
انکشاف دهات می گوید که در دو ربع  احیا و  وزیر 
اول سال مالی جاری، ۴۹ درصد بودجه انکشافی این 

وزارت مصرف شده است.
سه  دیروز  دهات  انکشاف  وزیر  درانی  نصیراحمد 
شنبه، هنگام ارایه گزارش تحقق برنامۀ صد روزه خود 
انکشاف دهات، طی  و  احیا  کابل، گفت: وزارت  در 
دو ربع اول سال مالی توانسته است ۴۹ درصد بودجه 

انکشافی خود را مصرف کند.
آقای درانی افزود: »وزارت انکشاف دهات، در ۶ ماه 
گذشته، ۴۸۰۹ پروژه را با هزینه مجموعی ۱۴۴ میلیون 

۱۵۰ هزار دالر در ۳۴ والیت تطبیق کرده است«.
این پروژه ها در بخش های آب رسانی، آب یاری، انرژی 
روستایی، ترانسپورت، حمایت از آموزش و پرورش، 
حمایت از بهداشت و اعمار پروژه های انکشاف محلی 

تطبیق شده است.

در برخی والیات پروژه های اندک و در برخی والیت 
دیگر پروژه های بیشتری تطبیق شده است.

در  نقص  را  توازن  عدم  این  دلیل  درانی،  نصیراحمد 
برخی  در  پروژه ها  تطبیق  بیشتر  قبلی، ظرفیت  برنامه 
والیات و افزایش ناآرامی ها در والیت های دیگر، خو
اند....                                       ادامه صفحه 6
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در عشق واقعی، شما خیر و صالِح دیگران را می خواهید و در عشق 
احساسی، شما دیگران را می خواهید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در گفت وگو با ماندگار:

در نتیـجۀ اصـالحات، اعـضای کنـونی 
کمیسیون های انتخاباتی نمی مانند

در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  رییس  اجرایی 
دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنستان در کابل با اشاره 
که  گفت  منطقه  در  داعش  تروریستی  گروه  به خطر 

داعش آسیای میانه را تهدید می کند.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در 
دیدار با رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان 
در کابل اعالم کرد: حضور...            ادامه صفحه 6

به  افغانستان  از  هیأتی  زودهنگام  سفر  از  دفاع  وزارت  در  مسووالن 
پاکستان خبر می دهند. گفته می شود، نماینده گانی از وزارت های دفاع، 
داخله، ریاست امنیت ملی و نیروهای سرحدی شامل این هیأت هستند.
نظامیان  شنبه شب  یک   که  می رود  پاکستان  به  حالی  در  هیأت  این 

پاکستان ۱۶ موشک  را بر بخش هایی از والیت کنر پرتاب کردند.
در  اسد(   ۶( دیروز  دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  وزیری،  دولت 
نشستی خبری گفت که ریاست این هیأت را جنرال قدیرخان معاون 
بخش عملیاتی این وزارت به عهده دارد. با این حال آقای وزیری از 
دادن جزییات در بارۀ افراد اشتراک کننده و تعداد آن ها در این سفر به 

رسانه ها خودداری کرد.
در این سفر دو جانب روی راکت پراکنی های نظامیان سرحدی پاکستان 
بر والیت کنر، وضعیت خط دیورند و راه اندازی عملیات های مشترک 

گفت وگو خواهند کرد.

دو مقام پاکستانی گفته اند که دور دوم مذاکرات صلح 
میان مقام های حکومت افغانستان و نماینده گان طالبان 
در روز جمعه در پاکستان برگزار خواهد شد، جایی که 

نخستین گفت وگوی رسمی با طالبان صورت گرفت.
به گزارش اسوشیتدپرس، هر دو مقام پاکستانی گفتند 
برگزاری  ترتیبات  نهایی سازی  آباد در حال  اسالم  که 
مذاکرات صلح با طالبان است. آن ها به دلیل نهایی نشدن 
این فیصله نخواستند که نام شان در گزارش ذکر گردد.

اظهارات ضد و نقیض در کابل
که  می رسد  نظر  به  با وجود شروع تالش های صلح، 
آن ها  معاونان  و  اجراییه  رییس  غنی،  جمهور  رییس 
ندارد.  طالبان  با  گفت وگو  مورد  در  واحدی  نظر 

اظهارنظرهای مقامات حکومتی در رابطه به مذاکره با 
طالبان ضد و نقیض است. یکی طالبان را برادر خطاب 
می کند، در حالی که دیگری می گوید کسی که مردم را 

می کشد، برادر نه بلکه دشمن است.
مذاکرات صلح  از  آن که  با  افغانستان  اجراییه  ریاست 
استقبال می کند اما می گوید این مذاکره نتوانسته دست 
آوردی داشته باشد. جاوید فیصل، سخنگوی ریاست 
اجراییه روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
»توقعی که ما از گروه های تروریستی داشتیم، توقعی 
که ما از تروریستان و مخالفین مسلح داشتیم برآورده 
این راستا  نشده است. کشورهایی که می توانستند در 
به  این  ولی  نکردند.  کار  صادقانه  کنند،  کار  صادقانه 
این معنا نیست که برای پروسه صلح کار نمی کنیم. ما 
متعهد هستیم، کار می کنیم و از هر تالشی برای صلح 

