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د کونړ والي:

 والیت کې د داعش په ګډون ۹ تروریستي ډلې فعاله دي

د كونـړ واليـت چارواكي وايي، دغه واليت كې له يو كال راهيسـې د 
داعش په ګډ ون ځينې نورې تروريستي ډلې ليدل شوي او هڅې كوي 
چې د دغه واليت ځينو ولسـواليو كې تروريستي فعاليتونه پيل كړي.
د كونـړ والـي وحيداللـه كليمـزي د دغه واليـت مركز اسـعداباد كې 
خبرياالنـو ته وويل، دغه تروريسـتې ډلې اكثره د بهرنيو اسـتخباراتي 
كړيـو پـه لمسـون، د افغانسـتان سـرحدي واليتونـو او پـه تېـره كونړ 

واليت تـه را اسـتول كيږي.
ښـاغلي كليمـزي وويل: "كونـړ كې په مجموع كې نهـه ډلې فعاليت 
كـوي. زياتره يې له هېـواده بهر تجهېزېږي، تمويلېـږي، روزل كېږي 
او دغـه واليـت تـه اسـتول كېـږي. پـه دې وروسـيتو شـپو ورځو كې 
زمـوږ د اسـتخباراتي ادارو د معلوماتـو لـه مخـې دوی د كونـړ ځينو 
سـيمو كـې لـه وسـلو سـره ليـدل شـوي او تيـاری نيسـي چـې پـه 

تروريسـتي اعمالـو الس پـورې كړي”.
دا په داسې حال كې ده چې شاوخوا دوه كاله دمخه د داعش ډلې د 
لومړي ځل لپاره د ننګرهار واليت د شينوارو په سرحدي ولسواليو لکه، 

اچين، هسکه مينه، كوټ او داسې نورو كې فعاليتونه پيل كړل.
د افغانستان امنيتي ځواكونو او د سيمې د خلکو د معلوماتو له مخې، 
دغې ډلې يادو ولسواليو كې په لسګونو ملکي كسان وژلي او د سيمي 
د خلکـو پـه لسـګونو كورونه يـې سـوځولي او ويجاړ كـړي يې دي.
افغانسـتان امنيتـي ځواكونـو د دغـې ډلـې پرخـاف پـر له پسـې 
عمليـات ترسـره كـړي او وايـي چې دغـه ډله يې تـر ډېره ځپلـې او د 

راتلونکـو فعاليتونـو د شـنډولو لپـاره يـې تدابيـر نيولـي دي.
سـره لـه دې چـې افغانسـتان امنيتـي ځواكونـه د ننګرهـار واليـت 
سـرحدي ولسـواليو كـې د داعـش د ډلـې د ځپلـو خبرې كـوي خو 
لـه ځينو نـورو واليتونو څخه رارسـيدلي خبرونه وايي چـې د داعش 
د ډلـې جنګيالـي په يو شـمېر نـورو واليتونو كـې هم ليدل شـوي او 

فعاليتونـه يـې پيل كـړي دي.
پـه ورتـه وخـت كـې د افغانسـتان د دفـاع وزارت ډاډ وركـوي چـې د 

داعـش او داسـې نـورو ډلـو د ځپلو لپـاره يـې تدابير نيولـي دي.
د دغـه وزارت د ويانـد مرسـتيال جنـرال محمـد رادمنـش د جمعـې 
پـه ورځ پـه دې اړه ازادي راډيـو تـه وويـل: "مـوږ تصميـم لـرو چـې 
۱۳۹۶هجـري لمريز كال كې د دغو ټولو ګواښـونو پـر وړاندې مبارزه 
وكـړو، زه بـاوري يـم چې زمـوږ دفاعـي ځواكونه كوالی شـي چې د 
داعـش د ډلـې پـه څېر ټولـې ډلې، يـوازې په كونـړ كې نـه، بلکې په 
هـره سـيمه كـې چـې سـر راپورته كـړي پرضـد به يـې پوځـي اقدام 

وشـي او خلکـو تـه به ښـه امنيتي شـرايط برابـر كړي”.
كارپوهـان وايي، افغانسـتان تـر ډېره ځايه يو غرنی هېـواد دی او بله دا 

چې له ګاونډيو هېوادونو سـره پرانيسـتې پولې لري.
دوی وايي، اكثره تروريسـتان په ډېرې اسـانۍ سـره كوالی شـي چې 

پر دغو پولـو را واوړي.
د دغـو كار پوهانـو لـه ډلې سـردار ځـدران وايـي، د دغو ډلـو د ځپلو 

مؤثـره الر د هوايـي ځواكونـو پياوړتيا ده.
د دفـاع وزارت وايـي، د افغانسـتان هوايـي ځـواک د پياوړتيـا په حال 

كـې دي او شـته سـتونزو تـه به ځـواب ووايي.

والی کاپیسـا گفته اسـت طالبان منابع جنگی شـان 
را از منابع دولتی و توسـط افـرادی از درون نهادهای 

امنیتـی به دسـت می آورند.
اسـت  گفتـه  کاپیسـا  والـی  خالدهاشـمی  اسـداهلل 
طالبـان می گوینـد منابع جنگی و مهمات شـان را از 
منابـع دولتـی به دسـت می آورنـد و نه از پاکسـتان.

والـی کاپیسـا گفته اسـت افـرادی از درون نهادهای 
امنیتـی بـا طالبـان همـکاری دارند سـاح و مهمات 

را بـه آنـان می دهند.
اما، نجیب دانش سـخنگوی وزارت داخله دسترسـی 
طالبـان را بـه امکانـات نظامـی دولتـی رد کـرده و 
گفتـه اسـت : هیچ نوع اسـناد و مـدارک وجود ندارد 

کـه نشـان دهـد طالبـان و تروریسـتان تجهیـزات و 
امکانـات خـود را از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان به 
دسـت می آورنـد، در ایـن موضـوع کمی زیـاده روی 

است. شده 
هرچنـد مقام هـای پولیـس رد می کننـد کـه افرادی 
از درون نهادهـای امنیتی با طالبـان همکاری ندارند 
و امـا چنـد مـاه پیـش امنیـت ملـی هشـت تـن از 
منسـبوبان فرماندهـی امنیـه والیـت بادغیـس را به 
اتهـام فـروش مهمات و سـاح بـه طالبان بازداشـت 

. کرد
کمک هـای  بـازرس  سـر  سـپکو  جـان  هم چنـان، 
امریـکا بـه افغانسـتان نیـز گفتـه بـود کـه مهمات و 
سـاح توسـط افـراد نظامـی افغانسـتان، بـه طالبان 
بـه فـروش می رسـد و در ایـن مـورد ابـراز نگرانـی 

نیـز کـرده بود.

والیکاپیسا:طالبان۹۰درصدازتجهیزاتجنگیراازمنابعدولتیتامینمیکنند
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احمــد عمران

دور  در  نماینـده گان  مجلـس 
شـانزدهم کارِی خود، پس از شـش 
وظایـِف  کـه  کـرد  فیصلـه  سـال، 
به دلیـِل  را  اعضـا  از  تـن  چهـار 
غیابت هـای پی هـم به حـاِل تعلیق 
درمـی آورد. ایـن فیصلـه در پایـاِن 
هفتۀ گذشـته بـه تصویـِب مجلس 
بـرای نخسـتین بار  رسـید و حـاال 
مجلـس  اعضـای  از  تـن  چهـار 
نماینـده گان با تعلیـق وظایِف خود 
در ایـن مجلـس روبـه رو شـده انـد.

 البتـه در گذشـته نیز هیـأت اداری 
مجلـس بارهـا تهدید کـرده بود که 
در مـورد غیرحاضری هـاِی متواتـِر 
اعضـا تصمیـم خواهـد گرفـت. امـا 
هرگز در گذشـته چنیـن تصمیمی 
بـه دالیـِل  کـه  افـرادی  مـورد  در 
نامشـخص از حضور در نشست های 
سـرباز  نماینـده گان  مجلـس 
می زدنـد، عملی نشـد. ایـن تصمیم 
هرچنـد از سـوی اعضـاِی به تعلیق 
نشـده،  پذیرفتـه  هنـوز  درآمـده 
ولـی در عیـِن حـال باعـث ایجـاد 
سـروصداها در میـاِن برخـی دیگـر 
از اعضـای مجلـس و همچنیـن در 
بیـرون از آن شـده اسـت. برخی هـا 
تلقـی  غیرمنصفانـه  را  اقـدام  ایـن 
کـرده و گفتـه  انـد کـه از آن بـوِی 
تبعیـِض قومـی به مشـام می رسـد. 
عده یـی دیگـر نیـز پرسـیده اند که 
"واقعـاً همیـن چهـار تـن بـوده اند 
کـه در نشسـت های مجلس حضور 

نمی یافتنـد؟" 
مجلـس  کـه  مـی رود  گمـان 
نماینـده گان در موقعیت حساسـی، 
چنیـن تصمیمـی را اعـام کـرده 
اسـت. ایـن تصمیـم بـدون آن کـه 
اثرهـای مثبـت بـر وضعیت مجلس 
بگـذارد، بیشـتر اوضـاع فعلـی را به 
نزاع هـای  و  پیچیده گـی  سـوی 
در  می دهـد.  ســوق  درونـی 
این کـه برخـی از اعضـای مجلـس 
نماینـده گان بـه جـای پرداختن به 
اصلی تریـن وظایـِف خـود در داخِل 
الیحـۀ  اسـاس  بـر  مجلـس  ایـن 

وظایـف آن، بـه کارهـای بیرونـی و 
اقتصـادی  و  برنامه هـای ســیاسی 
اشـتغال داشـته اند، هیچ شـبهه یی 
وجـود نـدارد. ایـن روند از سـالیاِن 
دور آغـاز شـده و همچنـان ادامـه 

دارد. 
اکثـِر  زمانـی  و  دوره  چـه  در 
در  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
نشسـت های آن حضـور یافتـه اند؟ 
چـه زمانـی مجلس نماینـده گان به 
عنـوان نهادی قدرتمنـد عمل کرده 

اسـت؟! 
سـاِل  پانـزده  همیـن  در  حداقـل 
گذشـته که ما شـاهد دو دور کاری 
مجلس نماینـده گان بـوده ایم، این 
مجلـس آن گونـه کـه انتظـار بـرده 
می شـد، منشـای اثـر در تحـوالت 
کشـور نبـوده اسـت. اتهام هایی هم 
کـه در ایـن سـال ها بـر برخـی از 
اعضـای مجلـس نماینـده گان وارد 
شـده، کم نبـوده اسـت. عده یی آن 
را بـه بی پروایـی در برابـر معضات 
و چالش هـای کشـور متهـم کـرده 
انـد. عده یی نیـز گفته انـد که اکثر 
اعضـای مجلس آلۀ دسـت حکومت 
شـده و اهـداف و برنامه هـای قـوۀ 
مجریـه را دنبال می کنند. شـماری 
نیـز مجلـس را بـه رشـوه گیری و 
باج سـتانی از کابینـه متهـم کـرده 

ند. ا
واقعـاً  آن کـه  بـدون  مـوارد  ایـن   
یـا  و  شـوند  جـدی  پیگیـری 
نهادهایـی بخواهند کارکرد شـورا را 
مـورد بررسـی قـرار دهنـد، همواره 
دهـن بـه دهـن شـده اسـت. امـا با 
ایـن اوصـاف، مجلـس نماینـده گان 
و  داده  ادامـه  کارش  بـه  همـواره 
سـروصداها  چنیـن  بـه  بی آن کـه 
آن چنانـی  توجـه  اتهام هایـی  و 
کـه  کـرده  تـاش  باشـد،  داشـته 
دروازۀ مجلـس همـواره بـاز بمانـد. 
امـا از یـک سـال پیـش کـه دورۀ 
شـانزده هم مجلـس نماینده گان به 
دلیـل عـدم برگـزاری انتخابـات در 
یـک تصمیـم غیرمعمـول از جانب 

رییـس جمهـوری تداوم پیـدا کرد، 
کار مجلـس نیـز با اُفـت و خیزهای 
اسـت.  بـوده  روبـه رو  خطرناکـی 
نخسـت این کـه مجلـس بـا عـدم 
مشـروعیت قانونـی مواجـه هسـت 
و ایـن مسـأله بـر روحیـه و کارکرد 
از  پـس  می باشـد.  محسـوس  آن 
ایـن کـه ارگ و مجلـس تصمیـم 
بـه ادامـۀ کار مجلـس نماینـده گان 
تا زمـان برگـزاری انتخابـاِت بعدی 
گرفتنـد، مجلـس نتوانسـت خود را 
از زیـر بـار منـت رییـس جمهوری 
بیـرون کنـد و این مسـأله بر برخی 
تصمیم هـاِی آن تاثیر خود را نشـان 
داده اسـت. وقتی مجلس سـه تن از 
مقام هـای کلیـدی امنیتـی را برای 
اسـیتضاح فـرا خواند، نتوانسـت آن 
گونـه کـه انتظار بـرده می شـد، در 
برابر آن هـا از صاحیت هـای کارِی 
خـود اسـتفاده کنـد. ایـن مسـأله 
جنجال هـای بزرگـی را رقـم زد و 
اعضـای مجلـس  از  حتـا شـماری 
را واداشـت کـه در برابـر تصمیـم 
اکثریـت کـه بـه ابقای سـمت های 
مقام هـای امنیتـی انجامیـد، موضِع 
مخالـف بگیرنـد. یـادم هسـت کـه 
مقام هـای  اسـتیضاح  از  پیـش 
امنیتـی کشـور، یک تـن از اعضای 
مجلـس در صفحـۀ فیسـبوک خود 
بـا قاطعیت نوشـته بود کـه "امروز 
مجلـس موضـع خـود را در برابـر 
بی کفایتی هـای مسـووالن امنیتـی 
نشـان می دهـد". امـا دیدیـم کـه 
کـه  شـد  چیـزی  خـاِف  نتیجـه 
در ایـن نوشـتۀ آن عضـو مجلـس 

بود. یافتـه  بازتـاب 
کـه  نیسـت  ایـن  سـِر  بـر  بحـث 
از  بایـد  حتمـاً  امنیتـی  مقام هـای 
سـمت های خـود سـلب صاحیـت 
می شـدند، امـا حداقـل باید مجلس 
آن هـا را، با توجـه به رویداد مدهِش 
شـفاخانۀ چهارصـد بسـتر، در برابر 
پرسـش های جــدی قـرار مـی داد. 
مجلـس  کـه  شـود  گفتـه  شـاید 
امـا در برابـر هفـت تـن از اعضـای 

کابینـه کـه به مصـرف نکـردن 70 
متهـم  توسـعه یی  بودجـۀ  درصـد 
و  گرفـت  قاطـع  تصمیـم  شـدند، 
آن هـا را سـلب صاحیـت کـرد. در 
پاسـخ بایـد گفـت کـه در همیـن 
مـورد نیز مجلس نتوانسـت کارآیِی 
خـود را بـه گونـۀ شایسـته تبـارز 
آن  در  کـه  باشـد  یادمـان  دهـد. 
زمـان برخـی وزرا و از جملـه وزیـر 
مالیـه نیـز بـا اتهـاِم مشـابه روبه رو 
بـدون  حتـا  افـراد  ایـن  و  بودنـد 
آن کـه بـه مجلـس احتـرام بگذارند 
شـرکت  اسـتیضاح  نشسـت  در  و 
کنند، صاحیت های شـان از سـوی 
مجلـس در غیاب شـان مـورد تأیید 

قـرار گرفـت. 
سـوالی کـه همـان زمـان در برابـر 
مجلـس قـرار داده شـد ایـن بـود 
کـه چـه چیـزی سـبب شـد کـه 
ایـن  بـه  مجلـس  وزرا  غیـاب  در 
 70 آن هـا  کـه  برسـد  نتیجـه 
بـه  را  بودجه های شـان  درصـد 
مصـرف رسـانده اند و برخـی دیگر 
هـم  اسـتیضاح  نشسـت  در  کـه 
شـرکت کردنـد و بـه پرسـش های 
نماینـده گان پاسـخ گفتنـد، چنین 
آیـا  نکردنـد.  حاصـل  را  توفیقـی 
تأییـد  و  عـده  ایـن  رد صاحیـتِ 
صاحیـت آن عدۀ دیگـر، بر مبنای 
کارکردشـان  از  واقعـی  یافته هـای 
بـوده و یا ایـن که بازهـم توطیه یی 
قـرار  جریان هـا  ایـن  پشـِت  در 

