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انتخاباتی:
پیشنهادهای ما 
عملی نشده است

معصوم  با  دیدار  در  بلخ،  والى  نور،  عطامحمد 
ستانكزى، سرپرست وزارت دفاع ملى، از او به خاطر 

سفر نابهنگامش به شمال، تلویحًا انتقاد کرده است.  
براساس خبرنامۀ والیت بلخ، در این دیدار، والى بلخ 
اوضاع والیات شمال به ویژه والیات کندز، بدخشان، 
سرپل و فاریاب را توضيح داده، نگرانى اش را از بابت 
وزارت  سرپرست  با  والیات  این  در  اوضاع  خرابى 
ابراز کرده و بر توجه الزم و همه جانبه به  دفاع ملى 

بهبود اوضاع این والیات، تاکيد نموده است.
او گفته است که اگر سفر آقاى ستانكزى قباًل صورت 
مي گرفت، ممكن مشكالت امنيتى این والیات بيشتر 

نمي شد.
آقاى نور در حالي که جنایات انجام شده توسط طالبان 
در کندز را هولناك خواند، بر توجه بيشتر حكومت و 
نهادهاى امنيتى براى تغيير اوضاع کندز و سایر والیات 

شمال اشاره کرد.
در  اسالمى،  جمعيت  اجرایى  شوراى  عمومى  ریيس 

اميدوارى  اظهار  امنيتى  نيروهاى  توانایى  از  حالي که 
نمود بر تجهيز و رهبرى سالم آنها اشاره کرد.

از  خرسندى  اظهار  با  ملى،  دفاع  وزارت  سرپرست 
را  نور  آقاى  نظریات  بلخ، دیدگاه ها و  والى  با  دیدار 
در مورد اوضاع شمال دقيق و ارزنده توصيف کرده، 
از تدابير و آماده گى هاى حكومت براى تصفيۀ والیت 
داده،  خبر  والیات شمال  سایر  اوضاع  بهبود  و  کندز 
اذعان داشت که نيروهاى...              ادامه صفحه 6
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زیبایی، عشـق را به وجود نمی آورد، بلکه این عشق است که 
زیبـایی به وجود می  آورد.
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دبيرکل سازمان همكارى شانگهاى از طرح درخواست 
عضویت دایم افغانستان در این سازمان خبر داد.

دبيرکل  مزنتسف  دیميترى  پلوس،  آسيا  گزارش  به 
ناامنى ها  افزایش  که  شانگهاى گفت  همكارى  سازمان 
کرده  جلب  را  شانگهاى  اعضاى  توجه  افغانستان  در 

است.
وى افزود: مقامات...                      ادامه صفحه 6

وزیر دفاع امریكا بار دیگر براى بازنگرى در شمار نيروهایى که 
مى توانند پس از 2016 در افغانستان بمانند، اعالم آماده گى کرد 
تا ماموریت 14 ساله آن ها تمدید شود. باراك اوباما قصد داشت 
تا پایان این سال نيروهاى نظامى امریكایى را از افغانستان خارج 

کند.
به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، اشتون کارتر، وزیر دفاع 
کشورهاى  دفاع  وزیران  نشست  پایان  در  پنج شنبه  روز  امریكا 
که  کرد  اعالم  بروکسل  در  )ناتو(  شمالى  آتالنتيک  پيمان  عضو 

ماندن نيروهاى نظامى کشورش...                    ادامه صفحه 6

آسياى  بخش  مدیر  و  جمهور  ریيس  ویژه  نماینده 
به  مسكو  کرد:  اعالم  روسيه  خارجه  امور  وزارت 
ادامه مى دهد و  افغانستان  دولتى  نيروهاى  از  حمایت 
قصد دارد براى تحویل چند فروند بالگرد ام آى 35 به 

این کشور در ماه اکتبر قرارداد امضا کند.
ضمير کابلوف گفت : »روسيه در حال حاضر به تقویت 
افغانستان کمک مى کند و  بنيه نظامى نيروهاى دولتى 
تجهيزات و آموزش نظامى در اختيار افسران این کشور 

قرار مى دهد.«
این  روسيه،  جمهورى  ریيس  ویژه  نماینده  گفته  به 
روند ادامه خواهد یافت و افغانستان در آینده نزدیک 

کمک هاى بيشترى از روسيه دریافت خواهد کرد.
کابلوف افزود : »قصد داریم ماه اکتبر در زمينه تحویل 
قراردادى  افغانستان  به   35 آى  ام  بالگرد  فروند  چند 

امضا کنيم.«
وى تاکيد کرد کليد صلح و امنيت در افغانستان حضور 

نظاميان خارجى در این کشور نيست.
نماینده ویژه ریيس جمهورى روسيه همچنين تصریح 
افغان ها  از  بسيارى  و  دارد  ارتش  »افغانستان   : کرد 
بنيه  باید  ما  کنند.  استفاده  سالح  از  چگونه  مى دانند 
ملى را تقویت و سعى نكنيم با بهره گيرى از نظاميان 

خارجى از دولت افغانستان دفاع کنيم.«
وى در ادامه خاطر نشان کرد حضور نظاميان امریكایى 
و ناتو در افغانستان موجب افزایش و نه کاهش تعداد 

افراط گرایان شده است.
جنرال  مسكو،  از  اسپوتنيک  خبرگزارى  گزارش  به 
مسلح روسيه  نيروهاى  ستاد  ریيس  گراسيمف  والرى 
در  را  داعش  هاى  تروریست  تعداد  پنجشنبه  روز 

افغانستان حدود دو تا سه هزار نفر اعالم کرد و افزود 
این تعداد پيوسته رو به افزایش است.

روسيه وارد عمل مى شود!
برخى تحليلگران پيشبينى کرده اند...   ادامه صفحه 6

افغانستان خواستار عضویت 
دایم در سازمان شانگهای شد

تمایل امریکا به تمدید 
مأموریت نظامی در افغانستان

عطا محمد نور در دیدار با معصوم ستانکزی:

اگر وقت به شمال می آمدی، اوضاع خراب نمی شد! 

تهـدیدهـای
امنیتی

و بسیج 
مردمی

2

4

3

5

اسالوی 
ژیژک و 
نگرشی 

روان کاوانه
 به سینما

در برگ ها

جایگاه 
هویت ها 

در گفتمان 
اسالم گرایی 

معاصر

ضمیر کابلوف:

 به افغانستان تجهیزات و بالگردهاي پیشرفته مي دهیم

6 
حه

صف

ACKU



هفته،  یک  از  بيشتر  گذشِت  با  کندز  مشكل 
در  پراکنده  نشده و جنگ هاى  کاماًل حل  هنوز 
با مخالفاِن  آن  از  بيرون  از شهر و  قسمت هایى 
وضعيت  شكننده گى  کندز  دارد.  جریان  مسلح 
حساِس  برهه هاى  از  یكى  در  کشور  امنيتِى 
که  زمانى  درست  کشيد؛  تصویر  به  را  تاریخى 
گذشته  ملى  وحدت  دولت  ایجاد  از  سال  یک 
کامل  صورِت  به  امنيتى  مسووليت هاى  و 
شاید  است.  یافته  انتقال  داخلى  نيروهاى  به 
برآوردِ  براى  بود  محكى  به نحوى  کندز  جنگ 
توانایى هاى نيروهاى امنيتى افغانستان در تأمين 
از سوى دیگر  اما  با شورشيان؛  امنيت و مقابله 
جنگ کندز عوامل و انگيزه هایى فراتر از محک 

نيروهاى امنيتى را نيز به نمایش گذاشت. 
مدیریِت ضعيِف وضعيت که عمدتًا به مقام هاى 
ارشد کشور مربوط مى شود، سبب شد که فاجعۀ 
کندز صورِت عملى پيـدا کند. تهدیدهاى امنيتى 
در اطراف کندز از مدت ها پيش به وجود آمده 
بود و حتا در اوایل ساِل روان سروصدها نسبت 
به سقوط کندز بلنـد بود. حاال این که چه عواملى 
سبب شد که این تهدیدها نادیده گرفته شود و 
آید؛  به عمل  جلوگيرى  نيروها  پيشروى  از  حتا 
نتيجۀ تحقيقات و بررسى ها  باید منتظر بود که 

چه خواهد گفت. 
ریيس  و  جمهورى  ریيس  حاضر،  حال  در 
اجرایى وعده داده اند که در این رابطه تحقيقاِت 
همه جانبه خواهند کرد و نتيجۀ آن را به اطالع 
فراموش  حال،  همين  در  رساند.  خواهند  مردم 
کندز،  به  مشابه  تهدیدهاى  که  کرد  نباید 
والیت هاى همجوار را نيز به شدت نگران کرده 
و  فرماندهان  برخى  این سو  به  مدتى  از  است. 
تأمين  در  ناموفق  را  دولت  که  مجاهدین  سران 
تالش اند  در  یافته اند،  بحران  مدیریت  و  امنيت 
که با بسيج مردمى جلو تهدیدها را سد شوند. 
راى زنى ها  رابطه،  این  در  که  مى شود  گفته 
به شدت جریان دارد، اما تا به حال به نتيجۀ الزم 
مى شود،  ارایه  که  طرح هایى  است؛  نشده  منتج 
و  کاستى ها  با  ولى  مقبوليت ها  برخى  وجود  با 

مشكالتى نيز به همراه است. 
نوع بسيج مردمى که از آن سخن گفته مى شود، 

هنوز مشخص نيست و چالش هاى آن به صورت 
با  بتوان  شاید  است.  نشده  بررسى  همه جانبه 
صورت  به  مجاهدین  بسيج  و  سالح  توزیع 
را  امنيتى  چالش هاى  برخى  پراکنده  کتله هاى 
درازمدت  در  اما  کرد،  حل  مقطعى  به صورت 
مبارزه  به  چالش ها  این  با  مى شود  چه گونه 

پرداخت؟
نياز به امكانات و   ایجاد هرگونه گروه مسلح، 
ظرفيت هاى گسترده دارد که احتمال تداومِ آن با 
در نظرداشت شرایط و وضعيت اقتصادى کشور 
این جاست  مهم  نكتۀ  اما  مى رسد.  نظر  به  بعيد 
برابر  در  منسجم  و  دقيق  راهكارى  باید  که 
این  زیرا در غير  ایجاد شود؛  امنيتى  تهدیدهاى 
از  همچنان  خشونت طلب  گروه هاى  صورت، 

وضعيت موجود بهره بردارى خواهند کرد. 
کندز نشان داد که طالبان هيچ برنامه و سياسِت 
انعطاف پذیرى در تسخير شهرها ندارند و عمدتًا 
انتقام گيرى  و  خود  حضورِ  دادن  نشان  پى  در 
از غيرنظاميان اند. فجایعى که در کندز صورت 
گرفته، به هيچ وجه تبليغات دولت و یا نهادهاى 
جنایات  از  کندز  عادى  مردم  نيست.  خارجى 
روزهاى  در  شهر  این  در  طالبان  وحشتناِك 
کشتار  تجاوز،  مى گویند.  سخن  آن  تسخير 
بى رحمانه و ویرانى ددمنشانه، سه پدیده یى بوده 
است که نوع اعمال قدرت طالبان را در کندز به 
نمایش گذاشته است. حاال یک پرسش اساسى 
آیا  این که  آن  و  دارد  قرار  جامعه  کِل  برابر  در 
همچنان  این چنينى  حاکميتى  ظل  در  مى توان 

زنده بود و نفس کشيد؟
 اگر پاسخ منفى است، پس چه گونه مى شود با 
چنين تهدیدى به مبارزه برخاست و از کيان و 
شرِف این سرزمين در برابر تجاوز و خشونت 

پاسدارى کرد؟ 
افغانستان  دولت  وظيفه  این  نخست  درجۀ  در 
بيرون  و  شهرها  امنيت  تأمين  در  که  است 
کشور  مناطق  کِل  از  مسلح  مخالفاِن  راندن 
دست  روى  عملى  و  علمى  برنامه ریزى هاى 
شمالى  اتالنتيک  پيمان  حاضر،  حال  در  گيرد. 
عرصۀ  در  افغانستان  کمک کنندۀ  اصلى ترین  که 
در  ماندن  باقى  گزینۀ  مورد  در  است،  امنيت 

سال هاى بعدى فكر مى کند. 
نيز دچار  را  افغانستان  بين المللى  متحدان  کندز 
واهمه کرده و بحث افغانستان را یک بار دیگر 
روى ميز قرار داده است. در اجالس اخير ناتو 
در بروکسل، قضيۀ افغانستان و سوریه به عنوان 
آجنداى اصلِى آن مطرح بود و کشورهاى عضو 
این پيمان تالش کردند که به پرسش هایى که در 

برابرشان قرار دارد، پاسخ بيابند. 
توجه  با  مى خواهد  ناتو  که  پيداست  قراین  از 
به تهدیدهاى امنيتى کشور، شمارى از سربازاِن 
نگه  شورشيان  با  مقابله  براى  همچنان  را  خود 
دارد. اما اصل مهم در برابر تهدیدهاى امنيتى و 
حفظ دستاودهاى افغانستان، به شهروندان کشور 
برمى گردد. دولت باید در بسيج ذهنى و عملِى 
سنجيده  گام هاى  مخالفان  برابر  در  شهروندان 
بردارد. نمى توان همچنان در برابر سربازگيرى و 
بى تفاوت  از وضعيت  سوءاستفادۀ تروریست ها 
امنيتى یى  طرح هاى  حال،  همين  در  ماند.  باقى 
کشور  و سران جهادى  فرماندهان  از سوى  که 
ارایه مى شوند هم قابل بررسى اند و باید به آن ها 
توجه صورت گيرد و در یک مكانيزمِ قابل قبول 
به مرحلۀ اجرا گذاشته شوند، اما با این دقت که 
نباید بسترى فراهم شود که برخى ها از آن سود 

ببرند و استفاده هاى ابزارى کنند. 
نكتۀ قابل مكث این است که از چنين شرایطى، 
و  موقعيت  سود  به  تنها  مى خواهند  عده یى 
دغدغه هاى  چندان  و  بگيرند  کار  خود  جایگاهِ 
براى  تصميمى  هر  اتخاذ  ندارند.  ميهنى  و  ملى 
مقابله با تهدیدها و تأمين امنيت کشور ستودنى 
شود.  تبدیل  تازه  مشكلى  به  نباید  ولى  است، 
به صورِت  امنيتى  است که طرح هاى  ضرورت 
عميق بررسى و آسيب شناسى شوند و  بهترین 

آن ها به مرحلۀ اجرا درآید. 
صورِت  به  باید  نيز  دولت  حال،  همين  در 
مورد  را  خود  امنيتى  برنامه هاى  همه جانبه 
تجدید نظر قرار دهد و کاستى هاى موجود در 
ساختارهاى امنيتى را شناسایى و اصالح سازد. 
افكار  بسيج  تردید  بدون  مسأله  مهم ترین  ولى 
عمومى در برابر مخالفان است که مى تواند ما را 

