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معصوم ستانکزی:

جـلو نفوذی هـا را نگیـریم 
پیـروز نمی شویـم!

حنیف اتمر:
 مسکو او تهران دې طالبانو رسه اړیکې سولې ته وکاروي نه جنګ

کــه څــه هــم ایــران پــه مشــخصه توګــه لــه طالبانــو رسه د اړیکــو پــه اړه څــه نــه دي 

ویــي خــو رويس چارواکــو لــه طالبانــو رسه خپلــې اړیکــې تائیــد کــړې دي.

ــو  ــله والو مخالف ــا د وس ــويل؟ ای ــې نی ــې اړیک ــو رسه ول ــه طالبان ــران ل ــکو او ته مس

ډلــو پــه ځانګــړي توګــه د داعــش پــر وړانــدې د افغانســتان اقدامــات قانــع کوونکــي 

نــه وو او کــه نــور هدفونــه موجــود دي؟

ــیايس  ــه س ــه کچ ــړۍ پ ــي، د ن ــې واي ــواب ک ــه ځ ــتنو پ ــو پوښ ــر د دغ ــاغلی امت ښ

ــړی دی. ــز ک ــم اغې ــت ه ــر وضعی ــتان پ ــو د افغانس بدلونون

رحمانی دست به دامن ترامپ
وزارت دفاع: 

از تمام گزینه  ها برای برگرداندن نیلوفر رحمانی استفاده می کنیم

ــان زن افغانســتان در نیــروی  ــا خلب ــی تنه  وزارت دفــاع از نیلوفــر رحمان
هوایــی ارتــش خواســت كــه بــدون ایجــاد مشــکل بــه افغانســتان بازگــردد 
و تصریــح كــرد كــه در غیــر ایــن صــورت دولــت از تمامــی گزینه هــا بــرای 

بازگردانــدن وی اســتفاده خواهــد كــرد

صفحه 6

مخالف فرانسه 
با حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه

سـال 2013 ظاهـراً شـبه نظامیانی وابسـته بـه حـزب اسـالمی گلبدیـن حکمتیـار 
بـه كاروان سـربازان فرانسـوی در منطقـه سـروبی در كابـل حملـه كردنـد كـه بـه 

كشته شـدن دسـت كم 10 سـرباز و زخمـی شـدن 21 تـن دیگـر انجامیـد.
فرانسـه بـه عنـوان یکـی از اعضـای دایـم شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد 
قـدرت وتـوی هـر قطعنامه یـی را دارد. دولـت افغانسـتان ماه گذشـته در نامه یی 
بـه سـازمان ملـل خواسـت تا این سـازمان تحریم ها علیـه گلبدین حکمتیـار را لغو 

كنـد. سـازمان ملـل هنـوز بـه این درخواسـت پاسـخی نداده اسـت

پاکستان روسیه را فریب 
مـی دهـد؟

مخالفـت روسـیه بـا امریـکا، نبایـد سـبب تقویت 
سیاسـت های  و  افغانسـتان  مـردم  دشـمنان 
روسـیه  دشـمنی  باشـد.  منطقـه  در  پاكسـتان 
عینـک  روی  در  غبـاری  بـه  نبایـد  امریـکا  بـا 
افغانسـتان  قبـال  در  روسـی  سیاسـت مداران 
و  كنش هـا  آن  پیامدهایـی  زیـرا  شـود؛  تبدیـل 
واكنش هـا در سـاده ترین تحلیـل ویرانی بیشـتر 
افغانسـتان و وارد شـدن روسـیه در یـک جنـگ 
بـود.  بحـران دیگـر در منطقـه خواهـد  دیگـر و 
از طـرف دیگـر امریـکا، بـه عنـوان رقیـب اصلـی 
روسـیه، نیز در پی آن اسـت تا با حمایت روسـیه 
از طالبـان، پـای روسـیه را در یـک جـدال دیگـر 
هـم بکشـاند و واكنـش هـا در برابـر روسـیه را 
بـا توجـه بـه این چرخـش، منطقی تر و مشـروع تر 
سـال  هفـت  و  كـه سـی  تجربه یـی  دهـد.  جلـوه 

پیـش در تاریـخ كشـور مـا اتفـاق افتـاده بود. 
امـا حـاال سـوال اساسـی ایـن اسـت كـه روس ها 
واقعیت هـا  از  درسـت  درک  بـه  پیمانـه  چـه  تـا 
پیمانـه  چـه  تـا  راسـتی  بـه  و  انـد  رسـیده 
می خواهنـد دراین بازی با برگۀ دسـت پاكسـتان 

برونـد پیـش 
صفحه 2

چـه کسـی 

ستـون پنجمـی است؟



 )1395 جدی  هفت  شنبه،  )سه  گذشته  روز 
پاکستان نشست سه جانبه    یی را  روسیه، چین و 
زیر نام گفت وگو در مورد راه های صلح و ثبات 
در افغانستان و تالش های مبارزه با تروریسم در 
این  آنگونه که گفته شد،  مسکو برگزار کردند. 
سومین دور نشست این"گروه کاری سه جانبه 
در مورد افغانستان" است که دو نشست قبلی در 
پکن و اسالم آباد برگزار شده بود. اما افغانستان 
در هیچ یک از نشست ها اشرکت نداشت و به 
همین دلیل بر نشست سوم معترض بوده است. 
به  ظاهراً  مسکو،  در  دیروزی  نشست  اگرچه 
هدف همکاری ها برای ایجاد ثبات در افغانستان 
که  قراینی  به  توجه  با  اما  است  شده  برگزار 
وجود دارد دیده می شود که این نشست بیشتر 
از  منطقه  نزدیک شدن سه قدرت در  به هدف 
حال  عین  در  است.  روسیه  و  پاکستان  جمله 
مشترک  دیدگاه  یک  ایجاد  کشور ضمن  هرسه 
روی برخی مسایل، در پی گم شدۀ خویش اند.
از  بعد  که  می شود  حساس  آنجا  از  قضیه  اما 
رویارویی روس ها با امریکایی ها در خاور میانه، 
تالش های روسیه برای تامین رابطه با طالبان به 
چنانی که  گرفت؛  شدت  امریکا  دشمنان  عنوان 
کشورهای  تمایالت  سطح  در  تغییرات  برخی 
منطقه ناشی از وضعیت خارور میانه به خصوص 

سوریه اتفاق افتاده است.
چه  پی  در  روسیه  که  نیست  معلوم  هنوز  اما   
آیا  و  تالش هاست  این  برایند  در  دست آوردی 
به راستی می خواهد از طالبان به عنوان یک ابزار 
در بازی های استخباراتی استفاده کند؛ چنانی که 
در دوبار سقوط شهر کندز در مدت یک سال 
که  داشت  وجود  تحلیل هایی  طالبان،  دست  به 
قرار  روس ها  شهر،  آن  سقوط  پشت  در  گویا 
مورد  این  در  امریکایی ها  اگرچه  باشند.  داشته 
دوم  سقوط  از  پیش  یک بار  اما  نگفتند.  چیزی 
خبری  نشست  یک  در  کندز  والی  کندز،  شهر 
ملی  امنیت  مشاور  و  امنیتی  مقامات  حضور  با 
کشور و نمایندۀ ناتو، گفت که طالبان قندوز پای 
با  و  کردند  دراز  میانه  آسیای  به سوی  را  شان 

روس ها رابطه دارند. 
اما در عین حال، این تحلیل هم وجود دارد که 
و  خودشان  همسایه گی  نمی خواهند  روس ها 
گلوگاه آسیای میانه را دست خوش رویدادهایی 

کنند که برای شان مفید نیست. 
در کنار منطق هر دو تحلیل، یکی از زاویه های 
پنهان برای تشخیص عیار رابطه طالبان با روسیه 
در  را  روسیه  می خواهد  پاکستان  که  است  این 

تیر  یک  با  بار  این  و  بزند  دور  تازه  بازی  یک 
پاکستانی ها  بگیرد.  دو هدف مشخص را نشانه 
نشان داده اند که در انجام دییلوماسی برای تطبیق 
ابزارهای  به  توجه  با  و  موفق اند  شان  اهداف 
خارجی  سیاست  تطبیق  برای  که  منحصرانه یی 
چند  از  و  کنند  عمل  فعال تر  می توانند  دارند، 

زاویه و مسیر به هدف نزدیک شوند.
 شکی نیست که کنش های پاکستان در منطقه بر 
بنیاد همان سیاست از قبل تهیه شدۀ حفظ عمق 
با  می خواهد  آن  کنار  در  و  است  استراتیژیک 
گذشتن از روی افغانستان به آسیای میانه برسد 
به  منطقه،  در  اش  سیاسی  استیالء  پخش  با  و 

آنچه که انتظار دارد دست یابد. 
پاکستانی ها  پسین، البی گری های  پانزده سال  در 
در  حامدکرزی  که  سیاستی  نیز  و  منطقه  در 
برخی  ذهنیت  تغییر  به  منجر  داشت،  پیش 
سیاست مداران روسی در برابر پاکستان و طالبان 
پیدا  باور  سرانجام  روس ها  که  چنانی  شد. 
کرده اند که تنها روش موثر مبارزه با مواد مخدر، 
شان  امارت  دوران  در  طالبان  که  روشی است 
روی دست داشتند. این نکته را  برخی مقامات 
روسی، بارها در نشست های رسمی با مهمانان 
بار خودم  افغانستانی شان مطرح کردند و یک 
رسانه یی  چهره های  از  جمعی  در  مسکو  در 
کشورمان، شاهد این اتفاق و مثال زدن بوده ام. 

کشت  سالۀ  یک  قطع  که  حالی است  در  این 
مواد مخدر در دوران طالبان، شامل تاکتیک های 
مواد  نرخ  رفتن  بلند  برای  مخدر  مواد  مافیای 
مخدر در سطح جهان و ایجاد افزایش تقاضا بود 
که اسامه بن الدن آن را آن زمان عملی کرده بود.
دیپلوماسی  دستگاه  تاثیرپذیری  هر صورت،  به 
طالبان  حامی  البی های  وسوسه های  از  روسیه، 
در پاکستان و افغانستان چنان سیراب شده است 
که آن کشور حاال طالبان را به عنوان یک متغیر 
آن  روی  و  می شناسد  منطقه یی  مناسبات  در 
نتیجۀ  واقع  در  این،  است.  کرده  سرمایه گذاری 
تالش هایی است که پاکستان و حلقه های پیگیر 
و حامی منافع آن کشور در افغانستان، از درون 
دولت افغانستان در پانزده سال پسین انجام داد. 
حاال بر فرض صحت عمیق بودن رابطه مسکو 
با طالبان، به نظر می رسد که تالش های دیرینۀ 
دیپلوماسی  بر دستگاه  به هر وسیله یی  پاکستان 
در  طالبان  و  پاکستان  که  شرایطی  در  روسیه، 
خوبی  به  اند،  شده  محکوم  جهان  و  افغانستان 
تاثیرگذار بوده است. در این صورت، تا اینجای 
کار، موفقیت سیاست  مداران پاکستانی است که 

در امتداد پی گیری همان راهبرد مشخص تغییر 
ناپذیر خودشان با لطایف الحیل به پیش می روند 
و اگر روسیه این تالش ها را تا حد به رسمیت 
که  کند  سعی  و  ببرد  پیش  به  طالبان  شناختن 
افغانستان  در  داعش  برابر  در  گروه  این  توسط 
بایستد، در واقع تالش های چندین سالۀ پاکستان 
را در یک چشم به هم زدن به کرسی می نشاند 
و در واقع خود را هم سنگ پاکستان و از حامیان 
بلندی  گام  و  می کند  معرفی  جهان  در  طالبان 
شده  تعیین  اهداف  نشاندن  کرسی  به  برای  را 
پاکستان که در برابر روسیه قرار دارد، بر می دارد.

شدن  نزدیک  که  بدانند  را  این  باید  روس ها 
روسیه با طالبان، خالف پنداشت های آنان تمام 
دولت  تضعیف  عوامل  از  یکی  و  شد  خواهد 
بحران  برای خلق  عامل جدید  نیز  و  افغانستان 
تازه در منطقه خوانده خواهد شد. در عین حال 
و  از حرکت  طالبان  تجربه همه کشورهایی که 
دیگر گروه های این چنینی حمایت کرده بودند، 
امروز پیش چشم روسیه قرار دارد و خود نباید 
یک  در  و  دیگر  بازی  یک  در  دیگر  بار  یک 

لجنزار دیگر گیر بیفتد.
از طرفی، مخالفت روسیه با امریکا، نباید سبب 
و سیاست های  افغانستان  مردم  دشمنان  تقویت 
پاکستان در منطقه باشد. دشمنی روسیه با امریکا 
سیاست مداران  عینک  روی  بر  غباری  به  نباید 
زیرا  شود؛  تبدیل  افغانستان  قبال  در  روسی 
پیامدهای آن کنش ها و واکنش ها در ساده ترین 
شدن  وارد  و  افغانستان  بیشتر  ویرانی  تحلیل، 
منطقه  در  تازه  بحران  و  جنگ  یک  در  روسیه 

خواهد بود. 
اصلی  رقیب  عنوان  به  امریکا  دیگر،  جانب  از 
روسیه نیز در پی آن است تا با حمایت روسیه از 
طالبان، پای آن کشور را در یک جدال دیگر هم 
بکشاند و واکنش ها در برابر روسیه را با توجه به 
این چرخش، منطقی تر و مشروع تر جلوه دهد. 
تاریخ  در  پیش  و هفت سال  که سی  تجربه یی 

کشور ما اتفاق افتاده بود. 
اما حاال سوال اساسی این است که روس ها تا 
چه پیمانه به درک درست از واقعیت ها رسیده 
اند و به راستی تا چه پیمانه می خواهند دراین 

بازی با برگۀ دست پاکستان پیش بروند.
 آیا روس ها می توانند که در پایان به نفع پاکستان 
افغانستان  بازی  این  نهایت  در  و  نشوند  ختم 
سیاسی  خرد  نکند.  تبدیل  دیگر  سوریه  به  را 

سیاست مداران روس اینجا محک می خورد.
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روز گذشته معصوم ستانکزی، رییس امنیت ملی افغانستان 
مدعی شده است که از درون نظام با طالبان و تروریستان 
سنا  مجلس  اعضای  به  او  می گیرد.  صورت  همکاری 
گفته: کسانی از درون نظام به دشمنان "تسهیالت و محل 
بودوباش" فراهم می کنند. آقای استانکزی هشدار داده است: 

تا زمانی که جلو نفوذی ها گرفته نشود، پیروز نمی گردیم! 
مسلمًا آن چه آقای ستانکزی فرموده، حرِف تازه یی نیست. 
شخصیت های  مجلس،  اعضای  زبان  از  که  سال هاست 
مهره هایی  و  حلقات  که  می شنویم  تحلیل گران  و  سیاسی 
و  منظم  به صورِت  که  دارند  تشریف  نظام  ساختار  در 
به  حلقات  این  می کنند.  کار  دشمن  سود  به  سیستماتیک 

ستون پنجم در افغانستان معروف شده اند. 
در چند سال پسین، همه از حضور نفوذی های دشمن در 
درون نظام سخن زده اند و اما هیچ کسی حاضر نشده است 
نفوذی ها را با ارایۀ اسناد و مدارک افشا نماید. در یک مورد، 
ظاهر قدیر معاون مجلس، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت 
ملی را متهم به حمایت از داعش در ننگرهار کرد و گفت 
که به زودی اسناد خویش را در این زمینه ارایه خواهد کرد، 
اما تا امروز که بیشتر از یک سال از اظهاراِت او می گذرد، 
هیچ نوع سندی ارایه نشده است. باری والی پیشیِن پکتیا، 
شورای امنیت ملی را متهم به حمایت از داعش کرد؛ اتهامی 
نیز  پیشین  والی  اما  شد.  او  عزِل  و  برکناری  به  منجر  که 

