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فرزانه گان سكوت اختيار مي كنند، با استعدادها سخن 
مي گویند و نادان ها جر و بحث مي كنند.
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معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی:

200 تن برای انجام تقلب
 در انتخابات پیش رو استخدام شده اند

فهم اولیای امور در کشور ما از اصطالحات متداول سیاسی و 
نظام با برداشت های سطحی و استفاده های غلط و انحرافی، 
آنهم در قالب تنگ بازی قدرت و ثروت، سرنوشت افغانستان 

را به ناکامی کشانیده است.
حکومت  دورۀ  تمامی  در  اش  سرسپرده  تیم  با  کرزی  اقای 
آخر  تا  »مشارکت«  اصطالح  از  ابزاری  استفادۀ  با  داری خود 
نظام و خانۀ مشترک  عمر کسی را شریک تصمیم گیری در 
افغانستان ندانست، فقط با گماشتن عده ای مامور و در نهایت 
بیچاره گی مردم، نظام را مال شخصی خود ساخت، فرصت 

های جهانی را سوخت تا کشور را به بحران رسانید.
از  انحرافی  کاربرد  و  غلط  تعریف  با  نیز  جدید  دور  این  در 
های  آجندا  با  ای  عده  ملی«،  وحدت  »حکومت  اصطالح 
شخصی و در یک تناقض آشکارآ با این مفهوم، فقط در جهت 
انحصار قدرت و ثروت تالش دارند، که هیچ گونه ربطی با 

ماهیت دولت وحدت ملی ندارد.
ضعف  شدن  روشن  با  که  اینجاست  گپ  جان  اکنون 
حکومتداری شان، ضعف خود را مساوی به سقوط کل نظام 
و نمایش بربریت طالبانی را تهدیدی در برابر بیچاره گی مردم 

تبلیغ می کنند تا مردم تمکین نمایند.
در   )  ... ها  نهاد   ، مردم  ) کشور،  نظام  در  را  ملت  همۀ حق 
چوکات آجندا های شخصی خود بنام نظام سکه می زنند، و 
با این روش کل نظام را به گروگان گرفته اند که در نهایت نه 
تنها باعث اصالح نظام نمی شوند که خود باعث ویرانگری 

نظام از داخل نظام می گردند.

بریده یی از یک مصاحبه احمدولی مسعود

تصميم  طالبان  كه  است  آن  از  حاكی  ملی  امنيت  ریاست  اطالعات  افزود  اندرابی  آقای 
دارند در سال 1395 به جنگ ادامه دهند و دست آوردهایی نيز داشته باشند: »طالبان 
سازند.  جاری  تابستان  و  بهار  فصل  در  سياسی  و  نظامی  ابعاد  در  را  جنگ  می خواهند 

سازمان استخباراتی آی اس آی مطلق از آن ها حمایت می كند.«

حکمت کرزی معین سیاسی وزارت خارجه می گوید 
نشست های  در  اشتراک  درخواست  طالبان  که 
چهارجانبه را به کلی رد کرده اند و دیگر هیچ امیدی 
نیست.  مذاکرات  میز  دور  به  گروه  این  پیوستن  به 
آقای کرزی همچنین با لحنی تمسخرآمیز دربارۀ ثمرۀ 

نتایج  نشست  این  که  گفت  صلح  چهارجانبۀ  نشست 
خوبی داشته، اما صرفًا بر روی کاغذ؛

با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین  گفته های  از 
به  نسبت  پاکستان  دولت  که  برمی آید  دار  سالم وطن 
نیست.  صادق  چهارجانبه  نشست های  در  تعهداتش 
افغانستان،  نماینده گان  با حضور  که  نشستی  در چهار 
برگزار  اسالم آباد  و  کابل  در  چین  و  آمریکا  پاکستان،  
ماه  هفتۀ نخست  در  که  بود  کرده  تعهد  پاکستان  شد، 
مارچ طالبان را به میز مذاکرات حاضر می کند؛ اما اکنون 
که هفتۀ چهارم ماه مارچ نیز در حال پایان یافتن است، 

از برگزاری این گفت وگوها هیچ خبری نیست.
سیاسی  مسایل  آگاه  رحمانی  ادریس  حال،  همین  در 
گفت وگوهای صلح حضور  نشست  چندین  در  که  ـ 
ـ  می گوید که طرف های درگیر، به ویژه دولت  داشته 

افغانستان از خطوط سرخی که برای خود تعیین کرده 
تمامی  تحقق  خواستار  و  بگذرند  نیستند  حاضر  اند، 

خواسته های شان هستند.
این آگاه سیاسی بر این باور است که پاکستان نیز برای 
خواست های  صلح  گفت وگوهای  روند  در  همکاری 
مشخصی دارد که دولت افغانستان حاضر به قبول آن ها 
نیست. به گفتۀ آقای رحمانی،  پاکستان خواهان دخالت 
و  است  افغانستان  خارجی  سیاست های  تعیین  در 
همچنان می خواهد که در والیت های مرزی افغانستان 

نفوذ داشته باشد.
امنیت  سرپرست  تازه گی  به  که  است  حالی  در  این 
طیبه،  لشکر  گروه های  با  طالبان  گروه  ایتالف  از  ملی 
مجاهدین البدر و جیش محمد خبر می دهد. سرپرست 
امنیت ملی روز دوشنبه به اعضای مجلس نماینده گان 
گفت که گروه طالبان با ایجاد این ایتالف در پی رسیدن 

به اهداف سیاسی و نظامی کالن در کشور هستند.

کی ها باعث
 ویرانگری نظام می شوند؟
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بر اساس آمارهایی که در دست داریم، بیش از ۵۷ تا 
۶۰ میلیون مهاجر در یک ونیم دهۀ اخیر در سراسر 
جهان، از کشورهای مختلف به کشورهای اروپایی 
بیشتِر  دلیل  کرده اند.  مهاجرت  استرالیا  و  امریکا  و 
و  آسیایی  آفریقایی،  به کشورهای  مهاجرت ها  این 
حتا اروپایی، عوامل مختلفی چون جنگ و فقر و 
چالش های دیگِر اجتماعی گزارش شده است. بیش 
از یک دهه می شود که کشورهایی مثل افغانستان، 
سوریه، عراق، ایران، پاکستان، سودان، کانگو، اریتیره 
از  این آمارها دارند.  بلندی در  و سومالی، جایگاه 
که  کشورهایی ست  از  یکی  فرانسه  دیگر،  طرف 
بیش از دو قرن سابقۀ پذیرش مهاجران را دارد. این 
کشور، از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، ساالنه بیش از ۲۰۰هزار 
مهاجر  پذیرفته؛ اما این آمار به شکل باورنکردنی یی 
به ۶۵ هزار در ۲۰۱۵ و ۳۶ هزار در ۲۰۱۶ کاهش 

یافته است.  
پذیرش  میزاِن  کاهش  برای  عجوالنه  تصمیم 
بحث های  از  که  آن جایی  تا  فرانسه،  در  مهاجران 
می توان  فرانسه  در  تحقیقاتی  نهادهای  سیاسِی 
این کشور و در ُکل،  از روبه رویِی  دریافت، ناشی 

اروپا با شرایطی نامنتَظر بود؛ به طور مثال، در سال 
گذشته آلمان، یکی از متحدان اصلی اتحادیۀ اروپا، 
میلیون  یک  از  بیش  کرد:  فرانسه  به  زیادی  کمِک 
آن ها  به  درست  وجه  به  و  پذیرفت  را  مهاجر 
خواهم  شرح  که  دالیلی  به  اما  کرد.  رسیده گی 
آید.  فراهم  دوباره  فرصت  این  نیست  ممکن  داد، 
پذیرفتِن مهاجرین برای کشورهای اروپایی، بی درد 
افراطی  ناسیونالیسِت  احزاب  نیست.  و  نبوده  سر 
در فرانسه و آلمان به شدت نفوس گیری می کنند و 
در حال رشد هستند. دولت های اروپایی نیز برنامۀ 
دقیقی برای توقف ورود مهاجران ندارند. برنامه ها 
برای ادغام مهاجران کم است و نیاز به بودجه دارد. 
دامنۀ جنگ ها بیش از پیش در حاِل گسترش است 
و احتمال ورود میلیون ها مهاجِر دیگر در سال های 
آینده  نیز می رود. از این طرف، اما قوانین پذیرش 
به مراتب سخت تر شده است. نیاز به کارگر به آن 
دارند.  ذهن  در  مهاجران  که  نیست  هم  اندازه یی 
متقابل شدِن  و  درگیری  از  هراس  دیگر،  از سوی 
مهاجران با جنبش های ملی گرای افراطی در فرانسه 
و آلمان و در کل اروپا شدت گرفته و چندین نمونه 
تقریبًا  این ها  است.  دست  در  درگیری ها  این  از 

دالیلی هستند که به خاطر آن اتحادیۀ اروپا ۶ میلیارد 
یورو را جهت جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا، 
به ترکیه می دهد؛ کاری که بدون شک نقض سریع 

کنوانسیون ژنیو برای پذیرش مهاجران است. 
از  افغانستان  بگذریم،  اگر  کشورها  دیگر  آمار  از 
از  بیش  در سال گذشته  که  جمله کشورهایی ست 
همین  در  است.  داشته  اروپا  به  پناهنده  ۲۷۵هزار 
در  نفر  ۱۹هزار  و  آلمان  در  نفر  ۱۵۷هزار  سال، 
ناروی،  کشورهای  در  همین گونه  به  و  فرانسه 
دنمارک، سویدن، اتریش و در ُکل اروپا درخواست 
پناهنده گی از طرِف افغانستان پیشکش کرده اند. به 
همین ترتیب، در سال گذشته از ۴۳۴۰ نفر قربانی 
از  غرق شده  نفر   ۸۴۳ تنها  مدیترانه،  آب های  در 
افغانستان گزارش شده است و اکثر آن ها کودکان، 
رسمی  گزارش های  بوده اند.  نوجوانان  و  بانوان 
اتحادیۀ اروپا در ماه گذشته نشان داد که بیش از  سه 
میلیون مهاجر در ترکیه، که از آن میان در حدود ۳۷ 
هزار مهاجر افغانستانی اند و بیشتر آن ها مهاجران از 
قبل رفته به ایران و پاکستان هستند، انتظار گرم شدن 

آب وهوا و رفتن به اروپا را می کشند. 

در تقریبًا دو سالی که کارمند اتحادیۀ اروپا در بخش 
 France Terre d’Asile دفتر  در  مهاجران 
با  هستم،  فرانسه  در  پناهنده ها(  سرزمین  )فرانسه 
سیلی از مهاجران در ارتباط بوده ام. اما در این میان، 
طبیعتًا با مهاجراِن افغانستانی بیشتر در تماس بوده 
و از مشکالت شان جویا شده ام. بر اساس آماری که 
داریم، بیش از ۴۰ درصد پناهنده های افغانستان را 
نوجواناِن زیر ۱۷ سال و ۴۵ درصد را جوانان زیر 
۲۵ سال و بقیه را بزرگساالن و خانواده ها تشکیل 

می دهند. 
دالیل ترک وطن 

و  شرق  جنوب  استان های  از  مهاجرین  بیشترین   
دالیل  هستند.  افغانستان  شمال  از  اواخر،  این  در 
دالیل  اند:  این ها  معموالً  پناهنده گی  درخواست 
سربازگیری  از  فرار  مذهبی،  و  اجتماعی  سیاسی، 
گروه های افراطی، فرار از صفوف نیروهای امنیتی، 
فرار به دلیِل کارمند و محافظ و مترجم مؤسسات 
اقتصادی،  مشکالت  یا  بی کاری  بودن،  بین المللی 
سال  در  انسان.  قاچاقچیاِن  توسط  شدن  تشویق 
را  مهاجران  ُکل  از  درصد   ۲۰ حدود  در  گذشته 
و  جنگ زده  مناطق  غیرنظامِی  زخمی شده گاِن 

امنیتی تشکیل می دادند؛ آن هایی  نیروهای  زخمیان 
اثر بی توجهی  که توان درمان را نداشته اند و یا بر 
درمان نشده اند و یا این که به صورت درست درمان 
بعضی  می برند.  رنج  بیماری  و  درد  از  و  نشده اند 
از این مریضان دلیل آمدن شان به اروپا را درمان و 
تداوی می خوانند. عدۀ زیادی از آن ها تا امروز نیز 

در بیمارستان های پاریس تحت مداوا هستند. 
جعل هویت به نام تبعۀ افغانستان 

پاکستان  شهروندان  سو،  این  به  دور  سال های  از   
تبعۀ  را  خود  ایرانی،  شهروندان  مواقعی  در  و 
حتا  و  می شوند  قبول  و  می کنند  معرفی  افغانستان 
ملیت کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه را به 
این اسم و نشان می گیرند. این مسأله را در نشستی 
که با آقای بلخی، وزیر مهاجرین افغانستان، در ماه 
با جدیت  داشتیم،  پاریس  در  گذشته  سال  سپتمبر 
مطرح کردیم و یادآور شدیم که در باال رفتن آمار 
مهاجران افغانستان، اتباع بیرونی نقش دارند و تمام 
از وی خواستیم که  نیستند.  افغانستان  از  مهاجران 
این مورد را با طرف فرانسوی جدی مطرح کنند و 
تأکید ورزند که مهاجران دیگر کشورها، از امکانات 
مردم افغانستان سوءاستفاده می کنند. وزیر مهاجرین 
اما این مسأله را جدی نگرفت و حتا ما را متهم به 
قوم گرایی کرد. مسأله را با تمام جزییات به ریاست 
جمهوری، ریاست اجرایی، وزارت های امور داخله 
گزارش  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  خارجه  و 
دادیم و تا امروز انتظار جواب را می کشیم. به همین 
افغانستان در  با سرپرست سفارت  بار  ترتیب، سه 
حرِف  تأیید  با  سفارت  سرپرست  دیدیم.  پاریس 
ما گفت که ۵۳ پاسپورت گرفته شده از شهروندان 

پاکستانی و ایرانی را در سفارت دارند. 
از زمانی که در این دفتر کار کرده ام، از هر ۱۰ نفر، 
۴ نفر از شهروندان پاکستانی خود را تبعۀ افغانستان 
در  کار  آغاز  همان  از  می کنند.  و  کرده اند  معرفی 
این دفتر، با این مسأله مقابله کرده ام و آن را جعل 
هویت و سوءاستفاده از حق مسلِم مردم افغانستان 
قوانین  خوانده ام.  کشور  آن  مردم  سهم  گرفتن  و 
پذیرش مهاجران از اتحادیۀ اروپا، به صورتی ترتیب 
شده که در نخستین ثبت نام، هرکسی می تواند خود 
را از هر سرزمینی معرفی کند و هیچ ممانعتی در 
جزو  را  هویت  تشخیص  قوانین،  این  نیست.  کار 
صالحیت OFPRA )دفتر حفاظت از پناهنده گان 
بی وطن در فرانسه( می دانند. هر پناهنده، از اولین 
ماه  هفت  حدود  مزبور،  دفتر  به  رفتن  تا  نام  ثبت 
و  تقلب  و  جعل  با  مدت  این  در  و  دارد  فرصت 
دریافت تذکره های ساخته شده در پیشاور و گرفتن 
اطالعات از انترنت و از دوستان، خود را  افغانستانی 
تا  پناهنده گان،  از  حافظت  ادارۀ  می سازند.  کامل 
پناهنده گان  از  بسیاری  هویت  تشخیص  در  اکنون 
ضعیف عمل کرده است و بیش از هزارها شهروند 
قبولی  سند  افغانستانی،  جعلی  هویت  با  پاکستانی 
فرانسه را گرفته اند. ناگفته نباید گذاشت که در این 
دو سال فقط با سه شهروند ایرانی سر خورده ام که 
خود را تبعۀ افغانستان معرفی کرده اند. و اما دربارۀ 
هزاره های پاکستان: از این که هزاره های بلوچستان 
یا پاکستان خود را تبعۀ افغانستان در اروپا معرفی 
کنند، تا اکنون سندی در دست نداریم و برعکس، 
پارسی صحبت  قشنگ  که  دیدیم  که  را  تنی  چند 
می کرد ند و خود را شهروند پاکستانی معرفی کرده 
سازمان  گزارش های  در  دیگر،  سوی  از  بودند. 
و  زبانی  تبعیض  و  اجتماعی  بشر وضعیت  حقوق 
مذهبی و نژادی در برابر هزاره های پاکستان بسیار 
لزومی  بنیاد،  این  بر  داده می شود.  بحرانی گزارش 
ندارد که خود را تبعۀ کشورِ دیگری معرفی کنند. با 
نام و نشاِن پاکستان می توانند به طور درست تحت 