دریغ نخواهیم کرد.«
رییس  اول  معاون  دوستم  عبدالرشید  دیگر،  سوی  از 
والیت  به  و  بسته  کمر  طالبان  با  برای جنگ  جمهور 
به  طالبان  که  است  گفته  دوستم  است.  رفته  فاریاب 
این دلیل که مردم را سر می برند و خانه های آن ها را 
آتش می زنند، برادر او نیست. محمد محقق معاون دوم 
رییس اجراییه نیز گفته است که مذاکرات دور اول با 
طالبان، پیام خوبی نداشته است. ...       ادامه صفحه 6

عبداهلل در دیدار با وزیرخارجۀ ترکمنستان: 

گروه تروریستی داعش آسیای 

میانه را تهدید می کند

هیأت بلندپایۀ نظامی 
افغانستان به پاکستان می رود

در انتظار استقالل 
دادگاه عالی

وزیر توسعۀ روستاها:

۴۹ درصد بودجۀ انکشافی وزارت توسعۀ روستاها
 مصرف شده است

دور دوم مذاکرات در پاکستان

چند صدایی در افغانستان

صفحه 6

علی پارسا
عالی  دادگاه  رییس  عنوان  به  حلیم  یوسف  سید  آمدن  با 
بار دیگر نگاه ها به دستگاه عدلی و قضایی کشور  افغانستان، 
دوخته شد. دستگاه قضایی کشور که بر اساِس آخرین آمارها 
از  بیش  است،  بوده  فاسدترین بخش دولت  در سال گذشته، 
هر ارگاِن دیگری نیازمند اصالحاِت جدی و بنیادی است. این 
در حالی است که پیش از این، چه از سِر سهل انگاری و چه 
از روی تعمد، به مسالۀ فساد گسترده در این نهاد کمتر توجه 
شده است. پایان دورۀ نظام سرپرستی در این دستگاه با روی 
کار آمدن آقای حلیم، فرصِت مغتنمی برای روی دست گرفتن 
اصالحاِت اساسی در دادگاه عالی و سایر دوایر زیر نظِر این 

اداره است.
قضایی،  و  عدلی  دستگاه  در  موجود  گستردۀ  فساد  با  مبارزه 
رقابت های  دوران  در  غنی  آقای  برنامۀ  شاه بیت های  از  یکی 
از  به جدیت  نیز  رسیدن  قدرت  به  از  پس  او  بود.  انتخاباتی 
جمع کردِن گلیم فساد در این رکِن دولت سخن  گفت. او به 
تکرار در سخناِن خود خاطر نشان کرده که روزی که دادگاه 
عالی بر اساس قانون اساسی، فرمان و تصمیم او را رد کند، 
برای او روز جشن و پایکوبی خواهد بود. رییس جمهور غنی 
در مراسم تحلیف و معرفی آقای حلیم به عنوان رییس دادگاه 
عالی، بازهم بر این گفته اش تأکید کرد و از او خواست که در 
کشور  در  عدالت  پایه های  تحکیم  و  فساد  با  مبارزه  راستای 

همت گمارد. 
با این وصف اما عدم استقالِل...                   ادامه صفحه 6



مطرح  را  پرسش  این  نوشته  یک  در  بدیو  آلن 
می سازد که »چه چیزی یک مسأله را به مسأله یی 
فلسفی بدل می کند؟«. بدیو معتقد است که وقتی 
نتوان میان دو مسأله مرز مشخصی از سازگاری 
را پیدا کرد، آن گاه آن مسأله به یک مسالۀ فلسفی 
در  بعداً  فرانسه یی  فیلسوِف  این  می شود.  بدل 
ارایه  را  متفاوت  مسالۀ  سه  خود،  بحِث  ادامۀ 
با  رابطه یی  هیچ  ظاهری  به صورِت  که  می کند 
از  بدیو  نتیجه یی که  اما  ندارند،  موضوع فلسفه 
نتیجه یی فلسفی است. در  آن ها می گیرد، کاماًل 
در  را  بدیویی  روش  می کنم  تالش  نوشته  این 

