
     نعیم ایوب  زاده: تقلبات و تخلفات انجام شده در انتخابات 93 بیشتر از تقلباتی بود 
که در انتخابات های گذشته صورت گرفته بود. پس نیاز است تا  کارکردهای هر دو 
کمیسیون  انتخاباتی بررسی شود و برای  بررسی آن، به "پاک کاری" نیاز است تا اعتماد 

از دست رفته برگردد و انتخابات آینده یک انتخابات سالم و عاری از تقلب باشد.
قانون  یعنی  مخرب  بسیار  مولفۀ  سه  توسط  انتخابات  پروسه  سیحون:  سیف الدین    
سابق  رییس جمهور  گماشته گان  که  انتخاباتی  کمیسیون های  ساختارناکارای  ناکارا، 
بودند و مداخله کشورهای همسایه و بیرونی، به قهقرا رفت. متاسفانه در افغانستان 
همواره افراد ضعیف مورد پی گرد قرار می گیرند؛ اما دزدان درجه اول که صاحب زور 

و قدرت هستند، مصون باقی می مانند.
   طاهر هاشمی: در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیده گی به شکایات 
ایجاد شده، چرا باید مسالۀ رسیده گی به تقلبات انجام شده توسط رهبران کمیسیون 

انتخابات، به امنیت ملی و یا یوناما واگذار شود؟

سفیر  با  دیدار  در  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
در  اصالحات  که  است  گفته  افغانستان  در  اروپا  اتحادیۀ 
کمیسیون های انتخاباتی، از اولویت های کاری آنان می باشد 
آغاز  کار  به  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  زودی  به  و 

خواهد کرد.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی چاشت روز گذشته در 
دیدار با مایکل میلبن سفیر اتحادیۀ اروپا همچنان گفته است 
که مردم افغانستان از پروسۀ صلح حمایت می کنند و در این 
نخواهد  قربانی  ارزش ها و دست آوردهای گذشته  پروسه، 

شد.
داکتر عبداهلل همچنان گفته که به دست آوردها و قربانی های 
نیروهای امنیتی نیز در این پروسه صدمه وارد نخواهد شد.

مایکل میلبن سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این دیدار 
گفته است که پروسۀ اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی 
مشخص  نا  مسأله  این  حاضر  حال  در  یابد؛  سرعت  باید 
است و این موضوع در زمان و برگزاری انتخابات های آینده 

هم تأثیر می گذارد.
او گفته است که آرزو دارد در راستای اصالح نظام انتخاباتی 

گام های اساسی برداشته شود و به مردم وضاحت داده شود.
افغانستان  در  پروسۀ صلح  از  اروپا همچنان  اتحادیۀ  سفیر 

حمایت کرده است.
دست کم شش ماه از تشکیل دولت وحدت ملی می گذرد؛ 
موافقت نامۀ  اساسی  اصول  از  که  انتخاباتی  اصالحات  اما 

تشکیل دولت بود، تا اکنون عملی نشده است.
بی عالقه گی  به  نسبت  انتخابات،  پروسۀ  بر  ناظر  نهادهای 

حکومت به این مسأله نگران هستند. 
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 امانت داري،  روزي را و خیانت، فقر را فراهم مي سازد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پنجشیِر یخ بندان؛ زیر تهدید بالفعل وبالقوۀ 
برف کوچ، سیالب و رانش زمین

مشاور امنیت ملی و امور خارجۀ نخست وزیر پاکستان گفته 
و  افغانستان  میان  دوجانبه  سازی  اعتماد  محیط  که  است 
پاکستان بهبود یافته که در نتیجه آن تبادل اطالعات محرمانه 
و همکاری در بخش دفاعی در بین این دو کشور نیز آغاز 

شده است.
سرتاج عزیز همچنان اعالم کرد که این کشور خواستار پایان 
تنش های مرزی با هند است و از سرگیری مذاکرات در سطح 
وزرای امور خارجه نیز تنش های...              ادامه صفحه 7

فرماندهی پولیس کابل، ۲۷ مسوول امنیتی شهر کابل، به شمول آمران 
حوزه های شانزده گانه را برکنار کرده است.

عبدالرحمان رحیمی فرمانده پولیس کابل روز گذشته در یک نشست 
 ۲۷ داخله،  امور  وزارت  رسمی  هدایت  اساس  بر   « گفت:  خبری 
مسوول امنیتی شهر کابل به شمول آمرین ۱۷ حوزۀ امنیتی کابل از 

کار برکنار و به جای آنان افراد جدید معرفی شده اند«.
حوزه ها،  آمر  شامل  تبدیلی ها  این  کرد:  تصریح  رحیمی  آقای 
داخل  در  مدیریت ها  برخی  و  امنیتی  کندک های  برخی  فرماندهان 

فرماندهی پولیس می شود.
او هنگام معرفی دسته جمعی افراد تازه معرفی شده از کارکرد آمرین 
پیشین و منسوبین دیگر امنیتی...                        ادامه صفحه 7

مشاور امنیت ملی پاکستان:

با کابل اطالعات 
محرمانه تبادله می کنیم

فرمانده پولیس کابل:
آمران امنیتی حوزه های 

کابل برکنار شدند

سفیر اتحادیۀ اروپا:

اصالحات در کمیسیون  های انتخاباتی را آغاز کنید
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انتخاباتی  مشکالت  الپوشانِی  برای  که  آن چه 
قابل پیش بینی بود، از سوی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی به صورِت رسمی اعالم شد. کمیسیون 
از  ماه ها  گذشِت  از  پس  انتخاباتی  شکایاِت 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
نامِ  انجام شده،  بررسی های  با  که  کرد  اعالم 
را وارد  انتخابات  کارمند کمیسیوِن  سیزده هزار 
فهرست سیاه کرده و این افراد حق دارند طی 
یک هفته از خود دفاع کنند. به گفتۀ مسووالن 
آن ها  نام  صورت،  این  غیر  در  کمیسیون،  این 
هیچ  و  ماند  خواهد  باقی  سیاه  فهرسِت  در 
زمانی حِق این را نخواهند داشت که در روند 
شکایات  کمیسیون  ورزند.  شرکت  انتخابات 
انتخاباتی حتا می تواند این افراد را به دادستانی 
نیز معرفی کند و خواهان زندانی شدن و  کل 
از زندان  بهترین حالت، مجازاِت سخت تر  در 

برای شان شود. 
میلیون دالری،  دزدهای  که  کشوری  در 
مافیایی،  باندهای  حرفه یی،  جنایت کاراِن 
بر  و  می گیرند  افتخار  مدال  و...  آدم ربایان 
کرسی های مهِم دولتی تکیه می زنند، هیچ بعید 
نیست که کارمنداِن دون پایۀ کمیسیون انتخابات 
به اشِد مجازات محکوم شوند. در کشوری که 
روزنامه نگارش به دلیل گرفتن عکس و فروش 
آن به یک شرکت تبلیغاتی، محکوم به شش ماه 
به  نسبت  بی گناه  افراد  باید  می شود،  زندان 

سرنوشِت خود نگران باشند. 
را  افغانستان  در  عدالت  وضعیِت  وقت  هر 
می افتم:  معروف  داستاِن  این  یاد  به  می بینم، 
می گویند در زمان یکی از شاهان گذشته، چهل 
تن را به اتهام انجامِ جرم به زندان افکنده بودند. 
این افراد را هر روز برای کار کردن به بیرون 
می بردند. روزی یکی از این افراد، موفق به فرار 
شد. زندانبان که نگراِن موقعیِت خود شده بود، 
فرد دیگری را که از راه می گذشت، گرفت و 
جزِو چهل نفر قرار داد. زمانی برای بازپرسی، 
زندانیان  از  یک  هر  از  و  آمد  زندان  به  هیأتی 
به  دلیل زندانی شدنش را پرسید. وقتی نوبت 
پرسید  نیز  او  از  رسید،  چهلم  شماره  زندانی 
که »چرا به زندان افتاده ای؟« مردِک از همه جا 
بی خبر گفت: »چیز دیگری نمی  دانم، همین قدر 

می دانم که با چهل برابر شدم«. 

وضعیِت  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  حاال 
همان فرد شماره چهلم را دارند و حتا می توان 
پیش بینی کرد که اگر گناه کالن تری متوجه یکی 
از اعضای بلندپایۀ کمیسیون شود، با توجه به 
وضعیت عدالت خواهی در کشور، حتمًا گناه آن 

را به گردن فرد پایین رتبه یی خواهند انداخت.
فقیر  بی واسطه،  آدم های  همۀ  کشور  این  در 
همۀ  برخالف،  و  متهم اند  و  مجرم  دون پایه  و 
آدم های بلندپایه، ثروتمند و واسطه دار، بی گناه 
نظام عادالنه  ذمه! می گویند در یک  از  بری  و 
خالِف  این که  مگر  نیست  گناه کار  هیچ کس 
نظام غیرعادالنه همه  ثابت شود و در یک  آن 
گناه کار اند، مگر این که خالِف آن ثابت شود. 
فرق می کند،  مقداری  البته وضع  افغانستان  در 
گناه کار و بی گناه در افغانستان به این پیوند دارد 
که از چه امکاناتی برخوردار هستند و چه قدر 

پول و سرمایه دارند. 
سیزده هزار  از  بیش  که  می شود  شنیده  وقتی 
روز  برای چند  که  انتخابات  کمیسیون  کارمند 
تقلب ها  بارِ  نهاد بوده اند، کل  این  در استخدام 
می توان  فقط  داده اند،  انجام  را  آرا  مهندسِی  و 
به آن خندید. شاید اعضای کمیسیون شکایات 
روشی  چنین  با  که  کرده اند  فکر  انتخاباتی 
می توانند کل وضعیِت انتخابات را جمع وجور 
کنند و آن چه را که خودشان و مسووالِن رده 
باالی انتخابات از کمیشنران تا رییس و معاوناِن 
الپوشانی  دادند،  انجام  انتخابات  حق  در  آن 
شکایات  کمیسیون  مسووالن  شاید  کنند. 
انتخاباتی مردم را چنان فاقد شعور فکر کرده اند 
که خیال می کنند آن ها چنین اقدام هایی را باور 

می کنند. 
که  بداند  باید  انتخابات  شکایات  کمیسیون 
اصالحات در نظام انتخاباتی به معنای برخورد 
و  مسوولیت  فاقد  و  دون پایه  کارمند  چند  با 
باشد.  نمی تواند  انتخابات  کمیسیون  صالحیِت 
از  تعدادی  روان  سال  انتخابات  در  هرچند 
در  انتخابات  کمیسیون  پایین رتبۀ  کارمنداِن 
تقلب ها نقش داشتند، اما تقلِب بزرگ و کالن 
انتخاباتی  کمیسیون های  بلندپایۀ  اعضای  را 
کنار  از  چنان  شکایات  کمیسیون  دادند.  انجام 
باعث  که  گذشته  اصلی  تقلب کاراِن  نام های 

حیرت و شگفتِی همه گان شده است. 

که  می کند  خطور  ذهن  به  پرسش  این  حاال 
کمیسیون شکایات چه گونه تخطی های کوچِک 
ولی  دیده،  را  چندروزه  و  یک روزه  کارمنداِن 
را  بلندپایه  مسووالِن  سازمان یافتۀ  تقلب های 
و  اسناد  چه  شکایات  کمیسیون  است؟  ندیده 
مدارکی دال بر بی گناهِی مسووالِن بلندپایه در 
خودداری  آن ها  نام  گرفتِن  از  که  دارد  اختیار 

می ورزد؟ 
مسالۀ  که  می شود  معلوم  دیگر،  سوی  از 
به شدت  انتخاباتی  مشکالِت  به  رسیده گی 
در  که  دارند  هراس  عده یی  و  شده  سیاسی 
برای  واقعی،  تقلب کاران  نام  افشای  صورت 

آن ها دردسر ایجاد شود. 
دو  هر  ارشِد  اعضای  چهره های  در  هراس 
این  کمیسیون به شکل واضح دیده می شود و 
تقلب های  کاسۀ  در  دست  که  کمیسیون  دو 
انتخاباتی دارند، حاال دست در دسِت یک دیگر 
قضیۀ  اما  کنند.  تبرئه  را  خود  می خواهند 
انتخابات قرار نیست به این آسانی و ساده گی 
پایان پیدا کند. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
انتخابات  کمیسیون  دون پایۀ  کارمنداِن  کل 
مشکل  بازهم  سازد،  سیاه  فهرست  وارد  را 
و  نهادها  از  بسیاری  نمی شود.  حل  انتخابات 
دارند که  انتخابات عقیده  بر  ناظر  سازمان های 
برگزاری انتخاباِت آینده در موجودیت اعضای 
ارشد فعلِی کمیسیون های انتخاباتی نه تنها میسر 
نیست، بل جفای بزرگی در حِق مردم افغانستان 

خواهد بود. 
بر  از سوی دیگر، رهبران دولت وحدِت ملی 
اجرای  به  مکلف  سیاسی،  توافق نامۀ  اساس 
اصالحاِت فراگیر و گسترده در نظام انتخاباتی 
اساسِی  بخش  شک  بدون  که  افغانستان اند 
با  قانونی  برخورد  و  تغییر  به  اصالحات،  این 
مسووالِن ارشد کمیسیون های انتخاباتی مربوط 

می شود. 
خود  دستور  به  انتخابات  دون پایۀ  کارمنداِن 
دست به تقلب های انتخاباتی نزده اند. این افراد 
داده اند،  انجام  هم  جعل کاری یی  و  تقلب  اگر 
کمیسیون  بلندپایۀ  افراد  حمایِت  و  دستور  به 
که  اند  منتظر  مردم  حاال  است.  بوده  انتخابات 
در  انتخابات  رده باالی  مسووالِن  کدام  ببینند 

