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جمع  در  حضور  با  داخله  وزارت  سخنگوی 
خبرنگاران ضمن بررسی مسائل امنیتی این کشور 
برابر  در  افغانستان  نظام  کلی  سیاست  که  گفت 

جنگ و صلح شفاف و مشخص است.
دیروز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
در نشست خبری در مورد  مسایل امنیتی کشور 
در  افغانستان  نظام  کلی  سیاست  کرد:  اعالم 
از شفافیت الزم  برابر جنگ و صلح مشخص و 

برخوردار است.
هستند  صلح  دنبال  به  که  کسانی  گفت:  وی 
می توانند با پیوستن به روند مذاکرات صلح به این 
هدف نائل شوند، اما افرادی که به فکر گسترش 
با مقابله  افغانستان هستند نیز  ناامنی در  جنگ و 

نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد.
برای  امنیتی  نیروهای  پیام  افزود:  صدیقی 

هراس افکنان و افراط گرایان این است که با تمام 
قوا علیه آنان مبارزه خواهند کرد.

ماه  کرد: شش  تصریح  داخله  وزارت  سخنگوی 
و  است  افغانستان  دشمنان  نابودی  زمان  آینده 
دیگر کسی نمی تواند مردم و تمامیت ارضی این 

کشور را تهدید کند.
وی اذعان داشت: در همین راستا ارتقای توانایی 
پولیس مرزی افغانستان...            ادامه صفحه 6
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تنها راه شناخت يك نفر، دوست داشتِن 
او بدون هیچ امیدي است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

واکنش رییس اجرایی در پیوند به حمله به خانۀ یک فرمانده جهادی:

هیچ قوت و مجموعه یی اجازه ندارد 
علیه مجاهدین توطیه کند 

وزیر معارف افغانستان بیش از سه ماه پس از آغاز 
سال آموزشی قرارداد چاپ ۲.۱ میلیون جلد کتاب 

درسی را امضا کرد.

اسداهلل حنیف بلخی...                ادامه صفحه 6

در پی تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان و ائتالف 
عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ، و جنرال دوستم معاون اول 
رییس  جمهور، برای کنترل ناامنی های این مناطق، سفیر هند در کابل 

با عطا محمد نور دیدار کرد.
چندی قبل پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان، اعتراف کرده 
بود که خروج نیروهای ناتو از افغانستان، دولت پاکستان و هند را 

وارد جنگ »نیابتی« در این کشور خواهد کرد.
جاده  ابریشم که مناطق دورافتاده  والیت بدخشان را به شمال  غرب 
که  افغانستان  شمال  در  الجورد  راه  و  کرد،  خواهد  متصل  چین 
می تواند افغانستان را به آسیای مرکزی و اروپا وصل کند نیز در تغییر 
کارشناسان  نظر  به  افغانستان  شمال  به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای 

بی تاثیر نیست.
دولت اشرف غنی با چین برای ساخت جاده ابریشم به توافق رسیده 
و قرار است پکن از ساخت این جاده...               ادامه صفحه 6

که  صورتی  در  می گوید  الکترونیک  تذکره  اداره 
و  نرسد  پایان  به  تذکره  این  توزیع  برسر  اختالف ها 
حکومت زمان توزیع این تذکره ها را تعیین نکند، بیم 
آن می رود که همه کمک های جامعه بین  المللی برای 

این اداره قطع شود.

پیش  سال  دو  الکترونیک  تذکره های  تهیه  روند 
آغاز شد. جامعه جهانی حکومت را برای این اقدام 
پشتیبانی مالی کرد ولی هنوز توزیع این تذکره ها آغاز 
نشده است. با توزیع این تذکره ها برای نخستین بار 
جمعیت افغانستان دقیقًا مشخص می شود و برگزاری 

ربط  تذکره ها  همین  توزیع  به  نیز  شفاف  انتخابات 
دارد.

اداره  می گویند  الکترونیک  تذکره  اداره  مسووالن 
این  به  کمک هایش  امریکا  متحده  ایاالت  انکشافی 
اداره را به دلیل آغاز نشدن روند توزیع تذکره ها قطع 
کرده و قرار است در پانزدهم ماه جوالی 800 تن از 

کارمندان این اداره، وظایف شان را از دست بدهند.
گفت  الکترونیک  تذکره  نام  ثبت  رییس  باهر  زمری 
شده  گرفته  تذکره ها  توزیع  برای  آمادگی ها  تمامی 
وجود  روند  این  آغاز  برای  کمبودی  وهیچ  است 
ندارد؛ ولی حکومت هنوز بر سر توزیع آن به توافق 

نرسیده است.
باهر گفت کشور های کمک کننده از جمله امریکا و 
اتحادیه اروپا بارها از...                  ادامه صفحه 6

دیگر کتاب های معارف 
در چاپ خانه های داخلی 

چاپ می شود

تغییر جغرافیای جنگ

 و گسترش نرم دیپلماسی هند در شمال

سخنگوی وزارت داخله:

سیاست دولت در برابر جنگ و صلح شفاف و مشخص است
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تفاوت  می گوید  اجرایی  ریاست  سخنگوی 
ملی،  وحدت  حکومت  رهبران  میان  دیدگاه  
امر طبیعی است؛ زیرا دولت وحدت ملی  یک 
مور  در  که  تشکیل شده  متفاوت  دو جریاِن  از 
می کنند.  پیروی  متفاوت  دیدگاه های  از  مسایل 
تفاوِت  این  رحیمی،  مجیب الرحمن  باور  به 
دیدگاه ها سبب بن بستی جدی نشده و گفت وگو 
دربارۀ مسایل جریان دارد. او به گونۀ نمونه، از 
و  می کند  یاد  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
که  است  آمده  سیاسی  تفاهم نامۀ  »در  می گوید: 
اصالح  کمیسیون  باید  تحلیف،  مراسم  از  بعد 
لحظه  همان  از  ما  شود.  ایجاد  انتخاباتی  نظام 
برای تشکیل این کمیسیون آماده گی داشتیم و تا 
حاال منتظر هستیم که این کمیسیون ایجاد شود، 
از جانب ریاست جمهوری و  ارادۀ سیاسی  اما 

تیم تحول و تداوم وجود ندارد.« 
از  دیدگاه،  تفاوت  به جای  عماًل  جمله  این 
انتخاباتی  تیم  دو  که  برمی دارد  پرده  اختالفاتی 
واحد شده اند،  دولتی  ایجاد  به  مجبور  که حاال 
آقای  مانده اند.  گیر  آن  اختاپوسِی  چنگاِل  در 
رحیمی می گوید میان ریاست اجرایی و ریاست 
اما او لحظاتی  جمهوری اختالف وجود ندارد، 
تداوم  و  تحول  تیم  که  می ورزد  تأکید  بعد 
نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد  برای  اراده یی 

انتخاباتی ندارد. 
آقای رحیمی که از ادبیاِت دوران انتخاباتی بهره 
می جوید، هنوز ریاست جمهوری را تیم تحول 
و تداوم می داند. وقتی یک طرف قضیه، دیگری 
را متهم به نداشتِن اراده می سازد، آیا باید چنین 
یا  و  دانست  دیدگاه  تفاوِت  حد  در  را  اتهامی 

چیزی فراتر و بیشتر از آن؟ 
دولت وحدت ملی برخالف نظر آقای رحیمی، 
از آغاز با اختالفاِت جدی آغاز شده و تا امروز 
گام  لنگ لنگان  صورِت  به  اختالفات  این  با 
جمهوری  ریاست  میان  که  آن چه  برمی دارد. 
دیدگاه  تفاوت  دارد،  وجود  اجرایی  ریاست  و 
نیست و یا شاید معنای تفاوت دیدگاه در ادبیات 
دولت جدید، بار معنایی تازه یافته باشد. تفاوِت 
آن می تواند  اعضای  میان  دولتی  در هر  دیدگاه 
به  دیدگاه  تفاوت  این  اما  باشد،  داشته  وجود 
معنای اختالف نظر نمی تواند باشد. اما برخالف 
دولت  رهبران  میان  رحیمی،  آقای  دیدگاه 

وحدت ملی اختالف نظر وجود دارد و به همین 
نظرها سبب  اختالف  این  دلیل می بینیم که گاه 
بروز مشکالت در روند مدیریت و سامان دهی 

جامعه شده است. 
رهبران دولت وحدت ملی به گونۀ رسمی، هنوز 
به جاِن هم نیفتاده اند و شاید نزاکت سیاسی نیز 
حکم کند که آن ها بی پرده و بی مهابا با کلمات به 
جنِگ یکدیگر نروند، ولی در سطوح دیگر هم 

واقعًا چنین است؟! 
سخنان شخص رحیمی که با یکی از رسانه های 
و  تهاجمی  بار  حاوی  می گفت،  سخن  داخلی 
نمی توان  آن ها  در  به هیچ وجه  و  انتقادی است 
را  واحد  دولِت  یک  وجود  بر  دال  نشانه هایی 
جست. دولت وحدت ملی ظرف ده ماه گذشته 
نشان داده که عماًل دو دولت در کنار هم  است 
که گاه در طول و گاه در عرِض یکدیگر حرکت 

می کنند. 
اجرای  سِر  بر  تنها  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
آن ها  ندارند؛  نظر  اختالف  سیاسی  توافق نامۀ 
اختالفات  از  دولت داری،  ساحات  تمام  در 
دولت داری  چرخ  گاه  که  برخوردارند  مدهشی 
بحث  همین  می سازد.  متوقف  را  افغانستان  در 
ایجاد   مورد  در  دیدگاه  تفاوت  به اصطالح 
عنوان  به  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 

نمونه می توان دنبال کرد. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی یک روز پیش 
امریکا  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  سفر  از 
ایجاد شد و حاال پس از گذشت چهار ماه، این 
است؛  نکرده  برگزار  جلسه  یک  حتا  کمیسیون 
و  سیاسی  توافق نامۀ  اساس  بر  که  حالی  در 
فرمانی که از سوی ریاست جمهوری در مورد 
کمیسیون  بود،  کمیسیون صادر شده  این  ایجاد 
چهار  مدت  ظرف  باید  انتخاباتی  نظام  اصالح 
ماه به وظایِف خود پایان می داد تا در افغانستان 

انتخابات پارلمانی برگزار می شد. 
یک  عنوان  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
معضِل کالن و یک مسأله در برابر مجریان نظام 
قرار دارد و آن ها این مسایل را به تفاوت دیدگاه 
فرو می کاهند. عدم ایجاد کمیسیون اصالح نظام 
نامعلومی  مدت  برای  که  شد  سبب  انتخاباتی 
پارلمان  و  بیفتد  تأخیر  به  پارلمانی  انتخابات 
بدون داشتن مشروعیت قانونی هم چنان به کارِ 

می تواند  فقط  مسأله  این  آیا  دهد.  ادامه  خود 
تفاوت دیدگاه باشد؟ 

که  می ورزیم  تأکید  بازهم  و  گفته ایم  بارها 
کرد.  پنهان  مردم  دید  از  نمی شود  را  اختالفات 
رهبران  میان  سیاسی  اختالفات  عماًل  مردم 
مشاهده  سر  چشِم  به  را  ملی  وحدت  دولت 
ادبیات  با  که  سخنگویان شان  آن گاه  می کنند، 
این  انتخاباتی سخن می گویند،  مبارزاِت  دوران 
اختالفات را تفاوت دیدگاه می نامند. آیا تفاوت 
تأخیر  به  ملی  روند  یک  که  شد  باعث  دیدگاه 
از  را  خود  قانونی  مشروعیت  پارلمان  و  بیفتد 
دست بدهد؟ تا کی می شود اختالفاِت فعلی را 
به تفاوت دیدگاه فرو کاست و بن بستی را که 
دارد،  وجود  ملی  وحدت  دولت  رهبران  میان 

نادیده گرفت؟ 
رهبران دولت وحدت ملی پس از ماه ها چانه زنی 
که  شدند  کابینه  تشکیل  به  موفق  گفت وگو  و 
سرپرست وزیر  سوی  از  آن  دفاع  وزرات  هنوز 
میان  که  کرد  ادعا  می توان  آیا  می شود.  اداره 
چوکی های  سِر  بر  ملی  وحدت  دولت  رهبران 

وزارت دفاع تفاوت دیدگاه وجود دارد؟ 
با  اجرایی  ریاست  موجود،  اطالعات  اساس  بر 
دفاع  به عنوان وزیر  استانکزی  نامزدی معصوم 
مخالف بوده و این مخالفت عماًل از زبان یکی 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  ارشد  اعضای  از 
بیرون شده و هنوز هم عده یی در همین تیم، از 

