
افغانی فشار  حکومت پاکستان بر 2.6 میلیون مهاجر 
وارد می کند که این کشور را ترک کرده و به افغانستان 
بازگردند. این در حالی است که سازمان های حقوق 
در  کننده گان  عودت  این  مصونیت  عدم  از  بشری 

افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
از  بخشی  پاکستان  از  افغانی  مهاجران  کردن  اخراج 
بازنگری استراتژی امنیتی این کشور است که بعد از 
حمله طالبان بر یک مکتب در پیشاور در ماه دسمبر 
 136 حمله  این  در  است.  شده  گرفته  دست  روی 

شاگرد مکتب کشته شدند.
یک مقام وزارت امور ایالتی و مناطق مرزی پاکستان 
میلیون   1.6 که  گفت  ای«  پی  »دی  خبرگزاری  به 
نشده  ثبت  مهاجر  میلیون  یک  و  شده  ثبت  مهاجر 
توافق  براساس  و  زنده گی می کنند  پاکستان  در  افغان 
پناهنده گان،  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیساریای  با 
همه این مهاجران باید تا ماه دسمبر سال روان میالدی 

پاکستان را ترک کنند.

فاش  نامش  است  نخواسته  که  پاکستانی  مقام  این 
شود، گفته است: »مهاجران ثبت شده می توانند تا آخر 
سال جاری میالدی برگردند، اما مهاجران ثبت نشده 

غیرقانونی اند و حق ماندن در اینجا را ندارند.«
شهر  در  نظامی  مکتب  یک  بر  طالبان  حمله  از  بعد 
بر  پاکستان  استخباراتی  ماموران  و  پولیس  پیشاور 
چندین محل بود و باش مهاجران حمله بردند؛ زیرا به 
باور آن ها، جنگجویان طالبان از این کمپ ها به عنوان 
پناهگاه استفاده می کنند....                ادامه صفحه 6

سال  ششم        y شما رة     y 1484   چها  ر  شنبه             6 حوت  /   ا سفند           y 1393  6 جما د  ی اال و ل     y 1436   25فبروری         2015

زنده گي بسـيار فريب دهنده است؛ فقط بايد با عينِك مناسبي به آن نگريست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

»کـرزی«  و آرزوی 
»کـفن کـش سـابق« شـدن

کاخ سفید با رد هرگونه تغییر در استراتژی افغانستان 
به ویژه درباره کاهش سربازان امریکایی در این کشور 
آماده  همچنان  امریکا  رییس جمهوری  کرد،   اعالم 
استفاده  با  استراتژی خود  بررسی  برای  ایده  دریافت 
از مشورت با رهبری ارشد نظامی ایاالت متحده است.
به گزارش پایگاه خبری...                ادامه صفحه 6

سفیر بریتانیا در کابل گفته است که موقف پاکستان در مسالۀ 
صلح افغانستان تغییر بینادی کرده است. 

در  ماموریتش  که  کابل  در  بریتانیا  سفیر  ستگ  ریچارد  سر 
افغانستان به پایان رسیده است، در مصاحبه با رادیو آزادی از 
تالش های حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد تماس با طالبان 

استقبال می کند.
ملی  وحدت  حکومت  ما  باور  »به  می گوید:  ستگ  آقای 
افغانستان از خود شجاعت نشان داده که این راه را در پیش 
گرفته است؛ با وجود آن که ما می دانیم هستند در این کشور 
کسانی که مطمین نیستند این راه به کجا می انجامد، ولی به نظر 
ما یک توافق سیاسی یگانه راه یقینی...           ادامه صفحه 6

ناجيه نوری

بنیادگرایی  نیروهای  شدن  وصل  از   هراس  با  چین 
که در این کشور فعالیت می کند با نیروهای دیگر، در 
تالش است تا پروسۀ صلح در افغانستان را به موفقیت 

برساند. 
به نظر آگاهان دولت وحدت ملی باید از این فرصت 
کرزی  سالۀ  سیزده  حکومت  همانند  و  کرده  استفاده 

فرصت ها را از دست ندهد. 
فعالیت های  نگران  سخت  چین  آگاهان  گفته  به 
سازمان های بنیادگرایی ایغورهای این کشور بوده و با 
پا درمیانی برای مذاکرۀ دولت افغانستان با طالبان در 

حقیقت در پی نجات خود است.
برای  فرصت  یک  را  چین  همکاری  این که  ضمن  آنان 
اگر  که  می کنند  تاکید  می دانند،  افغانستان  دولت 
کرزی  حامد  حکومت  مانند  ملی  وحدت  حکومت 

باشد،  نداشته  دشمن  و  دوست  از  مشخص  تعریف 
نخواهد  نتیجه یی  جدید  های  برنامه  این  شک  بدون 

داشت.
با  کشور  در  صلح  برقراری  برای  عملی  گام های 
پیش گامی چین و همکاری پاکستان به سرعت درحال 
دولت  که  می رسد  نظر  به  و  است  شدن  برداشته 
و  درمیانی  پا  به  را  توان خود  و  امید  تمام  افغانستان، 

نقش آفرینی چین در این زمینه متمرکز کرده است.
در همین راستا، نخستین تماس های پنهانی نماینده گان 
گذشته  سال  دسمبر  درماه  امریکا  و  چین  افغانستان، 

میالدی درلندن صورت گرفته بود.
 برخی از اشتراک کننده گان غربی این نشست به وال 
میانجی گری  برای  که چین  اند  گفته  ژورنال  استریت 
آمادگی کرده و  افغانستان اعالم  میان طالبان و دولت 
حتا گروهی از طالبان افغانستان دو بارسفری مخفیانه 

به پکن انجام داده اند.
 دراین گزارش آمده است که نماینده های سه کشور 
یکبار دیگر ماه گذشته نشستی را در مورد افغانستان در 

امارات متحده عربی برگزار کرده اند. 
در همین حال، یک عضو ارشد گروه طالبان گفته که 
اکنون ما در چندین مورد،...              ادامه صفحه 6

کاخ سفید:

استراتژی ما در افغانستان 
تغییر نکرده است

سفیر بریتانیا در کابل:

موضع پاکستان در زمینۀ صلح 
تغییر بزرگ کرده است

پاکستان:

برای مهاجران غیرقانونی جایی در پاکستان نیست

صبر ما
 اندازه ایوب 

2نیست!

4

7

5

انساِن گم شده
 در امـواج 

   تکنولوژیِک
 زمـــان

سفیر بریتانیا به 
داکتر عبداهلل:

دورۀ خدمتم در 
کابل

 فراموش  ناشدنی 
است

در برگ ها

اند یشه  های
 سیا سی
 در میان 
مسلمانان

چین در پروسۀ صلح افغانستان به دنبال چیست؟
صفحه 6



دوم  معاونت  دفتر  اظهارات  به  بنا 
که  می رود  انتظار  ریاست جمهوری، 
رییس جمهور غنی امروز )چهارشنبه(، دستور 
را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  تشکیل 
که  کمیسیون  این  می شود  گفته  کند.  صادر 
متشکل از متخصصان و کارشناسان هر دو تیم 
حکومت وحدت ملی و جامعه مدنی است، 
مورد  تعدیالت  و  اصالحات  بررسی  وظیفه 
نیاز در نظام انتخاباتی کشور را دارد که پس از 
انجام تحقیقات و بررسی ها، پیشنهادات خود 
را به حکومت وحدت ملی پیشکش می کند. 
این در حالی است که با وجود تاکید بیش از 
حد مردم و فعاالن مدنی و سیاسی، این اقدام 
راستای  در  حکومت  رسمی  اقدام  نخستین 
تعدیالت  اعمال  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 
الزم در قانون انتخابات و سایر سازوکارهای 

مربوط است.
گام  می تواند  هرچند  کمیسیون  این  تشکیل 
آغازین و مهمی برای آوردن اصالحات مورد 
نیاز در نظام انتخاباتی کشور باشد، اما به هیچ 
وجه بیانگر عزم راسخ سران نظام در راستای 
چند  با گذشت  وقتی  نیست.  الزم  تعدیالت 
با  و  ملی  وحدت  حکومت  کار  آغاز  از  ماه 
رسانه ها  مردم،  جانب  از  که  تاکیدی  تمام 
و  جدی  اقدام  هیچ  هنوز  تا  مدنی  جامعه  و 
می رسد  نظر  به  نگرفته،  صورت  رسمی یی 
دست های  سهل انگاری ها  این  عقب  در  که 
کار  در  موجود  برای حفظ وضع  قدرتمندی 
کمیسیون های  حفظ  که  دست هایی  است؛ 
موجود و سازوکارهای کنونی را به نفع منافع 

جمعِی فرد یا افراد خاصی می داند.
دستور  صدور  از  پس  حتا  که  نیست  شکی 
شروع کار این کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
برای  بسیاری  زمان  رییس جمهور،  توسط 
بررسی ها و تحقیقات آنها صرف می شود. از 
سوی دیگر با در نظر گرفتن مواضع جنجالی 
هر دو تیم ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، 
این  درون  در  اختالفات  که  می رود  گمان 
باال  پیش  از  بیش  را  زمان  هزینه  کمیسیون، 
تصور  از حد  بیش  آن  کار  نتیجه  در  و  ببرد 
تصمیمات  این ها،  تمام  با  بکشد.  درازا  به 
به  پیشنهاداتی  حد  در  تنها  کمیسیون  این 
ارائه  اجرائیه  ریاست  و  ریاست جمهوری 
باز  است  ممکن  صورت  آن  در  که  می شود 
که  باشیم  پرتنشی  کشمکش های  شاهد  هم 
به درازا کشیدن روند  برایند آن فقط و فقط 
اصالحات انتخاباتی و وقت ُکشی بیش از حد 

خواهد بود.
کشور  پارلمانی  انتخابات  این که  به  توجه  با 
در  باید  اساسی  قانون  مفاد صریح  اساس  بر 
نظر  به  گیرد،  صورت  جوزا  یا  ثور  ماه های 
می آید که تا همین حاال هم زمان بسیاری از 
دست رفته است. رییس جمهور غنی در چند 
ماه آغازین حکومتش متاسفانه به خوبی نشان 
داده که عزم راسخی در آوردن اصالحات الزم 
عالرغم  او  ندارد.  کشور  انتخاباتی  نظام  در 
وحدت  حکومت  توافق نامه  صریح  تاکید 
ملی و نیاز مبرم به تعدیل نظام انتخاباتی، تا 
کنون هیچ گام عملی مثمری که دالِّ بر عزم 
جدی او باشد، از خود نشان نداده است. در 
طول این مدت با وجود این که نمایندگان تیم 
ریاست اجرائیه از یک سو و مردم، رسانه ها 
و جامعه مدنی از سوی دیگر بارها و بارها بر 
اهمیت و ضرورت اصالحات انتخاباتی تاکید 
کرده اند، اما هیچ گاه رییس جمهور تن به اقدام 

عملی مثمر به ثمری نداده است.
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  تجربه 
رفت  پیش  فاجعه  یک  سرحد  تا  که  گذشته 
و کشور را تا مرز بحران و فروپاشی کشاند، 

ضرورت  که  بود  شومی  و  نامیمون  تجربه 
مردم  برای  را  انتخاباتی  نظام  در  تعدیالت 
افغانستان و جامعه جهانی مبرهن کرد. در آن 
انتخابات هرچند، پادرمیانی جامعه جهانی و 
زمینه  سیاستمداران  از  برخی  خویشتن داری 
را برای تشکیل حکومت وحدت ملی فراهم 
را  افغانستان  مردم  توفان زده  کشتی  و  کرد 
همگان  بر  اما  رساند،  ساحل  به  سالمت  به 
واضح کرد که این کشتی شکسته دیگر یارای 
را  این  از  پس  توفان های  برابر  در  مقاومت 
ندارد. در نتیجه امر اصالح نظام انتخاباتی با 
تاکید بسیار جامعه جهانی و سیاستمداران ما 
در متن توافق نامه سیاسی برای تشکیل دولت 
حکومت  اولویت های  از  یکی  ملی،  وحدت 

جدید پنداشته شد.
انتخابات  آن  تجربه  با  هم  جهانی  جامعه 
در  که  کرده  اعالن  صراحت  به  حاال  ناکام، 
صورت عدم تعدیل نظام انتخاباتی افغانستان، 
و  تمویل  را  رو  پیِش  پارلمانی  انتخابات 
که  است  معنا  این  به  این  نمی کنند.  حمایت 
هرچند  روندی،  چنین  تداوم  صورت  در 
کمیسیون انتخابات از احتمال تعویق یک ماهه 
احتمال  حتا  گفته،  سخن  پارلمانی  انتخابات 
سال جدید  پارلمانی  انتخابات  نشدن  برگزار 
بی گمان در کشوری که حضور  دارد.  وجود 
است،  کمک های خارجی  به  بسته  نََفسش  و 
نمی توان  جهانی،  جامعه  مالی  بدون حمایت 
چشم امیدی به این روند دموکراتیک داشت.

در آنسوی دیگر مردم هستند که در انتخابات 
حضور  با  گذشته  سال  ریاست جمهوری 
عالرغم  رای  صندوق های  پای  به  گسترده 
مردمی  همایش  بی شمار،  امنیتی  تهدیدات 

ستایش  تنها  نه  که  انداختند  راه  به  پرشوری 
داخلی ها را به همراه داشت، که برای جهان 
این  وجود  با  بود.  مثال زدنی  و  رشک برانگیز 
نظام  اصالح  و  تعدیل  عدم  صورت  در  اما، 
انتخاباتی، گمان نمی رود که کسی حاضر شود 
بازیچه  که  برود  رایی  صندوق های  پای  به 
انتخاباتی  کمیسیون های  مهندسان  دستان 

است.
رییس جمهور غنی بیش از هر کس دیگری بر 
پیامدهای یک انتخابات ناکام دیگر در جامعه 
متشتت افغانی مان واقف است. او می داند که 
هرگونه بازی سیاسی و یا سهل انگاری در قبال 
انتخابات سال آینده، جز به چالش کشیدن و 
به بحران بردن حکومت او و نظام افغانستان 
ماحصلی نخواهد داشت. او به خوبی می داند 
که شکاف های اجتماعی میان گروه ها و اقشار 
مختلف اجتماعی چنان فعال است که با یک 
پیشین  انتخابات  در  آنچه  مانند  دیگر  جرقه 
شاهد آن بودیم، می توان مشتعل شود و تر و 

خشک را به کام آتش دهد.
حکومت  هم  و  افغانستان  مردم  هم 
توجیه  هیچ  که  می داند  غنی  رییس جمهور 
قابل قبولی برای کم کاری ها و وقت ُکشی ها در 
عرصه اعمال اصالحات و تعدیالت الزم در 
نظام انتخاباتی وجود ندارد. حاال هم که قرار 
به  آغاز  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  است 
کار کند، یاداوری این که هرگونه سهل انگاری 
در روند اصالحات انتخاباتی می تواند کشور 
ضروری  کند،  مواجه  فراگیر  بحرانی  با  را 

است.
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علی پارسا

صبر ما اندازه ایوب نیست!  

حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور، با هیأتی دیروز 
ریاست جمهوری  هرچند سخنگوی  است.  شده  قطر  وارد 
گفته است که آقای اتمر به هدف اشتراک در نشست آیساف 
به قطر رفته است؛ اما احتمال می رود که این سفر به هدِف 
زمینۀ سازی برای گفت وگوهای رو با طالبان در قطر صورت 

گرفته باشد. 
نظر  به  کابل  به  پاکستانی  مقام های  پی هِم  سفرهای  با 
می رسد که گام های تنـدتری در مورد گفت وگوهای صلح 
راستا  این  در  می تواند  قطر  به  اتمر  سفر  می شود.  برداشته 
مذاکراتی  از  بعد  البته  شود.  پنداشته  مقدمه  یک  عنوان  به 
که چینی ها و پاکستانی ها با هم داشتند، توافق هایی به هدِف 
ایجاد زمینه برای گفت وگوها با طالبان فراهم شده و ظاهراً 
پاکستانی ها طالبان را وادار کرده اند که به گفت وگوهای صلح 
خوش بینی نشان دهند؛ اما این که اتمر در قطر چه کاری را در 

این خصوص به پیش می برد، معلوم نیست.
که  وضعیتی  در  آن هم  طالبان  با  گفت وگوهای صلح  بحث 
می رسد،  گوش  به  روز  هر  کشور  در  داعش  رشِد  از  خبر 
زیاد نمی تواند از روزنه های روشن در افغانستان خبر دهد؛ 
زیرا بیـِم آن وجود دارد که در بازی های جدید، بخشی از 
طالبان داعش شوند و بخشی هم به مذاکره حاضر شوند و 
برخی هم طالب باقی نگه داشته شوند. این حالت کشور را 
در وضعیِت موجود حفظ می کند و راه رسیدن به صلح را 

دشوار می سازد.
به نظر می رسد که مقامات دولِت پاکستان به طالبان توصیه 
کرده اند تا به مذاکرۀ مستقیم و رو در رو با دولت وحدت 

ملی بنشینند و صحبت کنند.
در  آن  و  می شود  دیده  هم  دیگری  روشن تِر  روزنۀ  اما 
به وجود  پاکستان  سیاست های  در  تغییری  که  صورتی ست 
برسد  دایمی  ثبات  به  افغانستان  که  بخواهد  و  باشد  آمده 
دیگر  و  برچیند  را  طالبان  دامِن  که  باشد  گرفته  تصمیم  و 
به  خارجی اش  سیاسِت  تطبیق  ابزار  عنوان  به  را  گروه  این 
و  دیدگاه  در  تغییری  هیچ  کنون  تا  متأسفانه  اما  نگیرد.  کار 
موضع گیری های طالبان رونما نشده است. بنابراین تا هنوز 
هیچ گامی برای عملی شدِن روند گفت وگوها برداشته نشده 
و سفر اتمر به قطر نیز شاید آغازی برای حرکت به سوی 
مذاکره باشد. اکنون طبیعی است که اختالف ها، هم در دولت 
وحدت ملی، هم در میان مقام های پاکستانی و هم در میان 
بروز  زمینه سازی ها  و  گفت وگوها  این  نحوۀ  سِر  بر  طالبان 
 کنـد؛ اختالفاتی که می تواند زماِن هر نوع مذاکره و موافقه 

را به تعویق بیـندازد.
از طرف دیگر، سفر اتمر به قطر نشان از آن دارد که دفتر قطر 
به عنوان پایگاه اصلِی پاکستان و طالبان برای گفت وگوهاست 
و آدرس های دیگری در کار نخواهد بود. این نشان می دهد 
که پاکستان دست باالِی خود و طالبان را در این گفت وگوها 
حفظ کرده است. چنان که قباًل رسانه ها گزارش داده بودند 
که مال محمد عمر رهبر طالبان در پیامی اعالم کرده که دفتر 
قطر تنها مرجِع تماس ها و ارتباطات رسمی با طالبان است؛ 
حاال چنان شده و داکتر غنی هم نماینده یی را برای مذاکره 
به آن جا فرستاده است. شکی نیست که پاکستان هم نمایندۀ 
باصالحیِت خود را به قطر می فرستد و امریکایی ها هم در 
خواهند  آن جا  در  را  نماینده هایی  ابتدایی،  حرکت های  این 

داشت.
به هر صورت، این حرکت حاال بیم ها و امیدهایی را به وجود 
میان هر دو  بهار، نشست  ها  آغاز  با  قرار است که  آورده و 
مواجه  جدیدی  خطراِت  با  افغانستان  اما  شود.  آغاز  طرف 
است و تروریسم تهدیدی ست که همکاری های کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت را می طلبد تا شرایط برای صلح، ثبات 
و رفاه هموار شود. ما امیدواری های مان به صلح را در حالی 
افزایش می دهیم که نشانۀ واضحی از دستیابی به آن به چشم 
اما خطِر روزافزوِن داعش محسوس و ملموس  نمی خورد، 
است. تا کنون روزنه های روشن و تاریک، توامان به سوی 
صلح باز شده اند؛ به گونه یی که حتا اگر روند جارِی صلح 
و  بگذارند  زمین  را  خود  تفنگ های  طالبان  و  بدهد  نتیجه 
راه و رسِم صلح پیشه کنند، بازهم نمی توان امید داشت که 
شده  برطرف  همیشه  برای  و خطر  یافته  پایان  کاماًل  جنگ 

روزنه های روشن
 و تاریِک صلح
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زندگی در پایتخت مخوف »داعش«
با  زندگی  از  ناگفته هایی  بیان  به  فعاالن سوری  از  یکی 
خالفت  »پایتخت«  رقه،  شهر  در  داعش  تروریست های 
خودخوانده داعش پرداخت و جزئیاتی جدید از زندگی 
روزمره با وحشی گری های آنها را به تصویر کشیده است.
نیست  اصال سخت  به گزارش شبکه خبری سی.ان.ان، 
که بخواهید وارد والیت رقه سوریه شوید، بلکه به گفته 

یکی از فعاالن سرشناس، مشکل خروج از رقه است.
وی  است.  شمرده  و  آرام  الرقاوی  ابراهیم  ابو  صدای 
داعش  که  می کند  توصیف  را  شهری  داخل  در  زندگی 
مدعی است که پایتخت »خالفت« آنهاست، اما چیزهای 
بسیار  می کند،  بیان  را  جزئیاتشان  وی  که  ترسناکی 
اعدام ها،  هوایی،  حمالت  است؛  وحشتناک  و  دلخراش 

اهدای خون اجباری و ازدواج با تروریست های داعش.
الرقاوی نام واقعی این فعال نیست بلکه هویت ساختگی 
دانشجوی سابق رشته پزشکی است که به تشکیل گروهی 
فعال موسوم به »رقه در سکوت سر بریده می شود« کمک 

کرده و اکنون از اعضای آن است.
از  یکی  اخیراً  داعش  تروریست های  وی،  گفته  طبق 
اعضای گروه را شکنجه و اعدام کرده اند و علنًا اطالع 
مشارکت  گروه  این  در  که  را  دیگری  افراد  که  داده اند 

داشته اند، اعدام خواهند کرد.
مسائل  این  که  گفت  سی ان ان  با  گفت وگو  در  الرقاوی 
باعث نمی شود که وی از به اشتراک گذاشتن چیزهایی 
که دیده است، صرف نظر کند. وی می گوید: من زندگی ام 
ندارم. من هیچ  آینده هم  ندارم.  باخته ام. من مدرسه  را 
نمی خواهم.  شهرم  و  برای خودم  را  این  اما  ندارم  چیز 
نمی خواهم  است.  کرده  کار  این  به  وادار  مرا  شرایط 
مشهور شوم. نمی خواهم کسی بفهمد که من چه کسی 
و  خانواده  شهر،  برای  کار  این  می کنم.  چه  یا  و  هستم 
غیرنظامیان بی گناه است. ما تالشمان را می کنیم و سعی 

می کنیم شهرمان را نجات دهیم.
الرقاوی و سایر فعاالن در رقه تصویر نادر و اجمالی از 
آنچه که در این شهر می گذرد، پیش روی قرار می دهند؛ 
تبدیل دراماتیک شهری که زمانی لیبرال ترین شهر سوریه 
بود. به گفته این فعال سرشناس، طی دو ماه دست کم 40 
اتهام آنها عضویت در ارتش  تن در رقه اعدام شدند و 
قتل سایرین است.  یا  بودن و  آزاد سوریه، همجنس گرا 

فعاالن نیز در این میان هدف گرفته می شوند.
وی افزود: اگر شما فعالی در داخل رقه هستید، این شما 

را تا پای مرگ می برد. شما می توانید یک روز زندگیتان 
را در رقه اینگونه آغاز کنید که برای ارائه شکایتی درباره 
به  نهایتًا  کار  این  و  شوید  دادگاه  راهی  خانه  از  دزدی 

اهدای اجباری خون ختم می شود.
وی تاکید کرد: اگر شما کاری در دادگاه »اسالمی« دارید، 
اهدا  بروید و خون  بیمارستان  به  به شما می گویند  آنها 
کنید و پس از آن برایمان رسید بیاورید و اگر شما این 
کار را انجام ندهید، به شما می گویند که نمی توانند به شما 
کمک کنند. آنها می گویند نمی توانیم به شما کمک کنیم 
زیادی  هوایی  حمالت  بروید.  بیمارستان  به  اینکه  مگر 
وجود دارد و شبه نظامیان مجروح داعش نیز زیاد هستند.

الرقاوی می گوید، برای زنان نیز رقه همانند زندان بزرگی 
نمی توانند  باشد،  سال   45 از  کمتر  آنها  سن  اگر  است. 
فعال  گروه  که  می گوید  وی  اما  شوند.  خارج  شهر  از 
با  شده اند  مجبور  که  داشته اند  مورد   270 از  بیش  وی 

تروریست های داعش ازدواج کنند.
وی گفت: شبه نظامیان داعش شیفته سکس هستند. برخی 
از آنها دو و یا حتی سه زن دارند و حتی با وجود این 
تالش می کنند تا تعدادی »برده« از دختران ایزدی بگیرند.
وقتی داعش به شهر رقه آمد، ساختمان ها را به رنگ سیاه 
درآورد، اما حال الرقاوی می گوید که پوشش های رنگی 

صورتی، سفید، طالیی و سبز نیز در شهر استفاده می شود 
ساختمان ها  می خواهد  داعش  که  می دهد  نشان  این  و 
کمتر هدف حمالت هوایی ائتالف قرار بگیرند. با وجود 
رنگ کردن مجدد ساختمان ها در طیف های روشن، هنوز 
هم ساختمان محل اعدام، شکنجه، سر بریدن و به صلیب 

کشیدن سیاه رنگ است.
میان  بزرگی  دیوار  می گوید:  همچنین  سوری  فعال  این 
غیرنظامیان و شبه نظامیان وجود دارد. درست همانند این 
داشته  رقه وجود  در شهر  متفاوت  زندگی  دو  که  است 
شبه نظامیان  از  برخی  برای  شهر  این  حال  این  با  باشد. 
زیادی  پول  آنها  چراکه  است  بهشت  همانند  خارجی 

دریافت می کنند و خانه ها و ماشین های لوکس دارند.
رقه  آنها،  از  برخی  برای  می گوید،  الرقاوی  حال  این  با 
بهشتی که آنها انتظار داشتند، نبود. شایعاتی وجود دارد 
اینکه شبه نظامیان خارجی ای که تالش می کنند  بر  مبنی 
از شهر فرار کنند، کشته می شوند. الرقاوی گفت: داعش 
فرار  برای  کسی  اگر  و  می گیرد  را  آنها  پاسپورت های 
تالش کند، آنها به سرعت او را می کشند. در واقع مشکل 
این نیست که وارد شهر رقه شوید، بلکه مشکل این است 

که چگونه باید از آن خارج شد.

الوروف:
سازمان ملل مستقل عمل کند

پوتین:

وارد جنگ با اوکراین نمی  شویم
»شاهزاده« ناراضی هند مدتی

 از سیاست کنار می رود
در  روسیه  جمهور  رییس  پوتین  والدیمیر 
تلویزیون دولتی کشورش گفته است که انتظار 
ندارد وارد جنگ با اوکرایین شود. در عین زمان 
خود  اوکرایینی  همتای  پوروشنکو  پترو  به  او 
جزیره  شبه  بازپس گیری  برای  که  داد  هشدار 

کریمیا تالش نکند.
سخنانی  در  پوتین  والدیمیر  جمهور  رییس 
پیش بینی  که  دولتی روسیه گفت  تلویزیون  در 
در  اوکرایین  و  روسیه  میان  جنگی  نمی کند 
بگیرد. او گفت که چنین سناریویی غیرمحمتل 

است و امیدوار است که هرگز اتفاق نیفتد.
پوتین واضح ساخت که نیاز به جلسه دیگری 
اوکرایین  و  آلمان  فرانسه،  کشورهای  سران  با 
گفته  به  زیرا  نیست،  اوکرایین  بحران  مورد  در 
منازعه  حل  برای  مینسک  موافقتنامه  »اگر  او، 
شرق اوکرایین اجرایی گردد، من باور دارم که 

وضعیت به صورت تدریجی عادی می شود.«
او  از  پوتین  اوکرایینی  همتای  پوروشنکو  پترو 
خواسته است که به »روش متمدانه« رفتار کند 
در  دونباس  منطقه  مردم  منافع  و  حقوق  از  و 
میان  بسیاری جنگ ها  کند.  محافظت  اوکرایین 
جانبدار  طلبان  جدایی  و  اوکرایین  سربازان 

روسیه در همین منطقه صورت گرفته است.
اقدام  هرگونه  مورد  در  همچنین  پوتین 
گیری  پس  باز  برای  پوروشنکو  انتقامجویانه 
روسیه  است.  داده  هشدار  کریمیا  جزیره  شبه 
این منطقه را در ماه مارچ گذشته به خود ملحق 
کرد. پورو شنکو کریمیا را منطقه »اشغال شده« 
می خواند، اما پوتین تاکید دارد که الحاق آن به 
روسیه برای حفاظت از روس های ساکن منطقه 

صورت گرفته است.