فهرسِت سیاه قرار می گیرند.
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احمـد عمران

هم کاسه گِی کمیسیون های 
شکایات و انتخابات

 

والیت  در  به خصوص  کشور  در  طبیعی  اسف بارِ  رویداد 
پنجشیر که شمارِ قابل توجهی از هم میهنان مان را به کامِ مرگ 
فرو برد، توجه همۀ جهان را به خود جلب کرد و کشورهای 
این میان،  در  سپردند.  افغانستان  به  همکاری  وعدۀ  بسیاری 
کشور همسایۀ ما پاکستان که تا کنون روابط خوبی با افغانستان 
نداشته نیز کمک هایش را به کابل فرستاده است. این کمک ها 
اما توسط نظامیان پاکستانی و در هواپیمای نظامِی این کشور 
وارد کابل شده و رسانه ها نیز خبِر آن را بدون هیچ تبصره یی 

نشر کرده اند.
در  پاکستان  اسالمی  جمهوری  کمک های  از  مردم  اگرچه 
که:  است  مطرح  پرسش  این  اما  می کنند،  استقبال  زمینه  این 
و  غیرنظامی  افراد  به  بشردوستانه  کمک های  پاکستان  چرا 
مصیبت زده را با هواپیمای نظامی به افغانستان فرستاده است؟ 
این سوال نیز مطرح است که: چرا دولت افغانستان به چنین 

اقدامی اجازه داده است؟ 
واضح است که چنین رفتاری به  روابط افغانستان با هند صدمه 
می رساند. اما به نظر می رسد که این مسأله برای دولِت آقای 
نزدیکِی  پاکستان  می گذرد،  که  روز  هر  و  نیست  مهم  غنی 

بی رویه یی با دولِت فعلی برقرار می کند.
پاکستانی ها با این کارشان می  خواهند دسِت باالی  خود را در 
تعامالِت افغانستان به نمایش بگذارند و در واقع نشان  دهند 
که همۀ صلح و جنِگ افغانستان را به گونۀ منحصربه فرد در 

کنترل دارند و هرچه بخواهند، انجام داده می توانند.
مردم نیز کم کم به این باور  شده اند که دولِت کنونی چیزهایی 
را از آنان پنهان می کند و دوستی با پاکستان نیز طِی قرارهای 

پنهانی تأمین می گردد.
گفت وگوهای  بحِث  از  روزها  این  در  روی هم رفته  این همه 
صلح یک شبح ساخته است؛ به گونه یی که بحِث گفت وگوهای 
صلح حاال به یک مسالۀ وهمناک و غیرقابِل فهم تبدیل شده 
است. انتظار می رفت که مداخلۀ چین در این زمینه راهی را 
باز کند و فرصتی را مساعد سازد تا کارها سامان بگیرند؛ اما 
ادامۀ روند گفت وگوها سبب شد که پاکستانی ها  یا  پیشرفت 
با دسِت باال جلو بیایند و هر روز در برابِر قدرت های مخالِف 

خود در افغانستان مانور بدهند.
با  دوستی  خواهاِن  افغانستان  مردم  که  ندارد  وجود  تردیدی 
پاکستان  هستند و رابطه با این کشور را به رغِم همۀ مشکالتی 
که برای افغانستان خلق کرده، ضروری می شمارند؛ اما آن ها 
که  شود  تنظیم  ناسنجیده  چنان  رابطه ها  این  که  می ترسند 

به تدریج به یک وابسته گِی مطلق ختم گردد. 
پاکستانی ها گویا نمی خواهند تعامل شان را سازنده تنظیم کنند 
و بیشتر سعی می ورزند که از هر نوع فرصت استفاده کرده، 
در  برانگیزد.  را  هند  حساسیِت  که  دهند  انجام  را  اقداماتی 
این روزها سخن های مشرف و اقداماِت نظامیان و سیاسیوِن 
قرار  از  افغانستان، هماهنگ است و نشان  برابر  پاکستانی در 
گرفتِن افغانستان در مدارِ جدیدی از بازی های این کشور دارد. 
چنان که قرار است پاکستان از آدرس طالبان و امارِت آنان در 
همۀ گفت وگوها و مجالس سخن بگوید و احساس مالکیت 
کند. اما در دستگاه سیاسِت دولِت ما هیچ واکنِش بازدارنده یی 

در برابِر این کشور مالحظه نمی شود. 
خوش بینی ها و اصرارِ پاکستان نسبت به داشتن رابطۀ بی سابقه 
با افغانستان، مردمِ ما را شدیداً نگران ساخته و نیاز است دولت 
در این زمینه وضاحت های الزم را ارایه دهد. اما درحالی که ما 
با پاکستان انجام  انتظار داریم دولت هر آن چه برای نزدیکی 
داده و نیز آن چه بر سِر مذاکراِت صلح آورده را روشن سازد 
و بگوید که گفت وگو با پاکستان است یا با طالبان؛ می بینیم 
دولت اراده یی برای پاسخ دهی و شفاف سازی ندارد. بنابراین، 
آن گونه که بارها گفتیم، بار دیگر تکرار می کنیم که دولت باید 
در تأمین رابطه اش با پاکستان تجدید نظر کند و به آن کشور 
اجازه ندهد که در برابر کشورِ دیگری در افغانستان مانور دهد. 
هم چنان کشورِ دیگری هم حق ندارد که در برابر پاکستان در 

افغانستان مانور بدهد. 
ولی حاال پاکستان در این مانور دادن ها پیش قـدم است و این 
به خیر و صالِح ما نیست و از وابسته گی افغانستان به پاکستان 

حکایت دارد!

هواپیماهای نظامِی پاکستان 

در کابل
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وزیر امور خارجه سابق امریکا قصد دارد تا نامزدی خودش 
را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲0۱6 این کشور در ماه 

اپریل اعالم کند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هیالری کلینتون، وزیر امور 
خارجه سابق امریکا در نظر دارد تا برنامه هایش برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری را به زودی اعالم کرده و طبق 
گزارش های هم اکنون بودجه الزم برای کمپین انتخاباتی را نیز 

مشخص کرده است.
از زمان خارج شدن هیالری کلینتون از وزارت خارجه امریکا 
در سال ۲0۱۲ گمانه زنی بسیاری درباره حضور وی به عنوان 
انتخابات ریاست جمهوری آتی مطرح  نامزد دموکرات ها در 

شد.
برای  الزم  افراد  هم اکنون  کلینتون  هیالری  گزارش ها،  طبق 
به  همچنان  وی  تیم  اما  کرده  مشخص  را  اصلی  سمت های 

دنبال مدیر ارتباطات برای کمپین انتخاباتی است.

آیا اوباما می تواند برای سومین بار رییس جمهور شود؟
با توجه به سالگرد تصویب بیست و دومین متمم 
این  اساسی  قانون  ملی  امریکا، مرکز  اساسی  قانون 
نخست  دارد:  ویژه ای  نگاه  موضوع  دو  به  کشور 
اینکه آیا رییس جمهوری امریکا می تواند برای دور 
سوم هم در مسند قدرت بنشیند؟ و دوم اینکه آیا 
باید اعضای کنگره و دادگاه عالی ایاالت متحده هم 
چون رییس جمهور محدودیت دوره داشته باشند؟

آورده  امریکا در گزارشی  اساسی  قانون  ملی  مرکز 
امریکا  اساسی  قانون  »بیست و دومین متمم  است: 
ایده محدودیت دوره ریاست جمهوری را به قانون 

اساسی ایاالت متحده ملحق کرد.
زمانی که این متمم در سال ۱95۱ تایید شد، رییس 
جمهوری امریکا را رسما از به دست گرفتن قدرت 
برای بار سوم منع کرد و در این متمم آمده است که 
رییس جمهوری که برای دوبار در انتخابات پیروز 
انتخابات  نامزد  هم  سوم  بار  برای  نمی تواند  شده، 

ریاست جمهوری شود.
بیش  از  را  جمهور  رییس  یک  همچنین  متمم  این 
از ۱0 سال حضور در مسند قدرت منع می کند و 
این در صورتی است که وی به عنوان معاون رییس 

جمهور منصوب شود.
به عنوان مثال جرالد فورد، معاون رییس جمهوری 
را  نیکسون  ریچارد  جای   ۱9۷4 سال  در  که  بود 
اگر  بود.  از دو سال رییس جمهور  بیش  گرفت و 
را  کارتر  جیمی  می توانست   ۱9۷6 سال  در  فورد 
در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد، فورد 

نمی توانست بار دیگر برای انتخابات نامزد شود.
به  متمم  دومین  و  بیست  الحاق  از  پیش  مدت ها 
قانون اساسی امریکا، پرزیدنت جورج واشنگتن در 
سال ۱۷96 و زمانی که چند ماه پیش از انتخابات 
یک  شود،  نامزد  سوم  بار  برای  تا  گرفت  تصمیم 
الکساندر  اما  کرد.  مطرح  را  رسمی  غیر  متمم 
مهاجرنشین   ۱3 موسسان  از  بسیاری  و  همیلتون 
و  بودند  قدرتمند  مجریه  قوه  یک  امریکا خواستار 
مفهوم مخالفت  به عنوان یک  اعمال محدودیت  با 
از  نفوذ  با  گروه  یک  و  جفرسون  توماس  کردند. 
برای  محدودیت  این  از  مهاجرنشین   ۱3 موسسان 

دوره ریاست جمهوری حمایت کردند.
تنها شخصی که از متمم غیررسمی جورج واشنگتن 
که  بود  روزولت  فرانکلین  پرزیدنت  کرد،  تخطی 
آنکه  از  پیش  شد.  پیروز  انتخابات  در  بار  چهار 
وی برای انتخابات ۱940 نامزد شود، اکثر روسای 
برای  تا  بودند  امریکا حتی تالش نکرده  جمهوری 

بار سوم نامزد انتخابات شوند.
روزولت  فرانکلین  کاکای  پسر  روزولت،  تئودور 
نیز تا حدودی به تخطی کردن از متمم غیررسمی 
شد؛  نزدیک   ۱9۱۲ سال  در  واشنگتن  پرزیدنت 
ریاست  انتخابات  در  دوم  بار  برای  که  زمانی 

جمهوری شرکت کرد.
وی در سال ۱90۱ از پرزیدنت ویلیام مک کینلی برد 

و هفت سال و نیم در کاخ سفید جا خوش کرد.

تئودور روزولت در سال ۱908 برای بار سوم و با 
اطالع کامل از متمم غیر رسمی پرزیدنت واشنگتن 
ریاست  انتخابات  در  پیاپی  بار  سومین  برای  و 
مقابل  در  ناکامی  از  پس  شد.  کاندید  جمهوری 
پرزیدنت ویلیام هوآرد تفت، روزولت در یک دوره 
غیر پیاپی در سال ۱9۱۲ برای بار سوم در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا پیروز شد. وی انتخابات را 
باخت اما در جایگاه دوم پس از تفت قرار گرفت. 
حدودی  تا  نیز  ترومن  هری  و  ویلسون  وودرو 
ریاست  انتخابات  سوم  بار  برای  شدن  نامزد  برای 

جمهوری امریکا تالش کردند اما موفق نشدند.
ُمرد،  در سال ۱945  که  فرانکلین روزولت  از  پس 
شتاب برای یک متمم در محدود شدن دوره ریاست 

جمهوری افزایش یافت.
کنگره در سال ۱94۷ آن را تصویب کرد و در سال 

۱95۱ این متمم تایید شد.
از آن زمان تاکنون، تعدادی از اعضای کنگره لوایحی 
را برای لغو بیست و دومین متمم قانون اساسی ارایه 
در  سرانو،  خوزه  توسط  آن ها  جدیدترین  کرده اند. 

چهارم جنوری ۲0۱3 مطرح شد.
در حقیقت سرانو الیحه ای مشابهی را از ۱99۷ که 
جورج  کلینتون،  بیل  جمهوری  ریاست  دوران  در 
دبلیو بوش و باراک اوباما است، مطرح کرد. تمامی 

این لوایح دوبار از دستور کار خارج شدند.
استنی هویر، یکی دیگر از نمایندگان کنگره امریکا 
لوایحی مشابه را در گذشته مطرح کرده بود و میچ 
مک کانل، رهبر اکثریت سنای امریکا نیز از الیحه ای 
مشابه در سال ۱995 حمایت کرده بود -  در دوران 
جری  و  فرانک  کلینتون،  بارنی  جمهوری  ریاست 
قانون  متمم  دومین  و  بیست  ضد  لوایح  نیز  نادلر 

اساسی را در گذشته ارایه کرده بودند.
امریکایی  قانونگذاران  میان  در  تمایلی  هیچ  البته 

این متمم وجود ندارد  برای تعقیب و پیگیری لغو 
بسیاری  که  است  خاطر  این  به  دلیلش  احتماال  و 
رییس  برای یک  این محدودیت  اعمال  با  مردم  از 
جمهور موافقند و از آن خوشحال هستند. شانس به 
دست آوردن موافقت 38 ایالت برای تایید یک متمم 

بسیار بسیار غیرمنطقی است.
اگرچه، مساله محدودیت دوره  برای اعضای کنگره 
یک موضوع متفاوت است. در نظرسنجی گالوپ در 
امریکایی های  از  جنوری ۲0۱3، حدود ۷5 درصد 
شرکت کننده به نفع محدودیت برای اعضای کنگره 

رای دادند.
در  مشابه  سوالی  زماینکه  کرد:  اعالم  گالوب 
سال های ۱994 و ۱996 پرسیده شد، بین دو سوم 
قانون  متمم  نفع  به  کنندگان  شرکت  چهارم  سه  تا 
اساسی در محدود کردن دوره حضور نمایندگان در 