چنین نظری حمایت می کنند. 
آن چه که میان ر هبران دولت وحدت ملی وجود 
چنین  نمی توان  و  نیست  دیدگاه  تفاوت  دارد، 
کاست.  فرو  دیدگاه  تفاوت  به  را  اختالفاتی 
مهم ترین مسایِل  بر سِر  انتخاباتی هنوز  تیم  دو 
می پردازند  لفظی  مبارزۀ  به  یکدیگر  با  جامعه 
ارایه  متناقض  دیدگاه های  موارد،  بسیاری  در  و 

می کنند. 
از  ناشی  عمدتًا  جامعه،  فعلی  بن بست 
وحدت  دولت  رهبران  میان  که  اختالفاتی ست 
ملی وجود دارد و این اختالفات بدون شک با 
گذشِت زمان فربه تر می شود. اگر رهبران دولت 
وحدت ملی نتوانند در مهم ترین مسایل جامعه 
به نظر واحد برسند، بازدهی دولِت فعلی بسیار 
کمتر از چیزی خواهد بود که دولِت پیشین در 

ظرف سیزده سال داشت! 
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احمــد عمران

از تـفاوت دیـدگاه
 تا اختـالف دیـدگاه

 

دیروز مردم والیت پروان در شهر چاریکار تظاهراتی را با 
شعارهای ضد امریکایی برگزار کردند. هزاران شرکت کننده 
در این راه پیمایی، علیه اقدام غیرمنتظرۀ امریکایی ها در حمله 
فرمانده  نام  به  جهادی  پیشیِن  فرماندهاِن  از  یکی  خانۀ  به 
جان احمد و مصادرۀ مقداری سالح و مهمات از ملکیتی که 

مربوط به اوست، اعتراض کردند. 
از  پروان، جدا  در  غافل گیرکننده  حمله یی چنین گسترده و 
به وجود  سوال هایی  کرده،  دگرگون  را  مردم  ذهنیت  این که 
آورده  است از جمله این که: »چرا امریکایی ها به جای این که 
مهماِت  ذخیره گاه  بردن  بین  از  هدف  به  را  حمالت شان 
والیت های  دیگر  و  پروان  ولسوالی های  برخی  در  دشمن 
کشور  امِن  مناطق  از  یکی  به  آمده اند  دهند،  انجام  کشور 
رو آورده اند و سالح و مهماتی را تخریب کرده و با خود 
از نظام و در  از آن ها برای حمایت   برده اند که بدون شک 
استفاده  افغانستان  مردم  دشمناِن  با  احتمالی  رویارویی های 

می شده است؟«
تظاهرات کننده گان که راه شمال را در پروان به روی ترافیک 
مردم  مهماِت  و  امریکایی ها سالح  که  بوند، می گفتند  بسته 
پروان را به این دلیل تخریب کرده یا با خود برده اند که آن ها 
در برابر حمالت احتمالِی طالبان و یا داعش در منطقه دست 

پُر نداشته باشند و نتوانند در برابر آنان مقاومت کنند. 
احتماالً  که  شده  خلق  مسأله  این  مردم  ذهن  در  اکنون 
در  که  نظام  درون  در  حلقات  از  برخی  توسط  امریکایی ها 
دسیسۀ  یک  طی  دارند،  قرار  طالب  و  داعش  جبهۀ  پشت 
که  را  مهمات  و  سالح  انبار  این  تا  شده اند  تحریک  کالن 
کرد،  استفاده  می شد  طالب  و  داعش  برابر  در  فقط  آن  از 
کار  در  توطیه یی  »اگر  که  می گویند  مردم  کنند.  بمباردمان 
نیست، چرا امریکایی ها و نیروهای ویژه، انبارهای سالح و 
مهمات و مراکز داعش را در والیت های زابل و ننگرهار و 
کنر و نورستان با چنین عملیات هایی از بین نمی برند و چرا 
انبارهای سالحی که در بدخشان به تصرف داعش و یا طالب 

درآمده است را این گونه نابود نمی کنند؟« 
از  بسیاری  در  امروزه  مهمات،  و  سالح  انبارهای  مسلمًا 
با  مردم  زیرا  دارد؛  وجود  کشور  ولسوالی های  و  والیت ها 
توجه به تحرکاِت اخیر و سر زدِن داعش و تقویت طالبان، 
سیاست مداران  برخی  سیاست های  به  نسبت  را  اعتمادشان 
که  بی اعتمادی سبب شده  این  و  داده اند  از دست  نظام  در 
آن ها به فکر دفاع از خود باشند و فرماندهان پیشین هم به 
فکِر ساختن پناهگاه ها و انبارهای سالح. همچنین بر اساِس 
ملی در مجلس  امنیت  داخله و رییس عمومی  آن چه وزیر 
نماینده گان مطرح کردند، دانسته می شود که ستون پنجم در 
داخل حکومت فعال شده و ممکن است روزانه یک والیت 

یا دو والیت به نفِع طالبان و یا داعش سقوط داده شود. 
نورستان،  به خصوص  کشور  شرقی  والیت های  حاال  همین 
داعش  آرامِ  کنترل  در  لغمان  از  ننگرهار و بخش هایی  کنر، 
است و همین گونه والیت های شمال کشور، یکی پِی دیگر 
ناامن شده و زیر تأثیر جنگ قرار دارند؛ بنابراین مردم خود 
وادار می شوند که برای حفظ جاِن خود، قبل از این که بال بر 

سرشان ببارد، سپرش را آماده سازند.  
به یقین، اگر حکومت بتواند اعتماد مردم را نسبت به خود 
برچیـند،  امنیتی  نهادهای  از  را  پنجم  ستون  و  برانگیزد 
هیچ کس در هیچ کجای کشور چشم امید به انبارهای سالح 
دفاع  هم  غیرمسوولی  نظامِی  فرمانده  هیچ  از  و  نمی دوزد 
نمی کند. اما زمانی که رأس نظام مشکوک معلوم شود و نیز 
مردم به برخی اقداماِت حکومت شک کنند، طبیعی ست که 
خانه و کاشانۀ خود را برای روزِ مبادا پُر از سالح می سازند. 
زیرا به گونۀ مشخص، مردم پروان که سابقۀ دشمنی و جنگ 
گروه های  هدِف  مورد  نیز  و  دارند  را  پاکستان  و  طالبان  با 
از  برخی  توسط  طالبان  و  دارند  قرار  داعش  مثل  جدیدی 
چهره های معلوم الحال در برخی از ولسوالی های این والیت 
دارند. حکومت  قرار  بیشتر  تهدیِد  مورد  می شوند،  حمایت 
و  مردم  با  بیشتر  اعتمادسازی  به  شرایط،  این  درِک  با  باید 

تأمین امنیِت فیزیکی و روانِی آن ها همت گمارد.  

چرا انبار مهمات در پروان 
هدف قرار گرفت؟



3 www.mandegardaily.com

مجلس نماینده گان افغانستان با اکثریت آرا تعدیل در ماده چهارم قانون مبارزه با پولشویی 
که خواستار بررسی تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳8۱ به بعد است را 

نپذیرفت.
دولت خواستار حذف ماده چهارم این قانون شده بود.

در ماده ۴ این قانون آمده که تمام اموال منقول و غیر منقول افراد از سال ۱۳8۱ خورشیدی 
بر اساس این قانون بررسی شود.

هدف اصلی این ماده به گفته نماینده گان مجلس این است که همه افراد نسبت به مواردی 
که در ۱۴ سال گذشته پول اندوخته اند، جوابگو باشند و تمام دارایی منقول و غیر منقول 

از اول حمل سال ۱۳8۱ بررسی شود.
رئیس  به  امضاء  برای  و  تصویب  نماینده گان  مجلس  توسط  گذشته  سال  قانون  این 
امضاء  را  قانون  این  رئیس جمهوری  گذشته  روزهای  در  ولی  شد،  فرستاده  جمهوری 

نکرده و برای تعدیل یک ماده آن، دوباره قانون را به مجلس فرستاد.
عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی به بی بی سی گفت که »دولت خواستار حذف این 
ماده شده بود. استداللی که شده بود نیز این بود که قانون عطف به اسبق نمی  شود و جرم 

نیز بر اساس قانون باید تنفیذ شود.«
سال  از  بعد  که  بود  این  انجام شد  نیز  مجلس  در  امروز  که  استدالل هایی  که  او گفت 
۱۳8۱ موارد زیادی از پولشویی وجود داشته و اختالس های صورت گرفته که از طریق 
پولشویی تبدیل به پول سفید شده است، با حذف این ماده رسیدگی به این اختالس ها 

مشکل است.
نماینده گان  مجلس  توسط  قانون  این  تصویب  عدم  از  المللی  بین  مالی  نهادهای  قبال 

افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
بانک مرکزی افغانستان اعالم کرده بود در صورتیکه این قانون تا ۲۳ جنوری ۲0۱۴ به 
تصویب نرسد بانکهای افغانستان در فهرست سیاه بانکهای معتبر و نهادهای مالی جهان 

قرار خواهد گرفت.

عملیات نهایی ارتش پاکستان علیه تروریست ها

شبه  علیه  نهایی  حمله  برای  پاکستان  ارتس 
آماده  آتی  هفته های  طی  کشور  این  نظامیان 
می شود اما همچنان این نگرانی وجود دارد که 
به اسم مبارزه با تروریسم حقوق افراد پایمال 

شود.
گذشت  با  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  دولت  گسترده  آغاز حمالت  از  سال  یک 
مأمن طالبان و سایر گروه های شبه نظامی در 
می گوید  کشور  این  ارتش  شمالی،  وزیرستان 

90 درصد کار خود را انجام داده است.
پاکستان  ارتش  امنیتی،  محلی  منابع  گفته  به 
اکنون در حال مستقر کردن نیروهای خود در 
مکانی  که  منطقه ای  است؛  شوال  دره  اطراف 
افغانستان و یکی  نزدیکی مرزهای  کلیدی در 
پاکستان  طالبان  تحریک  سنگرهای  آخرین  از 

است.

ارتش می گوید از زمان آغاز حمالت »ضرب 
از  بیش  تاکنون  گذشته  سال  ژوئن  در  غرب« 
۲700 شبه نظامی را از پای درآورده و بیش از 

800 مخفیگاه آنها را نابود کرده است.
نظامی  ارشد  مقامات  از  یکی  حال  همین  در 
ارتش  باره گفت،  این  این حمله در  با  مرتبط 
برای حمله نهایی و استفاده از حمالت هوایی 

پیش از حمله زمینی آماده می شود.
هوایی  بمباران  از  استفاده  با  ما  داد:  ادامه  وی 
اهداف سخت را به آسان تبدیل می کنیم چرا 
با مقاومت  نیروها در شوال  انتظار می رود  که 

رو به رو شوند.
ساکنان محلی فعالیت نیروهای ارتش پاکستان 
هشدار  آنها  از  برخی  اما  می کنند  تایید  را 
می دهند که شبه نظامیان از طریق کوه ها از مرز 

گذشته و وارد افغانستان شده اند.

شبه  از  تن  ده ها  از  بیش  افراد  این  گفته  به 
و  می کنند  ترک  را  منطقه  این  روزانه  نظامیان 
اخیرا ۲00 تن در آنجا نیز وارد بخش هایی از 

افغانستان شده اند.
اما تحلیل گران می گویند، پیشرفت های نظامی 
اصالحات  چنینی  این  مناطق  در  که  زمانی  تا 
اقتصادی صورت نگیرد به  مدیریتی و توسعه 

نتایج بسیار کمی منتهی خواهند شد.
عملیات  می رسد  نظر  به  اینکه  وجود  با 
حمالت  کاهش  در  مثبتی  تاثیر  غرب  حزب 
اما  است،  داشته  پاکستان  در  نظامیان  شبه 
کشته  هویت  و  شفافیت  درباره  نگرانی هایی 

شدگان آن وجود دارد.
گزارش هایی وجود دارد که ادعا می کنند طی 
اما  باخته اند  نیز جان  غیرنظامیان  عملیات  این 
را  دیگر  مناطق  به  دسترسی  شدت  به  ارتش 
محدود کرده و اجازه دسترسی مستقل به این 

مناطق را نمی دهد.
در این میان یکی از اعضای کمیسیون حقوق 
بشر پاکستان می گوید، هیچ راهی برای اطمینان 
حمالت  این  شدگان  کشته  هویت  از  یافتن 

وجود ندارد.
وی در این باره ادامه داد: ما حقیقت را درباره 
تلفات این حمالت نمی دانیم. اینکه چه تعداد 
در این حمالت کشته  شده اند و اینکه چه تعداد 
از آنها تروریست بوده اند و چه تعداد بی گناه 

مشخص نیست.
در کنار این نگرانی هایی هم درباره از سرگیری 
وجود  نظامی  دادگاه های  برگزاری  و  اعدام ها 
ملی  اقدام  برنامه  براساس  که  تصمیمی  دارد؛ 
دولت برای شکست تروریسم و در پی کشتار 

پیشاور اتخاذ شد.

