
دو نهاد مدنی فعال در زمینه انتخابات در افغانستان، از 
دولت خواسته است هرچه زودتر، برای انجام اصالحات 

در کمیسیون انتخابات اقدام کند.
مسووالن بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( 
)تیفا( می گوید طرح  افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد  و 
باشد  دولت خواسته  اگر  و  کرده  آماده  نیز  را  اصالحی 

حاضرند آن را در اختیار دولت قرار دهند.
فیفا و تیفا، مهم ترین نهادهای افغانی هستند که به طور 
در سالهای گذشته  انتخابات  برگزاری  روند  از  گسترده 

نظارت کرده اند.
برای  زیادی  زمانی  می گویند  نهادها  این  مسووالن 
برگزاری انتخابات نمانده اما دولت کارهای انجام نشده 

زیادی دارد.
ماه  در  باید  انتخابات مجلس،  افغانستان  قانون  براساس 

ثور، برگزار شود.
در  انتخابات  بر چند  در سالهای گذشته  که  فیفا  و  تیفا 
کنونی  با ساختار  اند می گویند  داشته  نظارت  افغانستان 

کمیسیون انتخابات هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات 
شفاف و عادالنه وجود ندارد. 

هرچه  می خواهد  دولت  از  تیفا  رییس  زاده  ایوب  نعیم 
در  را  اساسی  تغییرات  و  شود  کار  به  دست  زودتر 

کمیسیون انتخابات ایجاد کند.
توافقنامه  از  مهمی  بخش  انتخاباتی  نهادهای  اصالح 
سیاسی است که به دنبال بن بست انتخاباتی، بین اشرف 
دولت  آن  براساس  و  شد  امضا  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی 
وحدت ملی تشکیل شد....                  ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از هراِس کرزی تا تهـّوِر غنـی
تأملی بر دوراهی کرزی ـ غنی در اعزام نظامیان برای آموزش به پاکستان

وزارت داخلۀ افغانستان می گوید که هیچ گروه هراس افگن 
به شمول داعش، نمی تواند در کشور النه بسازد و علیه 
نیروهای امنیتی فعالیت نماید. این وزارت می گوید اراده 
جدی مبارزه با داعش در بین نیروهای امنیتی وجود دارد.
که  کرده اند  ادعا  افغانستان  والیت  چند  در  محل  ساکنان 
اند.  بوده  سیاه  پرچم های  با  جنگجویانی  حضور  شاهد 
نماینده گان پارلمان نیز چندی پیش از حضور جنگجویان 
داعش یا »دولت اسالمی«...                  ادامه صفحه 6

در  شرکت  برای  هیأتی  رأس  در  که  افغانستان  جمهور  رییس 
کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در این کنفرانس گفت 

که تهدید تروریسم در افغانستان تهدید جهانی است.
در  سخنرانی  در  افغانستان  رییس  جمهور  اشرف غنی  محمد 
کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان اعالم کرد: رسیده گی به تنش ها و 
بحران اوکراین، مشکالت در افغانستان را تحت تأثیر قرارداده و 

از توجه جامعه جهانی نسبت به آن کاسته شده است.
یک  به  منطقه  در  تروریسم  معضل  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
سیستم مبدل شده و به صورت سازمان یافته و با برنامه فعالیت 
با  مبارزه  در  فراوان  مشکالت  وجود  با  افغانستان  اما  می کند، 
تروریسم موفق بوده و عملکرد مناسبی...             ادامه صفحه 6

هارون مجیدی

ریاست اجرایی دولت وحدت ملی می گوید که آنان به 
صورت جدی پیگیر توزیع شناس نامه های برقی اند و این 

روند در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
تردیدی  هیچ  که  می گوید  ریاست  این  فرهنگی  مشاور 
این  و  ندارد  برقی وجود  توزیع شناس نامه های  قبال  در 

پروسه هر چه زودتر آغاز می شود.
می گویند  مجلس  نماینده گان  از  شماری  حال،  این  در 
که توزیع شناس نامه های برقی، آمار و ارقام دقیق نفوس 
دولت  تا  می شود  سبب  و  می سازد  روشن  را  افغانستان 

برنامه های خود را در روشنایی آن تنظیم کند.
سبب  برقی  شناس نامه های  که  دارند  باور  هم چنان  آنان 
انتخابات  در  تقلب  از  و  کشور شده  شهروندان  تفکیک 

جلوگیری می کند.

داخله  وزارت  در  برقی  شناس نامه های  توزیع  ریاست 
گفته است که آنان برنامۀ شروع توزیع شناسنامه ها را به 
شورای امنیت ملی افغانستان فرستاده است؛ اما به دالیِل 
نامعلوم، شورای امنیت اجازۀ توزیع این شناس نامه ها را 

تا هنوز نداده است.
سیدآقا حسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست 
اجرایی به روزنامۀ ماندگار می گوید: ریاست اجرایی به 
صورت جدی پیگیر این قضیه است و رییس اجرایی با 
رییس جمهور در این زمینه صحبت هایی داشته و توافق 
جدی وجود دارد که هر چه زودتر توزیع شناسنامه های 

برقی آغاز شود.
مانعی  »هیچ  می افزاید:  اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور 
فرا راه توزیع شناس نامه های برقی وجود ندارد، چون این 
پروسه تقریبًا نهایی شده و حاال در نقطه یی رسیده ایم که 

توزیع این شناس نامه ها باید آغاز شود.«
آقای سانچارکی باور دارد که توزیع شناس نامه های برقی 
باالی  و  کند  انتخابات جلوگیری  در  تقلب  از  می تواند  
برنامه ریزی  او  بگذارد.  مثبت  تأثیر  افغانستان  در  امنیت 
درست دولت برای عرضۀ...                  ادامه صفحه 6

وزارت داخله:
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اشرف غنی:
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از  کشور  انتخاباتِی  نظام  در  اصالحات 
است  ملی  وحدِت  دولت  وظایِف  مهم ترین 
که این روزها یک بارِ دیگر به بحِث داغ در 
محافل سیاسی تبدیل شده است. رییس جمهور 
غنی به تازه گی اعالم کرده که متعهد به آوردِن 
اصالحات در نظام انتخاباتی است، اما آن گونه 
که معلوم می شود برداشت های متفاوتی از نوع 

اصالحات در نظام انتخاباتی وجود دارد. 
دولت  از  بخشی  که  کشور  اجراییۀ  ریاست 
وحدت ملی است و در پای توافق نامۀ سیاسی 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  کرده،  امضا 
انتخابات  روند  بخش های  همۀ  شامل  را 
انتخابات  پروندۀ  به  رسیده گی  که  می داند 
ریاست جمهورِی سال روان و برکناری اعضای 
انتخاباتی نیز جزِو آن به  ارشد کمیسیون های 
شمار می رود. اما در مقابل، ریاست جمهوری 
کشور و مسووالن کمیسیون های انتخاباتی، بر 
اصالحات در قوانین انتخابات تأکید می ورزند. 
مجلس  به وسیلۀ  اخیراً  که  تغییرات  برخی 
به  شد،  وارد  انتخابات  قانون  در  نماینده گان 
اصالح گر  و  قانع کننده  می تواند  تیم  این  نظِر 
تمام شود. ولی به باور کارشناسان و نهادهای 
ناظر بر انتخابات، این موارد به هیچ صورت 

مشکِل انتخابات را حل کرده نمی تواند. 
جالب این جاست که یکی از اعضای کمیسیون 
گفت وگوی  یک  در  اخیراً  نیز  انتخابات 
رسانه یی، برکناری مقام های ارشِد کمیسیون ها 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  از  بخشی  را 
کشور گفته است. به باور این عضو کمیسیون 
آینده به وسیلۀ  انتخابات  انتخابات کشور، اگر 
اعضای فعلِی رهبری کمیسیون های انتخاباتی 
بحراِن  آمدن  به وجود  احتمال  گیرد،  صورت 

تازه در افغانستان بعید نخواهد بود. 
رییس جمهورغنی در اعالمیه یی به معاون دومِ 
خود دستور داده که نظارت بر کارِ اصالحات 
در نظام انتخاباتی را دنبال کند. قرار است زیر 
نظِر معاون دوم ریاست جمهوری، کمیسیونی 
برای ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی ساخته 
شود؛ ولی معلوم نیست که این کمیسیون چه 
زمانی و با چه آجندایی می خواهد اصالحات 

در نظام انتخاباتی را انجام دهد.
برای آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی، به 
طرحی کامل از وضعیت نیاز است که بتواند 
مشکالِت  از  واقع نگرانه  و  روشن  تصویری 

کند. در حال حاضر چنین  ارایه  را  انتخابات 
که  می رود  احتمال  و  نشده  ساخته  طرحی 
اختالفات  اصالحات،  آوردن  نحوۀ  سر  بر 
و  اجراییه  ریاست  در  حداقل  عمیق تری 
ریاست جمهوری بروز کند. از سوی دیگر، بر 
اساس قانون اساسی کشور، زمان زیادی برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی باقی نمانده است 
اصالحاِت  بدون  پارلمانی  انتخابات  اگر  و 
ضروری در نظام انتخاباتی برگزارشود، خوب 
است که هیچ انتخاباتی نداشته باشیم. اعضای 
از  بخشی  که  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد 
روند تقلب سازمان یافته در انتخابات ریاست 
و  باز  روحیۀ  با  چنان  حاال  بودند،  جمهوری 
کمیسیون  صحن  در  دغدغه  کمترین  بدون 
انتخابات قدم می زنند که فکر می شود قهرماناِن 
انتخابات افغانستان استند. شماری از این افراد 
که تقلب های شان اظهر من الشمس است، حاال 
با چهره های حق به جانب از اصالحات سخن 
می گویند و برای دولت خط و نشان می کشند. 
از  یکی  با  گفت وگو  در  افراد  این  از  یک تن 
رسانه ها تأکید می کرد که توزیع شناس نامه های 
برقی و به روز کردِن سامانه های رای دهی و 
شمارش آرا، از مهم ترین اقدام هایی است که 
انتخاباتی  نظام  اصالحات  راستای  در  دولت 
اصاًل  محترم  خانم  اما  دهد.  انجام  می تواند 
انتخابات  با  که  نمی آورد  مبارکش  روی  به 
برگزارکنندۀ  نهاد  کشور،  جمهوری  ریاست 
تا  را  افغانستان  و چه گونه  کرد  انتخابات چه 
لبۀ بحران و پرتگاه سقوط پیش برد. این گونه 
را  کسی  هر  می تواند  قاضی  به  تنهایی  رفتِن 

روی سفید سازد. 
خود  انتخاباتی،  کمیسیون های  اعضای  چرا 
انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  از  بخشی  را 
نمی دانند و فکر می کنند که مشکالِت انتخابات 
وجود  به  کمیسیون ها  از  بیرون  افرادی  را 
کمیسیون های  ارشد  اعضای  چرا  آورده اند؟ 
تقلب های  از  صحبت  وقت  هر  انتخاباتی، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سازمان یافته 
مقصر  را  خود  عادِی  مأموران  فقط  می شود، 

می دانند؟ 
جهان  برجستۀ  روزنامه نگاران  از  یکی 
تأیید  قابل  را  مقام ها  حرِف  هیچ گاهی  که 
توصیه  روزنامه نگاران  دیگر  به  نمی دانست، 
تا  نیست  تأیید  قابل  خبری  »هیچ  که  می کرد 

نکرده  رد  را  آن  دولتی  مقام های  که  زمانی 
اعضای  مورد  در  این سخن می تواند  باشند«. 
صادق  نیز  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد 
در  خود  دخالِت  خبر  وقتی  آن ها  باشد. 
باید  می کنند،  رد  را  گذشته  انتخاباِت  بحران 
می خواهند  آن ها  بود.  مسأله  واقعیِت  متوجه 
کنند،  خالی  شانه  مسوولیت  از  شکل  این  به 
و  کافی  شواهد  و  اسناد  که  نمی دانند  اما 
محکمه پسنِد فراوانی وجود دارد که نقش شان 

را در تقلب های سازمان یافته ثابت می کند.
نظام  در  اصالحاتی  و  تغییرات  هیچ 
فعلی  اعضای  در موجودیت  انتخاباتی کشور 
نیست.  تحمل  قابل  انتخابات،  کمیسیون های 
کشور  در  انتخابات  پنج  تجربۀ  از  که  آن چه 
عمدۀ  مشکل  که  است  این  دریافت  می توان 
انتخابات از سوی مسووالِن نهادهای انتخاباتی 
نیست  شکی  این  در  است.  رسیده  ظهور  به 
است،  پُرچالش  و  پیچیده  انتخابات  روند  که 
افرادی مدیریت شده  به وسیلۀ  این روند  اما 
ماشیِن  چرخ های  الی  چوب  افراد،  همین  و 
نیز   1388 سال  انتخابات  در  گذاشته اند.  آن 
مسووالن، نقش بارزی در تقلباِت سازمان یافته 
داشتند و این جریان در انتخابات سال 1393 
اگر  داد.  نشان  را  خود  آن  شکِل  بدترین  در 
گرفته  جدی  کشور  در  انتخابات  مشکل 
گسترده گی  به  آن  دامنۀ  شک  بدون  می شد، 

فعلی نمی رسید. 
مطرح  همواره  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
بوده، اما کمتر گوش شنوایی برای آن وجود 
روان  سال  انتخاباِت  بحران  اگر  است.  داشته 
اراده یی  دولت  شک  بدون  نمی شد،  حاد  نیز 
به وجود  فرصِت  نداشت.  اصالحات  برای 
سود  به  آن  از  و  شناخت  قدر  باید  را  آمده 
بر  مبتنی  و  پاسخ گو  انتخاباتِی  نظام  ایجاد 
گام  در  اما  کرد.  استفاده  کشور  واقعیت های 
اول، باید وضعیت اعضای فعلِی کمیسیون های 
با  قانونی  برخورد  کرد.  روشن  را  انتخاباتی 
عوامل فساد و بحران، می تواند زمینه را برای 
پارلمانی  انتخاباِت عادالنه و شفاِف  برگزاری 
مساعد سازد. بدون برداشتن این گام، هر تغییِر 
انتخابات سالم و واقعی  به  دیگری نمی تواند 

در کشور کمک کند.
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اصالحات در نظام انتخاباتی  
از کجاآغاز شود؟

 

اما حضور  باشد،  داشته  مهاجر  دنیا  همۀ  در  شاید  افغانستان 
مهاجراِن ما در دو کشور همسایۀ ایران و پاکستان، بدون شک 
اجرای  به  مکلف  دنیاست. کشورها  دیگِر  هر جای  از  بیشتر 
هیچ  و  مهاجرین اند  امور  در  ملل   سازمان  تنظیم شدۀ  قوانین 
استثنایی در این مورد نمی تواند وجود داشته باشد. اما در حالی 
که خبِر فرستادن دانشجویان نظامِی افغانستان به  هدف آموزش 
در پاکستان مورد انتقاد مردم قرار گرفته است، هزاران خانوادۀ 
افغانستانی پس از حملۀ مرگبار طالبان بر مکتبی در پیشاور، از 
ترس آزار و اذیِت حکومت پاکستان، به کشور فرار کرده اند 
در  آن ها  زنده گی  برای  الزم  امکاناِت  که  وضعیتی  در  آن هم 

افغانستان وجود ندارد.
بنیاد گزارش های غیر رسمی، نزدیک به  صدهزار مهاجر  بر 
به  و  شده  اخراج  پاکستان  از  این سو  به  مدتی  از  افغانستانی 
افغانستان آمده اند. این که چرا پاکستان می خواهد انتقام حملۀ 
افغانستانی  مهاجرین  از  را  آن کشور  در  مدرسه یی  به  طالبان 
بگیرد، همان سوالی ست که باید دولِت ما از مقاماِت پاکستان 
کاماًل  زمینه  این  در  افغانستان  دولت  سکوت  ولی  بپرسد. 