کنگره امریکا رای دادند.
در نظرسنجی ۲0۱3 حمایت بیشتری از محدودیت 
کالج  پایان  به  نسبت  درصد(   ۷5( کنگره  در  دوره 
انتخاباتی )60 درصد( شد و مساله دیگر محدودیت 
دوره برای قضاتی است که تحت شرایط ماده سوم 
قانون اساسی منصوب می شوند که شامل دادگاه های 

عالی قضایی است.
این مقام های غیرمنتخب تا مادامی که رفتار خوبی 
از خود نشان دهند در مسند می مانند و تنها براساس 
روند استیضاح قانون اساسی می توان آن ها را برکنار 

کرد.
مراکز  برای  دوره  محدودیت  درباره  کنونی  مناظره 
قضائیه  قوه  یک  لزوم  خصوص  در  عالی  دادگاه 
با روابط نزدیک تر میان وزارت دادگستری  مستقل 
و روسای جمهور که آن ها را منصوب می کنند، در 

تقابل است.«

هیالری کلینتون نامزدی اش را

 در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعالم می کند

پیونگ یانگ:

 برای جنگ با امریکا آماده ایم

رییس جمهوری جدیدیروگوئه سوگند یاد کرد
»تاباره واسکوئز« ۷5 ساله به عنوان رییس  جمهوری 
»خوزه  جای  و  کرد  یاد  سوگند  یروگوئه  جدید 

موخیکا« را گرفت. 
عنوان  به  موخیکا  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  استفاده  که  رییس جمهوری  و  سابق  چریک 
ماری جوانا، ازدواج همجنس گرایان و سقط جنین را 
قانونی و مشروع کرد، سمت رییس جمهوری را به 
تاباره واسکوئز همکارش در حزب »جبهه گسترده« 

سپرد.
واسکوئز که متخصص سرطان است با 53.6 درصد 
آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 30 نومبر 

۲0۱4 پیروز شد.
رییس جمهوری   ۲0۱0 تا   ۲005 سال های  در  وی 
بار دیگر بر مسند قدرت  یروگوئه بود و هم اکنون 

نشست.
ملی  مجمع  مقابل  در  سوگند  ایراد  از  پس  وی 
با  احترام آمیز  صورت  به  باید  ما  گفت:  یروگوئه 
موجود  و مشکالت  پرداخته  به گفت وگو  یکدیگر 
در کشور را حل کنیم و به بهترین سیستم آموزش 
عمومی برای تمام مردم یروگوئه، خدمات درمانی 

با کیفیت و ساخت مسکن مناسب دست پیدا کنیم.
واسکوئز ۷5 ساله حتی برخی از اصالحات موخیکا 
را زیر سوال برده که شامل فروش ماری جوآنا در 

داروخانه ها می شود.
نیز دچار  »جبهه گسترده«  داخل حزب  در  دو  این 
تنش بوده اند چون واسکوئز کابینه جدیدش را در 

دسمبر و بدون رایزنی با موخیکا اعالم کرد.
از  به شدت  به خاطر شیوه زندگی اش  موخیکا که 
محبوبیت در میان مردم یروگوئه برخوردار است، با 
محبوبیت بیش از 60 درصد از سمتش خداحافظی 

کرد.

یانگ  پیونگ  که  کرد  تاکید  شمالی  کوریای  خارجه  وزارت 
اقدام  یک  را  جنوبی  کوریای  و  امریکا  مشترک  نظامی  مانور 
تجاوزکارانه در راستای راهبرد امریکا برای سرنگون کردن نظام 

اجتماعی کوریای شمالی ارزیابی می کند.
به گزارش ایتارتاس، سخنگوی وزارت خارجه کوریای شمالی 
ضمن اشاره به برگزاری مانور مشترک امریکا و کوریای جنوبی 
در شبه جزیره کوریای و تجاوزکارانه دانستن این اقدام، تاکید 
کرد که هدف اصلی از برگزاری این مانور در راستای راهبرد 
شمالی  کوریای  اجتماعی  نظام  کردن  سرنگون  برای  امریکا 

است.
این دیپلمات در ادامه افزود: کوریای شمالی آماده است تا در 
پاسخ به اقدامات تحریک آمیز امریکا، وارد جنگ شود. امریکا 
تا به تالش های کوریای شمالی برای دستیابی به  سعی دارد 

توسعه اقتصادی با افزایش فشارهای نظامی، ضربه بزند.
امریکایی به  افزود: مقام های  وزارت خارجه کوریای شمالی 
افزایش  تا  هستند  کوریای  شبه جزیره  در  تنش  تشدید  دنبال 

حضور نظامی خود در منطقه را توجیه کنند.
کوریای شمالی امروز دوشنبه ۲ فروند موشک کوتاه برد را در 
واکنش به مانور نظامی بزرگ امریکا و کوریای جنوبی شلیک 

کرده است.
در حالی که کوریای شمالی، برگزاری این مانورها را اقدامی 
تجاوزکارانه می داند ولی سئول و واشنگتن مدعی هستند که 

ماهیت این مانورها، دفاعی است.
امریکا که نزدیک به 30 هزار نیروی ثابت در کوریای جنوبی 
مستقر کرده هرساله چندین مانور نظامی مشترک با این کشور 

برگزار می کند.
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نکته یی که قرضاوی به درستی روشن نکرده 
را  شرع  قانوِن  از  پیروی  او  این که:  است 
اما  می داند،  تغییرناپذیر  و  اساسی  حکمی 
نمی گوید قانوِن شرع کدام است. در بیشتر 
نیست،  مطرح  اسالم  و  کفر  مسالۀ  موارد، 
همه از اسالم و از شریعت حرف می زنند، 
موافِق  و  عدل  مطابق  را  خود  اقدامِ  همه 
خیِر  و  مصلحت  از  و  می خوانند  شرع 
مردم سخن می گویند، اما معیار درست از 
نادرست، صحیح از سقیم کدام است؟ چه 
تفسیری از قرآن به جا و چه تفسیری از آن 
تصامیِم  هم  می توان  چه گونه  نابه جاست؟ 
سوی  از  آن هم  دانست،  الزامی  را  “شورا” 
نماینده های عوام الناس، و هم باالتر از آن، 
قانون شرع را قرار داد؟ قانون شرع را چه 
وقتی  می دهد؟  تشخیص  کسانی  یا  کس 
مدت  در  فقهی،  مذاهب  موسسیِن  آرای 
تغییر  دست خوش  چنان  حیات شان  کوتاهِ 

و تحول شدند، آیا پس از گذشِت سده ها، 
دین  بنیاد  به نامِ  که  مسایلی  از  بسیاری 
خوانده می شوند، به بازبینی و بازنگری نیاز 

نیافته اند؟

راشد غنوشی )-1941 اکنون(
جنوِب  در  حما  شهر  در  غنوشی  راشد 
تونس به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیالت 
متوسط، به دمشق رفت و در آن جا فلسفه 
خواند و سپس در دانشگاه سوربن پاریس، 

به فراگیرِی زبان فرانسه پرداخت.
اسالمِی  احیای  جنبِش  بنیان گذارِ  غنوشی 
سیاست مدار  شخصیتی ست  است.  تونس 

زندان محکوم  به  بار  او چندین  محقق.  و 
سال حبس   ۱۱ به   ۱98۱ سال  در  گردید. 
محکوم شده بود و با به قدرت رسیدِن بن 
علی در سال ۱98۷، به حبس ابد محکوم 
شد، اما فرار کرد و سپس به الجزایر رفت.

وطن،  از  دوری  سال   ۲۲ از  پس  غنوشی 
مشهور  مردمِی  جنبش های  افتادن  به راه  با 
برکناری  از  پس   ،۲0۱۱ در  عربی  بهار  به 
برگشت.  تونس  به  علی،  بن  زین العابدین 
حزِب وی یکی از جناح های بر سِر قدرت 

در آن کشور می باشد.
“آزادی های عمومی در حکومت اسالمی” 
کتابی ست که دیدگاه سیاسِی راشد غنوشی 

را بازگو می دارد. 

اندیشة سیاسی 
این رو  از  است؛  خوانده  فلسفه  غنوشی 
شکل  به  نه  را  خود  سیاسِی  دیدگاه های 

و  آرا  بررسی  از  پس  بلکه  فتوا،  صدور 
بیان می دارد. اگر یوسف  نظریاِت مختلف 
بخوانیم،  تابع  مجتهد  یک  را  قرضاوی 
غنوشی اهِل ترجیح است؛ بدین معنی که 
از  را  یکی  مختلف،  دیدگاه های  میان  از 

ترجیح می دهد و می گزیند.
راشد غنوشی جدایی میان دین و سیاست را 
نمی پذیرد و به نقل از محمد اقبال فیلسوف 
پاکستانی می گوید، حقیقِت اسالم در یک 
دیگر،  نگاهی  از  همان  و  است  دین  نگاه 
میان  در  می گوید،  او  می باشد.  حکومت 
مخالفت  اجماع  این  با  کسی  نیز  پیشینیان 
نورزیده است، مگر یکی از علمان معتزله 

ـ ابوبکر احم ـ و گروه کوچکی از خوارج 
امام  تعییِن  یا  اسالمی  برپایی حکومِت  که 
را  آن  به کلی  و  ندانسته  دینی  وظیفۀ  را 
مصلحتی شرعی شمرده اند که به اندازۀ نیاز 
باید از آن بهره جست)غنوشی، ۱38۱: 95(. 
راشد از ابوالحسن ندوی نقل می کند که او 
جنبۀ  زیرا  می خواند؛  مرتد  را  سکوالرها 
اعتقادی و عبادی اسالم را پذیرفته و جنبۀ 
اجتماعی و سیاسِی آن را که در تسلیم شدن 
در برابر قدرِت مرکزی متجلی می شود، رد 
اسالمی،  حکومت   .)98 کرده اند)همان، 
بدین   )۱0۱ )همان،  است  مدنی  حکومِت 
ارادۀ  شرح که قانون در آن برتری دارد و 
حاکم تابع قانون می باشد)همان، ۱۲0(. او 
بیان  مورد چنین  این  در  را  عوا  نظِر سلیم 

می دارد:
مدینه  در  )ص(  خدا  پیامبر  که  “حکومتی 
اساسی،  حقوق  نظرگاه  از  داد،  تشکیل 
حکومت  تشکیالتی  ساختار  کهن ترین 
اجتماعی  سامان دهندۀ  ساختارِ  عنوان  به 
سیاسی است؛ زیرا برای نخستین بار در این 
یا  مشروعیت  به  معروف  اصِل  حکومت، 
احکام  چه،  گشت؛  مقرر  قانون  از  تبعیت 
شرع ]یا همان قوانینی[ که وحی، خواه در 
قالب کتاب و خواه سنت آورده بود، احکامی 
صادرشده از قدرتی برتر از همۀ قدرت ها 
و قوای حکومت بودند.... از دیدگاه اسالم، 
منصوب  کارگزاران  و  حکمران ها  احکام 
پیشوای  یا  امام  که  تا هنگامی  او  از طرِف 
و  است  نافذ  نکرده،  عزل  را  آن ها  بعدی 
هیچ یک از صحابه در این باره اختالف نظر 

ندارند”. )همان، ۱۲0-۱۲۱(
و  نیست  الهی  سیاسی،  قدرت  سرچشمۀ 
 ،)۱44 نمی شود)همان،  برده  هم  ارث  به 
از  تبعیت  به  حکمرانی  هر  مشروعیِت  اما 
 .)۱۱4 دارد)همان،  بسته گی  الهی  شرع 
همچون  مفاهیمی  بحِث  وارد  غنوشی 
می شود  حل وعقد  اهل  اولواالمر،  شورا، 
و  می پردازد  مورد  این  در  موشکافی  به  و 
سرانجام، اهل شورا را در هر مسأله متفاوت 
می داند، زیرا آن هایی که مورد مشوره قرار 
و  صاحب نظر  زمینه  در  باید  می گیرند، 
دارای تخصص باشند، از این رو اهل شوا را 
به لحاظ موضوع، فرق می کند. با این فهم، 
هستند  عقد  و  حل  اهل  همان  شورا،  اهل 
در  امروز  و  گفته اند  سخن  آن  از  فقها  که 
چهارچوِب پارلمان ها عمل می کنند)همان، 
به  عقد،  و  حل  اهِل  در  غنوشی   .)۱34
با شرکت  یا  اثرگزاری نظر دارد که  عنصِر 
در انتخابات پایه و جایگاه اجتماعِی آن ها 
محک می خورد. راشد غنوشی در تعریف 
و توصیِف اولواالمر، رأی و نظِر امام فخر 
بیان  چنین  را  آن  و  داده  ترجیح  را  رازی 

می دارد:
و  اطیعواهلل  “و  آیۀ  تفسیر  در  رازی  “فخر 
بدان  منکم”،  اولی االمر  و  اطیعوالرسول 
گراییده است که فرماِن خداوند به اطاعت 
در این جا به صورِت قطعی بیان شده و از 
دیگر سو، هر کس که خداوند بدین شیوه 
دهد،  فرمان  او  از  فرمان بری  و  اطاعت  به 

باید معصوم باشد تا ...