پوشش قرار گیرند. 
چنان که در باال اشاره کردم، به لحاظ قانونی دسِت 
هر کارمند دیگری در تشخیص هویِت پناهنده بسته 
ندارد.  قانونی  صالحیت  بخش،  این  در  و  است 
بنابراین، ممانعتِ  ما از ثبت نام شهروندان پاکستانی 
به نام تبعۀ...                            ادامه صفحه 6
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احمدشاه فرید- فرانسه

بحران هویتی
 فراتر از مرزهای افغانستان

 

دولت افغانستان مدعی است که داعش در افغانستان سرکوب شده 
به  کشور  برای  تهدید  یک  عنواِن  به  نمی تواند  گروه  این  دیگر  و 
منتشر  مختلف  منابِع  از  روزه  همه  که  گزارش هایی  اما  رود.  شمار 
این  امنیتی را نشان می دهند. در  ادعای مسووالِن  می شوند، خالِف 
گزارش ها گفته می شود که گروه داعش هنوز به عنواِن یک تهدید 
بزرگ در برابر افغانستان قرار دارد و حتا در برخی موارد، تهدید آن 
خطرناک تر از تهدید طالبان است. به گونۀ مثال، در خبری که روز 
بین المللی منتشر شد، چنین  از رسانه های مختلِف ملی و  یک شنبه 

می خوانیم: 
که  می گویند  افغانستان  شرق  در  ننگرهار  والیت  محلی  »مقام های 
افراد  به دولت اسالمی )داعش( و  از ۵۰ عضو گروه موسوم  بیش 
وابسته به گروه طالبان، اسلحۀ خود را به زمین گذاشته و به روند 
صلح پیوسته اند. سلیم خان قندوزی، والی والیت ننگرهار گفته که 
آن ها تالش خواهند کرد برای کسانی که از جنگ دست  می کشند، 
زمینۀ »زنده گی آبرومند« را فراهم کنند. او افزود که امروز )یکشنبه( 
دست کم ۵۳ نفر از کسانی که در گذشته »فریب دیگران را خورده 
بودند« به این نتیجه رسیده اند که باید به روند صلح بپیوندند. این 
آموزش  داعش  و  طالبان  گروه  نیروهای  توسط  که  گفته اند  افراد 

نظامی دیده و در برابر نیروهای امنیتی افغانستان جنگیده اند.« 
از آن اند که در شمال کشور  در همین حال، خبرهای دیگر حاکی 
نیز نفوذ و حضور داعش، به یک تهدید جدی برای شهرونداِن این 
مناطق تبدیل شده است. گفته می شود که در دند غوری همین حاال 
ده ها عضو مسلح گروه داعش وارد شده و در حال انجام عملیات های 

خراب کارانه اند. 
امور  در  روسیه  ویژۀ  نمایندۀ  اخیر،  روزهای  در  دیگر،  سوی  از 
افغانستان، نسبت به حضور داعش در این کشور ابراز نگرانی کرد. 
ضمیر کابلوف به رسانه ها گفته است که بیش از ده هزار داعشی در 

افغانستان فعالیت های مسلحانه دارند.
 این ها و ده ها نمونۀ دیگر، همه حضور داعش در افغانستان را به 
اثبات می رسانند، اما مقام های امنیتی کشور تأکید دارند که داعش در 
افغانستان به دلیل نبود بستر فکری، شکست خورده و دیگر وجود 

بیرونی ندارد. 
سهل انگاری در برابر داعش و هر گروه افراطی دیگر، می تواند برای 
افغانستان خطرهای زیادی را به بار آورد. تجربۀ پانزده سال گذشته، 
بها  به دلیِل همین سهل انگاری ها و کم  افغانستان  نشان می دهد که 
دادن ها به نیروهای مخالف، در وادی جنگ و نابه سامانی سرگردان 
شده است. اگر نسبت به گروه طالبان در زمان راندِن این گروه از 
امروز گروه  بدون شک  نمی شد،  انجام  بی تفاوتی  دولتی،  حاکمیت 
طالبان این همه نمی توانست با قدرت در صحنه حضور داشته باشد. 
بی تفاوتی و سهل انگاری دولت مرداِن تازه به قدرت رسیدۀ کشور و 
مقام های جامعۀ جهانی سبب شد که طالباِن مضمحل شده با آرایش 
چریکی  کوچِک  گروه های  هیأِت  در  دوباره  بیشتر،  تمرکز  و  قوا 
وارد افغانستان شوند. در آن زمان، دولت افغانستان ارادۀ الزم برای 
سرکوب گروه طالبان را نداشت و فکر می کرد که به زودی سراِن این 
گروه از بدنۀ آن جدا می شوند و گروه طالبان عماًل از کارایی می افتد. 
اما واقعیت چیِز دیگری بود. شماری از سراِن دولت، آگاهانه جنگ با 
طالبان را از دستورِ کار بیرون کرده بودند تا این گروه عماًل به تاریخ 
می دانیم  می کنیم،  بررسی  را  سال ها  آن  وضعیِت  که  حاال  نپیوندد. 
که اشتباه آگاهانۀ برخی دولت مردان، به فاجعه یی بزرگ در کشور 
و  دولتی  نیروهای  برابر  در  جنگ  به  تشویق  را  طالبان  و  انجامید 

بین المللی کرد. 
اشتباه سیاسی فاجعه می آفریند و دولت مرداِن کشور دقیقًا این فاجعه 
را به بار آوردند. حاال هم وقتی داعش با آن قدرِت لجام گسیختۀ 
خود در کشورهای خاورمیانه از سوی مقام های کشور دست کم گرفته 
می شود.  زنده  طالبان  مورد  در  پیش  پانزده سال  می شود، خاطراِت 
داعش ادامه دهندۀ راه طالبان در افغانستان است که با امکانات فکری 
و نظامی وارد عرصه شده و مبارزه با آن دشواری های خود را دارد. 
داعش مرزها را شکسته و دولت ـ ملت ها را در خاورمیانه به چالش 
بتوان  به ساده گی  آن  کنار  از  که  نیست  این چیزی  و  است  کشیده 
عبور کرد. دولت افغانستان برای این که یک بارِ دیگر قدرت گیرِی 
تروریسـتان را تجربه نکند، نیاز به برنامه و انسجامِ فکری و سیاسی 
افزون بر این که به  افراط گرا دارد. این گروه ها  در برابر گروه های 
با  نیز  ایدیولوژی را  اند، سالح خطرناک تِر  سالح های مدرن مجهز 
خود دارند؛ همان سالحی که در قرن بیست، فاجعۀ بزرِگ جهانی 
را رقم زد. ایدیولوژی های فاشسیم در آلمان و مارکسیسم ارتدوکس 
در شوروی سابق،  قرن بیست را به مرگبارترین تجربۀ بشری برای 

ایجاد جامعۀ »ابرانسان« تبدیل کرد.  
داعش نیز سالح ایدیولوژی را به کار گرفته است و تا آن جایی که 
بار  به  را  فراوانی  پیروزی  این گروه  برای  این سالح  است،  معلوم 
آورده است. نفوذ داعش در افغانستان نیز عمدتًا با سالح ایدیولوژی 
صورت گرفته و این گروه با استفاده از این سالح در مراکز علمی و 
دانشگاهی کشور نفوذ یافته است. داعش را به عنوان واقعیِت موجود 
نباید دست کم گرفت و مبارزه با آن را به زمانی واگذار کرد که دیگر 

کار از کار گذشته است!  

داعش؛ خطری که نمی توان 
کتمان کرد

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1749    سه    شنبه       10 حمل /      فر  و  رد  ین        y    1395  19جما د ی  الثا نی  y 1437   29 ما ر چ   2016
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صلـح،  عالـی  شـورای  معـاون  سـليم،  عطاالرحمـان 
از چهره هـای نزدیـک بـه شـهيد احمدشـاه مسـعود 
قهرمـان ملـی كشـور اسـت. او در دولـت اسـالمی 
بـه  بارهـا  پيـش  سـال  بيسـت  یعنـی  افغانسـتان 
هدایـت احمدشـاه مسـعود و با صالحيـت ویژه یی كه 
برایـش داده شـده بـود، بـه شـكل مسـتقل و در 
تركيـب هيأتـی چندین بـار با طالبان در افغانسـتان، 
پاكسـتان و ژنيـوا دیـدار كـرده بـود و تجربه هـای 
صلـح،  بحـث  طالبـان،  بـا  گفت وگـو  از  زیـادی 
موضع گيری هـای طالبـان، تعهدهـا و نقض عهدشـان 

دارد. گـروه  ایـن  گفت وگـوی  ادبيـات  و 
سـليم تـا سـمت های سرپرسـت وزارت ارشـاد، حج 
و اوقـاف و معيـن آن وزارت كار كـرده و اكنـون بـه 
حيـث معـاون شـورای عالـی صلـح و مشـاور ارشـد 
داكتـر عبـداهلل در امور صلح ایفـای وظيفه می كند. 
او تنهـا فـردی در شـورای عالـی صلـح اسـت كـه بـه 
گونـة مسـلكی می توانـد در این رونـد كار كند. زیرا 
بارهـا در تركيـب هيأتـی بـا طالبـان مذاكـره كـرده 
روشـن كردن  هـدف  بـه  مانـدگار  روزنامـة  اسـت. 
پانـزده  از  پيـش  مذاكره هایی كـه  و  گفت وگوهـا 
سـال اخيـر، چـه در دروان مقاومـت و چـه هم پيش 
و  بـود  گرفتـه  طالبـان صـورت  بـا  از سـال 1375 
نتایـج تالش هایی كـه اكنـون بـرای دسـت یافتن بـه 
صلـح صـورت می گيـرد، بـا آقـای سـليم گفت وگویی 
از  سـليم  آقـای  سـخنان  اسـت.  داده  ترتيـب  را 
واقـع  در  و  اسـت  تأمـل  قابـل  مختلـف  زاویه هـای 
تاحـال  تاریخی كـه  ارزشـمند  نـكات  بـه  خواننـده 
گفتـه نشـده اند، دسـت می یابـد و نيـز می توانـد به 
عنـوان تجربه یـی در راسـتای مذاكـره و گفت وگـو 
بـا طالبـان باشـد. ایـن گفت وگـو در چنـد بخـش بـه 

می رسـد. نشـر 

وقتـی دوباره به میـز مذاکرات برگشـتیم، 
نماینـدۀ سـازمان ملـل کـه در همـکاری 
اسـالمی  کنفرانسکشـورهای  نماینـدۀ  بـا 
دوش  بـه  را  مذاکـرات  ایـن  مدیریـت 
داشـت، گفـت کـه دیگـر هیـچ نیـاز بـه 
بحـث نیسـت؛ ماده هـای توافـق شـده را 
می خوانـم و در صورتـی کـه شـما موافق 

می داریـم! اعـالم  باشـید، 
بـا در  بـود کـه  ایـن  اعالمیـه  اول  مـادۀ 

نظرداشـت مفهـوم واژۀ »عالـم« هر یک از طرفیـن می توانند 
علمـای مـورد نظـر خـود را معرفـی کننـد. مـادۀ دوم ایـن 
بـود کـه تمـام فیصله هایی کـه صـورت می گیـرد، مـالک و 
اسـاس همـۀ آنـان شـریعت غـرای محمـدی اسـت و مـادۀ 
سـوم این کـه توافـق صـورت گیرد تـا دور بعـدی مذاکرات 
در کجـا برگـزار گردد.وقتـی از هیـأت مـا پرسـیده شـد که 
آیـا موافق هسـتید؛ گفتیـم که بلـی؛ آنچه را در نظر داشـتیم 
متـوکل  احمـد  وکیـل  از  زمانی کـه  اسـت.  پذیرفتـه شـده 
رییـس هیـأت طالبـان پرسـیدند تنهـا گفـت: اوو، تیک دی، 

منـو!. )بلـی، قبـول داریم، درسـت اسـت!(
جریـان ایـن توافـق به گونـۀ زنـده از چندیـن رسـانه هم به 
نشـر رسـید و فیصلـه شـد که متـن نهایـی آن بـه زبان های 

فارسـی، پشـتو و انگلیسـی به روز شـنبه امضا شـود. 
وفتـی مـن بـه محـل اقامـت برگشـتم، یکـی از خبرنـگاران 

پاکسـتانی کـه »طاهـر« نـام داشـت، برایـم زنـگ و گف: 
قـرار  و  رفتنـد  قندهـار  بـه  طالبـان  هیـأت   -
معلوماتـی کـه مـا داریم، بـر نمی گردنـد؛ عکس العمل شـما 

؟ چیسـت
برایـش گفتـم: تـا زمانی کـه وقـت موعـود فـرا   -
نرسـد و مـا باالی میـز مذاکره حاضـر نشـویم و طالبان غیر 

نداریـم. موقفـی  نباشـند،  حاضـر 
فـردای همیـن روز کـه جمعـه بـود، بیـن شـام و دیگـر، به 
اتـاق مولـوی فضل الهادی شـینواری کـه عضـو هیـأت مـا 
بـود، رفتـم کـه در تلیفـون صحبـت می کنـد. گفتـم مولوی 

صاحـب چـه گپ اسـت؟
آقـای شـینواری گفـت: در رادیـو آشـنای صـدای امریـکا 

برنامـه اسـت و صحبـت می کنـم.
گفتم: من موافق نیستم.  -

گفت: چه کار کنم؟ 
گفتم: گوشی را به من بده، صحبت می کنم.