اسـت؟  داشـته 
حـاال نیـز کـه مجلـس چهـار تـن 
از اعضـای خـود را تعلیـِق وظیفـه 
کـرده، بازهم از مظاِن اتهـام به دور 
نشـده اسـت. مجلـس نماینـده گان 
در برابر تصمیم های ارگ نتوانسـته 
را  خـود  بی طرفـِی  و  قـدرت  کـه 
نشـان دهـد. اگـر چنیـن نمی بـود، 
چرا هنـوز هفت وزارت خانۀ کشـور 
همچنان از سـوی وزراِی سرپرست 
اداره  مجلـس  اعضـای  گفتـۀ  بـه 

می شـوند؟    

حیثیت مجلس 
با تعلیق چهـار عضو اعاده می شود؟ مادربمبها؛

یکبمـبوچنـدهدف
شـاِم روز پنج شـنبه، ایـاالت متحـدۀ امریـکا »مـادر بمب هـا« را 
بـر »مومنـد دره«ِی والیـت ننگرهـار فـرود آورد. انفجـاِر ایـن بمب 
اگرچـه بـر بنیـاد آمارهای رسـمی، جـاِن 36 داعشـی را گرفت، اما 
واکنش هـای مختلفـی را در افغانسـتان برانگیخـت. اسـتفاده از این 
بمـب کـه بزرگ ترین بمِب غیرهسـته یِی امریکاسـت، این سـوال را 
پدیـد آورده کـه »چرا امریکا چنین بمبی را در افغانسـتان اسـتفاده 
کـرده و از آن در شـرایط کنونـی چـه اهدافـی را دنبـال می کند؟«    
واکنـش مقام هـای دولتـی در افغانسـتان در برابـر این خبر، بسـیار 
مثبـت بـود و ایـن واکنـش علی الظاهـر نشـان مـی داد کـه مـادِر 
بمب هـا در مشـوره بـا دولـِت افغانسـتان اسـتفاده شـده اسـت. اما 
برخـی از سیاسـیون کـه گویـا منتقـِد سیاسـت هاِی امریکا انـد، از 
اسـتفادۀ ایـن بمب به شـدت انتقـاد کـرده و گفته اند که افغانسـتان 
بـه سـرزمینی بـرای امتحـان و آزمایـِش بدتریـن نـوِع سـاح ها 
تبدیـل شـده اسـت. اما بـرای ما، هـر دو طـرِف ماجرا قابـِل تحلیل 
و ارزیابی سـت و هـر دو سـوی قضیـه، پرسـش های کانـی را فـرا 

روی مـان قـرار می دهـد. 
گفتـه می شـود کـه ایـن بمـب تـا کنـون در هیـچ میـداِن جنگـی 
اسـتفاده نشـده بـود و اولین بـار در تاریِخ 14سـالۀ پیدایـش آن، در 
افغانسـتان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. دولت هـای امریکا و 
افغانسـتان مدعی انـد کـه این بمـب فقط به هـدِف صدمه رسـاندن 
بـه مواضـع زیرزمینـِی داعـش بـه کار رفتـه اسـت. اما مسـلماً هنوز 
درِک حقیقـِت ماجـرا دشـوار بـه نظـر می رسـد. از طـرف دیگـر، 
کشـته شـدِن 36 داعشـی بـر اثـر فـرود آمـدِن این بمب کـه گفته 
می شـود سـاخِت آن شـانزده  میلیـون دالـر هزینه برداشـته  اسـت، 
رقـِم اندکـی اسـت. هنوز مشـخص نیسـت کـه قـدرِت انهـداِم این 
بمـب، بـه کـدام پیمانـه بـوده و چگونـه آن تونل هایـی کـه گفتـه 
می شـود توسـط پاکسـتان در دوراِن جهـاد در آن منطقـه سـاخته 
شـده  و اکنـون مـورد اسـتفادۀ داعـش قـرار گرفتـه بـوده را ویـران 

اسـت.  کرده 
برخـی کارشناسـان بـاور دارنـد کـه امریکا می توانسـت بـرای مهاِر 
داعشـیان در آن منطقه از ابزارهاِی سـبک تر، پیشـرفته تر و ارزان تر 
نیـازی بـه هزینـۀ 16میلیـون دالـرِی مـادر  اسـتفاده می کـرد و 
بمب هـا نبـود. زیـرا جنـِگ افغانسـتان و واقعیـِت وجـودِی آن، بـه 
اندازه یـی سـنگین نیسـت کـه راه حـِل آن، اسـتفاده از بمب هـای 

ده هـزار کیلوگرامی باشـد.  
پـس این کـه امریـکا چیـن بمبـی را در افغانسـتان اسـتفاده کـرده 
اسـت، حکایـت از اهـداِف کان تِر ایـن ابرقدرت در کشـور و منطقۀ 
مـا دارد. پرتـاِب مـادر بمب هـا در همسـایه گِی کشـورهاِی رقیـِب 
امریـکا کـه بـه تکنالوژی هـای پیشـرفتۀ نظامـی مجهزنـد، یـک 
هشـدار و تهدیـِد غیرمسـتقیم و درجه چنـدم حسـاب می شـود که 
در مناسـباِت ایـن کشـورها با امریکا نیـز می توانـد وضعیِت خاصی 
را تعریـف کنـد. از طـرف دیگـر، اسـتفادۀ این بمب آن هم سـاعاتی 
قبـل از آغاز نشسـِت مسـکو که ادبیات آن، نگرانـی از حضور داعش 
در افغانسـتان و احتمـاِل حمایـِت امریـکا از آن و بحـث کشـاندِن 
طالبـان بـه صلح اسـت، نمی توانـد بی ارتباط بـا فاِز جدیـِد تقابل ها 
و معـادالت میـاِن ایـن دو ابرقـدرت باشـد. نشسـِت مسـکو بـدون 
حضـوِر امریـکا برگـزار شـد و احتماِل آن وجود داشـت که روسـیه 
در آن امریـکا را بـه حمایـت از بی ثبـات کـردِن منطقـه، متهـم و 
داعـِش افغانسـتان را مـورد حمایـِت این کشـور معرفی کند. شـاید 
امریکایی هـا خواسـته اند بـا چنیـن اقدامـی، فلسـفۀ برگـزارِی آن 
نشسـت را دسـت خوِش حادثـه کننـد و نشـان بدهند کـه برخاِف 
تصـور روس هـا، داعشـیان بـا مـادر بمب هـاِی امریـکا مـورد هدف 
قـرار می گیرنـد نـه بـا بمب هـای کوچـک. به عبـارت دیگـر، یعنی 

این کـه داعـش مـورد حمایـت امریکا نیسـت. 
 بنابرایـن اسـتفاده از ایـن بمـب در افغانسـتان، همـان اصطـاِح 
معـروِف »یـک تیـر و دو نشـان« اسـت و حتـا می تـوان گفـت کـه 
پرتـاِب مـادِر بمب هـا بـه چندین هدف صـورت گرفتـه؛ هدف هایی 
کـه دقیقـاً بـر مـا معلـوم نیسـتند ولی قـدِر مسـلِم همۀ آن هـا این 
اسـت کـه: جنـِگ افغانسـتان برای هـر دو ابرقـدرِت جهـان، جدی 
شـده و هم زمـان با ایـن جدیت، راه صلـح در این کشـور، طوالنی و 

ابعـاِد جنـگ وسـیع تر خواهد شـد! 

ACKU
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نمایشـگاه بـزرگ کتـاب، فرهنـگ و هنـر با 
اشـتراک فرهنگیـان ، ناشـران افغانسـتان و 
ایـران بـه هم آهنگـی بنیاد شهیداحمدشـاه  
مسـعود و سـفارت  ایران روز چهار شنبه، در  

لیسـۀ عالـی غـازی راه اندازی شـد. 
در این نمایشـگاه بیش از 60 ناشـر ایرانی و 
30 ناشـر افغانسـتانی، 31 هزار عنوان کتاب 
را در 110 غرفـه بـرای یک هفته به نمایش 

گذاشتند.
در ایـن نمایشـگاه کـه بـرای ده روز ادامـه 

دارد، ۲1 هزار عنوان کتاب از سـوی ناشـران 
ایرانـی و 6 هـزار عنوان کتاب دیگر از سـوی 
ناشـران افغانسـتانی به نمایش گذاشته شده 
اسـت. هم چنـان، بنیـاد علمـی و آموزشـی 
قلمچیـن نیز حـدود ۸0 هزار عنـوان کتاب 
اهـدا  افغانسـتان  مکاتـب  بـه  را  آموزشـی 

کرده اسـت.
احمدولـی مسـعود رییـس عمومـی بنیـاد 
شـهید مسـعود، همزمـان بـا افتتـاح ایـن 
نمایشـگاه گفـت: این کـه فعالیـت فرهنگی 
داریـم، بـه معنـی زنده بـودن ماسـت و این 
هنـوز  مـا  ملت هـای  کـه  می دهـد  نشـان 

می کشـند. نفـس 
آقـای مسـعود افزود کـه امیدواریـم فرهنگ 
اسـاس تحـول جامعۀ امـروزی و سرنوشـت 
در  آنانی کـه  از  و  زنـد  رقـم  را  مـا  کشـور 
کتـاب  نشـر  و  کـردن  خلـق  عرصه هـای 
سـهیم اند، سپاسـگزاری کنیم. چـون کتاب 

انسـان ها را از جغرافیایـی مختلـف، بـدون 
وصـل  زبـان  قـوم،  قبیلـه،  نظرداشـت  در 
می شـکند . را  مرزهـا  همـۀ  و  می کنـد 
بـه گفتـۀ  رییـس عمومـی بنیـاد شـهید 
مسـعود، متأسـفانه در میـان حـوزۀ تمدنی 
مـا به جای کتاب، بیشـتر تروریسـم، جنگ، 
موادمخـدر و  سـایر محورهـای خبیثـه و 
سـرطانی، مرزهای مـان را شکسـته که خود 

یـک فاجعـۀ بزرگ اسـت. 
آقـای مسـعود بیـان کـرد کـه تیکـه داران 
مـا  جامعـۀ  در  دیـن  و  مذهبـی  قومـی، 

و  هنـر  خـرد،  فرهنـگ،  قـوم،  ارزش هـای 
ادب را یکجـا بـه بربـاد می دهنـد. مکتـب 
و مسـجد، فکـر و فرهنـگ، دیـن و دنیـا، 
می سـوزانند. یک سـره  را  بیگانـه  و   خـود 
آقای مسـعود گفـت: ما به کتـاب نیازمندیم 
تـا دیوارهـای قومـی و مذهبـی را کـه میان 
دانایـی،  بشـکنیم،  کرده انـد،  ایجـاد  مـا 
بصیـرت و بینـش را در محـور ارزش ها برای 
ملت هـای خـود بویژه به نسـل جـوان هدیه 
 کنیـم تـا بـه حقیقت دیـن و دنیـا پی ببرند.
آقـای مسـعود خاطـر نشـان کـرد کـه ما به 
کتـاب نیـاز داریـم تـا گره هـای تاریخـی را 
بگشـایم و پسـمانی های صدهـا سـال مـان 
را تافـی کنیـم. مـا بـه کتـاب نیازمندیـم 
تـا فرهنـگ گفتمـان، فرهنـگ سیاسـت، 
فرهنگ اقتصاد و اجتماع را نهادینه سـاخته 
 و حلقۀ تحجر، تعصب و تبعیض را بشـکنیم.
او بـا یـادآوری خاطـرۀ از شـهید مسـعود 

چنیـن گفـت: قهرمـان ملـی می گفـت کـه 
مـا جنـگ را به خاطـر فرهنـگ مـی کنیـم 
کـه از ژرفـای بینش و اندیشـه  یی او نشـأت 
و  جهـاد  دوره هـای  همـه  در  می گرفـت. 
فرامـوش  را  مطالعـه  هیچگاهـی  مقاومـت 
نکـرد و چنـد جلد کتـاب به چانتـه )کیف( 
برمی داشـت تا در اوج خسـته گی و مبارزه و 
جنـگ و مقاومـت، مطالعـۀ کتاب ها موجب 
می گردیـد. اندیشـه اش  و  تفکـر   آرامـش 
او گفـت که امیدواریم کـه فرهنگ مقاومت، 
در برابـر ضد فرهنـگ، ضد هویت، فرهنگ و 
هویت ما را تضمین کند و سـال روان، سـال 
کتـاب، قلـم، تفکـر، تعقـل، اندیشـه، معلم، 
مکتـب و خانـواده باشـد و همـۀ ارزش هـای 

انسـانی را  در ایـن کشـور رقم بزند.
در همیـن حـال، تیـم جـوان رکاب زنان که 
با شـعار »بخوان افغانستان« در روز برگزاری 
ایـن نمایشـگاه کـه به نقـاط مختلف شـهر 
کابل رکاب زدنـد، از طرف برگزار کننده گان 

ایـن نمایشـگاه مورد تقدیر قـرار گرفتند.
هم چنـان، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس 
ایـن  در  ملـی  وحـدت  حکومـت  اجرایـی 
نمایشـگاه، گفت که رابطـه فرهنگی، علمی، 
تاریخی و سـایر مشـترکات میان کشورهای 
منطقـه بویژه ایران و افغانسـتان چیزی تازۀ 

. نیست
برگـزاری  این کـه  بیـان  بـا  عبـداهلل  آقـای 
نمایشـگاه کتـاب فرصتـی برای نشـر کتاب 
در افغانسـتان و تبادل افکار میان دو کشـور 
اسـت، افـزود: نقـش کتاب در توسـعه علم و 
دانـش در تمام ادیان الهی و فرهنگ بشـری 

خصوصـاً آموزه های اسـامی بر جسـته بوده 
و هـر دانشـمندی کـه در گسـترش علـم 
نقـش آفرینـی کرده اسـت، از طریـق کتاب 

اسـت. بوده 
از سـویی هم، رضـا ملکـی رأی زن فرهنگی 
جمهـوری اسـامی ایـران در افغانسـتان در 
نمایشـگاه گفت که  هـدف از برگـزاری این 
نمایشـگاه تقویـت روابـط فرهنگـی میـان 

دولت هـای افغانسـتان و ایـران اسـت.
آقـای ملکـی گفت که روابـط فرهنگی میان 
افغانسـتان و ایران ریشه در تمدن و فرهنگ 
مشـترک  دو کشـور دارد و هـر روز بیشـتر 
توسـعه پیـدا می کنـد و تمـام تـاش مـا بر 
این اسـت تا روابـط فرهنگی میـان دو ملت 

را گسـترش دهیم.
بـه گفتـۀ او، در ایـن نمایشـگاه 60 ناشـر 
افغانسـتانی، 31 هـزار  ایرانـی و 30 ناشـر 
عنـوان کتـاب را در 110 غرفـه بـرای یـک 

هفتـه بـه نمایـش گذاشـته اند.
رأی زن فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایـران 
تصریـح کـرد: در ایـن نمایشـگاه ۲1 هـزار 
عنـوان کتـاب از سـوی ناشـران ایرانـی و 6 
هـزار عنـوان کتـاب دیگر از سـوی ناشـران 
شـده  گذاشـته  نمایـش  بـه  افغانسـتانی 
اسـت. هم چنیـن بنیـاد علمـی و آموزشـی 

قلمچیـن نیـز حـدود ۸0 هـزار جلـد کتاب 
کمک آموزشـی بـه مکاتـب افغانسـتان اهدا 

اسـت. کرده 
آقـای ملکی در ادامه سـخنانش گفت که در 
بخـش هنـری این نمایشـگاه بیـش از 300 
اثر هنـری از هنرمندان افغانسـتانی و ایرانی 

بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت. شـماری 
یـک گـروه  از شـاعران دکلمـه می کننـد. 
موسـیقی سـنتی ایرانی هم همـه روزه برای 

بازدیـد کننـده گان ترانـه اجـرا می کنند.
در همیـن حال، سـیدآقا فاضل سـانچارکی، 
معیـن نشـراتی وزارت اطاعـات و فرهنـگ 
هنـگام افتتـاح ایـن نمایشـگاه گفـت کـه 
برگـزاری چنیـن نمایشـگاهی می توانـد در 
تولیـد علـم و توسـعه کشـور نقش بسـزایی 

باشد. داشـته 
آقـای سـنچارکی می گوید که بـدون کتاب 
نمـی توان تغییر آورد و باعث توسـعه شـد.