سعید صباغی پور
این  نتیجۀ  و  منتشر شد  یازده ساله  پژوهش  ابتدای سال ۲0۱4، جزییات یک  در 
پژوهش این بود که هیچ شاهدی مبنی بر افزایش خطر ابتال به سرطان در استفاده 

از موبایل یافت نشده است.
 مطالعۀ دیگری در اوایل سال ۲0۱3 توسط اپیدمیولوژیست های دانشگاه آکسفورد 
با این نتیجه گیری به اتمام می رسد: »گوشی های موبایل ارتباطی با بروز گلیوما، 
مننژیوم یا سرطان های بیرون از سیستم عصبی مرکزی ندارند.« این مطالعه روی 

بیش از ۷00 هزار نفر صورت گرفته بود.
در پژوهش مهم دیگری در اسکاندیناوی و در اوایل ۲0۱۲ هیچ شاهدی مبنی بر 
»ایجاد تومورهای مغزی توسط موبایل در طول بیست سال گذشته« به دست نیامد.
در سال ۲0۱۱ نیز پژوهش گران دنمارکی به مدت ۱8 سال هیچ ارتباطی با سرطان 

مغز و تلیفوِن همراه نیافتند.
انتشار مطلبی، از بی خطر بودن  با هر  آخرین مورد این که انجمن سرطان امریکا 
گوشی های همراه سخن گفته و مطالعاتی را معرفی می کند که دقیقًا این ادعا را 

تأیید می کنند؛ بسیار عالی و البته قانع کننده!

گوشی ها خطر دارند
خیلی ها با این گزارش ها قانع نمی شوند؛ چرا که به ازای هر مطالعه یی که گوشی 
را تبرئه می کند، یک مطالعه بر ضد آن وجود دارد و جنبۀ شیطانی آن را بازنمایی 

خواهد کرد.
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲0۱4، تلیفون های همراه را در ردۀ سرطان زاهایی 
امریکایی  موتر و کلورفرم قرار داد. در همین سال، یک مطالعۀ  مثل دود اگزوزِ 
مخابراتی  شبکه های  و  مغزی  تومورهای  بین  نزدیکی  هم بسته گِی  که  داد  نشان 

تلیفون وجود دارد و قضیه هم بسیار جدی است.
اگر کمی جلوتر برویم، دادگاهی در ایتالیا و در سال ۲0۱۲ حکم داد که استفادۀ 
طوالنی مدت از تلیفون همراه باعث ایجاد یک تومور مغزی در فردی 60 ساله 

شده است.
روز  در  همراه  تلیفون  از  دقیقه   ۲0 استفادۀ   ،۲0۱3 سال  در  مطالعه یی  طبق  بر 

می تواند خطر رشد سرطان را افزایش دهد.
مغز  به سرطان  ابتال  احتمال  اعالم کردند  اواسط سال ۲0۱4  در  فرانسوی ها هم 
در کسانی که حداقل ۱5 ساعت در ماه از گوشی استفاده می کنند، بیشتر از افراد 

دیگر است.
در  ترسناک تر هم می شود. می توان  ماجرا  از جوامع علمی دور شویم،  که  کمی 
خارج از حوزۀ علمی، مقاالتی دید که تلیفون همراه را با سگرت مقایسه کرده اند 
و حتا می توان اسناد و مستندهای آنالینی یافت که شرکت های مخابراتی با انتشار 

امواج، گویی توتون و تنباکو در فضا منتشر می کنند.
خطراِت گوشی هم مثل خطراِت موتر برای مان اهمیت ندارد، چون به شدت مفید 

است!
می توان  نیست.  جامع  وجه  هیچ  به  آوردیم،  این جا  در  که  شواهدی  فهرست 
ساعت ها در انترنت پژوهش هایی یافت که منعکس کنندۀ ۲ طرف جدال هستند 
باور دارید، کیس های 50  این دستگاه  اگر به خطرات  این گیج شد.  از  بیشتر  و 
دالری ساخته شده اند که با افزایش مالتونین و روی، به کاهش آسیب های ناشی از 

تلیفون های همراه کمک می کنند.
خطرات شان  شده اند.  جاده  در  موترها  به  شبیه  موبایل ها  ما،  از  خیلی  برای  اما 
اهمیتی ندارد، چون به شدت برای مان مفیدند. شاید یک گوشی به آرامی انسان را 
به کشتن بدهد اما آشکارا چیزهای مثبِت آن بیشتر از منفی ها است. گوشی های 

همراه هنوز هم جزِو ۱0 مورد فهرست ابزارهای خطرزا قرار نگرفته اند.
بیایید با این قضیه کنار بیاییم که گوشی ها اکنون به عضوی از خانوادۀ ما تبدیل 

شده اند و حتا اگر سرطان زا هم باشند، نمی توانیم از آن ها چشم پوشی کنیم.
دنیای پزشکی می تواند به انتشار یافته های مطالعاتش ادامه دهد، اما این همه مجادله 
برای بسیاری از مردم معنای چنـدانی ندارد؛ چرا که نسبت به آن بی تفاوت هستند.
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بخش دوم و پایانی

موبایل ها مضرند
 اما ضرر ندارند!

بخش چهـلم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



نویسنده: اسامه القاضی
برگرداننده به فارسی: مهران موّحد 

بخش سوم و پایانی 
5- جریان غیردینی/ سکوالر/ مدرنیست/ خردگرا

بهتر است در همین آغاز این نکته را یادآور شوم که 
بودن دیگر  لزومًا خرد گرا  این جریان  نامیدِن  خردگرا 
این  است  مقصود  بلکه  نمی کند،  نفی  را  جریان ها 
را  خرد  معرفتِی  و  فکری  مرجعیت  جریان،  این  که 
پذیرفته، بدون این که به منابع معرفتی دیگر استناد کند. 
این   با جریان خوارجی در  این جریان  وجه مشابهت 
طرح های شان  و  انقالبی اند  این ها  دوی  هر  که  است 

دارد.  رادیکال  و  تندروانه  جریان صبغۀ 
را  »نص«  می خواهد  سکوالر 
و  کند  پاک  روزگار  صحنۀ  از 
را  اصولی  معرفتی  ابزارهای 
فعالیت های  براند.  حاشیه  به 
به  معطوف  جریان،  این 
است،  خویشتن«   »نفی 
دغدغۀ  که  همان گونه 
اصلی جریان خوارجی، 
دیگران  است  نفی 
که  استدالل  این  با 
انحصار  در  حقیقت 

دارند  مسؤولیت  و  آن هاست 
»محیط معرفتی« را پاکیزه نگه دارند. این 

دیگر  بعضی  و  می نامند  »علمانی«  برخی  را  جریان 
از  پاره یی  به  دیگر  عده یی  و  می دهند  لقب  »نوگرا« 
در  این همه،  با  می کنند.  متصف  دیگرش  صفت های 
وضع اصطالح، منازعه یی نیست. بهتر است ما به جای 
بازی با اصطالحات، ارکان معرفتی این جریان را باز 

کنیم.
می خورند،  آب  فکری  مشرب  این  از  که  آن هایی 
شیوه های انقالبی و تندروانه را در ایجاد تغییر و اصالح 
به کار می گیرند، خواه در زمینۀ ایجاد دگرگونی سیاسی 
در  یک جهت  از  آنان  معرفتی.  تحول  آوردن  پدید  یا 
جهان سیاست، با »دشمنان میهن« می جنگند و از سوی 
دیگر، در جهان فکر و اندیشه، در صدد ریشه کن کردن 
برمی آیند.  صوفیان  و  نص گرایان  از  خرد«  »دشمنان 
و  سعۀ صدر  از  جریان  این  نبودن  برخوردار  احتماالً 
پافشاری آن بر نادیده انگاشتن تاریخ و گاهی برخورد 
موارد  در  حتّا  و  تمّدنی«  »خویشتن  با  آن  تعّصب آلود 
فراوانی، از بین بردن ریشه های متنی آن و نیز نفی هر 
شکل دهی  برای  نقش آفرینی  در  متن  شایسته گی  نوع 
آینده، از عواملی اند که مانعی جّدی فرا راه گفت وگوی 
سه گانۀ  جریان های  با  جریان  این  سودمند  و  سازنده 
نخست پدید می آورد و نیز مانعی نه چندان جّدی برای 
گفت وگوی این جریان با جریان معتدل ایجاد می کند 
وارد  برای  بیشتری  ظرفیت  میانه رو،  جریان  که  چرا 

دیالوگ شدن با همۀ جریان ها را دارد.
پیروان این جریان، حساسیّت فراوانی برضد همه چیزی 
تالشی  هیچ  از  و  دارند  می شود  سنّت  به  مربوط  که 
برای وارد کردن اتهام های درست و نادرست بر تاریخ 
مضایقه نمی کنند تا بدین گونه مشروعیت و مرجعیت 
با  برخوردشان  رو،  همین  از  کنند.  تاریخ سلب  از  را 
ویران گر  نقد  هدف  به  تاریخی  رویدادهای  و  سنت 
می باشد نه سازنده. به سخن دیگر، خوانش تاریخ در 
نزد این جریان، به منظور »کشتن خویشتن تمّدنی« و 

انسانی ساختن معارف صورت می گیرد.
ابزارهای معرفتی این جریان در غالب اوقات، غربی و 
دامن  در  پرورش یافته  معرفتی  نظام های  از  الهام گرفته 
غرب  است. گاهی این جریان به دیدگاه ساختارگرایی 
متوسل  ساختارشکنی  مکتب  به  گاهی  می زند،  چنگ 
قرار  خود  کار  پایۀ  را  زبان شناسی  زمانی  و  می شود 
می دهد و حتا در بعضی اوقات، خوانش مارکسیستی 
را تکیه گاه خود می گرداند. برای نمونه، ابوذر غفاری 
را پیشوای مکتب سوسیالیسم در تاریخ اسالم می داند. 
آشفته  صورت  به  را  کارها  این  همۀ  جریان،  این 
پایبندی اش  که  گونه یی  به  می دهد  انجام  نامنظم  و 
بی جهت  می رود.  پرسش  زیر  خردورزی  اصول  به 
نیست که به سبب به کارگیری شیوه های اندیشه ورزی 
مردم  تودۀ  میان  غربی،  ناآشنای  اصطالحات  و  غربی 
این  دوری  که  می شود  باعث  آن چه  ندارد.  محبوبیت 
می خواهد  که  این است  شود  بیشتر  ازمردم  جریان 
محبوب  و  پرطرف دار  مردم  میان  که  را  دینی  گفتمان 
کار  این  به  واکنش  در  کند.  از صحنه حذف   است،  
آن ها، صاحبان منبرهای منسوب به سه جریان نخست 
می نامند  خدا  دشمنان  را  جریان  این  پیروان  اسالمی، 
و مردم را برضدشان برمی شورانند و آن ها را خطری 
چنین  در  می کنند.  معرفی  مسلمان  خرد  پاکیزه گی  بر 
فتواهای  اساس  بر  سکوالرها  موارد،  بسا  در  فضایی، 

شرعی، تکفیر و تفسیق می شوند و زنان شان را از آن ها 
جدا می کنند و حتّا گاهی هدف ترور و حذف فیزیکی 

قرار می گیرند.
جمع بندی

میانه رو،  جریان  استثنای  به  که  آن است  واقعیت 
گفت وگوی جریان های دیگر با یکدیگر، حاصلی ندارد 
جز اتهام  وارد کردن و به کار بردن دشنام بر یکدیگر. 
جریان نّص گرا پیروان مکتب کالمی اشعری و هواداران 
مذهب های فقهی را تکفیر می کند و با جریان میانه رو 
جریان  نص گرایان،  نظر  از  که  چرا  دارد  مشکل  هم 
میانه رو، بدعت گذار است به جهت این که به نوسازی 
فهم دینی دعوت می کند. بدیهی است که مشکل سلفیان 
با صوفیان بیشتر از دیگران  است چراکه صوفیان از نظر 
آن ها مشرک اند. مدرنیست ها با همۀ گروه های دیگر از 
دارند چرا  مشکل  سلفیان،  تا  گرفته  صوفیان 
این   - مدرنیست ها  نظر  از   - که 
و  سنت گرا  گروه ها 
غیرسکوالر 

هستند.
برای  معقول  راه حل  تنها 

امت اسالمی این  است که کاری شود 
که طرفداران جریان میانه رو که دشمنی کمتری 

با دیگر جریان ها دارد و برخوردار از سعۀ صدر است 
نه  و  نظرهای دیگران  برای طرح  را  زمینه  و می تواند 
الگوی  بیشتر شود.  کند،  فراهم  آن ها  نکردن  سرکوب 
برای  بیشتری  قابلیت  جریان،  این  سوی  از  ارایه شده 
محال است  ما  جامعه های  که  چرا  دارد  الگو برداری 
از طریق سنت های خود و  بگیرد مگر  که سروسامان 
معرفتی  ابزارهای  از  تفریط  و  افراط  بدون  استفادۀ  با 

بازمانده از گذشته گان.
آن  با  اسالم  جهان  در  فکری  جریان های  که  مشکلی 
جامعه های  به  گاهی  و  می کنند-  نرم  دست وپنجه 
غیراسالمی همچون جامعۀ امریکا نیز صادر می شود- 

موارد،  بسا  در  معرفتی ست.  تولیدات  نوعیت  مشکل 
سه  توسط  که  کتاب هایی  از  می شود  پر  کتاب  بازار 
نشانۀ  لزومًا  این  و  شده است،  چاپ  نخست  جریان 
جریان  کتاب های  گاهی  نیست.  معرفتی  سالمت 
خواننده گانی  چون  و  می یابد  راه  بازارها  به  سکوالر 
رانده  به حاشیه  نمی کند،  پیدا  کافی  تجارتی  به حجم 
سوژه یی  دادن  می بخشد،  که  اثری  تنها  و  می شود 
تبلیغاتی و فکری به جریان خوارجی و بنیادگراست تا 
به بهانۀ آن چه در این کتاب ها طرح شده، توپخانۀ نقد 

و اتهام بندی را متوجه جریان سکوالر بکند.
مشکل دیگر در این میان، مشکل مصرفی بودن  است. در 
فضای فرهنگی ما، همواره این پرسش مطرح می شود 
که از چه کسی تقلید کنیم به جای این که چه چیزی 