در ایـن برنامـه، آقای وکیل احمـد متوکل، از نشـانی طالبان 
صحبـت می کـرد و مـن تـالش می کـردم که مطابـق به حال 

و هـوای صحبت هـای او ایـن بحث را به پیـش ببرم.
متـوکل  احمـد  وکیـل  برنامـه گذشـت،  از  بخشـی  وقتـی 
بـاالی مجاهدیـن تاخت وتـاز کـرد و گفـت کـه مجاهدیـن 
دزد هسـتند، وقتـی کابـل را گرفتنـد دزدی کردنـد و شـهر 

را ویـران کردنـد....
وقتـی نوبـت من رسـید، گفتم: آقـای متوکل اشـتباه می کند. 
چـون کابـل را دزدان دزدی کردنـد و ایشـان تاهنوز تفاوت 
میـان مجاهـد و دزد را نمی دانـد... کسـی کـه دزد اسـت، 
دزدیکـرده، مجاهـد هیچ گاهی دزدی نمی کنـد. در این بحث 
کمـی تنـد شـدیم و فهم من همین بـود که هیـأت طالبان به 
مذاکـره بـر نمی گردنـد. بـه هـر رو، فـردای آن روز، دوباره 

بـه میز مذاکره برگشـتیم. تمامـی ژورنالیسـتان و نماینده گان 
کشـورها و نهادهـای مختلـف همـه آمـادۀ برگـزاری محفل 
باشـکوه هسـتند. از وضعیـت میزبانـان معلـوم می شـد کـه 
آنـان در جریـان هسـتند. )یک شـب پیـش از برگـزاری این 
نشسـت، گوهـر ایـوب، وزیر خارجـۀ پاکسـتان، بنابر دالیل 
نامعلـوم، اسـتعفا داد. شـخصَا بـه این بـاور بودم که هشـتاد 
درصـد اسـتفعای وزیـر خارجـۀ پاکسـتان به همیـن مذاکره 
ارتبـاط داشـت؛ چـون گوهـر ایـوب کـه وزیـر خارجـه از 
طـرف نوازشـریف بود،شـاید می خواسـته تا ایـن مذاکرات 
بـه پیـش بـرود؛ امـا این کـه چـه موانـع پیـش آمد تـا گوهر 
ایـوب اسـتعفا دهـد، روشـن نشـد.( عبدالحکیـم مجاهـد، 
سـفیر طالبان در پاکسـتان به نمایندۀ سـازمان ملـل گفته بود 
کـه چـون هیأت مذاکـره کننده از نشـانی طالبـان صالحیت 
تصمیم گیـری نداشـتند،دوباره بـه قندهار خواسـته شـدند و 
بـر نمی گردنـد؛ اگـر شـما الزم می بینیـد، مـن )عبدالحکیـم 

مجاهـد( اشـتراک می کنم.
نماینـدۀ سـازمان ملـل برای ما گفت که چـه کار کنیم؟ برای 
شـان گفتـم: وقتـی کهوکیـل احمـد متـوکل، وزیـر خارجه 

طالبـان، بـا آن ترکیب قوی، صالحیت نداشـتند، سـفیر آنان 
هیـچ صالحیتـی نـدارد و بـا کسـی کـه صالحیت نـدارد ما 
آمـادۀ ادامـۀ ایـن رونـد نیسـتیم.بعد از آن نماینـدۀ سـازمان 
ملـل طـی اعالمیه یـی همـه جزییـات مذاکـرات را گفـت و 
چنیـن بیـان داشـت کـه بعـد از پایـان ایـن بحث هـا هیأت 

طالبـان بـه قندهـار فراخوانـده شـدند و دوباره برنگشـتند.
)یـاد آوری کنـم کـه روزی کـه رسـمًا بـه عنـوان معـاون 
شـورای عالـی صلـح در قصـر گلخانـه معرفـی می شـدم، 
شـورای  عضـو  )فعـاًل  مجاهـد  عبدالحکیـم  مجلسـی  در 
عالـی صلـح( گفـت: از یـک راز پـرده بـر مـی دارم. گفتـم، 
چـه رازی؟ او گفـت کـه تـا یک مرحلـه تالش های بسـیار 
بـه خوبـی پیـش رفـت، در یـک مرحلـه رسـیده بودیـم که 
مـا را فراخوانـد و گفـت:  مالصاحـب )مالمحمـد عمـر( 
مجالـس تـان را رهـا کنیـد، از ایـن گپ هـا چیـزی جـور 

نمی شـود و حرکـت کـرده بـه طـرف قندهـار بیاییـد.
مـن بـه اوگفتـم کـه ایـن موضـوع کـدام راز نبـود و مـن با 
چشـم سـر دیدم که هیـأت مذاکـره کننـدۀ طالبان خواسـته 

برنگشتند.( و  شـد 

*بـه نظـر شـما، چـرا هیـأت مذاکـره کننـدۀ طالبـان 
برنگشـتند؟ و  شـدند  فراخوانـده 

بـه ایـن معقتـد بـودم و هسـتم که اصـاًل طالبـان بـه مذاکره 
بـاور نداشـتند. ایـن گـروه در نتیجۀ یک فشـار هیـأت خود 
را فرسـتاده بودنـد و زمانـی کـه روی یـک سلسـله مـوارد 
بـه توافـق رسـیدیم، فراخوانـده شـدند. اساسـًا تـا همیـن 
لحظه یـی کـه صحبـت می کنیـم، طالبـان صلـح را منحیـث 

یـک گزینـه انتخـاب نکـرده اند.
*ایـن دیـدار آخریـن دیـدار بـا طالبـان بـود و یـا در 

مراحـل دیگرهـم ادامـه داشـت؟
نخیـر. بعـد از گذشـت هفت-هشـت مـاه از ایـن مرحلـه، 
حادثۀ شـمال ُرخ داد و در شـمال طالبان شکسـت خوردند 
و در محاصره یـی در کنـدز گیر ماندند؛ منظـورم این کهمزار 
سـقوط کـرده بـود و کنـدز در محاصـره نیروهـای دولتـی 

ست.  ا
در یکـی از روزها،آمرصاحـب) احمدشـاه مسـعود قهرمـان 
ملـی( توسـط کسـی بـه نـام مـال مجاهـد، کـه در پنجشـیر 
اسـیر و یکـی از قوماندان هـای طالبـان بـود، بـا مالمحمـد 
عمـر صحبـت کـرد. جریـان چنیـن اسـت کـه احمدشـاه 
مسـعود، از ایـن  فرمانـده طالبان کـه زندانی بود، خواسـت 
تـا تمـاس او را با مالعمـر برقرار کنـد. این فرمانـده طالبان 
چـون شـماره تمـاس مالعمـر را داشـت بـه او زنـگ زد و 
بعـد از معرفـی کـردن خود بـه مالعمـر، از او خواسـت که 
بـا احمدشـاه مسـعود صحبـت کنـد. مالعمـر هم باشـنیدن 
صـدای مالمجاهـد و شـناختن او، پذیرفت کـه صحبت می 

کنـد. آمرصاحـب و مالعمر تقریبـا چهل و پنـج دقیقه باهم 
صحبـت کردنـد. آمرصاحـب مسـتقیم بـه مالعمـر گفـت: 
آخـر ادامـۀ جنگ بـه خاطر چیسـت؟ اگـر به خاطر اسـالم 
اسـت، توجیه آن را بگویید، ما هم مجاهد هسـتیم و اسـالم 
را می خواهیـم. اگـر ایـن جنـگ برای افغانسـتان اسـت، در 

کجـای آن منافـع افغانسـتان نهفته اسـت؟
مالعمـر در ایـن صحبـت اصـرار داشـته کـه تـا محاصـرۀ 

کنـدز تمـام شـود.
 قهرمـان ملـی گفتـه بود که  رهایـی کنـدز از محاصره یکی 
از بحث هایـی اسـت کـه بایـد بـه سـر برسـد؛ امـا امـروزه 
تمـام مـردم افغانسـتان در محاصـرۀ مـا اسـت. تمـام ملـت 
مـردم  از چهـار طـرف  مـا زجـر می دهیـم،  را  افغانسـتان 

اند. محاصـره شـده 
گـپ مالعمـر ایـن بـوده کـه خـوب اسـت بـا هم نشسـت 
می داشـته باشـیم و روی این مـوارد بحث می کنیم. پیشـنهاد 
بـه میـان آمـدن زمینـۀ گفت وگـو هـم از طـرف آمرصاحب 

مطـرح شـده بود کـه مالعمـر پذیرفت.
نماینـدۀ  یـک  کـه  بـود  شـده  گفت وگوفیصلـه  ایـن  در 
تام االختیـار از طـرف احمـد شـاه مسـعود و یـک نماینـده 
هـم از طـرف مالعمـر گذشـته از خـط جنگ باهم نشسـت 

و مذاکـره داشـته باشـند.
بـه مجـردی کـه صحبت هـای آمرصاحب بـا مالعمـر تمام 
شـد و بـه دلیـل همـان عشـق و عالقه یـی کـه او بـه صلـح 
تلیفون هـای  داشـت، عاجـل مـرا فراخوانـد. در آن زمـان 
سـتالیت بـود بـه خاطر محرمیـت موضـوع در تلیفـون هم 
چیـزی نگفـت و در مخابـرۀ جگـوار به من گفتند کـه بیایید 

آمرصاحـب کار تـان دارد.
در آن زمـان من در شـرکت گلبهار بـودم و در مرکز مخابرۀ 
جگـوار کـه در جبل السـراج و تحـت فرماندهـی بسـم اهلل 
محمدی)وزیـر دفـاع پیشـین(  بـود، آمـدم. عظیمی صاحب 
)فعـاًل معیـن وزارت مهاجریـن( را نیز آمرصاحـب همراه با 

مـن، خواسـته بودند.
وقتـی در مخابـره صحبـت کردیـم، آمرصاحـب گفـت کـه 
شـما عاجـل آماده گـی گرفتـه و یـک بیـرق سـبز را پیـدا 
کـرده بـا هلیکوپتـر می رویـد، بیرق سـبز را با یک دسـتمال 
گرفتـه از خـط جنـگ بگذرید و طالبـان با یک بیرق سـفید 
می آینـد و در وسـط خـط نشسـته و مذاکـره را آغـاز کنیـد.

آمرصاحـب گفـت که عجالتًا شـما یک دیدار داشـته باشـید 
و مـن فـردا می رسـم و روی جزییـات آن صحبـت خواهیم 

ا کرد. 
یـن صحبـت ها در سـاعات ده و یـا یازدۀ پیش از چاشـت 
اتفـاق افتـاد. وقتـی صحبـت  آمرصاحـب تمـام شـد، مـن 
بخشـی از مطالـب را گرفته نتوانسـتم؛ چـون صدا مخدوش 

بـود و صحبت هـا واضـح نمی رسـیدند. 
بـه بسـم اهلل خان گفتم کـه من زیـاد نفهمیدم، تـو فهمیدی؟ 
گفت:بلـی. دانسـتم، میرویـم. بسـم اهلل خـان دسـتور داد تـا 
پارچـۀ سـبزی را پیـدا کننـد. در آن شـرایط خاصیـک تکـۀ 
سـبز را بـه بسـیار مشـکل پیـدا کردیـم و هلیکوپتـر آمـد و 
مـا بـه بگـرام رفتیـم و ایـن زمانی اسـت کـه هیـأت طالبان 
نیـز بایـد برسـند. بعـد از دو سـال این نخسـتین بـاری بود 
کـه هلیکوپتـر در فـرودگاه بگرام نشسـت داشـت. وقتی به 
بگـرام رسـیدیم، در ابتـدا طالبـان چندیـن هـاوان نثـار مـا 

کردند!
بعـد از آن، بـا دو-سـه موتـر بـه خـط رفتیـم؛ بـه پوسـتۀ 
کریـم قـره بـاغ در طوطاخیـل رفتیم، احمد شـاه مسـعود به 
بسـم اهلل خـان دسـتور داد کـه تو میدانـی و امنیـت کوه های 
طوطاخیـل؛ عظیمـی صاحـب بـا تمـام نیـرو از طـرف کوه 

صافـی و باریـک آب امنیـت را بگیـرد. 
شـوخی کـرده گفتم که گرچه کـدام اعتمادی وجـود ندارد، 
امـا مـن پیـش رفقـای خـود مـی روم و اگـر کـدام درگیری 
صـورت گرفـت، یکـی دیگـر را بزنید!)بـا خنده...(بـه هـر 
تقدیـر، فرمانـده بسـم اهلل خـان در کوه های 
طوطاخیـل بود و اوضاع را نظارتداشـت و 
عظیمـی صاحـب هم سـاحات گذشـته از 
باریـک آب را مراقبـت می کردنـد. وقتـی 
بـه جای مشـخص شـده رسـیدیم، موانعی 
سـاخته بودند تـا از اصابت راکـت در امان 
باشـیم و شـهید احمـد شـاه مسـعود لحظه 
بـه لحظـه بـا مـا در ارتبـاط بـود. در ایـن 
دیـدار بـا مـن حاجـی صاحـب صفـی و 
فهیـم سـکرتر عظیمـی صاحـب و چنـد تـن از مجاهدیـن 
در سـرک بگـرام روان هسـتیم و از پوسـتۀ کریـم قره بـاغ 
گذشـتیم. در ایـن اثنـا طالبان چندیـن هاوان شـلیک کردند، 

یعنـی چهارطـرف مـا هـاوان پخـش می کردند.
بـه شـهید احمدشـاه مسـعود گفتیـم کـه طالبـان بـاالی مـا 
هـاوان شـلیک می کننـد. اما آمرصاحـب می گفت: تـوکل به 
خـدا؛ شـما بیـرق خـود را بلنـد گرفتـه کمـی پیـش بروید! 
اندکـی پیـش رفتیـم کـه در نزدیکـی مـا بـار دیگـر هـاوان 
اصابـت کـرد. طالبـان شـاید بـه ایـن فکـر بودند کـه این ها 
چگونـه فدایـی هسـتند که در روز روشـن بـاالی ما تعرض 
دارنـد، بـی خبـر از ایـن که بحث ها بـه کجا رسـیده و برای 

شـان اصـاًل هدایـت نیامـده بود.
عصـر شـد و مـن بـه آمرصاحـب گفتـم که مـا بسـیار پیش 
معلـوم  هیچ کسـی  )طالبـان(  طـرف  آن  از  امـا  آمده ایـم؛ 
آمرصاحـب  می شـود.  شـام  بیاینـد  اگـر  احیانـًا  نمی شـود 
گفـت کـه برگردیـد. ما دوبـاره به فـرودگاه بگرام برگشـتیم 
کـه مرکـز فرماندهی عظیمی صاحب بود و شـب را سـپری 
کردیـم. آمرصاحـب صبـح وقت خـود را به شـرکت گلبهار 
رسـانده و بـه مـن مخابـره کـرد بیـا تـا از نزدیـک تمـام 
جزئیـات را برایـت بگویـم کـه مـا بـا مالعمر چـه گفتیم و 
شـما چه بایـد انجام دهیـد، نماینده هـای طالبان اگـر دیروز 

نیامدنـد، امـروز حتمـی می آینـد.
مـا تـا منطقـۀ صیاد رسـیده بودیم کـه از عقب صـدا کردند، 
بیاییـد هیأتـی کـه دیـروز قـرار بـود بـا شـما ببینـد، امـروز 
رسـیده انـد. وقتـی بـا آمـر صاحـب تمـاس گرفتیـم، گفت 
کـه پیـش مـن نیاییـد و عاجـل دوبـاره برگردید و بـا هیأت 

کنید. دیـدار 
دوبـاره برگشـتیم و در پوسـتۀ کریـم قـره باغ پایین شـدیم.
از طریـق کـدام ریـش سـفید کـه بـه طـرف شـمال می آمد 
طالبـان فریکانـس مخابـرۀ خـود را فرسـتاده و گفتـه بودند 
وقتـی کـه آمدید در مخابـره صدا بزنیـد و ما آماده هسـتیم. 
صـدا کردیـم و پرسـیدم کـه چنـد نفر هسـتید؟ گفتند: سـه 

 . نفر
بایـد بگویـم کـه اصـاًل مذاکـره کننـده مـن بـودم؛ امـا بـا 
خـود حاجـی صفـی و فهیـم )سـکرتر فرمانده عظیمـی( را 
گرفتـه حرکـت کردیـم. مـا بسـیار به تنـدی پیـش میرویم، 
تـازه متوجـه شـدم در یکموقعیتی رسـیدیم که آسـیب پذیر 
هسـتیم و متوجـه شـدیم کـه آنـان )طالبـان( بـا آهسـته گی 
می آینـد، البتـه ایـن ماجـرا در تپه یـی کـه گذشـته از باریک 
آب اسـت، اتفـاق افتـاد. در ایـن منطقـه مـا آسـیب پذیری 
زیـاد داشـتیم؛ چـون تمـام تپه هـای مشـرف بـه کابـل زیـر 
ادارۀ طالبـان قرار داشـت. مـن به همراهانم گفتـم که طالبان 

زیـاد اعتبـار ندارنـد از همیـن جـا پیـش نمی رویـم.