اسنادی در این خصوص ارایه نکرد. 
به صورت کلی، همه می دانند شماری از چهره ها در ساختار 
نظام و حکومت به سود دشمن کار می کنند، اما هیچ گاهی 
این افراد مشخص و مجازات نشده اند. بر هیچ کس پوشیده 
به  مختلف،  سطوح  در  پسین  سال  پانزده  در  که  نیست 
حمایت از طالبان و دیگر گروه های مخالِف مسلِح دولت، 
حتا  است.  گردیده  برگزار  نشست هایی  و  گردهمایی ها 
در  طالبان  از  حمایت  به  بارها  پیشین،  حکومت  رهبری 

کنفرانس های بزرگ سخن زده است. 
اما این بار کسی علیه این وضع سخن می گوید، که خود نیز 
قباًل از سوی افرادی متهم به جانب داری از طالبان و اظهار 
این مسأله  به مخالفاِن مسلح شده بود. شنیدن  حسن نیت 
از زباِن چنین کسی که در عیِن حال، یکی از بلندپایه ترین 
مقامات امنیتی کشور است، واقعًا وحشت و سرگردانی به 
رسیده  نتیجه  این  به  ستانکزی  آقای  اگر  اگر  می آورد.   بار 
این  به سود دشمن کار می کنند، چرا در  است که عده یی 
خصوص اقدام نمی کند؟ زیرا کشف و دستگیرِی مهره های 
نفوذی دشمن، کار امنیت ملی است؛ همان اداره یی که آقای 

ستانکزی ریاسِت آن را برعهده دارد. 
افغانستان  امنیِت  و  ثبات  به  استانکزی  آقای  واقعًا  اگر 
آن هایی که  گرفتارِی  و  تعقیب  به  قاطعانه  باید  می اندیشد، 
کار  دشمن  به  عامه  دارایی  و  بیت المال  پول  از  استفاده  با 
منافع  تأمین  به خاطر  آنانی که  مسلمًا  بپردازد.  می کنند، 
فردی، اقتصادی و سیاسی خویش، به دشمن و استخبارات 
جزای  و  هستند  خاین  می کنند،  کار  خارجی  کشورهای 

خاینان در قوانین کشور نیز پیش بینی شده است.  
مجلس  نماینده گاِن  به  خشک وخالی  حرف های  گفتِن  اما 
رییس  می کند؟  دوا  را  دردی  چه  افغانستان  مردم  و  سنا 
امنیت ملِی یک کشور و دستگاه استخباراتی افغانستان، باید 
آن ها  کنند.  درک  به درستی  را  خویش  رسالِت  و  وظایف 
قبل از هر نوع افشاگری و راه اندازی هراس و هیاهو، باید 
به پاک سازی نهادهای کلیدی و امنیتی از وجود مهره های 
دشمن بپردازند. یقینًا هم اکنون چهره هایی در سطوح باالِی 
هر سه قوه به عوامِل استخباراِت کشورهای منطقه و جهان 

تبدیل شده اند که باید دسِت آن ها از کار گرفته شود. 
افغانستان چیزی نیست جز نفوذ  راز موفقیِت پاکستان در 
این  جلو  اگر  ما.  سیاسِی  و  امنیتی  دستگاه  در  کشور  این 
میدان های  در  کالن  هزینه های  بدون  شود،  گرفته  نفوذ 
پاکستان را به شکست بکشانیم  جنگ، می توانیم طالبان و 
و کالِف سردرگِم طالبان و حکومت افغانستان را از هم وا 
کنیم. در غیر این صورت، اظهاراِت مقاماتی از جنِس آقای 
استانکزی، تنها معماِی طالبان و جنگ با آنان را دشوارتر، و 
سرگردانی و هراِس مردم را بیشتر می سازد؛ همان هراس و 
سرگردانی یی که »طالبان« و »حکومت« را سایه های یکدیگر 

معرفی می کند.   

چـه کسـی 
ستـون پنجمـی است؟
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رحمانی دست به دامن ترامپ

وزارت دفاع: 

از تمام گزینه  ها برای برگرداندن نیلوفر رحمانی استفاده می کنیم

نیلوفـر رحمانـی خلبـان نیـروی هوایـی 
تکمیـل  بـرای  کـه  افغانسـتان  ارتـش 
اعـزام  امریـکا  بـه  آموزش هـای خلبانـی 
رییـس  ترامـپ  دونالـد  از  بـود،  شـده 
کـه  خواسـت  امریـکا  منتخـب  جمهـور 
بپذیـرد.  را  او  پناهنده گـی  درخواسـت 
خانـم رحمانـی در مصاحبـه بـا سـی ان ان 
گفـت کـه تهدیدهایـی وجـود دارد کـه 
افغانسـتان  در  وظیفـه اش  بـه  نمی توانـد 

ادامـه بدهـد. 
امـا وزارت دفـاع از نیلوفـر رحمانـی تنها 
خلبـان زن افغانسـتان در نیـروی هوایـی 
ارتـش خواسـت که بـدون ایجاد مشـکل 
بـه افغانسـتان بازگـردد و تصریـح کرد که 
در غیـر ایـن صـورت دولـت از تمامـی 
گزینه هـا بـرای بازگردانـدن وی اسـتفاده 

کرد. خواهـد 
دولـت وزیـری سـخنگوی وزارت دفـاع 
افغانسـتان روز سـه شـنبه بـه ایرنـا گفت 
خلبانـان  از  یکـی  رحمانـی  نیلوفـر  کـه 
اسـت  ارتـش  هوایـی  نیـروی  توانمنـد 
احتـرام  وی  بـرای  ارتـش  نیروهـای  و 

هسـتند. قائـل  ویژه یـی 
بـرای  دفـاع  وزارت  کـرد:  تصریـح  وی 
را  هنگفتـی  هزینه هـای  وی  آمـوزش 
متحمـل شـده اسـت و برخـی گزارش ها 

خبـر  بـودن  غیرواقعـی  از  حاکـی 
امـا  اسـت،  زن  خلبـان  ایـن  پناهنده گـی 
اگـر چنین درخواسـتی از طرف وی برای 
پناهنگـی در امریکا صورت گرفته باشـد، 
رحمانـی بایـد از آن چشـم پوشـی کند و 

بـه کشـور خـود بازگـردد.
افغانسـتان  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
تأکیـد کـرد که بـرای آمـوزش ایـن افراد 
و  گرفتـه  صـورت  هنگفتـی  هزینه هـای 
ایـن  داد  نخواهـد  اجـازه  دفـاع  وزارت 
افـراد با اسـتفاده از امیتازات و تسـهیالت 
کشـور بـه مهـارت هـای حرفه ای دسـت 
پیـدا کننـد و سـپس در کشـوری پناهنـده 

شـوند.
وزیـری اظهـار داشـت: بـرای بازگرداندن 
ایـن خلبـان زن از امریـکا کمـک خواهیم 

گرفت.
وی گفـت: افـرادی که بـرای آموزش های 
کشـور  از  خـارج  بـه  حرفه یـی  نظامـی 
فرسـتاده می شـوند 2 نفـر از نزدیکانشـان 
ضمانـت بازگشـت آنـان افـراد ضمانـت 
می کننـد کـه پـس از پایـان دوره آموزش 
بـه افغانسـتان برگشـته و بـه وظیفـه خود 

دهند. ادامـه 
سـخنگوی وزارت دفـاع افغانسـتان ادامه 
داد: مـا بـرای آمـوزش هـای ایـن افـراد 

در داخـل و خـارج از کشـور هزینه هـای 
انـان  و  می شـویم  متحمـل  را  هنگفتـی 
موظفنـد پس از گذراندن دوران اموزشـی 
افغانسـتان  کشـور  و  مـردم  خدمـت  در 

. شند با
افغانسـتان  در  »زندگـی  گفـت:  وزیـری 
درحـدی نیسـت که همـه مردم احسـاس 
راحتـی کننـد و ناامنی ها انگیـزه اصلی ان 

» است.
مشـکالت  و  جنـگ  وزیـری  گفتـه  بـه 
افغانسـتان باعـث مـی شـود کـه شـماری 
از ایـن افـراد بـی حوصله شـده و بـا پیدا 
از  در خـارج  بخواهنـد  فرصـت،  کـردن 
کشـور زندگـی آرمانـی خـود را بدسـت 

بیاورنـد.
در  افغانسـتان  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
عیـن حـال افـزود که ایـن افـراد از طرف 
دوسـتان و خانـواده هـای خود نیـز برای 
مانـدن در کشـورهای خارجـی تحریـک 
مـی شـوند و برخـی از آنـان از این طریق 

نیـز فریـب مـی خورند.
وزیـری تاکیـد کـرد: هیـچ یـک از ایـن 
از  خارجـی  کشـورهای  در  کـه  افـرادی 
جملـه ترکیـه، بلغارسـتان، آلمـان، اتریش 
و برخـی کشـورهای دیگـر پناهنده شـده 
انـد، بـه آرزوی خـود نرسـیده انـد و از 
پناهنـده شـدن خود ابـراز پشـیمانی کرده 

. ند ا
وی گفـت: گـزارش هـای دریافـت کردم 
کـه نیلوفر رحمانـی روز دوشـنبه به یکی 
از رسـانه هـای افغانسـتان گفته اسـت که 
از سـخنانش برداشـت نادرسـت صـورت 
درخواسـت  آمریـکا  در  وی  و  گرفتـه 

اسـت. نکرده  پناهندگـی 
دوره  تکمیـل  از  پـس  رحمانـی  خانـم 
افغانسـتان  بـه  بازگشـت  از  آمـوزش، 
پناهنده گـی  درخواسـت  و  خـودداری 

اسـت. کـرده 
پناهندگـی  درخواسـت  دلیـل  رحمانـی 
اش،  خانـواده  و  وی  تهدیـد  را  خـود 
نیـروی  در  خـود  همـکاران  بدرفتـاری 
هوایی ارتش، گسـترش ناامنـی و ناامیدی 
نسـبت بـه آینـده افغانسـتان اعـالم کـرده 

اسـت.

غیرقانونــی  اخاذی هــای  و  فســاد 
بــه  را  ســرمایه گذاران  و  تاجــران 
ســتوه آورده اســت. اتــاق تجــارت و 
صنایــع افغانســتان می گویــد ۶2 نــوع 
ــی از تاجــران صــورت  اخــاذی غیرقانون
می گیــرد و ایــن مشــکالت آن هــا را 

خســته و ناامیــد کــرده اســت.
براســاس آمــاری کــه ســازمان غیردولتــی 
ــه کــرده، در یــک  ــان شــفافیت ارائ دیدب
ســال گذشــته مــردم افغانســتان ســه 
ــد و  ــه ان ــوت پرداخت ــر رش ــارد دال میلی
از ایــن میــان تنهــا در مســیر شــاهراهای 
ــوت  ــر رش ــارد دال ــک میلی ــتان ی افغانس

ــه شــده اســت. پرداخت
شــرکت های  مــورد  تازه تریــن  در 
ــت  ــش دس ــه پی ــک هفت ــپورتی ی ترانس
اعــالم  و  زدنــد  کاری  اعتصــاب  بــه 
ــی  ــوران دولت ــا و مام ــه مقام ه ــد ک کردن
ــا،  ــتانی  و اخاذی ه ــوه س ــر رش ــالوه ب ع
و  ســرک ها  تعمیــر  و  ســاخت  بــه 

نــدارد. توجهــی  شــاهراه ها 
تجــارت می گوینــد  اتــاق  مســووالن 
اخاذی هــای غیرقانونــی از یــک ســو 
ــرده و  ــوار ک ــران دش ــرای تاج کار را ب
از ســوی دیگــر ســبب افزایــش قیمــت 
ــه  ــت. ب ــده اس ــا ش ــاس، در بازاره اجن
ــاروالی ها،  ــه، ش ــا، وزارت مالی گفته آن ه
فوایــد  وزارت  ترانســپورت،  وزارت 
عامــه و شــماری دیگــر از نهادهــای 
دولتــی بــه صــورت غیرقانونــی در مســیر 
ــد. ــول می گیرن ــران پ ــاهراه ها از تاج ش

ــاق  ــل ات ــس عام ــرت، ریی ــق اهلل نص عتی
ــه  ــتان روز س ــع افغانس ــارت و صنای تج
ــوی  ــه از س ــرد ک ــک میزگ ــنبه در ی ش
وزارت تجــارت و اتــاق تجــارت بــه 
منظــور بررســی راه هــای بهبــود تجــارت 
در کابــل برگــزار شــده بــود گفــت: 
از  یکــی  غیرقانونــی  »اخاذی هــای 
ــی  ــکتور خصوص ــدی س ــکالت ج مش
اســت کــه بــه شــکل گوناگــون صــورت 
می گیــرد. مــا یــک طــرح را در دوهفتــه 
گذشــته بــرای شــورای عالــی اقتصــادی 
ــرده  ــده ک ــت وع ــم و دول ــه کرده ای ارای
ــا  ــن اخاذی ه ــه ای ــدت دو هفت ــه در م ک

را از بیــن می بــرد.«
می گویــد  افغانســتان  حکومــت  امــا 
جلــو  تــا  دارد  جریــان  تالش هــا 
اخاذی هــا و رشوه ســتانی ها در مســیر 
ــا  ــران تنه ــود و تاج ــه ش ــاهراه گرفت ش
ــی  ــات قانون ــت مالی ــه پرداخ ــف ب مکل

ــند. ــت باش ــرای دول ب
ــاون وزارت تجــارت  ــان حقجــو مع قرب
و صنایــع در ایــن میزگــرد گفــت: »یــک 
بحــث جــدی در حکومــت جریــان 
ــه  ــا ب ــد. م ــان یاب ــا پای ــا اخاذی ه دارد ت

ــرای ســکتور خصوصــی اعــالم  زودی ب
ــن  ــا از بی ــدام اخاذی ه ــه ک ــم ک می کنی

ــی رود.« م
فساد و بروکراسی

مانــع  دولتــی  ادارات  در  کاغذپرانــی 
و  تاجــران  برابــر  در  دیگــر  عمــده 
ــت.  ــتان اس ــذاران در افغانس ــرمایه گ س
فعالیــت شــماری از ادارات دولتــی هنــوز 
ــای  ــذ پرانی ه ــده و کاغ ــری نش کامپیوت
ــی  ــه درد ســر بزرگ ــا فســاد، ب ــراه ب هم
ــرای ســکتور خصوصــی تبدیــل شــده  ب

ــت. اس
»بروکراســی  گفــت:  نصــرت  آقــای 
ادارات  در  فســاد  و  پاگیــر  و  دســت 
ــد گذشــته وجــود  ــی متاســفانه مانن دولت
دارد کــه باعــث ســرگردانی و دلســردی 
تاجــر می شــود. فســاد در گمــرکات 
هنوزهــم وجــود دارد کــه بایــد بــه زودی 

ــود.« ــل ش ــکل ح ــن مش ای
تشــکیالت  می گویــد  حکومــت  امــا 
اداری افغانســتان مربــوط بــه چهــل ســال 
پیــش اســت و هنــوز ادارات دولتــی 
در حــال حاضــر  نشــده اند.  اصــالح 
ســایر  و  ریاســت ها  وزارت خانه هــا، 
ــه  ــد ک ــت می کنن ــوری فعالی ــا ط نهاده
چهــل ســال پیــش فعالیــت می کردنــد و 
هیــچ تغییــری در شــیوه فعالیــت ادارات 