سوال برانگیز است.
فصل  در  آن هم  مهاجران  غیرمنتظرۀ  و  اجباری  برگشِت  این 
دشوار زمستان، می تواند هم برای مسووالِن دولتی و هم برای 
دولت  که  می رفت  انتظار  تمام شود.  ناگوار  بسیار  مهاجرین، 
و  می کرد  احضار  را  افغانستان  در  پاکستان  سفیر  افغانستان، 
از آن کشور می خواست که به گونۀ جدی جلِو آزار و اذیِت 
را  آن ها  نامتعارِف  و  اجباری  بازگشت  و  افغانستان  مهاجران 
زمینه  این  در  مسووالن  گوِش  که  می شود  دیده  اما  بگیرد، 

سنگین است.
مهاجران  برابر  در  پاکستان  اخیِر  عمل کرد  صورت،  هر  به 
افغانستانی، کاماًل یک عمل کردِ مخالف با تعهداِت بین المللی  
در قبال مهاجرین است و می بایست این کشور اگر شواهدی 
طالبان  با  افغانستان  مهاجران  از  گروه هایی  همکارِی  بر  دال 
قضیه  با  و  دهد  ارایه  را  آن  روشن  گونۀ  به  دارد،  پاکستانی 

برخورد حقوقی و عادالنه داشته باشد. 
کردِن  زندانی  به ویژه  و  اخراج  دلیِل  باید  افغانستان  دولت 
آن  مقامات مسووِل  از  را  پاکستان  مقیم  افغانستانِی  مهاجرین 
همچو  تکرار  از  جلوگیری  برای  و  کند  بازخواست  کشور 
حوادثی، اقدامات الزم را روی دست بگیرد. زیرا در این شب 
و روزها آن چنان وضع بر مهاجران افغانستانِی مقیم پاکستان 
تنگ گرفته شده که آن ها حتا نمی توانند از خانه های شان بیرون 

برآیند.
قبال  در  پاکستان  اخیِر  تحرکات  که  می خواهیم  دولت  از  ما 
میثاق های  همۀ  با  مغایرت  در  که  ـ  را  افغانستان  مهاجرین 
توافق نامۀ  پناهنده گان،  و  مهاجرین  امور  با  مرتبط  بین المللی 
میان دولت پاکستان و سازمان مهاجرین بین الملل، توافق نامۀ 
دوجانبۀ افغانستان و پاکستان و معاهدات حقوق بشری قرار 
دارد ـ با زباِن رسا و بلند، محکوم کند و از مجاری حقوقی 
بین المللی فشارهای الزم را بر پاکستان وارد آورد تا این کشور 

دست از آزارِ آواره گاِن بی پناهِ ما بردارد.
انتظار ما این است که در کنار دولت افغانستان، سازمان ملل 
نیز به موضوع مهاجران افغانستانِی مقیم پاکستان توجه کند و 
از مقامات این کشور بخواهد که به میثاق ها و کنوانسیون های 
بین المللی پای بند باشد و در صورت تخطی مهاجرین، قضیه 
را  متخلفان  و  کند  تعقیب  متعارف  و  قانونی  مجراهای  از  را 
مقولۀ  که  باشد  این  بر  قرار  اگر  اما  دهد.  جزا  قانون مندانه 
»تروریسم و بنیادگرایی« که به عنوان یک ابزار در دامِن خود 
و  ظلم  برای  دستاویزی  یافته،  نمو  و  رشد  پاکستانی  ُحکامِ 
تعدی نسبت به مهاجرین افغانستانی یی شود که خود از شِر 
آن به کشور همسایه پناه آورده اند و سازمان ملل نیز به عنوان 
بزرگ ترین مرجع حامِی پناهنده گان و آواره گان سکوت اختیار 
کند؛ این نهایِت فساد و بیـدادگرِی بین المللی را می  رساند که 
تنها نتیجۀ آن، بی باوری به همۀ آرمان های تعریف شده در نظام 

بین الملل و اشاعۀ روحیۀ شورش گری و انقالبی گری است.
در  نیز  پاکستانی  مهاجرین  اکنون  همین  که  نشود  فراموش 
به سالح هایی  آن ها  از  و شماری  می کنند  زنده گی  افغانستان 
مثل کالشینکوف مسلح هستند و خواه ناخواه خطری در برابر 
و  مردم  آن هم  با  اما  می آیند،  به حساب  امنیِت کشور  و  ثبات 
دولِت افغانستان در این زمینه حرفی ندارند و بردبارانه حضور 
آنان را به عنوان آواره تحمل می کنند. اکنون زماِن آن فرا رسیده 
که سکوت در برابر اقداماِت پاکستان را بشکنیم و با صدای 

استوار، برای مهاجریِن مظلوم مان دادخواهی  کنیـم.

اخراج مهاجران از پاکستان 
و سکوت دولت افغانستان
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کوفی عنان در نشست امنیتی مونیخ گفت: حمله امریکا به عراق 
اشتباه بود و تنها به تشکیل گروه تروریستی داعش کمک کرد.

پیشین  دبیرکل  عنان،   کوفی  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
سازمان ملل در اختتامیه کنفرانس مونیخ گفت: من مخالف این 
باعث  تنها  تهاجم  این  بود.  نیز درست  نگرانی ام  و  بودم  تهاجم 
عراقی  نیروهای  میان  نقاق  و  دستگی  دو  و  اوضاع  شدن  بدتر 
و برجای ماندن تعداد زیادی از پرسنل ارتش و افسران پولیس 

بیکار شده است.
وی ادامه داد: هدف از ایجاد دموکراسی بدون نهادها و موسسات 
تنها باعث فساد در یک رژیم فاسد می شود. داعش در  موجود 
در  کثرت گرایی  و  تنوع  کردن  نابود  و  برداشتن  میان  از  حال 

خاورمیانه است.
افزود:  سوریه  اوضاع  به  اشاره  با  ملل  سازمان  پیشین  دبیرکل 
شبه  فعالیت های  کردن  متوقف  برای  گذشته  سال  سه  اقدامات 
نظامیان در سوریه بی نتیجه بوده و ما باید رویکرد جدیدی را که 

موثر نیز باشد در نظر بگیریم.
و  سوریه  داخلی  جنگ  کردن  متوقف  برای  داد:  ادامه  وی 
فعالیت های شبه نظامیان در این کشور باید یک رویکرد مشترک 
داشته باشیم. ما باید ارسال تسلیحات، کمک مالی به شبه نظامیان 
یا دولت سوریه را متوقف کنیم تا بتوانیم بحران در این کشور را 

از میان برداریم.
چهار  تقریبا  ملل  سازمان  آوارگان  کمیسیونرعالی  گزارش  بنابر 
میلیون سوری به خاطر جنگ داخلی که در سال 2011 آغاز شده 
فرار  ترکیه  و  لبنان  اردن،  به مصر، عراق،  دارد  ادامه  و همچنان 
درگیری ها  این  در جریان  نیز  تن  هزار  به 200  قریب  و  کردند 

کشته شدند.
شبه نظامیان تروریستی داعش نیز که از خالء قدرت در سوریه 
استفاده کردند تهدید جدی برای این کشور به شمار می روند و 
بسیاری از شهرهای این کشور و همچنین مناطقی از عراق را به 

تصرف خود درآوردند.

نامۀ وزیر خارجۀ ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد

نگرانی از نمادهای اسالم هراسی
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در نامه ای خطاب به بان کی مون دبیر 
کل سازمان ملل متحد, توجه دبیر کل سازمان ملل 
متحد را به نمادهای فراگیر و بسیار آزاردهنده اسالم 
هراسی که پس از اقدامات تروریستی اخیر تشدید 

شده اند جلب نمود.
متن کامل نامه: 

عالی جناب
و  فراگیر  نمادهای  به  را  جنابعالی  توجه  مایلم 
بسیار آزاردهنده اسالم هراسی که پس از اقدامات 
آدم  نمایم.  اند جلب  تشدید شده  اخیر  تروریستی 
کشی های غیر قابل توجیه توسط اعضاء یک گروه 
تروریستی خشن و بدنام که دلیل وجودی و علل 
ظهور آنها بمثابه یک کنشگر در منطقه ما بر همگان 
آشکار است توسط مسلمانان در سراسر جهان، به 
جامعه  مذهبی،  مقامات  و  ها  نهاد  دولتها،  شمول 
مدنی و شخصیت های برجسته، بگونه ای صریح 
و بی ابهام محکوم شده است. این واقعیت که این 
و  اسالم  در  جایی  خشونت  به  یازی  دست  گونه 

تعلیمات متعالی آن ندارد و برای
مسلمانان نیز قابل قبول نیست محل شک و تردید 
نیست، هرچند که عاملین و حامیان اسالم هراسی 

آنرا بگونه ای دیگر بنمایانند.
نگرانی ما، در جمهوری اسالمی و در دنیای اسالم، 
شیوع دوگانگی معیار در قبال دفاع از اصل »آزادی 
برخوردار  شمول  جهان  احترام  از  که  است  بیان« 
سال  در  که  باشد  جالب  شما  برای  شاید  است. 
مجله  کارتونیست  به  مجله  همان  2008سردبیر 
دستور داد تا بخاطر مطلبی که »ضد یهودی« قلمداد 
آنگاه  و  بنویسد،  خواهی  معذرت  نامه  بود  شده 
از  بالفاصله  زد  باز  این دستور سر  انجام  از  او  که 
مجله اخراج شد. چنین رویکرد و عزمی در مورد 
کردن  بدنام  متضمن  مکّرر  موهن  کاریکاتورهای 
آن  در  که  اسالمی  ارزشهای  به  اهانت  و  مسلمانان 
منتشر شده  اروپا  مجله و دیگر نشریات مشابه در 
در  مسلمانان  جامعه  با  تنش  تشدید  موجب  و  اند 
فرانسه و در جهان اسالم شده هرگز مشاهده نشده 
است. هم چنانکه همه ما در دوران اخیر شاهد بوده 
ایم، تهاجم آشکار علیه ارزشهای مذهبی مسلمانان، 
چه در مورد شخص پیامبر اکرم )ص(، قرآن کریم و 
یا تعلیمات و ارزشهای اسالمی، در جوامع مختلف 
های  شخصیت  و  محافل  جانب  از  چه  غربی، 
سیاسی، رسانه ها و دنیای مجازی، با کمال تاسف 

بگونه ای موضوعی عادی شده است.
این پدیده ذاتا خطرناک تهدیدی جّدی علیه صلح 
محیط  و  فضا  علیه  تهدیدی  المللی،  بین  امنیت  و 
ملتها  و  دولتها  بین  آمیز  مسالمت  روابط  و  انسانی 
علیه  تهدیدی  نیز  و  است،  نیاز  مورد  بشدت  که 
ضرورت توسل همه به گفتگو، تفاهم و مدارا بین 
دنیای  در  نژادها  و  ادیان  قومیتها،  متکثر  مجموعه 

کنونی ما بشمار می رود.
و  الزم  اقدام  از  فراتر  اروپا،  بویژه  و  غرب،  اکنون 
فوری در تقبیح و محکوم کردن اقدامات خشونت 
زبانی و عملی، می باید در درون خود به جستجوی 

علل بنیادینی برخیزد که چرا تعداد قابل توجهی از 
افراد و گروه های طرفدار ایدئولوژی های افراطی و 
دخیل در انجام اقدامات سبعانه و خشونت زشت، 
بزرگتر در عراق و سوریه،  مقیاسی  اروپا و در  در 
اتفاقا نسل دوم اروپائی هستند. این پدیده عجیب و 
ظاهرا غیر قابل تبیین نمی تواند صرفا اتفاقی باشد، 
و نیز نمی تواند به آسانی بی اهمیت قلمداد شده و 
یا سرپوش نهاده شود. این پدیده بخشی الینفک از 
واقعیت سیاسی در اروپا بشمار می رود، و نمایانگر 
نشانه هائی از یک بیماری اجتماعی- سیاسی عمیق 
تر در این جوامع و بویژه سیاست های جاری در 
قبال اقلیت های مسلمان و ارزشها و مقدسات آنها 

است.
باالی  آهنگ  بخاطر  عمدتا  که  اخیر،  های  تحلیل 
شمالی  آمریکای  و  اروپا  در  تروریست  استخدام 
صورت گرفته است، حاکی از ناتوانی نظام مند این 
جوامع است که به حاشیه سازی، از خود بیگانگی و 
محرومیت این جوامع اقلیتی و اعضاء آنها، و بطور 
و  متولد  غربی  جوامع  در  که  دوم  نسل  مشخص 
بزرگ شده و به مدرسه رفته اند، انجامیده است. این 
واقعیت که تروریست های داعش که غیر نظامیان 
بیگناه را سر می برند و با احساس رضایت و شعف 
بیمارگونه سر بریده گروگانهای خود را به نمایش 
می گذارند به زبان های اروپائی با لهجه بومی سخن 
می گویند گیج کننده و در عین حال ترسناک است. 
نشانه رفتن انگشت اتهام بسوی دیگران، چه کشور 
های اسالمی، چه برخی حکومتها که سیاست شان 
یک  بمثابه  اسالم  آن،  از  بدتر  یا  و  است،  نامقبول 
دین، حتی اگر از منظر سیاست داخلی این کشورها 
کوتاه  منافع  واجد  یا  و  برسد  بنظر  آمیز  مصلحت 
مدت باشد، اصال قانع کننده نیست و نمی تواند به 
مشکالت جّدی در سطح جامعه ذیربط و اکنون در 

سطح جهانی بپردازد.

