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حکومت  اجرایی  رییس  با  دیدار  در  ناتو  دبیرکل 
وحدت ملی افغانستان از اتخاذ تصمیمات مهم این 
سازمان در رابطه با افغانستان در آیندۀ نزدیک خبر 

داد.
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
ملی افغانستان با ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در 
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه 

دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف در مورد عملکرد نیروهای 
پیمان  سازمان  حمایت  تداوم  و  افغانستان  امنیتی 
صحبت  کشور  نظامیان  از  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک 

کردند.
با  که  کردند  تأکید  استولتنبرگ  و  عبداهلل  همچینی 
همکاری نزدیک، برای نابودی تروریسم در منطقه 

تالش خواهند کرد.
امنیتی  نیروهای  گفت:  دیدار  این  در  عبداهلل 

جدی  چالش های  گذشته  سال  یک  در  افغانستان 
داشتند اما توانستند با برنامه های مشخص، مخالفان 
مسلح دولت را از رسیدن به بسیاری از اهداف خود 

باز دارند.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بار 
دیگر بر اهمیت مبارزه همگانی علیه تروریسم تأکید 
کرد و گفت: افراطی گری...           ادامه صفحه 6
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درِك فوق العاده ضرورتي است تا در مواجهه با روزهاي تیره 
بتـوان ترس را حس كرد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دست والی در سقوط والیت
نماینده گان:  کندز معامله شده است!

کشورش  آماده گی  از  قزاقستان  خارجه  وزیر 
در  طالبان  تروریستی  گروه  با  مبارزه  راستای  در 

افغانستان خبر داد.
قزاقستان  خارجه  امور  وزیر  اف  ادریس  ایرالن 
وزرای  از  برخی  با  گفت وگو  و  دیدار  در  دیروز 
گفت:  »نیویارک«  در  منطقه  کشورهای  خارجه 
تروریستی  گروه  با  مبارزه  برای  قزاقستان  دولت 
طالبان در افغانستان همیشه...        ادامه صفحه 6

و  دولت  از  »نی«  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  اداره 
کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطالعات خواسته است که 

برای اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطالعات تالش کنند.
چند  هر  می گوید،  اداره  این  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
قانون حق دسترسی به اطالعات توشیح شده است، اما هنوز هم 
روزنامه نگاران به اطالعات الزم دسترسی ندارند و موانع برای 
اجرایی شدن این قانون وجود دارد....                ادامه صفحه 6

گفته  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف 
حمایت  داعش  گروه  از  منطقه  در  که  کسانی 

می کردند، حاال پشیمان شده اند.
که  نگفت  بی بی سی  با  مصاحبه  در  غنی  آقای 
افزود  اما  بودند،  کسانی  چه  داعش  حامیان 
مشخص کردن این که چه کسانی و چه زمانی به 
پشیمان شدند،  زمانی  کردند و چه  داعش کمک 

کار تاریخ دان ها است.
در  را  موضوع  این  افغانستان  جمهوری  رییس 
زمانی بیان می کند که گروه داعش حمالت خود 
را در شرق و شمال افغانستان علیه نیروهای امنیتی 

افغانستان آغاز کرده است.

او تاکید کرد که از آغاز فعالیت گروه داعش در 
بود:  کرده  تلقی  جدی  را  تهدید  این  افغانستان، 
»جلوگیری از آن )داعش( وظیفه ما است. ما آن 
را در آغاز تشخیص کرده بودیم. در ابتدا وقتی از 
این خطر صحبت کردیم، مردم فکر کردند که ما 

می خواهیم توجه دنیا را جلب کنیم.«
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  مانند  غنی  آقای 
پاکستان  موضع  شدن  مشخص  افغانستان  پیشین 

در قبال تروریسم را »موضوع اصلی« می داند.
او افزود: »حرف اصلی این است که پاکستان در 
برابر هراس افگنی و این که ]هراس افگنی[ از سوی 

که انجام می شود، موضع واحد داشته باشد.«

چه  این که  کردن  مشخص  می گوید  غنی  آقای 
کسانی و چه زمانی به داعش کمک کردند و چه 

زمانی پشیمان شدند، کار تاریخ دان ها است
رییس جمهوری افغانستان...         ادامه صفحه 6
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جنگ ها همواره هزینه های سنگینی داشته اند. 
اقتصادی،  کارشناسان  از  بسیاری  گفتۀ  به 
پدیدۀ  هیچ  می برد،  جنگ  که  را  هزینه هایی 
افزون  جنگ  است.  نبرده  جهان  در  دیگری 
به  می خواهد،  جانی  هزینه های  این که  بر 
هزینه های بزرِگ مالی هم نیاز دارد. کشورهای 
قدرتمند که پیشتاز در عرصۀ جنگ افزارسازی 
راه  در  را  دالر  میلیاردها  ساالنه  جهان اند،  در 
به  روزآمد  جنگ افزارهای  ایجاد  و  آزمایش 
مصرف می رسانند. بنا بر گزارش ها، هزینه های 
میلیارد   1462 رقم  به   2008 سال  در  نظامی 
سال  نسبت  به  رقم  این  که  بوده  رسیده  دالر 
2007، 4 درصد و به نسبت سال 1999،  45 
نظامی  هزینه های  است.  داشته  رشد  درصد 
ناخالص  رشد  درصد   2/4  ،  2008 سال 
تولیدات ملی را داشته است. آن چه از لحاظ 
اقتصادی حایز اهمیت است، این است که با 
تخصیص بیش از حد منابع اقتصادِی کمیاب 
اقتصادی  نظر  از  معموالً  که  نظامی  امور  به 
اقتصاد  تلقی می شوند،  جزِو مخارج غیرمولد 
روبه رو  توجهی  قابل  زیاِن  با  کشورها  این 
منابع  این  که  است  حالی  در  این  می شود. 
عظیم اقتصادی خود به خود باعث فقر و فاقه 
حال  در  کشورهای  در  عمومی  گرسنه گی  و 
توسعۀ جنوب می شود. بنابراین میان جنگ که 
منتج از مسابقۀ تسلیحاتی است و گرسنه گی، 
افزایش  دلیل  به  و  است  برقرار  چرخه  یک 
در  حاصله  ناامنی  جهانی،  وابسته گی های 
کشورهای جنوب قابل سرایت به کشورهای 

شمال نیز هست. 
برحسب آمارهایی در سال 1986، 500 میلیون 
میلیون   800 و  بدغذایی  دچار  جهان  در  نفر 
نفر در فقر مطلق به سر برده اند، در حالی که 
زیردریایی  یک  تولید  هزینۀ  سال  همان  در 
آموزشی23   بودجه های  مجموع  با  هسته یی 
کودک  160میلیون  با  توسعه،  حال  در  کشور 
توجه  با  است.  بوده  برابر  مکتب،  سنین  در 
جنگ ها  که  فهمید  می توان  آماری،  چنین  به 
بوده  برای بشریت  چه قدر هزینه بر و سنگین 

اند. 
گفته می شود که اگر هزینه های تسلیحاتی در 
راه رفاهِ انسان ها به مصرف برسد، دیگر هیچ 
انسانی از گرسنه گی و فقر در جهان نخواهد 
مکتب  ترک  به  مجبور  کودکی  هیچ  و  مرد 

افغانستان  مورد  در  مسأله  این  شد.  نخواهد 
و  درگیر جنگ  دهه  چهار  به  نزدیک  که  هم 
مصداق  است،  بوده  آن  از  ناشی  بحران های 
که  براین  افزون  افغانستان  جنگ های  دارد. 
ویرانی های  گرفت،  را  انسان  میلیون ها  جان 
جنگ  نیز  امروز  آورد.  بار  به  هم  را  بزرگی 
را طلب می کند،  بزرگی  افغانستان هزینه های 
در حالی که وضعیت اقتصادی کشور به شدت 

نابسامان است. 
جهان  کشورهای  معدود  از  شاید  افغانستان 
کمک های  به  کامل  وابسته گی  که  باشد 
میزان  همان  به  افغانستان  جنِگ  دارد.  جهانی 
دولت  دوِش  روی  را  کالنی  هزینه های  که 
آن  بین المللی  تمویل کننده گان  و  افغانستان 
نیز  مقابل  طرف  از  میزان  همان  به  گذاشته، 
در  مسایل  همین  به  توجه  با  می گیرد.  هزینه 
»بهای  بحث  رییس جمهوری  اخیر،  روزهای 

جنگ« را مطرح کرده است. 
یک  هزینۀ  که  می گوید  غنی  رییس جمهور 
و  ولسوالی  یک  آبادی  برای  جنگ  هفته 
آبادی یک والیت  برای  ماه جنگ  بهای یک 
افکار  برای  شاید  ارقام  این گونه  است.  کافی 
عمومی قابل توجه باشد، ولی از جانب دیگر 
اعتماد کرد  ارقامی  به چنین  چه گونه می توان 
سنجید.  را  آن ها  صحِت  دیگر  عبارت  به  یا 
که  می کند  تالش  همواره  غنی  رییس جمهور 
با ارایۀ ارقام و اعداد نشان دهد از اوضاع و 
احواِل کشور به خوبی آگاهی دارد و از جانب 
آماری  دانش  نوعی  به  متکی  او  فهم  دیگر، 

است. 
ارایۀ ارقام و اعداد در جهاِن امروز بسیار مهم 
است و آقای غنی مبرمیِت چنین مسأله یی را 
اعداد  و  ارقام  ارایۀ  مهم  اما  می داند.  به خوبی 
با  اعداد  و  ارقام  چنین  تثبیت  بل  نیست، 
می گویند  باشد.  می تواند  جامعه  واقعیت های 
مرکز  که  پرسیدند  نصرالدین  مال  از  روزی 
کند،  فکر  که  آن  بدون  او  کجاست.  زمین 
ایستاده ام.  در پاسخ گفت دقیقًا جایی که من 
پرسیدند چه گونه می توانیم باور کنیم که مرکز 
زمین دقیقًا زیر پای جناب عالی است. او هم 
در پاسخ گفت، اگر باور نمی کنید بیایید زمین 

را از جایی که من ایستاده ام متر کنید. 
چنین  به  بی شباهت  نیز  غنی  آقای  سخنان 
نیست  نخست  بارِ  این  البته  نیست.  استداللی 

که آقای غنی چنین ارقام و آماری ارایه می کند. 
معروف  اعداد  و  ارقام  ارایۀ  در  غنی  آقای 
میان  در  توانسته  هم  دلیل  همین  به  و  است 
رقبای خود پیشی گیرد. او در زمان مبارزات 
نیز در مورد مسایل مختلِف کشور  انتخاباتی 
ارایۀ چنین ارقام و اعدادی می پرداخت و  به 
نشان می داد که مسایل کشور را به خوبی »متر« 
کرده است. متر کردن های این چنینی، می تواند 

زیان هایی را متوجه کشور سازد. 
 آمار و ارقام در مورد مسایِل یک کشور بسیار 
بهبود  جهت  در  می توانند  و  دارند  اهمیت 
این جاست که  اما مهم  وضعیت مدد رسانند؛ 
چنین ارقام و آماری بر پایه های علمی و دقیق 
باشند. وقتی یک نهاد تحقیقی آمار و  استوار 
ارقام ارایه می کند، منابع و نوع آمارگیرِی خود 
هزگر  غنی  آقای  ولی  می دهد؛  نشان  هم  را 
را  خود  داشتۀ  دست  ارقام  و  آمار  که  نگفته 
ایشان  شاید  است.   آورده  دست  به  چه گونه 
این ارقام و آمار را در خواب دیده باشند و از 
سوی هیچ مرکز و نهاد علمی و تحقیقی ارایه 

نشده باشند. 
بحث »بهای جنگ« بسیار مهم است و واقعًا 
باید فهمید که یک روز جنگ افغانستان با چه 
بر  باید  آمار  این  اما  می گیرد؛  صورت  بهایی 
انجام گیرد.  بنیادهای علمی و جامعه شناسانه 
را  جامعه  اعداد،  و  ارقام  گفتن  با  نمی توان 
بیشتر  دیگران  از  که  داد  نشان  و  کرد  مجاب 
با  که  دارد  ارزش  زمانی  ما  فهِم  می فهمیم. 
به دست  تجربه  راه  و  علمی  آزمایش های 
»هوایی«  می تواند  کسی  هر  ورنه  باشد،  آمده 
چیزهایی را مطرح کند و جامعه را به حیرت 

اندازد. 
جنگ  درگیر  که  است  دهه  چهار  افغانستان 
یک  آبادی  جنگ  ماه  یک  بهای  اگر  و  است 
دست  از  را  والیات  چه قدر  ما  باشد،  والیت 
داده ایم. باز از سوی دیگر، آبادی از چه نوع و 
در چه سطحی؟ آقای غنی وقتی می گوید که 
بهای یک ماه جنگ آبادی یک والیت است، 
میزانی است و  به چه  بازسازی  آبادی و  این 
منظور ایشان از یک والیت چیست؟ چون در 
افغانستان والیات، همسان و یک دست نیستند 
و به همان میزان، سطح آبادی و رفاه در آن ها 

نیز یک دست و همسان بوده نمی تواند. 
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احمـد عمران

بهای جنگ چه قدر است؟
نقدی بر آمار »هواییِ« آقای غنی دربارۀ هزینۀ جنگ در کشور

 

سقوط قندوز توسط طالبان، نشان می دهد که دست هایی پشت 
پرده  در جنِگ قندوز و تسلیم کردِن این والیت به طالبان نقش 
اصلی ایفا کرده اند و این دست ها، دست های بیرونی نه، بلکه 

دست های داخلی اند!
به  وابسته  سیاست مداراِن  سیاست بازی  قندوز،  جنگ  در 
بودِن  اول را می زند و مشکوک  پاکستان در حکومت حرِف 

والی و بی کاره گِی مسووالن امنیتی حرِف دوم را. 
واضح است که قدرت نمایی گروه تروریستِی طالبان در تهاجم 
باالی مرکِز والیت قندوز بیش از هر چیِز دیگر نمایانگِر فکر 
حکومِت  سیاست مداران  قومِی  نگاه  و  امنیتی  مدیران  کوتاه 

