
سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1866  یک   شنبه        4 میزا ن /     مهر        y    1395   22ذ   و ا  لحجة  الحرام y 1437   25 سپتمبر  2016

انسان زماني در كاِر سياست به آساني فريب مي خورد كه تصور كند ديگران را فريب داده است.
ژول سیمون

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 3

صفحه 3صفحه 6

صفحه 2

د ســولې لــه پــاره د کارموندنــې مــي پروګــرام ، د هیــواد والــو دژونــد او اقتصــاد د ښــه وايل او لــه بیــکارۍ نــه 

دهغــوی د خاصــون لــه پــاره د مــي یــووايل حکومــت لــه خــوا د تیــرکال پــه وروســتیو کــې اعــام شــو . ددې 

ــا وزارت هــم د مــي پیوســتون  ــې اوپراختی ــو د بیارغون ــدې د کلی ــه مخــې اود دې مــي پروګــرام ترســیوري الن ل

ــر  ــو کــې ت ــو پړاوون ــه دری ــو کــې پ ــه اکــرو والیتون ــواد پ ــروژه د هی ــې پ ــې او کارموندن پروګــرام د ســاتنې ،څارن

الس النــدې ونیولــه . البتــه دغــه مــي پــروژه چــې اســايس هــدف يــي د ســامل کار مینځتــه راوړل او د کلیوالــو د 

اقتصــادي وضعیــت ښــه والــی دی د امنیتــي وضعیــت ، دبیــکارۍ ســطحې او د والیتونــود اقلیــم څرنګوالــې پــه 

نظــر کــې نیولــو رسه د هیــواد پــه بیابیلــو کلیــو کــې د تطبیــق وړګرځیدلــی او تراوســه زمونــږ زرګوونــو هیوادوالــو 

تــه د کاراو تنخــوا ه زمینــه برابــره شــویده .

 دهمــدې بهیــر پــه لــړ کــي د کلیــو د بیارغونــې اوپراختیــا وزارت د مــي پیوســتون پروګــرام د ســاتنې اوڅــارين 

ــه د څښــاک پاکــې  ــادر خــان کي ت ــدوزي ولســوالۍ د ن ــا د خوســت والیــت د من ــو ځــل بی ــروژې ی )MCG( پ

اوبــه برابــرې کــړې اواتــو تنــو ماهــرو کارګرانــواو )۲۲۳( 

تنــو غیرماهــرو کارګرانــو تــه یــې د کار او تنخــواه زمینــه 

هــم برابــره کــړه . 

ــوزيل  ــات بی ــر زی ــې ډ ی ــک ی ــې خل ــې چ ــدې کي ک پ

ــان  ــې ځوان ــې ی ــتیو ک ــدې وروس ــې دي، پ ــې وس اوب

ــارونو او  ــاره ښ ــه پ ــب او کار ل ــان د کس ــوي ځوان اون

حتــی لــه هیــواد نــه بهرملکونــو  تــه تلــي دي او زیاتــې 

ســتونزې یــې د مــرګ تــر ګــواښ پــورې منــي دي . لــه 

نیکــه مرغــه د مــي پیوســتون پروګــرام د ســاتنې اوڅارنې 

پــروژې پــه تطبیــق رسه پــدې کي کــې د څښــاک د پاکــو 

ــمیر  ــو ش ــره د کي ی ــدو رسبی ــه جوړی ــبکې پ ــو ش اوب

ــه  ــه موقت ــه کارکــې شــامل شــول او پ ــان پ ــکاره ځوان بی

ــول شــوه.  ــګ مخــه ونی ــه  د ت ــو ت ــې نوروځایون توګــه ی

ددې کيل یــوه تــن اوســیدونکي حاجــي عبدالخالــق چــې 

۶۰ کلــن دی داســې وویــل : 

 «

د ســاتنې اوڅارنــې پــروژې د کار پــه پیــل رسه پــدې 

کي کــې داقتصــادي اوټولنیــز پلــوه د پاملرنــې وړبدلونونــه رامینځتــه شــوي دي .اکــره خلــک چــې پــه نادرخــان 

کي کــې ژونــد کــوي دومــره بیــوزيل دي چــې د خپلــو ماشــومانو د شــپې اوورځــې د نفقــې تــوان هــم نــه لــري . 

یــو شــمیرخلک یــې حتــی داوبــو د میاشــتني بــل د پیســودورکړې تــوان چــې )۵۰۰( افغانــۍ کیــږي هــم نــه لــري 

اوهــره میاشــت ) تقریبــآ ۴۰٪( خلــک داوبــو د بــل دپیســو باقیــداردي . نوکومــې پيســې چــې د ســاتنې اوڅارنــې 

پــروژې لــه الرې ترالســه کــوي ورتــه ډیــر ارزښــتمن او د اهمیــت وړ دي . «

د یادونــې وړده چــې دپاکــو اوبــو ددې شــبکې پــه بیارغونــه او جوړویــدو رسه چــې )۳۷۸۵۵۰( افغانــۍ لګښــت 

پــرې راغلــی )۱۱۳( کورنــۍ ترینــه ګټــه اخــي .

دنادرخان کيل یو تن بل او سیدونکي حاجی امین الله وویل :

» داوبــو رســولو شــبکه مخکــې د مــي پیوســتون پروګــرام پــه دریــم پــړاو کــې تطبیــق شــوې وه او خلکــو ترینــه 

ګټــه اخســته خــو پــدې وروســتیو کــې یــو شــمیرخلک 

چــې لــه پاکســتان نــه بیرتــه هیــواد تــه راســتانه شــوي ، 

کورونــو یــې داوبــو رســولو لــه شــبکې نــه زیــات واټــن 

ــق  ــه تطبی ــروژې پ ــې د پ ــاتنې او څارن ــو د س ــود . ن درل

رسه هــم کي تــه راســتانه شــویو تــه داوبــو نــوي نلونــه 

ــه چــې  ــې ځایون وغځــول شــول او هــم د شــبکې ځین

زیامنــن شــوي وو او خلکــو تــه داوبــو رســیدو د خنــډ 

المــل وو بیاځلــې جــوړ او ورغــول شــوو «

د کلیــو د بیارغونــې او پراختیــا وزارت د مــي پیوســتون 

پروګــرام د ســاتنې او څارنــې د پــروژې پــه تطبیــق رسه 

اوس خلکــو تــه دا هیلــه پیــدا شــوې چــې کولــی يش په 

خپلــو کلیــو کــې کارموندنــې تــه الس رســی ومومــي او 

کومــې پیســې چــې لــه دې الســته راوړي ، خپــل ورځني 

اړتیــاوی  برابــرې کــړي . ددغــې پــروژې پــه الرې اچولو 

رسه لــه یــوې خــوا دمــي پیوســتون پروګــرام د ټولګټــو 

پــروژو بیاجوړونــه ، ســاتنه او څارنــه کیــږي او لــه بلــې 

خــوا زمــوږ کلیوالــو تــه د پیســو او نفقــی د الســته 

راوړلــو زمینــه برابریــږي .

د ژوند د ښه وايل له پاره د کار تأمین او داوبوبرابرول

ریاست جمهوری و ریاست اجرایی:

اختـالفـی وجـود نـدارد!
آگاهان سیاسی نظامی:

تا نام حکمتیار از فهرست سیاه 

خارج نشود به کابل نخواهد آمد

ارګ: 

له حزب اسالمي رسه د سولې هوکړه 

لیک په اړه اندېښنې بېځایه دي

گـداهاِی میلیونر
از این کنفرانس

 تا کنفرانس دیگر
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سـیگر یـا بازرِس ویـژۀ امریکا برای افغانسـتان، 
در تازه تریـن گـزارش خـود، بـه انتقـاد از ثبِت 
دارایی هـای اعضـای ارشـِد دولـت افغانسـتان 
پرداختـه و کار ادارۀ مبـارزه بـا فسـاد اداری را 
در ایـن عرصـه ضعیـف ارزیابـی کـرده اسـت. 
در گـزارش تـازۀ بازرس ویـژۀ امریـکا، به ثبِت 
رییس جمهـورِی  کـرزی  حامـد  دارایی هـای 
پیشـین و معـاوِن او کریـم خلیلـی اشـاره شـده 
کـه بـا کاسـتی های فـراوان ثبـت شـده اند. بـه 
گفتـۀ سـیگر، در ثبـت دارایی هـای ایـن افـراد 
شـفافیت وجـود نـدارد و آن ها نخواسـته اند که 
دارایی هـای خـود را به صورِت واضـح در ادارۀ 

مبـارزه بـا فسـاد بـه ثبت برسـانند. 
بـه گزارش ادارۀ سـیگر، حامد کرزی به درسـتی 
دارایی هایش را در سـپتمبر سـال 2015 میالدی 
ثبـت نکـرده اسـت و برخـی مـوارد از جملـه 
آلمانـی  بانـِک  نقـدی در یـک  دارایـی  میـزان 
را مشـخص نکـرده اسـت. همچنیـن کاالهـای 
بـاارزِش شـخصی و میـزاِن جواهـراِت حامـد 
کـرزی به درسـتی ثبت نشـده اند و زمـان خرید، 
ذکـر  آن هـا  درآمـدِی  منابـع  و  جـاری  ارزش 
نشـده اسـت. در ایـن گـزارش در مـورد کریـم 
خلیلـی معـاون سـابِق حامـد کـرزی نیـز آمـده 
اسـت کـه خلیلـی در فرمش نوشـته کـه دارایی 
نقـدی، اشـیای باارزش شـخصی، وسـیلۀ نقلیه، 
سـرمایه گذاری خارجـی ندارد. وی گفته اسـت 
کـه تنهـا یـک خانـه و چهار قطعـه زمیـن دارد 
امـا حتـا در مـورد آن هـا نیـز ارزیابـی صـورت 
نگرفته اسـت. بـه گفتۀ یک مشـاور ادارۀ مبارزه 
بـا فسـاد کـه در گزارش سـیگر از او نـام گرفته 
تزیینـی  ثبـت دارایی هـا یـک حرکـت  نشـده، 
بـوده تـا جامعـۀ جهانی خرسـند شـود. این در 
حالـی اسـت که افغانسـتان یکی از سـه کشـور 
فاسـد جهـان ارزیابـی شـده و همـواره مـورد 

انتقـاد جامعـۀ جهانـی بوده اسـت. 
همـواره  را  خـود  کـه  افغانسـتان  رهبـران 
قهرمانـاِن عرصـۀ مبـارزه بـا فسـاد خوانده انـد، 
را  پُردسـتاوردی  کار  مـورد  ایـن  در  تنهـا  نـه 
و  در خـورد  نیـز  خـود  کـه  نداده انـد،  انجـام 
بردهـا و چـورِ دارایی هـا نقـش کلیـدی بـازی 
را  افغانسـتان  سـال ها  کـرزی  آقـای  کرده انـد. 
بـه دروازه هـای کشـورهای غربـی محتـاج نگه 
داشـت و سـرانجام خـود بـه یکـی از منتقـداِن 
سیاسـت های غـرب در افغانسـتان تبدیـل شـد. 

آقـای کـرزی در حاکمیـت پانزده سـالۀ خود بر 
افغانسـتان هیـچ گاه مبـارزه با فسـاد را به عنوان 
یکـی از اصل هـای اساسـِی رسـیدن بـه جامعـۀ 
عادالنـه ندانسـت. او وقتـی کـه بحـث مبـارزه 
بـا فسـاد مطرح می شـد، بـا هـزار حیلـه از زیر 
بـارِ مسـوولیت شـانه خالـی می کرد و بـا فریب 
اذهـان عمومـی مدعـی می شـد کـه غربی ها در 
مـورد میـزان فسـاد در افغانسـتان گزافه گویـی 
فسـاد  مقـدار  همـان  کـرزی  آقـای  می کننـد. 
موجـود را هـم کـه می پذیرفـت، آن را فرهنِگ 
در  غربی هـا  آمـدِن  بـا  کـه  می خوانـد  غربـی 
افغانسـتان رواج یافتـه اسـت. وقتـی هـم کـه 
جامعـۀ جهانـی افغانسـتان را بـه دلیـل فسـاد 
موجـود در دسـتگاه ادارِی آن تحت فشـار قرار 
مـی داد و اعـالم می کـرد کـه ادامـۀ کمک هایش 
منـوط بـه دسـتاوردهای افغانسـتان در عرصـۀ 
مبـارزه با فسـاد اداری خواهد بـود، آقای کرزی 
فـوراً بـا تشـکیل کمیسـیون، برگـزاری همایش 
و ایجـاد اداره هـای مـوازی، از مبـارزه با فسـاد 

مضحکـه درسـت می کـرد. 
در  اداری  فسـاد  حجـم  بـه  وقتـی  امـروز 
افغانسـتان توجـه می شـود، بدون شـک بـه این 
نتیجـه می رسـیم کـه حاکمـاِن سـابق و فعلی به 
یـک میـزان در امـر مبارزه بـا این پدیدۀ بسـیار 
خطرنـاک و ویران گـر نـاکام بوده انـد. رهبـران 
پُرطمطـراق  سـخنرانی های  در  کـه  افغانسـتان 
خـود، دم از صداقـت و وطن دوسـتی می زننـد، 
هرگـز بـه آن پیمانه کـه ادعا می کنند و داشـتند، 
نـه افـراد صادقـی بوده انـد و نـه بـه وطـن و 
کارنامـۀ  می ورزیده انـد.  عشـق  خـود  کشـورِ 
فعال تریـن  از  یکـی  هنـوز  کـه  کـرزی  آقـای 
شـمار  بـه  افغانسـتان  سیاسـی  چهره هـای 
مـی رود، بـه صـورِت واضـح در برابـِر مـا قرار 
دارد. ایـن کارنامـۀ هیـچ چیِز مهمـی را در خود 
ثبـت نکـرده اسـت، بـه جـز از مـوارد بـزرِگ 
بـا  معامله گـری  اداری،  فسـاد  قانون شـکنی، 
جنایـت کاراِن تاریخـی و ده هـا موردِ مشـکوک 

و غیرمشـکوِک دیگـر. 
آقـای کـرزی در زمـان انتخابـات سـال 2009، 
بـا کمـاِل وقاحـت مدعـی شـد کـه هیـچ پولی 
بابـت مبـارزات انتخاباتِی خـود در اختیار ندارد 
و تنهـا دارایـی موجـود او، ده هزار دالـر در یک 
بانـک خارجـی اسـت. امـا او همـان سـال، بـر 
اسـاس برخـی گزارش هـا، صدهـا میلیـون دالر 

را خـرچ مبـارزات انتخاباتـی، تطمیـع بـزرگان 
کـرد،  بـه دسـت  تفنـگ  فرماندهـاِن  و  قومـی 
تـا در انتخابـات بـه نفـِع او تقلـب کننـد. ایـن 
مـرد کـه حـاال خـود را بانـی افغانسـتاِن نویـن 
می دانـد، حتـا عـرق شـرم بر جبیـن نیـاورد که 
بـا آرای مـردم چگونه بازی کرده اسـت. او بعداً 
بـرای این کـه خـود را از زیر فشـارها و انتقادها 
برهانـد، می گفـت کـه غربی هـا او را مجـروح 

کردنـد و مشـروعیتش را زیـر سـوال بردنـد. 
مبـارزه بـا فسـاد در افغانسـتان، داسـتان پُـرآب 
چشـم اسـت. روزی حتمـًا فـرا می رسـد کـه 
میـزاِن خـورد و بردهـای کالن از دارایـِی ملـی 
کـه از سـوی رهبران و مسـووالِن درجه یِک این 
کشـور صـورت گرفتـه، ارزیابی و برمال شـود. 
امـا در حـال حاضـر نشـِر این گونـه گزارش هـا 
کـه بـدون شـک می تواننـد بـه مشـت نمونـۀ 
خـروار از خـورد و بردهـای مقام هـای بلندپایه 
اشـاره کننـد، خود موجِب خرسـندی زیـاد اند. 
سیاسـت مداراِن  کـه  بـرآورد  می تـوان  حداقـل 
نظـر اخالقـی در سـطح  از  افغانسـتان چقـدر 
داشـتن  از  به یک بـاره  کـه  دارنـد  قـرار  نازلـی 
امکانـات و پـول انکار می ورزنـد، ولی در عمل 
بهتـر از میلیونرهـای غربـی زنده گـی می کننـد.