به  که  است  کرده  متهم  را  پوتین  پوروشنکو 
جریان  در  تا  است  داده  دستور  تیراندازها 
میدان  در  پیش  سال  یک  دقیقًا  اعتراض های 
این  از  که  منازعه ای  کنند.  شلیک  کیف 
به  کشته   5600 از  بیش  اعتراض ها شروع شد 

جا گذاشته است.
پایتخت  مینسک  در  ماه گذشته  جوانب درگیر 
روسیه سفید به یک آتش بس توافق کردند اما 
وجود  پراکنده  درگیری های  هم  آن  وجود  با 
داشته است. هرچند سازمان امنیت و همکاری 
رضایت  و  یافته  کاهش  خشونت های  از  اروپا 
به تبادله زندانیان خبر داده است، اما بن بست 
در خروج سالح های سنگین از منطقه جنگی و 
استراتژیک  منطقه  از  خروج سربازان حکومتی 
اثر فشارهای شورشیان، موثریت  بر  دیبالتسیوه 

این آتش بس را زیر سوال قرار داده است.

امریکا خاورمیانه رابه هرج ومرج کشانده است
که  گفت  امنیت  شورای  نشست  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
امریکا، خاورمیانه را به هرج و مرج کشانده و به ظهور گروه های 
بر جهان سلطه  می کند  که تالش  است چرا  کرده  افراطی کمک 

یابد.
امور  وزیر  الوروف«،  »سرگئی  فرانسه،  خبرگزاری  گزاش  به 
خارجه روسیه در جریان نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل 
درباره حفظ صلح و امنیت بین المللی، به شدت از سیاست های 

واشنگتن انتقاد کرد.
سوریه،  در  امریکا  حمایت  تحت  حمالت  به  اشاره  با  الوروف 
لیبی  به   2011 سال  نظامی  مداخله  و   2003 در  عراق  به  حمله 
گفت که اینها مثال هایی است که نشان می دهد امریکا اصول بنیان 

سازمان ملل را نقض کرده است.
رییس دستگاه دیپلماسی روسیه در جمع 15 کشور عضو شورای 
امنیت تاکید کرد: تمام این اقدامات نتیجه تالش ها برای سلطه بر 
امور جهانی، حکومت بر دیگران در هر نقطه و استفاده یکجانبه از 
نیروی نظامی در راستای حفظ منافع یک نفر انجام می شود. این 
اقدامات خاورمیانه و شمال آفریقا را به سمت بی ثباتی و هرج و 
مرج کشانده و تا حد زیادی زمینه ای فراهم کرده تا افراطگرایان 

رشد کنند.
و  روسیه  که  می شود  مطرح  شرایطی  در  الوروف  اظهارات  این 
امریکا بر سر مسئله سوریه به شدت اختالف نظر دارند و مسکو 
مواضع  علیه  امریکا  هوایی  حمالت  با  اسد  بشار  از  حمایت  با 
در  الوروف  اگرچه  می کند.  مخالفت  داعش  تروریستی  گروه 
اما از  ایاالت متحده امریکا اشاره نکرد  نام  سخنانش مستقیما به 

لحن سخنانش مشخص بود که روی سخنان وی به امریکاست.
وزیر خارجه روسیه همچنین درباره »روش های ناخوشایند« مورد 
استفاده امریکا که از جمله شامل »تغییر رژیم« و »حمایت آشکار 
از کودتای مغایر قانون اساسی در اوکراین« می شود، سخن گفت. 
روسیه مکررا امریکا و متحدان غربی اش را متهم می کند که عزل 
برنامه ریزی  را  اوکراین  سابق  رییس جمهور  یانوکوویچ،  ویکتور 
شرق  و  کریمه  در  جدایی خواهانه  تحرکات  امر  همین  و  کرده 

اوکراین را منجر شد.
تایید«  »ماشین  عنوان  به  امنیت  شورای  از  که  گفت  الوروف 
تصمیمات اتخاذ شده در واشنگتن استفاده می شود و یا به صورت 
کلی به حاشیه رانده و نقش اصلی آن برای حفظ صلح و امنیت 

نادیده گرفته می شود.
وی افزود: آیا ما می خواهیم که شورای امنیت را به عنوان ابزاری 
را  آن  آماده ایم  اینکه  یا  و  ببینیم  امنیت  و  صلح  برقراری  برای 
ملل  سازمان  کنیم؟  تبدیل  سیاسی  تبلیغات  رویارویی  صحنه  به 
می تواند در حل اختالفات بین المللی موثر باشد اما این به شرطی 
محقق می شود که برخی از اعضا از آن برای سلطه بر امور جهانی 
استفاده نکنند. ما شاهد چنین اقداماتی از جمله در زمان بمباران 

صربستان، جنگ در عراق و هرج و مرج در لیبی بودیم.
الوروف در آستانه هفتادمین سالروز تشکیل سازمان ملل، از این 
نهاد بین المللی خواست تا به صورت مستقل عمل کرده و رهبری 
موثری در تصمیم گیری های جهانی داشته باشد؛ حتی اگر برخی 

از اعضا برای تحریف عملکرد آن تالش می کنند.
الوروف در ادامه برخی از تحوالت تاریخی را نام برد که به نوعی 
نقض منشور سازمان ملل بوده و انگیزه آنها سلطه بر امور جهانی 

بوده است.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: کافی است که بمباران صربستان، 
اساس و نقض حکم شورای  بی پایه و  بهانه  اشغال عراق تحت 
امنیت درباره لیبی نگاهی بیندازیم. روش های ناخوشایند از جمله 
تفکرات  تحمیل  و  آنها  به  تصمیم ها  تحمیل  دولت ها،  بر  فشار 
اقتصادی و سیاسی غیرقابل قبول است. چنین رویکردهایی اصال 
با اصول سازمان ملل تطابق ندارد و تنها هدف آن تحمیل اقتدار 
سیاسی و اقتصادی است. در نتیجه آنهایی که تمایلی به تبعیت از 
اعمال می شود.  تغییر رژیم  ندارند، عملیات های  آنها  تکنیک های 
قانون اساسی  از کودتای ضد  بارز آن حمایت  از مثال های  یکی 

در اوکراین است.
در  ملل  سازمان  در  امریکا  سفیر  پاور«،  »سامانتا  دیگر  سوی  از 
انتقاد  از سیاست های کرملین  به سخنان الوروف شدیدا  واکنش 
دولت  علیه  امنیت  اقدام شورای  از  مانع  که مسکو  و گفت  کرد 
سوریه می شود و همینطور آموزش، تسلیح و اعزام نیرو را برای 

جدایی طلبان اوکراین ادامه می دهد.
امنیت  شورای  نشست  جریان  در  امریکا  و  روسیه  اتهام زنی های 

مطرح شد که به درخواست چین برگزار شده بود.

رائول گاندی،  رهبر حزب کنگره هند برای تمرکز بر امور 
حزبی، از پارلمان غایب شده؛ این امر گمانه زنی ها درباره 

اعمال تغییرات و احیای حزب را افزایش داده است.
گاندی، چهارمین  رائول  رویترز،  به گزارش خبرگزاری 
را  هند  کنگره  حزب  است،  نهرو  گاندی  خاندان  نسل 
و  کرده  رهبری  انتخاباتی  شکست های  از  شماری  در 
نیز با شکست حزبش  انتخابات سال گذشته  در جریان 
وزیری  نخست  پست  به  مودی  نارندرا  که  شد  موجب 
برسد. گاندی 44 ساله »به گفته یکی از مقام های حزب 

به »زمان برای تفکر« نیاز دارد.
وی افزود: رائول گاندی می خواهد که مدتی استراحت 
کند. وی می خواهد نقش خود وآینده حزب را ارزیابی 

کند.
در همین حال سونیا گاندی، مادر رائول نیز در مصاحبه ای 
تلویزیونی گفت که پسرش مدتی از کار فاصله می گیرد.

پارلمانی  انتخابات  در  سنگین  شکست  از  پس  رائول 
2014 وعده داد که تغییرات چشمگیری انجام دهد اما به 

وعده های خود عمل نکرد.
انتخابات مجلس  حزب کنگره هند همچنین در جریان 
دهلی نو متحمل شکست شد و یک حزب دو ساله به 
قدرت رسید. برخی از رهبران معتقدند که رائول گاندی 
از سایه بیرون آمده و رسما مسئولیت کنگره را از مادرش 
تحویل گرفته است. با این حال برخی می گویند که وی 

همچنان از مقام های حزبی خود کناره گیری می کند.
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سنگینی  ضربت  اجتهاد،  باب  بودن  بسته 
به  اعتقاد  با  زیرا  آورد،  وارد  مسلمانان  بر 
بسته بودِن باب اجتهاد هیچ کسی به خود 
حق نمی داد تا به تفکر و نواندیشی بپردازد. 
اجتهاد  باِب  در  شیعیان  میان  در  آن چه 
مسایل  فروعاِت  در  نوآوری  دارد،  وجود 
است که نمی تواند به پرسش های عمده و 
به  بنابراین  کند.  ارایه  پاسخ  امروزی  کالِن 
منظور حل مسایل، به ظاهِر نصوِص قرآن 
و سنت مراجعه صورت می گرفت و یا از 
آرای فقهای پیشین استمداد جسته می شد، 
که در اصل، مسایِل کنونی، در عهِد آن ها 
مسأله نبود، لذا رجوع به آن ها بی پایه بوده 
علمای  پاسخ های  صورت،  بدین  است. 
ارایۀ  به جای  اجتماعی  مصلحاِن  و  دینی 
راه حل، توجیه و به گونه یی فرار از مسأله 
بود، بدین شرح که وقتی با مسألۀ تازه یی 
را  زیر  مواضِع  از  یکی  می شدند،  روبه رو 

اتخاذ می کردند:
و  قرآن  در  قباًل  مسأله  این   .1
حدیث آمده است، غربی ها آن را از قرآن 
برکات،  و  خوبی ها  همۀ  منشای  گرفته اند. 

قرآن است.
پیش  قرن ها  اسالمی،  تمدن  در   .2
امثاِل این مسأله وجود داشت، لذا امتیازِ آن 

بنابراین  برمی گردد،  مسلمان  دانشمنداِن  به 
غربی ها چیز تازه یی نیاورده اند.

ما همه چیز را در قرآن داریم، اما   .3
به دلیل این که مسلمانان به درستی پابندی به 
اسالم و قرآن ندارند و در قرآن غور و تدبر 

نمی کنند، از کاروان عقب مانده اند.
این مسأله چندان اهمیت ندارد!   .4
وجود  برکتی  و  خیر  مورد  این  در  اگر 
آن  به  همه  از  بیشتر  مسلمانان  می داشت، 
دسترسی می یافتند و خداوند مسلمانان را 

از آن محروم نمی کرد.
دنیا بهره و نصیِب “کفار” است   .5
و خداوند این دانش های شیطانی را به آن ها 
داده و آخرت را که سرای خیر است، بهرۀ 
مسلمانان کرده است، از این رو جایی برای 
)منصور،  ندارد.  وجود  نگرانی  و  تشویش 

)130-131 :1392
اندیشۀ  فقدان  این که؛  است  مسلم  آن چه 
و  مستقل  نظریۀ  یک  عنواِن  به  سیاسی 
هنوز  تا  مسلمانان  میان  در  آزموده شده، 
صدها  می آزارد.  به شدت  را  اسالم  جهاِن 
آسیا،  جنوب شرق  در  مسلمان  میلیون 
اسالم را در حد مسایل عبادی، دستورهای 
می بندند.  به کار  خانواده گی  و  اخالقی 
آسیای  در  دیگر  مسلماِن  میلیون ها  برای 
هویِت  یک  تنها  اسالم  غرب،  و  مرکزی 
اسالم  عربی  کشورهای  است.  فرهنگی 
مدد  به  و  درآمیخته  بومی  سنت های  با  را 
ذخایر عظیم نفتی، خود را داعیه دار اسالم 
می خوانند. اما کسانی هم در سرزمین های 
اسالمی وجود دارند که از وضعیِت موجود 
مطلوب  وضعیت  برای  و  ناراضی اند 
در  شماری  پرداخته اند.  نظریه سازی  به 
هم  شماری  و  ساخته اند  الگوهایی  عمل 
که  داشته اند،  ارایه  نظری  چهارچوب های 

می سزد به آن ها اشاره شود. عمده تریِن این 
اشخاص و نهادها عبارت اند از:

امام خمینی  .1
یوسف قرضاوی  .2

راشد غنوشی  .3
حزب عدالت و توسعۀ ترکیه  .4

القاعده.  .5

امام خمینی )1368-1281 هـ خ(
سید روح اهلل مصطفوی در شهرستان خمین 

شد.  متولد  ایران  مرکزِی  استان  توابِع  از 
پنج ماهه بود که پدرش درگذشت. او در 19 
رفت  قم  به  تحصیل  ادامۀ  غرض  ساله گی 

و دروِس خویش را به پایۀ اکمال رسانید.
مبارزه طلبی  روحیۀ  کودکی  از  خمینی 
داشت و هرچه بزرگ تر  شد، دامنۀ مبارزاِت 
عنوان  به  این که  تا  گردید،  گسترده تر  او 
شاه  مخالِف  سرشناِس  چهرهای  از  یکی 
شناخته شد. بر اثر همین مخالفت ها بود که 
به مدِت کوتاهی به زندان رفت و در سال 
1343 به ترکیه تبعید شد. از آن جا به عراق 
رفت و چند ماه اخیر از دوراِن چهارده سالۀ 

تبعیدش را نیز در پاریس سپری کرد.
در سال 1357 به ایران بازگشت و رهبرِی 
انقالب را در آن کشور از نزدیک به عهده 
خمینی،  روح اهلل  سید  این رو  از  گرفت. 
مشهور به امام خمینی، مؤسس و بنیان گذارِ 
انقالب اسالمِی ایران شناخته شده است. او 
سرانجام در عمر 87 ساله گی وفات یافت. 
فقیه”  “والیت  خمینی،  امام  سیاسِی  رسالۀ 

نام دارد.

