفقیـت کسـب کنـد، سوالی سـت کـه پاسـخ یافتـن به آن 
پولیـس  حوزه هـای  مسـووالِن  اکثـِر  زیـرا  اسـت؛  دشـوار 
، دارای روابـط عمیـق بـا اشـخاص و حلقاتـی در سـطوح 
عالـی قـدرت نیز هسـتند؛ یعنی اگـر آمر یک حـوزۀ پولیس 
بـا آدم ربایـان آشـنایی و همـکاری داشـته باشـد، بـا حلقـۀ 
حامـی آدم ربایـان در موقعیت هـای باالتـر از خـود ـ حتا در 
نهادهـای عدلـی و قضایـی ـ نیـز ارتبـاط و همـکاری دارد.  
از جانـب دیگـر، تعیین افـراد در مقام های پولیـس در پانزده 
سـال اخیـر، بـر پایۀ خـورد و بردهـای مالی صـورت گرفته 
اسـت و در میان مردم معروف اسـت کـه مقامات پولیس در 
کابـل و سـایر والیـات، در بدل پرداخِت پول هـای گزاف به 
مقامـاِت باالتـر، بـه کار گماشـته می شـوند و گفته می شـود 
کـه آمـران و معانـاِن حوزه هـا و دیگر مقامـات پولیس، پس 
از انتصـاب، درآمدهای سـیاهِ کالنـی را از درک های مختلف 
بـرای خـود دسـت وپا می کننـد. بـر ایـن اسـاس، می تـوان 
احتمـال تطبیـق اعالمیـۀ وزارت داخلـه در قبـال آمـران و 

معاونـاِن حوزه هـای پولیـس را ضعیف پنداشـت. 
ولـی بـه هـر رو، ایـن تصمیـم وزارت داخلـه بـا اسـتقباِل 
مـردم روبـه رو شـده و خواهـد شـد؛ آن هـم مردمـی که هر 
روز شـاهد وقـوع یـک رویـداد ناگـوار امنیتی انـد. انتظـارِ 
عمومـی آن اسـت کـه ایـن اعالمیه هرچـه زودتر بـه عملیه 
تبدیـل شـود تـا مردم شـاهد صدِق گفتـارِ مسـووالِن دولت 
باشـند. انتظـاری که مـردم از رهبـری جدیـد وزارت داخله 
دارنـد ایـن اسـت کـه بی هیـچ تعللـی به وعـدۀ خـود وفا و 

وقایـِع روزافـزوِن آدم ربایـی را مهار کنــد. 
از طـرف دیگـر، زمانـی کـه وزارت داخلـه بـه گونـۀ جدی 
آدم ربایی هـای  بـدِل  در  را  پولیـس  حوزه هـای  مسـووالِن 
صورت گرفتـه تنبیـه کنـد، کاهِش قابـل توجهی را در سـایر 
جرایـِم سـازمان یافته مثـل فـروش مـواد مخـدر، راه گیری  و 
سـرقت موتـر شـاهد خواهیـم بـود. این هـا و ده هـا جـرم و 
جنایـِت دیگـر، طـی یـک زنجیـر بـه هـم وصـل هسـتند و 
هـر کـدام حامیانـی در دسـتگاه های امنیتـی به ویـژه پولیس 

دارند. 
این روزها جدا از بیدادِ تروریسـم و وحشـتی که می آفریند، 
اخبـارِ پیرامـوِن قتـل و سـرقت و آدم ربایـی نیـز خـواب از 
چشـِم مـردم ربـوده اسـت و شـهرونداِن شـهرهای بـزرِگ 
کشـور، همـه به نحـوی در هـراِس آینـده به سـر می برنـد. 
مـردم از رهبـراِن دولـت وحـدت ملـی انتظـار دارنـد که با 
همـۀ اشـکاِل ناامنـی کـه بـدون شـک آدم ربایـی و سـرقت 
یکـی از آن هاسـت، مبـارزه کننـد و این گونـه، به آن هـا امید 

بـه آینـده و انگیـزۀ مانـدن در کشـور را هدیـه دهند.
بنابرایـن، ضمـن سـتایش از تصمیم و اعالمیـۀ اخیر وزارت 
امـور داخلـه، یک بـارِ دیگر مؤکـداً از مسـووالِن جدیِد این 
وزارت می خواهیـم کـه  همـۀ سـعی و توان شـان را به هدِف 
کاهـش جرایـم جنایی و بازداشـت حامیـاِن جنایتـکاران در 
سـاختارِ پولیـس بـه کار بندنـد و بـه مـردم نشـان دهنـد که 
می تواننـد تصمیمـاِت نیک شـان را از »اعالمیـه« بـه »عملیه« 

تبدیـل کنند. 

تصمیِم نیِک وزارت داخله

در دهلیِز اعالمیه و عمل

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1748  د  و   شنبه      9 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  18جما د ی  الثا نی  y 1437   28 ما ر چ   2016

اما نکتۀ مهم در کنار 
رفتِن آقای نورستانی 
این است که با رفتن 
او از صحنۀ انتخابات، 

مشکل انتخابات و آن چه 
که در گذشته اتفاق 

افتاده، قابِل حل و جبران 
نیست. آقای نورستانی 

به عنوان فرد شماره 
یِک انتخابات افغانستان، 

دست به قانون شکنی های 
فراوانی در راستای 

برگزاری و اعالم نتایج 
انتخابات سال 93 زده و 
حتا می توان اذعان کرد 

که او و همکارانش، نتایج 
انتخابات را به گونه یی که 
می خواستند، دست کاری 

کرده اند

اگر آقای نورستانی به موقعیت و منصِب دیگری منتقل شود، 

عمالً به معنای این است که افرادی در رده های باالی قدرت، او 

را همکاری می کنند تا زبانش به گفتِن حقایق باز نشود



اشــــــــاره:
صلـح،  عالـی  شـورای  معـاون  سـلیم،  عطاالرحمـان 
از چهره هـای نزدیـک بـه شـهید احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملـی کشـور اسـت. او در دولـت اسـالمی 
بـه  بارهـا  پیـش  سـال  بیسـت  یعنـی  افغانسـتان 
هدایـت احمدشـاه مسـعود و با صالحیـت ویژه یی که 
برایـش داده شـده بـود، بـه شـکل مسـتقل و در 
ترکیـب هیأتـی چندین بـار با طالبان در افغانسـتان، 
پاکسـتان و ژنیـوا دیـدار کـرده بـود و تجربه هـای 
صلـح،  بحـث  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  از  زیـادی 
موضع گیری هـای طالبـان، تعهدهـا و نقض عهدشـان 

دارد. گـروه  ایـن  گفت وگـوی  ادبیـات  و 
سـلیم تـا سـمت های سرپرسـت وزارت ارشـاد، حج 
و اوقـاف و معیـن آن وزارت کار کـرده و اکنـون بـه 
حیـث معـاون شـورای عالـی صلـح و مشـاور ارشـد 
داکتـر عبـداهلل در امور صلح ایفـای وظیفه می کند. 
او تنهـا فـردی در شـورای عالـی صلـح اسـت کـه بـه 
گونـۀ مسـلکی می توانـد در این رونـد کار کند. زیرا 
بارهـا در ترکیـب هیأتـی بـا طالبـان مذاکـره کـرده 
روشـن کردن  هـدف  بـه  مانـدگار  روزنامـۀ  اسـت. 
پانـزده  از  پیـش  مذاکره هایی کـه  و  گفت وگوهـا 
سـال اخیـر، چـه در دروان مقاومـت و چـه هم پیش 
و  بـود  گرفتـه  طالبـان صـورت  بـا  از سـال 1375 
نتایـج تالش هایی کـه اکنـون بـرای دسـت یافتن بـه 
صلـح صـورت می گیـرد، بـا آقـای سـلیم گفت وگویی 
از  سـلیم  آقـای  سـخنان  اسـت.  داده  ترتیـب  را 
واقـع  در  و  اسـت  تأمـل  قابـل  مختلـف  زاویه هـای 
تاحـال  تاریخی کـه  ارزشـمند  نـکات  بـه  خواننـده 
گفتـه نشـده اند، دسـت می یابـد و نیـز می توانـد به 
عنـوان تجربه یـی در راسـتای مذاکـره و گفت وگـو 
بـا طالبـان باشـد. ایـن گفت وگـو در چنـد بخـش بـه 

می رسـد. نشـر 

آمدها  اما سلسلۀ رفت و  این همه،  با وجود 
از طرف حکومت اسالمی قطع نشد. هیأت ها 
رفت و آمد داشتند و تالش می کردند تا راه 
دولت  طرف  بیابند؛  را  جنگ  از  جلوگیری 
می کوشید تا حکومت انحصاری نباشد و توقع 
از آن طرف )طالبان( این بود که نباید خواستار 

حکومت انحصاری باشند.
در این راستا عالوه بر سعی و تالش داخلی، 
و  مرتبه  چندین  ملی{  آمرصاحب}قهرمان 

برای  هیأت  این  داد.  هدایت  ما  برای  هیأت  چندین  کسوت  در 
گفت وگو با طالبان به پاکستان فرستاد شدند و با شخصیت هایی 
که تصور می شد باالی طالبان تأثیرگذار اند، مالقات هایی داشتند. 
از جاین هیأت با موالنا فضل الرحمن، مولوی حسن جان، مولوی 

سید چراغ الدین، تماس ها و مالقات هایی داشتند.
*ببخشید، به یاد دارید اعضای این هیأت ها چه کسانی بودند؟
چندین هیأت ترتیب شده بود که از آن میان در یکی از هیأت ها 
با  و  رفتیم  دوستان  از  جمعی  با  همراه  و  بودم  شامل  هم  من 

چهره هایی که نام گرفتم، مالقات هایی داشتیم.
در نتیجۀ همین تفاهم هایی که بین حکومت افغانستان و علمای 
آنان خواهش شد که شما باالی طالبان  از  ایجاد شد و  پاکستان 
اینان)طالبان( شاگردان شما هستند و  تأثیر بگذارید؛ چون ظاهراً 
زمینه  این  در  تا  دارید  مسوولیت  مسلمان  و  عالم  منحیث  شما 
از  چون  بریزند؛  ناحق  به  خون ها  همه  این  چرا  کنید؛  مداخله 
عنوان  طالبان  ظاهراً  که  را  دولتی  اقامۀ  در  مانعی  هیچ  ما  طرف 
می کنند، مشکلی وجود ندارد؛ حکومت اسالمی می خواهند که در 
افغانستان حکومت اسالمی است. اما اینکه حکومت اسالمی را با 
کدام معیارها و مواصفات می خواهند قابل بحث است؛ بیایند تا 
روی آن بحث کنیم. انتخابات می گویند از طریق انتخابات پیش 
میرویم، از طریق شورای حل و عقد می گویند از آن طریق پیش 
می رویم. ما خواهان انحصار قدرت نیستیم تا حکومت انحصاری 
از  مردم  تا  می خواهیم  مشارکتی  حکومت  یک  ما  باشیم؛  داشته 

جنگ و بدبختی نجات پیدا کنند.
از  تن  پنجاه  که در یک مرحلۀ  بود  فعالیت ها  راستای همین  در 
جمله،  آن  در  که  آمد  کابل  به  پاکستانی  بزرگ  و  جید  علمای 
اشرفی،  عبدالرحمن  الرحمن،  فضل  مولوی  جان،  مولوی حسن 
مولوی فضل اهلل و...، شامل بودند. این علمای پاکستانی همراه با 
مالقات هایی  مسعود  احمدشاه  شهید  و  ربانی  برهان الدین  استاد 
داشتند که آمرصاحب از آنان در استالف پذیرایی بسیار گرمی کرد 
و گفت که هر فیصله یی را که شما علما انجام دهید، ما حاضر 
هستیم تا آن را بپذیریم، هیچ مانعی برای پذیرفتن خواست شرعی 
وجود ندارد. منتها یک بحث سلیقه ها است که شاید کسی سلیقۀ 
شخصی خود را شریعت بنامد و یا کسی فرهنگ و عنعنۀ محیط 
خود را شریعت بنامد که طبعًا فرق می کند و تفاوت های زیادی با 
زنده گی روستایی و متمدن است؛ اما در اساس در رابطه به اقامۀ 

حکومت اسالمی هیچ مانعی از طرف دولت وجود ندارد.
شهید احمدشاه مسعود گفت ما می خواهیم تا خون مردم نریزد، 
ملت زیاد زجر و جفا کشیده، به نام اسالم کشته و آواره شده و 

زجر دیده اند و آنان بیش از این توان جنگ و بدبختی را ندارد.
همین بود که این علما وعده دادند که وقتی به پاکستان برگشتند 
طالبان هم  با سران  و همراه  می کنند  دیدار  پاکستان  با حکومت 
نگذشت  مدتی  رفتند،  پاکستان  به  آنان  توافق  همین  با  می بینند، 
که باز هم مولوی فضل الرحمن همراه با هیأت همراهش دوباره 

حاجی  چهاراهی  اول  در سرک  و  آمدند  کابل  به  پیامی  با  گویا 
از دوستان  به جا شدند. من و جمعی  یعقوب در مهمان خانه جا 
ملی  قهرمان  با  همراه  لحظه  به  لحظه  و  بودیم  شان  خدمت  در 
کشور نشست هایی داشتند. وعده می سپردند که ما شما را دیدیم 
این  و  است  معقول  حرف های تان  شنیدیم،  را  گپ های تان  و 
که  هستیم  هم  مطمین  و  می دهیم  انتقال  طالبان  به  را  صحبت ها 
به ده روز  این هیأت نزدیک  طالبان حرف های ما را می پذیرند. 