جناب آقای دبیر کل
به  اعتراض  صرفا  نامه  این  نگاشتن  از  من  هدف 
ایراد گیری  یا  و  معیارها  آشکار دوگانگی  تجلیات 
آن  یا  این  حمایت  مورد  عمیقا  های  سیاست  به 
ها  نگرانی  این  طرح  بلکه  نیست،  جامعه  و  دولت 
با  کند.  می  تعقیب  را  تری  هدفجّدی  جنابعالی  با 
عنایت به توانائی های نهادی سازمان ملل متحد و 
نیز این واقعیت که بعنوان دیپلمات چند جانبه ای 
که هنوز به ظرفیت های قابل توجه این سازمان باور 
دارد، هم چنان امیدوارم که ملل متحد و ظرفیت ها 
بر  تاثیرگزاردن  برای  بتوان  را  آن  های  سازوکار  و 
المللی  بین  عواقب  و  آثار  و  اهمیت  با  موضوعی 
بکار گرفت. دو پیشنهاد ایران، یعنی »گفتگوی بین 
پنجاه  عمومی  مجمع   6 شماره  )قطعنامه  تمدنها« 
گرائی«  افراط  و  علیه خشونت  »جهان  و  و ششم( 
و  شصت  عمومی  مجمع   127 شماره  )قطعنامه 
هشتم(- که هردو توسط مجمع عمومی ملل متحد 
به تصویب رسیده اند - میتوانند چارچوب نهادی 
الزم برای این تالش را فراهم کنند. اخیرا در پیامی 
که افتخار دارم متن آن را ضمیمه این نامه کنم، آیت 
اهلّل خامنه ای در شروع گفتگو با جوانان در غرب 

پیرامون این موضوع بسیار مهم پیشگام شدند.
عمیقا باور دارم که ما می باید بگونه ای عاجل به 
بمنظور  و  المللی  بین  سطح  در  مان،  جمعی  خرد 

یافتن راه های عملی در این زمینه توسل جوئیم.
ابتکار  از  یافتن  اطالع  برای  عالقه  اظهار  ضمن 
قاطعانه ای که در این زمینه مبذول خواهید داشت و 
اعالم آمادگی بمنظور تبادل نظر بیشتر در مورد این 
احترامات  تجدید  برای  را  فرصت  خطیر،  موضوع 

فائقه مغتنم می شمارم.
محمد جواد ظریف

کوفی عنان: 

نگرانی ام از حملۀ امریکا 
به عراق درست برامد

پوتین:
 روسیه خواهان جنگ نیست

علیه  غرب  تحریم های  از  انتقاد  وجود  با  روسیه  جمهوری  رییس 
جنگ  دنبال  به  روسیه  گفت:  اوکراین  ناآرامی های  سر  بر  کشورش 

نیست و هم اکنون نیز در حالت جنگی به سر نمی برد.
جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
روسیه در جریان یک کنفرانس اتحادیه تجاری در مسکو گفت: به 
محدود  برای  تالشی  قطعا  اما  ندارد  وجود  جنگی  هیچ  خدا  لطف 

کردن توسعه ما وجود دارد.
این  گفت:  روسیه  علیه  غرب  تحریم های  از  شدید  انتقاد  با  وی 
تحریم ها قطعا نمی تواند علیه کشوری همانند ما تاثیرگذار باشد؛ با 
این حال موجب وارد آمدن خسارت می شود و ما باید این مساله را 
باید سطح حاکمیت ملی خود را خصوصا در بخش  درک کنیم. ما 

اقتصادی افزایش دهیم.
پوتین با اشاره ضمنی به اقدامات آمریکا در ادامه تاکید کرد: عده ای 
به  پیشین  را که طی دهه های  نظم جهانی موجود  تا  تالش می کنند 
وجود آمده و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود، با حضور 

رهبری که می خواهد به آن شیوه رهبری کند، مسکوت بگذارند.
بود.  نخواهد  مناسب روسیه  نظم جهانی ای هرگز  افزود: چنین  وی 
اگر کسی دولت دارد یا می خواهد در چنین شرایط شبه اشغالگری 
زندگی کند، مختار است اما ما این کار را انجام نمی دهیم. با این حال 
قصد جنگ با هیچ کسی را نداریم. هدف ما همکاری با دیگران است.
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نخست وزیر ترکیه اواسط ماه جاری میالدی برای 
یک سفر رسمی دو روزه به اسالم آباد می رود و با 
درباره  و  دیدار  پاکستان  نظامی  و  سیاسی  رهبران 
مسائل مختلفی از جمله وضعیت افغانستان مذاکره 

خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی اکسپرس تریبیون، احمد 
داوود اوغلو پیشتر به عنوان وزیر امور خارجه ترکیه 
به پاکستان سفر کرده بود اما این نخستین بار است 
که وی به عنوان نخست وزیر به این کشور می رود.

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  اسالم،  تسنیم 
پاکستان گفت: هنگامی که تاریخ سفر داوود اوغلو 

تائید شود، آن را اعالم خواهیم کرد.
 16 اوغلو  داوود  احتماالً  گفتند،  منابع  این حال  با 
وارد  میالدی  جاری  سال   بهمن(   27( فبروری 

اسالم آباد خواهد شد.
داوود اوغلو درباره وضعیت  آنها افزودند، احتماالً 
جانب  از  آمده  وجود  به  چالش های  و  افغانستان 

گروه تروریستی داعش و چگونگی افزایش روابط 
مذاکره  پاکستان  و  ترکیه  میان  جانبه  دو  تجاری 

خواهد کرد.
داوود اوغلو همچنین رهبری کشورش در مذاکرات 
خواهد  عهده  به  را  ترکیه  و  پاکستان  استراتژیک 
داشت که قرار است 17 فبروری )28 بهمن( سال  

جاری میالدی در اسالم آباد برگزار شود.
به  نیز  پاکستان  رییس جمهوری  حسین،  ممنون 
خواهد  برگزار  شامی  مهمانی  اوغلو  داوود  افتخار 

کرد.
آنکارا و اسالم آباد متعهد شده اند تا همکاری ها در 
انرژی، تجارت، توسعه شهری و مسکن را  بخش 

افزایش دهند.
همکاری  با  در الهور  پاکستان  مترو  نخستین خط 

ترکیه ساخته شده است.

نخست وزیر ترکیه به پاکستان می رود



والیت عهدی  مورد  در  ماوردی 
می دارد،  وضع  بیشتر  قیدوشرط هایی 

بدین گونه:
پیشین  امامِ  فرزند  یا  پدر  ولیعهد  اگر  “اما 
پیشین  امام  اقدام شخصی  در جواز  باشد، 
به بیعت با او اختالف کرده و سه نظریه را 

ابراز داشته اند:
نظریۀ نخست: جایز نیست امام به تنهایی به 
عقد بیعت با فرزند یا پدرِ خود اقدام کند، 
که  کسانی  با  این خصوص  در  آن که  مگر 
اهلیت انتخاب کردن دارند، رای زنی کرده 
دیده  بیعت  شایستۀ  را  ولیعهد  این  آنان  و 
بیعت  عقد  صورتی  چنین  در  تنها  باشند. 
خویش  ولیعهد  با  پیشین  امامِ  سوی  از 
فردی  اقدام  از یک سو  زیرا  است؛  صحیح 
ولیعهد  برای  تزکیه  نوعی  کار  این  به  امام 
شهادات  باب  احکام  مشمول  نتیجه  در  و 
است، و از سویی گماردِن ولیعهد بر امت 
نیز مشمول احکام قضاوت است و این همه 

در حالی ست که پدر و فرزند به این گمان 
که به یکدیگر گرایش درونی و قلبی دارند، 
و  دهند  شهادت  هم  سود  به  می توانند  نه 
نه جایز است که دربارۀ یکدیگر قضاوت 

کنند.
بیعت  به عقد  امام  نظریۀ دوم: جایز است 
با پدر و فرزند خود اقدام کند؛ چرا که او 
فرمان روای امت است و هر فرمان او، خواه 
به سود و خواه به زبان، بر امت نافذ است 
او در زمینۀ منصب،  از همین رو داوری  و 
بر داوری اش از باب نسب و خویشاوندی 
چیره گی دارد و گماِن ناروا نه به امانت داری 

او راه گشاید و نه زمینه یی برای مخالفت 
با او شود، و هم از این روی سپردِن امامت 
آن  همانند  پدر،  یا  فرزند  به  از سوی وی 
دیگر  کِس  هر  به  را  سمت  این  که  است 

سپرده باشد.
به  تنهایی  به  امام  است  جایز  سوم:  نظریۀ 
کند،  اقدام  خویش  پدر  برای  بیعت  عقد 
فرزند  با  بیعتی  به چنین  نیست  ولی جایز 
خود دست یازد؛ چه، سرشت انسان بیش 
از آن که او را به جانب داری از پدر بکشاند، 
از  و  برمی انگیزد  فرزند  از  جانب داری  به 
همین روی، غالبًا انسان آن چه را به چنگ 
فرزند  برای  بلکه  پدر  برای  نه  می آورد، 

خویش ذخیره می کند.
پیشین  امامِ  از سوی  امامت  بیعِت  اما عقد 
با برادر خود یا دیگر خویشاونداِن نسبی و 
سببی، همانند عقد بیعت با غیرخویشاوندان 
جایز  کار  این  به  وی  اقدامِ  نتیجه  در  و 

است”. )ماوردی، 1383: 31-32(

این  ماوردی، یکی دیگر  نواندیشی های  از 
به صورت  را  امام  یا  خلیفه  عزل  که  است 
در  می کند،  کتاِب خود طرح  در  مشخص 
شکل  به  مسأله  این  آن  از  پیش  که  حالی 
کلِی آن مطرح بود. او دالیل عزِل امام را به 
سه گونه تقسیم می دارد: اول، مواردی که 
به مخدوش شدِن عدالِت خلیفه برمی گردد 
و در صورت عدول از عدالت، صالحیِت 
مواردی  دوم،  می دهد.  دست  از  را  خود 
همراه  به  را  ناتوانی جسمانی  و  نقص  که 
داشته باشد، مشمول بیماری های جسمانی، 
که  مواردی  و عصبی. سوم،  عقلی  روانی، 

به نقص “رفتار” او برمی گردد، یا اطرافیان 
و  اراده  بر  و  می کنند  غلبه  او  بر  امام 
امام  یا  و  می یابند  تسلط  تصـمیم گیری اش 
)ماوردی،  اسیر می گردد.  در دسِت دشمن 

)44-51 :1383
گونۀ  دو  به  وزارت  ماوردی،  نظر  از 
در  می گردد.  تقسیم  تفویضی  و  تنفیذی 
از  وزارت تفویضی، وزیر صالحیِت کامل 
تنفیذی،  وزارت  در  و  می دارد  کسب  امام 
صالحیِت او از سوی امام مشخص و معین 

می باشد.
گستردۀ  قلمرو  در  عباسی،  روزگار  در 
اسالمی، هر چند بعد قدرتی تازه سر بلند 
نیست  به  سر  دیگر  گروه های  و  می کرد 
تکلیِف  تا  کوشید  ماوردی  می شدند. 
نام  به  آن ها  از  که  محلی  قدرت های  این 
“امارت” یاد می کند، روشن سازد. بنابراین 
یکی  بود:  گونه  دو  به  امارت  او،  دید  از 
نصب  مقام  این  به  را  کسی  امام،  آن که 
قدرت  شخص  خودِ  این که  دیگر  می کرد؛ 
را به دست می آورد. در هر دو صورت آن، 
اطاعت پذیری آن ها از امام یا خلیفه، شرط 

اساسی مشروعیِت آن ها می باشد.