اندیشة سیاسی
خمینی رهبر انقالب اسالمی ایران، از زمرۀ 
امامیه  مذهِب  پیرو  و  سنتی  بارزِ  علمای 
است؛ لذا نظریۀ سیاسِی وی در چهارچوِب 

فقه امامیه تنظیم و تدوین شده است.
منصوص  امِر  یک  امامت  امامیه،  نظر  از 
است؛ پیامبر جانشیِن خویش را تعیین کرده 
و هر امام در حیات خویش، جانشیِن خود 
را مشخص کرده است. شمار این امام ها که 
از علی آغاز و به امام مهدی پایان می پذیرد، 
به 12 تن می رسد. از دید امامیه، امام دارای 
عصمت و مشروعیِت خدایی است؛ بدین 
معنی که اگر کسی او را به پیشوایی بپذیرد 

یا نپذیرد، در هر حالتی، امام است.
دربارۀ  اسالمی”  “حکومت  در  خمینی 

جایگاه رفیع و بلنِد امام چنین می نویسد:
که  است  هم  معنوی  مقامات  امام  “برای 
مقام،  از وظیفۀ حکومت است. و آن  جدا 
خالفت کلِی الهی است که گاهی در لسان 
خالفتی  است؛  شده  یاد  علیهم السالم  ائمه 
در  ذرات  آن  موجِب  به  که  تکوینی  است 
ضروریات  از  خاضع اند.  امر  ولی  برابر 
مقامات  به  کسی  که  ماست  مذهِب 
مقرب  ملک  حتا  نمی رسد،  ائمه  معنوی 
ائمه،  و  اکرم  رسول  اصوالً  مرسل.  نبی  و 
عالم،  این  از  قبل  داریم،  که  روایاتی  طبق 
انعقاد  انواری بوده اند در ظل عرش، و در 
نطفه و طینت، از بقیۀ مردم امتیاز داشته اند 
ماشاءاهلل، چنان که در  الی  دارند  مقاماتی  و 
روایات معراج، جبرییل عرض می کند: “لو 
دنوت انمله الحترقت” هرگاه کمی نزدیکتر 
“ان  فرمایش  این  با  بودم.  می شدم سوخته 
لنا مع اهلل حاالت الیسمع ملک مقرب وال 
نبی مرسل” ما با خدا حاالتی داریم که نه 
فرشتۀ مقرب آن را می تواند داشته باشد و 
ماست  اصوِل  جزِو  این  مرسل.  پیامبر  نه 
که ائمه چنین مقاماتی دارند، قبل از آن که 
موضوع حکومت در میان باشد”. )خمینی، 

 )67-68 :1360

معصومه اسدی
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.
زیادی  رابطۀ  تعادل درونی،  آوردن  به دست  کنید.  کنترل  را  عصبانیت تان 
بازدارنده است که حاالت  دارد. عصبانیت، یک حس  با کنترل عصبانیت 
تبدیل  با  زمان  مرور  به  و  می شود  موجب  را  مالحظه یی  قابل  جسمانی 
شدن به یک مشکل بزرگ، باعث پنهان شدِن مشکل اصلی می شود. پس 
سعی کنید عصبانیت های بی دلیِل خود را کنترل کنید و خشم خود را بر 
سر همکار یا موقعیتی خالی نکنید، چرا که هم آرامش را از خود و هم از 

دیگران سلب می کنید.
زمان را کنترل کنید. نداشتن کنترل و اولویت بندی کارها، یکی از شایع ترین 
علِل استرس است. بهترین راه انجام این کار، داشتن یک دفترچۀ یادداشِت 
روزانه با جزییات کافی است. به این ترتیب، استرس روزانۀتان کم می شود 

و آرامش بیشتری خواهید داشت.
وقتی مشغول کار هستید، به بدن خود استراحت دهید. تا جایی که امکان 
دارد از کشیده گی عضالت جلوگیری کنید و از آثار مخربی که استرس بر 
جسم تان دارد، کم کنید. دقت کنید وقتی شما تحت استرس هستید، تمام 

عضله های بدن تان سفت می شود و حالت طبیعی آن تغییر می کند.
»نه« گفتن را از یاد نبرید 

موفقیت شما در انجام کارِ هوشمندانه تر به کارهایی بسته گی دارد که نباید 
انجام دهید. در انتخاب چه گونه گی و زماِن »نه« گفتن مهارت کسب کنید. 
در این صورت مطمینًا نیمی از نبرد را برنده شده اید. متأسفانه بسیاری از 
ما نمی دانیم چه گونه یک درخواست را به خصوص در محیط کار رد کنیم، 
با کمک کردن  ما  کنیم.  استفاده  بیشتر  آن  از وقت  در حالی که می توانیم 
به دیگران مخالف نیستیم؛ چیزی که مهم است این که ما »بله« می گوییم 
به  کنید  است. پس عادت  »نه« گفتن  در  ما  منفعت  که می دانیم  در حالی 
صورت مؤدبانه و به طور مستقیم، درخواست هایی را که به نفع شما نیست 

و آرامش تان را می گیرد، رد کنید و به آن نپردازید.
به این توصیه ها توجه کنید

زیاد  ارتباط  نکنید.  برقرار  ارتباط  حد  از  بیش  کنید  سعی  کار  محیط  در 
به خصوص زیاد حرف زدن موجب گیج شدن و به دنبال آن، عدم کارایی تان 
می شود. همچنین حرف زدِن زیاد خسته کننده است. به قول جیمز راسل 
الول شاعر، به طور کلی اشخاصی که چیزی برای گفتن ندارند، بیشترین 

وقِت خود را به صحبت کردن اختصاص می دهند.
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بخش دوم

چه گونه آرامِش خود را
 در محیط کار حفظ کنیـم؟

بخش سی وشـشم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفيظ منصور



عبدالبشیر فکرت بخشی

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

آوردگاه نبرد برآمده است.
به    را  خودش  حرکِت  و  دارد  خیره   کننده   یی  آیندۀ  بشر، 
برای  راهی  اما  می   بیند،  به وضوح  هالکت  پرتگاه   سوی 
رهایی ندارد. در این میان، اکتشافاِت فزایندۀ علمی نیز مایۀ 
نجاِت وی نیست و به چرایی زنده   گی او پاسخ نمی   دهد. با 
این حساب،  بازگشتگاهی وجود ندارد و جغرافیای امنی جز 
دست    به داماِن دین شدن نیست. دین به پرسش   های بنیادین 
بشر پاسخ می دهد و با معنادارکردِن زنده   گی انسان، معجزه  

 یی می   آفریند که در تواِن فلسفه و علم نیست. 
گریبان  به  دست  هولناکی  خودفراموشی  با  امروز  انسان 
است و علی   رغِم تسلِط خودش بر طبیعت، تسلطش را بر 
خویشتن از دست می   دهد و با هرگامی در راستای جهان  

 آگاه   ترشدن، خودآگاهی بیشتری از دستش 
می   رود. انسان روزگارِ ما با خودش نرد می  
 بازد و به تعبیر قرآن    کریم ﴿َوَما َيَْدُعوَن ِإلَّ 
را  جز خودش  َيْشُعرُوَن﴾]بقره:٩[  َوَما  أَنُفَسُهْم 
بی   اوج  نمایان   گر  این  و  نمی   دهد  فریب 
بی   کمین   های  با  انسان  اوست.   شعوری 
در  شیطان  یک سو  است.  روبه رو   شماری 
کمین نشسته است و در سوی دیگر، نفس، 
تاریخ، محیط، سنت   ها، داوری   های پیشین، 
وی   ،... و  احساسات  عواطف،  گرایش   ها، 
درهم   تنیده  از حصارهای  چنبره   یی  در  را 
آن  از  عبور  که  است  وانهاده  رهانشدنی  و 
ذاتِی  محدودیِت  نوع  از  محدویت   هایی  با 

انسان مواجه است.
انسان و اژدها

بیگانه   گر،  وحشت   آفرین،  امروز  تمدن 
عاطفه   سودمحور،  دنیایی،  سرگرمی   زا، 
انسان  است.  ویران   گر  و  بی   رحم   ستیز، 
در حصارهای تمدنی آفریدۀ خودش نفس 
می   کشد و عنکبوت   وار در جال   های تنیدۀ 
امروز  انسان  است.  مانده  محصور  خودش 
همان پلگمالون - که عاشِق مجسمۀ دست  
 ساخته خودش شده بود - است که مسحور 
صنعت   و  است  شده  خودش  دستینه   های 
نیز  را  خودش  وی،  غیرمنتظرۀ   گری   های 
انسان  است.  کرده  حیرت   زده  و  برآشفته 
افسون شده   یی  مارگیر  همان  باید  را  امروز 
دانست که اژدهای فسردۀ نفس را در گرمای 
رفتِن  با  و  است  کشیده  نفس  خورشید 

اخالط سرد آن، و به جنبش درآمدِن اژدهایی که مرده   اش 
پنداشته بود، حیرت   زده می   شود، و از این   که چه فتنه   یی 
را بیدار کرده است، در شگفت می   ماند و جان در کار زنده  
 کردِن اژدهایی می   دارد که پیش از همه خودش را می   بلعد.

و اژدها کز زمهریر افسرده بود
زیر صدگونه پالس و پرده بود
بسته   بودش با رسن   های غلیظ
احتیاطی کرده بودش آن حفیظ

در درنِگ انتظار و اتفاق
تافت بر آن مار خورشید عراق

آفتاب گرم سیرش گرم کرد
رفت از اعضای او اخالِط سرد

مرده بود و زنده گشت او از شگفت
اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
خلق را از جنبِش آن مرده   مار

گشت   شان آن یک تحیر صدهزار
با تحیّر نعره   ها انگیختند

جمله   گان از جنبشش بگریختند
می   ُسُکست او بند زآن بانگ بلند
هر طرف می   رفت چاقاچاق بند

بندها بگسست و بیرون شد ز زیر
اژدهایی زشت و غّران همچو شیر
در هزیمت بس خالیق کشته شد
از فتاده کشته   گان صد پشته شد

مارگیر از ترس برجا خشک گشت
که چه آوردم من از ُکهسار و دشت

گرگ را بیدار کرد آن کور میش
رفت نادان سوی عزراییل خویش

سپس مولوی نتیجه   گیری زیبایی دارد و آن این   که:
نفست اژدرهاست او کی مرده است؟

از غِم بی   آلتی افسرده است
کرمک است این اژدها از دست فقر

پشه   یی گردد ز مال و جاه، صقر
اژدها را دار در برِف فراق

هین مکش او را به خورشیِد عراق
تا فسرده می   بود آن اژدهات
لقمۀ اویی چو او یابد نجات

مات کن او را و ایمن شو ز مات
رحم کم کن نیست او زاهل َصالت 

مولوی عجب صحنه   ای می   آفریند که در آن همه   چیز به 
خوبی و به    زیبایی تعریف شده است. این داستان مولوی 
را باید تجسِم عینی و ذهنی انسان هم   روزگار ما به   شمار 
آوریم؛ انسانی که برای دیگران نمایش برپا می   دارد و شگفتی 
می   آفریند، اما از این   که خودش نیز بخشی از نمایش و این 

شگفتی است، خبری ندارد.
مثنوی معنوی، دفتر سوم، ص345

ما و غفلت   ورزی
یکی از اندیشمندان اسالمی گفته بود اگر پرده   های غفلت 
دریده شود، دیگر زنده   گی متوقف خواهد شد. بدون تردید، 
غفلت   ورزی روحی است که بدنۀ زنده   گی ما را پای تا سر 
این  به  تیزبین و ژرف   نگر  نگاه   های  پوشانده است و جز 
حقیقت راه نمی   برد. قرآن    کریم غفلت   ورزی بشر را جز با 
برپایی رستاخیز و تعبیرشدِن خواب زنده   گی انسان برطرف  

 شدنی نمی-داند. چنان   که آمده است:
َلَنا َقْد  َرَب اْلَوْعُد اْلَقُّ َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفرُوا َيا َويـْ تـَ ﴿وَاقـْ

َذا َبْل ُكنَّا َظاِلِمنَي﴾ ]انبیاء:٩٧[  ُكنَّا ِف َغْفَلٍة مِّْن هَٰ
هنگام چشم   آن  در  می شود؛  نزدیک  حّق  وعدۀ  و  ترجمه: 
 های کافران از وحشت از حرکت بازمی ماند؛ می گویند: )ای 
وای بر ما که از این جریان( در غفلت بودیم؛ بلکه ما ستمکار 

بودیم.
زنده   گی ما با غفلت عجین شده است. غفلت را در خمیرۀ 
اولی حیاِت بشر نهاده اند و از »من« و »ما«ی فردی و جمعی 
اجتناب   ناپذیر  وجۀ  باید  را  غفلت  نمی   پذیرد.  تفکیک  ما 
حیات بشری به حساب آورد که جز با تفطن، درون   بینی، 
در حضور  ما  نمی   شود.  دست   یاب  خوداندیشی  و  مداقّه 
غفلت نفس می   کشیم و زیستِن ما همان غفلت   ورزی   های 

بی   وقفۀ وجودی ماست.
فلسفه،  عرفان،  دین،  که  گفت  می   توان  کلی  نگاه  یک  در 
و  ساختن  برای  و  است  انسان  خدمِت  در  همه   ،... و  هنر 
در  است. همه   چیز  یافته  انسان ظهور و وجود  شناختاندِن 
کمینگاه انسان نشسته است؛ یکی در کمیِن تذکر از فراموش  
او دامی و  انسان، و دیگری برای بی   خویشتنی   های   گری 
دانه   یی نهاده است تا او را از او سلب کند و روِح درونش را 
به آفاِق جهان ببرد و در قندیل   های درخشندۀ سپهر بیاویزد. 
یکی »سر در گریبان    بودن«م را می   خواهد و خود در خود 
فرو رفتنم را؛ اما دیگری مرا از »من« می   گیرد و نگاه   های 
هوشم را از »من« به »او« برمی   آورد و روحم را از در خود 
فرو رفتن به در ناخود فرا رفتن سوق می   دهد و احساِس بی  