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

گفتگو: نظری پریانی/ بخش سوم

آمرصاحب و مالعمر تقریبا چهل و پنج دقيقه باهم صحبت كردند. آمرصاحب مستقيم به مالعمر 
گفت: آخر ادامة جنگ به خاطر چيست؟ اگر به خاطر اسالم است، توجيه آن را بگویيد، ما هم 
مجاهد هستيم و اسالم را می خواهيم. اگر این جنگ برای افغانستان است، در كجای آن منافع 

افغانستان نهفته است؟
مالعمر در این صحبت اصرار داشته كه تا محاصرة كندز تمام شود.

 قهرمان ملی گفته بود كه  رهایی كندز از محاصره یكی از بحث هایی است كه باید به سر برسد؛ 
اما امروزه تمام مردم افغانستان در محاصرة ما است. تمام ملت افغانستان را ما زجر می دهيم، از 

چهار طرف مردم محاصره شده اند.
گپ مالعمر این بوده كه خوب است با هم نشست می داشته باشيم و روی این موارد بحث می كنيم. 
پيشنهاد به ميان آمدن زمينة گفت وگو هم از طرف آمرصاحب مطرح شده بود كه مالعمر پذیرفت.

در این گفت وگو فيصله شده بود كه یک نمایندة تام االختيار از طرف احمد شاه مسعود و یک 
نماینده هم از طرف مالعمر گذشته از خط جنگ باهم نشست و مذاكره داشته باشند.

به مجردی كه صحبت های آمرصاحب با مالعمر تمام شد و به دليل همان عشق و عالقه یی كه او به 
صلح داشت، عاجل مرا فراخواند. در آن زمان تليفون های ستالیت بود به خاطر محرميت موضوع 
در تليفون هم چيزی نگفت و در مخابرة جگوار به من گفتند كه بيایيد آمرصاحب كار تان دارد 
ACKU
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بخش نخســت

چه طور 
از وابسته گی 

عاطفی 
رها 

شویم؟

یک  به  اتکا  با  شما  که  هنگامی 
شخص، یک موفقیت یا یک عملکرد 
از  شکننده یی  ترکیباِت  یا  خوب، 
باشید  متوجه  می شوید،  شاد  این ها 
دارید.  عاطفی  وابسته گی  احتماالً  که 
نیست  ساده  موضوع،  این  با  مقابله 
یک  ولی  نیستید،  مقصر  هم  شما  و 
چالِش حیاتی برای روبه رو شدن در 

زنده گی است.
با  مقابله  برای  چیره گی  یادگیرِی 
وابسته گی عاطفی، به جسارِت زیادی 
نیاز دارد، ولی ارزِش این را نیز دارد 
و  بیشتر  را  خود  زنده گی  بتوانید  که 
وابسته گی  عدم  کنید.  کنترل  بهتر 
و  زمان  به  کمتر،  دلبسته گی های  و 

تمریناتی نیاز دارد که شما را به تدریج به فردی مستقل تر تبدیل خواهد کرد.

مشاهدۀ استقالل به عنوان یک پاسخ به مشکالت زنده گی
هنگامی که شما در تالش بیش از حد به سر می برید، به پاسخ های اشتباه در برابر 
مشکالت زنده گی نیز برخورد خواهید کرد. این موضوع شامل تکیه داشتن بیش از 
حِد به مردم و یا تالش بیش از حد برای فرار از عاداِت مخرب نیز می شود. خوب 
است که خود را در هنگام وابسته گی عاطفی و عوامل آن مشاهده کنید و بشناسید 

و بدانید که راز خوشبختی، آزادی است. 

اهمیت نیازهای خود را بشناسید
نکتۀ پُراهمیت در مورد تمایل کمتر به »نیازمندی« این است که نیازهای خود را 
بسیار مهم و غیرقابل اجتناب بدانید. وابسته گی در بیشتر مواقع در نتیجۀ نادیده 

انگاشتن و اجتناب از خود در مورد نیازهای مهِم عاطفی به وجود می آید. 

شما مسؤول شادی خود هستید
کسانی که نمی دانند از خود چه گونه مراقبِت عاطفی کنند، به احتمال زیاد، وابسته 
نیست که اشخاص  این مسوولیت می شوند. مهم  برای رفع  به اشخاص دیگری 
دیگر چه قدر خوب باشند یا به شما احساس خوبی ارایه دهند، ایدۀ صحیح این 

است که شما مسوول حفظ و توسعۀ اعتماد به نفس عاطفی در خود هستید. 

دیگران مسوول نیازهای شما نیستند 
یکی از مهم ترین گام ها در امتداد مسیر آزادی این است که به دیگران اجازه دهید 
کنار شما  در  بحرانی  که در شرایط  از عزیزانی  دهند. خشم  بروز  را  رفتار خود 
نبودند، بسیار ساده است، ولی راه حِل خوبی نیست. تمام مواردی را که از کنار یک 
فرد فقیر و بی خانمان بدون توجه عبور کردید، به یاد آورید. این همان وضعیت 
مشابه شما در هنگام »گدایی عاطفی« است. شما می توانید درخواست کمک کنید، 
ولی بر این موضوع پافشاری نکنید؛ زیرا که هیچ کس در زنده گی به شما بدهکار 
نیست. به خاطر داشته باشید؛ تنها راه آزاد شدن از دیگران، این است که آن ها را 

از خود آزاد کنید!

از زمان تنهایی خود، لذت ببرید
احتماالً هیچ کس به اندازۀ کودکان، در مورد عواطف مستقل از طریق عمِل سادۀ 
امر  این  با  به مخالفت  نیازی  بالغ، هیچ  به عنوان یک فرد  بازی کردن، نمی داند. 
فرصت  یک  باشد؛  بازی«  »زمان  می تواند  می شوید،  تنها  که  زمانی  ندارد.  وجود 
مناسب برای کشف مفهوم شادِی کودکی و خودانگیخته گی. پس اگر با خودتان 

دوست باشید، هرگز تنها نمی مانید!

نویسنده: هاروی بی. فاین بام 
مترجم: نوذر نظری 

»ریچارد آرنت« از کاهش رقت انگیز بودجه 
می دهد  خبر  دیپلماسی  فرهنگی  ابعاد  در 
در  که   ۱۹۶۶ سال  بودجۀ  میزان  به  که 
پایین ترین مقدار خود بود، رسیده است. او 
امریکا  اندک کتاب خانه های  می گوید تمام 
برنامه های رسمی  در خارج بسته شده اند، 
در حوزۀ هنرهای تصویری به شدت کاهش 
حمایت اند،  تشنۀ  فرهنگی  مراکز  یافته اند، 
مبادالت فرهنگی به حداقل خود رسیده اند 
می گیرند،  نامطلوب صورت  به صورت  و 
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 
است.  فرهنگی  دیپلماسی  حوزۀ  در  افراد 
حول  که  افراد  این  وظایِف  تمام  از  فارغ 
امور  مقامات  دارد،  قرار  مبادله  برنامه های 

و  هنرمندان  روشن فکران  با  فرهنگی 
فوق العاده یی  روابط  دانشجویی  گروه های 
افکار  شکل دهی  در  گروه ها  این  دارند. 
دارای  اغلب  و  دارند  مهمی  نقش  عمومی 
اهمیت  کنار  در  امریکایی اند.  ضد  افکار 
سنت  فرهنگی،  شغل های  تعداد  به  دادن 
این  در  شغل  فاقد  برجستۀ  افراد  انتصاب 
بودجۀ  تصویب  کنار  در  باید  عرصه، 
توسعه  موقت،  برنامه های  برای  اضافی 
توجه  مورد  باید  که  افرادی  میان  از  یابد. 
دانشگاهی،  اساتید  به  می توان  گیرند،  قرار 
مقامات  روزنامه نگاران  آموزشی،  مجریان 
اشاره  هنرمندان  و  تجاری  اتحادیه های 
نمود.  افراد منصوب شده در کنار افزایش 
به  می توانند  مربوطه  زمینه های  در  اعتبار 
نمودن  برای مرتب  بسته  باز شدن درهای 
شغلی  عوامل  و  دفاتر  تشویق  و  مقامات 
در یک سفارت خانه کمک شایانی بنمایند. 
امور فرهنگی  باید به کادر شغل  به عالوه 
ارتقای مهارت های  فرصت های الزم برای 
و  علم  تاریخ،  ادبیات،  با  آشنایی  و  زبانی 
شود.  داده  کشورها  دیگر  در  موسیقی 

عوامل فرهنگی باید دارای دانش همه جانبه 
بتوانند  تا  باشند  مبدأ  کشور  فرهنگ  از 
کشور  مردم  به  را  آن  اهمیت  و  عظمت 
اکنون  بفهمانند.  خود  هموطنان  و  میزبان 
زمان سرمایه گذاری در گروه دیپلمات های 
برانگیختن  مسوول  که  است  فرهنگی 
به  خود  کشور  در  مردم  عموم  احساسات 
و  فرهنگ ها  دیگر  با  رابطه  ایجاد  منظور 
تجسم تنوع فرهنگی کشور خود در خارج 

از کشورند. 
سهم دیپلماسی فرهنگی در این راه بسیار 
را  مقاله  که  دارد  جا  راه  این  در  واالست. 
به  زمینه  این  در  آرنت  ریچارد  بیانات  با 
اصول  از  مجموعه یی  »تاریخ  ببریم.  پایان 
برآمده  را عرضه می کند که  ارزش هایی  و 
فرهنگ  دربارۀ  امریکایی  تجارب  از 
دیپلماسی به صورت عمومی و خصوصی 
از قرن ۱۸ تاکنون هستند. آن ها ارزش های 
دیپلماسی  یک  که  اگر  اجتناب ناپذیری اند 
آموزش  و  فرهنگ  به  بتواند  آرام  فرهنگی 

و پرورش امریکایی 
در سطح گسترده در 
کند.  کمک  جهان 
بی توقف  عصر  در 
برگشت ناپذیر  و 
و  شدن  جهانی 
متقابل  وابسته گی 
عرص  در  حتا  و 
که  نیوناسیونالیسم 

در  خود  هویت  جست وجوی  در  ملت ها 
عصر پسا استعماری بودند، یک دیپلماسی 
فرهنگی صرف و خالص می تواند بر رفاه 
وافری  تأثیر  ما  سیارۀ  درازمدت  امنیت  و 

بگذارد.« 

 توصیه ها: 
مزایای  که:  می کند  پیشنهاد  مقاله  این 
تولیدات  عرصۀ  در  متحده  ایاالت  تجاری 
شوند  می توانند حفظ  فرهنگی  و خدمات 
مقابل  در  کم تر  متحده  ایاالت  که  اگر 
معافیت های فرهنگی تجارت آزاد مقاومت 
ماهواره یی  مستقیم  پخش  تکنولوژی  کند. 

تاثیرات  که  دارد  سعی  دیجیتالی  تراکم  و 
حتا  و  تعدیل  را  فرهنگی  حمایت گرایی 
مختلف  منابع  بقای  عالوه،  به  کند.  ُکند 
سطوح  در  فرهنگی  خدمات  و  تولیدات 
و  مصرف کننده گان  برای  جهانی  و  ملی 
ارزش  امریکایی  فرهنگ  تولیدکننده گان 
کشورها  دیگر  به  و  می آورد  به بار  اضافی 
متفاوت خود  فرهنگ های  می دهد  فرصت 
را به عنوان یک کاالی عمومی با ارزش به 

دیگران عرضه دارند. 
طوالنی مدت  بین المللی  رقابت  تداوم 
امریکا در عرصۀ اقتصاد علمی؛ به آموزش 
یافته،  تجدید  قوانین  پیشرفته،  پرورش  و 
و  معنوی،  مالکیت  و  علمی  انحصارات 
کمک های مالی ُخرد به شرکت های نوآورِ 
منجر  تالش ها  این  دارد.  بسته گی  کوچک 
به تمرکز بر محتویات فرهنگی می شود که 
پایۀ اقتصاد علمی اند. ایاالت متحده ممکن 
است بتواند با بعضی معافیت های فرهنگی 
از طریق نرمش های موجود در گاتس، دوام 
هم  نیازی  اما  بیاورد، 
وضعیت  پذیرش  به 
در  انعطاف ناپذیر 
معافیت  اشکال  مقابل 
جانب  از  که  فرهنگی 
کانادایی ها  و  اروپاییان 
می شوند،  حمایت 
کلی،  طور  به  نیست. 
باید  متحده  ایاالت 
فرهنگی  معماهای  با 
در  کشورها  دیگر  که 
فرهنگ  با  مواجهه 
تجربه  امریکایی  عامۀ 
می کنند، هم نوایی کند. 
وزارت  برنامه های 
حمایت  در  خارجه 
و  فرهنگی  امور  از 
و  یک سو،  از  آموزشی 
از  عمومی  دیپلماسی 
بایستی  دیگر،  سوی 
هم  از  مجزا  کاماًل 
هرچند  گیرند  صورت 
هم دیگر  با  اساسًا  که 
عالوه،  به  سازگارند. 
هم مبادالت فرهنگی و 
عمومی  دیپلماسی  هم 
اجرای  منظور  به 
خود  ویژۀ  تعهدات 
اجرایی  نیروی  نیازمند 
الزم  منابع  کنار  در 
فرهنگی  دفاتر  هستند. 
کشور  از  خارج  در 
با  سازگاری  برای  باید 
وضعیت های ویژۀ هر کشوری سازمان دهی 
استخدام  آن ها  در  کارمندانی  و  شوند 
دستاوردهای  بیشترین  دارای  که  شوند 
دانشگاهی،  مشخص  اسـتادان  فرهنگی اند. 
روزنامه نگاران،  آموزشی،  و  هنری  مدیران 
باید  هنرمندان  و  تجاری  بخش  مقامات 
استخدام  موقت  مأموریت های  انجام  برای 
باید  متحده  ایاالت  برنامه های  شوند. 
معنوی،  ارزش های  برای  را  مبادالت 
درازمدت  آموزشی  و  هنری  عقالیی، 
به جای اتصال آن ها به اهداف سیاسی گذرا 

تسهیل سازند.  
منبع: آفتاب

جـهانی شـدن 
و دیپلماسی فرهنگی

بخش دهم و پایانی

تداوم رقابت 
بين المللی 
طوالنی مدت 
امریكا در عرصة 
اقتصاد علمی؛ به 
آموزش و پرورش 
پيشرفته، قوانين 
تجدید یافته، 
انحصارات علمی 
و مالكيت معنوی، 
و كمک های 
مالی ُخرد به 
شركت های 
نوآوِر كوچک 
بسته گی دارد. 
این تالش ها 
منجر به تمركز بر 
محتویات فرهنگی 
می شود كه پایة 
اقتصاد علمی اند. 
ایاالت متحده 
ممكن است 
بتواند با بعضی 
معافيت های 
فرهنگی از طریق نرمش های 
موجود در گاتس، دوام بياورد، 
اما نيازی هم به پذیرش وضعيت 
انعطاف ناپذیر در مقابل اشكال 
معافيت فرهنگی كه از جانب 
اروپایيان و كانادایی ها حمایت 
می شوند، نيست

ACKU
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روحانیون در دارالعلوم دیوبند هند نیز ضمن محکومیت 
اقدام به آگاهی دهی به مردم  دولت اسالمی )داعش(، 
پیراموِن این گروه تروریستی کردند. موالنا عبدالقاسم 
نعمانی معاون دارالعلوم دیوبند در مصاحبه یی، داعش 
سیاسی  بلندپروازی های  با  تروریستی  گروه  یک  را 
قتل  به  را  بی گناه زیادی  انسان های  نمود که  توصیف 

رسانده است. 
در  داراالفتاء محل،  نام  اسالمی تحت  دیگِر  نهاد  یک 
امضای  با  را  فتوایی  اسالمی  اعمال دولت  محکومیت 
نهاد  این  کرد.  پخش  نهاد  این  روحانیوِن  از  تن  هزار 
تنها  نمود.  محکوم  را  داعش  اعمال  و  فعالیت ها  کلیۀ 
نهادهای مذهبی نبودند که اقدام به محکومیت گستردۀ 
از  هنری  سرشناِس  چهره های  بلکه  نمودند،  داعش 
که  گفت  هند  شدۀ  شناخته  بازیگر  خان  امیر  جمله 
داعش و هرکس که اقدام به کشتار و خشونت نماید، 

تروریست است. 
دولت هندوستان برای مبارزه با نفوذ داعش در انترنت 
از مسلمانان هند، تالش هایی را در  برای سربازگیری 
و  نمود  آغاز  اسالمی  مدارس  و  نهادها  با  هماهنگی 
شبکۀ  این  جنایات  از  آگاهی دهی  فرایند  سو،  یک   از 
تروریستی را سرعت بخشید و از سوی دیگر، نهادهای 
اطالعاتِی هند با دقت بیشتری شبکه های اجتماعی را 
فرودگاه ها  دقیِق  بررسی  آن ها  گرفتند.  کنترول  تحت 
به کشورهای  از دخول و خروِج مسافرین  نظارت  و 
رفتارهای  هندوباوران  گرفتند.  دست  روی  را  عربی 
چرا  که  می پرسند  و  می کنند  انتقاد  را  هند  مسلماناِن 
مسلمانان میانه رِو هند، در مورد فعالیت های تروریستی 
در جهان واکنش گسترده یی نشان نمی دهند و آن را به 

گونۀ روشن محکوم نمی کنند.