مجلس تعدیل در قانون مبارزه 
با پول شویی را نپذیرفت

مناینده گان مجلس:

بـه اهـداف داعـش پی  بـرده ایم
11  سرباز ارتش

 در هرات کشته شدند

مردم  که  می گویند  مجلس  نماینده  گان  از  شماری 
در  داعش  ظهور  اهداف  به  جهان  و  افغانستان 
افغانستان و استقرار آن به مرزهای روسیه پی برده و 

امریکا نباید خود را بیش از این بی عزت کند.
اشاره  به  نماینده  گان  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
جنگ شما و ظهور داعش در این بخش ها گفت: از 
گفته های ریاست امنیت معلوم می شود که آقای نبیل 
زیر فشار ارگ قرار دارد و چنین بر می آید که پالیسی 
امنیتی نیست و  نیروهای  افغانستان در دست  جنگ 

این جنگ بر مردم افغانستان تحمیل می شود.
خانم هاشمی افزود: »ما از آقای جان کمپل خواهش 
می کنیم، به وزیر دفاع و دولت امریکا صدای ما را 
افغانستان،  در  جنگ  هدف  به  امروز  ما  که  برساند 
سقوط پی هم ولسوالی ها در شمال و این که داعش 
به چه هدف در شمال ایجاد شده است؛ پی برده ایم 
و روسیه هم آماده گی های خود را گرفته است«. جان 
کمپل فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان 

است.
این عضو مجلس خاطرنشان کرد: امریکا دیگر نباید 
خود را بی عزت سازد و دموکراسی نو پای افغانستان 

را از بین ببرد.
گفت:  نیز  مجلس  عضو  دیگر  اصولی  ناصر  کمال 
»افغانستان در بازی بزرگی استخباراتی که در کشور 
جریان دارد؛ بیرون مانده است و سازمان های دیگر 
به  آنان  همچنین  و  می دهند  انجام  را  شان  بازی 

افغانستان هم جهت می دهند«.
آقای اصولی با توجه به رشد روز افزون داعش در 
پشت  در  دنیا  »استخبارات  افزود:  والیات،  اکثریت 
این  افغانستان وجود دارند و  پرده ظهور داعش در 
مسیر  که  نمی دهد  اجازه  افغانستان  به  استخبارات 

خود را تعیین کند«.
بزرگی را در  این مساله یک تشویش  به گفته وی، 

سطح جهان و منطقه ایجاد کرده است.
سیدمحمد سادات ناصری نیز خاطرنشان کرد: داعش 
یک پروژه بسیار کالن است و اگر در افغانستان ۳0 
درصد هم تطبیق شود؛ اول توسط شمشیر بین سر و 

تن وکال فاصله ایجاد می کند.
افغانستان  در  داعش  »پروژه  افزود:  ناصری  آقای 
مداران  سیاست  از  عده  یک  ولی  است؛  خارجی 
افغانستان نیز به این پروژه دخیل شده و فکر می کنند 

که داعش به اقتصاد آنان منفعت می رساند«.
گفت:  نماینده  گان  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
»مردم افغانستان از ادامه جنگ استخباراتی و نیابتی 

در کشور به تنگ آمده است«.
حکومت  وضعیت  این  ادامه  که  افزود  قدیر  آقای 
وحدت ملی را در موقعیتی قرار داده که بعضی افراد 
و اشخاص حکومت قبلی نیز در برخی امور دست 

اندازی می کنند.
نیابتی،  و  استخباراتی  جنگ  ادامه  داد:  هشدار  او 

وضعیت افغانستان را از کنترل خارج خواهد کرد.
که  اند  گفته  مجلس  نماینده  گان  نیز  این،  از  پیش 
پاکستان  و  اسراییل  انگلیس،  امریکا،  استخبارات 

پروژه داعش را در افغانستان ایجاد کرده اند.
کرد  تایید  گذشته  روز  وزیرداخله  علومی  نورالحق 
که افغانستان خود را سپر کشورهای آسیایی میانه و 

چین درست کرده است.
به گفته وی، هدف جنگ افروزی دشمنان در شمال، 
پیداکردن جای پا برای خودشان به منظور رخنه در 

کشورهای آسیاسی میانه و چین است.

مقام های محلی در والیت هرات می گویند که ۱۱ سرباز 
مسیر  در  طالبان  کمین  با  شدن  روبه رو  از  پس  ارتش 

ولسوالی کرخ این والیت کشته شده اند.
نیروها  این  حامل  موتر  والیت،  این  مقام های  گفتۀ  به 
در  طالب  جنگ جویان  کمین  در  هنگامی  یک شنبه  روز 
منطقۀ مسجد چوبی ولسوالی کرخ گیر که قصد داشتند 

به کاروان نیروهای ارتش در گذرگاه سبزک بپیوندند.
گفته می شود در این رویداد 9 سرباز دیگر ارتش زخمی 
هرات  والی  سخن گوی  حیات،  احسان اهلل  اما  اند،  شده 

زخمی شدن این سربازان را رد می کند.
طالبان تا کنون دربارۀ این رویداد چیزی نگفته اند.

این رویداد در حالی در هرات روی داده است که روز 
یک شنبه عبدالمجید روزی، فرمانده پولیس هرات گفت 
در  طالبان  سران  آن ها،  کشفی  گزارش های  بنیاد  بر  که 
شورای کویته از والی نام نهاد این گروه در هرات پرسیده 

بود که چرا امنیت والیت این والیت بهبود یافته است؟
در  طالبان  که  بود  گفته  هم چنان  هرات  پولیس  فرمانده 
همین  به  و  اند  والیت  این  امنیت  ساختن  مختل  صدد 
منظور، گروهی را برای ناامن  کردن این والیت گماشته 

اند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1569 سه        شنبه            9سرطا   ن   /   تیر        y 1394    13 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436   30 جو  ن       2015 گزارش



سیداحمد اشرفی
بی شمار  و  گوناگون  انواع  داوطلبانه  کارهای 
هالک  نجات  است:  جمله  آن  از  دارد، 
دستگیری  گم شده گان،  راهنمایی  شونده گان، 
ضعفا و افتاده گان، کفالت بی سرپرستان، کمک 
از مظلومان و  دفاع  فقرا و مستمندان،  به  مالی 
نماز  و  اموات  تدفین  و  تکفین  ستمدیده گان، 
جنازه بر آنان، امر به معروف و نهی از منکر، 

تسلی نومیدان و دل شکسته گان و... .
)بقره:   »  « می فرماید:  کریم  قرآن  در  خداوند 
خود  دلخواه  و  میل  به  هرکس  یعنی:   )۱7۴
خیری  و  کند  نیکی  بیشتر  داوطلبانه،  به طور 

افزون انجام دهد، پس برای او بهتر است. 
را  صالح  عمل  بار  صد  حدود  در  کریم  قرآن 
مقرون به ایمان ذکر کرده و آن را ثمرۀ الزمی 
و نتیجۀ انفکاک ناپذیر ایمان دانسته است. البته 
هر عملی که به بهبود وضع دنیوی و اخروی، 
کند،  کمک  جوامع  و  افراد  مادی  و  روحی 
که  اعمالی  اما  می شود؛  شامل  صالح  عمل  در 
به طور  و وجوب،  الزام  حد  از  باالتر  فرد  یک 
به  آن  از  اسالم  در  می دهد،  انجام  رضاکارانه 
اعمال  همۀ  رأس  در  و  شده  تعبیر  »احسان« 

صالحه قرار دارد. 
کلی  به طور  داوطلبانه  کارهای  دربارۀ  خداوند 

می فرماید:» 
 .« )مائده:۲ (

کنید،  کمک  پرهیزکاری  و  نیک  کارهای  بر  و 
هرگز  است،  تجاوز  و  گناه  که  کارهایی  بر  و 

کمک نکنید. 
در آیۀ دیگر، خداوند به چند عمل خیرخواهانۀ 
نموده  اشاره  مشخص  به طور  داوطلبانه 

می فرماید:»
« )نساء:۱۱۱(  

جلسات  )و  گوشی  در  سخنان  از  بسیاری  در 
مگر  نیست،  سودی  و  خیر  آن ها،  محرمانه( 
به  کمک  به  امر  وسیله(  این  )به  که  کسی 

مردم  میان  در  اصالح  یا  نیک،  کار  یا  دیگران، 
کند، و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین 

کند، پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 
یکی  است:  تأمل  نکته سزاوار  آیه، دو  این  در 
به صدقه و کارهای نیک و اصالح  امر  این که 
یک  گرفته،  قرار  تشویق  مورد  که  بین الناس 
عمل داوطلبانه و رضاکارانه است؛ دوم این که 
شود،  انجام  خدا  رضای  برای  کار  این  اگر 
داشت،  خواهد  پی  در  را  اخروی  بزرگ  اجر 
نبود،  منظور  خدا  رضای  آن  انجام  در  اگر  اما 
هرچند از اجر و ثواب اخروی خالی است، اما 
در ذات خود یک عمل خیر و یک کار خوب 
تحسین  و  تقدیر  سزاوار  و  می شود،  محسوب 
در دنیا می باشد. زیرا در این آیۀ مبارکه خیر از 
گفت وگوهای محرمانه و مخفیانه به طور مطلق 
گفت وگوهای  در  استثنا  ادات  با  و  شده  نفی 
نیک خواهانه اثبات گردیده است، و هرچند اجر 
و پاداش به نیت رضای الهی مشروط گردیده، 
ولی این مشروطیت، خیریت را از آن ها به طور 
تنها ثواب اخروی را  بلکه  نفی نمی کند  مطلق 
َاّنه  سَفّ که  زمانی  جهت  همین  از  می کند.  نفی 
دختر حاتم طائی، نیکوکار و جوان مرد معروف 
عرب، در یکی از جنگ ها اسیر مسلمانان شد 
و خود را به پیغمبر اکرم )ص( معرفی کرد و 
ایشان  نمود،  یادآوری  پدرش  نیک  کارهای  از 
یک  اخالق  مانند  پدرت  اخالق  فرمودند: 
برایش  می بود  زنده  اگر  بود،  حقیقی  مسلمان 
گفتند:  مسلمانان  به  سپس  می کردیم.  ترحم 
رهایش کنید؛ زیرا که پدرش دوست دار اخالق 
عهد  در  طایی  حاتم  که  حالی  در  بود.  فاضله 

جاهلیت گذشته بود.۲۴
در سورۀ انسان، خداوند صفات مؤمنان نیکوکار 
)ابرار( را که شایستۀ نعمت های جاودانی بهشت 
می گردند، ذکر می کند و از جمله می فرماید: » 

 .« )انسان: 5-7( 
و غذای )خود( را با این که آن را دوست دارند، 

اسیر  و  یتیم  و  مسکین  به  داوطلبانه(  )به طور 
می دهند )و می گویند:( ما شما را به خاطر خدا 
طعام می دهیم، و هیچ پاداش و سپاسی از شما 

نمی خواهیم. 
در سورۀ ماعون، خداوند سیه دالن کافری را که 
سنگ دالِن  با  می کنند،  تکذیب  را  آخرت  روز 
بخیلی که یتیم را به قساوت می رانند و بر اطعام 
یک  در  نمی کنند،  تشویق  را  مردم  مسکین، 

ردیف قرار داده می  
فرماید: » « 

آیا کسی که روز جزا را انکار می کند دیده ای؟ 
خشونت  با  را  یتیم  که  است  کسی  همان  او 
می راند، و )دیگران را( به اطعام مسکین تشویق 