 خویشتنی و غربت   زده   گی   ها شکل می   یابد. 
قرآن    کریم در جای دیگری آورده است:

َغْفَلٍة مِّْن  ْفٍس مََّعَها َساِئٌق َوَشِهیٌد﴿٢١﴾ لََّقْد ُكنَت ِف  نـَ َوَجاَءْت ُكلُّ 
ْوَم َحِديٌد﴿٢١﴾ ]ق:٢٢-٢١[  َبَصرَُك اْلیـَ َذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاَءَك فـَ هَٰ
 ترجمه: هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی   که همراه 
او حرکت   دهنده و گواهی است. به او خطاب می شود: تو از 
این صحنه غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم، و 

امروز چشمت کاماًل تیزبین است.
کنار  از  بی   اعتنا گذشتن  زنده   گی همان غفلت   ورزیدن و 
واقعیت   های بالفعل و بالقوه است. واقعیت   هایی که از آن 
چشم   بسته و ناآگاهانه می   گذریم، واقع   شده و واقع   شدنی 
اند؛  اما ادراک واقع   شده   گی و واقع   شدنی   بودِن این واقعیت  
کسی  هر  در  که  دارد  نیاز  الزم  بصیرِت  و  درون   بینی   ها 

نیست؛ همان   گونه   یی    که زیبایی   های طبیعت را بی   دیده  
کیستی،  چونان  واقعیت   هایی  دید،  نمی   توان  تیزبین   گاِن 
کجایی، چه   زمانی و چه   کسی را جز با مشاهدۀ عقل و قلب 

نمی   شود تشخیص داد. 
زنده   گی را مساوِق بودن  در - غفلت  قرآن    کریم ظاهراً 
می   خواند، و پرده   یی که دیده   گاِن بسیاری را پوشیده است 
و جز برای انسان   های انگشت   شماری قابل رویت نیست. 
از واقعیِت مرگ،  آیۀ فوق نشان می   دهد که غفلت   ورزی 
پیامدهای غیرقابل جبرانی در پی دارد که در بعدی   ها تالفی 
َذا« نشان می   دهد  نخواهد شد. عبارِت » لََّقْد ُكنَت ِف َغْفَلٍة مِّْن هَٰ
ـ  نیست  آخرت  مسألۀ  تنها  انسان  غفلت   ورزی  متعلِق  که 
هرچند مشارالیه اسم اشارۀ »هذا« همان صحنه   یی است که 
شخص با چشم و سر مشاهده می   کندـ  و حقایق دیگری نیز 
ـ افزون بر مسألۀ آخرت ـ وجود دارد که نباید از آن اغفال 

ورزید و بر آن پشت کرد.
پرده   های  دریده   شدِن  با  این   که،  دیگر  تأمل  درخورِ  نکتۀ 
غفلت چنان   که قرآن    کریم از آن تذکار می   دهد: » َفَکَشْفنَا 
ایمانی  شناخِت  دیگر  َحِدیٌد«  الْیَْوَم  َفبََصُرَک  ِغَطاَءَک  َعنَک 
و  می   شود  تبدیل  و حسی  عینی  شناختی  به  متافیزیکی  و 
ـ  آن  کم   بین   کنندۀ  عایق   های  که  دیده   گانی  با  شخص، 
همان عطاء یا پرده ـ برطرف شده است، حقایِق رستاخیز را 
به   وضوح می   بیند و باورهای دینی این   جهانی با اکتشافاِت 
عینی آن   جهانی جای   گزین می   گردد، و آن چه را که شخص 
دینی  باورهای  و  غیبی  اموراِت  منزلۀ  به  دنیا  زنده   گی  در 
پذیرفته بود، در رستاخیز تجسِم عینی می   یابد و به    تجربۀ 

حسی درمی   آید.
حقایق سرایی است آراسته
هوا و هوس گردِ برخاسته

نبینی که جایی که برخاست گرد
نبیند نظر گرچه بیناست مرد 

درِک یک   چنین حقایقی که به زواِل غفلِت انسان می   انجامد، 
تعاملی دوجانبه میان بینایی و حقیقت است، چه در صورِت 
عدمِ وقوِع رستاخیز، مجالی برای دیدن آن فراهم نیست - 
نمی   توان حقایق ناواقع   شده را دید ولو بینایی    ما چندین 
برابر افزایش یافته باشد مگر این   که چشمان بصیرت انسان 
کند  مشاهده  بتواند  را  آینده  و  رفته  حقایق  و  یابد  بینایی 
-  هرچند ظاهِر آیۀ کریمه نشان می   دهد که سبِب رویِت 
حقیقِت رستاخیز و حسابرسی اعمال، همان دریده   شدن و 
َفبََصُرَک   « از عبارِت  امر  این  بینایی است و  بی   پرده   شدن 

الْیَْوَم َحِدیٌد« به   روشنی دانسته می   شود.
نازک   ترین و حساس   ترین  از  بینایی بشر را یکی  دستگاه 
جوارح انسان گفته اند که با اندک صدمه   یی آسیب می   بیند و 
هیچ-نوع مقاومتی را در برابِر اشیای سخت برنمی   تابد. نکتۀ 
جالب این   که، قرآن    کریم با تعبیر رسایی همچون »َفبََصُرَک 
الْیَْوَم َحِدیٌد«، نشان می   دهد که مشاهدۀ واقعه   های قیامت، 
چشمان  اگر ترکیب مزبور را تشبیه بلیغ بیانگاریم - تیز و 
سختی مانند آهن می   طلبد تا مقاومتش را در برابر محرک  

 های خارجی از دست ندهد و همچون آهن استوار بماند.
در این میان، برخی تفاسیر، از آن جمله تفسیر طبری نگاهی 
پردۀ  دارد و دورکردِن  به مسأله  واقع   گرایانه  یا  ریالیستیک 
غفلت را از انسان، همان تجلی حقیقِت آخرت و ظهوریافته  
 گی آن می   داند که با آن حقیقِت رستاخیز برای انسان مرئی و 
قابِل دید می   شود . اما ظاهراً آیۀ فوق بر تیزبین   شدِن بینایی 
انسان اشاره دارد و نمی   توان تیزبین   ترشدِن دیده   گان را در 
مشاهدۀ حقیقت نادیده گرفت، کما این   که ظاهر آیه نیز بر 

آن اشاره دارد.
 بوستان سعدی، 

  طبری، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب اآلملی: 
تحقیق:  القرآن،  تأویل  فی  البیان  جامع  2000م،  ه-   1420
الطبعۀ األولی )مؤسسۀ  احمد محمد شاکر، ج22، ص350، 

الرسالۀ(

به هر روی، این   که مخاطب قرآن    کریم کیست، اختالِف نظر 
است. برخی   ها روی سخِن قرآن را متوجه غیرمسلمان می-
دانند؛ برخی دیگر، پیامبر اکرم )ص( را مخاطب آن گفته اند؛ 
همچنان برخی دانشمندان مخاطِب آن را عام دانسته، انس و 
جن را مشموِل آن قرار داده اند . مقدارِ موردِ اتفاق این است 
انسانی منظور  انسان است، خواه فردِ  آیۀ فوق  که مخاطِب 
باشد و یا نوع انسان   ها؛ به هر روی، پرده   های غفلِت انسان  
 ها تا آن   که آخرت برپا نشود، دریده نخواهد شد و به تعبیر 
مولوی: هوشیاری الزمۀ جهاِن دیگر است و غفلت   ورزی 

ویژۀ حیاِت این   جهانی.
این آیۀ کریمه نشان می   دهد که تا تحقق آخرت، انسان از 
آخرت غافل است و چون رستاخیز تحقق یافت، پرده   ها از 

دیده گان برداشته می   شود و چشم   ها تیزبین می   شوند. 
 

و  غرور  برابِر  در  افسون   شده   گی  دنیا،  برای  تالش   گری 
شهوت      پرستی، ضرورتًا قلب   ها را از یادآوری مرگ غافل 
می   سازد و هرازگاهی   هم که مرگ را به   یاد آورد، از آن می  
در  خداوند  که  است  گروه  همین  می   ورزد.  نفرت  و   رمد 

موردشان گفته است:
﴿ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَلِقیُكْم ُثَّ تـُرَدُّوَن ِإَلٰ َعاِلِ اْلَغْیِب 

ْعَمُلوَن﴾ ]مجعه:٨[  َنبُِّئُكم ِبَا ُكنُتْم تـَ یـُ َهاَدِة فـَ وَالشَّ
سرانجام  می کنید،  فرار  آن  از  که  مرگی  این  »بگو:  ترجمه: 
با شما مالقات خواهد کرد؛ سپس به سوی کسی که دانای 
پنهان و آشکار است، بازگردانده می شوید؛ آن گاه شما را از 

آن چه انجام می دادید خبر می دهد!« 
به  نوع روی   کرد  با سه  را  امام غزالی رحمه   اهلل سه گروه 
مرگ نام می   برد. گروه نخست همان   هایی ست 
که قرآن از آن   ها یاد کرده است و غزالی آن   ها 
را منهمک   ها یا کوشنده   گان در کارِ دنیا معرفی 
می   کند. در این میان، گروۀ دوم کسانی اند که 
از کرده   های ناشایسِت خویش باز می   گردند 
ایشان  به  بازگشت  فرصِت  این   که مرگ  از  و 
ندهد، هراس   ناک اند. غزالی از آن   ها به توبه  
 کاراِن مبتدی یاد کرده است. گروه سومی همان 
عارفاِن دلباخته    و وصل   جوینده اند که هرگز 
میعادِ مالقاِت خدا را فراموش نمی   کنند و مرگ 
را پیوستن به جوارِ رحمت خداوند می   بینند .

 
فراموش گری و ما

و  فراموش   گر است  به   صورت طبیعی  انسان 
چیزهایی را هرازگاهی از یاد می برد. گاه متعلق 
فراموش گری انسان خدا است گاهی طبیعت و 
زمانی هم خود انسان؛ این فراموش   گری امری 
مستمر و همیشه گی نیست و انسان پیوسته از 
یاد نمی   برد، بلکه فراموش   گری هرازگاهی سر 
می   کشد و انسان را در پرده   های ضخیم غفلت 

و نسیان درهم می   تند.
فراموش   شدۀ بشر  باید دردِ  را  فراموش   گری 
امروز به حساب آورد چنان   که چیره   گی آن بر 
ما گاه در حدی ست که فراموش می   کنیم که 
خود و خدا را فراموش کرده ایم و این ضخیم  
 ترین پردۀ غفلتی است که ذهن و ضمیر ما را 

می   پوشاند.
صبحگاه امروز آیه   هایی از سورۀ کهف را می  
 خواندم که آیاتی نگاهم را به خودش جلب کرد و ذهنم را 
رَّبََّك  ﴿وَاْذُكر  آیۀ  آن   جمله  از  داشت.  معطوف  به    خودش 
جامعه   در  الیناسیون  مباحث  تا  مرا   ]24 َنِسیَت﴾]کهف:  ِإَذا 

 شناسی و روان شناسی 
همان اثر، ص351

غزالی، ابوحامد: ب ت، إحیاء علوم الدین، ج4، ص343، ب 
ط ) مصر: قاهره- کریاظه فوترا(

رهنمون شد و با درک تالزم خودفراموشی و خدافراموشی، 
به یکی از طبیعی   ترین ویژه   گی   های انسان ره بردم که همان 

فراموش   گری ست.
فراموش  هرازگاهی  انسان   ها  که  می   دهد  نشان  مزبور  آیۀ 
می   کنند و پیامبران الهی نیز کاری جز به   یادآوردِن فراموش  
 کاری انسان برای انسان ندارند. فراموش   گری امری طبیعی 
و دارای پیامدهای گونه   گون است. فراموش   گری باعث می  
 شود تا انسان   هایی گذشته   های تلخ و ناگوارشان را از یاد 
ببرند و با امیدواری بیشتری به آینده نگاه کنند، هرچند این 
ازیادبردن   ها تنها معطوف به حوادِث تلخ گذشته نیست بلکه 
فراتر از آن، خاطره   های شیرین را نیز در آغوش می   کشد. اما 
فراموش   کاری در هر صورتی دارای کارکردِ دوگانه است و 
جنبه   های مثبت و منفِی بسیاری دارد که متأسفانه ما همواره 
چهرۀ منفی آن را نگریسته ایم و از کارکردِ مثبِت آن غافلیم.

معنای سخن این   که، ما از غفلِت خویش نیز گاه غفلت می  
 ورزیم و در هاله   یی از غفلت   ورزی   های مرکب و چندالیه 
گیر می آییم. شاید از همین   جاست که از قرآن    کریم به ذکر 
به   سوی  را  به   واسطۀ آن راهش  انسان  تا  تعبیر شده است 
خدا بگشاید و با وقوف به فراموش   کاری خویش، فراموش  
 گری   هایش را در دجله بریزد و میثاق فطرتی را که با خدا 

بسته است، از یاد نبرد.

سال  ششم        y شما رة     y 1484   چها  ر  شنبه             6 حوت  /   ا سفند           y 1393  6 جما د  ی اال و ل     y 1436   25فبروری         2015

انساِن گم شده
 در امــــــواج 

تکنولوژیِک   

 زمـــــــان
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استراتژی ما در افغانستان...
به  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش  آی،  تی  پی 
خبرنگاران گفت: این استراتژی به این صورت است که 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به آن اطمینان کامل 
مشاوره  مبنای  بر  استراتژی  همین  بررسی  آماده  اما  دارد 
و رایزنی با فرمانده ارشد نظامی ایاالت متحده است. در 
ابتدای امر هر جا که الزم باشد، عملیات مقابله با تروریسم 
انجام می شود اما همچنان به آموزش، مشاوره و تجهیز 

نیروهای امنیتی افغان می پردازیم.
وی افزود: چنین اقدامی هم اکنون در حال انجام است و 
مقام های دولت کابل گفته اند که بر این باورند این عملیات 
موثر و سودمند بوده و به تضمین امنیت کشور کمک کرده 

است.
همچنان  اوباما  داد:  ادامه  همچنین  سفید  کاخ  سخنگوی 
ایده ها  دریافت  برای  او  می دهد  ادامه  استراتژی  این  به 
تیم  ارشد  اعضای  امریکا  نظامی  رهبری  مشورت های  و 
بپردازد  مساله  این  بررسی  به  تا  است  آماده  ملی  امنیت 
که این استراتژی در قبال افغانستان چه تاثیری بر اوضاع 

می گذارد.
افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  حال،  همین  در 
قرار است پس از مذاکرات به امریکا برود و با اوباما در 

کاخ سفید دیدار کند.
جاش ارنست ادامه داد: ما به دقت با رهبران نظامی درباره 
دولت  با  همچنین  پرداخته ایم.  رایزنی  به  استراتژی  این 
کابل نیز به دقت همکاری کرده ایم چون در نهایت افغان ها 
و  امریکا  میان  مثمرثمر  همکاری  یک  هستند؛  ما  شریک 
افغان  امنیتی  نیروهای  افغانستان.  دولت  و  جامعه جهانی 
در حال حاضر مسوول برقراری اوضاع امنیتی در کشور 
داده ایم  آن ها  به  را  مسوولیت  این  ما  هستند.  خودشان 
ارتقای  تداوم  برای  تالشی  دارد  وجود  که  آنچه  حال  و 

ظرفیت و توانایی آن ها در حفاظت از کشورشان است.