در کابل ماند.
باز  با توجه به جنگی که صورت گرفته بود، احمد شاه مسعود 
هم از رسیدن به یک توافق و ساختن حکومت مشترک با طالبان 
دولت اسالمی ناامید نبود. اما بازهم پاسخ روشن و قناعت بخش 
از طرف طالبان نیامد. نتیجه همین شد که متأسفانه آرزومندی های 
حکومت و اصرار عملی طالبان بر جنگ، طالبان به کابل آمدند و 

عقب نشینی صورت گرفت.
با توجه به عقب نشینی یی که از کابل شده بود، حکومت در بلخ، 
تخار و بدخشان و شمال کابل بود و ما در حالت نا بسمانی قرار 
داشتیم، با وجود آن هم دولت وقت دروازۀ مذاکره و گفت وگو 

را نبست و هیأت هایی برای انجام مذاکره رفت و آمد داشتند.

و  بود  مقاومت  جبهۀ  در  که  سیاف  الرسول  عبدرب  استاد 
مثبتی  متأسفانه جواب  که  داشت  پاکستان  علمای  با  تماس هایی 
به دست نیامد و استاد برهان الدین ربانی به عنوان رییس جمهور 
پیامی به زبان عربی داشت و آن را به علمای پاکستان فرستاد و 
گفت  پاکستانی  علمای  به  و  فرستاد  را  آن  کاپی  پنجاه  از  بیشتر 
جنگ  این  کنید؛  درک  را  انسانی تان  و  دینی  مسوولیت  شما  که 
برابر  در  که  است  جنگی  و  نیست  شریعت  و  اسالم  خاطر  به 
اگر  شما  ندارد،  جواز  شرعًا  و  گرفته  مشروع صورت  حکومت 
کمترین تأثیری هم باالی طالبان دارید، استفاده کنید تا از جنگ 
و کشتار جلوگیری شود. به این پیام هم پاسخ مثبتی داده نشد و 
صرف نمایندۀ ما به نزد یک تن از علمای بزرگ پاکستانی به نام 
این عالم  مولوی حسن جان  که استاد من هم بود، رفته بود و 
به دوران  )اشاره  ؛همان وقت  که  بود  گفته  برایش  پاکستانی هم 
اما  باشیم؛  داشته  نزدیک  روابط  با شما  تا  ایجاب می کرد  جهاد( 
حاال منافع ما ایجاب می کند تا از طالبان حمایت و پشتیبانی کنیم. 
وقتی این پیام به شهید احمدشاه مسعود رسید بسیار متأثر شد و 
گفت که از یک طرف عالم و از طرف دیگر مسأله شریعت و دین 
و اما مولوی حسن جان می گوید که منافع ملی ما ایجاب می کند 

تا از طالبان حمایت کنند. 
)بعدتر همین مولوی حسن جان با جمع دیگر، از کابلی که تحت 
اشغال طالبان قرار داشت، دیدن کردند. فکر می کنم که در همان 
ادای  برای  را  بودند  آمده  که  علمایی  از  تن  چند  طالبان  وقت 

فریضه نیز حج فرستادند.(
در  تقریبًا  داشت.  ادامه  همچنان  هیأت ها  آمد  و  رفت 
که  ستانکزی«  »شیرمحمد  نام  به  کسی  که  بود  1377خورشیدی 
داکتر  با  همراه  بیمار  نقش  در  بود  طالبان  خارجۀ  وزیر  معاون 
وقت  آن  در  اکبرخان  محمد  وزیر  شفاخانۀ  رییس  که  وزیری 
به  احمدشاه مسعود  دیگر، شهید  از طرف  و  رفتند  ژنیوا  به  بود 
من همراه با داکتر صاحب عصمت از قندهار ـ که در آن زمان 
کلینیکی در تاجیکستان داشت ـ هدایت داد و  داکتر عصمت در 

نقش ترجمان،  به ژنیوا رفتیم و در هوتل کانتیننتل ژنیوا جابه جا 
شدیم، یک مقدار تسهیالت را احمد ولی مسعود که در آن زمان 

سفیر افغانستان در بریتانیا بود برای ما فراهم ساخت.
همراه با هیأت طالبان صحبت هایی داشتیم. شیرمحمد ستانکزی 
صحبت های  نیز  ما  و  بود  آورده  ربانی  مال  آدرس  از  را  پیامی 
شود  اگر  تا  بود  زمینه یی  پیش  نشست  این  و  داشتیم  برای شان 
با منافع افغانستان فکر  که با بخشی از طالبانی که خود را برابر 
می کردند که در رأس آنان مالربانی بود، یک سلسله حرف های 

داشته باشیم.
*پیام مالربانی که توسط شیرمحمد ستانکزی آورده شده بود، 

چه بود؟
گفته بودند که ما آماده هستیم تا با مجاهدین کنار بیاییم و می گفتند 
که ما زیاد وفادار به آن طرف )پاکستان( - نام پاکستان را زیاد یاد 
نمی کردند- نیستیم؛ ما سابقۀ جهادی داریم و مستقل می اندیشیم و 
آماده هستیم تا با مجاهدین کنار بیاییم. روی میکانیسم کنار آمدن 
اما  گردد.  برگزاری  دیگری  نشست های  تا  می کرد  ایجاب  آنان 
دیری نگذشت به شکل مرموزی مالربانی وفات کرد و سلسله یی 

که ایجاد شده بود قطع شد.

بعد از آنکه حکومت بی نظیر بوتو از میان رفت و نواز شریف به 
قدرت آمد. نوازشریف شخصًا از استاد ربانی بنابر روابطی که در 
دوران جهاد داشتند دعوت کرد که من هم عضو این هیأت بودم، 
از طرف دولت شهید احمدشاه مسعود وظیفه داد تا من در ترکیب 
هیأت به مزارشریف بروم و از آنجا به شمول استاد برهان الدین 
ربانی به پاکستان رفتیم، نشست های علنی و خودمانی بود و ده 
و  بحث  زیادی  موارد  روی  ماندیم،  پاکستان  در  روز  پانزده  تا 
مذاکره صورت گرفت تا روشن شود که چگونه تفاهم را ایجاد 
کنیم. در همین دیدار بود که میان استاد ربانی و نواز شریف روی 
ایجاد میکانیسمی بحث شد؛ شماری از علما از طرف طالبان و 
شماری هم از طرف دولت اسالمی افغانستان کمیسیونی ساخته 
شود و هر دو طرف قدرت را به این کمیسیون واگذار کنند. روی 
جزییات آن زیاد تماس گرفته نشد و در کلیات میان نواز شریف و 
استاد ربانی توافق صورت گرفت. در این میان، نواز شریف وظیفه 
گرفته بود که با طالبان صحبت می کند تا آماده گی بگیرند و دولت 

اسالمی افغانستان هم کار کند. 
به مشهد  بود که  اول رمضان  دقیقًا  ایران رفتیم و  به  آن،  از  بعد 

رفتیم، بعد از مالقات هایی که صورت گرفت دوباره برگشتیم. 
*در مشهد با چه کسانی مالقات داشتید؟

با وزیر خارجۀ ایران روی همین مسأله که آنان نیز همکاری داشته 
باشند، صحبت کردیم تا یک جا روی برنامۀ نواز شریف و استاد 
ربانی با ما همکاری کنند. حتا ما در طیارۀ شخصی نواز شریف 
به مشهد رفتیم؛ نظر پاکستانی هم این بود که ایرانی ها هم در این 

برنامه دخیل شوند و در عمل کردن آن همکاری داشته باشند.
به هر تقدیر، وقتی که باز گشتیم استاد برهان الدین ربانی هدایت 
داد تا روی شخصیت هایی که فکر می شود که در این کمیسیون 
شریک شوند، آماده گی داشته باشیم. دیری نگذشته بود - نمی دانم 
نتیجۀ سعی و تالش نواز شریف بود یا شرایط ایجاب می کرد- که 
باز  روی  و  داشت  پاکستان  به  سفری  هم  امریکا  خارجۀ  وزیر 
شدن دروازۀ مذاکر با طالبان اصرار کرد. ظاهراً امریکایی ها باالی 

پاکستان فشار آورده بودند که طالبان را آمادۀ مذاکره سازد.
برای این که مذاکره رو در رو و مستقیم باشد کارهای صورت 
گرفت با وجودی که در همان وقت آمرصاحب زیاد اصرار داشت 
بنابر ملحوظاتی که همه می دانیم، در هر جای  که این مذاکرات 
دیگری باشد اال پاکستان؛ اما بازهم پاکستان انتخاب شد و اسالم 
امیدواری ها  گرفت.  آماده گی  نشست  اولین  برگزاری  برای  آباد 
در آن زمان به گونه یی بود که بنابر فشارهایی که باالی طالبان و 
حلقات بخصوص وارد شده بود، سلسلۀ مذاکرات آغاز شود تا به 

هدف و مقصد مشخصی برسیم.
در این زمان با دل نخواسته، شیهد احمدشاه مسعود مرا خواست. 
بنابر توافقی که صورت گرفته نُه نفر هیأت ما بود: داکترصاحب 
طالب از حزب وحدت، وکیل صاحب عبدالوهاب از جنبش ملی، 
ُکل  در  مشرقی.  از  نماینده گی  به  شینواری  فضل الهادی  مولوی 
طالبان  برابر  در  و  داشتند  تأثیر  و  نقش  جبهات  در  که  کسانی 
یاد  به نام »جبهۀ متحد«  این جریان ها  مقاومت می کردند که همۀ 

می شدند، اشتراک داشتند.
از کابل به اسالم آباد رفتیم. از طرف طالبان پنج نفر هیأت آمده 
بودند. مولوی وکیل احمد متوکل ریاست آنان را به دوش داشت 
مولوی  پاکستان  در  طالبان  سفیر  طالبان؛  هیأت  دیگر  اعضای  و 
عبدالحکیم مجاهد، عبدالمنان نیازی و عبدالسالم سعادت بودند. 
اهمیت  و  می گرفت  صورت  مذاکرات  این  بار  نخستین  برای 
داشتند.  پافشاری  آن  به   2+6 کشورهای  تمامی  که  بود  این  آن 
تسهیالت این مذاکرات از طرف عبدالحکیم مجاهد سفیر طالبان 
در پاکستان و انجنیر عبدالرحیم وزیر مخابرات حکومت اسالمی 

فراهم شده بود.
اما  شدیم؛  روبه رو  زیادی  شکنی های  کار  با  مذاکرات  این  در 
تصمیم ما این بود که به هر شکل ممکن این روند باید ادامه پیدا 
کند و اصرار داشتیم که دور بعدی گفت و گوها در کشور دیگری 
سر و سامان داده شود، حتا روی کشورهای بدیل که جاپانی ها 

اصرار داشتند تا جلسۀ بعد در جاپان برگزار گردد کار شد. 
گرفت  صورت  پنج روزه  گفت وگوهای  و  مذاکرات  طالبان  با 
باشد،  دو طرف  هر  اعتماد  مورد  که  کمیسیونی  تا  فیصله شد  و 
شکل گیرد و روی این نام این کمیسیون نیز بحث هایی صورت 
گرفت. طالبان اصرار داشتند تا نام این کمیسیون »شورای علمای 
چنین  قیودان  این  کردند.  وضع  قیوداتی  و  باشد  افغانستان« 
و  باشند  مذهبی  همه  شورا  این  علمای  بود: 
باشند  داشته  حضور  شورا  این  در  چهره های 
که در مدارس دینی پاکستان آموزش دیده اند.

 منطق ما این بود که وقتی از عالم نام می بریم 
مذهبی  علمای  چه  است،  دانشمند  مفهوم  به 
در  که  معاصری  علمای  هم  چه  و  سنتی  و 
چون  دیده اند؛  آموزش  علوم  دیگر  بخش های 
تنها  نداریم؛  مذهبی  مشکالت  افغانستان  در 
حکومت  نمی توانیم  مذهبی  علمای  ترکیب  با 
روز  سه-چهار  موضوع  این  روی  باشیم.  داشته  ایده آل  و  موفق 
بحث داشتیم و در نهایت، طالبان پذیرفتند که ما دانشمندان را نیز 
قبول می کنیم، به گونه یی که نام این شورا باید »شورای علمای 
دانشمنِد افغانستان« باشد که باز هم منظور شان همان گفته های 
پیشین بود. منطق طالبان این بود که »عالم» تنها به علمای مذهبی 
اطالق می شود و دیگران را در بر نمی گیرد. بحث تا آنجا پیش 
رفت که منجر به متوقف شدن مذاکرات شد، در وقفه یی که پیش 
آمد رفتم تا به شهید احمدشاه مسعود تماس بگیرم. آمر صاحب 

پرسید که مشکل در کجاست؟ 
 ـ جریان را برایش توضیح دادم.