ــده اســت. ــان نیام ــه می ب
آقــای حقجــو گفــت فســاد در حکومــت 
ــه صــورت شــرم آوری وجــود دارد و  ب
ــود  ــالح می  ش ــی اص ــده زمان ــن پدی ای
»شــما  شــوند:  اصــالح  ادارات  کــه 
بــاور نمی کنیــد، بیــش از ۷۰ درصــد 
کارمنــدان مــا یــا فــارغ صنــف دوازدهــم 
هســتند یــا چهاردهــم. شــما چطــور 
وزارتــی،  چنیــن  بــا  کــه  می توانیــد 
ــن  ــد. در چنی ــت کنی ــارت را مدیری تج
اداره ای چطــور فســاد نباشــد. بســیار 
ضــرور اســت کــه اصالحــات ســاختاری 

ــود.« ــق ش تطبی
ــد  ــارت می گوین ــا در وزارت تج مقام ه
کــه ســردرگمی گیــج کننــده ای در ایــن 
وزارت وجــود دارد و تــا زمانــی کــه 
اصالحــات بــه میــان نیایــد، امیــدی برای 
ــد  ــارت نخواه ــت تج ــود در وضعی بهب

ــود. ب
تاجــران افغانســتان از قاچــاق امــوال نیــز 
ــه  ــد ب ــا می گوین ــد. آن ه ــکایت دارن ش
دلیــل عــدم کنتــرول دولــت بــر مرزهــا، 
ــورت  ــه ص ــی ب ــالم واردات ــی از اق برخ
ــول  ــت محص ــدون پرداخ ــی و ب قاچاق
ــه  ــه در نتیج ــود ک ــتان می ش وارد افغانس

ــد. ــه می زن ــی را ضرب ــارت قانون تج

۶۲ نوع اخاذی غیرقانونی 
از بازرگانان در شاه راه ها

مخالف فرانسه با حذف نام حکمتیار از فهرست سیاه
فرانســه بــا حــذف نــام گلبدیــن حکمتیار 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــیاه س ــت س از فهرس

مخالفــت کــرده اســت. 
بــه گفتــه یــک منبــع مطلــع، دالیــل 
حــذف  بــا  مخالفــت  بــرای  فرانســه 
ــیاه  ــت س ــار از لیس ــن حکمتی ــام گلبدی ن
ســازمان ملــل مشــخص نیســت؛ امــا 
ایــن  سیاســی  تحلیلگــران  از  برخــی 
ــه کشــته  شــدن 1۰ ســرباز  مخالفــت را ب
فرانســوی در ســال 2۰13 بــه دســت 
گــروه حــزب اســالمی در افغانســتان 

می دهنــد. نســبت 
ســال 2۰13 ظاهــراً شــبه نظامیانی وابســته 
ــار  ــن حکمتی ــالمی گلبدی ــزب اس ــه ح ب
بــه کاروان ســربازان فرانســوی در منطقــه 
ســروبی در کابــل حملــه کردنــد کــه بــه 
و  ســرباز   1۰ دســت کم  کشته شــدن 

ــد. ــن دیگــر انجامی زخمــی شــدن 21 ت
فرانســه بــه عنــوان یکــی از اعضــای 
دایــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحــد قــدرت وتــوی هــر قطعنامه یــی را 
ــته در  ــاه گذش ــتان م ــت افغانس دارد. دول
ــا  ــل خواســت ت ــازمان مل ــه س ــی ب نامه ی
ــن  ــه گلبدی ــا علی ــازمان تحریم ه ــن س ای

ــل  ــازمان مل ــد. س ــو کن ــار را لغ حکمتی
هنــوز بــه ایــن درخواســت پاســخی 

ــت. ــداده اس ن
ملــی  امنیــت  شــورای  ســخنگوی 
ــتان از  ــت افغانس ــت: دول ــتان گف افغانس
کمیتــه تحریم هــای ســازمان ملــل متحــد 
ــری  ــه رهب ــا علی ــا تحریم ه ــار دارد ت انتظ
ــن  ــروه حــزب اســالمی را در کوتاه تری گ

ــردارد. ــن ب ــان ممک زم
حــزب  مقام هــای  حــال،  همیــن  در 
اســالمی از تاخیــر در لغــو تحریم هــا 
ــد.  ــی کردن ــراز نگران ــار اب ــه حکمتی علی

هــم  حقوقــی  کارشناســان  از  برخــی 
ــد کــه احتمــاالً برخــی کشــورها  می گوین
لغــو  دربــاره  متفاوتــی  دیدگاه هــای 
تحریم هــا دارنــد امــا روشــن نیســت 
ــن  ــرار اســت چــه تصمیمــی در ای ــه ق ک

ــود. ــاذ ش ــه اتخ رابط
حــزب  ســخنگوی  حــال  همیــن  در 
اســالمی گفــت: بــه تازه گــی یــک هیــأت 
ملــل  ســازمان  تحریم هــای  کمیتــه  از 
ــد  ــول دادن ــد و ق ــفر کردن ــل س ــه کاب ب
تــا تحریم هــای ضــد رهبــری حــزب 
اســالمی را پیــش از کریســمس بردارنــد.
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بخش ششـم
مرتضی ارشاد بخش سیـزدهم

عروسـک بـا توجـه بـه این کـه نمونه یـی کوچک شـده از یـک انسـان اسـت، در 
واقـع کـودک را بـا یـک انسـان مواجـه می کنـد کـه می توانـد حامـل مضامیـن 
ارزش گـذاری  و  تخیلـی  ـ  علمـی  فضـای  آراسـته گی،  پوشـش، سـیاق  سـبک 
اجتماعـی و اخالقـی درک شـود. بزرگ سـال بـرای ایـن عروسـک را در اختیـار 
کـودک قـرار می دهـد کـه در قالـب سـرگرمی و گـذراِن اوقـات، او را به کسـب 
تجربـۀ حصولـی از واقعیـت بیرونـی کشـانده و دنیـای بیـرون را بـه زبـان تمثیل 
بـرای دنیـای کودکانـه توضیـح دهد. فلسـفۀ سـاماِن بـازی را باید  نشـانه هایی از 
مضامیـن اخالقـی، آموزشـی، زیبایی شـناختی و اجتماعـی دانسـت که بـا ظرافتی 
خـاص می توانـد کـودک را در معـرض آشـنایی بـا محیـط پیرامونی بزرگ سـاالن 
قـرار دهـد. بـا اهمیـِت این موضـوع کـه آموزش هـای دوران و سـال های کودکی 
جـزِو آموزش هـای پایـه و بنیادیـن در شـکل گیری شـخصیت اجتماعـی و فردی 
کـودکان اسـت، این کـه مـا در ارزش گـذاری خویـش اولویـت را به انتقـال کدام 
مفهـوم و معنـا بـه کـودک می دهیـم، از نـکاِت مهمی اسـت کـه می توانـد از یک 
عروسـک، ابـزاری کارآمـد و مفیـد سـاخته و از دیگـری یـک اثـِر مخـرب برای 

جریـان شـکل گیری شـخصیت کـودک.
ارزش ساماِن بازی در فرهنگ

سـاماِن بـازی بـه عنـوان نوعـی سـرگرمی، مختص کـودکان اسـت که بـا در نظر 
گرفتـِن نظـام تربیتـی و آموزشـی جوامـِع انسـانی بـرای تشـویق و یـا هدیـه بـه 
مناسـبت ها و ... در اختیـار کـودک قـرار می گیـرد. در بـاب هدیـه دادن کـه نوعی 
پوتـالژ مـادی بـرای نشـان دادِن اهمیـت معنـوی افـراد بـه یکدیگـر اسـت، بـه 
نظـر می رسـد کـه منطـق بزرگ سـالی راه درسـت انتقال توجـه خویش بـه دنیای 
کـودکان را پیـدا کـرده اسـت، کـه هـم می تواند باعـث به کارگیـری قـوه تخیل و 
ابـداع و خالقیـت وی شـود و هـم در زمـرۀ آموزش هـای اجتماعـی بـه کـودک 
قـرار گیـرد. بدیهی سـت کـه ایـن مولفـه هـم می تواند به صـورت مثبـت و هم به 

صـورت منفی بـر کـودک تأثیر بگـذارد.
عروسـک، اتصالـی اسـت میـان دو جهان بینی و دو بینـِش متفاوت که با اسـتیالی 
مفاهیـم بـر ذهـن مخاطـب خویـش، وی را بـا منطـق ارزش گـذار اخالقـی ـ 
اجتماعـی دنیـای بزرگ سـاالن درگیر کـرده و تصویری را از فرهنگ دنیای انسـان 

بزرگ سـال در نمادهـای بسـیار سـاده منتقـل می کند.
ارزش فرهنگـی عروسـک نیـز بـه همیـن برقـراری رابطـۀ احساسـی اسـت کـه 
در بازتولیـد نظـام معنایـی دنیـای بزرگ سـاالن، فرهنـگ جوامـع را بـه صـورت 
مسـتمر و البتـه ناخـودآگاه وارد عرصـۀ تعامـالت کـودکان بـا دنیـای پیرامـون 
می کنـد. فرهنـگ جوامـع انسـانی با اتخـاذ راهکارهای مشـابه بـا یکدیگـر، بنا به 
ذات خویـش )اگـر در نظـام بازتولیـد معنـای خویش بـاز بمانند در واقع سـقوط 
کرده انـد( تمامـی سـعی خویش را دارنـد که با در نظـر گرفتن مختصـات معنوی 
و فیزیکـی دنیـای کـودک، خـود را به صورت زنـده و کارآمـد وارد مبادلۀ معنایی 

بـا ذهـن کـودک نمایند.
عروسـک نیـز بـا التـزام بـه ایـن بـار فرهنگـی، در خدمـت فرهنـگ درمی آیـد تا 
بتوانـد روایتـی از بیـان احساسـاِت انسـان باشـد. آن جـا کـه احتیـاج بـه حضـور 
مسـتمر و تثبیت قدرت انسـان بر محیط اسـت، با شـکلی ترسـناک سـر از مزرعه 
درمـی آورد تا "مترسـکی" باشـد برای از دسـت نـدادن تولیدات کشـاورزی و در 
آن جـا کـه بایـد به انتقـال مفهوم فرهنـگ به کـودک کارایی یابد بـا ظاهری لطیف 
بـه نقـِش خود می پردازد. اسـتفاده های دینی و هنری از عروسـک ها نیز شـاخه یی 
دیگـر از ارزش فرهنگـی آن اسـت که بیشـتر در اسـتفاده از عروسـک گردانی های 
مذهبـی و یـا نمایش نامه های عروسـکی جلوه گر می شـود. عروسـک با احتسـاب 
شـکل انسـان گونه اش، نمـادی از انسـان اسـت کـه بـرای انتقـال معنای خـود در 

صورت هـای گوناگـون چهـره نمایانـده و تأثیـر خویـش را می گذارد.

عـروسـک؛
 به مثـابۀ ابژۀ فرهـنگی

یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
دریافــِت  و  افغانســتان  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
حمایــت از ایــن فعالیت هــای ارزنــده، 
ــش  ــۀ خوی ــن صفح ــش از ای ــن بخ ای
را بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی 
جــاری در ایــن نشســـت ها اختصــاص 
ــراه و  ــا همـ ــا م ــس ب ــت. پ داده اس

همســـفر باشــید. 
***

احمدولـــی مســـعود: نظریـــاِت همـــۀ 
مـــا و شـــما بـــه بـــاورِ مـــن بـــه یـــک 
ـــه  ـــد ک ـــتان گفتن ـــند. دوس ـــه می رس نقط
ـــدرِت  ـــد ق ـــار بای ـــی این ب ـــدای مل آجنـ
اجرایـــی پیـــدا کنـــد تـــا برنامه هایـــش 
ـــن حـــرف  ـــا ای ـــن ب ـــازد. م ـــی بس را عمل
ـــته  ـــون در گذش ـــا چ ـــم. ام ـــاًل موافق کام
ـــدرت  ـــدن در ق ـــریک ش ـــا ش ـــدِف م ه
نبـــود، باورمـــان نیـــز ایـــن بـــود کـــه 
ــه در رأِس  ــانی کـ ــه کسـ ــخه را بـ نسـ
نظـــام هســـتند، می ســـپاریم تـــا آنـــان 
عملـــی بســـازند. همـــه می داننـــد کـــه 
ــی را  ــدت ملـ ــت وحـ ــاد حکومـ ایجـ
ـــنهاد  ـــی پیش ـــدای مل ـــل آجن ـــال ها قب س
کـــرد و ایـــن نســـخه از ســـوی وزیـــر 
خارجـــۀ امریـــکا پیشـــنهاد نشـــده 
تـــالش  در  امـــا  این بـــار  اســـت. 
هســـتیم کـــه طـــرح و برنامۀمـــان را از 
آدرس مـــردم جنبـــۀ عملـــی ببخشـــیم.  
بحـــران  از  مـــا  بیرون رفـــِت  راه 
ــه  ــم کـ ــاور داریـ ــه بـ ــت؟ همـ چیسـ
ــکل دارد،  ــور مشـ ــِی کشـ ــام کنونـ نظـ
ـــدیم.  ـــادآور ش ـــاًل ی ـــز قب ـــش را نی دالیل
ـــم  ـــت و مکانیس ـــل چیس ـــام بدی ـــا نظ ام
ـــن  ـــا ای ـــرِف م ـــت؟... ح ـــق آن چیس تطبی
ــد  ــی روی کار بیایـ ــه نظامـ ــت کـ اسـ
کـــه تعـــادل یـــا موازنـــه در داخـــل آن 
ـــام،  ـــادل در نظ ـــد. تع ـــته باش ـــود داش وج

مســـبب رعایـــِت عدالـــت در کشـــور 
ـــد  ـــی بای ـــِت فعل ـــام و حکوم ـــت. نظ اس
قبـــل از رفتـــن بـــه انتخابـــات بعـــدی، 
از مجـــرای قانونـــی و برگـــزاری لویـــه 
جرگـــه تغییـــر کنـــد. طبعـــًا حکومـــت 
ـــد،  ـــام نمی ده ـــن  کار را انج ـــودش ای خ
ــوت  ــک قـ ــه یـ ــل بـ ــد تبدیـ ــا بایـ مـ
ــار وارد  ــت فشـ ــاالی حکومـ ــده بـ شـ
کنیـــم. در صـــورِت دیگـــر، می توانیـــم 
ـــاد  ـــروعیت بخش ایج ـــاِع مش ـــک اجم ی
ـــان  ـــرح و برنامۀش ـــا ط ـــان ب ـــم و آن کنی

ــد.  ــزار کننـ ــه را برگـ لویه جرگـ
ــتیم کـــه اجمـــاع  مـــا در تـــالش هسـ
مشروعیت بخشـــی را کـــه ســـال ها بـــا 
جمعـــی از هم فکران مـــان باالیـــش کار 
ـــن  ـــم و از ای ـــل بیاوری ـــه کاب ـــم را ب کردی
طریـــق، بـــه حکومـــت اعـــالن  کنیـــم 
کـــه اگـــر لویه جرگـــه را برگـــزاری 
ــد  ــر نمی کنیـ ــوب، و اگـ ــد خـ می کنیـ
مـــا ایـــن  کار را انجـــام می دهیـــم. بـــا 
ایـــن  کار موضـــِع خـــود را بـــه زودی 
ـــث  ـــلمًا بح ـــرد. مس ـــم ک ـــالم خواهی اع
ــز  ــن فکری نیـ ــی و روشـ ــۀ مدنـ جامعـ
زیرمجموعـــۀ همیـــن بحث هـــا اســـت.