 البتـه کارنامـۀ دولـت وحـدِت ملی نیـز بهتر از 
ایـن چیـزی را بازگـو نمی کنـد. رییس جمهـور 
غنـی که بـا غر و فـِش بسـیار زیـاد وارد میداِن 
سیاسـت و رهبری افغانسـتان شـد، از همان دم 
اول، مبـارزه بـا فسـاد را یکـی از اولویت هـای 
دولـت وحـدت ملـی عنوان کـرد ولی تـا هنوز 
کـه دو سـال از عمر ایـن دولت می گـذرد، حتا 
بـا فسـاد  مبـارزه  از  یـک مـورد موفقیت آمیـز 
نمی توانیـم سـراغ  ایـن دولـت  کارنامـۀ  در  را 
کنیـم. به تازه گـی آقـای غنـی نیـز بـه پیـروی 
طبـل  بـر  کوفتـن  بـه  آغـاز  خـود،  خلـف  از 
مبـازره بـا فسـاد کـرده و بـا ایجـاد مرکـز عالی 
مبـارزه بـا فسـاد که آن هـم در آسـتانۀ برگزاری 
کنفرانـس بروکسـل صـورت گرفته، از بررسـی 
پرونده هـای مقام هـای ارشـد دولتـی خبـر داده 
اسـت. امـا با گذشـت چند هفتـه از ایجـاد این 
مرکـز، می تـوان گفـت کـه هنـوز هیچ امیــدی 

بـه ریشـه کن کـردِن فسـاد وجود نـدارد.
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در ایــن روزهــا ارگ ریاســت جمهوری دســت بــه اقداماتــی 
ــرای  ــو ب ــالش و تکاپ ــه در ت ــد ک ــان می ده ــد و نش می زن
ــق  ــه تطبی ــه ب ــه این ک ــت اســت؛ از جمل ــر شــدِن وضعی بهت
قانــوِن  توجــه صــورت می گیــرد،  توافق نامــۀ سیاســی 
ــح  ــۀ صل ــود، توافق نام ــته می ش ــث گذاش ــه بح ــات ب انتخاب
ــه  ــی ک ــپس کمپاین های ــردد و س ــا می گ ــار امض ــا حکمتی ب
در مــوردِ این همــه صــورت می گیرنــد. همچنــان از افزایــش 
ــج  ــت پن ــه دول ــز این ک ــود و نی ــه می ش ــخن گفت ــد س عوای
ســند را بــرای کنفرانــس بروکســل آمــاده کــرده و همچنــان 
ــی در ســطِح  ــه و طرح های ــر داشــتِن برنام ــی ب ســخنانی مبن
ملــی بــه زبــان می آیــد؛ امــا در نهایــت هیــچ کاری در عمــل 

ــرد.  ــورت نمی گی ص
ــه  ــای توافق نام ــورد امض ــا در م ــک و تردیده ــون ش هم اکن
بــا حکمتیــار افزایــش یافتــه اســت، امــا دولــت چنــان از آن 
خبرســازی می کنـــد کــه گویــی همیــن صبــح، صلــح دروازۀ 
ــای  ــه تالش ه ــا این هم ــد. ام ــک می زن ــتان را تک ت افغانس
ــِر آن اســت  ــط به خاط ــدا فق ــه سروصـ ــتاب زده و این هم ش
کــه مــا در آســتانۀ کنفرانــس بروکســل قــرار داریــم و دولــت 
ــا  ــد ت ــرکت کن ــر ش ــتاِن پُ ــا دس ــس ب ــن کنفران ــد در ای بای
ــان  ــه ارمغ ــود ب ــا خ ــان را ب ــاِی جهـ ــا و کمک ه وعده ه
آورد. دولــت این همــه اقدامــات را فقــط تــا آغــاز کنفرانــس 
بروکســل روی دســت دارد و بعــد از بازگشــت از بروکســل، 
ــی  ــم عمل ــه ه ــی و ن ــه چرگ ــی هســت و ن ــه مرغ اصــل ن
ــاِت  ــۀ امکان ــط هم ــود؛ فق ــده می ش ــده دی ــدام وع ــه ک ب
ــی،  ــای تیم ــله برنامه ه ــک سلس ــِت ی ــته در خدم دست داش
ــز  ــتان نی ــد و افغانس ــرف می رس ــه مص ــی ب ــی و قبیله ی قوم

ــود. ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ب
تنظیــِم فهرســِت بلندباالیــی از دســتاوردها در کنفرانــس 
چنــان  اصــاًل  کــه  می شــود  ارایــه  درحالــی  جهانــی 
دســتاوردی در کشــور بــه شــکِل درســِت آن تحقــق نیافتــه 
اســت. بنابرایــن آقــای غنــی ایــن تالش هــا را بــرای 
دولــت داری و حکومــت دارِی خــوب انجــام نمی دهــد، 
جهــِت  در  را  ظاهرســازی ها  و  نمایش هــا  ایــن  بلکــه 
ــی و  ــطح مل ــان در س ــِب اذه ــدرت و فری ــِی ق ــظ کرس حف
ــردمِ  ــه م ــرد. درحالی ک ــت می گی ــه روی دس ــی ب بین الملل
افغانســتان آرزو دارنــد دولــت بــه تعهداتــش صادقانــه عمــل 
کنــد، آقــای غنــی برعکــس هــر بــار خــود ســنگی را پیــش 
ــاز  ــر ب ــا س ــرای آن ه ــذارد و از اج ــش می گ روِی وعده های
ــق  ــت خل ــِت بن بس ــت پش ــه بن بس ــا ک ــا آن ج ــد ت می زن

می گــردد. 
بــا  برخــورد  چگونه گــی  انتخابــات،  قانــون  طــرح 
ــح،  ــۀ صل ــای توافق نام ــز امض ــی و نی ــناس نامه های برق ش
خــود می رســاند کــه قصــدی بــرای انجــام کارهــای 
ــه  ــل ب ــی در عم ــت و صداقت ــت نیس ــت تر روی دس درس
نــدارد. حفــظ وضعیــِت  برنامه هــا وجــود  و  وعده هــا 
موجــود و موج ســواری و بــه یــاری خواســتِن غــرورِ 
ــی در  ــای غن ــه آق ــت ک ــا ارزشی س ــا و تنه ــی، تنه قبیله ی
ــی  ــچ گام ــز آن، هی ــه ج ــت و ب ــد اس ــه آن متعه ــل ب عم
ــع  ــۀ قاط ــه گون ــردم ب ــرای کشــور و م ــی ب را در ســطح مل
ــز  ــد ســلما نی ــِد احــداث بن ــی مانن برنداشــته اســت. کارهای
ــت و  ــد اس ــور هن ــتراتژی های کش ــا و اس ــامل برنامه ه ش
ســاخت خــط آهــن هــم شــامل برنامه هــای راهبــردِی چیــن 
در منطقــه و افغانســتان می باشــد. بنابرایــن، هیــچ کاری کــه 
بعــد از نشســِت بروکســل بــه انجــام برســد و ملــت خیــِر آن 

ــت.  ــت نیس ــد، روی دس را ببین
یقینــًا تــا زمانــی کــه آقــای غنــی بــه عنــواِن یــک 
ــرون  ــی بی ــی و قبیله ی ــِق قوم ــادق از عالی ــت مدارِ ص سیاس
ــق و  ــون را تطبی ــد ـ قان ــل نکن ــش عم ــه تعهدات ــود و ب نش
توافق نامــۀ سیاســی را اجــرا نکنــد ـ نمی توانیــم شــاهِد 
هیــچ دســتاوردی بعــد از کنفرانــس بروکســل باشــیم. زیــرا 
کمک هایــی کــه بعــد از کنفرانــس بروکســل به دســت 
می آیــد، همــه در محــورِ برنامه هــای قبیله یــی و تیمــی 
ــرح  ــچ ط ــر، هی ــِس دیگ ــا کنفران ــد و ت ــه مصــرف می رس ب
ــِد  ــه موع ــه ب ــا این ک ــدارد ت ــود ن ــی وج ــاِی گزاف و ادع
کنفرانســی دیگــر نزدیــک می شــویم و موجــی از تحــرکات 
ــردد!   ــوش می گ ــاره خام ــد دوب ــد و بع ــاهده می رس ــه مش ب

از این کنفرانس
 تا کنفرانس دیگر
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سـخنگویان ریاسـت جمهوری و ریاسـت 
اختـالف  هیـچ  می گوینـد،  اجرایـی 
جدی یـی میان رهبـران حکومـت وحدت 

ملـی وجـود نـدارد.
بـه گفتـۀ آنـان، اختالفـی میـان مسـووالن 
در  چنانی کـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 
فضـای رسـانه یی بازتـاب می یابـد، وجود 

ندارد.
ادامـۀ  کـه  می کننـد  نشـان  خاطـر  آنـان 
و  رییس جمهـور  میـان  گفت وگوهـا 
رییـس اجرایی بـرای یک جاکـردن تفاوت 

می باشـد. دیدگاه هـا 
از سـویی هـم، ریاسـت جمهوری می گوید 
کـه آقـای غنی و عبداهلل شـام دیـروز برای 
ششـمین بـار بـا هـم دیـدار کـرده و روند 
اجرایی شـدن قانـون ثبت احـوال نفوس را 

بـه بررسـی گرفته اند.
انتقـاد  از  پـس  کـه  اسـت  ایـن درحالـی 
عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومـت 
و  اشـرف غنی  بـه  نسـبت  ملـی  وحـدت 
متهم کـردن او بـه انحصارگرایی، اختالفات 
میـان ایـن دو شـریک حکومـت بـه اوج 

خـود رسـید. 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی 
گفتـه بـود کـه در سـه مـاه گذشـته موفـق 

نشـده بـا رییس جمهـور مالقـات کنـد.
آقـای عبـداهلل گفته بـود، در هـر حکومتی 
بحـث  نباشـد،  باشـد، چـه  ائتالفـی  چـه 
کـه  "کسـی  امـا  دارد،  وجـود  مذاکـره  و 
حوصلـۀ بحـث را نـدارد، لیاقـت ریاسـت 

را هـم نـدارد."
بـرای از میان برداشـتن ایـن اختالفات هر 
دو مسـوول حکومـت در چندیـن نوبت با 

هـم دیـدار و گفت وگـو کرده اند. 
در عیـن حال، امید میثم معاون سـخنگوی 
ریاسـت اجرایـی در گفت وگو بـا روزنامۀ 
مانـدگار می گویـد: بعد از آن کـه اختالفات 
اجرایـی  رییـس  و  رییس جمهـور  میـان 
بـه میـان آمـد، قـرار بـر ایـن شـد تـا طی 

گفت وگوهـای پیهـم بـه ایـن اختالفـات 
نقطـۀ پایان گذاشـته شـود.

ایـن  بـه  پیـش  یک مـاه  از  او:  گفتـۀ  بـه 
میـان رییس جمهـور و  طـرف نشسـت ها 
رییـس اجرایـی جریـان دارد و هرازگاهی 
مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی بـرای 
حـل ایـن اختالفـات بـا هـم نشسـت های 

کرده انـد. برگـزار  دیـدار 
بـا  اجرایـی  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
میـان  جدی یـی  اختـالف  این کـه  بیـان 
وجـود  اجرایـی  رییـس   و  رییس جمهـور 
بیشـتر  "گفت وگوهـا  می گویـد:  نـدارد، 
توافق نامـۀ  تطبیـق  محـور چگونه گـی  در 
ملـی  ایجـاد حکومـت وحـدت  سیاسـی 
اسـت کـه در خـود توافق نامه هـم تذکری 

صـورت گرفتـه اسـت."
آقـای میثـم می گویـد کـه رییس جمهـور 
و رییـس اجرایـی می کوشـند تـا در پرتـو 
مذاکـره و گفت وگـو بـرای مـواردی که به 
شـهروندان تعهـد سـپرده و در توافق نامـۀ 
ایجـاد حکومـت تصریـح یافتـه و امـا تـا 

هنـوز عملـی نشـده، رسـیده گی شـود.
او خاطـر نشـان می کنـد کـه تالش هـا در 
حکومـت بـر این اسـت تا کار مشـترک و 
در زمینـۀ تسـریع رونـد تطبیـق توافق نامـۀ 
ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی کارهـای 

بیشـتری صـورت گیرد.
در  اجرایـی  ریاسـت  سـخنگوی  معـاون 
پاسـخ به پرسشـی که چـرا گفت وگو میان 
مسـووالن حکومـت وحدت ملـی طوالنی 
روزهـای  نخسـتین  از  می گویـد:  شـد، 
ایجـاد حکومـت وحدت ملی قـرار بر این 
بـود تـا هـر مسـوول حکومـت هرازگاهی 
نشسـت های مشـترک را بـرای چگونه گی 
تطبیـق توافق نامۀ سیاسـی و رسـیده گی به 
کارهـای حکومـت داری، برگـزار کننـد که 
بـر اثـر بعضـی مشـکالت ایـن نشسـت ها 
برگـزار نمی شـد و حـاال قرار شـده تا این 

ایـن نشسـت ها پی هـم برگـزار شـود.

در ایـن حال، شاه حسـین مرتضـوی معاون 
در  دیـروز  ریاسـت جمهوری  سـخنگوی 
یـک کنفرانـس مطبوعاتـی گفـت: بحـث 
اختـالف میان مسـووالن حکومت وحدت 
رسـانه یی  فضـای  در  کـه  چنانـی  ملـی 

بازتـاب می یابـد، وجـود نـدارد.
ریاسـت جمهوری  سـخنگوی  معـاون 
میـان  در  دیـدگاه  تفـاوت  می افزایـد: 
حکومـت وحدت ملی وجـود دارد و ادامۀ 
گفت وگوهـای میـان مسـووالن حکومـت 
بـرای منسـجم کردن ایـن تفاوت ها اسـت.

بـرای  این کـه  بیـان  بـا  مرتضـوی  آقـای 
عملی کـردن توافق نامـۀ سیاسـی گام هـای 
عملی برداشـته شـده، می گویـد: مهم ترین 
نظـام  اصـالح  توافق نامـه  ایـن  بخـش 
انتخاباتـی بـود که نهایـی شـده و در هفتۀ 
جـاری قانـون انتخابات در جریدۀ رسـمی 

می گـردد. نشـر 
و  اجرایـی  رییـس  کـه  اسـت  گفتنـی 
نوبـت  چندیـن  ایـن  در  رییس جمهـور 
گفت وگـو روی انتصـاب مقامـات دولتـی 
اصـول  سیاسـی،  توافق نامـۀ  مبنـای  بـر 
نمایندهگـی  ملـی،  مشـارکت  مشـورت، 
و  صداقـت  شایسته سـاالری،  عادالنـه، 
دولـت  اصالحـی  برنامه هـای  بـه  تعهـد 
وحـدت ملـی، پرهیز از برخـورد دوگانه و 
حضـور کامـل رییـس اجرایی در پیشـنهاد 
افـراد مناسـب برای احـراز مقامات ارشـد 
دولتـی و تطبیـق مـواد توافق نامـۀ سیاسـی 
و تفکیـک مسـوولیت  ها و صالحیت  هـای 
اجرایـی  ریاسـت  و  ریاسـت جمهوری 

کرده انـد. توافـق 
توزیـع  انتخاباتـی،  نظـام  اصـالح 
شـناس نامه های برقـی، تشـکیل کمیسـیون 
تعدیـل قانـون اساسـی و تعییـن اعضـای 
کمیتـۀ نظـارت بـر توافق نامـه سیاسـی، از 
موضوعـات دیگـر گفت وگـو شـده میـان 
مسـووالن حکومـت وحـدت ملـی بـوده 

اسـت.

د افغانستان جمهوري ریاست له حزب اسامي 

اندېښنې  اړوند  په  لیک  تفاهم  د  د سولې  رسه 

حکومت  افغان  چې  وایي  او  وبللې  ځایه  بې 

له مخالفو وسله والو ډلو رسه د باعزته سولې 

په لټه کې دی.

جمهوري ریاست وایي، له حزب اسامي رسه 

د سولې په تفاهم لیک کې مي ګټې او تېرې 

الس ته راوړين په پام کې نیول شوي او په دې 

برخه کې اندېښنې او انتقادونه بې ځایه دي.

د ولسمرش غني د ویاند مرستیال دواخان مینه 

پال د شنبې په ورځ له ازادي راډیو رسه په مرکې 

کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات وړاندې 

نه کړل، خو ویې ویل چې افغان حکومت له 

باعزته سوله  والو ډلو رسه  ټولو مخالفو وسله 

غواړي.

