
تالش های  روند  از  که  طالبان  سابق  ارشد  فرمانده  یک 
پاکستان برای ترغیب این گروه برای گفت وگو با دولت 
کابل و تماس های میان دو طرف باخبر است، به تازهگی 
دور  انجام  با  طالبان  ارشد  سرکردگان  که  کرده  اعالم 

مقدماتی مذاکره با دولت افغانستان موافقت کرده اند.
نامش فاش  این فرمانده ارشد سابق طالبان که خواسته 
گفته  پاکستان  در  رسانه ها  برخی  خبرنگاران  به  نشود، 
و  چینی ها  با  مذاکراتی  اخیراً  که  طالبان  مقامات  است: 
پاکستانی ها انجام داده اند، بعد از این مذکرات به مشورت 
با سرکردگان اصلی طالبان پرداختند و سرکردگان اصلی 
نیز گویا چراغ سبز الزم را برای آغاز مذاکرات با دولت 

محمد اشرف غنی نشان داده اند.
تعداد قابل توجهی از اعضای ارشد طالبان در پاکستان 
رسانه های  خبرنگاران  از  گروهی  با  و  دارند  حضور 
پاکستان در تماس هستند اما به دلیل حساسیت موضوع، 
معموالً از رسانه ها می خواهند که نامی از آنان در اخبار و 

گزارش های خود نبرند.
دولت  مقامات  که  است  گفته  طالبان  سابق  عضو  این 

پاکستان به طالبان توصیه کرده اند تا به مذاکره مستقیم و 
رو در رو با دولت کابل بنشینند تا راه حلی برای مسایل 

و مشکالت فی ما بین و رسیدن به صلح پیدا کنند.
برخی  است  گفته  طالبان  ارشد  اعضای  از  دیگر  یکی 
ارتباط  این گروه در قطر در  دفتر  با  مقامات طالبان که 
هستند، قرار است برای بررسی راههای انجام مذاکرات 
صلح با دولت کابل و از سرگیری فعالیت دفتر طالبان در 

قطر، به زودی به پاکستان سفر کنند.
دفتر طالبان در دوحه در سال 2013 و تنها چند روز بعد 
از افتتاح، به دلیل اعتراض...                  ادامه صفحه6
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زماني كه دانِش ما با انسانيت و ظرافِت طبع درهم آميخته شود، مي تواند خرد 
بيافريند. 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جنرال مشرف از آشی
 که برای ما پخته بود، می گوید

روز  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه  ررییس  عبداهلل،  عبداهلل 
دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که مذکرات صلح 

در روزهای نزدیک آغاز می گردد.
با  مذاکرات  این  که  داد  اطمینان  افغانستان  مردم  به  او 

درنظرگرفتن منافع ملی افغانستان به پیش برده می شود .
داکتر عبداهلل گفت که مردم افغانستان را در جریان مذاکرات 

صلح و بحث هایی که صورت می گیرد.
او ابراز امیدواری نمود که آغاز...                 ادامه صفحه 7

هارون مجيدی

مسووالن حکومتی از امکان تشکیل »کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی« در روز چهارشنبه با دستور مستقیم رییس جمهور 

غنی خبر می دهند. 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی قرار است برنامه یی را برای 

چگونگی اصالح نظام انتخاباتی آماده کند.
دفتر معاون دوم رییس جمهور  اعالم کرد: این امکان وجود 
در  دستوری  صدور  با  رییس جمهور  اشرف غنی  که  دارد 
تشکیل  را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  چهارشنبه  روز 

دهد.
ارگ  از  نماینده گانی  کمیسیون،  این  در  است  قرار 
جامعه  گروه های  و  ریاست  اجرایی  ریاست جمهوری، 

مدنی افغانستان حضور داشته باشند.
معاون  اجتماعی  و  عمومی  روابط  مشاور  جوادی  سرور 
انتخابات  اصالحات  کمیسیون  گفت:  رییس جمهور  دوم 
موقتی است به این معنا که پس از اعمال تغییرات در نظام 

انتخاباتی کشور منحل می شود.
کردند:  اعالم  انتخابات  اصالحات  بررسی  کمیته  اعضای 
انتخاب  انتخابات  اصالحات  کمیسیون  برای  افرادی 

می شوند که بی طرف، کارشناس و کاردان باشد.
محمد عاصم یکی از اعضای این کمیته، گفت: اعضای این 
کمیته به دنبال کسانی هستند که عالوه بر بی طرف بودن، 

افرادی باشند که در زمینه انتخابات باتجربه باشند.
قرار بود این کمیسیون هرچه زودتر تشکیل شود و کارش 
اما  کند.  آغاز  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  زمینۀ  در  را 

مشاور ریاست اجرایی وضعیت عمومی کشور، معضالت 
پیچیده، معرفی نامزد وزرا، تشکیل کابینه و سفرهایی را که 
رهبران دولت به خارج از کشور داشتند، از دالیل تأخیر در 

ایجاد کمیسیون اصالح انتخاباتی عنوان می کند.
مشاور ریاست اجرایی هم چنان می گوید، هیچ مانعی برای 
ایجاد کمیسیون وجود ندارد و تصامیم نهایی گردیده است 

و آنان منتظر تصمیم رییس جمهور هستند.
او می گوید که ریاست اجرایی یک ماه پیش لیست اعضای 
خود برای این کمیسیون را به ریاست جمهوری فرستاده 

است.
سید حسین فاضل سانچارکی مشاور ریاست اجرایی در 
توافق نامۀ  متن  در  گفت:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
به  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  کمیسیون  ایجاد  سیاسی 
صراحت ذکر شده و هر دو رهبر برای ایجاد این کمیسیون 
تعهد کرده اند و گفت وگوهایی هم که پیرامون تشکیل این 
کمیسیون وجود داشت،...                     ادامه صفحه 7
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صاحب  آمر  به  عاجل 
كودتای  از  و  زدم  زنگ  شهيد 
نظاميان در پاكستان خبر دادم 
»جنرال  نام  به  و گفتم، كسی 
 Mushrif ِرف«  ُمش 
گرفته  دست  در  را  قدرت 
گفتم:  كی؟  گفت:  است. 
آمر  ِرف.  ُمش  پرويز  جنرال 
ِرف  »ُمش  گفت:  صاحب 
است  مشرف  اسمش  نيست، 
دشمنان  دشمن ترين  از  و 
افسران  ميان  در  افغانستان 

كالن پاكستان می باشد«

 نبايد فراموش كرد كه نه با سركوب هراس افکنان، مردم 
با  آشتی  با  هم  نه  و  می رسند  دايمی  ثبات  و  صلح  به  افغانستان 
آن ها. اين دو جريان هرچند دو شرط الزمی برای دست يافتن به 
اگر ضلع  اما شروط كافی نيستند. شايد  ثبات دايمی است است، 
سومی به دو محور قبلی بيفزاييم و مبارزة فرهنگی با افراط گرايی 
را در سراسر كشور تقويت كنيم، نتايج بهتری در راستای مبارزه با 
هراس افکنی حاصل كنيم. شکی نيست كه برای مبارزه با علف های 
هرِز بنيادگرايی و كاشتن بذر صلح در جامعه، بايد اول زميِن كشت 

را آماده كرد



نثارعلی خان وزیر داخلۀ پاکستان گفته است که 
با  مبارزه  در  افغانستان  با  کشور  این  همکاری 
خان  آقای  اما  کرد.  خواهد  »معجزه«  تروریسم 
توضیح نداده که این معجزه چه گونه رخ خواهد 
و  بود  تروریسم چه گونه خواهد  با  مبارزه  داد، 

نقش پاکستان در این مبارزه چیست؟ 
حوادث روزهای اخیر می رسانند که پاکستانی ها 
نظر  به  و  دارند  مبارزه  از  دیگری  تعریِف 
حاضر  حال  در  که  نیست  چیزی  مبارزه  آن ها، 
رفتن  بلکه  می شود؛  معنا  لغت  فرهنگ های  در 
هیأتی از طالبان به اسالم آباد پایتخت پاکستان که 
قطعًا به مذاکرات صلح ربط دارد، بخشی از این 

مبارزه تلقی می شود. 
گونۀ  به  اخیر  روزهای  در  پاکستانی ها 
کشاندِن  و  صلح  مسایل  در  شک برانگیزی 
افغانستان  دولت  با  مذاکره  میز  پای  به  طالبان 
فعال شده اند. ریاست هیأتی را که به اسالم آباد 
بر اساس  به عهده دارد.  رفته، قاری دین محمد 
به  این  از  این شخص پیش  اطالعات رسانه ها، 
که  می شود  گفته  است.  داشته  سفر  نیز  چین 
به  نیز  قطر  از  طالبان  ارشِد  مقام  یک  به زودی 
که  مذاکراتی  جزییاِت  می پیوندد.  هیأت  این 
قرار است در اسالم آباد انجام شود، تا هنوز در 
نیست  مشخص  و  نگرفته  قرار  رسانه ها  اختیار 
که صالحیت هیأت اعزامِی طالبان به اسالم آباد 
تا چه حد است. اما یک نکته به صورت واضح 
از این همه تالش ها مشخص است و آن این که 
مسایلی  به  نسبت  اخیر  ماه های  در  پاکستانی ها 
در  کشور  این  در  چیزهایی  و  شده اند  حساس 
حاِل دگرگونی است. با بررسِی مسایل و اتفاقاتی 
که ظرف ماه های اخیر رخ داده، می توان به چند 

عنصر کلیـدی در این خصوص اشاره کرد.
دولت  ایجاد  افغانستان:  در  تغییر   -1
از  مناسِب  زمینۀ  افغانستان،  در  ملی  وحدت 
کرد.  فراهم  پاکستان  برای  را  روابط  سرگیرِی 
خود  روابط  تیره گی  به  توجه  با  پاکستانی ها 
کرزی  حامد  زمام داری  دوران  در  افغانستان  با 
رییس جمهوری پیشین، در نوع رفتار و ادبیاِت 
انجام  را  بازنگری هایی  جدید  رهبران  با  خود 
دادند. البته از سرگیری روابط حسنه با پاکستان 
بل  نگرفت،  صورت  پاکستانی ها  سوی  از  تنها 
که  داشتند  تمایل  نیز  افغانستان  دولت مردان 
تازه یی  فاز  وارد  را  کشور  دو  میان  مناسبات 
وحدت  دولت  رهبران  دلیل  همین  به  سازند. 
جدید  گفتمان  به  دادن  شکل  تالش  در  ملی 
سیاسی، روابط خود با همسایه گان را به نوعی 

دلیل  به  گذشته  در  که  روابطی  سرگرفتند؛  از 
سوءمدیریِت رهبران دولت به شدت آسیب پذیر و 
در حاِل وخامت بود. حداقل پاکستانی ها آن گونه 
که در گفته های پرویز مشرف مشخص شد، به 
حامد کرزی اعتماد نداشتند و فکر می کردند که 
در  است.  افغانستان  در  هند  سیاسِت  عامل  او 
مسالۀ مرزی با پاکستان نیز دولت پیشین دچار 
اشتباهاِت استراتژیک شد و نتوانست حساسیِت 
مسأله را به خوبی دریابد. زمام داران افغانستان در 
زمان آقای کرزی می خواستند با همان سیاستی 
با پاکستان وارد تعامل شوند که چهار دهه قبل 
سردار محمدداوود خان آن را اساس گذاشته بود 
کرد.  پیدا  ادامه  نجیب اهلل  داکتر  به وسیلۀ  بعداً  و 
در حالی که شرایِط منطقه در این چهار دهه به 
گونۀ حیرت انگیزی دگرگون شده و پاکستان به 

یافته  دست  کم مانندی  ظرفیت های  و  امکانات 
است.

جامعۀ  فشارهای  بین المللی:  فشار   -2
جهانی نیز در ماه های پسین بر پاکستان به گونۀ 
گزارش  انتشار  است.  یافته  افزایش  فزاینده یی 
پاکستان  به صورت روشن  امریکا،  دفاع  وزارت 
را حامی تروریسم عنوان کرد. در همین حال، 
آن  از  پیش  که  غربی  کشورهای  از  بسیاری 
نمی خواستند در مورد حضور گروه های افراطی 
و خشونت طلب در پاکستان چیزی بگویند، آغاز 

به انتقاد از سیاست های اسالم آباد در پناه دادن به 
گروه های خشونت طلب و افراطی کردند. امریکا 
به  پاکستان  بین المللی  از عمده ترین حامیان  که 
شمار می رود، ادامۀ کمک های خود به این کشور 
کرد.  تروریسم  با  صادقانه  مبارزۀ  به  منوط  را 
نمی توانست  فشارها  این  به  توجه  با  اسالم آباد 
همچنان گروه های افراطی را به عنوان حربه های 

فشار و هژمونِی منطقه یی در اختیار نگه دارد.
موجودیت  داخلی:  مشکالت   -3
گروه های افراطی و تروریست در داخل پاکستان 
به این کشور نیز آسیب های جدی وارد کرد. این 
پاکستان  این، چتر حمایت  از  پیش  که  گروه ها 
اقدام علیه آن  به  کافی می دانستند که دست  را 
ایجاد  تهدید  به  آغاز  اخیر  ماه های  در  نزنند، 
دولت در خاک پاکستان کردند. حملۀ مسلحانه 
به مکتبی در پشاور پاکستان که تحت حمایت 
ارتش پاکستان قرار داشت، بزنگاهِ یک رویاروی 
می توانست  پیشین  حامیان  علیه  اعالم جنگ  و 
به  تن  از 150  بیش  این حمله،  در  تعبیر شود. 
این  مسوولیِت  شدند.  کشته  کودکان  شمول 
عهده  به  پاکستانی  طالبان  گروه  که  را  حمله 
پاکستان  ارتش  محاسبات  بر  به نحوی  گرفت، 

خط بطالن کشید.
از  داعش  منطقه:  در  داعش  حضور   -4
هرجا که آمده باشد، برای پاکستان می تواند گروه 
بسیاری های  مثل  پاکستانی ها  تلقی شود.  بیگانه 
از  متحر  و  مبهوت  اسالم  جهان  در  دیگر 
دولت  یا  داعش  گروه  به وسیلۀ  که  وضعیتی اند 
اسالمی جدید به رهبری البغدادی شکل گرفته 
است. پاکستانی ها این خطر را حس کرده اند که 
به زودی با گروه تازه یی مجبور اند رویارو شوند 
ندارد.  پاکستان  منافع  با  استراتژیک  رابطۀ  که 
را  خطر  زنگ  داعش،  حیرت آور  پیشروی های 
این  و  است  آورده  در  صدا  به  اسالم آباد  برای 
باشد. دلیل  ناحیه نگران  این  از  کشور می تواند 
نگرانی پاکستانی ها نیز مشخص است. پاکستان 
در  را  افراط گرایی  رشد  مناسِب  بستر  و  فضا 
اختیار دارد و در این زمینه می تواند برای دولت 