عضـــو  محبـــوب،  محمدرضـــا 
ســـازمان راهِ بی پایـــان: بـــا ایـــن 
ــعود  ــی مســ ــای احمدولـ ــرِف آقـ حـ
در  مشـــکل  کـــه  موافقـــم  خیلـــی 
ــاور  ــه بـ ــور اســـت. بـ ــه گاِن کشـ نخبـ
ـــردد  ـــکل برمی گ ـــن مش ـــۀ ای ـــن، ریش م
دوران  از  افغانســــتان.  تاریـــخ  بـــه 
احمدشـــاه ابدالـــی در جغرافیـــاِی مـــا 
حکومـــت بـــر مبنـــای قبیلـــه شـــکل 
ـــه،  ـــک قبیل ـــع ی ـــواره مناف ـــه و هم گرفت
منافـــع تمـــام مـــردمِ کشـــور تعریـــف 
شـــده اســـت. کشـــور مـــا نظام هـــای 
ـــا  ـــت، ام ـــرده اس ـــه ک ـــددی را تجرب متع
ــرا  ــد؛ چـ ــوده انـ ــق نبـ ــک موفـ هیچ یـ
ـــتبدادی  ـــگ اس ـــا فرهن ـــور م ـــه در کش ک
ســـبب شـــده نظام هـــا دورِ افـــراد و 

گروه هـــای خـــاص بچرخنـــد. 
بـــا ایـــن وضعیـــت، بـــه بـــاور مـــن، 
ــر  ــت. اگـ ــل نیسـ ــام راه حـ ــر نظـ تغییـ

ــی  ــراد فعلـ ــد و افـ ــر کنــ ــام تغییـ نظـ
بازهـــم بـــه کرســـی های خودشـــان در 
ـــل  ـــد، دور باط ـــه بزنن ـــد تکی ـــامِ جدی نظ
ــن  ــن ایـ ــرِف مـ ــود. حـ ــرار می شـ تکـ
ـــاد  ـــِی ایج ـــۀ سیاس ـــه توافق نام ـــت ک اس
ـــی  ـــد عمل ـــی بای ـــدت مل ـــت وح حکوم
گـــردد، البتـــه بـــا تأکیـــد بـــر آن مـــادۀ 
ــزاری  ــه برگـ ــه بـ ــه کـ ــن توافق نامـ ایـ

لویـــه جرگـــه صراحـــت دارد.
بایـــد  مـــا  دیگـــر،  ســـوی  در 
مجـــرای  از  کنیـــم.  فرهنگ ســـازی 
ســـمِت  بـــه  بایـــد  فرهنگ ســـازی 
برویـــم.  پیـــش  بـــه  ملت ســـازی 
ــرد  ــکل می گیـ ــی شـ ــازی زمانـ ملت سـ
کـــه هویت هـــای مختلـــف در کشـــور 
ــای  ــه فرهنگ هـ ــوند، بـ ــایی شـ شناسـ
مختلـــف احتـــرام گذاشـــته شـــود و در 
نهایـــت ملـــت بـــر اســــاس دردهـــا و 
ـــه  ـــرد، ن ـــکل بگی ـــترک ش ـــای مش رنج ه
بـــر اســـاس اقلیـــت و اکثریـــت. از طریـــق 
دردهـــا  روی  می توانیـــم  رســـانه ها 
مشــــترک مان  تاریـــخ  و  رنج هـــا  و 
ـــر  ـــن، در براب ـــار ای ـــم. در کن ـــد کنی تأکی
تمامیت خواهـــی  و  انحصارطلبـــی 
و  کنیـــم  ایســـتاده گی  همه گـــی 
عدالـــت را تنهـــا بـــه قـــومِ خـــود 
منحصــــر نســـازیم. وقتـــی قومـــی 
عدالت خواهـــی می کنـــد، بایـــد از آن 
حمایـــت کـــرد و در کنـــارش ایســـتاد.  
نبـــود احـــزاب سیاســـی و فراگیـــر، 
ــت.  ــکالت اسـ ــر از مشــ ــی دیگـ یکـ
تنهـــا  کشـــور  در  احـــزاب  بیشـــتر 
ـــود  ـــا خ ـــردم" را ب ـــی" و "م ـــوند "مل پس
ـــاًل  ـــع کام ـــا در واق ـــد، ام ـــل می کنن حم
ــتان  ــد. در افغانسـ ــی انـ ــزاِب قومـ احـ
بســـیار به نـــدرت احـــزاِب سیاســـی یی 
را شـــاهد هســـتیم کـــه همه شـــمول 
باشـــند. تأکیـــد بـــر شایسته ســـاالری و  
حمایـــت از جامعـــۀ مدنـــِی عمل گـــرا 
ـــری  ـــای دیگ ـــور، از کاره ـــه پروژه مح ن
می توانـــد باشـــد کـــه در راســــتای 
ـــی  ـــدت مل ـــت وح ـــک حکوم ـــاد ی ایج

بایـــد بـــه آن توجـــه کـــرد.  

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: روح اهلل بهزاد



نویسنده: اسعد نّجار 
برگردان: مهــران موحد

بخش نخسـت

شـخصیت امـام ابوحنیفـه )زاد 8۰ هــ. ق - مـرگ 15۰ هـ. 
ق( آن گونـه کـه منابع کهن نشـانه هایش را ترسـیم کرده اند، 
نمونـۀ خوبـی بـرای مطالعه در بـاِب پدیـدۀ قطب بندی های 
فکـری و مـوردِ خوبی سـت کـه در آن دوگانـۀ دوسـتی و 
دشـمنی بـه حـِد اعـالِی آن تجلی یافتـه اسـت. واقعیت آن  
اسـت کـه کمتـر شـخصیِت مهمـی در تاریخ اسـالم وجود 
دارد کـه از شـِر قضاوت هـای حـب یـا بغض آلـود برکنـار 
مانـده باشـد. مـردم دربارۀ ابوحنیفه نیز به دو دسـته تقسـیم 
شـده اند: یـک دسـته خواسـته اند همـۀ راه هـا را بپیماینـد 
بـرای طعـن و لعـن و تحقیـر و خوارداشـِت او؛ و دسـتۀ 
پیـش  او  بزرگداشـِت  در  را  مبالغـه  و  افـراط  راه  دیگـر، 
گرفته انـد. در کنـار ایـن دو دیـدگاهِ نادرسـت و بی بنیـاد، 
بسـیار به نـدرت بـه دیـدگاهِ معتدلـی برمی خوریـم کـه این 
شـخصیت مهـِم تاریـِخ اسـالم را همزمـان بـا این که حقش 
را ادا  کنـد، در زمینـۀ داوری در مـوردش بـه کژ راهـه نرود.  
ایـن اختالف هـا و سـتیزه ها حتـا در پیونـد به نسـِب نعمان 
بـن ثابت هـم چهـره می نمایـد. دیدگاه های مورخـاِن قدیم 
در ایـن مورد بسـیار چند پارچه و متعارض اسـت که نشـان 
می دهـد این اختالف ها و دو دسـته گی ها بسـیار ریشـه دار و 
عمیـق بوده انـد. علی بن سـلطان القـاری در کتـاب »مناقب 
 ...« می نویسـد:  این گونـه  این بـاره  در  األعظـم« اش  االمـام 
صاحـب کتـاب الکافـی نوشـته کـه او نعمـان بـن ثابت بن 
طـاوس بـن هرمـز بن ملک بن شـیبان اسـت. امـام ابومطیع 
بلخـی مدعـی شـده کـه او از نـژاد عـرب و از قبیلـۀ انصار 
اسـت. نصـر بـن محمـد بـن نصـر المـروزی یاد آور شـده 
کـه ثابـت )پـدر امـام ابوحنیفـه( از قریـۀ نسـا در خراسـان 
بـوده. حـارث بـن ادریـس متذکـر شـده کـه ثابت از شـهر 
"أرجـان ترمـذ" بوده اسـت. ابواسـحاق الصریفینی نسـبش 
را به هود پسـر یعقوب پیامبر، پسـر اسـحاق، پسـر ابراهیم، 
پسـر آزر رسـانده و از اجدادش ملک اسـفندیار و کیقباد را 
برشـماریده اسـت. نیـز گفته اند کـه او از پسـران فریدون از 
سـاللۀ شـاهاِن ایران اسـت. برخـی از مورخان، نسـبتش را 
بـه هـود پیامبـر از فرزندان سـام پسـر نـوح که سـرانجام به 
غیـث پسـر آدم علیهم السـالم متصـل می شـود، رسـانده اند. 
همچنیـن گفتـه شـده کـه پدر بـزرگ امـام ابوحنیفـه، زوط 
از اهالـی کابُـل یـا بابِـل، بـردۀ بنـی تیـم اهلل بـن ثعلبـۀ بود، 
سـپس آن هـا آزادش کردنـد و پـدر امـام ابوحنیفـه )ثابت( 

مسـلمان زاده شد.  
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ادعـای اخیـر در مـورد کابُلی بـودِن امـام ابوحنیفـه از میان 
گفـت  بتـوان  شـاید  و  مشـهورتر  دیگـر،  ادعاهـای  همـۀ 
راجح تـر اسـت، چـرا که بسـیاری از پیـروان امـام ابوحنیفه 
ایـن نکتـه را وقتـی کـه همـۀ جـد و جهدشـان را بـه خرج 
داده انـد تـا در بـاب مفهـوم جدیـدی بـرای »عـرب بـودن« 
کرده انـد؛  اثبـات  غیرمسـتقیم  بـه صـورت  بزننـد،  سـخن 
مفهـوم تازه یـی کـه نـژاد را مـد نظـر قـرار نمی دهـد بلکـه 
موفـق  می دهـد.  اهمیـت  را  زبانـی  و  جغرافیایـی  نسـبت 
مکـی می گویـد: »ابوحنیفـه و مالـک و اوزاعی در سـرزمین 
عرب هـا زاده شـده اند و در آن نشـو و نمـا یافته انـد و زباِن 
به ویـژه  گرفته انـد  فـرا  عرب هـا  از  به خوبـی  را  عرب هـا 
مردمـاِن کوفـه کـه آن هـا را می توان عـرب خالـص و نژاده 

   » مید. نا
در موقع نوشـتن در باب امام ابوحنیفه، نسـِب او از اهمیِت 
مضاعفـی برخـوردار اسـت چـرا کـه با توجـه به ایـن نکته 
از یک طـرف می توانیـم بـه تفسـیر و تشـریِح بسـیاری از 
گفتارهـا و دیدگاه هـای فقهِی ابوحنیفه بپردازیم و از سـوی 
دیگـر، نسـب امـام ابوحنیفـه دسـت مایه یی قـرار می گیـرد 
بـرای دشـمناِن وی که می خواهند شـأِن او را در مقایسـه با 
همگنانـش کـه نسـبی عربـی دارنـد، کوچک جلـوه دهند و 
او را تحقیـر کننـد. همین نسـب امام ابوحنیفه برای کسـانی 
دسـتاویز می شـود تـا به واسـطۀ آن، »بدعت گـذاری«ِ وی و 
ترجیـِح رأی را بـر »جماعـت« توجیـه و تفسـیر کنند)البتـه 
منظورشـان از "جماعـت" همـان "اهـل حدیـث" اسـت(. 
خطیـب بغـدادی در »تاریـخ بغداد« با ذکر سلسـلۀ سـندش 
چنیـن آورده اسـت: »هشـام بن عـروه از پـدرش نقل کرده 
کـه گفتـه اسـت: کار بنـی اسـرائیل به سـامان و مرتـب بود 
تـا این کـه در میان شـان مولـدون )پسـران کنیـزان ملت های 
دیگـر( پُرشـمار شـد، آن هـا گمراه شـدند و دیگـران را هم 
گمـراه کردند)جالـب این کـه بعدهـا ایـن گفتـۀ عـروه را به 
عنـوان حدیثـی از پیامبـر نقـل کرده انـد(. سـفیان ثـوری در 
تبصـره بـه ایـن گفتـۀ عـروه می گویـد: کار مسـلمانان هـم 
به سـامان و منظـم بـود تـا این که کسـانی همچـون ابوحنیفه 
در کوفـه و بتّـی در بصـره و ربیعه در مدینـه کارِ دین را تباه 
کردنـد، وقتـی بـه این آدم ها نـگاه می کنیم متوجه می شـویم 
کـه از پسـران اسـیر زناِن ملت هـای غیرعرب زاده شـده اند.« 
ایـن دو نکتـه )یکـی این کـه امـام ابوحنیفـه نسـِب فارسـی 
دارد و دیگـر آن کـه او بـه "رأی" اهمیـِت بیشـتری قایـل 
اسـت( دو عامـِل عمده یـی را تشـکیل می دهنـد کـه باعـث 

شـدند: دشـمناِن پُرشـماری بـرای ابوحنیفـه پیدا شـود و از 
سـوی دیگـر، در واکنـش بـه عملکـردِ خصـوم و مخالفان، 
هـواداراِن پروپاقرص متعصبـی هـم برای او فراهـم آید. این 
دو دسـته گِی حـاد در برابـر امـام ابوحنیفـه را می تـوان بـا 
توجـه بـه اوضـاع تاریخی یـی کـه بـر محیـط زیسـت امـام 
ابوحنیفـه حاکـم بـود، تفسـیر و داوری کـرد. ابوحنیفـه در 
محیطـی فعالیـت می کـرد کـه تنش آلـود بـود و فرقه هـا و 
نحله هـای فکـری و ایدیولوژی هـای سیاسـِی مختلفـی در 
در  شـدیدی  کشـمکش های  و  داشـتند  فعـال  آن حضـورِ 
آن جـا برقـرار بود و در سـاده ترین شـکل آن، ریاسـت طلبی 
و رسـیدن بـه صـدارت و پیشـوایی، رویه یـی معمـول بود. 
بـرای نمونـه، همین که شـاگردی اندکی اسـتعداد و نبوغ در 
خـود احسـاس می کـرد، حلقـۀ اسـتادش را تـرک می گفت 
و می  خواسـت خـودش حلقه یـی تشـکیل دهـد و بدیـن  
ترتیـب، غریـزۀ جاه طلبـی ِ خویش را اشـباع کنـد. واصل بن 
عطـاء، بنیان گـذار فرقـۀ معتزلـه، با اسـتادش حسـن بصری 
چنیـن کـرد و نیـز ابوحنیفـه هـم عیِن همیـن برخـورد را با 
اسـتادش، حمـاد بن ابی سـلیمان، انجـام داد وقتی که غریزۀ 
جاه طلبـی ، او را وادار کـرد کـه بـه تعبیـر خطیـب بغـدادی 
»ریاسـت را بـرای خـودش بخواهـد و حلقه یـی جداگانـه 
بـرای خـود پدیـد آورد«. رهبـر مذهبـی فقهـی یـا فرقه یـی 
کالمی، همیشـه از تشـنیع مخالفـان و تیر حسـِد کینه جویان 
در امـان نبـود به ویـژه آن کـه محیـط سیاسـی و اجتماعی یی 
کـه رهبـر مزبـور در آن بـه فعالیـت می پرداخـت، محیطـی 
را  نکتـه  ایـن  بـود.  عصبیت آمیـز  و  تنش آلـود  به شـدت 
به وضـوح می تـوان در اختـالف فقهـِی بنیادینـی کـه میـان 
سـرزمین حجـاز کـه عالمـان و فقیهانش در اسـتنباط احکام 
اساسـًا بـر قـرآن و سـنت تکیـه می کردنـد و معمـوالً منابع 
دیگـِر اسـتدالل و اجتهـاد را نادیـده می گرفتنـد و سـرزمین 
عـراق کـه بـه عقـل و رأی مجال بسـیاری می داد، مشـاهده 
کـرد. البتـه موضوعـی کـه مورخان کمتـر بـدان پرداخته اند، 
موضوع اختالف میان دو مدرسـه )مدرسـۀ کوفه و مدرسـۀ 
بصـره( در خود سـرزمین عراق اسـت. البتـه بعدها اختالف 
لغـوی )نحـوی و صرفـی( میان این دو مدرسـه به شـهرت 
رسـید و زبانـزد شـد، امـا پژوهش گـران معاصر - تـا جایی 
کـه مـا می دانیـم - به کشـمکش و نزاعی که بر سـر رهبرِی 
فقهـی در عـراق میـان ایـن دو مدرسـه صـورت گرفتـه، 
توجهـی نشـان نداده انـد. موفق مّکـی از اعمش کـه یکی از 
فقیهـان کوفـه اسـت، روایت کـرده که وی باری به یوسـف 
بـن خالـد الّسـمتی بصـری گفت: »شـاید تـو به ایـن گمان 
باشـی کـه مردمـان بصـره داناتـر از مردمـان کوفـه انـد. نـه 
هرگـز. سـوگند بـه پـرودگار کعبه و حـرم، آن چه تـو به آن 
گمانـی، درسـت نیسـت. آیا از بصره کسـی به جـز قصه گو 
یـا خواب گـزار یـا نوحه خـوان بـه ظهـور رسـیده اسـت. 