کمپاین علیه داعش
 گروه همبسته گی برای عدالت در شهر حیدرآباد در 
دانشجویان، روشن فکران  از  متشکل  که  نوامبر ۲۰۱۵ 
و فعالین نهادهای جامعۀ مدنی می باشد، با راه اندازی 
یک کمپاین، اعمال دولت اسالمی را محکوم نمود و از 
مردم خواست که هیچ ویدیو و تصویری از کشتارهایی 
که داعش انجام داده را نبینند و هیچ خبری مرتبط با 
این گروه تروریستی را نخوانند، زیرا با این کار می شود 
با رادیکالیسـم مذهبی مبارزه کرد. اهمیت این کمپاین 
را مشارکت شمار زیادی از مسلمانان به ویژه جوانان 

بیشتر نمود. 

استراتژی برای مبارزه با فعالیت داعش در هندوستان 
یکی از پایگاه های اساسی برای سربازگیری گروه های 
حکومت  می باشد.  اجتماعی  شبکه های  تروریستی، 
پایۀ  بر  که  است  کرده  آماده  را  طرحی  هندوستان 
با  تروریستی  گروه های  از  جانب داری  و  گرایش  آن، 
استفاده از شبکه های اجتماعی، به عنوان شواهد جرمی 

در دادگاه استفاده خواهد شد. 
شبکه های  سایر  و  توییتر  و  فیس بوک  در  هرکسی 

تروریستی  ترویج و تشویِق گروه های  برای  اجتماعی 
بازداشت و محاکمه خواهد شد. تدوین  فعالیت کند، 
این طرح، بعد از آن قوت گرفت که سال گذشته چند 
در  داعش  برای  سربازگیری  و  فعالیت  اتهام  به  تن 
هندوستان بازداشت گردیدند. این افراد برای پیوستن 

به این شبکۀ تروریستی وارد عراق و سوریه شدند. 
شبکه های  و  انترنت  بر  هند  دولت  شدید  نظارت 
اجتماعی، از مهم ترین موانع برقراری روابط مسلماناِن 

هند با گروه های تروریستی می باشد.

بحران آفرینی پاکستان
تصویر پاکستان در افکار عمومی هند، تصویری بسیار 
منفی است و مناسبات سیاسی میاِن این دو کشور در 
نیز  دارد، رفت وآمد عادی  قرار  بی اعتمادی  از  فضایی 

بین شهرونداِن این دو کشور بسیار محدود است.
دشمنی پاکستان و هند از یک سو و فعالیت گروه های 
تندرو در کشمیِر تحت کنترول هند و برافراشتن پرچم 
و  گذشته  ماه  چند  در  گروه ها  این  سوی  از  پاکستان 
افزون بر همۀ این ها، حمالت تروریستی ممبیی، موج 
تشدید  اوقات  گاهی  را  مسلمانان  به  نسبت  بدبینی 
می کند تا جایی که برخی  مردم از مسلمانان می خواهند 
بر  پاکستان  آن ها،  باور  به  بروند چون  پاکستان  به  که 
به  باید  مسلمانان  و  گردیده  تأسیس  مذهب  مبنای 
شدید  نظارت  دارند.  تعلق  آن  به  که  بروند  کشوری 
دولت هند بر جامعۀ مسلمان باعث شده که رفتارهای 
منطقۀ  در  مثاًل:  باشد،  دولت  ذره بین  زیر  مسلمانان 
نظام الدین و سایر مناطق مسلمان نشین دهلی، حضور 

سنگیِن نیروهای امنیتی محسوس است.
در ۱۹ مارچ ۲۰۱۵، نیت سینگ وزیر داخلۀ هند گفته 
بود که اکثر فعالیت های تروریستی در سرحدات هند با 
پاکستان است و اگر استخبارات پاکستان و ارتش این 
کشور دست از حمایت از ترور بردارد، وضعیت امنیتی 
در جنوب آسیا به صورِت قابل توجهی بهبود خواهد 
استراتژِی  در  باید  پاکستان  که  کرد  تأکید  او  یافت. 
استفاده از تروریسم به عنوان یک وسیلۀ جنگ نیابتی، 
بازنگری کند و این به سود منافع ملی این کشور است. 

وضعیت مسلمانان چگونه است؟ 
یک  در  هند  رییس جمهور  معاون  انصاری  حمید 
نامناسِب  وضعیت  از   ۲۰۱۵ سپتمبر  در  سخنرانی 
مسلماناِن این کشور انتقاد نمود. او گفت که مسلمانان 
و  اجتماعی  سیاسی،  ساختارهای  حاشیۀ  در  هند 
اقتصادی قرار گرفته اند و حتا وضعیت آن ها بدتر از 
در  کاست  سیستم  رده بندی های  در  که  است  کسانی 
انصاری  آقای  دیدگاهِ  این  هرچند  دارند.  قرار  پایان 
روشن فکران  اما  داشت،  دنبال  به  را  زیادی  انتقادهای 
مسلمانان  وضعیت  به  دولت  توجه  خواهان  هندی 

شدند. 
این گونه  را  هند  مسلمانان  مشکالت  انصاری  آقایای 

طبقه بندی کرد:

۱: مشکالت هویتی ـ امنیتی
۲: مشکالت آموزش و توانمندسازی

۳: نبود مساوات در شریک ساختن هزینه ها
۴: نبود سهم عادالنه در تصمیم گیری ها 

غذا و مذهب
در چهارچوب مناسبات اجتماعی، بسیاری از پدیده ها 
قادرند که همبسته گی و یا گسسِت اجتماعی را تقویت 
است  پدیده ها  این  از  یکی  غذایی،  عادت های  کنند. 
که در برخی موارد به بخشی از هویِت جمعی تبدیل 

می شود.
نام »گاو مقدس«  مقاله یی تحت  پتانیک در  دیو دوت 
و »خشونت نامقدس« این پرسش را مطرح می کند که 

چرا گاو حیوان سیاسی است؟
در یک سال گذشته در هندوستان، گاو دو اعتقاد دینی 
برابر یکدیگر قرار داده است. هندوباوران، گاو  را در 
مبنای  بر  آن  را  می دانند و خوردن گوشِت  مقدس  را 
باورهای شان پذیرفتنی نمی دانند؛ اما مسلمان های هند، 
را  گاو  گوشت  خوردن  دینی شان،  باورهای  مبنای  بر 

گناه نمی دانند.

گاو مقدس و خشونت نامقدس
تصمیم مجلس و شماری از ایالت ها در چند ماه گذشته 
آمدِن  میان  به  باعث  گاو  گوشت  فروش  منع  برای 
از  شماری  گردید.  زیادی  کشمکش های  و  بحث ها 
فعاالن جامعۀ مدنی هند، اعمال زور از سوی حکومت 

برای جلوگیری از خوردن گوشت گاو را در تضاد با 
ارزش های سکوالر و سنِت کثرت گرایی در این کشور 
می دانند. بحث ها پیرامون تصمیم بی چی پی زمانی به 
یک گفتمان تبدیل شد که یک مسلمان پنجاه ساله به نام 
از  در خانه اش  گاو  نگهداری گوشت  دلیل  به  اخالق 
سوی شماری از افراد به قتل رسید. روزنامه های هندی 
از حمله به یک مسلمان به خاطر عادت های غذایی اش، 
به  حمله  و  کثرت گرا  هندوستان  به  حمله  عنوان  به 

ارزش های اخالقی و آزادی یاد کرده اند.

چرا گاو یک حیوان سیاسی است؟
نظم  چه گونه  که  است  جدی  بسیار  پرسش  یک  این 
حتا  و  می باشد  گوناگون  عوامل  از  متأثر  اجتماعی 
می تواند  مذهبی  اعتقاد  از  بخشی  عنوان  به  گاو  یک 
بدون  دهد.  قرار  هم  برابر  در  را  دینی  هویت های 
اکثریت مردم  مانند هندوستان،  شک در جوامع سنتی 
تعریف  دینی شان  اعتقاد های  محور  در  را  هویت شان 
می کنند و زمانی  که یکی از عناصر هویتی شان به باور 
آن ها مورد بی احترامی قرار می گیرد و یا نادیده گرفته 

می شود، واکنش نشان می د هند. 
این یک آموزۀ مهم می باشد که در فرایند نظم اجتماعی، 
هر پدیده یی می تواند بحران اجتماعی و یا همبسته گی 
جامعۀ  در  گاو  یک  وقتی  نماید.  تضمین  را  اجتماعی 
کثرت گرایی مانند هندوستان می تواند به نزاع اجتماعی 

دامن بزند و بحران خلق نماید، نیاز است که فهِم ما از 
هویت همواره منطبق با واقعیت های اجتماعی باشد.

از  بسیاری  که  است  تعبیری  مذهبی  نابردباری 
روشن فکراِن هندی  آن  را به کار می برند و از هندوها 
و مسلمان ها می خواهند تا با بردباری و خویشتن داری 

این موضوع را پشِت سر بگذارند.
گام های  گذشته،  ماه  های  در  هندی  روشن فکران  اما 
آمده  میان  به  تنش های  به  دادن  پایان  برای  را  بزرگی 
در  خبره  چهرهای  که  آنان  از  برخی  اند.  برداشته 
مدنی  اعتراض های  با  می باشند،  هنر  و  ادبیات  حوزۀ 
از نابردباری افراطی در هند انتقاد کرده اند. ارونداتی 
روی، یکی از نویسنده گان شناخته شدۀ هندی و برندۀ 
ملی اش  جایزه های  از  یکی  دادن  پس  با  بوکر،  جایزۀ 
گفته بود که از آن چه در کشور می گذرد، احساس شرم 

می کنـد.
از  باید در نظر داشت که مسلمانان هند،  نکته را  این 
آزادانه،  به گونۀ  آزادی مذهبی برخوردارند و مساجد 
از روزهای  بلندگو پخش می کنند و برخی  از  اذان  را 

مقدِس مسلمان ها نیز رخصتی عمومی می باشد.
مذهبی  بردباری  الگوهای  از  یکی  هندوستان  آن که  با 
در  اخیر  حساسیت های  اما  می شود،  شناخته  دنیا  در 
گاو  گوشت  از  استفاده  محدودیت  برای  کشور  این 
از  برخی  که  جایی  تا  داشت  همراه  به  را  انتقادهایی 
تدریجی  شدن  نهادینه  از  شده،  شناخته  چهره های 
مودی  ناریندرا  کردند.  یاد  هند  در  مذهبی  نابردباری 
خبرنگار  پرسش  این  با  نیز  هندوستان  نخست وزیر 

یک  سوی  به  هند  آیا  که  گردید  روبه رو  بریتانیایی 
جامعۀ نابردبار در حرکت است؟ مودی در پاسخ گفت 
فرد  هر  افکار  و  آزادی  ضامن  هند  اساسی  قانون  که 
است، هندوستان سرزمین بودا و گاندی است و جامعۀ 
پُر از  نابردبار نمی باشد. مودی همچنان گفت که هند 
تنوع است و این تنوع قوت این کشور است و باعث 

افتخار.  

دشواری های بانوان مسلمان هندی 
زنان مسلمان هندی محجبه هستند و در خانواده های 
از  سنتی زنده گی می کنند. روزنامه های هندی همواره 
وضعیت نامناسب زناِن مسلماِن هندی و عدم دسترسی 
می کنند.  پخش  گزارش هایی  حقوق شان،  به  آن ها 
بسیاری از دختران مسلمان هندی، بعد از پایان دانشگاه 
به دلیل محدودیت های خانواده، اجازۀ کار کردن بیرون 

از خانه را ندارند.
در دسمبر ۲۰۱۵، حیدرآباد میزبان یک سیمینار پیرامون 
»نقش زنان مسلمان در تغییر جهان« بود، نکتۀ جالبی 
که در آن وجود داشت این بود که: در این سیمینار هیچ 
خانمی وجود نداشت و این مردان بودند که چگونه گی 
سمینار،  این  در  می کردند.  توصیف  را  زنان  نقِش 
محمدرضا پهلوی شاه سابق ایران به دلیل اصالحات و 

رفع حجاب، محکوم گردید. 