اسالمی به عنوان »پناهگاه امن« به شمار رود.
در نتیجه گفته می توانیم که انگیزه های الزم برای 
اما  فراهم شده،  میاِن دو کشور  ایجاد همکاری  
آن چیزی که می تواند همچنان به عنوان نگرانی 
پاکستانی ها  واقعًا  که:  است  این  باشد،  مطرح 
و  کرده اند  درک  را  مسایل  حساسیِت  چه قدر 
دامن گیِر  که  مشکالتی  حِل  برای  دارند  آرزو 

منطقه شده، به صورِت صادقانه همکاری کنند!
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احمـد عمران

چنـد عامِل خوش بینی 

در سیاست های پاکستان

 

آینده  هفتۀ  در  است  قرار  اند،  مشعر  گزارش ها  که  آن گونه 
رییس جمهوری فرمانی را صادر کند که بر بنیاد آن کمیسیونی 
برای ایجاد اصالحات در کمیسیون انتخابات ایجاد می شود. 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات،  ایجاد  بحث  البته 
اخیراً از توجه سیاسیون و مقام ها افتاده و جای آن را، بیشتر 
مقام های  رفت وآمِد  و  طالبان  با  گفت وگو  روی  صحبت ها 
که  دارد  دوست  ارگ  بنابراین  است.  کرده  احتوا  پاکستانی 
روی  کار  که  شود  سبب  دست تر  دمِ  و  گرم تر  تحوالِت 
کمیسیون های انتخاباتی به موضوعی دسِت چندم بدل شود. 
»اجماع  اشرف غنی،  محمد  به تازه گی  که  است  همین گونه 
سیاسی« در مورد اصالحات انتخاباتی را مطرح کرده است. 
غنیمت  یعنی  انتخابات،  دربارۀ  اجماع سیاسی  مطرح کردن 
دانستِن همین کمیسیون های موجود انتخاباتی که بدون شک 
این ها  از  پیشتر  اما  است.  جمهوری  ریاست  هدف  مورد 
ممکن،  هر صورت  به  که  بود  کرده  تأکید  اجرایی  ریاست 
اصالحات بنیادی را در کمیسیون های انتخاباتی راه می اندازد 
اجرایی  ریاست  صالحیت های  از  نهادها،  این  اصالح  و 
به  با  ریاست جمهوری  که  می رسد  نظر  به  ولی حاال  است. 
تعویق انداختِن این اصالحات و پیش کشیدِن بحث اجماع 
سیاسی بر سر این مسأله، می خواهد که قصۀ اصالحات را 
از میان بردارد. با توجه به بازی یی که ریاست جمهوری به راه 
در  را  سیاسیون  ذهنیت های  بتواند  که  نیست  بعید  انداخته، 
قسمِت اصالح کمیسیون های انتخاباتی به تعویق بیندازد که 
در این صورت، ریشۀ دموکراسی در کشور زده خواهد شد و 
مردم از این پس به انتخابات و رای دهی روی نخواهند آورد.
پیش کشیدِن بحِث توزیِع شناس نامه های برقی و تأثیر آن بر 
شفافیِت نهادهای انتخاباتی در سال های آینده، منطِق خوبی 
نیست؛ زیرا هنوز معلوم نیست که کارِ توزیِع شناس نامه های 
به  کی  پروسه  این  و  بود  خواهد  چه وقت  الکترونیکی 
توزیع  برای  که  برنامه یی  به  توجه  با  زیرا  می رسد.  اکمال 
زده  حدس  شده،  پیش بینی  الکترونیکی  شناس نامه های 
می برد  زمان  سال  ده   پایان،  تا  آغاز  از  کار  این  که  می شود 
سیاه  نخود  پشِت  را  مردم  جمهوری،  ریاست  این گونه  و 

می فرستد. 
برگزاری  به  ماه  چهار  به  نزدیک  که  اکنون  برابر،  در  اما 
انتخابات پارلمانی مانده است، نهادهایی که اصالِح نهادهای 
انتخاباتی را وظیفۀ خویش می دانند، در این زمینه خاموشی 
اختیار کرده اند. حال آن که اصالحات در نظام انتخاباتی، از 
مفاد توافق نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است. 
رهبران دولت وحدت ملی، از نخستین روزهای کارِی خود 
اعالم کردند که نظام انتخاباتی افغانستان را اصالح خواهند 
کرد؛ اما حاال بسیار شگفت آور است که پس از گذشت چهار 
ماه، رییس جمهوری افغانستان در پِی به دست آوردِن اجماع 
منظور  که  این جاست  پرسش  است.  مورد  این  در  سیاسی 
کشور  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در  سیاسی  اجماع  از 
چیست و چرا ریاست اجراییه در این زمینه به گونۀ جدی 
سخن نمی گوید. اگرچه سخنگویان ریاست اجراییه بارها بر 
تأکید کرده اند  انتخاباتی  اصالحات جدی در کمیسیون های 
تا کنون در مورد طرح اجماع سیاسی ریاست جمهوری  اما 

چیزی نگفته اند.
اصالح  قسمت  در  اجراییه  ریاست  که  دارند  انتظار  مردم 
موقفش  و  باشد  داشته  جدی  اقداماِت  انتخاباتی،  نهادهای 
همۀ  حاال  البته  کند.  مشخص  سیاسی«  »اجماع  برابر  در  را 
روند  بر  ناظر  نهادهای  و  سیاسی  سازمان های  احزاب، 
انتخابات، یک صـدا مشکل انتخابات را در مدیریِت ناسالم 
کشور  در  انتخاباتی  سازوکارهای  در  موجود  مشکالت  و 
اعالم کرده اند و به شدت نیاز به اصالحات بنیادی را مطرح 
می کنند، اما ریاست جمهوری این صداها را ناشنیده گرفته و 
اجماع را پیش می کشد. بنابراین یک بار دیگر نهادهای ناظر 
بر انتخابات، نهادهای مدنی شامل رسانه ها و نیز آگاهان و 
خبره گاِن جامعه و در مجموع مردم افغانستان باید یک صدا 
اعالم کنند که بدون اصالحاِت بنیادین در کمیسیون ها نباید 

هیچ انتخاباتی برگزار شود.
شکی نیست که اوج گیرِی این صداها سرانجام کاخ ریاست 
انتخاباتی  کمیسیون های  و مسووالن  می لرزاند  را  جمهوری 

را اگر اندکی وجدان هم داشته باشند، به استعفا وا می دارد.

ریاست جهوری و نخود سیاه
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دیدگاه اوباما درباره نقش امریکا 
در جهان عرب با چالش مواجه شده است

دیدگاه  باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا درباره 
نقش این کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا در هر 
کشوری که رویکرد او به عنوان یک مدل در نظر 

گرفته شد به چالش کشیده شده است.
اوباما پس از عمل به وعده هایش در خصوص پایان 
در جنگ های  امریکایی ها  به حضور گسترده   دادن 
خاورمیانه، از اکنون اندک اندک به دنبال بازگشت 

به عراق است.
به  را  آنها  اوباما  که  تروریستی  ضد  کمپین های 
افراطیون  تا حدودی  می دهد  ترجیح  زمینی  مبارزه 
را تضعیف کرده است. اما این کمپین ها در متوقف 
ساختن رشد و یا شکل گیری مجدد چنین گرو هایی 
عمال ناتوان بوده است و همزمان درخواست اوباما 
محلی  امنیتی  نیروهای  و  منطقه ای  دولت های  از 
برای رهبری کردن کشور بی ثبات خود تنها توانست 

ضعف و ناتوانی آنها را عیان کند.
از  ناشی  تهدید  که  است  کرده  اعالم  سفید  کاخ 
این  با  شده  گسترده  منطقه  سراسر  در  تروریسم 
ناشی  تهدیدات  درخصوص  مختلف  مقامات  حال 
تهدیدات  معتقدند  امریکا  از چنین گروه هایی علیه 
است  زمانی  از  کمتر  مراتب  به  امریکا  علیه  داعش 
اما  وجود  این  با  بود.  اوج  دوران  در  القاعده  که 
شدت  به  امریکا  اطالعاتی  و  دفاعی  آژانس های 
سیاسی  آشوب های  دچار  که  کشورهایی  درباره 
توامان با مسائل امنیتی هستند ابراز نگرانی می کنند.

به زعم  به کشورهایی که  در زیرنگاهی می اندازیم 
در  امریکایی ها  جدید  مشارکت  از  مواردی  اوباما 

جهان عرب محسوب می شوند.
عراق

آن  در  اوباما  میراث  و  کشور  این  به  اول  نگاه  در 
می توان به پایان جنگ منفور و پرهزینه عراق اشاره 
نیروهای  خروج  دستور  صدور  با  همزمان  کرد. 
امریکایی از عراق در اواخر سال 2011 اوباما اعالم 
و  ثبات  با  مستقل،  »عراقی،  درکنار  امریکا  که  کرد 

دارای عزت نفس« باقی می ماند.
اما سال گذشته، چندین هزار نیروی زمینی امریکایی 
گروه  گسترش  با  مبارزه  جهت  در  کمک  برای 
تروریستی داعش به عراق بازگشتند و در ماه اوت، 
امریکا حمالت هوایی خود علیه شبه نظامیان داعش 

در عراق را آغاز کرد.
سیاسی  منافع  دادن  ترجیح  به  را  او  اوباما  منتقدان 
هنگام  در  عراق  در  حاضر  امنیتی  شرایط  به  خود 
معتقدند  آنها  می کنند.  متهم  کشور  آن  از  خروج 
اجازه  که  کرد  ایجاد  را  خالیی  امریکا،  خروج  که 
و  یابد  دست  موفقیت هایی  به  داعش  گروه  داد 

قسمت های وسیعی از عراق را اشغال کند.
شدن  اشغال  مقصر  اوباما  که  است  حالی  در  این 
که  می داند  عراق  دولت  را  عراق  از  بخش هایی 
اقلیت های قومی و مذهبی را در این کشور نادیده 

می گرفت. مقامات امریکایی به کنار گذاشتن نوری 
مالکی، نخست وزیر عراق از قدرت کمک کردند 
شکننده  همچنان  کشور  این  در  سیاسی  شرایط  اما 

باقی مانده است.
بغداد همچنان شاهد حمالت روزانه از سوی شبه 
نظامیان از جمله حمالت انتحاری و انفجار ماشین 
و ... است: حمالتی که هدف آنها تضعیف اقدامات 

دولت مرکزی برای ایجاد امنیت در کشور است.
سوریه

سوریه احتماال آزار دهنده ترین و دشوارترین بحران 
خاورمیانه برای کاخ سفید بوده است.

از  امریکا  داشتن  نگه  خارج  برای  تالش  در  اوباما 
گفت وگوهایی  از  سوریه  در  داخلی  جنگ  گود 
اسد،  بشار  برکناری  برای  پرده  پشت  سیاسی 
از حکومت حمایت کرد،  رییس جمهوری سوریه 
گفت وگوهایی که پی در پی شکست خوردند. اوباما 
علیه  هوایی  دستور حمالت  که  بود  نزدیک  تقریبا 
بشار اسد را پس از اتهامات علیه دولت سوریه مبنی 
بر استفاده از سالح شیمیایی در سال 2013 صادر 
کند اما بعدتر به نفع یک راه حل سیاسی از این اقدام 

خودداری کرد.
را  شانس  این  اکنون  ما  گفت:  زمان  آن  در  اوباما 
دست  خود  هدف  به  دیپلماسی  طریق  از  تا  داریم 

یابیم.
جنگ  جنگ،  سال  چهار  حدود  از  پس  تقریبا  اما 
داخلی همچنان ادامه دارد، بیش از 200 هزار تن در 
طی این چهار سال جان باخته و بشار اسد همچنان 
بر قدرت است. اوباما نیز جایگاه خود را در آموزش 
در  سوری  مخالفان  نیروهای  کردن  مجهز  و  دادن 

سطحی نه چندان تاثیر گذار حفظ کرده است.
یمن

زمانی که اوباما علیه گروه داعش در عراق و سوریه 

حمایت هوایی را آغاز کرد، یمن به عنوان نمونه ای 
موفق از چگونگی مبارزه امریکا با تروریسم بدون 

نیاز به نیروهای زمینی یاد شد.
برای سال ها، کاخ سفید با دولت یمن همکاری ضد 
تروریستی اعالم کرده و القاعده یمن را مورد هدف 
پهپادهای خود قرار داده بود. ارتش یمن همچنین 
از سوی امریکا کمک های مناسبی دریافت می کرد با 
این هدف که به نهادی موثر علیه القاعده در خلیج 
فارس تبدیل شود. اما حوثی ها توانستند قدرت را 
در دست بگیرند. طی چند روز امریکا سفارت خود 
را در این کشور تعطیل کرد و به این ترتیب روابط 
امریکا با کمپین ضد تروریسم در یمن پیچیده شد.

للیبیا
در سال های اول دوره  اول ریاست جمهوری، زمانی 
که اوباما سعی می کرد به فعالیت های نظامی امریکا 
للیبیا به نمونه ای بدل  در جهان عرب خاتمه دهد، 

گشت که اوباما برای مشارکت در آن مایل بود.
آشوب ها  از  حمایت  در   2011 سال  در  امریکا 
علیه معمر قذافی، دیکتاتور للیبیا به کمپین بمباران 
ناتو پیوست. اوباما در آن زمان اعالم کرده بود که 
همکاری نکردن با للیبیاایی ها خیانت به ارزش های 

امریکاست.
اما امریکا و شرکای غربی اش انتقال قدرت پس از 
آن  از  للیبیا گذاشتند. پس  مردم  به عهده  را  قدافی 
خشونت های گسترده سراسر للیبیا را فرا گرفت و 
به  پارلمان  و  دولت  دو  و  کشاند  آشوب  به  را  آن 

حکومت در شرق و غرب کشور پرداختند.
این در حالی است که در بین گروه هایی که در للیبیا 
حضور دارند اعضای داعش نیز دیده می شوند. روز 
از  ویدئویی  نظامیان  شبه  این  گذشته  هفته  یکشنبه 
سربریدن 21 مصری مسیحی منتشر کردند که برای 

کار به للیبیا رفته بودند.