سـوگند بـه خـدا اگـر در کوفـه هیچ کـس از عرب نژادانش 
وجود نداشـته باشـد، حتا یکـی از موالی آن )کسـانی که به 
دسـت عربان مسـلمان شـده باشـند/ غالماِن آزاد شـده( هم 

این مسـایل را بیشـتر 
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از حسـن بصـری و ابـن سـیرین و قتـاده اعمـی و بتّـی و 
دیگـران کـه از بصـره ظهـور کرده انـد، می دانـد. اعمـش 
بـر مـن بسـیار خشـم گرفـت تـا جایـی که ترسـیدم کـه با 
عصایـی کـه در دسـت داشـت، مـرا بزنـد. سـپس بـه یکی 
از یارانـش گفـت: او را بـه انجمن نعمـان )ابوحنیفـه( ببر.«    
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، بسـیار طبیعـی اسـت کـه امـام 
ابوحنیفـه در دِل ایـن اختـالف و کشـمکش نشـو و نمـا 
می کنـد و دیدگاه هایـش را مطـرح می نمایـد و روزگاری 
برعهـده  را  کوفـه  کالمـِی  فقهـی-  مدرسـۀ  نماینده گـی 
کـه  کـرد  نخواهیـم  تعجـب  ایـن صـورت،  در  می گیـرد. 
اشـخاص پُرشـماری بـر وی طعـن زده اند و از او به شـدت 
انتقـاد کرده انـد، به حـدی کـه در صحـت ایمـاِن وی نیـز 
تشـکیک روا داشـته اند. بـا توجـه به ایـن اوضـاع و احوال، 
ایـن قصـه شـگفت زده نخواهیـم  یـا خوانـدِن  از شـنیدن 
شـد کـه روزی ابوحنیفـه بـر معسـر بـن کـدام و یارانـش 
می گذشـت، یکی از یاران معسـر گفت: »دشـمنان ابوحنیفه 
کینه خـواهِ  مخالفـان  از  تاریخـی،  منابـع  پرشـمارند«.  چـه 
ابوحنیفـه کسـانی همچـون ابـن ابـی لیلـی، قاضـی کوفـه، 
محمـد بـن نعمـان احـول مشـهور بـه "شـیطان الطـاق"، 
ربیـع، حاجـب درگاه منصـور خلیفـه، ابوالعباس طوسـی و 
عبـداهلل بـن شـبرمۀ را برشـمرده اند. پاره یـی از کتاب هایـی 
کـه بعدترهـا تألیـف شـده اند، دیدگاه هـای ایـن اشـخاص 
و جـز آن هـا را به خوبـی منعکـس کرده انـد. کتابـی بـه نـام 
»الکشـف والبیـان« کـه دیـدگاه اباضیـه، یکـی از نحله هـای 
فرقـۀ خـوارج را در مـورد ابوحنیفـه بازتـاب می دهد، یکی 
از شـدید اللحن ترین کتاب هـا در این بـاره اسـت و تشـنیع 
بسـیاری بـر ابوحنیفـه زده اسـت. مؤلـف کتـاب مزبـور، 
پیشـوایش  را هماننـد  »فرقـۀ حنفیـه«  القلهاتـی،  ابوسـعید 
گمـراه و گمراه کننـده می دانـد. دلیـل این رویکـرد تند روانۀ 
مؤلـِف مزبـور هـم ایـن  اسـت کـه ابوحنیفـه تقریبًا بـا همۀ 
منابـع  بـود.  ناسـازوار  و  مخالـف  خـوارج  دیدگاه هـای 
تاریخـی هـم چندیـن مناظرۀ علمـی ابوحنیفه با خـوارج را 
نقـل کرده انـد. قلهاتی می نویسـد: »بـه نظر ابوحنیفـه، گفتن 

بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم در نمـاز روا نیسـت و بسـم اهلل 
بخشـی از قـرآن نیسـت. نیـز او می گویـد، الحمد هلل )سـورۀ 
فاتحـه( را در نمـاز بـه فارسـی خوانـدن روا سـت. همچنین 
بـه نظـر او، تنهـا شـرمگاه عـورت اسـت و زن می توانـد در 
حالی کـه یک سـوم سـاقش برهنه اسـت نمـازش را ادا کند. 
نیـز بـه نظـر او، اگر از عـورت به انـدازۀ یک درهـم نمایان 

باشـد اشـکالی نـدارد و نمـاز روا سـت.«   
خطیـب بغـدادی یکـی از آدم هایی سـت کـه جـد و جهدی 
بلیـغ بـرای درهـم کوبیـدِن شـخصیِت ابوحنیفه به کار بسـته 
اسـت. او در تاریخـش، مهم تریـن کارهـای زشـتی کـه از 
فقیـه کوفـه نقـل شـده را گـردآوری کـرده که ایـن کار های 
زشـت و شـنیع، گاهـی متعلـق بـه »اصـول دیانـات« اسـت 
و زمانـی مربـوط بـه فـروع و مباحـث فقهـی. نیـز بغـدادی 
آدرس  بـه  کـه  زشـتی  حرف هـای  پراکنـده،  به صـورت 
ابوحنیفـه زده شـده را فراهـم آورده اسـت. ابـن جوزی این 
سـخنان پراکنـده را این گونه تقسـیم بندی کرده اسـت: »همۀ 
علمـا بـر طعـن و قـدح ابوحنیفـه همداسـتان شـده اند. امـا 
ایـن طعـن و لعن ها به سـه دسـته تقسـیم می شـوند: عده یی 
بـه جهت مسـایلی کـه مربوط بـه عقاید و کالم می شـود بر 
وی طعـن روا داشـته اند، گروهی دیگـر در روایت و حافظۀ 
آشـفته و ضعیفـش انتقـاد کرده انـد و جماعتـی دیگـر او را 
بـه ایـن جهـت مطعـون سـاخته اند کـه بـه رأی و عقـل در 
برابـر احادیـِث صحیـح اسـتناد کـرده اسـت.«   طبعـًا گروه 
نخسـت، ابوحنیفـه را کافـر دانسـته اند چـرا کـه در اصول و 
عقایـد، مرتکب اشـتباه و انحراف شـده اسـت. امـا آنانی که 
ضعـف در روایت گـری و آشـفته  گی حافظه اش را دسـتمایه 
قـرار داده انـد، اگرچـه ایمانـش را مخـدوش دانسـته اند امـا 
از مرتبـۀ ایمـان بیرونـش نبرده انـد. امـا گـروه سـوم، او را 
منحـرف از دیـن و بدعت گـذار شـماریده اند، اگرچـه حکم 
از  اگرچـه  بدعت گـذاری«  »اتهـام  نکرده انـد.  کفـرش  بـه 

»تجریـح« باالتـر اسـت امـا بـه درجـۀ تکفیر نمی رسـد. 

-1 الموفـق الّمکـي، مناقـب اإلمـام األعظم أبـي حنیفۀ، 
ج 2، صـص 101-102.

-1 محمـد بن سـعید القلهاتی، الکشـف والبیـان، تحقیق 
محمـد بن عبدالجلیل، سـالنامۀ دانشـگاه تونس، شـمارۀ 

18، 1980، ص 189.
-2 أبوالفـرج بـن الجـوزی، المنتظـم فـی تاریـخ األمم 
و  عطـا  عبدالقـادر  محمـد  تحقیـق   ،8 ج  والملـوک، 
مصطفـی عبدالقـادر عطـا، دارالکتـب العلمیـۀ، بیروت، 
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از داخـــل نظـــام بـــه رییـــس امنیـــت ملـــی 
ـــع  ـــه نف ـــام ب ـــل نظ ـــانی از داخ ـــه کس ـــد ک می گوی
دشـــمنان کار می کننـــد و حتـــا در برخـــی مـــوارد 
بـــرای آنـــان تســـهیالت الزم و مـــکان بودبـــاش 

تهیـــه می کننـــد.
ـــی  ـــداهلل حبیب ـــدی( عب ـــروز)۷ ج ـــنا دی ـــس س مجل
وزیـــر دفـــاع ملـــی، تـــاج محمـــد جاهـــد وزیـــر 
ــتانکزی رییـــس عمومـــی  ــه و معصـــوم سـ داخلـ
امنیـــت ملـــی را در پیونـــد بـــه نگرانی هـــای 
امنیتـــی در نقـــاط مختلـــف کشـــور فـــرا خوانـــده 

بـــود. 
معصـــوم ســـتانکزی رییـــس عمومـــی امنیـــت در 
ایـــن نشســـت گفـــت، کســـانی از داخـــل نظـــام 
بـــه نفـــع دشـــمن کار می کننـــد و کســـانی هـــم 
در جنـــگ روانـــی دشـــمن را یـــاری می رســـانند.
آقـــای ســـتانکزی تأکیـــد ورزیـــد تـــا زمانی کـــه 
ــای  ــی را در نیروهـ ــل بیرونـ ــوذ عوامـ ــو نفـ جلـ
ـــی  ـــته روان ـــات ناخواس ـــم و از تبلیغ ـــی نگیری امنیت
بـــه نفـــع دشـــمن خـــودداری نگـــردد، نمی شـــود 

ــل  ــن دلیـ ــه همیـ ــد. بـ ــروز شـ ــمن پیـ ــر دشـ بـ
بســـیاری از کشـــورها ضـــرورت نمی بیننـــد کـــه 
ـــا  ـــرا م ـــد زی ـــتخدام کنن ـــوس اس ـــتان جاس در افغانس
خـــود در بســـیاری مـــوارد معلومـــات کافـــی در 

ــم. ــرار می دهیـ ــان قـ ــار آنـ اختیـ
ـــی  ـــت افراط ـــک ذهنی ـــه ی ـــه این ک ـــاره ب ـــا اش او ب
ـــد، خاطـــر  ـــد می کن نســـل جـــوان افغانســـتان را تهدی
ـــردم  ـــه م ـــن و هم ـــا، متنفذی ـــه علم ـــرد ک ـــان ک نش
افغانســـتان بایـــد انگیـــزه جنـــگ را در کشـــور از 
بیـــن ببرنـــد و بـــه نســـل جـــوان بفهماننـــد کـــه 
ـــر  ـــه ب ـــت؛ بلک ـــاد نیس ـــور جه ـــگ در کش ـــه جن ادام
اســـاس منافـــع قدرت هـــای جهانـــی و منطقه یـــی 

ـــد. ـــی باش م
آقـــای ســـتانکزی بـــا اشـــاره بـــه حملـــه اخیـــر 
بـــاالی خانـــه میرولـــی نماینـــده مـــردم هلمنـــد 
ــات از  ــن عملیـ ــالن ایـ ــه پـ ــت کـ ــل گفـ در کابـ
ـــه یی در  ـــتی در مدرس ـــروه تروریس ـــک گ ـــوی ی س
ـــات در  ـــام جزئی ـــود؛ تم ـــده ب ـــب ش ـــتان ترتی پاکس
ـــا در  ـــرار داشـــت؛ ام ـــی کشـــور ق ـــت مل ـــار امنی اختی
ـــل  ـــات از داخ ـــهیل امکان ـــه تس ـــیر راه در نتیج مس
کشـــور چگونگـــی ادامـــه ایـــن برنامـــه در یـــک 
ـــمن  ـــت دش ـــبب موفقی ـــه س ـــد ک ـــم ش ـــه گ مرحل

گردیـــد.
او تأکیـــد ورزیـــد، افـــرادی هســـتند کـــه بـــرای 
تروریســـتان تســـهیالت ایجـــاد می کننـــد و بایـــد 
ایـــن تســـهیل کننده هـــا جـــزای شـــدیدتر از 

تررویســـتان داشـــته باشـــند.
ـــود  ـــخنان خ ـــی از س ـــی در بخش ـــت مل ـــس امنی ریی
بـــه اســـتراتژی جنـــگ در کشـــور اشـــاره کـــرد و 
ـــور در  ـــی در کش ـــع جنگ ـــتراتیژی جام ـــت، اس گف
ـــاس آن و  ـــر اس ـــه ب ـــت ک ـــدن اس ـــم ش ـــال تنظی ح
ـــن  ـــق ای ـــتان در تطبی ـــردم افغانس ـــه م ـــکاری هم هم
ــتراتیژی می تـــوان ثبـــات سیاســـی را کشـــور  اسـ

ـــرد. ـــن ک تأمی
آقـــای ســـتانکزی بیـــان داشـــت کـــه دموکراســـی 
یـــک چیـــز اســـت ولـــی منافـــع ملـــی چیـــزی 
ـــع  ـــان مناف ـــه آزادی بی ـــه بهان ـــد ب ـــه نبای ـــری ک دیگ

مـــردم افغانســـتان بـــه خطـــر انداختـــه شـــود.
بـــه گفتـــه وی، در راســـتای تطبیـــق اســـتراتیژی 
ختـــم جنـــگ در کشـــور بســـیج ملـــی ضـــرورت 
اســـت و همـــه سیاســـیون بایـــد از خـــوب و بـــد 

گفتـــن یکدیگـــر بپرهیزنـــد و در راســـتای منافـــع 
ملـــی حرکـــت کننـــد.