تولید کنیم، و این امر، نتیجۀ اشباعی تاریخی ست که 
در نتیجۀ بازتولید انبوه کتاب های قدیمی حاصل شده  
است. کتاب های پیشینیان همواره تجدید چاپ می شود 
و با غالف و شکل و شمایل تازه یی وارد بازار کتاب 
می گردد و در نتیجه، تالش هایی در جهت زیباسازی 
ظاهر کتاب های سنتی به کار گرفته می شود که یک دهم 
خوانش  و  ارزیابی  و  تحلیل  راه  در  کوشش ها  این 

تأمل ورزانۀ این کتاب ها صرف نمی شود.
به جهت همین انباشته گی نادرست، خواننده گان ـ که 
به دلیل باال بودن آمار بی سوادی در کشورهای اسالمی، 
خواندن  مشتاق  غالبًا   - هست  هم  اندک  شمارشان 
کتاب های تاریخی-سنتی هستند. در واقع، باسوادان ما 
معموالً تحت تأثیر تبلیغات منبری های ما قرار می گیرند 
و به کتاب های سنتی ارزش بیشتری قایل اند. روی این 
مناسب  که  را  سنتی یی  کتاب  هر  کس  هر  حساب، 
گرایش های  که  کسی  می کند،  انتخاب  افکارش  است 
صوفیانه دارد »الرسالۀ القشیریۀ« و »احیاء علوم الدین« 
است،  سلفی   که  آن کس  و  می دارد،  نگه  خانه  در  را 
کتاب های ابن تیمیه و ابن قیم را همیشه توّرق می کند.
طوری که دیده می شود، کتاب ها و نگاشته های سه 
جریان نخست، بیشترین خواننده را در 
میان تودۀ مردم دارد و این، 
و  عجیب  چیز 

غیر 

بل  قا
نیست  انتظاری 

داشته  توجه  نکته  این  به  اگر 
بیشترین توجه  باشیم که رژیم های حاکم، 

جریان  هرچند  می دارند-  مبذول  جریان ها  این  به  را 
خوارجی، در حال حاضر، حمایت های حکومتی خود 
را از دست داده چرا که این جریان، به خود حاکمان 
هم آسیب رسانده  است. ولی حمایت وسیع و نامحدود 
امکانات  فراهم ساختن  و  از جریان نص گرا  حاکمان 
اکادیمیک برای این جریان، تقاضای کتاب های سلفیان 

را افزایش داده است. جریان باطن گرا )صوفیان( در میان 
تودۀ مردم از بیشترین حمایت و پذیرش برخوردار اند، 
زیرا به دانش و به زحمت انداختن عقل برای فهمش 
نیازی ندارد و طبعیت آدمی زاد به آسانی گرایش دارد. 
جریان،  این  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  هم  را  این 
سیاست  زیرا  هست،  هم  حاکم  رژیم های  خوشایند 
ندارد.  جایی  جریان،  این  اصالحی  کوشش های  در 
از »ولی  این جریان، مرید پاک باز وظیفه دارد  از نظر 
سرش  که  باشد  برده یی  هرچند  کند  فرمان بری  امر« 
این گروه،  نظر  از  باشد.  به کشمش شبیه  از کوچکی 
دوری از مسایل سیاسی به حق نزدیک تر است چرا که 
اشتغال به سیاست، آدم را قسی القلب می سازد و مرید 
را سرگرم امور دنیوی می کند. شعار این جریان در این 

زمینه این است که:»سیاست، نجاست  است.«
ذخیرۀ  می تواند  میانه رو  جریان  پیداست،  که  آن طور 
تجربه یی  عنوان  به  دیگر  را یک بار  مسلمانان  تاریخی 
پیشرو و نقطۀ اتکایی برای نوسازی و بازسازی اندیشۀ 
بدین گونه، معارف اسالمی دوباره  تبدیل کند و  دینی 
زنده شود بدون این که به کشمکش های معرفتی میان 
جریان های مختلف دامن زده شود. از این رو، شایسته 
رسانه های  طریق  از  جریان  این  اندیشه های  که   است 
انتشار  گسترده گی  به  چاپی  و  دیداری  و  شنیداری 
در  اسالمی  تمّدن  و  برسد  امت  افراد  همۀ  به  تا  یابد 
کند  پیدا  فعال  دیگر جهان، حضوری  تمدن های  میان 
بهره مند  اسالمی  امت  فرزندان  توانایی  از  همه گان  و 

شوند.
اما دریغ مندانه، رژیم های حاکم، از این جریان هراس 
دارند چرا که مأموریت اصلی این جریان، بیدارسازی 
است،  حکام   سر  درد  مایۀ  امر،  این  و  خردهاست 
حاکمان  سازنده،  گفت وگوی  و  خرد  بیداری  زیرا 
یکی  یا  باشند  گفت وگو  سوژۀ  یا  می سازد  مجبور  را 
غالبًا  را  مسأله  این  حاکمان،  گفت وگو.  طرف های  از 
نمی پسندند زیرا آنان از هر گونه سؤال منزه اند. در عین 
منافع  خدمت  در  که  نمی پذیرد  میانه رو  جریان  حال، 
حاکمان قرار بگیرد و این باعث خواهد آمد که تعامل 
این همه،  با  این جریان، دشوارتر شود.  با  رژیم حاکم 
با دیگر  برای دیالوگ  بیشترین ظرفیت را  این جریان 
با آن که  با خود یکی کردن دارد،  جریان ها و آن ها را 
به  که  نمی شود  باعث  آن  آرام  گفت وگوی 
نقد  پیکان  نوک  اصالح،  منظور 
متوجه  را  خود  سازندۀ 
نکند.  دیگر  جریان های 
که  حاکمانی  متأسفانه،  ولی 
همۀ قدرت را در دستان خود 
حالتش،  بهترین  در  گرفته اند، 
به  که  می پسندند  را  اصالحی 
استقرار حکومت شان یاری رساند، 
کند  شناسایی  را  بیماری ها  این که  نه 
با راه کارهای معرفتی مناسب، آن ها  و 
و  مستبد  حاکم  زیرا  کند؛  درمان  را 
اطرافیانش یکی از اسباب بیماری هستند.
از  غالبًا  سکوالر(  )جریان  پنجم  جریان 
مردم  تا  شده اند  استخدام  استبدادی  رژیم های  سوی 
بپردازند.  آنان  سرکوب  به  گاهی  حتّا  و  کنند  مهار  را 
گاهی این خیانت ها را به نام ناسیونالیسم و گاهی به نام 
مارکسیسم مرتکب شده اند و در نتیجه، محبوبیت خود 
را در میان مردم از دست داده اند. این جریان، بعضی 
اوقات به عنوان بازوی سیاسی بیگانه گان در کشورهای 
حاکم،  رژیم های  نتیجه،  در  و  می کند  عمل  اسالمی 
راه اندازی  آنان  برضد  را  مواردی هجومی گسترده  در 
در  پرشماری  نمونه های  ما،  معاصر  تاریخ  کرده اند. 
حافظه دارد از آنانی که به اتهام هایی همچون »مزدوری 
»بی آبرو  و  امپریالیسم«  به  »مزدوری  و  استعمار«  به 
ساختن کشور« سرکوب شده اند. از نظر پایگاه مردمی، 
آشنایی  نیازمند  سکوالر،  جریان  نوشته های  خواندن 
سرشار  نوشته ها  این  که  چرا  است،  ویژه   فرهنگی  با 
این  و  فلسفی ست  گاهی  و  فرنگی  اصطالحات  از 
میان  در  نوشته های شان  کردن  باز  جا  که  آمده  باعث 
باشد، خاصه آن که خطیبان در  تودۀ مردم، شبه محال 
آنان  کتاب های  خواندن  از  را  مردم  مساجد،  منبرهای 
یا آمیزش با آنان برحذر می دارند از آن جهت که آنان، 
مشتی از مردمان سکوالر و گمراه و رانده شده از درگاه 
خدایند. این هم موجب می گردد که دیواری بلند فرا 
خواننده گانی  به  معرفتی« شان  »ویروس  گسترش  راه 
که به خواندن کتاب های سنتی، حرص و ولع دارند، 

کشیده شود.
این  به  موضوعی  نمی تواند حق  نوشتۀ شتاب زده  این 
اندازه از اهمیت را ادا کند، چرا که موضوع مورد بحث 
ما مطالعاتی عمیق تر و بررسی های دقیق تر می طلبد و 
هواخواهان  سنّی  گروه های  که  آمارهایی ست  نیازمند 
هر جریان از این جریان های پنج گانه و شمار مطبوعات 
و شمار اندیشمندان هر جریان را مشخص کند، سپس 
بررسی های آماری از روی گرفتن نمونه های تصادفی 
انجام دهد تا حجم گسترش هر جریان در گذر زمان 
جریان ها  دیگر  گسترش  حجم  با  تا  کند  مشخص  را 
پژوهش گران  باید  شود.  مقایسه  آن ها  نفوذ  مناطق  و 
اجتماعی، عوامل اصلی گسترش فالن یا بهمان جریان 
و چه گونه گی مهار یا گسترش آن را بررسی کنند. در 
این زمینه می توانند از اندیشمندان مسلمان یا نامسلمان 
و جامعه شناسان و اقتصاد دانان و آگاهان علوم سیاسی 
و روان شناسان و مؤرخان کمک بخواهند تا هر جریان 
آن  در  و  شود  شناسایی  درست  و  دقیق  صورت  به 
خورد  به  جامع  و  کامل  پژوهش  این  نتایج  صورت، 

مردم داده شود.
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درود بر روح همۀ شهدای حوادث برف باری اخیر در سراسر 
کشور:

برف  از  والیت   ۲0 حدود  در  و  است  دردمند  »افغانستان، 
تلخ ترین  پنجشیر  روزها  این  اما  می باشد،  متاثر  اخیر  باری 
را  وخسارات  بیشترین صدمات  و  می گذراند  را  روزهایش 

متحمل گردیده است.«
بنیاد شهید مسعود، به منظور بررسی و رسیده گی به مناطق 
آسیب دیدۀ پنجشیر و تدوین اقدامات الزم، هیأتی را تحت 
برخی  و  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود،  احمدولی  ریاست 
فعالین مدنی و مجاهدینی که به اراضی آسیب دیده آشنایی 
داشتند، برای ارزیابی وضعیت مردم در آن مناطق و چگونگی 

کمک رسانی به آنان به پنجشیر گسیل نمود.
هیأت به تاریخ ۲8 فبروری به پنجشیر رفت و پس از مالقات 
با والی و رهبری کمیتۀ هماهنگی کمک ها به آسیب  دیده  گان 
و اخذ معلومات دقیق به درۀ عبداهلل خیل به منظور مشاهدۀ 
گردیدند.  منطقه  آن  عازم  دیده  آسیب  روستاهای  وضعیت 
جاده های منتهی به دره عبداهلل خیل توسط برف  کوچ کاماًل 
مسدود گردیده است و هیأت ناگزیر بود حدود یک و نیم 
ساعت راه را پیاده برود تا به روستاهای آسیب دیده برسد. 
خانواده های  شهداء،  گان  بازمانده   با  هیأت  این که  از  پس 
آسیب دیده و مردم منطقه صحبت نمودند، عبداهلل خیل را به 
عزم مناطق خینج و سفیدچیر ترک نمودند. در این مناطق نیز 
هیأت با خانواده های آسیب دیده و اهالی آن مناطق در مورد 
تعداد شهدا، زخمی ها و آسیب دیده های این حادثه صحبت 
نمودند و معلومات دست اول را جمع آوری کردند. پس از 
سفید چهر هیأت تصمیم داشت تا به مناطق آبشار، خاواک، 
راه های  بودن  مسدود  دلیل  به  اما  برود،  پریان  و  آریب  تل، 
منتهی به آن مناطق، نتوانستند به مناطق متذکره بروند و برای 
جمع آوری اطالعات دقیق، مقایسه، تحلیل و ارزیابی آن  ها 
به کسب معلومات از شاهدان عینی، مردم منطقه که هنوز هم 
گاه گاهی از طریق تیلفون امکان تماس برای شان میسر است 
و همچنان منابع رسمی و دولتی پرداختند. در مجموع یافته ها 
و نتایج ارزیابی های هیأت موارد ذیل را از این فاجعۀ انسانی 

نشان می دهد:
روستاهای  خیل،  عبداهلل  درۀ  در  خیل:  عبداهلل   -
ده دادو، ارغج و مرجان بیشترین آسیب را از این برف  کوچ 
دیده اند. در مجموع ۲9 نفر در این سه روستا شهید گردیده 
اند و ۱6 نفر زخمی شده اند. ۲0 باب منزل رهایشی مردم در 
این روستاها کاماًل تخریب گردیده و صدها راس مواشی در 

جریان برف  کوچ تلف شده اند. 
خینج و سفید چهر: در خینج روستای اشَکشو   -
و در سفید چهر روستای ده  لندور بیشترینه آسیب را از این 
برف کوچ دیده اند. در این دو روستا ۲6 نفر شهید گردیده 
مواشی  و  تخریب شده  منازل  تعدادی زخمی،  با  همراه  اند، 

تلف شده.
تل: در روستای تل که یکی از روستای های دور   -
افتادۀ پنجشیر است، در مجموع ۲4 نفر در اثر بهمن شهید 
مسدود  کوچ  برف   را  روستا  این  به  منتهی  جادۀ  گردیدند. 
نموده است و حدود یک کیلومتر راه باید پاک کاری شود تا 

این روستا دوباره به جادۀ اصلی وصل گردد. اما شب برگشت 
هیات از پنجشیر، جمعی رضاکاران جوان برای کمک عازم 