از  تن  چهل  که  نمی شود  گفت:  مکثی  از  بعد  آمرصاحب  ـ 
مانند  که  را  باشند  این کمیسیون  ترکیب  بود در  قرار  کسانی که 
خودت)منظورش درس خوانده در پاکستان( متحد به افغانستان و 

منافع علیای مملکتی باشد را پیدا کنی.
 قهرمان ملی کشور گفت: توکل به خدا، این بحث را نیز با آنان 

بپذیر.
وقتی که حرف ها با آمرصاحب تمام شد و وقتی دوباره به جایی 
که مذاکرات صورت می گرفت رفتم و دیدم که سفیر امریکا آمده 
با شما یک مرتبه  امریکا گفت که می شود  منتظر است. سفیر  و 
امریکا خواهش مالقات  که سفیر  بود  باری  نخستین  این  ببینیم. 

خاص با هیأت ما را داشت. گفتم، مشکلی نیست. 
وقتی که با آنان نشستیم گفتند که مشکل چیست و ما برای شان 
گفتیم که مشکل ما تنها روی حرف »و« است که ما می گویم این 
شورا به نام »شورای علما و دانشمنداِن افغانستان« باشد و طالبان 
باشد  افغانستان»  دانشمنِد  علمای  »شورای  تنها  که  دارند  اصرار 
باشد که همه درس خوانده  به گونه یی  این شورا هم  ترکیب  و 

پاکستان باشند.
سفیر امریکا گفت: حرف طالبان منطق ندارد و مرا اجازه دهید تا 
با طالبان صحبت کنم. سفیر امریکا با طالبان مالقات کرد. ضمیر 
کابلوف )فعاًل نمایندۀ روسیه در افغانستان( در این نشست مشاور 
نمایندۀ سازمان ملل بود، آمد و گفت که طالبان بیشتر و شدیدتر از 
آنچه را که شما می گفتید را نیز قبول کردند و نمایندۀ سازمان ملل 

متنی را تهیه می کند که مورد توافق هر دو طرف است.
ما  با  و  شد  بیرون  اتاق  از  امریکا  سفیر  آمدم،  دوباره  وقتی 
خداحافظی کرد و به تعقیب سفیر وکیل احمد متوکل قرار داشت، 

وقتی برایش گفتم: متوکل صاحب چطور هستید؟
متوکل گفت: سلیم صاحب شما باالی بسیار ظلم کردید!

گفتم چطور؟ گفت که آنچه را نمی پذیرفتیم باالی ما قبوالندید. 
برایش گفتم: زمانی که ما آنچه را گفته بودیم، می پذیرفتید نیاز به 
این ماجرا نمی بود. حاال ما این را به سر شما نقبوالندیم و شما که 

حرف ما را قبول نکرده بودید!

ادامه در شمارۀ بعدی
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تجربه هایـی از مذاکره  با طالبـان
گفت وگوی اختصاصی با مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح

گفتگو: نظری پریانی/ بخش دوم

 قهرمان ملی کشور گفت: توکل به خدا، این بحث را نیز با آنان بپذیر.
وقتی که حرف ها با آمرصاحب تمام شد و وقتی دوباره به جایی که مذاکرات صورت می گرفت رفتم و دیدم که سفیر 
امریکا آمده و منتظر است. سفیر امریکا گفت که می شود با شما یک مرتبه ببینیم. این نخستین باری بود که سفیر 

امریکا خواهش مالقات خاص با هیأت ما را داشت. گفتم، مشکلی نیست. 
وقتی که با آنان نشستیم گفتند که مشکل چیست و ما برای شان گفتیم که مشکل ما تنها روی حرف »و« است که 
ما می گویم این شورا به نام »شورای علما و دانشمنداِن افغانستان« باشد و طالبان اصرار دارند که تنها »شورای 

علمای دانشمنِد افغانستان» باشد و ترکیب این شورا هم به گونه یی باشد که همه درس خوانده پاکستان باشند.
سفیر امریکا گفت: حرف طالبان منطق ندارد و مرا اجازه دهید تا با طالبان صحبت کنم. سفیر امریکا با طالبان مالقات 
کرد. ضمیر کابلوف )فعالً نمایندة روسیه در افغانستان( در این نشست مشاور نمایندة سازمان ملل بود، آمد و گفت 
که طالبان بیشتر و شدیدتر از آنچه را که شما می گفتید را نیز قبول کردند و نمایندة سازمان ملل متنی را تهیه 

می کند که مورد توافق هر دو طرف است.



نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

این  هالیوود  موفقیت  دلیِل  از  بخشی 
بزرِگ  بازار  یک  برای  فقط  که  نیست 
داخلی محصول تولید می کند. کشف انواع 
گزارش ها و داستان هایی که به ترکیب های 
غرب شناسان،  مستشرقین،  از  متفاوت 
امریکایی،  مهاجران  یهودی،  شهرنشینان 
امریکایی های آسیایی و افریقایی تبار مرتبط 
در  نیست.  بی اهمیت  کارِ  یک  می شوند، 
امر نهادینه شده است اگرچه  هالیوود این 
تهیه کننده گان اغلب از طرح های خود فقط 
آیا آن ها روایت های  امر که  این  بر اساس 
خوبی هستند یا نه، بحث و تفکر می کنند. 
روایت  یا  داستان  یک  تلویحی  طور  به 
را  آن  می توان  که  است  روایتی  خوب، 
برای طیف های متنوع عامه به کار برد. تاثیر 
خوب  )سوبساید(  اضافی  پرداخت های 
افراد  برای  را  داستان ها  این  که  است  این 
قابل کاربرد  ایاالت متحده  از  دیگر خارج 

می سازند. این عامل در کنار سرمایه گذاری 
بیان کنندۀ  تولیدی،  ارزش های  در  واضح 
بازارهای  در  امریکایی  تولیدات  موفقیت 

خارجی است. 
از آن جا که هالیوود بخش زیادی از استعداد 
می کند،  ترسیم  امریکا  از  خارج  را  خود 
عامل  می تواند  تنوع  که  گفت  می توان 
مفیدی باشد. این یک موضوع اقتصاد سنتی 
است که هر اندازه حجم کارکنان بالقوه یی 
بیشتر  کند  استخدام  می تواند  نفر  یک  که 
اجاره  باشد، کیفیت کارگرانی که می تواند 
کند، بیشتر و بهتر است. این امر اخیراً مد 
نظر شبکه های امریکایی قرار گرفته است، 
استخدام  برای  زیادی  تالش های  که  چرا 
نموده اند.  دوربین  طرف  دو  در  اقلیت ها 
مزایای  جهانی،  مقیاس  در  فرهنگی  تنوع 

اقتصادی و غیراقتصادی زیادی دارد. 
این مقوله می تواند موجب تشویق نوآوری 
می توانند  خارج  در  جدید  ایده های  شود. 
ایده های جدید را در داخل تحریض کنند. 
فیلم غربی »هفت باشکوه« تقلیدی از فیلم 
و  کوروساواست  سامورایی  هفت  شرقی 
موجب  می توانند  فرانسوی  کمدی های 
همچون  خنده داری  فیلم  ساخت  و  تقلید 
فیلم »سه مرد و یک بچه« از یک کارگردان 
هنگامی  خارجی  فیلم های  گردد.  متوسط 
که متفاوت اند و مجموعه یی از روندها را 
ایجاد می کنند، می توانند بسیار نافع باشند. 
در کشورهایی که سنت فیلم سازی به جای 
صنعت بر هنر مبتنی است، نوآوری می تواند 
موجب ایجاد تنوع شود. به عالوه ایده های 
برآمده از خانۀ هنر، اغلب می توانند در طول 
دور بعدی تولیدات تجاری هالیوود ترکیب 
بیرون  از  که  نوآوری  مسیر  این  در  شوند. 
بر سودآوری و  از کشور می آید، می تواند 
امریکایی  تولیدکننده گان  و  مشتریان  منافع 

نقطۀ پایان بگذارد. 
فرهنگ و روابط بین الملل 

است  حوزه یی  فرهنگی،  دیپلماسی  حوزۀ 
برای  زیادی  شوق  متحده  ایاالت  که 
مهم است  آن چه که  دارد.  آن  در  موفقیت 
بحث  آن  دربارۀ  هم  مولکاهی  و  آرنت  و 
کرده اند، نیاز به حل وفصل منازعاتی است 
هماهنگ سازی  برای  تالش  از  بعضًا  که 
بلندمدت  اهداف  و  کوتاه مدت  اهداف 
برمی خیزند. این منازعه خود تبدیل به یک 
چالش بزرگ شده است، چرا که نیازهای 
فرهنگی،  دیپلماسی  و  عمومی  دیپلماسی 
نیمۀ  در  نیستند.  یک دیگر  مکمل  همیشه 
ایاالت  اطالعات  آژانس  بیستم،  قرن  دوم 
پرداخته  عمومی  دیپلماسی  به  هم  متحده 
است و هم به دیپلماسی فرهنگی. در سال 

تأسیس شد،  آژانس  این  که  زمانی   ،1999
زیر نظر وزارت خارجه و تحت سرپرستی 
دفتر دیپلماسی عمومی آن قرار گرفت که 
هدفش مد نظر قرار دادِن اهداف این حوزه 

بود. 
دفتر جدید  که  می دارد  بیان  آرنت«  »دیک 
تحت  که  دولت  فرهنگی  و  آموزشی  امور 
دیپلماسی  امور  در  وزیر  معاون  مدیریت 
و  اهداف  بتواند  باید  دارد،  قرار  عمومی 
از  مجزا  و  روشنی  به  را  خود  طرح های 
دیپلماسی عمومی بیان کند. در همان حال، 
دیپلماسی  از  مجزا  تعاریف  بتواند  باید 
عمومی و هم ارزهای فرهنگی آموزشی آن 

را ارایه دهد. 
مولکای هم بیان می دارد که: به طور آرمانی 
فعالیت های  حوزۀ  در  فعال  متخصصین 
قباًل در  اطالعاتی، فرهنگی و آموزشی که 
مستقر   )USIA( امریکا  اطالعات  آژانس 
بودند، باید بتوانند با هم دیگر و در کنار هم 
به عنوان واحدهای مجزا در درون وزارت 
خارجه کار کنند، اما پرسونل و عملکردهای 
اداره  این  منطقه یی  دفاتر  میان  در   USIA
دیپلماسی  عرصۀ  فعاالن  شده اند.  توزیع 
فرهنگی، هیأتی از متخصصین را با تجارب 
زیبایی شناختی  و  انسانی  ابعاد  در  متفاوت 

روابط خارجی، تشکیل دادند. 
دربارۀ  اطالعات  و  دانش  غنی  منابع  این 
در  تنها  نه  فرهنگی  بین  گسترده  نیروهای 
بلکه  پرورش،  و  آموزش  و  هنر  بخش 
و  رسانه  ایدیولوژی،  مذهب،  عرصۀ  در 
از  کاهش  و  تقلیل  خطر  با  عامه  فرهنگ 
میان  در  یافته  اشاعه  عملکردهای  جانب 
آنی  توسعۀ  به  که  هم ردیف  آژانس های 
مواجه اند.  می پردازند،  سیاسی  حوزه های 
ایجاد پست معاون وزیر در حوزۀ دیپلماسی 
صدای  به  را  فرصتی  می تواند  عمومی 
خارجی  سیاست سازی  فرایند  مجزای 
بیافزاید. معاون آموزشی و فرهنگی وزارت 
سیاسی  ارشد  مقام  یک  عنوان  به  خارجه 
وزارت خارجه که مسوول یک دفتر مستقل 
اطالعات و فرهنگ است، از نظر رتبه بندی 
و  ارایه  مسوول  که  است  مقامی  سازمانی 
بیان رویکردهای فرهنگی دولت ها، مردم و 
و  مقامات  به  خارجی  تصمیم سازان  دیگر 

مردم امریکاست. 
و  اطالعاتی  متخصصین  توصیۀ  بر  تکیه  با 
فرهنگی، این بخش از وزارت خانه می تواند 
بازگو  جهان  بقیۀ  برای  را  امریکا  حکایت 
را  جهان  وضعیت  حال،  همان  در  و  کند 
از  آرنت«  »ریچارد  کند.  بیان  امریکا  برای 
کاهش رقت انگیز بودجه در ابعاد فرهنگی 
دیپلماسی خبر می دهد که به میزان بودجۀ 
خود  مقدار  پایین ترین  در  که   1966 سال 
اندک  تمام  می گوید  او  است.  رسیده  بود، 
بسته  خارج  در  امریکا  کتاب خانه های 
حوزۀ  در  رسمی  برنامه های  شده اند، 
هنرهای تصویری به شدت کاهش یافته اند، 
مبادالت  حمایت اند،  تشنۀ  فرهنگی  مراکز 
به  و  رسیده اند  خود  حداقل  به  فرهنگی 
می گیرند،  صورت  نامطلوب  صورت 
پراکنده  سفارت خانه ها  فرهنگی  کارکنان 
آموزشی  و  فرهنگی  پست های  و  شده اند 
شده اند.  پر  غیرمتخصص  افراد  توسط 
کار  یک  فرهنگی  دیپلمات های  کار 
چالش برانگیز است که نیازمند مستعدترین 