ماست.
سال ها اتکا به دسته جات مسلِح قومی تحت عناویِن مختلف 
مانند اربکی و پولیِس محلی، جز طالب سازی و تقویت آن، چیز 
دیگری نبود و اکنون می بینیم در همان مناطقی طالبان وحشت 
می آفرینند که یک گروهِ خاص در آن منطقه ها سکونت دارد و 
از امکاناِت وافر مثل پولیس محلی و پاسگاه های امنیتِی خیالی 
و غیرخیالی نیز بهره مند است. اما این گروه و دسته جات که 
در  مقاومتی  هیچ  نه تنها  است،  قومی  مسایل  دغدغۀشان  تنها 
برابر طالبان نمی کنند، که خانه های خویش را پناهگاه طالبان 

می سازند. 
بارزترین نمونۀ همکاری حکومت با طالبان را یک ماه پیش در 
والیت بغالن دیدیم که منطقۀ دند غوری را رسمًا به طالبان 
تحویل دادند. این دست کارها که در واقع اهدای پایگاه دایمی 
از یک قوم  نامِ حمایت  به شبکه های هراس افکن است، زیر 

صورت می گیرد و ریشۀ اساسِی ناامنی های شمال است. 
قوی می شود،  طالبان  برابِر  در  در یک والیت  وقتی جبهه یی 
ناگهان ارگ ریاست جمهوری یا یک مقام دیگر، مانع اقدامات 
با  که  آن هایی  بی جایِی  شکایت های  و  می شود  جبهه  بیشتِر 
طالبان همدست اند، سبب فرا خواندن جنرال دوستم به کابل 
می  گردد.  بغالن  در  پولیس  بیشتِر  اقدامات  مانع  یا  و  می شود 
همچنین بارها دیده شده است که پولیس و ارتش ملِی ما در 
مواقِع حساِس نبرد در برابر طالبان، با کمبود آذوقه و مهمات 
ساخته  اسیر  دشمن  دسِت  به  حتا  چنان که  می شوند،  مواجه 

می شوند. 
حکومت،  در  که  شخصیت هایی  که  است  این  مردم  انتظار 
شورای امنیت ملی و نهادهای نظامی و امنیتی حضور دارند، 
بگیرند و  را جدی  قندوز  به ویژه  و  در شمال  اخیر  تحوالت 

برای مهار آن، شدِت عمل و سرعت به خرج دهند.
 امروز واضح شده است که آنانی در ناامن شدِن والیت های 
شماِل کشور نقش دارند که بیشترین استفاده را از آب و خاِک 
این والیت ها می برند؛ مثاًل در قندوز کسانی این والیِت باستانی 
را در کامِ طالبان قرار داده اند که خود بیشترین منابِع زراعتی 
و زنده گی را در اختیار دارند. این عده نه تنها در برابر طالب 
نمی جنگند، بلکه از آن ها پذیرایی می کنند و از قدرت نظامی 
طالبان در برابِر دیگر هم والیتی های شان استفاده می کنند. معلوم 
نیست که حِس کشورداری، ناموس داری و حرمت گزاری به 
نان و نمِک مشترِک آنان کجاست و چرا حاضر نیستند که در 

برابر مزدوران استخباراِت پاکستان مقاومت کنند!
بسیار واضح است که قوم پرستی و حمایت های پنهانِی افراد 
سقوط  و  شمال  در  ناامنی  سبب  طالبان،  از  دولت  بلندپایۀ 
برابر  در  که  همان هایی  قوم پرستِی  است؛  شده  کندز  شهر 
طالب ستیزِی استاد عطا محمد نور و جنرال دوستم در شمال 
تبلیغات دروغین به راه می انداختند و یا سربازاِن دلیِر ارتش و 

پولیِس ما را متهم به اعماِل خالف و مجرمانه می کردند. 
یک  کشور،  شمال  دروازۀ  عنوان  به  قندوز  که  نیست  شکی 
شمار  به  پاکستان  و  طالب  و  داعش  برای  استراتژیک  نقطۀ 
می آید و اگر جبهۀ طالبان در این والیت شکسته و سرکوب 
دیگِر  والیت های  و  شهرها  سقوط  زمینه سازِ  می تواند  نشود، 

شمال قرار گیرد.
این  باید  ملی  وحدت  حکومت  و  ریاست جمهوری  ارگ 
و  قومی  ترِک سیاسِت  با  و  کنند  را درک  وضعیِت خطرناک 
طالبان  علیه  و سراسری  مردمی  بسیج  به  طالبان،  با  مماشات 
و تروریستاِن مزدور همت گمارند. مسلمًا طالبان، مزدورند و 

مزدور نیز به هیچ قوم و آیینی وفادار نیست. 

کنـدز؛
بزنگاه تاریخِی دولت وحدت ملی
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تلفات ملکی در افغانستان در نیمه اول سال جاری میالدی 
به باالترین رکورد خود رسید. رهبران حکومت وعده داده 
عواملی  چه  کنند.  حفاظت  افغانستان  مردم  از  که  بودند 
باعث شد که تلفات ملکی در ابتدای کار حکومت جدید 

به رکورد باال برسد؟
در  انتحاری  یک حمله  گذشته  شام  مورد  ترین  تازه  در 
جریان بازی کریکیت در پکتیکا دست کم 9 کشته و بیش 
افراد  کشته شدگان  همه  گذاشت.  برجای  50 زخمی  از 
اند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنامه وزارت  ملکی 
مقامات  انتحاری  مهاجم  هدف  که  است  نوشته  داخله 
محلی بودند که بازی را تماشا می کردند. در گذشته نیز 
انتحاری در جریان بازی والیبال در همین والیت  حمله 

دست کم 50 غیرنظامی را کشت.
به گزارش دویچه وله، همواره غیرنظامیان بیشترین تلفات 
اند.  متحمل شده  افغانستان  در  منازعات مسلحانه  در  را 
در نزدیک به یک و نیم دهه اخیر همه ساله هزاران فرد 
ملکی در این کشور کشته، زخمی و یا بی خانمان شده 
اند. سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش گفته است که 
نسبت   2015 سال  اول  ماه  شش  در  غیرنظامیان  تلفات 
افزایش  قبلش یک درصد  به همین مدت زمان در سال 

یافته است.
در  مدت  این  در  گزارش  این  در  شده  ارائه  آمار  بنابر 
مجموع 4921 غیرنظامی افغان کشته و زخمی شده اند. به 
اساس این گزارش این میزان تلفات افراد ملکی »باالترین 
این میان 1592 فرد  از  نیمه اول سال« است.  رکورد در 

ملکی کشته و 3329 تن دیگر زخمی شده اند.
افزایش تلفات زنان و کودکان

این است که در  این گزارش  کننده در  نگران  اما بخش 
درصد   13 کودکان  تلفات  در  و  درصد   23 زنان  تلفات 
افزایش به میان آمده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش 
سال 2015 خود نوشته است: »پس از توافق اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل به تاریخ 21 سپتمبر 2014، تاخیر در روند 
انتقال سیاسی وضعیت این کشور را بحرانی کرده و نقض 

حقوق بشر را بیشتر ساخت«.
تلفات زنان 23 درصد افزایش یافته است.

که شورشیان  است  آمده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  در 

مسلح مخالف دولت مسئول به میان آمدن 70 درصد از 
مجموع تلفات غیرنظامیان در این مدت زمان هستند. 90 
درصد تلفات در نتیجه درگیری های زمینی، انفجارها و 

حمالت انتحاری شورشیان به میان آمده است.
خاک شاه یکی از باشندگان کابل است که پسر 13 ساله 
اش را در نتیجه یک حمله انتحاری طالبان در پایتخت از 
دست داده است. او می گوید حسیب اهلل پسرش صنف 
ششم مکتب بود: »دوازدهم ماه رمضان بود. پسرم در خانه 
کنارم ایستاده بود. ما در خانه کار می کردیم و او من را 
کمک می کرد. در خیابان روبروی خانه مان در منطقه بی 
از شدت صدای  انتحاری شد و پسرکم  بی مهرو حمله 

انفجار و ترس سکته کرد و ُمرد.«
از زمانی که حکومت وحدت ملی  خاک شاه می گوید 
روی کار آمده حمالت در کابل بیشتر شده و انسان های 
زیادی مثل پسر او کشته شده اند. او با انتقاد از حکومت 
وحدت ملی افزود: »من خواسته ام از دولت این است که 
جلو این حمالت را بگیرد. مردم تا چی وقت در خون 
خود بغلتند. هر روز مردم بی پدر، بی مادر و بی فرزند 
می شوند. حاال که پسرم شهید شده اگر تمام دنیا از من 

باشد آن را چه کنم.«

نتیجه  در  غیرنظامیان  تلفات  از  درصد   16 میان  این  در 
است  آمده  میان  به  دولت  نیروهای حامی  های  عملیات 
که 60 درصد افزایش را نشان می دهد. حوریه مصدق، 
پژوهشگر سازمان عفو بین الملل می گوید کشمکش های 
سیاسی بر سر تقسیم قدرت میان محمد اشرف غنی رئیس 
جمهور و عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی حکومت وحدت 

ملی باعث شد که کابینه با تاخیر زیاد معرفی شود.
تاخیر در تشکیل کابینه

تامین  در  که  کلیدی  های  وزارتخانه  وی  گفته  به 
سیاسی  بحران  و  ماندند  وزیر  بدون  دارند  نقش  امنیت 
شان  بهاری  عملیات  آغاز  با  تا  داد  روحیه  شورشیان  به 
تغییر  به چالش بکشند: »مسئله دیگر  را  امنیتی  نیروهای 
استراتژیک در حمالت طالبان است. قبال تمرکز حمالت 
آغاز سال  از  اما  بود.  افغانستان  در شرق و جنوب  شان 
2015 طالبان بیشترین حمالت شان را در شمال افغانستان 
انجام داده اند که این خودش باعث شد تلفات ملکی باال 

برود«.
به  حمله  بر  طالبان  تمرکز  به  همچنان  مصدق  خانم 
تاسیسات نظامی و غیرنظامی در مراکز شهرها اشاره می 
کند و می گوید حمالت بزرگ و گسترده این گروه بر 

پایتخت این مسئله را به وضوح بیان می کند. در جانب 
 2014 سال  پایان  در  ناتو  جنگی  نیروهای  خروج  دیگر 
»دولت  یا  داعش  تروریستی  گروه  ظهور  افغانستان،  از 
اسالمی« در این کشور، سرازیر شدن تروریستان خارجی 
به افغانستان و تیرگی روابط دیپلوماتیک بین افغانستان و 
پاکستان مسائل دیگری هستند که این پژوهشگر سازمان 
تلفات  افزایش  عامل  عنوان  به  آنان  به  الملل  بین  عفو 

غیرنظامیان اشاره می کند.
مقامات افغانستان در مورد فعالیت های گروه تروریستی 
داعش می گویند این گروه در حال سربازگیری است و 
تنها در والیت شرقی ننگرهار و والیت غربی فراه فعالیت 

جنگی داشته و با گروه طالبان نیز درگیر شده است.
گمانه زنی هایی هم وجود دارد که گروه طالبان مسئولیت 
در  داعش  جنگجویان  توسط  که  را  حمالتی  از  برخی 
افغانستان انجام می شود به خاطر قوی تر کردن تبلیغاتش 
به عهده می گیرد. حوریه مصدق می گوید: »البته ما کدام 
اسنادی نداریم که بگوییم گروه طالبان حمالت داعش را 
به عهده می گیرد. تنها گروه داعش و طالبان نیست، بلکه 
از زمانی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده است 
در آرایش جنگ تغییراتی به میان آمده است. مثال گروه 
های ملیشه طرفدار دولت روی کار آمده اند که به خاطر 
به  باعث  الزم  های  آموزش  و  نظامی  تخصص  نداشتن 

میان آمدن تلفات ملکی می شوند.«
نهایت  که  اند  گفته  همواره  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
غیرنظامیان  تلفات  از  که  کرد  خواهند  را  خود  تالش 
جلوگیری شود. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت 
دفاع می گوید شورشیان از خانه های مردم به عنوان سپر 
دفاعی استفاده می کنند و رعایت حفظ جان افراد ملکی 
با کندی  باعث شده است تا عملیات ها در اکثر اوقات 
پیش برود: »پالیسی ما این است که باید در عملیات ها 
صورت  تلفات  که  چیزی  نرسد.  آسیب  ملکی  مردم  به 
می گیرد از طرف مخالفان است که انتحار و انفجار می 
اگر  نیروها که حتی  به تمام  امر است  ما  از طرف  کنند. 
افراد ملکی  نباید به  به قیمت سرشان هم تمام می شود 

تلفات وارد شود.«
در این میان افزایش تلفات ملکی در شش ماه اول سال 
جاری و از زمان آغاز به کار حکومت وحدت ملی برای 
نیکوالس  است.  کننده  نگران  المللی  بین  های  سازمان 
هیسم، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در نشست اخیر 
شورای امنیت این سازمان هم به این موضوع اشاره کرد 
و از طرف های درگیر یک بار دیگر خواست غیرنظامیان 

را هدف قرار ندهند.
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اعضای هیات اداری مجلس به شدت از غیر حاضری 
نمایندگان شکایت دارند و می گویند که به همین 
دلیل یک آجندا در سه جلسه مجلس آورده شده؛ اما 

در مورد آن تصمیم گرفته نشده است.
کشور  با  زندانیان  تبادله  و  امنیتی  نامه  تفاهم  دو 
امارات و یک تفاهم نامه کمک تسلیحاتی با کشور 
چین در آجندای امروز مجلس نمایندگان گرفته شده 
این  دلیل عدم نصاب، مجلس در مورد  به  اما  بود؛ 

تفاهم نامه ها تصمیمی گرفته نتوانست.
با  نمایندگان  مجلس  منشی  انعامی  عبدالرووف 
ناراحتی تمام گفت: » یک آجندا )آجندای امروزی( 
شده؛  آورده  مجلس  داخل  به  متواتر  جلسه  سه  در 
موردش  در  نمایندگان  حاضری  غیر  نسبت  ولی 