او تصریـــح کـــرد کـــه بـــرای تقویـــت نهادهـــا در 
ـــه  ـــویم ک ـــق ش ـــر موف ـــان دارد و اگ ـــور کار جری کش
ـــم  ـــه وجـــود آوری ـــی ب در افغانســـتان سیســـتمی خوب
ــد  ــم می توانـ ــف هـ ــراد ضعیـ ــورت افـ در آن صـ

ـــد. ـــام دهن ـــتی را انج ـــور کار درس ـــرای کش ب
افترا علیه ارتش

در ایـــن حـــال، وزیـــر دفـــاع ملـــی کشـــور 
می گویـــد کـــه نیروهـــای امنیتـــی یـــک قـــدم از 
ـــیده  ـــب نکش ـــد عق ـــت هلمن ـــه والی ـــوالی مارج ولس
و گزارش هـــا در ایـــن مـــورد دروغ محـــض و 

یـــک افتـــرا علیـــه ارتـــش اســـت.
ـــه  ـــد ب ـــاع کشـــور در پیون ـــر دف ـــی وزی ـــداهلل حبیب عب
نگرانی هـــا در مـــورد خـــروج نیروهـــای امنیتـــی 
ــوالی مارجـــه هلمنـــد و واگـــذاری ایـــن  از ولسـ
ـــت:  ـــان گف ـــتی طالب ـــروه تروریس ـــه گ ـــوالی ب ولس
ـــرون نشـــده  ـــی بی ـــچ نیروی "از ولســـوالی مارجـــه هی
اســـت؛ رســـانه ها در ایـــن مـــورد افتـــرا می کننـــد 
و کســـانی کـــه بـــر ارتـــش افتـــرا می بندنـــد 
بایـــد محاکمـــه شـــوند؛ آیـــا رســـانه ها جاســـوس 
ــای  ــن گزارش هـ ــن چنیـ ــه ایـ ــد کـ ــی انـ بیرونـ

ــد؟". ــر می کننـ ــتی را منتشـ نادرسـ
ـــذاری  ـــه واگ ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــای حبیب آق
ـــان  ـــتی طالب ـــروه تروریس ـــه گ ـــه ب ـــوالی مارج ولس
ـــه  ـــه مارج ـــزود، تخلی ـــت اف ـــض اس ـــک دروغ مح ی
ـــت  ـــش اس ـــه ارت ـــر علی ـــمن ب ـــی دش ـــگ روان جن
ــای  ــر نیروهـ ــانی از داخـــل در برابـ و نبایـــد کسـ
ـــای  ـــرد و نیروه ـــهم گی ـــگ س ـــن جن ـــی در ای امنیت
امنیتـــی و دفاعـــی کـــه تنهـــا دســـت آورد ملـــی 

ـــود. ـــظ ش ـــد حف ـــت، بای اس
ــه  ــت کـ ــود داشـ ــایعاتی وجـ ــن، شـ پیـــش از ایـ
ــوالی  ــتقر در ولسـ ــی مسـ ــای امنیتـ ــا نیروهـ گویـ
ـــه  ـــد ک ـــه ان ـــتور گرفت ـــز دس ـــد از مرک ـــه هلمن مارج

ایـــن ولســـوالی را تخلیـــه کننـــد.
ـــود،  ـــخنان خ ـــی از س ـــی در بخش ـــاع مل ـــر دف وزی
ـــزود  ـــح داد و اف ـــش را توضی ـــتانی ارت ـــه زمس برنام
ـــا  ـــدازی عملیات ه ـــه راه ان ـــه، ب ـــن برنام ـــه در ای ک
ـــت  ـــاط در دس ـــظ نق ـــور، حف ـــاط کش ـــی نق در برخ
ـــه  ـــمن، توج ـــز دش ـــازی تمرک ـــل س ـــته و مخت داش

ـــت. ـــده اس ـــتر ش بیش
ـــای  ـــرای احی ـــتان ب ـــل زمس ـــه وی، در فص ـــه گفت ب
ــت  ــاد، تقویـ ــا فسـ ــارزه بـ ــش، مبـ ــاره ارتـ دوبـ
سیســـتم هـــای اســـتخباراتی و ارزیابـــی و رفـــع 
ـــا در  ـــده ت ـــزی ش ـــه ری ـــی برنام ـــکالت مدیریت مش
ـــی  ـــایکل دوران ـــک س ـــظ ی ـــا حف ـــی ب ـــل جنگ فص
ـــر دشـــمن  ـــده ای را ب ـــات کوبن ـــد ضرب ـــش بتوانن ارت

وارد کننـــد.
آقـــای حبیبـــی تصریـــح کـــرد کـــه وزارت دفـــاع 
ـــاله  ـــار س ـــه چه ـــک برنام ـــی در نظـــر دارد طـــی ی مل
ــای  ــهای هوایـــی، قـــوای خـــاص و نیروهـ بخشـ
ــتر  ــت بیشـ ــجام و تقویـ ــش را انسـ ــی ارتـ زمینـ

نمایـــد.
ـــخن  ـــش س ـــاد در ارت ـــا فس ـــع ب ـــارزه قاط او از مب
گفـــت و تأکیـــد ورزیـــد: "یـــک افغانـــی فســـاد 
ــاد در  ــازه فسـ نکرده ایـــم و بـــه کســـی هـــم اجـ
ــاد  ــودم فسـ ــی خـ ــم؛ وقتـ ــا را نمی دهـ قراردادهـ
ــاد  ــد فسـ ــم نمی توانـ ــری هـ ــی دیگـ ــم کسـ نکنـ
کنـــد؛ اگـــر در یـــک مـــورد کســـی را در برابـــر 
ـــید  ـــته باش ـــناد داش ـــم و اس ـــرده باش ـــرر ک ـــول مق پ

حاضـــرم اعدامـــم کنیـــد".
اصالحات در پولیس

ـــی  ـــز برخ ـــه نی ـــر داخل ـــد وزی ـــد جاه ـــاج محم ت
پولیـــس  پاییـــن  قدمه هـــای  در  را  ضعف هـــا 
ـــأت  ـــه هی ـــرد ک ـــد ک ـــا تاکی ـــرد، ام ـــور می پذی کش
ــکالت در  ــالح مشـ ــت اصـ ــی جهـ ــا صالحیتـ بـ

سراســـر کشـــور توظیـــف شـــده اســـت.
ــماری از  ــه شـ ــد کـ ــادآور شـ ــد یـ ــای جاهـ آقـ
فرماندهانـــی را کـــه بـــه ضعـــف مدیریـــت، 
ســـهل انگاری و فســـاد متهـــم انـــد؛ برکنـــار، 
ـــت.  ـــرده اس ـــی ک ـــارنوالی معرف ـــه س ـــا ب ـــل و ی تبدی
ـــر  ـــی خاط ـــس مل ـــکیالت پولی ـــورد تش ـــد در م جاه
نشـــان کـــرد کـــه ســـقف تشـــکیالت بـــه هیـــچ 
وجـــه قابـــل تغییـــر نیســـت؛  امـــا کمبودی هـــای 
ـــی  ـــس محل ـــعه پولی ـــق توس ـــی از طری ـــس مل پولی
ـــته،  ـــی داش ـــی در پ ـــه خوب ـــه وی، نتیج ـــه گفت ـــه ب ک

ـــود. ـــی ش ـــوع م مرف
او همچنـــان یـــاد آور شـــد کـــه تأمیـــن امنیـــت 
شـــاهراه و راه بیـــن والیـــات و ولســـوالی هـــا از 

اولویـــت هـــای پولیـــس ملـــی مـــی باشـــد.
و  معلـــوالن  مشـــکالت  بـــه  رســـیده گی 
ـــر  ـــی از دیگ ـــای امنیت ـــهدای نیروه ـــای ش خانواده ه
ـــه آن  ـــی ب ـــای امنیت ـــه مقام ه ـــد ک ـــی بودن موضوعات

تأکیـــد ورزیدنـــد.
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بیـا هـم لـه طالبانـو رسه د روسـیې او ایـران د اړیکـو پـه اړه 

څرګندونـې، خـو دا ځل د افغانسـتان د مي امنیت سـاکار 

وايـي، لـه دغـو اړیکـو څخـه بایـد د سـولې د ټینګښـت پـه 

هـدف ګټـه پورتـه يش نـه د جګـړې د دوام لپـاره.

د افغانسـتان د مـي امنیـت سـاکار محمـد حنیـف امتـر 

ټینـګار کـوي چـې مسـکو او تهـران لـه طالبانـو رسه اړیکې 

لـري خـو زیاتوي چـې له دغـو اړیکـو څخه بایـد د جګړې 

پـر ضـد او د سـولې د ټینګښـت لپـاره ګټـه واخيسـتل يش.

ښـاغي امتـر ازادي راډیـو رسه پـه یـوې ځانګـړې مرکه کې 

وویـل، د ترورېـزم ضـد جګړه کـې اصـل بایـد د دولتونو تر 

منـځ اړیکـې اويس څـو د ده پـه خـره دغـه جګـړه بریالـۍ 

يش.

ښاغي امتر زیاته کړه:

"کـه جګـړه لـه داعش، طالبانـو او یا هـم نـورو ترهګرو رسه 

ده، د دغـې جګـړې پـه اړه بایـد د افغانسـتان لـه دولـت رسه 

همـکاري ويش. دوهـم دا چـې لـه طالبانـو او یـا هـم نورو 

ډلـو رسه اړیکـې چـې د سـولې پـه هـدف نـه وي زمـوږ لـه 

نظـره ناجایـزه او پـه کـې دوسـتي نه لیـدل کېږي."

دغـه څرګندونـې داسـې مهـال مطـرح کېـږي چـې پـه دې 

وروسـتیو کـې پـه افغانسـتان کـې د داعـش د فعالیتونـو پـه 

اړه د روسـیې او ایـران د اندېښـنو او د دغـې ډلـې پـر ضد له 

طالبانـو رسه د یـادو هېوادونـو د اړیکـو پـه تـړاو څرګندونې 

. ي کېږ

کـه څـه هم ایران په مشـخصه توګه لـه طالبانـو رسه د اړیکو 

پـه اړه څـه نه دي ویـي خـو رويس چارواکو لـه طالبانو رسه 

خپلـې اړیکې تائیـد کړې دي.

مسـکو او تهـران لـه طالبانـو رسه ولـې اړیکـې نیـويل؟ ایـا 

د وسـله والو مخالفـو ډلـو پـه ځانګـړي توګـه د داعـش پـر 

وړانـدې د افغانسـتان اقدامـات قانـع کوونکـي نـه وو او کـه 

نـور هدفونـه موجـود دي؟

ښـاغلی امتـر د دغو پوښـتنو پـه ځواب کې وايـي، د نړۍ په 

کچـه سـیايس بدلونونـو د افغانسـتان پـر وضعیت هـم اغېز 

دی. کړی 

نوموړی وايي:

"پـه تأسـف رسه مـوږ ګـورو کله چـې سیاسـتونه تغییر کوي 

پـر مـوږ یـې اغېـز ښـه نـه وي، ځکـه مـوږ د ترورېـزم ضـد 

مبـارزه کـې مرکـزي رول لـرو. لـه دې املـه مـوږ هڅـه کوو 

چـې د ترورېـزم پـر ضـد پخـوا کومه اجـاع رامنځته شـوې 

پـر وړانـدې  ترورېـزم  د  ټـول  او  نـه يش  له منځـه والړه  وه، 

واحـد دریـځ ولرو."

دغـې موضـوع د افغانسـتان سـیايس کړیـو تـر منـځ جـدي 

اندېښـنې راپـارويل، د افغانسـتان مـي شـورا او حکومتـي 

چارواکـو تـل دا ویـي چـې لـه ترورېسـتي ډلـو رسه د ځینو 

هېوادونـو اړیکـې د سـیمې پـه ګټـه نه دي.

خـو لـه وسـله والو طالبانـو رسه د یـو شـمېر هېوادونـو پـه 

پایلـې  بـه څـه  اړیکـې  ایـران  او  ځانګـړي ډول د روسـیې 

ولـري؟

د سـیايس چارو شـنونکي سـید رحیم سـتار د دغې پوښتنې 

پـه ځواب کـې وویل:

"کومـه مداخلـه چې په افغانسـتان کې د ایرانیانو او روسـانو 

لـه لـوري محسـوس کېـږي د سـیمې، طالبانـو او افغانانـو 

لپـاره هېـڅ خیـر نه لـري، دا یـو خطرنـاک عمـل دی او د 

راتلونکـي لپـاره بـه دغـه سـیمه نوره هـم وسـوځوي، خلک 

بـه کډوالـۍ تـه اړ کـړي او مصیبتونه بـه الهم زیـات يش."

د  کـې  مبـارزه  ضـد  ترورېـزم  د  وايـي،  چارواکـي  افغـان 

همـکارۍ ښـې نښـې شـته او هیله مند دي چې پـه دې برخه 

کـې بـه پـه بنسـټیزه توګـه همـکاري رامنځتـه يش.

چـې  کـوي  ټینـګار  سـاکار  امنیـت  مـي  د  افغانسـتان  د 

افغانسـتان د خپـل حریـم څخـه د دفـاع او مصونیـت لپـاره 

چمتـو دی او دغـه مکلفیت یـې پـه ښـه توګـه درک کـړی او 

یې. کـوي  تـررسه 

معصوم ستانکزی:

جـلو نفوذی هـا را نگیـریم 
پیـروز نمی شویـم!

حنیف اتمر:
 مسکو او تهران دې طالبانو رسه 
اړیکې سولې ته وکاروي نه جنګ
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ورزش

تسلیحات  دالر  میلیارد  فروش 4۰  با  امریکا  داد،  گاردین گزارش  روزنامۀ 
در سال 2۰15 )سال گذشته میالدی(، جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین 
صادرکنندۀ جنگ افزار در جهان حفظ کرد و فرانسه با 15 میلیارد صدور 

سالح در این سال در جایگاه دوم قرار داشت.
کتاب خانۀ  تحقیقاتی  مرکز  گزارش  بر  استناد  با  دیروز  انگلیسی  روزنامۀ 
سال  در  تسلیحات  فروش  که  است  حالی  در  این  نوشت:  امریکا  کنگرۀ 
2۰15 در جهان نسبت به سال پیش از آن اندکی کاهش داشت و از 89 

میلیارد دالر در سال 2۰14، به 8۰ میلیارد دالر رسید.
فروش  دالری  میلیارد   4۰ سهم  افزود:  خود  گزارش  ادامۀ  در  گاردین 
تسلیحاتی امریکا در این بازار تقریبًا برابر نیمی از همه توافقات تسلیحاتی 
در سال 2۰15 است و بیش از دو برابر سفارش های ثبت شده توسط فرانسه، 
دالر تسلیحات  میلیارد  این سال 15  فرانسه در  نزدیک ترین رقیبش است. 
فروخت و امریکا و فرانسه سهم خود را در این بازار به ترتیب حدود چهار 

و 9 میلیارد دالر افزایش دادند.
روسیه در این سال کاهشی جزیی در سفارش های تسلیحاتی داشت و از 
11.2 میلیارد دالر در سال 2۰14، به 11.1 میلیارد دالر در سال 2۰15 رسید 
و فروش تسلیحاتی چین به شش میلیارد دالر رسید که دو برابر برآوردهای 

قبلی است.
از  قبل  امریکا در سال 2۰1۶ عمدتًا در راستای سال  صادرات تسلیحاتی 

آن است.
پنتاگون که مدیریت  به  امنیتی دفاعی )DSCA( وابسته  آژانس همکاری 
فروش خارجی اسلحۀ امریکا را برعهده دارد، ماه گذشته اعالم کرد که این 
کشور در سال 2۰1۶ میالدی، 33.۶ میلیارد دالر جنگ افزار خواهد فروخت. 
این رقم شامل قراردادهای مربوط به فروش جت های جنگنده به کویت، 

قطر و بحرین به ارزش ۷ میلیارد دالر نمی شود.
برای  قراردادی  سالح های  »انتقال  به  موسوم   2۰15 سال  تحقیقات  در 
که  شد  حاصل  نتیجه  این   »2۰15 تا   2۰۰8 توسعه  حال  در  کشورهای 
کشورهای در حال توسعه هم چنان بزرگ ترین خریداران تسلیحاتی هستند.
قطر بزرگ ترین خریدار سالح در سال 2۰15 بود و قراردادهایی را به ارزش 
بیش از 1۷ میلیارد دالر امضا کرد. مصر نیز با خرید تقریبًا 12 میلیارد دالر 
سالح موافقت کرد و عربستان در این سال بیش از هشت میلیارد دالر صرف 

خرید تسلیحاتی کرد.
سایر خریداران اصلی جنگ افزار در سال 2۰15، کوریای جنوبی، پاکستان، 
اسرائیل، امارات و عراق بوده اند. به گفتۀ تهیه کننده گان این گزارش، کاهش 

ُکلی خرید تسلیحاتی ناشی از افت وضع اقتصادی در جهان است.
تسلیحاتی  که سفارش های جدید  بوده  نه تنها در صدر کشورهایی  امریکا 
گرفته اند، بلکه تقریبًا 3۷ درصد از همه تحویل تسلیحات در جهان را به 

ارزش 1۷ میلیارد دالر در اختیار داشته است.
روسیه در سال 2۰15 از نظر تحویل سالح به ارزش ۷.2 میلیارد دالر در 
رتبۀ دوم قرار گرفت. افزایش سفارش تسلیحات در فرانسه عمدتًا به دلیل 
بوده  ناو  و  رزمی  هواپیماهای  انتقال  برای  با مصر  این کشور  قراردادهای 
است. به دنبال بحران اوکراین دو قرارداد فروش کشتی به روسیه لغو و به 

مصر فروخته شد.
نتایج تحقیقات جدید گزارش نوامبر گذشته را تایید می کند که در آن آمده 
بود، دولت اوباما بیش از 2۷8 میلیارد فروش تسلیحات خارجی را در هشت 
سال دوران ریاست جمهوری اش تصویب کرده که دو برابر مجموعۀ فروش 
تسلیحات در دولت »جورج بوش« به ارزش 128.۶ میلیارد دالر بوده است.

