
استانکزی در 
نشست ناتو 
شرکت می کند

با  درگیری  هفته  سه  از  پس  امنیتی،  امنیتی  نیروهای 
شرق  در  یمگان  ولسوالی  توانستند  طالبان  شورشیان 
والیت بدخشان را دوباره تحت کنترول خود درآورند. 
در همین حال ولسوالی چهاردره والیت کندز به دست 

شورشیان سقوط کرد.
نتیجۀ  در  شورشیان  روان  سال  جون   6 تأریخ  به 
جنگ های شدید با نیروهای امنیتی توانستند ولسوالی 
آزادی  خبر  درآورند.  خود  کنترول  تحت  را  یمگان 

دوباره یمگان از دست 
جنرال بابه جان قوماندان امنیۀ والیت بدخشان گفت: 
»نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از تلفات ملکی، 
به جنگ تاکتیکی علیه شورشیان پرداختند. ما دیروز 
ولسوالی  این  از  بزرگی  قسمت  گرفتن  به پس  صبح 
درگیری  »در  افزود:  جان  بابه  جنرال  شدیم«.  موفق 
هایی که صورت گرفته است یک مأمور امنیتی کشته 
شده و چهار تن دیگر زخمی شده اند. این در حالی 
است که در جانب شورشیان بیشتر از 100 تن کشته 

و زخمی شده اند«.

که  است  بدخشان  کم جمعیت  ولسوالی  یک  یمگان 
در مقایسه با مناطق دیگر این والیت تا کنون بسیار به 

ندرت هدف حمالت طالبان قرار گرفته است.
 قوماندان امنیۀ بدخشان گفته است: »ما نیروهای کافی 
در این ولسوالی مستقر ساخته ایم و عملیات پاکسازی 

منطقه از وجود شورشیان جریان دارد.
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رییس ادارۀ توزیع تذکره های برقی:

300 کارمنـد را جـواب دادیـم
سرنوشِت کارکنان ادارۀ تذکره های برقی امروز در ارگ تعیین می شود

رحمت اهلل نبیل رییس عمومی امنیت ملی، دیروز از دو 
استاد دانشگاه عزنی معذرت خواست. 

ریاست امنیتی ملی والیت غزنی هفتۀ گذشته به دالیل 
نا معلوم سِر دو استاد دانشگاه غزنی هر یک نصیر احمد 
آرین و حبیب اهلل کاشفی را به شکل مرموزی تراشیده 

و آنها را مورد بی احترامی قرار داده است. 
نبیل دیروز ضمن دعوت این دو استاد به  رحمت اهلل 
دفتر کارش از عمل...                     ادامه صفحه  6

به  را  قندوز  شهر  به  نزدیک  بخش های  از  یکی  یکشنبه  طالبان 
میان  در  را  نگرانی هایی  مسأله  این  که  آورد  در  خود  تصرف 
ساکنان دربارۀ تصرف قریب الوقوع این شهر بزرگ در بحبوحۀ 

حمله بهاری این گروه به وجود آورد.
اکنون  هم  شد،  آغاز  اپریل  ماه  که  درگیری ها  جدید  فصل  این 
مرگبارترین فصل از زمان سقوط طالبان در سال 2001 محسوب 

می شود.
این فصل به ویژه در والیت راهبردی قندوز بسیار خشونت آمیز 

بود . این والیت وارد بحران انسانی حادی شده است .
طالبان  نیروهای  چاردره،   ولسوال  ایوبی  یوسف  محمد  گفته  به 
شنبه شب توانستند این بخش...                      ادامه صفحه 6

ویژه  به  محلی  مقام های  سنا:  مجلس  منشی 
تغییرات  اگر  است.  بی کفایت  قندوز  والی 
این  نگیرد،  صورت  قندوز  والیت  رهبری  در 
والیت سقوط خواهد کرد. به گفته وی، زمینه 

سقوط را خود دولت فراهم کرده است

سناتوران با انتقاد تند از افزایش نا آرامی ها در کشور 
به ویژه سقوط ولسوالی چهاردره قندوز می گویند که 
مردم در آتش جنگ می سوزند و حکومت در خواب 

است.
گفت:  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  هادی  فضل 
»حکومت مکلف است که مسولیت خود را در تامین 
امنیتی در هر  نهادهای  به ویژه  بکند  ادا  امنیت کشور 
گوشه کشور که دشمن سر باال می کند باید }آنها را{ 

سرکوب کنند«.
هر چه  باید  امنیتی  نیروهای  که  افزود  مسلم یار  آقای 
پس  طالبان  چنگ  از  را  دره  چهار  ولسوالی  زودتر 
بگیرند و به مشکالت امنیتی در سایر والیات نیز توجه 
کنند، در غیر آن، بازار سیاست حکومت سقوط خواهد 

کرد.
از  »قبال  گفت:  نیز  سنا  مجلس  منشی  قرلق  عبداهلل 
ابراز نگرانی کرده  احتمال سقوط ولسوالی چهار دره 
از  نیز 6 نفر  اکنون  اما دولت توجه نکرد، هم  بودیم، 
محاصره  ولسوالی  این  در  تپه یی  در  امنیتی  نیروهای 
اند و اگر کاری انجام نشود، آنان نیز به دست دشمن 

خواهد افتاد«.
ولسوالی  در  طالبان  اکنون  هم  که  افزود  قرلق  آقای 
این  می خواهند  و  دارند  تجمعاتی  هم  ارچی  دشت 
ولسوالی را نیز تصرف کنند، ولسوال دشت ارچی از 

طالبان مهلت خواسته است.
منشی مجلس مقام های محلی به ویژه والی قندوز را 
به شدت بی کفایت خواند و هشدار داد: اگر تغییرات 
والیت  این  نگیرد،  قندوز صورت  والیت  رهبری  در 
سقوط خواهد کرد. به...                   ادامه صفحه 6

رییس عمومی امنیت ملی از دو استاد 
دانشگاه غزنی معذرت خواست

طالبــان
 به  شهر قندوز رسیدند

ولسوالی یمگان از چنگ طالبان آزاد شد
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افغانستان  در  سرسام آور  گونۀ  به  داعش 
مقام های  برخی  نظِر  و خالف  می یابد  نفوذ 
کشور که می گویند این گروه جای پایی در 
که  می شود  دیده  یافت،  نخواهد  افغانستان 
داعش در حاِل تغییر یافتن به تهدید اصلی 

در برخی مناطِق کشور است. 
افغانستان  در  داعش  شکل گیری  زمان  از 
نشان  اسناد  و  شواهد  اما  نمی گذرد،  دیری 
می دهند که »دولت اسالمی« منابع کافی برای 
سربازگیری به دست آورده است. وزیر معادن 
و پترولیم در مجلس نماینده گان تأکید کرد 
که مشکل تازۀ این وزارت، داعش می تواند 
طبیعی  منابع  به  یافتن  برای دست  که  باشد 

افغانستان تالش می ورزد. 
به  نزدیک  داعش  یافته ها،  برخی  اساس  بر 
هفتاد میلیون دالر را برای گام های مقدماتی 
در افغانستان هزینه کرده است. گفته می شود 
منابع  به  یافتن  که داعش در صورت دست 
می تواند  افغانستان،  مخدر  مواد  و  طبیعی 
سال  در  دالر  میلیارد   10 تا   5 بیِن  چیزی 
که  منابعی  به  توجه  با  البته  آورد.  به دست 
در  سوریه  و  عراق  در  حاال  همین  داعش 
زیاد  چندان  پول  مقدار  این  دارد،  اختیار 
رقم  این  از  نیز  به ساده گی  ولی  نمی نماید، 

نجومی نمی توان گذشت. 
داعش در منطقه توانسته به عنوان رقیب اصلِی 
طالبان  و  القاعده  چون  تندروی  گروه های 
مطرح شود. نوع برخورد و ایدیولوژی سازی 
داعش با گروه ها و شبکه هایی مثل القاعده، 
می دهد.  نشان  خود  از  اساسی  تفاوت 
در  غربی  کشورهای  در  حتا  گروه  این 
حال  در  و  کرده  پیدا  نفوذ  مسلمانان  میان 
جوانان  کشورهاست.  این  از  سربازگیری 
مسلماِن زیادی در غرب به دلیل سیاست ها 
و فضای موجود در این کشورها سرخورده 
به نظر می رسند و این برای داعش فرصِت 
مناسبی برای سربازگیری فراهم کرده است. 
افغانستان این گروه چه گونه توانسته  اما در 

نفوذ پیدا کند؟ 
افغانستان بیشتر از سی سال را در جنگ هایی 
سپری کرده که روایت دینی و اسالمی داشته  
افغانستان  در  که  گروه هایی  بیشتر  است. 
جنگیده اند و می جنگند، خود را ملزم به ایجاد 
افغانستان  فضای  دانسته اند.  اسالمی  دولت 

و سیاسِی غرب  فرهنگی  نیز چونان فضای 
نیست که جوانان را سرخورده سازد، حداقل 
از آن نوعی که ما در غرب شاهد آن هستیم. 
شاید جوانان زیادی در افغانستان سرخورده 
باشند، اما دقیقًا مخالف جهت جوانان غربی. 
با این حال می بینیم که داعش در میان همین 
جوانان نیز می تواند جاذبه خلق کند و آن ها 

را شکار برنامه های خود سازد. 
متوسل  توطیه«  »تیوری  به  که  نمی خواهم 
پایگاه هایی  و  منابع  داعش  برای  و  شوم 
بتراشم که گاهی در تفسیر و تعبیرهای برخی 
تحلیل گران دیده می شود؛ تحلیل هایی از این 
قدرت های  دسِت  ساختۀ  داعش  که  دست 
بزرگ است و گویا زیر نام اسالم، برنامه های 
ضد اسالمی را رهبری می کند. تا زمانی که 
برای چنین  بر اساِس داده های مستند  نتوان 
باید در حد  پیدا کرد، فقط  ثبوت  ادعاهایی 

شایعه آن ها را پذیرفت. 
به خصوص  و  شرق  در  شایعه سازی 
کشورهای اسالمی، رواج تام دارد و بسیاری 
تحلیل ها برگرفته از همین شایعات است. از 
سوی دیگر، نمی توان به نیات و برنامه های 
قدرت های بزرگ نیز مطمین بود و پنداشت 
که این قدرت ها دست روی دست گذاشته اند 
و هیچ برنامه و استراتژی یی در جهان ندارند. 
چنین برخوردی نیز می تواند ساده انگارانه به 
نظر رسد. باید حد فاصِل میان این افراط و 
تفریط را پیدا کرد و به پدیده ها و رویدادها 
چنان دید که بتوان به ریشه های اصلی آن ها 

راه برد. 
سواِل مهم حداقل برای شهرونداِن افغانستان 
چه گونه  داعش  که:  باشد  این  می تواند 
بیابد  پا  جای  افغانستان  قلمرو  در  توانسته 
انتقاِل  در  سازمان ها  و  گروه ها  کدام  و 
افغانستان  به  خاورمیانه  کشورهای  از  آن  
دست داشته اند؟ از سوی دیگر، چرا دولت 
از  داعش گرایی  موج  برابر  در  افغانستان 
این گروه را  خود واکنش نشان نمی دهد و 

دست کم گرفته است؟ 
دست  در  گزارش هایی  و  شواهد  هنوز  تا 
نیست که بتوان بر اساس آن ها نشان داد که 
نیروهای دولتی  افغانستان میان  از  در جایی 
و گروه داعش رو در رویی صورت گرفته 
است. وقتی در یکی از ولسوالی های والیت 

فراه، میان افراد طالبان و داعش درگیری آغاز 
شد، طالبان محلی خواستار دخالِت نیروهای 
دولتی شدند، اما مقام های محلی از فرستادن 
نیرو به این منطقه خودداری کردند. شواهد 
دیگری هم در دست است که نشان می دهد 
در  دولتی  نیروهای  حمایت  با  داعش  افراد 
برخی مناطق افغانستان به ترویج برنامه های 