تُل شده بودند.
قطع  کاماًل  خاواک  روستای  با  ارتباط  خاواک:   -
است. حدود ده کیلومتر جاده توسط برف  کوچ مسدود شده 
است. تمام آنتن های تیلفون در این منطقه خاموش شده اند و 
ندارد.  از روستای خاواک وجود  هیچ نوع معلومات دقیقی 
تا  اهالی محل تصمیم گرفتند  از  امروز )اول مارچ( چندتن 
خود را پای پیاده به روستای خاواک برسانند و زمینۀ نشست 
چرخ  بال را در آن منطقه ارزیابی کنند، تا در صورت امکان 
انتقال  روستا  این  مردم  به  را  بشری  بال ها کمک های  چرخ  

بدهند. 
توسط  نیز  آریب  منطقۀ  به  منتهی  جادۀ  آریب:   -
برف کوچ مسدود گردیده است، قرار اظهارات باشنده  گان 
محل در جادۀ میان کربش  خانه و آریب که حدود ده کیلومتر 
طول دارد، در چهل جا برف  کوچ سرازیر شده است. تالش 
بوده است،  نتیجه  بی  به منطقه  بال  برای فرستادن چرخ  ها 
چون به دلیل موجودیت برف سنگین در منطقه امکان این که 
چرخ    بال در آنجا نشست کند وجود، ندارد. به دلیل مسدود 
بودن راه و عدم دسترسی هیأت به منابع دست اول در منطقه، 
امکان کسب اطالعات دقیق در مورد وضعیت مردم آریب و 

تعداد تلفات فعاًل وجود ندارد. 
پریان: پریان بیش از هر منطقۀ دیگر در پنجشیر   -
از این برف  کوچ آسیب دیده است؛ روستای های چون پس  
مزار، ُکرپیتو، شال  کچه و ُکرمرزابیگ بیشترینه آسیب را دیده 
اند و قریۀ بزرگ کوجان مورد تهدید قرار گرفته است. قرار 
پریان شهید شده است  نفر در  آخرین اطالعات حدود 38 
و همین اکنون ده  ها خانواده در منازل خویش در محاصرۀ 
برف قرار دارند و در برخی مناطق ضخامت برف از سطح 
تأمین  پریان  با  تیلفونی  ارتباط  است.  رفته  فراتر  بام خانه ها 
به  کند.  نشست  آنجا  می تواند  بال  چرخ   همچنان  و  است 
دلیل مسدودشدن مسیر دریا در برخی مناطق پریان، دریا از 
بستر اصلی خود جدا شده است و به طرف منازل مردم رو 
طی  احتماالً  نشود،  این وضعیت  چارۀ  اگر  که  است  آورده 
باقی  منازل مردم شود و خانه های  آینده آب وارد  روزهای 

مانده را تخریب کند. این خطر بیشتر در روستای پس  مزار 
متصور است. ضمناً مردم و مواشی در پریان از دسترسی به 
آب آشامیدنی محروم اند؛ که این نیز خطر دیگری است که 
زنده    گی مردم و مواشی را در ریان تهدید می کند. در پریان 
بسیاری از مردم قراء و قصبات به ساحات دیگر بیجا شده اند.
ملسپه: در روستای ملسپه در قول گشا حدود 5   -

نفر از مردم گجر شهید شدند. 
به مناطق آسیب  منتهی  آبشار: راه های  ولسوالی   -
شهر  شفی،  ایلف  تری،  قله  روستاهای  مانند  آبشار  دیدۀ 
کامال  پرنگال  قول  به  مواصالتی  راه های  و  قالت  غلغله، 
وجود  منطقه  به  رفتن  برای  امکانی  هیچ  می باشد.  مسدود 
ندارد. شاهدان عینی به اعضای هیأت گزارش دادند که برف 
حدود دو متر در آبشار باریده است و امکان نشست چرخ  
بال نیز مساعد نیست. قرار آخرین اطالعات که عصر امروز 
)اول مارچ( در اختیار هیأت قرار گرفت، سه برف کوچ دیگر 
بعد از ظهر همین امروز در مناطقی از آبشار فرود آمد، چهل 
باب منزل مسکونی کاماًل تخریب و خانواده ها بیجا شده اند. 
به وسایل تخنیکی نجات و همچنان اسکواتور بیشتر، مواد 
غذایی و لباس گرم ضرورت عاجل می باشد. تا حال اطالع 

دقیق از تعداد شهداء و متضررین این منطقه وجود ندارد.
تلفات  منازل،  تخریب  انسانی،  تلفات  مجموع   -
معلوم  کامل  طور  به  تاهنوز  شده گان  بیجا  تعداد  مواشی، 
نیست. در صورت تأمین ارتباط با این مناطق و در صورتی 
که جاده های منتهی به این مناطق پاک کاری شود و گروه های 
نجات بتوانند خود را به آن مناطق برسانند احتماالً رقم تلفات 

به چند برابر برسد. 
کمک  رسانی

مردم پریان پیشنهاد دارند که برای شان بیل، کلند، دستکش، 
آن ها  تا  شود  فرستاده  آشامیدنی  آب  و  گرم  لباس  موزه، 
بتوانند خود راه ها میان روستاها را بازگشایی نمایند و مردم 
انتقال  امن  به روستاهای  را  مناطق آسیب دیده  محصور در 
بدهند. همچنان در برخی مناطق که هنوز هم خطر برف  کوچ 
وجود دارد، مردم پیشنهاد دارند تا دولت آن نقاط کوه ها را که 
در آن-جاها برف به صورت غیر عادی تجمع نموده است، 
ناگهانی آن  فرود  تا جلو  بدهد  انفجار  منفجره،  توسط مواد 

برف ها را بر روستاییان بگیرد. 
شیرازه های  حادثه  این  که  می دهد  نشان  هیأت  یافته های 
است؛  دریده  هم  از  پنجشیر  در  را  اقتصادی  و  اجتماعی 
در  زراعت  و  باغداری  مثمر،  غیر  و  مثمر  درختان  بیشترین 
دره از بین رفته اند، صدها راس مواشی در مناطق مختلف 
دره تلف شده اند، نهرها و جوی های آب ویران گردیده اند و 
زمین های زراعتی و باغ ها نابود شده اند؛ در مجموع زراعت 
اگر  که  است  خورده  مهلکی  ضربۀ  پنجشیر  در  مالداری  و 
کمک های دولت و نهادهای کمک کننده به وقت و زمانش 
مراتب  به  حادثه  این  مدت  دراز  پیامدهای  نرسد،  مردم  به 
اسفناک  تر از آنچه که اینک ما شاهدش هستیم خواهد بود. 
البته درکنار این همه مشکالت بی سرنوشتی صدها خانواده، 
کودک، زن و پیرمرد را نیز باید افزود . نکتۀ قابل تامل این 
است که همۀ دستاوردهای انشکافی سیزده سال اخیر والیت 

پنجشیر متاسفانه کامال معدوم گردیده است.
هیأت تهدیدهای فعلی را در پنجشیر به تهدیدهای دراز مدت 
و کوتاه مدت تقسیم می کند. از جمله تهدیدهای کوتاه مدت 
یکی این است که همین اکنون مردم زیر تهدید مستقیم برف  
کوچ قرار دارند که اگر زمنیۀ انتقال شان به مناطق امن  تر مهیا 
نشود، بعید نیست که در طی برف  باری های روزهای آینده، 
این خانواده ها آسیب ببینند. مسدود بودن راه های مواصالتی 
تهدید دیگری است که باید هرچه عاجل  تر این جاده ها باز 
شوند. تعداد وسایطی که در جاده های مسدود شدۀ پنجشیر 
وسایط  و  پرسونل  باید  دولت  و  نیست  کافی  می کنند  کار 
همچنان  بگمارد.  جاده ها  مجدد  گشایش  برای  را  بیشتری 
به  دیگر  هرکس  از  بیش  که  محل  مردم  نیروی  از  استفاده 
نجات  برای  دارند،  آشنایی  و  بلدیت  منطقه  اقلیم  و  اراضی 
محصور مانده  گان ضروری و حتمی است. دولت می تواند 
با تجهیز مردم محل از آنها برای نجات مردم محصور مانده 
استفاده کند. تمام نیرو و توجه باید معطوف به نجات مردمی 
باشد که در مناطق پریان، آبشار، تل، آریب و خاواک محصور 
از اثر سرما، گرسنگی و  نیابند احتماالً  هستند و اگر نجات 

تشنگی از پا در خواهند آمد. 
در  جدی  کمک های  نیازمند  پنجشیر  مدت؛  دراز  در  اما  و 
قسمت بازسازی زیربناهای زراعتی و مالداری خویش است. 
که  همین  وقت  ضیاع  بدون  کمک کننده  نهادهای  و  دولت 
موسم برف  باری تمام شد، در رابطه به تخریبات زیربناهای 
زراعتی و مالداری منطقه باید ارزیابی و سروی را انجام بدهد 
نیازمندی های مردم را در  ارزیابی و سروی  این  پرتو  تا در 
منطقه تثبیت نماید و کمک های الزم برای شان فراهم شود. 
و  سیالب ها  شدن  سرازیر  خطر  و  هوا  شدن  گرم  اندک  با 
دریاخیزی فصل بعدی، اهالی مناطق مختلف پنجشیر، کاپیسا، 
سیدخیل، صیاد و سایر نقاط در مسیر دریای پنجشیر را تهدید 
می کند، دولت باید از همین اکنون در صدد چاره جویی برآید 

تا خطر سیالب های احتمالی بهاری را کاهش بدهد. 
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کارمند  هزار  ده  معرفی  با  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
می خواهند  کار،  تقلب  عنوان  به  انتخابات  کمیسیون  موقت 
سرپوش  انتخابات  کمیسیون  رهبری  و  خود  تقلب های  بر 

بگذارند. 
با  حقوق دانان  و  برانتخابات  ناظر  نهادهای  از  شماری 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  می گویند،  مطلب  این  بیان 
سازمان یافته  تقلبات  انجام  با  که  را  اصلی  تقلب کاران  باید 
افغانستان را تا بحران به پیش بردند، به مردم معرفی کنند، 

نه کسانی را که شاید هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتند.
کمیسیون های  رسانه یی  برنامه های  از  مردم  آنان،  گفتۀ  به 
انتخاباتی خسته اند و خواهان کارهای عملی برای برگزاری 
سیاسی یی  توافق نامۀ  باید  بنابراین  هستند؛  سالم  انتخابات 
که همان اصالح قانون انتخابات است، عملی و آن عده از 
مسووالنی که در تقلبات گسترده دست داشتند، برکنار و به 

محاکمه کشانیده شوند.
یکشنبۀ همین هفته کمیسیون شکایت های انتخاباتی طی یک 
کنفرانس مطبوعاتی ۱0 هزار تن از کارمندان موقتی و محلی 
کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب و تخطی در انتخابات 

ریاست جمهوری و شوراهای والیتی سال ۲0۱4 کرد.
به گفتۀ مسووالن این کمیسیون، در میان ده هزار نفر، بیست 
آنان یک  به  و  اند  انتخابات  کمیسیون   دایمی  آن عضو  نفر 
وارد  آن ها  بر  اتهاماتی که  برابر  در  تا  شده  داده  وقت  هفته 
است، دفاع کنند. در صورتی که این افراد از اتهام ها علیه شان 
دفاع نکنند، شامل لیست سیاه انتخابات خواهند شد و پس 

از این حق کار در نهادهای انتخاباتی را نخواهند داشت.
اقدام  این  این که  ضمن  برانتخابات  ناظر  نهادهای  اما  و 
عملکرد  این  می دانند،  ناوقت  بسیار  را  شکایات  کمیسیون 

در  آنان  ناتوانی  و  ناکارایی  به  گذاشتن  سرپوش  را  آنان 
خصوص معرفی تقلب کاران اصلی می دانند. 

شکایات  کمیسیون  اقدام  این  تیفا،  رییس  ایوب زاد  نعیم 
انتخابات را یک اقدام بسیار ناوقت دانسته گفت: ارایه هرنوع 
اعتمادسازی  برای  تنهایی نمی تواند کمک کننده  به  گزارشی 

پروسه و برگزاری  یک انتخابات سالم باشد.
ایوب  زاده می گوید، مردم از برنامه های رسانه یی خسته شدند 
و خواهان کارهای عملی برای برگزاری یک انتخابات شفاف 

و سالم در آینده هستند.
به  را  ما  کنفرانس ها  چنین  برگزاری  کرد،  تاکید  تیفا  رییس 
کمیسیون  تا  بود  خواهد  بهتر  پس  رسانید،  نخواهد  جای 
از  خصوص  این  در  وگزارش ها  ایجاد  انتخاباتی  اصالح 
نتیجه  و  ارزیابی  جمع آوری،  دست اندرکار  نهادهای  تمامی 
قناعت بخش برای تشویق مردم در انتخابات پیش روی ارایه 

شود. 
این مساله  اما در حال حاضر بحث روی  افزود،  ایوب زاده 
که به این تعداد افراد تقلب و تخلف کردند، مشکلی را حل 
آینده  در  تقلبات  از  جلوگیری  برای  بنابراین  کرد؛  نخواهد 

باید قانون انتخابات اصالح شود.
به گفتۀ او، انتخابات ۱393 یک انتخابات معمولی و عادی 
نبود، بل تقلبات و تخلفات انجام شده در آن بیشتر از تقلباتی 

بود که در انتخابات های گذشته صورت گرفته بود.
وی افزود، پس نیاز است تا  کارکردهای هر دو کمیسیون  
انتخاباتی بررسی شود و برای  بررسی آن به »پاک کاری« نیاز 
است تا اعتماد از دست رفته برگردد و انتخابات آینده یک 

انتخابات سالم و عاری از تقلب باشد.
در همین حال، سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل، این 

اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را منحرف ساختن افکاری 
عمومی از مسیر اصلی دانسته گفت: کمیسیون شکایات برای 
اینکه ناکارایی و ناتوانی های خود را بپوشاند، دست به چینن 