از برگشت به گذشتۀ تاریک بازدارد. 
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این روزها آقاى کرزى و نزدیكاِن وى، یک سره دولِت آقاى 
غنى و عبداهلل را متهم به ناتوانى در مدیریت و حكومت دارى 
مى کنند و به نحوى از انحا، خواستار استعفاى رهبراِن دولت 

وحدت ملى و برگزارى یک انتخاباِت جدید مى شوند.
دیده مى شود که ناامنى هاى اخير در کنـدز و دیگر والیت هاى 
شماِل کشور، تيِغ انتقادهاِى مقاماِت دولِت پيشين را تيز کرده 
طرح  و  مى خوانند  را  دولت  این  فاتحۀ  که  به حدى  است؛ 
نگریسته  نيک  اگر  که  درحالى  مى کنند.  تجویز  نو  نسخۀ  و 
شود، نطفۀ همۀ این نابسامانى ها و مشكالت و انتقاِل جنگ 
به شمال کشور، در دولِت آقاى کرزى گذاشته شده و دولِت 
فعلى در واقع با ميراِث دولِت گذشته دست به گریبان است. 
که  طالبانى  بيشتر  امروز  که  آن اند  از  گزارش ها همه حاکى 
در شمال کشور به خصوص در کندز مى جنگند و در جنوب 
بيشتر  شده اند،  مسلح   داعش  نامِ  زیر  نيز  کشور  شرِق  و 
کسانى اند که دیروز به امر و هدایِت آقاى کرزى از زندان ها 

رها شدنده بودند.
در حكومت گذشته، آقاى کرزى و برخى از اعضاى کابينه اش، 
به  و  نكردند  فروگذار  طالبان  تمویِل  براى  تالشى  هيچ  از 
بهانه هاى مختلف، جبهۀ این گروه را وسعت و  روش ها و 
استحكام بخشيدند. پروسۀ صلح، آزادسازى زندانياِن طالب و 
حتا ثبت مكاتبِ  خيالى براى مناطق ناامن و...، همه راه هایى 
براى تقویت مادى و معنوِى گروه طالبان بودند و اینک ما با 

ثمراِت تلِخ آن در شمال کشور روبه رو هستيم. 
نيست  چيزى  شمال،  به  جنگ  انتقال  که  است  پُرواضح 
گرفته  صورت  عبداهلل  و  غنى  آقاى  یک سالۀ  دولِت  در  که 
باشد. هرچند از سراِن دولت وحدت ملى در این یک سال 
از جمله  امور  کوتاهى ها و کم توجهى هاى فراوانى در همۀ 
مهارِ طالبان سر زده، اما هرگز منطقى نيست که آن ها را عامل 

اصلِى ناامنى در شمال کشور بدانيـم. 
فعلى،  حكومِت  نابسامانِى  و  شمال  ناامنى  که  است  مسلم 
عقبه هاى طوالنى دارد و اگر این عقبه ها را دنبال کنيم، در 
نقطه نقطۀ آن جاى پاِى آقاى کرزى را مى یابيم؛ به اندازه یى 
تعقيب  با  حواریونش  و  کرزى  آقاى  که  گفت  مى توان  که 
سياست هاى تماميت خواهانه و قومى، در همۀ مشكالتى که 
امروز دامِن دولت وحدت ملى را گرفته، تا بيخ مقصرند و 

اکنون نيز در پى ماهى گرفتن از این وضعيِت دشوارند. 
فراموش نكنيم رهایى هزاران طالب از زندان هاى کشور و 
نيز رهایى طالبان از زندان هاى پاکستان و وارد شدِن آنان به 
صفوف جنگ، کارِ آقاى کرزى بود. در واقع چنين کارهایى، 
مهندسى وضعيِت افغانستان براى رسيدن به جنگ و ویرانى 

در شمال بود. 
آقاى  و  خورده  تغيير  افغانستان  در  جنگ  جغرافياى  اکنون 
ناامن  است.  آرزوِى خود رسيده  به  زیادى  اندازۀ  تا  کرزى 
از پروژۀ کالن براى وارد کردن  کردن شماِل کشور بخشى 
ناامنى به آسياى ميانه و فشار بر روسيه  بوده است؛ اما آقاى 
کرزى در کنار این مسأله نگاه استراتژیِک داخلى و قومى به 
این موضوع داشت و حضور طالبان و سایر تروریستان در 
شمال را در عين حال، حربه یى براى مهار یا سرکوِب رقباى 
داخلى خود مى دانست. بنابراین، همۀ انتقادهاى آقاى کرزى 
با  همدردى هاى شان  و  فعلى  حكومِت  از  هم تيمى هایش  و 
تمساح  اشک  و  مكاره گى  جز  چيزى  را،  افغانستان  مردم 

ریختن نمى توان تعبير کرد. 
غنى  آقاى  به ویژه  و  فعلى  دولت مداراِن  به  اوصاف،  این  با 
از  را  و خود  دهند  به خرج  که هوشيارى  مى  شود  پيشنهاد 
بيرون  دولت شان  و  او  براى  کرزى  آقاى  تعيين کردۀ  مدارِ 
همزیستِى  با  و  باعزت  و  واحد  افغانستاِن  یک  به  و  کنند 

مسالمت آميِز همۀ اقوام بينـدیشند. 
حامد  مدیریِت  به  عده یى  که  باشد  متوجه  باید  غنى  آقاى 
ناکام سازِى  به  کمر  خارجى ها،  با  مشوره  در  حتا  و  کرزى 
اراده  اگر  ملى  وحدت  دولت  اما  بسته اند.  وى  حكومِت 
بيرونى  بازى هاى  و  توطيه ها  همۀ  هوشيارانه  مى تواند  کند، 
و داخلى را در محورِ منافِع ملى دور بزند و کشتى توفان زدۀ 

افغانستان را به ساحل نجات رهنمون شود.  

رد پـاِی کرزی

 در ناامنـی هـای شمال
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نظام  در  اصالحات  آوردن  براى  جمهور  ریيس 
اصالح  ویژه  کميسيون  پيشنهادات  به  انتخاباتى، 
را  آن  تطبيق  فرمان  و  گفته  لبيک  انتخاباتى  نظام 
صادر کرده است؛ اما تاهنوز فرمان ریيس جمهور 

بر بنياد پيشنهاد این کميسيون تطبيق نشده است.
کميسيون ویژه اصالح نظام انتخاباتى مى گوید: اگر 
فرامين ریيس جمهور براى تطبيق پيشنهادات این 
افغانستان در مسير  کميسيون عملى نشود، دولت 

غيرمشروع سوق داده خواهد شد.
در  کميسيون  این  معاون  توحيدى  اهلل  صدیق 
گفت وگو با خبرگزارى جمهور مى گوید: انتخابات 
براى  راه  تا  شود  برگزار  زودتر  چه  هر  پارلمانى 
برگزارى لویه جرگه هموار شود و قانون اساسى 

افغانستان تعدیل گردد.
آقاى توحيدى به صراحت بيان کرد: »اگر حكومت 

در تطبيق فرامين اهمال کند در حقيقت افغانستان 
را به سوى عدم مشروعيت سوق مى دهد«.

وى خاطرنشان کرد: اگر قوه مقننه انتخابى نباشد 
و نيز قوه  هاى مجریه و قضایيه نيز به همين شكل 
قرار  غيرقانونى  حالت  به  افغانستان  برود،  پيش 

خواهد گرفت.
گفت:  انتخاباتى  نظام  اصالح  کميسيون  مقام  این 
در  لویه جرگه  برگزارى  زمينه  زودتر  هرچه  باید 
برگزارى  با  طریق  این  از  و  شود  فراهم  کشور 

اساسى  قانون  تعدیل  زمينه  پارلمانى،  انتخابات 
فراهم خواهد شد.

کنونى  وضعيت  نمایندگان،  مجلس  اعضاى  اما 
نمایندگان  این  مى دانند.  وخيم  را  افغانستان 
برگزارى  امكان  حاضر،  شرایط  در  که  مى گویند 

انتخابات پارلمانى نمى رود.
انتخابات،  روند  بر  ناظر  نهادهاى  هم،  سویى  از 
در  اصالحات  آوردن  برابر  در  مانعى  را  ناامنى ها 
نظام انتخاباتى و یا هم برگزارى انتخابات پارلمانى 

اگر حكومت  دارند،  تاکيد  نهادها  این  دانند.  نمى 
داشته  شفاف  انتخابات  برگزارى  براى  اى  اراده 

باشد، این انتخابات برگزار خواهد شد.
گان  همه  کشور،  در  فراگير  بحران  همه،  این  با 
نسبت به آینده شان نگران اند. آینده اى که هيچ 
گونه تضمينى براى بهبودى وضعيت کشور وجود 

ندارد.

روح اهلل بهزاد
با آن که در  سال هاى گذشته، شمار زیادى از جوانان در 
دانشگاه هاى دولتى و خصوصى دانش  آموخته شده اند، 
اما وضعيت آموزش  عالى در افغانستان به سامان نيست 
استادان و هم دانشجویان  ناحيه هم  این  از  و همواره 

شكایت داشته اند.
حاال نيز شمارى از استادان دانشگاه مى گویند،  کيفيت 
کشورهاى  به تناسب  افغانستان  در  پرورش  و  آموزش 

منطقه و جهان معيارى نيست.

براى  گذشته  سال هاى  در  آن که  با  مى گویند،   آنان 
بهترشدن وضعيت کارهاى اندکى شده، اما واقعيت هاى 
آموزش  که  مى دهد  نشان  افغانستان  ظاهرى  و  عينى 
نسبى  توان  از  همچنان  جهانى  معيارهاى  براساس 

دانشگاه هاى افغانستان خارج است.
در  را  علمى  پروسه  کدرهایى که  دارند،  باور  آنان 
دانشگاه هاى افغانستان به پيش مى برند تا هنوز به تناسب 

کدرهاى کشورهاى منطقه و جهان برابر نيستند.
مى گوید:«وقتى  کابل  دانشگاه  دانشجوى  محمدظاهر 
از  به یكى  که  داشتم  عالقه  زیاد  بودم  مكتب  متعلم 
رسيدن  از  بعد  اما  کنم؛  پيدا  راه  دولتى  دانشگاه هاى 
به این آرزو، بارها خودم را مالمت کرده ام که اى کاش 

کامياب نمى شدم!«
او مى افزاید: وقتى به دانشگاه آمدم، تصویرى را که پيش 
از آن داشتم، از ميان رفت و دریافتم که این مكان جایى 

نيست تا پيشرفت کنم.
نظام  مى گوید:  دانشجویان  از  دیگر  یكى  هيلى  مروه 
درسى و مواد درسى در دانشگاه هاى افغانستان، امروزى 

نيست و دانشجویان را به آرزوهاى شان نمى رساند.
او از رهبران دولت مى خواهد تا در زمينۀ تحصيالت 
معيارهاى  با  مطابق  برنامه هاى  افغانستان،  در  عالى 

جهانى طرح ریزى و عملى کند.
این دانشجو باور دارد که آیندۀ سبز و یا سياه افغانستان 
توسط جوانان آن رقم خواهد خورد که درصدى زیادى 
دانشگاه هاى  در  عالى  آموزش هاى  مصروف  آنان  از 

دولتى و خصوصى هستند.
دانشگاه هاى  از  یكى  در  استاد  منادى  سيدمهدى 
خصوصى در کابل با بيان این که جوامع براساس شرایط 

ظرفيت هایى  خویش  اقتصادى  و  فرهنگى  اجتماعى، 
یک  بومى  توان  به نحوى  که  دارند  معيارسازى  براى 
ماندگار  به روزنامۀ  مى دهد،  نشان  عمل  در  را  کشور 
مى گوید: دانشگاه هاى افغانستان با تأثير پذیرى از این 
از مولفه هاى درونى  متأثر  واقعيت، ظرفيت محدود و 
مى گردند.  محاسبه  آن  براساس  که  دارند  را  خویش 
مى دهد  نشان  افغانستان  ظاهرى  و  عينى  واقعيت هاى 
که آموزش براساس معيارهاى جهانى همچنان از توان 

نسبى دانشگاه هاى افغانستان خارج است. 
ساختار  رهيافت  یک  »در  مى افزاید:  منادى  آقاى 
در  آموزش  فرایند  )دانشجو(،  کارگزار  )دانشگاه(- 
مشكل  کارگزار  هم  و  ساختار  هم  توامان  افغانستان 
براى  تالش  و  واقعيت  این  شناخت  من  به نظر  دارند. 
به معيارهاى  ناتوانى ها؛ مسير رسيدن  و  رفع  آسيب ها 

جهانى را هموار مى سازد.«
شهال فرید که سال هاى درازى ست در دانشكدۀ حقوق 
است،  خدمت  مصروف  استاد  به عنوان  کابل  دانشگاه 
به روزنامۀ  افغانستان  دانشگاه هاى  به وضعيت  پيوند  در 
در  پرورش  و  آموزش  »کيفيت  مى گوید:  ماندگار 
افغانستان به تناسب کشورهاى منطقه و جهان معيارى 
نسبت  افغانستان  خود  وضعيت  به تناسب  اما  نيست؛ 
با  به خاطرى  و  است  یافته  بهبود  پيش  سال  به پنج 
معيارهاى جهانى هم سو نيست که کدرهایى که پروسه 
علمى را در دانشگاه هاى افغانستان به پيش مى برند، تا 
هنوز این کدرها به تناسب کدرهاى کشورهاى منطقه و 

جهان برابر نيستند.«
این استاد دانشگاه تصریح مى کند: مشكل دیگر استفاده 
با  آن  از  که  است  دانشگاه ها  در  کریدت  سيستم  از 
این  نمى شود؛  استفاده  جهانى  شدۀ  پذیرفته  معيارهاى 
این  که  مى کند  تقاضا  را  باالى  بسيار  ظرفيت  پروسه 
نزد  نه  و  دارد  جود  و  دانشجویان  نزد  در  نه  ظرفيت 
که  است  دانشجو  تنها  ناقص  سيستم  این  از  استادان؛ 

ضرر مى بيند.
کریدت  سيستم  در  که  مى کند  نشان  خاطر  فرید  بانو 
آنان  از  دانشجویان  براى  کورس  برگزارى  بدون 
به نام هاى، دور دو دور سه امتحان مى گيرند و نمرات  

به گونۀ سليقه یى داده مى شود.
دانشگاه  استادان  از  دیگر  یكى  راوش  داود  هم چنان، 
در  درسى  کيفيت  بودن  :پایين  مى گوید  کابل 
که  است  معارف  و  مى گردد  بر  دانشگاه هابه معارف 
تعيين مى کند تا با دانشجو چه برخوردى صورت گيرد.