از  دیگـر  قسـمتی  در  سـانچارکی  آقـای 
سـخنانش افزود که میان افغانسـتان و ایران 
مشـترکات زیـادی اسـت. برگـزاری چنیـن 

نمایشـگاه هایی می تواند اشتراکات فرهنگی 
را تقویـت کند.

 او هم چنـان، اظهـار امیـدواری کـرد کـه 
روابط دو کشـور افغانسـتان - ایـران بیش از 

آن چیـزی کـه اسـت توسـعه پیـدا کند.
معین نشراتی وزارت اطاعات و فرهنگ به 
سیر نشر کتاب در کشور اشاره کرد و افزود 
که در دهه های گذشته نشر و چاپ کتاب 
و  یک  طی  اما  بود؛  کم  بسیار  کشور  در 
نیم دهه اخیر رشد فرهنگی بهتر شده است.
در ایـن جریـان ایـن نمایشـگا احمـد ولـی 
شـهید  بنیـاد  عمومـی  رییـس  مسـعود 
مسـعود، دو عنـوان کتـاب را کـه در مـورد 
مبارزات شـهید مسـعود نگاشـته شـده بود 
بـه داکتر عبـداهلل رییـس اجرایـی حکومت 
وحـدت ملـی و محمـد رضـا بهرامی سـفیر 

ایـران در افغانسـتان اهـدا کـرد.

احمد ولی مسعود در بزرگترین نمایشگاه کتاب:
درحوزۀتمدنیمابهجایکتاب،تروریسموموادمخدرمرزهاشکستهاست

مولـوی فضـل الرحمـان، از علمـای تنـدرو 
دار  را  افغانسـتان  گاهـی  از  هـر  پاکسـتان 
الحـرب خوانـده و فتـوای جهـاد در برابـر 
شـهروندان کشـور را صـادر می کنـد و یـا 
هـم گاهـی طالبـان پاکسـتانی را مجاهـد و 
افغانسـتانی را تروریسـت خطـاب می کنـد.

ایـن مـرد متعصب کـه از علم تنها اسـم آن 
را یـدک می کشـد، چندیـن بـار فتواهـای 
غیرعاقانـه و نامشـروع در برابـر افغانسـتان 
صـادر کـرده و بـه صـورت آشـکارا اختـاف 

میـان مسـلمانان را دامـن می زنـد.
امـا ایـن بار اظهارات اخیـر او مبنی بر برحق 
بـودن طالبـان تا زمـان خـروج خارجی ها از 
افغانسـتان، با واکنش شـدید شورای علمای 

سراسـری کشـور روبه رو شده است.
اعضـای ایـن شـورا در یک نشسـت خبری، 

تبلیغـات منفـی مولـوی فضل الرحمـان در 
برابـر افغانسـتان را به شـدت محکـوم کرده 
و بـا صدور اعامیه یی آن را غیر مسـووالنه 

و اسـتخباراتی عنـوان کردند.
سخنگوی  حکیمی،  قاسم  محمد  مولوی 
ابراز  با  افغانستان  سراسری  علمای  شورای 
اینکه مولوی فضل الرحمان فاقد صاحیت 
صدور فتوا می باشد و از موقف دشمن صحبت 
دینی  نگاه  از  او  اظهارات  گفت:  می کند، 
ندارد. اعتبار  و  حیثیت  هیچ گونه  علمی  و 

این درحالی است که به گفته این عالم دینی: 
گروه داعش، القاعده، طالبان و سایر گروه های 
تروریستی به میلیاردها دالر از سوی امریکا و 
از طریق پاکستان به صورت منافقانه تجهیز 
شود. می  فرستاده  افغانستان  به  و  شده 
آقـای حکیمـی، مولـوی فضـل الرحمـان را 

مـزدور آی اس آی خوانـد و تاکیـد کـرد: 
افغانسـتان با جمعیت ۹۹ درصد مسـلمان و 
سـابقه چهارده سـال جهاد در برابر ابرقدرت 
شـرق )شـوروی سـابق( یـک کشـور کامـًا 
اسـامی اسـت و هـر نوع جنـگ و خصومت 

در برابـر ایـن ملت حرام اسـت.
آقـای حکیمـی گفـت کـه اگـر کسـی بـه 
مسـلمان بودن مردم افغانسـتان شـک دارد 
علمـای کشـور حاضـر انـد کـه بـا علمـای 
واقعـی پاکسـتان و سـایر جهـان اسـام بـه 

اسـتثنای مولـوی فضـل الرحمـان کـه یک 
آدم بـی سـرو پـا اسـت، مناظـره کننـد.

اظهـارات حکیمـی درحالـی ابـراز می شـود 
کـه برخـی از آگاهـان وجـود مولـوی فضل 
الرحمـان را بـاالی گـروه طالبـان و سـایر 
حلقـات تنـدرو در منطقه اثرگـذار می دانند 
و کنـار آمـدن بـا او را بـرای آوردن صلـح در 

افغانسـتان خالـی از اثـر نمی داننـد.
مصبـاح،  عبـاس  غـام  حـال،  درهمیـن 
عضـو شـورای علمای سراسـری افغانسـتان 

فضـل  مولـوی  اظهـارات  کـه  می گویـد 
الرحمـان مبنـی بـر اینکـه افغانسـتان دار 
الحـرب می باشـد و جهـاد در آن روا اسـت، 
هیچ گونه اسـاس شـرعی و اسـامی نـدارد.

بـه گفتـۀ او، اگر افتخار جهاد، اعتقـاد و باور، 
فرهنـگ و ارزش هـای دینـی ایـن ملـت را 
هـم کنار بگذاریم، افغانسـتان بـا ۹۹ در صد 
جمعیت مسـلمان در میان کشورهای جهان 
اسـتثنایی اسـت، پـس کـدام عقـل سـلیم 
حکـم می کنـد که ایـن کشـور دارالحرب و 

جنگ بـا مردمش روا اسـت.
به گفتۀ او، کسـانی که از پاکسـتان در برابر 
فتـوا می دهنـد خـود سـازمان  افغانسـتان 
دهنـده جنایـت و تـرور در منطقه هسـتند.
آقـای مصبـاح تاکید کـرد که مولـوی فضل 
الرحمـان نـه اهـل فتـوا اسـت و نـه جایگاه 
علمی دارد بلکه تنها جایگاه سیاسـی دارد و 

زیـر نظـر آی اس آی فعالیـت می کند.
مصباح تصریح کرد که فضل الرحمان عالم 
سخنان  فقط  عالم  قالب  در  بلکه  نیست 
استخبارات پاکستان از طریق او صادر می شود.

شورای علما:

افغانستان دار الحرب نیست

ACKU
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محمـدخان مدقق
بخش دوم

تأمـل،  درخـور  بحثـی  بحران هـا  گـذاراز 
در  کشـور های  حـاِل  ممـِد  و  واقع گرایانـه 
حـال توسـعه اسـت؛ چـون بـدون عبـور از 
بحران هـای پنجگانـه، دسـتیابی به توسـعۀ 
سیاسـی محـال بـه نظـر می رسـد. بحـران 
هویـت بـه تعهد و وحدت ملـی، اقتدار ملی، 
اعتبـار نخبـه گاِن حاکـم، آرمان ها، پرسـتیژ 
ملـی و هویـِت ملی صدمـه می زنـد. بحران 
مشـروعیت به تنش میان نیروهای سیاسـی 
و نخبـه گان حاکـم، جنـگ داخلـی، بسـیج 
قومـی، صف آرایـی مذهبـی و ایدیولوژیـک، 
از  ملـی  سـرمایۀ  تخصیـص  بی برنامه گـی، 
سـوی حـکام بـرای مهـار قـدرِت نیروهـای 
سیاسـی رقیـب، عـدم توجه به پیشـرفت و 
نوسـازی منجـر شـده و حتا شـدِت تنش ها 
در کشـورهای جهان سـوم تا براندازی نظام 
بـه پیـش خواهـد رفـت. بحـران مشـارکت 
کثیرالقومـی  کشـورهای  در  به خصـوص 
و مذهبـی بـه عنـوان یـک مـرِض مزمـن 
مطـرح اسـت. عده یـی در ایـن کشـورها به 
خـود حـق می دهنـد کـه در امـور دیگـران 
دخالـت و بـر آنـان تعییـن تکلیـف کننـد؛ 
رفتارهـا و انتظـارات آن هـا را خـاف منافع 
ملـی، وحـدت ملـی، ارزش هـا، باورهـا و... 
تلقـی کننـد و بر ایـن امر چنان پا بفشـارند 
کـه گویی دیگـران حِق رسـیدن بـه قدرت 
سیاسـی و تعییـن سرنوشت شـان را ندارند. 
بحـران نفـوذ هـم گاه برخاسـته از توقعـاِت 
واقعـی و روزافـزوِن مـردم و گاه ناشـی از 
تصامیـم رقبـای سیاسـی نخبـه گاِن حاکـم 
در چهـرۀ مـردم و اغلـب معلـوِل بی کفایتی 
و عـدم توجـه رهبـران حاکـم نسـبت بـه 
در  توزیـع،  بحـران  اسـت.  مسوولیت شـان 
جهان سومی هاسـت  الینحـِل  چالـش  ُکل، 
کـه اکثـراً منابـع بـرای تمامـی شـهروندان 
بـه گونـۀ عادالنـه توزیـع نمی شـود. قـوم، 
مذهـب و ایدیولوژی نقـش تعیین کننده یی 
بحـران  همیـن  و  دارد  منابـع  توزیـع  در 
منشـای بسیاری از مشـکات در کشورهای 
بحران هـای  از  گـذار  اسـت.  عقب مانـده 
مزبـور و حداقـل عبـور از یکـیـ  دو تـن)؟( 
آن بسـترهای الزم را بـرای تحقـق نیم بنـد 
نوسـازی به صـورت عـام و توسـعۀ سیاسـی 

به صـورت خـاص فراهـم خواهـد کـرد. 
هانتینگتون توسـعه یا نوسـازی سیاسـی 
سـنتی  جامعـۀ  از  حرکـت  معنـای  بـه  را 
اثرگذارتریـن  و  نمـوده  تلقـی  مـدرن  بـه 
گسـترده  مقولـۀ  سـه  در  را  آن  پهلوهـای 
نوسـازی  وی  اسـت.  کـرده  دسـته بندی 
سیاسـی را متضمـن عقانی شـدِن اقتـدار 
سیاسـی می دانـد. بـا این توضیـح که بخش 
عمده یـی از مراجـع اقتدار سـنتی، مذهبی، 
خانواده گـی و قومـی، بایـد وفاداری شـان را 
بـه اقتـدار سیاسـِی واحـد ملـی و سـکوالر 
بدهنـد. ایـن تغییر بـه مفهوم آن اسـت که 
انسـان ها  ارادۀ  از  او حکومـت را برخاسـته 
می دانـد و دسـت پنهان مرجـع متافیزیکی، 
طبیعـی... را در عقـِب آن دخیـل نمی دانـد 
و بـه یـک جامعـۀ سـامان مند کـه منشـای 
نهایـی اقتـدارش انسـانی اسـت، بـاور دارد. 
اطاعـت از قوانیـن در ایـن جامعـه بایـد بـر 
الزام هـای دیگـر بچربـد و دولـت ملـی در 
نفـوذ  برابـر قدرت هـای مزاحـم داخلـی و 
خارجـی، بایـد از اسـتقال و حاکمیت ملِی 
خویـش پاسـداری کنـد کـه ایـن امـر در 
واقـع، مفهـوِم یکپارچه گـِی ملـی و تمرکـز 
قـدرت در دسـِت نهادهـای قانون گـذار ملی 
و بـه رسـمیت شناخته شـده را بـه تصویـر 

می کشـد.
۲. توسـعۀ سیاسـی بـه تفکیـک و تمایـز 
کارکردهـای سیاسـِی جدیـد و انکشـاف یـا 

رشـد سـاختارهای تخصصـی در انجـام این 
کارکردهـا نیـاز دارد. او به تفکیک صاحیت 
حوزه هـای حقوقـی، نظامـی، اداری و علمی 
از حـوزۀ سیاسـی قایـل اسـت. بـه عقیـدۀ 
او، ارگان هـای تخصصـی و مسـتقل بایـد به 
شـکل ذو مراتـب عهـده دار مسـوولیت های 
سیاسـی شـوند و سلسـله مراتِب اداری بایـد 
در  وی  گـردد.  منضبط تـر  و  پیچیده تـر 

تفویـض قدرت بـه اصل کارکرد و دسـتاورد 
اسـت. باورمند 

ـ  اجتماعـی  گروه هـای  مشـارکت  او   .3
سیاسـی را الزمـۀ توسـعۀ سیاسـی می داند. 
از دیـد او، این مشـارکت نقـِش دوگانه دارد؛ 
بـا ایـن توضیـح کـه در جوامـع توتالیتـر 
بـر میـزان نظـارِت دولـت بـر مـردم و در 
دولت هـای دموکراتیـک بـر نقـش نظارتـی 

مـردم بـر دولـت می افزایـد. 
اندازه یـی  از دیـد هانتینگتـون، بـه هـر 
پیچیدگـی،  بـه  سـاده گی  از  نظـام  کـه 
انعطاف پذیـری،  بـه  انعطاف ناپذیـری  از 
و  تبعیـت  از  یکپارچه گـی،  بـه  تشـتت  از 
اسـتقال  و  خودارادیـت  بـه  دنبالـه روی 
انـدازه توسـعۀ  متمایـل شـود، بـه همـان 
می کنـد.  پیـدا  افزایـش  نظـام  سیاسـی 

توسـعۀ  مفهـوم  ُکل،  در  هانتینکتـون 
سیاسـی را بـر مبنای میزان صنعتی شـدن، 
تجهیـز و تحـرک اجتماعی، رشـد اقتصادی 
و مشـارکِت سیاسـی مـورد سـنجش قـرار 
داده اسـت. بـه بـاور وی، در فراینـد توسـعۀ 
سیاسـی خواسـت های تازه یـی بـه صـورت 
ایفـای نقش هـای جدیدتـری  و  مشـارکت 
بـه وجـود می آینـد؛ از ایـن رو؛ بایـد نظـام 
ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  از  سیاسـی 
برخـوردار  وضعیـت  تغییـر  بـرای  خاصـی 
باشـد تـا سیسـتم بـه هرج ومـرج، بی ثباتی 

و انقـاب منجـر نشـود.  
در ایـن طـرز دیـد، هانتینگتـون عبـور از 
جامعـۀ سـنتی بـه مـدرن، عقانـی کـردن 
مردمـی  و  سکوالریزه سـازی  سـاختارها، 
کـردن مرجـع اقتـدار، تقسـیم متخصصانۀ 
کارکردها، مشـارکت فراگیـر نیروها در نظام 
خودارادیـت،  و  انعطاف پذیـری  سیاسـی، 
از  را  تحـرک اجتماعـی، صنعتـی شـدن... 
پیش شـرط ها و لـوازم الینفـِک نوسـازی و 

توسـعۀ سیاسـی تلقـی کـرده اسـت.
حسین بشیریه، غایـت توسـعۀ سیاسی را 
بسـِط مشـارکت و رقابِت نیروهای اجتماعی 
او  می کنـد.  عنـوان  سیاسـی  حیـاِت  در 
مهم تریـن پیش نیـاز دسـتیابی بـه توسـعۀ 

سیاسـی را این گونـه برشـمرده اسـت: 
نیروهـای  و  گروه هـا  سـازمان یابی   .1

عـی جتما ا
 ۲. آزادی نیروها و گروه ها در امر مشـارکت 

و رقابت سیاسی
 3. وجـود روش هایـی بـرای رفـع و حـِل 
تنـش نهادمنـد در بطـن سـاختار سیاسـی
 4. برچیدن بساط خشونت از زنده گی سیاسی

امـر  در  سیاسـت  از  کیش زدایـی   .5  
سیاسـی ثبـات  و  نیروبخشـی 

 6. مشـروعیت معیارهـای نهـادی و قانونـی 
در جهـت رقابـت و سـازش سیاسـی و... .