عربستان خواستار تشکیل سازمانی 
اسالمی برای مبارزه با تروریسم شد

کسترش قدرت گروه های تروریستی در جهان

گروه تروریستی داعش که گمان می رود بیش از 30 هزار شبه نظامی داشته 
باشد، دامنه حضور خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش داده و 

اکنون تنها دریای مدیترانه آنها را از اروپا جدا می کند.
به نوشته روزنامه دیلی میل، فعالیت داعش به صورت گسترده ای در حال 
این  نقشه های جدید نشان می دهد که چگونه شاخه های  افزایش است و 

گروه تروریستی هم اکنون از الجزایر تا افغانستان توسعه یافته است.
فعالیت داعش در ابتدا به عنوان القاعده در عراق از سال 2004 شروع شد 

و این گروه شبه نظامی تنها 1000 عضو داشت. پس از آن تعداد نیروهایش 
را به بیش از 30 هزار تن رساند. محدوده تحت اشغال داعش در خاورمیانه 
و شمال آفریقا هم اکنون به حدی وسیع شده که تنها دریای مدیترانه آن را 

از اروپا جدا می کند.
با داعش  اکنون بیعت وفاداری  نیز  گروه های تروریستی در سراسر جهان 
بسته اند و این در حالی است که گروه ها در حال تسخیر کشورهای بی ثبات 

هستند.
به  منجر  می تواند  لیبی  در  داعش  کنترل  که  باورند  این  بر  کارشناسان 
آمریکا  ائتالف تحت رهبری  بالقوه شود و حمالت  فاجعه بار«  »سناریوی 

تنها به »پروپاگاندای عوام فریبانه » این شبه نظامیان دامن می زند.
طبق گفته سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( داعش 31 هزار و 500 
شبه نظامی وفادار دارد اما تخمین زده می شود که شمار نیروهای آن ها بسیار 
بیشتر از این مقدار باشد و یکی از فرماندهان نیروهای کرد تخمین می زند 
که داعش حدود 200 هزار شبه نظامی داشته باشد. داعش عالوه بر فعالیت 
جلب  دنبال  به  و  داده  انجام  تحرکاتی  لیبی  در  اخیرا  سوریه  و  عراق  در 
حمایت ها در ترکیه، یمن، عربستان، استان سینای مصر، افغانستان، تونس 

و الجزایر است.

تروریسم،  با  مبارزه  هدف  با  تروریسم  با  مبارزه  و  اسالم  کنفرانس 
اصالح و ریشه کن کردن مفاهیم مرتبط با تفکر تکفیری در مدارس 
و دانشگاه ها، با حضور شخصیت های اسالمی سراسر جهان در مکه 

برگزار شد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان در سخنانی در جریان کنفرانس بین المللی »اسالم و 
مبارزه با تروریسم« تشکیل یک سازمان و نهاد اسالمی برای مبارزه با 

تروریسم را که چهره اسالم را خدشه دار می کند خواستار شد.
تن   400 از  بیش  حضور  با  یکشنبه  روز  که  کنفرانس  این  در  وی 
از علمای دینی و اندیشمندان سراسر جهان برگزار شد، تأکید کرد: 
امت اسالم از سوی تروریسم به قتل و غارت وانواع جنایات تهدید 

می شود واین گونه جنایات به اسم و پرچم اسالم صورت می گیرد.
ملک سلمان تصریح کرد: عربستان تاکنون برای مبارزه با تروریسم آن 
هم در تمامی زمینه ها با تمام قوا تالش کرده است. دستگاه های امنیتی 
گروه های  و  تروریسم  کردن  کن  ریشه  برای  باید  کشور  داخل  در 

افراطی وارد عمل شوند و از هیچ تالشی دریغ نکنند.
وی در ادامه تصریح کرد: عربستان در سطح کشورهای جهان اسالم و 
منطقه برای مبارزه با تروریسم آن هم در تمامی زمینه ها چه امنیتی و 
چه عقیدتی با کشورهای دیگر همکاری می کند و این انگیزه ای است 
تا تمام امت اسالم برای برپایی مذاکرات میان خود وارد عمل شوند.
ملک سلمان افزود: با وجود تالش های مداوم و تاثیر گذار کشورهای 
گروه های  جنایات  هنوز   ، تروریسم  کامل  نابودی  برای  اسالمی 
باعث  این  دارد که  ادامه  منطقه و کشورهای اسالمی  تروریستی در 

نگرانی همگان شده است.
تاکید کرد: مقابل تروریسمی که روز به روز در حال گسترش  وی 
است باید قاطعانه و با جدیت مقابله کرد و عربستان نیز مسئولیت 
خود را مقابل این امر درک کرده و به آن متعهد است و باید هر چه 
نابودی پدیده ویرانگر تروریسم ،سازمانی اسالمی آن  سریعتر برای 

هم با طرح و برنامه های فراگیر ایجاد شود.
چهره  که  تروریستی  با  مبارزه  برای  کنفراسن  این  در  سلمان  ملک 
و  اسالمی  امت  برای  بزرگ  و خطری  می کند  دار  را خدشه  اسالم 
تفکرات  با  مبارزه  برای  باید  همگان  می شود  محسوب  جهان  تمام 
تروریستی که تمام امت اسالمی و جهان را تهدید می کند وارد عمل 

شوند.
وی در این کنفرانس از تمام شرکت کنندگان خواست تا برای باال 
تروریسم  خطرات  به  نسبت  عربی  کشورهای  آگاهی  سطح  بردن 

برنامه و طرح های کارآمدی را پایه ریزی کنند.
از گروه های  انتقاد  االزهر ضمن  الطیب، شیخ  احمد  دیگر  از سوی 
برنامه  به  مراجعه  با  تا  خواست  اسالمی  کشورهای  تمام  از  تندرو 
و  تکفیری  مفاهیم  و  اشتباه  تفکرات  اصالح  به  اسالم  آموزه های  و 

تندروی در دانشگاه ها و مدارس بپردازند.
آموزه های موجود  که  امیدوارم  کرد:  اظهار  االزهر در سخنانی  شیخ 
در کتب درسی مدارس و دانشگاه های ما مفاهیم و تفکرات اشتباهی 
همچون تندروی، تفکرات تکفیری، تفرقه انگیزی که ذهن و عقل را 

تشویش و مشغول می کند اصالح شود.
وی افزود: ما آنطور که شایسته است در مدراس و دانشگاه های خود 
به مسائل آموزشی و تربیتی نپرداختیم و امیدی نیست که این امت 
به قدرت و وحدت و برادری خود بازگردد و با کشورهای پیشرفته 

همسو شود.
شیخ االزهر تاکید کرد که گرایش های تکفیری خطری برای وحدت 
مسلمانان است و نتیجه آن کاشتن بذر نفرت و کینه در دل مسلمانان 
ایجاد  مسلمانان  میان  اختالفات  و  دستگی  دو  آن  تبع  به  و  است 

می شود.
که  بالیایی  با  مبارزه  تندرو،  گروه های  از  شدید  انتقاد  ضمن  وی 
گریبانگیر منطقه و کشورهای عربی شده و توسط گروه های خشن 
و تروریست های بیگانه با اسالم و عقاید و تمدن اسالمی ایجاد شده 

خواستار شد.
انجمن جهان  دبیرکل  ترکی،  بن عبدالمحسن  از سوی دیگر عبداهلل 
اسالم تصریح کرد: امید است که این کنفرانس بر برنامه و طرح های 
علمی برای مبارزه با تروریسم در جهان اسالم و خارج از آن تمرکز 

شود.
در این نشست تمام شخصیت های اسالمی و امنیتی کشورهای جهان 
اسالم آن هم برای بررسی و تبادل نظر در خصوص 6 محور اصلی 
تروریسم،  ایجاد  علت های  تروریسم،  مفهوم  یعنی  کنفرانس  این 
عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجاد تروریسم، عوامل تربیتی و فرهنگی 
پیامدهای تروریسم شرکت  منافع منطقه ای و جهانی و  و رسانه ای، 

کردند.

                                                                                                                        آسوشیتدپرس

سال  ششم      y شما رة      y 1483  سه       شنبه               5 حوت  /   ا سفند         y 1393   5 جما د  ی اال و ل  y 1436   24فبروری      2015



به  اشاره  اسالمی،  منابع  در   .1
امامت یا خالفت صورت نگرفته است.

پایه است که  کسانی استدالل شان بر این 
در منابع اساسی اسالمی هیچ اشاره یی به 
میان  لذا  است،  نشده  امامت  یا  خالفت 
پیوند  اسالمی  تعلیماِت  و  سیاسی  امور 

وثیقی وجود ندارد.
به  رسالتش  اسالم،  پیامبر   .2

دعوت دینِی خالص منحصر می شد.
به  مردم  دعوت  به  پیامبر  رسالت 
یکتاپرستی، ایمان به معاد و روز رستاخیز 
خالصه می گردید، این نظریه را هم علی 
ارایه  بارزگان  مهدی  هم  و  عبدالرزاق 

داشته اند.
جدایی  دلیل  حکومتی،  احکام   .3

دین از سیاست است.
و  خاص  احکامِ  سلسله  یک  حکومت ها 
از  برخی  این رو  از  دارند؛  را  خود  معیِن 
را،  احکامی  چنین  وجود  پژوهش گران 
سیاست  از  دین  جدایِی  دالیل  از  یکی 

می خوانند.
به استناد این سخن که حضرت   .4
علی می فرماید “جامعه امیر می خواهد، چه 
فاجر باشد، چه نیکوکار”، دین از سیاست 

جداست.
تأثیر اوضاع خاِص تاریخی بر   .5

تشکیل حکومت به وسیلۀ پیامبر اسالم.
سیاسی  کارِ  به  مکه  در  اسالم  پیامبر 
نپرداخت و در پی ایجاد حکومت نبرآمد. 
آن گاه که وضعیت در مدینه دگرگون شد، 
به تشکیِل دولت دست یازید. این سخن 

به  حکومت  تشکیل  که  معناست  بدین 
رسالِت پیامبر پیوندی ندارد، ورنه از همان 
آغاز خود را زعیم و پیشوای سیاسِی مردم 

معرفی می داشت.
تفکیِک  عدم  صورت  در   .6
انبیا از سیاست، توحید تبدیل به  رسالت 

شرک می شود.
هدف اصلی پیامبران، دعوت مردم به سوی 
و  حکومت  ایجاد  نه  است،  یکتاپرستی 
یکی  صورت  در  مردم.  سیاسی  رهبری 
دعوت  دینی،  امر  با  سیاسی  امر  دانستن 
دست  از  را  خود  خلوِص  آن  پیامبران 

می دهد. )میر، 1380: 137-186(
ارزیابی دالیل طرف داراِن حکومت  برای 
از  دین  جدایی  جانب داراِن  و  دینی 
روش  دارد:  وجود  روش  دو  سیاست، 
از  طرفین  دالیِل  که  است  آن  بر  اول 
گرفته  ارزیابی  و  تحلیل  به  عقلی  نظر 
آن ها  ضعِف  و  قوت  سرانجام،  و  شود 
شناسایی گردد. این روش به گفت وگوها 
خود  حرِف  به  یک  هر  و  می دهد  میدان 
می چسپد و دیگری را با القابی نظیر نادان، 
منحرف، مشرک و آلۀ دست بیگانه متهم 
پیچ وخم های  به  اما روش دوم،  می سازد. 
کالمی و منطقی دچار نمی شود و در پی 
شناسایِی مستنداِت عقلی و شرعِی طرفین 
سرگردان نمی گردد؛ بلکه به صورِت ساده 
به نتیجه و ثمرۀ کارِ هر دو گروه می نگرد 
ثبات  به  کدام یک  طریقۀ  که  می سنجد  و 
کدام یک  و  انجامیده،  کشورها  ترقِی  و 
بیمه  را  استبداد  و  عقب مانده گی  تحجر، 

کرده است.

فصل دوازدهم
اندیشه های سیاسِی مسلمانان در عصِر حاضر

از دو سده بدین سو، اروپا با ابزارِ جدید و 
افکارِ نو وارد دنیای اسالم شده است. این 
سیطره طلبی  و  سلطه جویی  با  توام  ورود 
بوده که به “استعمار” شهرت یافته است. 
در نتیجه، واکنشی که جنبش های اسالمی 
خصلِت  دارای  نیز  داده اند  نشان  خود  از 
و  بوده  استبدادزدایی  و  غرب ستیزی 
جنبش های  میاِن  در  تاهنوز  ویژه گی  این 
شده  حفظ  متفاوت  درجاِت  به  اسالمی 

است.
نام دومِ اروپاـ  که پس از جنگ اول جهانی، 
ایاالت متحدۀ امریکا در کنارش ایستاد ـ 
“غرب” است. دنیای غرب همان گونه که 
مهد اختراع و تولید انواِع اسباب و ماشین 
ارزش هایی  و  مفاهیم  زادگاه  است،  بوده 
انتخابات،  پارلمان،  دموکراسی،  همچون 
سیاسی،  حزب  زن،  حقوق  بشر،  حقوق 
مشروط،  دولت  جمهوریت،  قوا،  تفکیک 
بازار  فیمینیسم،  لیبرالیسم،  سوسیالیسم، 
بیان  به  می باشد.  نیز  آن ها  نظایِر  و  آزاد 
خالف  معاصر  دوران  در  غرب  دیگر، 
تنها  که  کهن  دوراِن  توسعه طلبی های 
و  سرکوب  به  جنگی  ابزار  و  وسایل  با 
تسخیِر سرزمین های دیگر می رفت، این بار 
نیز  نرم افزار  به  سخت افزار،  پهلوی  در 
مجهز است؛ آن یکی تأسیسات و نیروی 
این  رزمِی طرف را هدف قرار می داد، و 
دیگر فکر، اندیشه و نهادهای فرهنگی و 