نمی کند. 
نمونه هایی از ایثارگران داوطلب در قرآن کریم 
از  نمونه هایی  کریم  قرآن  آن،  از  گذشته 
ذکر  الگو  عنوان  به  را  داوطلب  نیکوکاراِن 
کارهای  به  را  مؤمنان  وسیله  این  به  تا  می کند 
خیرخواهانه و انسان دوستانه تشویق و ترغیب 
قرآنی، حضرت  نمونه های  این  از  یکی  نماید. 
موسی ـ علیه السالم ـ است. موسی )ع( زمانی 
که از مصر فرار کرد و به کنار چاه آب مدین 
چهارپایان  که  دید  را  مردم  از  گروهی  رسید، 
خود را آب می دهند، و در کنار آن ها دو زن را 
)که بعداً معلوم شد دختران حضرت شعیب اند( 
مراقبت  را  خود  گوسفندان  که  کرد  مشاهده 
آنان  از  نمی شوند.  نزدیک  چاه  به  اما  می کنند، 
به  و  نمی شوید  نزدیک  چاه  به  چرا  پرسید: 
گفتند:  دختران  نمی دهید.  آب  گوسفندان خود 
را  خود  حیوانات  چوپانان  همۀ  تا  منتظریم  ما 
باقی ماندۀ  آب دهند و بروند، و بعد ما از آب 
آنان مواشی خود را آب دهیم. حضرت موسی 
غریزۀ  و  شد  متأثر  این سخنان،  شنیدن  با  )ع( 
عدالت طلبی اش  و  خیرخواهی  جوان مردی، 
میدان  به  داوطلبانه  گردید،  تحریک  شدت  به 
از چاه آب کشید و  کنار زد،  را  آمد، جمعیت 
کرد. )قصص: -۲۱ را سیراب  آنان  گوسفندان 

 )۲۴
وقتی  که  است  خضر  حضرت  دیگر  الگوی 
دیواری را در حال فرو ریختن یافت و فهمید 
که  می شود  یتیمی  دو  به  مربوط  دیوار  که 
زیر  در  خداوند  و  بوده  صالحی  مرد  پدرشان 
این دیوار گنجی برای آیندۀ آن ها پنهان داشته، 
داوطلبانه  به طور  را  دیوار  آن  و  زد  باال  آستین 
بزرگ  آنان  که  وقتی  تا  کرد،  استوار  و  درست 
می شوند، آن گنج را بیرون کشیده مورد استفاده 

قرار دهند. )کهف: 7۲( 
است.  ذوالقرنین  حضرت  دیگر،  الگوی 
هرگونه  که  بوده  مقتدری  پادشاه  ذوالقرنین 
وسایل و امکانات مادی و معنوی را در اختیار 
و  شرق  به  که  سفری  در  وی  است.  داشته 
در  که  روبه رو شد  قومی  با  داشت،  دنیا  غرب 
یک منطقۀ کوهستانی در میان دو کوه زنده گی 
پایینی  سطح  در  تمدن  نگاه  از  و  می کنند 
و  خون خوار  دشمنان  ناحیۀ  از  و  دارند،  قرار 
رنج  در  مأجوج«  و  »یأجوج  نام  به  سرسختی 
اند. آنان به ذوالقرنین التماس کردند که با هزینۀ 
مالی خودشان سدی در میان آنان بنا کند تا از 
این  ذوالقرنین  شوند.  امان  در  دشمنان  آن  شر 
به طور  با هزینۀ خودش  پذیرفت و  را  پیشنهاد 
مذاب  مس  و  آهن  از  عظیمی  سد  رضاکارانه، 
از تعرض دشمنان مفسد  را  بنا کرد و آن قوم 
نجات داد. اما در اخیر به جای این که طبق روش 
ایشان  بر  منتی  یا  و  ببالد  برخود  مستکبران، 
گذارد، با نهایت ادب و فروتنی گفت: » « این 
است. )کهف:  پروردگار من  از جانب  رحمتی 

۲5 )76-57
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بخش هشتم
بخش هشتـم

عبدالحفیظ منصور
پنجشیر و سیر جهاد افغانستان

درۀ پنجشیر در ایام جهاد گرم ترین سنگر مبارزه در افغانستان بوده؛ هم از لحاظ تعداد 
حمالت و هم از حیث استفادۀ نفرات، بزرگ ترین تهاجمات قوای شوروی به آن جا 
صورت گرفته است. اما اکنون روی سخِن ما متوجه این است که حماسه آفرینی ها و 
قهرمانی های جبهۀ پنجشیر طی این مدت، در سیر جنگ افغانستان چه نقشی را بازی 

کرد، و اثرات آن باالی ارتش تجاوزگر شوروی چه بود؟
برای توضیح این مطلب ناگزیریم که سیر جنگ افغانستان را به بررسی اجمالی بگیریم 

تا در خالل آن، نقش جبهۀ پنجشیر آشکار گردد.
جنگ افغانستان مراحل مختلفی را از بدِو ظهورش پیموده که می توان آن را به چند 

مرحلۀ عمده تقسیم نمود:
1. خشونت کمونیستان ــ قیام های همه گانی

ایران  ملت  رهبر  که  پرسیده شد  ایران  آزادی  نهضت  رهبر  بازرگان  مهدی  از  باری 
امام خمینی است و رهبر منفی شان  کیست؟ وی در پاسخ گفت، رهبر مثبت ملت، 

محمدرضاشاه.
انقالب  به ویژه  بوده،  مثبت  و  منفی  رهبران  دارای  انقالب  هر  سخن،  این  استناد  به 
اسالمی افغانستان که رهبران منفی آن، نقش فعال تری را در برانگیختن و شورانیدِن 

مردم بازی نمودند.
به سخن دیگر، کاری را که کمونیستان تازه به قدرت رسیده با خطاها و اشتباهات 
خویش در جهت تحریک مردم در برابر رژیم کمونیست تره کی انجام دادند، بسیار 
مقدسات  به  توهین  و  بستن  زدن،  با  بود. کمونیستان  فعالیت های مجاهدین  از  موثر 
دینی مردم مسلمان افغانستان، کار را به سرحدی کشانیدند که تحمل مردم سر رفت و 

ناگزیر به واکنش پرداختند و در هر گوشه و کنار در برابر رژیم به پا خاستند.
ظلم و جفای بی حد کمونیستان، مردم متدین و خداپرست افغانستان را چنان به خشم 
واداشت که به یک باره گی در سراسر کشور قیام های همه گانی آغاز یافت و مردم برضد 

رژیم تره کی شوریدند و بسیاری از قصبات و والیات را آزاد نمودند.
خشم مردم علیه رژیم تره کی به حدی بود که آن عده از رهبران جهاد که فکر آغاز 
یک جنگ منظم چریکی را در سر داشتند، نتوانستند احساسات مردم را مهار نمایند و 

از قیام همه گانی جلوگیری به عمل آرند.
انجامید، خونین ترین مرحلۀ جهاد را تشکیل  به طول  این دوره که حدود یک سال 
می دهد و طی آن، هزاران تن از مسلمانان به پا خاستند و اعم از زن و مرد و کودک 
و موی سفید در نواحی مختلف کشور به دست کمونیستاِن آدم کش شهید شدند که 
نمونه های بارز آن، قیام ۲۴ حوت ۱۳57 هرات و قیام سوم حوت ۱۳58 کابل، بوده 

می تواند.
بود که طی دو هفته، ولسوالی و دو  قیام خونینی  نیز شاهد  این دوران، پنجشیر  در 
عالقه داری پنجشیر کاماًل آزاد گردید و طی آن، ده ها تن از افراد طرفین جان خود را 

از دست دادند.
رژیم تره کی با خطر جدِی نابودی رو به رو بود و چیزی نمانده بود که مردم افغانستان 
کمونیستان را از اریکۀ قدرت به زیر کِشند. اما کرملین که صحنه را به دقت زیر نظر 
داشت، از این بابت سخت نگران شده و برای حفظ منافعش که سالیان درازی روی 

آن کار کرده بود، به تجاوز مستقیم به افغانستان پرداخت.

2. تجاوز شوروی ـ تبارز سلیقه ها
تجاوز مستقیم قوای شوروی به افغانستان، به خشم مردم افغانستان نسبت به کمونیستان 
افزود و به آتش جنگ دامن زد. در خارج، جنگ افغانستان در محراق توجه جهانیان 
قرار گرفت. تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان زمینۀ هرگونه کنار آمدن با رژیم 
کابل را از بین برد و مردم افغانستان بر دو راهی »آزادی یا شهادت« قرار گرفتند. اما 
این لشکرکشی، مردم افغانستان را از پیروزی در کوتاه مدت مأیوس ساخت. بنابراین 
این جا  گردیدند.  متوسل  می کرد،  را  درازمدت  مبارزۀ  ایجاب  که  چریکی  جنگ  به 
بود که سلیقه های قوماندانان مجاهدین در نحوۀ سازمان دهی و به کارگیری نیروهای 
جهادی، تبارز یافت. آن هایی که سوابق کار در ارتش افغانستان را داشتند، جبهات زیر 
فرمان شان شکل اردوی منظم را گرفت و در مناطقی که فرماندهان شان را افراد متنفذ 
ماند.  محلی تشکیل می داد، سازماندهی جنگی شان در دسته بندی های قومی محدود 
ولی فرمانده پنجشیر، طرح یک جنگ چریکِی منظم را ریخت و سرانجام آن جبهه به 
حیث نیرومندترین جبهۀ مقاومت در برابر لشکر مهاجم روس قد علم نمود و سرمشق 

خوبی در تنظیم سایر پایگاه های مجاهدین قرار گرفت.

کـارنامـۀ
مســعود نگاهی 

به خدمات 
اجتماعی 

در اسالم
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عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش هفتـم

از روشن فکراِن دین دار  به جای مقولۀ روشن فکری دینی  اندیشمندانی  ۲ـ 
سخن گفته اند؛ روشن فکرانی که دین دار اند و روشن-فکری را مالزم نفِی 
با  اما مقولۀ روشن فکران دین دار، تفاوِت قابل دیدی  دین داری نمی دانند. 
روشن فکری دینی جز در عبارت ندارد. روشن فکر دین دار صفِت فاعلی 
روشن فکری دینی است. صفتی که از اسمی ساخته شده است، تابِع معنای 
همان اسم است و فقط موقعیِّت صرفی و نحوی آن ها تغییر می یابد. کسانی 
هم چون سروش دبّاغ، دین داری را الزمۀ روشن فکری ندانسته، و تعریف ِ 
در  نیز  را  دین پژوه  اما  بی دین  اندیشمنداِن  دینی،  روشن فکری  از  آن ها 
کارِ  به  دینی  فاعل روشن فکری  از  بیشتر  که  این رویکرد  در  بر می گیرد. 
روشن فکری دینی توجه شده است، می توان روشن فکران غیر دین دار را 
را  دایرۀ شمول روشن فکری  و  درآورد  دینی  روشن-فکری  زیر چتر  نیز 

بسط داد. 
۳ـ اصطالِح روشن فکر در کشور ما با انقالِب کمونیستی باال گرفت و آن  را 
غالبًا در برابِر  مرتجع یا واپس گرا به کار می بستند. چپ گرایانی که اداهای 
روشن فکری درمی آوردند، اکثراً چیزی از روشن فکری به معنای دقیِق کلمه 
نمی دانستند و همین ناآگاهی آن ها از مقولۀ روشن فکری باعث شد تا این 
اصطالح در عمل به لجن کشیده شود و مردم در موردِ روشن فکری با معیار 
مدعیاِن روشن فکری داوری کنند. داعیه داراِن روشن فکری در سرزمیِن ما 
غالبًا از ارزش های فرهنگی و دینی جامعه بی-خبر بودند و با سرسپرده گی 
بستر  به  توجه  بدون   - سابق  شوروی  نظام  مدل  تطبیق  جهت  در  تام 
اجتماعی و ارزش های حاکم در جامعۀ ما - در افغانستان سعی می ورزند. 
همین مسأله بود که در نهایت به دین گریزی و دین ستیزی محکوم شدند. 

دارند  نیز  اجتماعی یی  تعهِد  معرفت،  و  آگاهی  بر  افزون  ۴ـ روشن فکران 
که آنان را از فیلسوِف دین و چهره های دانشگاهِی محض متمایز می سازد. 
اخالقی،  امر  به  تا  وامی دارد  را  آنان  روشن فکران،  اجتماعی  دلبسته گی 
عنایِت  میان،  این  در  کنند.  توجه  سیاسی  و  اقتصادی  دینی،  فرهنگی، 

روشن فکران به امر سیاست نیز کمتر از حوزه های دیگر نبوده است. 
از  یکی  در  کرده اند.  تقسیم   گوناگونی  منظرهایی  از  را  روشن فکری  5ـ 
تقسیم بندی ها که بیشتر از کنش روشن فکری به کنش گِر روشن فکر عنایت 
دارد، روشن فکر را به روشن فکر عرفی و روشن فکر دینی تقسیم کرده اند. 
روشن فکرِی عرفی کسی است که با شناخت دقیق از ادبیات، فرهنگ و 
هنر غرب، به بازخوانی سنِت 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 می زند و راهی برای اندیشۀ 
دینی در میانۀ سنت و مدرنیته باز می کند. این تقسیم به معنای برتری دادِن 
ارتباط  روشن فکری  کار  موضوع  به  بیشتر  بلکه  نیست،  دیگری  بر  یکی 

می گیرد.
6ـ ادوارد سعید روشن فکران را به روشن فکراِن حرفه یی و آماتور تقسیم  
می کند. سعید معتقد است که روشن فکر باید از هر قید و بندی رها باشد 
و در کرسی آمریِت جامعه تکیه بزند. از دیدگاه او، روشن فکر باید فراتر از 
هنجارهای حاکم بر جامعه بیندیشد و نگذارد واقعیت ها به جای آرمان های 
او بنشیند و او نیز تسلیم واقعیت های ناپذیرفتنی زمان شود. سعید روشن فکِر 
آماتور را متعهدی دلسوز، غم خوار، آزاد و دارای وسعِت اندیشه می داند 
که در روشن فکران حرفه یی نیست. او روشن فکر را با چهار فشار اساسی 
مواجه می بیند که تسلیم و نه  تسلیمی در برابِر آن، مبنای تقسیم بندی وی 
را در باب روشن فکری شکل می دهد. تک رشته کاری، وصل شدن به منبع 
قدرت، دانشگاهی شدن و...، را مشخصۀ روشن فکراِن حرفه یی می خواند.