احمـد عمـران
آقای کرزی در این روزها به صحبت هایی می پردازد 
که آدمی را به تعجب وا  می دارد. او که مسووِل همۀ 
ناکامی  ها و نابه سامانی های چهارده سال گذشته است، 
همه  خودش  گویی  که  می گوید  سخن  چنان  اخیراً 
چیز را درست از آب درآورده است. اما کسانی هم 
به جای  که  می خواهند  کرزی  آقای  از  زمان  عیِن  در 
را  مسایلی  و  بنویسد  را  خاطراتش  دولت،  از  انتقاد 
مطرح کند. اما ما می دانیم که آقای کرزی اهل نوشتن 
نبوده و با نوشتن میانۀ خوبی ندارد. حتا نزدیکاِن او 
اعتراف می کنند که آقای کرزی با کتاب و کتاب خوانی 
نزدیکان  از  یکی  گفتۀ  به  ندارد.  میانه یی  چندان  نیز 
آقای کرزی که در حال حاضر در یکی از کشورهای 
غربی به عنوان دیپلمات کار می کند، آقای کرزی چند 
ارگ  در  استراحتش  اتاق  در  انگلیسی  زبان  به  کتاب 
را  آن ها  بیشتر  که  می داشت  نگه  ریاست جمهوری 
به صورت هدیه دریافت کرده بود و هرگز به خودش 

زحمِت حتا ورق زدِن آن ها را نمی داد. 
بیانیه های آقای کرزی را در زمان ریاست جمهوری اش 
دیگران می نوشتند و حتا گفته می شود که او از نوِع 
چنین  من  می گفت  و  می شد  عصبانی  جمله بندی ها 

چیزهایی را خوانده نمی توانم. 
خوش  او  بود.  شفاهی  رییس جمهورِ  کرزی  آقای 
مهم،  جلسات  در  یا  و  مردم  با  دیدار  در  داشت 
به  بیشتر  که  شفاهی  به صورت  را  حرف هایی 
هم  را  این  کند.  مطرح  داشت،  شباهت  بداهه گویی 
بگویم که من از مدتی به این سو تصمیم گرفته بودم که 
دیگر در نوشته هایم به آقای کرزی نپردازم؛ چون در 
زمان حکومت داری شان به اندازۀ کافی نقد و نظر در 
مورد کارکردها و سخنان شان نوشته ام. من می خواستم 
را  »مرده  که  کنم  پیروی  معروف  این ضرب المثِل  از 
من  برای  کرزی حداقل  آقای  زیرا  زد«.  نباید چوب 
دیگر زنده به شمار نمی رود. اما چه کنم که این مرد 
از  پس  هرازگاهی  که  غیرمسووالنه یی  حرف های  با 
افتادن از اسِب قدرت مطرح می کند، خواهی نخواهی 

آدم را درگیِر خود می سازد. 
هم چنان  قدرت  از  رفتن  کنار  از  پس  کرزی  آقای 
شود؛  ظاهر  رییس جمهور  یک  هیأِت  در  می خواهد 
جمهور  رییس  عنوان  به  او  از  سپنتا  داکتر  که  چنان 
جمهور  رییس  این که  به جای  می کند  یاد  افغانستان 

پیشین بگوید!
طعِم  و  بوی  هنوز  هم  کرزی  آقای  حرف های 
ریاست جمهوری را داردـ در حالی که چندین ماه است 

با قدرت وداع گفته است.
او دیگر حرِف تازه و خاصی برای گفتن ندارد؛ زیرا 

حرف های او از پیش مشخص اند: مخالفت با غربی ها؛ 
اظهاراتش مانع  با  همان هایی که در زمان ماموریتش 
ایجاد یک حرکت مدنی، منطقی و منتقِد عمل کرد و 
موافقت نامۀ  امضای  با  چنان  و  شد  سیاست های شان 
اهمیِت  شد  سبب  که  مخالفت  کرد  امریکا  با  امنیتی 
این موافقت نامه چنان باال برود که به »آب حیات« در 
اذهان عامه تبدیل شود؛ یعنی کرزی طرف دیگِر این 

بازی ها و پخته سازی ها بوده است.
اما حاال که صفحۀ جدیدی باز شده است، آقای کرزی 
باقی ماندۀ  روزِ  چند  این  که  نمی خواهد  ساده گی  به 
کند.  سپری  به آرامی  خانواده اش  کنار  در  را  زنده گی 
به نظر می رسد بازی های پیچیده یی که کرزی در این 
مدت درگیرش بوده است، او را دچار همان توهمی 
ساخته است که هیتلر به آن مصاب بود. توهِم این که 
مأموریتی فرازمینی به دوش او گذاشته شده که مجبور 
به انجامِ آن است و این گونه شخصیِت او را دوگانه 

جلوه می دهد.
آقای کرزی فکر می کند مأموریِت او برای افغانستان 
به پایان نرسیده و هم چنان در حلقۀ چاپلوسان گردن 
گفت وگو  در  اخیراً  او  می فروشد.  افاده  و  می افرازد 
در  را  امریکا  و  ناتو  مأموریت  آلمانی،  رسانۀ  یک  با 
افغانستان ناکام خوانده است. آقای کرزی به این رسانه 
گفته که »ناتو به هدف نابودی تروریسم وارد منطقه 
را  منطقه  می خواهد  که  حاال  ولی  شد،  افغانستان  و 
ترک کند، به هیچ یک از هدف هایش دست پیدا نکرده 
منطقه  که  است  معتقد  هم چنین  کرزی  آقای  است«. 

پس از وارد شدن امریکا، بیشتر ناامن شده است. 
معلوم نیست که برای چنین سخنانی، آقای کرزی چه 
که  رسانه یی  در  زیرا  کند؛  مطرح  می تواند  را  دالیلی 
با آن سخن گفته، دالیل این برداشت هایش را نگفته 

است. 
آقای کرزی از زمانی که جمهوری خواهان در امریکا 
از قدرت کنار رفتند، با بی مهری دموکرات ها و به ویژه 
باراک اوباما رو به رو شد و اصل مشکِل او با غربی ها 
هم از همین جا ناشی می شود. اگر به فرض در حاِل 
حاضر نیز در امریکا بوش پسر بر سر قدرت بود، آقای 
نمی خواند.  ناکام  را  امریکا  و  ناتو  مأموریت  کرزی 
چنان  جمهوری خواهان  و  بوش  با  او  رابطۀ  چون 
آن ها حتا  زماِن حضور  بود که هرگز در  نرم  گرم و 
نگفت که باالی چشم تان ابروست آقایان! اما وقتی با 
سیاست های سخِت باراک اوباما در مورد کارکردهایش 
روبه رو شد، امریکا دیگر برایش آن کشورِ رویایی که 

برای تفریح و استراحت به آن جا می رفت، نبود. 
پایان  استراحت طلبی  زماِن  که  دریافت  کرزی  آقای 
عمل کردهای  پاسخ گوی  باید  این،  از  پس  و  یافته 

ضعیفش در افغانستان باشد. زیرا به هر حال عمل کرد 
ضعیِف وی، با آبرو و حیثیِت جامعۀ جهانی به عنوان 
نظامی  و  مالی  تمویل کنندۀ  اصلی ترین  و  مهم ترین 

افغانستان گره خورده بود. 
مشکل آقای کرزی با غربی ها و ناتو، مشکل خصوصی 
و شخصی است آقای کرزی هرگز دغدغۀ افغانستان 
برکناری،  از  که حاال پس  نداشته  را  آن  و مشکالِت 
نگران  کرزی  آقای  باشد.  داشته  دغدغه هایی  چنین 
این که سیاست های دولت مرداِن جدید،  است؛ نگراِن 
خیلی سنجیده  شده تر و عاقالنه تر از زماِن او باشد. او 
می ترسد که دولت وحدِت ملی به کامیابی هایی دست 
می سازد.  برجسته  بیشتر  را  وی  ناکامی های  که  یابد 
اگرچه تا کنون دولت جدید، کدام کامیابی مشخصی 
نداشته است و اگر هر ناکامی یی هم داشته باشد، بازهم 
مسبب اصلِی این وضع آقای کرزی است. او وضعیت 
ثابتی  از خودش چیِز  بعد  که  آماده ساخت  را چنان 
در افغانستان باقی نماند؛ به خصوص دولِت بعد از او 
و  فاسد  دولِت  به  مردم  که  مواجه شود  با مشکالتی 
افتاده به هزار مشکِل او شکرگذار شوند. او روند ملی 
انتخابات را عمداً به خطر مواجه ساخت و اعتماد مردم 
را نسبت به انتخابات از بین برد. او که نهایِت کوشش 
به حدی ضعیف  را  از خودش  بعد  دولِت  تا  کرد  را 
بسازد که بنیادهای مشروعیتش با سوال مواجه باشد، 
حاال آمده است و می گوید که این دولت و مدیریت 
ناسالم  با مشوره های  او حاال  می کند.  و چنین  چنان 
می خواهد این دولت را در زمینه های مختلف زمین گیر 
کند و اجازه ندهد که گامی به سوی بهبودی برداشته 
شود. او حاال گفت وگوهای صلح را به همان مسیری 
همان  می رسد؛  بن بست  به  نهایت  در  که  می کشاند 
بن بستی که خودش آن را در زماِن حکومت داری اش 
به وجود آورده بود. او مردم را از آینده یی می ترساند 

که نتیجۀ عمل کردهای خودش هست.
به هر صورت، آقای کرزی می خواهد خودش را به 
تریبونی  هر  از  و  کند  تبدیل  مردم  رویاهای  فرشتۀ 
به  را  آن  سیاست های  و  کنونی  دولت  می خواهد 
همۀ  بانی  آقا  بگوید:  که  نیست  کسی  اما  کشد؛  نقد 
مردم  رای  نگذاشتی  که  هستی  تو  مصیبت ها  این  
سرنوشت شان را تعیین کند. او فکر می کند که با انتقاد 
از حکومت کنونی و به نقد کشاندِن سیاست های آن، 
برای  سابق«  »کفن کش  نقِش  در  را  می تواند خودش 
مردم جا بزند. اما زهی خیال باطل؛ زیرا مردم می دانند 
که وضعیِت موجود معلوِل سیاست های آقای کرزی 
است و عامل بیشتِر خرابی های امروزی، دولِت گذشتۀ 

او است.
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برای مهاجران غیرقانونی...
همچنین به آن افغان هایی که از وضعیت قانونی اقامت در 
پاکستان برخوردار اند نیز گفته شده است که کشور را ترک 
کنند. شفیق اهلل یکی از این افغان ها در اسالم آباد گفت: »ماه 
گذشته ماموران آمدند و کارت اقامتم را بررسی کردند. چون 
من کارت اقامت دارم از اخراج من چشم پوشی کردند، اما 

هشدار دادند که به زودترین فرصت کشور را ترک کنم.«
این مهاجران زمانی به افغانستان باز می گردند که امکانات 

زندگی در کشور را نیز ندارند.
دیده بان حقوق بشر روز یک شنبه با نشر اعالمیه یی گفت 
که در ماه جنوری در مقایسه با ماه دسمبر 9 برابر مهاجران 
بیشتر به افغانستان برگشته اند که نشان می دهد این افزایش 

با فشارها از سوی مقام های پاکستانی ارتباط دارد.
فلیم کین، معاون بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر گفت: 
»مقام های پاکستانی نباید افغان ها را قربانی قساوت طالبان 
در پیشاور کنند.« به گفته او، اخراج مهاجران به جایی که 
محافظت  خشونت  از  و  ببینند  آسیب  است  ممکن  آن ها 

نگردند، غیرانسانی است.
پاکستان  که حکومت  است  گفته  بشری  حقوق  گروه  این 
مکلفیت دارد تا همه افغان های ساکن این کشور به شمول 
مهاجران ثبت نشده را در مقابل آزار و اذیت و بدرفتاری 

محافظت کند.
به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، 
افغان  مهاجر  میلیون ها  میزبان  پاکستان در سه دهه گذشته 
بوده است و قباًل 3.8 میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشته 

اند.

موضع پاکستان در زمینۀ...
شدن صلح در افغانستان است. »

سر ریچارد ستگ سفیر بریتانیا در کابل همچنان به این 
نظر است که تغییری در موقف پاکستان در مساله صلح 

افغانستان وارد شده است.
به  شریف  نواز  حکومت  می گوید،  ستگ  ریچارد 
حمایت رییس ارتش آن کشور از تهدیدی که تندروان 
در کشور خودشان ایجاد نموده اند، واقف اند و برای 
افغانستان  با  همکاری  به  نیاز  تهدیدات  این  با  مقابله 
دارند که این این یک تغییر بزرگ در موقف پاکستان 

است.
بیانات سفیر بریتانیا در مورد نیاز به راه حل سیاسی در 
اجراییه  رییس  که  است  ایراد شده  درحالی  افغانستان 
نزدیک  روزهای  در  گفت،  اخیراً  افغانستان  حکومت 

گفت وگوهای صلح با طالبان آغاز می شود.
این  مشکل  که  می گوید  افغانستان  در  بریتانیا  سفیر 

کشور راه حل سیاسی دارد. 