مورد سه اتفاق تازه در افغانستان به کار ببرم.
۱

در  نزاعی  عروسی،  یک  جریان  در  بغالن  در 
غیرنظامی   22 شدِن  کشته  باعث  که  می گیرد 
می شود. محفل شادی با خون یکی می شود و از 
عروسی عزا می سازد. دلیل این نزاع، »بچه بازی« 
عنوان شده است. بچه بازی در افغانستان هرچند 
از نظر قانونی عمل جرمی پنداشته می شود، اما 
با  عده یی  این که  ویژه  به  دارد؛  رواج  همچنان 
نفوذ  از  می توانند  تفنگ  و  پول  زور،  به  توسل 
قانون خود را به دور نگه دارند. حادثۀ عروسی 
نوع  این  از  مورد  آخرین  و  نخستین  بغالن، 
بچه بازی  هم  گذشته  در  نیست.  خالف ورزی 
بازهم  احتماالً  و  است  گرفته  را  عده یی  جاِن 
از  داد  که  اسالمی  جامعۀ  در  گرفت.  خواهد 
عده یی  چه گونه  می شود،  زده  فقه  و  شریعت 
هم چنان می توانند شنیع ترین عمل را انجام دهند 
و هم چنان قابل حرمت و احترام باشند؟ واقعۀ 
بغالن روی دیگِر سکۀ ابتذال در جامعه یی است 
ارزش محور  و  دین محور  به شدت  را  خود  که 
جامعه  این  در  که  این جاست  جالب  می داند. 
نوع لباس پوشیدن می تواند سروصدا و اعتراض 
دین  عالمان  در سکوت  بچه بازی  اما  برانگیزد، 
فلسفی  مسالۀ  آن  همین جا  می ماند.  مغفول 
می توانند  که  ناسازگار  امر  دو  می کند؛  سربلند 
ارزش های  دهند.  قرار  قبا  یک  زیر  را  خود 
جامعه متناسب به فهِم افرادِ آن قابل اندازه گیری 
ارزش های  با  تناقض  در  که  جامعه یی  است. 
بحراِن  دچار  بدون شک  می کند،  زنده گی  خود 
روشِن  نشانۀ  بغالن  واقعۀ  شد.  خواهد  هویت 
نوع زیستماِن اخالقی جامعه یی است که خود را 
اما هم چنان  می داند،  معنوی  ارزش های  پای بند 

اسیر فقر جنسی و بهره کشی جنسی است. 

2
خیابان  کنار  در  را  شیرخوار  دختری  غور  در 
کافی در رسانه های  اندازۀ  به  واقعه  این  یافتند. 
اجتماعی بازتاب یافت و تحلیل و ارزیابی های 
گوناگونی را برانگیخت. عده یی گفتند که دختر 
با  این چنین  که  است  شده  سبب  کودک  بودِن 
عده یی  اما  گیرد.  صورت  ظالمانه  برخورد  او 
دیگر، فقر موجود در غور را دلیل دور انداختِن 
این میان  در  هم  عده یی  ولی  دانسته اند.  کودک 
دلیِل چنین برخوردی را با یک کودک شیرخوار، 
در نامشروع بودِن او عنوان کرده اند. حاال واقعًا 
مشخص نیست که دلیل دور انداختِن یک کودک 
چه می توانسته باشد، اما به ظِن قوی باید همان 
این جا  باشد.  بوده  اصلی  دلیل  بودن،  نامشروع 
»چه گونه  می آورد؛  بر  سر  فلسفی  پرسشی  نیز 
می توان میان عاطفه و بی رحمی سازگاری ایجاد 
کرد؟«. والدین کودک به هر حال این احساس 
را داشته اند که کودک خود را دوست بدارند، اما 
در عین حال از او به دلیل فضای جامعه نفرت 
نیز داشته اند. نفرت و عشق چه گونه در جامعۀ 
به  که  مادر  می کنند؟  تکمیل  را  افغانستان خود 
صورت طبیعی عاطفۀ مادری را با تولد کودک 
توامان دارد، می تواند به قاتِل او نیز تبدیل شود. 
این جا نیز یک بارِ دیگر تناقض در وضعیت را 

می توان مشاهده کرد. 
۳

در  امریکا  خارجۀ  وزارت  تازۀ  گزارش  در 
وضعیت  از  جهان،  در  انسان  قاچاق  مورد 
شده  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  انسان  قاچاِق 
امریکا  خارجۀ  امور  وزارت  گزارش  در  است. 
که  افغانستانی  پسراِن  از  شماری  که  شده  گفته 
وارد  غیرقانونی  صورت  به  و  پول  پرداخت  با 
یونان شده اند، در این کشور به دست قاچاقچیاِن 
از  بسیاری  اخیر،  در سال های  افتاده  اند.  سکس 
به  و  ناامنی  از  فرار  برای  افغانستان  شهروندان 
امید یافتن شغلی مناسب، تالش کرده اند تا خود 
را از راه  های غیرقانونی به یونان و از آن جا به 
یکی از کشورهای مرفِه اروپایی برسانند. تعدادی 
تا  می پردازند  پول  واسطه  افراد  به  نیز  آن ها  از 
پاکستان،  ایران،  چون  کشورهایی  در  برای شان 
شمالی  امریکای  و  اروپایی  کشورهای  هند، 
وزارت  گزارش  یافته های  کنند.  پیدا  شغلی 
خارجۀ امریکا نشان می  دهد که شماری از این 
برای  افراد  این  از  مقصد  کشور  در  واسطه  ها 

مجبور  را  آن ها  یا  می کنند  استفاده  اجباری  کار 
خارجۀ  وزارت  گزارش  می  کنند.  تن فروشی  به 