کسی  هر  و  کرده اند  زیادی  و  گوناگون  تعریف های  را  روشن فکری  7ـ 
این میان، در تعریفی عام و  از منظرگاه خاصی به آن نگریسته است. در 
در  مدرنیته  و  سنت  میان  در شکاف  گفته اند  کسی  را  روشن فکر  فراگیر، 
بازاندیشی در مفاهیم دینی  به  این دو،  از  بهره اندوزی  با  حرکت است و 

دست می یازد.
8ـ روشن فکران با پرسش های زیادی در عصر ما مواجه اند. ساختارگرایی 
که توسط کلودوی ستروس ]۱908- ۲009م[ از ادبیات وارد جامعه شناسی 
شد، مدعی است که ساختارها نقش تعیین کننده یی در نگرش ما به تاریخ، 
با ساختارهای پیشینی یی مانند  جهان، دین و... دارد. اساسًا ما در جهانی 
و  رفتار  تکوین  در  که  می گذاریم  پای  و...  فرهنگ  سنت،  تاریخ،  زبان، 
اندیشۀ ما نقش فّعال و غیرقابل انکاری دارند. این که ساختارها تا کجا بر 
میزان دین داری، نوع دین موردِ اعتقاد و ارادۀ آزاد انسان اثرگذار است؛ و 
نیز این که خودِ ساختارگرایی از چه منطقی برخوردار است؛ آیا تکثر دینی 
و دین داری را می توان با نظریۀ ساختارگرایِی صرف توضیح داد، یا عوامِل 
دخالت  آن  در  نیز  معرفت شناختی  و  جامعه شناختی  روان شناختی،  دیگِر 
دارند؛ بر فرِض پذیرش ایدۀ ساختارگرایی، آیا می توان انسان را در انتخاِب 
دین موردِ اعتقادش ناگزیر و غیرمسوول دانست، پس تکلیِف اختیار انسان 
چه می شود؛ پاسِخ این دست پرسش ها که با ساختارگرایی به صحنه می آید، 

کارِ سنگین و طاقت-فرسایی ست که روشن فکران آن را به عهده دارند. 
ممکن  آیا  اند؛  کدام ها  دین  فهِم  مکّونۀ  عناصر  همچون  پرسش هایی  9ـ 
زیست محیطی  شرایط  از  اثرپذیری  و  پیش فرض  بدوِن  دینی  فهِم  است 
صورت گیرد؛ اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، خود این پیش فرض ها 
و شرایِط زیست محیطی چه معقولیتی دارند؛ رابطۀ میان وحی و فرهنِگ 
زمانه چگونه است؛ مگر می شود وحی را با فرهنِگ زمان نزول آن بی ارتباط 
دانست؛ اگر وحی با فرهنِگ زمانه سازگاری داشته است، تکلیف فرازمانی 
و جاودانی بودن دین چه می شود؛ افِق معنایی ما چه نقشی در فهم دینی ما 
دارد؛ آیا متِن دین صامت است و این ماییم که به  آن معنا می بخشیم؛ یا نه، 
متون دینی خود سخن می-گویند و گویا اند؛ آیا کل متون دینی صامت ویا 
گویا اند و یا نه، در دین هم متون گویا و هم متون صامت وجود دارد که از 
آن به محکمات و متشابهات در قرآن یاده شده است؛ و ده ها پرسِش دیگر 
که نظریۀ تفسیر یا هرمنوتیک فرا روی ما می گذارد و روشن فکران دینی 

مسلمان را به چالش می کشد، همه باید توجیهی معقول و مناسب یابند.
پوزیتویسم  به  جدیدتری  صورت بندی  در  که  تجربه گرایی  ۱0ـ 
معناداری  عدمِ  و  معناداری  مالِک  می انجامد،  منطقی   )Positivism(
ابطال گرایی  و  ۱95۱م[   -۱889[ ویتگنشتاین  اثبات پذیری  در  را  گزاره ها 
کارل پوپر ]۱90۲۱99۴م[ می بیند. رویکردهای پوزیتویستی با روش شناسی 
به خصوص خودش، تالش دارد میاِن علم و غیرعلم مرز بنهد و گزاره های 
این نوع روش شناسی مالزمِ  از گزاره های غیرعلمی جدا سازد.  را  علمی 
)ویتگنشتاین(  اثبات پذیری  عدم  به دلیل  را  دینی  گزاره های  که  بود  آن 
رویکرد،  این  در  کند.  تلقی  غیرعلمی  و  مهمل  )پوپر(  ابطال برداری  یا  و 
گزاره های متافیزیکی و تعقلی غیرعلمی اند و هیچ معنایی را برنمی تابند. این 
گزاره ها )گزاره های دینی( به دلیل بی معنایی آن ها مهمل و فاقد معنا اند و 
آزمون به منزلۀ اثبات، و یا ابطال نمی پذیرند. نگره های پوزیتیویستی باعث 

روایت  نقِد  به  اندیشمندانی  تا  شوند شد  متوسل  علم  از  پوزیتیویستی 
اثبات/ در  را  روش ها  حصر  وجه  نیز  و  اثبات/ابطال گرایی،  ضرورت  و 
ابطال گرایی مورد پرسش قرار دهند، و نیز تالش ورزیدند تا نشان دهند 
یا  و  اثبات  قابل  غیر  است«  علمی  تجربه پذیر  گزارۀ  »هر  گزارۀ  خود   که 

ابطال است. در این میان، اندیشمندانی سعی نموده اند تا گزاره های دینی را 
اثبات پذیر و صحنۀ تحقق آن را دنیا، و یا آخرت بدانند.

اندیشمندان  نیز پرسش هایی را فراروی  ۱۱ـ دست آوردهای علمی جدید 
دینی قرار داده است و رفع تعارِض علم و دین - به-ویژه در مواردی که 
دیگِر  باید چالش   را  می گیرد-  قرار  متافیزیکی  علل  برابر  در  طبیعی  علل 
روشن فکران دینی به شمار آورد. در گذشته ها حوادث طبیعی با علت های 
متافیزیکی تبیین می شد و علت های طبیعی کمتر مورد توجه بود. اکتشافات 
تا  باعث شد  طبیعی حوادِث جهان  علل  راستای کشف  در  علمی جدید 
علت های متافیزیکی دینی با چالش مواجه شود و کسانی مثاًل؛ شفابخش 
با هم  در سازگاری  را  ادویه های گوناگون  از  استفاده  و  بودِن خداوند - 
طبیعی جهان  و  متافیزیکی  تبیین  راستای  در  که تالش  بود  ندانند. همین 

مورد توجه روشن فکران قرار گرفت.
حوزۀ  در  دموکراسی  همچون  پیوسته یی  ظهور  به  تازه  ارزش های  ۱۲ـ 
سیاست، کاپیتالیسم در باب اقتصاد، لیبرالیسم در عرصۀ فرهنگ و اجتماع و 
...، اندیشمنداِن دینی را مجبور به بازنگری سیاست اسالمی، نظامِ اقتصادی 
اسالم و مفاهیم فرهنگی و اجتماعِی دین نمود. همین بود که نظریه های 
جدید در سیاسِت اسالمی شکل گرفت و ارزش های اقتصادی اسالم نیز 
در مواجهه با واقعیّت های اقتصادی عصر، موردِ بازنگری قرار گرفت. در 
این میان، فرهنگ اسالمی و مبانی روابط اجتماعی دین نیز به حال خود 

باقی نماند. 
۱۳ـ دگرگونی های زمان و موقف گیری های اندیشمندان دینی نشان می دهد 
که نمی توان در برابِر تحوالِت عصر بی اعتنا و ناآشنا بود. »دهکده یی شدِن 
جهان« در اثِر تحوِل وسایل ارتباطی باعث شده است تا هر تحولی در هر 
گوشه یی از جهان، به گوشه های دیگر جهان نیز سرازیر شود و بی طرفی 
و انزواگزینی  را که در گذشته ها میسر بود، با چالش روبه رو کند. وسایل 
ظهور  که  است  کرده  کوچک تر  و  کوچک  را  فاصله ها  چنان  ارتباطی 
و  می شود  پخش  جهان  اکناف  و  اطراف  به  زمان،  کمترین  در  اندیشه یی 
هیچ نیرویی نمی تواند مانع ورود اندیشه ها به قلمرِو جامعۀ مشخصی شود.  
۱۴ـ تنها با تعامِل معقول می توان از میوه های مدرنیته بهره جست، بی آن که 
را  خویش  تاریخی  اصالِت  و  شویم  هضم  آن  مادِی  جالل  و  شکوه  در 
و  دربست  انکار  و  مدرنیته  دست آوردهای  به  بی اعتنایی  دهیم.  دست  از 
ناآگاهانۀ اندیشه یی همان قدر  چشم بستۀ آن نامؤجه و غافالنه است. طردِ 
نامعقول و غیرمنطقی است که پذیرِش ناآگاهانۀ یک فکر؛ شاید به همین 
دلیل است که قرآن  کریم از پیروی کورکورانه هشدار می دهد و نهی می کند.

۱5ـ روشن فکران در جامعۀ ما اشتباهی را انجام می دهند که سنت گرایان 
دینی با آن دست به گریبان اند. سنت گرایان دینی ما با روحیۀ عمومی به 
اما با مفاهیم و دست آوردهای مدرن سازگاری و آشنایی  اند  خوبی آشنا 
در  باد  جهِت  برخالِف  ما  روشن فکران  میان،  این  در  ندارند؛  چندانی 
حرکت اند و علی رغم آگاهی از مفاهیم جدید، از واقعیت های اجتماعی 
بلندباالی  ادعاهای  وجود  با  و  بی خبرند  خویش  جامعۀ  ارزش های  و 
روشن فکری، امتیازی بر سنت گرایان دینی ندارند؛ سنت گرایاِن ما از این لبۀ 

بام پرت شده اند و روشن فکراِن ما از گوشۀ دیگر آن.

روشن فکری 
دینـی

و چالش های 
فــراراه
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دیگر کتاب های معارف... 
چاپخانه   ۱۱ با  کتاب ها  این  قرارداد  امضای  هنگام 
در  روز   ۲0 ظرف  در  کتاب ها  این  که  گفت  داخلی 
مکتب ها  به  تا  می گیرد  قرار  معارف  وزارت  اختیار 

فرستاده شوند.
 ۴۲ به  مجموعی  طور  به  کشور  مکاتب  که  افزود  او 
میلیون جلد کتاب درسی نیاز دارند که در حال حاضر 
حکومت وحدت ملی با چاپ هفت میلیون آن موافقت 
کرده و به دنبال چاپ این ۲.۱ میلیون کتاب، نزدیک 
به زودی چاپ  میلیون جلد کتاب دیگر هم  به شش 

خواهند شد.
سال  آغاز  در  باید  کتاب ها  این  که  گفت  بلخی  آقای 
آموزشی  سال  آغاز  با  همزمان  که  خورشیدی  جاری 
افغانستان است، در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت.