بشـیریه نیـز وجـود گروه هـا و نیروهـای 
اجتماعـی سـازمان یافته، فضا یـا زمینه های 
و  مشـارکت  المحـدود  و  بی قیدوشـرط 
میـدان  در  نیروهـا  ایـن  شـانس آزمایی 
سیاسـت، حـذف ریشـۀ خشـونت از حیات 
سیاسـی، قدسـیت زدایی یـا سکوالرسـازِی 
جهـِت  در  انرژی بخشـی  غـرِض  سیاسـت 
یـا  مشـروعیت  آن،  ثبـات  و  ر  اسـتقرا 
همه گانی پذیـر بـودِن معیارهـا و قواعد بازِی 
قانونـی و نهـادی در جهـِت رقابت سیاسـی  
را از الزمه هـای توسـعۀ سیاسـی می خوانـد.

آلمونـد و کلمـن، توسـعۀ سیاسـی را بـر 
فراینـدی  پیش فرض های شـان  مبنـای 
آن،  طریـق  طـی  در  کـه  می خواننـد 
نظام هـای سیاسـی سـنتی، دسـت بـه یک 
سـری شبیه سـازی ها یا همانندسـازی هایی 
ایـن  می زننـد.  توسـعه یافته  جوامـع  بـا 
در  آنـان  دیـد  از  تقلیـد  و  شبیه سـازی 
دامنـۀ  بسـط  شهرنشـینی،  بـاالی  میـزان 
سـواد، درآمد سـرانۀ بلند، تحرک گسـتردۀ 
جغرافیایـی و اجتماعی، گراف نسـبتاً باالی 
کانـال  و  شـبکه  اقتصـاد،  شـدن  صنعتـی 
در  و  ارتباطات جمعـی  رسـانه های  وسـیع 
در  شـهروندان  فراگیـر  مشـارکت  نهایـت، 
روندهـا و کنش های سیاسـی وغیرسیاسـی 
نمایـان می شـود. به نظـر می رسـد آلموند 
امـر  یـک  را  توسـعۀ سیاسـی   کلمـن  و 
می داننـد.  بـاال  بـه  پاییـن  از  و  فرهنگـی 
بـا ایـن توضیـح کـه شهرنشـینی، میـزان 
بـاالی سـواد، رشـد رسـانه ها، مشـارکت در 
روند هـای سیاسـی و غیرسیاسـی، تحـرک 
اجتماعـی... را از مقدماتـی در نظـر گرفتند 
کـه توسـعۀ سیاسـی بـه آن وابسـته اسـت.
از سوییآلموند نفس وجود نظام سیاسی را 
در پیشبرد روند توسعۀ سیاسی موثر می داند. 
او برای این مهم، پنج توانایی متفاوت را برای 

یک نظام سیاسی در نظر می گیرد:

 1( توانایی استخراجی
وضـع  رهگـذر  از  تنظیمـی  توانایـی   )۲

مقـررات 
 3( توانایی توزیعی 
 4( توانایی نمادین 

مسـوولیت پذیری  بـاالی  توانایی هـای   )5  
کـه با تخصصی شـدِن سـاختار و تقویِت این 

توانایی هـا همراه اسـت.

 بـه عقیـدۀ او، ایـن توانایی ها نظام سیاسـی 
را بـه حـل مشـکاِت ذیل قادر می سـازد :

1( دولت سازی با تأکید بر ساختارهای دولت
همگرایـی  بـر  تأکیـد  بـا  ملت سـازی   )۲

هنگـی فر
3( بحران مشارکت 

4( بحران توزیع.  
آلمونـد، وجود یـک نظـام سیاسـِی دارای 
توانایی هایـی پنج گانـه را کـه قـادر بـه حِل  
بحران هـای باال باشـد، برای گذار به توسـعۀ 
سیاسـی ضروری دانسـته اسـت. آلموند در 
ایـن دیـدگاه، برعکـس نظریۀ مشـترکش با 
کلمن، توسـعۀ سیاسـی را یک امر سیاسی 
و از بـاال بـه پایین فرض کرده اسـت. به این 
معنـی  کـه در عـدم وجـود نظام سیاسـی، 

توسـعۀ سیاسـی را ممکـن نمی داند.
امـر  را  سیاسـی  توسـعۀ  لیرنـر  دانیـل 
فرهنگ محور می دانـد و از منظر کاوش های 
فرهنگـی، به انسـان ها توجه کرده اسـت. او 
در خصـوص مـردم و فرهنـگ  کشـورهای 
بـر  و  داد  انجـام  را  مطالعاتـی  خاورمیانـه، 
اسـاس اسـتقرا بـه تعمیـم  نظریـه اش در 
تمامی کشـورهای در حال توسـعه پرداخت. 
وی مـردم ایـن کشـورها را بـه سـنتی، در 
حـال گـذار و مـدرن دسـته بندی می نماید. 
او انسـان های سـنتی را عـاری از اندیشـه، 
عاقـه به امور اجتماعـی، دارای گرایش های 
محـدود، محلـی و آن جهانی تلقـی می کند. 
دارای  را  مـدرن  انسـان های  مقابـل،  در 
اندیشـه، عاقه به امور اجتماعی، مشـارکت 
در آن، دارای طـرز فکـر عام گرایانـه، قـدرت 
انتقـال فکـر، بینـش این جهانـی، عقانـی، 
سـه  دارای  کل  در  و  باسـواد  شهرنشـین، 
و  تحـرک  همدلـی،  شـخصیتی:  ویژه گـی 

مشـارکت بـاال می دانـد.
از سـویی هـم لیرنـر، اینکلز و اسـمیت 
نیروهـا، ابزارهـا و مجراهـای نوگـرا شـدِن 
وسـایل  آمـوزش،  بـه  منـوط  را  انسـان ها 
ارتباطـات جمعـی، شهرنشـینی، صنعتـی 
شـدن ، کار صنعتی و کارخانـه، دولت ملی، 
دسـتگاه اداری و نظامی دانسـته اند. به باور 

ایشـان، ایـن نیروهـا و نهادهـا بـا گسـترش 
دامنـۀ علـم و آگاهـی و تغییـر ارزش هـا و 
باورها، انسـان های جوامع سـنتی را از حالت 
انجماد فکـری، تقدیرگرایی، رکود و... بیرون 
کـرده و به سـوی پذیـرش ارزش های مدرن 
و مدرنیتـه و فعالیـت، مشـارکت، تحـرک 
اجتماعـی، درک همدلـی با دیگـران، انتقال 
اندیشـه و اجتماعـی شـدن سـوق می دهد.

آلموند و وربا: با درک درسـِت این مسـأله 
که یک نظام سیاسـی، افزون بر سـاختارها، 
از ایده هـا و افکار تشـکیل می شـود، دسـت 
بـه  یـک سـری از پژوهش های مقایسـه یی 
در حـوزۀ فرهنـگ سیاسـی چنـد کشـور 
زده انـد. آن هـا انگلسـتان، امریـکا، ایتالیـا و 
مکزیـک را مـد نظـر قـرار داده  انـد. براینـد 
یـا حاصـل ایـن پژوهش هـا، منتج بـه تمایز 
سـه نـوع فرهنـگ عمـده شـده کـه با سـه 
عکس العمـل در برابـر موضوعـات سیاسـی 
ارتبـاط می گیرند. فرهنگ سیاسـِی ده کوره 
یـا کوته بینانه کـه با شـناخت و درِک اندک 
از حکومـت، انتظـاراِت انـدک از حکومـت و 
میزان مشـارکت سیاسـِی اندک از حکومت 
مشخص می شـود. فرهنگ سیاسی انقیادی 
یـا ذهنـی کـه بـا شـناخت و انتظـار بلند و 
میزان مشـارکِت اندک یا حداقلی مشـخص 
می شـود و فرهنـگ سیاسـی مشـارکتی که 
بـا میـزان آگاهی، انتظـار و مشـارکِت باال یا 
حداکثـری معیـن می گـردد. این هـا نمونـۀ 

آرمـان وبـری خوانده می شـوند. 
را  فـوق  نتیجه گیـرِی  پـاول  و  آلمونـد 
دوبـاره بـه کار می گیرنـد و آن را بـه عنـوان 
نوسـازی در فرهنـگ سیاسـی  وجـه بـارزِ 
موضع گیری هـای  آن هـا  درمی آورنـد. 
پراگماتیـک را به منظور طـرد ایدیولوژی ها 
و ارتقـای سـطح ارزش ها بـه آن می افزایند. 
بـه نظر ایشـان، تمامی عناصر باال دسـت به 
دسـِت هـم داده انـد تـا روند  سکوالرسـازی 
فرهنـگ و عمل کـرد سـاختارهای سیاسـی 

را رونـق بخشـند. 
فرهنـگ  وجـود  بـر  اندیشـمندان  ایـن 
سیاسـِی مشـارکتی بـرای گـذار به توسـعۀ 
سیاسـی تأکیـد می کننـد و آن را مقدمـه 
یـا پیش زمینـۀ بنیادیـِن نوسـازی سیاسـی 
مقایسـه یِی  بررسـی  بـا  آنـان  می خواننـد. 
اروپـا،  تفاوت هـای فرهنگـی چنـد کشـور 
امریـکا و امریـکای التین بـه این پیش فرض 
رسـیده اند و بـر وجـود یک چنیـن فرهنگ 
سیاسـی بـرای گـذار بـه توسـعۀ سیاسـی 

می کننـد. تأکیـد 
متعلـق  را  توسـعۀ سیاسـی  آیزنشـتات، 
بـه وجـود نهادهـا و سـاختارهای متنـوع، 
تمامـی  در  اقتـدار  توزیـع  و  تخصصـی 
مرتبـط  جامعـه  حوزه هـای  و  بخش هـا 
می سـازد. بـه نظـر وی، بـه هـر پیمانه  یـی 
کـه جامعـه از تنـوع سـاختارها برخـوردار 
شـود و هـر یـک هویـِت مسـتقلی داشـته 
باشـند، بـه همـان انـدازه نیـل بـه توسـعۀ 
بـه گونـۀ  بـود.  سیاسـی سـهل تر خواهـد 
مثـال: در یـک نظـام سیاسـی پاتریمونیال، 
توانایـی رهبـران در جهـت بـه کار بسـتن 
منابـع و دسـت یافتن بـه منافع مـورد نظر، 
ضعیـف و محـدود اسـت و عکـس آن نیـز 
صـادق اسـت. ایـن در حالی سـت کـه وبـر 
بـه سـه دسـته از نظام های سیاسـی متمایز 
پدرانـه، پدرسـاالر و فیـودال اشـاره می کند. 
آیزنشـتات بـر نظـام دیگـری )امپراتوری 
دیوان سـاالر تاریخـی( توجـه دارد و تـاش 
دارد نشـان دهـد کـه نظام هـا توانمنـد بـه 
و  سـنتی  عناصـر  میـان  موازنـه  برقـراری 
غیرسـنتی شـده می توانند یا خیـر، و تحت 
چـه شـرایطی و بـا چـه منطقـی پاره یـی از 
بـه  تاریخـی  اجتماعـاِت دیوان سـاالر  ایـن 
چهـره  تغییـر  مـدرن  سیاسـی  نظام هـای 

می دهنـد. 

اسالم و مبانی توسعۀ سیاسی
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بخش دوم و پایانی

را  توحیـد  تاریخـی،  نیم نـگاه  بـا  مولـوی 
بـه عنـوان مسـیر اصلـی و خـّط بنیادینی 
فراخـوان  و  اسـاِس دعـوت  می دانـد کـه 
را  الهـی  پیـام آوراِن  و  رسـوالن  کلیـۀ 
  ً تشـکیل می دهـد. ایـن طـرز دیـد ظاهـرا
از اصـل عـدم تفریـق میان پیامبـران الهی 
ناشـی شـده اسـت. کما  این کـه قرآن کریم 
تفضیـل و برتـری میـان  پیامبـران الهی را 
می پذیـرد، امـا تفریـق میـان  آن هـا را کـه 
دایـر بر پذیرش برخی و انـکار برخی دیگر 

برنمی تابـد.  اسـت، 
 مولـوی تضـاد و تقابل هـا را ـ چنان کـه 
گفتیمـ  ناشـی از زیسـتن در جهـاِن رنگ 
می دانـد. هـرگاه انسـانی بتواند ایـن مرز را 
درنـوردد و بـه بی رنگی برسـد، دیگر رخنۀ 
آشـکاری میان موسـی و فرعـون به عنوان 
دو فراخـواِن حـق و باطـل وجـود نخواهـد 
از  را  یگانه بیـن اش  دیـِد  مولـوی  داشـت. 
متـن اسـام برمی گیـرد و حقیقـت وحی 
را یگانـه و واحـد می دانـد کـه در مقاطـع 
مختلفـی بـه صورت هـای مختلفـی فـرود 

اسـت.  آمده 
داسـتان فیـل در تاریکی مولـوی را که در 
اسـاطیر هنـدی نیـز به گونـۀ متفاوت تری 
روایـت شـده اسـت، شـماری بـه معنـای 
ادیـان  بـه  مولـوی  پلورالیسـتی  نگـرش 
بـه سـایر  توجـه  دانسـته اند، درحالی کـه 
قصه هـا و آثـار مولـوی خـاِف آن را بـه 
نمایـش می گـذارد. مولـوی در آن روایـت 
ً  نارسـایِی حـواس را تمثیل می کند،  ظاهرا
و این کـه حـواس جـز بـه جزییـات تعلـق 
نمی گیـرد. بـا این همـه، مولـوی ادیـان را 
ـ چنان کـه پیشـتر گفتیـم ـ آزمون هـای 
مختلفی بـرای حقیقِت واحده یـی می داند 
کـه گم شـدۀ همـه گان اسـت. ایـن نگرش 
بـا نـگاه جان هیک کـه ادیـان را جلوه های 
مختلـِف یـک حقیقـت می دانـد، متفاوت 

ست.  ا
الهـی عامـل  در دیـِد مولـوی، پیامبـران 
تفرقـه در جامعـۀ بشـری نیسـتند، بلکـه 
آن هـا چراغ به دسـتانی بودنـد کـه صـرف 
این کـه  نـه  داده انـد،  نشـان   را  تفاوت هـا 
تفاوت هـا را ایجـاد کـرده باشـند. آدمیـان 
در  کـه  بودنـد  شـبروانی  نـگاه،  ایـن  در 
تاریکـی راه می پیمودنـد و قلـب و نیکویی 
قابـل  نبـود روشـنایی،  بـه سـبب  آن هـا 
رؤیـت نبـود. وقتـی مصبـاح نبوت روشـن 
شـد، تفاوت هایـی کـه در تاریکـی دیـده 
برخی هـا  و  رؤیت پذیـر گشـت  نمی شـد، 
گمـان می برنـد کـه گویی پیامبـران عامل 

ایـن تفرقـه و تفاوت انـد.
   پیش از ایشان ما همه یکسان بودیم

   کس ندانستی که نیک و یا بدیم 
    قلب و نیکو بود در عالم روان 

   چون همه شب بود و ما چون شبروان
   تا برآمد آفتاب انبیا

   گفت ای غش دور شو، صافی بیا
مولـوی با نـگاه وحدت بینانه یی، خاسـتگاه 
تفاوت هـای بنیادین میان افـراد را به حوزۀ 
معرفت شناسـی می کشـد و بینشـی را که 
پیامبـران الهـی برای بشـر عرضـه کردند، 

عامل دیـِد ایـن تفاوت هـا می خواند.
از  رگه هایـی  گاه  کـه  بیـدل  ابوالمعانـی 
وحدت الشـهود و زمانـی نیـز رنگ هایـی از 
وحدت الوجـود در شـعر او مـوج می زنـد، 
نـگاه  خـودش  پیشـین  بـزرگان  چونـان 
کانـی دارد که هسـتی را با کلّیـِت آن زیر 
نظـر دارد. در نـگاه او، نقش ها نشـانه یی از 
آن عنقـای بیـرون از خیـاِل آدمـی اسـت.