هغه زیاته کړه:

بشپړ  او  دقیق  منت  توافقنامې  د  چېري  "که 

موږ  کېږي،  لري  اندېښنې  ټولې  يش  ولوستل 

له هرې مخالفې ډلې رسه با عزته سوله غواړو 

په دې معنی چې د تېرو پنځلسو کلونو الس ته 

راوړنې خوندي دي او افغانستان ډیموکراتیک 

او مرشوع نظام لري،افغانستان د نورې نړۍ په 

څېر له ټولو هغو وسله والو ډلو رسه سوله کوي 

کې  برخه  دې  په  او  ږدي  غاړه  ته  سولې  چې 

هیڅ ډول قانوين خنډ نه دی موجود."

دا څرګندونې د برشي حقونو د نړیوال سازمان 

د هغې اندېښنې په ځواب کې کېږي چې ویي 

یې دي د ګلبدین حکمتیار په مرشۍ له حزب 

اسامي رسه د سولې توافقنامه جنګي جنایت 

فرهنګ  معافیت  د  مجازاتو څخه  له  ته  کارانو 

پیاوړی کوي.

په  حکمتیار  ګلبدین  د  او  حکومت  افغان  د 

مرشۍ د حزب اسامي ترمنځ د سولې تفاهم 

شو،  السلیک  ورځ  په  پنجشنبې  تېرې  د  لیک 

سطح  نړیواله  او  مي  په  لیک  تفاهم  دې  خو 

مثبت او منفي غربګونونه هم را وپارول.

ګوندونو،  سیايس  بېلو  بېا  کې  افغانستان  په 

څخه  لیک  تفاهم  دې  له  شورا  مي  او  څېرو 

مختلفو  ګډون  په  امریکا  د  او  کړی  هرکلی 

او  امنیت  د  کې  افغانستان  په  دا  هم  هېوادونو 

ثبات لپاره یو مهم ګام بللی دی.

خو د برشي حقونو نړیوال سازمان د جمعې په 

ورځ ویي چې ګلبدین حکمتیار په افغانستان 

کې له تورنو جنګي جنایت کارانو څخه دی او 

د ده په مرشۍ له حزب اسامي رسه د سولې 

تفاهم لیک جنګي جنایت کارانو ته له مجازاتو 

څخه د معافیت فرهنګ عام کوي.

خو د افغانستان د برشي حقونو سازمان په دې 

اړه بل ډول نظر لري، د دې سازمان مرش لعل 

ګل لعل وایي چې ټولو جنګي جنایت کارانو 

ته باید به یوه سرتګه وکتل يش.

هغه زیاته کړه:

دوستان  ځینې  چې  رسه  خواشینۍ  ډېرې  "په 

موږ  کوي،  قضاوت  اړخیز  یو  هکله  دې  په 

باید په افغانستان کې د ټولو جنایت کارانو په 

د کش  د هغوی  ته  وړاندې ودرېږو، محکمې 

کولو غوښتنه او په دې برخه کې مبارزه وکړو، 

په  کاران  جنایت  یا  قاتان  دغه  اوسه الهم  تر 

حکومت کې موجود دي."

مرکچي  د  اسامي  حزب  د  وړاندې  تردې 

پاوي مرش کریم امین ویي چې د نظام ماتړ، 

د هېواد دفاع او د خلکو د خدمت په الره کې 

هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او حزب اسامي 

دښمنۍ  یاهم  او  ایتاف  د  رسه  چاه  له  سوله 

لپاره نه ده کړې.

هم  غني  ارشف  محمد  ولسمرش  افغانستان  د 

د مي  له حزب اسامي رسه سوله  ویي چې 

ګټو لپاره ده او ټولو هغو وسله والو ډلو ته چې 

د افغانستان اسايس قانون مني د خربو اترو ور 

پرانیستی دی.

قاتل ستایش قریشی به "دو بار اعدام" محکوم شد

ارګ: 

له حزب اسالمي رسه د سولې هوکړه لیک 

په اړه اندېښنې بېځایه دي

کـه  داده انـد  گـزارش  ایـران  رسـانه های 
قاتل سـتایش قریشـی، دختر شـش سـاله 
افغانسـتانی مقیـم ایران به "دو بـار اعدام" 

محکوم شـده اسـت.
از  نقـل  بـه  خبرگزاری هـا  را  خبـر  ایـن 
عسـگر قاسـمی آقبـاش، وکیـل خانـواده 

کرده انـد. اعـالم  سـتایش 
گفتـه  خبرگزاری هـا  بـه  قاسـمی  آقـای 
در  نفـس  قصـاص  بـه  "قاتـل  اسـت 
خصـوص اتهـام قتـل عمـد و یـک بـار 
اعـدام در خصـوص اتهام تجـاوز به عنف 

اسـت." شـده  محکـوم 
این حکم قابل تجدیدنظر است.

بـا این حال محسـن افتخاری، سرپرسـت 
دادگاه کیفـری یـک تهران گفته اسـت که 
ایـن حکم هنـوز در دادگاه امضا نشـده و 

"نمی تـوان آن را رسـانه ای کرد."
سـتایش،  جسـد  امسـال  مـاه  فروردیـن 
خانـه  در  را  شـده  مفقـود  کـودک 

پیـدا  تهـران  ورامیـن  در  همسایه شـان 
نـد. کرد

فـردی کـه کمتـر از شـش مـاه پیـش بـه 
تهـران  ورامیـن  در  سـتایش  قتـل  اتهـام 
دسـتگیر شـد، دانش آمـوز دبیرسـتان بـود 
و به گفتـه خانواده اش در زمان بازداشـت 

کمتـر از 1۸ سـال داشـت.
مـرگ سـتایش کـه فرزنـد یـک مهاجـر 
در  اسـت،  ایـران  مقیـم  افغانسـتانی 
شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ها باعـث 
تـا جایـی  واکنش هـای گسـترده ای شـد 
کـه شـماری از مقام هـای ایـران از جملـه 
مقام هـای  و  جمهـوری  رییـس  معـاون 
کردنـد. نظـر  اظهـار  آن  دربـاره  قضایـی 
در هـرات، برای دادخواهی از او تجمعاتی 
برگـزار شـد امـا در تهـران پولیـس اجازه 
نـداد مقابـل سـفارت افغانسـتان تجمعـی 

برگزار شـود.

هارون مجیدی

وزارت دفاع: 
در عملیات هوایی و زمینی در نقاط مختلف کشور ۴3 شورشی کشته شدند

وزارت دفـاع کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه 
در عمیـات هوایـی و زمینـی نیروهـای امنیتـی 
در نقـاط مختلـف کشـور صـورت گرفـت در 

نتیجـه ۴۳ شورشـی کشـته شـدند.
وزارت دفـاع در اعالمیه یـی کـه روز گذشـته 
منتشـر کـرده نگاشـته اسـت کـه ایـن عملیات 
گذشـته  سـاعت   2۴ طـی  هوایـی  و  زمینـی 

صـورت گرفتـه اسـت.
بـه گـزارش ایـن اعالمیـه در عملیـات زمینـی  
 ۴۳ مجمـوع  در  امنیتـی  نیروهـای  هوایـی  و 
شورشـی کشـته 2۳ شورشـی زخمـی و ۶ تـن 

دیگـر بازداشـت شـدند.
ولسـوالی  در  می گویـد  دفـاع  وزارت 
دشـت ارچی والیـت کندز 22 شورشـی کشـته  
و 11 تـن زخمـی و ۶ تـن دیگـر بـه شـمول 

حمیـداهلل عضـو گـروه مولوی ناصر بازداشـت 
شـدند.

 ۷ هـرات  شـیندند  ولسـوالی  در  هم چنـان 
شـدند  زخمـی  دیگـر  تـن   ۴ و  شورشـی 

عـراده   2 و  سـراچه  نـوع  موتـر  عـراده   ۸ و 
شـدند. تخریـب  آنهـا  موتورسـایکل 

یـک  در  کـه  اسـت  افـروده  دفـاع  وزارت 
عملیـات دیگـر نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی 
خاشـرود و سـنگین والیت هلمند ۶ طالب  به 
شـمول قومانـدان آنها بـه نام حمیداهلل مشـهور 
بـه »گـرگ« کشـته و ۷ طالـب دیگـر زخمـی 

. ند شد
وزارت دفـاع می گویـد کـه در یـک عملیـات 
ننگرهـار،  اچیـن  ولسـوالی  در  تصفیـه ای 
و  پکتیـکا  والیـت  مرکـز  پکتیـا،  جانی خیـل 
کشـته  شورشـی   9 کندهـار  کـوت  شـاه ولی 

شـدند.
ایـن  در  کـه  اسـت  گفتـه  دفـاع  وزارت 
عملیات هـا ۴ سـرباز اردوی ملی جـان باختند.

ریاست جمهوری و ریاست اجرایی:

اختـالفـی وجـود نـدارد!

ACKU
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4ـ فشار خانواده یا اجتماع
فرهنــگ  آداب،  مطابــق  خانواده هــا  از  برخــی 
ــار  ــان فش ــه جوان ــرای ازدواج ب ــود ب ــرِف خ و ع
ــل  ــهری و تحصی ــۀ ش ــک جامع ــد. در ی می آورن
کــرده، ایــن فشــار می توانــد نامحســوس و ظریــف 
باشــد. امــا در جامعه یــی دیگــر بــا صراحــت 
و به طــور مســتقیم از جــوان می خواهنــد کــه 
ازدواج کنــد. خانم هــا بیشــتر در معــرض ایــن 
ــهِر  ــه ش ــی ک ــیاری ها از وقت ــتند. بس ــترس هس اس
ــد،  ــه دانشــگاه می رون خــود را تــرک می کننــد و ب
پــس از مدتــی شــاهد ازدواج هم صنفی هــای دورۀ 
دبیرســتان خــود خواهنــد بــود کــه حتــا فرزنــد دار 
ــر آن هــا فشــار  ــد ب ــن می توان ــز شــده اند و همی نی
روانــی و اســترس وارد کنــد. در ازدواج نبایــد 
عجلــه کــرد. معمــوالً شــتاب در ازدواج، بــه 
ارتبــاط شــاد و ســالمی منجــر نمی شــود. افــرادی 
کــه بــا دالیــل درســت ســعی در انتخــاب همســر 

ــن فشــارها شــوند. ــد تســلیم ای ــد، نبای دارن

5ـ نیاز جنسی
ــاالً  ــی احتم ــاز جنس ــع نی ــل رف ــا به دلی ازدواج تنه
ــی منجــر شــود. چــرا  ــه ازدواج موفق ــد ب نمی توان
ــوالً  ــا ازدواج، معم ــط ب ــل مرتب ــر عوام ــه دیگ ک
از چشــم دور می مانــد. در ایــن گونــه ازدواج، 
ــر  ــد نظ ــتر م ــر بیش ــری همس ــای ظاه زیبایی ه
قــرار می گیــرد و شــتاب و عجلــه نیــز عامــل 
تأثیرگــذار منفــِی دیگــری اســت. در فرهنــگ 
عامــه، بــه اشــتباه، بــاور بــر ایــن اســت کــه عــدم 
ــاز جنســی ســبب برخــی بیماری هــای  ارضــای نی
روانــی می شــود. مثــاًل بــرای بهبــود حــال بیمــاران 
ــه  ــد ک ــه ازدواج می کنن ــه ب ــی توصی ــی، برخ روان
نــه تنهــا حــال بیمــار را بهبــود نخواهــد بخشــید، 
بلکــه اســترس و فشــار روانــی بیشــتری را ایجــاد 

ــرد. خواهــد ک

6ـ احساس کمبود و تهی بودن
ــه  ــد ک ــد، نمی دانن ــال نمی کنن ــی دنب ــی را در زنده گ ــه هدف ــرادی ک ــی اف گاه
از زنده گــی چــه می خواهنــد، احســاس ناکامــی می کننــد و از زنده گــی 
ــه ازدواج روی  ــن مشــکالت ب ــرای حــل ای ــن رو ب خــود راضــی نیســتند؛ از ای

ــت. ــرای ازدواج اس ــتی ب ــل نادرس ــًا دلی ــه قطع ــد، ک می آورن

7ـ احساس گناه
ــاس  ــل احس ــم و به دلی ــاه می کنی ــاس گن ــر احس ــک نف ــا ی ــه ب ــی در رابط گاه
گنــاه یــا احســاس ترحــم، بــا او ازدواج می کنیــم. احســاس گنــاه یــا احســاس 
ــرای  ــل نادرســت ب ــک دلی ــد، ی ــده باش ــاد ش ــه ایج ــی ک ــر دلیل ــه ه ــم ب ترح

ــت.  ازدواج اس

منبع: تبیان

بخش دوم و پایانی
بخش چهارم

 هانـری کوربـن معتقـد اسـت کـه تقسـیم 
شـدِن جامعۀ اسـالمی بـه دو حـّد افراطی 
بـر  افـزون  معتزلـه(،  و  حدیـث  )اهـل 
عّلـت  اشـعری،  شـخصی  خصوصیـات 
اصلـی بیـزارِی او از معتزلـه بـوده اسـت 
. جعفـر سـبحانی معتقـد اسـت کـه شـیخ 
اشـعری بـرای اصـالح عقاید اهـل حدیث 
بـه مخالفت با آرای معتزله برخاسـت و در 
پـِی اصالح افـکار انحرافی و شـرک آمیزی 
راهـی  جبـر،  و  تشـبیه  تجسـیم،  چـون 
جانـب داری  و  معتزلـه  از  انصـراف  جـز 
از اهـل حدیـث نمی دیـد. در ایـن میـان، 
نویسـنده گان تاریـخ فلسـفه معتقدنـد کـه 
شـیخ اشـعری میـان دو روش عقل گرایـی 
و ظاهرگرایـی، راه  میانه یـی برگزیـد و بـه 
ورزیـد.  مبـادرت  روش  دو  هـر  تعدیـل 
اشـعری در برابـِر مذاهـب مختلـِف فقهی 
بی طرفـی اختیـار کـرد، هرچنـد روایاتـی 
دایـر بـر شـافعی بـودن، مالکـی بـودن و 

حنبلـی بـودن او نیـز وجـود دارد . 
ابتکارات اشعری

شـیخ اشـعری یکی از خاّلق ترین متکلمان 
مسـلمان اسـت. او در چهار مسألۀ مهم راه 
میانـه  را برگزیـد و خاّلقیتـی نشـان داد که 

تـا آن زمان بی پیشـینه بود.
صفات خداوند

مباحـث  از  یکـی  خداونـد  صفـات 
مناقشـه انگیز در میـان فرقه هـای مختلـف 
اسـالمی بـه حسـاب می آیـد که تـا ظهور 
فرقـۀ اشـعری در خـط افـراط و تفریـط 
نوسـان داشـته اسـت. معتزلـه بـا تأکیـد بر 
اصـل توحیـد، بـه تعطیـل صفـات دسـت 
ذاِت  عیـن  را  الهـی  صفـات  و  یازیدنـد 
الهـی  صفـات  یکی انـگاری  دانسـتند.  او 
فاصلـۀ    بـه دور شـدِن  اوتعالـی،  ذاِت  بـا 
تنزیه گرایـی  و  انجامیـد  خـدا  از  انسـان 
اعتزالـی باعث شـد تا خداوند بـه حقیقتی 

فوق العقلـی و فوق العالمـی تبدیـل شـود. 
معتزله سـاحِت قدسـی خدا را از دسـترس 
توحیـد  و  کردنـد  پرتـاب  بـه دور  بشـر 
اعتزالـی چونـان توحیـد فلسـفی  بنـا بـر 
قرابتـی کـه میـان روش اعتزالی و فلسـفی 
وجود دارد - به دورشـدِن سـاحت خدایی 

از انسـان انجامیـد. 
اهـل  گروه هـای  برخـی  آن طـرف،  از 
حدیـث بـه تشـبیه و تجسـیم قایل شـدند 
و نصـوِص دال بـر صفاِت خبریـۀ خداوند 
را بـر ظاهـر آن حمـل نمودنـد. اینـان بـه 
حتـا  و  گرویدنـد  خـدا  انسـان وارانگاری 
برخـی از آن هـا معتقد بودند که مسـلمانان 
در آخـرت بـا خـدا معانقـه خواهنـد کرد. 
خبریـۀ  صفـاِت  بـاب  در  ظاهرگرایـی 
خداونـد سـبب شـد کـه خداونـد دارای 
صفاِت انسـان وار انگاشـته شـود و صفاتی 
چـون؛ یـد، وجـه، سـاق و ...، بـه معنایـی 
کـه بـرای انسـان حمـل می شـود، بـه خدا 
راست کیشـان  شـود.  داده  نسـبت  نیـز 
افراطـی معتقـد بودنـد که صفـات خداوند 
زایـد بـر ذات اوسـت، در حالی کـه معتزله 
بـه عینیّـت ذات و صفـات اوتعالـی قایـل 