افراد در حوزۀ دیپلماسی فرهنگی است. 
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بخش پنجـم و پایانی

رهبـری
 تغییـر

جـهانی شـدن 
و دیپلماسی فرهنگی

بخش نهــم

مسعود غالمی
مشکالت نمی توانند با توصیه های کارشناسی، مشاوران بهتر یا مدیران متعهدتر حل شوند، 
مشکل اصلی شیوۀ تفکر است. اگر شیوۀ تفکر تغییر نکند، تمام راه های جدید به همان 
نتایج کم اثر پیشین منجر می شوند. در این زمینه، الگوهای دانش زیست شناسی، می توانند 

مطالب مهمی پیرامون رشد و مــرگ زودهنگام تغییرات سازمانی بیاموزانند: 
* رهبران باید به فرایندهای محدودکننده یی که روند تغییر را کند یا متوقف می کنند، توجه 
ویژه یی داشته باشند. باغبان باید موانع رشد و آفات را بشناسد و به این محدودیت ها توجه 
کند. در عمل، واداشتن افراد به کار سخت تر، تعهد بیشتر و اشتیاق افزون تر در بلندمدت 
اثری ندارد. برای تغییر پایدار، باید فرایند رشد و چیزهایی را که برای تحقق تغییر الزم 

است،  درک کرده و از محدودیت هایی که مانع تحقق تغییر اند، آگاه گردیم .
* اغلب اقدامات جدی برای تغییر، در مقابل سیستم مدیریتی موجود قرار می گیرند. به 
این ترتیب، تنها در صورتی می توان از تعهد مدیران نسبت به تغییر اطمینان داشت که بر 

خود آن ها تاثیری نگذارد .
محدودیت های  باشد،  ناکافی  اساسی  آموزش های  اگر  است.  مهم  آموزش  شیوه های   *

جدی برای تغییر پایدار ایجاد می گردد .
* بیشتر حامیان اقدام تغییر، بر نتایج تمرکز دارند و از اهمیت توانایی های یادگیری غافل 
تالش ها  تمامی  اند،  نشده  تغییر  استراتژی  از  بخشی  یادگیری  توانایی های  وقتی  تا  اند. 

محکوم به شکست هستند و به ظرفیت نهایی خود دست پیدا نمی کنند .
الزمۀ پایدار بودن فرایند تغییر بنیادی،  تغییر بنیادی شیوۀ فکر کردن است .

دل مشغولی و امید به ظهور مدیر عامل قهرمان را می توان نوعی اعتیاد فرهنگی دانست. 
بنیادی مواجه می شویم، به جای این که  نیازهای عملی در فرایند تغییرات  با  هنگامی که 
ایجاد کرده و توسعه بدهیم، بیشتر به دنبال  قابلیت های رهبری را در سازمان  توانایی و 

رهبر قهرمانیم .
استراتژی ها  این  که  تفکری  باید  نیست.  کافی  سیستم ها  و  ساختارها  استراتژی ها،  تغییر 
و ساختارها را ایجاد می کند، تغییر داد. در واقع، رهبران، کسانی هستند که هنگام تغییر 
اندازه ها و مقام های مختلفی  بنیادی، پیشاپیش دیگران حرکت می کنند. آنان در شکل ها، 

هستند و با استفاده از اعتماد، توانایی و تعهد بر دیگران نفوذ می کنند.
استفاده از تجارب رهبران بزرگ، خود می تواند کمک کننده باشد، اما باید در نظر داشت که 
توجه صرف به شیوۀ کار رهبران بزرگ این خطر را دارد که وسوسه شده و به راه حل های 

استثنایی آنان متوسل گردیم .
سایر  به  نسبت  مدیران  سریع تر  یادگیری  توانایی  آینده،  در  رقابتی شرکت ها  مزیت  تنها 
از جمله  منابع دیگر  به  رقبا  منبع تجدیدپذیر در سازمان هاست.  تنها  یادگیری،  رقباست. 
سرمایه، نیروی کار، مواد خام و حتا فناوری و دانش دسترسی دارند. اما کسی نمی تواند 

توانایی یادگیری سازمان یادگیرنده را خریداری، تکرار و یا مهندسی معکوس کند. 

منابع و ماخذ
سنگه، پیتر،  رقص تغییر، ترجمۀ حسین اکبری و مسعود سلطانی،  گروه پژوهشی صنعتی 

آریانا،  1383 
دراکر، پیتر اف، چالش های مدیریت در سده 21، ترجمۀ محمود طلوع، موسسۀ خدمات 

فرهنگی رسا، 1382
اسالتر، رابرت، جک ولش راه جنرال الکتریک، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نژاد، موسسۀ نشر 

فرا، 1379
آزاد  دانشگاه  علمی  انتشارات  مرکز  دوم،  چاپ  مدیریت،  و  سازمان  رضا،  نجف بیگی، 

اسالمی، 1383
خدمات  موسسۀ  رضایی نژاد،  عبدالرضا  ترجمۀ  دوباره،   مهندسی  فراسوی  مایکل،  همر، 

فرهنگی رسا، 1380
کاوی، استیفن، هفت ویژه گی از انسان های بسیار اثربخش،  ترجمۀ خدادادبخشی، انتشارات 

تورن،  1379  
دراکر، پیتر، سازمان فردا،  ترجمۀ فضل الهش امینی، موسسۀ نشر فرا،  1379 

بالنچارد، کن، مدیریت بر قلب ها،  ترجمۀ عبدالرضا رضایی نژاد، موسسۀ نشر فرا، 1379
هرسی ، پال  و بالنچارد، کن ، مدیریت  در خدمت  تحول ، ترجمۀ  محمدعلی  طوسی ، نشریۀ 

 مرکز آموزش  مدیریت  دولتی 
مدیریت  کنفرانس  خبرنامۀ  سرابداریان،  حمید  گردآورنده  تغییر،   مدیریت  رابرت،  هلر، 

کیفیت مشبکی،  اصغر، تغییر، سرچشمۀ  بالنده گی  در سازمان ، اقتصاد فراصنعتی، 1382 
مشایخی، علی نقی،  مقدمه یی بر رقص تغییر،  گروه پژوهشی آریانا، 1383.
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سیدمحمـد فقیری، دانشجوی مقطع ماستری 
در هندوستان

بخش نخسـت
که در سال 2012 پخش  پیو  تحقیقاتی  مرکز  طبق گزارش 
شده، نزدیک به دوسومِ مسلمانان یعنی 62 درصد در منطقۀ 
بیشترین  میان،  این  از  و  می کنند  زنده گی  پاسفیک  آسیا 
شمارشان در کشورهای هند و پاکستان ساکن اند، یعنی 346 
آفریقا 317  نفر. در حالی که در خاورمیانه و شمال  میلیون 

میلیون مسلمان زنده گی می کنند. 
گرفته  صورت  هندوستان  در  که  سرشماری یی  آخرین  در 
میلیون   172.2 به   کشور  این  مسلماناِن  جمعیت  است، 
نفر می رسد که  14.23 درصد از ُکل نفوس این کشور را 
نفوس  زیادی  شمار  داشتن  با  هندوستان  می دهد.  تشکیل 
برای  اسالمی  دولت  اساسِی  اهداف  از  یکی  مسلمان، 
استفاده  با  بوده است. دولت اسالمی  استخدام جنگ جویان 
از  زیادی  شمارِ  است  توانسته  اجتماعی،  شبکه های  از 
جنگ جویاِن خارجی را استخدام کند. دولت هندوستان برای 
نظارت  هند،  مسلمانان  میان  در  داعش  نفوذ  از  جلوگیری 
شدیدی را بر شبکه های اجتماعی وضع کرد، وزارت داخلۀ 
با  مقابله  برای  برنامه هایی  گرفتن  دست  روی  از  نیز  هند 
گروه های تروریستی در شبکه های اجتماعی خبر داد تا جلو 

شت وشوی مغزِی جوانان از سوی داعش را بگیرد.
گروه های  نفوذ  از  نگرانی هایی  هند  جامعۀ  در  همواره 
و  می گردد  مطرح  این کشور  مسلمانان  میان  در  تروریستی 
در برخی موارد، افکار عمومی هندوستان نسبت به مسلماناِن 
این کشور با بدبینی نگاه می کند تا جایی که در شبکه های 

اجتماعی از آن ها خواسته می شود که به پاکستان بروند.
رهبران  اساسی  اهداف  از  هندوستان،  یکپارچه گی  حفظ 
این  بر  نهرو  لعل  جواهر  چنان چه  است؛  بوده  هندوستان 
تأکید کرده بود که مسوولیت اساسی هندوباوران هندوستان 
که  باشد  این  باید  می دهند،  تشکیل  را  نفوس  اکثریت  که 
را  خود  آن ها  که  ندهند  کشور  این  مسلماناِن  به  احساسی 

شهروندان درجه دوم احساس کنند.
با همۀ این ها یک تضاد غیر قابل دید میان جامعۀ مسلمانان 
و هندو ها وجود دارد که می توان آن را تضاد هویتی تعریف 
کرد. مسلمانان هند همچنان نوستالوژی حکومت مغول ها را 
دارند و به آن فخر فروشی می کنند و از سوی دیگر برخی 
از جریان های سیاسی هند به ویژه حزب بی جی چی بر این 
باور است که مغول ها جزیی از تاریخ هندوستان به حساب 

نمی آیند و باید آن ها را از گذشته هند حذف کرد.
در  و  می باشند  پیچیده یی  مفاهیِم  دارای  ملی گرایی  و  ملت 
هر بستر اجتماعی - تاریخی تفسیرهای گوناگونی از آن ها 

صورت می گیرد. 
بینیدیکت اندرسون )1936- 2015(  ملت را به عنوان اجتماع 
سیاسی- تصوری تعریف می کند و برخی نیز احساسات و 
افتخاراِت مشترک را به عنوان تعریف ملت قلمداد می کنند. 

با همۀ این ها، آیا تفکر ملی در هند چه گونه است؟
مقطع  پایان نامۀ  برای  مبحث  این  نگارندۀ  که  تحقیقی  در 
ماستری خود پیرامون رویکرد مسلمانان هند به داعش انجام 
و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مهم  بسیار  نکتۀ  یک  داده، 
از  شماری  که  پرسش نامه یی  به  دهنده گان  پاسخ  این که  آن 
مسلمانان هند را شامل می شود، هویت اصلی شان را اسالم 
پاسخ دهنده ها  71.9  تمام  میان  از  تا هندوستانی.  می دانند 
 25 می دانند،  اسالم  را  اصلی شان  هویت  آن ها  از  درصد 
درصد از آن ها هر دو هویت مسلمان و هندوستانی برای شان 
در اولویت است و 3.1 درصد هویت هندوستانی را اساِس 
نمایانگر  هویت،  به  رویکرد  این  می دانند.   خود  هویتی 
این  اکثریت هندوی  با  احساساِت مسلمانان  نبودن  مشترک 

کشور است.

بنیادگرایی در میان مسلمانان هندی 
در  یعنی  دارد،  واکنشی  رویۀ  بنیادگرایی یک  در خاورمیانه 
برابر مدرنیته و اقتدارگرایی شکل گرفته است. افزون بر آن، 
سیاست سرکوب، بستر اجتماعی-تاریخی عامل بنیادگرایی 
دانسته می شود. اما در هندوستان، مدرن شدن جامعه اساسًا 
و  هندوییزم  در  هم  است،  نشده  منجر  تضعیف سنت ها  به 
هم در اسالم  هنوز معابد و مساجد میزباِن معتقدان زیادی 
پژوهش گران،  از  بسیاری  باور  به  دیگر،  از سوی  و  هستند 
گروه های تروریستی در شرایطی به وجود می آیند که هرج 
باشد،  دولت ضعیف  مرکزی  قدرت  و  باشد  حاکم  مرج  و 
مثاًل: طالبان در افغانستان، داعش در سوریه و عراق در چنین 

شرایطی به وجود آمدند.
منافع قدرت های بزرگ هم در پیدایش گروه های تروریستی 
در  در شرایط خاصی  القاعده  و  داعش  طالبان،  دارد،  نقش 
تبانی با برخی از کشورها به وجود آمدند. اما در هندوستان 
کشورهای دیگر نه منافع آن چنانی و نه هم توانایی چنین 
توانایی  خود  از  هندوستان  دولت  دارند.  را  سازمان دهی 
است،  نمایش گذاشته  به  بنیادگرایی  با  مبارزه  در  را  خوبی 
و  کشور  وضعیِت  دقت  با  کشور  این  امنیتی  سیاست های 
شهروندان  رفت وآمدهای  کلیۀ  و  دارد  نظر  تحت  را  منطقه 
ماه های  در  است.  نظر  زیر  این کشور  به  هندی و خارجی 

گذشته، چندین متهم که می خواستند به داعش بپیوندند، در 
فرودگاه های این کشور بازداشت شدند.