ابن تیمیه )728-661ق(
عبدالحلیم  بن  احمد  ابوالعباس  تقی الدین 
که به ابن تیمیه معروف است، در نزدیکِی 
حنبلی  مذهِب  او  شد.  متولد  دمشق 
سلفی گری،  تقویِت  و  ترویج  در  و  داشت 
شخصیتی به شدت تأثیرگذار بوده است. او 
به وسیلۀ صوفی گری،  اسالم  که  بود  معتقد 
شده  فاسد  فلسفه  و  کالم  وحدت الوجود، 
موارد  این  در  فراوانی  ردیه های  و  است 

نگاشت.
و  بوده  پُرکاری  نویسندۀ  تیمیه،  ابن 
گذاشته  به جا  خود  از  زیادی  کتاب های 
نیست.  روشن  آن ها  دقیِق  شمار  که  است 
چهل  بر  است  تفسیری  “البحرالمحیط” 
است.  شده  نوشته  او  قلِم  به  که  مجلدی 
“سیاست  سیاست،  باب  در  تیمیه  ابن  از 
شرعی” در دسترس است و این کتاب پس 
از احکام السلطانیۀ ماوردی، در نوِع خود از 

اعتبارِ زیادی برخوردار می باشد.

اندیشة سیاسی
ابن تیمیه، امامت را یک نیاز دینی می داند 
بزرگ ترین  از  را  زمام دار  یا  امام  تعییِن  و 
سایر  زیرا  می شمارد،  دینی  واجبات 
و  معروف  به  امر  جمله  از  دینی  واجبات 
نهی از منکر بدون دولت تحقق نمی پذیرد. 
مانند  دیگر  فرایض  “ادای  می گوید:  او 
نمازهای  حج،  اقامۀ  عدالت،  تأمین  جهاد، 
اقامۀ  مظلومان،  یاری  عیدین،  و  جمعه 
شدنی  اجرا  امامت  بدون  شرعی،  حدود 
فرموده شده  که  از همین روست  و  نیستند 
االرض”)ابن  فی  اهلل  ظل  السلطان  است: 
تیمیه، 1387: 294(. بدین ترتیب، ابن تیمیه 
پیوند ناگسستنِی دین و دولت را در اسالم 
تیمیه  ابن  که  آن گاه  به ویژه  می دارد،  بیان 
و  نماز  در  امامت  عهد دارِ  را  سیاسی  امامِ 

فرماندهی در جهاد نیز می داند.

اگر احساس کردید هیجان های منفی هر روز بیشتر از قبل آزارتان می دهد، 
آرام شدن کمک  برای  او  از  کنید و  با یک روان شناس مطرح  را  موضوع 
ناامید را  بگیرید. یادتان نرود که هیچ کارفرمایی دوست ندارد یک عضو 

وارد کسب وکارش کند.
ریشه ها را بخشکانید

ارزیابی  را  دلیل بی کار شدن تان  اید،  با خودتان روراست تر شده  حاال که 
کنید. اگر شما بدانید این اتفاق چرا رخ داده و از چه زمانی جرقه هایش 
در زنده گی کاری شما زده شده است، بهتر می توانید برای شروع دوباره 
برنامه ریزی کنید. اما مهم این است که ناامید نشوید؛ شاید توانایی های شما 
در کار دیگری بهتر مجال بروز پیدا کنند! بد نیست قلم و کاغذی بردارید 
و توانایی ها و کاستی های تان را در آن فهرست کنید. در این فهرست هم 
به جنبه های کاری و علمی و هم به جنبه های شخصیتی از قبیل سازگاری، 
مدیریت بحران و ... بپردازید. گذشته از این، می توانید موضوع را با یک 
روان شناس که در حوزۀ کسب و کار فعالیت می کند، در میان بگذارید و از 
او برای شناخت بهتِر خودتان کمک بگیرید. شاید شخصیت شما با محیط 

کاری دیگر و شرح شغلی متفاوت تر سازگاری بیشتری داشته باشد.
جا نزنید

نگذارید که شریک زنده گی تان همۀ بار ناشی از این بی کاری را به تنهایی 
به دوش بکشد و فشار شرایط تازۀ شما او را از پا در بیاورد. از هر لحظه یی 
برای پیدا کردن یک ارتباط تازه و جست وجوی شغل کمک بگیرید. گذشته 
از این تا زمانی که کار مناسب را پیدا نکرده اید، در مسوولیت های خانه 
مشارکت بیشتری کنید تا همه بار زنده گی بر دوش یکی از شما نیفتد. یکی 
از مسایلی که می تواند رابطۀ شما در این روزهای سخت را تحت تأثیر قرار 
مراقب وضعیت روانی  تان است. پس  دهد، کالفه گی و کم طاقت شدن 
تان باشید و اجازه ندهید که واکنش های ناگهانی و ناخودآگاه تان بیشتر از 

بی کاری و مشکالت اقتصـادی به رابطۀ شما آسیب بزنند.
انعطاف پذیر باشید

برای شروع کار تازه، بیشتر از هر چیز به انعطاف پذیری و سازگاری نیاز 
دارید. تفاوت برنده ها و بازنده ها در قدم هایی است که برمی دارند. برنده ها 
به هیچ فرصتی نه نمی گویند اما بازنده ها برای درجا زدن همیشه به دنبال 
بهـانه می گردند. پس اگر وارد کار تازه یی شده اید، اصلی که شما را به قبول 
آن وادار کرده را فراموش نکنیـد: »شما به آن کار نیـاز دارید!« اگر احساس 
می کنید این شغل ایده آل نیست، تا زمانی که در آن مشغول به کار هستید، 
با تمام نیرو کارتان را انجام دهید و در کنار رسیدگی به مسوولیت های تان، 

به دنبال فرصـت بهتری بگردید.
منبع: برترین ها
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بخش دوم و پایانی
بخش بیسـت و پنجــم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور

اگرکارتانرا

ازدست
دادهاید،
بخوانید



کریسمس  سرود  کتاب   ،1843 سال  دسمبر   19 در 
چارلز دیکنز برای اولین بار منتشر شد. 

داستان »سرود کریسمس« از اولین انتشارش تا به حال، 
میلیون  ها نفر را مجذوِب خود کرده است. این داستان 
صحنۀ  در  نمایش  بارها  و  ترجمه  چاپ،  بار  ده  ها  با 
تیاتر، تلویزیون و سینما، مبدل به یکی از محبوب ترین 

داستان  های تاریخ شده است.
اما حقیقتی که کمتر مردم از آن اطالع دارند، این است 
که این کتاِب کوچک و شادی آفرین، حاصل دورانی 

به نوعی  و  بود  نویسنده  زنده گِی  در  تیره 
مسیر زنده گی او را برای همیشه 

دگرگون ساخت.
جهات  از  را  متن  این  خواندن 

مختلف توصیه می کنیم:
ـ از این جهت که دریابید نویسنده گاِن 

دشواری  شرایط  چه  در  بزرگ 
ایده پردازی می کردند.

ـ یا به این خاطر که با برش هایی از زنده گی 
دیکنز آشنا شوید.

ـ و مهم تر این که آن شیدایی و عشق به نوشتن 
را در نویسنده گان نامی، درک کنید.

ـ و شگفت این  که با خواندن این مقاله درمی یابیم 
که چه طور، در جایی و در زمانی، شرایطی مهیا بوده 

که کتاب خوانی اصوالً یک رویداد اجتماعی همه گانی 
و هیجان انگیز بوده!

اکتوبر سال 1843، چارلز  ماه  روزهای  از  یکی  عصر 
پارک/  »ریجنتس  نزدیک  سنگی  ایوان  از  دیکنز 
Regent’s Park« در لندن بیرون آمد. نسیم خنک 
این  در  و  می کاست  روز  نابهنگام  نمناکی  از  غروب 
حال این نویسنده گردش شبانۀ خود را در چیزی که 
نامید، آغاز کرد.  وی آن را »خیابان  های سیاه« شهری 
دیکنز که مردی خوش هیکل با موهای صاِف قهوه یی و 
چشم  های درخشان بود، آن روز عصر به شدت ناراحت 
بود. او سی ویک  ساله و پدر چهار کودک بود و به نظر 

می رسید که در اوج دورۀ کاری خودش باشد.
 The Pichwick پیک ویک  آقای  یادداشت  های 
نیکلبی« همه  »نیکوالس  »الیورتویست« و   Papers
نظر  به  که  »مارتین چازل ویت«  و  بودند  مشهور شده 
خودش بهترین داستانش بود، به صورت پاورقی  هایی 
درگیر  نامدار  نویسندۀ  این  اکنون،  اما  می شد.  منتشر 
ناشر  پیش تر،  ماه  چند  بود.  مالی  شدید  مشکالت 
کتاب  هایش به وی اطالع داده بود که فروش داستان 
کاهش  بود  ممکن  و  نبوده  انتظار  حد  در  جدید 
عدم  خاطر  به  دیکنز  به  ماهیانه  پیش پرداخت  های 

فروش در حد انتظار کتاب، الزم شود.
که  می رسید  نظر  به  داد.  تکان  را  نویسنده  خبر،  این 
استعدادش زیر سوال رفته است. خاطرات فقر دوران 
کودکی اش را به خاطر آورد. دیکنز در آن زمان نان آور 
خانوادۀ بزرگی بود و هزینۀ زنده گی تقریبًا بیش از حد 
تقاضای وام کرده  برادرانش  بود. پدر و  او  استطاعت 
بودند. دیکنز تمام تابستان را نگران صورت  حساب  ها 
در  را  مدتی  می یافت.  افزایش  روز  به   روز  که  بود 
»برادسترز/ Broadstairs« در کنار دریا گذراند، اما 
کوهپایه های  در  ساعت  ها  و  نمی برد  خوابش  شب  ها 
سوژه یی  به  می دانست  می زد.  قدم   »Kent »کنت/ 
به  را  پول  زیادی  مقدار  برایش  که  است  نیازمند 
زودتر  هرچه  را  این سوژه  البته  و  باشد  داشته  همراه 

می خواست.
کار  نوشتن،  دیکنز  برای  افسردگی،  حال  آن  در  اما 
ساده یی نبود. پس از بازگشت به لندن، امیدوار شد که 
بتواند با از سر گرفتن قدم  زدن  های شبانه، تخلیش را 

به کار اندازد.
در  را  دیکیز  راه  گازی،  چراغ  های  زردرنگ  پرتو 
که  همان طور  می کرد.  روشن  لندن  اشرافی  محالت 
تدریجًا  می شد،  نزدیک   »Thames »تیمز/  رود  به 
تنها نور کم سوی پنجره های ساختمان  ها، خیابان  ها را 
در  و  بود  زباله  از  پر  که  خیابان هایی  می کرد.  روشن 
این جا  کنار آن فاضالب  های روباز جریان داشت. در 
سرگردان  گدایان  و  کیف قاپ  ها  جیب برها،  روسپیان، 
کابوسی  یاد  به  را  او  ناراحت کننده  این صحنۀ  بودند. 

انداخت که اغلب خوابش را آشفته می کرد:
»پسری دوازده ساله، نشسته بر سر میزی که کوهی از 
او دوازده  قوطی  های واکس سیاه روی آن قرار دارد. 
دست  به  برای  هفته  در  روز  و شش  روز  در  ساعت 
آوردن شش شیلینگ که او را زنده نگه می دارد، روی 
قوطی  ها برچسب می چسباند. پسرک در رؤیا از کف 

انبار به داخل زیرزمین که موش  های فراوانی  پوسیدۀ 
به  را  چشمانش  آن گاه  می کند:  نگاه  می لولند  آن  در 
پنجرۀ کثیفی می دوزد که هوای زمستانی لندن قطرات 

آفتاب  است.  داده  تبلور  آن  روی  را  آب 
پسرک  نورستۀ  امیدهای  با  همراه 

پدرش  می بازد.  رنگ 
زندان  در 

است.  بدهکار 
تنها یک ساعت و آن هم 
هنگام شام در انبار درس می خواند. 
شاید  است.  مطرود  و  بی پناه  می کند  احساس 

دیگر هیچ جشنی، شادمانی یا امیدی نباشد...«
این صحنه ساخته و پرداختۀ ذهن نویسنده نبود؛ بلکه 

خوشبختانه  بود.  خودش  پیشین  زنده گی  از  دوره یی 
مقداری پول به پدر دیکنز به ارث رسیده بود و بنابراین 
وی توانست با پرداخت دیونش از زندان خالص شود 

و پسرش از سرنوشتی هولناک رهایی یافت.
خودش،  دیون  پرداخت  توانایی  عدم  از  هراس  حال 
مانند شبحی او را دنبال می کرد. پس از گردشی طوالنی، 
راه خانه را در پیش گرفت، در حالی  که نتوانسته بود 
به سوژه یی برای داستان »شادی  آور و نشاط  انگیز« که 
می خواست بنویسد، دست یابد. اما در همان حال که 
الهام  او  به  که  کرد  احساس  می شد،  نزدیک  خانه  به 

می شود:
داستانی در ارتباط با کریسمس چه طور است؟! داستانی 
لندن  تیرۀ  خیابان های  در  که  بنویسد  مردمانی  برای 
زنده گی می کنند؛ مردمی که با همان اوهام و اشتیاقی 
مردمی  می جنگیدند،  و  کرده  زنده گی  می شناخت،  که 
که گرسنۀ شادی و امید بودند. اما کمتر از سه ماه دیگر 
کوتاه  باید  نظر  مورد  کتاب  بود.  مانده  کریسمس  به 
باشد، نه داستانی بلند و می بایست تا پایان نوامبر پایان 

کریسمس  تعطیالت  در  فروش  برای  موقع  به  تا  یابد 
چاپ و توزیع شود. برای سرعت بیشتر 
در کار، این فکر به ذهنش رسید تا از 
که  است  شبحی  دربارۀ  که  داستانی 
کتاب  در  و  می آید  کریسمس  در 
بود،  پیک  ویک  یادداشت  های 

استفاده کند.
او داستان را پر از شخصیت ها 
که  می کرد  صحنه هایی  و 
دوست  خواننده گانش 
داستان،  در  داشتند. 
و  کوچک  پسرک 
بود  خواهد  بیماری 
درستکار  پدر  با 
بی عرضه اش  اما 
داستان  مرکز  در  و 
خودخواه  و  پست فطرت  پیرمردی 
با بینی باریک و گونه های چین  و چروک دار. 
در همان حال که روزهای معتدل ماه اکتوبر جای خود 
صفحه  به  دست نویس،  متن  می داد،  نوامبر  ماه  به  را 
 صفحه، افزوده می شد و داستان جان می گرفت. طرح 
کودکان  برای  که  بود  ساده  حدی  به  داستان،  کلی 
قابل فهم باشد اما او موضوعاتی را مطرح می کرد که 
خاطرات و احساسات مطبوعی را در قلب بزرگ ساالن 