هرچند که عنقا ز خیال تو برون است
هر رنگ که آید به نظر، نقش پر اوست

وحدتـی  کثـرت،  پـردۀ  پـِس  در  بیـدل 
می بینـد کـه فراسـوی خیال آدمی اسـت. 
عنقـا نمـادی از وحدت اسـت کـه فراتر از 
خیال اسـت. مطلقی سـت که جـز در پردۀ 

کثـرت نمـودار نمی شـود.
جهان گل کردۀ یکتایی اوست

ندارد شخِص  تنها جز خیاالت 
سـاحِت  بـه  را  توحیـد  پـای  ابوالمعانـی 
هسـتی می کشـاند و کثـرِت مشـهود عالم 
می بینـد.  اوتعالـی  یک تایـی  از  ناشـی  را 
بیـدل بـرای رفـع تناقـض میـان وحدت و 
کثـرت، مثالـی می زنـد تا مدعـای خویش 
را در مصـرِع نخسـت توجیـه کرده باشـد. 
از دیـِد او، چنان کـه فـرد واحـدی می تواند 
خیـاالت متکّثـری داشـته باشـد، ظهـور 
کثرِت مشـهود هسـتی نیز از ذاِت واحدی 

تناقض بـار نیسـت.
بیـدل نـه فقـط این کـه هسـتی را کثـرت 
برخاسـته از وحـدت می دانـد، بلکـه فراتـر 
از آن، خداونـد را ذاتـی نامتناهی می خواند 
و نامتناهّیـت او را بـا این کـه هیـچ عـدم 
مـازم  نیسـت،  منفـک  او  از  وجـودی  و 

می دانـد. 
عـدم و وجـود امـکان همـه در تـو محـو و 

ن ا حیر
ز برت کجا رود کس که تو بی کنار آخر

ایـن بیـت و ابیـات دیگـری از این دسـت، 
رویکـرد وحدت الوجـودی بیـدل را نمایش 
می دهـد. بیـدل همه چیـز را – از قلمـرو 
وجـود تا مرزهای عـدم - حضور باانفصال 
از  نمونـۀ روشـنی  خداونـد می دانـد کـه 

گرایـش او بـه وحدت  الوجـود اسـت.  
 از دیـد بیـدل، فراز و فرودهـا از جایی آغاز 
می  شـود کـه آدمی توانـش را در دیـدن از 
چشـم انداز استعایی از دسـت می دهد. در 
نگرش او، نگریسـتن به اشیا از درون باعث 
می شـود کـه تفـاوت  میان شـان برجسـته 
شـود و تضادهـا و تفاوت هـا عمیق تـر بـه  

چشـم برسد. 
مگـو این نسـخه طـور معنی یی یکدسـت 

دارد کم 
تـو خـارج نغمه یـی، سـاز سـخن صـد زیر 

و بـم دارد
بـا راه یافتـن بـه درون  نغمات می تـوان زیر 
و بـِم پرده هـا را به خوبـی تشـخیص داد. 
امـا نغمه هـا برای کسـی کـه بیـرون از آن 
اسـت و از دور بـه آن گـوش می دهـد، از 
یک نواختی و همسـانِی بسـیاری برخوردار 
اسـت. نیچـه نیـز در عبارتـی خواندنـی به  
ایـن مطلـب اشـاره یی دارد. او می گویـد: 
»مـا چـون از درون بـه پدیده هـا می نگریم 
از تضـاد رنـج می بریـم، امـا اگـر از منظـر 
پرنده به اشـیا بنگریـم، دیگر تضادی وجود 
نخواهـد داشـت«. آن چـه بیـدل و نیچـه 
بـدان اشـاره دارند، می توانـد در زمینه های 
دیگـری -مزیـد بـر معرفت شناسـی - نیز 

کاربرد داشـته باشـد.
آن هایی کـه  نیـز،  اجتماعـی  مسـایل  در 
در متـن و بطـن وضعّیـت قـرار دارنـد و 
پـرورده شـده اند، بیشـتر بـا جزیی نگری و 
موردبینـی دسـت  بـه گریبان اند و پسـتی 
بیشـتر  و  بهتـر  را  بلندی هـای جامعـه  و 
درک می کننـد. بـا این همـه، نگرش هـای 
جزیـی در بسـا مـوارد ارزش هـای کلـی و 
دیـد عمومی را از آدمیـان می رباید و آن ها 
را در تنگناهـای فکـری و عبورنشـدنی یی 
قـرار می دهد. دیـدن از بیرون بـه پدیده ها 
مسـلماً کلی تـر و مصلحتی تر اسـت.  روی 
این حسـاب، مواجهـه با انبوهـی از کثرات 
و نمانـدن در  آن هـا و فراتـر رفتـن از آن ها 
بـرای نیـل بـه یـک  دیـد کلـی و کاِن 
معرفت شـناختی مزیّتی سـت که همه گان 

از آن برخـوردار نیسـتند. 
مـی رود  فراتـر  کثـرات  از  رویکـرد،  ایـن 
و همـه را زیـر سـپهر بـزرِگ مفاهیـم و 
ارزش هـا جمـع مـی آورد. سـیر از کلـی به 

جزیـی کـه از آن در گذشـته ها بـه قیـاس 
تعبیـر می شـد، بـه معنـای نقـِب زدن از 
اسـت.  بیـرون  بـه فضـای  تاریـک  خانـۀ 
مولـوی کارکـرِد دیـن را همان نقـب  زدن 

می دانـد.   کـردن  روزن   و 
دوزخ است آن خانه کان بی روزن است
اصل دین ای خواجه روزن  کردن است

بیـدل بـزرگ نیـز شـبیه عارفـان بـزرِگ 
پیشـین و راه پیمـوده گان ادب و عرفـان، 
آن  در  کـه  دارد  توحیدمحـوری  دیـدگاه 
تفـاوت   و  می گیـرد  بی رنگـی  رنگ هـا 

مـی رود.   میـان  از  زاغ  و  طـاووس 
اختـــــاف وضع هـا بیـدل لباسـی بیش 

نیست
پیکـر  در  خـون  اسـت  یک رنـگ  ورنـه 

زاغ و  طـاووس 
بیـدل بـه عمـق تفاوت هـا نفـوذ می کنـد 
رویه یـی  و  سـطحی  نگرش هـای  از  و 
برمی گـذرد. ابوالمعانـی در جـای دیگـری 
بـا همـان منـش فیلسـوفانۀ خویـش بیان 
مـی دارد که فروافتـادن در کثراِت این عالم 
و دیـدن از دریچـۀ حـواس بـه آن هـا، بـه 
تفریق هـا و جدایی هـا می انجامـد. از دیـدِ  
او، در عالـم بی تمییـزی پدیده هـا ربطـی 
به سـان ربـِط مژه هـا دارنـد، و چـون پـای 
شـناخت و حـواس بـه میـدان می رسـد، 

تفریـق و تفاوت هـا نمـودار می گـردد.  
بـه ملـک بی تمییـزی داشـت عالـم ربـط 

نی گا مژ
گشـودم چشـم و خلقـی را ز یکدیگر جدا 

کردم
یعنـی در هنگامه هـای عالم تمییـز و رنگ 
اسـت کـه پـای تفکیک هـا و تفریق هـا به 
میـان کشـیده می شـود. پنجـرۀ حـواس 
پدیده هـا را نیز پاره پاره می سـازد، سـپس 

بـه عالـم ذهـن راه می دهـد.

 صایـب تبریـزی که از پیشـگامان سـبک 
هندی به شـمار مـی رود، در بیتی پرمحتوا 
یوسـف ندیدن ها  و  پیرهن دیدن هـا  از 
ً  از زبان  شـکوه دارد و ایـن شـکایت ظاهـرا

بهـار بیان شـده اسـت.  
از قماش پیرهن غافل زیوسف گشته اند

شکوه ها از مردم کوته نظر دارد بهار
نمودارهـای  در  مانـدن  صایـب،  دیـد  از 
اسـت.  کوته نظـری  نوعـی  اشـیا  بیرونـی 
بیـدل بـزرگ پـس از آن که خداونـد را نور 
واحـدی می دانـد که تمامی جهان هسـتی 
اعـم از: کعبـه و بت خانـه، انسـان و جماد، 
جوهـر و عـرض و ... را شـامل می شـود، در 
هاله یـی از حیرت فرو مـی رود که چه گونه 
انسـان ها بـا وصف این همـه تک منظوری و 

تک علتـی ، بازهـم بـه منازعـات بی معنـا و 
قشـری متوصـل می گردنـد. 

   در حیرتـم کـه کشـمکش کفـر و دیـن 
ز چیسـت 

   از یـک چـراغ کعبـه و بت خانـه روشـن 
ست ا

جهان بینی یـی  نمایان گـر  بیـت  ایـن    
اسـت کـه در آن مـرز میـان کفـر و ایمان 
میـان  از  متخالـف  قطـِب  دو  منزلـۀ  بـه 
روی  تقابل هـا  و  تضادهـا  و  برمی خیـزد 
محـور واحـدی یگانه گـی می یابنـد. خـدا 
نـوِر  بیـدل همـان  توحیـدی  نگـرش  در 
آسـمان ها و زمیـن اسـت کـه قـرآن از آن 
حکایـت دارد؛ چـراغ یگانه یـی کـه بر همۀ 
هسـتی می تابد و درخشـنده گی و روشنی 
دیـر و کعبـه بـه عنـوان دو نمـاد مجسـم 
تضاد هـای فکـری و فرهنگـی، از او نبعـان 

اسـت. کرده 
ما و تو خراب اعتقادیم

بت  کار به کفر و دین ندارد
بیـدل در بیـت بـاال، بـه نوعـی اومانیسـم 
ارجـاع می دهد کـه در آن کفر و دین بیش 
از متعلـق آن ها، به خود انسـان برمی گردد. 
وقتـی اعتقـاد آدمیان بـه انحراف مـی رود، 
میـدان  بـه  کافرکیشـی  و  بت پرسـتی 
می آیـد. فی الجملـه، ایـن انسـان هااند کـه 
با دسـتان خویش مجّسـمه یی می تراشـند 
قـرار  پرسـتش  مـورد  را  آن  سـپس  و 
می دهنـد. در این میان، خوِد آن  مجسـمۀ 
بی جـان تقصیـری نـدارد و  کفـر و ایمـان 
بیـش از بـت، بـه بت پرسـت برمی گـردد.

وحـدت از خود داری ما تهمـت آلود دویی 
است

عکـس در آب اسـت اگر اسـتاده یی بیرون 
آب

ابوالمعانی

مکثی بر توحیدباوری

 در شعر پارسی

ACKU



6 سال نهم  شمارۀ 2004   شنبه 26 فروردین/حمل 1396  15 اپریل 2017 www.mandegardaily.af

ناوقـت پنج شـنبه شـِب هفتـۀ گذشـته، وزارت دفاع 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا اعام کـرد که نیروهـای این 
کشـور، بزرگ تریـن بـم غیرهسـته یی خـود را باالی 
گـروه داعـش در ولسـوالی اچیـن والیـت ننگرهـار 

پرتـاپ کرده انـد.

بمـب  امریـکا،  دفـاع  وزارت  مقام هـای  گفتـۀ  بـه 
»GBU-34« کـه بـه »مـادر همـه بمب هـا« معروف 
تونل هایـی  و  غارهـا  گرفتـن  هـدف  بـرای  اسـت ، 
اسـتفاده شـده کـه اعضـای گـروه داعـش در آن هـا 

پنهـان شـده بودنـد.
امریـکا می گویـد کـه ایـن بمـب، بـا ۹ متـر طـول و 
حـدود 10 تـن وزن، بـرای آن طراحـی شـده کـه 
منطقـۀ وسـیعی از اهـداف دشـمن را تخریـب کند و 
اثـر روانی وحشـت ناکی بـر نیروهای دشـمن بگذارد.
بنابـر بیانیـۀ پنتاگـون، هـدف از اسـتفادۀ ایـن بمِب 
عظیـم، »بـه حداقـل رسـاندن خطـر بـرای نیروهای 
افغانسـتانی و امریکایـی« بـوده که در ایـن منطقه در 

حـال عملیـات »پاک سـازی« بوده انـد.
مسـووالن در ارگ نیـز حملـۀ هوایـی و پرتـاپ بمب 
نیروهای امریکایی در ولسوالی اچین را تایید کرده اند.

غیـر  بـم  بزرگ تریـن  اسـتفادۀ  هم چنـان  ارگ 
هسـته یی امریـکا را »حملـۀ طرح ریـزی شـده بـه 
امنیتـی  نیروهـای  تاش هـای  از  حمایـت  منظـور 
افغانسـتان و امریکایـی« عنـوان کـرده و در صفحـۀ 
تویتـر ارگ نگاشـته شـده اسـت: هـدف آن حملـه 
علیـه  داعـش  گـروه  جانـب  از  خطـرات  »کاهـش 

می باشـد.« ایتـاف  و  افغانسـتانی  نیروهـای 
مسـووالن در ارگ در واکنـش بـه اسـتفادۀ ایـن بـم 
انـد: »بـه تعقیـب تاش هـا بـرای شکسـت  گفتـه 
داعش-خراسـان در ننگرهار، نیروهـای نظامی ایاالت 
متحـده، حملـۀ هوایی را بر محوطـۀ تونل های )تحت 

کنتـرل داعـش( در ولسـوالی اچین انجـام داد.”
ارگ در تویت خود اشـاره کرده که عملیات تصفیه یی 
در منطقـه جریـان دارد و بـه منظـور جلوگیـری از 
تلفـات غیرنظامیان در سـاحه، احتیـاط الزم به خرج 
داده شـده بـود، امـا بـه گفتـۀ مسـووالن در ارگ: 
»بررسـی تلفـات جنگ جویـان داعـش ادامـه دارد.«

از سـویی هم، شاه حسـین مرتضوی، سرپرسـت دفتر 
سـخنگوی ارگ در پیونـد بـه جزئیات ایـن حمله در 
صفحـۀ رسـمی فیسـبوکش نوشـته اسـت: تونل ها با 
طـول 300 متـر و عمـق زیـاد در سـاحه حفر شـده 
بـود و داعشـیانی که از پاکسـتان به افغانسـتان آمده 
بودنـد، مـردم را آزار می دادنـد، به همیـن دلیل مردم 

سـاحه را ترک کـرده بودند.
بـه گفتـۀ آقـای مرتضـوی، داعـش از ایـن تونل ها به 
حیـث قوی تریـن مرکـز نظامـی اسـتفاده می کـرد و 
دولـت بـا ایـن عملیات هـا، در صدد تصفیـۀ داعش از 

ولسـوالی های ننگرهار اسـت.
آقـای مرتضوی گفته اسـت: »حملـۀ هوایی به منظور 
جلوگیـری از تلفات سـربازان ما صورت گرفته اسـت 

کـه در آن، بیش از 35 داعشـی به شـمول صدیق یار، 
فرمانده این گروه کشـته شـده است«.