و  بوده  خاورمیانه  کشورهای  با   2۰15 سال  تسلیحاتی  قراردادهای  بیشتر 
عربستان سفارش هایی به ارزش بیش از 115 میلیارد دالربه تولید کننده گان 

امریکایی داشته است.
این سالح شامل جت های جنگنده اف 15، بالگردهای آپاچه، بالگردهای 
بوده  موشک  و  بمب  زرهی،  ابزارهای  موشک،  رهگیرهای  هاوک،  بلک 
است. نشریۀ امریکایی دیفنس وان به تازه گی براورد کرد که دولت کنونی 
امریکا از زمان جنگ جهانی دوم بیش از هردولت دیگری قرارداد تسلیحاتی 

داشته است.

مقام هــای امنیتــی غــرب ُهشــدار دادنــد، گــروه  تروریســتی داعــش ممکــن 
ــدف  ــا ه ــان ب ــران و پناهجوی ــی مهاج ــوی ذهن ــرای شست وش ــت ب اس

ــد. ــالش کن انجــام حمــالت تروریســتی ت
ــر  ــه "فرونتکــس" ب ــی موســوم ب ــرزی و گشــت ســاحلی اروپای ــس م آژان
لــزوم آماده بــاش اروپــا بــرای رویارویــی بــا خطــرات بالقــوه تأکیــد کــرد.
آمــوزش  بــرای  داعــش  مخفیانــۀ  تحــرکات  دربــارۀ  نگرانی هایــی 
شــبه نظامیانی از میــان خیــل گســتردۀ مردمــی کــه از جنــگ، گرســنه گی و 

فقــر گریخته انــد، وجــود دارد.
فابریــس لگــری، مدیــر اجرایــی آژانــس فرونتکــس گفــت: برخــی از مــردم 
ــا از  ســوی تروریســت های  ــه اتحادیــۀ اروپ ممکــن اســت پــس از ورود ب
داعــش رادیکالــی شــده و یــا مــورد اســتفادۀ تروریســت ها قــرار بگیرنــد.

ــر  ــم ب ــا ه ــۀ اروپ ــون اتحادی ــرای قان ــس اج ــل، آژان ــزارش یوروپ ــک گ ی
ــن  ــدار داد. در ای ــی ُهش ــر افراط گرای ــران در براب ــودن مهاج ــیب پذیر ب آس
ــی را  ــران مهاجرت ــه بح ــت ک ــش اس ــع داع ــه نف ــت: ب ــده اس ــزارش آم گ
ــد و بخشــی از  ــا را دو دســته کن ــۀ اروپ ــا ســاکنان اتحادی ــد ت شــعله ور کن
ــای  ــه کمپ ه ــوذی ب ــی نف ــوراند. ورود عده ی ــان بش ــه پناهجوی آن را علی

ــت. ــن اس ــم ممک ــو ه ــای پناهج ــایر گروه ه ــران و س مهاج

خالـده پوپلـزی، سرپرسـت تیم ملـی فوتبال بانـوان افغانسـتان با بیان 
این کـه تغییـرات زیادی در تیـم ملی فوتبـال دختران افغانسـتان ایجاد 
شـده اسـت، گفـت: با تکیه بـر این تغییـرات مثبت و برای درخشـش 

در رقابت هـای فوتبـال قهرمانـی جنوب آسـیا، راهی هند شـدیم.
تیـم ملی فوتبـال زنان افغانسـتان در چهارمیـن دور رقابت های فوتبال 
قهرمانـی جنوب آسـیا شـرکت و دیروز در نخسـتین دیـدارش در این 

مسـابقات، مقابل میزبـان رقابت ها، هند ایسـتاد.
تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان در حالـی پـا بـه ایـن رقابت هـا 
بـا اسـتخدام یـک سـرمربی  بـرای نخسـتین بار  گذاشـته اسـت کـه 
خارجـی و بـا حضـور بازیکنـان جدیـد کـه از کشـورهای مختلـف 

اروپایـی و امریکایـی بـه تیـم ملـی دعـوت شـده اند.
پوپلـزی امیـدوار اسـت کـه بتوانـد تیـم ملـی فوتبـال زنان افغانسـتان 
برخـالف سـه دورۀ گذشـته، درخشـش خوبـی در چهارمیـن دورۀ 

رقابت هـای جنـوب آسـیا داشـته باشـد.
تیـم ملـی فوتبـال زنـان افغانسـتان طـی سـه دورۀ اخیر ایـن رقابت ها 
نتایـج مطلوبـی کسـب نکـرده اسـت و در 2 دوره به صورت مسـتقیم 

از دور گروهـی کنـار رفته اسـت.
در سـال 2۰12 تنهـا افغانسـتان راهـی مرحلـۀ نیمه نهایـی شـد، امـا 

نتوانسـت جـواز حضـور در دیـدار نهایـی را کسـب کنـد.
حـاال فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان ابـراز امیـدواری می کنـد کـه بـا 
سـرمربی جدیـدش بتوانـد همانند تیم ملـی فوتبال مردان کـه همواره 
در رقابت هـای جنـوب آسـیا مدعـی بـوده اسـت، حرف هایـی بـرای 

گفتن داشـته باشـد.
تیـم ملـی زنان افغانسـتان در این مسـابقات که در ایالت »شـلیگوری« 
هنـد برگـزار می شـود، در گـروه دوم بـا تیم های هند و بنـگالدش هم 

گروه اسـت.
نخسـتین دیدار افغانسـتان دیروز 2۷ سـپتامبر در مقابـل هند و آخرین 
دیـدارش در مرحلـۀ گروهی در تاریخ 29 سـپتامبر در مقابل بنگالدش 

برگزار خواهد شـد.
افغانسـتان بـرای صعـود بـه مرحلـۀ بعـدی نیاز اساسـی بـرای توقف 
میزبـان ایـن مسـابقات دارد. مسـابقه سـختی که در گام نخسـت برای 
تیـم »کلـی لیدنسـی« مربـی امریکایـی تیـم فوتبـال زنـان افغانسـتان 

برگـزار خواهد شـد.

امریکا در 2015 نیز بزرگ ترین 
صادرکنندۀ جنگ افزار جهان بود

هُشـدار آژانـس مرزی اروپـا 
نسبت به پناهجویان

پوپلزی:

آمادۀ درخشش »فوتبال قهرمانی 
جنوب آسیا« هستیم

محمد حسین سید

مادر جمیل
ایثار یك زن در دفاع از سریچه

اگـر روزی قصـۀ ایـن زن)مـادر جمیـل( را بنویسـند، کمتـر 
کسـی بـاور خواهد کـرد که »احمدشـاه مسـعود« آن روز یکی از شـدیدترین 
جنگ های سـال 13۶1 هجری شمسـی را پشـت سـر می گذاشـت کـه بعد از 
فتـح تپـۀ مهم »سـریچه« بر سـر تصاحـب آن جریان داشـت. عصـر روز بود. 
تنـور جنـگ، به سردشـدن نزدیک می شـد، اما غبـار جنگ هنوز فرو ننشسـته 
بـود. توپ هـای ثقیـِل دشـمن بعـد از هرچنـد دقیقه بـا صـدای گوش خراش 
منفجـر می شـد و قریـه را می لرزانـد. چنـد روز بود کـه دو نفر طبـق معمول، 
بایـد از پـل »خانیـز« می گذشـت و به خاطـر آوردن غذا بـه درون ده، نزد مادر 

می رفت. جمیـل 
خسـته گی طـول روز و انداخـت سـالح ثقیـل، داوطلب شـدن بچه هـا را مانع 
می شـد. مـن ناگزیـر داوطلـب شـدم و بـا جمیـل بـه راه افتادیـم، او مو هـای 
طالیـی و انـدام بلنـد مـوزون داشـت و دو تسـمۀ سرشـانه یی قهوه یی رنـگ، 
از بـاالی شـانه هایش بـه کمربنـِد پهـن روسـی اش پیوسـته بود. این بـه جوان 
هـژده سـاله یی ماننـد او، اسـتایل بـه حسـاب می رفـت. ریش هـای خرمایـی 
صـورت اش  قهوه یی رنـِگ  ریـِز  بسـیار  خال هـای  بـا  نورسـته اش  رنـِگ 

همخوانـی داشـت. او همصنفـی دورۀ ابتدایـی مـا بـود.
ده، سـیمای جنـگ زده داشـت. گـرد و غبـار و بـوی بـاروت در فضـا پهـن 
بـود و گاهـی شـاخه های شکسـته روی هـم افتـادۀ درختـان، راه مـا را سـد 
می کـرد. بـا سبک شـدن آتـش، زنـان و مـردان بـا کودکان شـان، بـا سـیمای 
وحشـت زده، مخالـف مسـیر مـا می گریختنـد. زنـان چیز هـای شـبیه بـه نالـه 
می گفتنـد و یـا بـا دعـا و نـام خـدا زیـر لـب، از کنـار مـا می گذشـتند. در 
سـردابه، سـر راه، شـش نفـر از یـک خانـواده کشـته شـده بودنـد که مـادر و 
پنـج طفـل بودنـد. باالخـره بعـد از مدتـی کـه نمی دانـم چـه فاصلـه را طـی 
کردیـم، بـه کنار مسـجد رسـیدیم. بـاور کردنـی نبود... مـادر جمیـل در پیش 
مسـجد خانیـز، پائین تـر از خانۀ شـان، بـاالی شـاخۀ سـتبر تـوت کـه بـه اثـر 
انفجـار غلطیـده بـود، نشسـته و نوش پیـاز پوسـت می کـرد. گفتم: "مـادر چه 
می کنـی؟ بی توجـه بـه حـرف مـن گفـت: "بچیـم غذای تـان تیـار اسـت. در 
درون شـوربا و دال نخـود انداختـه ام، امـا به خاطـر آتـش دوامدار نتوانسـتم به 

قـدر کافـی پیـاز تـازه و سـبزی از زمیـن بچینم."
ایـن جـواب نه تنهـا حـاال، بلکـه در آن وقـت نیـز کـه مـا در شـور جوانـی و 
انگیـزۀ دینـی، همچـون مرغ افسـانوی سـمندر در آتـش زنده گـی می کردیم، 
غیرعـادی می نمـود. او زنـی بـا اسـتخوان بندی قـوی و اندکـی فربـه بـود و 
چهـرۀ محکـم اش بـرای یـک هیکل تـراش می توانسـت الهام بخـِش تندیـس 

مـادر وطن باشـد.
مـن و جمیـل بـاالی شـاخه افتـاده درخـت نشسـتیم و انتظـار کشـیدیم تا که 
مادرش شـوربا را در قروانه پشـتی عسـکری )که سـبز رنگ اسـت. به شـکل 
ترمـوز بـزرگ سـاخته شـده اسـت و بندهایی بـرای انداختـن به شـانه دارد( 
آورد. آن را بـه پشـت جمیـل کرد و من نان خشـک و سـبزی را زیر بغل زدم 
و بـه قرارگاه مـان بـر گشـتیم. وقتی بـه خانۀ کاکا شـفاعت که قـرارگاه ما بود، 

رسـیدیم، شـوربا اندکـی ریخته و پشـت جمپر جمیـل را چرب کـرده بود.
یـک روز دیگـر، چنـد نفر به شـمول بابه ظاهـر - گلنور- رسـتم و جمیل در 
زیـر یـک درخـت، لـب جـوی نزدیک خانه، مشـغول قصـه و شـوخی بودیم 
کـه مایـن هـاوان در کنـار ما منفجـر شـد و فاصله بین مـا و نقطه یـی انفجار، 
تنهـا عـرض جـوی بـود. در این میان، سـه نفـر از پنـج نفر زخمی شـدند که 
یکـی از آنـان جمیـل بود که از ناحیۀ سـر کمـی جراحت برداشـته بود، خون 
یـک طـرف رویش را پوشـانیده بـود و از بنا گوش و زنخـش می چکید. مادر 
جمیـل از بـاالی تخـت بـام قـرارگاه مـا را تماشـا می کـرد و با حالـت عادی 
و لحـن آرام جمیـل را صـدا زد: "جمیـل، بچیـم بیـا کـه زخمته بسـته کنم و 
رویتـه بشـویم." همـه آنچـه که چشـم دید من از آن مـادر اعجوبه به حسـاب 
مـی رود، همیـن انـدازه اسـت. زیـرا بـه زودی روزی رسـید کـه قطعـۀ مـا به 
قوماندانـی قومانـدان عظیـم تبدیل شـد و قـاری کمال الدین و قطعـۀ متحرک، 
جـای مـا را گرفت. از دوسـتانم شـنیدم که بعدأ موقعیت  قرارگاه افشـاه شـد 
و بـاران خمپـاره، خانـۀ گلی کاکا شـفاعت را که از چوب های نازک پوشـیده 

شـده بـود، در هم کوبیـد. خواهر جمیل نیز شـهید شـد.
می کـرد،  همـکاری  آشـپزی  در  مـادر جمیـل  بـا  کـه  شـفاعت  کاکا  خانـم 
هـم شـهید شـد. امـا مـادر، قـرارگاه را تـرک نکـرد. او بچه هایـی را کـه در 
جنگ هـا آب دیـده نبودنـد، تشـجیع می کـرد، تـا این که یـک روز شـدیدترین 
حملـۀ دشـمن به خاطـر تصـرف سـریچه صـورت گرفـت. در قطعـۀ قـاری 
کمال الدیـن کـه عده یـی جوان هـای ناپختـه شـامل بودنـد، پراگنده گـی رخ 
داد. مـادر جمیـل ماشـین دار پیـکا را به دسـت پسـرش داد و بـه )سـیاه گلی( 
نقطه یـی کـه محـل مناسـب برای آتـش حمایه یی افـراد خودی بود و همیشـه 
از آن جـا بـاالی دشـمن آتـش می کردیـم، فرسـتاد. دشـمن موفق به پیشـروی 
نشـد. امـا آخریـن روز زنده گـی جمیـل وقتی بـود که چاشـتگاه نـزد خانواده 
بازگشـته بـود و یـک گلولـۀ هـاوان در مقابـل او منفجر شـده بـود، گفتند: او 
کـه بدنـش را چره هـای بی شـمار سوراخ-سـوراخ کـرده بـود، از درد به خود 
می پیچیـد. بابـه شـاه نقل کـرد که قبل از شـهادت بـه مادرش دلـداری می داد 
و می گفـت: "مـن دعـا کـرده بـودم کـه در راه خـدا سوراخ-سـوراخ شـده و 
شـهید شـوم و اکنـون دعایـم بـه اجابـت رسـیده اسـت، چنان شـد کـه آرزو 

بـودم." کرده 
چنـد روز بعـد مـادر جمیـل کـه دیگـر چیـز برایـش باقـی نمانـده بـود، بـه 
اصـرار مجاهدیـن، بـا انـدوه بـزرگ و صبـر جمیل یـک مؤمن بـه درۀ عبداهلل 
خیـل کوچیـده بـود. بـاری زمانـی کـه حکومـت مجاهدیـن در کابل مسـتقر 
بودنـد، بـرادر کوچـک جمیـل را دیـدم کـه بـه جوانـی رسـیده بـود و با یک 
ارابـه )کراچـی( در بـازار بارکشـی می کـرد. او گفـت کـه در خواجـه بغـرا 
خانـه دارنـد. روز دیگـر خبر شـدم بـرای مادر جمیـل، به مناسـبت روز مادر، 

جایزه یـی در غیابـش بخشـیده بودنـد.