زنده می کند:
 ،Ebenezer Scrooge اسکروج   ابنزر 

به  تنهایی  در  آن که  از  پس  لندن،  اهل  خسیس  تاجر 
رخت خواب خزید، با روح شریک مرده اش، جیکوب 
آمده  او  دیدن  به  که    Jacob Marley مارلی 
و  خست  اثر  بر  مارلی  روح  می شود.  روبه رو  بود، 
بی احساسی نسبت به همشهریانش در زمانی که زنده 
بی تفاوتی خودش  از  که  زنجیری  و  با غل  بود، حال 
اسکروج  به  او  می زند.  پرسه  جهان  در  شده،  ساخته 
هشدار می دهد چنان چه تغییر نکند، به همان سرنوشت 

دچار خواهد شد.
آینده،  و  حال  گذشته،  کریسمس های  اشباح  تجسم 
پدیدار می شوند و صحنه های زننده یی از زنده گی اش 
نشان  او  به  همچنین  آن  ها  می دهند.  نشان  او  به  را 
چه  ندهد،  تغییر  را  روشش  و  راه  چنان چه  می دهند 
شده  پشیمان  دیگر  که  اسکروج  افتاد.  خواهد  اتفاقی 
شخصیتی  به  و  برمی دارد  دست  خودخواهی  از  بود، 
مهربان، بخشنده و دوست داشتنی بدل می شود که روح 

واقعی کریسمس را دریافته است.
برای  داستان، چیزی عجیب  نوشتن  در طول  تدریجًا 

عنوان  به  حقیقت  در  که  چیزی  افتاد.  اتفاق  دیکنز 
برای  حساب شده  عین  حال  در  و  ناامیدانه  نقشه یی 
نجات این نویسنده از قرض شروع شده بود، به زودی 
نوشتن  با  هم زمان  آورد.  وجود  به  او  در  را  تغییراتی 
دوست  که  بود  کریسمسی  با  ارتباط  در  که  داستان 
انبوهی  خانواده گی،  باصفای  میهمانی  های  ـ  داشت 
و  رقص بازی  هدایا،  از سقف،  آویخته  منگوله های  از 
نان  آلو،  بریان، کیک  غاز  زیبا،  درخت  های کریسمس 
این  لذت  ـ  شومینه  در  سوزان  آتش  با  همراه  برشته 

فصل شروع به از بین بردن افسرده گی در او کرد.
دیکنز  عشق  حاصل  صورت  به  کریسمس«  »سرود 
به  می برد،  فرو  جوهر  در  را  قلمش  که  هربار  درآمد. 
جان  سحرآمیزی  طور  به  شخصیت  ها  می رسید  نظر 
اسکروج  عصاهایش،  با  Timکوچولو  تیم  می گیرند؛ 
 Bob ترسان و لرزان پیش روی ارواح، باب کراچیت
نوشیدنی  فقر،  و  نداری  علی رغم  که   Cratchit

کریسمس می نوشید.
کار  شروع  مشتاق  و  بی  تاب  دیکنز  صبح،  روز  هر 
روزانه اش بود. او بعدها در نامه یی به یک روزنامه  نگار 

این گونه نوشت:
»این کتاب کوچک به شدت مرا تحت تأثیر قرار داد 
اکراه  هم  لحظه  یک  برای  آن  گذاشتن  کنار  از  حتا  و 

داشتم.«
و  دوستان  از  یکی   Jhon Forster فورستر  جان 
این  که  عجیبی  تسلط  از  دیکنز  زنده گی نامۀ  نویسندۀ 
می آورد.  میان  به  سخن  داشت،  نویسنده  بر  داستان 
دیکنز در امریکا به یک استاد دانشگاه گفت که چه گونه 
بازهم  و  خندید  گریست،  داستان،  نگارش  هنگام 
نیز  را  کتاب  طراحی  مسوولیت  حتا  دیکنز  گریست. 
بر عهده گرفت و تصمیم گرفت جلد کتاب زرکوب، 
رنگارنگ  بعد  صفحه  چند  سبز،  و  قرمز  اول  صفحۀ 
قلم  با  نقاشی  چهار  و  رنگی  طرح  چهار  با  همراه  و 
تعداد  بیشترین  برای  کتاب  خرید  آن که  برای  باشد. 
خواننده گان ممکن باشد، او قیمت کتاب را فقط پنج 

شیلینگ تعیین کرد.
نسخۀ  و  تمام  را  کارش  دسامبر   2 روز  در  باالخره 
دسمبر   17 در  فرستاد.  چاپ خانه  به  را  دست  نوشته 
نسخه های نویسنده تحویل شد که باعث شعف دیکنز 

شد.
کریسمس  سرود  که  نداشت  شک  هیچ  وجه  به  او   
معروف می شود. اما نه او و نه ناشر کتابش آمادۀ چنین 

استقبالی نبودند:
تیراژی  با  کتاب  اول  کریسمس، چاپ  از  قبل  روز  تا 
آن که  از  پس  و  رفت  فروش  به  جلد   6000 با  برابر 
پیام شادی بخش این کتاب پخش شد، از هر قشری از 
راجع  که  می رسید  دیکنز  به  نامه هایی  همه گونه  مردم 
چه گونه  این که  و  بود  شومینه های شان  و  خانه ها  به 
داستان سرود کریسمس در خانه های شان با صدای بلند 
خوانده می شود و آن را به  تنهایی روی قفسه یی کوچک 
 William تاکری  مک پیس  ویلیام  می دهند.  قرار 
داستان نویس،   Mskepeace Thackeray

دربارۀ سرود کریسمس، می گوید:
»این کتاب به نظر من اعانۀ ملی و برای تمام زنان و 

مردانی که آن را می خوانند، لطف شخصی است.«
علی رغم آوازۀ عمومی کتاب، دیکنز به موفقیت مالی 
که  چرا  نیافت.  دست  داشت،  را  آن  امید  که  سریعی 
کیفیت چاپ کتاب، باال و قیمت آن، پایین بود. با این 
وجود وی توانست به مقدار کافی پول از آن درآورد 
و آوازۀ بلند سرود کریسمس، خواننده گان کتب دیکنز 
را برای خواندن داستان  های بعدی اش زنده کرد و در 
عین  حال، این کتاب جهتی تازه و نوین به زنده گی و 

دورۀ کاری او داد.
که  نوشت  داستان  زیادی  تعداد  دیکنز  که  وجودی  با 
دو  داستان  دیویدکاپرفیلد،  ـ  بود  موفق  مالی  لحاظ  از 
شهر، آرزوهای بزرگ ـ هیچ کدام نتوانست جای نشاط 
روح انگیزی را که وی از این کتاب می گرفت، بگیرد؛ 
کتاب کوچکی که در سراسر جهان محبوب همه گان 

بود. گاهی برخی او را رسول کریسمس می نامند.
  دیکنز به تعبیری بسیار واقعی، بسیاری از جنبه های 
کریسمس را که امروزه جشن گرفته می شود، محبوب 
غذاها  خانواده گی،  بزرگ  مهمانی  های  کرد؛  عامه 
عبارت  حتا  هدیه   دادن.  و  فصلی  نوشیدنی  های  و 
»کریسمس مبارک!« پس از چاپ کتاب، کاربرد بیشتری 

پیدا کرد.
گرفته شده از: برترین ها
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نگـران داعـش...
گروه  این  که  کردند  تاکید  و  دادند  هشدار  افغانستان  در 

نباید امکان حضور در افغانستان را بیابد.
به  وابسته  افراد  که  گفته اند  نیز  سنا  مجلس  در  سناتوران 
داعش همراه با خانواده های شان در ولسوالی خاک افغان 
والیت زابل جابجا شده و مردم محل را مجبور کرده اند 
امنیتی  محلی  نیروهای  کنند.  کوچ  شان  خانه های  از  که 
گفته اند که افراد مربوط به داعش در یکی از مناطق دور 

افتاده والیت فراه نیز به فعالیت آغاز کرده اند.
وزارت داخله افغانستان حضور این گروه در افغانستان را 
نه رد و نه تایید می کند و در عین زمان می گوید که اراده 
جدی برای مقابله با این گروه وجود دارد. صدیق صدیقی، 
سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز یک شنبه )19دلو/ 
8 فبروری( در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »مردم 
افغانستان و نیروهای دفاعی کشور این اراده قوی را دارند. 
کسانی که به نام داعش، همکاران القاعده یا زیر هر نام و 
هر پرچمی در افغانستان فعالیت کنند، سرکوب می شوند 

و از بین می روند«.

تالش  نام  تغییر  با  طالبان  وزارت،  این  مقام های  باور  به 
می کنند از رسانه ها سوء استفاده کنند و رعب و وحشت 
بیشتر خلق نمایند؛ ولی این گروه نمی تواند برای افغانستان 

در عمل تهدید جدی تلقی شود.
تهدید جدی

»دولت  یا  داعش  می گویند  نظامی  مسایل  آگاهان  اما 
اسالمی« یک تهدید جدی برای افغانستان است و نهادهای 
بیشتری  آماده گی های  باید  از جمله وزارت داخله  امنیتی 

برای مقابله با این گروه در بهار سال 1394 داشته باشد.
در  سربازگیری  حال  در  گروه  این  آگاهان  این  باور  به 
افغانستان است و تهدیدهای این گروه به مراتب فراتر از 
تبلیغات است؛ بنابراین نباید فعالیت های این گروه نادیده 
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  کوهستانی،  جاوید  شود.  گرفته 
افغانستان  داخله  که وزارت  امیدوار هستیم  »ما  می گوید: 
تدابیر جدی امنیتی را برای جلوگیری از گسترش شبکه 
داعش روی دست بگیرد. این گروه تهدید جدی است و 

نباید دست کم گرفته شود«.
براساس نقشه داعش یا »دولت اسالمی«، افغانستان و ایران 
به نام خراسان نام گذاری شده اند و آگاهان مسایل نظامی 

می گویند این گروه می خواهد تا خالفت اسالمی را زیر 
نام خراسان گسترش دهد.

در همین حال وزارت داخله می گوید نهادهای استخباراتی 
عملیاتی را در مناطقی که از حضور افراد مسلح با پرچم 
»نهادهای  می کنند:  شروع  است،  شده  گزارش  داعش 
روی  می کنند  کار  شدت  به  ما  کشفی  و  استخباراتی 
در  ها  گروه  این  بین  واقعًا  که  واضح شود  تا  مساله  این 

افغانستان با داعش کدام ارتباطی وجود دارد یا خیر«.
متحدان منطقه یی

این  ندارد.  پیشینه یی  افغانستان  در  داعش  گروه  فعالیت 
گروه مال عمر رهبر طالبان را به دیده تحقیر می  بیند و در 
هفته های اخیر گزارش هایی در مورد رویارویی داعش با 
جنگجویان طالبان نیز به نشر رسیده است. آگاهان مسایل 
نظامی نیز می گویند که داعش و طالبان اهداف متفاوتی را 

دنبال می کنند.
و  است  افغانی  گروه  یک  طالبان  می گویند  تحلیلگران 
هدف این گروه محدود به افغانستان است، در حالی که 
داعش هدف گسترده تر دارد و می خواهد خالفت اسالمی 
این  به  آورد.  وجود  به  اسالمی  کشورهای  سراسر  در  را 

دلیل گروه های تندروی که در افغانستان و منطقه فعالیت 
می کنند به آسانی مجذوب شعارهای داعش می شود و به 

این گروه می پیوندند.
به جز طالبان، برخی گروه هایی در داخل افغانستان فعالیت 
دارند که شعارهای مشابه با داعش را سر می دهند. حزب 
التحریر یکی از همین گروه ها است. تصور می شود که این 
حزب در بدخشان، تخار و سایر والیات شمالی افغانستان 

به شمول کابل فعالیت دارد.
در  کابل  هودخیل  منطقه  در  که  تظاهراتی  آخرین  در 
اعتراض به نشر کاریکاتور پیامبر اسالم در نشریه شارلی 
خالفت  شعارهای  تظاهرکننده گان  شد،  اندازی  راه  ابدو 
اسالمی سر می دادند. حزب التحریر در برخی از مراکز 
تا  گروه  این  ولی  دارد  پیروانی  نیز  تحصیلی  و  آموزشی 

هنوز دست به خشونت نزده است.
داخل  در  تندرو  گروه های  که  باورند  این  به  آگاهان 
برای  را  مناسبی  بستر  می توانند  میانه  آسیای  و  افغانستان 
رو  این  از  کنند،  فراهم  منطقه  در  داعش  فعالیت های 
برای  بگیرند و  تهدید را جدی  این  باید  امنیتی  نیروهای 

مقابله با آن تالش کنند.