آقـای مرتضـوی بـا اشـاره بـه این که سیسـتم مکمل 
تونل هـا از بیـن رفتـه و اکنـون نیروهـای امنیتـی به 
آسـانی می توانند بـه منطقه وارد شـوند، تصریح کرد: 
بمـب  قوی، باالی دشـمن اسـتعمال شـده، نـه مردم 
ملکـی. ایـن حمله پیـام واضح برای تمام تروریسـتان 

دارد.
حملۀ وحشیانه

اسـتفاده از بزرگ تریـن بـم غیـر هسـته یی امریـکا 
گوناگـوِن  و  فـراوان  واکنش هـای  بـا  کشـور،  در 
سیاسـت مداران و آگاهان سیاسـی در دو روز گذشته 
همـراه بـوده اسـت. عده یـی این حملـه را وحشـیانه 
بـه دلیـل  از آن  نیـز  توصیـف کرده انـد و عده یـی 
این کـه در برابر مخالفان دولت اسـتفاده شـده اسـت، 

می کننـد. اسـتقبال 
از ایـن میـان، حامـد کـرزی، رییس جمهـور پیشـین 
از  خـود  ریاسـت جمهوری  دوران  در  کـه  کشـور 
مخالفان شـدید حمـات هوایی نیروهـای خارجی بر 
مواضـع گروه های مسـلح مانند طالبان بـود، در تویتر 
رسـمی خود از ایـن حمله به عنوان »وحشـیانه ترین 
آزمایـش  بـرای  افغانسـتان  خـاک  سوءاسـتفادۀ 
سـاح های خطرنـاک و جدیـد« یـاد کـرده نگاشـته 
اسـت: »مـن بـا شـدت و قوی تریـن الفـاظ، پرتـاب 
بزرگ تریـن بـم غیـر اتمـی بـر افغانسـتان توسـط 

نیروهـای امریکایـی را محکـوم می کنـم.«
آقـای کرزی در ایـن پیام تویتر خود، جنـگ روان در 
افغانسـتان را »جنگ در برابر دهشت افگنی« نخوانده 
و گفته اسـت: به ما افغانسـتانی ها تعلق دارد که جلو 

ایاالت متحـده را بگیریم.«
در حیـن حـال، رستم شـاه مهمنـد، سـفیر پیشـین 
پاکسـتان در افغانستان به رسـانه ها گفته است، اقدام 
امریـکا در اسـتفاده از بزرگ تریـن بـم غیرهسـته یی 
جهـان برای از بین بردن عوامل داعش در افغانسـتان 
نمی توانـد اقدامـی موثر در مبارزه با تروریسـم باشـد.
در  تروریسـتان  اسـت کـه  آقـای مهمنـد گفتنـه 
ننگرهار افغانسـتان به صـورت کامـًا پراکنده حضور 
دارنـد و اسـتفاده از بمب هـای بزرگ نمی توانـد در از 

بیـن بـردن آنـان موثر باشـد.
سـفیر پیشـین پاکسـتان در افغانسـتان معتقد است 
که بسـیاری از مردم عادی افغانسـتان ارتباط نزدیک 
و یـا خانواده گـی بـا افـراد منتسـب به عوامـل داعش 
در افغانسـتان دارنـد و بمباران هایـی می تواند موجب 

کشـته شـدن مردم عادی افغانسـتان شود.
کـه  کـرده  تأکیـد  هم چنیـن  مهمنـد  رستم شـاه 
مقامـات دولـت افغانسـتان سـعی خواهنـد کـرد تـا 
میـزان خسـارات و تلفـات ایـن نـوع بمباران هـا را 
اسـت مدت هـا طـول  ممکـن  و  نگه دارنـد  مخفـی 
بکشـد تـا آثـار و عواقـب واقعی ایـن اقـدام امریکایی 

مشـخص شـود.
او گفـت: »در اثـر اسـتفاده از چنیـن بمب هایـی در 
افغانسـتان، احتمال کشـته شـدن مردم عادی بسیار 

بیشـتر از کشـته شـدن تروریسـتان است.«
آگاهـان  از  یکـی  مـزدک،  فریـد  هـم،  سـویی  از 
سیاسـی می گویـد: یکـی از بزرگ تریـن مرکزهـای 
داعش پـروری جهان در والیت ننگرهار توسـط دولت 
عربسـتان سـعودی سـاخته می شـود، اما بزرگ ترین 
بمـب غیـر اتمی جهـان، داعـش را در جـای دیگری 

آن والیـت هـدف قـرار می دهـد.
فرمانـده  نیکلسـون،  عیـن حـال، جنـرال جـان  در 
نیروهـای امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان در مـورد 
اسـتفاده از »مـادر بم هـا« در افغانسـتان می گویـد: 
»مـا از سـاح مناسـب برای هدف مناسـب اسـتفاده 

کردیـم.«
جنـرال نیکلسـون دیـروز جمعـه/۲5 حمـل در یـک 
نشسـت خبـری در کابـل گفـت: منطقه یـی کـه بـه 
آن حمله شـد، مین گذاری شـده بـود و جنگ جویان 
داعش در آنجا در تونل های طویل پنهان شـده بودند.

او با اشـاره به شـماری از جنایات داعش در افغانستان 
اشـاره کرد که نیروهـای بین المللی اجـازه نمی دهند 
افغانسـتان بـه پناهـگاه امـن بـرای همچـو گروه هـا 

تبدیل شـود.
فرمانـده نیروهـای امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان 
تصریـح کـرد که پرتـاب بمب بـه ولسـوالی »اچین« 
ننگرهـار در هم آهنگی با دولت افغانسـتان در جریان 
عملیاتـی کـه اوایل ماه اپریل آغاز شـده بـود، صورت 
گرفتـه و آنـان متعهـد به ادامـۀ عملیات مشـترک با 

نیروهای امنیتی افغانسـتان هسـتند.
در عین حال، جاوید کوهسـتانی، آگاه مسایل نظامی 
و سیاسـی بـر این باور اسـت که حملـۀ هوایی امریکا 
بـر مواضـع داعـش در ننگرهـار، عصبیـت امریـکا در 
رقابت هـای منطقه یـی اسـت و ایـن اقـدام امریـکا، 
بـه منظـور نابـودی داعـش نبـوده، بلکه پیامـی برای 
در  اخیـر  تنش هـای  و  پاکسـتان  و  روسـیه  روابـط 

سـوریه بوده اسـت.
آقای کوهسـتانی با بیان این که کشـور ما دارد قربانی 
رقابت هـای جدید مانند دوران جنگ سـرد می شـود، 
اظهـار  می کننـد،  وابسـته چک چـک  رهبـران  امـا 
داشـته اسـت: "اگـر اراده یـی بـرای نابـودی داعـش 
و طالـب وجـود داشـته باشـد، رهکارهـای بی شـمار، 
کم هزینـه و موثـری بـرای آن وجـود دارد. امریـکا در 
اوج خشـم و عصبیـت سیاسـی تصمیـم می گیـرد و 
جهـان شـاهد فاجعـۀ عمیـق و تراژیدی های انسـانی 

بیشـتری خواهد شـد."
GBU-43 چگونه بمی ا ست؟

بـم »GBU-43«، بیشـتر از ده تـن وزن دارد. این بم 
در اصطـاح نظامـی به نـام »MOAB« یـا »مادر همه 
بم هـا« نیز یـاد می شـود. طراحی و توسـعۀ جی بی یو 
43، از سـال ۲003 و جنـگ عـراق آغاز شـد، اما این 

بمـب تـا به حـال در میدان نبـرد بـه کار نرفته بود.
یـک  عقـب  از  هـل دادن  بـا  را  بمـب  ایـن  ظاهـراً 
هواپیمـای ترابـری، روی هـدف می اندازنـد و گفتـه 
شـده کـه حـدود 16 میلیون دالـر هزینه هرکـدام از 
ایـن بمب ها اسـت. این نخسـتین بار اسـت که هم چو 
یـک بم نیرومنـد در عملیات نظامی در افغانسـتان و 

در برابـر گـروه داعـش اسـتفاده می شـود.
رسیدن  قدرت  به  از  بعد  که  است  حالی  در  این 
سیاست  امریکا،  تازۀ  رییس جمهور  ترامپ  دونالد 
افغانستان  قبال  در  متحده  ایاالت  موضع گیری  و 
اعان ناشده باقی مانده است و گفته می شود، پس از 
سفر مشاور شورای امنیت امریکا به افغانستان، دیدگاه 
شد. خواهد  روشن  افغانستان  به  نسبت  کشور  آن 

آگاهان:

مسووالنحکومتافغانستانرا
قربانیرقابتهایمنطقهییمیکنند

روح اهلل بهزاد

کشفوضبط۹کیلوهیرویینازشکمگوسفندان

پولیـس کنـدز نـه کیلـو هیروییـن کـه در بـدن گوسـفندان 
جاسـازی شـده بود را در کندز کشـف کرد. این مقدار هیرویین 
در بسـته های کوچک در شـکم و مقعد این گوسفندان جاسازی 

شـده بود.
عبدالحمیـد حمیـدی، فرمانـده پولیـس کنـدز می گویـد، قـرار 
بـوده ایـن محمولـه از تخـار به بلخ قاچاق شـود که در ولسـوالی 

علی آبـاد کنـدز کشـف و ضبط شـده اسـت.
نیروهـای پولیـس زمانـی بـه ایـن محمولـه مشـکوک شـده اند 
کـه شـکم های گوسـفندان تـورم کـرده و از 15 گوسـفند، سـه 

گوسـفند در مسـیر راه تلـف شـده اند.
گفتـه می شـود که چندین بسـتۀ هیروییـن با جراحـی در بدن 

این گوسـفندان جاسازی شـده بود.
در رابطه به این رویداد تاکنون دو تن بازداشت شده  اند.

اتمر:
طالبانرابهصلحمجبورمیکنیم

مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان در آسـتانۀ برگزاری نشسـت 
صلـح مسـکو اعـام کـرد کـه بـا مخالفـان دولـت این کشـور 
بـا تمـام تـوان می جنگیـم و آنهـا بویـژه طالبـان را بـه صلـح 

کرد.  مجبـور خواهیـم 
حنیـف اتمـر مشـاور امنیـت ملـی در راهـکاری جدیـد بـرای 
صلـح ایـن کشـور اعام کـرد که مخالفـان مسـلح دولت کابل 

بویـژه طالبـان را بـه صلـح مجبـور می کند.
او گفته اسـت کـه از مخالفان دولت تقاضـای صلح نمی کنیم، 

بلکـه بـا تمام قدرت آنهـا را به صلح مجبـور خواهیم کرد.
اتمـر اظهار داشـت هیچ کسـی از طریـق جنـگ در برابر مردم 
افغانسـتان پیروز نشـده اسـت بنابرایـن با تمام توان با شـبکۀ 

حقانـی، طالبـان و اعضـای خارجـی این گروه هـا می جنگیم.
پیـش از ایـن مقام های افغانسـتان گفته بودند کـه اگر طالبان 
از جنـگ دسـت بکشـند، از قانون اساسـی افغانسـتان پیروی 
کننـد و ارتبـاط و همـکاری خـود را بـا گروه های تروریسـتی 

قطـع کنند، درهـای مذاکره بـه روی آنان باز اسـت.
مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان پـس از امضـای توافق نامـۀ 
صلـح دولـت کابـل و حـزب اسـامی حکمتیـار نیـز خطـاب 
بـه گـروه طالبـان گفته بود کـه از جنگ دسـت بردارنـد و به 
رونـد صلـح افغانسـتان بپیوندنـد. دولت کابل نیز بـرای خروج 

نیروهـای خارجـی تـاش می کنـد.

رییس کمیتۀ بین المللی فدراسیون روسیه:
عملیاتدراچین،بدونمجوزمللمتحدو

ناتومجوزانجامشد
بین المللـی شـورای  کنسـتانتین کاسـاچیف، رییـس کمیتـۀ 
فدراسـیون روسـیه پـس از حملـۀ هوایـی نیروهـای امریکایـی 
بـر ولسـوالی اچین والیـت ننگرهار گفته اسـت، ایـاالت متحده 
عملیـات در ولسـوالی اچین والیـت ننگرهار افغانسـتان را بدون 

مجـوز سـازمان ملـل متحـد و ناتو انجـام داده اسـت.
ایاالت متحده امریکا روز پنجشـنبۀ هفتۀ گذشـته برای اولین بار 
قدرت مندترین بمب غیر هسـته یی GBU-43 را در مبارزه علیه 
گـروه داعـش در افغانسـتان به کار گرفته اسـت. این بمب حدود 
10 تـن وزن دارد و از هواپیمـای MC-130 پرتـاب شـده اسـت.

گفته می شود که امریکا 15 مهمات از نوع GBU-43 را دارد.
این در حالی اسـت که جنرال جان نیکلسـون، فرمانده نیروهای 
امریکایـی در افغانسـتان می گویـد که اسـتفاده از این بمب برای 
از بیـن بـردن تونل هـا و پناهگاه هـای کـه داعش از آن اسـتغاده 
می کـرد، صـورت گرفتـه و ایـن نمایـش، تعهـد دولـت امریکا را 
بـه وعده هایـش، در قبـال درهم کوفتـن گروه تروریسـتی داعش 

نشـان می دهد.
ایـن سـناتور روسـی هم چنـان تأکیـد کرد کـه قبـل از این هم 
امریکا عملیات نظامی در افغانسـتان بدون اجازه شـورای امنیت 

سـازمان ملل انجام داده اسـت.

ACKU



7 سال نهم  شمارۀ 2004   شنبه 26 فروردین/حمل 1396  15 اپریل 2017 www.mandegardaily.af

 یاسر محسنی
آنچـه امـروزه در بغـاِن افغانسـتان جریـان دارد، بیان گـر موضـع 
سـخت روسـیه در قبال »کل شمال« افغاستان است. روس ها برنامه 
داشـتند تـا در بدتریـن شـرایط کـه بنیادهـای توافـق منطقه یی با 
ایاالت متحده را از دسـت دهند، توسـط سـقوط بغان، عمًا شمال 
افغانسـتان را به دسـت گیرند. روس ها براسـاس نقشه های کاسیک 
و جدیـد، حـدود سـه چـاه نفـت و دو معـدن پُردرآمـد در تخـار و 
فاریـات را تثبیـت کردنـد تا عاید پولـی برای کنترل نظامی شـمال 
باشـد، شـمال افغانسـتان در واقـع چیـزی شـبیه کردسـتان عراق 
شـده و با پـول خود تقریباً به صـورت خودمختار اداره شـود و خیال 
روس از مرزهای آسـیای میانه از اسـتقامت افغانسـتان راحت باشد.

تضعیـف و ترعیـب جنـرال دوسـتم )تصفیـۀ خامـوش( تـا حـال 
ادامـه دارد و شـاهد خاموشـی محـض ایشـان هسـتیم و در مقابـل 
نیـز پروسـۀ بازگشـت گلبدین حکمتیار هـم فعًا به تعلیـق درآمد. 
جنـگ شـدید بغـان بی ربـط از نشسـت اخیـر روس هـا در مسـکو 
بـا تیـم منطقه یـی اش در حمایـت از طالبـان نیسـت، نشسـتی که 
براسـاس اجنـدا و نتیجۀ آن، موحب آشـفته گی حکومـت مرکزی و 
واشـنگتن شده اسـت. در همین راسـتا خواهد بود که ترامپ ارتش 
و گارد ویـژه را در افغانسـتان بـه میـزان سـه برابر تجهیـز و تمویل 
می کنـد تـا بـا عملیات هـای شـبانه، مجـدداً بـه جنـگ بـا طالبان 
روسـی-ایرانی برونـد. گرچـه طالبـاِن جدیـد مجهـز بـه تکنولوژی 
مـدرن جنگـی خواهند بود و این شـرایط را پیچیده تـر خواهد کرد، 
چنان که شـاهد سـقوط دو ولسـوالی در تخار توسـط حملـۀ کامًا 

حـر فه یـی و جدیـد بودیـم، چنـدان خبری نشـد ...

احمد بهار چوپان  
بمی که داعش را قوی می کند

بـم 60000 کیلویـی امریـکا، داعـش و طالـب را نابـود نمی کنـد، 
چـون طالـب و داعـش و گروه هـای شـبیه آن هـا از آبشـخور یـک 
تفکـر تغذیـه می کننـد و در بسـتر فرهنگی، همان حاشـیۀ آموزش 
می بیننـد کـه زمانـی مـای لنـگ از آن جا برخاسـت. بنـاً تجربـۀ 
تاریخـی نشـان می دهـد که تفکر منحـط قبیله یی که قبای اسـام 

بـه تن  کـرده، بـا اسـلحه و بـم نابود نمی شـود.
نماینـده گان تفکـر قبیله یـی کـه حامیـان مـادی و معنـوی طالب 
و ایجادگـران داعـش مصنوعی انـد، بـا ظاهـر آراسـته از دهلیزهـای 
کنگـرۀ امریـکا تـا ارگ ریاسـت دولت در افغانسـتان حضـور دارند و 
همین هـا بودنـد که زمینـۀ احیای مجـدد گروه ازهم پاشـیدۀ طالب 
را دو بـاره مهیـا سـاختند؛ یکـی از مزورترین هـای این افـراد، زلمی 
خلیـل زاد اسـت که نقـش موثری در نجـات جنایـت کاران طالبی و 

فریـب دادن سیاسـت گزاران امریکایی داشـت.
زلمـی خلیـل زاد نه تنهـا در رونـد شـکل گیری دولـت مردمـی و 
جامعـۀ مدنی اخال گری کرد، بلکه خشـت اول دولت پسـاطالبانی 
را بـر زمیـن ناهموار و سسـت تفکر قبیله یی، کج گذاشـت و فرصت 
رشـد پشتونیسـم لجام گسـیخته را مهیا سـاخت. بناً بم شـش هزار 
کیلـوی پرتاب شـده بر زمیـن جال آبـاد، داعش را نابـود نمی کند، 
بلکـه بـه آتـش جهـل و غـرور کاذب آن هـا نفـت پاشـیده و مـواد 
تبلیغاتـی الزم برای شـان مسـاعد می سـازد تـا جوانان بیشـتری را 

بفریبنـد و لشـکر بزرگ تـری گـرد آورند.