اجتماعی را آماج قرار می دهد.
به  مسلمانان  سده ها  که  جایی  آن  از 
را  زوال  راه  پیوسته گی  و  آهسته گی 
توان  نه  مقابله  میداِن  در  بودند،  پیموده 
رویارویِی نظامی را داشتند و نه هم یارای 
مسلمانان  نتیجه،  در  را؛  فکری  رویارویی 
در چهارچوب حرکت های آزادی خواهانۀ 
به  اعتقاد  با  و  انقالبی  رویکرد  با  نامنظم، 
این مسأله که راه نجات جز در بازگشت 
به صدر اسالم نیست، جنبش هایی را سر 
و سامان دادند که هر یک از آن ها در حد 
خورِ  در  تجربۀ  و  مخلصانه  تالِش  یک 
وسایل  و  ابزار  محاسبه اند.  قابل  اصالح 
ساختۀ غرب در موارد زیادی با مخالفِت 
آن ها  از  حتا  و  نشد  مواجه  مسلمانان 
روش هایی  و  افکار  ولی  گردید؛  استقبال 
اجتماع  و  سیاست  عرصۀ  در  غرب  که 
عرضه داشت، مانند انتخابات، دموکراسی، 
مورد  به شدت  بشر  حقوق  پارلمان، 
مسلمانان  بیشتر  زیرا  شد؛  واقع  مخالفت 
در مرحلۀ نخست آن مفاهیم را در تضاد با 
آموزه های اسالمی می پنداشتند و هنوز که 
هنوز است، دامِن این بحث برچیده نشده 
و مشاجراتی در زمینه همچنان ادامه دارد. 
اگر به تعبیر دیگر این موضوع بیان شود، 
مسلماناِن مدرنیسم را پذیرفتند، ولی روی 

مدرنیته مناقشه دارند

معصومه اسدی

متخصصان  امروزه 
نیروی  که  عقیده اند  این  بر 

می تواند  سازمان  هر  انسانِی 
چه  با  اما  باشد،  سازمان  آن  بقای  عامل 

شرایطی؟ آیا یک نیروی متخصِص بدون انگیزه یا یک 
به نیروی جوان ولی افسرده می تواند کارایی داشته باشد و سازمان  را 

اهدافش برساند؟ 
انتظار عمل کرد مطلوبی  پُراسترس و تنش می توان  کار  آیا در یک محیط 
داشت؟ اگر به این جمله که انسان های شاد بهره ورتر هستند، اعتقاد داشته 
از  بود. در واقع می توان گفت یکی  پاسخ  تان منفی خواهد  باشید، مطمینًا 
فاکتورهای مهِم شاد بودِن فرد در محیط کار، وجود آرامش در فضای آن 

محیط است که متأسفانه در بسیاری از سازمان ها این مسأله وجود ندارد.
عدۀ زیادی از ما دوست داریم چنین فکر کنیم که اگر زیر فشار باشیم، بهتر 
کار می کنیم. این نوع تفکر، توجیهی برای تنبلی است. توجیه چنین کاری 
این است که چون زیر فشار و اجبار بهتر کار می کنم تا آخرین دقیقه کار را 
به تعویق می اندازم و این بهترین نوع خودفریبی است. مطمین باشید با فشار 
و در آخرین لحظه کار کردن، آرامش را از شما می گیرد و در ضمن وقتی 

مجبور باشید با فشار کار کنید، حتما مرتکب اشتباه خواهید شد.
البته اگر زمانی را به تفریح و تمدید قوا اختصاص ندهیم، زیان می کنیم. 
معموالً افرادی که به کار کردن اعتیاد دارند، جاه طلب هستند و می خواهند 
به هر قیمتی خود را باال بکشند و متأسفانه آن چه را بسیاری از این افراد 
می کند.  کم  را  شغلی  بودن  موثر  کار،  به  اعتیاد  که  است  این  نمی دانند 
به خصوص این که هر قدر کار پُراسترس تر باشد، نیاز فرد به استراحت و 

فراغت از کار و تفریح بیشتر است. 
اگر به تصویر بزرگ از زنده گی افراد موفق نگاه کنید، متوجه می شوید بیشتر 
عمر خود را به زنده گی کردن اختصاص داده اند. در واقع آن ها باید زنده گی 
می کرده اند تا بتوانند کار کنند. سعی کنید بیشتر به آن جنبۀ خود که ارتباطی 
به کار ندارد، توجه کنید و زمانی را واقعًا زنده گی کنید. مثاًل چند موضوع 
مورد عالقه و سرگرمی برای خود پیدا کنید تا شما را از فشارهای جسمی 
و ذهنی آزاد کند. اگر در طول روز کاری، به خود فرصت استراحت بدهید، 

درمی یابید حتا کارایی تان در کار نیز بهبود پیدا می کند.
استرس تان را کنترل کنید

برای به دست آوردن آرامش در محیط کار، بیاموزید مثبت فکر کنید. یک 
نگاه مثبت و توانایی حفظ آرامش تحت فشار زیاد، باعث می شود بتوانید به 
همکاران خود پاسخ مثبت دهید و این باعث کاهش استرس در گروه شما 

و محیط کارتان می شود.
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بخش نخست

      چه گونه آرامِش خود را 
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عبدالبشیر فکرت بخشی

بخش دوم

امام غزالی به نقل از شفیق بلخی آورده است:
عمل کردهای شان  در  و  می گویند  را  سخن  سه  مردم 
گاهی موافق آن حرکت می کنند: می گویند ما بنده گان 
رفتار  آزاد  انسان های  همانند  درحالی که  خداوندیم 
می گویند  است.  ایشان  تعهِد  خالف  این  و  می کنند 
خداوند متکفل و روزی-دهندۀ ماست اما قلب های شان 
جز به دنیا اطمینان نمی یابد و اشیای ناچیز آن را انبار 
گریزناپذیر  و  حتمی  امری  مرگ  می گویند  می کنند. 
است در حالی که همانند جاودانه گان عمل می کنند و 

این نیز خالف آن  چیزی است که می گویند .
بشِر  فراموش شدۀ  واقعیت ِ  بزرگ ترین  باید  را  مرگ 
امروز دانست کما این که، انساِن امروز چنان َگه درَگهی 
از  دوردست تر  واقعیّاِت  که  می اندیشد  لحظه وار  و 
واقعیّتی  نباید  را  مرگ  هرچند  نمی بیند.  را  خودش 

دور و نامکشوف تلقی کرد کما این که، مرگ مالزم 
آن،  بی وجودِ  و  است  بشر  زنده گِی  آیینه دار  و 

و  نمی دهد  نشان  را  اصلی اش  زنده گی صورِت 
اصاًل پرده-یی برای نمایش آن وجود نخواهد 

داشت. از هایدگر نقل شده است:
احساِس  با  فقط  انسان  هایدگر،  عقیدۀ  به 

است،  »روبه رو«  مرگ  با  دایمًا  این که 
هر  غنای  و  اهمیت  درک  به  قادر 

خالص  شدن  و  زنده گی  در  لحظه 
اجتماعی«-  وجود  »بت های  از 

است.]...[  علمی«  »انتزاعات  و  »آرمان ها«  اهداف 
ذاتِی  تکنولوژی  و  علم  با  عمیق  دشمنی  و  بدبینی 

اگزیستانسیالیسم هایدگر است .
به  است،  بدبین  تکنولوژی  و  علم  به  هایدگر  این که 
ما ربطی ندارد اما اندیشه های وی در هستی و زمان، 
است  غربی  تمدن  متافیزیکی  و  فلسفی  آسیب شناسی 
از مرگ اندیشی، سرخورده گی فکری  است  روایتی  و 
آن  با  غربی  متمدن  انسان  که  ازلی یی  بی خانمانی   و 
درگیر است و برای نجاِت خودش به هر گیاهی دست 

می یازد و به هر سنگی پناه می برد.  
در نگاهی عمیق تر - کما این که قرآن  کریم، و مولوی نیز 
توجه داده است - زنده گی این جهانی ماهیتًا غفلت آور 
پیامبر  از  روایتی  در  است.  با خودبیگانه گی  آمیخته  و 
اکرم آمده است: »الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا » مردم در 
خواب اند و چون بمیرند بیدار می شوند. شاید این امر 
در وهلۀ اول عجیب به نظر آید اما برای درِک درست 
آن کافی است لحظاتی چشم برهم بنهید و لحظه های 
زنده گی شدۀ تان را تداعی کنید، آن گاه خواهید دانست 
که خواب های دیده شده با خاطره های سپری شده هیچ 
آن ها  میان  فراوانی  مشابهت های  بلکه  ندارد؛  تفاوتی 

می توان یافت.
به هر حال، روایت فوق حاوی نکاِت زیبایی است که 

مختصراً به آن می پردازیم:
نکتۀ اول این که، زنده گی دنیا ذاتًا و ماهیتًا   -
نیست  جایی  دنیا  است.  ناآگاهی  و  غفلت  با  آمیخته 
را  ایمانی  و  قدسی  نهفتۀ  حقایق  آن  در  بتوانیم  که 
این  یازیم.  دست  آن  کنه  به  و  کنیم  درک  به روشنی 
و  بالتکلیفی  معنای  به  قدسی(  امر  )درک ناپذیری  امر 
شناخِت  راستای  در  بشری  تالش های  به  بی توجهی 
آن  به  امکاِن دست یابی  بلکه  نیست،  قدسی  و  ایمانی 
وجود دارد؛ اما مشاهدۀ عینی آن در سرای دیگر، و با 
لوازم و امکاناِت دیگری میسر خواهد بود که در عالِم 

دنیا دور از دسترس است.
نکتۀ دوم این که، در خواب  بودِن مردم در   -
اداِت  و  است  مهمله  و  کلی  قضیه یی  مزبور،  روایِت 
است  این  سخن  معنای  است.  نیامده  آن  در  حصری 
که در خواب بوده گی خصلت مشترکی ست که انسان ها 
آن  از  همواره  الهی  پیامبراِن  که   - اند  بی خبر  آن  از 
باشد  داشته  استثنائاتی  می تواند  اما   - اند  داده  تذکار 
و انسان های برتری بتوانند حقایق نامکشوِف دینی را 
در همین دنیا با چشم سر ببینند، بی آن که واردِ جهاِن 

دیگری شوند و همه چیز آشکارا مجسم شود.
نکتۀ سوم این که، آگاه  شدن بشر از خوابیده گی   -
خودش - به صورِت عام - جز با مرگ اتفاق نمی افتد 
عطش  داریم،  آن  به  که  بدبینی هایی  همه  با  مرگ  و 
او  انسان را فرو می نشاند و  جست وجوگری حقیقت 
را تا مرزهای بی کراِن حقیقت ره می نماید. انسان وقتی 
به خواب می رود، رویاهایی می بیند که در همان حالِت 

ب  ا خو
ـ یا به تعبیِر دیگر جهاِن 
به  خواب ـ واقعی 
و  می رسد  نظر 
خواب  بینندۀ 
آن چه  تمامی 
خواب  در  که  را 
اتفاق می افتد، واقعی 
هیچ  و  می پندارد 
مورد  این  در  تردیدی 
نمی دهد.  راه  خود  به 
اما وقتی بیدار می شود، 
در  که  را  رویاهایی 
در  بود،  دیده  خواب 
می پندارد.  و خیالی  غیرواقعی  بیداری  عالِم  با  مقایسه 

این درحالی  است که رویاها نیز واقعی اند اما سنِخ 
واقعیِت آن ها با واقعیت های معمول و متعارِف 
ما یکسان نیست و ما به غلط چنان می پنداریم 
این  با  خیالی اند.  و  غیرواقعی  خواب ها  که 

هستید،  خواب  در  شما  وقتی  حساب، 
عالم خواب را به درستی تشخیص داده 
اتفاقاِت  که  نمی دانید  و  نمی توانید 

نه  است  خواب  عالم  در  روی داده 
در عالم واقع؛ اما به مجردِ چشم باز 

کردن و بیدارشدن پی می برید که 
آن چه روی داده است، در عالم 

خواب بوده است. 
یاددهانی  آن چه  به  توجه  با 
کردیم، دانسته می شود که دنیا 
نسبتی  همان  دارای  آخرت  و 

است که خواب و بیداری؛ 
و با این توضیح می توان 

را  اخروی  حقایق 
درک  پیش  از  بهتر 

همواره  بشر  کرد. 
مرگ را پایاِن راه می پندارد 
همیشه گی  حضورِ  از  اما 

درهم تنیده گی  و  مرگ، 
مرگ و زنده گی غافل است. 

قلمرو  از  مرگ  کوچیدن تصّورِ 
تا  است  شده  باعث  اندیشه ها 

آدمی،  زنده گی  سّر  بزرگ ترین 
مغفول و به دور از دستان عقل و شهود، 

نهایت،  نهاده شود و در  فراموشی  تاق های  در 
مفهوم زنده گی چنان که باید، دانسته نشود.

هر  از  بیش  ما  زماِن  جامعه شناختی  دگردیسی های 
که  جامعه یی  است.  دید  قابل  و  مشهود  دیگری  چیز 
ما در آن زنده گی می-کنیم، تفاوت های شگفت انگیزی 
بشر  برای  حتا  که  دارد  گذشته  تاریخی  جوامِع  با 
موشک های  نفوس،  فشار  است.  تعجب آور  امروزهم 
قاره پیما، هواپیماهای بی سرنشین، دگرگونِی ارتباطات، 
سرعت یابی اطالعات، اوتوماسیون، اختراعاِت سرسام-

گستردۀ  و  همه جاگیر  تبلیغات  تکنولوژیک،  آور 
فضایی  پژوهش های  فراملی،  صنعتگاه های  رسانه یی، 
چهرۀ  مکان«  و  زمان  دوبارۀ  »ترتیب یابی  خالصه  و 
زنده گی انسان امروز را وارونه کرده است و آیندۀ بشر 
را با تهدید و امیدواری های بسیاری روبه رو کرده است. 
تفاوت زماِن ما با گذشته  ـ به لحاظ جامعه شناختی ـ 
نیز  انسان  خود  برای  که  است  حجیم  و  عمیق  چنان 
حیرت آور است. برای فهم دگرگونی های زماِن ما کافی 
ببندید و برای لحظاتی دنیایی را  است چشمان تان را 
ماهواره،  برق،  انترنت،  موبایل،  آن  در  که  کنید  تصّور 

اتم، عراده جات، اسلحه، کمپیوتر و ...، نباشد. آن گاه 
امروز  انساِن  به عمِق دگرگونی های زنده گی  می توان 
پی برد و فرورفته گی های جبران نشدنی هم روزگاراِن 

ما را شناخت.
دگرگونی هایی که از آن یاد کردیم، بر 
ما  اجتماعِی  و  انسانی  روابِط 
بوده است؛ کما  تأثیرگذار  نیز 
تغییر  انسانی  مناسباِت  این که 
کرده است و ارزش های مدرن 
کهن  ارزش های  مسند  در 
کسانی  شما  است.  زده  تکیه 
با  ساعت ها  که  می بینید  را 
موبایل شان سرگرم اند و چنان 
خو  تکنولوژیک  وسایِل  با 
گرفته اند که مجال و ضرورتی 
خویش  به  بازگشتن  برای 
وقتی  انسان  این  نمی بینند. 
به  می یابد،  فراغت  انترنت  از 
و  می شتابد  تلویزیون  سوی 
و  می شود  سپری  ساعت ها 

سریال های او هم چنان  تماشای  به 
را  فوتبال و غیره مشغول است. دوستانی  تلویزیونی، 
می شناسم که شب ها تا صبح بیدار می مانند و بازی های 
فوتبال را به تماشا می نشینند. آنان چنان شیفتۀ فوتبال اند 
که هنگام تماشای آن، خودشان را همان بازیکِن میدان 
فوتبال می-بینند و برای برد و باخت تیم ها، شرط ها 
این  از  را  زیادی  ناراحتی های  و  شادی  و  می بندند 
و  می گذرد  این چنین  شب ها  می کنند.  تجربه  رهگذر 
در  ماشینی  و  پی هم  تکراری،  کارهای  با  نیز  روزها 
... سپری  یک فابریکه، موسسه، نهاد دولتی، رسانه و 
می شود و تمام همّ وغم شان را بازی شِب آیندۀ دو یا 
چند تیم تشکیل می دهد و آرزویی جز فرا رسیدِن شب 

و تماشای مسابقۀ فرداشب در سر ندارند.