فیـسبـوک نـــامــه
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مترجم: روزبه آرش
رییـس جمهـوری منتخـب، دونالـد ترامـپ تیـم امنیتی 
خـود را مشـخص کـرده و آنهـا را بـه کنـکاش در مورد 
مسـائل عمده سیاسـت خارجی گماشـته اسـت. روشن 
اسـت کـه ترامپ با نمایشـی کـم فـروغ از اطالعاتی که 
مـی توانـد ارائه دهـد، کار خود را آغاز مـی کند. ترامپ 
ماننـد بسـیاری از روسـای جمهـور بـدون تجربـه قبلی 
در سـطوح ملـی، نمـی دانـد کـه چـه چیـزی در زمینـه 

اطالعاتـی در انتظار او اسـت.
ترامـپ و نزدیـک تریـن مشـاوران او از هـم اکنون عدم 
عالقـه خـود بـه اطالعـات معمـول آمـاده شـده بـرای 
مراسـم تحلیـف را نشـان داده و تحقیـر آشـکاری بـه 
یافتـه هـای اطالعاتـی نشـان می دهنـد. ترامپ بـا مدیر 
فعلی سـازمان اطالعـات ملی مالقات نکرده و کسـی را 
نیـز از جانـب خـود بـرای چنیـن مالقاتی مامـور نکرده 
اسـت. او مایـکل فلیـن را در سـمت مشـاور امنیت ملی 
برگزیـده کسـی که بـه اختالف عقیده گسـترده با آژانس 
اطالعـات دفاعـی مشـهور اسـت و از موقعیـت خود به 
عنـوان مدیـر ایـن آژانس بـه دلیـل مشـکالت مدیریتی 
تحمیـل  بـرای  را  خـود  گرایـش  فلیـن  شـد.  برکنـار 
عقایـد بـدون پشـتوانه واقعـی، در مـورد مسـائلی مانند 
اسـالم سیاسـی نشـان داده اسـت. بنـا بـه گـزارش هـا، 
هنگامـی کـه فلیـن مدیـر آژانـس اطالعات دفاعـی بود، 
تحلیلگـران را تحت فشـار قـرار می داد تا شـواهدی را 
بیابنـد کـه ایـران در حملـه بـه دیپلماتیک هـای ایاالت 

متحـده در بنغـازی لیبی، دسـت داشـته اسـت.
ترامـپ همچنیـن بـا انتخـاب مایـک پومپئـو در سـمت 
مدیـر سـازمان سـیا به یک گزینـه قاطع حزبـی از کمیته 
اطالعـات مجلـس رسـیده اسـت. ایـن انتصـاب ممکن 
اسـت بازگشـت سـازمان سـیا را بـه دوران برگزیـدن 
مـورد  در  تحلیلگـران  قضـاوت  کـه  قـوی،  دیدگاهـی 
مسـائل مهـم امـور خارجـه را رد مـی کننـد، رقـم بزند. 
برخـی از مدیـران قبلـی ـ از جملـه جـان مـک کان در 
زمـان جـان اف کنـدی و ویلیـام کیسـی در دوره رونالد 
ریـگانـ  در مـورد بیـان دیـدگاه های شـخصی خود در 
تقابـل با قضـاوت تحلیلگـران، هیچ ابایی نداشـتند. این 
حـق آنهاسـت امـا وجـود یـک دیـدگاه سیاسـی خاص 
در دفتـر مدیـر، مـی توانـد اثـرات مخربـی در اطالعات 
ارائـه شـده بـه رییـس جمهـور و دیگـر مقامات ارشـد 

باشد. داشـته 
رییـس جمهـور منتخـب تاکنـون مایل بـه در نظرگرفتن 
حقایقـی کـه توسـط تیـم هـای حرفـه ای امنیـت ملـی 
درک شـده، نبـوده اسـت. همچنیـن او لزومـا نظریـات 
افـراد خبـره و کارشـناس را مهـم نمـی داند. همـه اینها 
نشـان مـی دهـد کـه تحلیلگـران اطالعاتـی بـا دوران 
سـختی بـرای یافتـن راه تعامـل بـا رییـس جمهـور در 
جهـت ایجـاد گفـت وگویـی مفیـد و آگاهانـه دربـاره 
چالـش هـای کلیدی سیاسـت خارجـی روبرو هسـتند. 
اظهـارات مشـاوران دوران انتقالـی نشـان مـی هـد کـه 
رییـس جمهـور منتخـب عالقه ای بـه جلسـات روزانه 
در دفتـرش نشـان نمـی دهـد. این مسـاله مـی تواند در 
دراز مـدت باعث شـود کـه جامعـه اطالعاتـی نیازهای 
ایـن مسـاله  نکنـد.  را درک  اطالعاتـی دولـت جدیـد 
اوقاتـی کـه حـوادث  را در  شـرایط »شـگفتی مکـرر« 
روی مـی دهـد ایجـاد مـی کنـد چرا کـه دفتر ریاسـت 
جمهـوری در جریـان اطالعـات قـرار نخواهد داشـت.
عـدم پذیـرش ایـن مسـاله توسـط ترامـپ کـه دولـت 
روسـیه قصـد نفـوذ در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
بیشـتر  هـای  نگرانـی  بـه  داشـت،  را  متحـده  ایـاالت 
انجامید. این مسـاله نشـان می دهد که او به کارشناسـان 
اطالعاتـی بـه عنـوان افـرادی بـی کفایت و حزبـی نگاه 
مـی کنـد. ایـن نگاهـی سـاده لوحانه اسـت کـه ترامپ 
در برابـر والدیمیـر پوتیـن قـرار دارد، فـردی کـه رییس 
جمهـور منتخـب او را تحسـین مـی کنـد. امـا چشـم 
پوشـی از رفتارهـای تهاجمـی روسـیه از جملـه نقـض 
پیمـان هـای هسـته ای، شکسـتن حریـم هوایـی ناتو و 
نصـب و راه انـدازی موشـک ها ضـد متحـدان اروپایی 
ایـاالت متحـده، کار عاقالنـه ای نیسـت. رفتارهایـی که 
بـه خوبـی توسـط منابـع اطالعاتـی ایاالت متحـده ثبت 
شـده و یـک الگـوی طراحی شـده بـرای تضعیـف عزم 
و اعتمـاد متحـدان امریـکا در آنهـا دیـده می شـود. اگر 
ثابـت شـود کـه ترامـپ اخبـار یـا اطالعات بـدی را که 
در تقابـل بـا برداشـت خـود هسـتند کنـار می گـذارد و 
حاضـر بـه پذیـرش آنها نیسـت، مطمئنـا بدترین شـیوه 
را کـه مـی شـود در قبـال جامعـه اطالعاتی رفتـار کرد، 

اسـت. برگزیده 
طبیعـی اسـت که رییـس جمهور در ابتـدا، ارزش واقعی 
تجزیـه وتحلیـل های جامعه اطالعاتـی را نپذیرد. رییس 
جمهورهـا دربـاره پایه و اسـاس این تجزیـه وتحلیل ها 
پـرس وجـو مـی کننـد. از لحـاظ تاریخـی ایـن جامعه 

اطالعاتـی اسـت کـه بایـد اعتمـاد هـر رییـس جمهـور 
تـازه واردی را بـه دسـت آورد. امـا این مسـاله در برابر 
ترامـپ مشـکل اسـت، بـه خصـوص اگـر او نمایندگی 
سـروکار داشـتن با جامعـه اطالعاتی را به فلین، مشـاور 
امنیـت ملی خود، بسـپارد. ایـن برای اولین بـار نخواهد 
بـود کـه بـا اجـازه رییـس جمهـور، مشـاور شـورای 
امنیـت ملـی به عنوان یـک فیلتر بـرای »متناسـب کردن 

اطالعـات« عمـل مـی کند.
هنـری کیسـینجر بـه طـور مـداوم مقامـات کاخ سـفید 
کـه ارزیابـی های سـیا را دریافـت می کردنـد چک می 
کـرد و اطالعاتـی را کـه بایـد در اختیار رییـس جمهور 
نیکسـون قـرار مـی گرفـت، تعییـن مـی کرد. نیکسـون 
بـه سـازمان سـیا و  ماننـد ترامـپ، کامـال نسـبت  بـه 
وزارت امـور خارجـه بـی توجـه بود و به قضـاوت آنها 
اعتمـادی نداشـت. بنابرایـن حـاال همـه چیز به مشـاور 
امنیـت ملـی بسـتگی دارد که چـه اطالعاتی را مناسـب 

جهـان بینـی رییـس جمهـور تشـخیص دهد.
اولیـن خط دفاعـی در برابر سوءاسـتفاده از اطالعات در 
داخل خود سـازمان نهفته اسـت. سـازمان سـیا بازرسی 
ویـژه بـرای مسـائل سیاسـی دارد کـه مسـئول گـزارش 
مـوارد سیاسـی بـه کنگـره اسـت. او فـردی اسـت بـا 
درجـه باالی اسـتقالل کـه باید مـوارد اتهام سیاسـی در 
بخـش هایـی از دولـت را کشـف کنـد. همچنیـن نقش 
مهمـی بـه عنـوان بـازرس کل سـازمان هـای اطالعاتی 
بـرای ایجـاد یـک خـط از گـزارش هـای مسـتقل برای 

کنگـره ایفـا مـی کند.
سـد دفاعی بعـدی، کمیتـه اطالعات مجلـس نمایندگان 
و سـنا اسـت که نقشـی حیاتی به عنوان جانشـین مردم 
امریـکا در نظـارت بـر کارهـای اطالعاتی ایفـا می کند؛ 
نقشـی که باید در پشـت درهای بسـته ایفا شـود. کمیته 
هـای کنگـره در درجـه اول ایـن تعهـد را دارنـد کـه به 
نامزدهایـی بـا مواضع ارشـد اطالعاتی، فشـار وارد کنند 
تـا دریابنـد چـه نـوع اطالعاتی بـه رییس جمهـور داده 
مـی شـود و چـه اقداماتـی بـرای جلوگیـری از ارسـال 
نـوع خـاص سیاسـی از اطالعاتـی کـه در گذشـته دیده 
شـده، صـورت مـی گیـرد. سـپس کمیتـه ایـن وظیفه را 
برعهـده دارد کـه نظارتـی جـدی انجـام دهـد تـا ایـن 
اطمینـان حاصل شـود کـه حقایق و نه داسـتان هـا، پایه 
و اسـاس تصمیـم گیری هـای مهم سیاسـت خارجی را 

تشـکیل مـی دهند.

خطر خالصه سازی اطالعات در دوران ترامپ ترس تاجیکستان 
از مرز افغانستان

رییس جمهـــور تاجیکســـتان خواســـتار توجـــه بیشـــتر 
ـــه  ـــی ب ـــت جمع ـــان امنی ـــازمان پیم ـــو س ـــورهای عض کش
ـــتان  ـــا افغانس ـــور ب ـــن کش ـــرز ای ـــت م ـــن امنی ـــأله تامی مس

ـــد. ش
ــتان در  ــور تاجیکسـ ــس جمهـ ــان رییـ ــی رحمـ امامعلـ
ــت  ــان امنیـ ــازمان پیمـ ــت سـ ــورای امنیـ ــت شـ نشسـ
ـــش  ـــتار افزای ـــیه خواس ـــورگ روس ـــن پترزب ـــی در س جمع
بیشـــتر توجـــه کشـــورهای عضـــو ایـــن ســـازمان بـــه 
ــا  ــور بـ ــن کشـ ــرز ایـ ــت در مـ ــن امنیـ ــأله تأمیـ مسـ

افغانســـتان شـــد.
ـــور تاجیکســـتان  ـــس جمه ـــزارش، ریی ـــن گ ـــر اســـاس ای ب
در ســـخنانی در ایـــن نشســـت خطـــاب بـــه همتایـــان 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــت جمع ـــان امنی ـــازمان پیم خـــود در س
مســـایل مربـــوط بـــه تغییـــر وضعیـــت سیاســـی"نظامی 
در بســـیاری از کشـــورهای منطقـــه و جهـــان، افـــزود: 
وضعیـــت فعلـــی، احســـاس مســـئولیت بیشـــتر کشـــورهای 
ـــط و  ـــتر رواب ـــت بیش ـــت تقوی ـــازمان جه ـــن س ـــو ای عض
اجـــرای اقدامـــات عملیاتـــی علیـــه هرگونـــه تهدیـــد و 
چالش هـــای منطقه یـــی و بین المللـــی را می طلبـــد.
ـــازمان  ـــران کشـــورهای عضـــو س ـــن از س ـــان همچنی رحم
ـــرار دادن  ـــت ق ـــت در اولوی ـــی جه ـــت جمع ـــان امنی پیم
مســـئله حفاظـــت و تقویـــت مـــرز ایـــن کشـــور بـــا 
ـــارزه  ـــم مب ـــای مه ـــی از معیاره ـــوان یک ـــه عن ـــتان ب افغانس
ـــواد  ـــاق م ـــی، قاچ ـــم، افراط گرای ـــه تروریس ـــترک علی مش
ـــوت  ـــی دع ـــازمان یافته فرامل ـــم س ـــایر جرائ ـــدر و س مخ

ـــل آورد. ـــه عم ب
نشســـت ســـران کشـــورهای عضـــو ســـازمان پیمـــان 
امنیـــت جمعـــی از جملـــه تاجیکســـتان، روســـیه، 
ـــورگ  ـــن پترزب ـــتان در س ـــتان و قرقیزس ـــتان، قزاقس ارمنس

روســـیه برگـــزار شـــد.
ســـران کشـــورهای عضـــو ایـــن ســـازمان در ایـــن نشســـت 
ـــه  ـــی منطق ـــاع کنون ـــه اوض ـــوط ب ـــائل مرب ـــورد مس در م
و جهـــان، تهدیـــدات ناشـــی از گســـترش تروریســـم، 
نظامی"سیاســـی  دشـــوار  وضعیـــت  افراط گرایـــی، 
ــورهای  ــات کشـ ــت و ثبـ ــن امنیـ ــتان، تأمیـ در افغانسـ
عضـــو ســـازمان پیمـــان امنیـــت جمعـــی و همچنیـــن 
همکاری هـــای بعـــدی در چارچـــوب ایـــن ســـازمان را 

مـــورد بحـــث و تبـــادل نظـــر قـــرار دادنـــد.
ـــای  ـــور نیروه ـــد دارد حض ـــیه قص ـــال، روس ـــخ ح ـــا ای ب
ـــد. ـــش ده ـــتان را افزای ـــور تاجیکس ـــود در کش ـــی خ نظام
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری رویتـــرز، ســـفیر مســـکو در 
دوشـــنبه اعـــالم کـــرد دو کشـــور بـــه دنبـــال ایجـــاد 
ـــتند.  ـــتان هس ـــترک در تاجیکس ـــی مش ـــگاه هوای ـــک پای ی
ـــی  ـــی در نزدیک ـــگاه نظام ـــک پای ـــون ی ـــم اکن ـــیه ه روس
ـــز  ـــرو و نی ـــزار نی ـــی دارد و ۷ ه ـــگاه آین ـــنبه و در پای دوش
چنـــد بالگـــرد در آن حضـــور دارنـــد امـــا مســـکو بـــه 
ـــود  ـــی خ ـــای جنگ ـــور هواپیماه ـــترش حض ـــال گس دنب

در تاجیکســـتان اســـت.
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