آموزشى  پایين  »سطح  مى کند:  تصریح  راوش  آقاى 
روى  منفى  تأثيرگذارى  سبب  افغانستان  در  معارف 
دانشگاه ها در افغانستان شده است؛ زمانى که شاگرد از 
دورۀ مكتب داخل دانشگاه مى شود، باید عامل محرك 
استادان باشد، ولى با پس زمينۀ ضعيف داخل دانشگاه 
مى شود، سبب پایين برخورد کردن در محيط دانشگاه 

مى شود.«
در  زیاد  تبدیلى هاى  و  تغيير  کابل  دانشگاه  استاد  این 
رأس وزارت تحصيالت عالى و حتا آمدن چهره هاى 
تصادفى به این وزارت را از عواملى مى داند که سبب 

جریان  در  نيازمندى  به اندازۀ  مسلكى  کدر  تا  شده 
سال هاى گذشته، آموزش داده نشود.

ميزان پایين تقاضاى آموزش
جواب ده نبودن مواد درسى در دانشگاه هاى افغانستان 
از چالش هاى دیگرى ست که همواره از آن شكایت 
شده و اما هيچ گاهى براى از ميان برداشتن این مشكل 

کار آن چنانى صورت نگرفته است.
دانشجویان  مى گوید:  دانشگاه  استاد  منادى  سيدمهدى 
ما شرایط مناسب براى درك و کسب دانش را دارند. 
را   دانشجویان  اقناع  ظرفيت  تقریبًا  دانشگاه ها  اکثر 
نظام  در  که  مشكلى  دارند.  دانشگاه  بقاى  ادامه  براى 
آموزش وجود دارد، این است که ميزان درك و احتياج 
دانشجویان در جامعه ما متناسب با شرایط فرهنگى و 

دوره هاى پایين تر از دانشگاه؛ پایين است.
تقاضا  ميزان  مادامى که  دارد:  باور  دانشگاه  استاد  این 
به دانش عالى، باال نباشد، طبيعى است که  بر اساس آن 
نمى توانيم بگویيم، ميكانيسم ها و ساختارهاى آموزشى 
ناکارآمد است. عرضه کاالى آموزشى در دانشگاه هاى 
به دانش  ما  دانشجویان  تقاضاى  به ميزان  متناسب  ما 
ارائه مى گردد. از این رو الزم است که کيفيت تقاضاى 
و  متوسطه  دوره  و  فرهنگى  فرایند  در  را  دانشجویان 
دانشگاه هاى  آن،آن ها  اساس  بر  تا  دهيم  افزایش  ليسه 
ضعيف با ميكانيسم هاى ضعيف شناسایى شود و زمينه 

سقوط آن ها فراهم گردد.
درسى  مواد  که  مى گوید  دانشگاه  استاد  راوش  داوود 
و  نيست  امروزى  جوان  جواب گوى  دانشگاه هاى  در 
در  است؛  موجود  راستا  این  در  فراوانى  چالش هاى 
این ميان استادانى هستند که مواد درسى بروز را تهيه 

مى دارند اما در ُکل به گونه یى که باید مدیریت نشده تا 
همه شمول شود.

ساختن  در  را  ناهنجارى  این  حل  راه  راوش  آقاى 
مرکز ملى براى معارف افغانستان مى داند که جداى از 
بروکرسى موجود باشد و تيم متخصصى باید روى آن 
کار کند و با واکاوى مشكالت موجود راه هاى حل را 
جستجو کنند و با توجه به تجاربى که در سطح جهان و 
منطقه وجود دارد، امكان به ميان آمدن این مرکز متصور 

است.

وزارت  در  وزرا  تبدیل  و  تغيير  با  که  مى گوید  او 
تحصيالت عالى نمى شود سطح آموزش را در کشور 
زیربنایى  کارهاى  بخش  این  در  باید  و  ساخت  معيار 

صورت گيرد.
در این حال، شهال فرید استاد دانشگاه کابل در مورد 
کيفيت مواد درسى دانشگاه هاى افغانستان مى گوید: در 
سال هاى اخير تالش هایى صورت گرفته تا مواد درسى 
معيارى جهانى در دانشگاه هاى افغانستان استفاده شود 
و در این زمينه کارهاى عملى نيز صورت گرفته است.

مواد  معيارى سازى  که  دارد  باور  دانشگاه  استاد  این 
درسى در دانشگاه ها تا حال به گونۀ مقدماتى صورت 

گرفته و این کار نيازمند ظرفيت باال است.
راه حل

پيشنهاداتى  وضعيت  این  تغيير  براى  دانشگاه  استادان 
دارند و مى گویند که اگر وزیر جدید تحصيالت عالى 
این موارد کار کند ما شاهد وضعيت مناسب و  روى 

آموزش مناسب خواهيم بود.
سياسى  علوم  و  حقوق  دانشكدۀ  استاد  فرید  شهال 
وضعيت  شدن  بهتر  براى  مى گوید:  کابل  دانشگاه 
این که  اول  شود:  باید  عمده  کار  سه  دانشگاه ها 
و  گيرد  صورت  استادان  باالى  ظرفيت سازى  باید 
قرار  دنيا  دیگر  دانشگاه هاى  با  افغانستان  دانشگاه هاى 
دادهاى را به امضا برسانند که تا آن ها به افغانستان بيایند 
و یا هم استادان از افغانستان به کشورهاى دیگر براى 
ظرفيت سازى بروند و این پروسه باید همه گانى باشد.

دوم  مورد  دانشگاه ها  و  دانشكده ها  رهبرى  در  تغيير 
به سر برسد و هر  استاد شهال فرید  به باور  و مهمى که 
دانشكده باید از خود یک تارنماى انترنتى داشته که در 

آن استادانآثار و کار کردهاى خود را هم رسانى کنند.
در  تغيير  براى  مى گوید:  منادى  سيدمهدى  هم چنان، 
مطلوب  دانش  براى  تقاضا  که  است  الزم  دانشگاه ها 
افزایش یابد. براى تغيير در نظام دانشگاه باید از مكاتب 
شروع شود. پایه هاى دانش دانشگاهى باید تقویت یابد. 
با  مقایسه  در  دولتى  دانشگاه هاى  کيفى  رقابت  قدرت 

دانشگاه هاى شخصى باید باال برده شود. 
شدن  تجارى  از  مى کند:  تأکيد  دانشگاه  استاد  این 
فروشنده  به نهاد  دانشگاه ها  شدن  تبدیل  و  دانشگاه  
مدرك جلوگيرى شود. نظارت از نهادهاى آموزشى را 
به افراد مسلكى که دانش کافى دارا هستند، سپرده شود. 
ناتوان  ميكانيسم هاى شناخت نهاد آموزشى ضعيف و 
را علمى بسازند. در نهایت مرز ميان دانش و جهل را 
نادان وعالم از تاجر  بيشتر مشخص کنند تا جاهل از 

شناسایى شود.
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کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی:

پیشنهادهای ما عملی نشده است

استادان دانشگاه:

سامانۀ درسی دانشگاه های افغانستان معیاری نیست
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تا  دارد  مسووليت  معاصر  اسالم گرایى  جنبش 
پرسش هایى را پاسخ دهد که از سال ها بدین سو مطرح 
نقش  پرسش ها،  این  از  یكى  مى طلبند.  پاسخ  و  بوده 
معاصر  اسالم گرایى  گفتمان  در  طبيعى  هویت هاى 
مى باشد. مراد نویسنده از گفتمان در این مقال، فضاى 
ذهنى و روانِى مسلط و زبان خاصى است که منسوبان 
با آن  اخير  این هشت دهۀ  به جنبش اسالم گرایى در 

سخن گفته اند.
پرسش اساسى این است که آیا جنبش هاى اسالم گرایى 
اسالمى  جوامع  هویتِى  مشكل  حل  براى  طرحى 
داشته اند؟ اگر پاسخ مثبت است، این طرح چيست و 

مصداق عملى آن را در کجا مى توان یافت؟
مشكل  این  براى  حلى  سطور،  این  نویسندۀ  باور  به 
این  به  این حرکت ها  رهروان  و  نشده  گرفته  نظر  در 
باور بوده اند که تنها با عصاى جادویى شعار “اخوت 
نمود؛ غافل  را حل  بحران ها  تمامى  اسالمى” مى توان 
از این که حتا برادرانى که زادۀ یک پدر و مادرند، هر 
و...  ميراث  زمينۀ  در  حقوقى  جایگاهى  داراى  کدام 
مى باشند، چه رسد به توده هاى بزرگى از بشر که در 
این عصر پيچيده و در ميان امواج پرتالطم بحران هاى 
هویت، مشروعيت، مشارکت، توزیع و نفوذ دست و 

پا مى زنند. 
اگر قرار باشد که گروهى اسالمى در چهارچوب دولتى 
قانونى  فعاليتى  خاکى  کرۀ  این  از  گوشه یى  در  ملى، 
نموده و هدفش رسيدن به قدرت سياسى باشد، باید 
بداند که جوامع سياسى دوراِن ما در مسير رسيدن به 
توسعه باید از پنج بحراِن یاد شده بگذرند و راه حلى 
براى آن بيابند که نخستين آن ها بحران هویت مى باشد.
از علت هایى که نهضت اسالمى معاصر طرحى  یكى 
براى حل این بحران نداشته است، رابطه با جغرافيایى 
دارد که این جنبش بر بستر آن زاده شد و در گهوارۀ 
آن رشد نمود. جنبش اسالم گرایى افغانستان و یا آن چه 
به نام اسالم سياسى در این سرزمين شهرت یافته )البته 
هدف این مقال شاخۀ سنى اسالم گرایى افغانستان بوده 
است(، پيوسته از دو آبشخور فكرى تغذیه نموده است 
که یكى ادبيات جنبش اخوان المسلمين در مصر بوده 
است و دیگرش فراورده هاى فكرى بنيان گذار جماعت 

اسالمى در شبه قارۀ هند.  
جهان  به  چشم  مصر  در  اخوان المسلمين  جنبش 
تمدن جهانى  کهن  کانون هاى  از  یكى  مصر  و  گشود 
است که تاریخ مكتوب آن به پنج هزار سال رسيده و 
مصر  است.  بوده  آشنا  دولت  نام  به  نهادى  با  پيوسته 
چيزى را به نام بحران هویت ملى نمى شناسد و اقوام 
اند،  داشته  سكونت  کشور  اطراف  در  که  قبایلى  و 
هيچ گاهى هویت هاى شان رنگ سياسى به خود نگرفته 
از  ابزارى  استفادۀ  تا  است  نيامده  هم  رهبرى  هيچ  و 

ُخرده هویت ها نماید. 
خالفت  سقوط  برابر  در  واکنشى  اخوان المسلمين 
اسالم  جهان  بر  غربى  کشورهاى  سيطرۀ  و  عثمانى 
همين  از  و  بود  اسرایيل  توسط  فلسطين  اشغال  و 
محورها  همين  بر  بيشتر  جماعت  این  ادبيات  لحاظ 
مى چرخيد که آثار اندیشمندان آن بر این ادعا گواهى 
تا کودتاى  فراعنه  از عصر  مى  دهند.دولت مصر پس 
مسلمان  عرب هاى  رومى ها،  توسط  عبدالناصر  جمال 
و  ميانه  آسياى  از  برده هایى  اروپایى ها،  جزیرۀالعرب، 
ترك ها مدیریت و رهبرى مى گردید. هيبت نهادى به 
نام دولت و خضوع در برابر رهبر آن چنان در روان 
انسان مصرى ریشه دوانيده بود که در برابر زمامدارى 
غير مصرى هم حساسيتى بر نمى انگيخت. به هر حال، 
نموده  حاصل  شهرت  مصر  نام  به  که  جغرافيایى  در 
)مصر به معنى شهر آمده است(، پدیدۀ ملت و دولت 

ملى پيش از هر کشور اسالمى دیگر شكل گرفت. 
جهان  به  چشم  بسترى  چنين  در  اخوان المسلمين 
گشود، در خاك آن ریشه دوانيد و در فضاى آن رشد 
نموده، و رهبران آن خود را مكلف در برابر مشكالت، 
بحران ها و چالش هاى واقعى آن سرزمين دانستند. در 
چيزى  بود،  اخوان  دامن گير  که  بحران هایى  کشاکش 
قبيله یى  ذهنيت  اقوام،  هویتى  کشمكش هاى  نام  به 

زمامداران و تعصب هاى زبانى دیده نمى شد. 
افغانستان  در  اسالم گرایى  تفكر  بر  که  جنبش دیگرى 
ادبيات  و  هند  شبه قارۀ  اسالمى  جماعت  افكند،  تأثير 
هم  هندوستان  بود.  مودودى  ابواالعلى  آن  رهبر 
شباهت هایى با مصر دارد؛ کشورهایى که هر دوى شان 
به شمار  تاریخ  تمدن شكوهمند  گهواره هاى شش  از 
مى روند. هند یكى از متنوع ترین جوامع دنيا به شمار 

و  ادیان  فرهنگ ها،  نژادها،  زبان ها،  تعدد  که  مى رود 
انسانى  زیباى  موزایيک  به  را  قاره  شبه  این  مذاهب، 
سال  اگست  در  اسالمى  جماعت  است.  کرده  تبدیل 
1941 ميالدى در هند تأسيس گردید و شش سال بعد 
به  کشورى  ميالدى،   1947 اگست  در  درست  آن،  از 
نام پاکستان عرض وجود نمود. در کشاکش مبارزات 
استقالل خواهانۀ هند و سپس انفصال پاکستان که پس 
همه  از  بيشتر  آن چه  شد،  جدا  هم  بنگالدیش  آن  از 
مطرح بود، شعار ملت گرایى و یا ناسيوناليسم بود که 
هجومى  و  نگاشت  مستقل  کتابى  آن باره  در  مودودى 
سنگين بر ملت گرایى برد. جمهورى پاکستان زبان اردو 
نفوس  درصد  ده  از  کمتر  آن  به  سخنگویان  که   - را 
آن کشور را تشكيل مى دهند - به عنوان زبان رسمى 
نخست  سال هاى  همان  از  دولت،  رهبرى  و  پذیرفت 
سرزمين  آن  مختلف  اقوام  فرزندان  ميان  در  امروز  تا 
اعم از پنجابى و سندى و پشتون و قزلباش دست به 

دست گردید. 
پاکستان با آن که کشورى جدید است، ولى اجماع ملى 
نموده  تضمين  را  آن  موجودیت  قضایا  برخى  سر  بر 
پاکستان  تأسيسى  مجلس  در  جناح  محمدعلى  است. 