 کام بخش نیکویی
برخـور دوگانـۀ امریـکا بـا گروه هـای تروریسـتی در مدت بیشـتر از 
16 سـال در افغاسـتان و عـدم هم آهنگـی امریکایی هـا بـا دولـت 
افغانسـتان در امر نابودسـازی گروه های تروریسـتی در این منطقه، 
نشـان دهندۀ این مسـأله اسـت که تروریسـتان و گروه هـای افراطی 
مسـلح به ابزار و وسـیله یی برای تهدید و محدودسـازی کشـورهای 
منطقـه و نیروهـای بومی ایجاد و کماکان تقویه می شـوند. هنوز هم 
سیاسـت گذاری های ایـاالت متحـدۀ امریـکا در ایـن منطقه روشـن 
نیسـت کـه برچـه مبنـا و رویکـردی، دسـت بـه نابـودی گروه های 
افراطـی و بنیادگـر بومی کـه در واقع، زمینه سـاز حضـور گروه های 

تروریسـتی فرامرزی هسـتند می زنند؟ 
این سیاسـت مبهم، نامشـخص و دوگانه سبب شـده که کشورهای 
قدرت منـد منطقـه، به ویـژه روسـیه و چیـن، در مسـألۀ افغانسـتان 
حسـاس شـده و بـه نحـوی در پی پیمایـش نظامـی در جغرافیایی 
افغانسـتان هسـتند. اگر روند بر همین مبنا روان باشـد و امریکای ها 
و اروپای هـا برخـورد دوگانـه و ابزارگونه با گروه هـای افراطی تهدید 
بـر منطقه داشـتند باشـند، در آیندۀ نچنـدان دور، شـاهد رویارویی 
دو قـدرت )روسـیه و امریـکا( در منطقـه و بـه ویـژه شـمال کشـور 

خواهیـم بود.

فیسبوک نامه

دبیـرکل پیمـان ناتـو اعـام کـرد کـه ایـن 
پیمـان در زمـان کنونـی موضـوع مداخلـۀ 

نظامـی در سـوریه را بررسـی نمی کنـد.
ینـس اسـتولتنبرگ، دبیـرکل ناتـو کـه به 
امریـکا سـفر کـرده، در سـخنرانی خـود در 
دانشـگاه جورج واشـنگتن گفـت: هیچ گونه 
درخواسـت مسـتقیمی از ما برای مشارکت 
در بحـران سـوریه صـورت نگرفتـه اسـت و 
احتمـال  موضـوع  کنونـی  زمـان  در  ناتـو 
بررسـی  را  سـوریه  در  نظامـی  مداخلـۀ 

نمی کنـد.
او گفـت: روابـط بـا روسـیه، محـور اصلـی 
نشسـت سـران ناتو در ماه می در بروکسـل 

خواهـد بـود. ناتـو بـرای کاهـش تنـش و 
همـکاری  بـرای  راه هایـی  بـه  دسـتیابی 
مشـترک بـا روسـیه تـاش می کنـد. مـن 
1۲ اپریـل بـا دونالـد ترامـپ، رییس جمهور 
امریـکا دربـارۀ موضـوع مداخلـه در بحـران 

کـردم. گفت وگـو  سـوریه 
اسـتولتنبرگ بـار دیگـر تأکید کـرد که ناتو 
بـه دنبـال جنـگ سـرد جدیـدی نیسـت و 
نمی خواهـد با روسـیه مسـابقه تسـلیحاتی 
بدهـد. اسـتولتنبرگ بـا ایـن وجـود تأکید 
انجـام  بـرای  امریـکا  بـه  ناتـو  کـه  کـرد 
عملیات هایـش در سـوریه کمـک اطاعاتی 

می دهـد.

تکواندوکارانافغانستانیمغلوبایرانشدند
هفتمین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا دیروز برگزار شد و از گروه 
دوم تیم مدافع حرم ساری نماینده ایران تیم افغانستان را مغلوب کرد.
روز  از   )G1( آسـیا  باشـگاه های  جـام  مسـابقات  دوره  هفتمیـن 
گذشـته بـه میزبانـی هیـأت تکواندو اسـتان مازنـدران و در سـالن 

»سـید رسـول حسـینی« شـهر سـاری آغـاز شـد.
نخسـتین مبارزات تکوانـدوکاران گروه دوم میان تیم های شـهدای 
مدافـع حـرم سـاری و تیـم افغانسـتان )آریانـا( برگـزار شـد که در 
پایـان، تیـم میزبـان با نتیجۀ 5 بـر صفر به برتری دسـت پیدا کرد.

روابـط عمومی فدراسـیون تکواندو، نتایـج انفرادی ایـن رقابت ها را 
به شـرح ذیل اعـام کرد:

»تیم شهدای مدافع حرم ساری-تیم افغانستان )آریانا(«
وزن 54- کیلوگرم:

مهدی محمودی ۲5-محمد حسین علی 3
وزن 63-کیلوگرم:

کامران امانلو ۲6-احمدعلی بخشی ۸
وزن 7۲- کیلوگرم:

احسان امینی ۲3- رضا میرزایی ۲
وزن ۸۲- کیلوگرم:

عرفان حیدری 14-محمدرضا فیضی 7
وزن ۸۲+ کیلوگرم:

محمد خاکسار ۲0-مصطفی ناظری 13

رونالدو:

گلهایمدرمونیختأثیرگذاروبینظیربودند
مهاجـم پرتگالـی تیـم فوتبـال رئال مادریـد از ثبـت رکـوردی 
جدیـد در مهم تریـن تورنمنت باشـگاهی دنیـا ابراز رضایـت کرد و 

آن را مایـۀ مباهـات خود دانسـت.
کریسـتیانو رونالـدو بـا ۲ ُگلـی کـه در پیـروزی چهارشـنبه شـب 
رئال مادریـد در خانـۀ بایـرن مونیخ زد، نه تنها به کهکشـانی ها برای 
صعـود بـه مرحلـۀ یک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپا کمک 
بزرگی کرد، بلکه به اولین بازیکن تبدیل شـد که در لیگ قهرمانان 
اروپـا شـمار گل هایـش 3 رقمی می شـود و به عدد 100 می رسـد.

رونالـدو کـه نزدیک تریـن تعقیب کننـده اش لیونل مسـی ۹7 گله 
اسـت، دربـاره بُـرد رئـال در آلمـان و رکـورد خـودش گفـت: برای 
مـن بـه ثمـر رسـاندن 100 گل در اروپـا افتخـاری بـزرگ اسـت. 
می خواهـم از باشـگاه رئال مادریـد، هم تیمی هایـم و هـواداران برای 
این کـه فرصـت تجربـۀ چنیـن دوران درخشـانی را بـه مـن دادند، 
تشـکر کنم. زمانی که شـروع بـه گل زنی در لیگ قهرمانـان کردم، 
هرگـز تصـور نمی کـردم کـه روزی بـه ایـن رکـورد برسـم چـون 

رقمـی بسـیار بزرگ و رسـیدن به آن بسـیار سـخت اسـت.
بـه عقیـدۀ رونالـدو، یکی از سرنوشت سـازترین مقاطع بـازی بایرن 
مونیـخ و رئال مادریـد، پنالتـی بـود کـه آرتـورو ویـدال، هافبـک 

باوارایی هـا از دسـت داد.
او گفتـه اسـت: فکـر می کـردم که بـازی سـختی از آب درآیـد، اما 
زمانـی کـه آن هـا پنالتی شـان را به هـدر دادند، مطمین شـدم که 
تیـم مـا انگیـزه و جـرأت بیشـتر پیـدا می کنـد. در نیمـۀ دوم، بـه 
نظـر می رسـید کـه همه چیز بر وفـق مراد ما باشـد. مـن گل زدم، 
امـا اوضـاع می توانسـت بهتـر از ایـن هم باشـد. من گل هایـم را به 
شـیوه یی بسـیار سـاده توصیف می کنم. آن ها تأثیرگـذار و بی نظیر 
بودنـد، چـون با آن ها مـا دیداری که داشـتیم می باختیـم را بردیم 
و مـن از این کـه بـه تیمـم کمـک کـردم بسـیار خوش حالـم. فکر 
می کنـم کـه مـا حاال یـک برتری جزیـی داریـم و امیـدوارم که در 

بـازی برگشـت در برنابئـو، هواداران بـاز هم کنار ما باشـند.

سـخنگوی وزارت خارجۀ ترکیه در سخنانی 
سـازمان ملـل را بـه دخالـت در امـور ایـن 
همه پرسـی  برگـزاری  آسـتانۀ  در  کشـور 
اصاحـات قانون اساسـی متهم کرده اسـت.

قانـون  اصـاح  همه پرسـی  درحالی کـه 
یکشـنبه  روز  اسـت  قـرار  ترکیـه  اساسـی 
برگـزار شـود، کارشناسـان حقوقی سـازمان 
ملـل بـا انتشـار بیانیه یـی اعـام کردنـد که 
سـرکوب امنیتی انجام شـده توسـط ترکیه 
پـس از کودتـای نافرجـام جوالی گذشـته، 
شـانس برای بحث و مناظـره آگاهانه دربارۀ 

ایـن همه پرسـی را تضعیـف کـرده اسـت.
کارشناسـان حقوقی سـازمان ملـل افزودند: 
برقـراری وضعیـت ویـژه پـس از کودتـای 
تدابیـر  از  اسـتفاده  نافرجـام،  نظامـی 
سـرکوب گرایانه علیـه مخالفـان را توجیـه 
کـرده و سـرکوب مخالفـان احتمـاالً پس از 
تصویـب اصاحـات قانـون اساسـی ترکیـه، 

تشـدید خواهـد شـد.

حسین مفت اوغلو، سخنگوی وزارت خارجۀ 
ترکیـه تأکیـد کـرد: بیانیـۀ سـازمان ملـل 
نگران کننده اسـت، زمان انتشـار آن نشـان 
می دهـد که یـک رویکـرد سیاسـی عامدانه 
در آسـتانۀ همه پرسـی مطـرح بـوده اسـت.

که  واقعیت  این  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
اپرریل   16 همه پرسی  از  قبل  دقیقاً  بیانیه 
منتشر شده، این دیدگاه را تقویت می کند 
است.  بوده  عمدی  کامًا  رویکرد  این  که 
ترکیه به رأی زنی خود با سازمان ملل برای 
همکاری و گفت وگوی سازنده ادامه می دهد.

پـس از کودتـای نافرجام نظامـی در ترکیه، 
بخش هـای  در  نفـر  هـزار   100 از  بیـش 
از  ترکیـه  غیردولتـی  و  دولتـی  مختلـف 
کار برکنـار یـا بازداشـت شـده اند و تعـداد 
زیـادی از رسـانه های خبـری نیـز تعطیـل 
شـده اسـت. ایـن اقدامـات موجـب نگرانـی 
گروه هـای حقـوق بشـری و متحـدان غربی 

ترکیـه شـده اسـت.

وزیـر خارجـۀ چیـن خواسـتار مذاکـرات به 
منظـور حـل صلح آمیـز مشـکل کوریـای 

شد. شـمالی 
وانـگ ای، وزیـر خارجـۀ چیـن گفـت کـه 
رویکـرد نظامـی نمی توانـد بحـران کوریای 
شـمالی را حـل کنـد. او خواسـتار مذاکرات 
بـه منظـور حـل صلح آمیـز و خلـع سـاح 

هسـته یی از شـبه جزیرۀ کوریـا شـد.
وزیـر خارجـۀ چیـن در ادامـه تأکیـد کـرد: 
طرفـی که جنـگ را دربارۀ کوریای شـمالی 
شعله ور می کند، بهای آن را پرداخت خواهد 
کـرد و کسـی پیـروز خـارج نخواهـد شـد.

تنش هـا در شـبه جزیرۀ کوریـا پـس از آن 
تشـدید شـده اسـت کـه نگرانی هـا نسـبت 
کوریـای  ششـم  هسـته یی  آزمایـش  بـه 

بیشـتر  موشـک های  شـلیک  یـا  شـمالی 
افزایـش یافتـه و ترامـپ تهدیـد کـرده  که 
حاضر اسـت بـدون کمک چیـن، به صورت 
یکجانبـه برای حل این مشـکل اقـدام کند.
اعـزام ناوگـروه جنگی امریکا به شـبه جزیرۀ 
کوریـا، نگرانی هـا نسـبت بـه تقابـل نظامی 
شـدت  بـه  را  پیونگ یانـگ  بـا  واشـنگتن 
افزایـش داده اسـت. درحالی کـه مقام هـای 
امریکایـی بـر ایـن مسـأله اصـرار دارنـد که 
میـز  روی  هم چنـان  نظامـی  گزینه هـای 
اسـت، حمـات پیش گیرانـه بـه کوریـای 
باشـد.  گزینـه  آخریـن  می توانـد  شـمالی 
البتـه دولـت ترامپ هنـوز در حـال ارزیابی 
و سـایر  تجـاری  و  اقتصـادی  تحریم هـای 

راهکارهـای دیپلماتیـک اسـت.

معـاون وزیـر امـور خارجـۀ روسـیه دیـروز 
بـا  رویارویـی شـدید کشـورش  از  جمعـه 
امریکا درخصوص مسـألۀ سـوریه خبـر داد.
سـرگئی ریابکـوف، گفـت: روسـیه و امریکا 
در مرحلـۀ رویارویـی شـدیدی درخصـوص 

سـوریه قـرار دارند.
افـزود: سـرگئی الوروف، وزیـر خارجـۀ  او 
روسـیه نامه یی به سـازمان )منع ساح های 
عـدم  آن  در  و  کـرده  ارسـال  شـیمیایی( 
رضایت مسـکو از کار کمیتۀ تحقیق )دربارۀ 
حمله شـیمیایی در منطقۀ خان شیخون در 

ناحیۀ ادلب در سـوریه( را ابراز داشـته است.
الوروف پیشـتر اعـام کرد که مسـکو اصرار 
دارد تـا یـک تیـم بین المللـی گسـترده از 
کارشناسـان بـرای تحقیق دربـارۀ حمله به 

منطقۀ خان شـیخون تشـکیل شـود.
او افـزود: الزم اسـت کـه ایـن تیـم از محل 
کنـد.  بازدیـد  شـیخون  خـان  در  حادثـه 
الوروف گفـت کـه این موضوع مسـکو را در 
جریـان ماقـات چهارشـنبۀ هقتۀ گذشـته 
با رکـس تیلرسـون همتـای امریکایی خود 

مطـرح کرده اسـت.

ناتو:

درسوریهمداخلۀنظامینخواهیمکرد

ریابکوف:

روسیهوامریکادررویاوییشدیدقراردارند

ُهشدارچیندربارۀرویکردنظامیدربرابرکوریایشمالی

ترکیهسازمانمللرابهدخالتدرامورداخلیمتهمکرد
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از پنجمین جشـنوارۀ گل ارغوان در مرکز والیت 
پروان با حضور شـاعران و قلم به دسـتان کشـور 

شد. گرامی داشت 
همیـن  بـه  کـه  جداگانه یـی  برنامـۀ  دو  در 
برگـزار  پـروان  تپـۀ  ارغـوان  در  مناسـبت 
شـاعران،  فرهنگیـان،  آن،  در  بـود  شـده 
 سیاسـیون و شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد.