خود می پردازند. 
در برخی مراکز دانشگاهی کابل، برنامه های 
که  نیست  کسی  و  می شود  ترویج  داعش 
سوال برانگیز  همه  این ها  بگیرد.  را  آن  جلِو 
است و می تواند نگرانی بیافرینـد. آیا دولت 
افغانستان داعش را جدی گرفته و یا این که 
سیاست های دیگری در این خصوص دنبال 

می شود؟ 
نور  محمد  عطا  افغانستان  شمال  در  تنها 
گروه  این  برابِر  در  بلخ  والیت  سرپرست 
موضع گرفته و عماًل لباس رزم پوشیده است. 
آقای نور بارها خطِر داعش را گوش زد کرده 
سوی  از  زیاد  او،  هشدارهای  و  سخنان  اما 
دولِت مرکزی جدی تلقی نشده است. آقای 
به همین  و  کرده  را حس  داعش  نور خطر 
دلیل تالش دارد که در برابر پیشروی های آن 

در شمال کشور مانع ایجاد کند. 
می گویند داعش برنامه یی فرا منطقه یی است 
که از خاک افغانستان عبور می کند و به همین 
دلیل، مناطق شمال و غرِب کشور را هدف 
می تواند  آن،  کنار  در  اما  است.  داده  قرار 
تبدیل  افغانستان  برای  بالفعل  خطری  به 
مناسب  شرایط  و  پایگاه  به  داعش  شود. 
دارد،  نیاز  خود  بعدی  پیشروی های  برای 
نیاز داشتند.  القاعده و طالبان  همان گونه که 
آیا ما در حال مرور کردِن دوبارۀ تاریخ در 

مورد ظهور یک گروه تازه نفس نیستیم؟ 
دولت  که  آورند  یاد  به  بسیاری ها  شاید 
مجاهدین نیز ظهور طالبان در جنوب را زیاد 
با مصیبتی  دلیل،  به همین  و  نگرفت  جدی 
کالن روبه رو شد. حاال هم مثل این است که 

تاریخ دوباره تکرار می شود. 
خطر  این  نور،  آقای  سخنان  و  مواضع  در 
گونۀ  به  می توان  را  تاریخی  روایِت  این  و 

روشن شاهد بود! 

2سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1563 د   و     شنبه         1 سرطا   ن   /   تیر        y 1394    5 شعبان  المبا  رک     y 1436   22 جو  ن       2015 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

داعـــش؛ 
خطری که جـدی گرفته نمی شود

 

بی برنامه گی و عدم توجه مسووالِن دولتی به والیت قندوز، 
داد.  قرار  کامل  معرض سقوِط  در  را  این والیت  سرانجام 
یمگاِن  ولسوالی  بازپس گیری  در  دولت  دستاورد  اگرچه 
والیت بدخشان امیدوارکننده است، اما سقوط کندز ضربۀ 

جبران ناپذیری بر پیکرۀ حکومت خواهد بود. 
سقوط ولسوالی چهاردرۀ قندوز و درگیری در شهر کندز 
نشان می دهد که این والیت در صورتی که مورد حمایِت 
جدی قرار نگیرد، به دست مخالفان سقوط می کند و سقوط 
این والیت می تواند سقوط چندین والیِت دیگر در شماِل 
کشور را نیز در پی داشته باشد؛ زیرا با سقوط قندوز، راه 
بلخ و تخار قطع می شود و بدخشان نیز در معرض سقوط 

قرار می گیرد. 
اگرچه دیروز دولت نیروهای امنیتِی تازه نفس را به قندوز 
فرستاد و نیز مهماِت جنگی را به این والیت گسیل کرد؛ 
اما اگر چنین اقدامی زودتر صورت می گرفت، شاید طالبان 

نمی توانستند تا این حد بر قندوز تسلط یابند. 
ماه هاست که جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در والیت 
حومه های  و  ولسوالی ها  باشنده گان  و  دارد  ادامه  قندوز 
دیگر  جاهای  به  و  شده  آواره  جنگ  این  به خاطر  شهر 
می دادند  نشان  محلی  گزارش های  عوض  در  اما  رفته اند؛ 
که نیروها و افرادِ دیگری وارد قندوز می شوند و در مناطق 
مختلف جابه جا می گردند. مردم قندوز شکایت داشتند که 
با  از پاکستان وارد قندوز می شوند و  نیروهای مهاجر  این 
والیت  و  ارچی  دشت  طرف  به  و  دارند  نیز  اسلحه  خود 
تخار می روند، ولی دولت هیچ توجهی به حرف های آن ها 

نمی کرد.  
حاال هم سقوط ولسوالی چهاردره و شیوع جنگ در قندوز، 
تعداد آواره گان را بیشتر کرده و نیاز است که در این فصِل 
تموز و ماه رمضان، به حاِل بی جاشده گاِن این والیت توجه 
شود. این مهاجران باید دارای کمپ و اردوگاهِ خاص شوند 

که تا حاال وجود ندارد. 
صفحات  در  که  تصاویری  و  سروصداها  دیگر،  طرف  از 
که  آن گونه  نیز  و  است  رسیده  نشر  به  قندوز  از  اجتماعی 
طالبان  جابه جایی  می گویند،  قندوز  در  مجلس  نماینده گان 
نرسیدن  و همچنین  قندوز  در  نیروهای جنگِی خارجی  و 
امنیتی در این والیت، همه  نیروهای  به  کمک های به موقع 
نشان می دهند که قرار است قندوز طی یک برنامۀ سیاسی 
به کامِ طالبان سپرده  شود، اما هر بار این برنامه با مقاومِت 
ارتش و  کنار  پیشیِن جهادی، در  فرماندهان  محل و  مردمِ 

نیروهای پولیس، مواجه می شود. 
والیت های  سایر  سقوط  زمینه سازِ  می تواند  قندوز  سقوط 
این  در  مخالفین  استقرار  صورت  در  مسلمًا  باشد.  شمال 
والیت، آن ها برنامۀ عبور از این والیت و گسترِش قلمرو 
در شمال را دنبال خواهند کرد. بنابراین، دولت هرچه زودتر 
باید برای نجاِت این والیت اقدام کند. نیروهای تازه نفس 
مخالفین  تا  شوند  فرستاده  قندوز  به  بلخ  و  کابل  از  باید 

سرکوب گردند و امنیت به این والیت بازگردد. 
به رغم این همه، این سوال نیز مطرح است که طالبان چه گونه 
نیروهای  ورود  از  چرا  و  شده اند  جابه جا  والیت  این  در 

جنگی از پاکستان به این والیت جلوگیری نمی شود؟ 
بی تردید، حضور صدها جنگ جوی داخلی و خارجی در 
والیت قندوز بدون هماهنگی حلقاتی در درون ارگان های 
این  بررسی  که  می رسد  نظر  به  اما  است؛  ناممکن  امنیتی، 

مسأله در دستور کارِ دولت قرار ندارد. 
تخار،  قندوز،  در  طالب  مسلح  نیروهای  قوِی  حضور 
بدخشان، جوزجان و فاریاب نشان می دهد که برنامۀ انتقال 
پروژۀ  یک  این  و  است  تطبیق  حاِل  در  شمال  به  جنگ 
بزرِگ سیاسی است که از طرف حلقه یی در دولت و برخی 

کشورهای خارجی مدیریت می شود. 

از سـقوط قنـدوز
 جلوگیری شود
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مجلس  انتخابات  برگزاری  انتخابات،  کمیسیون  مسووالن 
نمایندگان در سال جاری را غیرممکن خوانده و می گویند که 

تاهنوز تاریخ برگزاری این انتخابات تعیین نشده است.
عبدالرحمان هوتکی معاون کمیسیون انتخابات در مصاحبه یی 
با رادیو آزادی گفته است که آنان طرح شان را برای برگزاری 
انتخابات مجلس نمایندگان با رهبران حکومت شریک ساخته 

اند.
ما  که  بگویم  باید  متاسفانه   « نمود:  تصریح  هوتکی  آقای 
انتخابات مجلس  دادیم و  از دست  را  این فرصت ها  امسال 
و شوراهای ولسوالی امسال صورت نمی گیرد؛ برای اینکه ما 
چند ماه محدود داریم و بعد هم زمستان می آید. انشاهلل در 
این تصمیم گرفته خواهد شد که در  روزهای نزدیک، روی 
سال آینده، در کدام تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای 

ولسوالی صورت گیرد«.
این در حالی است که ریاست جمهوری به تازه گی اعالم کرده 
انتخابات به کار  نتایج  است که پارلمان فعلی، تا زمان اعالم 

خود ادامه خواهد داد.
رهبران  تصمیم  این  از  نیز  نمایندگان  مجلس  اعضای  بیشتر 

حکومت وحدت ملی استقبال کرده اند.
انتخاباتی  نهادهای  که  است  کرده  تاکید  همچنین  غنی  آقای 

کشور باید یکبار دیگر اعتماد مردم را به دست آورند.
آقای غنی در دیدار با مسووالن نهادهای انتخاباتی گفته است 
که باید از تمام ظرفیت های حکومت برای برگزاری انتخابات 
طوری  آن  برگزاری  زمان  و  شده  استفاده  نمایندگان  مجلس 

تعیین گردد که نیروهای امنیتی زیر فشار قرار نگیرند.
این گفته ها در حالی مطرح می گردد که امروز سی و یکم 
مجلس  تقنینی  شانزدهم  دوره  کاری  روز  آخرین  جوزا، 

نمایندگان بر اساس قانون اساسی است.
بر بنیاد فقره دوم ماده هشتاد و سه قانون اساسی، دوره کاری 
اعالن  از  پس  پنجم  سال  سرطان  اول  در  نمایندگان  مجلس 
به کارش  پایان می رسد و شورای جدید  به  انتخابات  نتایج 

آغاز می کند.

وزیر انرژی و آب:

سیستم مدیریتی وزارت انرژی و آب 
فوق العاده ضعیف است

به دلیل ضعف مدیریتی و  در چهارده سال پسین، 
بهره برداری  به  برق  تولید  پروژه  هیچ  فساداداری، 

سپرده نشده است. 
بیان  با  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  احمد  علی 
چالش  این  از  گذشتن  برای  که  گفت  مطلب  این 
باقی  پروژه های  کار  تکمیل  در  سرعت  افزایش  و 

مانده، برنامه هایی را روی دست دارند.
می گفت؛  سخن  خبری  نشست  یک  در  که  وی 
قرار  وزارت  این  با  که  شرکت هایی  به  همچنین 
داد دارند هشدار داد؛ در صورتی که از این پس به 
قانونی  برخورد  آنان  با  نباشند؛  پاسخگو  اداره  این 

صورت خواهد گرفت. 
در چهارده سال پسین، میلیون ها دالر در بخش بند 
اینکه حتا  بدون  رسیده؛  به مصرف  در کشور  برق 

یک بند برق به بهره برداری سپرده شود. 
در  وزارت  مدیریتی  سیستم  افزود:  عثمانی  آقای 
عمده  باچالش های  کیفی  نظر  از  مختلف  سطوح 
مواجه بوده و از نظر کمی نیز جوابگوی نیازمندی 

های این وزارت نیست.
آن  که  است  موجود  »سه مشکل عمده  وی گفت: 
هم سیستم سنتی در این وزارت حاکم است و این 
نیست  وزارت  های  نیازمندی  پاسخگوی  سیستم 
پروژه  تکمیل  در  کار  سرعت  نبود  دوم  مشکل  و 
های  تاخیر  با  که  بندسازی  پروژه  بخصوص  ها 
نبود صنعت  غیرموجه مواجه است و مشکل سوم 

برق به شکل کافی« . 