اسداهلل حنیف بلخی گفت که این کتاب ها به حمایت 
مالی و فنی دانمارک، یونیسف و سازمان توسعه بین  
المللی آمریکا چاپ می شود. به گفته او، هزینه چاپ 

این کتاب ها ۱.6 میلیون دالر برآورد شده است.
سیاست  براساس  کتاب ها  این  که  گفت  بلخی  آقای 
دولت حکومت وحدت ملی افغانستان مبنی بر حمایت 
از اقتصاد داخلی، در چاپخانه های داخلی چاپ خواهد 

شد.
در  افغانستان  معارف  درسی  کتاب های  این  از  پیش 

خارج از کشور چاپ می شد.
در  این  از  پیش  پرورش،  و  آموزش  وزیر  گفته  به 
معارف  پیشین  وزیر  وردک  فاروق  وزارت  زمان 
میلیون   ۴۲ این  چاپ  برای  مقدماتی  گفت وگوهای 
کتاب با مسئوالن چاپخانه هایی در هند و ویتنام انجام 
بلخی  آقای  بود.  نشده  امضا  قراردادی  اما  بود،  یافته 
قرارداد  ]امضای[  امروز شاهد  ما  که  »پروژه ای  گفت: 
آن هستیم، هم امتیاز و هم آزمونی برای چاپخانه های 

داخلی کشور است.«
به گفته او، پیش از این دلیل هزینه کم و کیفت باالی 
درسی،  کتاب های  چاپ  در  خارجی  شرکت های  کار 
روند رقابت به سود چاپخانه های داخلی نبود، اما پس 
از این کوشیده می شود که توانایی این چاپخانه ها باال 

برده شود.

حملۀ  از  پس  ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس 
نیروهای امریکایی به انبار مهمات یک فرمانده جهادی 
در والیت پروان گفت که او می خواهد بداند که این 

رویداد توطیه یی برضد مجاهدین نیست. 
یک شنبه شب نیروهای امریکایی با حمله بر یک انبار 
سالح که گفته می شود مربوط به جان احمد حقجو، 
بوده،  پروان  والیت  در  جهادی  فرماندهان  از  یکی 

تمامی جنگ افزارها و مهمات را از بین برده اند.
اما، فرمانده امنیه والیت پروان می گوید که سالح های 
موجود در این انبار که از سال های گذشته باقی مانده 
بود، تا هنوز روشن نشده که مربوط به چه کسی است. 
بانفوذ  شخصیت های  گذشته  روز  چاشت  از  پس 
والیت پروان طی نشستی در این والیت در پیوند به 

این حمله بحث  و گفت وگو کردند. 
در این حال، یک منبع نزدیک به صالح الدین ربانی 
روزنامۀ  به  اسالمی  جمعیت  رییس  و  خارجه  وزیر 
با فرماندهان  ماندگار گفت که آقای ربانی در دیدار 
جنرال  با  را  موضوع  این  شخصاً  که  گفت  جهادی 
کمپل فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در 

میان می گذارد. 
این حمله واکنش تند مردم محل را نیز در پی داشت.
جادۀ  در  حضور  با  تن  صدها  گذشته  روز  صبح   
عمومی والیت پروان دست به اعتراض زده و شاهراه 

کابل- شمال را مسدود کردند.
اعتراض کننده گان شعار »مرگ بر امریکا« و »زنده باد 
احمد  جان  فرمانده  از  و  می دادند  را سر  مجاهدین« 

اعالم حمایت کردند.
عمل  این  که  اند  گفته  کننده گان  تظاهر  از  برخی 
درون  در  حلقاتی  همکاری  در  امریکایی  نیروهای 

حکومت افغانستان صورت گرفته است.
برجستۀ  چهره های  از  احمدحقجو  جان  فرمانده 
جهادی در والیت پروان است که در زمان مقاومت 

در برابر طالبان نقش برجسته داشته است.
ریاست  اخیر  انتخابات  در  احمد  جان  فرمانده 
جمهوری مسوول کمپاین تیم اصالحات و همگرایی 

در والیت پروان بود. 
والیت  امنیۀ  فرماندهی  فرمانده  مموزی  محمدزمان 
این حادثه در خانۀ  پروان به روزنامۀ ماندگار گفت: 

پدری قوماندان جان احمد اتفاق افتاده است.
زمان های  از  سالح ها  مخروبه یی که  می افزاید:«در  او 
گذشته باقی مانده بود، چون در این ساحات احزاب و 
تنظیم های زیادی فعالیت داشتند تا هنوز هم مشخص 
تنظیم و  به کدام  دیپوی سالح مربوط  این  نشده که 
یا چه کسی می شده است؛ اما دولت هر زمانی که از 
وجود چنین دیپوها خبر شود اقدام می کند و آن را از 

بین خواهد برد.«
فرمانده امنیه پروان حضور نیروهای امریکایی در این 
عملیات را پذیرفته و می گوید که امریکایی ها تنها دیپو 

را انفجار داده اند و بس.
آقای مموزی می گوید که با منفجر ساختن این دیپو به 
کسی آسیب نرسیده و فرمانده جان احمد هم در آن 

زمان در کابل  بوده است. 
تظاهرات شهروندان  به  اشاره  با  پروان  امنیه  فرمانده 
بود  شده  کشف  دیپو  این  »زمانی که  می گوید:  پروان 
باید در ساحۀ دیگری انفجار داده می شد، نه در مناطق 
مسکونی؛ این کار اعتراضات مردمی را در پی داشت.«
شورای  معاون  شیخانی  شمس الحق  حال،  عین  در 
والیتی پروان می گوید که نیروهای واکنش سریع بدون 
هم آهنگی نهادهای امنیتی پروان عملیاتی را انجام داده 
و به تالشی خانۀ قوماندان جان احمد می پردازند که 

این کار سبب نارضایتی مردم شده است.
 آقای شیخانی می افزاید که این کار نیروهای واکنش 
صورت  امریکایی  نیروهای  همکاری  با  که  سریع 
به  آنان دست  و   مردم شده  نارضایتی  گرفته، سبب 

تظاهرات زدند.
حمایت مجاهدین از دولت اطمینان قلبی است

اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  این،  با  همزمان 
هوایی  حملۀ  مسأله  جدیت  با  که  می گوید  دولت 
نیروهای خارجی به دیپوی سالح در والیت پروان را 

پیگیری خواهد کرد.
داکتر عبداهلل که در نشست هفته وار شورای وزیران در 
با بررسی این  کابل سخن می گفت که او می خواهد 
حمله، اطمینان پیدا کند که این حادثه توطیه یی علیه 

مجاهدین نباشد.
رییس اجرایی هم چنان گفت:«این مساله بسیار حساس 
است، جنرال کمپبل در این باره با من صحبت کرده و 
معلومات داد؛ اما، ما باید مطمین شویم و اطمینان پیدا 
این ها)امریکایی ها(  نبوده؛  قبال  توطیه یی در  کنیم که 
شکار معلومات نادرست نشده در عین زمان همچنین 

اعمالی صورت نگیرد«.
رییس اجرایی خاطر نشان ساخت که برخی افراد با 
این  می خواهند  حوادث،  گونه  این  از  استفاده  سوء 
رویدادها را مجاهد ستیزی دولت وحدت ملی تلقی 

کنند.
متعهد  ملی  دولت وحدت  که  مطلب  این  بیان  با  او 
»به مردم  از ارزش های جهادی است گفت:  به دفاع 
هیچ  و  قوتی  هیچ  نیرو،  هیچ  که  دهم  می  اطمینان 
مجموعه یی اجازه نخواهند داشت تا علیه مجاهدین 

توطیه کنند.«
آقای عبداهلل تأکید کرد:«مجاهدین در پهلوی حکومت 
وحدت ملی قرار دارند، با وجود نارضایتی ها و کم و 
کاستی ها، حمایت مجاهدین از حکومت وحدت ملی 

یک اطمینان قلبی است«.
با تالش های فراوان موفق نشدیم تا نظر فرمانده جان 

احمد را نیز داشته باشیم.
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سیاست دولت در برابر جنگ...
از اولویت های برنامه ۱00 روزه وزارت داخله است.

روزه  صد  برنامه  این  مدت  در  کرد:  تأکید  صدیقی 
وجود  افغانستان  در  امنیت  اصلی  مشکالت  از  یکی 
آن  جمع آوری  چگونگی  و  غیرقانونی  اسلحه های 
عنوان شده است اما با این حال تالش ها برای مبارزه با 

گروه های مسلح غیرقانونی ادامه دارد.
سخنگوی وزیر داخله گفت: از سه ماه گذشته به این 
طرف تغییراتی در چگونگی انجام وظایف و عملکرد 

نیروهای امنیتی بوجود آمده است.
وی ضمن اشاره به رویداد والیت پروان مبنی بر حمله 
نیروهای ناتو به رهبری آمریکا به منزل مسکونی یک 
جمعیت  حزب  رئیس  و  و  محلی  جهادی  فرمانده 
مقامات  که  گفت  والیت  این  در  افغانستان  اسالمی 

دولت کابل در حال بررسی این حادثه هستند.
معاون  وزیری  دولت  دیروز  خبری  نشست  ادامه  در 
داشت:  اظهار  نیز  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی 
شرایط جنگ در افغانستان تغییر کرده و مخالفان مسلح 

توانایی خود را از دست داده اند.
از  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  مخالفان  گفت:  وی 
با  بزرگراه ها  کردن  مسدود  و  شهرها  سقوط  جمله 

ناکامی مواجه شدند.
گفت:  افغانستان  در  صلح  روند  به  اشاره  با  وزیری 
از  کامبل  طور  به  افغانستان  امنیتی  و  نظامی  نیروهای 

پیشرفت روند مذاکرات صلح حمایت می کنند.

تغییر جغرافیای جنگ...
این  تکمیل  صورت  در  بنابراین  کند  مالی  حمایت 
و  می یابد  بهبود  پکن   - کابل  اقتصادی  روابط  مسیر، 
افغانستان نیز سود هنگفتی از این پروژه کسب خواهد 

کرد.
در  ویژه  به  کابل  دولت  جدید  رویکرد  به  توجه  با 
سازمان  و  دولت  چین،  و  منطقه یی  همکاری های 
را  خود  که  )آی.اس.آی(  پاکستان  ارتش  اطالعات 
خارج از این پروژه می بیند به احتمال فراوان استراتژی 
خود را در افغانستان  نیز تغییر خواهد داد و به یکی 
از عوامل افزایش ناامنی و بی ثباتی در شمال افغانستان 

تبدیل خواهد شد.
به نظر کارشناسان، احتمال می رود که سازمان اطالعات 

ارتش پاکستان، گروه های مخالف مسلح دولت را از 
طریق حمایت مالی،  اطالعاتی و تسلیحاتی به ناامنی 
افغانستان در شمال  امینی  نیروهای  برابر  در  و جنگ 

کشور وادار کند.
اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  این،  از  پیش 
افغانستان، و عطا محمد نور سرپرست  رییس جمهور 
والیت بلخ، با تشکیل ائتالف جدیدی برای مقابله با 
توافق  افغانستان  شمال  اخیر  بی ثباتی های  و  ناامنی ها 

کردند اما عده یی آن را شبه نظامی سازی دانستند.
این ناامنی ها تا جایی پیش رفته که هفته گذشته پارلمان 
افغانستان مورد حمله طالبان افغانستان قرار گرفت و 
نیز  مجلس  این  علنی  قدمی صحن  تا چند  مهاجمان 
پیش رفتتند. اما سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان 
سازمان  دستور  به  را  افغانستان  پارلمان  به  حمله  نیز 

اطالعات ارتش پاکستان )آی.اس.آی( و توسط شبکه 
حقانی اعالم کرد.

برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به نتیجه 
به  نزدیکی  سیاست  اتخاذ  از  اشرف غنی  نگرفتن 
اسالم آباد و حس پاکستان ستیزی و طالبان ستیزی مردم 
فراهم  دهلی نو  برای  را  فرصت  این  افغانستان  شمال 
کرده که هند گسترش مجدد نفوذ خود در افغانستان 
و  رهبران  با  دیدار  در  را  پاکستان  با  رقابت  ادامه  و 
شخصیت های بانفوذ در شمال این کشور تسریع کند.

به نظر این کارشناسان دیدار روز گذشته امر سنها سفیر 
هند در افغانستان با عطامحمد نور والی بلخ و رییس 
شورای اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان نیز 

در ادامه گسترش دیپلماسی هند تحلیل شده است.