ند. بود
به عرض جوهر تشبیه و معنی تنزیه

یکی معاینه بین شد، یکی خیال پرست
بیدل

بـرای رهایـی از افـراط و تفریط هایـی کـه 
معتزله و راست کیشـان افراطی روا در باب 
صفـات خبریّـۀ خداونـد روا می داشـتند، 
و  گشـود  میانه یـی  راه   اشـعری  شـیخ 
صفـات اوتعالـی را نه عیـن ذات، و نه هم 
زایـد بـر ذات دانسـت. اشـعری سـه نقـد 
پایه یـی بـر عینیّـت ذات و صفـات  کـه 
معتزلـه بـدان باور داشـت - وارد کـرد. از 
دید اشـعری و جمهور مسـلمانان، خداوند 
دارای صفـات گوناگونـی اسـت کـه حتـا 

برخـی از این صفـات دو مفهـومِ متناقضی 
را بـا خـود حمـل می کننـد. صفاتـی چون 
رحمانیّـت و جبّاریـت خداونـد را می توان 
بـه لحـاظ مفهومـی متناقـض دانسـت؛ بـا 
ایـن وصـف، اگـر صفـات اوتعالـی عیـن 
در  تناقـض  آن  الزمـۀ  باشـند،  او  ذاِت 
ذاِت الهـی خواهـد بـود. بنـا بـر اعتـراض 
دوم اشـعری، هـرگاه صفـات الهـی عیـن 
ذات او باشـند، گـزارۀ »خـدا شـنوا اسـت« 
فاقـد معنـای محّصـل، و از نـوع حمـل دو 
مفهـوم متـرادف بـر یکدیگـر خواهـد بود 
کـه هیچ دانـِش تصدیقـِی تازه یی به دسـت 
نمی دهـد. بـا توجـه بـه سـومین اعتـراض 
اشـعری، عینیـت صفـات خداوند بـا ذاِت 
او بـه معنـای یگانه گـی این صفات اسـت. 
زیـرا ذاِت اوتعالـی بسـیط اسـت، تعـّدد و 
تقسـیم در آن را نـدارد. با ایـن بیان، معنای 
صفاتـی چـون؛ علـم، قـدرت، اراده و ...، 
یکـی خواهـد بود و ایـن امر ـ بـا توجه به 

نـص و عقـل ـ نامؤجـه اسـت.
اشـعری معتقـد بـود کـه صفـات خداونـد 
نـه عیـن ذات، و نـه هـم غیـر ذات اسـت. 
پُرواضح اسـت کـه میان عینیـت و غیریّت 
نسـبت تناقض برقرار اسـت و میان دو امر 
متناقـض، حّد سـومی وجود نـدارد. با این 
وصـف، ایـراد منطقی یـی کـه بـر اشـعری 
چگونـه  کـه،  اسـت  ایـن  می شـود  وارد 
ممکـن اسـت صفتـی نـه عیـن ذات و نـه 
هـم غیـرذات باشـد؟. اگر صفـات خداوند 
نـه عیـن ذات باشـد، و نـه هـم غیـر ذات، 
پـس ایـن صفـات چگونـه اسـت؟. شـیخ 
اشـعری علی الظاهـر بـه حّد سـوم میان دو 
امـر متناقـض قایـل اسـت. اشـعری معتقد 
ذاِت  الزم  خداونـد  صفـات  کـه  اسـت 
اوسـت و همچـون شـوری بـرای نمک، و 
یـا شـیرینی برای شـکر اسـتمراری اسـت. 
اشـعری از ایـن منظـر، افزون بـر حل یک 
مسـألۀ کالمـی، روی آوردِ منطقی به مسـأله 

دارد و راه تازه یـی بـاز کـرده اسـت.
اختیار

 مسـألۀ دومی کـه اشـعری در آن خاّلقیت 
بـا  آفریـد، نظریـۀ »کسـب« بـود. معتزلـه 
اختیارگرایـی، و جبرگرایان بـا نفی اختیار، 
دو راه افـراط و تفریـط را می پیمودنـد و 
متقابـل قـرار گرفتـه  عمـاًل در دو صـِف 
بودنـد. در چنیـن وضعی، شـیخ اشـعری با 
طـرح نظریۀ کسـب سـعی کـرد بـه تقاطع 
ارادۀ الهـی و ارادۀ انسـان خاتمـه دهـد و 
بـرای عمل کردهـای انسـان نیز سـهمی در 
نظر گیرد. دیدگاه اشـعری در باب کسـب، 
علی رغـم تازه گی هایـی کـه داشـت، دوام 
چندانـی نیافـت و بـا نقـض و ایرادهـای 
در  اشـعری  شـد.  همـراه  نیـز  بسـیاری 

تعریـف کسـب گفته اسـت:
»والحـق عنـدی أن معنـی الکسـب هـو أن 
یقـع الشـيء بقـدرۀ محدثـۀ فیکـون کسـبًا 
لمـن وقـع بقدرتـه . حـق در نـزد مـن آن 
اسـت کـه معنـای کسـب عبـارت اسـت 
از وقـع شـیء بـه واسـطۀ قـدرت حادث، 
و نسـبت بـه کسـی کـه آن چیـز توسـط 
قدرِت او واقع شـده اسـت، کسـب دانسته 

می شـود. 
برخـی  توسـط  اشـعری،  کسـب  نظریـۀ 
و  نحلـه،  ایـن  متأخـر  عقل گرایـان 
دانشـمندان دیگر اسـالمی مـوردِ انتقادهای 
تنـدی قرار گرفـت که نهایتًا به بازاندیشـی 

انجامیـد.  ایـن مسـأله  در 

ازدواج تنها به دلیل 
رفع نیاز جنسی 

احتماالً نمی تواند 
به ازدواج موفقی 

منجر شود. چرا كه 
دیگر عوامل مرتبط 

با ازدواج، معموالً از 
چشم دور می ماند. 

در این گونه ازدواج، 
زیبایی های ظاهری 
همسر بیشتر مد 

نظر قرار می گیرد و 
شتاب و عجله نیز 

عامل تأثیرگذار 
منفِی دیگری است. 
در فرهنگ عامه، به 
اشتباه، باور بر این 

است كه عدم ارضای 
نیاز جنسی سبب 
برخی بیماری های 

روانی می شود. مثالً 
برای بهبود حال 

بیماران روانی، برخی 
توصیه به ازدواج 

می كنند كه نه تنها 
حال بیمار را بهبود 

نخواهد بخشید، بلکه 
استرس و فشار 

روانی بیشتری را 
ایجاد خواهد كرد

با این دالیل ازدواج 

ACKUنکنید بهتر است!
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"زن  نـام  بـه  احمـد  آل  داسـتان های  مجموعـه  چهارمیـن 
زیـادی" در 1952 انتشـار یافـت کـه مقدمه یـی از سـردبیر 
مجلـۀ "سـخن" پرویـز ناتـل خانلـری بـه همـراه داشـت. 
خانلـری پیشـتر در 19۴5 در اولیـن کنگـرۀ نویسـنده گان 
ایـران، طلـوع آل احمـد را در آسـمان داستان نویسـی ایران 
خـوش آمـد گفته بـود. اما وقتی چـاپ دوم "زن زیـادی" به 
بـازار آمـد، مقدمـۀ خانلری از آن حذف شـده بـود. این کار 
بـه آن خاطـر بود که خانلری از اواسـط دهـۀ پنجاه میالدی 
بـه بعـد بـه قبـول مسـوولیتهای دولتـی در رده هـای بـاالی 
رژیـم پهلـوی پرداختـه بـود و ایـن موضـوع مـورد قبـول 
آل احمـد کـه خـود را روشـن فکری ضـد رژیـم پهلـوی 
می دانسـت، نبـود و بـه نشـانۀ اعتـراض، آن مقدمـه را از 
پیشـانی کتـاب حذف کـرد. البتـه، چنیـن عکس العمل هایی 

در میـان روشـن فکران آن زمـان کاری عجیـب نبـود. 
بـا سـقوط دکتـر مصـدق و دولـت ملـی در نیمـۀ اگسـت 
195۳ و بازگشـت حکومـت پادشـاهی، دوران فعالیت های 
مسـتقیم و بی پـردۀ آل احمد در امور سیاسـی پایان گرفت. 
در نتیجـه، وی از آن بـه بعـد نویسـنده گی را نوعـی فعالیت 
بـه معنـای مبـارزۀ سیاسـی دانسـت و قلمـش را سـالحی 
سیاسـی. در اوایـل 1955 آل احمـد اولیـن داسـتان بلندش 
را بنـام "قصـۀ عنکبوت هـا" منتشـر کـرد کـه مضمـون آن به 

طـور کلی اسـتثمار اقتصـادی و نفـت بود.
پـس از سـقوط مصـدق، در یـک دوران کوتـاه مـدت، آل 
احمـد بـه گوشـه و کنـار ایـران سـفر کـرد. نویسـنده گان 
دیگـر نیـز بـه تبعیـت از او بـه ایران گـردی پرداختنـد. بـه 
اندیشـه های سوسیالیسـتی  از  ایـن سـفرها  می رسـد  نظـر 
سرچشـمه می گرفـت بـا قصـد و نیـِت شـناخِت بهتـر از 
مـردمِ گوشـه و کنـار کشـور و رسـاندن آگاهی سیاسـی به 
آنـان. در مـورد ایـران ایـن حرف، یعنـی مردم غیر شـهری 
کـه در بیـش از ۶5000 دهکـده زنده گـی می کننـد. حاصل 
سـفرهای آل احمـد یک سـری مقالـه دربارۀ نقـاط مختلف 
ایـران اسـت و مردمـی کـه در آن جـا زنده گـی می کننـد. 
نقاطـی مثل یـزد، خراسـان، دو دهکـده در حوالـی قزوین، 

جزیـرۀ خـارک، و چنـد محـل دیگر.
در 195۸ آل احمـد کتاب "مدیر مدرسـه" را منتشـرکرد. چه 
بـه عنـوان کیفرخواسـتی با زبان مالیم از سیسـتم آموزشـی 
کشـور در آن زمـان و چـه بـه عنـوان یـک رمـان دربـارۀ 
زنده گـی طبقـۀ متوسـط، بایـد گفت "مدیـر مدرسـه" کتابی 
اسـت کـه نظیرش تـا آن زمـان در ایران منتشـر نشـده بود. 
خواننـده گان ایـن اثـر در واقـع تجربیـات شـخصی خود را 
زنـده می کردنـد تـا ایـن که کنـکاش قلمـی نویسـنده یی را 
در زنده گـی طبقـۀ پایین جامعه مـرور کنند. "مدیر مدرسـه" 
شـاید از دیـدگاه یـک رمان )یا اگـر به نمایش نامـه برگردد، 
یـک نمایش نامـه( آن قـدر مهـم نباشـد که بـه عنـوان کتابی 
در زمینـۀ نقـد اجتمایـی مهـم اسـت. بـه عبارت دیگـر، در 
ایـن کتـاب آل احمـد روی موضوعـات اجتماعـی آن قـدر 
تکیـه می کنـد کـه جائـی بـرای طـرح وضعیـت زنده گـی 
انسـانها باقـی نمی گـذارد. بـه زبانـی دیگـر، "مدیر مدرسـه" 
زنده گـی شـخصیت ها  محیـط  و  پرداخـت شـخصیت  در 
کمـی ضعیـف اسـت. بـا ایـن وجـود، بـا انتشـار "مدیـر 
مدرسـه" دورۀ جدیـدی در زنده گـی آل احمد آغاز شـد که 

تأثیـرش بـر جامعـه نسـبت به سـابق بیشـتر بود. 
در سـال 19۶1 آل احمـد رمان جدیـدی )دومین رمان وی( 
بـه نـام "نـون والقلـم" به چاپ رسـاند، اّمـا موفق بـه توزیع 
آن نشـد. سـاختار ایـن رمـان نظیـر رمان هـای شـبه تاریخی 
و داسـتان های "یکـی بـود یکـی نبـود" اسـت و بـه نظـر 
می رسـد دو تـم مختلـف را در ایـن کتـاب دنبـال کـرده 
اسـت: یکـی موضـوع ارتبـاط مذهـب و حکومـت کـه بـا 
سـلطۀ صفویـه آغـاز شـد و دومی ترسـیم شکسـت جنبش 

چـپ سوسیالیسـتی در دوران پـس از مصـدق. 
در پاییـز 19۶2 آل احمـد کتـاب غرب زده گـی را بـه طـور 
زیرزمینـی چـاپ و منتشـر کـرد. ایـن کتـاب خیلـی زود 
به طـور مکـرر تجدیـد چـاپ شـد و بـه عنـوان یکـی از 
کتاب هـای مهـم غیـر داسـتانی آل احمـد در کارنامـه اش به 
ثبـت رسـید. در واقع، فصـل اول این کتاب قبـاًل در "کیهان 
مـاه" چـاپ شـده بـود کـه کارش را از بهـار 19۶2 آغـاز 
کـرده بـود، ولی بعد از دو شـماره توقیف شـد. بـه گفتۀ آل 
احمـد، علـت توقیـف آن، چـاپ فصـل اول "غرب زده گی" 

. بود
کتـاب غرب زده گـی مجادله یـی پُرفشـار و عصبانـی اسـت 
تمـدن غـرب حملـه  انحطـاط  بـودن و  توخالـی  بـه  کـه 
می کنـد و در درجـۀ اول، ایرانیـان را هشـدار می دهـد کـه 
اسـیر ارزش هـای بیمـار و شـیطانی ایـن تمدن نشـوند. آل 
احمـد در ایـن کتاب اشـاره می کنـد: "اگرچه ایـران و غرب 
هزار سـال اسـت بـا همدیگـر درگیـری دارند، اّمـا فقط در 
ایـن چنـد قـرن اخیـر ایـن تضـاد بـه اسـتیالی غـرب بـر 
ایـران انجامیـده اسـت و این اسـتیال بـه شـکل قراردادهای 
زورکـی، فـروش زورکـی کاال، تزریـق زورکـی نظریه هـای 
آموزشـی و ارزش هـای فرهنگـی غریبـه و نامأنـوس جلوه 
کـرده اسـت." ایـن کتاب بسـیاری از ایرانیـان کتاب خوان را 
بـه وجـد آورد بـه طـوری که آن را پنهانی دسـت به دسـت 
می چرخاندنـد. در آن سـال ها گویـا در اختیـار داشـتن ایـن 
کتـاب، جـرم بـود و زندانـی داشـت. از منظـر دوران پـس 
از سـقوط پهلـوی، اهمیّـت ایـن کتـاب در دو نکتـه اسـت 
کـه آل احمـد می گفـت جامعـۀ سـکوالر آن زمـان، آن دو 
نکتـه را نادیـده می گرفـت: اول، نقش ارزش هـای مذهبی ـ 
بـه خصوص شـیعۀ اثنـی عشـری ـ در ذهنیت مـردم؛ دوم، 

نقـش بالقـوۀ اسـالم به عنـوان نیرویـی اجتماعی و سیاسـی 
در ایـران پـس از حکومـت پهلوی. 