اعالم نمود: “تا چند روز دیگر مسيرى را آغاز مى کنيم 
که در آن جا هيچ تبعيضى، هيچ تفاوتى ميان گروه ها، 
ما  بود.  نخواهد  فرقه ها  و  مذاهب  عليه  تبعيضى  هيچ 
ما، شهروندان مساوى  آغاز مى کنيم که همۀ  را  راهى 
و داراى حقوق مساوى در این دولت خواهيم بود”. با 
وجود این ادعاى بلنِد محمدعلى جناح، دولت نوبنياد 
که  وجودى اش  فلسفۀ  از  که  قدرى  همان  پاکستان، 
اندازه  همان  به  نمود،  انحراف  بود  عنوان شده  اسالم 
نتوانست به این شعار بنيان گذارش پابند بماند. آن چه 
در پاکستان شرقى گذشت، مى تواند دليلى بر این ادعا 

باشد. 
با وجود آن که جمعيت بنگالدیش 55 درصد جمعيت 
پاکستان آن روز را تشكيل مى داد، ولى قدرت و ثروت 
را  دولت  آن  درصد   45 آن  جمعيت  که  جناحى  در 
 44 که  بنگالى  زبان  بود.  یافته  تمرکز  مى داد،  تشكيل 
مليون انسان از ميان 69 مليون جمعيت پاکستان آن روز 
)64 درصد مردم( به آن حرف مى زدند، در حاشيه قرار 
نبود،  بلد  را  اردو  آن که  با  داده شد. محمدعلى جناح 
دیگرى  زبان  که  نمود  اعالم  بنگالدیش  قلب  در  ولى 
باشد.  پاکستان  رسمى  زبان  نمى تواند  اردو  کنار  در 

رهبران  و  گردید  انتخاب  شرق  در  پاکستان  پایتخت 
جز  چيزى  به  غربى،  پاکستان  سياسى  نخبه هاى  و 
انحصار قدرت و ثروت نمى اندیشيدند. در  احتكار و 
انتخابات سال 1970 ميالدى، حزب عوامى به رهبرى 
به  پاکستان  مجيب الرحمن 167 کرسى و حزب مردم 
رهبرى ذوالفقار على بوتو 88 کرسى را در پارلمان آن 
کشور به دست آوردند، ولى ذوالفقار على بوتو قدرت 
را به وحدت پاکستان ترجيح داد و در نتيجه پاکستان به 
دو بخش شرقى و غربى تجزیه گردید که بخش شرقى 

آن بنگالدیش ناميده شد. 
آن چه پاکستان را به دو بخش شرقى و غربى تقسيم نمود، 
مداخلۀ  نبود،  بنگالى  سياست مداران  ماجراجویى هاى 
بلكه آن چه کمر آن دولت را شكست،  نبود؛  هند هم 
سياسى یى  و  فرهنگى  اقتصادى،  بى عدالتى  و  تبعيض 
بود که در حق بخش شرقى آن کشور صورت گرفت. 
تبعيض زبانى یكى از مظاهِر این بى عدالتى بود. در 21 
فبرورى 1952 ميالدى، دانشجویان دانشگاه داکه دست 
به تظاهرات زده و خواهان آن شدند تا بنگالى هم در 
پذیرفته  پاکستان  زبانى رسمى در  به عنوان  اردو  کنار 
حكومت  سوى  از  دانشجویان  از  تعدادى  ولى  شود، 
پاکستان به قتل رسيدند. به حكِم همين بى عدالتى بود 
که سازمان یونسكو، 21 فبرورى را روز جهانى زبان 
از حق خواهى  نمادى  روز،  این  و  نمود  اعالم  مادرى 
در سطح جهان گردید. کسانى که پرچم دفاع از زبان 
بنگالى را برافراشتند، شخصيت هایى بودند که بيشتر از 
مى توان  زمينه  این  در  داشتند.  دین  درد  پاکستان  بانى 
به  خدمت  جهت  در  انجمنى  که  تمدن”  “شوراى  از 
فرهنگ اسالمى بود و ریيس “کميسيون زبان بنگالى” 
موالنا اکرام خان نام برد. جماعت اسالمى پاکستان و 
رهبر آن، مرحوم مودودى به جاى آن که از این بى عدالتى 
دولت  آن  سِر یک پارچه گى  بر  زنند،  اجتماعى حرفى 
اساس  عدالت،  و  انصاف  این که  از  غافل  فشردند،  پا 
وحدت ملى بوده و بى عدالتى و تبعيض نخستين زنگ 

خطر براى آن به شمار مى رود.
 پس از جدایى بنگالدیش، بلوچ ها، پشتون ها، سندى ها 
خيلى  دالیل  و  داشته  شكوه  بى عدالتى  از  مهاجران  و 
اسالمى  نهضت  ولى  داشته اند،  اختيار  در  هم  معقولى 
با  را  دردها  این  تا  است  کوشيده  پيوسته  کشور  آن 
مرهم موعظه درمان نماید، بى خبر از این که ملت ها و 
کتله هاى بزرگ بشرى را نمى توان با شعار و موعظه و 

پند و نصيحت متحد نگه داشت. 
در سال 1992 ميالدى؛ در آن شب و روزى که کابل 
حسين  قاضى  مرحوم  نه  مى سوخت،  جنگ  آتش  در 
احمد و نه جماعت اسالمِى او توانست موقفى مبتنى 
بر انصاف و عدالت و سياستى همنوا با فقه سياسى در 

قبال مسایل افغانستان اتخاذ نماید. 
جماعت اسالمى تا زمانى که نتواند به نيازهاى اصلِى 
عرصه هاى  در  پاکستان  ملت  اجتماعِى  کتله هاى 
حل  به  و  دهد  پاسخ  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 
بپردازد،  جامعه  آن  محسوِس  و  اساسى  مشكالت 

نمى تواند آیندۀ خویش را تضمين نماید. 

آن چـه پاکسـتان را بـه دو بخـش شـرقی و غربـی تقسـیم نمـود، ماجراجویی هـای سیاسـت مداران بنگالی 
نبـود، مداخلـۀ هنـد هم نبود؛ بلکه آن چـه کمر آن دولت را شکسـت، تبعیض و بی عدالتـی اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسـی یی بـود کـه در حق بخش شـرقی آن کشـور صـورت گرفـت. تبعیض زبانـی یکـی از مظاهِر این 

 1952 فبـروری   21 در  بـود.  میـادی، دانشـجویان دانشـگاه داکه دسـت بی عدالتـی 
تـا بنگالـی هـم در کنـار اردو بـه عنوان به تظاهـرات زده و خواهان آن شـدند 

شـود، ولـی تعـدادی از دانشـجویان زبانی رسـمی در پاکستان پذیرفته 
همیـن از سـوی حکومـت پاکسـتان بـه  حکـِم  بـه  رسـیدند.  قتـل 

سـازمان  کـه  بـود  روز بی عدالتـی  را  فبـروری   21 یونسـکو، 
از جهانـی زبـان مـادری اعـام  نمـادی  روز،  ایـن  و  نمـود 

پرچـم حق خواهی در سـطح جهان  کـه  کسـانی  گردیـد. 
را  بنگالـی  زبـان  از  برافراشـتند، شخصیت هایی دفـاع 
پاکسـتان درد دین داشتند. بودنـد که بیشـتر از بانی 
کـه در ایـن زمینـه می تـوان  تمـدن«  »شـورای  از 
بـه فرهنـگ اسـامی بود انجمنـی در جهت خدمت 
»کمیسـیون  رییـس  موالنـا و  بنگالـی«  زبـان 
نـام  خـان  اسـامی اکـرام  جماعـت  بـرد. 
رهبـر  و  مـودودی پاکسـتان  مرحـوم  آن، 
اجتماعـی به جـای آن کـه از ایـن  بی عدالتـی 
بـر  زننـد،  آن حرفـی  یک پارچه گـی  سـِر 
فشـردند،  پـا  غافـل از این کـه انصاف دولـت 
اسـاس  عدالـت،  بـوده و  ملـی  وحـدت 
و  بی عدالتـی  تبعیض نخسـتین زنگ و 
بـه  آن  بـرای  مـی رود.خطـر  شـمار 

جایگاه 
هویت ها 

در گفتمان 
اسالم گرایی 

معاصر
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مریم پيردهقان
ما براى پيش گيرى از مواجهه با قفِل بى کليِد زنده گِى واقعى 
برمى خوریم  چيزهایى  به  رویا  در  اما  مى بریم،  پناه  رویا  به 
که حتا از زنده گِى واقعى هم وحشتناك ترند. پس نهایتًا ذره 
ذره از رویا به زنده گى واقعى مى گریزیم. فلم با این دیدگاه 
آغاز مى شود که رویا ها متعلق به کسانى هستند که نمى توانند 
با این  یا این قدر قوى نيستند که واقعيت را تحمل کنند و 
دیدگاه به پایان مى رسد که واقعيت متعلق به کسانى است که 
این قدر قوى نيستند که بتوانند با رویا هاى شان مواجه شوند.

اسالوى ژیژك )Slavoj Žižek( در ساِل 1949 در اسلوونى 
متولد شد. او متفكرى مارکسيست و از چهره هاى برجستۀ 
چِپ مدرن است که بيشترین مرزبندى را با مارکسيسِم سنتى 
و اُرتدکس دارد. وى با عناویِن گوناگونى همچون فيلسوف، 
شناخته  و…  فرهنگى  منتقِد  جامعه شناس،  نظریه پرداز، 
مى شود و فضاِى کارِى چندگانه اش را موضوعاتى همچون 
فاندامنتاليسم، تساهل، گلوباليسم، حقوِق بشر، لنين، اسطوره، 
فضاى سایبر، تكثِر فرهنگى، انرژِى هسته یى، پست مدرنيسم، 
هاليوود، دیوید لينچ و آلفرد هيچكاك شكل مى دهند. عمدۀ 
شهرِت ژیژك به جهِت اِحياى روان کاوِى ژاك الکان براى 
که  گونه یى  به  است،  عامه  فرهنِگ  از  جدید  خوانِش  یک 
وى نظریه پردازى دانسته مى شود که الکان، مارکس و هگل 
را با فرهنِگ پاپ مى آميزد تا بتواند مفاهيِم فرهنِگ معاصر 
دورافتاده گِى  و  کند  تحليل  را  عامه پسند  فرهنِگ  خصوصًا 
درِك انساِن امروز از این مفاهيم را از منطِق واقعِى زنده گى 
شرح دهد، که در نتيجۀ آن، به معضِل بنيادیِن تفكِر معاصر، 
یعنى غياِب سوژۀ  شناسا و چندپاره گِى آن بپردازد. بر اساِس 
پست مدرن  متفكراِن  مياِن  در  او،  که  است  رویكرد  همين 
پست  شيفته گِى  وى  این،  وجود  با  اما  مى شود،  طبقه بندى 

هوادارِ  و  مى کند  رد  را  ویژه گى ها  و  تفاوت ها  به  مدرنيسم 
تعالى گرایِى فلسفى و تعهد به عام گرایِى سياسى است.

با  خاصه  سينمایى،  نظریه پردازِ  یک  هنر  حيطۀ  در  ژیژك 
انتقادى است. بى شک وى  دیدگاهى روان کاوانه- فلسفى- 
هنِر  این  به  تاکنون  که  مى آید  شمار  به  فيلسوفى  مهم ترین 
صنعتى پرداخته؛ زیرا سينما همواره هنِر مغضوِب فيلسوفان، 
مهم ترین  واقع،  در  که  بوده  چپ  متفكراِن  به خصوص 
متفكران  همين  آراى  از  برآمده  نيز  معاصر  هنِر  نظریه هاى 
از  اندکى  است. لوکاچ، آدورنو، هورکهایمر و سار تر تعدادِ 
هنِر  به  گرایش شان  واسطۀ  به  که  هستند  فيلسوفانى  خيِل 
واال، با نگاهى منفى و سرشار از تحقير به سينما پرداختند 
و هميشه آن را همبستۀ سرمایه دارى و اسبابى جهِت تخدیِر 
گونه یى  به  ژیژك  ميان،  این  در  اما  آوردند.  شمار  به  توده 
ناکامِى خود  و  ارج مى نهد  را  متفاوت عمل مى کند، سينما 
در فلم سازى را دليلى براى کشيده شدنش به فلسفه مى داند. 
حجِم آثارى که او به سينما اختصاص داده و تنوِع آراى وى 
دربارۀ هنِر هفتم، از بسيارى از منتقداِن طرازِ اول و مشهورِ 
فلم بيشتر است. اما با این حال، یک نكتۀ بسيار مهم در این 
این حيطه  نظریه پردازاِن  دیگر  از  را  او  که  دارد  بين وجود 
جدا مى کند و آن این که ژیژك، پيش از آن که نظریه پردازِ فلم 
باشد، فيلسوف است. نقِد او از فلم ها، درون ماندگار نيست. 
او سينما را به عنواِن منبعى عالى جهِت آوردِن مثال و توضيِح 
ایده هایش مى داند، به گونه یى که سينما نزدِ وى ابزارى براى 
فلسفيدن است؛ یا به عبارتى دیگر، او هميشه فاصله اش را با 
فلِم موردِ بحث حفظ مى کند و همواره در مقامِ فيلسوف با 

فلم مواجه مى شود نه در مقامِ منتقد. 
و  مختلف  نگرش هاى  ظهورِ  با  بعد،  به   1960 اوایِل  از 

متفاوت، نظریۀ فلم از همه لحاظ دچارِ تحوالتى فراوان شد. 
نظریه هاى چپ و بارور تر شدن نظریه هاى کالسيک  ظهورِ 
انسان گرایِى  و  مولف  تيورِى  حضورِ  واسطۀ  به  سينمایى 
اساسًا دگرگون  را  فلم  تحليِل  نقد و  مفهوم  ساختارگرایانه، 
کرد. در همين اوضاع، به لطِف نظریه پردازى هاى الکان که 
همه گى الهام گرفته از گزارش هاى فروید بودند، تحليل هاى 
روان کاوى هم به سينما و حيطۀ نقِد فلم وارد شد و منجر 
به نوعى تحليِل سينمایى گردید که اکنون ژیژك به واسطۀ 
او،  روانكاوانۀ  تفسيِر  از  استفاده  و  الکان  از  نفوذپذیرى 
هنِر  به  رویكرد  این  با  مى شود. وى  آن محسوب  سردمدارِ 
بنا  را  نقد  از  جدیدى  شيوۀ  و  سينمایى  نظریۀ  یک  هفتم، 
ناخودآگاه،  مخيلۀ  قوۀ  بررسِى  به  آن،  اساس  بر  و  مى نهد 
امِر واقعى و ابژۀ واالى ایدیولوژى در فلم ها مى پردازد. اما   
همان گونه که پيشتر اشاره شد، ژیژك فلم را نه در جهِت نقِد 
خودِ فلم، بلكه براى بياِن نظریاِت روان کاوانه و فلسفى اش 
به کار مى گيرد، به طورى که به اعتقادِ رابرت استم، ژیژك 
در فلم هاى سينمایى مثال هایى مى یابد که حتا از خودِ الکان 
الکاِن  اما  مى دهند.  شرح  را  روان کاوانه اش  افكارِ  بهتر  هم 
موردِ بحِث وى، نه الکاِن موردِ بحث در مابعِد ساختارگرایِى 
نمادین  و  خيالى  واقع،  امِر  الکاِن  بلكه  دریدا،  و  کریستوا 
از  خودش  تعبيِر  به  ژیژك  که  الکانى  اصطالِح  سه  است؛ 
مفهومِ  به خصوص  مى کند،  درك شان  فلم ها  بررسِى  وراى 
امِر واقع، که بسيار پيچيده و بيان نشدنى است و او مى  کوشد 
با ذکِر مثال و تبيين در فلم ها، به توضيحش دست یابد. این 
موضوع   همان چيزى است عالقۀ ژیژك به سينما را توجيه 
مى کند، زیرا سينما عرصه یى به شمار مى آید که در آن قلمرِو 
نظِم  سه  مى شوند ،  تنيده  هم  در  واقع،  و  نمادین  و  خيالين 
بنيادینى که پایۀ رویكردِ الکان و در نتيجه ژیژك را تشكيل 