واکنش رییس اجرایی در پیوند به حمله به خانۀ یک فرمانده جهادی:

هیچ قوت و مجموعه یی اجازه ندارد 
علیه مجاهدین توطیه کند 

هشدار از قطع کِل کمک  ها...
و  کردند  نگرانی  ابراز  توزیع  روند  نشدن  آغاز 
این  ولی  دادند  هشدار  کمک ها  قطع  و  کاهش  به 
نشدند:  گرفته  جدی  حکومت  سوی  از  هشدارها 
توزیع  پروسه  اگر  که  است  این  اصلی  »نگرانی 
کمک ها  همه  نشود،  آغاز  الکترونیکی  تذکره های 
دست  پروسه  این  از  کمک کننده ها  و  شود  قطع 

بکشند.«
اداره تذکره الکترونیک در مجموع ۱۱00 نفر کارمند 
آینده حکومت  ماه  دو  تا  اگر  که  افزود  باهر  دارد. 
آغاز نشود، همه  تذکره ها  توزیع  نرسد و  توافق  به 
اداره قطع شده و کارمندان اش  این  برای  کمک ها 

بیکار خواهند شد.
اختالف در رهبری حکومت

مقام های حکومتی می گویند تالش  در همین حال 
دارند تا مشکل تذکره الکترونیک حل شود و روند 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  گردد.  آغاز  آن  توزیع 
اجراییه حکومت روز دوشنبه )8 سرطان/ ۲9 جون( 
توزیع  »پروگرام  گفت:  وزیران  شورای  جلسه  در 
این  در  است.  ملی  پروگرام  یک  برقی  تذکره های 

راستا غفلت و کوتاهی شده است. این مساله را با 
رییس جمهور مطرح می کنیم. اگر مساله سیاسی در 
ما یک جواب  باید واضح شود و  باال است  سطح 

برای مردم داشته باشیم.«
تذکره های  تهیه  چگونه گی  گفت  عبداهلل  داکتر 
بحث  مورد  پارلمان  در  کافی  اندازه  به  الکترونیک 
قرار گرفته است. او ابراز نگرانی کرد که حدود یک 
هزار تن از کارمندان این اداره که در بخش تخنیکی 
بارها آموزش دیده اند، »یکبارگی به آن ها گفته شده 

که وظیفه شان ختم است.«
اداره توزیع تذکره های الکترونیک می گوید اختالف 
صفحه  در  »افغان«  کلمه  موجودیت  سر  بر  اصلی 
است.  الکترونیکی  تذکره های  ظاهری  و  فزیکی 
براساس قانون ثبت و احوال نفوس، همه معلومات 
در رابطه به دارنده این تذکره، در حافظه آن گنجانده 
باید  افغان ها می گویند  از  ولی شماری  است،  شده 
در  گردد  درج  تذکره  ظاهر  در صفحه  افغان  کلمه 

حالی که شماری دیگر با درج آن مخالف هستند.
آغاز تثبیت هویت

با وجود این مشکالت، اداره تذکره های الکترونیک 

افغانستان  شهروندان  هویت  ثبت  برای  را  کارش 
پس  تذکره ها  می گویند  مسئوالن  است.  کرده  آغاز 
از سپری شدن چهار مرحله توزیع می شوند، جمع 
شهروندان،  هویت  تثبیت  هویتی،  معلومات  آوری 

ثبت نام و چاپ و توزیع تذکره های الکترونیکی.
یعنی جمع آوری  اداره کار دو مرحله آغازین  این 
معلومات هویتی و تثبیت هویت شهروندان را عمال 
آغاز کرده است. تاکنون معلومات هویتی ۳۳0 هزار 
اسناد  این  است.  شده  جمع آوری  افغان ها  از  تن 
و  تحصیلی  اسناد  کنونی،  ورقی  تذکره های  شامل 

سایر اسناد می شود.
آقای باهر گفت کار تثبیت هویت نیز آغاز شده و 
80 هزار نفر تثبیت هویت شده اند: »ما افغان بودن 
را  اسناد  بودن  درست  و  کرده ایم  تثبیت  را  آن ها 
ثبت  ریاست  اسناد  با  اسناد  این  داده ایم.  تشخیص 
داده  مطابقت  ما  کارمندان  توسط  نفوس  احوال 

می شود.«
قرار است محتوای تمام کتاب های کهنه ای که هویت 
تذکره های  اداره  توسط  شده  ثبت  آن  در  افغان ها 

الکترونیک به اسناد دیجیتل تبدیل شوند.
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سر از نیویارک درآورد

ستاره تیم ملی فوتبال ارجنتاین به ستایش از لیونل مسی پرداخت و او را نماد 
از  جدایی  به  که  کرد  تاکید  او  کرد.  معرفی  ارجنتاین  فوتبال  اعتبار  و  قدرت 

منچسترسیتی فکر نکرده است.
دیگر عادت کرده ایم که هرگاه لیونل مسی با پیراهن تیم ملی فوتبال ارجنتاین 
به میدان می رود بسیاری به انتقاد کردن از او بپردازند. حتی وقتی مسی به عنوان 
بهترین بازیکن هم انتخاب می شود منتقدان او زیاد هستند؛ چرا که آنها انتظار 

دارند که ستاره محبوبشان در تیم ملی ارجنتاین نیز مانند بارسلونا بازی کند.
در ارجنتاین همواره بین مسی بارسلونا و مسی تیم ملی مقایسه صورت می گیرد 
و این باعث می شود تا کاپیتان آلبی سلسته همواره زیر فشار باشد و هموطنانش 

از او انتظار معجزه در میدان داشته باشند.
به  ارجنتاین  فوتبال  ملی  تیم  حمله  خط  در  مسی  لیونل  زوج  آگرو،  سرخیو 
حمایت از این بازیکن پرداخت و گفت: مسی رمز قدرت فوتبال ارجنتاین است. 
او همواره می خواهد بهترین بازی ها را با پیراهن تیم ملی کشورش به نمایش 
اکتفا  است  بدشانس  که  این جمله  به  تنها  بزند  گل  نمی تواند  وقتی  و  بگذارد 

می کند. برای زدن گل باید همواره آرام بود و استرس نداشت.
او ادامه داد: لیونل مسی همواره در تیم ملی ارجنتاین زیر فشار است و همین 
باعث می شود تا نتواند عملکرد خوبی را از خود نشان دهد. حتی من نیز فشار 
زیادی را تحمل می کنم؛ چرا که همه انتظار باالیی دارند. درست است که ۱0 
بازیکن دیگر وجود دارند اما همه انتظار دارند که من گلزنی کنم. کسی نیست 
انکار کند که مسی برای تیم ملی ارجنتاین نیز فداکاری زیادی می کند  اما نماد 
قدرت و اعتبار فوتبال ارجنتاین است. مسی به ما اعتماد به نفس می بخشد. وقتی 
او در میدان است دیگر خیال ما بسیار راحت است. حضور او در میدان نشان 

می دهد که همه چیز طبق روال است.
به  او  دارد.  آگرو  جذب  به  زیادی  عالقه  که  است  تیم هایی  از  مادرید  رئال 
تیم  این  از  دنبال جدایی  به  یا  باقی می ماند  آیا در منچسترسیتی  این سوال که 
پایان هر فصل شایعات فصل جابه جایی  با  این گونه واکنش نشان داد:  است، 
تابستانی شروع می شود. همه از آینده من حرف می زنند. باید تاکید کنم که در 
منچسترسیتی بسیار راحت هستم و دلیلی برای جدایی نمی بینم. روزهای خوشی 
را در شهر منچستر پشت سر می گذارم. با صداقت می گویم که اصال به جدایی 

از سیتی فکر نکرده ام.

این  ریاست  احراز پست  برای  کاندیداتوری مجدد  به  کرد عالقه اش  تأکید  فیفا  رییس 
نهاد را ندارد.

اوضاع فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( از ماه مِی ۲0۱5 زمانی که به درخواست مسئوالن 
قضایی امریکا ۱۴ نفر از مسئوالن این نهاد و رابطان آن به خاطر دست داشتن در فساد 
مالی و اداری توسط پلیس سوئیس دستگیر شدند، به هم ریخته است. این فسادها به 
قدری بازتاب گسترده ای داشت که سپ بالتر چهار روز پس از انتخاب شدن به عنوان 

رییس فیفا برای پنجمین دوره متوالی، تصمیم به کناره گیری از سمت خود گرفت.
از  تأکید کرد  مراسمی  در  تازگی  به  اما  فوتبال  فدراسیون جهانی  اخیر  رییس ۱7 سال 
ریاست فیفا استعفا نکرده  و سرنوشت خودش و پستش را به کنکره فیفا سپرده است. با 
این اظهارنظر اینگونه به نظر می رسید که بالتر ظاهراً قصد دارد در انتخابات پیش روی 

ریاست فیفا مجدداً کاندیدا شود.
سپ بالتر در گفت و گو با روزنامه »والیزر بوته« سوئیس گفت: من کاندیدای انتخابات 
ریاست فیفا نیستم ولی رییس منتخب هستم. می خواهم فدراسیون جهانی را به وضعیت 
خوبی بازگردانم. تصمیمم در خصوص رفتن برای من و فیفا حکم آزادی دارد. هنوز هم 

رییس فیفا و قادر به اداره این نهاد هستم.
رییس فدراسیون جهانی فوتبال تأکید کرد: فیفا و فوتبال مهمترین بخش زندگی من در 
چهل سال گذشته بوده است، از این رو از تمامی قدرتم استفاده خواهم کرد تا در این 

روزهای آخر حضورم در پست ریاست فیفا، کشتی مان را به ساحل هدایت کنم.
بالتر 79 ساله تصریح کرد: رفتن از فیفا تنها راهی است که می شود فشار را از روی 
این نهاد و کارمندانش و حتی اسپانسرهایش برداشت. تنها از این طریق می شود از فشار 

انتقادات کاست.
انتخابات ریاست  فیفا قرار است در تاریخ ۲0 جوالی ۲0۱5 روز دقیق  کمیته اجرایی 
فدراسیون جهانی فوتبال را مشخص کند ولی گزارش ها حاکی از آن است که رییس 
جدید این نهاد در کنگره فوق العاده فیفا که گفته می شود در تاریخ ۱6 دسامبر ۲0۱5 در 

زوریخ سوئیس، مقر این نهاد برگزار می شود، مشخص خواهد شد.

جابه جایی بازیکنان میان رئال مادرید و منچستریونایتد تاکنون ۲۳9 میلیون یورو هزینه 
داشته است.

تیم  دو  این  بین  بزرگ  انتقال  تازه ترین  مادرید  رئال  به  منچستریونایتد  از  دخیا  انتقال 
خواهد بود.

نخستین بازیکن در این جابه جایی ها دیوید بکام بود که با ۳6 میلیون یورو در سال ۲00۳ 
سال های  در  هاینسه  گابریل  و  فان نیستلروی  رود  انتقال  با  روند  این  پیوست.  رئال  به 
۲006 و ۲007 ادامه یافت اما مهم ترین انتقال در تابستان ۲009 اتفاق افتاد و با پیوستن 

کریستیانو رونالدو به رئال مادرید رکورد نقل وانتقاالت شکسته شد.
تابستان سال گذشته منچستر یونایتد بابت آنخل دی ماریا 80 میلیون یورو پرداخت کرد و 
با این انتقال مبلغ قراردادهای انجام شده بین دو باشگاه از ۲00 میلیون یورو گذشت. به 
طور دقیق ۲۳9 میلیون یورو در پنج انتقال بین دو باشگاه ردوبدل شد. همچنین چیچاریتو 
به عنوان بازیکن قرضی به مادرید رفت. با انتقال احتمالی دخیا و شایعاتی مبنی بر حضور 

راموس در منچستریونایتد این رقم بیشتر خواهد شد.

ستاره حاشیه ساز فوتبال برزیل با رقمی نجومی به بازیکنان تیم 
قهرمان لیگ فرانسه اضافه می شود.

باشگاه پاری سن ژرمن با ارائه یک پیشنهاد نجومی در تابستان 
۲0۱6 نیمار را به خدمت می گیرد.