مدارس مذهبی در هندوستان
گردید،  پخش  سال 2005  در  که  آمارهایی  از  برخی  طبق 
در  دارند،  فعالیت  مذهبی  مدرسۀ   35000 هندوستان  در 
است.   فعال  مذهبی  مدرسۀ   8000 پاکستان  در  که  حالی 
بودن  دارا  با  پاکستان  که  می دهد  نشان  کمیت  این  تفاوت 
یک چهارم مدارس مذهبی در مقایسه با هندوستان، در ترویج 
استفاده  اهدافش  پیشبرد  برای  آگاهانه  مذهبی  رادیکالیسم 
چگونه گی  از  زیادی  نگرانی های  همواره  و  است  کرده 
فعالیت این مدارس از سوی کشورها مطرح شده است، حال 
آن که مدارس مذهبی در هندوستان تا اکنون تحت کنترول 

دولت بوده است.

نفوذ ایدیولوژی سلفیسم در میان مسلمانان هندی 
سلفیسم به عنوان یک ایدیولوژی در جهان به دلیِل پول های 
سرشارِ سعودی در گسترش است؛ حتا در کشورهای غربی، 
سلفیسم  ترویج  برای  سازماندهی شده یی  کوشش های  از 
سخن گفته می شود.  به باور  برخی از پژوهش گران، سلفی ها 
روی سنت ها تأکید دارند و مسلمانان هندی هم سنت را در 
اولویت شان قرار داده اند و نسبت به مدرنیته حالِت واکنشی 
دارند. شباهت های زیادی میان روی کرد مسلماناِن هندی و 
سلفی ها وجود دارد، به ویژه پیرامون حقوق بانوان، حجاب، 
حساسیت نسبت  به آثار هنری به خصوص مجسمه سازی 
از  درصد   71.9 دادم؛  انجام  بنده  که  تحقیقی  در  نقاشی.  و 
پاسخ دهنده های مسلمان، کشور اسالمی مورد عالقۀشان را 

عربستان سعودی می دانند. موقعیت کعبه  و قبر پیامبر اسالم 
در این کشور، از عوامل اساسی گرایش به عربستان سعودی 
است، اما گاهی نگرانی هایی نیز از ترویج سلفیسم در میان 

مسلمانان هند بیان می گردد.
یکی دیگر از یافته های بنده در این تحقیق این است که پاسخ 
بدانند،  این که داعش را دشمن مسلمانان  از  بیشتر  دهنده ها 
مسلمانان  دشمِن  را  اروپایی  کشورهای  و  اسراییل  امریکا، 
می دانند  و فقط 20.3 درصد از آن ها گروه داعش را دشمن 

مسلمانان تعریف می کنند. 
سلفی گرایی  و  است  سیاسی  بیشتر  سلفیسم  به  گرایش 
جهادی معموالً در جست وجوی این است که از طریق جنگ 
به اهدافش برسد. داعش نمونه یی از سلفیسم جهادی است 
که با خشونت و توحش در سوریه و عراق عمل کرده است. 

احساسات هویتی
مجسمه،  با  را  خود  احساساِت  بشر  تاریخ،  درازنای  در 
بیان  و شخصیت ها  پدیده ها  به  نسبت  سینما  و  هنر  کتاب، 
کرده است. دولت هندوستان از سال ها به این سو برای بیان 
این کشور را  احساسات مردم، مجسمۀ شخصیت های ملی 
این  با  نو  نسِل  هم  تا  است  کرده  نصب  عمومی  اماکن  در 
شخصیت ها آشنا شوند و هم گرامی داشت از شخصیت های 
شخصیت های  مجسمۀ  نصب  اما  آید.  عمل  به  کشور  این 
مسلمان هند، با واکنش شدید  برخی از نهادهای اسالمی این 
کشور روبه رو گردید. در اکتوبر 2015، نهاد عوامی مجلس 
از روحانیون مسلمان است،  عمل در حیدرآباد که متشکل 
قبول  قابل  آن ها  برای  مجسمه ها  این  نصب  که  کرد  اعالم 
نیست و تهدید کرد که شش مجسمه یی که در ایالت تلنگانا 

نصب شده را نابود خواهد کرد. 

اول  کرد:  تحلیل  منظر  دو  از  می توان  را  نهاد  این  موضع 
به برخورد  از دین  این که، ممکن است که قرائت سلفیسم 
واکنشی آن ها انجامیده باشد؛ چون در بسیاری از کشورهای 
اسالمی، نصب مجسمه یک امر معمول است، مثاًل در ترکیه، 
عمومی  اماکن  در  زیادی  مجسمه های   ... و  مالیزی  ایران، 
نصب است و واکنشی هم در این زمینه وجود ندارد؛ و دوم 
برابر ارزش های  این که، جامعۀ مسلمانان هند به شدت در 
نهاد  این  عضو  یک  چنان چه  است،  حساس  مذاهب  سایر 
در مصاحبه با روزنامۀ هندو گفته بود که  اقلیت ها باید از 
نفوذ اجتماعی برهمنی در امان باشند. او دولت هندوستان را 
متهم کرد که با استفاده از  قدرت سیاسی، در صدد گسترش 

فرهنگ برهمنی می باشد.
مسلمان،  نِو  نسل  که  هستند  نگران  هند،  مسلمانان  جامعۀ 
تحت تأثیر ارزش های مدرن قرار گیرند و برای همین هم 
است که رفتارهای آن ها را تحت نظر دارند. زنان مسلمان 
فقط  و  می روند  بیرون  به  غیرمتعارف  حجاِب  با  همه 
چشمان شان قابل دید است. تعدادی هم مانند سایر کشور 

های اسالمی، پوشش دارند.

تالش داعش برای سربازگیری از مسلمانان هندی
 55 که   کرد  اعالم   2015 نوامبر  در  هند  داخلۀ  وزارت 
شهروند هندی که گرایش به دولت اسالمی داشته اند و قرار 
توسط  گردند،  تبدیل  گروه  این  فعاِل  اعضای  به  که  بوده 
نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. در این ماه همچنان یک 
فعالیت 23 هندی در  از   به رسانه ها   منبع در دولت هند 
گروه داعش خبر داد که از آن جمله، شش تن آن ها کشته 

شده بودند. 
به  که  هندی  مسلمان  شهرونداِن  شمار   ،2016 جنوری  تا 
به  بجنگند،  داعش  در صفوف  تا  رفته اند  عراق   و  سوریه 

25 نفر می رسد. 
هندوستان تنها کشوری نیست که شماری از شهروندان آن 
به داعش پیوسته اند، بلکه شمار زیادی از شهروندان مسلمان 
کشورهای اروپایی نیز تحت تأثیر ایدیولوژی داعش به این 

گروه تروریستی پیوسته اند.

 اقدامات نهادهای اسالمی برای مقابله با تروریسم
نهادهای مذهبی  باعث گردید که  احتماالً  فشار دولت هند 
خطر  پیرامون  آگاهی دهی  به  اقدام  کشور،  این  مسلماناِن 
نهادهای  از  یکی  چنان چه  کنند،  کشور  این  در  تروریسم 
مذهبی تصمیم گرفت تا جزوۀ آموزشی یی تحت نام »اسالم 
تدریس  مذهبی  مدارس  در  تا  کند  آماده  را  تروریسم«  و 
از روحانیون در مصاحبه یی گفته  شود. نصیر قریشی یکی 
عربی  زبان  به  مسلمانان  مقدس  کتاب  این که  دلیل  به  بود 
است و بسیاری از مسلمانان مفاهیم آن را به گونۀ درست 
نمی فهمند، گروه های تروریستی از جمله داعش با دستکاری 
و تفسیر نادرست از متن، کوشیده اند که برای خود جنگ جو 
استخدام کنند. تنها این نبود، بلکه فتوایی نیز از سوی شماری 
از عالمان دینی برضد داعش صادر گردید و ضمن محکوم 
با  تقابل  در  را  نهاد  این  اقدامات  گروه،  این  فعالیت  کردن 

آموزه های دینی دانست. 
محکومیت  ضمن  نیز  هند  دیوبند  دارالعلوم  در  روحانیون 
مردم  به  آگاهی دهی  به  اقدام  )داعش(،  اسالمی  دولت 
عبدالقاسم  موالنا  نمودند.  تروریستی  گروه  این  پیرامون 
نعمانی معاون دارالعلوم دیوبند در مصاحبه یی، داعش را یک 
گروه تروریستی با بلندپروازی های سیاسی توصیف نمود که 

انسان های بی گناه زیادی را به قتل رسانده است.

مانان هندی؛                      
مسل

حران هویت
               ب

و خطر داعش
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افراد  که  می گوید  پروان  والیتی  شورای  رییس 
وابسته به گروه داعش در دره غوربند این والیت 

جا گرفته و در تالش ایجاد پناهگاه هستند.
والیت  شورای  رییس  جیالنی،  بهاوالدین  غالم 
این  مربوطات  در  داعش  فعالیت  آغاز  از  پروان 
آنان  صورتی که  در  گفت  و  داد  هشدار  والیت 
سرکوب نشوند، تهدیدات امنیتی به پایتخت نزدیک 

خواهد شد.
آقای جیالنی گفت: »در این اواخر بر عالوه طالبان، 
داعش نیز در تالش ایجاد پناهگاه در دره غوربند 
است، امیدوار هستیم که هر چه زودتر جلو فعالیت 
این گروه گرفته شود تا تهدید بیشتر متوجه پروان و 

حتا به پایتخت نشود .«
درحالی هشدار  پروان  در  داعش  گروه  فعالیت  از 
بخش هایی  بر  طالبان  اکنون  هم  که  می شود  داده 
و  وازغر  و  قمچاق  درۀ  هستند.  حاکم  غوربند  از 
برخی مناطق دیگر در ولسوالی سیاگرد، از چندسال 

بدین سو در کنترل طالبان است. 

اقدام بزدالنه طالبان
خانۀ  بزدالنه  اقدام  یک  در  حال،  طالبان  دراین 
غوربند  قمچاق  منطقۀ  در  را  معلوالن  از  شماری 

سنگر ساخته اند. 
اسنادی که به روزنامۀ ماندگار رسیده نشان می دهد 
چهار  سیاگرد  ولسوالی  قمچاق  درۀ  در  طالبان  که 
را  آنان  خانه های  و  داده  فراری  را  معلول  برادر 

»قرارگاه« ساخته است. 
یک باشندۀ درۀ قمچاق غوربند به ماندگار گفت که 
طالبان از یک سال بدین سو از خانۀ آن ها به حیث 

قرارگاه استفاده می کند. 
معلول  برادرش  سه  همراهش  به  که  وزیر  محمد 
که  گفت  آورده اند،  پناه  کابل  به  اکنون  و  می باشد 
پروان  مرکز  در  مقام های محلی  با  را  این موضوع 
و ولسوالی سیاگرد در میان گذاشته اند؛ اما تا اکنون 

آن ها اقدامی نکرده اند. 

را  موضوع  این  پروان  والی  به  گفت:  وزیر  آقای 
مطرح کردیم؛ والی به جای بازپس گیری خانۀ ما از 
طالبان مکتوبی به ما داد و ما را به وزارت مهاجرین 
و دفتر سازمان ملل در کابل معرفی کرد و خواهان 

همکاری شد. 
در نامه یی که به دست روزنامۀ ماندگار رسیده والی 
پروان تأیید کرده که منزل محمد وزیر و برادرانش 
از سوی طالبان منحیث قرارگاه مورد استفاده قرار 
این  هم  محل  باشنده گان  از  شماری  است.  گرفته 

موضوع را تأیید کرده اند. 