در  تا  نمی نشیند  خودش  با  لحظاتی  ما  زماِن  انسان 
روزمرۀ  غوغاهای  از  دور  به   و  خلوت،  و  سکوت 
در  را  جایگاهش  و  بیندیشد  گذشته اش  به  زنده گی، 
مجالی  اصاًل  دریابد.  می کند،  زنده گی  که  جهانی 
نمی یابد تا به خودش، به خدا و جهاِن پیرامونش فکر 
و  که حول  او  نهد.  فرو  تفکر  زانوی  به  کند و سری 
و  گذرنده  دغدغه های  را  ضمیرش  و  ذهن  و  حوش 
فطرت  به  دمی  است،  فروپیچیده  زنده گی  ساعت وارِ 
انسانی اش  اصالِت  تا  برنمی گردد  خویش  انسانی 
آوارهای  زیر  از  او  درونی  آیینۀ  و  نشود  فراموش 

روزمره گی بیرون آید.
در  وقتی  می گوید:  کویر  در  هبوط  در  شریعتی  دکتر 
فرانسه بودیم، شب ها در زیر درختی، به دور از انظارِ 

مردم با یکی از هم صنفانم می نشستیم و به جهان فکر 
از سخنرانی هایش  نیز در یکی  انوشه  می کردیم. دکتر 
گفته است: من بیست سال است که   جز در برخی 
شب ها   - باشد  و...  برف  و  بارنده گی  که  شب ها 
از  یکی  نشانی کردِن  با  و  می نشینم  بلندی  جای  در 
سطور  این  نویسندۀ  می زنم.  سخن  آن  با  ستاره گان، 
نیز گه گاهی در شب های تابستان بر فراز بام خانۀ مان 
در  می اندیشم.  بیرونی  پرستارۀ  آسمان  به  و  می نشینم 
دست  انسان  به  حقایقی  که  است  لحظاتی  یک چنین 
می دهد و انسان، خویشاوندی های گم شده اش با جهان 
بیرونی را دوباره می یابد. انسان پس از آن که خودش 
را در غوغاهای روزمرۀ زنده گی از دست می-دهد، در 
جهان،  که  آن گاهی  می یابد؛  باز  تار  تاریکی شب های 
در  و  در خلوت  ما  و  می گیرد  به خود  دیگری  رنِگ 
با خویشتن می نشینیم، می توانیم  سکوتگاه-های شب 
را  )ص(  پیامبر  خلوت نشینی های  زمانی  هر  از  بهتر 
احساس کنیم و این که پیامبر چرا به غار حرا می رفت؟ 
و چه گونه و با کدام زبان، و با کی سخن می گفت؟، 
در  و  شب  تاریکی های  در  جز  را  پرسش ها  این 
خلوتگاه های سکوت نمی توان احساس کرد و همین 
مزیت است که قرآن  کریم همواره آدمیان را به تفکر 
و اندیشیدن فرامی خواند و آن را فریضه یی دینی قرار 

داده است.
فراموش نکنیم که اسالم دین اعتدال است و نباید در 
زیاده روی  نیز  خداوند  پرستش  حتا  و  خلوت گزینی 
کنیم. لزوم هماهنگی در رشِد ارزش ها را که مطهری 

مطرح می کند، نباید از یاد برد.
 کمال انسان در تعادل و توازن اوست؛ یعنی انسان با 
انسان  آن وقت  گوناگون،  استعدادهای  این همه  داشتِن 
گرایش  استعداد  یک  سوی  به   فقط  که  است  کامل 
معطل  و  مهمل  را  دیگرش  استعدادهای  و  نکند  پیدا 
است  این  این جا  در  هماهنگی  از  مقصود  نگذارد]...[ 
که در عین این که همۀ استعدادهای انسان رشد می کند، 

رشدش رشِد هماهنگ باشد .
که  می داند  کسی  شبیه  را  انسان  چنین  شریعتی  دکتر 
تمام اندام هایش به صورِت طبیعی نمو کرده، اما مثاًل 
سرش به طورِ غیرطبیعی رشد نموده باشد که 

قطعًا به سودِ انسان  نیست.
خلوت نشینی  در  همان گونه یی  که  انسان 
بهره برداری اش  در  کند،  زیاده روی  نباید 
اعتدال  خط  از  نبایست  نیز  دنیا  از 
داستاِن  من،  دوستان  از  یکی  بگذرد. 
کرد  تعریف  برایم  را  همسایۀ شان 
از  »یکی  گفت  او  بود.  جالب  که 
هم  با  که  ما  نزدیِک  همسایه گان 
رفت وآمد هم داشتیم، شبی خانۀ 
ما آمد و کتالکی از رنگ ها را با 
خود داشت و از من خواست تا 
چندمنزله اش  تعمیر  برای  رنگی 
که تازه ساخته بود، انتخاب کنم. 
او گفت من و همسرم چند روز 
تعمیر  این  می کنیم  فکر  که  است 
تا  آمده ام  اکنون  کنیم.  رنگ  را چه 
خودت در گزینش نوع رنِگ تعمیر 
وی  که  شدم  متوجه  کنی.  کمکم 
برایش  است،  ناآرام  و  شیفته  بسیار 
به شکل طنزآمیز گفتم: از این جهان رنگ 
نفهمید  بازهم  اما  کنم؟  انتخاب  رنگ  چه  
برایش گفتم: تعمیر است دگه،  نهایت  و در 
هر رنگی که باشد زیاد مهم نیست«. این است 
گاهی  که  تجمالتی  در  فرورفتن  و  دنیاگرایی 
می دهد  قرار  فشار  را تحت  ما  زمین  و  هوا  از 
و  دریابیم  را  خودمان  تا  نمی گذارد  فرصتی  و 

فراموش نکنیم. 
این وضع ادامه دارد، تکنولوژی از یک سو، و 
صعودِ مصرف های کاذب و نیازهای مصنوعی 
غیرضروری از سوی دیگر، انسان را حیوانی 
است.  آورده  بار  مصرف کننده  و  ماشینی 
انسان  که  بود  خواهد  روزی  همه  از  هراس انگیزتر 
وسایل پیشرفته-تری ایجاد کند و خودش را در معرِض 
به  انسان  نابودی  این بار  دهد.  قرار  همه گانی  نابودی 
خودش،  جز  و  است  خورده  رقم  انسان  خود   دستاِن 
دیگری مسوولیتی در این قبال ندارد. روزی که جوامِع 
پیشرفته به منظور استعمار ملت های ضعیف با رباط های 
فقیر  جوامِع  و  درآیند،  جنگ  میدان های  به  آهنی شان 
برای آزادی خویش با خون در برابِر آهن ایستاده گی 
و  تکنولوژی  میاِن  جنگ  نشانه های  این که  کما  کنند؛ 
برابر  در  انتحار  و  می خورد  چشم  به  هم اکنون  انسان 

تکنولوژی به آوردگاه نبرد برآمده است.
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           در امواج
انساِن گمشده
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برگرفته از صفحۀ فيسبوك احمدولی مسعود
عاجل به آمر صاحب شهید زنگ زدم و از کودتای 
بنام"  کسی  گفتم،  و  دادم  خبر  پاکستان  در  نظامیان 
در  را  قدرت   Mushrif رِف"   ُمش  جنرال 
پرویز  جنرال  گفتم:  کی؟  گفت:  است.  گرفته  دست 
ُمش رِف. آمر صاحب گفت ُمش رِف نیست، اسمش 
مشرف است و از دشمن ترین دشمنان افغانستان در 

میان افسران کالن پاکستان می باشد.
این  تاریخی  و  وحشتناک  اعترافات  تا  زمان  آن  از 
جنرال همه کارۀ پاکستان نزدیک به یک و نیم دهه 
خاطر  "به  می گوید:  صراحت  به  که  او  می گذرد. 
استراتیژیک  اهداف  در جهت  و  پاکستان  ملی  منافع 
افگنی،  دهشت  نادرست،  کانال های  طریق  از  مان، 
طالبان، تروریزم و افراطی گرایی در افغانستان مداخله 
دشمن  عمق  اثبات  ضمن  اعترافاتی که  نمودیم". 
اندیشی و حقانیت مسعود شهید و  شناسی، درست 
و  حقایق  از  بسیاری  روی  از  پرده  مقاومت،  فصل 
ناگفته های تاریخی بر می دارد که سرنوشت کشور ما 
را برای چند دهه و تا امروز با خون و آتش رقم زد، به 
پرسش های تاریخی، پاسخ های تاریخی ارایه می کند 
و شک و شبهات را یکسره دور می سازد؛ اینکه: چرا 
افغانستان  یک  طرفدار  هرگز  پاکستان  دولت های 
مستقل و نیرومند نبوده اند و با یک خصومت تاریخی 
در یک بازی نهایت کثیف در افغانستان تخم نا امنی 
را کاشتند و ملت های مسلمان و همسایۀ افغانستان و 

پاکستان را با هم دشمن ساختند.
با عنوان کردن  هرچند جنرال مشرف تالش دارد تا 
دورۀ زمامداری حامد کرزی و بحث عمال نفوذ غیر 
پشتون ها در دولت، دشمن تراشی نماید و اظهارات 
خود را توجیه کند؛ اما همه می دانیم که این ادعا، آنهم 
با مثال زدن کرزی، ادعای پوچی بیش نیست و عمق 

مسئله جای دیگریست.
پاکستان که طی چند دهه  اظهارات جنرال پرقدرت 
چرخۀ اردو و سیاست را همزمان در دست داشت و 
منطقۀ  استراتیژیک  اهداف  به  رسیدن  درگیر  همواره 
بی سابقۀ  هشدار  با  حساس  مقطع  این  در  می باشد، 

با عبارت )دکتر  امید عنوانی رئیس جمهوری  بیم و 
به  نمی دانم  را  برای صلح(  امید  اشرف غنی آخرین 
نجات افغانستان تعبیر نمایم یا نجات پاکستان، زیرا 
فرامنطقه یی،  بازی منطقه یی و  این  نجات هر دو در 

منطق پیدا نمی کند.
آورده  در  به صدا  را  دیگری  زنگ خطر  جنرال،  آیا 
است که زمانی فقط شهید مسعود آنرا جدی گرفته 
انگیز یک فصل کالن  غم  داستان  با  که  زنگی  بود؟ 

تاریخ ما، کاماًل مطابقت پیدا کرد.
اگر موضوع صلح با پاکستان جدی است، قطعًا باید 
و  مجاهد  تا  رهبر  تا  رئیس  از  کرد.  استقبال  آن  از 
روشنفکر و عالم و بزرگ قوم با تفاهم هم، عقالنیت، 
نقشۀ مدون، همۀ نگرانی های مشروع و غیر مشروع 
هر دو کشور را باالی میز گذاشت تا به حل دایمی 
از  درس هایی  با  بود،  محتاط  باید  قطعًا  اما  رسید. 
گذشته و در روشنی کامل به آن پرداخت. نباید بار 
دیگر مردم ما قربانی تیاتر جنگی جنراالن و سناریوی 

آجنداهای  خیالی،  خوش  از  گردند،  سرداران  قومی 
شخصی و مفکورۀ قومی به دور باشیم. نشود داستان 
که 20  باشد  سناریویی  نمایشنامۀ  آغاز  امروز،  صلح 
سال قبل، پس از مجلس فرماندهان در شاه سلیم از 
طرف جنرال اسلم بیگ و جنرال حمیدگل به مسعود 
مسعود،  شهید  طرف  از  که  بود  شده  پیشنهاد  شهید 

رد گردید.
دیالوگ  یک  در  را  خود  سرنوشت  حاال  همین  از 
مستمر بین االفغانی بسنجیم تا در این بازی دامنه دار 
پیشرو که پایانش معلوم نیست، بازهم کاالی سوخت 
انتقال و یا هم میدان صف آرایی ها  نباشیم یا دهلیز 
این  کجای  در  که  شویم  مطمین  باید  رقابت ها.  و 
معادالت چند مجهوله قرار داریم و در مقابل پیشکش 
کاالی استراتیژیک ما چه تضمینی برای کشور و مردم 

خود می گیریم.
روشن است که تعدد مراکز ضعیف قدرت در داخل 
این همه  مقابل  در  ملی،  و خارج حکومت وحدت 
افغانستان  موفقیت  چانس  جهانی،  بزرگ  بازیگران 
را به خصوص در مقایسه با همسایگان ما به شدت 
پایین می آورد. اما کمترین انتظاری را که باید داشت، 
این است تا دوباره در جنگ برای دیگران، میان خود 
میان  در  مان  همۀ  بار سوال هستی  این  که  نجنگیم، 
است. وقت زیادی نداریم قبل از اینکه طوفان به پا 
ببینیم،  را  یکدیگر  غبار،  گرداب  در  نتوانیم  و  خیزد 
زودتر خود را سامان دهیم که سفر طوالنی در پیش 
طعمۀ  برای  دیگر  بار  جنرال  میان،  این  در  و  است 
بسیار بزرگ، بزرگتر از همۀ  زمان ها دهان باز کرده 