تصمیم گرفته نشده است«.
حاضری  غیر  که  نمایندگانی  افزود:  ابراهیمی  آقای 
می کنند نه تنها در حق موکلین شان ظلم می کنند؛ 
بلکه در حق نمایندگان دیگر که به مجلس می آیند 
و نسبت عدم نصاب کاری انجام داده نمی توانند نیز 

ظلم می کنند.
منشی مجلس خاطر نشان کرد: » پس از این تصمیم 
نمایندگانی را که 21 روز غیر حاضری  ایم؛  گرفته 
متواتر دارند؛ حداقل به مردم اعالم کنیم تا دیگر به 

آنان اعتماد نکرده رای ندهند«.
نمایندگان،  از  شماری  حاضری  غیر  وی؛  گفته  به 
حضور نمایندگان دیگر را نیز بی تاثیر ساخته است.
از سویی هم؛ برخی وکال هیات اداری مجلس را به 

ضعف مدیریتی متهم می کنند.
محمد عبده گفت: مجلس تاهنوز فهرست نمایندگان 
انظباتی  تدابیر  هم  و  نکرده  اعالم  را  حاضر  غیر 
مندرج اصول وظایف داخلی را نسبت به هیچ کدام 

از نمایندگان غیر حاضر عملی نکرده است.
به  تنها  گفت:  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف 
رییس نمی شود؛ باید همه اعضا نسبت به حضور در 

مجلس احساس مسوولیت کنند.
در  نمایندگان  کمرنگ  حضور  که  پذیرد  می  او 
نتواند  مجلس  تا  شده  سبب  عمومی  جلسات 
صالحیت های خود را در قبال حکومت اعمال کند.
و  عمومی  جلسات  در  نمایندگان  حاضری  غیر 
کمیسیون ها از مشکالت مجلس در 6 سال گذشته 

بوده است که اخیرا بیشتر شده است.
اصول وظایف داخلی مجلس در مورد غیر حاضری 
این  اما  کرده؛  وضع  را  انظباتی  تدابیر  نمایندگان، 

تدابیر تاهنوز عملی نشده است.

تلفات غیرنظامیان رکورد زد

هیأت اداری مجلس نمایندگان:

وکالی غیرحاضر باید به مردم معرفی شوند!
حسن روحانی به داکتر عبداهلل:

مبارزه با مواد مخدر را تشدید ببخشید
دیده بان حقوق بشر:

افغانستان روند مشارکت زنان در مذاکرات 

صلح را فراهم سازد

رییس جمهوری ایران در دیدار 
وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
جدی  مبارزۀ  خواستار  ملی، 
و  قاچاق  با  افغانسان  دولت 

تولید مواد مخدر شده است. 
ریاست  خبرنامۀ  براساس 
جمهوری ایران، حسن روحانی 
یار  همواره  ایران  که  که  گفته 
است  افغانستان  مردم  و  دولت 
و توسعه و امنیت همسایگان و 
از جمله افغانستان را توسعه و 

امنیت خود می داند.
امنیت  تحکیم  گفت:  او 
روند  تقویت  باعث  افغانستان 
و  می شود  کشور  این  توسعه 
راستا  این  در  باید  تالش ها 

متمرکز شود.
روحانی افزود: با جنگ و کشتار 
نخواهد  نتیجه  به  هیچ گروهی 
راه  بتوان  واقعا  اگر  و  رسید 
گروهها  برخی  که  یافت  حلی 
برای  اسلحه را زمین بگذارند، 

توسعه افغانستان خوب است.
 رییس جمهوری ایران همچنان 
باید  افغانستان  دولت  گفت: 
مبارزه  برای  را  خود  اقدامات 
مخدر  مواد  تولید  و  کشت  با 

تشدید کند.
اتصال  همچنین  روحانی  دکتر 
راه آهن ایران به هرات را باعث 
دو  همکاریهای  سطح  تقویت 

کشور دانست.
دیدار  این  در  نیز  داکتر عبداهلل 
وضعیت  از  معلومات  ارایه  با 
افغانستان، از حمایت جمهوری 
اسالمی ایران از دولت و ملت 
دوره  در  ویژه  به  افغانستان 
و  کرد  تشکر  کشور  بازسازی 
دوستی  و  برادری  ایران  گفت: 
خود را در قبال دولت و ملت 
افغانستان در همه شرایط ثابت 

کرده است.

اعالم  گزارشی  طی  بشر  حقوق  دیده بان 
حکومت  صلح  گفت وگوهای  در  زنان  کرد: 
پررنگ داشته  باید حضور  با طالبان  افغانستان 

باشند.
توقف مذاکرات صلح به دلیل انتشار خبر مرگ 
مالعمر رهبر گروه طالبان، روابط بین پاکستان 
فرصتی  البته  و  کرد  متشنج  را  افغانستان  و 
تا  آورد  وجود  به  ملی  وحدت  دولت  برای 
در  زنان  دخالت  بر  مبنی  خود  دغدغه های  به 

مذاکرات صلح، تحقق بخشد.
دیده بان حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 
خواست  ملی  وحدت  دولت  از  گزارشی  طی 
را  مذاکرات صلح  در  زنان  مشارکت  زمینه  تا 

فراهم سازند.
خارجی  حامیان  است:  آمده  گزارش  این  در 
باید به حکومت وحدت ملی فشار  افغانستان 
مذاکرات  در  زنان  کامل  دخالت  با  تا  بیاورند 
صلح با طالبان و نیز دیگر گروه ها، حقوق آنها 

را بهبود بخشند.
در  زن  حقوق  فعاالن  گزارش،  این  بنابر 
امنیت  شورای  قطعنامه  به  استناد  با  افغانستان 
سازمان ملل در سال 1325 در خصوص زنان، 
تقاضا  ملی  وحدت  دولت  از  امنیت  و  صلح 
دارند تا در هرگونه مذاکرات صلحی مشارکت 

کامل داشته باشند.
پیش از این نیز شبکه زنان افغانستان خواستار 
مذاکرات  دوم  دور  در  زنان  گسترده  حضور 

صلح شد.
افغانستان زنان  آنها معتقدند، جنگ جاری در 
را نسبت به مردان بیشتر متضرر ساخته و آنان 
تالش  صلح  تامین  برای  مردان  با  مقایسه  در 

بیشتری را انجام می دهند.
در  که  دادند  اطمینان  شبکه  این  اعضای 
مذاکرات صلح با طالبان نقش مهم و سازنده ای 
را ایفا خواهند کرد و خواهند کوشید تا صلح 

و ثبات در افغانستان تامین گردد.
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عبداللطیف پدرام
بخش سوم و پایانی

به هویت های ملی و هویت های قومی برخورد  من نسبت 
ذات گرایانه ندارم. هویت ملی اساسًا مدرن است و نه ازلی. 
وفاداری و هویت یابی های پیشامدرن قومی و منطقه یی بودند. 
آرام آرام در زیر سقف سیاسی دولت ملی گنجانیده شده اند. 
شکل گیری فرهنگ ملی به خلق فرهنگ یک پارچه از طریق 
سراسر  به  گویش  یک  یا  زبان  تعمیم  علمی،  آموزش های 
یعنی  است؛  گفتمان  یک  ملی  فرهنگ  کمک  کرد.  کشور 
شیوه یی از ساختن معانی که هم  بر اعمال مان و هم درک 
از خودمان تأثیر دارد و آن را سازمان می دهد. فرهنگ های 
»ملت«  دربارۀ  معنایی  تولید  وسیلۀ  به  را  هویت هایی  ملی 
می سازند. چیزهایی که ما به آن هویت یابی می کنیم،  شامل 
داستان هایی  اند که دربارۀ ملت گفته می شوند. خاطراتی که 
دوران کنونی ملت را به گذشته اش وصل می کند. تصاویری 
که یک ملت را می سازند. این همان چیزی است که آن را 
بندیکت اندرسون آن را جوامع خیالی می نامد. فعل انفعال 
در  نیز  آن  ها  است.  گونه  همین  محلی  هویت های  در  هم 
هویت  به  را  خود  که  دارند  خرده فرهنگ ها یی  خود  داخل 
کالن تر قومی - محلی متصل می سازند. حتا وقتی زیر سقف 
»ملت بزرگ« یا »دولت ملی« قرار می گیرند، باز ویژه گی های 
خودرا حفظ می کنند و خود را تعریف می نمایند. اگر دولت 
شود،  فروپاشی  و  ورشکسته گی  دچار  دلیلی  هر  به  ملی 
باقی می مانند. هویت  استند که  هویت ها و ُخرده هویت ها  
ملی یک واقعیت اجتماعی است، هویت قومی و محلی هم 
آداب،  برتابندۀ  هویت ها  این  است.  اجتماعی  واقعیت  یک 
ویژۀ  پیروزی های  و  شکست ها  اساطیر،  فرهنگ،  رسوم، 

خویش اند.
هم  »بی زمانی«  نوعی  دسِت  در  یا  و  گرفتار  هویت ها  این 
استند. شامل مرور زمان می شوند، دگرگونی می پذیرند؛ اما 
نابود نمی شوند و فراخور اعصار و زمانه ها خود را تعریف 
می کنند، نو می سازند تا ادامه پیدا کنند. حاال اگر قوم و ملتی 
بخواهد با استفاده از زور آن ها در خود حل کند، مقاومت 
آلمان«   – جرمن  خالص  »ملت  نازی ها  ادعای  می کنند. 

جزیری  نژاد  کند.  تحمیل  را  خود  و  شود  موفق  نتوانست 
چه  و  استعماری  کشورگشایی  تجربۀ  در  چه  )انگلیس ها( 
را  دیگر  نتوانست هویت های  داخلی جزیزه یی،  سلطه گری 
نابود کند؛ هرچند ملت خود را ساخت. همۀ عناصری که 
یک هویت را می سازند، برای بقا و استمرار آن کار می کنند. 
اشغال گران  علیه  بلوچ ها  خلق  قهرمان   hamlیا  Hamal
مقاومت  روح  هنوز  رزمیدند،  ایران  دریاهای  در  دانمارکی 

در آن خلق می دمید.
»به همسرم بگویید« 

رخت خواب آماده نکند
Hamal گرفتار یا درگیر جنگ نامعلوم است.
شاید تخت خواب من در عمق دریاها باشد. 

 )از حماسه های خلق بلوچ(
وایکنگ ها  دوران  روایات  و  افسانه های  هنوز  سویدی ها 
سویدها  سرزمین  و  ملت  چه گونه  اند.  نکرده  فراموش  را 
فرهنگ های  از  مدرن  ملت های  از  »بسیاری  گرفت؟  شکل 
مجزایی تشکیل شده اند که تنها از طریق سرکوب خشن و 
طوالنی یک پارچه شده اند. انگلیس ها، سلتیک ها، رومن ها، 
گرد  بریتانیا  ملت  عنوان  تحت  را  نرمن ها  و  وایکنگ ها 
آورده است. در واقع هر فرهنگ که مسلط شود، سعی دارد 
رسوم، زبان و سنت های دیگر فرهنگ ها را در تحت انقیاد 
آن ها  بر  یک پارچه  فرهنگی  هژمونی  یک  و  درآورد  خود 
فرهنگ   – انگلیسی  موثر  هژمونی  همان  این  کند.  تحمیل 
جنوبی محور است که خودش را به عنوان فرهنگ انگلیسی 
فرهنگ های  دیگر  ایرلند و همچنان  ولز،  اسکاتلندی،  ذاتی 
اجتماعی،  طبقات  از  همیشه  ملت  می دهد.  نشان  ناحیه یی 
جنسیت و گروه های قومی متفاوتی تشکیل شده است. در 
حالی که فرهنگ ملی همیشه سعی دارد این تمایزات را در 
تحت عنوان عضویت مشترک در خانۀ ملت یک پارچه کند.

کالسیک  و  زورگویی  )عصر  خاص  دورۀ  در   انگلیسی ها 
و  اقوام  و  بخشند  تحقق  را  سلطه  این  توانستند  استعمار( 
هویت های دیگری را به زور سرکوب کنند و ملت و دولت 
نیست، زماِن  آن زمان  اما قرن 21 دیگر  بسازند.  را  بریتانیا 
 – قومی  مختلف  افغانستان عصبیت های  در  است.  دیگری 
هویتی )عصبیت به قول ابن خلدون( درحال مبارزه برای بقا 
و یا احیانًا اعمال سلطۀیک جانبۀ خویش اند. هر قوم وهویت 
در میدان این مبارزه همۀ توانایی ها از جمله عناصر درخشان 
گذشتۀ خود را به یاری می طلبد. بنابراین، طبیعی است که 
یک تاجک فارسی زبان خراسانی از عظمت خراسان، رستم، 
برای  و  نماید  یادآوری  نمادها  و  نام ها  و...  بابک  سهراب، 
مبارزۀ کنونی از آن قدرت ها و روح ها و معنویت استمداد 
نیز همین کار را  افغانستان  اقوام دیگر در  کند. هویت ها و 
انجام می دهند، این مبارزه هنوز به ارتفاع یا اجماع نرسیده 
چون  نباشیم،  یکدیگر  حذف  فکر  در  می باید  پس  است. 
عادالنه  راه  که  است  بهتر  است.  محال  تقریبًا  ما  زمانۀ  در 
و همزیستی را بیابیم، نظام سیاسی آن را بسازیم و آن نظام 
عین  این  بسازیم.  قانون مند  و  کنیم  تعریف  قانون  در  را 