اهلل محمد باشندۀ دیگر این دره به ماندگار گفت که 
منطقه حاکم  این  در  بدین سو طالبان  از چندسال 
هستند؛ اما دولت در راستای بازپس گیری قمچاق 

اقدامی نمی کند. 
اما مسووالن امنیتی والیت پروان در شمال کشور 
می گویند که نیروهای امنیتی این والیت تدابیر شدید 
امنیتی را روی دست گرفته اند و در سال جاری به 

شورشیان اجازه سربلندکردن را نخواهد داد.
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هشدار از پایگاه سازی داعش در غوربند
طالبان در غوربند یک خانة معلوالن را سنگر ساخته اند

نــــی:
مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت 

رسانه های همگانی باید تطبیق شود

هارون مجیدی
نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان با پخش خبرنامه یی 
و  همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تأسیس  طرز  مقررۀ  تطبیق  خواستار 

خصوصی شده است.
نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان گفته است که مقررۀ طرز 
تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی که حدود پنج ماه پیش 
در جریدۀ رسمی نشر شده است، اما تا اکنون مواد این مقرره به صورت 

درست تطبیق نمی شود.
در این خبرنامه آمده است که تطبیق نشدن این مقرره سبب شده است 
تا مشکالت و چالش های خبرنگاران و کارمندان رسانه یی کماکان باقی 

مانده و حقوق و امتیازات آنان در برخی موارد زایل شود. 
گفته شده است که در کنار قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی، 
این مقرره به عنوان مکمل فعالیت رسانه یی و خبرنگاری در افغانستان 

عملی خواهد شد. 
از  بعد  فعالیت رسانه های همگانی و خصوصی  تأسیس و  مقررۀ طرز 
حادثۀ چهار شنبۀ سیاه که در آن شماری از کارمندان موبی گروپ کشته 

و زخمی شدند، علنی شد و به دسترس همه قرار داده شد.
این مقرره با استقبال بی پیشینۀ رسانه گران و نهادهای حامی خبرنگاران 

روبه رو شد.
نهادهای حامی حقوق خبرنگاران اعالم کرده بودند که مالکان رسانه ها 
پیش از این از خبرنگاران به  عنوان ابزار یا ماشین استفاده می کردند و 
مقرره،  این  نافذ شدن  و  تصویب  با  اکنون  اما  داشتند؛  دلخواه  برخورد 
مالکان رسانه ها مکلف اند حقوق و امتیاز های کارمندان خود را مدنظر 
بگیرند و بر اساس آن، هیچ رسانۀ خصوصی نمی تواند خالف قانون با 

کارمندانش رفتار کند.
اما مسووالن در نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گویند 
که ماهانه ده ها شکایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی به دفتر نی 
مواصلت می کند، خبرنگاران از عدم پرداخت حقوق ماهانه، قراردادهای 
امتیازات رخصتی و اضافه کاری از سوی  نبودن  ناعادالنه و مشخص 

اداره های شان به دفتر نی شکایت می کنند و از این بابت نگران اند.
امتیاز  صاحبان  از  افغانستان،  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نی  دفتر 
طرز  مقررۀ  مطابق  را  کارمندان شان  قراردادهای  تا  می خواهد  رسانه ها 
و  حقوق  و  ترتیب  خصوصی  همگانی  رسانه های  فعالیت  و  تأسیس 

امتیازات کارمندان رسانه یی را مد نظر بگیرند.
این نهاد هم چنان از حکومت وحدت ملی افغانستان، به ویژه از وزارت 
این  ساختن  عملی  و  تطبیق  در  تا  است  خواسته  فرهنگ  و  اطالعات 
مقرره گام بردارند و بیشتر از این نگذارند تا حقوق کارمندان رسانه یی 

تلف گردد.
مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی در تاریخ 16 
عقرب 1394 در جریدۀ رسمی چاپ و نافذ گردید. این مقرره حقوق، 
برابر  در  را  رسانه یی  کارمندان  و  خبرنگاران  مسؤلیت های  و  امتیازات 

نهادهای رسانه یی تعریف و تنظیم می کند.
این مقرره سبب می شود تا مالکان رسانه ها نتوانند قراردادهای »ظالمانه« 
را با خبرنگاران امضا کنند. برخی از رسانه ها قراردادهایی با خبرنگاران 
امضا کرده اند که براساس آن خبرنگاران پس از استعفا، تا شش ماه دیگر 

نمی توانستند در رسانه دیگری کنند.
مقررۀ جدید جلو رفتار ناپسند صاحبان رسانه با خبرنگاران را نیز خواهد 
گرفت و در آن توصیه شده که هیچ رسانه یی نمی تواند از مجبوریت 
خبرنگاران سوء استفاده کند. پس از این صاحبان رسانه نمی توانند پیش 
خبرنگار  یک  اگر  کنند.  برکنار  کار  از  را  خبرنگاران  قرارداد،  ختم  از 
فوت می کند، رسانه مکلف است که معاش ده ماهه اش را به خانواده 
او بسپارد. خبرنگاری که در جریان فعالیت کاری جانش را از دست 
می دهد، مستحق حقوق و امتیازات سایر شهدا و معلولین است که در 

قوانین افغانستان مشخص شده است.
براساس  تا  این رسانه ها مکلف هستند  از  مقرره جدید، پس  براساس 
قانون کار افغانستان با خبرنگاران قرارداد امضا کنند و حقوق و امتیازات 
هم چنین  می شود.  تنظیم  کار  قانون  براساس  نیز  رسانه ها  کارمندان 
اطالعات  وزارت  به  را  قرارداد  کاپی  یک  که  شده اند  مکلف  رسانه ها 

و فرهنگ بسپارند.
با گذشت هر سال معاش و  مقرره جدید رسانه ها را مکلف کرده که 
امتیازات کارمندان شان را افزایش دهند و معاش تقاعدی خبرنگاران را 

نیز بپردازند.
براساس این مقرره کار یک روزه یک خبرنگار در مناطق جنگی، برابر 
از جنگ  ترتیب خبرنگاری که  این  به  با دو روز کار شمرده می شود. 
گزارش تهیه می کند، در یک روز کار، از معاش دو روزه اش برخوردار 

می شود.
رسانه ها  اهداف  عمده ترین  از  یکی  که  است  باور  این  به  نی  دفتر 
فراهم سازی بستر مناسب برای یک جامعۀ قانون پذیر می باشد که ایجاب 
آغاز  از خود  را  قانون  قانون پذیری و رعایت  مالکان رسانه ها،  می کند 

کنند.
با تماس های پی هم نتوانستیم دیدگاه وزارت اطالعات و فرهنگ را در 

این زمینه داشته باشیم.

ردپای مظنون حمله تروریستی 
بروکسل در ترور قهرمان ملی

فرمانده داعش:

 از سوی پاکستانی ها آموزش می بینیم

مظنون حملۀ تروریستی بروکسل در قتل قهرمان ملی افغانستان 
دست داشته است.

مظنونین  از  یکی  داشتن  دست  از  دیلی میل  انگلیسی  روزنامه 
وزیر  مسعود،  شاه  احمد  ترور  در  بروکسل  تروریستی  حمالت 

دفاع و قهرمان ملی مردم افغانستان خبر داد.
بروکسل،  انفجارهای  قضیه  در  مظنون  تروریست های  از  یکی 
مسعود  احمدشاه  ترور  در  دست داشتن  اتهام  به  سال   7 مدت 

زندانی بوده  است.
دیلی میل گزارش داد: عبدالرحمان امیرود یکی از مظنونین حمله 
بروکسل که به ضرب گلوله پولیس بروکسل زخمی شد، 7 سال 
به اتهام همکاری با طالبان در ترور احمد شاه مسعود در زندان 

بوده است.
پولیس بروکسل پس از مشکوک شدن به بسته یی در دست امیرود 

که گویا بمب دست ساز بوده به سمت وی شلیک می کند.
مقامات بلژیک روز جمعه اعالم کرده بودند پولیس این کشور 3 
روز پس از کشته شدن دست کم 31 نفر در حمالت انتحاری در 
این کشور، 6 مظنون را در جریان چند عملیات در شهر بروکسل 

دستگیر کرد.

والیـت  در  داعـش  فرمانـده  یـک 
ننگرهـار ادعـا کـرده کـه وی و دیگـر 
اتبـاع  سـوی  از  گـروه  ایـن  اعضـای 
دیده انـد. نظامـی  آمـوزش  پاکسـتانی 
ننگرهـار  والیـت  مطبوعاتـی  دفتـر    
ویدیویـی  گفت وگـوی  یکشـنبه  روز 
داعـش  فرمانـده  یـک  بـا  را  کوتاهـی 

اسـت. کـرده  منتشـر 
ایـن  در  داعـش  فرمانـده  ایـن 
کـه  می گویـد  ویدیویـی  گفت وگـوی 
»تـوردره«  در  آن هـا  بـه  پاکسـتانی ها 
از  نظامـی  آموزش هـای  پاکسـتان، 
قبیـل نحوه اسـتفاده از انواع اسـلحه را 

داده انـد.

وی می گویـد کـه در جریـان آمـوزش 
بـر  کـه  می شـده  توصیـه  آن هـا  بـه 
مسـجدها و مکان هـای عمومـی حملـه 

کـرده و یـا آن هـا را منفجـر کننـد.
کـه  می گویـد  داعـش  فرمانـده  ایـن 
ماهانـه 15 هـزار کلـدار از سـوی گروه 
داعش حقـوق دریافت می کرده اسـت.
در  داعـش،  فرمانـده  ایـن  گفتـه  بـه 
صفوف گـروه داعش در افغانسـتان هر 
قشـری از مـردم حضـور دارنـد ماننـد 
عرب اما بیشـتر آنها پاکسـتانی هسـتند.
ایـن فـرد، از جنـگ در صـف گـروه 
داعـش در ننگرهار دسـت کشـیده و به 

پروسـه صلح پیوسـته اسـت.
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وزیر دفاع انگلیس از ایجاد پُستهای دفاعی جدید وزارت خانۀ خود در 
کشورهای دیگر به منظور مقابله با تهدیدات پیش رو خبر داد.

مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا اعالم کرد که پُست های وابسته دفاعی 
و بخش های دفاعی مرتبط جدیدی را در فنالند، سنگال، آلبانی ایجاد 
وابستۀ  معاونت  جدید  پُست های  ایجاد  از  همچنین  او  کرد.  خواهد 

نظامی در قطر، افغانستان، لتونی، لیتوانی و گرجستان خبر داد.
توسعه  شبکۀ وابسته نظامی بریتانیا بخش مهمی از برنامه دولت این 

کشور برای تقویت همکاری های دفاعی با متحدانش است.
فالون در این باره گفت: این پُست ها  نفوذ دفاعی بریتانیا در دنیا را 
برای  آینده  هفته  که  دفاعی  بودجه  پشتوانه  به  داد.  خواهند  افزایش 
به ما کمک  یافت، آن ها  افزایش خواهد  اولین بار طی 6 سال گذشته 
خواهند کرد تا ارتباط قوی تری با متحدان خود ایجاد کرده و در مقابل 

تهدیدات از خود دفاع کنیم.
وزیر دفاع انگلیس همچنین اعالم کرد که پست مشاور نظامی ارشد 
انگلیس برای سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز ایجاد خواهد شد 
و این که پُست های معاونت وابسته سیاسی در پاکستان و جاپان نیز از 

حالت موقت خارج خواهند شد.

پایگاه اینترنتی شبکۀ خبری راشا تودی با انتشار اسنادی که در جریان 
پیشروی نیروهای کرد سوریه در مناطق تحت اشغال داعش به دست 
آمده است، نوشت: بارنامه های فروش نفت که تروریست ها در شهر 
جنوری  در  داعش  که  می دهد  نشان  گذاشتند،  جا  شدادی  شده  آزاد 

2016 همچنان نفت فروخته است.
شبکۀ خبری روسی افزوده است که نیروهای کرد حین هجوم به شهر 
در  که  اسنادی  به  سوریه،  شمال  در  واقع  حسکه  استان  در  شدادی 
برگیرنده اطالعات مهمی است، دست یافتند و در اختیار خبرنگاران 

روسیه بازدید کننده از منطقه قرار دادند.
در این گزارش آمده است: نیروهای کرد همچنین در جریان عملیات 
آزادسازی شهر شدادی، تعدادی شبه نظامیان اعزامی از ترکیه، عربستان 
و برخی کشورهای دیگر را به اسارت گرفته و از آن ها اطالعاتی در 

بارۀ همکاری داعش با طرف هایی در ترکیه به دست آوردند.
افراد مسلح  بیشتر  که  نظامی ترک گفته  این گزارش، یک شبۀ  به  بنا 
بدون هیچ مانعی از طریق ترکیه وارد سوریه می شوند و فرماندۀ گروه 

ما گفت اگر زخمی یا محاصره شدم باید بازگردم.
کشورهای  از  نظامیان  شبه  شدۀ  ضبط  گذرنامه های  همچنین  کردها 
مختلف با مهر ورود به ترکیه را در اختیار خبرنگاران قرار دادند که 
تعدادی از این گذرنامه های روسی برای مردان و زنان و بیشتر به نام 
روسیه  دیگر  مناطق  بعضی  و  وولگاگراد  استان  داغستان،  مقیم  افراد 

صادر شده است.
بنا به گزارش راشا تودی، بارنامه های استخراج نفت که تروریست ها 

در شهر شدادی جا گذاشتند. مهر داعش دیده می شود.
شبه نظامی عضو داعش که خود را شهروند ترکیه معرفی می کند، اظهار 
کرده است که حجم فروش نفت داعش به خریداران ترکیه یی به قدری 

زیاد است که نمی تواند پنهان بماند.

دبیرُکل سازمان ملل در جریان سفر خود به عراق از شرکای بین المللی 
مجددا برای حمایت از دولت عراق دعوت کرد.

بان کی مون، دبیرُکل سازمان ملل در کنفرانس خبری مشترک با حیدر 
جهانی  بانک  رییس  کیم،  یونگ  جیم  و  عراق  نخست وزیر  العبادی، 
در بغداد عنوان داشت: ما به نیروهای عراقی از جمله ارتش، پولیس، 
بخش های  در  که  پیروزی هایی  دلیل  به  پیش مرگ ها  و  مردمی  بسیج 
مختلف رقم زدند، تبریک می گوییم، ما امیدواریم که نیروهای امنیتی 

در عملیات آتی خود در موصل و فلوجه پیروز شوند.
او با بیان این که عراق به حمایت بین المللی بیشتری نیاز دارد، مجدداً از 

شرکای بین المللی برای حمایت از دولت عراق دعوت کرد.
بان کی مون گفت: سفر ما به عراق موفقیت آمیز بود و ما گفت وگوی 
مثبتی با نخست وزیر و وزیر خارجۀ عراق در مورد پاره یی از مسایل 

داشتیم.
دبیرُکل  سفر  از  هدف  که  کرد  تصریح  نیز  العبادی  حیدر  همزمان، 
عراق  به  اسالمی  بانک  رییس  و  جهانی  بانک  رییس  و  ملل  سازمان 
انجام اصالحات و کمک برای جنگ علیه  کمک به این کشور برای 

داعش بوده است.