از 19۶0 بـه بعـد، آل احمـد مسـافرت هایی بـه خـارج از 
ایـران کـرد. در واقـع، اولیـن سـفرش بـه خـارج در 195۷ 
بـه همـراه همسـرش بـه رم بـود کـه چیـزی جز یک سـفر 
تفریحـی نبـود. در تابسـتان 19۶2 وی دوباره به اروپا سـفر 
کـرد و هزینـۀ آن بـه عهـدۀ وزارت آموزش و پـرورش بود 
کـه او را بـرای بررسـی کتاب هـای درسـی اروپا بـه خارج  
فرسـتاد. در بهـار 19۶۴ آل احمـد بـه سـفر حـج رفـت که 
شـرح آن سـفر در کتاب "خسـی در میقات" آمده اسـت. در 
تابسـتان همـان سـال بـرای شـرکت در "کنگـرۀ بین المللـی 
فرهنگ شناسـان" بـه مسـکو مـی رود. پـس از بازگشـت از 
ایـن سـفر، در انجمـن فرهنگـی ایـران و روسـیه در تهـران 
یـک سـخرانی ایـراد می کنـد کـه متـن آن مدتـی بعـد در 
نشـریۀ همـان انجمـن چـاپ می شـود. چهارمین سـفر مهم 
وی در 19۶5 به دانشـگاه هاروارد اسـت که جهت شـرکت 
در "کنفرانـس بیـن المللـی نویسـنده گان" دعوت شـده بود. 
دربـارۀ این سـفر مقاله یی نوشـت کـه اول در مجلـۀ "جهان 
نـو" و سـپس در کتـاب "ارزش یابـی شـتاب زده" چاپ شـد. 
در 19۶۷ مقاله یـی بـه نـام "اسـراییل: نماینـدۀ امپریالیـزم" 
چـاپ کـرد کـه آن را بالفاصلـه پـس از دیدار از آن کشـور 
در 19۶۳ نوشـته بـود. از همـۀ سـفرنامه های آل احمد بوی 
ملی گرایـی، چپ گرایـی، و حتـا تـا حدودی ضـد امریکایی 
می آیـد. چنیـن گرایش هایـی، از خصلت هـای بارز اندیشـه 
و ذهنیـت روشـن فکراِن ضـد رژیـم پهلـوی در آن دوران 

. بود
میـالدی   ۶0 دهـۀ  در  احمـد  آل  فعالیت هـای  دیگـر  از 
کمـک و یـاری بـه نویسـنده گان جـوان و دانشـجو اسـت. 
همچنـان کـه راه و روِش بسـیاری از شـخصیت های ادبـی 
آن روزگاران بـود، آل احمـد نیـز طرف دارانـی را به سـوی 
خـود جلـب کـرده بـود؛ طـرف داران روشـن فکر جـوان که 
خـود را در خـط آل احمـد می دیدنـد. آل احمـد از خـود 
عالقـۀ بسـیار در سـخنرانی برای دانشـجویان در خـارج از 
کالس درس نشـان مـی داد. در یکـی از ایـن سـخنرانی ها 
کـه در آبـادان بـه سـال 19۶1 انجـام شـد، بـه خصوصیات 
کلـی ادبیـات معاصـر ایـران اشـاره می کند: "چند دسـته گی، 
منفی بافـی، انسـان گرایی، تأثیـر آثـار ترجمـه شـدۀ غربـی، 
وضعیـت ادبیـات فارسـی و وضعیت نویسـنده گی در ایران" 
کـه ایـن آخری از دیدگاه آل احمد بیشـتر سـرگرمی اسـت 
تـا حرفـه. بـه ایـن معنـا کـه تعـداد کتاب خـوان در ایـران 
از طریـق  نویسـنده نمی توانـد  بنابرایـن  محـدود اسـت و 
فـروش آثـارش امـرار معـاش کنـد. در سـخنرانی دیگـری 
در دانشـگاه تبریـز نیـز بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد 
از  داریـم  عالقـه  بیشـتر  ایرانی هـا  مـا  کـه  می گویـد  و 

شـخصیت های ادبـی خودمـان شـهید فرهنگـی بسـازیم تـا 
ایـن کـه در زمـان حیاتـش وی را دریابیـم. 

در جنوری 19۶۸ در مراسـم یادبود نیما در دانشـگاه تهران، 
آل احمـد سـخنرانی کـرد و بـه موضـوع فردگرایـی نیمـا و 
بـه پشـتکارش در مقـام یـک بدعت گـذار تأکیـد ورزید. او 
در همـان سـال در دانشـگاه مشـهد نیـز سـخنرانی کـرد و 
بـا دانشـجویان بـه گفت وشـنود پرداخـت. شـاعر معاصـر 
نعمت اهلل میرزاده که برپا کنندۀ جلسـۀ سـخنرانی در مشـهد 
بـود، از تـالش خسـته گی ناپذیر آل احمـد در ایـن جلسـۀ 
غیـر رسـمی یـاد می کنـد؛ جلسـه یی کـه در واقع، اسـتادان 

همـان دانشـجویان بایـد برپـا می کردنـد، نـه آل احمد. 
محتـوا و ویژه گـی ایـن سـخنرانی ها در کتـاب "ارزش یابـی 
شـتاب زده" آمـده اسـت. ایـن کتـاب کـه مقاالتـی نیـز در 
میـدان نقـد ادبـی دارد، شـاهدی گویـا از توانایـی آل احمد 
در نـگارش نقـد ادبی اسـت. یکی از آن نقدهـا دربارۀ "بوف 
کـور" اثـر صادق هدایـت اسـت. در آن مقالـه آل احمد نظر 
می دهـد کـه "بـوف کـور" انعکاسـی  از نظر نویسـندۀ کتاب 
نسـبت بـه وضعیت خفقـان آور دوران رضاشـاه اسـت. پس 
بـارۀ شـاهکار هدایـت یعنـی  از مقالـۀ خردمندانـه اش در 
"بـوف کـور"، آل احمـد دو مقالـۀ پُرجوش و خـروش دیگر 
نیـز ارایـه میدهـد کـه اولـی "پیرمرد چشـم ما بـود" و دومی 

"صمـد و فولکلور" نـام دارد. 

در 19۶۶ آل احمـد از نزدیـک با مجلۀ "جهـان نو" همکاری 
داشـت کـه سـردبیرش در آن زمـان رضـا براهنـی بـود. در 
دو شـماره از ایـن نشـریه دو مقالـه از آل احمـد چاپ شـد 
و  کیسـت؟"  و  چیسـت  "روشـن فکر  از:  عبارت انـد  کـه 
"روشـن فکر وطنـی یـا خارجـی؟" ایـن مقاله هـا سـالها بعد 

دو بخـش از کتـاب "در خدمـت و خیانت روشـن فکران" را 
تشـکیل دادنـد کـه پـس از مـرگ آل احمد به چاپ رسـید. 
یکـی از فصل هـای جالـب این کتاب، همان قسـمتی اسـت 
که دربارۀ مشـاغل رفیـق دیرینه اش خلیل ملکی می نویسـد. 
خلیـل ملکـی در میـان آن گـروه 5۳ نفـر به زنـدان می افتد. 
ملکی همان کسـی اسـت کـه در دهۀ چهل میـالدی یکی از 
تیوریسـین های چپ گـرا و ملی گـرا شـد. وی اولیـن کسـی 
بـود کـه انشـعاب از حـزب تـوده را اعـالم کرد و در سـال 
19۴۸ حـزب نیـروی سـوم را بنیـان نهـاد و از 1950 تـا 
19۶0 سـردبیر مجلـۀ "علـم و زنده گـی" بـود و بـه نظـر آل 
احمـد، بهتریـن نمونـه از یـک آدم روشـن فکر و متعهـد به 
ترقـی اجتماعـی و سیاسـی. انگیـزۀ آل احمـد در انگشـت 
گذاشـتن روی موضـوع خلیـل ملکـی ایـن بـود کـه ملکی 
در همـان سـال به خاطر عقایـد چپ گرای خویـش محاکمه 
شـده بـود. ملکـی کـه قبـل از 19۶۶ چندین بـار محاکمـه و 
زندانـی شـده بـود، این بـار نیز به سـه سـال زنـدان محکوم 
شـد. محاکمـۀ ملکـی در دادگاه هـای رژیم پهلـوی برای آل 

احمـد دردنـاک و غیر قبـل تحمل بود؛ ولـی آن چه موضوع 
را برایـش غیـر قابل تحمل تـر و دردناک تر می کـرد، واکنش 
سـرد و بی تفـاوت رفقـای روشـن فکر و پیـروان ملکی بود. 
در بعضی از جلسـات محاکمه، به اسـتثنای اعضای خانواده 
و فامیـل، آل احمـد تنهـا رفیقـی بود که در جلسـه شـرکت 
می جسـت. آل احمـد شـگفت زده بـود چـرا هیـچ یـک از 
رفقـا ایـن جـا نیسـتند کـه حداقـل قـوت قلـب باشـد. در 
چنیـن وضعیتـی، آل احمـد از هم فکرانـش مأیـوس شـده 
بـود، چـون که احسـاس می کـرد آن ها یـا با دولت سـازش 
بـا ملکـی  ایـن کـه از تـرس نمی خواهنـد  انـد یـا  کـرده 

کنند.  همـدردی 
امـا در ایـن میـان مشـکل جدی تـری در مقابـل آل احمـد 
و همـۀ نویسـنده گان دیگـر قـرار گرفت: سیسـتم سانسـور 
رسـمی. در 19۶۶ یکـی از اعضـای رژیـم پهلـوی به اطالع 
همـۀ ناشـران رسـاند کـه از ایـن بـه بعد حتـا پـس از آن که 
کتابـی مجـوز گرفـت و چـاپ شـد، بایـد دوبـاره مجوزی 
بـرای توزیعـش گرفتـه شـود. برای ابـراز مخالفت بـا چنین 
از  تنـی چنـد  براهنـی و  سانسـوری آل احمـد، سـاعدی، 
دیگـر نویسـنده گان بـا امیـر عبـاس هویـدا نخسـت وزیـر 
وقـت مالقـات کردند. در پاسـخ، هویـدا کمیته یـی را مأمور 
بررسـی اوضـاع کـرد و در این میـان قانون جدید سانسـور 

کمـاکان بـه قـوت خـود باقـی ماند. 
در اواخـر 19۶۷ به خاطـر ترغیـب عده یـی از نویسـنده گان 
ضـد رژیـم، آل احمـد بـه تحریـم یـک گردهمایـی ادبـی 
کـه توسـط عوامـل دولتـی تـدارک دیـده شـده بـود، همت 
گمـارد. در پـی موفقیـت در تحریـم آن گردهمایـی و علـم 
کـردن آن تحریـم بـه عنـوان مبـارزه علیـه سانسـور جدیـد 
دولتـی، ایـن نویسـنده گان به فکر تشـکیل سـازمانی افتادند 
تـا نویسـنده گان را در خـود پنـاه دهـد. در اپریـل 19۶۸ 
اعالمیه یـی بـا امضـای آل احمد، دانشـور، شـاملو، نادرپور، 
سـاعدی، براهنـی و حـدود چهل وشـش نفـر دیگـر منتشـر 
شـد کـه طـی آن موجودیـت "کانـون نویسـنده گان ایـران" 
نویسـنده گان  حقـوق  از  دفـاع  هدفـش  و  گردیـد  اعـالم 
در برابـر سانسـور بـود. البتـه ایـن کانـون نتوانسـت زیـاد 
تأثیرگـذار باشـد. بـه عـالوه، پـس از آل احمـد ایـن کانون 
در عمـل کاربردی نداشـت تـا این کـه  دوران انقالب و آن 
"ده شـب" معروف در تابسـتان 19۷۷ در انسـتیتو گوته پیش 

آمـد. پـس از سـقوط رژیـم پهلـوی، ایـن کانـون بـه مدت 
یـک سـال یا کمی بیشـتر فعال بـود که در این مدت، شـش 
شـماره از نشـریۀ خود را به عنوان "نامه کانون نویسـنده گان 
ایـران" منتشـر کـرد و در اولین شـمارۀ آن، مقاله یی در پنجاه 

صفحـه در یادبـود آل احمـد آمـده بود. 
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ناجیه نوری  
تـا هنگامی کـه نام گلبدین حکمتیار از لیسـت سـیاه 
سـازمان ملـل متحـد و ایـاالت متحده امریـکا خارج 

نشـود، بـه کابل نخواهـد آمد.
شـماری از آگاهـان سیاسـی- نظامـی و نماینـده گان 
مجلـس بـا ابـراز ایـن مطلـب بـه ایـن بـاور انـد که 
بدنـه  بـه  حکمتیـار  آوردن  از   افغانسـتان  دولـت 

دارد. مختلـف  اهـداف  حکومـت 
بـه گفتـه آنـان: برای اشـرف غنـی، به خاطـر تحکیم 
جایـگاه خود که هیچ شـخصیت جهـادی در کنارش 
قـرار نـدارد و یـا در دسـته بندی ها در کنـار غنی هیچ 
شـخصیت جهـادی برجسـته قـرار نداشـته اسـت، با 
آوردن حکمتیـار، بـرای تحیکـم سـاختار قومـی در 

ارگ ریاسـت جمهوری بسـیار ارزش دارد.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابـراز می شـود کـه به نقل 
از پسـر گلبدیـن حکمتیـار گفتـه شـده کـه پـدرش 
کابـل  بـه  امـا  کـرد؛  خواهـد  امضـاء  را  توافق نامـه 

برنخواهـد گشـت.
و امـا جاویـد کوهسـتانی آگاه مسـایل نظامـی دلیـل 
نیامـدن حکمتیار بـه کابل را بیرون کـردن نام و ی از 

لیسـت سـیاه عنـوان می کند.
توافق نامـه  امضـاء  از  پـس  می گویـد:  کوهسـتانی 
گلبدیـن،  و  احمـدزی  اشـرف غنی  بیـن  سیاسـی 
حکمتیـار در صـدد خروج نام سـران حزب اسـالمی 
و  خـودش از لیسـت سـیاه تروریسـتان اسـت و اگر 
ایـن زمینـه فراهـم شـود، او صـد درصـد بـه کابـل 

خواهـد آمـد.
ایـن آگاه نظامـی تاکیـد کرد: امـا تا زمان خـروج نام 
حکمتیـار از لیسـت سـیاه تروریسـتان، امضـاء ایـن 
توافق نامـه یـا هـر موافقت نامـه دیگـر، او بـه کابـل 
نخواهـد آمـد؛ بنابرایـن یـک مقـدار خروج نـام وی 
از لیسـت سـیاه بـه دلیـل نامطلـوب بودن چهـره وی 
نـزد جامعـه جهانـی، زمان گیـری و حتـا ناممکـن به 

نظـر می رسـد.
بـه گفتـه کوهسـتانی، دولـت افغانسـتان از  آوردن 

حکمتیـار بـه بـدن حکومـت اهـداف مختلـف دارد.
آوردن  بـا  صلـح  عالـی  شـورای  کـرد:  تاکیـد  وی 
حکمتیـار می خواهـد بـه مـردم نشـان دهد کـه فعال 
اسـت و مـورد اعتمـاد مـردم و جامعـه جهانـی قرار 
گیـرد، حکومـت افغانسـتان و بـه خصـوص اشـرف 
غنـی، بـه خاطـر تحکیـم جایـگاه خـود کـه هیـچ 
شـخصیت جهـادی در کنـارش قـرار نـدارد و یـا در 
دسـته بندی هـا در کنـار غنی هیچ شـخصیت جهادی 
برجسـته قـرار نداشـته اسـت، بـا آوردن وی، بـرای 
تحیکـم سـاختار قومـی در ارگ ریاسـت جمهوری 

بسـیار ارزش دارد.
او همچنـان گفـت: حضـور حکمتیار بـرای تضعیف 
نیروهای مقاومت در شـمال و سـربازگیری در مناطق 
شـال کابـل بـرای ارگ نشـینان اهمیت خـاص دارد و 
می خواهنـد از حضـور وی اسـتفاده ابـزاری کنند؛ اما 
اینکـه حکمیتـار در پـی کدام  اهداف اسـت تـا هنوز 

مشـخص نیست.
بـا این حـال، عتیـق اهلل امرخیل آگاه نظامـی می گوید: 
حکومـت افغانسـتان می خواهـد حکمتیـار بـه عنوان 

یـک قوت سیاسـی در کنارش قرار داشـته باشـد. 
ایـن آگاه نظامـی بـه ایـن بـاور اسـت کـه حکمتیـار 
سیاسـت متغیـر دارد و همیشـه سیاسـت وی نظـر به 

شـرایط، زمـان  و اوضـاع تغییـر می کنـد.
بـه گفتـه او: در امضـای توافق نامـه بـا حکمتیـار دو 
مسـاله قابـل اهمیـت اسـت، اول اینکـه امضـا توافق 
نامـه بـا حکمتیـار یـک گام مثبـت بـه طـرف صلـح 
اسـت و دوم اینکـه توافق نامـه امضـاء شـد و اکنـون 
حکمتیـار بـرای طالبـان یـک هـدف شـد و طالبـان 
تـالش خواهنـد کرد که به آنـان حمله کنـد؛ بنابراین 
بـا امضـاء ایـن توافق نامـه یک جبهـه جدید بـر علیه 

طالبـان باز شـده اسـت.
او تاکیـد کـرد: آمـدن و نیامـدن حکمتیـار تفـاوت 
چنـدان نمی کنـد؛ زیـرا او دیگـر مخفـی نیسـت و 
نمی توانـد در برابـر حکومـت افغانسـتان بجنگنـد و 
مشـکالت را بـرای نیروهـای امنیتـی مـا ایجـاد کند.