ارزش های مدرنیته است. عین ارزش های جمهوری است.
بربر  »مردمان  کردن  متمدن  بهانۀ  به  زمانی  غربی ها، 
بشر و  نیولیبرالیسم، حوق  نام  اکنون تحت  و  -عقب مانده« 
دموکراسی و مدرنیته سعی کرده اند و سعی می کنند هژمونی 
اعمال  را  خود  -اقتصادی  نظامی  هژمونی  بُعد  و  فرهنگی 
کنند. تفاوت به طور قطعی وجود دارد، اما غرب می خواهد 
از طریق اعمال صور گونه گون سلطه و استیالی فرهنگی، 
آن ها را به انقیاد بکشد و ظاهراً یک پارچه نماید. ابزارهای 
گوناگون هم در اختیار دارند. فرهنگ، زبان، تکنالوژی و... . 
آلمان در زمان رایش سوم، می خواست همه را حول برتری 
و اصالت نژاد جرمن، یک پارچه کند یا حل کند. اما در قرن 
حاضر این که قدرتی، دولتی و گروهی بخواهد هویت های 
ملی را بر اساس »نژاد« شکل بدهد، افسانه بیش نیست، عبث 
و باطل است. مفهوم نژاد در زمانۀ ما هیچ گونه بنیاد علمی، 
منطقی، پذیرش معنایی و بنیان شناختی یا معقولیت، مقبولیت 

و مشروعیِت فلسفی ندارد. 
در جهانی که ما زنده گی می کنیم، عناصر و عواملی وجود 
دارند که هویت ملی و فرهنگ ملیرا در منگنه قرار می دهند 
و بعضًا تضعیف می کنند. جهانی شدن، فرایند رو به گسترش 
بین المللی، بازارهای مالی و پول جهانی، نمادهای حقوقی و 

کنوانسیون هااثرگذارند.
این فنون ها را نمی توانیم انکار کنیم. سوال اساسی این است 
که آیا ضرورت داریم یک منصف یا ناظر بین المللی، منهای 
سازمان ملل و شورای امنیت که در اختیار قدرت های بزرگ 
پاسخ  کنیم؟  ایجاد  نمی گذارند،  وقعی  دیگران  به  و  استند 
من مثبت است. در مورد، من با »سمیرا مین« و »هابرماس« 
موافق استم. ما به یک جامعۀ مدنی – جهانی نیاز داریم که 
رابطۀ میان کشورهای قوی و ضعیف را عادالنه و منصفانه 
و اخالقی تنظیم و تعریف کند. همه چیز در اختیار شورای 
»امنیت« نباشد. به یک نهاد جهانی که این شورا را کنترول 
و  ملل  سازمان  داریم.  نیاز  باشد،  آن  تصامیم  ناظر  و  کند 

شورای امنیت با ید از نو دوباره تعریف شوند.
یا  جهانی شده  و  مدرن  در عصر  که  است  شایع  بحث  این 
جهانی سازی متکبرانۀ امپریالیستی دولت - ملت ها تضعیف 
تضعیف شده گی«   »این  که  است  این  من  پرسش  اند.  شده 
یک جانبه است، دوجانبه یا چندجانبه؟  آیا دولت امریکا هم 
اجازه  امریکا  آیا  است؟  فرایند تضعیف شده  این  مسیر  در 
به  را  آدم کش  و  تروریست  امریکایی  سرباز  یک  می دهد 
بخواهیم  امریکا  از  می توانیم  آیا  بسپاریم؟  الهه  دادگستری 
»دیک چنی« و »کالین پاول« را به دیوان کیفری روم تحویل 
بدهند؟ به فرض که خواستیم علمی است؟اگر بن الدن، به 

فرض تحت حمایت امریکا، در واشنگتن یا تگزاس مخفی 
امریکا  اجازه داشت بدون مجوز  پاکستان  بود، دولت  شده 
به آن جا حمله کند؟ کدام دولت و ملت ها تضعیف شده اند؟ 
جهان سومی ها، کشورهای »پرفریک« یا انگلستان، فرانسه، 
آلمان و امریکا؟ تضیف دولت و ملت ها تا اکنون پدیده یی 

یک جانبه است. این داد و ستدها عادالنه نیستند. 
آن هیبت و  – ملت ها، دولت های دیگر  با تضعیف دولت 
مناسبات، چه  روابط  فرایند  ندارند.  مردم  نزد  در  را  شکوه 
در امور فرهنگی، چه اجتماعی و اقتصادی چنان است که 
از  هرچیز  به ساده گی  نمی شود.  اعمال  آن  بر  الزمه  کنترول 
هر مرزی عبور می کند. اما در عین حال، هویت های ملی و 
به دولت ملی، خودرا جمع و جور می کنند.  قومی بی پروا 
به زبان دیگر که در عین آن که تمایل به فراتر رفتن از خود 
و به سوی جهانی شدن وجود دارد، تمایل به محدود شدن 
و  جریان  این  یعنی  است.  رویت  قابل  نیز  شدن  محلی  و 
حرکت نیز وجود دارد. »برهم ریزی و فروپاشی هویت های 
متمرکز و بسته به فرهنگ ملی تأثیر تکثیرآفرینی بر هویت ها 
می گذارد؛ چرا که انواعی از امکان ها و وضعیت های جدید 
هویت یابی تولید و هویت ها را سیال تر، متکثرتر و متنوع تر 

می کند. 
تقویت  و  ملی  هویت  تضعیف  شدن،  جهانی  تأثیر 
ملت   - دولت  سطح  از  فروتر  و  فراتر  هویت یابی های 
درون  در  شهروندی  و  قانونی  حقوق  که  هرچند  است. 
دولت – ملت وجود دارد. اما هویت های ملی، ناحیه یی و 
اجتماعی بسیار بااهمیت شده اند و ورای سطح فرهنگ ملی، 
هویت یابی جهانی شروع به جابه جایی کرده است و گاهی 

اوقات هویت ها را تحت تأثیر می گذارد. 
کاالیی  و  نمادین  امر  یک  هم چون  فرامدرن،  فرهنگ 
ارزش های خودرا در سراسر جهان ساری و جاری می سازد 
مشابهت(  )نه  »تفاوت«  ایجاد  و  مصرف گرایی  طریق  به  و 
هویت مشترک را بین ملت ها القا می کند و ترویج می نماید. 
بنا بر این، مشکل بتوان هویت های فرهنگی ملی ومنطقه یی 
انترنت، شبکه های  را صد درصد بی کم وکاست حفظ کرد. 
مجازی، رادیو و تلویزیون این امکان را فراهم کرده است 
در دورترین دهکده های بدخشان هم فرهنگ غربی مصرف 
کنند و به سینما و موسیقی آن و مد لباس آن وصل شوند. 
در همه  و  نیستند  غربی  کاال های  دیگر  پیپسی  و  کوکاکوال 
جای جهان پیدا می شوند. بنابراین، هویت ها و ویژه گی های 
بسیار در زمان و مکان سیال شده اند. با این همه، نمی توان 
نادیده  را  امر محلی  امر جهانی و  میان  کش و قوس تنش 
گرفت. »امر محلی همان خاص گرایی  و امر جهانی همان 
عام  گرایی. رشد دولت - ملت و هویت های قومی در راستای 
چیست؟  بودن  جهانی  بازار  گسترش  و  بوده  خاص گرایی 
هرچه باشد یکی در دیگر طومار خودرا باز می گشاید. یکی 
بر دیگر برتابیده می شود؛ به سخن هوشنگ ابتهاج)م.سایه(:

پرتو دیدار خوشش تافته بر دیدۀ من
آیینه در آیینه شد، دیدمش و دید مرا 

یکدیگر را می بینند. مفاهیم »محلی« و »جهانی« سیال نسبی 
اند. یک دهکده به تناسب یک کشور محلی است، اما همین 
قارۀ محلی، در  با یک منطقه و  تناسب و مقایسه  با  کشور 

همین معنا که گفتیم، واکنش متفاوت دارد. 
اندیشه ها  بازگشت به خویش و خود را در سنت ها،  الف: 
نکردن،  گفت وگو  جهان  با  کردن،  محصور  گذشته  وآداب 

هم  چون »رو نهفته گان آلتونا« به زاویه یی خزیدن و حصاری 
به گرداگرد خود کشیدن.

ب: وارد شدن در دنیایی مدرن، پا به اقلیم آن گذاردن. حتا 
گمان  نترسیدن.  و  کردن  ریسک  پذیرفتن،  را  چندرگه گی 
معطوفی  قطعًا  بیست ویکم  قرن  در  ما  هویِت  که  نمی کنم 
امروز  اگر  باشد.  بوده  خود  گذشتۀ  در  ماندن  محصور  به 
عنصر  تمایل  معنای  به  خراسان سخن می گویند،  از  جوانان 
به ارباب رعیتی خراسان نیست؛ به شکوه فرهنگی، نظامیه ها، 
و  یادآوری  این  است.  آن  دانشگاه های  و  کتاب خانه ها 
و  میراث دارتمدن  ما  بدهند  نشان  که  است  آن  برای  تذکار 
فرهنگی استیم که  می تواند با عصر مدرن و همۀ ارزش های 
مدرنیته گفت  وگو کند. این ها هویِت خود را علم می سازند 
جریان  در  نمایند.  ایفا  مهم  نقش  مدرنیته  تحوالت  در  تا 
می کند.  تغییر  نیز  خود  که  است  تاریخی  خودشناختی  این 
هویت های پری فریک و حاشیه نشینو حاشیه یی اکنون فضای 
مدرنیته  در  خودرا  جای  اند،  کرده  اشغال  را  گسترده یی 
همان  توصیف  با  مارکز،  گارسیا  گابریل  آثار  اند.  کرده  باز 
حاشیه یی  رسوم  و  آداب  خیال ها،   و  ویژه   گی ها، خواب ها 
چیزهای  »خدای  اند.  نشسته  جهان  مدرن  ادبیات  صدر  بر 
هند  مردم  بومی  فرهنگ  بر  متمرکز  رمان  مگر  کوچک« 
این  پذیرفتن  جز  چیزی  پرتسامح،  دموکراسی  نیست؟ 

فرهنگ ها و معنویت ها نیست. 
انتخابات تنها یکی از جلوه های دموکراسی است؛ تازه اگر 
درست به سامان برسد. دستاوردهای جدید بشری، تمدنی 
که خشت های بنیادیِن خودرا از آن می گیردو می چیند، برای 
امکان  این  الجرم  جدید،  هویت های  و  جدید  قومیت های 
را فراهم ساخته است که روشن و سریع خویشتن را علم 
کنند و مطرح نمایند. تاریخ خود را می خوانند و آن را برای 
و  حاشیه یی  هویت های  می کنند.  روایت  مختلف  اصناف 
بیان گری  فرصت  گذشته  در  که  هویت ها  این  از  شماری 
این  تا جایگاه خود را در  نداشتند، خود را آشکار می کنند 
جهان مدرن مشخص سازند. »شاید بتوان خیزش مردم افریقا 
و عرب ناآرام را همان جهانی شدن نامید که موجب شده 
است ابرای یافتن اندیشه های خود به گذشتۀ مطمین تر باز 
امید  و  بگیرند  موضع  لیبرالیسم  تغییرات  برابر  در  و  گردند 
این که از ین طریق بتوان هویت ها را در حال حاضر اثبات 

بخشید، فراوان است.”
پروفیسور »هال« همان خوش بینی یی را دارد که ما و جوانان 
ما، از هر هویت قومی  یی در احضار ارواح خود داریم. فضا 
ناگزیر  پیامد  قومی، هم چون  ابزار وجود هویت های  برای 
هویت  شاید  است.  مساعد  کالن روایت ها،  زوال  و  مدرنیته 
این  اما  باشد.  دیده  اآسیب  یا  ببیند  آسیب  ملت   – دولت 

پرسش را میتوان مطرح کرد؟
دولت-ملت-دولت  تضعیف  ملی،  کالن  هویت  تضعیف 
)این دوقابل تفکیک اند؛ اسراییل را نمونه می گیرید یا ایتالیا 
را( به تضعیف هویت های ملی و قومی فرا نمی روید، منجر 
نمی شود؟ مهم این است که این پرسش ها را چه گونه تحلیل 

می کنیم و چه پاسخی برای آن ارایه می داریم.
باید  کرد.  قهر  جهان  با  که  نمی شود  باشد،  هرچه  اماو   
پاسخ های مان را پیدا کنیم؛ پاسخ هایی که از مکانیزم »مسأله 
می انجامند.  تیوری ها  به  و  برمی خیزند  معرفت«  و  سوال 
»در جهان هیچ چیزی دردناک تر از ندانستِن پاسخ نیست.« 

)میخاییل باختین(

هویِت 
قومی

و فرهنگی
 در 

کش وقوِس 
مدرنیته

ACKU
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علی الظاهر  می دهند،  دست  به  تأویل گراها  که  دالیلی 
استحکام بیشتری دارد و قانع کننده تر است؛ اما فراموش 
معنای  بر  لفظی  هر  حمِل  و  تأویل  در  افراط  که  نکنیم 
مجازی آن باعث می شود تا تأویل گرایی سخت جان شکل 
تأویل  به  نیز دست  آیات محکم  گیرد و کسانی حتا در 
بزنند. روشن است که تأویل در رابطه به معنای متشابهات 

است و در تفسیر آیاتی چون:
إِنَّ َربََّک لَبِالِْمْرَصادِ ]فجر:14[

)ستمگران(  کمینگاه  در  تو  پروردگار  یقین  به  ترجمه: 
است؛ می بندد.

محکم  که  دیگری  آیات  اما  نداریم.  تأویل  جز  چاره یی 
نباید در هر  و  ندارند  را  تأویل  احتماِل  خوانده شده اند، 

موردی دست به تأویل زد. 
اجتناب ناپذیری پیدایش فِرق و مذاهب

منظور از آن چه یاد کردیم این است که تفاوت برداشت ها 
با  مختلفی  دسته های  و  است  بوده  مطرح  ابتدا  همان  از 
بر  که  فوق  آیۀ  داشته اند.  وجود  مختلفی  برداشت های 
دارد،  تصریح  متشابهات  و  محکمات  به  قرآن  تقسیم 
تفویض  اصحاب  میان  بزرگی  تفاوت ِ  که  می دهد  نشان 

و طرفداراِن تأویل در باِب فهم و یا 
عدمِ فهم متشابهات به چشم می  خورد 
مؤوله  و  مفوضه  فرقۀ  دو  بعدها  و 

عرض اندام می کنند.
مذاهب  از  پیشتر  فرقه ها  که  می دانیم 
اختالفاِت  و  کردند  وجود  عرِض 
مذهبی  اختالفاِت  از  پیش  فرقه یی 
ابوالحسن  چنان که  آمده اند؛  به وجود 
اشعری از دو شخصی یادآور می شود 
بنیادهای  هجری  اول  قرن  در  که 
رافضی های  و  قدریه  فرقۀ  دو 
از  »سوسن«  یکی  ریختند.  را  غالی 
ظاهراً  که  بود  عراق  نصرانی های 
بر  و  می خواند  مسلمان  را  خودش 
گذاشت؛  به سزایی  تأثیر  جهنی  معبد 
و دیگری عبداهلل بن سبای یهودی . 