»کرزی« و آرزوی »کفن کش سابق« شـدن

چین در پروسۀ صلح افغانستان...
داریم.  چین  با  خوب تر  روابط  و  بهتر  شناخت 
داریم،  اعتماد  به چین  ما  از هر کشور دیگر  بیشتر 
جنگ  پایان  خواهان  واقعًا  کشور  این  رهبران  زیرا 

درافغانستان هستند.
یک مقام پیشین طالبان نیز گفته است که زمان صلح 
فرا رسیده است. زیرا حضور جنگی نظامیان خارجی 
در افغانستان نیز پایان یافته است؛ بزرگ ترین علتی 

که طالبان را در گفت وگوهای صلح مانع می شد.
طالبان  دفتر  عضو  محمد،  دین  قاری  حال،  این  با 
در قطر به اسالم آباد سفر کرده است. سفر این مقام 
این  آماده گی  از  بخشی  پاکستان،  به  طالبان  ارشد 
گروه برای شرکت در گفت وگوهای صلح با کابل 

گفته شده است.
قاری دین محمد، ریاست هیأت طالبان در سفر به 

بیجینگ را به عهده داشته است.
رییس جمهور غنی نیز دو روز پیش با نواز شریف، 
نخست وزیر پاکستان در این خصوص گفت  وگوی 

تیلفونی کرده است.
تمام  وجود  با  اند  گفته  منابع  بعضی  هم  سویی  از 
این تالش ها، طالبان تمایل دارند تا قبل از هرگونه 
گفت وگو با محمد اشرف غنی رییس جمهور، ابتدا 
امریکایی ها،  با  و  باشند  داشته  امریکا  با  مذاکراتی 
کابل  با  گفت وگوها  آغاز  برای  را  پیش شرط هایی 

مطرح سازند.
و اما جنرال عبدالهادی خالد آگاه نظامی می گوید، 
و  آموزش  مصروف  پاکستان  در  چین  ایغورهای 
فعالیت های نظامی اند؛ بنابراین چین با پا درمیاینی 
میان دولت افغانستان و طالبان در حقیقت در صدد 

نجات خودش است.
منافع چین  تاکید کرد، چون پرورش تروریزم  وی 
برای  پا درمیانی  با  بنابراین چین  را تهدید می کند؛ 
حقیقت  در  طالبان  با  افغانستان  دولت  مذاکره  

می خواهد خود را نجات دهد. 
 او می گوید، از جانب دیگر در مساله جهانی شدن 
سیاست های  گسترش  برای  باید  که  چین  سیاست 
افغانستان بهترین گزیته  از منطقه شروع کند،  خود 

برای این کشور است.
گفت  زمینه  در  امریکا   گوید  می  نظامی  آگاه  این 
نخواهد  مخالفتی  نوع  هیچ  با چین  وگوهای صلخ 
منافع  خصوص  این  در  چین  و  امریکا  زیرا  کرد، 
مشترک دارند؛ بنابراین ممکن است امریکا آن چنان 
مخالف نباشد؛ اما مهم توانمندی استفادۀ حکومت 

افغانستان از چنین فرصتی است.
افغانستان فرصت های زیاد این  جنرال خالد گفت: 
چنینی را از دست داده است؛ اما حکومت وحدت 
ملی با تعریف مشخص از منافع ملی و حرکت روی 
به  را  افغانستان  این فرصت  از  این محور می تواند 

صلح همیشه گی برساند.
مانند  ملی  وحدت  حکومت  اگر  اما  و  افزود،  وی 
دوست  روز  یک  را  طالبان  کرزی  حامد  حکومت 
از  مشخص  تعریف  و  بداند  دشمن  دیگر  روز  و 
دوست و دشمن نداشته باشد، بدون شک که چنین 

مذاکراتی هیچ نتیجه یی در پی نخواهد داشت.
با این حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل 
منافع  براساس  کشورها  سایر  مانند  چین  می گوید، 
خود می خواهد در مساله آوردن صلح در افغانستان 

دخالت کند.

او همکاری چین را برای آوردن صلح درافغانستان 
این  در  چین  شدن  وارد  گفت،  دانسته  مهم  بسیار 
استفادۀ  توانایی   به  بسته گی  اما  است؛  مهم  پروسه 

دولت افغانستان ازاین روند دارد.
این استاد دانشگاه می گوید، هرچند دولت افغانستان 
اما  بوده؛  ناکام  روند  این  در  گذشته  سال   13 در 
امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی این توانایی 
ثبات  نفع  به  از چنین فرصت ها  که  باشد  داشته  را 

افغانستان نهایت استفاده را ببرد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، تقاضای امریکا از چین 

در آوردن صلح در افغانستان است.
که  است  برده  پی  مساله  این  به  امریکا  او،  باور  به 

ادامه جنگ درافغانستان به نفع آنان نیست.
که  کرد  فراموش  نباید  هرچند  کرد،  تاکید  وی 
امریکا  همیشه گی  حضور  خواهان  هیچگاه  چین 
آنان  میان  نیست و مخالفت  منطقه  افغانستان و  در 
ایجاب  طرف  دو  هر  منافع  چون  اما  دارد؛  وجود 
مخالف  امریکا  خصوص  این  در  بنابراین  می کند؛ 

چین نیست. 
و اما گفته می شود که چین نگران افزایش تحرکات 
درمناطق  آرامی  نا  ایجاد  و  افکنی  دهشت  عوامل 
سین کیانگ چین، منطقه یی که هم مرز با افغانستان 
و پاکستان است، می باشد، بنابراین در تالش است 
تا مانع نفوذ و تاثیر گروه های تروریستی افغانستان 
در این منطقه شود و می کوشد تا با استفاده از ایجاد 
فضای مذاکره میان طالبان افغانستان و کابل، احتمال 
اثرگذاری تندروی بیشتر بر منطقه سین کیانگ را به 

حداقل برساند. 



له طبیعي پېښو رسه د مبارزې عايل کمېسیون نن 

خپله غونډه د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

اجرایوي رییس او د یاد کمېسیون د مرش ډاکټر 

په سپېدار ماڼۍ کې  په مرشۍ  عبدالله عبدالله 

وکړه.

په پيل کې اجرایوي رییس په هرات کې د ميل 

د دې والیت  مننه وکړه، چې  له ځواکونو  اردو 

په سبزک کوتل او ځينو نورو سیمو کې د ډېرې 

له خلکو رسه مرسته  یې  امله  له  واورې ورېدو 

کړې ده.

شپې  د  رستېرو  باتور  اردو  ميل  د  وویل:  هغه 

په سبزک کوتل کې خلک  پورې  یوې بجې  تر 

تلفات  امله  له  هڅو  د  دوی  د  مرغه  نیکه  له  وژغورل. 

رامنځته نشول. له هغوی مننه کوم.

اجرایوي رییس په بادغیس کې د سېالبونو د راوتلو له امله 

د شپږو تنو او په بدخشان کې د واورې د ورېدو له امله په 

وژل کسانو خواشیني وښوده.

کې  هېواد  په  غړو څخه  له  کمېسیون  د  نوموړي  وروسته 

اړه  په  تدابیرو  شویو  نیول  د  او  ورښتونو  پېښو،  طبیعي  د 

ریاستونو  وزارتونو،  اړوندو  د  چې  وغوښتل،  معلومات 

او ادارو له لوري په دې برخه کې شته معلومات وړاندې 

کړل.

د کمېټې غړو په هېواد کې د واورې او بارانونو د ورېدو، د 

الرو د بندېدو او تلفاتو په اړه اجرایوي رییس ته معلومات 

کې  والیاتو  ډېرو  په  هېواد  د  چې  ویل،  ویې  او  ورکړل 

امله  له  ورښتونو  د  بیا  کې  ځينو  په  او  ورېديل  واورې 

سېالبونه راوتيل دي.

د کمېټې غړو و یل، چې د مرغومي له میاشتې را وورسته 

تر اوسه کابو پنځه ویشت تنه د طبیعي پېښو له امله وژل 

شوي، ۱۲ تنه ټپيان او ۵۰ کورونه ویجاړ شوي دي.

تر سه شنبې د  نهو بجو  له  له مخې، د شپې  د معلوماتو 

کوچونه  برف   ۲۴ کې  سالنګونو  په  بجو  لسو  تر  ورځې 

راغيل، چې ۱۷ هغه یې په شاميل او ۷ نور یې په سوېيل 

سالنګ کې راغيل دي. د دغو برف کوچونو له امله چاته 

زیان نه دی اوښتی او نه په سالنګونو کې څوک بند پاتې 

دي.

غړو  د  کمېسیون  عايل  د  مبارزې  د  رسه  پېښو  طبیعي  له 

ویل، چې په سالنګونو کې د سړک رس د خونو ټول تدابیر 

شوي، ګرمې دي او د خوړو ټول انتظام یې شوی دی. تر 

اوسه په سالنګونو کې د واورې د پاکولو کار نه دی پیل 

شوی، ځکه چې د واورو د ورښت کچه لوړه ده.

تخار،  پروان،  پکتیا،  بامیان،  میدان وردګ،  لوګر،  غزين، 

ډایکنډي، بغالن، ننګرهار، کابل او یوشمېر نورو والیتونو 

کې واورې او بارانونه شوي دي. په دغو والیتونو کې په 

اکرثیتو سیمو کې د ډېر ورښت له امله الرې تړل شوي، 

چې په ځینو سیمو کې یې پرانستل پيل شوي خو په ځینو 

سیمو کې ال هم د ورښت له امله دا کار ځنډېدلی دی.

ټولو  رییس  اجرایوي  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

شویو  زیامننو  له  چې  وکړه،  سپارښتنه  ته  ادارو  اړوندو 

سیمو رسه دې بېړنۍ مرستې وکړي، په هغو سیمو کې چې 

زیان احتامل یې شته له وړاندې تدابیر ونیيس او د خپل 

کار رپوټ اجرایه ریاست ته وسپاري.

هغه دغه راز وویل: د خلکو ستونزې باید حل يش او له 

ټولو ممکنه الرو څخه کار واخیستل يش او د هېوادوالو 

ژوند وژغورل يش.

اجرایوي رییس ډاکټر عبدالله عبدالله له طبیعي پېښو رسه 

د  چې  ورکړه،  دنده  ته  غړو  کمېسیون  عايل  د  مبارزې  د 

هېواد په هغو سیمو کې په ځانګړي ډول سوېيل والیاتو 

کې چې دمګړۍ له وچکالۍ رسه مخ دي او په راتلونکي 

څېړنه  او  مطالعه  خپله  وځپي  وچکايل  یې  به  کې  دويب 

وکړي. 

ډاکټر عبدالله سپارښتنه وکړه، چې راتلونکې ناستې ته دې 

د کمېسیون غړي خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي.

د  باید  مکتوب  هر  وویل: ستاسو  ته  غړو  کمېسیون  د  ده 

خلکو ستونزې حل کړي. 

ایران کې د افغان  او  اجرایوي رییس دغه راز په پاکستان 

کډوالو د وضعیت په اړه هم معلومات وغوښتل او ویې 

ویل، چې د دې کډوالو د ستونزو د حل لپاره دې اړونده 

د  چې  کډوال  کوم  وویل:  هغه  يش.  کار  په  الس  ادارې 

اوس راځي د دوی لپاره باید د مرستو او ځای غم وخوړل 

يش.

سفیر بریتانیا به داکتر عبداهلل:

دورۀ خدمتم در کابل
 فراموش  ناشدنی است
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له طبیعي پېښو رسه د مبارزې عايل 

کمېسیون پرون خپله غونډه وکړه

معتقد  آرسنال  فوتبال  تیم  پیشین  کاپیتان 
بارسلونا  در  پیشین اش  هم تیمی  که  است 
نسبت به همتای پرتغالی اش در رئال مادرید 

بازیکن بهتری است.
خاطر  به  رونالدو  کریستیانو  از  آنری  تیری 
عملکرد باثباتی که در 4 سال گذشته در رئال 
مادرید داشته تمجید و در عین حال اعتراف 
کرد که با این وجود لیونل مسی نسبت به او 

بازیکن بهتری است.
آنری در گفت وگو با سایت فیفا در پاسخ به 
این سؤال که از میان  مسی و رونالدو کدام 
یک را به دیگری ترجیح می دهد، گفت: من 
جواب  این  پس  کرده ام،  بازی  لئو  کنار  در 
احترام  رونالدو  کریستیانو  برای  است.  من 

را  او  چون  قائلم  فراوانی 
کسی می دانم که سال هاست 
توانسته خودش را روی فرم 
یک  فقط  اینکه  دارد.  نگه 
چیز  یک  بدرخشی  فصل 
است و اینکه همین فرم را 4 
متوالی حفظ کنی چیز  سال 

دیگری است.
این  مردم  داد:  ادامه  آنری 
اما  می کنند  درک  را  چیزها 
نمی توانیم  هنوز  ما  که  می کنم  احساس  من 
معیاری واقعی برای کارهایی که لیونل مسی 
در  باشیم.  داشته  می دهند  انجام  رونالدو  و 
آینده مردم زمانی که تاریخ را مرور کنند با 
حیرت به ثبات  عملکرد و گل هایی که این 
با وجود فشار  این مدت طوالنی  نفر در   2
خواهند  است،  بوده  آنها  روی  که  زیادی 

نگریست.
عنوان  پایان  در  توپچی ها  پیشین  کاپیتان 
قائل  زیادی  احترام  رونالدو  برای  من  کرد: 
هستم اما من با لئو بازی کرده ام و لحظات 
خارق العاده ای را با او تجربه کرده ام. ما در 
کنار هم جام های زیادی کسب کرده ایم. پس 
باید بگویم که انتخاب من لیونل مسی است.