افغانسـتان در آخریـن بازی خـود در رقابت های جـام جهانی کریکت 
20دور در هند، وسـت اندیز را شکسـت داد.

افغانسـتان آغازگر بـازی دیروز )یکشـنبه، 27 مارچ( بود. وسـت اندیز 
توانسـت با سـرعت زیـاد، بازیکن های مهـم تیم افغانسـتان را از بازی 

کند. حذف 
ایـن کشـور در 20 دور، بـا از دسـت دادن هفت بازیکـن، تنها 124 را 

هـدف برای تیـم رقیب تعییـن کرد.
تیـم وسـت اندیز کـه در رده بنـدی  بازی های بیسـت دور، مقـام دوم را 

دارد، 124 را چالـش بزرگـی فـرا راه خود نمی دانسـت.
ولـی ایـن تیم تنها توانسـت 117 امتیاز بگیرد و میدان را به افغانسـتان 

تازه بـه میدان رسـیده، واگذار کند.
ایـن نخسـتین بـازی تیم افغانسـتان با تیم وسـت اندیز بـود و همچنین 
نخسـتین پیـروزی افغانسـتان در برابـر یـک عضـو دایمی فدراسـیون 

کریکت.
نجیـب اهلل جـدران، عنـوان بهتریـن بازیکـن رقابـت امـروز را از خود 

. کرد
اصغـر اسـتانکزی، کاپیتـان و انضمـام  الحق، سـر مربی تیم افغانسـتان 

ند. ا
افغانسـتان در مرحلـه راهیابـی کـه در 8 مـارچ آغـاز شـد، در گـروه 
ب، بـا سـه تیـم رقابـت داشـت. ایـن کشـور بـا درخشـش فوق العاده 
هـم گروه هـای خـود را ماننـد اسـکاتلند، هنـگ کنـگ و زیمبابـوه را 

شکسـت داد و بـه دور بعـدی مسـابقات راه یافـت.
در مرحلـه بعدی، افغانسـتان قرار شـد بـا چهار تیـم از ده ابرتیم  ثابت 

فدراسـیون کریکـت، به رقابت بـه پردازد.
در ایـن دور بازی هـا، افغانسـتان در گـروه 1، با تیم هـای بزرگی مانند 
سـری النکا کـه مدافـع قهرمانی اسـت، آفریقـای جنوبی، انگلسـتان و 

وسـت اندیز بـه رقابـت پرداخت.
افغانسـتان نتوانسـت هیجان ایجاد کـرده در بازی های دور نخسـت را 
ادامـه دهـد ولـی در آخریـن رقابت، پیـروز بـازی با وسـت اندیز، تیم 

قدرتمنـد جهان کریکت شـد.

بازیکنان تیم ملی افغانسـتان از مهاجرین افغانسـتانی خواسـته اند 
تـا بـا حضـور پُرشـور در مسـابقۀ ایـن تیـم در برابـر سـنگاپور 
حمایـت همه جانبـۀ خـود از تیـم ملـی کشورشـان را بـه عرصه 

ظهـور و بـروز بگذارند.
تیـم ملـی فوتبال کشـور بـرای برگـزاری آخرین بـازی خود در 
مرحلـۀ مقدماتـی جـام جهانی روسـیه در ایران، صبح روز شـنبه 

وارد فـرودگاه بین المللـی امام خمینی شـد.
بازیکنـان تیـم ملـی افغانسـتان از هموطنـان خود خواسـته اند تا 
روز سـه شـنبه بـه ورزشـگاه بیاینـد و از تیـم ملـی کشورشـان 

کنند. حمایـت 

انگلیس به دنبال گسترش 
حضور نظامی خود در دنیاست

رسانۀ روسی اسناد فروش نفت داعش 

در جنوری 2016 را منتشر کرد

بان کی مون در بغداد:

عراق به حمایت بین المللی 
بیشتری  نیاز دارد

کــرکت افغانستان 
معـجزه کرد!

ملی پوشان افغانستان:

هموطنان عزیز منتظر حضورتان 

در ورزشگاه هستیم

عزیزاهلل آریافر

در پیوند به حملۀ تروریستی
به خاطر  که  عزیزانی  و  دوستان  تمام  از  مجرا  این  از 
تن  دو  شدن  زخمی  به  که  ما  باالی  تروریستی  حمله  
از محافظان بنده منجر شد، همدردی کردند؛ از کسانی که در نخستین 
لحظات انفجار زخمیان ما را انتقال دادند؛ از دوستان بزرگ واری که با 
آمدن شان به خانه، از ما دلجویی کردند؛ از صدها دوست عزیزی که 
از طریق تلفون احوال گرفتند و از دوستان مهربانی که در مورد حمله 
مطالبی  یا  دادند  پیام  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  ما  حمایت  در  و 
الطاف  این  می کنم.  سپاس گزاری  کردند،  منتشر  خصوص  این  در  را 
و حمایت های گسترده منتی بر من گذاشته که باالیم سخت سنگینی 
و  حمایت ها  این  برابر  در  که  می کنم  تمنا  بزرگ  خداوند  از  می کند. 

همدردی برای یکایک تان پاداشی عظیم نصیب فرماید.
و اما به رغم صدای پُر قدرت و تخریب قابل مالحظۀ انفجار ناشی از 
این حمله، هیچ یک از رسانه های دیداری و شنیداری مستقر در کابل 
نیز  بنده  این که  به پاس  انگاشتند. حتا  یا نشنیده  نشنید و  این صدا را 
زمانی از اهالی رسانه و از اولین کارشناسان رسانه یی بودم، یک تلفون 

همنکردند.
گذشته از آن، فرماندۀ پولیس کابل برای کوچک سازی و جعِل قضیه و 
یا انحراف اذهان عمومی، به یکی از رسانه گفته که حمله بر یک غرفه 
باید بین جایگاه  پولیس صورت گرفته و قابل تشویش نیست. ایشان 
و وظایف پولیس مربوط به نظم و امنیت عمومی و محافظان شخصی 
قایل  تفاوت  ملی اند،  امنیت  محافظت  ریاست  به  مربوط  که  فرد  یک 

می شدند.
به هر حال سیاست و مصلحت چه کارهایی که نمی کند!

بایسکل  تروریست  کنندۀ  حمله  یک  حمل   6 8 شب  ساعت  نزدیک 
حامل بم را در کنار پوسته امنیتی بنده منفجر ساخت.این انفجار یک 
شب بهاری مردم مکروریان و ساحات همجوار آنرا در وحشت فرو 

برد.
حمله سازمان یافته بود و بم به صورت کاماًل حرفه یی ساخته شده بود. 
امواج نیرومند و بیشترین پارچه های بم درست شعاع 45 درجه به سوی 
هدف )کانتینرها( را نشانه گرفته بود؛ نقطه یی که همه محافظان بنده در 
همان ساعت شب در آن جا تجمع می کردند. آن ها می خواستند همزمان 

همه آن ها را در همان نقطه نابود کنند و سپس...
از  پیش  ثانیه  چند  معمول،  برخالف  بود.  نکرده  اراده  چنین  خدا  اما 
حمله، محافظان در نقطه های دیگری پراکنده شده بودند و تنها یکی از 
آن ها در حاشیه نقطه مرکزی هدف باقی مانده بود که متأسفانه پاهایش 
به شدت زخم برداشت. به همین دلیل، محافظان زنده ماندند و توانستند 

کنترول ساحه را به دست گیرند.
قرار  هدف  من  چرا  اهداف  همه  این  میان  از  که  نمی گویم  را  این 
گرفته ام، این را نیز نمی گویم که چه کسانی بر من حمله کرده اند، اما 
از مسووالن درجه اول کشور می خواهم، در زمینه شناسایی عوامل و 
این  تا  به بخش های مربوط هدایت دهند  این حمله  ریشه های اصلی 

قضیه برخالف عادت و به گونه یک استثنا مورد پیگیری قرار گیرد.

محمد ناطقی

خداحافظ نورستانی
داکتر یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 
و  مانده  باقی  میراث  اما  رفت،  و  داد  استعفا  به هرحال 
مدیریت ناتوان او ثبت تاریخ انتخابات است. انتخابات زیر بنای نظام 
سیاسی و مظهر و نماد دموکراسی در جهان است، کسی که این پروسۀ 
امر سیستم سازی و  عظیم و آخرین دست آورد و تجربۀ بشری را در 

نظام سیاسی مدیریت کند، باید توانایی و ظرفیت آن را داشته باشد.
به همین  بود؛  فاقد ظرفیت  اعتراف همه، مدیر ضعیف و  به  نورستان 
دلیل، امر انتخابات از دست او شارید و امور انتخابات را به سمت یک 
بحران خطرناک سوق داد که راه نجات و خالص از این بحران تنها 

ایجاد حکومت وحدت ملی شد.
نورستانی و تیم همراه شان معلول یک علت زیر بنایی دیگر هم بود و آن 
تصمیم و گزینش رییس جمهور وقت حامد کرزی است. رییس جمهور 
در گزینش این نمونۀ روزگار، نقش و صالحیت داشت و به خوبی به 
شخصیت او آشنایی داشت، زیرا چندین سال به عنوان مأمور حکومت 
در مقام وزارت و والیت وظیفه داشت و این حرف که کرزی دانش 
غیب نداشت هرگز موجه نیست. رییس جمهور به خوبی نورستانی را 
تا اخرین  بر گزید و  را  او  انگیزه ها و دالیل روشنی  با  می شناخت و 

روزهای حکومتش از او حمایت کرد.
حمایت از نورستانی و تیم او به یک معنا حمایت از مدیریت های بد 
بحران  و  بد  مدیریت  و  ناکامی  این  در  که  باشیم  نداشته  و شک  بود 
ترسناک انتخابات، حکومت قبلی و رییس جمهور آن نقش بنیادی داشته 
است. مدیریت خوب، کار مدیران خوب، الیق و زبر دست است که 
نورستانی و تیم همراه این مواصفات را نداشتند. به هر تقدیر، نورستانی 
تلخ  روایت های  و  قصه ها  تمام  با  قبلی  حکومت  از  مانده  باقی  نماد 
انتخابات رفت، چیزی که از او به یادگار مانده، درس عبرت و تجربۀ 

مدیریت ناکام و بد است.
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  است،  گذشته  تکرار  عدم  مردم  انتظار 
تکرار  از  آن  مدیریت  و  انتخابات  کمیسیون  دو  مأموران  گزینش  در 

نورستانی و نورستانی ها باید بترسند و اجتناب کنند.

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

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ناجیه نوری  
کار  معاش  بدون  خبرنگار  بانوان  درصد   19 از  بیش 
افغانی  هزار  چهار  یا  سه  فقط  ماهانه  هم  یا  و  می کنند 

حقوق دریافت می کنند.
 یکی از مدافعان حقوق زن با ابراز این مطلب می گوید: 
ما در تمام افغانستان شش خبرنگار زن داریم که تا مقطع 
ماستری درس خوانده اند که حتا درفیصدی هم نمی  آیند 
و این یعنی اوج فاجعه؛ بنابراین بلند بردن ظرفیت کاری 

زنان خبرنگار بسیار مهم است.
او این سخنان را در محفل ارج گذاری از بانوان خبرنگار 
کابل  در  مدنی  جامعه  مجتمع  سوی  از  شنبه  روز  که 

برگزار شده بود ، ابراز داشت.
در این همایش از ده خبرنگار برتر بانو، شکیال ابراهیم 
خیل، سهیال وداع خموش، ناجیه نوری خبرنگار روزنامه 
نظیفه محبوبی، وحیده فیضی، فرحناز فروتن،  ماندگار، 
فرشته غنی، مینا حبیب وعابده مودب طالیی تقدیر شده 

و به آنان تندیس آزادی اهدا شد.
شماری از فعال مدنی و رسانه یی در این همایش،  ضمن 
خواندند  دشوار  را  افغانستان  در  خبرنگاری  کار  این که 
سدشکنان  افغانستان  در  خبرنگار  زنان  ورزیدند:  تأکید 
تاریخ هستند و خبرنگاران برتر که امروز شایسته جایزه 

آزادی دانسته شدند، بهترین های جامعه ما اند.
افغانستان،  زنان  انجمن خبرنگاران  شفیقه حبیبی رییس 
ارج گذاری به کار خبرنگاری و مخصوصًا خبرنگاران زن 
را بسیار مهم دانسته تأکید کرد: وضعیت خبرنگاران زن 

در والیات بسیار وخیم است.
خبرنگار  بانوان  والیت  سه  در  تنها  گفت:  حبیبی  بانو 
زنان  والیات  سایر  در  اما  دارند،  کمتری  مشکالت 
خبرنگار با مشکالت و چالش های فراوانی رو به رو اند.
به گفته او: بانوان خبرنگار در بسیاری از والیات مجبور 
اند گزارشات شان را با نام مستعار نشر کنند و نمی توانند 
به گزارشات سیاسی بپردازند و تنها در بخش اجتماعی 