مى دهند. 
رویا پردازى  در  آن  نقِش  و  تصویر  خيال،  روان کاوى  در 
این  اما  است.  تصویر  نيز  سينما  و  دارند؛  ویژه یى  اهميِت 
بياِن الکان،  به  امِر خيالى  تعریف مى شود؟  تصویر چه گونه 
که  مى دهد  نشان  را  خود  پِى  در  بى پایان  جست وجویى 
و  همذات پندارى  جست وجوى  به  انسان  آن،  براساِس 
هماهنگى برمى آید. او با دیدِن تصویِر خودش در آینه است 
که بر این مشكل غلبه مى کند )سينما هم برحسِب تعریِف 
الکان قادر است نقشى همچون آیينه را ایفا کند(. این تصویر 
به او آرامش مى دهد زیرا او از خودش، تصورِ کاملى ندارد 
و تصویِر آینه باعث مى شود تا تصویِر کاملى را از خود به 
نفس«  یا  »من  پيدایِى  به  منجر  نتيجه  در  که  بياورد  دست 
مى شود. از همين رو است که انسان همواره خواهد کوشيد 
تا دیگرى )تصویر در آینه یا فرد دیگرى که دیده است( را 
با خود یكى کند، کامل تر شود و وحدِت بيشترى یابد. در 
از  ناشى  »مِن مطلوِب«  امِر خيالى   همان  واقع، هستۀ اصلى 
این همذات پندارى با تصویر است؛ مِن مطلوبى که تصویرى 
ساخته شده به صورت اغراق آميز از خودِ فرد توسط خودش 
با این حال، سينما »ِصرفًا«  او.  است و مبتنى بر آرزومندى 
نيز در عرصۀ  بزرگى  پاى  بلكه جا  نيست؛  خيال و تصویر 
ما  که  است  چيزهایى  آن  تمامِ  شامِل  یعنى  دارد،  نمادین 
فرهنگ  قانون،  تا  گرفته  زبان  از  مى ناميم؛  واقعيت  معموالً 
و تمام ساختارهاى اجتماعى. امِر نمادین حوزه یى است که 
انسانى قرار مى گيریم.  ما در آن به عنواِن بخشى از جامعۀ 
از همين طریق است که سينما همچون زنده گِى  و درست 
حقيقى، به امِر واقع راه مى برد، اما واقعيِت خاِص خودش، 

یعنى واقعيِت سينمایى را مى آفریند. 

سوژه  که  دارد  وجود  خاصى  اصطالحاِت  حوزه  این  در 
دو  هستند؛  آن ها  معروف تریِن  از  آپاراتوس  و  )تماشاگر( 
مفهومى که ژیژك مستقيمًا در این نوع تحليل بدان ها رجوع 
به  سينمایى  برجستۀ  نظریۀ  یک  آپاراتوس،  نظریۀ  مى کند. 
شمار مى آید که از دهۀ هفتاد به بعد متداول شد. این نظریه، 
روان کاوى  و  نشانه شناسى  مارکسيستى،  نظریاِت  از  خود 
طبيعتى  واجِد  اساسًا  سينما  آن،  طبِق  بر  و  است  منتج شده 
دوربين،  مكانيسمى،  چنين  مى شود.  دانسته  ایدیولوژیک 
بر  در  را  سينما  تماشاگِر  محورى  موقعيِت  نيز  و  تدوین 
مى گيرد. البته این مسأله، چيزى نيست که به سينما تحميل 
شده باشد، بلكه در نهاد و ماهيِت خودِ سينما نهفته است و 
بر مبناى آن، تماشاگر تصور مى کند آن چه که مى  بيند، کاماًل 
یک قدرِت  نفوذِ  این رو تحِت  از  ریاليستى است؛  واقعى و 
واکنش  آن  به  فلم،  تماشاى  هنگامِ  و  مى گيرد  قرار  نامرئى 
به  نسبت  مخاطب  واکنِش  همين  بررسِى  که  مى  دهد  نشان 
فلم، یكى از موضوعاِت محورى نظریۀ روان کاوى سينمایى 
است که در پِى آن، بحِث همانندسازى و توالِى منحصر به  
فرد سينماى روایى، براى ایجادِ همذات پندارى مياِن مخاطب 
و شخصيت هاى فلم مطرح مى شود. لویى بودرى، پایه گذار 
مرحلۀ  خاصيِت  با  را  سينمایى  تأثيِر  این  آپاراتوس،  نظریۀ 
آینه گِى الکان مقایسه مى کند و سينما را بازتوليدکنندۀ   همان 
سيستِم الکانى مى داند. او معتقد است که بيننده توسِط متِن 
فلميک احضار مى شود و یا به عبارِت دیگر، فلم سوژه را 
قوام مى دهد به گونه یى که سوژه معلوِل متِن فلميک مى شود 
ساخته  فلميک  متن  معانى  توسِط  سوژه،  مقامِ  در  )بيننده 
سينما  ژیژك  نظریه،  نوع  این  واسطۀ  به  بنابراین  مى شود(. 
احساساِت  آن،  طریِق  از  که  مى کند  معرفى  آیين  نوعى  را 
مختلف تجربه مى شوند، و دراین ميان آن چه براى او اهميتى 

بازیافِت تجربه یى است که در عيِن وقوف به  خاص دارد، 
ساختارِ خيالِى خود، از محتوایى آشوبناك که بر غرایِز کور 
و اشتياق هاى سيرناشدنِى انسان استوار است، حكایت دارد. 
وى معتقد است که سينما به لحاِظ فيزیكى بر ما اثر مى گذارد 
نحو  به  مى یابيم،  سينما  در  ما  که  آن چه  مفهوم،  این  به  و 
که  مى دارد  بيان  ژیژك  واقع  در  است.  واقعى  آزاردهنده یى 
آن  سينمایى  فرم  شهوتناِك  غلظِت  در  سينما  حقيقِى  لذِت 
نهفته است. اگرچه على رغم همۀ این ها، وى همچنان اصرار 
دارد که بگوید واقعيِت سينمایى فرا تر از روایت و داستانى 
است که در آن اتفاق مى افتد. این واقعيت، لذتى را فراهم 
مى آورد که خاِص سينما، و وراى هرگونه لذِت دیگر است.

داللت هاى  بر  چيزى  هر  از  بيشتر  ژیژك  سينمایِى  تحليِل 
ضمنى استوار است. وى شيوۀ جدیدى را براى تحليِل متِن 
فلميک ارایه داده که به هيچ وجه با شيوه هاى قبلى برابر و 
به  کمكى  هم  مواقع  از  بسيارى  در  حتا  و  نيست  همسان 
درِك الیه هاى روایِى فلم نمى کند و از سوى دیگر، آشنایِى 
قبلِى مخاطب با اصطالحات و گزارش هاى کسانى همچون 
فروید، الکان، هگل و کانت را مى طلبد. به عنواِن مثال، ژیژك 
جهِت نقِد فلم Brassed Off، ساختۀ کارگرداِن انگليسى 
»مارك هرمن«، براى این که از مسایلى همچون تمناى درونى 
یا مسایِل هگلى مثل »نفى در نفى« و یا منطِق اروتيسم سخن 
دختِر  که  مى کشد  پيش  را  فلم  از  صحنه یى  آورد،  ميان  به 
به  قهوه  خوردِن  براى  را  عالقه اش  موردِ  پسِر  فلم،  جواِن 
»مى آیم  مى گوید  پسر  وقتى  و  مى کند  دعوت  آپارتمانش 
ندارد  »عيبى  مى دهد  پاسخ  ندارم«،  دوست  قهوه  من  ولى 
»این  مى گوید  ژیژك  ندارم!«؛  قهوه  خانه  در  هم  من  چون 
بهترین شكل، بدون آن که صریحًا چيزى بگوید  به  صحنه، 

نوع  این  از  دیگر  مثالى  برمى دارد«.  پرده  جنسى  تمناى  از 
است،  لوبيچ«  »ارنست  اثر  نينوچكا«  »فلم  ژیژك،  رویكردِ 
جایى که قهرمان فلم در کافه یى »سفارِش قهوۀ بدوِن خامه 
تمام  خامه  »قربان  مى دهد  جواب  پيش خدمت  و  مى دهد« 
شده، مى خواهيد قهوۀ بدوِن شير براى تان بياورم؟« در این جا 
است.  دیالكتيِک هگل  دیالوگ،  »این  که  دارد  اعتقاد  ژیژك 
متفاوت است و شاید  بدوِن خامه  قهوۀ  با  بدوِن شير  قهوۀ 
به بياِن بهتر، قهوه با غياِب شير، سفارش مشترى بوده است 
حقيقت،  در  پيش خدمت.  پيشنهادِ  خامه،  غياِب  با  قهوه  و 
موقعيت هایى هست که کسى چيزى را نفى مى کند و سپس 
دوباره نتيجۀ آن را نفى مى کند ولى نتيجۀ دوم، مثبِت اوليه 
نيست؛ یعنى به عبارتى، مشترى »قهوۀ تنها« نمى خواهد، بلكه 
»یک قهوه بدوِن چيزى« مى خواهد«. او بر این باور است که 
این گونه دیالوگ ها راه را براى دانستِن مفاهيِم پيچيدۀ هگلى 
ژیژك  تحليِل  مواردى،  در  دیگر  سوى  از  مى کنند.  هموار 
بدان  منتقدان  و  مخاطبان  که  است  مفهومى  برعكِس  کاماًل 
مى اندیشند. او در باِب فلِم تایتانيک معتقد است که »بيشتِر 
تماشاگران، این فلم را یک داستاِن عشقى سرراست مى دانند 
و بيشتِر منتقدان به لحِن ضد سيستمى آن اشاره مى کنند، به 
مقيم  افرادِ  این که مسافراِن ثروتمند بى رحم اند در حالى که 
عرشه هاى پایينى همدل تر هستند. اما این فلم بيشتر از آن که 
نظِم اجتماعى را براندازد، آن را تقویت مى کند. روایِت اصلى 
دربارۀ دخترى متمول و تباه شده است که هویت خود را از 
دست داده است. او به سراِغ عاشقى از طبقۀ پایين مى رود 
تا سر زنده گِى خود را بيابد، تا تصویِر اِگو یا »مِن« خویش 
را کامل کند. عاشق نيز عماًل تابلوى وى را مى کشد و سپس 
برود و گورش  انجام شد، پسر مى تواند  کار  این که  از  بعد 
است.  محض  شوندۀ  محو  ميانجى گِر  یک  او  کند!  گم  را 
استثمارى خون آشام گونه و  نيست،  داستاِن عشقى  این یک 

خودخواهانه است«! 
و  بزرگ ترین  ایگلتون،  ترى  تعبيِر  به  که  ژیژك  اسالوى 
است،  اخير  دهۀ  چند  روان کاوِى  شارِح  درخشان ترین 
فيلسوف و روان کاِو تيزهوشى است که ذاِت تحليل، یعنى 
را  آن  بر  وقوف  و  تقليل گرایى  ابزارِ  با  کمال  تصورِ  ایجادِ 
به خوبى مى شناسد. وى سعى مى کند با استفاده از صحنه هاى 
پيچيدۀ  تيورى هاى  امریكایى،  فلم هاى  از  خود  انتخابى 
مارکسيستى/الکانى اش را توضيح دهد. اما این ایراد، در این 
دانِش  و  درسطِح سواد  هيچ گاه  که  است  وارد  او  بر  حوزه 
و  نمى زند  حرف   - حرفه یى  تماشاگر  حتا  فلم   تماشاگِر 
مخاطب از تفسيِر ژیژك چيزى به دست نمى آورد به طورى 
که فهميدِن تحليِل وى تنها از عهدۀ فيلسوفان و روان کاوان 
برمى آید. از طرِف دیگر، اگرچه خوانش و تحليِل روان کاوانۀ 
فلم، به شناسایِى نوعى از کشِف مضاميِن پنهاِن موجود در 
فلم ها منجر مى شود که حتا ممكن است خودِ فلم ساز هم از 
آن مطلع نباشد، با این حال انتخاب یک صحنه از یک فلم و 
القاى مفهومِ موردِ نظِر خود، به عنوان نيِت فلم ساز، صد در 
صد موردِ قبول نيست و گاهى سنجاق شده و الحاقى به نظر 
نشان دهندۀ  کاماًل  ژیژك  تحليل هاى  که  همان طور  مى رسد، 
این موضوع هستند. در این شكى نيست که کسى همچون 
ژیژك یک تحليل گِر بسيارِ خوب از منظِر روان کاوى براى 
فلم هاست ولى مطمينًا تحليل هاى وى نمى توانند مبنایى براى 
نقد و ارزیابى یک اثر به صورِت متعارف باشند، چرا که قویًا 
فلم را از نظر مى اندازند و آن را در حكم سابقۀ چيزى به 

مراتب مهم تر از خودِ آن فلم به شمار مى آورد.
]1[: نظریۀ آپاراتوس )Apparatus theory( ابتدا توسِط 
ژان لویى بودرى و از خالِل دو رسالۀ تأثيراِت ایدیولوژیک 
)1971( و آپاراتوس )1975( ارایه شد. بودرى به شدت متأثر 
بود.  آلتوسر  لویى  مارکسيسِم  و  الکان  ژاك  روان کاوِى  از 
بعد ها این نظریه توسِط فمنيست ها و سایِر تحليل گراِن فلم 

به شكل هاى متنوعى به کار رفت.
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افغانستان خواستار عضویت...
همكارى  سازمان  در  دایم  عضویت  خواستار  تازه گى  به  افغانستان 

شانگهاى شده اند.
افغانستان  با  مزنتسف اظهارداشت که همكارى هاى اعضاى شانگهاى 
باید در بخش هاى اقتصادى و فرهنگى و نيز سایر حوزه هاى این کشور 

گسترش یابد.
ناامنى هاى  افزایش  شانگهاى،  همكارى  سازمان  دبيرکل  گفته  به 

افغانستان، اعضاى این سازمان به ویژه روسيه را نگران کرده است.
این در حالى است که هيأتى از بخش ضد تروریسم سازمان همكارى 
شانگهاى در اردیبهشت ماه سال جارى با سفر به کابل در زمينه مبارزه 
با تروریسم و افراط گرایى توافقنامه هایى را با دولت کابل امضا کردند.
سازمان همكارى هاى شانگهاى در سال 2001 ميالدى راه اندازى شد.