اهِل  و  تفویض  اهِل  میان  اختالف 
ظاهرگرایان  گروه  دو  با  تأویل 
نیست.  بی ارتباط  باطن گرایان  و 
بر  معنا  حمل  به  جز  ظاهرگرایان 
نمی زنند،  دست  نصوص  ظاهر 
اعتنایی  بی کمترین  باطن گرایان  و 
به ظاهر، به از ظاهر متن می گذرند و به 
باطِن آن نفوذ می کنند و حقیقت های 
بر مجاز حمل می دارند،  نیز  را  قرآن 
افراطی  ظاهرگرایاِن  حالی که  در 
درست مسیِر خالف آن را می پیمایند 
صفات  باب  در  ظاهر،  بر  تکیه  با  و 

خداوند حتا به تجسیم قایل اند. 
معانی  سخنی  یا  متنی  است  ممکن 
مختلفی را برتابد و با احتماِل تأویلی 
تفسیربرداری  زمینه های  دارد،  که 
سخن  چنان که  بدهد.  را  بیشتری 
نماز  این که  موردِ  در  اکرم  پیامبر 
مگر  نمی خواند  هیچ کسی  را  عصر 
است.  تفسیربردار  بنی قریظه   در 
عصرشان  نمازهای  اصحاب  برخی 
اکرم  پیامبر  سخن  و  خواندند  را 
در  عجله  منظور  که  دانستند  چنان 
تأخیر  نه  است  بوده  بنی قریظه  فتح 
شود؛  فتح  بنی قریظه  آن که  تا  نماز 

این  و  نمودند  تأخیر  را  نمازهای شان  دیگر  برخی  اما 
نخواندن  که  نمودند  حمل  آن  ظاهِر  بر  را  پیامبر  سخِن 
اکرم  پیامبر  وقتی  بنی قریظه.  در  جز  است  عصر  نماز 
را  گروه  دو  از  کدام  هیچ  می یابد،  آگاهی  مسأله  این  از 
با خیر  رابطه  به همین سان، اختالف در  نمی کند.  تخطئه 
رضی اهلل عنهما،  اکبر  و صدیق  عمر  میان حضرت  شر  و 
اختالف در مسألۀ اسیراِن بدر میان اصحاب، اختالف در 
و...  یا خارج شوند  بمانند و  این که مسلمان ها در مدینه 
را می توان نمونه های تفاوِت نظر میان اصحاب در عصر 

حیات پیامبر اکرم برشمرد. 
األشعری:  إسماعیل  بن  علی  أبی الحسن  إما 
اإلسالمیین،  مقاالت  1950م،  1369هـ- 
ص12- عبدالحمید،  محی الدین  تحقیق:محمد 
13، الطبعة األولی )مصر: قاهرة- مکتبة النهضة 

المصریة( 
 محمد بن إسماعیل: 1407هـ-1987م، الجامع 
الصحیح المختصر، تحقیق: د. مصطفی دیب البغا، 
ج1، ص321، الطبعة الثالثة )لبنان: بیروت- دار 

ابن كثیر( 
شیخ اشعری در مقاالت اإلسالمیین از اختالف هایی سخن 
جدی تری  به شکل  اکرم  پیامبر  وفات  از  پس  که  می زند 

تقسیم  مختلفی  دسته های  به  را  مسلمان ها  و  فربه شدند 
کرد. به همین گونه، داکتر مصطفی الحسن نیز در اثر وزیِن 
خودش »أثر االختالف فی القواعد األصولیۀ« نشان می دهد 
با  و  دارد  پیوند  اصولی  قواعِد  با  اختالف ها  که چه گونه 
تعدیِل این قواعد، نظریّات مبتنی بر آن ها نیز امکان تغییر 

می یابند.
تاریخ گواه است که انسان ها همواره به دسته های مختلفی 
ریشه های  نیز  آنان  میان  نظر  اختالِف  و  شده اند  تقسیم 
است.  داشته  و...،  تاریخی  جامعه شناختی،  روان شناختی، 
هیچ دینی را نمی توان در تاریخ سراغ یافت که به فرقه ها 
را  باشد. گروه بندی ها  نشده  تقسیم  و گروه های مختلف 
می توان سنتی خداوندی دانست که تاریخ به آن گواهی 
می دهد. قرآن کریم علی رغم آن که اختالف ها را نهاده  در 
اختالف  به  دامن  زدن  از  می داند،  جامعه  و  فرد  کانوِن 
برحذر می دارد ]آل عمران: 105[ و از گروه  گروه شدن 

]آل عمران: 103[ هشدار می دهد.
اکرم  پیامبر  که  است  واقعیّت  همین  درک  با  شاید 
فرموده اند:«عن أبي هریرۀ رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل: 
افترقت الیهود علی إحدی أو ثنتین وسبعین فرقۀ وتفرقت 

النصاری علی إحدی أو ثنتین وسبعین فرقۀ وتفترق أمتي 
علی ثالث وسبعین فرقۀ » از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت 
است که رسول اکرم فرمودند: یهود به هفتاد و یک و یا 
هفتاد و دو فرقه تقسیم شد و نصارا نیز به هفتاد و یک و 
یا هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند و امت من به هفتاد و سه 
تقسیم می گردند.در روایتی دیگری واژۀ »ستفترق«  فرقه 
آمده است که آیندۀ نزدیک را نشان می دهد و این که این 

گروه بندی ها را پیامبر بسیار نزدیک می دیده است.
امِت  جزِو  گروه ها  کلیۀ  که  می دهد  نشان  فوق  روایِت 
نیستند، کما این که عبارت  از آن  محمدی بوده و خارج 
نشان  می گردند«  تقسیم  فرقه  سه  و  هفتاد  به  من  »امِت 
می دهد که همۀ این فرقه ها تحِت چتر امِت محمدی قرار 

دارند و بیرون از دایرۀ آن نیستند . 
از آن چه گفته آمدیم، چند نکته روشن می شود:

الزمۀ  و  است  داشته  وجود  همواره  اختالف   .1
حیات ِ انسانی بوده و هست.

و  تفرقه  دچار  که  است  نبوده  دینی  هیچ   .2
چنددسته گی نشده باشد، کما این که قرآن کریم و پیامبر 
مسیحیان  و  یهودیان  فرقه بندی های  از  به صراحت  اکرم 

سخن گفته اند.
هفتادوسه  روایت  بنابر  شکل گرفته  فرقه های   .3

امِت  جزِو  و  داشته  قرار  اسالم  سقف  تحِت  همه  فرقه، 
پیامبر اکرم اند.

توسط  قباًل  مسلمانان  میان  در  فرقه بندی ها   .4
پیامبر پیش بینی شده بود و نباید امری عجیب و غیرمنتظره 

به نظر آید. 
شاید پرسشی پیش آید و آن این که، میان افراط گرایی و 
رفت،  تذکر  مسلمانان  گروه بندی های  پیراموِن  که  نکاتی 
باید گفت که  آن  به  پاسخ  در  دارد؟  ارتباطی وجود  چه 
طبیعی بودِن تعددِ گروه ها و نیز پیش بینی آن توسِط پیامبر 
اکرم و قرار داشتِن همه تحِت سقف امِت محمدی باعث 
می شود تا گروه ها در پی حذِف یکدیگر آستین باال نزنند 
و با درِک مواردِ فوق، و زمان و زمینۀ شکل گیری گروه ها 

به تسامح و رواداری بیشتری تن دهند. 
عوامِل  به  توجه  نیز  و  نظر  اختالف  بودِن  طبیعی   درِک 
درونی و بیرونی یی که فهِم ما را از دین شکل می دهند، 
و  بگیرد  پا  مذهبی  میانه روی  و  تسامح  تا  می کند  کمک 
یکدیگر  حذِف  برای  را  انرژی شان  گروه ها  و  فرقه ها 
صرف ندارند، بلکه بالعکس، تفاوت ها را با شرِح صدر، و 
دستِ کم به عنواِن واقعیتی که ریشه های درونی و عوامِل 

اختالِف  بلکه  این،  تنها  نه  نمایند.  تحمل  دارد،  بیرونی 
بیشتِر  نظرها را حرکتی پویا به  سمِت معناگشایی هرچه 

دین و فربهی معرفِت دینی بدانند. 
موجبات  نباید  اعتقادی  و  فقهی  نحله های  و  فِرق  تکثّر 
روی  باید  بلکه  آورد،  بار  به  را  گمراهی  و  بالتکلیفی 
معیارهای تفسیر و تأویل درست نصوص دینی مکث و 
تأویل ها  و  تفسیرها  آن،  مبنای  بر  بتوان  تا  کرد  اندیشه 
معنایی رسید که  تعیّن  به  نموده و دست کم  را رده بندی 
متأسفانه کمتر روی دریافِت چنین معیارهایی کار صورت 
گرفته است. تحقیقات پژوهش گران بیشترینه معطوف به 
نگاه  فاقد یک  ما همواره  بوده و  مسایل فرعی و جزیی 
کل نگرانه بوده ایم که حذف دانش های عقلی از حوزه های 
دینی را می توان یکی از عوامل اساسی آن دانست. تعدد 
قرائت ها و ظهور مذاهب و فِرق مختلف کالمی، از لوازم 
این  به  باید  و  می رود  شمار  به  دینی  هر  زمانی  حرکِت 
تکثّر، با نگاه عمیق و مثبت دید و آن را به بستری برای 

توسعۀ معارف دینی مبدل کرد.
افراطیت امتیاز نیست 

که  می رود  به شمار  ادیانی  استثنایی  ترین  زمرۀ  از  اسالم 
پدیده ها  در  بیشتر  هرچه  تعمِق  و  تفکر  به  را  پیروانش 
خردمندانه  و  گزینش آگاهانه  به  و  فراخوانده  گفته ها  و 

دینی  باز  جامعۀ  به  کلی  نگاه   یک  در  و  می کند  ترغیب 
توصیه می کند کما این که قرآن کریم صریحًا بیان می دارد: 
ْ ِعَباِد﴿١٧﴾الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه ُأولَِٰئَك الَِّذيَن  فبشِّ

َهَداُهُم اللَُّه َوُأولَِٰئَك ُهْم ُأوُلو اْلَْلَباِب﴿١٨﴾ ]زمر:١٨-١٧ [ ترجمه: 

پس بنده گان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را 
می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند؛ آنان کسانی 

هستند که خدا هدایت شان کرده، و آن ها خردمندانند. 
از  و  می شوند  را  سخن ها  که  را  کسانی   کریمه  آیۀ  این 
جانب  از  هدایت شده  می کنند؛  پیروی  آن ها  بهترین 
فوق  نّص  است.  عقل سلیم خوانده  و صاحباِن  خداوند 
نشان می دهد که آزادی بیان به مثابۀ یکی از ارزش های 
بنیادین جامعه اسالمی بوده و به صورت کلی، مشیر بر 
قرائت های  و  اندیشه ها  برای  بستری  که  جامعه یی ست 

گوناگون قرار
أبوبکر  موسی  بن  علی  بن  الحسین  بن  أحمد 
البیهقی  سنن  1994م،   - 1414هـ  البیهقی: 
ج10،  عطا،  عبدالقادر  محمد  تحقیق:  الکبری، 
مکة  السعودیة:  )العربیة  ط  ب  ص208،  

المکرمة- مکتبة دار الباز( 
 همان اثر

در  گوناگون  اقوال  استماع  اصوالً  می گیرد.   
مثابۀ  به  بیان  آزادی  که  می یابد  امکان  فضایی 
ارزشی بنیادین وجود داشته و اشخاص و افراد 
نداشته  هراس  اندیشه های خودش شان  بیان  از 

باشند.
تسامح  به  را  پیروانش  دینی  از هر  بیش  اسالم 
و میانه روی فرامی خواند. جایگاه میانه روی در 
دین تا جایی ست که پیامبر اکرم آن را عصارۀ 
رسالِت خویش می خواند. در روایتی از حضرت 

عایشه آمده است که رسول اکرم فرمودند:
إِنِّي  ُفْسَحًۀ  دِینِنَا  فِي  أَنَّ  یَُهوُد  لِتَْعَلَم  »یَْوَمئٍِذ 
َسْمَحٍۀ » امروز برای آن است  بَِحنِیفِیٍَّۀ  أُْرِسْلُت 
که یهود بداند که در دین ما فراخی است، من به 
فرستاده  )سماحت(  آسان گیری  و  راست کیشی 

شده ام. 
و  سماحت  که  می دهد  نشان  فوق  روایِت 
آسان گیری مسأله یی فرعی در دین نیست، بلکه 
اصلی است که تمامی ابعاد و ساحت های دین 

را درمی نوردد و کلیِت دین را در بر دارد.
مسجد  در  اعرابی یی  وقتی  سان،  همین   به 
بی حرمتی )بول( می کند و شماری از اصحاب 
می خواهند با تندی با وی برخورد کنند، پیامبر 
آن ها  به  و  می کند  منع  خشونت  از  را  آنان 

می فرماید:
»فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین »

تا  شدید  برگزیده  شما  که  نیست  این  جز 
سخت گیری  به خاطر  شما  و  باشید  آسان گیر 