؛ ی هند ن  ان مسلما  
یت هو ن  بحرا                  

عش ا د خطر  و                                           
سیدمحمـد فقیری، دانشجوی مقطع ماستری در هندوستان/  بخش دوم و پایانی
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مقام هـای  دوشـنبه  روز  نماینـده گان  مجلـس 
امنیتـی را بـه منظـور پاسـخ  دهی در رابطـه بـه 
اوضـاع امنیتی اسـتجواب کرد امـا اصابت چهار 
راکـت بـر صحـن و سـاختمان پارلمـان منجـر 
بـه پرسـش ها و انتقادهـای شـدیدی در مـورد 

اوضـاع امنیتـی شـد.
کـه  شـدند  شـلیک  زمانـی  راکت هـا  ایـن 
نماینـده گان می خواسـتند سـواالتی را در مـورد 
امنیتـی  افغانسـتان از مقام هـای  امنیتـی  اوضـاع 
مطـرح کننـد. یکـی از راکت هـا بـر سـاختمان 
اصلـی پارلمـان اصابت کرد و سـه راکـت دیگر 

در صحـن پارلمـان فـرود آمدنـد.
اصابـت ایـن راکت هـا تلفاتـی در پـی نداشـت 
و منجـر بـه اخـالل جلسـه عمومـی نشـد. امـا 
نماینـده گان بـا انتقـاد تنـد از حکومـت گفتنـد 
وقتـی مقام هـای امنیتـی و نماینـده گان در داخل 
سـاختمان بـه شـدت محافظت شـده پارلمان در 
امـان نباشـند، چگونـه می تـوان به بهبـود اوضاع 

امنیتـی در والیـات مطمیـن بود.
عزیـزه جلیـس یـک تـن از نماینـده گان گفـت: 
»مـن در وضعیتـی صحبت می کنم که سـه راکت 
در صحـن پارلمـان اصابـت کـرده اسـت. چـرا 
مسـوولین امنیـت مـا ایـن قـدر غفلـت می کنند 
کـه نمی تواننـد امنیت خـود و نماینـده گان مردم 

را تامیـن کننـد چـه رسـد بـه والیت ها.«
تصرف اراضی و مسدود کردن شاهراه ها

مقام هـای امنیتـی در این جلسـه گفتنـد که گروه 
طالبـان بـا تشـویق و همـکاری حامیـان شـان 
بـرای جنـگ در بهار و تابسـتان امسـال آماده گی 

می گیرنـد.
مسـعود اندرابـی سرپرسـت ریاسـت امنیت ملی 

افغانسـتان گفـت ارگان هـای امنیتـی در جریـان 
زمسـتان بـرای رویارویـی بـا حمـالت مخالفین 

مسـلح آمادگـی کامـل گرفته اسـت.
آقـای اندرابـی افـزود اطالعـات ریاسـت امنیت 
ملـی حاکـی از آن اسـت کـه طالبـان تصمیـم 
دارنـد در سـال ۱۳۹۵ بـه جنـگ ادامـه دهنـد 
و دسـت آوردهایی نیـز داشـته باشـند: »طالبـان 
می خواهنـد جنـگ را در ابعـاد نظامی و سیاسـی 
در فصل بهار و تابسـتان جاری سـازند. سـازمان 
اسـتخباراتی آی اس آی مطلـق از آن هـا حمایـت 

می کنـد.«
سرپرسـت امنیـت ملی عالوه کـرد که آی اس آی 
بـه  رفتـن  جنـگ،  گسـترش  بـه  را  طالبـان 
می کنـد  تشـویق  اراضـی  تسـخیر  و  افغانسـتان 
ولـی او اطمینـان داد کـه طالبـان هرگـز بـه ایـن 

اهـداف خـود نخواهنـد رسـید.
تـاج محمـد جاهـد سرپرسـت وزارت داخلـه 
بـرای  طالبـان  کـه  ایـن جلسـه گفـت  در  نیـز 
بدسـت آوردن سـاحات بیشـتر و مسـدود کردن 
می خواهـد  »دشـمن  می جنگنـد:  شـاهراه ها 
حمـالت هجومـی را انجـام دهد. ایـن حمالت 
به منظور اشـغال سـاحات، مناطق و ولسـوالی ها 
را  مناطـق  بعضـی  می خواهنـد  آن هـا  اسـت. 
بگیرنـد و شـاهراه های حیاتـی را مسـدود کنند.«

آمادگی حکومت
در همیـن حـال مقام هـای امنیتی گفتنـد که برای 
مقابلـه بـا تهدیدهای طالبان آمادگـی کامل دارند 
و در حـال حاضـر عملیـات پاکسـازی مخالفین 

در چندین والیـت جریان دارد.
قـدم شـاه شـهیم رییـس سـتاد ارتش گفـت که 
پالن هـای منظمـی بـرای راه انـدازی عملیات ها 

گرفتـه شـده اسـت. بـه گفتـه آقـای شـهیم این 
عملیات هـا بـه هـدف حفـظ سـاحات، حمله بر 
مراکـز و پناهگاه هـای طالبـان و مختـل کـردن 
تـوان مانـور نظامـی گروه هـای مخالـف مسـلح 

دولـت بـه راه انداختـه می شـوند.
میـدان جنـگ  در  نظامیـان  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
موفـق هسـتند امـا تـالش شـود کـه نیروهـای 
تضعیـف  روانـی  جنـگ  در  مـردم  و  امنیتـی 
نشـوند: »امیـدوارم از لحـاظ روانـی و فکـری 
روحیـه مـردم خـراب نشـود. مطمین باشـید که 
نیروهـای دفاعـی و امنیتی و دفاعـی به هیچ نوع 
معاملـه ای تـن نمی دهنـد. این نیروها بـرای دفاع 
از عـزت و اسـتقالل و افغانسـتان از هیـچ نـوع 

قربانـی و فـداکاری دریـغ نمی کننـد.«
شـماری از نماینـده گان از عقب نشـینی اردو و 
پولیـس افغانسـتان از برخی ولسـوالی های ناامن 
انتقـاد کردنـد و گفتنـد احتمال دارد ایـن مناطق 
در نتیجه معامله رها شـده باشـند اما آقای شـهیم 
اطمینـان داد کـه هیـچ معاملـه ای وجـود نـدارد: 
ولسـوالی ها،  و سـقوط  پروتـوکل  قسـمت  »در 
مـن بـه صفـت قومانـدان اردوی افغانسـتان این 
رد می کنـم کـه هیچ نـوع پروتوکلی در قسـمت 
سـقوط هیـچ ولسـوالی و منطقه بـه راه نیفتاده و 

اسـت.« نبوده 
مقام هـای امنیتـی افغانسـتان گفتنـد کـه در حال 
حاضـر چندیـن عملیـات در والیـات هـرات، 
نیروهـای  دارد.  جریـان  ارزگان  و  کنـر  کنـدز، 
امنیتـی در روزهـای اخیـر توانسـتند ولسـوالی 
خانشـین هلمنـد را از کنتـرول طالبـان خـارج 

. کنند
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ناجيه نوری  
در دو مـاه اخیـر بیش از ۲۰۰ نفر بـرای انجام تقلبات 
بخش  هـای  در  پیـش روی  انتخابـات  در  گسـترده 
مختلـِف کمیسـیون های انتخاباتی اسـتخدام شـده اند.

صدیـق اهلل توحیـدی معـاون کمیسـیون اصـالح نظام 
نورسـتانی خطـر  رفتـن  کنـار  می گویـد:  انتخاباتـی 
تقلـب را کـم نخواهـد کـرد، زیـرا افـراد مشـخصی 
در بخش هـای معیـن گماشـته شـدند تـا تقلـب را به 
جـای اعضای ارشـد کمیسـیون های انتخاباتـی انجام 

هند. د
بـا ایـن حـال، شـماری از نهادهـای انتخاباتـی به این 
بـاور اند تـا زمانی کـه  افراد واجد شـرایط) مسـلکی 
و بی طـرف( بـه جـای اعضای ارشـد کمیسـیون های 
انتخابـات تعییـن نشـوند، انتخابـات سـالم را شـاهد 

بود. نخواهیـم 
ایـن نظریـات پـس از آن ابـراز می شـود کـه دو روز 
رییـس کمیسـیون  نورسـتانی  یوسـف  قبـل محمـد 
تقلبـات گسـترده  بـه  متهـم  انتخابـات کـه  مسـتقل 
از  اسـت،   ۱۳۹۳ ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 

سـمت اش کنـار رفـت.
صدیـق اهلل توحیـدی معـاون کمیسـیون اصـالح نظام 
انتخاباتـی می گویـد: نورسـتانی قبل از اسـتعفاء بیش 
از ۲۰۰ نفـر را در پُسـت های بسـیار مهـم جـا بـه جا 

کرده اسـت.
اعضـای  اخیـر  مـاه  دو  در  توحیـدی:  گفتـه  بـه 
در  را  نفـر   ۲۰۰ از  بیـش  انتخابـات  کمیسـیون های 
بخش  هـای مختلـف انتخاباتی اسـتخدام کردند، یعنی 

آماده گـی گرفتنـد. تقلبـات گسـترده  بـرای  قبـاًل 
او بـه ایـن باور اسـت که کنـار رفتن نورسـتانی خطر 
تقلـب را کـم نخواهـد کـرد، زیـرا او قبـل از رفتنش 
افـراد مشـخصی را در بخش های مشـخص گماشـته 
تـا تقلبـات را بـه جای اعضای ارشـد کمیسـیون های 

انتخاباتـی آنان انجـام دهند.
ارشـد  اعضـای  نشـدن  محاکمـه  توحیـدی، 
کمیسـیون های انتخاباتـی را کـه تقلبـات گسـترده یی 
را انجـام دادنـد و تنها کنار رفتن نورسـتانی را آن هم 

در اثـر فشـار، بـرای جلوگیری از تقلـب در انتخابات 
آینـده موثـر نمی دانـد.

وی می گویـد: کسـانی که متهم به تقلـب اند، محاکمه 
نشـدند و احسـاس شـرم و خجالـت هـم نمی کننـد، 
کمیسـیون های  جدیـد  اعضـای  مـوارد  ایـن  تمـام 
انتخاباتـی را جـرأت خواهـد داد تـا آنـان تقلبـات 

بیشـتر از نورسـتانی و سـعادت را انجـام دهنـد.
معـاون کمیسـیون اصـالح نظـام انتخاباتـی، کمیتـه 
گزینـش را یـک کمیتـۀ دولتـی و خـالف پیشـنهاد 
کـه  می دانـد  انتخاباتـی  نظامـی  اصـالح  کمیسـیون 
تعییـن افراد در کمیسـیون های انتخاباتی را با مشـوره 

حکومـت انجـام خواهنـد داد.
توحیـدی می گویـد: بـا توجـه بـه ایـن مسـایل امیـد 
مـردم بـه این کـه ما در آینـده یک انتخابات شـفاف و 
سـالم خواهیـم داشـت، به یـأس مبدل شـده و بدون 
شـک ما شـاهد یـک انتخابـات شـفاف نخواهیم بود 
باایـن حال، جان داد سـپین غر رییس موسسـه اکسـین 
می گویـد: تـا زمانیکـه  افراد واجد شـرایط) مسـلکی 
و بی طـرف( بـه جـای اعضای ارشـد کمیسـیون های 
انتخابـات تعییـن نشـوند، مـا یـک انتخابات سـالم را 

بود. نخواهیم  شـاهد 
او گفـت: اگـر افراد وابسـته به حکومت و سیاسـیون 
وغیر مسـلکی گماشـته شـوند، پروسـه رنگ سیاسی 
گرفتـه و مـردم هـم اعتمـاد نخواهند کرد  کـه دراین 

صـورت انتخابات شـفاف نخواهیم داشـت.
 رییس موسسـه اکسـین به این باور اسـت که آوردن 
تغییـرات در کمیسـیون های انتخاباتی یک بخشـی از 

اصالحـات اسـت، اما به هیـچ عنوان کافی نیسـت.
سـپین غر می گویـد: اگـر تنهـا تغییرات در کمیسـیون 
انتخاباتـی بـه میـان بیایـد و در بخش هـای مهم دیگر 
مهـم  بخش هـای  و  طرزالعمل هـا  برنامه هـا،  ماننـد 
کمیسـیون انتخاباتـی تغییـرات نیایـد، مشـکل حـل 

نمی شـود.
وی تاکیـد کـرد: آورد تغییرات بنیـادی در بخش های 
مهـم کمیسـیون های انتخاباتـی و حمایـت سیاسـیون 
از ایـن رونـد، می توانـد زمینه سـازی یـک انتخابـات 

شـفاف باشد.
او، لیسـت رای دهنده گان را یک مسـاله بسـیار جدی 
دانسـته گفـت: اگر لیسـت رای دهنده گان تهیه نشـود، 
بازهم ما شـاهد تقلبات بسـیار گسـترده خواهیم بود.
 بـه گفتـه او: بخـش زنان کمیسـیون انتخابات بسـیار 
ضعیـف اسـت و در اسـتخدام زنـان در کمیسـیون 
بنابرایـن   دارد،  انتخابـات مشـکالت جـدی وجـود 

بایـد ایـن  بخـش تقویـت شـود.
محمد رفیق شـهیر عضو پیشـین مجلـس نماینده گان، 
کنـار رفتـن نورسـتانی را در کاهـش تقلبـات کافـی 
متقلبیـن  اگـر  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  نمی دانـد 
محاکمـه نشـوند، کسـانیکه بـه جـای اعضای ارشـد 
کمیسـیون های انتخاباتـی بیاینـد، دسـت بـه تقلـب 

خواهنـد زد.
بـه گفتـه او: عدم تامیـن امنیت سـایت های رای دهی، 
در  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کارکنـان  گزینـش  و 
والیـات تنهـا بـرای یـک روز نیـز در انجـام تقلـب 
نقـش دارد و بایـد بـرای ایـن مسـایل فکـر اساسـی 

. د شو
شـهیر تاکیـد کرد: اسـتخدام افراد به صـورت مقطعی 
کـه بـه خاطر پـول وارد این پروسـه می شـوند، زمینه  
تقلـب را فراهـم می کنـد، پـس بهتـر اسـت کـه بـه 
جـای ایـن افـراد معلمـان مکاتـب اسـتخدام شـوند، 
زیـرا زمینـه بازپـرس از معلمـان وجـود دارد، چرا که 
آنـان کارمنـد رسـمی دولـت انـد و نمی تواننـد مانند 

افـراد عـادی مرتکـب تقلب شـوند.
حوزه هـای  در  اینکـه  دیگـر  مسـاله  افـزود:   وی 
رای دهـی باید لیسـت رای دهنده گان مشـخص شـود 
کـه بـا راه اندازیـی ایـن برنامه ها تـا حد ممکـن جلو 

تقلـب و تخلـف گرفتـه خوهـد شـد.
نشـان  کـردن  وارد  مجلـس:   پیشـین  عضـو  ایـن 
دیتابیسـت کـه  لیسـت  بـه  انگشـت رای دهنـده گان 
توسـط دسـتگاه های کـه تـازه وارد شـده تـا انـدازه 
می شـود جلـو تقلـب را گرفـت، البته اگـر اراده برای 

جلوگیـری از تقلـب وجـود داشـته باشـد.
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معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی:

200 تن برای انجام تقلب در انتخابات پیش رو استخدام شده اند
نهادهای ناظر انتخاباتی:  کنار رفتن اعضای ارشد کمیسیون های انتخابات کافی نیست

تالش آی اس آی به گسترش جنگ و تسخیر اراضی توسط طالبان

بحران هویتی فراتر...
رو  هر  به  ولی  است؛  بوده  غیرقانونی  معموالً  افغانستان 
کنیم.  سکوت  فاحش  بی عدالتی  یک  برابر  در  نمی توانستیم 
دفتر  مسووالن  با  چندین بار  را  مسأله  این  قانونی،  لحاظ  به 
از  حفاظت  ادارۀ  فرانسه،  داخلۀ  امور  وزارت  خودمان، 
در  مهاجران  ادغام  »ادارۀ  و  فرانسه  در  بی وطن  پناهنده گان 
پاسخ  یک  فقط  همیشه،  مثل  گذاشته ایم.  میان  در  فرانسه« 
داشتند و آن این که: قوانین از طرف اتحادیۀ اروپا وضع شده 
است و تغییر قوانین سال ها طول می کشد و برای تغییر آن ها 
و تشخیص هویت به دفترهای مربوط افغانستان مراجعه کنید.  