یافته  توسعه  و  دارد  ناظر  پنج عضو  و  ثابت  سازمان شش عضو  این 
اپریل  در26  که  است   )Shanghai Five( پنج  شانگهاى  سازمان 
سال 1996 ميالدى بعد از امضاى تعهدنامه امنيت نظامى مرزها توسط 
پنج کشور چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان راه اندازى 

شده بود.
در حال حاضر افغانستان، ایران، پاکستان، هند، بالروس و مغولستان 

عضو ناظر این سازمان هستند.
با  را  دیگرى  معاهده  کشورها  این  ميالدى   1997 سال  اپریل   24 در 
نظاميان در مرزهاى  امضا کردند که سبب کاهش  یكدیگر در مسكو 

منطقه مى شد.
جلسات ساالنه اعضاى این گروه در سالهاى 1998 تا 2000 ميالى به 

ترتيب در کشورهاى قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان برگزار شد.

محمداکرام اندیشمند
نيروهاى روسى به ویژه قواى  آیا والدیمير پوتين 
افغانستان  معرکۀ  وارد  را  روسيه  راکتِى  و  هوایى 
این  اهميِت  کرد؟  خواهد  داعش  و  طالبان  عليه 
و  دخالت  پيامد  و  چيست  روس ها  براى  جنگ 
مشارکِت احتمالِى نظامى مسكو در سطح منطقه یى 

و بين المللى چه  گونه ارزیابى مى شود؟ 

جنگ  به  روس ها  ورود  نشانه های  نخستین 
افغانستان

با  روسيه  ریيس جمهور  پوتين  مالقات  از  پس 
امام على رحمن ریيس جمهور تاجكستان در شهر 
سوچى )7 اکتوبر2015( و ابراز نگرانى هر دو از 
شمال  و  شرق  شمال  والیات  در  طالبان  حضور 
افغانستان،  خبرگزارى »تاس« از قول افسر روسى 
»یارسالو ُرشو پكين« نمایندۀ حوزۀ نظامى مرکزى 
 M24P تهاجمى  چرخبال هاى  اعزام  از  روسيه، 
در  عينى  فرودگاه  به   ترانسپورتى  چرخبال  و 
سى کيلومترى غرب شهر دوشنبه خبر داد.  این 
نظامى  مأموریت هاى  براى  معموالً  چرخبال ها 

تهاجمى مورد استفاده قرار مى گيرند. 
احتمال مشارکت چرخبال هاى تهاجمى روسيه را 
در جنگ با طالبان و داعش به خصوص در شمال 
افغانستان، عالوه بر ابراز نگرانى ریيسان جمهورِ 
تقویت  دیگر  تحول  دو  تاجكستان،  و  روسيه 

مى کند: 
والیت  مرکز  قندوز  شهر  غيرمنتظرۀ  سقوط   -1
حضور  و  طالبان  به دست  تاجكستان  با  هم مرز 
گستردۀ نيروهاى طالبان در ولسوالى درقد و سایر 

مناطق مرزى با تاجكستان؛ 
هوایى  گستردۀ  و  غيرمترقبه  عمليات   -2
مسكو در سوریه بدون توجه به انتقاد و و مخالفت 

امریكا و ناتو و مخالفان عرِب بشار اسد.
اهمیت افغانستان برای روسیه چیست؟

روسيه،  فدراتيف  ریيس جمهور  پوتين  اگر 
مشارکت در جنگ سوریه را به دفاع از دولت بشار 
اسد در جهت اهداف و منافع منطقه یى و جهانى 
مسكو ارزیابى و تلقى کند و با این تلقى، ریسک 
هرگونه مخالفت امریكا و غرب را براى ورود در 
اهميت  تردید  بدون  باشد،  پذیرفته  جنگ سوریه 
افغانستان براى مسكو در جنوب مرزهاى آسياى 
ميانه، نه تنها کمتر از سوریه نيست، بلكه بيشتر از 
آن خواهد بود. آیا دولت روسيه حضور تروریسم 
طالبى و داعشى را در کنار مرز کشورهاى آسياى 
ميانه به عنوان حياط خلوت و حوزۀ نفوذ و منافع 

خود، تحمل خواهد کرد؟ 
دوامِ حضور نيروهاى طالبان و گروه هاى تروریستى 
به هر  بنا  افغانستان  داعش در شمال  دیگر چون 
در  دولت هاى  و  مسكو  از سوى  دليلى،  و  عامل 
واقع تحت نفوذ و یا متحد آن در آسياى ميانه به 
ارزیابى  و خطرناك  بسيار جدى  تهدیدى  عنوان 
و شناخته مى شود. روس ها ریسک این تهدید را 
درون  به  را  اسالمى  جهادگر  گروه هاى  پاى  که 
جوامع مسلمان آسياى مرکزى و جامعۀ مسلمانان 
فدراتيف روسيه مى کشاند، نمى پذیرند و نظاره گر 

باقى نمى مانند. 

زمینه ها و فرصت های مساعد ورود روس ها به 
جنگ افغانستان 

به هر حدى که دولت وحدت ملى افغانستان در 
جلوگيرى از نفوذ و گسترش تروریستان طالب و 

داعش در شمال افغانستان ناتوان و درمانده باقى 
بماند، فرصت براى دخالت و مشارکت روس ها 
در عمليات نظامى عليه طالب و داعش در شمال 
و  پذیرش  از  نوعى  و  مى شود  مهيا  و  مساعد 
موافقت اجتماعى و داخلى براى عمليات نظامى 
طالبان  عليه  در جنگ  آن ها  مشارکت  و  روس ها 
در والیات شمال به وجود مى آید. براى بسيارى 
از قوماندانان مجاهدین و نيروهاى شان در شمال 
که خود را در دولت وحدت ملى منزوى مى بينند 
و این دولت را در مقابله با طالبان درمانده و ناتوان 
مى یابند، ناتوانى دولت و همچنان ناکامى حاميان 
توطئه آميز  و  عمدى  امر  یک  دولت،  امریكایى 
مساعدى  فرصت  حالت،  این  مى شود.  پنداشته 
طالبان  عليه  جنگ  در  مسكو  مشارکت  براى  را 
عبدالرشيد  جنرال  اکنون،  همين  مى کند.  ایجاد 
مقامات  با  جمهورى  ریاست  اول  معاون  دوستم 
روسى در حال مذاکره است و از آن ها مى خواهد 
همكارى  طالبان  عليه  جنگ  در  را  افغانستان  تا 
و  تماس  برگزارى  از  نيز  شایعاتى  کنند.  نظامى 
رابطه ميان قوماندانان سابق مجاهدین و نيروهاى 
مقاومت ضد طالبان در شمال افغانستان با روس ها 
از آن ها در جنگ عليه  در جهت کسب حمایت 

طالبان وجود دارد. 

چالش و موانع مشارکت مسکو در جنگ علیه 
طالبان

مخالفت جدى امریكا و ناتو با مشارکت مسكو در 
جنگ عليه طالبان و انجام عمليات هوایى و راکتى 
شمال  در  روسى  نيروهاى  توسط  سوریه  مشابه 
افغانستان، چالش و مانعى عمده در برابر روسيه 
از  مسكو  با  مخالفت  چالش آفرینى  ميزان  است. 
سوى امریكا و ناتو بسته گى به عملكرد آن ها در 
سوریه  کشور  در  روس ها  نظامى  عمليات  مقابل 
دارد. امریكا و ناتو اکنون بيشتر از نارضایتى و ابراز 
مخالفت و تدویر نشست، کار عملى بازدارنده در 
برابر مسكو انجام نداده اند. ناتوانى و یا عدم ارادۀ 
غربى ها در جهت توقف عمليات نظامى روس ها 
در  مشابه  عمليات  آغاز  به  را  مسكو  سوریه،  در 
وسوسه  طالبان  تروریسم  عليه  افغانستان  شمال 
نيروهاى  گسترش  و  افزایش  مى کند.  تشجيع  و 
طالبان در والیات شمال افغانستان و ناتوانى دولت 
آن ها، وسوسۀ  و سرکوب  در شكست  افغانستان 
مسكو را به سوى اقدام نظامى در این سوى آمو 

مى کشاند. 

در  افغانستان  جنگ  به  روس ها  ورود  پیامد 
فضای مخاصمت و تقابل شدید با غرب                

تبعات و پيامد دخالت احتمالى روس ها در جنگ 
با  دشمنى شدید  و  تعارض  فضاى  در  افغانستان 
مسلمان شان  و  عرب  متحدین  و  غرب  و  امریكا 
در منطقه، براى افغانستان و منطقه بسيار پيچيده 
و مصيبت بار خواهد بود. شكل گيرى این فضاى 
آغاز  بر سر سوریه  تقابل دو طرف  از  خصومت 
مى شود. اما هنوز ميزان رویارویى غرب با روس ها 
در ميدان سوریه نامشخص است. واکنش روس ها 

نيز در برابر اقدام و عمل غربى ها روشن نيست. 
ناتو،  عملى  و  جدى  تهدید  على رغم  مسكو  آیا 
همچنان به عمليات خود در سوریه ادامه خواهد 

داد؟ 
آیا در جنگ سوریهـ  ائتالف 4 +1 )مسكو، تهران، 
و  ناتو  برابر  در  لبنان(  حزب اهلل  و  دمشق  بغداد، 

سرحد  تا  تقابل  و  خصومت  به  ـ  سنى  اعراب 
درگيرى نظامى ادامه خواهد داد؟ آیا این ائتالف 
از لحاظ نظامى و اقتصادى توانایى دوام این تقابل 

را خواهد داشت؟ 
اگر پاسخ این پرسش ها مثبت باشد و یا حوادث 
حضور  تداوم  بگيرند،  شكل  مسيرى  چنين  در 
مرزهاى  کنار  در  و  افغانستان  شمال  در  طالبان 
دام  توطيه و  نوعى  از سوى مسكو  ميانه،  آسياى 
و  مى شود  پنداشته  ميانه  آسياى  و  روسيه  براى 
افغانستان  شمال  در  را  نظامى  عمليات  روس ها 
توطيه  این  با  مقابله  در  اجتناب ناپذیر  امر  یک 
ارزیابى خواهند کرد. دخالت و مشارکت روسيه 
و  عميق  خصومت  و  تقابل  فضاى  چنين  در 
ائتالف 1+4  امریكا و غرب، در واقع  با  گسترده 
را از معرکۀ سوریه تا ميدان هاى جنگ در شمال 
در  مذکور  ائتالف  و  مى دهد  گسترش  افغانستان 
این ميدان از 4+1 به 5 + 1)هند( و احتماالً به 6+ 
1)چين( گسترش خواهد یافت. هندوستان که به 
گونۀ طبيعى دست پاکستان را در عقب تروریسم 
طالب و هر گروه تروریستى دیگر مى بيند، وارد 
از سقوط  قبل  نو  دهلى  ائتالف خواهد شد.  این 
طالبان نيز با جبهۀ مقاومت ضد طالبان همكارى 
اکنون  که  را  تاجكستان  عينى  فرودگاه  و  داشت 
پایگاه استقرار چرخبال هاى تهاجمى روسيه است، 
با هزینۀ خود و توسط نظاميان خویش باز سازى 
کرده است. احتمال ورود چين به این ائتالف به 
عنوان عضو سازمان همكارى شانگهاى و نگران 
از جوامع مسلمان خود نيز باال است. در واقع یک 
جنگ خونين و ویرانگر ميان این دو قطب جدید 
متخاصم و این دو ائتالف منطقه یى و جهانى در 

خواهد گرفت: 
از  بسيارى  با  ناتو  امریكا و کشورهاى عضو   -1

اعراب مسلمان سنى
اعراب  و  ایران  اسالمى  جمهورى  روسيه،   -2

شيعه، هند و احتماالً چين. 
خونين  جنگ  این  ميدان هاى  از  یكى  افغانستان 
و ویرانگر در مخاصمت و تقابل این دو ائتالف 
خواهد بود که حتا تبعات غم انگيز و مرگبار آن، 
مردم و جامعه را در این کشور ميان دو طرف این 
ائتالف متخاصم تقسيم مى کند و در جنگ و تقابل 

خونين ميان هم قرار مى دهد. 

رییس جمهور  و  ملی  وحدت  دولت  وجیبۀ 
اشرف غنی

وظيفه و وجيبۀ دولت وحدت ملى و به خصوص 
وجيبۀ اشرف غنى ریيس این دولت، جلوگيرى از 
تقابل  مرگبارِ  پرتگاه  چنين  در  افغانستان  سقوط 
به خصوص  و  جهانى  و  منطقه یى  قدرت هاى 
افغانستان  جنگ  به  روسيه  ورود  از  جلوگيرى 
غنى  ریيس جمهور  و  ملى  وحدت  دولت  است. 
فقط زمانى مى توانند افغانستان را از تبدیل شدن به 
ميدان تقابل احتمالى دو ائتالف متذکره نجات دهند 
و به خصوص از ورود روس ها به جنگ افغانستان 
جلوگيرى کنند که جلو نفوذ و حضور تروریستاِن 
هرگونه  بگيرند.  افغانستان  شمال  در  را  طالب 
سياست مخدوش و غيرشفاف در مبارزه و جنگ 
با گروه تروریستى طالب و به خصوص از سوى 
ریيس جمهور و دولت وحدت ملى، افغانستان را 

به سوى سرنوشت تاریک و مصيبت بار مى برد!  
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اگر وقت به شمال می آمدی...
 امنيتى پاسخ جنایات طالبان را خواهد داد و براى آرامش مردم بيشتر 

از پيش تالش خواهند کرد.
این نخستين دیدار آقاى معصوم ستانكزى با عطا محمد نور والى بلخ 

پس از شهادت استاد ربانى است. 
عطا محمد نور، معصوم ستانكزى را متهم به همدستى در قتل استاد 

ربانى مى دانست. 
او بارى خواستار »اعدام« معصوم ستانكزى شد.

هنگامى که دولت معصوم ستانكزى را براى سمت وزارت دفاع معرفى 
کرد، عطا محمد نور با شدیدترین کلمات این اقدام را نكوهش کرد. 

معصوم استانكزى از مجلس نماینده گان راى نياورد و اکنون به فرمان 
ریيس جمهور سرپرست وزارت دفاع است. 