امریکا هشداردهنده و تکان دهنده است. در این 
امروز  گزارش به معضلی اشاره شده که جهاِن 
استفاده  موضوع  است.  کرده  درگیر  به شدت  را 
هرچند  غیرمشروع،  اهداف  برای  انسان ها  از 
بهره گیری  نوع  ولی  نیست،  تازه یی  موضوع 
نیز  این جا  است.  تأسف انگیز  واقعًا  آن ها  از 
مرزهای  می شویم.  روبه رو  فلسفی  سوالی  با 
انسانیت کجاست؟ چرا برخی ها هم نوِع خود را 

به برده گی می گیرند؟ 
شده  جهانی  چنان  حاال  انسان،  قاچاق  معضل 
جغرافیایی  مرزهای  به  آن  کردِن  محدود  که 
می انجامد.  کردن صورت مسأله  مثله  به  خاص، 
این جاست که می بینیم به صورت خودکار وارد 
چرخۀ جهانی می شویم و آن بچه بازی در بغالن 

ربط می یابد به معضل فروش انسان! 
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احمد عمران

جـامـعۀ آشفـته 
و ارزش هــای مـطرود

 

و  روستاها  پی هِم  سقوط  و  شمال  در  ناامنی ها  افزایش 
بدخشان  اخیر  رویداد  به جز  ـ  طالبان  به دست  ولسوالی ها 
از بی مدیریتِی  بیشتر  ادعاهایی دربارۀ آن وجود دارد ـ  که 

مسووالِن سیاسی و نظامی ناشی شده است. 
بسیاری از آگاهان می گویند: اگر والی ها و فرماندهاِن پولیس 
و رؤسای امنیِت باکفایت در والیاِت شمال گماشته نشوند، 
قرارگاه های  محاصرۀ  و  راه ها  انسداد  ولسوالی ها،  سقوط 
وقت  از  قبل  شمال  جنِگ  پروژۀ  و  می یابد  ادامه  نظامی 

تکمیل می شود و بازی رنِگ جدید می گیرد. 
به گفتۀ این کارشناسان، اگر مرکِز سوق و ادارۀ واحد در 
کابل و در زون ها و والیات تشکیل نشود و صالحیت عام 
و تام به آن ها واگذار نگردد و قطعات خاص و عملیاتی و 
نظم عامه و بخشی از قوای هوایی تحِت امرشان قرار نگیرد، 

سقوط پوسته ها و مراکز نظامی بی وقفه ادامه می یابد. 
مسوولیِن  اگر  که  می کنند  پیش بینی  آگاهان  همچنان 
بی کفایت، سبک دوش و مجازات نشوند و پرسونل فعال، 
مکافات و تشویق نگردند؛ جنگ به دروازۀ شهرهای بزرگ 
می رسد. و نیز اگر در رهبری وزارت دفاع، داخله و امنیِت 
مرکز  در  امرشان  تحِت  قدمه های  و  نشود  بازنگری  ملی 
جدی گرفته نشوند، به زودی جنگ در هلمند، ارزگان، زابل، 
غزنی، فراه، بادغیس، کنر، نورستان، لوگر، وردک با شدت 
ناممکن  به دلیل  نظامی  قرارگاه های  برخی  و  می شود  آغاز 

شدِن اکمال، تخلیه خواهند شد. 
آگاهان می گویند که بی توجهِی دولت به نیروهای امنیتی و 
تلفاِت باالی آن ها، موجب فرار از خدمت و عدم مراجعۀ 
داوطلباِن جدید به مراکز جلب وجذب می گردد و این امر 
نگرانی  این  می انجامد.  حاکمیت  سقوط  به  خود  به  خود 
در حالی افزایش می یابد که مسووالن هنوز هم در خواب 
حدی  به  می برند،  به  سر  معنادار  سکوِت  یا  و  بی خبری  و 
که مردم به این گمان رسیده اند که یک استراتژی و بازِی 
نظام جریان  داخِل  در  ناامن کردِن شمال  به خاطر  هدفمند 

دارد. 
آن چه که در چند ماه اخیر در شمال کشور رخ می دهد، یک 
رویداد سادۀ امنیتی نیست، بلکه یک بازی کالن در سطِح 
افغانستان  کشورهای منطقه و جهان است که مردم بی پناهِ 
نخستین قربانیاِن آن را تشکیل می دهند. از این رو به سران 
اوضاع  که حساسیِت  می کنیم  پیشنهاد  ملی  دولت وحدِت 
امنیتی و خطر سقوط را درک کنند و به جای قرار گرفتِن 
منفعالنه در مسیر تطبیق پروژه های بیرونی، فعاالنه در کنارِ 
همت  کشور  از  ناامنی  گلیِم  برچیدِن  به  و  بایستند  مردم 
دیپلماسی،  و  دو جبهۀ جنگ  در  مهم  این  مسلمًا  گمارند. 
قابل تحقق است؛ جنِگ قاطعانه با تروریستان و دیپلماسی 
زدِن  دور  منظور  به  بین المللی  بزرِگ  بازیگراِن  با  فعاالنه 