وزیر انرژی و آب افزود: »مدیریتی که ما در حال 
برق  مشکالت  داریم؛  برق  سیستم  باالی  حاضر 
به روز  روز  بلکه  نمی شود  تنها حل  نه  افغانستان 
در حال افزایش است. برق از لحاظ کمیت گرچه 
افزایش یافته؛ اما از لحاظ کیفیت روز بروز ضعیف 

می شود«.
وزیر جدید وزارت انرژی و آب در حالی از نبود 
گوید  می  سخن  وزارت  این  در  مدیریتی  سیستم 
که بر اساس گزارش ها؛ طی چهارده سال گذشته 
وزارت انرژی و آب، از ناکارآمد ترین وزارتخانه ها 

به شمار می رفت.
تقویت  راستای  در  وزارت  این  آگاهان؛  باور  به 
انرژی و آب کشور هیچ گونه کارکرد مثبتی نداشته 
ا  هیچ  است  موجود  کشور  در  که  آبی  منابع  از  و 

ستفاده درست صورت نگرفته است.
کاری  های  برنامه  که  می گوید  آب  و  انرژی  وزیر 
صد روزه اش را در 15 بخش فشرده کرده و تاکید 
از میان برداشتن این چالش ها، گام  دارد که برای 

های جدی برداشته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات:
برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان 

در سال جاری غیرممکن است

استانکزی در نشست ناتو 
شرکت می کند

ریاست اجرایی:

 قانون مبارزه با مواد مخدر تعدیل می شود
جنگ میان پولیس
 و طالبان در غزنی

ریاست اجرایی حکومت با نشر خبرنامه یی 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
گفته که دولت مصمم است تا برای مبارزۀ 
مواد  با  مبارزه  قانون  مخدر،  مواد  با  مؤثر 

مخدر را تعدیل کند.
آمده است که  اجرایی  در خبرنامۀ ریاست 
با  از هر کشور دیگری  بیش  افغانستان  نام 
مواد مخدر گره خورده و این کشور باید با 

جدیت با این پدیده مبارزه کند.
آمده  هم چنان  اجرایی  ریاست  خبرنامۀ  در 
با  مبارزه  بخش  فعاالن  و  »مأموران  است: 
بهره مند  مصونیت  امتیاز  از  مخدر  مواد 

گردند«.
خبرنامۀ این ریاست نوشته که برای مبارزۀ 
یا  دانشکده  باید  مخدر  مواد  با  هدفمند 
با مواد  مبارزه  انستیتوت ویژه یی در بخش 
مخدر ایجاد شود. خبرنامه افزوده است که 
باید نیروهای نظامی و امنیتی برای مبارزه با 

مواد مخدر تشویق و تقویت گردند.
این ریاست پیش نهاد کرده که تشکیل نهاد 
مبارزه با مواد مخدر توسعه و تقویت یابد، 
کمیته یی زیر نام »مبارزه با مسکرات و مواد 
مخدر به سطح وزیران در چوکات شورای 

وزیران فعال گردد« و در تطبیق پروژه های 
روستاها  توسعۀ  وزارت  زراعت،  وزارت 
به  کوکنار  کشت  دولتی  اداره های  دیگر  و 

شکلی هماهنگ تحریم شود.
هم چنان در خبرنامۀ ریاست اجرایی کشور 
آمده است که ارادۀ حکومت برای مبارزه با 
این تقویت شود،  از  باید بیش  مواد مخدر 
جلوگیری  کوتاه مدت  در  کوکنار  کشت  از 
راستای  در  مساجد  امامان  و  علما  نقش  و 

مبارزه با مواد مخدر برجسته شود.
با این که وزارتی به نام مبارزه با مواد مخدر 
و هم چنان ریاستی با همین نام در چوکات 
و  کشت  دارند،  فعالیت  داخله  وزارت 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان در سال های 
یافته است. ارزش تجارت  افزایش  گذشته 
مواد مخدر افغانستان در سال 2012 به 70 

میلیارد دالر رسیده بود.
افغانستان  بدین سو،   1992 سال  از 
بزرگ ترین تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان 
است. بر بنیاد آمارها، 260 هزار هکتار زمین 
افغانستان کوکنار کشت  در سال 2014 در 

شده بود.

آینده حضور  ناتو در مورد  در حالی که وزرای دفاع سازمان 
نیروهای این سازمان در افغانستان هفته آینده تصمیم خواهند 
استانکزی« سرپرست وزارت دفاع حکومت  گرفت، »معصوم 
وحدت ملی به نمایندگی از دولت کابل در این نشست شرکت 

خواهد کرد.
اعالم  افغانستان  دفاع  معاون سخنگوی وزارت  دولت وزیری 
نشست  در  وزارت  این  سرپرست  استانکزی  معصوم  که  کرد 
هفته آینده وزرای دفاع سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 

در بلژیک شرکت خواهد کرد.
در  آینده  چهارشنبه  ناتو  دفاع  وزرای  که  است  حالی  در  این 
در  سازمان  این  نیروهای  آینده  حضور  مورد  در  بروکسل 

افغانستان تصمیم خواهند گرفت.
نیز  کابل  در  ناتو  سازمان  غیرنظامی  نماینده  چمبر  کریستوفر 
به خبرگزاری پژواک گفته که وزرای 2٨کشور سازمان ناتو ، 
نزدیک به 44 کشور همکار و نمایندگان آن ها نیز در نشست 

ناتو در بروکسل شرکت خواهند کرد.
و  ناتو  سازمان  نشست،  این  دوم   روز  در  چمبر،  گفته  به 
اختصاصی  طور  به  افغانستان  مورد  در  آن  متحد  کشورهای 

گفت وگو خواهند کرد.
 2015 ژانویه  ماه  از  که  داشت  اظهار  ناتو  غیرنظامی  نماینده 
میالدی با آغاز ماموریت جدید این سازمان در افغانستان، این 

نخستین نشست وزیران دفاع سزمان ناتو است.
پایان   2016 سال  در  افغانستان  در  ناتو  آموزشی  ماموریت 

می یابد.

از  گروهی  که  می گویند  غزنی  والیت  امنیتی  مقام های 
جنگ جویان طالب صبح روز یک شنبه بر پاسگاه های پولیس 
در روستای »شاغولی« ولسوالی قره باغ این والیت حمله کرده 
اند و درگیری شدیدی میان پولیس و طالبان در این منطقه تا 

کنون جریان دارد.
به  غزنی  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  انصافی،  اسداهلل 
سالم وطندار گفت که بر بنیاد اطالعاتی که تا کنون به دست 
دیگر  تن   2 و  کشته  محلی  پولیس   6 درگیری  این  در  آمده، 

زخمی شده اند.
آقای انصافی هم چنان می گوید که از شمار تلفات طالبان در 

این درگیری اطالعی ندارد.
اما ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان ادعا می کند که در نتیجۀ 
ولسوالی  در  پولیس  پاسگاه های  از  شماری  بر  طالبان  حملۀ 

قره باغ، 12 سرباز پولیس را کشته اند.
قره باغ از ولسوالی های ناامن غزنی است که در بیشتر مناطق 
آن طالبان حضور دارند. دست کم دو مورد آدم ربایی تنها در 

هفتۀ گذشته از این ولسوالی گزارش شده است.
به  غزنی  مرکز  از  را  مسافر  چهار  طالبان  نخست،  مورد  در 
پیاده  موتر  از  بودند،  حرکت  در  جاغوری  ولسوالی  سوی 
کرده و با خود بردند. گفته می شود آن ها سپس دو تن از این 
ربوده شده ها را آزاد کرده و دو تن دیگر را که گفته می شود 

هنرمندان محلی بوده اند، با خود نگه داشته اند.
جاغوری-قره باغ  مسیر  در  را  موتری  طالبان  دوم  مورد  در 
متوقف کردند و تنها یک تن از سرنشینان آن را با خود بردند. 
رها  دوباره  لت وکوب  از  پس  فرد  این  طالبان  می شود  گفته 

کرده اند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1563 د   و     شنبه         1 سرطا   ن   /   تیر        y 1394    5 شعبان  المبا  رک     y 1436   22 جو  ن       2015 گزارش



سیداحمد اشرفی
و  همکاری  اصل  بر  دیگری  آیۀ  در  قرآن 
گشاده دستی نسبت به اطرافیان و نیازمندان، 
و  احسان  که  ورزیده  تأکید  به حدی 
که  توحید  کنار  در  را  تکافل  و  نیکوکاری 
زیربنای همۀ اصول اسالم است، قرار داده 
یک جا  کافران  با  را  ممسکان  و  بخیالن  و 

ذکر کرده است. چنان که می فرماید:  

را همتای  بپرستید و هیچ چیز  را  »و خدا 
نیکی  مادر  و  پدر  به  و  ندهید،  قرار  او 
یتیمان  و  خویشاوندان  به  همچنین  کنید، 
و مسکینان، و همسایۀ نزدیک، و همسایۀ 
وامانده گان  و  همنشین،  و  دوست  و  دور، 
آن ها  مالک  که  برده گانی  و  سفر،  در 
هستید؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر و 
فخرفروش است )و از ادای حقوق دیگران 
آن ها  نمی دارد.  دوست  می زند(  سرباز 
مردم  و  می ورزند  بخل  که  هستند  کسانی 
را به بخل دعوت می کنند، و آن چه را که 
خداوند از فضل )و رحمت( خود به آن ها 
کافران  برای  ما  و  می نمایند،  کتمان  داده 

عذاب خوارکننده یی آماده کرده ایم.«
است  الهی  امانتی  ثروت  اسالم،  منظر  از 
که به خاطر امتحان در اختیار تعدادی قرار 
داده می شود و در آن، جامعه حق مشخص 
فکر  ثروتمندان  از  بسیاری  دارد.  مسلم  و 
می کنند ثروت را صرف با تالش و استعداد 
بنابراین  آورده اند،  دست  به  خود  شخصِی 
هرگونه که بخواهند می توانند مصرف کنند 
بدهند  چیزی  کسی  به  که  دارند  اختیار  و 
منطق  را  منطق  این  کریم  قرآن  ندهند.  یا 
قارونی معرفی نموده و به شدت رد می کند. 
زمانی که به قارون گفته می شد: همان طور 
ثروت  و  کرده  احسان  تو  به  خداوند  که 
داده، تو هم به مردم احسان کن. می گفت: 
» «)قصص: 37( یعنی من این سرمایه را از 
دانش و استعداد خود به دست آورده ام. در 
حالی که یک انسان موحد، مال و ثروت را 
امانتی می داند که خداوند به طور موقت در 
اختیار او گذاشته تا هم خود استفاده کند و 

هم به دیگران بهره برساند. 
منابع مالی خدمات و تکافل اجتماعی در 

اسالم

از روش های تعلیمی ـ  اسالم همچنان که 
برای  اخالقی  و  فرهنگی  تبلیغی،  تربیتی، 
می کند،  استفاده  اجتماعی  خدمات  عرضۀ 
آن  مالی  هزینه های  برای  را  معقولی  منابع 
منابع،  این  از  برخی  می گیرد.  نظر  در  نیز 
مستقیمًا در اختیار جامعۀ اسالمی قرار دارد 
و برخی دیگر  از طریق دولت باید تنظیم 

و راه اندازی شود. 

اول: منابعی كه مستقیمًا در اختیار جامعه 
قرار دارد: 

1- ارث: یکی از راه هایی که اسالم برای 
دست یافتن به تکافل اجتماعی و در نتیجه 
رفاه اجتماعی، در نظر گرفته، تقسیم میراث 
قرابت  درجۀ  اساس  بر  خانواده  میان  در 
از وفات  ثروت پس  نظر اسالم،  از  است. 
منتقل  خانواده  به  اجباری  به طور  مالک، 
ثلِث  از  باالتر  ندارد  مالک حق  و  می شود 
اسالم  کند.  وصیت  دیگر  کسی  به  را  آن 
میان  در  عادالنه  بسیار  گونۀ  به  را  ثروت 
افراد  دورترین  تا  و  نموده  توزیع  خانواده 
خانواده می گستراند و آن را تنها به فرزندان 
منحصر نمی گرداند. تقسیم میراث به طریقۀ 
اسالمی، از تراکِم آن در دست افراد معین 
جلوگیری نموده، تکافل اجتماعی در میان 
حالی  در  این  می کند.  تضمین  را  خانواده 
ثروت  همۀ  جامعه گرا  نظام های  که  است 
متوفی یا بخش اعظم آن را متعلق به دولت 
را  صالحیت  فردگرا  نظام های  و  می داند 
طور  هر  تا  می دهد  مالک  به  کامل  به طور 
که هوای نفسش می خواهد، دربارۀ ثروتش 
پس از مرگ تصمیم بگیرد. بارها از طریق 
رسانه های همه گانی شنیده ایم که در جهان 
سرمایه داری، شخصی تمام ثروت خود را 
به سگ و یا گربه اش وصیت کرده است. 