برگزیده نشده اید. 
کلی  روحیۀ  که  می دهد  نشان  نیز  روایت  این 
و  است  سماحت  و  آسان گیری  بر  اسالم  در 
آسان گیری چتِر کالنی است که تمامی دین را 
در بر دارد. آسان گیری و میانه روی را نباید اصِل 
فرعی در دین حساب کرد، بلکه آن را می توان 
کلیِّت  که  کرد  شمار  دین  کلی  اصوِل  از  یکی 
را  ساحتی  هیچ  و  دارد  قرار  آن  چتِر  زیر  دین 
فرو نمی گذارد. اسالم که روحیۀ آموزه های آن 
بر آسان گیری و رفِع حرج بنا نهاده شده است، 
به رویکردهای غلوآمیِز اهل کتاب روی خوشی 
مبالغه در دین شان  از  آنان را  نشان نمی دهد و 

هشدار می دهد:
ُقْل یَا أَْهَل الِْکتَاِب اَل تَْغُلوا فِي دِینُِکْم َغیَْر الَْحِقّ َواَل تَتَّبُِعوا 
أَْهَواَء َقْومٍ َقْد َضلُّوا مِن َقبُْل َوأََضلُّوا َکثِیًرا َوَضلُّوا َعن َسَواءِ 

بِیِل ]مائده:77[  السَّ
)و  غلّو  خود،  دین  در  کتاب!  اهل  »ای  بگو:  ترجمه: 
زیاده روی( نکنید! و غیر از حق نگویید! و از هوس های 
جمعیّتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند 

و از راه راست منحرف گشتند، پیروی ننمایید!«
از  که  را  کسانی  گمراهی  دلیل  کثیر  ابن  تفسیر 
َکثِیًرا  »َوأََضلُّوا  آیۀ  در  کردند  پیروی  خواهش های شان 
و  میانه روی  از  خروج  همان  بِیِل«،  السَّ َسَواءِ  َعن  َوَضلُّوا 
راه راست به سوی گمراهی و کجروی خوانده است. اهل 
کتاب که به گواهی قرآن  کریم ]توبه: 30[ پیامبران شان را 
عروج  الوهیت  مقامِ  به  حتا  و  می خواندند  فرزندان خدا 
دادند، از قلمرو اعتدال گذشته اند و رهبانیتی را که ابداع 
کرده اند ]حدید: 27[ با اصِل دین و اعتداِل دینی سازگاری 
ندارد. از همین جاست که قرآن  کریم آنان را به اعتدال و 
چنگ زدِن دوباره به اصِل دین، و عدم پیروی از اهل هواء 

فرامی خواند.
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آمادۀ مبارزه با طالبان...
آماده می باشد.

خاص  توجه  تحت  هم اکنون  افغانستان  گفت:  وی 
خواستار  تنها  نه  »آستانه«  و  دارد  قرار  جهانی  جامعه 
برای  بلکه  است،  منطقه  و  افغانستان  در  امنیت  تامین 
توسعه اقتصادی این کشور نیز با انجمن های بین المللی 

در حال همکاری می باشد.
در  قزاقستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  ادریس اف 
دارد،  شرکت  فعال  طور  به  مسئله  این  اجرای  روند 
افغانستان  در  زیرساخت ها  تعمیر  برای  آستانه  افزود: 
کمک های الزم را انجام می دهد و از سال 2010 تاکنون 
افغانستانی به  در قزاقستان حدود 4 هزار دانش آموز 

صورت رایگان آموزش دیده اند.
کمک های  از  کامل  طور  به  قزاقستان  داد:  ادامه  وی 
بین المللی برای افغانستان استقبال و پشتیبانی می کند و 
خواستار پایان دادن هرچه سریع تر فعالیت گروه های 

افراطی، به خصوص طالبان در این کشور می باشد.
منظور  به  همچنین  آستانه  افزود:  پایان  در  ادریس اف 
بهبود همکاری های منطقه ای عالقه مند به توسعه بیشتر 

مسیر حمل ونقلی »جاده ابریشم جدید« است.

ناجیه نوری   
اشغال  و  کندز  شهر  به  طالبان  پیش روی  با  همزمان 
بخش هایی از شهر توسط این گروه، برخی نماینده گان 
این والیت گفته اند که والی کندز به طالبان سالح و 
مهمات داده و خود به بیرون از کشور پناه برده است. 
آنان گفته اند که والی از برنامۀ طالبان برای حمله به 
شهر کندز آگاهی داشت؛ از همین رو خود افغانستان را 

ترک کرده و به تاجیکستان پناه برده است. 
حوالی ساعت 3 بامداد روز دوشنبه طالبان از چهار سو 
به شهر کندز حمله ور شدند و بخش هایی از این شهر 

را به تصرف خود در آوردند. 
امرالدین ولی، معاون شواری والیتی کندز می گوید که 

شهر کندز به دست طالبان سقوط کرده است.
دستور  تاکنون  امنیتی  نیروهای  ولی،  آقای  گفتۀ  به 
جنگ از مرکز دریافت نکرده اند و به همین دلیل، در 

برابر طالبان ایستاده گی نمی کنند.
سید سرور حسینی، سخن گوی پولیس کندز می گوید 
حمله  والیت  این  پولیس  فرماندهی  بر  طالبان  که 
کرده اند و تاکنون ساختمان ریاست امنیت را تصرف 

کرده و زندانیان زندان کندز را نیز آزاد کرده اند.
معاون شورای والیتی کندز می گوید که طالبان دفتر 
سازمان ملل متحد )یوناما( در کندز، خانه های مقام های 

دولتی و بزرگان قومی را نیز به آتش کشیده اند.
به گفتۀ او، تاکنون هیچ نیروی کمکی به کندز نرسیده 

است.
نماینده گان کندز در مجلس می گویند که در سقوط 
جزییات  از  آنان  است.  بوده  کار  در  معامله یی  کندز 

معامله چیزی نمی گویند. 
عبدالودود پیمان نمایندۀ کندز در مجلس به روزنامۀ 
ماندگار گفت: والی کندز جنگ کندز را اکمال می کند 
منطقه  طالباِن  برای  قبل  روز  دو  دلیل  همین  به  و 
»بٌزقندهاری« سالح، مهمات و تجهیزات نظامی توزیع 

کرد.
برای  اراده یی  حکومت  سو  یک  از  که  می گوید  او 
ندارد و جنگ کندز را جنگ قومی  با طالبان  مبارزه 
تلقی می کند و از جانب دیگر، طالبان را والی کندز 

حمایت نظامی می کند. 
به گفتۀ او، همین اکنون که کندز سقوط کرده است، 

والی در تاجیکستان به سر می برد.
برای  خوب  جای  یک  تاجیکستان  گفت:  پیمان 

برای  مناسب  مکان  و  است  وعیاشی  خوش گذرانی 
شراب نوشی می باشد و والی صاحب همیشه دو روز 
یعنی دوشبنه و سه شنبه در کندز می باشد و بقیه روزها 

را برای خوش گذرانی در بیرون کندز سپری می کند.
او تاکید کرد:« ما دو سه بار از این شخص شکایت 
کردیم و نماینده گان مجلس و  شورای والیتی جلساتی 
در این خصوص داشتند و چند بار با داکتر عبداهلل و 
رییس جمهور صحبت کردیم و آنها وعده کردند که 
این شخص را تبدیل می کنند، اما متاسفانه چنین نشد.
او همچنان گفت: »والی کندز تعداد زیادی از قوماندان 
جهادی را که مخالف طالبان بودند، ترور کرده و در 
حدود 30 نفر را در یک جای توسط مواد انفجاریه 
ترور کرد و مسالۀ مهم دیگر این که این شخص سابقۀ 
بوده  محافظ  انگلیس  سفارت  در  و  ندارد  مدیریت 

است«.
می گوید:  حکومت  از  انتقاد  با  مردم  نماینده  این 
حکومت جنگ کندز را جنگ قومی تلقی می کند، به 
همین دلیل به استاد عطا و جنرال مراد علی مراد اجازه 

ندادند تا جنگ کندز را مدیریت کنند.
داکتر فاطمه عزیز دیگر نماینده مردم کندز در مجلس 
می گوید: ساعت سه شب که مخالفین به مرکز کندز 
دفاع  و  داخله  وزارت  به  شخصاً  من  کردند،  حمله 
کمکی  نیروی  تا  خواستم  آنان  از  و  گرفتم  تماس 
بفرستند، اما تا اکنون که ساعت 3 بعد از ظهر است، 

هیچ نیروی کمکی فرستاده نشده است. 
تاکید کرد: عدم توجه حکومت نشان می دهد که  او 
معامالتی در پشت پرده صورت گرفته و ممکن است 

که کندز معامله شده باشد.
بانو عزیز گفت:  ساعت سه شب مخالفین به مرکز 
مناطق زاخیل و  توانستند  شهر کندز حمله کردند و 

فاطمی را تصرف کنند و به پیش روی ادامه دادند. 
گفت:  کرده  نگرانی  ابراز  مردم  بد  وضعیت  از  وی 
هیچ  بدون  و  اند  فرار  حال  در  کندز  مردم  اکثریت 

امکاناتی، خانه های شان را ترک کردند.
امنیتی  نیروهای  هرچند  که  می کند  تأکید  عزیز  بانو 
تالش می کنند تا مناطق را حفظ کنند، اما اگر نیروی 
مورال  نرسد،  آنان  به  دیروز(   ( امروز  تاعصر  کمک 
کندز  کل  که  است  ممکن  و  داده  دست  از  را  خود 

سقوط کند. 
با این حال، نقیب اهلل فایق عضو نماینده گان مجلس در 

جلسه دیروز پارلمان گفت: وقتي تا دیروز طالبان را 
نخواستید از قریه های کندز بیرون کنید، امروز مجبور 
هستید در کوچه و در داخل شفاخانه با آنان بجنگید. 
او تاکید کرد: بغالن را هم که دیدیم، دند غوري را 
»زنده و زار« معامله کردید که حتا از سر سرک بلندتر 
در  وضعیت  مي شنوند؛  طالبان  آن طرف  کنی،  صدا 

بدخشان و فاریاب به یک هوا منتظر است .
فایق با ابراز نگرانی گفت: ما هر روز خاک وطن خود 
را از دست می دهیم؛ خاک ناموس جمعی است، بیایید 
واقعاً انسان های با ناموسی باشیم، بدون حمایت های 
واز هر گوشه کشور  کندز خود  از  طالبان  از  پنهانی 

خود مشترکاً دفاع نماییم .
به هیچ کسی رحم  اند،  پاکستان  طالبان که مزدوران 
در  کشتند،  پکتیکا  در  را  نفر  پنجاه  دیروز  نمی کنند، 
خیزش های  قوماندان  نامدار ترین  از  یکی  فاریاب 
پای  آباد  جالل  وکیل  بستند،  انتحاری  به  را  مردمی 

خود را از دست داد .
فایق می گوید: من شنیدم که سربازان در کندز خوب 
مي جنگند ولی عده یی از مقامات محلی در پی فرار 
اند، او برادر کجا می گریزی؟ هرجا که بگریزی طالب 
که  است  بهتر  کابل؛  همین  در  حتا  مي آید،  همان جا 

بجنگی وتا آخر بجنگی.
او افزود: من تقاضا می کنم که شخص رییس مجلس 
با 34 وکیل از 34 والیت به کندز بروند و نیروهای 

امنیتی را روحیه بدهند .
این نمایندۀ مردم با انتقاد گفت: با این لوی درستیز، 
با این قومندان قول اردو و با این والي، امنیت کندز و 
شمال قطعاً خوب نمی شو ، بل وضعیت بحرانی کشور 

به افراد متعهد به وطن ضرورت دارد.
در این حال، معاون والی قندوز تایید کرده که حدود 
نصف شهر قندوز مرکز این والیت به دست طالبان 
سقوط کرده است و نبرد کوچه به کوچه بین طالبان و 

نیروهای دولتی ادامه دارد.
با  او  که  گفت  کندز  والی  معاون  دانشی،  حمداهلل 
شماری از مقام های محلی در نزدیک فرودگاه مستقر 
شورشیان  با  نبرد  حال  در  امنیتی  نیروهای  و  شده 

هستند.
او ابراز امیدواری کرد که با رسیدن نیروهای کمکی 
به شهر قندوز، طالبان از این شهر بیرون رانده خواهند 
شد، اما اگر این نیروها به موقع نرسد، احتمال پیشروی 

بیشتر طالبان در داخل شهر وجود دارد.
آقای دانشی افزود که پیش از ظهر طالبان عقب زده 
شدند و نزدیک به 60 نفر تلفات دادند، اما در حمله بی 

که بعد از ظهر کردند، توانستند وارد شهر شوند.
به گفته او، شش نفر از نیروهای امنیتی کشته و هشت 

نفر دیگر زخمی شده اند.
وزارت دفاع می گوید که به زودی ساحات از دست 
رفته والیت قندز از وجود مخالفین مسلح پاکسازی 

خواهد شد.
به  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
رسانه ها گفت که تا حاال سی و پنج تن از مخالفین 

مسلح در درگیری با نیروهای افغان کشته شده اند.
حمله  سازمان دهی  عقب  در  وزیری،  آقای  گفته  به 
باالی شهر قندز، دست برخی استخبارات و حلقات 

بزرگ دخیل است.
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در نشست ناتو تصمیمات مهمی...
در منطقه به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

وی یاد آوری کرد که نیروهای امنیتی افغانستان با پذیرش 
مسوولیت های امنیتی، با روحیه  مضاعف در حال نبرد با 

دشمنان مردم این کشور هستند.
یک  در  ناتو  فعالیت  از  افغانستان  دولت  اجرایی  رییس 
سال گذشته در راستای روحیه بخشی و تجهیز نیروهای 
امنیتی این کشور ستایش کرد و گفت: داشتن همکاری 
افغانستان  نظامیان  پیروزی  الهام بخش  ناتو،  با  نزدیک 

است.
نشست  در  کرد:  تأکید  دیدار  این  در  نیز  استولتنبرگ 
هفته  است  قرار  که  ناتو  عضو  کشورهای  دفاع  وزیران 
افغانستان  برای  جدی  تصمیم های  شود،  برگزار  آینده 

گرفته خواهد شد.
وی اظهار داشت: در این نشست در مورد مسایل مهم و 

حیاتی افغانستان نیز بحث خواهد شد.
در  نظامی خارجی مستقر  نیروهای  فرمانده  جان کمپبل 
افغانستان اوایل هفته جاری پیشنهاد ادامه حضور نزدیک 
 2016 سال  پایان  از  پس  خارجی  نظامی  هزار   16 به 
داده  ارائه  ناتو  سران  به  را  افغانستان  خاک  در  میالدی 
ناتو در  است که به نظر می رسد در نشست هفته آینده 

این مورد نیز تصمیماتی اتخاذ شود.