علی پارسا
برای نخستین بار، یک گروه شش نفری از نظامیان کشور 
برای فرا گرفتِن آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده 
در  18ماهه  دورۀ  یک  در  است  قرار  نظامیان  این  شد. 
ابیت آباد پاکستان )جایی که بن الدن در  آکادمی نظامی 
امریکایی ها  شکار  نهایت  در  و  داشت  حضور  آن جا 
شوند.  داده  آموزش  پاکستانی  آموزگاران  توسط  شد( 
موسی زی، سفیر  آقای جانان  گفتۀ  به  که  این شش نفر 
افغانستان در پاکستان، از بهترین های نظامیان ارتش ملی 
ما هستند، به هدف بهبود روابط دو کشور به پاکستان 

اعزام شده اند.
و  آرزو ها  از  افغانستان،  نظامی  افسران  آموزش 
خواسته های دیرینۀ اسالم آباد بود که برای نخستین بار در 
زمان حکومت وحدت ملی تحقق یافت. این اقدام پس 
از آن انجام شد که رییس جمهور غنی در سفر خود به 
اسالم آباد، به مقامات پاکستانی وعده سپرد که به منظور 
اعتمادسازی و همکاری های دوجانبه در  تقویت روند 
از  تعدادی  که  است  حاضر  امنیت،  و  صلح  راستای 

نظامیان افغان را برای آموزش به پاکستان بفرستد.
کرزی،  حامد  بسیار  تالش های  وجود  با  این،  از  پیش 
رییس جمهور پیشین کشور، در نهایت دیده شد که مشی 
و راهبرد پاکستان در قبال صلح و امنیت در افغانستان 
کاری  روزهای  آخرین  در  کرزی  حامد  و  نکرد  تغییر 
کرد  تصریح  به شکست خود  اعتراِف ضمنی  با  خود، 
که »در تاریخ روابط ما در افغانستان هیچ رییس و هیچ 
با  من  که  بود  نکرده  تالش  و  سفر  این قدر  حکومت 
تامین  به خاطر  پاکستان رفتم  به  بار  پاکستان کردم؛ 20 
صلح، زیاد تالش کردم اما نشد!«. آقای کرزی حتا دلیل 
این شکست را هم به صورت واضح بیان کرد و گفت 
چیز  دو  افغانستان  از  پاکستان  که  است  این  آن  »دلیل 
می خواست: یکی رسمیت خط دیورند را می خواست 
به آن حاضر نیستیم و دوم خواهان کنترول  که ما ابداً 
سیاست خارجی افغانستان بود که به آن هرگز ما حاضر 
وجود  با  که  بوده  هم  دلیل  همین  به  شاید  نیستیم«. 
اما  می داد،  طالبان  و  پاکستان  به  که  بسیاری  امتیازات 
به  افغانستان  نظامی  دانشجویان  اعزام  به  حاضر  هرگز 

آن کشور نشد.
به این ترتیب، جدا از جوسازی های رسانه یی و تحریک 
اذهان عمومی، دیده می شود که دو رییس جمهورِ مقدم 
اسالم آباد  واحد  و  قبال خواستۀ مشخص  در  موخر  و 

از کابل، دو تصمیم متضاد اختیار می کنند؛ حامد کرزی 
ترویج  برای  خود  دولت داری  دورۀ  طول  در  هرچند 
فضای اعتماد میان دو کشور پاکستان و افغانستان تالش 
از مقامات اسالم آباد بود،  کرد و دایم در پی دل بردن 
نیروهای  ارسال  به  ماموریتش حاضر  پایان دورۀ  تا  اما 
نظامی افغانستان برای آموزش به این کشور نشد. حامد 
کرزی در پایان دورۀ ریاستش هم به صراحت اعالن کرد 
که پاکستانی ها از ما دو چیز می خواهند: اول، دیورند و 

دوم، اتاق فرمان سیاست خارجی افغانستان را!
به  افغانستان  نظامی  دانشجویان  ارسال  این وصف،  با   
پاکستان، اقدامی در راستای یکی از این دو هدف است 
یا  و  دهد  در  تن  آن  به  نشده  حاضر  کرزی  حامد  که 
هیچ  که  می دانسته  بیهوده  و  اضافه  حرکتی  را  آن  هم 
گلی بر سر روابط دو کشور نخواهد زد. به هر صورت، 
آن چه مهم است این است که او علی رغم میل اسالم آباد، 
هرچند بیش از بیست بار به آن کشور سفر کرد اما اجازه 

نداد پای افسران کشور به آن جا باز شود.
تنها  نه  خود  اولین سفر  در  اما  غنی  رییس جمهور 
موالنا  با  مالقات  چون  بسیاری  دیپلماتیِک  بدعت  های 
در  یافتن  حضور  و  طالبان  معنوی  پدر  فضل الرحمان، 
بلکه  پاکستان گذاشت،  امنیتی  بلندپایۀ  مقامات  محضر 
وعده های بسیاری داد و قول های بسیاری گرفت. یکی 
افغانستانی  افسران دانشجوی  این وعده ها، فرستادن  از 
برای آموزش به پاکستان بود که امروز شاهد تحقق آن 
هستیم؛ هرچند که مثل همیشه از جانب پاکستانی شاهد 
هیچ اقدام جدی یی در راستای اجرای تعهداتش حتا در 

عرصه های اقتصادی و تجاری نیستیم.
اگر بخواهیم از عینک حامد کرزی به این اقدام زمامدارِ 
پیامدهای  شد،  گفته  که  همان طور  بنگریم،  جانشینش 
اعزام افسران دانشجو به اسالم آباد از دو حالت بیرون 
نخواهد بود: یا این کار اقدامی در راستای یکی از اهداف 
او  این وصف هرگز خود  با  پاکستان است که  دوگانۀ 
حاضر به گردن نهادن به آن نشده، و یا این که این عمل 
خارج از اهداف اساسی اسالم آباد است که در این صورت 
هیچ اثری بر بهبود روابط دو کشور نخواهد داشت. البته 
یافتن  تحقق  برای  پاکستانی  جانب  اصرار  به  توجه  با 
روند اعزام افسران دانشجو به آن کشور، به نظر می رسد 
که فرضیۀ دوم یعنی بیهوده بودن این اقدام، کمی دور از 
توقع باشد. اصرار زیاد اسالم آباد بر این امر، خود داللت 
بر اهمیت آن برای پاکستانی ها دارد. در نتیجه می توان 

گفت که اگر به قول آقای کرزی، پاکستانی ها در صدد 
دو آرمان در افغانستان هستند، بدون شک باید اعزام این 
نیروها برای آموزش در پاکستان سر نخی در تحقق این 

اهداف )یا دست کم یکی از آن ها( داشته باشد.
مسالۀ به رسمیت شناختن دیورند توسط افغانستان، با 
تمام طول و عرض خود، به عنوان هدف اولی که آقای 
کرزی از آن یاد می کند، به نظر نمی رسد که ربط وثیِق 
چندانی با مسالۀ اعزام افسران افغانستانی برای آموزش 
به پاکستان داشته باشد؛ بلکه هدف دومی، یعنی »کنترول 
سیاست خارجی افغانستان« به نظر بسیار بیشتر با مسالۀ 
اعزام افسران نظامی مرتبط است. به عقیدۀ بسیاری ها، 
پاکستان در طول این دورۀ 18 ماهه می تواند عالوه بر 
آموزش های نظامی، از نظر ایدیولوژیکی هم اثر شگرفی 
بر این افسران بگذارد و پس از تربیت، آن ها را به شکل 
نفوذی پس به افغانستان بفرستند تا در مقاطع مختلف در 

راستای منافع آن کشور در افغانستان عمل کنند.
هرچند منصفانه نیست که به حس وطن دوستی نظامیاِن 
تالش  که  کرده  ثابت  تجربه  اما  کنیم،  فداکارمان شک 
ما،  حکومتی  یا  نظامی  الیه های  در  دشمن  نفوذ  برای 
همواره یکی از فعالیت های عمدۀ برخی از سازمان های 
استخباراتی منطقه بوده و گریز و گزیری از آن نیست. 
حکومتِی  و  امنیتی  ارشد  مقامات  گاهی  که  جایی  تا 
کشور نظیر عمر داوودزی، وزیر پیشین داخله، از نفوذ 
و حضور جاسوسان پاکستانی در مقامات بلند نهادهای 

امنیتی لب به شکوه گشوده اند.
به هر حال، برای همه واضح است که هدف پاکستان از 
اصرار مفرط بر آموزش نظامیان افغانستان در آن کشور، 
نیست؛ همه می دانند که  خیر و ثواب دینی و اخروی 
معطوف  واکنش های عقالنِی  و  وادی کنش ها  سیاست 
اصرار  این  که  نیست  شکی  نتیجه  در  است.  هدف  به 
دارد.  افغانستان  در  آن کشور  منافع  در  پاکستان، ریشه 
این کشور در قدم اول می کوشد تا با آموزش نظامیان 
و  تربیت  آن ها  میان  در  نفوذی یی  عناصر  افغانستان، 
کند  آنان حمایت  از  کشور،  به  آن ها  بازگشت  از  پس 
تا در آینده عقبۀ استراتژیک و اهرم فشار محکمی در 
میان بازیگران افغان داشته باشد. به این ترتیب، به نظر 
می رسد که با دست یافتن به این هدف اولیه، تا تحقق 
هدف نهایِی کنترول بر سیاست خارجی افغانستان راه 
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اصالحات در کمیسیون های...
رییس جمهور غنی دو روز پیش به سرور دانش به معاون دوم 
خود دستور داد تا طرحی برای اصالحات آماده کند که مورد 

تائید همه جوانب باشد.
نهادهای  اصالحات  برای  که  است  گفته  هم  عبداهلل  آقای 
انتخاباتی باید کمیسیون متشکل از اعضای هر دو طرف ایجاد 

شود و ریاست این کیمسیون هم به عهده تیم عبداهلل باشد.
بررسی و تعدیل در قانون انتخابات، عضویت یا عدم عضویت 
شهروندان خارجی در کیمسیون انتخابات، دوره کاری اعضای 
کمیسیون انتخابات و مشخص شدن سرنوشت اعضای کنونی 
بازنگری  به  نیاز  از مهمترین مواردی است که  این کمیسیون 

و بررسی دارد.

تـوزیع شناس نامه های...
خدمات متوازن را از فواید دیگر توزیع شناس نامه های برقی 

می داند.
می گوید:  هم چنان  اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور 
که  دارند  حضور  افغانستان  امنیت  شورای  در  »چهره هایی 
مصمم به انجام این کار اند و آرزو دارم این روند که باالی 
ثبات و امنیت افغانستان نقش مهم دارد، هر چه زودتر آغاز 

شود.«
قبال  در  تردیدی  هیچ  حاال  می کند:  تأکید  سانچارکی  آقای 
توزیع شناس نامه های برقی وجود ندارد و هر چه زودتر این 

روند آغاز می شود.
در این حال، داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان 
قانونی هیچ گونه مانعی فرا راه  از نظر تخنیکی و  می گوید: 

این کار وجود ندارد؛ اما، کسانی هستند که برای انجام این 
جامعۀ  در  که  حقایقی  نمی خواهند  و  می تراشند  مانع  کار 

افغانستان وجود دارد، روشن شود.
این عضو مجلس می افزاید: در موجودیت شناس نامه، شمار 

حقیقی نفوس  و ملیت های مردم روشن می گردد.
توزیع  نتایج  از  را  شفاف  غیر  انتخابات  از  جلوگیری  او 
حاکم  دستگاه  می گوید:  دانسته  برقی  شناس نامه های 
و  نبوده  شفاف  انتخابات  اندازی  راه  طرف دار  هیچ گاهی 
در  و  کند  استفاده  غبارآلود  فضای  همین  از  که  می خواهد 
آینده ها نیز روند انتخابات را به خواست خود مدیریت کند.
دارای  اگر  افغانستان  شهروندان  می کند:  تأکید  ظهیر  آقای 
شناس نامه های برقی باشند، از اتباع کشورهای دیگر تفکیک 

می شوند.

این عضو مجلس از رهبران دولت وحدت ملی می خواهد 
او  باشند.  متعهد  اند،  کرده  امضا  آن  پای  که  توافقاتی  به  تا 
گفت که به شهروندان افغانستان توزیع شناس نامه های برقی 
ارزش خاص دارد و اگر رهبران می خواهند یک افغانستان با 
ثبات و با امنیت داشته باشیم، این پروسه باید هر چه عاجل 

شروع شود.
نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  رضایی  شاه گل  هم چنان، 
کارها  که  است  کشورهایی  محدود  از  افغانستان  می گوید: 

و برنامه ریزی های آن در نبود آمار دقیق صورت می گیرد.
نفوس  از  دقیق  آمار  نبود  در  که  می کند  تأکید  رضایی  بانو 
ناپذیر  امکان  آموزشی  و  بهداشتی  خدمات  عرضۀ  کشور 

است.
متوازن در جریان  این عضو مجلس عرضه نشدن خدمات 

سال های گذشته را از مشکالتی می داند که در نبود آمار دقیق 
به میان آمده و سبب شده تا مشکالت بیشتر شود.

تأخیر  خاطر  به  دلیلی  هیچ  می کند  تأکید  رضایی  شاه گل 
روند توزیع شناس نامه های برقی وجود ندارد و اگر رهبران 
آغاز  را  برقی  شناس نامه های  توزیع  ملی  وحدت  دولت 
به  را  کمکی  هیچ  کننده  کمک   نهادهای  و  کشورها  نکنند 

انتخابات های بعدی نخواهند کرد.
به  نامعلومی  دالیل  به  همواره  برقی  شناس نامه های  توزیع 
انداخته شده است؛ هر دو رهبر دولت وحدت ملی  تأخیر 
انتخاباتی خود وعده سپرده بودند تا  در جریان کارزارهای 
در صورت پیروزی هر چه عاجل این روند را آغاز کنند که 
با سپری شدِن نزدیک به پنج ماه از آغاز کار دولت وحدت 

ملی تا هنوز این روند آغاز نگردیده است.

میزان توجه جـهان به...
داشته است.