نماینـده گان،  اعتمـادی عضـو مجلـس  چمـن شـاه 
امضـاء توافق نامـه صلح بـا حکمتیار را مبهـم و مملو 
از ابهامـات تلقـی می کنـد که بـه گفته او  با گذشـت 

زمـان واضـح خواهد شـد .
بـه گفته ایـن عضو مجلـس نماینـده گان: امـا نیامدن 
حکمتیـار بـه کابـل یکـی از ابهامـات دیگری اسـت 
کـه آن را هـم مرور زمان مشـخص خواهد سـاخت.
او تاکیـد کـرد: نیامـدن حکمتیـار نگرانـی را در میان 
اسـت  ممکـن  نیامـدن وی  اینکـه  دلیـل  بـه  مـردم 
مشـکالت دیگـری برای مـردم ایجاد کنـد، به وجود 
آورده که ممکن اسـت مانند گذشـته بـرای مردم درد 

سـرهای فراوانـی را ایجـاد کند.
اعتمـادی می گویـد: مـردم نگـران انـد کـه شـاید در 
پشـت سـر ایـن تفاهم نامـه حـرف و حدیث هایـی 
وجـود داشـته باشـد که مـردم از آن بی خبر باشـند و 
حکمتیـار بـا وجود امضـاء تفاهم نامه در صـدد ایجاد 

دهشـت افگنی باشـد.
بـا  بشـر  حقـوق  دیده بـان  کـه  درحالی اسـت  ایـن 
انتشـار بیانیه یـی امضـای توافقنامـه صلح بیـن دولت 
افغانسـتان و حـزب اسـالمی بـه رهبـری گلبدیـن 
حکمتیـار را بی حرمتـی بـه قربانیـان جنایـات جنگی 
و نقـض حقـوق بشـر ایـن کشـور خوانـده و مـورد 

انتقـاد قـرار داده اسـت.
در بیانیـه ایـن سـازمان کـه  پنجشـنبه هفتـه گذشـته 
گلبدیـن  بازگشـت  کـه  اسـت  آمـده  شـد،  منتشـر 
جنایـات  مظنـون  بدنام تریـن  از  یکـی  حکمتیـار، 
جنگـی افغانسـتان، فرهنـگ معافیـت از مجـازات در 

تقویـت می دهـد. را  ایـن کشـور 
میـان  میزان/مهـر(   1 )پنجشـنبه،  توافقنامـه  ایـن 
اسـالمی  حـزب  و  افغانسـتان  دولـت  نماینـدگان 
افغانسـتان امضـا شـد. ایـن سـند پـس از امضـای 
محمـد اشـرف غنـی رییـس جمهـوری افغانسـتان و 
گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حزب اسـالمی نافذ خواهد 

. د بو

ســرمایه گذاری هنــد در افغانســتان افزایــش پیــدا کــرده و ایــن 2 کشــور بــه 
عنــوان شــرکای اســتراتژیک بــه هــم نــگاه می کننــد.

ــد و گســترش  ــن افغانســتان و هن ــده بی ــش آم ــه تحــوالت پی ــا توجــه ب ب
روابــط ایــن 2 کشــور از یــک ســو و تیرگــی رابطــه ایــن دو بــا پاکســتان از 
ســوی دیگــر، روز بــه روز ایــن 2 کشــور بهــم نزدیــک شــده و نــگاه مثبتــی 

بــه آینــده روابــط خــود دارنــد. 
هندوســتان تایمــز در گزارشــی نوشــت: ســفر اشــرف غنــی بــه هنــد زمانــی 
بــود کــه وضعیــت امنیتــی در افغانســتان وخیــم بــوده، روابــط بیــن اســالم 
آبــاد و کابــل بــه تیرگــی گراییــده و آینــده گفتگوهــای صلــح در هالــه ای از 
ابهــام بــود. همچنیــن ناآرامــی در کشــمیر ســطح رابطــه بیــن هنــد و اســالم 

آبــاد را کاهــش داده و تروریســم در منطقــه گســترش یافتــه اســت. 
از ســوی دیگــر قــرار اســت بــزودی مذاکــرات صلــح ســه جانبــه امریــکا،  
هنــد و افغانســتان در نیویــورک برگــزار شــود و همچنیــن در مــاه آینــده قرار 
ــزار  ــت افغانســتان برگ ــرای بررســی وضعی ــس »بروکســل« ب اســت کنفران

شــود.
ــترش  ــرای گس ــی ب ــا فرصت ــه تنه ــی ن ــرف غن ــفر اش ــت س ــن حال در ای
روابــط دوجانبــه اســت، بلکــه می توانــد نقطــه اتصالــی بــرای بهــم پیوســتن 

ــد. ــتان باش ــروژه افغانس ــدی پ ــه بع ــرای مرحل ــتراتژی ها ب اس
پیوند آسیای مرکزی از طریق افغانستان

ــداف  ــر اه ــوی دیگ ــه از س ــد ک ــد می کن ــه تاکی ــزارش در ادام ــن گ ای
بلندمــدت هنــد عــالوه بــر تثبــت سیاســی، اقتصــادی و اعــاده نظــم، پیونــد 

ــت. ــتان اس ــق افغانس ــزی از طری ــیای مرک ــرژی آس ان
پیوندهــای سیاســی، اقتصــادی و اســتراتژیک هنــد بــا افغانســتان بــه طــور 
ــد  ــوی هن ــی از س ــای مختلف ــت. پروژه ه ــه اس ــش یافت ــمگیری افزای چش
بــه ارزش 2 میلیــون دالــر در افغانســتان بــه بهــره بــرداری شــده، بیــش از 
1500 دانشــجوی افغانســتانی هــر ســاله در هنــد مشــغول تحصیــل هســتند 
و در دیــدار اشــرف غنــی هنــد قــول کمــک یــک میلیــارد دالــری را بــه ایــن 

کشــور داد.
افغانســتان نیــز بــه هنــد بعنــوان یــک بــازار ســنتی بــرای محصــوالت خــود 
ــن  ــه ای ــر ب ــون دال ــه ای کــه ســال گذشــته ۳00 میلی ــه گون ــد ب ــگاه می کن ن
ــوان کشــور  ــد بعن ــرای ســالیان دراز هن کشــور کاال صــادر کــرده اســت. ب
اول بــرای صــادرات محصــوالت افغانســتانی بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــا هنــد را  ــا پاکســتان راه تجــارت ب ــود ت اســت کــه اشــرف غنــی ُمصــر ب

بگشــاید.
امــا بــا بســتن تنهــا راه زمینــی صــدور محصــوالت افغانســتان، هنــد بــه ایــن 
کشــور کمــک کــرد کــه از طریــق هوایــی محصــوالت ایــن کشــور صــادر 
ــوی  ــرد اگــر پاکســتان جل ــد ک ــی تهدی شــود. از ســوی دیگــر اشــرف غن
ــال  ــوی انتق ــد بگیرد، جل ــه هن ــور را ب ــن کش ــوالت ای ــادرات محص ص

ــه آســیای مرکــزی مســدود خواهــد کــرد. محصــوالت ایــن کشــور را ب
افزایش کمک های دفاعی هند به افغانستان

هندوســتان تایمــز نوشــت:از ســوی دیگــر هنــد تمایــل دارد کــه کمک هــای 
دفاعــی بــه افغانســتان را نیــز افزایــش دهــد. ســال گذشــته چهــار بالگــرد 
جنگــی بــه افغانســتان اعطــا شــده و در ســال آینــده نیــز محصــوالت دفاعی 

بیشــتری  بــه ایــن کشــور خواهــد فرســتاده می شــود.
روابــط سیاســی نزدیــک، نــگاه خــوب شــهروندان افغانســتانی بــه هنــد و 
پذیــرش هنــد بعنــوان بازیگــر کلیــدی منطقه بــرای افغانســتان از نشــانه های 

اســت کــه سیاســت هنــد در افغانســتان در مســیر درســت اســت.
ــد  ــای نمی توان ــه تنه ــد ب ــت و هن ــی اس ــروژه بین الملل ــک پ ــتان ی افغانس
ــا  ــد،  ام ــن کشــور را حــل کن ــعه ای ــای توس ــی و چالش ه مشــکالت امنیت
کمــک هنــد بــه افغانســتان می توانــد در ایــن سیاســتگذاران ایــن کشــور را 
تقویــت کــرده و در میــان گفتمــان منفــی غربــی رایــج در مــورد افغانســتان،  
کارشناســان هنــدی می توانــد ایــن روایت هــا را بــه ســمت گفتمــان مثبــت 

تغییــر جهــت دهنــد.
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حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  دکتر 
وحدت ملی دیروز با اعضای هیأت مذاکره کنندۀ 
حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در قصر سپیدار 

دیدار کرد.
بر اساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، در این دیدار 
حزب  مذاکره کنندۀ  هیأت  رییس  امین،  کریم 
است  گفته  اجرایی  رییس  به  خطاب  اسالمی 
که اگر تالش و همکاری صادقانۀ شما نمی بود، 
به  اسالمی  حزب  با  صلح  گفت وگوی  روند 

موفقیت نمی رسید.
آقای امین در ادامه بیان داشت: شما از نخستین 
چهره در درون حکومت بودید که از این پروسه 

حمایت کردید.
اجرایی حکومت وحدت  رییس  هم،  از سویی 
ملی در این دیدار به اعضای هیأت مذاکره کنندۀ 
حزب اسالمی گفته است که از ابتدا این پروسه 
به  روند  این  تا  داشت  آرزو  و  کرده  تعقیب  را 

موفقیت برسد.
دکتر عبداهلل اظهار داشت: آرزو دارم تا توافق نامۀ 

صلح  آمدن  سرمشق  اسالمی  حزب  با  صلح 
پایدار به افغانستان باشد.

آگاهان سیاسی نظامی:

تا نام حکمتیار از فهرست سیاه خارج نشود
به کابل نخواهد آمد

  هند و افغانستان به عنوان 
شرکای استراتژیک به هم 

نگاه می کنند

رییس هیأت حزب اسالمی به رییس اجرایی:

اگر تالش شما نبود، پروسه به موفقیت نمی رسید

ACKU
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ورزش

رییس جمهــور روســیه خاطرنشــان کــرد، حــزب کمونیســت اتحــاد جماهیــر 
شــوروی ســابق بایــد به جــای آن کــه اجــازه بــه ســرنگونی شــوروی بدهــد 

ایــن بلــوک را تبدیــل بــه یــک نهــاد دموکراتیــک می کــرد.
والدیمیــر پوتیــن، رییس جمهــور روســیه خطــاب بــه رهبــران احزابــی کــه 
ــی های  ــدۀ کرس ــور برن ــن کش ــش ای ــد روز پی ــی چن ــات پارلمان در انتخاب
ــقوط  ــه س ــبت ب ــن نس ــرش م ــه نگ ــد ک ــت: می دانی ــدند، گف ــان ش پارلم
اتحــاد جماهیــر شــوروی چگونــه اســت؟ از نظــر مــن، هیــچ لزومــی بــرای 
ــک  ــت دموکراتی ــا ماهی ــه ب ــی را از جمل ــد اصالحات ــود. می ش ــن کار نب ای

ــا جلــوی آن گرفتــه شــود. انجــام داد ت
او خاطــر نشــان کــرد: حــزب کمونیســت مســئول ســرزمین ســابق مــا یعنــی 

اتحــاد جماهیــر شــوروی بــود نــه هیچ کــس دیگــری.
ایــن درحالــی اســت کــه حــزب کمونیســت روســیه کــه نســبت بــه حــزب 
ــی از  ــده، یک ــول ش ــر و تح ــتخوش تغیی ــوروی دس ــان ش ــت زم کمونیس
ــی  ــیه نماینده های ــد روس ــان جدی ــه در پارلم ــت ک ــی اس ــای سیاس نیروه
را دارد. گنــادی زیوگانــوف، رهبــر ایــن حــزب بــه رییس جمهــور روســیه 
گالیــه کــرد کــه کمونیســت ها در زمــان تبلیغــات بــرای انتخابــات 
ــد  ــه بودن ــر و ناعادالن ــی نابراب ــی ســوریه شــاهد یــک فضــای رقابت پارلمان
ــه  ــی ها را ب ــری از کرس ــهم کوچک ت ــا س ــه آن ه ــد ک ــب ش ــن موج و ای

ــد. دســت بیاورن
ــزب دارد و 1۴  ــا ۷۷ ح ــی م ــام سیاس ــت: نظ ــار داش ــن اظه ــای پوتی آق
ــوی انجــام  ــت جل ــن وضعی ــه ای ــد ک ــت کردن ــرای پارلمــان رقاب حــزب ب

می گیــرد. را  عــادی  گفت وگــوی 
ــه  ــاب ب ــخنرانی خط ــک س ــل 2005 در ی ــن در ابری ــش از ای ــن پی پوتی
ــۀ  ــوروی "فاجع ــر ش ــاد جماهی ــقوط اتح ــود: س ــه ب ــیه گفت ــان روس پارلم

ــت. ــته" اس ــرن گذش ــزرگ ق ــی ب سیاس
ــانه ها  ــی در رس ــب گمانه زنی های ــان موج ــر او در آن زم ــار نظ ــن اظه ای
ــد.  ــم را دارد ش ــه سوسیالیس ــت ب ــد بازگش ــن قص ــه کرملی ــر این ک مبنی ب
بــا این حــال، رییس جمهــور روســیه پیــش از ایــن چندین بــار چنیــن 
ــه  ــوده ک ــن ب ــور او ای ــه، منظ ــرده و گفت ــب ک ــی را تکذی گمانه زنی های
تغییــرات ســریع و رادیــکال چــه تأثیــر منفــی بــر زنده گــی مــردم گذاشــتند.