روزنامه نگاران به اطالعات...
آقای خلوتگر که دیروز به مناسبت روز جهانی حق 
از  می کرد  صحبت  خبرنگاران  با  کابل  در  دانستن، 
کمیسیونی که برای نظارت از قانون حق دسترسی به 
اطالعات تشکیل شده خواست تا در راستای برداشتن 

موانع بر سر اجرایی شدن این قانون تالش کند.
آزادی  برای  دادخواهی  نهادهای   2002 سال  در 
اطالعات در شهر صوفیه بلغاریا 28 سپتمبر را به نام 

روز جهانی حق دانستن نامگذاری کردند.
مردم  آگاهی  بردن سطح  بلند  مناسبت  این  از  هدف 
در مورد حق دسترسی به اطالعات از نهادهای دولتی 
به حیث یک وسیله برای حکومتداری خوب و نظام 

مردم ساالری خوانده شده است.
هر چند افغانستان در 14 سال گذشته، پیشرفت های 

خوبی در عرصه آزادی بیان و کمیت رسانه ها بوجود 
اما مجیب خلوتگر امروز گفت که برای  آمده است 
وجود  عمده  موانع  هنوزهم  اطالعات  به  دسترسی 

دارد.
خلوتگر محرومیت خبرنگاران از اطالعات، فشار بر 
زور  و  جنگ  سایه  در  سانسوری  خود  خبرنگاران، 
حق  قانون  از  دولت  ماموران  خبری  بی  و  اسلحه 
دسترسی به اطالعات را از موانع عمده بر سر اجرایی 

شدن این قانون خواند.
به  نگاران دست  تاکید کرد که هنوز هم روزنامه  او 
خودسانسوری می زنند و به اطالعاتی که شهروندان 

به آن نیاز دارند دسترسی ندارند.
به تاریخ 23 سنبله اداره حمایت از رسانه های آزاد 
افغانستان، نظرسنجی را منتشر کرد که برپایه آن 72 

درصد خبرنگاران افغانستان گفته بودند که در جریان 
کار با سانسور دست به گریبانند و در این نظر سنجی 
آمده که در افغانسان سانسور به شکل گسترده ای آن 

وجود دارد.
در این گزارش هشدار داده شده که با ادامه وضعیت 
حاضر، آینده آزادی بیان و آزادی رسانه ها با خطر 

جدی روبرو است.
این نظر سنجی براساس مصاحبه با 335 خبرنگار در 
25 والیت تهیه شده و در آن گفته شده که سانسور 

در افغانستان بیداد می کند.
فرهنگ  موجودیت  که  گفت  امروز  خلوتگر  مجیب 
است  متداول  هنوز  دولتی  نهادهای  در  محرومیت 
به  دسترسی  حق  قانون  با  دولت  ماموران  بیشتر  و 

اطالعات و حق دانستن آشنایی کامل ندارند.

حـامیان منطقه یی داعـش...
در  پاکستان[  ]دولت  که  نمی شود  گونه  »این  گفت: 
داخل کشور خود در برابر هراس افگنی موضع جدی 
برای  از خاک آن ها  برابر تروریستانی که  بگیرد و در 
داشته  دیگری  موضع  می کنند،  کار  افغانستان  بربادی 

باشد.«
آقای غنی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در دوران 
حکومت وحدت ملی، می گوید حدود نیم میلیون نفر 
به  که  بین المللی  نیروهای  و  قراردادی  شبه نظامیان 
افغانستان  در  حاال  می کردند،  کمک  افغانستان  اقتصاد 

حضور ندارند.
افزود: »حاال مثل دوره سابق نیست که پول بدون  او 
ابتکار ما این است که ما برای خود  بیاید. اما  شرایط 
شرایط وضع می کنیم و براساس آن شفافیت و موثریتی 

را که نیاز است، ایجاد می کنیم.«
در کابل شماری از مردم تشکیل حکومت وحدت ملی 
را بخشی از جنجال تلقی می کنند، اما رییس جمهوری 

افغانستان این انتقاد را نمی پذیرد.
جهان  در  نیست.  ما  فلسفه  من’،  از  »’همه  گفت:  او 
اسالم ما صفت های زیادی داریم، اما تقسیم قدرت و 
اجماع بر سر ]تقسیم[ قدرت از نظر تاریخی یکی از 

صفت های برجسته ما است.«
یک سالی که فرصت برای تحلیل و بررسی مشکالت 
افغانستان،  جمهوری  رییس  گفته  به  شد؛  سپری  بود 

پس از این تالش ها به امید »تغییر« بیشتر می شود.

دست والی در سقوط والیت
نماینده گان: کندز معامله شده است!

ACKU
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ورزش
بالتر ممنوع الخروج شد

توسط  که  کتابی ست  جهاد«،  و  »مسعود   
و  مجاهدان  از  ریگستانی  صالح محمد 
شده  نگاشته  مسعود  احمدشاه  یاراِن 
جهاد  از  صفحه،   358 در  اثر  این  است. 
سال  در  آمرصاحب  مسلحانۀ  مبارزۀ  و 
1358 خورشیدی در پنجشیر سخن دارد. 
این کتاب در سنبلۀ 1394 برابر با آگست 
2015 با تیراژ پنج هزار چاپ و منتشر شده 
است. ویراستاری کتاب را الیاس رهیاب و 
صفحه آرایی و طراحی جلِد آن را سید میثم 
قیمِت  نویسنده  است.  داده  انجام  حسینی 
کتاب را که هر جلد آن دوصد افغانی گفته 
می شود، به عبدالغیاث از مجاهدان نابینایی 
از  جهاد  سال های  در  را  خود  بینایی  که 
فروِش  محل  می کند.  هدیه  داده،  دست 
کتاب نیز کتاب فروشی این مجاهد نابینا در 
سرک سیزدهِم پروژۀ 315 خیرخانه است. 
و  »مسعود  مولف  ریگستانی  صالح محمد 
کارنامه های  روان،  و  شیوا  نثر  با  جهاد« 
نبرد  و  مسلحانه  جهاد  ساِل  نخستین 
حزب  دولت  علیه  را  مسعود  احمدشاه 

با  پنجشیر  وادی  در  خلق  دموکراتیک 
اثر،  این  بودِن  روان  و  زیبایی  می کند.  بیان  جزییات 
دیگر  صفحۀ  به  صفحه  یک  از  پیوسته  را  خواننده 
عالقه مند  کتاب  بالوقفۀ  مطالعۀ  به  را  او  و  می کشاند 

می سازد.
نگارش کتاِب »مسعود و جهاد« حکایت از حوصله مندی 
و تالش خسته گی ناپذیِر آقای ریگستانی دارد که بدون 
تردید در تدوین این اثر متحمل شده است. مسلمًا این 
به فرد محسوب می شود  اثری منحصر  اکنون  تا  کتاب 
در  مسعود  احمدشاه  از  دقت  و  تفصیل  چنین  با  که 

نخستین سال مبارزۀ مسلحانه و نبرد وی در برابر دولت 
در  مهم  نکتۀ  می کند.  روایت  خلق  دموکراتیک  حزِب 
شیوۀ نگارش و بیان مولِف کتاب، توجه و عنایِت او به 
بیان درست وقایع و عملکرد احمدشاه مسعود به عنوان 

فرمانده جهاد مسلحانه برمی گردد. 
آقای ریگستانی تالش می کند تا با بیان و روایِت چند 
صحت  رزمی،  عملکرد  و  حادثه  یک  از  مختلف  فرد 
و  دقت  با  او  بسازد.  روشن  و  مسلم  را  آن  سقِم  و 
واقع گرایی و واقع نگری و بدون مبالغه  که در بسیاری 

از آثار مطبوع مجاهدین و احزاب جهادی مروج است، 
حوادث و عملکرد احمدشاه مسعود و مجاهدان تحت 
این  با  و  می کند  تبیین   1358 سال  در  را  او  فرماندهی 
روش، تصویر درست و روشنی را در مورد بخشی از 
این  از جغرافیای  در گوشه یی  افغانستان  تاریخ خونیِن 

کشور ترسیم می دارد. 
کتاب  پایانی  در صفحات  نویسنده  از  دیگر  مطلب  دو 
به  نخست،  مطلب  است.  توجه  قابل  و  دل چسپ  نیز 
نتیجه گیری و تحلیل وی از فرماندهی و رهبری احمدشاه 

او  مبارزۀ  و  نبرد  سال  یک  در  مسعود 
برمی گردد. و مطلب دوم، به چه گونه گی 
این  با  هم سنگری اش  و  همراهی  آغازِ 
فرمانده نقش آفرین در تحوالت نظامی 
ـ سیاسِی دو دهۀ اخیر سدۀ بیستم در 

افغانستان مربوط می شود.
کتاب »مسعود و جهاد« کاستی هایی را 
نیز در خود نهفته دارد که این کاستی ها 
با معیارهای امروزیِن کتاب نویسی قابل 

سنجش و ارزیابی است:
1ـ عدم ذکر منظم و دقیق منابع و مآخذ. 
کتاب  مآخذ  و  منابع  عمده ترین  اگر 
و خاطرات  روایت ها  و جهاد،  مسعود 
باشد  دوران  آن  شاهداِن  و  مجاهدان 
این  دقیِق  تاریخ  باید  است،  چنین  که 
گفت وگوها و روایت ها در پاورقی های 
صفحات و یا پایان کتاب درج می شد. 
شده  چاپ  عکس های  و  تصاویر  2ـ 
توضیح  و  شرح  فاقد  کتاب  داخل  در 
که  فوتوها  این  از  برخی  حتا  استند. 
مسلمًا مربوط به افراد مهم در جهاد و 
در  می باشد،  پنجشیر  وقایع سال 1358 

اثر نبود توضیح، معرفی ناشده باقی می مانند.
3ـ عدم معرفی افرادی که در کتاب از آن ها نقل می شود 
و وقایع مهم از آن ها روایت می گردد. سمت و وظایف 
اکنون  تا  آن  از  بعد  چه  و  سال  آن  در  چه  افراد،  این 

می بایست بیان می شد.
چاپ  در  را  نکته  سه  این  ریگستانی  آقای  آرزومندم 
بعدِی این اثر و جلدهای دیگری که جهاد و مبارزاِت 
احمدشاه مسعود را پس از سال 1358 پی می گیرند، مد 

نظر داشته باشد. 

به نظر می رسد سه بازیکن بارسلونا بعد از آسیب دیدگی لیونل مسی 
نقش بسیار مهم تری پیدا کرده اند.

به گزارش مارکا، ستاره آرژانتینی بارسلونا در دیدار این هفته تیمش 
مقابل الس پالماس با آسیب دیدگی روبه رو شد و از زمین بیرون 
آزمایش های  تحت  و  شد  منتقل  بیمارستان  به  بالفاصله  او  رفت. 
پزشکی قرار گرفت و در نهایت هم مشخص شد بین هفت تا هشت 

هفته نمی تواند در ترکیب کاتاالن ها به میدان برود.
به همراه  لوییس سوارس،  و  نیمار  یعنی  بارسلونا  دیگر  مهاجم  دو 
آندرس اینیستا، کاپیتان آبی اناری ها از این به بعد بدون شک نقشی 
بسیار مهم تر در ترکیب این تیم خواهند داشت. به خصوص اینکه 
ژاوی هرناندس، کاپیتان پیشین بارسلونا نیز در پایان فصل گذشته از 
این تیم رفته خداحافظی کرد تا آندرس، نقش پررنگ تری در ترکیب 

این تیم داشته باشد.
غیبت لیونل مسی در ترکیب بارسلونا که در طول پنج فصل گذشته 
به  اتفاقی نیست که  بوده است،  تیم  این  پشت تمامی موفقیت های 
راحتی بتوان با آن کنار آمد. به همین دلیل، نقش سایر بازیکنان در 

این تیم بیش از گذشته خواهد شد.
بارسلونا  شنبه  روز  دیدار  در  که  است  درست 
مقابل الس پالماس لوییس سوارس هر دو گل این 
تیم را به ثمر رساند اما نیمار بار دیگر نتوانست 
نقشی که در بارسلونا به او سپرده شده است را به 
خوبی ایفا کند. او در این دیدار حتی یک ضربه 
پنالتی را از دست داد. این ستاره برزیلی در ترکیب 
بارسلونا بیشترین کمک را به مسی می کرد. او جدا 
از نقش گلزنی که به عهده دارد، باید می توانست 
با ایجاد موقعیت، مسی را در شرایط گلزنی قرار 
دهد. البته نیمار از زمانی که به بارسلونا آمد، خیلی 
زود توانست با این نقش تطبیق پیدا کند. بازیکنان 
بزرگی پیش از او به بارسلونا آمده بودند و به دلیل 
قبول نکردن این نقش، جایی برای درخشش پیدا 

نکرده و در سایه لیونل مسی محو شدند.
او  نداشت.  مشکلی  هیچ  نقش  این  با  اما  نیمار 
زمین  در  ارتباط،  این  و  کند  برقرار  مسی  با  خوبی  رابطه  توانست 
نمی توان  میان  این  در  بدل شد.  العاده ای  فوق  همکاری  به  مسابقه 
اروگوئه ای  مهاجم  این  کرد.  عبور  به سادگی  نیز  نقش سوارس  از 
به  مسی  که  جا  هر  می گذراند،  نوکمپ  در  را  خود  دوم  سال  که 
سمت دروازه حریف پیشروی می کرد، در نقش مهاجم پشتیبان او 

را همراهی می کرد.
حال که مسی تا دو ماه دیگر نمی تواند برای تیمش به میدان برود، 
نیمار و سوارس بدون هیچ شکی در نوک خط حمله کاتاالن ها به 
میدان می روند. آنها از حاال کاری دشوارتر پیش رو دارند زیرا باید 
عالوه بر نقش گلزنی، نقش ساپورت کردن یکدیگر را نیز به عهده 

بگیرند.
نقاط  از  یکی  شده،  عهده دار  میدان  میانه  در  اینیستا  که  هم  نقشی 
اناری ها را گرفته است.  ضعفی است که در این فصل گریبان آبی 
ملی پوش اسپانیایی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است که با 

نمایش های خوبش، موفقیت خط میانی بارسلونا را تضمین کند.