اشرف غنی خاطرنشان کرد: عملیات های نظامی پاکستان در 
منطقه وزیرستان شمالی این کشور علیه تروریسم منجر به 
مهاجرت بسیاری از مردم این ناحیه به افغانستان شده است.
در  افراط گرایی  تهدید  و  تروریسم  کرد:  تأکید  غنی  آقای 
در  معضل  این  اگر  زیرا  است،  جهانی  تهدیدی  افغانستان 
با خود درگیر  نیز  نابود نشود دنیا را  این کشور  کنترل و 

خواهد کرد.
وی اظهار داشت: برای سازماندهی، افزایش توان و تمرکز 
مشکالت  وجود  با  و  می کنیم  تالش  افغانستان  اداره  در 
این کشور دیپلماسی  پیشرفت  بر سر راه توسعه و  فراوان 

کابل همچنان فعال است.
اشرف غنی همچنین در مورد شرایط منطقه گفت که نباید 
دو  این  زیرا  گرفت،  نادیده  را  عراق  و  سوریه  موضوع 

می تواند در افغانستان تأثیرگذار باشند.
رییس جمهور افغانستان با اشاره به فعالیت های تروریستی و 
افراط گرایی در افغانستان و منطقه بیان کرد: پرسش اساسی 
این است که چه کسی حامی واقعی جنگ در افغانستان و 

منطقه است.
وی ادامه داد: مردم افغانستان در طول سال های گذشته در 
فضایی کاماًل متفاوت بودند و در قرن 21 قربانیان زیادی را 

برای آزادی و صلح داده اند.
افغانستان  مسلمان  مردم  واقع  در  کرد:  تأکید  غنی  اشرف 

برای تأمین صلح و ثبات جهان قربانی شده اند.
به  اشاره  با  افغانستان  ملی  رییس جمهور حکومت وحدت 
آینده روشن این کشور گفت: افغانستان کتاب تازه یی را در 
را  دوران جدیدی  و  نوشت  آینده خود خواهد  سرنوشت 

آغاز خواهد کرد.
خارجی  سیاست  در  باید  افغانستان  که  داشت  اظهار  وی 
خود برای گسترش روابط کابل با دیگر کشورها و خصوصًا 
تعادل  در  بتواند  تا  کند  ایجاد  موازنه   همسایه،  کشورهای 

مناسبی قرار بگیرد.

از هراِس کرزی تا تهـّوِر غنـی
تأملی بر دوراهی کرزی ـ غنی در اعزام نظامیان برای آموزش به پاکستان



به جای محاکمۀ اعضای...
کوهستانی تاکید می کند که پس اگر انتخابات 
کمیسیون های  فعلی  ترکیب  با  هم  پارلمانی 
پارلمان  شک  بدون  شود،  برگزار  انتخابات 
حکومت  دست  در  ابزاری  افغانستان  آینده 

ایتالفی خواهد بود.
مجلس  عضو  رحمانی  عارف  حال،  درهمین 
نماینده گان می گوید، سوال اساسی این است 
که اگر این کمیسیون مرتکب تقلب شده، پس 
صورت  مشورت  کمیسیونی  چنین  با  نباید 
گیرد؛ اما اگر این کمیسیون مبرا و پاک است، 
پس بگذارید که این کمیسیون با همین ترکیب 

کار خود را به پیش ببرند.
ملی  وحدت  حکومت  رحمانی،  گفتۀ  به 
از  برخاسته  نه  است،  توافق سیاسی  محصول 
ملی  وحدت  حکومت  بنابراین  مردم؛  آرای 
آوردن  به  مکلف  سیاسی  توافق  این  مطابق 

اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی است.
هدف  اگر  کرد،  تاکید  مجلس  عضو  این 
اعضای  کردن  تبرئه  رییس جمهور 
باید  پس  نیست،  انتخاباتی  کمیسیون  های 
اصالحات  باید  سیاسی  توافق نامۀ  مطابق 
بنیادی در این نهادها به میان بیاید، نه اینکه با 

آنان مشورت صورت گیرد. 
درهمین حال، یک کمشینر کمیسیون انتخابات 
اعتماد  رفتن  دست  از  اصلی  عامل  که  گفته 
کمیسیون مستقل انتخابات مجریان این نهاد ها 

هستند.
اعضای  مدیریت  زمانیکه ضعف  او،  گفتۀ  به 
به بحران  انتخابات را  این کمیسیون ها،  ارشد 
مانده  باقی  نشده  حل  موضوع  و  باشد  برده 
باشد، شما یک حرکت تازه را آغاز کنید حتما 

یک بحران تازه به میان خواهد آمد.
ریاست اجرائیه نیز از رییس جمهور خواسته 
است تا به گونۀ بی درنگ برای ایجاد کمیسیون 
و  صادرکند  فرمان  انتخاباتی  اصالحات  ویژه 
بیشتر از این وقت را برای آوردن اصالحات 

در نظام و شیوه ی انتخابات به هدر ندهد.
پیش از این اتحادیه اروپا که افغانستان را در 
نیز  می کند،  مالی  کمک  انتخابات  برگزاری 
تقلب  عامالن  که  خواسته  دولت  مقام های  از 
برگزاری  نحوه  و  شناسایی  را  انتخابات  در 

انتخابات را در افغانستان تغییر دهند.
نماینده اتحادیۀ اروپا درافغانستان گفته که در 

اتحادیه  اصالحات،  این  تحقق  عدم  صورت 
اروپا انتخابات آینده افغانستان را حمایت مالی 

و نظارت نخواهد کرد.
با  جمهوری  ریاست  رایزنی  که  حالی  در 
آوردن  دربارۀ  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اصالحات نهادهای ناظر و احزاب سیاسی و 
اتحادیه اروپا را نگران ساخته، اما معاون دوم 
داده  اطمینان  نهادهای  این  به  جمهور  رییس 
که این کار برای اطالعات است و کمیسیون 
ویژه تصمیم گیرنده دربارۀ آوردن اصالحات 

در کمیسیون های انتخاباتی است.
برای  کمیسیونی  ایجاد  برای  حکومت  وعده 
اصالحات انتخاباتی پس از ایجاد کابینه بود، 
اما اکنون که بخشی از کابینه تعیین شده است 
به  کابینه  دیگر  اعضای  ماه  نیم  و  یک  تا  و 
مجلس معرفی نخواهند شد، خواست ها همین 
است تا در این فرصت به اصالحات انتخابات 

باید پرداخت.
شانه  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما  و 
خالی کردن از بار مالمتی طرحی را به رییس 

جمهور فرستاده است.
لیال احراری کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات 
این طرح گفته که اصالحات در  با  در رابطه 
تهیۀ  در  اصالحات  الکترونیکی،  تذکرۀ های 
در  اصالحات  دهنده گان،  رأی  فهرست 
ارزیابی کارمندان، اصالحات در طرزالعمل ها، 
ما؛ اصالحات در خود  اصالحات در سیستم 
دیتابیس ما و اصالحات در سطح کارمندان ما 

این ها همه اصالحات ما هستند.
تقلب  کاربرد  از  برای جلوگیری  دراین طرح 
بر بازنگری و دقت الزم بر استخدام کارمندان، 
امنیتی،  کارمندان  و  امنیتی  نیروهای  برخورد 
در  دقت  انتخاباتی،  مواد  توزیع  چگونگی 
گشایش مرکزها از پیشنهادهای این کمیسیون 
شده  مطرح  اصالحات  برای  ظاهراً  که  است 

اند.
از  موجی  با  افغانستان   2014 سال  انتخابات 
رای  جریان  در  تقلب  اتهامات  و  جنجال ها 
سرانجام  شد.  برگزار  آرا  شمارش  و  دهی 
شد  بیرون  دهی  رای  صندوق های  از  آن چه 
انتخاباتی و مردم  قناعت طرف های  نتوانست 
توافقنامه   اساس  به  دولت  و  کند  فراهم  را 
سیاسی میان داکتراشرف غنی و داکتر عبداهلل 
به اساس پیشنهاد جان کری وزیر امور خارجه 

امریکا، تشکیل شد.

وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل )unfpa( تفاهنامه یی 
تقویت  باروری،  بهداشت  ارتقای  منظور  به  دالر  میلیون  ارزش82  به 
جوانان، مساوات جنسیتی، دسترسی و استفاده از ارقام دقیق نفوس را 

به امضا رساندند.
اقتصاد روز گذشته  به گزارش خبرگزاری جمهور، سرپرست وزارت 
در یک کنفرانس خبری ضمن امضای تفاهمنامه یی به ارزش 82 میلیون 
دالر با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت که این 

مبلغ به منظور پیشبرد برنامه 5 ساله این وزارت مصرف خواهد شد.
حکم خان حبیبی، معین مسلکی و سرپرست وزارت اقتصاد گفت که 
صندوق جمعیت سازمان ملل در پیشبرد اهدافی همچون: بهبود ارایه 
خدمات با کیفیت تنظیم خانواده، توسعه خدمات بهداشت برای مادران، 
برنامه ریزی های محلی و  نیازمندی های جوانان در  ادغام حقوق و 
افزایش  بهداشت،  توسعه آموزش مهارت های زندگی، تقویت بخش 
ارقام در مورد نفوس، تقویت ظرفیت دوایر دولتی همکار در راستای 

استفاده از ارقام این وزارت را حمایت خواهد کرد.
تاکید کرد که اهداف ذکر شده در یک روند مشترک به صورت  وی 
مشورتی ساخته شده است که این روند به شمول بخش های کلیدی، 

موسسات جامعه مدنی توسط دولت رهبری شده است.
آقای حبیبی بر این باور است که تطبیق این برنامه می تواند در جامعه 
تغییر مثبت رونما سازد و در سال های آینده باعث ایجاد پیشرفت های 

اقتصادی و اجتماعی شود.
سرپرست وزارت داخله با بیان اینکه تطبیق این برنامه ها زیر نظر یک 
ادارات  همه  از  شد؛  خواهد  انجام  ذیربط  نهادهای  از  متشکل  کمیته 

خواست تا در این راستا همکاری و نظارت کامل داشته باشند.
طبق گفته های آقای حبیبی، وزارت صحت عامه، اداره مرکزی احصاییه، 
معینیت امور جوانان، وزارت داخله ،  وزارت امور زنان، وزارت حج و 
اوقاف، آکادمی پولیس، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، کمیسیون 
مستقل حقوق بشر و دانشگاه کابل از همکاران کلیدی صندوق جمعیت 

سازمان ملل در رسیدن به اهداف تعیین شده خواهند بود.
داکتر انت رابرتسن،  نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل نیز در این 
سازمان  تفاهمنامه گفت: صندوق جمعیت  این  امضای  نشست ضمن 
ملل از زمان تاسیس در افغانستان تاکنون در ساحات مختلف از مردم 

افغانستان حمایت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از 40 سال است که این نهاد برای افغانستان 
کار می کند بیان داشت که حمایت از معینیت امور جوانان در ایجاد 
مادران  برای  بهداشتی  رساندن خدمات  ملی جوانان،  پالیسی  نخستین 
در دورترین نقاط از طریق ایجاد 82 آشیانه های بهداشت، حمایت از 
از  قربانیان خشونت جنسیتی  به  رسیدگی  راستای  در  وزارت صحت 

طریق 6 مرکز حمایت از خانوده هاو... از جمله این فعالیت ها است.

فرمانده ارشد طالبان پاکستان

 در عملیات نظامیان افغانستان زخمی شد
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امضای تفاهمنامۀ ۸2 میلیون دالری میان وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل

سرمربی بایرن مونیخ با وجود پیروزی برابر 
اشتوتگارت معتقد است که هنوز تیمش به 

شرایط ایده ال خود نرسیده است.
در  بود  نتوانسته  آنکه  از  بعد  مونیخ  بایرن 
برگشت  دور  در  خود  آغازین  بازی  دو 
رقابت های بوندسلیگا به پیروزی دست یابد 
در دیدار سوم به خانه اشتوتگارت رفت و 
توانست یک پیروزی ارزشمند را به دست 
به  را  بازی  صفر  بر  دو  نتیجه  با  و  آورد 
سود خود به پایان برساند تا پپ گواردیوال 

سرمربی این تیم نفس راحتی کشد.
نشست  در  مونیخ  بایرن  اسپانیایی  سرمربی 

خبری بعد از بازی گفت: از اول هم می 
دانستیم که بازی سختی پیش رو داریم. 
دیدار  این  در  توانستیم  که  خوشحالم 
خارج از خانه به پیروزی برسیم. در دو 
بازی قبلی خود نتوانسته بودیم پیروزی 
از میدان خارج شویم و به همین خاطر 

به پیروزی در این دیدار نیاز داشتیم.
او ادامه داد: مثل همیشه بازیکنان بایرن 
مونیخ نهایت تالش خود را در میدان به 
کار گرفتند و تا آنجا که در توان داشتند 
دویدند و تالش کردند با این حال باید 
شرایط  به  هنوز  مونیخ  بایرن  که  بگویم 
ایده ال خود نرسیده است. هنوز کارهای 
می  و  داریم  دادن  انجام  برای  زیادی 
بیشتر  باید  شویم.  این  از  بهتر  توانیم 
مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم تا 

بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم.
ستاره بایرن مونیخ در این دیدار آرین روبن 
بود که توانست گل نخست تیمش را به ثمر 
رساند. گواردیوال به ستایش از این بازیکن 
هلندی پرداخت گفت: برای روبن خوشحال 

هستم. او بازیکن خاصی برای ما است.
دیدار  این  در  پیروزی  با  مونیخ  بایرن 
در  را  خود  جایگاه  و  شد  امتیازی   49
کرد.  تر  مستحکم  بندی  رده  جدول  صدر 
نزدیکترین تعقیب کننده به بایرن ولفسبورگ 

است که با 41 امتیاز در جایگاه دوم است.

یکی از سخنگویان طالبان پاکستان روز یکشنبه اعالم کرد که فردی به 
نام عمر خالد خراسانی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان در جریان 
یکی از عملیات های اخیر از سوی نظامیان افغانستان مجروح شده است.
به  موسوم  نظامی  شبه  گروهی  ارشد  فرمانده  خراسانی  خالد  عمر 
جماعت االحرار است که یکی از گروه های منشعب از گروه تحریک 
در  داشتن  دست  به  متهم  فرد  این  می شود.  محسوب  پاکستان  طالبان 

حمالت تروریستی مرگبار زیادی در خاک پاکستان است.