پوتیــن در ســال 2015 نیــز در مصاحبه یــی بــرای یــک مســتند گفتــه بــود، 
روســیه هیــچ طرحــی بــرای بازیابــی اتحــاد جماهیــر شــوروی نــدارد، امــا 

ــد. ــاور کن ــن را ب ــد ای ــس نمی خواه هیچ ک

ــرای  ــادۀ تــالش ب ــد کــرد کــه آم ــه ســوریه تأکی ــل ب فرســتادۀ ســازمان مل
ــس  ــارۀ آتش ب ــکا درب ــیه و امری ــق روس ــدد تواف ــن مج ــان انداخت ــه جری ب

ســوریه اســت.
اســتفان دی میســتورا، فرســتادۀ ســازمان ملــل بــه ســوریه در ســخنانی گفت: 
مــن بــرای بــه جریــان انداختــن مجــدد توافق نامــۀ 9 ســپتامبر میــان روســیه 
ــم  ــه کار خواه ــم را ب ــت تالش ــوریه نهای ــس س ــارۀ آتش ب ــکا درب و امری
ــی اســت و شــامل ســه بعــد  گرفــت. ایــن توافق نامــه، توافــق بســیار خوب
مهــم کاهــش خشــونت، ارســال کمک هــای بشردوســتانه و مشــخص 
کــردن وضعیــت "جبهــه النصــره" اســت هم چنیــن پیــام واضحــی دارد کــه 

محتــوای آن لــزوم توقــف حمــالت هوایــی ارتــش ســوریه اســت.
آتش بــس در ســوریه کــه در پــی توافــق وزرای خارجــه امریــکا و روســیه 
بــه دســت آمــد روز یکشــنبه هفتــۀ گذشــته پــس از یــک هفتــه بــه پایــان 
ــر را  ــوریه یک دیگ ــام س ــان و نظ ــد. مخالف ــد نش ــر تمدی ــا دیگ ــید، ام رس
ــهر  ــانی وارد ش ــای انس ــد و کمک ه ــم می کنن ــس مته ــض آتش ب ــه نق ب

حلــب نشــد.
ــان ممکــن  ــد در ســریع ترین زم ــکا بای ــت: روســیه و امری دی میســتورا گف
ــات ریاســت جمهوری امریــکا ســاختار مناســبی  و قبــل از برگــزاری انتخاب
ــی  ــۀ آت ــد. مرحل ــاد کنن ــود ایج ــن خ ــه مابی ــرای توافق نام ــرای اج را ب
مرحله یــی اســت کــه در آن امریــکا دیگــر تمامــی توجهــش بــه انتخابــات 

اســت.
ــرای  ــده ب ــان باقی مان ــه زم ــد ک ــد درک کنن ــا بای ــی طرف ه ــزود: تمام او اف
ــی در آن باشــد،  ــکا طرف ــی امری ــت کنون ــه در آن دول ــاختاری ک ایجــاد س

"بســیار انــدک" اســت.
ــن ریاســت  ــده گرفت ــرای برعه ــل ب ــر آماده گــی ســازمان مل دی میســتورا ب
کارگروه هــای وابســته بــه گــروه بین المللــی حامــی ســوریه دربــارۀ 
آتش بــس تأکیــد کــرد و گفــت: هیــچ مانعــی نیســت کــه براســاس پیشــنهاد 
فرانســه خــود ســازمان ملــل ایــن مأموریت هــا را برعهــده بگیــرد. مــا روابــط 
ــارۀ چگونه گــی  ــکا و روســیه درب ــا رؤســای جمهــور امری ــی ب بســیار خوب

ــم. برگــزاری ایــن دیدارهــا داری
او یــادآور شــد: مأموریــت پیگیــری آتش بــس در ســوریه در شــرایط 
ــت  ــو را تح ــا در ژن ــه دیداره ــت ک ــی اس ــه کارگروه ــوط ب ــی من کنون

ریاســت روســیه و امریــکا انجــام می دهــد.
دی میســتورا دربــارۀ موعــد احتمالــی ازســرگیری مذاکــرات صلــح ســوریه 
ــح  ــرات صل ــرگیری مذاک ــرای از س ــر را ب ــاه اکتب ــد م ــت: نبای ــو گف در ژن

ــم. ســوریه از دســت بدهی
ایــن درحالــی اســت کــه بشــار جعفــری، نماینــده دایــم ســوریه در ســازمان 
ملــل روز جمعــه گفــت: برگــزاری دور جدیــد مذاکــرات صلــح ســوریه در 

مــاه اکتبــر هنــوز قطعــی نشــده اســت.

فدراسیون فوتبال آرژانتین به دلیل صحبت های اخیر ادگاردو بائوسا، سرمربی 
بارسلونا  باشگاه  از  مسی،  لیونل  مصدومیت  مورد  در  کشور  این  ملی  تیم 

عذرخواهی کرد.
مسی در دیدار چهارشنبه شب بارسا مقابل اتلتیکو مادرید که با تساوی 1-1 
باشگاه  بازی را ترک کرد.  پایان رسید، دچار آسیب دیده گی شد و زمین  به 
بارسلونا تایید کرد که این ستاره 29 ساله دچار کشیده گی عضالنی شده و 
برای سه هفته از میادین دور خواهد بود؛ مصدومیتی که او در دیدارهای اخیر 

آرژانتین در مقدماتی جام جهانی هم برایش دردسرساز شده بود.
اما بائوسا باشگاه بارسلونا را به سهل انگاری در مورد شرایط مسی متهم کرد و 
اعالم کرد که این باشگاه به اندازۀ کافی از کاپیتان آلبی سلسته مرقبت نکرده 

است.
اما اکنون فدراسیون فوتبال آرژانتین با عذرخواهی از باشگاه کاتاالنی، تالش 

کردند به بحران به وجود آمده پایان بدهند.
فوتبال  فدراسیون  گفت:  خبرنگاران  به  بارسا،  سخنگوی  ویوس،  یوزپ 
آرژانتین با باشگاه بارسلونا تماس گرفت و به خاطر صحبت های سرمربی شان 

در مورد مصدومیت مسی عذرخواهی کرد.
زیرا  برگردد،  میادین  به  زودتر  هرچه  مسی  تا  کنیم  تالش  می خواهیم  ما 
همان طور که لوئیس انریکه گفت، مسی یک سفیر جهانی برای فوتبال است. 

سرخیو آگوئرو، گرت بیل، کریم بنزما، کریستیانو رونالدو، کوین دی بروین، 
کروس،  تونی  اینیستا،  آندرس  ابراهیموویچ،  زالتان  موری،  فونس  رامیرو 
مانوئل  مولر،  توماس  مسی،  لیونل  ماسچرانو،  خاویر  لواندوفسکی،  رابرت 
نویر، نیمار، پل پوگبا، ایوان راکیتیچ، آرین روبن، خامس رودریگز، الکسیس 
سانچز، لوئیس سوارس، یحیی توره و آرتورو ویدال، 2۳ نامزد دریافت توپ 

طالی سال 201۶ هستند.

سرمربی فرانسوی توپچی های لندن از اینکه مهاجم پیشین اتلتیکومادرید را به 
خدمت نگرفته است، ابراز پیشیمانی کرد.

اتلتیکومادرید  از  پوند  میلیون   ۳2 ازای  در   201۴ سال  در  که  کاستا  دیه گو 
به چلسی ملحق شد، درحالی آبی پوشان لندن را در دیداری خارج از خانه 
مقابل آرسنال همراهی خواهد کرد که معموالً عملکرد خوبی مقابل توپچی ها 
داشته است، هرچند در پیروزی 2 بر صفر فصل گذشته چلسی برابر آرسنال، 
پیدا کرد و حاشیه ساز شد.  پائولیستا درگیری  با لورن کاسیلنی و گابریل  او 
حاال انتظار می رود این مهاجم اسپانیایی در بازی امشب در ترکیب اصلی تیم 

تحت هدایت آنتونیو کونته باشد.
آرسن ونگر در آستانۀ میزبانی شاگردانش از چلسی گفت: کیفیت بازی کاستا 
را دوست دارم. او بازیکن خیلی قدرت مندی است. دیه گو رفتارهای اضافی 
دارد که  بازی اش تمرکز  بیشتر روزی  کنار گذاشته و  این فصل  را در  خود 

همین باعث شده تا بازیکن خطرناک تری شود.
را  فکرش  هرگز  کرد:  عنوان  ادامه  در  لندن  توپچی های  فرانسوی  سرمربی 
اتلتیکومادرید را ترک کند و واقعًا  نمی کردم که کاستا در آن مقطع بخواهد 
این  با  مهاجمی  داشتم  دوست  که  البته  بودم؛  شده  شگفت زده  بابت  این  از 
ویژه گی  داشتم. کاستا بازیکنی باکیفیتی است. او شبیه به دیدیه دروگباست و 

به بازیکنانی این چنینی عالقه مند هستم.

پوتین:

با اصالحات می شد جلوی سقوط 
اتحاد جماهیر شوروی را گرفت

آماده گی سازمان ملل 
برای احیای آتش بس در سوریه

عذرخواهی فدراسیون 
آرژانتین از بارسلونا

23 نامزد برای کسب توپ 

طالی سال 2016 اعالم شد

ابراز پشیمانی 
ونگــر از نخــریدن کاستــا

دستگیر روشنیالی

تفاوت هــای قومــی، مذهبــی، ارزشــی، نظریاتــی... 
واقعیت هــای انکارناپذیــر جامعــه اســتند و نیــروی 
کــه ایــن تفاوت هــا را نفــی کنــد، وجــود نــدارد. پــس 

ــت. ــردن نیس ــل، نفی ک راه ح
راه حــل انحــاد بیــن ایــن تفاوت هــا می باشــد. بــرای تأمیــن و 
تضمیــن اتحــاد تفاوت هــای جامعــه بــه حاکمیــت ارزش هــای نویــن 

ــرورت دارد: ض
ــت و  ــه حثی ــرورت دارد ک ــی ض ــت ارزش های ــه حاکمی ــه ب -جامع
کرامــت هــر انســان را احتــرام گذاشــته و از حقــوق برابــر آنــان دفــاع 

کنــد.
ــری  ــه از براب ــرورت دارد ک ــی ض ــت ارزش های ــه حاکمی ــه ب -جامع

ــد. ــاع کن ــرد دف ــوق زن و م حق
-جامعــه بــه حاکمیــت ارزش هایــی ضــرورت دارد کــه هــر باشــندۀ 
ایــن کشــور، بــدون تــرس زنده گــی و بــدون تــرس نظریــات 

ــد. ــان کن ــش را بی خوی
-جامعــه بــه حاکمیــت ارزش هایــی ضــرورت دارد کــه عــالج ظلــم 

و اســتبداد انقــالب، بلــوا، قیــام و جنــگ نــه باشــند.
ــی  ــه زنده گ ــرورت دارد ک ــی ض ــت ارزش های ــه حاکمی ــه ب -جامع
ــط  ــونت و زور توس ــای خش ــی به ج ــبات اجتماع ــی و مناس اجتماع

ــم شــوند. ــره تنظی ــوگ و مذاک تفکــر، دیال
ــی ضــرورت دارد کــه زور و قهــر  ــه حاکمیــت ارزش های -جامعــه ب
زیــر فرمــان عقــل باشــند و مشــکالت را بــه موقــع از طریــق تفاهــم، 
ســازش و گذشــت حــل و فصــل کننــد و از ابرازکــردن نظریــات و 

ــد. ــت کن ــردم حمای ــاوت م ــای متف دیدگاه ه

ملک ستیز

آیا ائتالف هدف است یا مأموریت؟
ــدرت نیســت،  ــای مشــارکت در ق ــا به معن ــالف تنه ائت
بلکــه ائتــالف به معنــای ایجــاد هــدف مشــترک و 
ــالف  ــی ائت ــوم سیاس ــترک اســت. در عل ــای مش ــه دورنم ــیدن ب رس
به معنــای هم گرایــی دو یــا چنــد نهــاد و شــخصیت سیاســی 
ــت.  ــترک اس ــای مش ــا دورنم ــر و ی ــه پس منظ ــیدن ب ــور رس به منظ
ــف  ــای مؤتل ــرای نیرو ه ــی« ب ــدف ُکل ــه »ه ــترک ب ــر مش پس منظ
ــف  ــخصیت های مؤتل ــا ش ــا و ی ــن رو، نهاد ه ــردد. از ای ــدل می گ مب
نیــروی خــود را بــرای بــرآورده  شــدن ایــن هــدف مشــترک، منســجم 
ــی  ــدف زمینه های ــیدن به ه ــرای رس ــاعی ب ــتراک مس ــازند. اش می س
ــن  ــد. ای ــتراتژی مشــترک مســاعد می گردان ــرای شــکل گیری اس را ب
روی کــرد، رونــد شــکل گیری ائتــالف را مســاعدتر و مناســب تر 

می ســازد.
ــد.  ــکل می گیرن ــا ش ــطح مأموریت ه ــا در س ــر ائتالف ه ــۀ دیگ گون
ــت  ــک مأموری ــاد ی ــرای ایج ــخصیت ها ب ــا ش ــا و ی ــی گرو ه ه یعن
ــی  ــداف متفاوت ــا دارای اه ــن گرو ه ه ــوند. ای ــا می ش مشــترک، یک ج
ــی و اتحــاد  ــداف خــود هم گرای ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــتند، ام هس
نمی تواننــد  ائتالف هــا  این گونــۀ  می دهنــد.  ارجحیــت  را  نیــرو 
ــه در شــکل گیری هــدف مشــترک  ــد چــرا ک اســتراتژیک عمــل کنن

ــتند. ــاب ده نیس ــفاف و حس ــر ش ــا هم دیگ ب
ــد. در  ــر می باش ــا ثبات ت ــر و ب ــا پای دارت ــت ائتالف ه ــۀ  نخس گون
ایــن شــکل ائتالف هــا »اصــول« و »ثبــات« باهــم بــه شــکل متــوازی 
مشــاهده می شــوند. زیــرا اصــول و ثبــات هــم میکانیــزم اســتراتژیک 
ــت و  ــۀ ارزش رعای ــه مثاب ــرای گروه هــای مؤتلــف اســت و هــم ب ب

ــود. ــارت می ش نظ
گونــۀ دوم ائتالف هــا شــکننده و بی ثبــات اســت. دلیــل عمــدۀ  
ــه منافــع مشــترک اســت کــه  بی ثباتــی ایــن گــروه در نبــود تعهــد ب
ــه  ــن گون ــه ای ــت ک ــود. از این جاس ــی می ش ــترک ناش ــدف مش از ه
ــوند  ــی می ش ــیون های درون ــکل گیری فراکس ــتن ش ــا آبس ائتالف ه
ــا  ــر ســبب می شــود ت ــن ام ــد. ای ــج می برن کــه از بحــران اعتمــاد رن
ائتــالف به جــای یــک عمــل سیســتماتیک و متعهــد، بــه یــک معاملــۀ 

آســیب پذیر مبــدل می گــردد.
ــوده اســت. در  ــج ب ــالف خیلــی رای ــتان گونــۀ دوم ائت در افغانس
احــزاب چپــی و راســتی مــا شــاهد ائتالف هایــی بوده ایــم کــه همــه 
از بحــران اعتمــاد رنــج کشــیده و منجــر بــه شکســت و بحــران شــده 
اســت. بهتریــن نمونــه در ائتــالف شــکننده، حکومــت وحــدت ملــی 
اســت. دو نیرویــی کــه اهــداف متفــاوت دارنــد، مأموریــت مشــترکی 
ــای مشــترک  ــد دورنم ــرو نتوانســته ان ــن دو نی ــد. ای را شــکل داده ان
اســتراتژیک خلــق کننــد زیــرا از دو جهان بینــی متفــاوت نماینده گــی 

می کننــد.
حــاال تصــور کنیــد کــه همیــن ائتــالف شــکننده دســت بــه ائتــالف 
دیگــری بــا حــزب اســالمی حکمت یــار می زنــد. حزبی کــه در 
پنــج دهــۀ اخیــر ریــکارد ائتــالف شــکنی در میــان همــه گروه هــای 

ــرده اســت. ــت ک سیاســی را در افغانســتان ثب
حال شما خود تفسیر احوال کنید.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1866 y Sunday 25 September 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر صديق ، روح اهلل بهزاد و ننگیالی عثمانی

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

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

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

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ایـن روزهـا تنهـا چیـزی کـه جهـان بـه آن نیـاز نـدارد 
تقابـل و رویارویـی دو کشـوری اسـت که هـردو دارای 
اشـتباه  یـک  تنهـا  و  هسـتند  هسـته یی  کالهک هـای 
برجـا  را  جبران ناپذیـری  خسـارت های  می توانـد 
بگـذارد. هنـد و پاکسـتان بـا افزایـش هـر روزه تنش ها 
بـه سـمت بحرانـی پیـش می رونـد کـه پایانـی بـرای 
آن نمی تـوان متصـور بـود. مقام هـای نظامـی پاکسـتان 
روزهـای چهارشـنبه و پنجشـنبه مانورهـای نظامی را بر 
فـراز آسـمان هـم مـرز بـا هنـد انجـام داده اند کـه عماًل 
بـا ایـن اقـدام پروازهـای تجـاری در منطقـه بـه حالت 
تعلیـق درآمـد و ترافیـک هوایـی سـنگینی را بـه وجود 
آورد. از طرفـی مقامـات نظامـی پاکسـتانی نیـز در مـرز 
بـه حالـت آماده بـاش در آمده انـد و تمرین هـای نظامی 
روز پنجشـنبه در حالی رخ داده اسـت که شـبه نظامیان 
روز یکشـنبه بـه سـربازان هنـدی در مرز مورد مناقشـه 
کشـمیر حمله کردند و هجده سـرباز هندی را کشـتند و 
عده یـی را نیـز زخمـی کردند. از آن روز بـه بعد به ناگاه 
بازار سـهام دو کشـور افـت کرد و نگرانی هـا از هرگونه 

جنـگ در روزهـای اخیـر افزایـش پیـدا کرده اسـت.
هنـد و پاکسـتان یکدیگـر را به ارسـال مهاجمان مسـلح 
و نظامیـان بـه کشـمیر متهـم کردنـد. از طرفـی ناراندرا 
افـکار  فشـار شـدید  بـا  هنـد  وزیـر  نخسـت  مـودی، 
عمومـی مواجـه اسـت کـه بایـد پـس از حملـه نظامـی 
روز یکشـنبه هنـد نیز پاسـخی دندان شـکن به پاکسـتان 
بدهـد چـرا کـه هنـد عامـل اصلـی حمله بـه سـربازان 
خـود را پاکسـتان می دانـد. بـا ایـن وجـود مـودی قول 
داده اسـت کـه حمله به سـربازان هندی بـدون مجازات 
اقـدام  تاکنـون دولـت هیچگونـه  مانـد ولـی  نخواهـد 