اقداماتی می زند.
 او می گوید، پروسه انتخابات توسط سه مولفۀ بسیار مخرب 
یعنی قانون ناکارا، ساختارناکارای کمیسیون های انتخاباتی که 
گماشته گان رییس جمهور سابق بودند و مداخله کشورهای 

همسایه و بیرونی، به قهقرا رفت.
به گفتۀ سیحون، اکنون زمان آن فرا رسیده تا موارد توافق نامه 
سیاسی که همان اصالح قانون ناکارا است، عملی شود و آن 
عده از رهبرانی که در تقلبات گسترده دست داشتند، برکنار 
و به محاکمه کشانیده شوند تا اعتماد از دست رفته دوباره 

بازگردانده شود.
این استاد دانشگاه معرفی ده هزار کارمند موقت کمیسیون 
به معنای سرپوش گذاشتن  به عنوان تقلب کار  انتخابات را 
تاکید کرد:  انتخاباتی دانسته  ناکارایی کمیسیون شکایات  به 
متاسفانه در افغانستان همواره افراد ضعیف مورد پی گرد قرار 
قدرت  و  زور  صاحب  که  اول  درجه  دزدان  اما  می گیرند؛ 

هستند، مصون باقی می مانند.
وی افزود، کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر به راستی قصد و 
نیت معرفی تقلب کاران را دارد؛ پس باید تقلب کاران اصلی 
را که  تقلبات سازمان یافته را انجام و انتخابات را تا مرز 

بحران به پیش بردند به مردم معرفی کنند.
که  گفته  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی  اما  و 
در  می شود  یاد  تقلب  اسناد  عنوان  به  آن ها  از  صداهایی که 
گذاشته  افغانستان  ملی  امنیت  و  متحد  ملل  سازمان  اختیار 
شدند تا درست بودن آن ها تایید شود ولی یوناما از این کار 

سر باز زد و امنیت ملی نیز در این مورد تحقیقی انجام نداده.
درصورتی که  می گوید،  حقوق دان  طاهرهاشمی  داکتر  ولی 
شکایات  به  رسیده گی  برای  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
تقلبات  به  باید مساله رسیده گی  ایجاد شده، چرا  انتخاباتی 
نهادهای  به  انتخابات،  کمیسیون  رهبران  توسط  شده  انجام 

دیگر یا یوناما واگذار شود؟
او تاکید کرد، پس این گفته ها نشان  می دهد که این کمیسیون 
توسط  شده  انجام  تقلبات  و  تخطی ها  به  رسیده گی  توان 

رهبران کمیسیون انتخابات را ندارند.
این حقوق دان افزود، در قانون اساسی افغانستان به صراحت 
آمده که هیچ موضوع قضایی از دایره قضای افغانستان خارج 
شده نمی تواند؛ بنابراین دادن صالحیت، صحت داشتن این 
این  که  است  این  نشان دهندۀ  دیگر  نهاد  یا  یوناما  به  مساله 
کمیسیون توان رسیده گی به آن را از لحاظ اینکه افراد متهم 

به تقلب، زورمند و صاحب نفوذ اند، ندارد.
شکایات  هرنوع  به  رسیده گی  هاشمی،  داکتر  گفتۀ  به 
نه  است،  انتخابات  شکایات  کمیسیون  مسوولیت  انتخاباتی 
ریاست امنیت ملی یا یوناما؛ بنابراین واگذاری این مسوولیت 
برای  کمیسیون  این  ناتوانی  نشانگر  دیگر  ارگان های  به 
انتخابات  تقلباتی که توسط رهبران کمیسیون  به  رسیده گی 

انجام شده، می باشد.
انتخابات  در  گسترده  تقلب  نتیجه  در  که  درحالیست  این 
کمیسیون های  جایگاه   ۲0۱4 سال  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی  تنش های  و  رفت  سوال  زیر  مردم  نزد  انتخاباتی 
افغانستان را تا مرحلۀ جنگ به پیش برد و باالخره با ایجاد 
یک حکومت توافقی میان داکترعبداهلل و داکتر اشرف غنی 

این تنش ها پایان یافت.
و اما اکنون گفته می شود، در صورتی که همین کمیسیون ها 
شفافیت  برای  ضمانتی  کنند،  برگزار  را  پارلمانی  انتخابات 
شرکت  انتخابات  در  نیز  مردم  و  داشت  نخواهد  وجود 

نخواهند کرد. 

شماریازنهادهایناظروحقوقدانان:

اعتماد مردم به کمیسون ها برگردانده شود

پنجشیِر یخ بندان؛ زیر تهدید بالفعل و بالقوۀ برف کوچ، سیالب و رانش زمین



بازیکن پیشین رئال مادرید در آخرین دیداری که 
برای رئال مادرید انجام داد، گریه کرد.

رئال مادرید در هفته بیست و پنجم رقابت های 
لیگ فوتبال اسپانیا در خانه خودی با تساوی یک 

بر یک مقابل ویارئال متوقف شد.
در آخرین دیداری که زین الدین زیدان با پیراهن 

این  خانگی  دیدار  رفت،  میدان  به  مادرید  رئال 
تیم مقابل ویارئال بود. آن دیدار به تساوی سه بر 
سه رسید و نام »زیزو« نیز در بین گلزن ها دیده 
آن  در  رئال  گلزن  دیگر  باپتیستا  خولیو  می شد. 
دیدار بود. هدایت آن تیم را نیز مانوئل پیگرینی، 
سرمربی شیلیایی و کنونی منچسترسیتی به دست 

داشت.
پس از به صدا درآمدن سوت پایان دیدار، 
زیدان روی چمن ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 
روی  از  اشک  که  حالی  در  و  ماند  باقی 
از هواداران  پایین می غلتید،  به  گونه هایش 
سال  پنج  طی  حمایت شان  برای  مادریدی 
از  بار  آخرین  برای  او  کرد.  تشکر  گذشته 
بسیار  خاطره های  آن  در  که  ورزشگاهی 

زیادی داشت خداحافظی کرد.
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در  تیمش  قهرمانی  از  پس  چلسی  سرمربی 
جشن  عجیب  مدل  و  انگلیس  اتحادیه  جام 
است  مهم  کرد  تاکید  قهرمانی،  این  گرفتن 
در 5۲ سالگی احساس یک کودک را داشته 

باشید.
دیدار  با  انگلیس  فوتبال  اتحادیه  جام  فینال 
تیم های چلسی و تاتنهام برگزار شد. در این 
دیدار چلسی موفق شد با حساب دو بر صفر 
و  داده  شکست  را  خود  همشهری  حریف 

جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
دیگو  و   45 دقیقه  تری  جان  دیدار  این  در 
وارد  را  چلسی  گل های   56 دقیقه  کاستا 
دروازه حریف کردند تا تیمشان نخستین جام 
دهمین  جام،  این  کند.  خود  آن  از  را  فصل 
جام ژوزه مورینیو از ۱۲ جام معتبری بود که 
می توانست کسب کند. همچنین این بیست و 
مربیگر ی اش  یکمین جام مورینیو در دوران 

بود.
نخستین جامی که مورینیو در انگلیس کسب 
قهرمانی  که  بازمی گردد   ۲005 سال  به  کرد 
فصل  پایان  در  بود.  اتحادیه  جام  همین  در 

همان سال نیز چلسی پس از 50 سال موفق 
شد قهرمانی در لیگ انگلیس را جشن بگیرد. 
همراه  به  لندن  آبی های  نیز  فصل جاری  در 
مورینیو شانس خوبی برای قهرمانی در لیگ 
پایان فصل  در  آنها  اگر  دارند.  انگلیس  برتر 
قهرمان شوند، نخستین بار در پنج سال اخیر 
بوده که موفق به انجام این کار شده اند. طی 
دو سال گذشته، مورینیو نتوانسته بود در هیچ 
او  اما  کند  کسب  را  قهرمانی  عنوان  جامی 
اکنون و پس از کسب جام اتحادیه، جام های 

بیشتری می خواهد.
او در این باره گفت: برایم خیلی سخت است 
که بدون قهرمانی زندگی کنم. باید خودم را 
با قهرمانی های مختلف سیر کنم. این موضوع 
هم برای من و هم برای بازیکنانم مهم است. 
یک  فقط  چلسی،  در  قهرمانی  کسب  شاید 
برای  اما  باشد  باشگاه  تاریخ  در  دیگر  جام 
از  است.  جدیدم  تیم  با  جام  نخستین  من، 
تیم چلسی که پیش تر هدایت آن را به دست 
داشتم، پتر چک، جان تری و دیدیه دروگبا 
باقی ماندند. اینها را در اختیار داشتم و نسل 

به  بودند.  زمین  در  نیز  بازیکنان  از  جدیدی 
عنوان یک تیم، کسب قهرمانی برای ما خیلی 

خیلی اهمیت دارد.
سال گذشته که مورینیو به چلسی بازگشت، 
نتوانست با این تیم به عنوان قهرمانی برسد. 
مادرید  رئال  در  هم  آن  از  پیش تر  سال  او 
در  بود.  نشده  جامی  به کسب  موفق  اسپانیا 
شده  موفق  مورینیو  سال،  دو  از  پس  واقع 
قهرمانی در یک جام را جشن بگیرد که برای 

او معنای متفاوتی دارد.
را  کارم   ۲000 سال  در  افزود:  خاص  آقای 
در  قهرمانی  که  بود   ۲003 سال  کردم.  آغاز 
جام یوفا را جشن گرفتم و سال ۲004 بود 
دو  شدم.  اروپا  قهرمانان  لیگ  قهرمان  که 
نظرم  به  بود.  سخت  برایم  جام  بدون  سال 
می آمد که ۲0 سال است جام نگرفته ام. این 
این  اگر  است،  داشتنی  دوست  مشکل  یک 
احساس را داشته باشی که مدت زیادی است 
خوبی  احساس  نشده ای.  قهرمان  جامی  در 
است. برایم مهم است که احساس کنم هنوز 
دیدار،  این  آغاز  از  پیش  یک کودک هستم. 
همان احساسی را داشتم که پیش از نخستین 
فینالم داشتم. مهم است که پس از کسب جام 
و در سن 5۲ سالگی، احساس یک کودک را 

داشته باشم.
مورینیو در حالی بیست و یکمین جام دوران 
تونل  در  که  گرفت  جشن  را  مربیگری اش 
گرفت  تماس  همسرش  با  ومبلی  ورزشگاه 
او  شود.  شریک  وی  با  را  خوشحالی اش  تا 
در این مورد هم گفت: فرزندانم در ورزشگاه 
حضور داشتند اما همسرم در منزل مانده بود. 
تا زمانی هم که با وی تماس گرفتم، از نتیجه 

بازی اطالعی نداشت.

چلسی  که  است  باور  این  بر  آرسنال  پیشین  مهاجم 
توانایی قهرمانی در سه جام را دارد.

پیروزی دو بر صفر مقابل تاتنهام در فینال جام 
به  چلسی  تا  شد  موجب  اتحادیه 

همراه ژوزه مورینیو به نخستین 
جام این فصل خود دست پیدا 
در  اکنون  که  چلسی  کند. 
صدر جدول رده بندی لیگ 
برتر انگلیس قرار دارد و به 
نهایی  هشتم  یک  مرحله 
هم  اروپا  قهرمانان  لیگ 

رسیده است. تیری آنری تاکید کرد آبی های لندن می توانند 
در این فصل از رقابت ها دو جام دیگر هم کسب کنند.

چلسی در دیدار رفت لیگ قهرمانان اروپا نیز در زمین پاری 
سن ژرمن با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داده و این 
شانس را دارد تا با پیروزی در خانه خودی، راهی یک چهارم 
منچسترسیتی  یک  بر  دو  شکست  همچنین،  شود.  نهایی 
مقابل لیورپول در این هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس 

می تواند به افزایش فاصله چلسی با سیتی در 
صدر جدول رده بندی منجر شود.

تیری آنری که پیشتر به عنوان مهاجم در تیم های 
ردبولز  نیویورک  و  بارسلونا  یوونتوس،  آرسنال، 
به میدان می رفت، اکنون به عنوان مفسر 
اسپورتس  اسکای  تلویزیونی  شبکه 
مشغول به فعالیت است. او در مورد 
باور  این  بر  قهرمانی چلسی گفت: 
فصل  این  در  می توانند  آنها  هستم 
سه گانه را کسب کنند. این تیم تمام 
کیفیتی که برای کسب این سه جام در 
طول فصل نیاز است را دارد. زمان به همه ما ثابت خواهد 

کرد.
آنری افزود: خیلی دوست دارم بازی برگشت چلسی مقابل 
پاری سن ژرمن را تماشا کنم. بدون شک بازی فوق العاده ای 
از آب درمی آید. اگر آنها موفق به شکست پاریسی ها شوند، 
حریف بایرن مونیخ، رئال مادرید و یا بارسلونا خواهند شد.

مشاور  و  فیفا  مدرس  لعلی،  علی عسکر 
نشست  در  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
پایتخت  مادرید  در  فیفا  تدریسی  بخش 

اسپانیا اشتراک کرد. 
فوتبال  فدراسیون  خبرنامۀ  براساس 
افغانستان، در این برنامه که مدت 4 روز را 
در بر گرفت، روی بهترسازی برنامه های 
تدریسی فیفا، ایجاد زمینه های بهتر برای 
فیفا  عضو  کشورهای  در  فوتبال  رشد 
روی  کار  جوانان،  بخش  در  مخصوصٌا 
در  که  شد  گفت وگو  و  بحث  اکادمی ها 
آن نماینده گان کشورها و کانفدراسیون ها 
و  کشور  در  شان  کارهای  قسمت  در 
حوزه های فعالیت شان روشنی انداختند. 

در این برنامه، نحوۀ کار در اکادمی ملی 
فوتبال اسپانیا به نمایش گذاشته شد.