است که معلوم نیست، اینبار از کدام آدرس. 
و  سناریو  ُدرامه ها،  همه  این  به  انداز  چشم  یک  با 
تیاتر و نمایشنامه، می شود نقش تاریخی مسعود شهید 
بازنگری  را  ابعاد شهادت وی  رهبر مقاومت ملی و 
کرد، یا آنکه به آسانی از کنار آن گذشت، نا مرتبط 
که  بود  خیال  و خوش  پرداخت  آینده  به  و  دانست 
در آن صورت اگر چانس یاری کرد خوب و گرنه، 
سنگینی این بار، حتی قوی ترین ها را بر زمین خواهد 

زد.
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کم کم صدای داعش در ولسوالی ها و قریه های کشور بلند 
و بلندتر می شود. افراد و گروه هایی که خود را منتسب 
قدرِت  دیگر  حاال  می دانند،  بغدادی  ابوبکر  به خالفت 
مانورِ بیشتری یافته اند؛ تا جایی که در شصت کیلومتری 
به  دست  هم  لوگر  والیت  چرِخ  ولسوالی  در  پایتخت 
اهتزاز درآمدِن پرچم سیاهِ  به  ناامنی می زنند.  آشوب و 
از  آن ها در زادگاه رییس جمهور غنی، حاال دیگر بیش 
هر زماِن دیگری ابرهای سیاه را بر آسماِن کشور مستولی 
کرده است؛ ابرهای سیاهی که شاید از توفانی سهمگین 

و مستهلک در آینده یی نزدیک خبر می دهد.
اغتشاش گروهی که خود را در بیعت با داعش می دانند 
مردمِ  خانه های  به  تمام  جسارِت  و  اعتمادبه نفس  با  و 
ولسوالی چرخ حمله می کنند، تلویزیون ها را می شکنند، 
مساجد و زیارتگاه های تاریخی را به آتش می کشند و 
دیگر  حاال  می دهند،  قرار  غارت  و  قتل  مورد  را  مردم 
خبر از »ابوال«یی می دهد که اگر مدیریت نشود، دست کم 
بخشی از زنده گی را در اطراف و اکناِف کشور با خطر 
مواجه می کندـ هرچند که از آن سوی دیگر، بزرگ نمایِی 
گروهِ  این  سود  به  تبلیغات  زمینۀ  خود  تهدید  این 

هراس افکن را فراهم می کند. 
گروه  و  جمع  هر  اصلِی  و  اولیه  هدف  شک  بدون 
هراس افکنی، گستراندن دامِن ترس و حِس ناامنی در دِل 
جامعه است. در نتیجه، آشوب به پا کردن و به اغتشاش 
دسته های  این  تبلیغاتِی  ابزار  مهم ترین  جستن،  توسل 
هراس افکن است که به مثابۀ موتورِ محرِک آن ها عمل 
می کند. با این حساب، به نظر می رسد که ما در میان تیِغ 
دولبه یی قرار داریم که اگر به این تهدیداِت کوچک اما 
اهداِف  تبلیِغ  ناخودآگاه در راستای  بپردازیم،  روبه رشد 
هراس افکنانه و بزرگ نمایی آن ها قدم برداشته ایم، و اگر 
بی تفاوتی  این  است  ممکن  ندهیم،  وقعی  آن ها  به  هم 

عرصه را برای بی مباالتِی مسووالن فراخ تر کند.
استخوان رسیده  به  کارد  که  اوصاف، حاال  این  تمام  با 
در  کشور،  قلب  کیلومتری  چند  در  داعش  ویروس  و 
به  باید  که  می رسد  نظر  به  است،  شیوع  و  رشد  حال 
راه چاره  پی  پرداخت و در  به مسأله  صورت جدی تر 

شد. واقعیت تلخ تر این است که طالب و داعش و شبکۀ 
و  نام  از  جدا   ... و  حکمتیار  اسالمی  حزب  و  حقانی 
مشترکی  افراط گرایانۀ  محتوای  همه  و  همه  نقاب شان، 
دارند که از دیرزمانی به این سو، این سرزمین را مأمنی 
مناسب برای خود یافته اند. به بیان دیگر، به نظر می رسد 
عبور  پُرزرق وبرق  نام های  این  از  بخواهیم  هرگاه  که 
با واقعیِت  برداریم،  این گروه ها  از چهرۀ  نقاب  کنیم و 
بزرگ تری روبه رو خواهیم شد که گویا رشد بنیادگرایی 
و افراطیت ریشه در خاِک حاصلخیز این سرزمین دارد؛ 
خاکی که هرچند در مدت های مدیدی مهِد تمدن های 
اما تنها برای تریاک و ترور و طغیان  بسیار بوده، حاال 

حاصلخیز به نظر می رسد!
امنیِت  بزرگ  مشکل  که  کرد  اقرار  به وضوح  باید 
شبکۀ  هم  نه  و  طالب  نه  و  است  داعش  نه  افغانستان، 
حقانی. سربازاِن غیور و جان بر کف مان نشان داده اند که 
به خوبی می توانند در میدان نبرد با این شورشیان مبارزه 
کنند و آن ها را عقب بزنند. مسالۀ اصلی افغانستان، حضور 
سایه های پنهانی ست که در همه جا وجود دارند، هرچند 
دیده نمی شوند! در رابطه با ظهور داعش در شماری از 
به همین  به نظر می رسد که اوضاع  والیاِت کشور هم 
محکِم  ارادۀ  و  عزم  با  داعش  سیاهِ  پرچم  است.  منوال 
سربازان شجاع وطن، شاید فرصِت بسیاری برای اهتزاز 
نداشته باشد؛ همان گونه که پرچم سفید اسالف شان در 
هرجایی بیش از چند روز یارای ایستاده گی نیافته است. 
با وجود این، اما مسأله این است که با سرکوب کردِن این 
سواراِن سیاه پوش و حتا با کشاندن تفنگ داراِن سفیدپوش 
طالب به میز مذاکره،آیا روزگار افراطیت و بنیادگرایی و 

هراس افکنی در این مرزوبوم به سر خواهد آمد؟
انگار با تأسف باید گفت که سرنوشت افراط گرایی دینی 
در افغانستان هم مانند غوزه های تریاک به خاِک این کشور 
نامیمون،  این سرنوشت  بدون شک  است.  گره خورده 
در  جهانی  جامعۀ  و  دولت  که  دارد  کارهایی  در  ریشه 
13 سال گذشته در انجامِ آن ناموفق بوده اند. پروژه های 
میلیونی و میلیاردی جامعۀ جهانی هم که در عرصه های 
بسیاری  با ضعف های  تطبیق شد،  آموزشی  و  فرهنگی 
را  افراط گرایی  ضخیِم  ریشه های  نتوانست  داشت،  که 

و  عقاید  که  شد  سبب  نتیجه  در  بخشکاند.  کشور  در 
اندیشه های افراطی بیش از رویکردهای مسالمت آمیز در 
اطراف و اکناِف کشور جا باز کند. در چنین وضعیتی، 
برچیده  جامعه  از  هم  طالب  و  داعش  دامِن  اگر  شاید 
شود، به نظر می رسد که دامن افراطیت و بنیادگرایِی دینی 

همچنان بر سِر جامعه هموار خواهد بود.
نیروهای  که  نیست  شکی  اخیر،  جریانات  به  توجه  با 
امنیتی کشور پاسخ دندان شکنی به این گروه های شورشی 
و هراس افکن خواهند داد. ما منتظریم که نیروهای امنیتِی 
در  سیاه دل  سیاه پوشاِن  گستاخی  این  به  پاسخ  در  ما 
عملیاتی سنگین درس  با  لوگر،  ولسوالی چرخ والیت 
افغانستان  دشمنان  تمام  به  که  آن ها  به  تنها  نه  عبرتی 
دهند. از سوی دیگر دیده می شود که حکومت و دستگاه 
دیپلماسی کشور هم با عزمی راسخ در پی دست یافتن به 
صلح با طالبان هستند. خبرهای خوشی که این روزها از 
سوی کابل و اسالم آباد و طالبان به گوش می رسد، امید 

دست یافتن به همای صلح را بیشتر می کند. 
با سرکوب  نه  که  کرد  فراموش  نباید  اما  این ها  با همۀ 
دایمی  ثبات  و  صلح  به  افغانستان  مردم  هراس افکنان، 
می رسند و نه هم با آشتی با آن ها. این دو جریان هرچند 
دو شرط الزمی برای دست یافتن به ثبات دایمی است 
است، اما شروط کافی نیستند. شاید اگر ضلع سومی به 
دو محور قبلی بیفزاییم و مبارزۀ فرهنگی با افراط گرایی 
را در سراسر کشور تقویت کنیم، نتایج بهتری در راستای 
مبارزه با هراس افکنی حاصل کنیم. شکی نیست که برای 
مبارزه با علف های هرزِ بنیادگرایی و کاشتن بذر صلح در 
جامعه، باید اول زمیِن کشت را آماده کرد. چنین اقدامی 
نیاز به آسیب شناسِی تالش های ناکامِ پیشین و طرح یک 
استراتژِی همه جانبه و مدون برای ترویج صلح و روحیۀ 
مسالمت آمیز در جامعه دارد. دولت وحدت ملی با توجه 
بسیاری  داعیه های  با  و  دارد  که  ترکیب همه شمولی  به 
تا  انتخاباتی  رقابت های  آواِن  از  حاکم  تیِم  دو  هر  که 
کنون داشته اند، می تواند بستر مساعدی برای این روند 
آغاز کند و در نتیجه، کشتِی شکستۀ ملت را به سرمنزل 

مقصود رهنمون شود.
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چراغ سبز طالبان به...
به  افغانستان  وقت  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  رسمی 
برافراشته شدن پرچم سفید رنگ طالبان و نصب تابلوی امارت 
زمان  در  رنگ  سفید  پرچم  این  شد.  بسته  افغانستان،  اسالمی 
حکومت طالبان در افغانستان از سالهای 75 تا 80 در این کشور 

استفاده می شد.
نماینده گی طالبان در قطر همچنان  دفتر  منابع طالبان،  به گفته 
بسته است اما تمام اعضای مذاکره کننده طالبان در قطر اقامت 
دارند و ممکن است با آغاز روند مذاکرات، تعداد بیشتری از 
اعضای طالبان به قطر سفر کنند و به تیم مذاکره کننده ملحق 

شوند.
مال محمد عمر رهبر طالبان چند ماه پیش در پیامی اعالم کرده 
بود که دفتر قطر تنها مرجع تماسها و ارتباطات رسمی با طالبان 

است.
به گفته یکی از اعضای ارشد طالبان، قرار است همین روزها 
هیات کوچکی از طالبان شامل قاری دین محمد )رییس هیات 
مذاکره کننده طالبان در چین در ماه نومبر( و عباس استانکزی 
یکی از اعضای ارشد طالبان برای انجام مشورتهایی با پاکستان، 

به این کشور سفر کنند.
طالبان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی تمایلی به مذاکره 
با دولت نداشت و همواره وی را متهم می کرد که از قدرت، 
استقالل و اختیارات کافی برای تصمیم گیری برخوردار نیست. 
در ابتدای کار دولت اشرف غنی نیز، همین نگاه نسبت به وی 
آغاز دوره  از  ماه  از گذشت چند  بعد  اکنون  اما  وجود داشت 
ریاست جمهوری او و به لطف میانجیگریهای چین و فشارهای 
پاکستان، طالبان تاحدودی نسبت به انجام مذاکره به دولت کابل 

تمایل پیدا کرد.
سرکردگان طالبان پاکستان در عین حال که برای انجام مذاکره 
با دولت کابل متمایل شدند، هشدار داده اند که دولت کابل باید 
بطور مستقیم در این مذاکرات حضور یابد و پای طرف سومی 
که  کند  سعی  نباید  کسی  و  شود  باز  مذاکرات  این  در  نباید 
بجای دولت افغانستان، در این مذاکرات وارد شود زیرا چنین 
تجربه یی در گذشته با شکست مواجه شده است ضمن اینکه 

مذاکرات فقط باید در قطر و نه در کشور دیگر، انجام شود.
اکبر آقا یکی از پایه گذاران طالبان تاکید کرده است که خروج 
تمام نیروهای خارجی از این کشور از شروط اصلی تحقق صلح 
میان طالبان و دولت کابل است و مادامی که نیروهای بیگانه در 

افغانستان حضور داشته باشند، صلحی محقق نخواهد شد.
فرمانده  شریف  راحیل  جنرال  اخیر  سفر  از  بعد  روی،  هر  به 
در  و  شد  انجام  گذشته  هفته  که  افغانستان  به  پاکستان  ارتش 
برای کمک  پاکستان  به همکاری  نسبت  غنی،  اشرف  با  دیدار 
به محقق شدن روند مذاکرات صلح اطمینان داد، مقامات ارشد 
تر  بین  خوش  طالبان  با  صلح  مذاکرات  روند  به  کابل  دولت 

شده اند.
امور  در  افغانستان  جمهوری  رییس  مشاور  مسعود  احمدضیا 
نتایج  طالبان  با  مذکرات  که  کرد  امیدواری  اظهار  اصالحات 

مثبتی به دنبال داشته باشد.
مثبتی  پیام های  بتازه گی گفته است:  افغانستان  این مقام رسمی 
مختلف  منابع  از  طالبان  با  مذاکرات صلح  روند  در خصوص 

دریافت کرده ایم.
گذشته  شنبه  روز  نیز  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف 
اعالم کرد: زمینه برای مذاکرات صلح )با طالبان( فراهم شده و 

این مذاکرات به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
بیانیه یی  صدور  با  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر  همچنین 
اعالم کرد که اشرف غنی ازتالشهای اخیر پاکستان در هموار 
کردن زمینه برای مذاکرات صلح قدردانی کرده و از موضع اخیر 
را  افغانستان  دشمن  پاکستان  اینکه  بر  مبنی  آباد  اسالم  دولت 

دشمن خود می داند، به گرمی استقبال کرده است.
میان  نظامی  و  سیاسی  عالی  مقامات  فراوان  آمدهای  و  رفت 
اشرف  جمهوری  ریاست  آغاز  زمان  از  پاکستان  و  افغانستان 
غنی، حاکی از تحولی بزرگ و رو به جلو در روابط دو کشور 

همسایه است.
جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان طی چند ماه اخیر 
رییس  اختر  رضوان  سپهبد  است.  کرده  سفر  کابل  به  بار  سه 
بارها  اخیر  نیز در ماههای  پاکستان  امنیت  دستگاه اطالعات و 
میزبان  پیش  ماه  سه  پاکستان حدود  است.  کرده  سفر  کابل  به 

اشرف غنی بود.
بعد از به پایان رسیدن دوره سیزده ساله حکومت حامد کرزی 
رییس جمهوری سابق افغانستان که از آن به عنوان دوران سرد و 
بی اعتمادی میان کابل و اسالم آباد یاد می شود، پاکستان سخت 
در تالش است تا نظر و اعتماد دولت جدید افغانستان را جلب 
اشرف  دولت  با  مذاکره  برای  طالبان  ترغیب  و  تشویق  و  کند 

غنی، یکی از بزرگترین خواسته های اسالم آباد است.
پاکستان از نفوذ باالیی در میان طالبان برخوردار است و تالش 
می کند تا با ایجاد صلح میان طالبان و دولت کابل، فضایی برای 
نقش آفرینی طالبان در دستگاه قدرت افغانستان ایجاد شود و در 
این صورت، پاکستان عماًل نفوذ و کنترل بیشتری بر افغانستان 

خواهد داشت.
کابل  دولت  با  مذاکره  برای  طالبان  اصلی  سرکردگان  اگرچه 
چراغ سبز نشان داده اند، اما هنوز هم تعدادی از اعضای ارشد 
و افراطی طالبان موافق مذاکره نیستند. این افراد می توانند مانع 

اساسی در مسیر مذاکرات ایجاد کنند.