رییس اجرایی دولت وحدت ملی روز گذشته در ضیافتی 
تودیعی که به مناسبت خداحافظی با آقای ریچارد ستگ 
افغانستان در قصر سپیدار برگزار شده  سفیر بریتانیا در 
بود، از کمک ها و قربانی های کشور بریتانیا در افغانستان 
و نقش آقای ریچارد ستگ در انکشاف روابط میان دو 

کشور قدردانی کرد. 
براساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، داکتر 
روابط  گفت:  دیدار  این  در  عبداهلل 
افغانستان  برای  بریتانیا  کشور  با  نیک 
است.  برخوردار  فوق  العاده  اهمیت  از 
از کمک ها و قربانی های این کشور در 
نقش  از  می کنیم.  قدردانی  افغانستان 
بهبود  در  بریتانیا  سفیر  عنوان  به  شما 
و  افغانستان  میان  روابط  استحکام  و 
بریتانیا تشکر می کنیم. شما در کمک به 
افغانستان و رسیده گی به مشکالت این 
سازنده  نقش  دشوار  شرایط  در  کشور 

ایفا کردید.
صحبت هایش  ادامه  در  اجرایی  رییس 
سالمتی  و  موفقیت  شما  برای  افزود: 
شما  خلف  امیدواریم  و  می کنیم  آرزو 
در افغانستان با ادامۀ راه شما در بهبود 
این  میان دو کشور  روابط و همکاری 

مسیر را ادامه دهد.
با  افغانستان  در  بریتانیا  سفیر 
مردم  و  اجرایی  رییس  از  سپاسگزاری 
در  خویش  خدمت  دورۀ  افغانستان 
و  تاریخی  دوره های  از  را  کشور  این 
سیاسی  زنده گی  در  ناشدنی  فراموش 
خویش خوانده گفت: بریتانیا به روابط 
فراوان  اهمیت  افغانستان  با  خویش 
قایل است. در کنار متحدان بین المللی 
خویش آماده هستیم حکومت وحدت 
ملی و مردم این کشور را در عرصه های 

مختلف یاری رسانیم.
سفیر بریتانیا در ادامۀ صحبت هایش ابراز امیدواری نمود 
تا روابط میان دو کشور استحکام و گسترش بیشتر یابد و 
افغانستان و بریتانیا برای تحقق اهداف مشترک و مبارزه 

با تهدیدات علیه صلح و نظم جهانی همکاری نمایند.

فدراسیون جهانی فوتبال تایید 
کرد جام جهانی 2022 قبل از 
کریسمس و در زمستان برگزار 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، الیحه فوریتی 
فیفا روز سه شنبه درباره زمان 
در  و  بود   2022 جهانی  جام 
نتیجه گیری نهایی قرار شد جام 
جهانی برای اولین بار در طول 
تاریخ در زمستان برگزار شود.

اعضای کمیته اجرایی فیفا شش 
جام  برگزاری  زمان  درباره  که  است  ماه 
جهانی 2022 بحث و تبادل نظر کرده اند. 
آنها در نهایت امروز به این نتیجه  رسیدند 
که این رقابت ها در زمستان برگزار شود و 
به این ترتیب بحث بر سر زمان انجام جام 

جهانی 2022 خاتمه پیدا کند.
زمستان  به   2022 جهانی  جام  انتقال  با 
تغییر  با  سال  این  در  فوتبالی  تقویم 
از  شد.  خواهد  رو  به  رو  تحوالتی  و 
جمله این تغییر و تحوالت این است که 
لیگ  همچنین  و  اروپایی  معتبر  لیگ های 
قهرمانان اروپا باید زودتر از حد معمول 
به پایان برسند تا بازیکنان 20 روز تا یک 
اختیار  در  از شروع جام جهانی  قبل  ماه 
لیگ  ترتیب  این  به  باشند.  ملی   تیم های 
روزهای  ژانویه  در  که  انگلیس  برتر 
دیگر  می گذاشت،  سر  پشت  را  شلوغی 
در سال 2022 چنین تجربه ای را نخواهد 

داشت.
عضو  کنفدراسیون  شش  نمایندگان  تمام 

فیفا با انتقال جام جهانی 2022 از تابستان 
همچنین  کردند.  موافقت  زمستان  به 
در  آینده  ماه  که  جلسه ای  در  است  قرار 
زوریخ برگزار خواهد شد درباره کاهش 
تعداد  همچنین  و  قطر  جام جهانی  زمان 
و  بحث  نیز  کشور  این  ورزشگاه های 

تبادل نظر صورت بگیرد.
فوتبال  کنفدراسیون  رییس  سلمان،  شیخ 
فیفا  سایت  به  جلسه  این  پایان  در  آسیا 
همه  به  نهایت  در  که  خوشحالیم  گفت: 
گرفته  تصمیم  و  گذاشته  احترام  نظرات 
برگزار  زمستان  در  جهانی  جام  تا  شد 
راستش  بود.  تصمیم  بهترین  این  شود. 
را بخواهید گرفتن این تصمیم اصال کار 
این  درباره  که  مدتهاست  نبود.  آسانی 
موضوع جلسه برگزار کردیم. حاال از همه 
اعضای فیفا که در این مدت کمک کردند 
تا این تصمیم را بگیریم تشکر می کنم و 
امیدوارم که آسیا در دومین میزبانی خود 

برای جام جهانی خود سربلند شود.

رییس باشگاه بارسلونا ابراز امیدواری کرد لیونل مسی در همین باشگاه 
از دنیای فوتبال کناره گیری کند.

جوزپ ماریا بارتومئو در مورد شکست ابتدای هفته مقابل ماالگا اظهار 
انجام  پیروزی  برای  را  تالش مان  می کنیم.  حفظ  را  آرامش مان  داشت: 
دادیم اما شکست خوردیم. ما برای ادامه رقابت ها و رسیدن به قهرمانی 
باز هم تالش می کنیم اما تصور می کنم اتلتیکو مادرید توانایی دفاع از 

عنوان قهرمانی اش را داشته باشد.
در  او  گفت:  هم  بارسلونا  در  مسی  لیونل  شرایط  مورد  در  بارتومئو 
می آید.  به حساب  کاتاالن  یک  او  واقع  در  است.  ما خوشحال  باشگاه 
او سال هاست در کنار ما حضور دارد و همه ما امیدوار هستیم مسی در 
همین باشگاه کفش هایش را بیاویزد. برای تمدید قرارداد دنی آلوس هم 
برنامه  ریزی کرده ایم. می خواهیم که او سال آینده هم اینجا باشد. مدیران 
باشگاه در تالش هستند قرارداد وی را تمدید کنند. نمی دانم او می ماند 

یا نه اما روشن است که نمی توانیم تا ابتدای سال آینده بازیکن بخریم.
مبلغ  با  رابطه  در  که  مورد جنجال هایی هم  در  بارسلونا  باشگاه  رییس 
کرد:  عنوان  هم  آمد  وجود  به  باشگاه  مالیاتی  فرارهای  و  نیمار  انتقال 
مبلغ  می گویم،  هم  باز 
 57.1 نیمار  انتقال 
میلیون یورو بوده است. 
که  دیگری  اتفاق های 
رخ  انتقال  این  حین 
دستمزد  از  اعم  داده، 
او و سایر مسایل، مورد 
بررسی های جدی قرار 
دچار  را  ما  که  گرفته 
زیادی  مشکل های 

کرده است.

جام جهانی قطر زمستانی شد رییس باشگاه بارسلونا: 

امیدوارم مسی در بارسلونا کفش هایش را
 بیاویزد

ورزش
آنری:

 مسی را به رونالدو ترجیح می دهم
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حکومت داری  امور  در  رییس جمهور  ویژه  نماینده 
خوب از ایجاد یک کمیسیون مشترک نهادهای داخلی 
و بین المللی برای مبارزه با آسیب های خشک سالی در 

سال آینده، خبر می دهد.
  احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور گفت: در 
آسیب های خشک  از  برای جلوگیری  که  است  تالش 
سالی، یک کمیسیون مشترک از سازمان های داخلی و 

بین المللی و حکومت افغانستان ایجاد کند.
این  ایجاد  برای  کارها  »برخی  افزود:  مسعود  آقای 
کمیسیون انجام شده و این کمیسیون آماده گی های الزم 

را برای مقابله با خشک سالی اتخاذ خواهد کرد«.
برای  پیش گیرانه  برنامه های  کمیسیون  این  او،  گفته  به 
مقابله با خشک سالی را طرح می کند تا بر اساس آن، 
اقدام  پذیر  آسیب  نقاط  به  غذایی  مواد  ارسال  جهت 

صورت گیرد.
جاری  سال  »در  کرد:  نگرانی  ابراز  مسعود  آقای 
افغانستان یک  که  آنجایی  از  و  بوده  اندک  بارندگی ها 
به  را  کشور  باران  و  برف  نبود  است،  زراعتی  کشور 
خشک سالی مواجه می کند و در آن صورت فقیرترین 

قشرجامعه ما که دهاقین است متضرر می شوند«.

به  افغانستان  کار  نیروی  درصد   75 که  شد  یادآور  او 
زراعت مصروف هستند و نسبت نبود برف و باران بی 
مشکل  بزرگترین  و  یابد  می  افزایش  کشور  در  کاری 

اقتصادی به وجود خواهد آمد.
در همین حال، امان اهلل حسین نماینده سازمان غذایی 
جهان گفت که در سال آینده در اکثر مناطق افغانستان 

خشک سالی پیش بینی شده است.
بامیان،  نورستان،  بدخشان،  »والیت های  افزود:  او 
دایکندی و بادغیس در فاز چهارم خشک سالی و فقر 
غذایی )حالت اضطرار( قرار دارند، 12 والیت در فاز 3 
و بجز از کابل که در فاز یک است؛ دیگر همه والیت 
های باقی مانده در فاز دوم خشک سالی و فقر غذایی 

قرار دارند«.
نماینده سازمان غذایی جهان تصریح کرد که افغانستان 
از نگاه فقر اقتصادی و صرف غذا در حالت بدی قرار 
دارد و این وضعیت از سال 2008 تاکنون نسبت نبود 

برنامه استراتیژیک بهبود نیافته است.
عدم  و  سالی  خشک  مشکالت  که  می گویند  آگاهان 
برف باری در افغانستان ناشی از مشکالت تغییر اقلیمی 
جهان است؛  اما در افغانستان در زمینه مقابله با آن به 
دراز  مقابله  برای  و  می شود  بسنده  مدت  کوتاه  اقدام 
مدت کاری انجام نشده و استراتیژی هم در زمینه وجود 

ندارد.

وزارت دادگستری امریکا اعالم کرد، دو مردی که به تالش برای پیوستن به القاعده 
و آموزش برای انجام حمالت علیه امریکایی ها در افغانستان متهم بودند، به 25 سال 

حبس در زندان فدرال محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویرجینیا فیلیپس، قاضی منطقه یی امریکا روز دوشنبه، 
سهیل عمر کبیر، 37 ساله و رالف دلئون 26 ساله را به 25 سال حبس محکوم کرد 
و گفت که طبق نظر دادستان ها این افراد در زمین های پینت بال و میدان های تیر در 

کالیفرنیای جنوبی تمرین می کردند تا برای عملیات آماده شوند.
اتهام آنها تالش برای  دو فرد مذکور ماه سپتمبر در دادگاه فدرال محکوم شدند و 

فراهم کردن مقدمات حمله و قتل نظامیان امریکایی و پرسنل دولتی بوده است.

دلئون همچنین به توطیه برای قتل، آدم ربایی و یا مثله کردن محکوم شده است.
دادستان های امریکایی می گویند، مدارک نشان می دهد که عمر کبیر در سال 2010 
نام میگوئل آلخاندرو سانتانو ویدریالس  رالف دلئون و یکی دیگر از متهمان را به 
را با ایدئولوژی شبه نظامیان آشنا کرد و پس از آن در سال 2012 به افغانستان سفر 
کرد و آنها را نیز ترغیب کرد تا به القاعده بپیوندند. اواخر همان سال دلئون و سانتانا 
چهارمین متهم را به نام عرفان دیوید گوجالی جذب کردند و طبق گفته دادستان ها، 

می خواستند که وی نیز به خشونت های افراط گرایان در خارج ملحق شود.
دلئون، سانتانا و گوجالی در نوامبر 2012 به دست اف بی آی بازداشت شدند و این 

در حالی بود که آنها می خواستند از طریق مکزیک به افغانستان پرواز کنند.
عمر کبیر از سوی پرسنل ارتش امریکا در افغانستان بازداشت شد. سانتانا و گوجالی 

نیز به جرم خود اعتراف کرده و منتظر دادگاهشان هستند.

استفانی یونکورا، دادستان امریکایی در بیانیه ای گفت: این پرونده نشان می دهد که 
حیاتی  و  افراط گرایان الزم  با خشونت  مقابله  برای  اقدام سریع  و  هوشیاری  حفظ 

است.
وزارت دادگستری امریکا می گوید، این افراد شدیداً تحت نفوذ انور العولقی سخنگوی 
متولد امریکای القاعده در شبه جزیره عرب بوده اند که سال 2011 در حمله پهپادی 
سیا کشته شد. عمر کبیر متولد افغانستان است و شهروندی امریکا را دارد. دلئون نیز 

شهروند فیلیپین است.

خشکسالی مقام های حکومت را نگران ساخته است

25  سال حبس جزای توطیه برای کشتن امریکایی ها در افغانستان

برف باری های شدید در پریان

هشت خانه را ویران کرد

در  برف کوچ  و  شدید  باری های  برف 
خانه  پنجشیر، هشت  والیت  پریان  ولسوالی 
ویران  ولسوالی  این  »جشته«  روستای  در  را 
برخی  است.  نداشته  جانی  تلفات  اما  کرده؛ 
از باشنده  گان ولسوالی پریان می گویند که بر 
اثر ریزش شدید برف و بلند رفتن سطح آن، 
مردم در برخی مناطق این ولسوالی خانه های 
شان را ترک کرده و به مناطق دیگر رفته اند.

 مردم می گویند احتمال دارد سنگینی برف بام 
خانه ها را بنشاند. 

ماندگار  روزنامۀ  به  دیروز  پریان  باشنده گان 
گفته اند که سطح برف نزدیک به یک صد و 
پنجاه سانتی متر است و هنوز هم برف باری 

ادامه دارد. 
به گفتۀ آنان، مردم هیچگاه در این ولسوالی بر 
اثر بارش برف خانه های شان را ترک نکرده 
است.  بی پیشینه  امسال  باری  برف  و  بودند 
نیز  بامیان  والیت  در  دیگر،  خبر  یک  طبق 
برف کوچ چهارکشته به جا گذاشته است. این 
رویداد یک روز قبل در روستای »جوشتک« 
ولسوالی یکاولنگ بامیان رخ داده است که بر 
اثر آن دو کودک یک زن و یک مرد که همه 

اعضای یک خانواده بودند کشته شده اند.