مشاور فدراسیون فوتبال افغانستان
 در نشست تدریسی فیفا اشتراک کرد

ورزش

ورزش

مورینیو:

 مهم است در 52 سالگی احساس یک کودک را داشته باشی!

روزی که زیدان گریست

با کابل اطالعات...
مرزی دو کشور را کاهش خواهد داد.

سرتاج عزیز گفت: افغانستان امن به نفع پاکستان است و این کشور هرگز اجازه نخواهد داد تا 
خاک پاکستان علیه افغانستان و سایر کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست  مهم  جزو  داخلی  امنیت  گفت:  پاکستان  خارجی  سیاست  به  اشاره  با  عزیز  سرتاج 
خارجی می باشد و بین دولت و ارتش پاکستان در رابطه با سیاست خارجی و امنیتی این کشور 

هماهنگی وجود دارد.
وی اظهارداشت: زمان ایجاد اتهامات بین افغانستان و پاکستان گذشته است.

به مذاکرات  با اشاره  پاکستان  بین الملل نخست وزیر  امور  امنیت ملی و  سرتاج عزیز مشاور 
احتمالی این کشور با هند گفت: پاکستان خواستار مذاکرات جامع با دولت هند است و بدون 

مسأله »کشمیر« وارد شدن به مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود.
قابل ذکر است که اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند قرار است ۱3 حوت وارد اسالم آباد 
شود و مقامات هندی نیز روز گذشته اعالم کردند که مذاکرات صلح در سطح وزرای امور 
خارجه هند و پاکستان نتیجه تاثیرگذاری بر روابط دو کشور ندارد زیرا محور گفت وگوهای این 

مذاکرات بیشتر در مورد نشست آینده سازمان »سارک« در اسالم آباد خواهد بود.
وی افزود: پاکستان خواستار پایان تنش های مرزی این کشور با هند است بنا بر این، مذاکرات 

در سطح وزرای خارجه این تنش ها را کاهش خواهد داد.
مشاور نخست وزیر پاکستان اذعان کرد: دولت هند سال گذشته به مذاکرات پایان داده بود و 

اکنون نیز باید آغازگر مذاکرات باشد.
وی در ادامه گفت: پاکستان توان دفاع از مرزهای خود را دارد اما با هند رقابت تسلیحاتی ندارد.

آمران امنیتی حوزه های...
ستایش کرد و افزود که تبدیلی در دولت یک اصل است و آمرین گذشته در بست های دیگر 

تقرر خواهند یافت.
فرمانده پولیس کابل از آمرین جدید تقرر حوزه های کابل و منسوبان امنیتی کندک ها خواست 
که با مردم رابطه تنگاتنگ برقرار کنند و در مبارزه با جرایم و هراس افگنی با جدیت عمل 

کنند.
او خاطرنشان کرد که تقرری منسوبان جدید دادن مکافات به آنان نیست؛ بلکه یک مسوولیت 

بزرگ بر دوش شان گذاشته شده که باید به خوبی انجام دهند.
این اولین عزل و نصب گسترده در دایره امنیتی دولت است که ظرف ده سال گذشته انجام 

می پذیرد.
از سویی هم، فرمانده پولیس کابل از بازداشت ۷5 مظنون در 44 واقعه جرمی در طول هفته 

گذشته و بازداشت 38 نفر مظنون در ۲۲ واقعه جرمی طی هفته جاری خبر داد.
آقای رحیمی گفت که پروندهای این مجرمان به نهادهای عدلی و قضایی ارسال شده است.

همچنین، او از کشف و ضبط ۱۲۷ میل سالح مختلف النوع در نواحی و ولسوالی های مربوط 
کابل نیز سخن گفت که در پیوند به این مساله یک تعداد افراد نیز بازداشت شده اند.

به گفته وی، این تعداد اسلحه به پروسه دایاک تسلیم می شود.
فرمانده پولیس کابل از بازداشت .۱4 نفر اوباش و ولگرد در سطح شهر کابل خبر داد و افزود 
که این افراد به شکلی برای مردم مزاحمت ایجاد می کردند و پس از ضمانت کتبی توسط 

خانواده، وکیل گذر و مالی مسجد به صورت مشروط رها شده اند.



Year 6 y NO 1488 y Tuesday 3 March 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

 k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

ارتش ملی، بزرگترین حملۀ خود علیه طالبان را بدون کمک نیروهای امریکایی و ناتو رهبری 
می کند؛ اقدامی که پیروزی ارتش را در درگیری های پیش رو در فصل بهار، نوید می دهد و 

ثابت می کند که این کشور می تواند بدون کمک خارجی با تروریستان مبارزه کند.
در  پیشروی  حال  در  آرامی  به  افغانستان  نیروهای  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
روستایی در والیت هلمند بوده و همزمان نیروهای ویژه حمالت شبانه یی را در این منطقه 
اجرا می کنند. نیروهای زمینی نیز در سراسر مزارع خشخاش که طی سال های اخیر منبع مهم 

مالی شبه نظامیان بوده، در حال پیشروی هستند.
این در حالی است که نیروهای امریکایی و انگلیسی بزرگترین شکست های خود را در این 

منطقه متحمل شده اند.
این منطقه پیشتر توسط نیروهای خارجی از طالبان بازپس گرفته شد، اما مجدداً به دلیل کمبود 
تجهیزات و مهارت نیروهای داخلی به کنترل شبه نظامیان طالبان درآمد. اکنون این حمالت 
برای اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که متعهد به از بین بردن این سیکل معیوب شده، 

آزمایشی سرنوشت ساز محسوب می شود.
نکته جالب این که خود غنی شخصًا در طرح ریزی برای این حمله که »ذوالفقار« نام داشته و 

از ۱0 فبروری آغاز شده، نقش داشته است.
این در حالی است که غنی در اواخر ماه جاری به منظور جلب حمایت های نظامی بیشتر 

امریکا به ویژه حمالت هوایی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، یکی از دیپلمات های امریکایی که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: 
این عملیات به شدت مهم است. این عملیات به منزله تالش غنی برای نشان دادن توانایی 

نیروهای افغانستان در رهبری و اجرای حمالت، به کنگره و دولت امریکاست.
ثابت  که  مدت هاست  محلی  امنیتی  نیروهای  معتقدند،  افغانی همچنین  و  امریکایی  مقامات 

کرده اند می توانند جنگ علیه طالبان را بدون کمک نیروهای زمینی خارجی رهبری کنند.
در حال حاضر ۱3 هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند؛ نیروهایی که تعداد آنها از 

۱40 هزار تن در سال ۲009 به رقم کنونی کاهش یافته است.
برای  آنها  به  داده و  نیروهای داخلی در هلمند مشاوره  به  امریکایی  فرماندهان  این حال  با 
برنامه ریزی این حمله کمک کرده اند اما نکته مهم عدم شرکت و حضور نیروها و سربازان 

امریکایی در این حمله است.
گفته می شود در حال حاضر نیروهای امنیتی قسمت های وسیعی از این منطقه را که برای بیش 
از یک دهه مأمن شبه نظامیان بوده، پاکسازی کرده اند. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که 

تعداد تلفات شبه نظامیان به مراتب بیشتر از تعداد تلفات نیروهای دولتی است.
در همین حال ارتش افغانستان پیشتر در روز جمعه اعالم کرده بود که منطقه »سنگین« که 
ماه ها محل درگیری های شدید شبه نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان بود، کاماًل پاکسازی 

شده است.
جنرال محمد سالم احساس از مقامات وزارت داخله در مصاحبه ای تلفنی با آسوشیتدپرس 
آنها  از  تن  که 3۱  منطقه سنگین 385 شبه نظامی کشته شده اند  نبرد  در  که  بود  کرده  اعالم 

فرمانده بودند.
با  خود  دیدارهای  افغانستان  دولت  مقامات  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  حال  همین  در 
رهبران محلی را به منظور ساخت مدارس، بیمارستان ها، پاسگاه های پولیس و دادگاه جدید 

در این آغاز کرده اند.

شورای  نشست  در  ملی،  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
وزیران گفته است که از حوادث طبیعی اخیر درس هایی 
بار دیگر  در رسیده گی به مشکالت مردم  تا  آموخته اند 

این کوتاهی ها تکرار نشود.
شورای  نشست  در  گذشته  روز  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
طبیعی  حوادث  تلفات  است:  گفته  همچنان  وزیران 
همکاری  از  است.  رسیده  تن   300 به  اخیر سوگ مندانه 
و  نهادهای حکومتی  کشور،  مردم  موقع  به  رسیده گی  و 
می کنیم.  تشکر  این حوادث  در  غیر حکومتی  موسسات 
مردم افغانستان در والیت های مختلف اولین کمک ها را به 
قربانیان رسانیدند. مسووالن حکومتی و مسوولین کمیتۀ 
حاالت اضطرار برای نجات و امداد به مناطق رسیدند و 

آسیب دیده گان را کمک کردند.
 رییس اجرایی در ادامه عالوه نمود: نجات مردم در مناطق 
متاثر از برف کوچ- انتقال مجروحین-بازگشائی راه ها و 
کارهای  اولویت  در  دوا  و  غذائی  های  کمک  رسانیدن 
حکومت و گروه های نجات قرار دارد. کوتل سالنگ از 

روز یک شنبه به روی ترافیک بازشده است و برق کابل 
امیدواریم به زودی از سوی شرکت برشنا وصل گردد.

برف  افزود:  صحبت هایش  ادامۀ  در  اجرایی  رییس 
ما  است.  بی سابقه  کشور  مناطق  اکثر  در  اخیر  باری های 
حوادث  این  با  مقابله  برای  بیشتر  آمادگی های  نیازمند 
هستیم. اقداماتی باید روی دست گرفته شود تا مردم به 
اثر خسارات وارده مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش 
در  جدی  مشکالت  متوجه  را  ما  اخیر  حوادث  نشوند. 
آمادگی های حکومت ساخت و درس هایی از این حوادث 
به  رسیده گی  در  کوتاهی ها  این  دیگر  بار  تا  آموختیم 
مشکالت مردم تکرار نشود. رییس اجرایی از مشکالت 
برف  جریان  در  جات  قریه  با  رابطه  تامین  و  مخابراتی 

کوچ های اخیر به عنوان یکی از مشکالت عمده نام برد.
آقای  کشور  مشهور  عکاس  محکومیت  به  رابطه  در  او 
باید  این موضوع  ابراز تاسف گفت:  با  نجیب اهلل مسافر 
به اینجا کشانیده نمی شد. چگونگی حکم در مورد آقای 
مسافر نیازمند تحقیق از سوی حکومت است و در مورد 
رهایی وی طبق قوانین کشور اقدامات الزم روی دست 

گرفته خواهد شد.
ویس برمک مسوول همآهنگی عملیات نجات و امداد در 
آقای  داد.  گزارش  وزیران  به شورای  اخیر  باره حوادث 
برمک در بارۀ حجم حوادث، خسارات و فعالیت هایی که 
کمیته حاالت  از سوی  مختلف کشور  مناطق  در  تاهنوز 
انجام شده گفت: حوادث در  اضطرار و نهادهای دولتی 

مناطق مختلف کشور تلفات زیاد در پی داشته ولی والیت 
بیشترین آسیب را در حوادث اخیر دیده است.  پنجشیر 
برف  اثر  به  که  از جمله والیت هایی  افزود:  برمک  آقای 
والیت های  متاسفانه  اند،  دیده  آسیب  سیالب  و  باری 
پنجشیر، بدخشان، دایکندی، بغالن، تخار، لغمان، بادغیس 
و بامیان تلفات جانی نیز داشته اند. تعداد شهدا به بیش 
از سه صد تن می رسد و تعداد زیادی از هموطنان زخم 
برداشته اند. عملیات کمک رسانی به تمام این مناطق به 
شدت جریان دارد و طبق اولویت بندی حکومت نجات 
آسیب دیده گان، انتقال مجروحین، پاکسازی و بازگشایی 
جاده ها، رسانیدن کمک های اولیه، دواء و غذا در سرخط 
برنامه کاری قراردارد. آقای برمک افزود: کارها در تمام 
مناطق کشور به خوبی به پیش می رود و گزارش لحظه 
به لحظۀ تحوالت و پیشرفت ها و چالش ها در این زمینه 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهوری  به  هماهنگی  مرکز  از 

گزارش داده می شود. 

رییساجراییدولتوحدتملی:

درس هایی از حوادث طبیعی آموختیم 

دیدار نوازشریف با سفیر 

افغانستان در اسالم آباد

نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای گفت وگو در مورد 
همکاری دو جانبه با جانان موسی زی سفیر افغانستان در 

اسالم آباد دیدار کرد.
وی در این دیدار گفت که تلفات جانی بیش از 300 تن 
در حوادث طبیعی به ویژه در والیت پنجشیر باعث غم و 

اندوه مردم پاکستان است.
همدردی  از  نیز  اسالم آباد  در  افغانستان  سفیر  موسی زی 
تشکر  کشور  این  ارسالی  کمک های  و  پاکستانی  مقامات 

کرد.
خدمات روابط عمومی داخلی ارتش پاکستان )ISPR( روز 
هواپیمای سی  دو  که  بود  کرده  اعالم  بیانیه یی  در  گذشته 
قربانیان  با  همدردی  برای  کشور  این  کمک های  از   ۱30
حوادث طبیعی و برف کوچ در افغانستان به ویژه در والیت 

پنجشیر به کابل رسیده است.
هوایی  نیروی  پایگاه  از  پاکستان  ارتش  که  است  گفتنی 
داده  انتقال  افغانستان  به  را  کشور  این  کمک های  چکالله 

است.

نیروهای داخلی قدرت خود را محک می زنند

اشرف غنی در طرح عملیات ذوالفقار نقش داشت