پروژه های بیرونی برای ناامنی در شمال.
هرچند حضور جنرال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور 
مردم  دلگرمِی  مایۀ  می تواند  شمال  در  نبرد  میدان های  در 
به  زمانی  حضور  این  مسلمًا  اما  باشد،  امنیتی  نیروهای  و 
برای  منسجم  نظامِی  برنامۀ  یک  که  می رسد  الزم  بازدهِی 
سران  گردد.  تعقیب  و  تدوین  داعش  و  طالب  سرکوِب 
و هماهنگی  انسجام  این  دارند  ملی وظیفه  دولت وحدت 
در برابِر ناامنی های اخیر در شمال را از خود آغاز کنند و به 

تمامِ میدان های نبرد و دیپلماسی سرایت دهند.
مقدمۀ  افغانستان،  شمال  جنگ  که  می گویند  تحلیل گران 
پروژۀ کالِن انتقاِل جنگ به آسیای میانه است و در صورتی 
قربانِی  ندهد،  خرج  به  هوشیاری  افغانستان  حکومت  که 
از  می باید  ملی  وحدت  دولت  شد.  خواهد  پروژه  این 
به ساِن  اعتماد  قابِل  و  مردمی  چهره های  و  مسووالن  همۀ 
ناامنی ها  با  مقابله  به  که  دوستم  جنرال  و  نور  محمد  عطا 
شتافته اند، حمایت کند و این گونه، بسیج عمومی در برابر 
را در مسیِر درست  تا جنوب  از شمال  داعشیان  طالبان و 

هدایت و رهبری نماید.

ناامنی شمال و نیاز
 به اصالحاِت گسترده

بغالن روی دیگِر سکۀ ابتذال در 
جامعه یی است که خود را به شدت 
دین محور و ارزش محور می داند. 
جالب این جاست که در این جامعه 
نوع لباس پوشیدن می تواند 
سروصدا و اعتراض برانگیزد، اما 
بچه بازی در سکوت عالمان دین 
مغفول می ماند. همین جا آن مسالۀ 
فلسفی سربلند می کند؛ دو امر 
ناسازگار که می توانند خود را زیر 
یک قبا قرار دهند. ارزش های 
جامعه متناسب به فهِم افراِد آن 
قابل اندازه گیری است. جامعه یی 
که در تناقض با ارزش های خود 
زنده گی می کند، بدون شک دچار 
بحراِن هویت خواهد شد. واقعۀ 
بغالن نشانۀ روشِن نوع زیستماِن 
اخالقی جامعه یی است که خود را 
پای بند ارزش های معنوی می داند، 
اما هم چنان اسیر فقر جنسی و 
بهره کشی جنسی است
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عبدالغفور دستیار، معاون والی سرپل تایید کرده که نیروهای 
دولتی کنترل ولسوالی کوهستانات این والیت را از دست داده 

و نیروهای گروه طالبان آنرا تصرف کرده اند.
او افزوده که شب گذشته افراد گروه طالبان وارد این ولسوالی 

شدند.
کافی  نیروی  نبود  را  ولسوالی  این  سقوط  دلیل  دستیار  آقای 

امنیتی در این ولسوالی خوانده  است.
به گفته او، نیروهای دولتی اکنون در حال برنامه ریزی برای 

پس گرفتن مجدد این ولسوالی هستند.
روزگذشته امان الدین امان، مسوول مطبوعاتی فرماندهی پلیس 
والیت سرپل تایید کرد که یک فرمانده و هفت سرباز پلیس 

محلی در این ولسوالی به گروه طالبان پیوسته اند.
او به بی بی سی گفت که این فرمانده و افرادش که در روستای 
قلعه شهر ولسوالی کوهستانات والیت سرپل مستقر بودند، از 
گذشته با طالبان ارتباط داشته اند. نفرات طالبان با کمک افراد 

وارد این روستا شدند.
محلی  پلیس  نیروهای  از  دیگر  شماری  که  گفته  امان  آقای 
مستقر در این محل بعد از ورود نیروهای گروه طالبان از این 
روستا عقب نشینی کرده و اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی 

افغان و افراد طالبان در منطقه ادامه دارد.
او تاکید کرده که نیروهای کمکی به این ولسوالی اعزام شده اند 

تا آن را از مخالفان دولت پاکسازی کنند.
والیت های شمالی افغانستان و بخصوص والیت های سرپل و 

فاریاب، در ماه های اخیر شاهد خشونت  زیاد بوده  اند.