بنا  فطر  صدقۀ  پرداخت  فطر:  صدقة   -2
باید صائم  و  اقوال واجب است  ارجح  به 
کوچکش  فرزندان  و  خودش  جانب  از 
معیارهای  به  فطر  صدقۀ  مقدار  بپردازد. 
آن  معادل  یا  امروزی دو کیلوگرم گندم و 

می باشد.
در  کریم  قرآن  مستحبه:  صدقات   -3
آیه های متعدد به دادن صدقات امر کرده و 
برای تشویق مردم به آن، انفاق در راه خدا 

با جهاد نفس،  را جهاد محسوب نموده و 
مقرون کرده است. در احادیث نبوی هم به 
از صدقه دهنده گان تجلیل صورت  کثرت 
مستحب  هرچند  صدقات  است.  گرفته 
درجۀ  به  ضرورت  حاالت  در  اما  است، 

وجوب ارتقا می کند. 
است  هزینه یی  کفاره  کفارات:   4-
احکام  از  بعضی  با  مخالفت  به خاطر  که 

شرعی الزم است خطاکار بپردازد، به طور 
مثال:-1 کسی که قسم می خورد و حانث 
باید سه روز روزه بگیرد، یا یک  می شود، 
برده را آزاد کند و یا ده مسکین را غذا یا 
لباس بدهد. -2 کسی که روزۀ ماه رمضان 
و  می خورد  پیری  یا  بیماری  به خاطر  را 
نمی داشته  آینده  در  را  آن  قضای  قدرت 
فقیر  یک  روز  هر  مقابل  در  باید  باشد، 
را  رمضان  که  شخصی   6- کند.  اطعام  را 
ماه  دو  باید  بدون عذر می خورد،  و  قصداً 
پی هم روزه بگیرد و اگر نتوانست، شصت 
مسکین را غذا بدهد. -4 شخصی که زنش 
را به منزلۀ مادرش می خواند )در فقه به آن 
»ظهار« گفته می شود( مکلف است تا دو ماه 
یا شصت مسکین را  پی هم روزه بگیرد و 
طعام بدهد. در همۀ این موارد می توان به 

جای غذا، بهای آن را پرداخت. 
حج  که  حاجیانی  بر  قربانی  قربانی:   -  5
غیر  بر  و  می آورند  به جا  قِران  و  تمتع 
واجب  باشند،  شرایط  واجد  که  حاجیانی 
و بر دیگران مستحب است. و همچنان بر 
کسانی که یکی از واجبات حج و یا عمره را 
ترک می کنند و یا در حالت احرام مخالفتی 
است  احرام  مخل  که  می شوند  مرتکب  را 

نیز واجب می باشد. 
6 - وصیت: وصیت مالی است که مالک 
آن را وصیت می کند که پس از مرگش به 
نفع دیگران و یا در کارهای خیریه مصرف 
نظام  در  که  شدیم  یادآور  قباًل  گردد. 
سرمایه داری، مالک می تواند به هر اندازه یی 
اما در اسالم تنها  که بخواهد وصیت کند. 
و  کند  وصیت  می تواند  را  خود  ماِل  ثلث 

زیادتر از آن حق ندارد. 

عبدالحفیظ منصور
غالم محی الدین غالمی، شاعر پنجشیری، افسانة »پنج پیران پنجشیر« را چنین 

به رشتة نظم كشیده است:
شنیدستم که نامش شهر کجکن پیش ازین بوده است

مسما پنجشیر او را به غزنین کرد سلطانش
در آن آوان که بند غزنوی آباد می کردند

باین مردم ز شاهنشه بیامد خط و فرمانش
بداند مردم کجکن بیایند از پی تعمیر

فزون و کم نباشد بل هزارا ز نوجوانانش
در آن شب از قضای غیب بارانی فرود آمد
چه بارانی که از امواج او خون ریز طوفانش

بشد زیر و زبر از مقدم سیالب ملک او
برابر شد به خاک ره تمامی قصر ایوانش

سحرگاهان همه پیران مجموع گشت در محفل
پی تدبیر امر پادشاه و خط فرمانش

از آن ها پنج تن صاحب کرامت عزم ایشان شد
که رفتند نزد شاه غزنوی با آن عوانانش

کمر بستند و برجستند و ره پیما شدند هر یک
سر کوهی رسیدند گشت کوهستان نمایانش

سر دربند مشهور است حاال نام آن موضع
به سمت مشرق گلبهار ایزد کرده عیانش

چو در غزنی رسید آن پنج تن با همرهان خویش
طوایف جمله گی تفسیر کردند نزد سلطانش 

شنید این واقعه محمود اما در شگفت افتاد
به حیرت رفت عقلش سر فرو شد در گریبانش
به پاسخ لب گشود آن پنج تن اندر حضور شاه

مکن تشویش شاها در بنای کار سامانش
به یک شب کار سلطان را به توفیق خداوندی
همی کردند سرانجامش رسانیدند به سامانش

سحرگاه دید سلطان خرق عادت را از آن شاهان
نهاده نام آن هر پنج تن را پنج شیرانش

»مال رستم« شاعر دیگر پنجشیر در مخمسی، آباد كردِن بند غزنی توسط »پنج 
پیران پنجشیر« را این گونه ذكر كرده است:

به نام پنج پیران می کنم یاد
که صد رحمت به روح پاک شان باد

به غزنی بند را کردند آباد
هزاران آفرین بر کارشان باد

پس از وی نام ایشانست پنجشیر

به دربند خواجه ابراهیم اکبر
سرپل خواجه حسن شد مقرر

دگردان خواجه اسماعیل خوغر
به آریب خواجه عارف ای برادر
به تل خواجه ولیانست پنجشیر

دایره المعارف  باال آن طور و در  پیـر در مخمِس  پنج  این  زیارتگاه  اسامی و 
افغانستان چنین آمده است:

خواجه ابراهیم در دربند  .1
خواجه صفا در سرپل – دو آب  .2

خواجه کل ولی در تل  .3
خواجه عارف در آریب  .4

خواجه احمد بشار در آستانه کالن)3(  .5
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عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش نخسـت

مقدمه
حرکِت  و  پویایی  که  می کنیم  زنده گی  جامعه یی  در  ما 
تا  شاید  و  است  شده  متوقف  بدین سو  سال ها  از  آن 
یکی  یابد.  ادامه  همین سان  به   درازی  و  دور  روزگاراِن 
از بنیادی ترین نیاز ها و استعدادهای انسانی ما، اندیشیدن 
و خالقیت است که بیش از هر چیزی در این سرزمین، 
چنان  ما  عقالنیِت  زمیِن  است.  بوده  مهجور  و  تبعیدی 
سخت و نامساعد است که هیچ دانه یی در آن نمی روید 
ما  نیست.  فراهم  عقل  نفس کشیدِن  برای  اکسیجنی  و 
فرسنگ ها از قافلۀ زمان دوریم و تا اندیشه ها استهالک 

نشوند، به دسِت ما قرار نمی گیرند.
در این میان، روشن فکری یکی از این مفاهیم است که 
اما  سال ها پیش در کشورهای دیگری مطمح نظر بوده، 
با  مفهوم  این  و  است،  تازه  ما  کشور  در  آن  زمزمه های 
گذاشته  گام  نیز  ما  قلمرِو  به  ایران،  جغرافیای  از  عبور 
است. این که »روشن فکری چیست، ضرورت و اهمیت 
کارِ روشن فکران در کجاست، بایدهای کارِ روشن گرانه 
چه ها  افغانستان  در  روشن فکری  آسیب های  کدام ها اند، 
اند، و چه راه حِل ممکنی می تواند برای آن وجود داشته 
باشد« از پرسش هایی ست که ـ به صورت هرچند مختصر 

و کلی ـ به آن پرداخته شده است.
از  یکی  آگاه،  و  متعهد  غیروابسته،  روشن فکران  حضور 
بوده ایم.  محروم  آن  از  همواره  ما  که  مزیّت هایی ست 
قلم به دستان جامعۀ ما یا در خدمِت زور قرار داشته اند و 
یا حلقه های زرین زر را در گوش کرده اند. اندیشمندان 
قدرت  سایۀ  در  که  یافت  می توان  را  انگشت شماری 
حاکمیت ها  برابر  در  و  باشند  نشده  پرورده  ثروت  و 
چنین  شاید  بگویند.  سخن  آگاهی  و  جسارت  با 
باز  دسِت  با  حاکمیت ها  که  است  شده  سبب  »نبودی« 
و خودمحورانه عمل کنند و هیچ صدایی در برابر آن ها 

وجود نداشته باشد.
به کار روشن گرانه و اهمیِت چنین موضوعی  نیازمندی 
باشد  تا  درآید،  تحریر  رشتۀ  به  حاضر  مقالۀ  شد  باعث 
روزنۀ یی ـ هرچند کوچک ـ در این باب گشوده شود. 
در این نوشتار سعی شده است تا واقعیت های حاکم در 
کشورِ ما در روشنایِی چراغ روشن فکری به بحث گرفته 
البته  ـ  ما  دینِی روزگار  شود و آسیب های روشن فکران 
اگر چنین روشن فکرانی وجود داشته باشند ـ با اختصار 

و در حد توان عالمت گذاری شود.
 مفهوم روشن فکری دینی  

»احیاگر  دینی«،  »روشن فکری  هم¬چون  اصطالحاتی 
و  پژوهش¬گر«  و  »محقق  دین«،  »فیلسوِف  دینی«، 
همدیگر  با  مفهومی  به¬لحاِظ  فرهنگی«  »روشن¬فکر 

نزدیک، اما متفاوت اند. کما این¬که آمده است:
مرحوم مطهری احیاگر دینی بود؛ چرا که به احیای دین و 
زدودِن کژی¬ها و خرافات می¬پرداخت و در کسوِت 
جهان  با  اما  می¬داد،  پاسخ  دینی  شبهات  به  متأله  یک 
ریچارد  نداشت.  چندانی  آشنایی  آن  مقّوماِت  و  جدید 
صرفًا  و  دین اند  فیلسوِف  تریگ  راجر  و  سوئین¬برن 

در فضای آکادمیک و دانشگاهی، دغدغه¬های معرفتی 
خود دربارۀ دین را پی می¬گیرند. جالل¬الدین همایی، 
محقق  زرین کوب  عبدالحسین  و  فروزانفر  بدیع¬الزمان 
بودند و دربارۀ تصّوف و عرفان اسالمی پژوهش¬های 
ارزنده و گران¬سنگی کرده اند. جالل آل ¬احمد در مقامِ 
ادبیاِت مدرن و  با  از سویی  فرهنگی،  یک روشن¬فکر 
حال  عین  در  بود،  آشنا  بیستم  قرن  نویسنده¬گاِن  آثار 
دغدغه¬های اجتماعی و سیاسِی پُررنگی داشت و در پی 
نقش¬آفرینی در تحول فرهنگی و اجتماعِی جامعۀ ایران 
در دهه¬های سی و چهل شمسی بود. علی¬ شریعتی 
نیز  او  می¬شود.  شمرده  دینی  روشن¬فکران  زمرۀ  در 
دغدغه¬های اجتماعی و سیاسی و اگزیستانسیِل پُررنگی 
قاره¬یی  فلسفۀ  و  مدرن  جامعه¬شناسِی  با  داشت. 
در  سیاسی  و  فرهنگی  تحوِل  پی  در  و  داشت  آشنایی 
ایراِن دهه¬های چهل و پنجاه شمسی بود؛ اما این تحول 
مثابۀ  به  دین  فهم  در  تحول  و  دین  اصالح  از طریق  را 
مهم¬ترین مؤلفۀ سنت ایرانی ـ اسالمی دنبال می¬کرد . 
با این حساب، روشن¬فکر دینی غیر از محقِق دین است 
و محقق دین غیر از فیلسوف دین، و فیلسوِف دین غیر از 
روشن¬فکر فرهنگی و احیاگِر دینی است. در این میان، 
دین دار  یا روشن¬فکران  دینی  اصطالِح روشن¬فکری 
بیش از سایر اصطالحات مرسوم بوده است. این اصطالح 
ما  کشورِ  به  ایران  گفتمانی  مرزهای  خّط  از  گذشتن  با 
سرازیر شد و داعیه¬داراِن بسیاری برای خودش یافت. 