جنجال ساز  بازیکن  به جذب  مشتاق  آنقدر  فرانسوی  باشگاه 
بارسلوناست که اعالم کرده مشکلی برای پرداخت 90 میلیون 
یورو بابت فسخ قرارداد او ندارد و می خواهد با مبلغ نجومی 

۱90 میلیون یورو او را به خدمت بگیرد.
اخیر  فصل  سه  قهرمان  اسپانیا،  ال موندوی  روزنامه  نوشته  به 
ستاره  ابراهیموویچ،  زالتان  جانشین  را  نیمار  فرانسه،  لیگ 

سوئدی مورد توجه میالن می داند

تا  نیویورک سفر کرد  به شهر  پیر  بانوی  هافبک کهنه کار 
به  داشت  وجود   MLS به  انتقالش  درباره  که  شایعاتی 

واقعیت نزدیک تر شود.
پیرلو  آندره آ  از  تصاویری  یکشنبه  امریکایی  رسانه های 
هافبک  لمپارد،  فرانک  کنار  در  را  او  که  کردند  منتشر 
تماشای  حال  در  منچسترسیتی  و  تیم های چلسی  پیشین 
نیویورک سیتی  تیم های  میان  نیویورک  جدال دربی شهر 
تا به این ترتیب احتمال  و نیویورک رد بولز نشان می داد 
آمریکا  حرفه ای  لیگ  در  ایتالیایی  هافبک  این  حضور 

)MLS( تقویت شود.
دوران  به  می خواهد  پیرلو  می شود  گفته  که  است  مدتی 
حضور چهار ساله  خود در یوونتوس پایان دهد و اکنون 
او سر از نیویورک درآورده است تا با شرایط لیگ فوتبال 
آنجا  در  است  قرار  می شود  گفته  که  شهری  و  آمریکا 
سیتی  نیویورک  شود.  آشنا  بیشتر  شود،  داشته  سکونت 
تیمی است که به نظر می رسد هافبک پیشین میالن دوران 
بازیگری خود را در آن ادامه خواهد داد و او یکشنبه در 

استادیوم یانکی از نزدیک شاهد عملکرد این تیم بود.
پیرلو در کنار فرانک لمپارد، که پیش از این با نیویورکی ها 
قرارداده بسته بود در حالی تماشای بازی بود که تصویر 
اسکوربورد  در  انگلیس  و  ایتالیا  فوتبال  دوستاره  این 
ورزشگاه به نمایش درآمد و بالفاصله پس از آن هواداران 

فریاد »ما پیرلو را می خواهیم« سر دادند.
بیش  سیتی  نیویورک  به  ساله   ۳7 پیرلوی  پیوستن  شایعه 
از یک ماه است که در رسانه های جهان منتشر شده است 
او در هفته  از آن دارند که  و گزارش های اخیر حکایت 
این  می شود.  منتقل   MLS به  رسمی  طوری  به  جاری 
با  از هفته جاری تمریناتش را  لمپارد  در حالی است که 
نیویورکی ها آغاز می کند. گفته می شود که لمپارد و پیرلو 
اولین بازی خود را در کنار یکدیگر در تاریخ ۲۱ تیر در 

دیدار نیویورک سیتی برابر تورنتو انجام می دهند.

آگرو:

 مسـی نـماد قـدرت و اعتـبار مـاست

بالتر: 

کاندیدای انتخابات ریاست 
فیفا نمی شوم

نگاهی به جابه جایی های 
گران قیمت رئال و یونایتد

پیشنهاد 1۹۰ میلیون یورویی پاری سن ژرمن به نیمار
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از  پس  ۲6 جوالی  روز  در  پوتین  والدیمیر  دادند  گزارش  روسیه  رسانه های 
در  گسترده  سوزی  آتش  به  مربوط  آسیب های  بازسازی  فرآیند  از  بازرسی 
جمهوری خاکاسیا، به تعطیالت کوتاهی در منطقه کوهستانی آلتای در سیبری 

رفته و سیلویو برلوسکنی نیز وی را در این تعطیالت همراهی کرده است.
سیبری  در  آلتای  جمهوری  کوهستان های  سیبریا،  فلش  پایگاه  گزارش  به 
روسیه یکی از گنجینه های طبیعی سیبری محسوب شده در حالی که به طرزی 

شگفت آور برای مسافران خارجی ناشناخته است.
به  آنکه  از  پوتین، رییس جمهوری روسیه، پس  براساس گزارش ها والدیمیر 
منطقه  در  گسترده  سوزی  آتش  به  مربوط  بازسازی  فعالیت های  از  بازرسی 
جمهوری خاکاسیا در مجاورت  جمهوری آلتای پرداخت، در تاریخ ۲6 جوالی 

به تعطیالت کوتاهی در جمهوری آلتای رفت.
این در حالی است که بالفاصله پس از عزیمت وی به این تعطیالت، هواپیمای 
فالکون 900 سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا نیز در فرودگاه گورنو   

آلتاسیک در این جمهوری به زمین نشست.
هنوز تصویری از پوتین و مهمانش در این تعطیالت منتشر نشده است اما گفته 
شده که هر دو نفر در تفرجگاه متعلق به شرکت گازپروم روسیه اقامت کرده اند.
همچنین رسانه ها گزارش کرده اند که آنها به ماهگیری و پیاده روی در کرانه 

رودخانه کاتون رفته اند و اجرای رقص سنتی آلتای را تماشا کرده اند.
والدیمیر توربوکوف، رییس کمیته سیاستگذاری اطالع رسانی جمهوری آلتای 
اعالم کرد: رییس جمهور روسیه در سفری غیر رسمی به جمهوری آلتای رفته 

است.

الکساندر  با  روسیه  جمهوری  رییس  کرد:  خاطرنشان  همچنین  توبروکوف 
بردنیکوف، رییس منطقه جمهوری آلتای نیز در یک ضیافت حضور پیدا خواهد 

کرد.

اسالمی  دولت  عبارت  از  ديگر  بی.بی.سی  امیدوارم  كامرون: 
استفاده نکند چرا كه آنها دولت اسالمی نیستند. آنها يك رژيم 
بار  هر  و  كرده اند  منحرف  را  اسالم  كه  هستند  مخوف  وحشی 
می شنوند  را  عبارت ها  اين  خبری  شبکه  اين  از  مسلمانان  كه 
واكنش نشان می دهند. پس بگويیم »گروه موسوم به آيسل« 

بهتر است

نخست وزیر انگلیس با بیان اینکه تروریست های داعش در عراق و سوریه 
برای حمالت تروریستی به انگلیس برنامه ریزی می کنند، گفت همکاری با 
بشار اسد در مبارزه علیه داعش خطای بزرگی است و داعش تهدیدی برای 

غرب محسوب می شود.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در مطلبی برای روزنامه دیلی تلگراف 
از شرارتی  نشان  دهنده سطحی  تونس  در  نوشت: حمالت جمعه گذشته 
است که انگلیس با آن مقابله می کند و نشان  دهنده شباهت آن با حمالت 
علیه مجله شارلی ابدو فرانسه و مدارس در پاکستان است. ما نمی ترسیم. 
اولویت اصلی ما باید کمک به قربانیان حمله در تونس باشد. انگلیس بیش 
منطقه  در  از صلیب سرخ  کارشناس  و  پلیس  افسر  مشاور،  کارمند   50 از 

سوسه در تونس دارد که به اوضاع رسیدگی می کنند.
افزایش  درباره  رسانه ای  گزارش های  بحبوحه  در  کامرون  اظهارنظرهای 
شد.  مطرح  تن   ۳0 به  تن   ۱5 از  حمله  این  در  انگلیسی ها  تلفات  تعداد 
از  ارتباط است و  با رئیس جمهوری تونس در  کامرون همچنین گفت که 

مقام های این کشور برای همکاری هایشان قدردانی کرد.
نخست وزیر انگلیس درباره مقابله با داعش نوشت: راه حل این مساله مقابله 
با منشاء اصلی این گروه در سوریه، عراق و لیبی است. این بدان معناست 
که باید دولت ها را برای تقویت نهادهای ضعیف سیاسی حمایت کنیم و با 
بی ثباتی سیاسی به مقابله برخیزیم. مقابله با این ایدئولوژی شاید مهمترین 
مساله باشد. برای رویارویی و شکست این ایدئولوژی مسموم باید به این 
نتیجه برسیم که چه چیزی اشتباه است. ما باید آن چیزی را شکست دهیم 
که جوانان را از تونس تا کویت، از بلژیک تا بریتانیا متقاعد می کند به داعش 

بپیوندند.
نام  به  حمالتی  چنین  نوشت:  خود  مطلب  ادامه  در  انگلیس  نخست وزیر 
عقیده و مذهب و در ماه رمضان توهین به تمام جهان اسالم است. ما باید 
به شدت صبور باشیم و این گونه بیان ها درباره افراط گرایی را محکوم کنیم 

و کنار بگذاریم.
برای  سوریه  و  عراق  در  داعش  تروریست های  شد:  مدعی  ادامه  در  وی 
با بشار اسد  حمالت تروریستی به انگلیس برنامه ریزی می کنند. همکاری 
)رئیس جمهوری سوریه( در مبارزه علیه داعش خطای بزرگی است. داعش 

تهدیدی برای غرب است.
نخست وزیر انگلیس همچنین در مصاحبه با برنامه »امروز« در رادیو چهار 
بی.بی.سی از عبارتی که این شبکه خبری برای توصیف گروه تروریستی 
داعش به کار می برد، انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند تغییر کند. 
به گفته کامرون، استفاده از عبارت »دولت اسالمی« در شبکه بی.بی.سی به 
این »فرقه سمی و مرگبار« اعتبار می بخشد و آنها با استفاده از آن جوانان 

انگلیسی را برای سفر به سوریه و عراق »اغفال« می کنند.
وی از بی.بی.سی خواست تا از نام مخفف این گروه تروریستی که موسوم 
امیدوارم  تاکید کرد:  کند. کامرون  استفاده  )Isil( است،  ال  به آی اس آی 
بی.بی.سی دیگر از عبارت دولت اسالمی استفاده نکند چرا که آنها دولت 
اسالمی نیستند. آنها یک رژیم وحشی مخوف هستند که اسالم را منحرف 
کرده اند و هر بار که مسلمانان از این شبکه خبری این عبارت ها را می شنوند 

واکنش نشان می دهند. پس بگوییم »گروه موسوم به آیسل« بهتر است.

پوتین با برلوسکنی به تعطیالت رفت

کامرون: 

همکاری با اسد علیه داعش خطای بزرگی است

پیام القاعده به داعش: 

جایی در بهشت ندارید

جنایت های وحشیانه »داعش« به حدی وحشتناک است که 
اعالم  پیامی  »القاعده« در  امریکایی عضو  اعضای  از  یکی 
کرده است که اگر این گروه تروریستی به اقداماتش ادامه 

دهد، پس از مرگ، بهشت از آن آنها نخواهد شد.
به گزارش شبکه خبری ای بی سی، »آدم غدان« موسوم به 
ماه  بود که  القاعده  امریکایی  از اعضای  امریکایی«،  »عزام 
ژانویه به صورت تصادفی در عملیات »مبارزه با تروریسم« 

آمریکا کشته شد.
القاعده  اعضای  به  پیامی خطاب  در  مرگش  از  پیش  وی 
برادران من، اگرچه هیچ کس نمی تواند قدرت  گفته بود: 
داعش را به لحاظ نظامی تکذیب کند، اما جرایمی که آنها 
علیه مسلمانان مرتکب می شوند حتی با گذشت زمان هم 
فراموش نمی شود چراکه اسالم مشمول گذر زمان نمی شود.
القاعده چاپ شد، گفت: و  پیام که در مجله  وی در این 
اگر این اشتباهات در این جهان متوقف و تصحیح نشود، 
نیز  و  آن  عامالن  برای  سنگینی  مجازات  هم  آن  از  پس 
برای ترغیب کنندگان آنها در نظر گرفته می شود؛ حتی اگر 
این اقدام در پشت کامپیوتر و از طریق تلفن های همراه و 

هزاران مایل دورتر انجام شود.
این عضو امریکایی القاعده تاکید کرده بود: هرگونه سرکوب 
اشتباه است و عامالن آن در روز قیامت مجازات سنگینی 
می شوند. جهاد امت مسلمان بازی ویدئویی نیست؛ زندگی 

حقیقی است، با پیامدهای واقعی در این جهان و آخرت.
کاخ سفید در ماه جنوری با صدور بیانیه ای مرگ تصادفی 
این عضو القاعده را تایید کرد. ظاهرا نیروهای آمریکایی در 
حال اجرای عملیات مبارزه با تروریسم بوده اند و اطالعی 
نداشته اند. یک عضو دیگر  آدم غدان در محل  از حضور 
القاعده گفته است که غدان در جریان حمله هوایی کشته 
شده  است. غدان سال گذشته در مصاحبه یی 80 صفحه یی 
به شدت از عملکرد داعش انتقاد کرده و گفته بود: داعش 
مسئول قتل و کشتار حجم انبوهی از مسلمانان به بهانه های 

پوچ است.
وی تاکید کرد: آیا کسی گمان می کند که اسامه بن الدن و 
سایر اعضای القاعده از آنها خواسته اند که خشم خود را به 
عراق و سوریه بیاورند و به اقلیت های بی دفاع و ضعیف 
حمله کنند و مردان آنها را قتل عام کنند و زنان و کودکان 
که  بگویم  صادقانه  خیر.  قطعا  بگیرند؟  بردگی  به  را  آنها 
پیشتر بسیاری از ما به رغم اشتباهات داعش از آنها حمایت 
می کردیم؛ در آن زمان آنها نیرویی ضعیف بودند که علیه 
دشمن ظالم مبارزه می کردند. اما حاال مشخص شد که آنها 
آنها  می کند.  استفاده  را  ظالمان  روش های  و  متدها  همان 
دیگر آن جایگاهی را که زمانی در قلب ما داشتند، ندارند.