باشنده گان فقیر و میراث های جهانی یونسکو
خاکی  صخره های  در  انسان  ساخت  مغاره  صدها 
سال  در  که  بامیان  بودای  تندیس های  کنار  رنگ 
انفجار داده شدند، کلبه  2۰۰۱ توسط گروه طالبان 
برای  دیگری  جای  که  است  بامیان  فقرزده  مردم 

زندگی و پولی برای ساختن خانه ندارند.
مغاره های باستانی در درۀ بامیان در مرکز افغانستان 
که اصاًل توسط راهبان بودایی برای عبادت و تعمق 
پناهگاه  به  تبدیل  می شدند،  استفاده  )مدیتیشن( 
فامیل های بی خانه و بی جایداد شده اند که توانایی 

ساخت خانه را ندارند.
باشندگان آن ها بدون دسترسی به آب و برق، مجبور 
شده اند که در این مغاره های تاریک، نم ناک، کهنه و 

پوپنک زده، شب و روز خود را سپری کنند.
حاجی حسین که سه سال است در مغاره یی بر سر 
یک صخره همراه با خانم و سه فرزند خود زندگی 
می کند، شکایت می کند: »این جای خوبی نیست و 

هیچ زمانی جای خوبی برای زندگی نبوده است.«
حاجی حسین که یک کارگر است، در مغاره یی در 
چند صد متری خالیگاه بودای بامیان به فرانس پرس 
گفت: »باال شدن و پایین شدن از اینجا بسیار سخت 
است. و مشکل بزرگ آب است. ما باید آب را به 

پشت خود اینجا باال کنیم.«
صدها خانوادۀ دیگر مانند فامیل حاجی حسین در 
این مغاره ها زندگی می کنند، محله یی نادر که عمدتًا 
از خشونت های جنگی در دیگر مناطق افغانستان در 

سال های اخیر در امان بوده است.
را  بامیان  طالبان  که  زمانی   ۱۹۹۰ دهه  اواخر  در 
تصرف کردند، برخی از مردم این والیت خانه های 
طالبان  افراطی  گروه  زیرا  دادند.  دست  از  را  خود 
اکثراً  که  را  والیت  این  مردم  از  برخی  خانه های 
کشیدند.  آتش  به  هستند،  مذهب  شیعه  هزاره های 
پس از آن این مردم مجبور شدند که به مغاره های 

نزدیک تندیس های بودا پناه ببرند.
حمله  اثر  در  طالبان  رژیم  سقوط  از  بعد  سال  دو 

ساحه  امریکا،  متحده  ایاالت  رهبری  زیر  نظامی 
جهانی  میراث های  لیست  شامل  بودا  تندیس های 

یونسکو گردید.
این  باشنده  گان  علیه  افغانستان  پی آن حکومت  در 
مغاره ها اقدام کرد و بسیاری آن ها را بیرون کرده و 
در پناهگاه های موقتی در دیگر جاهای شهر بامیان 

اسکان داد.
اقامت  که  اندازه  هر  به  می گویند  محلی  مقام های 
مردم در این مغاره ها طوالنی شود، به همان اندازه 
آسیب هایی به این میراث های فرهنگی می رسد، زیرا 
دروازه  و  کلکین  مغاره ها  این  در  خانواده ها  برخی 

نصب کرده و موقتًا آن را توسعه می دهند.
والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  دادرس،  کبیر 
بامیان گفت: »اگر مردم آنجا زندگی کنند، مغاره ها و 
نقش و نماهای باستانی آن ها را تخریب می کنند، و 

ما باید این مغاره ها را نجات بدهیم.«

بیرون  اخیر  سال های  در  مغاره ها  این  از  خانواده 
رانده شده اند، اما هنوز بسیاری خانواده ها در آنجا 

زندگی می کنند.
بامیان که زمانی ایستگاه کاروان افسانه یی راه ابریشم 
فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  جاری  سال  در  بود، 
معرفی شد  آسیا  منطقه یی جنوب  انجمن همکاری 
و امیدواری هایی را ایجاد کرد که این منطقه دوباره 

جایگاه خود را در نقشه جهانی توریسم باز یابد.
حکومت افغانستان در تالش احیای صنعت توریسم 
بعد از ده ها سال جنگ به شمول حاکمیت طالبان از 
تندیس های  تا 2۰۰۱ میالدی است که  سال ۱۹۹۶ 
این  طالبان  گروه  کرد.  تخریب  را  بامیان  بودای 
تندیس ها را مخالف اسالم قلم داد کرده و انفجار داد، 
عملی که در سطح جهانی تحت عنوان »تروریسم 

فرهنگی« محکوم گردید.
 

سقوط ولسوالی کوهستانات 
سرپل به دست طالبان

انفجار بالون گاز پنج عضو 
یک خانواده را کشت

نگرانی امریکا از   قاچاق انسان در افغانستان

کودکان و نوجوانان قربانیان اصلی هستند
سیالب های تند مردم پروان را 

زیان مند ساخت

مورد  در  را  گزارشی  امریکا  خارجه  وزارت 
جهان  سطح  در  انسان  قاچاق  عوامل  و  وضعیت 
منتشر کرده است. در این گزارش در مورد قاچاق 
انسان، سو استفاده از کودکان و نوجوانان افغانستان 

نیز پرداخته شده است.
رتبه بندی  در  افغانستان  است:  آمده  گزارش  در 
قاچاق انسان، در جایگاه دوم قرار دارد و بیشترین 
و  کودکان  افغانستان  در  انسان  قاچاق  قربانیان 

نوجوانان هستند.
نوجوانان  و  کودکان  مورد  در  گزارش  این  در 
افغانستانی که از راه قاچاق به اروپا می روند آمده، 
نوجوانان  و  کودکان  از  مالحظه یی  قابل  تعداد 
اند در  رفته  قاچاق  راه  از  یونان  به  افغانستانی که 