عبدالواحـد هاشـمی رییس اطاعـات و فرهنگ 

والیـت پروان کـه در پنجمین جشـنوارۀ ارغوان 
صحبـت می کـرد، گفت: جشـنوارۀ ملـی ارغوان 
ادامـۀ رسـم دیرینـه نیـاکان مـا می باشـد کـه 
گل  ایـن  درجـوار  شـگوفایی  موسـم  در  آنـان 
زیبـا فراهـم شـده جشـن سـرور و شـادی برپـا 
می کردنـد و با اسـتفاده از زیبایی هـای طبیعت، 
حـس زیباپسندی شـان را درخشـان می کردند و 
بـه همیـن بهانـه سـبز شـدن دوبـارۀ طبیعت را 

گرامـی می داشـتند.
بـه گفتـۀ رییـس اطاعـات و فرهنـگ والیـت 
ادبیـات،  رشـد  جشـنواره  ایـن  هـدف  پـروان: 
حمایت و توسـعه فعالیت های هنری و فرهنگی، 
تحکیـم صلح وحـدت ملی، تقویه روحیـه ابتکار 
در جوانـان رشـد توانایی هـای علمـی، هنـری و 

می باشـد. سـیاحتی  جاهـای  توسـعه  و   ادبـی 
رییـس اطاعـات و فرهنـگ خواسـتار تقویـت 
روحیه همکاری و رشـد برنامه هـای فرهنگی در 

گردید. کشـور 
آقای هاشـمی خاطرنشـان کـرد کـه برنامه های 
دسـتی،  نمایشـگاه صنایـع  موسـیقی،  و  شـعر 
نمایشـگاه  سـنتی،  غذاهـای  نمایشـگاه 
نمایشـگاه های  کشـاورزی،  فرآورده هـای 
 رسـانه یی و کتاب شامل این جشـنواره می باشد.
محمـد عاصـم عاصـم در ایـن برنامـه گفـت: در 

حالـی کـه دشـمنان تـاش دارنـد بـا تبلیغـات 
سوءشـان میـان مـردم تفرقـه ایجـاد کننـد، اما 
برگزاری چنیـن برنامه های فرهنگـی در نزدیک 

سـاختن مـردم اثر گـذار می باشـد.
والـی پـروان گفـت کـه جشـوارۀ ملـی ارغـوان 
داشـته های  و  تاریـخ  فرهنـگ،  معرفـی  نمـاد 
هنری شـهروندان بوده و نشـان دهنـدۀ همدلی 
 و هم دیگرپذیـری در میان شـهروندان می باشـد.
مالـی،  بانـو سـیده مـژگان مصطفـوی معـاون 
و  اطاعـات  وزارت  گردشـگری  و  اداری 
فرهنـگ در پنجمیـن جشـنوارۀ ارغـوان گفـت 
ارزش هـای  نمـاد  ارغـوان  ملـی  کـه جشـنوارۀ 
نارنـج  گل  انـار،  گل  سـرخ،  گل  میلـۀ  ماننـد 
فرهنگـی کشـور می باشـد. برنامه هـای   وسـایر 

بـه گفتـۀ بانـو مصطفـوی: پـروان دارای جاهـا و 
سـاحات تاریخـی و باسـتانی فـراوان اسـت، امـا 
بـرای جلـب گردشـگران کاری صـورت نگرفتـه 

ست. ا
فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  کـه  می گویـد  او 
همـواره تـاش می کنـد تـا برنامه هـای جلـب 
 گردشـگری را در والیـت پـروان تقویـت کنـد.

بانـو مصطفـوی گفـت کـه وزارت اطاعـات و 
بـرای  را  زمینـه  تـا  مـی ورزد  تـاش  فرهنـگ 
اقـوام  میـان  مـردم  فرهنـگ  تجـارب  تبـادل 
سـاکن درکشـور فراهـم سـازد کـه ایـن رونـد 
همدلـی،  روحیـۀ  صمیمیـت،  و  شناسـایی  در 
وحـدت ملـی اثرگـذار بـوده و در خنثـا کـردن 
 اهداف شـوم دشـمنان نیـز نقش اساسـی دارند.
غـام بهاءالدیـن جیانی رییس شـورای والیتی 
پـروان سـخنران کـه دیگـر ایـن جشـنواره بود، 
دهنـدۀ  نشـان  را  جشـنواره  ایـن  برگـزاری 
میـان  بـرادری  و  هم سـویی  بـه  ارج گـزاری 

شـهروندان بیـان داشـت.
حشـمت رادفر مشـاور رسانه یی ریاسـت اجرایی 
کـه در برنامـۀ دیگـری بـرای گرامی داشـت از 
جشـن گل ارغـوان صحبـت مـی کـرد، گفتـه 
اسـت کـه مناسـبت های فرهنگـی و عنعنه یـی 
ماننـد جشـنوارۀ ارغـوان به که به نام ها و اشـکال 
مختلـف در مرکـز و والیت هـای کشـور برگـزار 
هم گرایـی  زمینه هـای  تقویـت  بـه  می شـود، 
می کنـد  کمـک  مـا  کشـور  در  هم پذیـری  و 
برتری طلبانـه  خشـونت آمیز،  هنجارهـای  و 
می رانـد.   حاشـیه  بـه  را  افگنانـه  تفرقـه  و 
بـه گفتـۀ آقـای رادفـر گفـت: بینـش و رویکرد 
فرهنگـی دولـت افغانسـتان نیـاز بـه بازنگـری 
ذهنیت هـای  و  سـاختارها  دارد،  جـدی 
فرهنگ سـتیز بایـد اصاح شـوند و نقد فرهنگی 
جامعـه مقـدم بـر نقـد سیاسـی آن مـورد توجه 

قـرار بگیـرد.
گفتنـی اسـت کـه جشـن ارغـوان هـر سـاله در 
روزهـای نخسـت بهـار در تپـۀ ارغـوان والیـت 
پـروان برگـزار می شـود و شـهروندان از سراسـر 

افغانسـتان در آن شـرکت می کننـد.
برگزاری نمایشـگاه فرآوردهای پروان، کاغذپران 
بـازی، شـعرخوانی و موسـیقی بخش هـای ویژۀ 

پنجمین جشـن ارغـوان بود.

پنجمینجشنوارۀارغوانبرگزارشد
هارون مجیدی

نگرانیهادرموردافزایشخودکشیپناهجویان
افغانستانیدرسویدن

شـماری از پناهجویـان در سـویدن بـه کمک فعـاالن حقوق پناهجویـی، کارزار 
مبـارزۀ موسـوم به »نـه بـه خودکشـی« راه انداخته اند.

در ایـن کارزار، پناهجویـان بـا انتشـار ویدیوهایی از خودشـان، تاش می کنند تا 
بـا زبـان سـاده و بـه زعم خودشـان، پناهجویانی که قصد خودکشـی دارنـد را از 

این کار منصرف بسـازند.
در سـال روان میـادی، دسـت ِکم سـه نفر از پناهجویانـی کـه همۀشـان زیـر 
سـن هژده سـال بودنـد، در سویدن خودکشـی کردند و شـهروندان افغانسـتان 
نیـز از ایـن امر مسـتثنا نبودنـد و علی، جواد و عصت، سـه پناهجویـی بودند که 

خودکشـی کردند.
پیشـتر موسـسۀ حمایـت از کـودکان و اتحادیـۀ سراسـری کـودکان تنهـای 
پناهجـو، نسـبت بـه افزایـش آمـار خودکشـی و ناراحتی هـای روانـی، در میـان 

نوجوانـان تنهـای پناهجـو اظهـار نگرانـی کـرده بود.
ایـن نهـاد کـه مقر آن در سـویدن اسـت، خـط تلفن ویـژه به منظـور حمایت و 

مشـاوره بـرای کـودکان تنهای پناهجو بـه راه انداخته اسـت.
دالیل تمایل پناهجویان تنها به خودکشی

بـه بـاور کارشناسـان، خودکشـی پناهجویـان، دالیـل مختلـف دارد و بـه گفتۀ 
آنـان، سـخت تر شـدن قوانیـن پناهنده گـی، بی سرنوشـتی، طوالنی شـدن روند 
رسـیده گی بـه پروندۀشـان و از همـه مهم تـر، تأکیـد ادارۀ مهاجـرت بـه ارایـۀ 

مـدارک هویتـی، شـرایط را بـرای پناهجویـان تنگ تـر کرده اسـت.
بـه گفتـۀ حنیـف فروتـن، روزنامه نـگار و فعـال پناهجویـی در آلمـان، بیش تـر 
پناهجویـان افغانسـتانی فاقـد مـدارک هویتی هسـتند و تعـداد اندکـی که این 
مـدارک را در اختیـار دارنـد، به دلیـل ضعف دسـتگاه سیاسـی افغانسـتان، این 

مـدارک در نـزد ادارۀ مهاجـرت اعتبـار الزم را نـدارد.
نگرانی از بدتر شدن اوضاع 

بـه تاریخ هفتـم مـاه جـاری میادی، سـاکنان یک کمپ مهاجـران در شـهر 
هاممینهـوک در جنوب سـویدن، قبـل از این که یک پناهجوی تنهای زیر سـن 

خـود را از درخـت حلـق آویـز کند، بـه پولیس گـزارش دادند.
اسـداهلل موسـی خیل، درحالی که می خواسـت خـود را بـا ریسـمان از درختـی 
حلق آویـز کنـد، از سـوی پولیـس نجات داده شـده و بـه بیمارسـتان منتقـل 

گردید.
آقـای حنیـف فروتـن می گویـد کـه پناهجویـان افغانسـتانی از ترس بازگشـت 

اجباری بـه افغانسـتان، خودکشـی می کننـد.
آقای فروتن ُهشدار داد که اگر وضعیت همین گونه پیش برود، نه تنها از رقم خودکشی ها 
پیدا کند. نیز  بیم آن می رود که این پدیده افزایش  بلکه  کاسته نخواهد شد، 

او از ادارۀ مهاجرت سـویدن و سـفارت افغانسـتان در استکهلم خواست تا هر چه 
زودتـر موانع و نگرانی های پناهجویـان را برطرف کنند.

در حـال حاضـر صدهـا مهاجر افغانسـتانی در خطـر اخـراج اجباری قـرار دارند 
و در جریـان سـال روان میـادی نیـز ده هـا تـن از ایـن پناهجویان بـه اجبار به 

افغانسـتان بازگردانده شـدند.
جلیل خلیل، از جمله پناهجویانی است که به تازه گی درخواست اقامتش از سوی 
ادارۀ مهاجرت رد شـده و برایش گفته شـده آمادۀ بازگشـت به افغانسـتان باشد.

او می گویـد، درحالی کـه مـدارک کافی هویتی حتا گذرنامۀ الکترونیکـی به ادارۀ 
مهاجـرت تحویل داده، بازهم او جواب منفی دریافت کرده اسـت. 

در جواب درخواسـت اقامت آقای خلیل گفته شـده که او می تواند در شـهرهای 
افغانسـتان بـدون کـدام خطری زنده گـی کنـد، درحالی کـه او خـود از پیش برد 
زنده گـی آینـده اش در افغانسـتان نگرانـی دارد و در وضعیـت کنونـی بـه هیـچ 

عنوان خواهان برگشـت به کشـور نیسـت.
جلیـل گفـت: در صورتـی کـه بـه افغانسـتان بازگـردد، خطر جـدی جـان او را 

تهدیـد می کنـد و او حاضـر نیسـت بـه افغانسـتان برگـردد.
انتقادهایـی وجود دارد که دولت افغانسـتان به بازگشـت اجبـاری پناهجویان در 
کشـورهای اروپایی چراغ سبز نشـان داده، موضوعی که به شـدت مورد اعتراض 

نهادهـای مدافـع حقوق پناهجویان قرار گرفته اسـت.
چندی پیش انگا مرکل، نخسـت وزیر آلمان هم اعام داشـت که رییس جمهور 
افغانسـتان برایـش گفته، تمـام پناهجویانی که به کشـورهای اروپایـی می روند، 

بـه خاطـر فقر و یا قرارداشـتن در برابر تهدید به آن کشـورها سـفر نمی کنند.

وهـاب روف، تحلیل گـر سیاسـی در یادداشـتی 
بـرای نشـریۀ هافینگتـون پسـت نوشـته اسـت، 
سـاختار اجتماعـی در افغانسـتان بعـد از ده هـا 

جنـگ تمام نشـدنی از هـم فروپاشـیده اسـت.
آقای روف گفته اسـت که بسیاری از کارشناسان 
امریکایـی دربـارۀ طوالنی ترین جنگ افغانسـتان 
بـه طور مـداوم گایـه می کننـد، اما مـن تردید 
دارم کـه ایـن کارشناسـان بداننـد واقعـاً بـودن 
در افغانسـتان و راه رفتـن میـان مـردم فراموش 

شـده آن چگونه اسـت؟
در ادامـۀ ایـن یادداشـت آمده اسـت:  آنان درکی 
از  بیـدار شـدن و در معـرض مرگ قرار داشـتن 
توسـط یـک عامـل انتحـاری، تیر شـبه نظامیان 
یـا بمب کنـار جاده ندارند. من ۸ سـال گذشـته 
افغانسـتان زنده گـی  بـه عنـوان مترجـم در  را 
کـردم و شـاهد رنج هـا ایـن مـردم بـودم. هنـوز 
هـم حرف هـای یکـی از شـهروندان افغانسـتان 
در شـبکۀ تلویزیونـی طلـوع نیـوز در ذهـن من 
طنین انـداز می شـود کـه گفـت: آرزو می کنـم 
حملـۀ علیـه طالبـان یـا داعـش دو یـا سـه بـار 

در سـال اتفـاق بیافتـد، یـا این کـه ایـن حمات 
دو بـار در یـک هفتـه باشـد، امـا ایـن اتفـاق در 
حـال حاضـر سـه بـار در هفتـه انجام می شـود. 
مـردم افغانسـتان چگونه با این تهدیـدات مداوم 
و خشـونت فزاینـده مواجه می شـوند؟  بسـیار از 
مـردم افغانسـتان ترجیـح می دهند بـه زنده گی 

خـود به دلیـل ناامیـدی پایـان دهند.
نمایندۀ  پپرکرون،  ریک  دکتر  این،  با  همزمان 
گفته  افغانستان  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
افرادی که به واسطۀ خودکشی به  است: تعداد 
از  ناشی  از مرگ  پایان می دهند،  زنده گی خود 
ثانیه  قتل و جنگ بیشتر شده است، هر چهل 
یک نفر در افغانستان دست به خودکشی می زند.

از  بیش  سال  هر  کشور،  دولتی  آمار  براساس 
طریق  از  خود  زنده گی  به  دختر  و  زن   ۲300
خودکشی پایان می دهند. این موارد به خاطر فقر، 
ناامیدی  و  ذهنی  بیماری های  داخلی،  خشونت 
است. داده  روی  نشدنی  تمام  جنگ  از  ناشی 
فروپاشـیده  افغانسـتان  در  اجتماعـی  سـاختار 
و اسـتفاده از مـواد مخـدر فراگیـر شـده اسـت.  

بـودم،   بـزرگ  افغانسـتان  در  مـن  کـه  زمانـی 
اسـتفاده از مـواد مخـدر یـک تابـو بود و کسـی 
کـه از ایـن مـواد اسـتفاده می کرد، عاملـی برای 
از  بعـد  امـا  ننـگ خانـواده محسـوب می شـد. 
ده هـا جنـگ تمام نشـدنی، سـاختار مسـتحکم 

ارزش هـای اجتماعـی فروپاشـیده اسـت.
رشـوه، بی احترامـی بـه قانـون، جاسوسـی برای 
دسـتگاه اطاعاتـی خارجـی و اسـتفاده از مـواد 
مخـدر به یک هنجـار در میان مردم افغانسـتان 
تبدیل شـده اسـت. مطالعـۀ یک نهـاد امریکایی 
نشـان می دهـد کـه 3 میلیون نفر در افغانسـتان 
از مـواد مخـدر اسـتفاده می کننـد. این آمـار در 

سـال ۲01۲ در حـدود 1.6 میلیـون بود.
مواد  تولید  رصد  مرکز  آمار  براساس  هم چنین 
این مواد بین سال های  تولید  افغانستان،  مخدر 
۲015 تا ۲016، 43 درصد افزایش یافته است و 
به رقم 4 میلیون و هشتصد هزار تن رسیده است. 
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