ایران  در  دینی  روشن¬فکری  مسألۀ  به  رویکردها 
در  مواقعی  در  حتا  و  بوده،  نایکسان  گاه  و  گوناگون 
عبارِت  ملکیان  مصطفی  شده اند.  واقع  هم  تعارِض 
روشن¬فکری دینی را از درون ناسازگار،  و آن را دارای 
ذات باوری  نوعی  با  او  می¬داند.  درونی  ناهم¬خوانِی 
تعبد،  که  است  معتقد  اجتماعی  اعتباریاِت  حوزۀ  در 
بنابراین،  روشن¬فکری؛  ذاِت  تعّقل  و  است  دین  ذاِت 
نمی¬توان تعبّد دست¬بسته و تعّقل آزاد را در کنار هم 
به¬دست  دینی  روشن¬فکری  چونان  ترکیبی  و  نشاند 
داد. این نوع استدالل بر مبانی-یی همچون ذات¬باوری 
و تبایِن ذاتِی تعّقل و تعبّد استوار است که همچون مربِع 

سه¬ضلعی، ناسازگار و غیرقابل جمع اند.
اشتباه ملکیان از آن است که وی دین و روشن¬فکری 
را ـ همچون آب غورۀ فلزی که سروش دبّاغ مورد توجه 
قرار داده است ـ دارای ذاتی واحد پنداشته، و در باب 
مفاهیم اعتباری همچون مفاهیم حقیقی به قضاوت دست 
تنهایی ذاِت  به  تعبّد  این که:  به  برده است. ملکیان اصاًل 
دین نیست و تعّقِل صرف نیز کّل ماهیِت روشن¬فکری 
را شکل نمی¬دهد؛ توجهی ندارد. دین و روشن¬فکری، 
حقیقتی با وجوهاِت گوناگون اند که فشرده  کردن آن دو، 
در تعبّد و تعّقِل صرف، ساده¬اندیشی و سطحی¬گرایی 
عبارِت  ناسازانگارِی  ¬هم،  سویی  از  می¬آید.  نظر  به 
بر  ملکیان، خود  توسط مصطفی  دینی  روشن¬¬فکری 
مبانی عقلی استوار است و در هیچ صورتی بی¬نیاز از 

تعقل نیست. 
در این میان، اندیشمندانی به¬جای مقولۀ روشن¬فکری 
گفته اند؛  سخن  دین¬دار  روشن¬فکراِن  از  دینی 
را  روشن¬فکری  و  اند  دین¬دار  که  روشن¬فکرانی 

مالزم نفی دین¬داری نمی¬دانند. مقولۀ روشن¬فکران 
دین¬دار، تفاوِت قابل دیدی با روشن¬فکری دینی جز 
فاعلِی  صفِت  دین¬دار  روشن¬فکِر  ندارد.  عبارت  در 
ساخته  اسمی  از  که  صفتی  است.  دینی  روشن¬فکری 
شده است، تابِع معنای همان اسم است و فقط موقعیِّت 

صرفی و نحوی آن¬ها تغییر می¬یابد.
در این میان، کسانی هم¬چون سروش دبّاغ، دین¬داری 
از  تعریف شان  و  ندانسته،  روشن¬فکری  الزمۀ  را 
روشن¬فکری دینی، اندیشمنداِن بی¬دین اما دین¬پژوه 
از  بیشتر  این روی¬کرد که  بر می¬گیرد. در  نیز در  را 
دینی  روشن-فکری  کارِ  به  دینی  روشن¬فکری  فاعل 
توجه شده است، می¬توان روشن¬فکراِن غیر دین¬دار 
را نیز زیر چتر روشن¬فکری دینی آورد و دایرۀ شموِل 
روی کردی  یک چنین  ارایۀ  داد.  بسط  را  روشن¬فکری 
به  تنها  دینی،  تعریف روشن فکری  نشان می دهد که در 
علِت مادی مسأله توجه شده و از علِت فاعلی آن بی خیال 

عبور صورت گرفته است.
به هر حال، اصطالِح روشن¬فکر در کشور ما با انقالِب 
مرتجع  برابِر  در  غالبًا  را  آن¬  و  گرفت  باال  کمونیستی 
که  چپ گرایانی  می¬بستند.  به¬کار  واپس¬گرا  یا 
از  چیزی  اکثراً  درمی¬آوردند،  روشن¬فکری  اداهای 
و  نمی¬دانستند  کلمه  دقیِق  معنای  به  روشن¬فکری 
همین ناآگاهِی آن¬ها از مقولۀ روشن¬فکری باعث شد 
که این اصطالح در عمل به لجن کشیده شود و مردم در 
موردِ روشن فکری، با معیار مدعیاِن روشن¬فکری داوری 
از  غالبًا  ما  سرزمیِن  در  روشن¬فکری  داعیه داراِن  کنند. 
و  بودند  دینِی جامعه بی¬خبر  و  فرهنگی  ارزش¬های 
نظام شوروی  تطبیق مدل  تام در جهت  با سرسپرده گی 
سابق ـ بدون توجه به بستر اجتماعی و ارزش های حاکم 
در جامعۀ ما ـ سعی  می ورزیدند. همین مسأله بود که در 

نهایت به دین¬گریزی و دین¬ستیزی محکوم شدند.
جهاد  ارزش های  است.  داشته  دوام  همواره  وضع  این 
مردم ساالری،  و  دموکراسی  و  شد  سبوتاژ  جهادگران  با 
را  و...  آزادی  عدالت،  برابری،  همچون  مفاهیمی  نیز  و 
سرزمین  این جا  آویختند.  دار  به  آن ها  پرچم به دستاِن 
بلکه  ندارد  هم خوانی  کارکردها  با  نام ها  است؛  عجیبی 
و  نام ها  معکوِس  جهت  در  کارکردها  آن،  بر  افزون 
شعارهایی ست که سر داده می شود. تحت نام فرهنگ، به 
فرهنگ زدایی دست می زنند و با شعار دین، تیشه بر ریشۀ 
عدالت  عدالت خواهی  ادعای  با  کسانی  می کوبند.  دین 
پروپاقرِص  ادعاهای  با  دیگر،  مشتی  و  کردند  ذبح  را 
سیاه  روشن فکری  برابر  در  را  ذهن ها  روشن فکری، 
کردند و خرمن روشن فکری را در نطفه به باد دادند. با 
از مقوله¬هایی ست که  تعلیق، روشن¬فکری یکی  این 
به لجن-زار  ناتوان  ناآگاه و  توسط خودِ روشن¬فکراِن 
افتضاح برده شد و چهرۀ ناخشنودی در تاریخ به¬ جای 

گذاشت. 
انواع روشن¬فکری

ارزشی  مفاهیم  از  بسیاری  همچون  را  روشن¬فکری 
کما  کرد؛  دسته¬بندی  می¬توان  دیگر  اعتبارِی  و 
این¬که مدرنیته را به اصناِف گوناگونی تقسیم کرده اند، 
که  دارد  مختلفی  صنف¬های  نیز  روشن¬فکری 

روشن¬فکران  دموکرات،  روشن¬فکران  از  می¬توان 
ارایۀ  اما  نام برد.  مارکسیست، روشن¬فکران دینی و...، 
تعریفی جامع از روشن¬فکری به¬دلیل این¬که، مفهوم 
است.  دشوار  کار  ندارد،  مشخصی  ذاِت  روشن¬فکری 
روشن¬فکری را باید از سنخ مفاهیمی به ¬شمار آورد 
تجلِی  و  بیشتر،  ظهورِ  زمان  گذشِت  با  آن  مصادیِق  که 

بهتری می¬یابد.
روشن¬فکران افزون بر آگاهی و معرفت، تعهِد اجتماعی 
چهره¬های  و  دین  فیلسوِف  از  را  آنان  که  دارند  نیز 
دلبسته¬گی  می¬سازد.  متمایز  محض  دانشگاهِی 
امر  به  تا  وامی¬دارد  را  آنان  روشن¬فکران،  اجتماعی 
اخالقی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و سیاسی توجه کنند. 
نیز  سیاست  امر  به  روشن¬فکران  عنایِت  میان،  این  در 

کمتر از حوزه¬های دیگر نبوده است.
تقسیم¬  گوناگونی  منظرهایی  از  را  روشن فکری 
کرده اند. در یکی از تقسیم¬بندی¬ها که بیشتر از کنِش 
دارد،  عنایت  روشن¬فکر  کنش گِر  به  روشن¬فکری 
روشن¬فکر  و  عرفی  روشن¬فکِر  به  را  روشن¬فکر 
دینی تقسیم کرده اند. در تفکیک میان روشن¬فکر دینی 

و روشن¬فکری فرهنگی و عرفی آمده است:
خوب است دو معیار برای تفکیک روشن¬فکراِن دینی 
دهیم.  به¬دست  عرفی  و  فرهنگی  روشن¬فکراِن  از 
مطابق با معیار نخست، روشن¬فکری که دین، موضوع 
شاخه¬های  از  یکی  به  دست کم  باید  اوست،  پژوهِش 
سنت دینی )کالم، تفسیر، فلسفه، فقه، عرفان و...( وقوف 
داشته و در آن حوزه یا حوزه¬ها کار و تتبع کرده باشد. 
او  پژوهِش  متعّلق  که  روشن¬فکری  دوم،  معیار  بر  بنا 
بودِن  رهایی¬بخش¬  امکان  همیشه  باید  است،  دین 
را  آن  باشد،  داشته  پیِش چشم  بشر  ابنای  برای  را  دین 
به  کند.  لحاظ  خود  نظریه پردازی  در  و  نینگاشته  ممتنع 
دین  به  نسبت  باید  روشن¬فکری  چنین  دیگر،  تعبیر 
بنیان گذاران ادیان  گشوده باشد و از سِر تخفیف دربارۀ 
به  این¬که  ولو  نگوید،  و دست آوردهای آن¬ها سخن 

آموزه¬های ادیان باور نداشته باشد. 
دقیق  شناخت  با  که  است  کسی  عرفی  روشن فکِر 
سنِت  بازخوانی  به  غرب،  هنر  و  فرهنگ  ادبیات،  از 
فرهنگی، ادبی و هنری خویش دست می یازد، درحالی که 
روشن¬فکر دینی به بازاندیشی در سنِت دینی خودش 
- با توجه به مدرنیته و عقالنیت زمان خودش - دست 
و  سنت  میانۀ  در  دینی  اندیشۀ  برای  راهی  و  می¬زند 

مدرنیته باز می کند.
روشن¬فکرِی  و  دینی  روشن¬فکرِی  میاِن  تفکیک 
برتری  دیگری  بر  یکی  که  نیست  معنا  این  به  فرهنگی 
روشن¬فکرانه  کار  بر  ناظر  تفکیک  این  بلکه  دارد، 
نوع  دو  این  باب  در  ارزشی  گفتاری  این که  تا  است 
روشن¬فکری باشد . از سویی¬ هم، برتری یک چیز بر 
دیگری پس از مقایسه، و وجود وحدِت موضوعی میان 
آن دو، امکان¬پذیر است و تا وحدِت موضوعی میان دو 
چیز وجود نداشته باشد، مقایسه میان دو چیز نادرست 

بوده، ترجیح یکی بر دیگری ناموجه است.
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روشـن
 فکری دینی 

  و چالش های
            فـــراراه
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رییس عمومی امنیت ملی...
پیش آمده در مقابل آن ها اظهار ناخوشنودی نموده 
و وعده سپرد قضیه را طور جدی پیگیری می نماید.
براساس خبرنامۀ امنیت ملی، به ارتباط موضوع دو 
تن کارمندان پایین رتبه ریاست عمومی امنیت ملی 
که به طور غیرمستقیم در قضیه دخیل بودند، مورد 

پیگرد و بازجوی قرار گرفته اند.