دام قاچاق چیان سکس قرار گرفته اند.
افغانستان  خصوص  در  گزارش  این  در  همچنین 
در  افغانستان  و دختران  کودکان  است:  گفته شده 
درخانه های  فقر  خاطر  به  پاکستان  و  هند  ایران، 
صورت  جنسی  بهرۀ   آنها  از  و  می کنند  کار  مردم 

می گیرد.
در این گزارش آمده است، افغانستان به عنوان مبدا 
قاچاق  بازار  و  شده  تبدیل  انسان  قاچاق  مسیر  و 
انسان در داخل افغانستان گرم تر است؛ قاچاق بران 

افراد را از این کشور به خارج انتقال می دهند.
بخش نگران کنندۀ این گزارش این است که افرادی 
از  خارج  در  جوانان  برای  کار  یافتن  بهانه یی  به 
اروپایی وعده  افغانستان در کشورهای همسایه و 
مقصد  کشور  در  را  آنها  آن که  از  بعد  و  می دهند 

اقتصادی  استفادۀ  بیگار  عنوان  به  آنها  از  بردند 
می کنند.

ایاالت متحده در  این گزارش وزارت خارجه  در 
عنوان  به  بازی«  »بچه  پدیده  به  افغانستان،  مورد 
شده  برده  نام  کودکان  از  استفاده  سوء  از  الگویی 
است و بیان شده، بعضی از خانواده های افغانستانی 
پسران شان را در بدل پول در اختیار دیگران قرار 
بی ریش«  »بچه  عنوان  تحت  آنها  از  و  می دهند 
استفاده می شوند و نیز در این گزارش گفته شده 
این  کننده گان  مصرف  و  مخدر  مواد  قاچاق چیان 
نیز در بدل قرض های شان فرزندان شان را  مواد 

می فروشند.
در گزارش در مورد اقدام دولت افغانستان در امر 
مبارزه با قاچاق انسان و سوء استفاده از انسان گفته 
است که دولت افغانستان در برابر این پدیده مقابله 
آمد  ناکار  سیستم  دلیل  به  مقابله  این  اما  می کند. 
قضایی و نبود سیستم کار آمد شناسایی عامالن و 

بهره کشی انسان، کافی نیست.
باوجود نگرانی که در این گزارش یاد شده امسال 
به دلیل بیکاری و نابسامانی های اجتماعی گرایش 
به مسافرت از راه قاجاق در میان، نوجوانان و حتا 
در  را  خویش  دانشگاهی  تحصیالت  که  جوانانی 
افغانستان تمام کرده اند و شغلی را نیافته اند، بیشتر 
از  فرار  برای   بدلیل،  راه  عنوان  به  و  است  شده 
جنگ، فقر و بیکاری مبدل شده است. این درحالی 
است که دولت در زمینه یی مبارزه با بیکاری هیچ 
اقدام نمی کند و کدام برنامه یی را طرح نکرده است.

عباداهلل رازین، سخنگوی فرمانده امنیه کابل می گوید، این بالون گاز 
در داخل یک خانه در منطقه کمپنی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی 
خانواده  یک  اعضای  که  تن  پنج  دستکم  و  شده  منفجر  کابل  شهر 

بودند، کشته شدند.
آقای رازین گفت که این حادثه شام  دوشنبه ُرخ داد و پس از انفجار 

خانه آتش گرفته، هنوز علت این رویداد مشخص نشده است.
او تایید کرد که کشته شدگان یک زن و چهار کودک هستند، گفته 
می شود، انفجار در خانه انجنیر محمود سعید از فعاالن جامعه مدنی 

رخ داه است.
ظاهراً در هنگام انفجار آقای سعید در محل کارش در والیت ارزگان 

بوده است.
اجساد قربانیان دیروز برای خاکسپاری به والیت میدان وردک، زادگاه 

اقای سعید منتقل شده اند.
گفته  می گیرد،  قربانی  افغانستان  در  هرازگاهی  گاز  بالون  انفجار 
کیفیت  بی  مایع  گاز  و  بالون ها  این  کیفیت  بودن  پایین  که  می شود 

سبب این حوادث می شود.
حدود چهار سال پیش براثر انفجار بالون گاز در مرکز فروش ادویه 

در کابل، سه تن کشته و بیست و هشت نفر دیگر زخمی شدند.
در این اواخر، چندین موتر نیز که منبع مصرف آن ها گاز مایع بود 
به دالیل فنی و پایین بودن بالون و گاز مصرفی منفجر شد و آتش 

گرفتند.

بر اثر سرازیر شدن سیالب، باشنده گان سه ولسوالی در والیت 
پروان متضرر شدند.