برخی  با  تماس  در  االحرار  جماعت  سخنگوی  احسان  اهلل  احسان 
رسانه های پاکستان، تایید کرد که عمر خالد خراسانی در منطقه یی در 
شرق والیت ننگرهار واقع در نزدیک مرز پاکستان به دست نیروهای 
نظامی افغانستان مجروح شده است. وی اکنون به یک مکان امن منتقل 

شده و تحت مداوا قرار دارد.
جماعت االحرار در حمالت تروریستی متعدد در پاکستان دست داشته 
است و یکی از عمده ترین اقدامات تروریستی این گروه، حدود دو ماه 
پیش در منطقه ›واگه‹ در ایالت پنجاب و در نزدیک مرز هند رخ داد که 

حدود 60 نفر در آن کشته شدند.
مقامات رسمی پاکستان مدعی هستند که تعدادی از سرکرده های اصلی 
طالبان پاکستان در آن سوی مرزهای این کشور و در خاک افغانستان 
هستند و از آنجا اقدام به طراحی حمالت تروریستی علیه پاکستان می 

کنند.
مقامات رسمی پاکستان همچنین معتقدند که مال فضل اهلل رهبر تحریک 
نیز  افغانستان  متقاباًل،  دارد.  حضور  افغانستان  در  نیز  پاکستان  طالبان 
ادعای مشابه را علیه پاکستان مطرح می  کند و مدعی است که طالبان 
افغانستان در پاکستان حضور دارند و حمالت خود علیه افغانستان را 

در خاک پاکستان طراحی می کنند.

سال   23 زیر  فوتبال  ملی  تیم 
اولین  برای  است  قرار  افغانستان 
انتخابی  های  رقابت  در  بار 
که  آسیا  سال   23 زیر  قهرمانی 
می شود  برگزار  ایران  کشور  در 
شرکت کند. در حالی که قرار بود 
این رقابت ها در شهر اهواز ایران 
فوتبال  فدارسیون  شود،  برگزار 
تغییر  از  گذشته  روز  صبح  ایران 
مکان برگزاری رقابت ها خبر داد 
است  قرار  گزارش  ها  اساس  بر   .
تهران  میزبانی  به  رقابت های  این 
و در ورزشگاه دستگردی برگزار 
شود . تیم ملی فوتبال زیر 23 سال 
افغانستان در گروه سوم رقابتها با 
نپال ، فلسطین و  ایران،  تیم های 

برنامه  است.  گروه  هم  عربستان 
مسابقات به شرح زیر است .

دوشنبه - 3 ) حمل ( 94
فلسطین،   - افغانستان   :2 بازی 

ساعت 18
چهارشنبه - 5 ) حمل (  94

بازی 4: افغانستان - نپال، ساعت 
18

جمعه - 7  ) حمل (  94
افغانستان،   - عربستان   :5 بازی 
شهید  ورزشگاه   ،15 ساعت 

دستگردی
 ) حمل   ( فروردین   9  - یکشنبه 

94
بازی 7: ایران - افغانستان، ساعت 

15، ورزشگاه شهید دستگردی

سلوان اسکلیزیچ 43 ساله متولد 15 نوامبر 1971 در شهر 
این  گزارش ها  اساس  بر   . است  آلمان  کشور  هامبورگ 
بوده  آلمان  در کشور  فوتبالی اش  فعالیت  بیشتر  که  مربی 
تابعیت  حاضر  حال  در  اما  دارد  بوسنیایی  اصالت  است 
تیم  مربی  قبل  تا چندی  اسکیلزیچ   . دارد  را  آلمان  کشور 
تیم  در  قباًل  او  بود.  آلمان  فرانکفورت  اس  اف  سال   19
23 سال این باشگاه معتبر آلمانی نیز مربیگری کرده است.
آقای اسکیلزیچ  مربیگری در تیم های 19 سال و 17 سال 
آینتراخت فرانکفورت، هانسا روستوک و هانوفر را نیز در 
فدارسیون  سخنگوی  کاظمی  علی  گفته  به   . دارد  کارنامه 
تیم ملی  فنی  نیز در کادر  افغانستان یوسف کارگر  فوتبال 
فوتبال افغانستان باقی خواهد ماند و تا زمان برگشت آقای 
کارگر هدایت تیم فوتبال افغانستان بر عهده آقای اسکلیزیچ 
خواهد بود . افغانستان خود را برای رقابت های مقدماتی 
جام جهانی 2018 و جام ملت های آسیا 2019 آماده میکند 

.

برنامه رقابت های افغانستان 
در انتخابی قهرمانی ۲۳ آسیا

سرمربی جدید تیم 
فوتبال افغانستان کیست؟

ورزش
گواردیوال: 

هنوز ایده ال نیستیم



 10 از  بیش  گذشته  دسمبر  از  پاکستان  دولت 
تروریستی  فعالیت های  ظن  به  را  نفر  هزار 
دادگاه های  است  قرار  است.  کرده  بازداشت 
مظنونان  این  سریع  محاکمه   برای  جدیدی 
برگزار شود و مجازات اعدام نیز باردیگر اعمال 

خواهد شد.
پاکستانی  مقامات  از  نقل  به  آلمان  خبرگزاری 
در  گسترده   بازداشت های  که  داد  گزارش 
در  تروریسم"  با  "مبارزه  ملی  برنامه   راستای 
از  پس  طرح،  این  شده اند.  انجام  کشور  این 
حمله  تروریستی خونبار طالبان به مدرسه ای در 

پیشاور، اجرا می شود.
که  است  شده  عنوان  پاکستان  دولت  رسمی  بیانیه   در 
قانون  این  اجرایی شدن  از  که  ماهی  سه  از  کمتر  در 
جستجوی  حکم   800 و  هزار   14 از  بیش  می گذرد، 
شریف،  نواز  است.  شده  صادر  تردد  مناطق  و  خانه 
نخست وزیر پاکستان گفته است که این بخشی از تالش 
برای "حذف کامل تروریسم و افراط گرایی از خاک این 

کشور" است.

بیش از شش هزار مورد از این دستگیری ها در ایالت 
است.  آن  مرکز  پیشاور  که  شد  انجام  خیبرپختونخوا 
طالبان در این ایالت فعالیت گسترده ای دارد. 505 نفر 

نیز در اسالم آباد، پایتخت پاکستان بازداشت شدند.
نشود،  فاش  نامش  خواسته  که  مسوول  مقام  یک 
متهمان  این  از  بعضی  گفت،  آلمان  خبرگزاری  به 
گفته   به  شد.  خواهند  محاکمه  نظامی  دادگاه های  در 
مجموعه   به  نیز  تازه یی  نظامی  دادگاه های  مقام،  این 

کار  تا  شد  خواهند  اضافه  فعلی  دادگاه های 
سریع تر  حکم،  صدور  و  اتهام  به  رسیدگی 

انجام شود.
این مقام اضافه کرد: اتهام های مظنونان بازداشت 
اتهام ها از هرگونه ارتباط  شده متفاوت است. 
با تروریست ها تا تبلیغ و تالش برای گسترش 
شامل  را  تروریستی  باورهای  و  افراط گرایی 

می شود.
دولت پاکستان اواخر دسمبر گذشته و بعد از 
واقعه  تروریستی پیشاور اعالم کرد که بیش از 
را  تروریستی  500 شبه نظامی عضو گروه های 
اعدام خواهد کرد. این در حالی است که مجازات اعدام 

در سال 2008 در این کشور لغو شده بود.
شهروندان  شده اند،  بازداشت  که  افرادی  از  بخشی 

افغانستان استند. 
از  افغانی  مهاجران  خانوادۀ  صدها  حال،  همین  در 
اند. آنها از ترس تعقیب پولیس  این کشور فرار کرده 
پاکستان به والیت های مرزی افغانستان پناه آورده اند. 
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ناجیه نوری
آنان  با  و مشوره  افغانستان هستند  مردم  آرای  دزد  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 

دربارۀ اصالحات در این کمیسیون ها، مسخره کردن انتخابات است.
با  مشوره  می گویند،  غنی  رییس جمهور  از  انتقاد  با  سیاسی  آگاهان  از  شماری 

کمیسیون های انتخاباتی یک نوع باج دهی سیاسی به این کمیسیون ها است.
انتخاباتی  کمیسیون های  گستردۀ  تقلبات  محصول  را  ملی  وحدت  حکومت  آنان، 
که  است  تقلباتی گسترده یی  ملی حاصل  که حکومت وحدت  کردند  تاکید  دانسته 
برای  رییس جمهور  بنابراین  گرفته؛  صورت  کمیسیون ها  این  ارشد  اعضای  توسط 

راضی نگهداشتن این افراد با آنان مشورت می کند.
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که اخیراً رییس جمهوری با اعضای کمیسیون 
آنان  از  و  کرد  مشورت  کمیسیون  این  در  اصالحات  ایجاد  به  پیوند  در  انتخابات 

خواست که طرح شان را برای وارد کردن اصالحات با او در میان بگذارند.
اما جعفر کوهستانی استاد دانشگاه کابل می گوید به جای به محاکمه کشانید اعضای 
کمیسیون های انتخاباتی که در تقلبات گسترده دست داشتند، مشوره و مراجعه به آنان 

بدون شک یک نوع باج دهی است.
این استاد دانشگاه، مشوره با اعضای کمیسیون های انتخاباتی را مشوره با دزد آرای 
و  مردم هستند  آرای  دزد  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای  کرده گفت،  عنوان  مردم 

مشوره با آنان مسخره کردن انتخابات پارلمانی و سایر انتخابات  خواهد بود.
این استاد دانشگاه می گوید، مشورۀ رییس جمهور با اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
جهانیان  نزد  در  گسترده  تقلبات  دلیل  به  را  افغانستان  مردم  آبروی  و  حیثیت  که 

خدشه دار کرده، بدون شک یک نوع باج دهی به این نهادها است.
او، حکومت وحدت ملی را محصول فساد گسترده درکمیسیون های انتخاباتی عنوان 
گستردۀ  تقلبات  محصول  حکومت اش  که   رییس جمهورمی دانند  کرد،  تاکید  کرده 

کمیسیون های انتخاباتی است؛ بنابراین این اقدام او یک نوع باج دهی است. 
انتخاباتی را فاقد مدیریت و اشخاص جانبدار و  کوهستانی، اعضای کمیسیون های 
وابسته به افراد خاص می داند که به گفتۀ او سبب به وجود آمدن تنش های انتخاباتی 

و در نتیجه باعث به وجود آمدن یک حکومت توافقی شد.
این استاد دانشگاه، حکومت برخاسته از انتخابات گذشته که جنجال های آن تقریبًا 
شش ماه طول کشید را حکومت وحدت ملی نه، بل یک حکومت ایتالفی و توافقی 
عنوان می کند....                                                               ادامه صفحه 7

تحلیلگران: 

به جای محاکمۀ اعضای کمیسیون ها با آنان مشورت می شود

ده  هزار تن در پاکستان بازداشت شده اند

وزیر امور مهاجرین افغانستان:

اخراج پناهنده گان با روند 

همکاری های گذشته پاکستان منافات دارد

از  بیش  به اخراج  اشاره  با  افغانستان  امور مهاجرین  وزیر 
22 هزار پناهندۀ افغانی از ایالت »خیبرپختونخواه« پاکستان 
روند  با  افغان  پناهنده گان  اخراج  که  گفت  زمستان  در 
کشور  این  و  دارد  منافات  پاکستان  گذشته  همکاری های 

تجدید نظر کند.
افغانستان  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی  عالمی  حسین  سید 
اخارج  درباره  پاکستان  نظر دولت  ضمن خواستار تجدید 
به  رسیده گی  مسأله  که  گفت  زمستان  در  افغان  مهاجرین 
مشکالت مهاجرین افغان در پاکستان در صدر برنامه های 
سفر  کشور  آن  به  منظور  همین  به  و  دارد  قرار  کاری اش 

خواهد کرد.
وی افزود: برای پاکستان که طی سال های متمادی میزبان 
شرایط سخت  در  اجباری  اخراج  بوده ،  افغان  پناهنده گان 
فصل زمستان با عمل، خدمات و همکاری های گذشته این 
کشور منافات دارد و امیدواریم که دولت اسال م آباد تجدید 

نظر کنند.
به  افغان  پناهنده گان  بازگشت  داشت:  اظهار  بلخی  عالمی 
کشورشان ضروری است اما نیاز است که ظرفیت پذیرش 

آنان به طور مناسب در افغانستان فراهم شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که »مصری خان مهمند« 
از  پاکستان  در  افغانستان  سفارت  مهاجرین  امور  رییس 
مقامات مربوطه افغان خواسته تا این مسئله را از نزدیک با 

این کشور حل و فصل نمایند.
پناهنده  میلیون  هم اکنون حدود سه  که  بود  افزوده  مهمند 
افغان در پاکستان ساکن هستند و همواره از سوی پولیس 

مورد آزار قرار می گیرند.
به عقیده وی، زندگی مهاجرین افغان در پاکستان پس از 
با مشکالت  پشاور،  نظامی در شهر  به یک مدرسه  حمله 

زیادی روبرو شده اند.
گزارش های در روزهای اخیر منتشر شده که نشان می دهد 
را  افغان  پناهنده گان  از  شماری  »خیبرپختونخواه«  پولیس 

مورد آزار و اذیت قرار داده اند.
روز گذشته نیز جانان موسی زی سفیر افغانستان در پاکستان 
و  کشور،  این  انصاف  تحریک  حزب  رهبر  عمران خان  با 
تعدادی از مقامات این حزب در ایالت خیبرپختونخواه نیز 

مالقات کرد.
دو طرف در مورد حضور پناهنده گان افغانستان در پاکستان 

و نوع برخورد با مهاجرین بحث و تبادل نظر کردند.
گفته می شود که در ماه جنوری سال جاری میالدی بیش از 
22 هزار مهاجر افغان با توجه به آب و هوای سرد زمستان 

از پاکستان اخراج شده اند.