تمایل امریکا به تمدید...
در افغانستان پس از پایان مأموریت آنها در سال 2016 »منطقى« خواهد 

بود.
کارتر گفت، از همكاران خود خواسته است در این زمينه »انعطاف پذیر« 
از  خود  نظامى  نيروهاى  خروج  برنامه هاى  تغيير  درباره  و  باشند 
افغانستان تامل کنند. به گفته وزیر دفاع امریكا شمارى از هم پيمانان 

کشورش آماده گى خود را در این زمينه اعالم کرده اند.
پيش تر اورسال فون  درالین، وزیر دفاع آلمان خواهان تمدید ماموریت 
توجيه  براى  فون  درالین  بود.  شده  افغانستان  در  کشور  این  نظاميان 
بود،  گفته  و  کرده  اشاره  قندوز  در  طالبان  پيروزى  به  خود  خواست 
خروج نيروهاى بين المللى از افغانستان باید با توجه به شرایط امنيتى 

آن کشور برنامه ریزى شود.
به گزارش »اشپيگل آنالین« آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در این باره با 

باراك اوباما، ریيس  جمهورى امریكا گفت وگو کرده است.
طالبان روز 28 سپتمبر موفق شدند شهر قندوز را تصرف کنند اما پس 
نيروهاى  پشتيبانى  با  و  افغانستان  دولتى  نيروهاى  توسط  روز  سه  از 

بين المللى از این شهر رانده شدند.
خبرگزارى رویترز روز پنج شنبه در گزارشى درباره نشست وزیران دفاع 
کشورهاى عضو ناتو نوشت، اینكه آیا ماموریت نيروهاى بين المللى در 
افعانستان ادامه یابد، »بستگى به تصميم ایاالت متحده دارد که بيشترین 

تعداد سربازان خارجى را در افغانستان مستقر کرده است.«
در گزارش این خبرگزارى تاکيد شده است که باراك اوباما قصد دارد، 
به عنوان ریيس جمهورى در تاریخ ثبت شود که سربازان امریكایى را 
اکنون  بازگردانده است. تجربه عراق و  افغانستان و عراق به خانه  از 
افغانستان نشان داد که خروج نيروهاى امریكایى از این دو کشور به 
امنيت و ثبات آنها نمى انجامد. عراق پس از خروج نيروهاى بين المللى 

بيش از پيش به ميدان مبارزه براى گروه هاى متخاصم تبدیل شد.
عمليات جنگى ناتو در افغانستان سال گذشته ميالدى به پایان رسيد. با 
وجود این، نزدیک به 13 هزار نيروى بين المللى تحت سرپرستى این 
افغانستان  در  قاطع«  »حمایت  مأموریت  در چارچوب  نظامى  سازمان 
حضور دارند. حدود 10 هزار تن از آنها امریكایى و حدود 870 نفر 

آلمانى هستند.
ماموریت »حمایت قاطع«، به طور عمده آموزش و مشاورت نيروهاى 
نظامى و امنيتى افغانستان عنوان شده و قرار است که در سال 2016 به 
پایان برسد. بر اساس برنامه فعلى، پس از این تاریخ تنها شمار اندکى 

از نيروهاى خارجى در افغانستان خواهند ماند.

تبعاِت ورود روس ها به جنگ افغانستان

به افغانستان تجهیزات و... 
نظامى روسيه  که احتمال گسترش همكارى هاى 
با دولت افغانستان و کمک به کشورهاى آسياى 

مرکزى وجود دارد.
حضور  و  افغانستان  در  ناامنى ها  افزایش  با 
از  برخى  کشور  این  در  خارجى  جنگجویان 
به  درگيرى ها  این  سرایت  احتمال  کارشناسان 

کشورهاى منطقه را امكانپذیر مى دانند.
افغانستان  بارها حكومت  این در حالى است که 
از حضور تندروان چچنى، پاکستانى و عرب در 
برخى مناطق این کشور ابراز نگرانى کرده است.

تحول  مطالعات  انستتيو  استاد  سمپل،  مایكل 
در  کویين  دانشگاه  اجتماعى  عدالت  و  منازعه 
که  گفته  رابطه  این  در  امریكا«  »صداى  به  لندن 

دولت  مقابل  در  کشور   10 از  افراطى  گروه هاى 
کابل در حال جنگ هستند.

وى افزود: این احتمال وجود دارد که درگيرى ها 
از افغانستان به سایر کشورهاى منطقه سرایت کند 
به همين  است  نگران  این موضوع  نيز  و روسيه 
دليل احتمال گسترش همكارى هاى نظامى مسكو 
با افغانستان و کمک به کشورهاى آسياى مرکزى 

وجود دارد.
سمپل اظهارداشت که جنگ افغانستان محدود به 

مرزهاى این کشور نخواهد شد.
از این سفير روسيه در کابل به خبرنگاران  پيش 
به  روسيه  که  باشيد  نداشته  انتظار  که  بود  گفته 
نيرو  تهدیدى  نوع  هر  به  توجه  به  افغانستان 
بفرستد. اما حاال با در نظر داشت وضعيت حدید 
افغانستان هنوز معلوم نيست که روسيه وارد  در 

چنين بازى اى خواهد شد یاخير زیرا  با در نظر 
به  سابق  شوروى  نظامى  تجاوز  سابقه  داشت 
افغانستان، مسكو عالقه مندى به مداخله نظامى در 

افغانستان  ندارد.
به نتظر ميرسد  که روسيه در شرایطى قرار ندارد 
در  کند  تكرار  را  تجربه خونين گذشته خود  که 

عين حال مرز مشترکى با افغانستان نيز ندارد.
در  هم  خطرى  هر  که  دارند  باور  کارشناسان 
شمال افغانستان وجود داشته باشد، مسكو شاید 
به ازبكستان و یا تاجيكستان کمک کند اما خود 

وارد جنگ در افغانستان نخواهد شد.

احتمال حضور نظامى و گسترش همكارى روسيه 
والیت  اخير  درگيرى هاى  از  پس  افغانستان  با 

کندز مطرح شده است.

ACKU



باشگاه بارسلونا با انتشار بيانيه اى حمایت کامل خود را از ستاره آرژانتينى اش 
اعالم کرد.

به  پدرش  و  ليونل مسى  که  کرد  اعالم  اسپانيا  در  دادگاهى  پنجشنبه  روز 
علت تخلف مالياتى محاکمه خواهند شد. بر اساس گزارش هاى منتشر شده 
قاضى این پرونده درخواست دادستانى کاتالونيا مبنى بر تبرئه ستاره تيم ملى 

فوتبال آرژانتين و بارسلونا را رد کرده است.
طبق گزارش ها مسى و پدرش )خورخه مسى( به فرار از پرداخت بيش از 
4 ميليون یورو ماليات و فریب دولت اسپانيا متهم شده اند. اتهاماتى که به 
مسى و پدر وى نسبت داده شده مربوط به پرونده هایى است که به سال هاى 

2007 تا 2009 بازمى گردد.
به تازگى مسى 28 ساله از سوى دادستانى کاتالونيا، از اتهام فرار مالياتى 
تبرئه و اعالم شد که تنها پدر وى باید مورد محاکمه قرار بگيرد، ولى حاال 
دادستانى دولت اسپانيا اعالم کرده هم مسى و هم پدرش باید مورد محاکمه 
قرار بگيرند و در صورت اثبات اتهام وارد شده احتمال 22 ماه زندانى شدن 

مسى وجود دارد.
باشگاه بارسلونا در دفاع از ستاره آرژانتينى خود در برابر اتهامات مطرح شده 
بار دیگر به حمایت از وى پرداخت و بيانيه اى را منتشر کرد. در بخشى از 

این بيانيه آمده است:
تاریخ  در  که  کاتالونيا  دادستانى  عقاید  تفاوت  به  نسبت  بارسلونا  باشگاه 
25 سپتامبر مسى را از فریبكارى مالياتى تبرئه کرد و نظر دادستانى دولت 
که کاماًل در جهت مخالف نظر دادستانى کاتالونياست، شوکه شده است. 
باشگاه بارسلونا همبستگى و محبت خود را نسبت به ليونل مسى و خانواده 
اش در چنين وضعيت غيرمعمولى اعالم مى دارد. باشگاه هر کار قانونى که 
از دستش ساخته باشد در طول محاکمه و  در جهت کمک و حمایت مالى 

و ادارى از ليونل به کار خواهد بست.
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ورزش

بیانیه باشگاه بارسلونا در حمایت
 از مسی پس از احتمال 22 ماه 

زندانی شدن لیونل

ناواس:

 رونـالـدو 
خیلی بهتـر از مسـی است

واکنش پالتینی به همه اتهاماتش

اولين  تيم  این  کرد  عنوان  ليورپول  جدید  سرمربى 
انتخابش براى فو تبا ل در ليگ پرشور جزیره بوده است 
و بى صبرانه منتظر است تا ورزشگاه آنفيلد و هو اد ا رانش 

را از نزدیک ببيند.
قرمزها  مسووالن  ليورپول،  باشگاه  سایت  گزارش  به  
در نهایت پس از اخراج برندان راجرز شب گذشته با 
تا این مربى  یورگن کلوپ قرارداد سه ساله امضا کرد 

آلمانى پس از دورانى که در بورورسيا دورتموند و قبل 
از آن ماینتس داشت هدایت ليورپول را بر عهده بگيرد.

کلوپ در اولين مصاحبه خود به عنوان سرمربى ليورپول 
اظها ر کرد: قبل از هر چيز مى خواهم از مسئوالن باشگاه 
ليورپول تشكر کنم که به من اعتماد کردند تا بتوانم در 
براى  بى نظير  این فرصت  باشم.  تيم حضور داشته  این 
من است. آنها خواسته شان را خيلى شفاف به من گفتند 

و من هم از جاه طلبى باشگاه خوشم آمد و فكر مى کنم 
بتوانم قسمتى از موفقيت هاى تيم در آینده باشم.

بتوانم  تا  دارد  زیادى  هيجان  گفت:  ادامه  در  کلوپ 
کنم.  تجربه  را  مربيگرى ام  دوران  چالش  بزرگترین 
مى خواهم هر  چه  سریع تر اید ه ها و اهدافى که باشگاه 
ليورپول  بگذاریم.  نمایش  به  مسابقه  زمين  در  را  دارد 
از  هم  و چيز خاصى  دارد  بااستعدادى  بسيار  بازیكنان 
که  داریم  اختيار  در  کافى  زمان  است.  نگذشته  فصل 
اهميت  پيروزى  است  درست  دهيم.  نشان  را  خودمان 
دارد ولى براى من فقط پيروزى نيست که در اولویت 
قرار دارد. اینكه چطور پيروز مى شویم برایم مهم است. 
به فلسفه فو تبا لى اعتقاد دارم که بر پایه روحيه تيمى و 
مسائل روحى – روانى است. خيلى سریع و خيلى قوى. 
تيم هاى من باید با تمام توان در زمين بازى کنند و در 
هر مسابقه تمام توان شان را بازیكنان در زمين به نمایش 

بگذارند. خودم همين طور فكر مى کنم.
هو اد ا ران  ليورپول  گفت:  ادامه  در  آلمانى  سرمربى 
چنين  داشتن  خاطر  به  آنفيلد  و  دارد  فوق العاده اى 
هو اد ا رانى شناخته شده است. از فضاى ورزشگاه آنفيلد 
با  خوبى  رابطه  مى خواهم  و  شنيده ام  زیادى  چيزهاى 

هو اد ا رانش داشته باشم. درست خاطراتى که با هو اد ا ران 
ليورپول داشتم و خاطراتى برایشان بسازم که احساس 
باشد.  رابطه من و هو اد ا ران دو طرفه  باید  کنند.  غرور 
تا  بدهند  انرژى  من  به  آنها  و  شوم  غرورشان  باعث 
البته انگليسى من  بتوانيم این مسير را با هم طى کنيم. 
آنقدر خوب نيست که بتوانم احساسم را در این زمينه 
بيان کنم. چند ماه دیگر برگردید و این سوال را از من 
بپرسيد. قطعا براى حضور در آنفيلد هيجان زده ام. مى 
را  آن  مى خواهم  کنم.  احساسش  ببينم.  را  آن  خواهم 
دهم.  انجام  آن  زیادى  کارهاى  خواهم  مى  بكشم.  بو 
وقتى با دورتموند به اینجا آمدم، هيجان زده بودم. آمدم 
به  فكر کردم  با خود  و  دیدم  را  مهمان  تيم  و رختكن 
مقدارى رنگ براى ساختن چيزى شبيه به این نياز دارم. 
به وقتى فكر مى کنم که قرار باشد در داربى مرسى ساید 
بازى کنيم. به رختكن مى روید و فكر مى کنيد حریف 
مى خواهد برده شود. براى من آنفيلد یک مكان تاریخى 
این  اما  دیدم  را  بسيارى  العاده  فوق  هاى  مكان  است. 
یكى از مخصوص ترین هاست. من در سيگنال ایدونا 
پارك بوده ام که استادیوم فوق العاده اى است. استادیوم 
تاریخى  آنفيلد  اما  است.  تاریخى  مكانى  هم  ماینتس 
ترین استادیومى است که دیده ام. براى روز هاى آینده 

خوشبينم و در حال حاضر احساس بسيار خوبى دارم.
به مصاف  لين  این هفته  در وایت هارت  باید  ليورپول 
تاتنهام بروم و سرمربى 48 آلمانى بتواند اولين حضورش 

را روى نيمكت تيم جدیدش تجربه کند.

دروازه بان کاستاریكایى رئال مادرید مى گوید کریستيانو رونالدو بازیكنى 
بسيار حرفه اى است و از نظر او بهترین بازیكن جهان است.

به گزارش گلوبوى برزیل، کيلور ناواس که در این فصل با کلين شيت هاى 
پياپى خود توانسته عملكرد خوبى از خود نشان دهد تا نبود ایكر کاسياس 

در این تيم حس نشود.
ناواس درباره حضور در رئال مادرید گفت: این فصل وظيفه سنگينى روى 
دوش دارم. حضور در دروازه رئال مادرید بسيار سخت است و شما باید 
هر هفته تمرکز باالیى داشته باشيد. در غير این صورت نمى توانيد عملكرد 
خوبى ارائه کنيد. این هفته در داربى مادرید در آستانه برد بودیم ولى به 
یكباره همه چيز تغيير کرد و نتوانستيم به سه امتياز برسيم. خوشحالم با 
مهار یک ضربه پنالتى در نيمه نخست، جلوى گل خوردن تيم را گرفتم. 

از بسته نگه داشتن دروازه تيم احساس خوشنودى مى کنم.
تمرینات  در  روز  هر  گفت:  رونالدو  کریستيانو  درباره  ادامه  در  ناواس 
کنارش هستم و او را زیر نظر دارم. رونالدو بازیكنى بسيار حرفه اى است 
و تنها به فوتبال فكر مى کند. از نظر من او بهترین بازیكن جهان است و از 
ليونل مسى نيز بهتر است. آمار گلزنى فوق العاده او این موضوع را اثبات 
کرده است. او بازیكن بسيار مهمى در تيم ما است و حضور در کنارش 
باعث افتخار من است. شاید هر بازیكنى در جاى او باشد دست از تمرین 
کردن بكشد و بگوید دیگر کافى است، من بهترین بازیكن جهان هستم 
ولى او با وجود اینكه دو سال است بهترین بازیكن جهان مى شود، دست 
ترك  را  تمرینات  که  است  نفرى  آخرین  و  بر نمى دارد  کردن  تمرین  از 
مى کند. فكر مى کنم لطف خدا و تمرین زیاد بوده که رونالدو تا این حد 

پيشرفت کرده است.
ناواس این هفته توانست در تيم منتخب ليگا قرار گيرد. او غير از صحنه 

گل اتلتيكومادرید، در بقيه صحنه ها عملكرد مطلوبى از خود نشان داد.