جنرال مشرف از آشی که برای ما پخته بود، می گوید

تیِغ دولبۀ تهدیداِت کوچِک داعش



از قیام تاریخی سوم حوت 1358 مردم کابل، 
دیروز در تاالر کنفرانس های وزارت اطالعات 
وارثین  اجتماعی  بنیاد  سوی  از  فرهنگ  و 

شهدای افغانستان تجلیل شد. 
اکتر سید قاسم مظفری،  رییس انجمن فرهنگی 
اجتماعی اندیشه و عمل، در این نشست گفت: 
»قیام سوم حوت یک حرکت مدنی است که 
و  بازگو  جوان  نسل  برای  آن  ارزشهای  باید 

تبیین شود.«
هماهنگی  و  برادری  وحدت،  کرد  تاکید  وی 

مردم کابل باعث پیروزی قیام آنان شد.
داکتر قاسمی افزود کسانیکه به تفرقه و تعصبات 
قومی و زبانی دامن می زنند در حقیقت دشمنان 

کشور و ملت خویش می باشند.
آغاز یک  داکتر مظفری گفت که سوم حوت 
و  بزرگ  تجاوز  یک  برابر  در  بزرگ  حرکت 

بیرحمانه بود.
به گفته وی، تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق 
آفرینان  حماسه  توسط  افغانستان،  خاک  به 
حرکت  به  را  جهاد  چرخ  که  آنانی  و  کشور 

درآوردند پاسخ داده شد.
مردم  اگرچه حرکت سوم حوت  که  او گفت 
برابر  در  مدنی  و  منطقی  حرکت  یک  کابل 
ابرقدرت شرق و در حقیقت جهت براندازی 
از  قیام  این  متاسفانه  اما  بود؛  کمونیستی  نظام 
و  سرخ  ارتش  نیروهای  توسط  هوا  و  زمین 
مزدوران داخلی آن سرکوب و نداهای اهلل اکبر 
در گلوها خفه شد و هزاران کشته و زخمی بر 

جای گذاشت.
او گفت که قیام مردم افغانستان در برابر ارتش 
سرخ، بیش از یک و نیم میلیون شهید و بیش 
از 700 هزار زن بیوه و بی سرپرست، بیش از 
پنج میلیون مهاجر و تخریب بیش از دو هزار 

مکتب و مدرسه را در پی داشت.
ه  اشار  نیز  قیام  این  مثبت  پیامدهای  به  او  اما 
کرد و گفت که از همپاشی ابرقدرت جنایتکار 
برلین،  دیوار  شدن  برداشته  سابق،  شوروی 
آزادی کشورهای اسالمی و به خصوص دفاع 
پیامد های مثبت  از  پاکستان  ایران و  از خاک 

این قیام بوده است.

به گفته وی، پیروزی جهاد مردم افغانستان یک 
پیامد دیگر نیز داشت و آن میلیونرشدن رهبران 

جهادی و خانواده های آنان می باشد!
مردم  پیروزی  از  پس  که  افزود  مظفری 
افغانستان، رهبران جهادی خود را به نان و نوا 
رساندند؛ اما آرمان و هدف شهدا را فراموش 
کردند. سید مرتضی نیکزاد؛ رییس بنیاد وارثین 
مردم  گفت:  مراسم  این  در  افغانستان  شهدای 
قیام زدند که حضور  به  کابل در حالی دست 
نیروهای اشغالگر ارتش سرخ در همه جا سایه 

افکنده بود.
به گفته وی، قیام مردم کابل با دست های خالی 
تا دندان مسلح شوروی سابق  برابر ارتش  در 
در یک فضای پر از خفقان صورت گرفت که 
با پیروزی این انقالب در چنین شرایطی نقطه 

عطفی در تاریخ کشور ثبت شد.
هزاران  دادن  با  افغانستان  مردم  که  گفت  او 
ملی  نوامیس  و  خدا  دین  از  خواستند  شهید 
در  را  اسالمی  حکومتی  و  نموده  دفاع  خود 
متا  وی،  گفته  به  اما  کنند؛  برقرار  خاک  این 
تنها هدف  نه  سال   35 از گذشت  پس  سفانه 
و آرمان شهدا تحقق پیدا نکرد که فساد اداری 
و اخالقی و ده ها مشکل سیاسی، اجتماعی و 

اقتصادی دیگر هر روز رو به افزایش است.
آزادی  راه  در  که  شهدایی  گفت:  همچنین  او 
های  جان  ملی  های  ارزش  از  دفاع  و  وطن 
شیرین خود را از دست دادند امروز متاسفانه 
برخالف انتظار به دست فراموشی سپرده شده 
می  برگذار  آنها  یاد  به  هم  محفلی  اگر  و  اند 

شود خیلی محقرانه و کوچک است.
در این مراسم هندیه؛ دختر شاه امان اهلل خان 
شهدا  تمام  خاطره  که  خواست  مردم  از  نیز 
زنده  را  حوت  سوم  شهدای  خصوص  به 
نگهدارند؛ زیرا به گفته وی »ما هرچه داریم از 

برکت خون شهداست«.
این محفل  گل محمد مختاری دیگر سخنران 
گفت  کابل  مردم  قیام  عظمت  به  اشاره  با  نیز 
که اولین بستری که انقالب مردم افغانستان بر 

اساس آن شکل گرفت آموزه های دینی بود.
به گفته وی، بنا به فرموده قرآن کریم، مومنین 
افغانستان  مردم  و  کنند  زندگی  عزت  با  باید 
را  ذلت  مسلمان  و  مومن  مردم  عنوان  به  نیز 
نپذیرفتند و از کابل دست به قیام مردانه زدند 
و نام خود را در تاریخ به عنوان مردم قهرمان 

ثبت کردند.

داکتر سید قاسم مظفری رییس انجمن فرهنگی اجتماعی اندیشه و عمل:

سوم حوت آغاز یک حرکت بزرگ در برابر 
یک تجاوز بزرگ و بیرحمانه بود
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با  فاصله اش  اکنون  که  مادرید  رئال  سرمربی 
از  کرد  تاکید  رسانده  امتیاز   4 به  را  کاتاالن ها 

باخت بارسلونا شگفت زده شده است.
رئال مادرید در هفته بیست و چهارم رقابت های 
با  الچه  خانه  در  شد  موفق  اسپانیا  فوتبال  لیگ 

نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد.
کریم بنزما 56 و کریستیانو رونالدو 69 گل های 
با این نتیجه، رئال 60  رئال را به ثمر رساندند. 
امتیازی شد و با رساندن فاصله اش با بارسلونا، 
در صدر جدول رده بندی باقی ماند. الچه هم که 
اوضاع خوبی ندارد، با 23 امتیاز در رتبه هفدهم 

قرار گرفته است.
این  از  پس  خبری  نشست  در  آنچلوتی  کارلو 
دیدار  در  بارسلونا  که  آن  از  پس  گفت:  دیدار 
با  رویارویی  خورد،  شکست  خود  هفته  این 
با  کرد.  پیدا  باالیی  بسیار  اهمیت  ما  برای  الچه 

پیروزی در این دیدار می توانستیم فاصله مان را 
با بارسلونا به چهار امتیاز افزایش دهیم که این 
باخت  که  دادیم. روشن است  انجام  را هم  کار 
بارسلونا همه را شگفت زده کرده است زیرا این 
تیم در فرم بسیار خوبی قرار داشت و خیلی هم 
خوب بازی می کرد. اکنون فاصله ما با آنها بیشتر 
شده است. البته همان طور که پیشتر هم گفتم، 
قهرمان لیگ در روز پایانی مشخص خواهد شد.
با  مادرید  داربی  در  پیش  چندی  مادرید  رئال 
نتیجه چهار بر صفر مقابل اتلتیکو مادرید شکست 
خورده بود اما پس از آن با سه پیروزی مشابه دو 
بر صفر در همه رقابت ها، واکنش خوبی به آن 
باخت نشان داده است. آنچلوتی که برای صدمین 
بار روی نیمکت رئال مادرید می نشست، از اینکه 
تیمش در این دیدار هم توانسته دروازه اش را 

بسته نگه دارد ابراز رضایت کرد.
بازی،  صد  این  در  اظهارکرد:  باره  این  در  وی 
رفته  پیش  خوب  مادرید  رئال  برای  چیز  همه 
است. امیدوارم در صد بازی آینده بتوانیم بیشتر 
از این به پیروزی برسیم. ما تمرکز باالیی داشته 
ایم و همه مان کارهایی کا باید را خیلی خوب 
انجام داده ایم. پس از باخت مقابل اتلتیکو، روی 
بازیکنان  کردیم.  کار  بیشتر  مان  دفاعی  کارهای 
الچه کیفیت باالیی داشتند اما ما در این دیدار به 
آنها اجازه ندادیم توانایی هایشان را ثابت کنند. 

شک نداشتم که این بازی را می بریم.

هشتم  یک  مرحله  رقابتهای  ادامه 
امشب  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی 

پیگیری می شود.
نهایی  هشتم  یک  مرحله  رفت  دور 
برگزاری  با  اروپا  قهرمانان  لیگ 
آن  در  که  یابد  می  ادامه  دیدار  دو 
تیم  پذیرای  خانه  در  منچسترسیتی 
بارسلونا خواهد بود تا انتقام شکست 
بگیرد.  اسپانیایی  تیم  از  را  قبل  سال 
با  باید  تورین  در  نیز  یوونتوس 

بوروسیا دورتموند دیدار کند.
هم  مصاف  به  شرایطی  در  تیم  دو 
دارند.  متفاوتی  شرایط  که  می روند 
برابر  بر صفر   5 برد  با  منچسترسیتی 
در  و  است  گرفته  روحیه  نیوکاسل 
شکست  با  بارسلونا  مقابل  طرف 
خانگی برابر ماالگا پای به این دیدار 
می گذارد. منچستر سیتی که در فصل 
روی  بر  را  شیلیایی  پیگرینی  جاری 
نیمکت خود می بیند فصل خوبی را 
پشت سر می گذارد و از شانس های 
به  انگلیس  برتر  لیگ  در  قهرمانی 
شمار می آید. هر چند آنها 5 امتیاز با 

چلسی صدرنشین فاصله دارند.
 55 با  حالی  در  پیگرینی  شاگردان 
امتیاز در رده دوم قرار دارند که این 
هفته اختالف 7 امتیازی با چلسی را 
همشهریها  دادند.  کاهش  امتیاز   5 به 

در آغاز هفته نتیجه بسیار خوبی را به 
دست آوردند و موفق شدند نیوکاسل 

را با 5 گل در هم بکوبند.
شاگردان لوئیس انریکه با شکستی که 
نتوانستند  شدند  متحمل  ماالگا  برابر 
لیگا  صدرنشین  شده  که  هم  موقتًا 
شوند. بارسلونا قبل از بازی با ماالگا 
 11 و  بود  خود  شرایط  بهترین  در 
بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت 
ولی شکست برابر ماالگا شاید باعث 
شود آخر فصل مردان انریکه نتوانند 
آنها  لیگا را تجربه کنند.  قهرمانی در 
مدعی  اسپانیا  حذفی  جام  در  که 
قهرمانی هستند باید با تیم آماده سیتی 

پیکار کنند.
در این دیدار یحیی توره از منچستر 
تواند  نمی  محرومیت  دلیل  به  سیتی 
همچنین  کند.  همراهی  را  تیمش 
ابتدای  از  که  نیز  فرمایلن  توماس 
در  است  بوده  بارسلونا  غایب  فصل 

این دیدار نیز نمی تواند بازی کند.

و  بارسلونا  از  جدایی  به  تشویق  را  مسی  بارسلونا  سابق  ستاره 
پیوستن به پاری سن ژرمن کرد.

زیادی  شایعه های  جاری  فصل  در  که  است  بازیکنانی  از  مسی 
با  اختالف  رسید.  گوش  به  آبی-اناری ها  از  او  جدایی  درباره 
لوئیس انریکه، افت کیفی مسی و شرایط بد آبی-اناری ها باعث 
شد تا شایعه های زیادی درباره این ستاره آرژانتینی به گوش رسد.