در دیدار دیروز آقای نبیل گفت: »من به نماینده گی 
از ارگان امنیت ملی از شما استادان عزیز که پدر 
معنوی جامعه هستید و تمام استادان معظم افغانستان 

که نور چشم ما هستند معذرت می خواهم.«
عمومی  »ریاست  افزود:  استادان  به  خطاب  وی 
امنیت ملی به عنوان نخستین خط مدافع شهروندان 
شهروندان  اساسی  حقوق  از  پاسبانی  خویش، 
خویش  وظایف  مهمترین  از  را  شان  حیثیت  و 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کارمندان  می داند. 
آخرین خطرات را به خاطر حفظ ارزش های قانون 
اساسی در مقابل دشمنان افغانستان می پذیرند، اما 
هیچ گاه بی حرمتی و رنجش شهروندان خویش را 

قبول نخواهند کرد.«
را  قضیه  که  سپرد  وعده  استادان  به  نبیل  آقای 
همه جانبه پیگیری نموده و عدالت را تامین خواهند 

نمود.

ایاالت متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا کمک های 
خود به ادارۀ توزیع شناسنامه های برقی را به دلیل 

آغازنشدن کار این اداره، قطع کرده است. 
گفت:  برقی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  رییس 
باید شش  امریکا  متحده  ایاالت  توسعه یی  ادارۀ 
برقی  شناس نامه های  توزیع  برای  یورو  میلیون 
را  خود  کمک  های  اداره  این  اما  می کرد؛  کمک 
شناسنامه های  توریع  روند  نشدن  آغاز  دلیل  به 
الکترونیکی یا آغاز نشدن رسمی این برنامه، پس 

گرفته است.
 به گفتۀ او، اتحادیۀ اروپا نیز یه همین دلیل تا 62 

درصد کمک های خود را کاهش داده است.
پیش از این خبرهایی پخش شد مبنی بر این که 
ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی لغو شده است و 
هشت صد کارمند این اداره به دلیل قطع کمک های 

خارجی برکنار شده اند.
توزیع  ادارۀ  رییس  محتاط  همایون  اما، 
روزنامۀ  با  گفت    وگو  در  برقی  شناس نامه های 
ماندگار گفت: خبر لغو ادارۀ شناس نامه های برقی 

کاماًل غلط است.
هشت صد  برکناری  به  پیوند  در  محتاط  آقای 
به  پیوند  نیز می گوید: »تنها در  اداره  این  کارمند 
کارمندان مرکزی ما که در حدود 300 نفر می شود 
الی  اروپا تمویل می کرد،  و بودجۀ آن را جامعۀ 
آغازشدن کار عملی این پروژه یک مقدار کاهش 

تشکیالتی به میان آمده است.«
رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی می افزاید: 
وظیفه  اجرای  پُست   200 در  نفر   300 این 

برای شان  جوالی  پانزدهم  تا  ما  که  می کردند 
روند  عملی  شروع  تا  حاال  که  داشتیم  بودجه 
داده  توقف  کارشان  برقی  شناس نامه های  توزیع 

شده است.
آقای محتاط می افزاید: »هشت صد نفر کارمندان 
طریق  از  آنها  بودجۀ  و  می باشند  ما  ساحوی 
وزارت مالیه تمویل می شود و وزارت مالیه برای 
ما وعده سپرده که یک مقدار پول را تا سه ماه 
دیگر می پردازند و بنابراین این کارمندان تا هنوز 

هم با ما کار می کنند.«
آقای محتاط همچنان میگوید: کمک کنندۀ عمدۀ 
پروژه  از  کاماًل  که  است  اروپا  اتحادیه  دیگرمان 
بیرون نشده، اما تا 62 فیصد کمک های خود را 
کاهش داده و تا دو ماه دیگر معاشات کارمندان را 

پرداخت می کند.
رییس توزیع شناس نامه های برقی می گوید: بدون 
نمی تواند  شناس نامه  توزیع  روند  بیرونی  کمک 
موفقانه تنظیم شود و قطع این کمک ها تأثیرات 

منفی خود را خواهد گذاشت.
رییس ادارۀ توزیع شناس نامه های برقی در پیوند به 
عملی نشدن این روند می گوید: تا جایی که مربوط 
وزارت داخله می شود، ما همه آماده گی های الزم 
)امروز(  فردا  و  داریم  روند  این  شروع  برای  را 
برقی  توزیع شناس نامه های  آغاز  جلسه یی روی 
در ارگ برگزار می گردد و به زودی این روند در 

شهر کابل آغاز خواهد شد.
قانون ثبت احوال نفوس که شناس نامه های برقی 
این توسط شورای  از  پیش  آن است،  از  بخشی 

دالیل  به  هنوز  تا  اما  رسید؛  تصویب  به  ملی 
نامعلومی روند عملی توزیع این شناس نامه شروع 

نشده است.
منابع و تحلیل گران می گویند که ریاست جمهوری 
شناسنامه های  توزیع  به  عالقه یی  دالیلی  روی 
کمک های  قطع  برای  تالش ها  و  ندارد  برقی 
بین المللی برای این اداره و در نهایت ملغا ساختن 
آن جریان دارد. پیش از این نهادهای بین المللی 
حمایت کننده مالی این اداره تهدید کرده بودند 
که در صورتی که کار توزیع شناسنامه های برقی 
اداره  این  به  را  آنان کمک های شان  نشود،  آغاز 
قطع می کنند. حاال زمان ضرب االجل پایان رسیده 
است و ایاالت متحده امریکا کمک هایش را به این 
اداره قطع کرده و اتحادیه اروپا هم کمک هایش را 

کاهش داده است.
برخی  و  جموری  ریاست  که  می گویند  منابع 
عملی  برای  ملی،  وحدت  حکومت  در  حلقات 
نشدن این پروسه بهانه جویی می کنند. زیرا توزیع 
کامل،  صورت  به  الکترونیکی  شناسنامه های 
که  می شود  قومی یی  معادالت  برهم زدن  سبب  
به صورت نادرست شکل گرفته است و این به 
سود گروه های ناسیونالیست در افغانستان نیست. 
از طرف دیگر، استفاده از شناسنامه های برقی در 
انتخابات مانع تقلب و مهندسی انتخابات می شود 
که بازهم به گفته تحلیل گران گروهایی هستند که 
توزیع آن را به نفع برنامه های سیاسی خودشان 

نمی دانند.
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طالبــان به  شهر قندوز...
را که همجوار شهر قندوز است پس از درگیری هایی 

با نیروهای امنیتی به تصرف خود در آورند.
به گفته وی،  12 نظامی در این درگیری ها کشته شدند.
رفته  محل  این  به  که  فرانسه  خبرگزاری  خبرنگار 

صدای تیراندازی های پراکنده را شنیده است.
مشترک  ستاد  رییس  معاون  مراد  علی  مراد  جنرال 
برای  شب  یکشنبه  برای  را  پاتکی  افغانستان  ارتش 
بازپس گیری چاردره و آزاد کردن 70 تن از نیروهای 
ارتش افغان که در محاصره طالبان قرار دارند،  تعیین 

کرد.

چاشت دیروز ده ها خانواده با فرار از چاردره به شهر 
قندوز پناه بردند. 

فرزند  به همراه  بی گل زنی حدود 60 ساله که  بی 
جوان درحال گریه خود می گریخت در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه گفت: »این گرما را ببنید،  ما در ماه 
رمضان هستیم و آنها )طالبان( می جنگند. آنها مسلمان 

نیستند.«
تاجیکستان  کیلومتری   100 از  کمتر  در  قندوز  شهر 
قرار دارد و چهارراه تجاری شمال افغانستان محسوب 

می شود.
این نخستین بار نیست که امسال این شهر در معرض 

تهدید طالبان قرار گرفته است . اواخر اپریل، طالبان 
تا ششم کیلومتری شهر پیشروی کرده بود اما ارتش 

آن را به عقب راند.
سقوط قندوز شکست بزرگی برای اشرف غنی رییس 
جمهوری افغانستان خواهد بود. او در زمان انتخابات 
سال 2014 وعده داده بود صلح را به کشورش که از 

30 سال جنگ ویران شده است بازگرداند.
اما این وظیفه سخت به نظر می رسد . نیروهای افغان 
برای نخستین بار در خط اول جبهه تنها هستند زیرا 

ماموریت رزمی ناتو دسمبر گذشته پایان یافت.

تاخت وتاز مجلس سنا...
کرده  فراهم  دولت  خود  را  سقوط  زمینه  وی،  گفته 

است.
سمع  کمیسیون  رییس  زابلی  زلمی  حال،  همین  در 
تاکید ورزید: »رییس جمهور و رییس  شکایات سنا 
درست  خارجی  جاسوسان  را  خود  مطلق  اجرایی 
حل  راه  دریافت  برای  باید  سنا  مجلس  کرده اند، 
مستقیمًا با پاکستان و امریکا مذاکره کند که آنان چه 

می خواهند«.
نام  به  ملی  وحدت  حکومت  از  سناتوران  برخی 
در  داعش  که  افزودند  و  کردند  یاد  ملی«  »وحشت 
برخی والیات به ویژه ننگرهار در حال سرباز گیری 
مشکالت  نکند،  توجه  دولت  بازهم  اگر  و  است 

بزرگی برای مردم و دولت پیش خواهد شد.
از  مستقیمًا  ننگرهار  در  »داعش  بابا گفت:  اهلل  لطف 
می آیند، حکومت  پاکستان  ایجنسی  اوروگزی  سوی 

آتش  در  مردم  که  نیست  این  درغم  ملی”  “وحشت 
جنگ می سوزند«.

به گفته وی، حکومت در خواب است.
سربازگیری  که  کرد  خاطرنشان  نیز  سخی  فرهاد 
داعش در ننگرهار نگران کننده است، حکومت باید 

کاری انجام دهد.
حکومت  تشریفاتی  کارهای  که  افزود  سخی  آقای 

وحدت ملی مورد قبول نیست.
اکثر سناتوران به شدت از وضعیت امنیتی کشور ابراز 

نگرانی کردند.
ترورهای  از  نیز  اندر  داد  اهلل  و  حسینار  عبدالرحیم 
کارمندان دولت به ویژه کارمندان نهادهای امنیتی در 
داخل شهر غزنی و حمالت مسلحانه مخالفین باالی 

ولسوالی های این والیت به شدت انتقاد کردند.
آنان حکومت محلی را در کنترل اوضاع ناتوان عنوان 

کردند.

شکایات از چالش های امنیتی در حالی مطرح می شود 
که رییس جمهور غنی هفته گذشته اعالم کرده بود که 
مخالفین مسلح در صورتی که دست از جنگ نکشند، 
فرار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از خشم  توانند  نمی 

کنند.
قانون صحت  دوم  ماده  تعدیل  طرح  هم،  سویی  از 
پولی  ثانوی  خدمات  ارایه  آن،  اساس  بر  که  عامه 
پیشنهاد شده بود و یک مورد از طرح تعدیل قانون 
سنا  مجلس  سوی  از  تروریزم،  تمویل  از  جلوگیری 

رد شد.
ها  شفاخانه  در  را  ثانوی  خدمات  عرضه  سناتوران، 

خالف قانون اساسی عنوان کردند.
پیشتر، این طرح از سوی مجلس تایید شده بود و هم 
اکنون سرنوشت این دو طرح به کمیسیون مختلط دو 

مجلس تعلق گرفته است.

رییس ادارۀ توزیع تذکره های برقی:

300 کارمنـد را جـواب دادیـم
سرنوشِت کارکنان ادارۀ تذکره های برقی امروز در ارگ تعیین می شود

بـرق مشـرقی 
وصل شد

رییس شرکت برشنا می گوید که از یک ساعت به این 
الین برق دو والیت مشرقی وصل شده است.