می توانند کار کنند.
وی، تقدیر از خبرنگاران را یک اقدام نیک دانسته افزود: 
برای  انگیزه  آنان  تا  می شود  سبب  خبرنگاران  از  تقدیر 

ادامه کار خود پیدا کنند.
سبب  خبرنگاران  به  تندیس  اهدای  افزود:  حبیبی  بانو 
می شود تا آنان به این باور برسند که تالش بسیار کردند 
تا الیق چنین جایزه دانسته شدند و خود را بهترین بدانند 
و این مساله سبب می شود تا آنان مصمم تر به کار خواد 

ادامه دهند.
به  تندیس  اهدا  زن:  خبرنگاران  انجمن  رییس  باور  به 
آنان  شانه های  به  که  است  بزرگی  بار  برتر  خبرنگاران 
بیشتر  توقع  برتر  افراد  از  گذاشته می شود، زیرا جامعه 

دارد و اول نمره ها مسوولیتی بیشتری دارند.
بانوان در  باآنکه حضور  ثاقب فعال مدنی،  اما حمیرا  و 
رسانه ها را گسترده می داند، اما به این باور است که این 
حضور بسنده نیست و باید زنان خبرنگار متخصص در 

رسانه ها نقش اثرگذار داشته باشند.
افغانستان شش  تمام  در  ما  گفت:  همایش  این  در  وی 
خبرنگار ماستر بانو داریم که حتا درفیصدی هم نمی  آید 
و این یعنی اوج فاجعه، بنابراین بلند بردن ظرفیت کاری 

زنان خبرنگار یک مساله بسیار مهم است.
نگرانی  ابراز  خبرنگار  بانوان  کم  درآمد  از  ثاقب،  بانو   
کرده گفت: تحقیقی که از سوی موسسه تساوی صورت 
گرفته، نشان می دهد که بیش از19 درصد بانوان خبرنگار 
بدون معاش کار می کنند و یا هم ماهانه فقط سه یا چهار 

هزار افغانی حقوق دریافت می کنند.
او تأکید کرد: دختران خبرنگار باید به این مسایل بیشتر 
دارند،  قانونی  لحاظ  از  زنان  که  کاستی های  و  بپردازند 
مشکالتی که بانوان پولیس دارند را بیشتر بازتاب دهند 

تا راه حلی برای این مشکالت جستجو شود.
به گفته بانو ثاقب: درهیچ دوره تاریخی افغانستان نمیابید 
که زنان خبرنگار، مانند امروز حضور پررنگ داشته باشند 
و دغدغه فکری شان مشکالت زنان سرزمین شان باشد.
تاریخ  شکنان  سد  افغانستان  خبرنگار  زنان  افزود:  او 
هستند و خبرنگاران برتر که امروز شایسته جایزه آزادی 

دانسته شدند، بهترین های جامعه ما اند.
اما بانو انارگلی هنریار عضو مجلس سنا در این همایش 
و  نیست  ساده  کار  افغانستان  در  خبرنگاری  کار  گفت: 
اینکه ما شش زن ماستر درعرصه خبرنگاری داریم، یک 

نقص نیست.
او تأکید کرد: ما چهارده سال پیش کمتر کسانی را داشتیم 

که ماستر بودند، اما امروز بیشترین جوانان ما ماستری و 
دوکتورا دارند، بنابراین برای پیشرفت و ترقی به زمان و 

حوصله مندی نیاز است. 
به گفته بانو هنریار: ده خبرنگار بانو که امروز) دیروز( از 
آنان تقدیر می شود، بهترین اند و کارکردهای آنان قابل 

ستایش است.
در  زنان  کردن  کار  قبل  سال  سیزده  افزود:  هنریار  بانو 
رسانه ها کار ساده ی نبود و بسیار مشکل بود که جامعه 
ما زنان خبرنگار را بپذیرند و امروز هم دختران خبرنگار 

مشکالت زیادی را تحمل می کنند.
عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی دراین همایش 
گفت: مجتمع جامعه مدنی برگزاری این چنین برنامه ها 
این  اما  داشته،  در عرصه های مختلف  را  اهدا جوایز  و 
بار تصمیم گرفتیم، زنان خبرنگار را که سپر آزادی بیان 

هستند، تقدیر کنیم.
رفیعی افزود: برنامه بعدی ما تقدیر از زنان ورزشکار و 
حمایت از  » روزصدا« یعنی آزادی بیان که  این برنامه 

هم مختص بانوان است، خواهیم داشت.
و  توجه  را  برنامه ها  چنین  این  برگزاری  از  هدف  او، 
کرده  عنوان  زنان  از  افغانستان  سیاست مداران  حمایت 
برنامه ها  چنین  این  برگزاری  با  می خواهیم  ما  گفت: 
حمایت دولت مردان افغانستان را نسبت به بانوان جلب 

کنیم.
معرفی  ما  کرد:هدف  تأکید  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس 
و  میزها  صحنه ها،  پشت  از  که  است  گم نامی  زنان 
روزنامه ها در برابر بی عدالتی ها جامعه مبارزه می کنند و 
هدف شان آوردن تغییرات در وضعیت نا بسامان موجود 

است.   

فعاالن مدنی در همایش تقدیر از ده خبرنگار برتر زن:

وضعیت خبرنگاران زن در والیات بسیار وخیم است
وزارت تحصیالت عالی:

نتایج کانکور به تاریخ 15 

حمل 13۹5 اعالم می شود
مســوولین وزارت تحصیــالت عالــی افغانســتان می گوینــد کــه 
نتایــج کانکــور ســال 1394-1395 خورشــیدی بــه تاریــخ 15 حمــل 

ــود. ــالن می ش ــال روان اع س
ــاط  ــات و ارتب ــرات، اطالع ــت نش ــاون ریاس ــر مع ــد عبی اخترمحم
ــد  ــزاری رص ــه خبرگ ــتان ب ــی افغانس ــالت عال ــۀ وزارت تحصی عام
ــل  ــخ 15 حم ــه تاری ــه ب ــرد ک ــورت می گی ــالش ص ــه ت ــت ک گف

ــود. ــالن ش ــور اع ــج کانک 1395 نتای
ــان  ــی امتح ــه بررس ــام پروس ــس از اتم ــر پ ــای عبی ــه آق ــه  گفت ب
کانکــور، نتایــج نهایــی کانکــور بــه تاریــخ 15 حمــل، روی وبســایت 

ــرد. ــرار می  گی ــی ق ــالت عال وزارت تحصی
ــر  ــه ب ــد ک ــد می توانن ــان داده ان ــانی که امتح ــزود کس ــر اف ــای عبی آق
اســاس »آیــدی نمبــر« و یــا مشــخصات خــود می تواننــد کــه نتایــج 

خــود را از روی وبســایت بــه دســت آورنــد.
ــبک  ــرای س ــی، ب ــالت عال ــوول وزارت تحصی ــن مس ــه ای ــه گفت ب
ســازی ســایت، از دو ســال بــه  این ســو تغییراتــی بــه میــان 
ــور به صــورت  ــر متقاضــی کانک ــن اســاس ه ــر ای ــده اســت و ب آم
ــد. پیــش از ایــن نتایــج  ــه دســت آورن ــد نتایــج را ب فــردی می توانن

به صــورت لیســت نام هــا رو نمــا می شــد.
در امتحــان کانکــور ســال 1394، بــه تعــداد 201234 نفــر در امتحــان 
شــرکت کرده انــد. معــاون ریاســت نشــرات وزارت تحصــالت 
ــال  ــور س ــدگان کانک ــتراک کنن ــد اش ــه 30 درص ــت ک ــی گف عال

ــد. ــکیل می دهن ــران تش ــته را دخت گذش
از میــان تعــداد اشــتراک کننــدگان کانکــور بــه تعــداد 58 هــزار آن هــا 
بــه موسســات تحصیــالت عالــی دولتــی، بــه تعــداد 60 هــزار نفــر 
ــش از  ــی و بی ــی دولت ــه عال ــی نیم ــه های تحصیل ــان در موسس ش
30 هــزار تــن دیگــر بــر اســاس قــرارداد وزارت تحصیــالت عالــی 
ــذب  ــف، ج ــک تخفی ــا ی ــی ب ــی خصوص ــه های تحصیل ــا موسس ب

می شــوند.

ابوبکر مجاهد
شهرداری کابل در یک اقدام کم پیشینه ساختمانی را که   بصیر  
ناحیه چهارم  پیشین پروان در ساحۀ سبز در  سالنگی والی 

کابل اعمار کرده بود، تخریب کرد.
به  ساحه  این  که  می گویند  کابل  داری  شهر  در  مسووالن 
شکل غیر قانونی  توسط بصیر سالنگی غصب شده بود؛ اما 

ما امروز دیوارهای ساحه را از بین بردیم.  
امنیتی، ساحه را  بصیر سالنکی گفته که به دلیل تهدیدهای 
احاطه کرده بود تا از ماین گذاری جلوگیری صورت گیرد. 

 اما مردم می  گویند که این ساحه به بهانۀ تهدید امنیتی غصب 
کرده  اعمار  تیل  تانک  منطقه  آن  در  سالنگی  آقای  و  شده 

است.
از سویی هم، مردم محل چندین مرتبه از این بابت به ناحیه 
دیگر،  سویی  از  اند.  کرده  شکایت  کل  دادستانی  و  چهارم 
عبدالبصیر سالنگی در جواب نامۀ  578 تاریخ 1390/4/29 
نشر  برابر  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشرات  معنیت 
اْو  توسط  زمین  غضب  باره  در  رسانه ها  در  هایی  گزارش 
می نویسد که »با تأکید خاطر نشان می سازم که قصد تملک 

براین یک بسوه زمین را به شکل قطعی ندارم و هر زمانی 
که شهرداری کابل را در همان یک بوسه زمین طبیق نماید، 
از طرف ما هیچ گونه ممانعت صورت صورت نمی گیرد و 
همکاری همه جانبه با مسووالن شهر داری صورت خواهد 
گرفت، امیدواریم تا در آینده از بستن همچو اتهامات واهی 

و دروغین خود داری شود.«
اسنادی که به روزنامۀ ماندگار رسیده نشان می دهد که آقای 
سالنگی پیش از این در برابر شهرداری کابل مقاومت می کرد 
و اما شهرداری دیروز قادر به تخریب ساحه و چهاردیواری 

شد. 
کابل  شهرداری  ساختما ن های  و  کنترول  ریاست  پیشتر 
عمومی  سرک  توسعه  ساحۀ  غصب  از  جلوگیری  به خاطر 
و مسدودشدن سرک فرعی مهندسان خود را به این ساحه 
سالنکی  عبدالبصیر  مسلح  افراد  تند  واکنش  با  اما   فرستاد، 

مواجه شدند و نتوانستند که جلو غصب ساحه را بگیرند.
در این اسناد تصریح شده، ریاست کنترول ساحتمان ها، از 
آسمایی و  پولیس زون 101  کابل،  ناحیه چهارم شهرداری 
حوزۀ چهارم امنیتی ذریعۀ مکتوب های رسمی خواهان کمک 

و  پولیس  اما،  شده اند 
مربوط  ناحیه  مسووالن 

اقدام نکرده اند.
این اسناد نشان می دهد، 
اهالی منطقه به دادستانی 
شکایت کردند که مورد 
ریاست  رسیده گی 
زون  استناف  دادستانی 
شمال واقع شد و هیأت 
مؤظف دادستانی پس از 
بررسی اسناد و نقشه ها، 
تفسیلی شهرداری  پالن 
در  اجرات  آن ها؛  و 
 12/7/1390 تاریخ 
نمود  صادر  را  مکتوبی 

و جنرال عبدالبصیر سالنگی را قابل پیگرد ادارات عدلی و 
عنوان غصب  تحت  را  مذکور   پرونده   و   دانست  قضایی 
و سوء  رو ها  پیاده  و  دولتی، غصب ساحه مسجد  ساحات 
ریاست  به  مکتوبی  طبق  وظیفه یی،  صالحیت  از  استفاده 

دادستانی مبارزه با ارتشا و فساد اداری فرستاده اند.
ملکیت عامه  غصب  قضیۀ  شدن  رسانه یی  از  پس  هم چنان، 
مکتوبی   ذریعه یی  او  ؛  سالنگی  عبدالبصیر  جنرال  توسط 
وزارت  معنیت  به  رسانه ها  جواب  به   5/5/1390 تاریخ  به 

اطالعات و فرهنگ نوشت که قصد غصب ساحه را ندارد و 
به خاطر مشکالت امنیتی از تهدیدات طالبان ساحه  را تحت 
کنترول گرقته است تا طالبان از این خالیگاه در ماین گزاری 

استفاده نکنند.
اما، مردم ادعا دارند که  وقتی شهر داری کابل و دادستانی کل 
مانع غصب ساحه شده نتوانسته اند، آقای سالنگی در ساحه 
اعمار کرد که مصوونیت  نگهبانی  برج  غصب شده مذکور 
خانه  همسایه ها  را از بین برد و یکی از همسایه ها وی خانه 

خویش را از سال 1390 به این طرف ترک کرد.
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