چرا مخالف جعل هویتی هستیم؟
حِق  مانع  ما  پناه جوست.  هر  حق  پناهنده گی،  درخواست   
نیستیم.  پاکستانی  ایرانی و  پناهنده گی شهرونداِن  درخواست 
و  جدیت  این  بیرون،  و  داخل  روشن فکرنمایان  از  شماری 
برابر  در  دشمنی  و  کینه  حِس  از  برخاسته  را  دادخواهی مان 
پاکستان و ایران و ناشی از کشیده گی های سیاسی دانستند و 
دادخواهی مان را در برابر جعل هویتی، تبعیض آمیز خواندند 
و  درد  از  چون  شوند،  قبول  پاکستانی ها  بگذاریم  گفتند  و 
مشکالت فرار کرده اند. عده یی هم ما را مخالف و عقده مند و 
تجزیه خواه اقوام دو طرف مرز خواندند. ولی ما در برابر این 
بی عدالتی تحت هیچ فشار و نصیحتی قرار نگرفتیم و تا مرز 
پاریس  در  افغانستان  سفارت  برابر  در  تظاهرات  و  اعتراض 

پیش رفتیم؛ آن هم به این دالیل: 
۱( در ۱۳ نومبر سال گذشته، یک عمل انتحاری در پاریس 
این  گرفت.  صورت  گرفت،  را  نفر   ۱۲۰ از  بیش  جان  که 
تا  تاریخ  آن  از  داده شد.  ارتباط  به سوریه  تروریستی  حملۀ 
بر  فرانسوی  هواپیماهای  توسط  بمب  تن  صدها  امروز،  به 
سِر مردمِ سوریه به حق و ناحق می ریزد. از طرف دیگر نیز، 
پناهنده های سوری تحت یک شرایط خاِص استخباراتی قرار 
مهاجران  به  نسبت  را  پناهنده گی  سخت  روندهای  و  دارند 
هستند  جست وجو  و  پیگرد  تحت  آن ها  می گذرانند.  دیگر 
شده  گذاشته  پذیرفتن شان  برای  زیادی  فیلترهای  ُکل  در  و 
است. از کجا می توانیم مطمین باشیم که آی اس آی از چنین 
افراد افراطی یی  که وارد شهرهای اروپایی می شوند، به مقصد 
بدنامی افغانستان استفاده نمی کند؟ با وجود همۀ بدبختی ها یی 
که در داخل کشور داریم، خوشبختانه تا اکنون چیزی به نام 

تروریست افغانستانی در بیرون از افغانستان نداریم.
حقوق  سازمان  گزارش های  اساس  بر  مهاجران  پذیرش   )۲
بشر روی دست گرفته می شود. وضعیت زنده گی مردم بومی 
هر منطقه بررسی می شود، مناطق بحرانی در خط سرخ قرار 
با  این ترتیب، سهمیه بندی صورت می پذیرد.  به  می گیرند و 
اصالحاتی که آمده است، در سال جاری، به طور مثال در هر 
ماه ۷۰ نفر از شهروندان افغانستان را قبول کنند، یعنی در هر 
ماه ۲۰ تا ۲۵ نفر شهروند پاکستانی به نام تبعۀ افغانستان سهم 

مردم این کشور را گرفته و قبول می شوند. 
۳( فرانسه در سال جاری بیش از ۳۶ هزار نفر را که در بر 
گیرندۀ تمام ملیت های مهاجر است، نمی پذیرد؛ شمار زیادی 
کشورهای  قصد  به  را  فرانسه  هستند  مجبور  دلیل  همین  به 
گذشته  ماه  در  آلمان  ترتیب،  همین  به  کنند.  ترک  خودشان 
۱۲۷ نفر را به افغانستان باز گرداند. یکی از دالیل چنین کاری، 

افزایش آمار مهاجران افغانستان است. 
۴( دولت ناروی در سال گذشته اعالم کرد که اگر مهاجران 
افغانستان بیرون نشوند، ناگزیر است قسمتی از کمک هایی را 
که به افغانستان می کند، به پناهنده های افغانستان در آن کشور 
اختصاص دهد. در این جا می بینم که باز سهم مردم افغانستان 

گرفته می شود. 
۵( بیش از هزارها پناهندۀ افغانستان در این آب و هوای سرد 
در ُکل اروپا و به ویژه فرانسه، در پارک ها و خیابان ها و زیر 
پل ها می خوابند. برای یک تا دو ساعت در صف ها می ایستند، 
تا نان خوردن به دست بیاورند. لباس برای پوشیدن ندارند. 
حمام به سختی پیدا می شود. یک عده با برگه های قبول شده 
بی کار و سرگردان می گردند. اگر از قسمت های دیگر بگذریم 
بار  بزنیم: چندین  از جایی برای گذراندن شب مثال  و فقط 
شخصًا به دفترهای مربوطه جهت تهیۀ خانه و مکان پیشنهاد 
جای  و  خانه  سهمیۀ  که:  شنیدیم  پاسخ  یک  فقط  و  داده ایم 
برای مردم افغانستان از قبل تعیین شده و دیگر جایی نیست. 
این سهم را کی گرفته است؟ پناهنده های پاکستانی که خود را 

تبعۀ افغانستان معرفی می کنند!
معرفی  افغانستان  تبعۀ  را  خود  که  پاکستانی  پناهنده های   )۵
بامیان  و  بلخ  و  جوزجان  و  بدخشان  استان های  از  می کنند، 
و پنجشیر نیستند. آن ها خود را از ننگرهار و پکتیا و پکتیکا 
و خوست و لوگر و کنر معرفی می کنند، در صورتی که یک 
درصد دربارۀ این استان ها معلومات ندارند. بنابرین، سهمی را 
که سازمان های حقوق بشری برای مردم بومِی این والیت ها 
نتیجه  در  و  می گیرند  مرز  سوی  آن  مردمان  گرفته،  نظر  در 

پناهندۀ افغانستان به کشورش برمی گردد.
نهفته  قومی  بحِث  دادخواهی  این  اوصاف، در کجای  این  با 

است؟! 

ACKU



فدراسيون فوتبال 

بـا  )خبرنـگار(  مشـعوف  فیـروز  کوتـاه  گفتگـوی 
شـیردل یوسـف 

یوسـف شـیردل بازیکـن تیـم ملـی فوتبال افغانسـتان 
کـه اولیـن بازی ملـی اش را در مقابل جاپان انجـام داد در گفتگویی 
اختصاصـی بـا فیـروز مشـعوف از حـس و حالـش بـرای بـازی در 
تیـم ملـی افغانسـتان صحبـت کـرده اسـت که توجـه شـما را به آن 

جلـب میکنیم .
پوشیدن پیراهن تیم ملی برای اولین بار

ایـن بزرگتریـن افتخـار بـرای من بـود. من انتظـار چنیـن لجظه ای 
را میکشـیدم. افسـوس خوردم که در هند مریض شـدم و نتوانسـتم 

در رقابـت هـای جنوب آسـیا بـرای تی ملی کشـورم بـازی کنم.
سرود ملی

وقتـی سـرود ملـی کشـورم را بـرای اولیـن بـار در دیـدار مقابـل 
جاپـان شـنیدم از خـود بـی خـود شـدم و گریـه ام گرفت. یـادم از 

حرفـی آمـد کـه روزی پـدر و مـادرم بـه مـن زده بودنـد........
بازی با جاپان

فـوق العاده سـخت بود. جاپان یکـی از بهترین تیم های آسیاسـت. 
بـازی در مقابـل ایـن تیـم بـرای ما کار آسـانی نبـود. آنهـا بازیکنان 

بسـیار خوبی داشـتند کـه در میدان مسـلط بودند.
هواداران تیم ملی

یکـی از افتخـارات مـن بـود کـه بـا مردمـم از نزدیک آشـنا شـدم. 
تشـکر میکنـم که مـردم از ما حمایـت میکنند. برای مـن هم جالب 
و باعـث افتخـار بـود کـه مـردم به مـردم لطـف دارنـد و از من در 

فـرودگاه تهـران هـم اسـتقبال بی نظیـری کردند.
بازی مقابل سنگاپور

مـا ایـن جا بـرای پیـروزی مقابل سـنگاپور آمدیـم. امیدوار هسـتم 
در ایـن بـازی گل زنـی کنـم تا پاسـخ تمـام محبت هـای مردمم را 

بدهم.

فواد المع

راځئ د نوبل دعوه دار شو!

هومـره خوشـحالی چـې پـه دا څـو کلونـو کـې د کرکټ 

زمریانـو زمـوږ ولـس تـه ډالـۍ کـړې ده، واللـه کـه یې په 

چـارک څـه چـې په لسـمه برخه یې هـم کوم یـوه سیاسـتوال ډالۍ کړی 

وی. لـه یـا پاچـا نیولې تر دا اوسـه!

دا لوبډلـه، مـا تـه لـه سـپورټ څخـه ډیـر ارزښـت لـری، دې لوبډلـې، 

پـه افغانانـو کـې ولولـې راوپارولـې، مـړ غـرور یـې راژوندی کـړ، ملی 

یووالـی تـه یـې الره هـواره کړلـه، او افغانسـتان یـې پـه غیر لـه اپیمو او 

جگـړې، پـه یـو مثبت ډگر کـې نړۍ تـه وپیژانـد. د انتحـار او انفجار په 

منـځ کـې پـر غـم لړلـو شـونډو یې خنـدا خـوره کړلـه او له بې وسـو او 

ناامیـدو سـرگو یـې د خوشـحالۍ اوښـکې وبهولې. حق یـې دی چې 

پـر همـدې دالیلـو، د نوبـل د سـولې نړېوالـې جایـزې ته ونومل شـی، 

او د نوبـل جایـزې تاریخچـې تـه کـه وگـورئ، نو وبـه وایاسـت چې دا 

وړاندیـز مـې بیځایـه او لـه عقله لیـرې نه دی! 

هادی دریابی

در تمـام کشـورها، کارهـای نمادیـن بـرای انگیـزه 
جمهـور  روسـای  سـوی  از  مـردم  بـه  بخشـیدن 
صـورت میگیـرد .شـما شـاید دهها مـورد از کارهای 
نمادیـن موثـر که مسـیر حیات جمعـی یک کشـور را تغییر داده، 
در ذهـن خویـش داشـته باشـید. مثـل حرکـت گانـدی مقابـل 

کاالهـای انگلیسـی.
گانـدی رخـت انگلیسـی را آتشـزد و از بوریـای تولیـد هنـد 
اسـتفاده کـرد. اینـکار او خیلی سـریع به رویکـرد جمعی در هند 

منجـر و در نتیجـه بـه نفـع هند شـد.
حـاال رییسـجمهور مـا هـم هرازگاهـی یـک کار نمادیـن میکند. 
او اتفاقـًا بـا همیـن انتظـار کـه رویکـرد جمعـی را مسـیر بدهد، 
اقـدام میکنـد. امـا دریـغ کـه مشـاور و محافـظ خـودش هـم از 
کار او تبعیـت نمیکنـد. آقـای رییس جمهـور ایـن ناکامـی قطعی 
را، مدیـون نفرتـی اسـت کـه در دل ملـت بـرای خـودش خلـق 
کـرده، به حـدی کـه کارمنـدان ارگ را هـم اقناع نمی توانـد تا در 
پـاک کاری شـهر سـهم بگیـرد یـا درختی بـرای سرسـبزی وطن 

کند. غـرس 
اشـرف غنی همـه چیـز را اشـتباه یـا ناقـص فهمیـده، حتـا همین 

را! نمادین  کارهـای 
حـاال فکـر می کنیـد چنـد نفـر غیـر از کارمنـدان شـهرداری در 
شـهر کابـل بـه تبعیـت از رییس جمهـور در نظافـت شـهر سـهم 

می گیرنـد؟
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گروه جماعت االحرار وابسته به طالبان، مسوولیت حملۀ انتحاری روز 
یکشنبه در الهور پاکستان را بر عهده گرفت.

هدف  است:  گفته  االحرار  جماعت  سخنگوی  احسان،  اهلل  احسان 
این حمله مسیحیان بودند؛ ما می خواهیم این پیام را به نواز شریف، 

نخست وزیر پاکستان بدهیم که ما وارد الهور شده ایم.
احسان افزود: او )نواز شریف( می تواند آن چه را که می خواهد انجام 
این  به  ما  انتحاری  بم گذاران  بگیرد.  را  ما  جلوی  نمی تواند  اما  دهد، 

حمالت ادامه خواهند داد.
حملۀ انتحاری روز یکشنبه در پارکی در الهور پاکستان تاکنون بشیتر 

از ۷۰ کشته برجای گذاشته است.

ریاست  انتخابات  در  احتمالی جمهوری خواهان  نامزد  ترامپ،  دونالد 
جمهوری امریکا روز گذشته انتقادات خود را از سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( افزایش داد و اصالح ساختار این سازمان را خواستار شد.
ترامپ درحالی از ناتو که برای ده ها سال بنیان سیاست خارجی امریکا 
نشستی  است  قرار  دیگر  انتقاد می کند که چند روز  به شمار می آید، 

جهانی در واشنگتن برگزار شود.
میزبان  آینده  جمعۀ  و  پنجشنبه  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک 

نشست امنیت هسته یی است که ۵۶ هیأت در آن شرکت می کنند.
قرار است مسألۀ منع تروریسم هسته یی در این مذاکرات مطرح شود، 
درهای  پشت  به ویژه  می شود،  بررسی  احتماالً  نیز  ترامپ  نظرات  اما 

بسته.
عربستان  از  نفت  خرید  شاید  که  گفت  همچنین  میلیاردر  تاجر  این 
در  هستند،  امریکا  هم پیمان  که  را  دیگر  عربی  کشورهای  و  سعودی 
)تکفیری  سازمان  با  مبارزه  برای  الزم  زمینی  نیروهای  که  صورتی 
امریکا  به  را  دارایی هایی  آن  مقابل  در  یا  و  نکنند  فراهم  را  داعش( 

تحویل ندهند، متوقف کند. 
ترامپ در گفت وگو با شبکۀ »ای بی سی« گفت: »ناتو قدیمی است«.

او افزود: ناتو که ۲۸ کشور در آن عضو هستند، در زمانی متفاوت و 
شمار  به  غرب  اصلی  تهدید  سابق  اتحاد جماهیر شوروی  که  زمانی 

می آمد، تأسیس شد.
ترامپ همچنان افزود که ناتو واجد شرایط مبارزه با تروریسم نیست و 

هزینۀ زیادی برای امریکا دارد.
کرد،  اصالح  را  ناتو  »باید  امریکا گفت:  ریاست جمهوری  نامزد  این 
می توان تعداد آنرا کاهش داد و ساختار آن را تجدید کرد و نام آنرا 

حفظ کرد، اما باید تغییر کند«.
ترامپ ۲۱ مارچ نیز گفته بود که امریکا باید حمایت مالی خود را از 
ناتو که در سال ۱۹۴۹ پس از جنگ جهانی دوم برای مقابله با گسترش 

شوروی سابق تشکیل شده است، کاهش دهد.

وزیر امور خارجۀ امریکا نحوۀ تبلیغات نامزدهای جمهوری خواه 
در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را شرم آور خواند.

کری در پاسخ به سوالی در شبکۀ تلویزیونی سی بی اس در مورد 
موضوعات  این  به  خارجی  سفرهای  در  مقامات  واکنش های 
گفت: »به عقیده من، برخی موضوعات مطرح شده واضح است 

که آن چه روی می دهد برای کشور ما شرم آور است«.
ورود  ممنوعیت  برای  ترامپ  دونالد  درخواست  به  او  واقع  در 
برای شیوۀ شکنجۀ موسوم  او  توجیه  امریکا،  به  مسلمانان  همه 
بر  نظارت  مورد  در  کروز  تد  پیشنهاد  نیز  و  مصنوعی  غرق  به 

محله های مسلمان نشین اشاره دارد.
کری گفت: »مسووالن دیگر کشورها این سخنان را باور نمی کنند، 
آن ها شوکه شده اند و نمی دانند این موضوعات امریکا را به کجا 

هدایت می کند«.
در  را  آن ها  ذهن  موضوعات  »این  افزود:  امریکا  خارجۀ  وزیر 

قاطعیت ما و قابل اعتماد بودن ما مخدوش می کند«.
جان کری در دسامبر گذشته نیز اعالم کرده بود که پیشنهاد دونالد 
ترامپ برای ممنوعیت ورود همه مسلمانان به امریکا »امنیت ملی 

این کشور را به خطر می اندازد«.
براساس نظرسنجی دانشگاه »کینیپیاک«  که اواخر دسامبر منتشر 
شد، نیمی از افراد شرکت کننده در نظرسنجی احتماالً از این که 

ترامپ رییس جمهور امریکا شود، »خجالت زده« می شوند.

فدراسیون فوتبال کابل لیگ فوتبال B را از دو ماه قبل آغاز کرده بود 
که شام گذشته با قهرمانی تیم مخابرات به پایان رسید.

تیم  دو  کابل  فوتبال  فدراسیون  رییس  ولیزاده،  عبدالصبور  گفته  به 
به  لیگ  این  در  حریفان شان  دادن  با شکست  افغان  امید  و  مخابرات 
دیدار فینال راه پیدا کردند و هر دو تیم جواز حضور در لیگ A شهر 
رفتند که در  به مصاف یک دیگر  فینال  در  نیز کسب کردند،  را  کابل 
پایان تیم مخابرات با شکست دو بر یک بر تیم امید افغان قهرمان این 

لیگ در کابل شد.
 A در مراسم اختتامیۀ این لیگ مدال ها، کپ ها و جواز حضور در لیگ

کابل به تیم از سوی فدراسیون فوتبال کابل اهدا گردید.

تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف سنگاپور می رود. این بازی 
پس از چاشت و در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

بازی امروز دور برگشت انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ فوتبال به میزبانی 
عربی  متحدۀ  امارات  میزبانی  به   ۲۰۱۹ فوتبال  آسیایی  جام  و  روسیه 

است.
ملی  تیم  پیروزی،  صورت  در  می گوید،  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
راه  آسیایی  جام  بازی های  به  تاریخ  در  نخستین بار  برای  افغانستان 

می یابد.
این فدراسیون می گوید که بازیکنان تیم ملی چند روز پیش از جاپان 
عازم ایران شده و برای بازی فردا از آماده گی های کاملی برخوردار اند.
فیصل شایسته، کاپیتان تیم ملی فوتبال کشور نیز می گوید که از هیچ 

تالشی برای راه یابی افغانستان به بازی های آسیایی دریغ نمی کنند.
این در حالی است که افغانستان در آخرین بازی  جهانی اش در برابر 

جاپان روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته با نتیجۀ ۰ـ۵ مغلوب شد.

شماری از ورزشکاران پایتخت به دلیل حمایت از کمیتۀ ملی المپیک 
و فدراسیون فوتبال افغانستان تظاهرات بزرگی را صبح روز گذشته در 

کابل راه اندازی کرده اند.
راه پیمایی این ورزشکاران، از مقابل دفتر کمیتۀ ملی المپیک افغانستان 

آغاز شده و به سوی ارگ ریاست جمهوری ادامه می یابد.
این راه پیمایی، در اعتراض به فرمان رییس جمهور مبنی بر لغو کمیتۀ 

ملی المپیک و فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شده است.
معترضان می گویند که بر اساس راه برد و اصول، کمتیۀ ملی المپیک و 
فدراسیون فوتبال اداره های دولتی نیستند و رییس جمهور حق مداخله 

در آنرا ندارد.
پس از این که ماه های قبل، المپیک آسیایی، جنرال ظاهر اغبر را به عنوان 
رییس کمیتۀ ملی المپیک کشور شناخت، به تازه گی رییس جمهور با 
صدور فرمانی، خواستار لغو این کمیته شده است. این در حالی است 
آسیایی  کمیتۀ  از سوی  آن،  رییس  تعیین  نیز  و  کمیته  این  بودجۀ  که 

المپیک، صورت می گیرد.
آمدن  در  تعلیق  به  خواستار  همچنان  افغانستان  جمهوری  ریاست 

فدراسیون فوتبال شده است.

جماعت االحرار مسوولیت حملۀ 

انتحاری الهور را بر عهده گرفت

ترامپ:

ناتو واجد شرایط مبارزه با تروریسم نیست

جان کری:

وعده های جمهوری خواهان 
برای امریکا شرم آور است

تیم فوتبال مخابرات قهرمان 
لیگ B شهر کابل شد

تیم فوتبال افغانستان امروز 
به مصاف سنگاپور می رود

تظاهرات بزرگ به حمایت از کمیتۀ ملی المپیک 

و فدراسیون فوتبال افغانستان

فيـسبـوک نـــامــه

ACKU



مسـؤوالن صحـی در هرات می گویند که در ۲۴ سـاعت 
گذشـته سـر یک دختـر جوان بریـده شـده و در رویداد 

دیگـری یک دختر خودکشـی کرده اسـت.
محمدرفیـق شـیرزی، مدیـر عمومـی شـفاخانۀ حوزوی 
هـرات بـه سـالم وطندار می گویـد که جسـد یـک دختر 
۲۰ سـاله را از منطقۀ پشـتون پل شـهر هرات به شفاخانۀ 

حـوزوی این والیـت منتقل کـرده اند.
آقـای شـیرزی می گویـد کـه ایـن دختـر سربریده شـده 
معلـوم  گردنـش  قسـمت  در  خفه گـی  نشـان های  و 

می شـوند. شـیرزی می گویـد که هویـت مقتـول تاکنون 
نیسـت. معلوم 

همچنـان  هـرات  حـوزوی  شـفاخانۀ  عمومـی  مدیـر 
می گویـد کـه در یـک رویـداد جداگانـه، دختـری ۱۸ 
سـاله به نام نجیبه شـب گذشـته در جادۀ گلسـتان شـهر 

هـرات خـودش را حلق آویـز کـرد.
مشـکالت  رویـداد،  ایـن  انگیـزۀ  شـیرزی  گفتـۀ  بـه 

. اسـت  بـوده  خانواده گـی 
امـا عبدالرؤوف احمدی، سـخنگوی پولیـس این والیت 

از وقـوع ایـن دو رویـداد اظهـار بی خبـری می کنـد و 
می گویـد کـه تاکنـون هیـچ گزارشـی در ایـن رابطـه به 

آنان نرسـیده اسـت.
در جریـان هفتـۀ جـاری این سـومین بار اسـت که زنان 
قربانـی رویدادهـای گوناگـون در این والیت می شـوند.

روز شـنبۀ ایـن هفتـه، یـک زن در ولسـوالی گـذره این 
والیـت خـودش را حلق آویـز کـرده بـود.
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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

ابوبكر مجاهد
مقامات  از  وظیفه یی  غفلت  و  فساد  ندانم کاری ها، 
بلندپایۀ دولتی شروع شده تا پایین ترین فرد جامعه 

جریان دارد.
برخی از فعاالن جامعه مدنی و شهروندان کابل با 
که  می گویند  ماندگار  روزنامۀ  به  مطلب  این  بیان 
امنیت  و  قانون  عملی کردن  در  باید  داخله  وزارت 

شهروندان تالش کند.
به باور آنان، هرگاه اطالعیه  یی که در مورد تبعات 
حوزه های  مسووالن  کم کاری  و  وظیفه یی  غفلت 
امنیتی صادر شده است، عملی نشود، اعتبار رهبری 
خواهد  صدمه  شدت  به  داخله  امور  وزارت  تازۀ 

خورد. 
اما، برخی شهروندان کابل ادعا می کنند که پولیس 
کارهای  غیره  و  اختطاف  موارد سرقت،  برخی  در 

غیر قانونی دست دارد.
در این حال، وزارت امور داخله در واکنش به این 
امنیت  شورای  اخیر  فیصله  و  شهروندان  ادعا های 
منظور  به  را  ویژه یی  امنیتی  تدابیر  کشور،  ملی 
اختطاف  ویژه  به  از جرایم سازمان یافته  جلوگیری 
این،  از  پس  آن،  مبنای  بر  که  گرفته  دست  روی 
هرگاه در ساحه تحت مسوولیت آمرین حوزه های 
و  اختطاف  ولسوالی ها،  امنیه  فرماندهی  و  امنیتی 
پولیس  مسووالن  بپیوندد،  وقوع  به  جرایم  سایر 
ساحات مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام 
دلیل  به  و  گرفته  قرار  بازپرس  مورد  باشنده  نداده 
سهل انگاری و غفلت وظیفه یی زیر پیگرد قانونی 

قرار خواهند گرفت.
عمومی  ریاست  به  هم چنان،  امورداخله  وزارت 
چگونگی  از  تا  داده  هدایت  وزارت  این  تفتیش 
تطبیق این امر، به گونه دقیق و همه جانبه نظارت 

نماید.
روزنامۀ  با  مصاحبه  در  مدنی،  فعال  نظری،  نعیم 
ماندگار می گوید: مشکالت اساسی و ندانم کاری ها 
از رده های بلند دولتی شروع شده و تا پایین ادامه 
نزدیک  همکار  امنیت  تأمین  در  باید  پولیس  دارد، 
کاری  کم  و  فساد  علت  به  اما  باشد،  شهروندان 

فاصله بین مردم و پولیس عمیق  شده است.
به گفتۀ او، وزارت داخله باید در عملی کردن قانون 
و رعایت حقوق شهروندان تالش کند، عمل کردن 
به کار بهتر از این است که اطالعیه های فرمایشی 

صادر کنند.
این فعال مدنی اضافه کرد: در نظارت از افرادی که  
در وظیفه  سهل انگاری می کنند و به دست داشتن در 
متهم می شوند، گوش شنوا و  قانونی  غیر  کارهای 
چشم بینا وجود داشته باشد تا از این ندانم کاری ها 

نظارت کند.  

و  پنجم  ستون  کرد:   نشان  خاطر  نظری  آقای 
نفوذ  امنیتی  نیروی  صفوف  در  متخلف  حلقه های 
دارند و هر از گاهی باعث ایجاد مشکالت به مردم 

می شوند.
پولیس از خورده فروشان موادمخدر پول می گیرد

برخی از شهروندان، اتهام وارد می کنند که پولیس 
در ساحات مختلف از خورده فروشان مواد مخدر 

پول می گیرند.
به باور آنان، برخی از افراد که به فروش مواد مخدر 
پوسته های  و  امنیتی  حوزه های  به  اند،  مصروف 

امنیتی پولیس »پیسه » می دهند.
یکی از باشنده گان حوزه هفتم که نخواست نامش 
ذکر شود گفت: ساحات مختلف شهر کابل از جمله 
در ساحۀ حوزه هفتم مواد مخدر به فروش می رسد 

که فاصله نزدیک به پوسته های امنیتی دارد. 
و  »هیرویین«  »پودر«،  »»چرس«،  که  کرد  اضافه  او 
فروش  به  اینجا  در  علنی  شکل  به  مخدر  ...مواد 
می رسد و شمار بیشتر افرادی که به این کار مشغول 
اند، به حوزه و پوسته ها امنیتی پولیس، پول می دهند.

هم چنان، یکی دیگر از باشنده گان این ساحه گفت: 
در این ساحه چهار تا پنج مرکز فروش مواد مخدر 
است و خورده فروشان مواد مخدر به حوزه امنیتی 

حق می دهند تا برایشان مزاحمت نکند.
اما، مسووالن حوزه هفتم پولیس به روزنامۀ ماندگار 
و  است   حقیقت  از  دور  ادعا ها  این  که  می گویند 
آنان تالش می کنند تا تمام ساحات این حوزه را از 

وجود خورده فروشان مواد مخدر پاکسازی کنند.
آنان می افزایند که اتهام برهمکاری پولیس با خورده 

فروشان مواد مخدر شایعه یی بیش نیست.
به باور آنان، منسوبین پوسته های امنیتی حوزه هفتم 
اگر دست به کارهای غیر قانونی بزنند، مورد پیگرد 

قانونی قرار می گیرند. 
جنایی  تحقیقات  رییس  عبیدی  فریدون  هم چنان، 
پوسته های  که  می کنند  ادعا  مردم  می گوید:  کابل 
امنیتی ساحات مختلف از فروشنده های مواد مخدر 
پول می گیرند و پولیس را متهم به دست داشتن در 

کارهای غیر قانونی می کنند.
در  اسنادی  کرد:  هرگاه  نشان  عبیدی خاطر  آقای 
مواد  فروشنده های  با  پولیس  همکاری  به  رابطه 
مخدر و ... کارهای غیر قانونی وجود داشته باشد، 
به خاطر  اقدامی جدی  تا  بسازند  پولیس شریک  با 

جلوگیری و بازداشت این افراد صورت بگیرد.
و  جنایی  تحقیقات  ریاست  افزود:  عبیدی  آقای 
خورده  پاکسازی  عملیات  کابل،  امنیه  قومندانی 
نواحی  در  را  موادمخدر  قاچاقبران  و  فروشان 
عملیات  این  در  که  کرده  راه اندازی  کابل  مختلف 
شمار زیاد افراد که مصروف فروش و قاچاق مواد 

مخدر بودند؛ بازداشت شده اند.
داخل  در  گفت:  کابل،  جنایی  تحقیقات  رییس 
صفوف پولیس افراد استفاده جو و متخلف دست به 
برخی جرایم می زنند، اما تالش می کنیم تا این افراد 

را شناسایی شوند.
کابل، ساحه  حوزه  تحقیقات جنایی  رییس  به گفتۀ 
دهم شهر کابل ۱۰۰درصد و ساحات حوزه هفتم، 
چهارم ۹۰درصد از وجود فروشنده های مواد مخدر 
فروش  کابل  ساحات  سایر  در  و  شده  پاکسازی 

موادمخدر کاهش یافته است.
ساحه  از  محل  یک  »در  کرد:  تأکید  عبیدی  آقای 
حوزه هفتم شکایت وجود دارد که مواد مخدر به 
فروش می رسد که تحت تعقیب افراد کشفی ریاست 
تحقیقات جنایی کابل قرار دارد و به زودترین وقت 

این افراد نیز بازداشت خواهد شد. 

برخی از فعاالن جامعة مدنی به وزارت داخله:

فرمایش ندهید، عمل کنید

خودکشی و قتل دو دختر جوان در هرات

نورستانی:

رییس کمیسیون را 
کمیـشنران بـرگزیننـد

انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس  نورستانی  یوسف 
آراء  پایۀ  بر  تنها  کمیسیون  این  جدید  رییس  که  می گوید 
قدرت  هیچ  قانون  اساس  بر  و  شد  خواهد  انتخاب  کمیشنران 

بیرونی یی حق ندارد برای کمیسیون تعیین تکلیف کند.
چنین  کمیسیون  بلندپایۀ  افراد  گزینش  دربارۀ  انتخابات  قانون 
حکم می کند: »در صورتی که رییس، معاون و منشی کمیسیون 
انتخابات عضویت شان را از دست دهند، برابر با حکم فقرۀ ۲ 
مادۀ پنجم قانون انتخابات، برای مدت باقی ماندۀ دورۀ خدمت، 

انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون صورت می گیرد.
آقای نورستانی که روز دوشنبه در جمع رسانه ها سخن می گفت، 
با اشاره به مسألۀ استعفای نابهنگامش گفت که این تصمیم یک 
دسیسه یی  یا  معامله  هیچ  آن  پشت  در  و  بوده  شخصی  عمل 

نیست و زیر فشار نیز گرفته نشده است.
همچنین آقای نورستانی برای گزینش شخص قابل و الیق برای 
کرسی ریاست کمیسیون انتخابات، پیشنهاد کرد تا کمیتۀ پیشین 
گزینش یکی از کمیشنران زن را برای این کرسی برگزیند. وی 
شناسنامه های  توزیع  انتخاباتی،  نظام  اصالح  برای  همچنین 
الکترونیکی، بازنگری در شماری از قوانین انتخابات و کاهش 

یافتن مراکز رأی دهی را بسیار مهم و اساسی می داند.
آقای نورستانی می افزاید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات میان 
روبه رو  پیش  از  بدتر  بحرانی  به  کشور  شود،  تقسیم  رهبر  دو 

خواهد شد.
مشکالت موجود در کمیسیون انتخابات

وضعیت  به  اشاره  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس 
که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  و  اعضا  بالتکلیف 
که  است  ماه  چهار  کمیسون  اعضای  از  تن   ۳۰۰ به  نزدیک 
را  مسأله  این  که  افزود  وی  اند.  نکرده  دریافت  را  حقوق شان 
با شخص رییس جمهور در میان گذاشته و گفته است که اگر 
دروازۀ  آن های  نشود،  پرداخت  زودی  به  کارمندان  این  حقوق 

کمیسیون را خواهند بست.
نورستانی  آقای  با  که  دیداری  در  رییس جمهور  است،  گفتنی 
داشته، وعده سپرده است که اسرع وقت حقوق تمامی اعضای 
کمیسیون  داخلی  مشکالت  و  کرده  پرداخت  را  کمیسیون 

ACKUانتخابات را برطرف خواهد کرد.
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