ریيس یوفا و نایب ریيس فيفا اتهاماتى که عليه او مطرح شده است را دروغ خواند 
و اعالم کرد که با قدرت به فو تبا ل باز خواهد گشت.

به  گزارش ساکرنت، کميته  اخالق فدراسيون بين المللى فو تبا ل، روز گذشته ميشل 
فعاليت  از هرگونه  به مدت 90 روز  را  فيفا  نایب ریيس  یوفا و  پالتينى، ریيس 
فو تبا لى محروم کرد. اتفاقى که مى تواند شانس او را براى انتخاب به عنوان ریيس 

فيفا تا حد زیادى کاهش دهد.
ميشل پالتينى در بيانيه اى با انتقاد از شرایط موجود عليه خود نوشت: اتفاقى که 
براى من رخ داده است، در سرى اقدامات اشتباهى بوده است که فيفا مرتكب آن 
شده است. به شدت از این تصميم ناراحت هستم و حتى دليل محروميت خودم 
را نيز نمى دانم ولى در  عين  حال مى دانم که اوضاع تغيير خواهد کرد. مى خواهم به 
اطالع برسانم تمام اتهاماتى که عليه من مطرح شده، دروغ هستند. در واقع کسانى 
که کار اشتباه انجام داده اند، کميته  اخالق فيفا را مجاب کردند که من را محكوم 

کند. این تصميم به هيچ وجه قابل قبول نيست و من آن را قبول ندارم.
است،  بسيار مضحک  مسائل  این  اینكه  با وجود  است  آمده  بيانيه  این  ادامه  در 
نمى خواهم قبول کنم که این تصميم سياسى بوده است و ربطى به انتخابات فيفا 
و  انتقام  دنبال  به  است.  چگونه  من  ذهنى  شرایط  بدانند  همه  مى خواهم  ندارد. 
ناعدالتى نيستم. بسيار مصمم هستم که از خودم دفاع کنم و حاال انگيزه ام نيز براى 
انتخابات فيفا بيشتر شده است. بار دیگر مى خواهم تاکيد کنم با تمام وجود خودم 

را وقف اصالح، پيشبرد و امور آن خواهم کرد.
کاپيتان سابق تيم  ملى فرانسه در قسمت پایانى بيانيه خود آورده است: مدارکم 
را براى جانشينى بالتر براى انتخابات فيفا ارائه داده ام و از موضع خودم کوتاه 
نخواهم آمد و دوست دارم خيلى سریع، شرایط مشخص شود تا بتوانم امور فيفا 
را در دست بگيرم. از سال 2007 در فيفا بوده ام و به تمامى 54 عضو یوفا نيز تعهد 
داشته و دارم. همه آنها را مجاب خواهم کرد که کميته  حقيقت یابى تشكيل شود 
تا بدانند اوضاع چگونه است. مى خواهم با تمام اعضاى یوفا و همين طور فيفا 

جلسه اى بگذاریم تا مشخص شود اوضاع چگونه بوده است.
انتخابات فدراسيون جهانى فو تبا ل فيفا، فبرورى 2016 برگزار خواهد شد و ریيس 

جدید این نهاد مشخص مى شود.

کلوپ:

 بی صبرانه منتظر نشستن روی نیمکت لیورپول هستم
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صدراعظم  با  مشترکى  سخنرانى  در  فرانسه  ریيس  جمهورى 
آلمان در پارلمان اروپا تاکيد کرد: اگر اقدامى در سوریه صورت 

نگيرد در جنگى تمام عيار در خاورميانه گرفتار مى شویم.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، فرانسوا اوالند، ریيس جمهورى 
رخ  سوریه  در  آنچه  گفت:  اروپایى  قانون گذاران  به  فرانسه 
مى دهد  رخ  سوریه  در  آنچه  مى کند.  نگران  را  اروپا  مى دهد 

تعادل تمام منطقه را براى مدت طوالنى متزلزل خواهد کرد.
وى افزود: اگر ما درگيرى قومى بين سنى ها و شيعه ها را رها 
کنيم این درگيرى افزایش مى یابد. به هيچ وجه فكر نكنيد که 
روند طى جنگى  این  کرد.  پيدا خواهيم  نجات  مساله  این  از 

تمام عيار منجر خواهد شد.
از  حمایت  براى  هوایى اش  حمالت  براى  روسيه  از  اوالند 
دولت بشار اسد، ریيس جمهورى سوریه انتقاد کرده و گفت: 
ما باید با تمامى افرادى که مى توانند در این امر مشارکت کنند، 
در سوریه یک آینده سياسى بسازیم و به مردم سوریه جانشينى 

براى بشار اسد یا داعش ارائه دهيم.
این نخستين نشست مشترك اوالند و مرکل است که به عنوان رهبران فرانسه و 

آلمان از سال 1989 ميالدى صورت گرفته است.
کشورهاى  اگر  گفت:  و  داد  هشدار  آوارگان  سيل  به  نسبت  همچنين  اوالند 

اروپایى در واکنش خود متحد نشوند همبستگى اروپا متزلزل خواهد شد.
وى افزود: این یک بحران بشرى است که ما باید با آن مقابله کنيم و تنها راه حل 

آن اروپایى قوى تر است.
اوالند ادامه داد: اروپا باید خودش را اثبات کند در غير این صورت ما با پایان 

اروپا و نابودى خودمان مواجه خواهيم شد.
اقدامات  پيامدهاى  به  نسبت  آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  حال  همين  در 

یک جانبه کشورهاى اروپایى هشدار داد.

مرکل گفت: ما باید این مهاجران را به عنوان افرادى ببينيم که ممكن است در 
باید  کشورهاى اروپایى باقى بمانند. استانداردهاى انسانى نيز براى مساعدت 

حمایت شود.
پناهندگى منسوخ خود را براى  باید قوانين  اروپا  تاکيد کرد که  وى همچنين 

مقابله با چنين بحران هایى بازنویسى کند.
صدراعظم آلمان گفت: صریحًا باید بگویم که روند دوبلين منسوخ شده است. 
من خواستار روندى جدید هستم تا پناهجویان به صورت عادالنه در 28 کشور 

عضو اتحادیه اروپا پخش شوند.
مرکل افزود: هم اکنون ما به کشورهاى اروپایى بيشترى نياز داریم. ما نيازمند 
همبستگى و جرأتى هستيم که اروپا هميشه در مواقع ضرورى از خود نشان 

داده است.

هيأت چهارگانه دیالوگ ملى تونس برنده جایزه 
صلح نوبل سال 2015 گردید. این نهاد به خاطر 
دموکراسى  یک  ایجاد  در  قاطعانه اش  »سهم 

این  دریافت  مستحق  گرا«  کثرت 
جایزه شناخته شده است.

شامل  که  چهارگانه  هيأت  این 
تونس،  کارگران  عمومى  اتحادیه 
ليگ  تونس،  صنعتى  کنفدراسيون 
ملى  اتحادیه  و  تونس  بشر  حقوق 
به  است،  کشور  این  حقوقدادان 
دليل تالش هایش براى یک دیالوگ 
به  موسوم  خيزش  پى  در  سياسى 
این جایزه شده  برنده  »بهار عربى« 

است.
دریافت  براى  و شخص  نهاد   273 مجموع  در 
بودند.  شده  نامزد   2015 نوبل  صلح  جایزه 

جهان،  کاتوليک هاى  رهبر  فرانسيسكوس  پاپ 
تالش  اتومى  سالح  خلع  براى  که  نهادهایى 
امور  در  متحد  ملل  عالى  کميساریاى  مى کنند، 
پناهندگان و انگال مرکل صدر اعظم آلمان شامل 

نامزدان دریافت این جایزه بودند.
سال گذشته مالله یوسفزى، فعال تعليم و تربيه 
کودکان در پاکستان و کایالش ساتياردى فعال 
حقوق کودکان از هندوستان به صورت مشترك 

این جایزه را دریافت کردند.
جایزه نوبل صلح به ارزش هشت ميليون کرون 
سویدنى )972 هزار دالر امریكایى( به تاریخ دهم 

دسمبر در اسلو پایتخت ناروى اهدا مى گردد.

کرد،  اعالم  جمعه  روز  چين  خارجه  وزارت 
به  خود  سرزمينى  آب هاى  در  حاکميت  نقض 
همين  در  نمى پذیرد.  را  کشتيرانى  آزادى  اسم 
حال آمریكا تردد کشتى هاى جنگى در نزدیكى 
جزایر مصنوعى چين در دریاى چين جنوبى را 

بررسى مى کند.
به گزارش خبرگزارى رویترز، یک مقام دفاعى 
آمریكا گفته است که ایاالت متحده تا دو هفته 
مایل   12 مناطق  داخل  به  کشتى ها  اعزام  آتى 
عنوان  به  چين  که  سواحلى  اطراف  دریایى 
سرزمين خود مدعى آنها است، بررسى مى کند. 
اطراف جزایرى که چين در مجمع  مناطق  این 

 الجزایر اسپارتلى ساخته، شامل مى شود.
اما  دارد  ادعا  اکثر دریاى چين جنوبى  بر  چين 
به  ادعاى ارضى پكن را  واشنگتن مى گوید که 

رسميت نمى شناسد و نيروى دریایى آمریكا به 
عمليات خود در هر جایى که قوانين بين المللى 

اجازه دهد، ادامه مى دهد.
هوآ چونيينگ، سخنگوى وزارت خارجه چين 
به هيچ  در کنفرانس هفتگى خود گفت: هرگز 
یا حریم  و  آب ها  که  نمى دهيم  اجازه  کشورى 
نام  به  اسپارتلى  جزایر  در  را  کشورمان  هوایى 
پرواز،  آزادى  و  کشتيرانى  آزادى  از  حفاظت 

نقض کنند.
وى افزود: ما از طرفين مربوطه مى خواهيم که 
دست به هيچگونه اقدام تحریک آميزى نزنند و 
صادقانه موضعى مسووالنه براى برقرارى صلح 

و ثبات منطقه اى اتخاذ کنند.
از  آن  آسيایى  متحدان  و  آمریكا  متحده  ایاالت 
پكن  جزیره سازى  توقف  خواستار  ژاپن  جمله 

شده اند و این امر در افزایش تنش ها در مناسبات 
دوجانبه این دو کشور اهميت ویژه اى دارد.

هشدار رییس جمهور فرانسه:

با پایان اروپا و نابودی خودمان مواجه خواهیم شد

هیأت چهارگانه دیالوگ ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شد

چین نسبت به نقض حاکمیتش در دریای چین جنوبی هشدار داد

هشدار کرملین به ناتو:

هیچ اقدام تان بی پاسخ 
نخواهد ماند

سخنگوى والدیمير پوتين با بيان اینكه بهانه هاى ناتو براى انتقال 
تجهيزات اش به سمت مرزهاى روسيه چيزى جز »مخفى کارى 
و پنهان کردن وسایل جنگى« نيست، هشدار داد که هيچ کدام از 

این اقدمات بدون پاسخ نخواهد ماند.
پسكوف،  دیميترى  تودى،  راشا  خبرى  پایگاه  گزارش  به 
ابداعى  بهانه هاى  گفت:  روسيه  جمهورى  ریاست  سخنگوى 
که  است  پوششى  تنها  از جانب روسيه  احتمالى  تهدید  درباره 
ما  مرزهاى  سمت  به  ناتو  توسعه  طرح هاى  مخفى کردن  براى 

استفاده مى شود.
موجب  تنها  و  نيست  جدید  طرح ها  این  اینكه  بيان  با  وى 
نظامى  تقویت  درباره  ما  کرد:  تاکيد  مى شود،  ناتو  پشيمانى 
صحبت  مى کنيم؛ بيانيه هایى درباره تهدیدات قریب الوقوع وجود 
واقع  در  گویيم.  مى  سخن  نظامى  حضور  افزایش  از  ما  دارد؛ 
حضور نظامى خصوصا در نزدیكى مرزهاى روسيه شدت یافته 
است. البته هر طرحى که موجب نزدیک شدن زیرساخت هاى 
نظامى ناتو به سمت فدراسيون روسيه شود، با گام هاى متقابل 

مواجه مى شود.
ائتالف  طرح  از  پنج شنبه  اوایل  ناتو  دبيرکل  استولتنبرگ،  ینس 
در  مقر  دو  ایجاد  و  سریع  واکنش  نيروهاى  تقویت  براى 
این  اذعان کرد که  استولتنبرگ  داد.  اسلواکى خبر  مجارستان و 
مقر  و شش  است  سرد  جنگ  زمان  از  نيرو  تقویت  بزرگترین 

دیگر هم اکنون در شرق اروپا افتتاح شده است.
سخنگوى کرملين همچنين تاکيد کرد: عمليات نظامى روسيه در 
سوریه صلح و ثبات بيشترى را به منطقه مى آورد که مرزهاى 
ترکيه را نيز شامل مى شود. عمليات نظامى روسيه با هدف حفظ 
و  مى گيرد  سوریه صورت  سياسى  حاکميت  و  ارضى  تماميت 
ثبات و امنيت بيشترى را به این منطقه مى آورد که مرزهاى ترکيه 

را نيز شامل مى شود.
تحت  داعش  ضد  ائتالف  مدت  طوالنى   عمليات   افزود:  وى 
اما در  به تضعيف داعش نشد  آمریكا در سوریه منجر  رهبرى 
و  داده  افزایش  را  اشغالگرى هاى خود  داعش  داد  اجازه  مقابل 

منطقه را بى ثبات تر کند.
باید به یاد داشته باشيم که قبل از عمليات  پسكوف ادامه داد: 
ائتالف  سوریه  ارتش  از  حمایت  براى  روسيه  مسلح  نيروهاى 
مواضع  عليه  را  هوایى  حمالت  سال  یک  از  بيش  ضدداعش 
بازپس گيرى مناطق تحت  اما به جاى  انجام داده است.  داعش 
کنترل داعش اجازه داده تا این تروریست ها مناطق بيشترى را 
اشغال کرده و منطقه را بيش از پيش بى ثبات کرده و ترکيه را 

نيز بى ثبات کنند.
با این حال دبيرکل ناتو در ابتداى جلسه وزیران دفاع عضو این 
به سوریه  کرد: وزرا در خصوص حمله روسيه  پيمان تصریح 
اتفاق نظر دارند و معتقدند این امر موجب نگرانى بسيارى است.

قبول  غيرقابل  را  روسيه  توسط  ترکيه  هوایى  حریم  نقض  وى 
خواند و گفت: ما با ترکيه در این مساله ابراز همبستگى مى کنيم.
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