مجلس سنا در جلسه روز یک شنبه خود، علی احمد 
عثمانی وزیر انرژی و آب و عبدالرازق صمدی رییس 
لغمان،  ننگرهار و  برق  دلیل قطع  به  را  برشنا  شرکت 

فراخوانده بود.
 " گفت:  برشنا  شرکت  رییس  صمدی  عبدالرازق 
قطع  محل  به  امروز  صبح  از  برشنا  شرکت  کارمندان 
لین رفته بود و خوشبختانه که یک ساعت پیش برق 

مشرقی وصل شد و مشکالت رفع گردید".
اوزبین  منطقه  در  اوباش  تن  دو  افزود:  آقای صمدی 
الین های برق مشرقی را قطع کرده بودند که در نتیجه 
باج  برشنا  شرکت  از  خواستند؛  می  کالهبرداری  یک 

گیری کنند.
او تاکید ورزید: هم اکنون این مشکل در نتیجه تالش 
شده  باجگیری حل  بدون  محل  مردم  و  پولیس  های 

است.
گفته می شود؛ برق سروبی از منطقه اوزبین و بادپش 
تا  محل  دو  این  ساکنان  اما  گذرد؛  می  لغمان  والیت 

حاال برق ندارند.
حل  پی  در  شرکت  این  گفت:  برشنا  شرکت  رییس 
در  برق  های  پایه  نصب  است؛  مشکل  این  اساسی 
این مناطق تقریبا به اتمام رسیده و بزودی برق توزیع 

خواهد شد.
والیات  برق  کمبود  مشکالت  داشت:  بیان  صمدی 
جنوب از جمله قندهار را نیز از طریق انتقال لین برق 

از کابل، میدان وردک و غزنی مرفوع می سازد.
علی احمد عثمانی هم به همین دلیل در مجلس سنا 
که  گفت  کوتاهی  سخنان  در  اما  بود؛  شده  خواسته 
صنعت برق افغانستان یک صنعت مریض است و روز 
بروز وضعیت این صنعت بدترشده و نارضایتی های 

مردم را در پی دارد.
آقای عثمانی افزود: هرچند کنترل و اداره شرکت برشنا 
این شرکت  اما  نیست؛  برق  و  اختیار وزارت آب  در 
ایجاد  باید  که  است  کلی  مدیریتی  تغییرات  مستلزم 

کنیم.
او سپس به تشریح چالش های این وزارت پرداخت و 
از نبود سیستم مدرن و مشکالت پروژه های بندهای 

بزرگ انتقاد کرد.
به گفته وی، کار بسیاری از پروژههای بندهای بزرگ 
باتاخیر انجام میشود و این وزارت استراتیژی "مورچه 
ای" را قبول ندارد و می خواهد، پس از این با قدرت 

ساخت ها بندها به پیش برده شود.
برخی  کار  دلیل،  به همین  که  تاکید ورزید  وزیر آب 
پروژه ها از جمله ساخت بندشاه و عروس را متوقف 
کرده و اگر کار به طور سریع و مطلوب انجام نشود؛ 
قرارداد، چندین بند دیگر را فسخ خواهیم کرد. به گفته 

وی؛ کار شش پروژه ساخت بند مشکل دارد.
عثمانی خاطرنشان کرد که برنامه کنترل آبریزه دریای 
نهایی  بزودی  کار است و  نیز زیر  کنر(  )دریای  کابل 

میشود.
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ورزش
مسی: 

محرومیت نیمار شکستی 
برای کوپا آمه ریکا است

دروازه بان 24 ساله شیاطین سرخ به هم تیمی هایش گفته که قصد ترک اولدترافورد را 
در این تابستان دارد.

داستان کش دار داوید دخه آ و جدایی اش از منچستریونایتد ظاهراً رو به پایان است و این 
دروازه بان اسپانیایی در آستانه ترک اولدترافورد در تابستان پیش روست.

به هم تیمی هایش گفته که قصد ترک  انگلیس گزارش داد که دخه آ  نشریه »دیلی میل« 
اولدترافورد را دارد، چون رؤیای بازگشت به زادگاهش یعنی مادرید را دارد، این در 
حالی است باشگاه رئال مادرید خود را آماده ارائه پیشنهادی 13 میلیون پوندی به این 

سنگربان 24 ساله می کند.
سال  پنج  است،  مانده  باقی  منچستریونایتد  با  فعلی اش  قرارداد  از  سال  یک  که  دخه آ 
اولدترافورد  سرخپوشان  جمع  به  اتلتیکومادرید  از  پوند  میلیون   17.٨ ازای  در  پیش 
پیوست. او در فصل اخیر عملکرد فوق العاده ای داشت و به انتخاب بازیکنان و هواداران 

منچستریونایتد به عنوان بهترین بازیکن فصل این تیم انتخاب شد.
میادین  از  مدتی  برای  که  را  کهنه کار  والدس  ویکتور  دارد  قصد  فن خال  لوئیز  ظاهراً 
مسابقات به دور بوده و محک خیلی جدی هم در فصل گذشته نخورده است، به عنوان 

سنگربان شماره »یک« خود انتخاب کند.
اسپرزها  ولی  دارند  هم  تاتنهام  دروازه بان  لوریس،  هوگو  به  شیاطین سرخ چشم  البته 
کنار وی  در  فرانسوی می خواهند.  این سنگربان  برای فروش  پوند  میلیون  حداقل 35 

منچستریونایتد یان اوبالک، دروازه بان اتلتیکومادرید را هم زیرنظر دارد.

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس اعالم کرد مبلغی که در بازار نقل و انتقال 
ها برای خرید استرلینگ و کین عنوان شده خنده دار است.

نام رحیم استرلینگ و هری کین این روزها در فصل نقل و انتقال های اروپا زیاد 
به گوش می رسد. باشگاه لیورپول پیشنهاد 40 میلیون پوندی منچسترسیتی برای 
استرلینگ را رد کرده است و صحبت از پیشنهاد 40 میلیون پوندی منچستریونایتد 
برای هری کین نیز شده است. سران لیورپول قیمت رحیم را 50 میلیون پوند 
اعالم کرده و گفته اند حتی با یک پوند کمتر هم حاضر به فروش ستاره تیمشان 

نیستند.
ریو فردیناند بر این باور است که قیمتی که باشگاه لیورپول روی رحیم استرلینگ 
برتر  لیگ  در  دیگر  های  تیم  خارجی  های  ستاره  با  مقایسه  در  است  گذاشته 
انگلیس بسیار زیاد است. بازیکنانی مانند سرخیو آگوئرو و الکسیس سانچس با 

مبالغ کمتری به باشگاه های منچسترسیتی و آرسنال پیوسته اند.
لیدزیونایتد، وستهام و  پیراهن منچستریونایتد،  به تن کردن  پیشینه  فردیناند که 
کویینز پارک رنجرز را در کارنامه اش دارد در این مورد گفت: مبالغی که برخی 
از باشگاه ها برای فروش بازیکنان انگلیسی شان در نظر گرفته اند خیلی زیاد 
قمیت گذاری  پوند  میلیون  استرلینگ 40 و 50  و  کین  است.  دار  است. خنده 
شده اند و این در حالی است که برای آگوئرو 3٨ و سانچس 32 میلیون پوند 

پرداخت شده است.
منتقل  منچستریونایتد  به  لیدزیونایتد  از  وقتی  و   2002 سال  در  البته  فردیناند 
عنوان  به  سال  آن  در  و  برداشت  هزینه  پوند  میلیون   29.1 یونایتدها  برای  شد 

گرانقیمت ترین مدافع جهان نیز شناخته شد.
اینکه  از  پیش  کرد:  اظهار  مورد  این  در  انگلیس  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  مدافع 
لیگ  انگلیس،  برتر  لیگ  در  که  هایی  بازی  به  نگاهی  بروم،  منچستریونایتد  به 
قهرمانان اروپا و تعداد بازی هایم در جام جهانی کرده بودم بیندازید. آنها را با 

من مقایسه نکنید. شرایط آنها با من فرق دارد.

پس از آن که رونالدینیو قراردادش را با باشگاه کوئرتارو مکزیک فسخ 
گوش  به  فوتبال  از  او  خداحافظی  مورد  در  زیادی  های  صحبت  کرد، 

رسیده است.
ستاره پیشین باشگاه بارسلونا و تیم ملی فوتبال برزیل با اینکه یک سال 
از قرادادش با باشگاه کوئرتارو مکزیک باقی مانده بود اما آن را فسخ کرد 

تا بدون باشگاه بماند.
ویکتور مانوئل ووشتیچ، سرمربی کوئرتارو ابتدای ماه جاری اعالم کرده 
بود به دنبال این است که ستاره 35 ساله برزیلی را به تیم دیگری واگذار 
کند. اکنون هم سایت باشگاه فسخ قرارداد رونالدینیو که با برزیل قهرمانی 
در جام جهانی 2002 را جشن گرفته بود را روی خروجی اش قرار داده 

است.
رونالدینیو چند روز پیش در گفت و گویی اعالم کرده بود، دیگر از فوتبال 
لذت نمی برد و حتی رقابت های کوپا آمه ریکا را هم پی گیری نمی کند. 
همین مساله به گمانه زنی های کناره گیری این بازیکن از دنیای فوتبال 

زیاد دامن زده است.
کوئرتارو در سایت رسمی خود از زحمت هایی که رونالدینیو در مدت 
حضور در باشگاه برای آنها کشیده تشکر کرد و برای وی آرزوی موفقیت 
کرد. در مقابل، رونالدینیو هم با استفاده از صفحه خود در فیس بوک پاسخ 
آنها را داد. » با قلبم از ملت مکزیک به خاطر تمام روزهای خوبی که در 

این کشور، در کنار این مردم فوق العاده گذراندم تشکر می کنم.«
رونالدینیو که در سال های 2004 و 2005 به عنوان بهترین بازیکن جهان 
با قراردادی عجیب سر از این تیم مکزیکی  شناخته شد، سپتامبر 2014 
در آورد. او سپس به خاطر دیر بازگشتن از تعطیالت کریسمس به تیتر 
نخست رسانه ها بدل شد و سرمربی کوئرتارو هم به همین خاطر به انتقاد 
به فوتبال و  اهمیت دادن  به جای  او پرداخت و گفت که رونالدینیو  از 
باشگاه اش، بیشتر به دنبال زندگی شبانه و وقت گذراندن در کلوپ های 
ماه  که  مکزیک  لیگ  آف  پلی  دیدار  در  کوئرتارو  سرمربی  است.  شبانه 
پایان نیمه نخست رونالدینیو را تعویض  از  نیز پیش  گذشته برگزار شد 

کرد تا این بازیکن نیز به اعتراض ورزشگاه را ترک کند.

باشگاه  ریاست  انتخابات  برگزاری  زمان  شدن  نزدیک  به  توجه  با 
عنوان  این  کسب  برای  بیشتری  شانس  از  الپورتا  خوان  بارسلونا، 

برخوردار است.
جمعه گذشته بود که اسامی 6 نامزد نهایی انتخابات ریاست باشگاه 
فریژا،  بارتومئو،  ماریا  جوزپ  الپورتا،  خوان  شد.  اعالم  بارسلونا 
جوردی ماخو، فاره و بندیتو. این افراد برنامه هایشان را ارایه کرده 

اند تا بتوانند کرسی ریاست کاتاالن ها را از آن خود کنند.
باشگاه  ریاست  انتخابات  در  کرد  اعالم  الپورتا  خوان  که  زمانی  از 
شرکت می کند، همه از او به عنوان بهترین گزینه و شانس نخست 
کسب این کرسی یاد می کنند. بر اساس رای گیری هم که سایت آس 
انجام داده است، الپورتا همچنان گزینه نخست برای کسب ریاست 
باشگاه به شمار می رود زیرا بیش از 64 درصد خوانندگان این سایت 

به ریاست الپورتا رای داده اند.
بارتومئو که اکنون هم به عنوان رییس، کارهای باشگاه را انجام می 
دهد، برای کاندیدا شدن دوباره مجبور شد از سمت خود استعفا کند. 
برای کسب کرسی  آرا، در رده دوم  از مجموع  با 27 درصد  اما  او 

ریاست بارسلونا معرفی شده است.
جوردی ماخو با سه درصد آرا و جوردی فاره با 0.75 درصد در رده 

های سوم و چهارم قرار گرفته اند.