جـدی در ایـن خصـوص انجـام نـداده اسـت.
در  اتهـام  هرگونـه  پاکسـتانی ها  مقابـل  طـرف  در 
بخـش  در  هنـد  نظامـی  پایـگاه  بـه  خصـوص حملـه 
ایـن وجـود  بـا  را تکذیـب کرده انـد.  هنـدی کشـمیر 
رهبـران نظامـی پاکسـتان اعـالم کرده انـد که آنهـا آماده 
دفـاع از هرگونـه تهاجـم بـه قلمـرو پاکسـتان هسـتند. 
همچنیـن آنهـا اعـالم کرده اند کـه آنها آمـاده ضد حمله 
در صـورت حملـه احتمالـی هند هسـتند. گفتنی اسـت 
هنـد و پاکسـتان بـرای چندیـن دهه اسـت که دشـمنان 
یکدیگـر بـه حسـاب می آینـد و مهم تریـن مسـاله مورد 
مناقشـه دو طـرف منطقـه کشـمیر اسـت کـه هرکـدام 
از طرفیـن ادعـای مالکیـت بـر آن را دارد و در اختیـار 
تهدیـد  کشـور  دو  توسـط  هسـته ای  کالهـک  داشـتن 

امنیتـی مناقشـه دو کشـور را نیـز بـاال بـرده اسـت.
روز پنجشـنبه نیـز مقامـات نیـروی دریایـی هنـد نیـز 
سـطح هشـدار را در مناطق سـاحلی باال بردنـد؛ آن گونه 
کـه نیـروی دریایـی هنـد اعـالم کـرده اسـت کـه چهار 
مـرد را بـه صـورت مشـکوک در محدوده یک مدرسـه 
کـه در نزدیکـی تاسیسـات نیـروی دریایـی شهرسـتان 
بمبئـی بـوده اسـت را شناسـایی کرده انـد. پـس از آن 
مـدارس تعطیـل شـد و برخـی سـاختمان های عمومـی 
در منطقـه نیـز بسـته شـد و نیروهـای امنیتی بـه تعقیب 
مظنونـان پرداختنـد و امنیـت را در تجهیـزات سـاحلی 

دادند. افزایـش 
امـا این اختالفـات و در گیری ها در چارچـوب مرزهای 
هنـد و پاکسـتان خالصـه نشـد و بـه مجمـع عمومـی 
سـازمان ملـل نیـز کشـیده شـد و یـک جنـگ عمومـی 
میـان دو طـرف در نیویـورک درگرفـت. نـواز شـریف 
نخسـت وزیر پاکسـتان در یک سـخنرانی تند و تیز علیه 
هنـد در روز چهارشـنبه سـرکوب معترضـان غیرمسـلح 
کشـمیری توسـط نیروهـای امنیتـی هنـدی را به شـدت 
محکـوم کرد. نواز شـریف در سـخنرانی خـود از برهان 
وانی جوان نظامی کشـمیری سـتایش کـرد و از مقامات 
هنـدی بـه دلیل کشـتن وی به شـدت انتقاد کـرد. گفتنی 
اسـت برهـان وانـی در مـاه جـوالی توسـط نیروهـای 
هنـدی کشـته شـد که جرقـه شـورش در کشـمیر را زد 
و موجـی از خشـونت ها در دومـاه گذشـته را بـه راه 
انداخـت. گفتنی اسـت وانـی یک قهرمان برای بسـیاری 
از مسـلمانان کشـمیری بـه حسـاب می آیـد اما بـه گفته 
مقامـات هنـدی وی فردی پیشـگام در خصـوص حمله 
علیـه نیروهـای هندی بـود. یکـی از مقامـات هندی در 
سـازمان ملل پـس از سـخنرانی نواز شـریف گفت: این 

بسـیار تکان دهنـده بـود کـه آقای شـریف بـه تمجید از 
یـک عامل تروریسـتی بپـردازد.

بـا ایـن وجود پاکسـتان با مانـور نظامی سـنگین خود بر 
فـراز آسـمان و پوشـش رسـانه یی ایـن اتفـاق وارد یک 
جنـگ لفظی جـدی شـده اسـت. آن گونه کـه تلویزیون 
 1۶-F پاکسـتان روز پنجشـنبه گـزارش داد جنگنده های
پاکسـتانی در امتـداد 2۴0مایلـی مرز با هند بـه پرواز در 
آمدنـد. در بیانیـه ارتش پاکسـتان اعالم شـده اسـت: در 
پاسـخ بـه تهدیـدات هنـد، نیروهای پاکسـتانی خـود را 
به سـرعت بـرای محافظت از سـرزمین مادری و پاسـخ 
درخـور بـه هـر حملـه دشـمن آمـاده می کننـد. آنگونـه 
کـه رسـانه های پاکسـتانی عنـوان کردنـد، حریـم هوایی 
بـه دلیـل ایـن مانورهـا و اقدامـات احتیاطـی در شـمال 
پاکسـتان بسـته شـد و 10 پـرواز داخلـی نیـز لغو شـده 

است.

برخـی رسـانه های مطبوعاتـی پاکسـتانی نیـز همچنیـن 
باعـث شـده  نظامـی  تمرین هـای  کـه  دادنـد  گـزارش 

اسـت تـا بـازار سـهام پاکسـتان مسـتقر در کراچـی بـا 
افـت شـدید مواجـه شـود.

بـا این وجـود مقامـات نیـروی هوایـی پاکسـتان عنوان 
کرده انـد کـه نیـروی هوایـی پاکسـتان فعالیـت خـود را 
بـه عنـوان بخشـی از تمرین هـای دفاعـی در راسـتای 
مقابلـه بـا حمـالت دشـمن می دانـد و ایـن تمرین هـا، 
در راسـتای عملیـات در مواقـع اضطراری طراحی شـده 
اسـت و بـه ایـن معنـا نیسـت کـه مـا در حالـت جنگی 
قـرار داریـم بلکـه ایـن تمرین هـا در راسـتای افزایـش 

ظرفیـت تـوان نظامی کشـور اسـت.
امـا دو تـن از مقامـات امنیتـی به شـرط ناشـناس ماندن 
در گفت وگـو بـا واشـنگتن پسـت عنـوان کردنـد: ایـن 
تمرینـات بیـش از حالـت معمـول اسـت و بخشـی از 
حملـه  هرگونـه  خنثی سـازی  بـرای  اسـتراتژی  یـک 
احتمالـی هنـد اسـت. ایـن مقامـات افزودنـد: مـا جنگ 
نمی خواهیـم امـا می خواهیـم حـق دفاع از سـرزمین مان 

را داشـته باشـیم.
یـک  کـه  معتقدنـد  پاکسـتانی  تحلیلگـران  از  بسـیاری 
دارد  هنـد وجـود  مـورد حمـالت  در  نگرانـی جـدی 
کـه در حـال حاضـر درجـه باالیـی از تنش هـا را بـه 
خصـوص پـس از حملـه مرگبـار روز یکشـنبه میـان 
کـه  آنگونـه  امـا  اسـت.  آورده  وجـود  بـه  طـرف  دو 

رسـانه های هنـدی گـزارش دادنـد حمـالت احتمالـی 
هنـد در راسـتای حملـه به زیرسـاخت های تروریسـتی 
در داخـل مرزهـای پاکسـتان و از جملـه اردوگاه هـای 

آمـوزش شـبه نظامیـان گـزارش شـده اسـت.
شـهید لطیـف، معاون سـابق نیـروی هوایی پاکسـتان به 
واشـنگتن پسـت گفت: نبایـد این نکته مهـم را فراموش 
کنیـم کـه هنـد یـک قـدرت نظامـی هسـته ای اسـت 
و پاکسـتان بـه دنبـال هرگونـه اقـدام بازدارنـده اسـت. 
وی افـزود: نیـروی هوایـی پاکسـتان در حـال حاضر به 
 1۶s-F روزرسـانی شـده اسـت و اکنون به جنگنده های
وجنگنـده تنـدر JF-1۷ مجهز شـده اسـت. لطیف تاکید 
کـرد کـه هنـد بسـیار نـا امیـد اسـت بتوانـد حمـالت 
هدفمنـد انجـام دهـد چـرا کـه نیروهـای مـا بـه خوبی 
آمـاده مقابلـه بـا هرگونـه حمله از سـوی هند هسـتند و 
فرماندهـی نظامـی مـا می دانـد که چـه باید انجـام دهد.
بـا ایـن وجـود هرچنـد نارانـدرا مـودی نخسـت وزیر 
هنـد بـه موضـع تنـد خـود در برابـر پاکسـتان در طـول 
رقابت هـای انتخاباتـی خـود معـروف بـود. امـا بـه نظر 

می رسـد پـس از حملـه شـبه نظامیان بـه پایـگاه نظامی 
هنـد، مـودی بـه جـای قدرت نمایـی نظامـی، روی حل 
مسـاله بـه صـورت دیپلماتیـک تکیـه دارد. کارشناسـان 
معتقدنـد بخـش بزرگـی از ایـن اقـدام مـودی بـه ایـن 
دلیـل بـوده کـه بخـش اعظمـی از نیروهـای نظامی هند 
متمرکـز بـر روی شـورش های کشـمیر هسـتند تـا آن 
را در کنتـرل در بیاورنـد. چـرا کـه پس از کشـته شـدن 
جـوان کشـمیری در طول ماه های گذشـته دانشـگاه ها و 
مدارس در این منطقه تعطیل، کسب و کار و گردشگری 
در ایـن منطقـه متوقـف شـده و عمـال نظامیـان تحـت 
پوشـش حکومـت نظامـی در حـال سـرکوب معترضان 
هسـتند. از طرفـی گفتـه می شـود چین با قدرت پشـت 
سـر پاکسـتان ایسـتاده اسـت و روابـط هند و چیـن نیز 
بـر سـر اختالفـات مـرزی چنـدان مناسـب نیسـت چرا 
کـه دو کشـور در سـال 19۶2وارد یـک جنـگ خونیـن 
شـدند. گل محمـد وانـی اسـتاد علوم سیاسـی دانشـگاه 
را  کار  منطقـه  اسـتراتژیک  محیـط  می گویـد:  کشـمیر 
بـرای دهلـی نـو بـرای هرگونـه ماجراجویـی نظامـی 
سـخت کـرده اسـت. وی افـزود: چیـن آشـکارا طرفدار 
پاکسـتان اسـت و از طرفـی تظاهرات روزانـه معترضان 
در خیابان هـای کشـمیر جـزو اسـتراتژی نظامـی دهلـی 

نـو نبوده اسـت.

هند و پاکستان در یک قدمی جنگ جای خالِی سپیدار 
در موافقت نامۀ صلح میاِن دولت 

و حزب اسالمی 

محمداكرام اندیشمند
میان  موافقت نامۀ صلح  بر سِر  و مخالف  موافق  دیدگاهِ  از  صرف نظر 
توجه  قابل  نکتۀ  اسالمی،  حزب  رهبر  حکمتیار  و  افغانستان  دولت 
توافق نامه  این  در  حکمتیار  گلبدین  سیاسِی  چشمگیِر  پیـروزی  به 
برمی گردد. این توافق نامه که متِن آن غالبًا به قلم حکمتیار تهیه شده، 
در بیشترین ماده های آن از تعهداِت دولت به رهبر حزب اسالمی و 

اعضای حزب سخن می رود تا از تعهداِت وی به دولت افغانستان. 
موافقت نامه با این متن و محتوا نشان می دهد که قصر سپیدار به عنوان 
شریک ظاهری در حکومت وحدت ملی با رییس جمهور غنی، نقشی 
در تدوین و امضای آن ندارد. در تمام 2۶ مادۀ موافقت نامه، ذکری از 
حکومت وحدت ملی نیست و در پای موافقت نامه نیز نام و امضای 
که  نمی شود. هرچند  دیده  این حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
رییس اجرایی در روزهای قبل، توافق و خشنودی خود را از توافق نامه 

بعد از رفع مالحظاتش بدون توضیح و بیاِن آن مالحظات ابراز کرد.
 افزون بر موفقیِت حکمتیار در این توافق نامه به عنوان رهبر یک حزب 
اسالمی که پیوسته در چهل سال اخیر سِر ستیز و مخالفِت مسلحانه با 
مبارزۀ سیاسی  به  داشته و حاال می خواهد  پایتخت  حاکمیت سیاسِی 
از  نیز  دیگر  خارجِی  و  داخلی  مختلِف  طرف های  برگردد،  مدنی  و 
مورد  سودهای  به  دسترسی  در صدد  یا  و  می برند  سود  موافقت نامه 

نظر خود استند:
و مشِت  بازو  می تواند  غنی  رییس جمهور  برای  گلبدین حکمتیار  1ـ 
آهنینی باشد که مجاهدان تنظیمِی شریِک سفرۀ قدرتش را توسط این 

مشت آهنین، مهار، منزوی و حتا سرکوب کند.
 2- نقش حکمتیار برای اشرف غنی از زاویۀ رابطه با پاکستان بااهمیت 
معیارهای  برخالف  غنی  رییس جمهور  درحالی که  می شود.  تلقی 
ارتش  دروازۀ   ،)201۴ )1۴نوامبر  عقرب1۳9۳    2۳ در  دیپلوماتیک 
آن ها  با  تا  راولپندی دق الباب کرد  را در شهر  پاکستان و آی.اِس.آی 
به تفاهم و توافق برسد، اما جنراالن پاکستانی اعتنا و اعتمادی به وی 
نکردند. حضور حکمتیار در کابل و در کنار اشرف غنی به عنوان چهرۀ 
مورد اعتماد پاکستان، موقعیت اشرف غنی و دولِت تحت رهبرِی او را 
در تفاهم و توافق با پاکستان تقویت می کند و شانِس او را در این مورد 
افزایش می دهد. وجود حکتمیار در کابل و در درون دولت تا حدی 
از نگرانی و خصومِت پاکستانی ها بر سر رابطۀ نزدیک دهلی و کابل 
که این نزیکی را توطیه علیه اسالم آباد می پندارند، می کاهد و جنراالن 
پاکستانی را به سوی مذاکراِت شاید صادقانه تر با کابل بکشاند و حتا 
رویکرد آن ها را در بردن طالبان به سوی میز مذاکره با کابل متحول 

سازد. 
۳- نکتۀ مثبِت دیگِر این توافق برای رییس جمهور غنی و برای صلح 
و  رهبران  برخی  بر  یا  و  طالبان  بر  آن  تأثیرگذاری  به  افغانستان،  در 
فرماندهاِن طالبان برمی گردد. این توافق نامه و ورود حکمتیار به کابل، 
هم از نظر ایدیولوژیک و هم از نظر قومی می تواند بر طالبان تأثیرگذار 
باشد و آن ها را در دوراهی و تنگنای جنگ و صلح، بیشتر متمایل به 

صلح قرار دهد.
در  حکمتیار  حضور  و  توافق نامه  این  از  نیز  سعودی  عربستان   -۴  
در  را  خود  موقعیِت  و  می شود  خشنود  دولت  دروِن  در  و  پایتخت 
زمیِن  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  با  منطقه یی  خصومت  و  رقابت 
افغانستان بهتر می یابد. اما پاسخ به این پرسش ها که آیا این انتظارات و 
توقعات برای طرف های مختلف دست یافتنی خواهد بود، یا توافقنامه 
را  پیچیدۀ صلح  برخالف، گره  یا  و  را خواهد گشود،  کورگرهِ صلح 
پیچیده تر می سازد و میدان را برای بازی های جدیِد گروه های داخلی و 
بازیگراِن رقیب و متخاصِم منطقه یی آماده می کند، به زمان نیـاز دارد. 
گذشِت زمان نشان خواهد داد که حکمتیار در چهره و نقِش تازه اش 
مبارزات مدنی و  به  از ستیزه جویی و جنگ  تغییر  بر تحول و  مبتنی 
رویکرد  پاکستان  آیا  کرد؛  خواهد  عمل  و  گذر  موفقیت،  با  سیاسی، 
جدیِد معطوف به همکاری با صلح و ثبات را پس از ورود حکمتیار به 

کابل در پیش خواهد گرفت؟
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