مسی چهار بار به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شده است 
در  را  بازیکنی  چنین  که  دارد  آرزو  تیمی  هر  همین خاطر  به  و 
چند  که  بارسلونا  سابق  ستاره  آبیدال  اریک  باشد.  داشته  اختیار 
سالی با لیونل مسی همبازی بود می گوید که بهترین تصمیم برای 

مسی پیوستن به پاری سن ژرمن است.
این بازیکن فرانسوی گفت: مسی با بارسلونا به هرآنچه که می 
چالش  وارد  که  است  بهتر  بنابرین  است  یافته  دست  خواسته 
جدیدی شود و به تیم دیگر برود. من براین باورم که برای مسی 
برای درخشش  او  انگیزه  تا  بارسلونا را ترک کند  بهتر است که 

بیشتر شود.
سوال  این  درباره  از او  مسی  جدایی  صورت  در  که 

بهتر  این بارسلونا  است که به چه تیمی برود؟ 
داد:  پاسخ  گزینه گونه  بهترین  ژرمن  سن  پاری 
صورت  در  سن مسی  پاری  بود.  خواهد  جدایی 

ژرمن در این چند سال اخیر به 
و  است  شده  متحول  کلی 

برای مسی نیز 

که به این تیم رود.است بهتر 

جدال نفسگیر سیتی و بارسا در اتحاد آبیدال: 
مسی به پاری سن ژرمن برود 

ورزش
آنچلوتی: 

همه از باخت بارسلونا شگفت زده شدند

کسی قصد معامله با حقوق...
مذاکرات صلح سبب خیر مردم افغانستان گردد ومردم این کشور به آرزوی دیرینۀ شان که 

همانا تامین صلح وثبات دایمی درکشور شان است، برسند.
رییس اجراییه شایعات را در مورد اینکه در سایه مذاکرات صلح حقوق مردم افغانستان زیر 
پا گذاشته می شود را رد نمود وگفت: »این اطمینان را به مردم می دهم که به حقوق مردم و 

دست آوردهای مردم افغانستان هیچ کس قصد معامله را ندارد«.
آقای عبداهلل، تاریخ مشخصی را برای آغاز مذاکرات صلح اعالم نکرد، اما اعضای شورای 
عالی صلح گفته اند که مذاکرات رو دررو با طالبان مسلح یکماه بعد و درماه حمل آغاز 

خواهد شد.
مقامات حکومت افغانستان می گویند که از مدت چهار ماه به این طرف تالش های همه جانبه 

را برای تامین صلح آغاز کرده اند.
به  به طور شفاف ودر مطابقت  افغانستان گفته است که پروسه صلح  ریاست  جمهوری 

خواستهای مردم افغانستان به پیش خواهد رفت.
مسایل امنیتی در صدر آجندای دولت

در صدر  امنیتی  مسایل  که  کرد  تاکید  دیگر  بار  وزیران   شورای  در جلسه  عبداهلل،  آقای 
هم  داعش  گروه  درمورد  وزیران  شورای  امروزی  جلسه  ودر  دارد  قرار  دولت  آجندای 

صحبت می کنند.
او افزود که بعضًا به صورت مبالغه آمیز در مورد این خطر بحث صورت می گیرد و بعضًا 

این خطر نادیده گرفته می شود.
مواجه  آن  به  ما  که  واقعیت هایی  در جریان  ما  مردم  که  عبداهلل،گفت:«ما می خواهیم  اقای 

هستیم، باشند«.

اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی... 
به نتیجه رسیده و روی و اعضای این کمیسیون توافق ضمنی صورت گرفته و تا 

چند روز آینده این کمیسیون به کار آغاز خواهد کرد.
آقای سانچارکی افزود: این کمیسیون زیر نظر رییس اجرایی طرح اصالحی خود را 

ارایه کرده و به کار آغاز خواهد کرد.
نفر  شش  یا  پنج  کمیسیون  این  »اعضای  گفت:  هم چنان  اجرایی  ریاست  مشاور 
خواهند بود که اعضای آن مشترک از طرف ریاست اجرایی، ریاست جمهوری و 

جامعۀ مدنی می باشد«.
آقای سانچارکی تصریح کرد که دیدگاه و برنامه های اصالحی از قبل آماده است و 
این کمیسیون دیدگاه و نظریاتی را که از طرف جامعۀ مدنی، نهادهای مستقل نظارت 
بر انتخابات، رسانه ها، قشر سیاسی افغانستان و طرحی که تیم اصالحات و همگرایی 
داشت، تمامی این نظریات را جمع بندی کرده و بر بنیاد آن راهکاری را پیشنهاد 

می کند و این کمیسیون در برابر رییس اجرایی پاسخگو است.
حقوق دان،  چهره های  بیشتر  کمیسیون  این  اعضای  کرد:  تأکید  سانچارکی  آقای 
انتخاباتی طی سال های  با تجربه و اشخاصی که در زمینۀ اصالحات  صاحب نظر، 

گذشته کارهای جدی و عمیق انجام داده اند، می باشند.
برگزاری  برای  اندکی که  به زمان  با توجه  مشاور فرهنگی ریاست اجرایی گفت: 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی داریم و هم چنان دور کاری پارلمان هم به 

پایان می رسد، این کمیسیون کار خود را بعد از چند ماه به پایان می برد.
او می گوید: ایجاد این کمیسیون بر می گردد به تصمیم رییس جمهور که چه زمانی 
آن را ایجاد می کند و ما منتظر هستیم که هر چه زودتر این کمیسیون ایجاد شود و 

کار خود را آغاز کند.
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با  مصاحبه یی  در  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس 
خبرگزاری آلمانی »دی پی ای« و شبکه اول تلویزیون 
به  بی اعتمادی اش  دالیل  مورد  در  دی(  آر  )ای  آلمان 
که  است  گفته  و  کرده  صحبت  امریکا  متحده  ایاالت 

قصد بازگشت به ریاست جمهوری را ندارد.
بودید،  جدید  دهلی  در  که  زمانی  گذشته  سال  سوال: 
حاال  هستید.  بازنشستگی  زمان  انتظار  در  که  گفتید 

چطور است دوران بازنشستگی؟
نگه   مصروف  را  خود  خوشحالم.  زیاد  بسیار  کرزی: 
می دارم. افغان ها و دوستان زیادی از من بازدید می کنند. 

مردم خیلی مراقب من هستند، خیلی خوب.
سوال: یک روز عادی تان چطور می گذرد؟

کرزی: خوب، من از صبح تا ساعت سه خیلی مصروفم. 
از ساعت سه و نیم تا هفت تفریح می کنم. بعد از آن به 
صورت غیررسمی با دوستانم وقت می گذرانم و غذای 

شب را صرف می کنم.
سوال: آیا فکر می کنید که پروسه صلح نتیجه بدهد؟

صلح  گفتگوهای  شروع  انتظار  در  خیلی  من  کرزی: 
باشد...  هرچه  صلح  گفتگوهای  این  شرایط  هستم، 
اینجا  پاکستان  درستیز  لوی  قبل  روز  چند  که  می دانم 

)کابل( آمده و این خبر را با خود آورده بود. این برای 
ما مهم است و ما به آن متعهد هستیم و مشتاقانه به این 

تحوالت می بینیم.
با  صلح  گفتگوی  که  کردید  تالش  زیاد  شما  سوال: 
طالبان را شروع کنید، اما نتیجه ای در پی نداشت. چرا 
فکر می کنید که عملکرد پاکستان این بار متفاوت است؟
کرزی: پروسه صلح در افغانستان به آن اندازه که مربوط 
به نیروها و نفوذ خارجی به ویژه ایاالت متحده امریکا 
و پاکستان است، زیاد راجع به افغان ها نیست. ایاالت 
امنیتی  دوجانبه  توافقنامه  که  این  از  بعد  امریکا  متحده 
امضا شد و در افغانستان صاحب پایگاه شد، اعالم کرد 
که طالبان دیگر دشمن اش نیستند. این مانعی در پروسه 

صلح بود که برداشته شد.
حاال پاکستان نیز وارد عمل شده است و ما باید دریابیم 
صلح  پروسه  از  ما  است.  کرده  اقدام  حاال  چرا  که 
حمایت می کنیم چه واقعی باشد یا نه. در این مرحله ما 
فقط مشتاق آنیم که طالبان با افغان ها روی میز مذاکره 

بنشینند.
سوال: شما از امضای توافقنامه دوجانبه امنیتی با ایاالت 
غنی  رییس جمهور  و  کردید  امریکا خودداری  متحده 

آن را امضا کرد. حاال ماموریت »حمایت قاطع« شروع 
شده است. آیا این ماموریت درستی است و افغان ها از 

آن نفع می برند؟
آموزش  را  افغان  امنیتی  نیروهای  آن ها  اگر  کرزی: 
از  به حمایت  آن ها  اگر  آن حمایت می کنیم.  از  دهند، 
کمک های  و  تجهیزات  شمول  به  افغانستان  نیروهای 
لوژستیکی ادامه دهند، من از آن حمایت می کنم؛ اما من 
از شمولیت نیروهای امریکایی و ناتو در عملیات علیه 
من  نمی کنم.  حمایت  وجه  هیچ  به  افغان ها  خانه های 
به هیچ  افغانستان  نیروی ویژه )امریکا( در  از عملیات 
این پشتیبانی می کنم  از  صورت حمایت نمی کنیم. من 
که آن ها به نیروهای افغان آموزش و مشوره بدهند و 
توسط  نظامی  عملیات  انجام  از  من  کنند.  تجهیزشان 

آن ها حمایت نمی کنم.
سوال: اما این گونه عملیات ادامه دارد، ندارد؟

کرزی: من با آن مخالفم.
متحده  ایاالت  به  که  اید  گفته  بار  چندین  شما  سوال: 
امریکا اعتماد ندارید. می شود شرح دهید که چه باعث 

این بی اعتمادی شد؟
کرزی: این یک داستان طوالنی است. کاهش اعتماد از 
تلفات ملکی شروع شد، از زمانی که من به آن ها گفتم 
افغان ها  خانه های  و  قریه ها  در  تروریسم  علیه  جنگ 
محالت  و  پناهگاه ها  در  باید  جنگ  این  بلکه  نیست، 
آموزشی، تسهیالتی و سیستم های حمایتی آن ها باشد. 

همه این ها در خارج افغانستان، در پاکستان بودند.
با  اما  بود  موافق  با من  امریکا  متحده  ایاالت  حکومت 
آن هم به حمالت خود بر خانه ها و روستاهای افغانستان 
ادامه می داد. ممکن است شنیده باشید که رییس جمهور 
گاردین  با  مصاحبه  در  قبل  روز  چند  پاکستان  پیشین 
تا حکومت  اند  داده  آموزش  را  طالبان  آن ها  که  گفت 
از  امریکا  متحده  ایاالت  کنند.  تضعیف  را  افغانستان 
چنین چیزی خبر داشت و ما نیز این را به آن ها گفته 

بودیم.
بعداً در 2013 در گفتگویی که با رییس جمهور اوباما 
داشتن  تالش  در  آن ها  که  می دیدم  داشتم  من  داشتم، 
کوشش  زمان  عین  در  و  هستند  افغانستان  در  پایگاه 
می کنند به طریقی ما را در یک قرارداد فرعی با پاکستان 
آن  از  بعد  من  که  بود  تنشی  آخرین  این  دهند.  قرار 

قرارداد دوجانبه امنیتی را امضا نکردم.
گفتید،  امریکایی ها  به  را  تان  نگرانی های  وقتی  سوال: 

آن ها چه گفتند؟
کرزی: آن ها موافقت کردند، اما به ما اصرار می کردند 
که خاموش باشید و این مساله برای ما دشوارتر گردید. 
آن ها  اما  است؛  همین  قضیه  که  کردند  اعتراف  آن ها 
وادار  به سکوت  داده و  نوازش  را  ما  تالش می کردند 
کنند که بیشتر مشکل ساز بود و باعث شد که من علیه 

آن صحبت کنم و به آن ها بی اعتماد شوم.
سال   13 در  افغانستان  حکومت  اندازه  چه  تا  سوال: 

گذشته دچار اشتباه شده بود؟
اشتباهات  ما  داشتیم.  اشتباهاتی  که  مطمینًا  ما  کرزی: 
می کند  کار  وقتی  آدم  شدیم.  مرتکب  را  زیادی 
ناگزیر اشتباه هم می کند. اما این اشتباهات مربوط به 
حکومت داری، پیشرفت یا نهادها و مسایل روزمره بود. 
تروریسم  با  مبارزه  مانند  استراتژیک  منافع  عرصه  در 
و افراط گرایی، افغان ها به شدت کار کردند و حاضر 

بودند جان شان را قربانی کنند که چنین نیز کردند.
سوال: در مساله مبارزه فساد، فکر می کنید که باید کار 

بیشتری می کردید؟
کرزی: یک تبلیغات منفی وجود داشت. وقتی که من به 
مخالفت با رفتار امریکایی ها در افغانستان شروع کردم، 
نام فساد  به  را  آن ها تالش کردند من و حکومت من 
ضعیف کنند؛ فسادی که آن ها خود شان گسترش داده 
بلکه  نه  ما  دستان  در  قرارداد ها  دالر  میلیاردها  بودند. 
در دستان امریکایی  ها بود. این قرارداد ها را آن ها صادر 
حتی  قراردادی  هیچ  گذشته  سال   13 در  می کردند. 
است.  نرسیده  من  امضای  به  هم  دالر   100 ارزش  به 

بنابراین، این ها همه کار خود شان بود.
سوال: پیشیمانی و افسوسی وجود دارد؟

وقتی  ما  مثال،  گونه  به  دارد.  وجود  پیشیمانی  کرزی: 
قانون اساسی را می ساختیم باید بیشتر مالحظه شرایط 
افغانستان را می کردیم. ما نباید اجازه می دادیم که رییس 
برکنار  پارلمان  سوی  از  ما  ملی(  )امنیت  استخبارات 
به  بازار  آزاد  کاماًل  اقتصاد  شود.  صالحیت(  )سلب 
هیچ صورت مناسب افغانستان نیست. ما باید نسبت به 
سیستم امریکایی- بریتانی، نظامی بیشتر شبیه به آلمان یا 
دنمارک را انتخاب می کردیم. ما باید بر بازار آزاد کمی 

کنترول می داشتیم.
سوال: بسیاری مردم از حکومت جدید ناامیدند و برخی 
آن ها امروز به ما گفتند که خواستار برگشت دوباره شما 

به ریاست جمهوری اند. چنین امکانی وجود دارد؟
کرزی: نه، برگشت من به ریاست جمهوری اشتباه من 
و مردم افغانستان خواهد بود. من دوره خود را به سر 
رساندم. نسل جدید افغان ها باید پا پیش بگذارند و من 

خود را عقب می کشم.
سوال: اما شما 57 ساله و کاماًل با انرژی هستید!

دیگر  در  را  خود  انرژی  می توانم  من  اما  بلی،  کرزی: 
برای  خود  انرژی  از  من  برسانم.  مصرف  به  عرصه ها 
مشوره دهی، تقویت تعلیم و تربیه، تقویت فعالیت های 
افغانستان  نفع  به  خود  توان  در  کارهای  و  فرهنگی 
استفاده می کنم. ما باید به جلو گام بگذاریم و در تاریخ 

گیر نمانیم. من تاریخم.

کرزی: 

اشتباهات زیادی را مرتکب شدیم 
ديگـر بـر نمـی گـردم!