رییس فدراسیون جهانی فوتبال که به تازگی پرونده ای برای رسیدگی به اتهامات وی به 
جریان افتاده است، حق خروج از کشورش را ندارد.

به گزارش نشریه مارکا، قاضی پرونده کیفری فساد اداری و اختالس سپ بالتر در دوران 
مدیریتش در فیفا اعالم کرده است که رییس سوئیسی این سازمان حق خروج از کشورش 

را ندارد.
هفته پیش بود که اتفاقی که بسیاری از منتقدان و دشمنان بالتر منتظرش بودند رخ داد و 
او هم مانند بسیاری از همکاران قدیمی اش در فیفا به سوء مدیریت و اختالس متهم شد 
و پرونده ای برای رسیدگی به جرایم احتمالی وی در دوران ریاستش در فدراسیون جهانی 
فوتبال به جریان افتاد. حاال به نظر می رسد کسی که زمانی جزو قدرتمندترین افراد دنیا 
بود، مصونیت دپیلماتیک خود را از دست داده است؛ آنقدر که اگر پایش را از مرزهای 

سوئیس بیرون بگذراد، دستبند به دست به کشورش بازگردانده خواهد شد.
از زمان افشا شدن فساد اداری و اختالس گروهی از اعضای فدراسیون چهانی فوتبال، 
رییس فیفا که قرار بود در ماه فوریه سال آینده صندلی ریاست این سازمان را ترک کند، 
جام  و  زنان  جهانی  جام  رقابت های  مراسم  در  شرکت  برای  را  خود  خارجی  سفرهای 
جهانی زیر 20 ساله لغو کرده بود اما حاال دادستانی سوئیس اجازه خروج از کشور را از 

او گرفته است.

معرفی کتاب »مسعود و جهـاد«

ACKUنقش این سه نفر بعد از آسیب دیده گی مسی
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کرد  بیرون  را  خود  کفش  خروشچف  نیکیتا 
ساعت ها  کاسترو  فیدل  کوبید.  میز  روی  به  و 
حرف زد. معمر قذافی منشور سازمان ملل را 
وارد  ملل  سازمان  که  شرایطی  در  کرد؛  پاره 
جهان  رهبران  و  شده  خود  سالروز  هفتادمین 
روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی در 
نیویورک جمع می شوند، خبرگزاری امریکایی 
لحظه  شش  به  انداخته  نگاهی  آسوشیتدپرس 

تاریخی در نشست های پیشین.
سابق  رهبر  کاسترو،  فیدل  حماسی  سخنرانی 
 26 در  کاسترو  است.  فراموش نشدنی  کوبا 
و  ساعت  چهار  سخنرانی  در   1960 سپتمبر 
29 دقیقه یی خود که بلندترین سخنرانی تاریخ 
مجمع عمومی سازمان ملل است، سیاست های 

ایاالت متحده را به باد انتقاد گرفت.

خود  رنگ  سبز  نظامی  لباس  در  کاسترو   -1
پیش  ماه   20 وی  که  انقالبی  این  که  گفت 
از  را  کشور  این  وضعیت  کرد،  رهبری 
»مستعمره ایاالت متحده« تغییر داد، اما امریکا 
ارتقا و  به  همچنان معتقد است که »حق دارد 
بزند.  دست  ما«  کشور  در  خرابکاری  ترغیب 
وی در این سخنرانی درهم و برهم از ارتباط 
نسبت  و شدیداً  کرد  با شوروی حمایت  کوبا 
که  امریکا  امپریالیستی«  »دولت  اقدامات  به 
نگرانی  ابراز  کند،  حمله  کوبا  به  است  ممکن 
و  تحقیرآمیز  »رفتار  از  هم چنین  کاسترو  کرد. 
خوارکننده« در نیویورک از جمله بیرون شدن 

از هتلش گالیه کرد.

2 - نیکیتا خروشچف کفش خود را به میز 
کوبید

اتحاد جماهیر  نیکیتا خروشچف، نخست وزیر 
جریان  در   1960 اکتبر   12 تاریخ  در  شوروی 
خود  حق  استعمارگرایی  با  رابطه  در  بحثی 
دانست که به نماینده فیلیپین که به نبود آزادی 
قیمومیت  تحت  که  اروپا  شرق  کشورهای  در 
شوروی بودند اعتراض کرده بود، واکنش نشان 
عصبانیت  با  خروشچف  لحظه  این  در  دهد. 
کفش خود را از پا درآورد و چندین بار روی 
که  نوشت  بعدها  خروشچف  نوه  کوبید.  میز 
که  بود  پوشیده  جدیدی  کفش  پدربزرگش 
برایش تنگ بود و برای همین کفش هایش را 
از پا درآورد! وی و مترجمش گفتند که زمانی 
محکم  حدی  به  بود،  ایستاده  خروشچف  که 
بر روی میز کوبید که ساعتش باز شد و افتاد 
کند،  اصالح  را  کار خود  می خواست  وقتی  و 

کفشش را دید و شروع به کوبیدن آن کرد.

3 - شاخه زیتون یا تفنگ عرفات
یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین 
در  نوامبر 1974  تاریخ 13  در  بار  اولین  برای 
مجمع عمومی سخنرانی کرد و به اولین نماینده 
از یک سازمان غیر عضو تبدیل شد که در این 

نهاد بین المللی سخنرانی می کند. وی از سازمان 
ملل درخواست کرد که به فلسطینیان اجازه دهد 
که »حاکمیت ملی مستقل« در اراضی  خودشان 
گفت:   تاریخی  سخنانی  در  وی  باشند.  داشته 
»امروز می توانم یک شاخه زیتون و یک تفنگ 
مبارز آزادی را در دست بگیرم. اجازه ندهید که 
شاخه زیتون از دستم رها شود. تکرار می کنم: 
اجازه ندهید شاخه زیتون از دستم رها شود.« 
آزادی بخش  سازمان  به  سخنرانی  این  از  پس 
فلسطین سمت ناظر در سازمان ملل اعطا و حق 

تعیین سرنوشت آن به رسمیت شناخته شد.

4 - چاوز، بوش را »اهریمن« خواند
ونزوئال،  وقت  رییس جمهوری  چاوز،  هوگو 
را  امریکا  وقت  رییس جمهوری  بوش،  جورج 
در سخنرانی آتشین خود به تاریخ 20 سپتامبر 
خطاب  وی  کرد.  توصیف  »اهریمن«   2006
که  می کند  رفتار  »طوری  که  گفت  بوش  به 
گویی جهان برای اوست.« این سخنرانی رهبر 
چپگرای ونزوئال یکی از برجسته ترین حرکات 
ائتالف کشورهای مخالف  برای رهبری  چاوز 
بوش  سخنرانی  به  اشاره  با  وی  بود.  امریکا 
گفت:  عمومی  مجمع  در  گذشته  روزهای  در 
آمد.« چاوز همچنین  اینجا  به  اهریمن  »دیروز 
کرد  توصیف  امپریالیسم«  »سخنگوی  را  بوش 
که برای حفظ الگوی کنونی سلطه، استثمار و 

غارت مردم جهان تالش می کند.

5 - قذافی منشور سازمان ملل را پاره کرد
بار  اولین  برای  لیبی  وقت  رهبر  قذافی،  معمر 
پس از چهل سال در تاریخ 23 سپتامبر 2009 
یک  و  رفت  ملل  سازمان  تریبون  پشت  به 

و  ساعت  یک  که  کرد  ارائه  بی ربط  سخنرانی 
36 دقیقه به طول انجامید. همین امر باعث شد 
که بیشتر کرسی ها سازمان ملل از حضار خالی 
شود. قذافی در لباسی قهوه ای با کاله مشکی، از 
سازمان ملل به دلیل عدم پیشگیری از بسیاری 
انتقاد کرد و پیشنهاد داد تا کسانی  از جنگ ها 
با »کشتار جمعی« شده اند  که در عراق مرتبط 
ایجاد  برای  طالبان  حق  از  و  شوند  محاکمه 
»امارت اسالمی« دفاع کرد. وی در یک لحظه 
کپی منشور سازمان ملل را تکان داد و پاره کرد 
و گفت که وی مرجعیت این سند را به رسمیت 
براون،  گوردن  روز،  همان  در  نمی شناسد. 
به  سخنرانی  برای  انگلیس  وقت  نخست وزیر 
جایگاه آمد و گفت: »من اینجا ایستاده ام تا بار 
دیگر بر منشور سازمان ملل تاکید کنم، نه اینکه 

آن را پاره کنم!«

6 - »خط قرمز« نتانیاهو برای برنامه هسته یی 
ایران

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در 27 سپتمبر 2012 برای سخنرانی به مجمع 
کارتونی  تصویر  و  آمد  ملل  سازمان  عمومی 
این  داشت.  دست  در  را  بمب  یک  از  بزرگی 
درصد   90 و  درصد   70 بخش  دو  به  بمب 
تقسیم شده بود تا میزان پیشروی برنامه اتمی 
ایران را )به زعم نخست وزیر صهیونیست ها( 
نشان دهد و یک خط قرمز نیز زیر 90 درصد 
کشیده بود که تاکید کند که ایرانی ها تا اواسط 
2013 پیشروی بیشتری خواهند داشت و نباید 
نتانیاهو مدعی  برسند.  آنجا  به  اجازه دهیم که 
شد که هیچ چیز بیش از ایران »مسلح به سالح 

اتمی« برای جهان خطرناک نیست!

شـش سخنـرانی تاریخـی
 در مجمع عـمومی سـازمان ملل متحـد

نوازشریف خواستار همه پرسی
 در منطقۀ جامو و کشمیر شد

داالیی الما در امریکا ماندگار شد

نخست وزیر پاکستان در دیدار با دبیر کل سازمان ملل در حاشیه 
وی  از  سازمان  این  عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  هفتادمین 
این کشور  و  هند  بین  و کشمیر«  »جامو  منطقه  در  تا  خواست 

همه پرسی عمومی برگزار کند.
برای  حاضر  حال  در  که  پاکستان  نخست وزیر  شریف  نواز 
نیویورک  در  ملل  سازمان  ساالنه  نشست  هفتادمین  در  شرکت 
بسر می برد، با »بان کی مون« دبیر کل این سازمان مالقات کرد.

نخست وزیر پاکستان در این دیدار از سازمان ملل خواست تا در 
منطقه بحث برانگیز جامو و کشمیر همه پرسی برگزار کند.

وی به بان کی مون گفت: سازمان ملل باید در مورد تنش های 
ایفای نقش کند و بر اساس قوانین  مرزی بین هند و پاکستان 
شورای امنیت این سازمان راه حلی برای بحران کشمیر پیدا کند.
در ادامه بان کی مون با اظهار نگرانی در مورد روابط وخیم هند 
و پاکستان وعده داد که سازمان ملل برای آغاز مذاکرات بین این 

دو کشور اقداماتی انجام خواهد داد.
یادآور می شود که پاکستان شکایتی را در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد )UNSC( بخاطر برنامه های هند برای ساخت دیوار 

در امتداد منطقه مرزی با پاکستان ثبت کرده است.
منطقه  را در  در عین حال دهلی نو خاطرنشان می کند: دیواری 
این کشور  تا مرز  پاکستان خواهد ساخت  با  »جامو و کشمیر« 
با هند در مناطق مرزی بویژه در جامو و کشمیر مشخص شود.

هند  نظارت  تحت  کشمیر  و  جامو  عنوان  با  کشمیر  از  بخشی 
است و منطقه »کشمیر آزاد« را پاکستان اداره می کند.

قطر 135  به  متر،   10 ارتفاع  به  دیواری  است  قرار  هند  دولت 
فوت و در نوار مرزی با پاکستان به طول 197 کیلومتر در منطقه 

»جامو و کشمیر« بسازد.

داالیی الما برای انجام معاینات پزشکی بیشتر در امریکا می ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، داالیی الما، رهبر تبعیدی بوداییان تبت روز 
یکشنبه به کلینیک مایو در روچستر، مینه سوتا برای انجام معاینات پزشکی 

مراجعه کرد و بستری شد.
دفتر داالیی المای 80 ساله با صدور بیانیه ای روز جمعه اعالم کرد، به دلیل 
باقی ماندن داالیی الما در امریکا سفر ماه اکتبر وی به این کشور نیز خود 

به خود لغو شده است.
چند  طول  در  که  کردند  درخواست  وی  از  پزشکان  بیانیه  این  نوشته  به 
هفته آینده استراحت کند. البته در این بیانیه اعالم نشده است که آیا وی 

مریض است یا نه.
الما  داالیی  که  کرد  اعالم  مایو  کلینیک  از  پالمبو،  گینگر  راستا  همین  در 
در این کلینیک برای انجام معاینات پزشکی مانده است اما وی ادامه داد 

نمی تواند درباره حضور وی جزئیات بیشتری بیان کند.
اعالم  گذشته خود  هفته  ایمیل  در  الما  داالیی  تاکلها«، سخنگوی  »تنزین 
کرده بود که رهبر معنوی تبتی ها برای انجام معاینات ساالنه پزشکی خود 

به کلینیک مایو می رود اما وی مریض نیست.
در بیانیه  منتشره هم چنین اعالم شد که برنامه های در نظر گرفته شده برای 
داالیی الما در ماه اکتبر در مدرسه و دانشگاه ماساچوست لغو شده است.

ACKU