واکنش  نیمار  محرومیت  به  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  کاپیتان 
برای کوپا آمه ریکا  به عنوان یک شکست  از آن  نشان داد و 
یاد کرد. مسی امیداور است که محرومیت نیمار بخشیده شود.

انتظار می رفت که نیمار، کاپیتان تیم ملی فوتبال برزیل یکی از 
بهترین بازیکنان کوپا آمه  ریکا باشد اما این بازیکن در دیدار 
برابر کلمبیا حاشیه ساز بود و با محرومیت چهار جلسه ای که 
برای او در نظر گرفت شد عمال دیگر شانسی برای درخشش 

در این رقابت ها نخواهد داشت.
لیونل مسی که همبازی نیمار در بارسلونا است به محرومیت 
سنگین او واکنش نشان داد و گفت: همه آنچه که می توانم بگویم 
این است که نیمار دوست من است و امیدوارم که محرومیت 
او بخشیده شود و بتواند تیم ملی کشورش را در کوپا آمه ریکا 
همراهی کند. محرومیت نیمار به منزله شکستی برای کوپا آمه 
ریکا بود. زیبا خواهد بود که بازیکنی با توانایی های نیمار در 

این رقابت ها حضور داشته باشد.
ریکا  آمه  کوپا  در  خود  بازی  سومین  در  آرژانتین  ملی  تیم 
توانست با تک گلی که گونسالو هیگوآین به ثمر رساند برابر 
جامائیکا به پیروزی برسد و صعودش را به دور بعد نهایی کند.
مسی درباره این دیدار گفت: در نیمه نخست بازی بسیار خوبی 
را به نمایش گذاشتیم و فرصت های گلزنی زیادی روی دروازه 
فضای  و  نبودیم  خوب  دوم  نیمه  در  اما  کردیم  خلق  حریف 

کمتری در اختیار ما گذاشته شد.

خداحافظی دخه آ با هم تیمی هایش در منچستریونایتد

فردیناند: 

مبلغ خرید استرلینگ
 و هری کین خنده دار است

رونالدینیو کفش هایش 
را می آویزد؟

شانس
 نخست ریاست بارسلونا
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االزهر مصر از اقدام چین در ممانعت از روزه داری مسلمانان اویغور در 
منطقه سین کیانگ در ماه رمضان انتقاد کرد.

هرگونه  که  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  مصر  االزهر  سی،  بی بی  گزارش  به 
سرکوب علیه مسلمان اویغور در چین را محکوم می کند.

االزهر با درخواست از مسووالن چینی برای توقف چنین اقداماتی از جامعه 
این  تا در  بین الملل و سازمان ملل و سازمان حامی حقوق بشر خواست 

زمینه مداخله کنند.
چین به کارمندان دولتی و دانشجویان و معلمان در منطقه مسلمان نشین 
سین کیانگ اجازه روزه گرفتن در ماه رمضان را نداده و دستور باز بودن 
رستوران را در طول روز داده است. مسلمانان اویغور اکثریت سازمان اقلیم 
شین کیانگ را تشکیل می دهند و از سال ها قبل در انجام شعائر دینی خود 

با محدودیت هایی مواجه است.
مسئوالن چین در توجیه این اقدام مدعی هستند که با خطر »رادیکالیسم 

دینی« و تشدید خشونت در این منطقه مقابله می کنند.

در شرایطی که تنش ها میان امریکا و چین بر سر آبهای مورد مناقشه در 
دریای چین جنوبی و نیز سرقت سایبری اطالعات کارمندان فدرال امریکا 
همچنان حل نشده باقی مانده، طرفین تالش می کنند تا پیش از سفر شی 

جینپینگ به واشنگتن فضا را آرام کنند و از تنش ها بکاهند.
بر سر  امریکا  و  میان چین  تنش ها  آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
جزیره سازی در دریای چین جنوبی و نیز اتهام زنی به پکن مبنی بر دست 
به  که  امریکا  فدرال  دولت  از سرور  اطالعات  سایبری  در سرقت  داشتن 
موجب آن داده های شخصی و امنیتی 14 میلیون کارمند و مقاطعه کار فاش 
شد، همچنان رو به افزایش است. با این حال این دو قدرت تالش دارند 
تا فضا را در آستانه ی سفر رئیس جمهور چین به واشنگتن در پاییز امسال 

آرام کنند.
دیپلمات ها و مقام های دارایی ارشد دو کشور طی روزهای آتی در نشست 
خواهند  دیدار  چین  امریکا  استراتژیک  و  اقتصادی  گفت وگوی  ساالنه 
دولت  دو  که  می گوید  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  دولت  کرد، 
اختالف های خود را مخفی نمی کنند اما آنها انتظار دارند که بر همکاری دو 

طرف بر روی موضوع هایی مثل تغییرات آب و هوایی تایید شود.
مقام های دو کشور امروز )دوشنبه( برای گفت وگو درباره مسائل امنیتی مورد 
مناقشه دیدار خواهند کرد. »جان کری«، وزیر خارجه امریکا و »جاکوب 
»وانگ  با  روزه  دو  مذاکراتی  روز سه شنبه  امریکا  داری  وزیر خزانه  لیو«، 
وزارت  مشاور سیاسی  »یانگ جیچی«  و  نخست وزیر چین  معاون  یانگ« 
درباره  طرح ها  مهم  موضوعات  جمله  از  می کنند.  آغاز  را  چین  خارجه 

معاهده سرمایه گذاری دو جانبه است که مورد گفت وگو قرار می گیرد.
چین این گفت وگوها را زمینه چینی برای سفر شی جینپینگ، رئیس جمهوری 
چین می دانند که ماه سپتمبر قرار است به کاخ سفید سفر کند. این اولین 
سفر وی به عنوان رییس جمهوری از زمان روی کار آمدن در سال 2013 
است. لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گفت وگوها را فرصتی 

برای »آغاز پیشرفت جدید در ایجاد مدل جدیدی از روابط« خواند.

مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که این کشور تعهدات خود به نیروی 
واکنش سریع ناتو را به مدت سه سال تمدید کرده است.

آقای فالون در مقاله یی که در ساندی تلگراف به چاپ رسید، گفته است که 
بریتانیا تا سال 2021 میالدی حدود یک هزار سرباز برای دفاع از اروپا در مقابل 
هر تهدیدی به ویژه از سوی روسیه در اختیار نیروی واکنش سریع می گذارد.

به گفته وزیر دفاع بریتانیا این اقدام نشان می دهد که دولت مصمم است برای 
حفظ امنیت کشور هر آنچه که الزم باشد انجام دهد.

کاهش بودجه دفاعی بریتانیا باعث بروز نگرانی هایی در بین مقامات آمریکایی 
و نمایندگان پارلمان بریتانیا شده است.

درخواست وزیر خزانه داری بریتانیا برای کاهش 500 میلیون پوندی بودجه 
وزارت دفاع، این نگرانی را ایجاد کرده که این کشور نتواند به هدف تعیین شده 
از سوی ناتو در مورد اختصاص 2 درصد تولید ناخالص داخلی به اموردفاعی 

عمل کند.
وزیر دفاع بریتانیا در تالش است تا به منتقدان کاهش بودجه دفاعی پاسخ دهد.
در ماه مارچ سال جاری یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا علنا درمورد کاهش 

بودجه دفاعی بریتانیا ابراز نگرانی کرد.
مایکل فالون گفته است که اختصاص 34 میلیارد پوند در سال به وزارت دفاع، 
به معنای آن است که این کشور از نظر بودجه دفاعی در جهان در رده پنجم 

قرار دارد
دیوید  با  مالقات  در  آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک  هم  جاری  ماه  در 

کامرون، نخست وزیر بریتانیا بر تعهدات این کشور در قبال ناتو تاکید کرد.
آقای فالون در مقاله اش گفته است که اختصاص 34 میلیارد پوند در سال به 
وزارت دفاع، به معنای آن است که این کشور از نظر بودجه دفاعی در جهان 

در رده پنجم قرار دارد.
با  مقابله  در  کشور  این  نقش  به  مقاله  این  در  همچنین  بریتانیا  دفاع  وزیر 
پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( در سوریه و عراق، نقش 
این کشور در آموزش نیروهای افغانستان و اوکراین و کمک های بریتانیا در 

سیرالئون و نپال اشاره کرده است.
نقش  در جهان  بریتانیا  اندازه  به  اروپا  در  کشوری  »هیچ  فالون  آقای  گفته  به 

ندارد.«

االزهر، ممنوعیت روزه داری در چین را محکوم کرد

امریکا و چین همچنان به دنبال 
حل تنش های دوجانبه هستند

بریتانیا تعهداتش را نسبت به نیروی 
واکنش سریع ناتو تمدید کرد

کلینتون:
 امریکا مدت هاست با مسالۀ 

نژادی دست و پنجه نرم می کند

ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموکرات ها  پیشرو  نامزد 
سال 2016 میالدی امریکا به دنبال قتل عام »احمقانه« در 
تشدید  و  تن   9 شدن  کشته  باعث  که  چالستون  کلیسای 
مناقشات درباره حق حمل سالح شد، درخواست تند خود 

برای کنترل تسلیحاتی را مطرح کرد.
بانوی  کلینتون،  هیالری  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
انتخابات  در  دموکرات ها  پیشرو  نامزد  و  سابق  اول 
جمع  در  امریکا  میالدی   2016 سال  ریاست جمهوری 
فرا  آن  زمان  فرانسیسکو گفت:  در سان  امریکا  شهرداران 
رسیده به یک حس مشترک در خصوص اصالحات قانون 
این  به  پایان دادن  به  بتوانیم  تا  یابیم  داشتن اسلحه دست 
تکان دهنده ای  طور  به  که  مکرر  تیراندازی  تراژدی های 

مکرراً در امریکا رخ می دهد، کمک کنیم.
بار  اسلحه  از  ناشی  خشونت های  اخیر  غلیان  افزود:  وی 
دیگر امریکا را دچار ناآرامی هایی کرده که اساسًا بی معنی و 
احمقانه هستند. می دانم که داشتن اسلحه بخشی از ساختار 
اما همچنین می دانم  بسیاری از جوامع مطیع قانون است. 
که می توانیم اصالحاتی را در این خصوص انجام دهیم تا 
ضمن احترام قائل شدن برای دارندگان سالح، تسلیحات 
را از دستان جنایتکاران دور نگه داشته و مانع بی ثباتی های 

خشونت آمیز شویم.
کلینتون ادامه داد: خودم را در غم و اندوه خانواده و بستگان 
طلب  برتری  یک  دست  به  که  قربانی  سیاهپوست   9 این 
کشته  چارلستون  کلیسای  در  چهارشنبه  روز  سفیدپوست 
شدند، شریک می دانم. به عنوان یک مادر، یک مادربزرگ و 
یک انسان قلبم به خاطر آنها، این قربانیان و خانواده هایشان 
و برای جامعه زخم خورده و کلیسای زخم دیده به درد 

می آید.
وی تاکید کرد: امریکا مدت ها با مساله نژادی دست و پنجه 
نرم کرده و بعید است که در آینده نزدیک این مساله پایان 
بسیار  این موضوع  یابد. می دانم که صحبت کردن درباره 
سخت است. می دانم بسیاری از ما امیدوار بودیم با روی 
کارآمدن نخستین رئیس جمهور سیاه پوست، این صفحه از 

این فصل در تاریخ ما بسته شود.
کلینتون اشاره کرد: بسیاری از آفریقایی امریکایی ها همچنان 
با گرفتاری ها و وضعیت نامساعدی مواجه هستند از جمله 
 11 حدود  سیاه پوست  خانواده های  متوسط  دارایی  اینکه 
خانواده های  برای  مبلغ  این  که  حالی  در  بوده  دالر  هزار 

سفیدپوست 134 هزار دالر است.