والیت  طبیعی  حواث  با  مبارزه  آماده گی  ریاست  مسووالن 
دیروز،  سیالهای  شدن  سرازیر  اثر  بر  می گویند،  پروان 
والیت  جبل السراج  و  سیاه گرد  سالنگ،  ولسوالی  باشنده گان 

پروان متضرر شده اند.
با حوادث طبیعی  مبارزه  آماده گی  محمدامین حیدری رییس 
بجه  ده  ساعت  گفت:  جمهور  خبرگزاری  به  پروان  والیت 
باران های  پروان  والیت  مناطق  از  برخی  در  )دیروز(  امروز 
و  ولنگ  دره سالخان،  کوکالمی،  منطقه  در  که  شد  شدیدی 
و  قمچاق  منطقه  در  آمده،  سیالب  سالنگ  ولسوالی  اورتی 
فندقستان ولسوالی سیاه گرد، و در منطقه کلکار ولسوالی جبل 

السراج سیالب آمده و مردم متضرر شده اند«.
به گفتۀ آقای حیدری، در منطقه قمچاق و فندقستان ولسوالی 
سیاه گرد بیش از ۵۰۰ جریب زمین تخریب شده، ده سربند 
کیلومتر  یک  طول  به  رو  موتر  جادۀ  دو  شده،  تخریب  آب 
کلکار  منطقۀ  در  پیاده رو  پُل  یک  هم چنان  و  شده  تخریب 
ولسوالی جبل السراج تخریب شده که بیش از صد خانواده از 

آن استفاده می کردند«.
او می گوید: بررسی های خود را در مناطق نامبرده آغاز کرده ایم 
تا شمار متضررین معلوم شود؛ برای شان کمک های خود را که 

شامل کمپل، ترپال و مواد خوراکی است، می رسانیم.
عبدالظاهر سالنگی باشندۀ دره اورتی سالنگ و عضو شورای 
والیتی پروان می گوید، مردم بیشتر از آنچه که مسوالن دولتی 
می گویند متضرر شده اند؛ تا هنوز سیالب در منطقه فروکش 

نکرده و بررسی ها تکمیل نشده است.
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بخشبیستوهفتـم
بخش پنجـم

عبدالحفیظ منصور
از  باید  قباًل  شود،  مرکز  آن  وارد  غذایی  اکماالت  غرض  به  وسایطی  هرگاه  ۶ـ 

مجاهدین اجازت حاصل گردد.
7ـ ماین های کاشت شده در مناطق مسکونی توسط روس ها خنثا می گردد.

۸ـ در خارج پنجشیر، مجاهدین و روس ها هر دو آزادی دارند اهداف خود را 
تعقیب کنند.

زور  به  که  کسانی  و  شوند  یکدیگر  تسلیم  می توانند  داوطلبانه  طرفین  افراد  ۹ـ 
دستگیر می گردند، دوباره مسترد می شوند.

۱۰ـ ساحۀ آتش بس شامل پنجشیر، شتل و قسمتی از اندراب، سنجن، بولغین و 
گلبهار باال می شود.

۱۱ـ ولسوالی  که به طور نام نهاد در اعنابه مستقر می شود، به موافقۀ آمریت پنجشیر 
تعیین می گردد. وی به جز این که تسهیالتی را برای اهالی در رابطه به ترددشان 
به پنجشیر و کابل فراهم کند، دیگر دخالتی در امور مردمی نمی تواند داشته باشد. 
بر اساس این معاهده، بیشتر قوای شوروی و رژیم کابل از پنجشیر خارج شدند 
ـ ۱2  اعنابه  داخلی در  قوای شوروی و یک کندک سربازان  فقط یک کندک  و 

کیلومتری داخل پنجشیر ـ باقی ماندند.)۱(
این گارنیزیون با مردم محل تماسی نداشت و در یک ساحۀ غیرمسکونی که به دور 

آن سیم خاردار کشیده شده بود، جابه جا بود.
قطارهای اکماالتی شوروی در دهانۀ پنجشیر از جانب مجاهدین با دقت بازرسی 

می شدند و سپس به مرکزشان در اعنابه می رفتند.
منطقۀ استراتژیک سالنگ که یک کوه با پنجشیر فاصله دارد، برخالف پافشاری 
زیاد روس ها، یک منطقۀ جنگی باقی ماند که پیوسته گروپ های مجاهدین پنجشیر 
انجام می دادند و روس ها در  حمالت شان را در طول دوران آتش بس در آن جا 
آید، عبور و مرور مجاهدین را  از دست شان  این که کم ترین چیزی  اعنابه بدون 

نظاره می کردند.
حاکم نام نهاد پنجشیر از جانب مجاهدین »جگرن داوود« که در مسألۀ آتش بس 

میانجی بود، تعیین گردید که اصاًل در امور مردم دخالتی نداشت.
آتش بس زمینۀ خوبی برای تعدادی از افراد مسلمان که به زور به خدمت عسکری 
جلب شده بودند، به دست داد تا در برابر چشمان روس ها و افسران کمونیست 
داخلی به مجاهدین بپیوندند، که پیوستند. در همین فرصت یک سرباز شوروی که 
مجاهدین او را به نام »عبداهلل« یاد می کنند، به مجاهدین تسلیم شد، که تا اکنون 

موجود است.
خنثاسازی  به  تا  بودند  مکلف  روس ها  آتش بس،  معاهدۀ  طبق  این که  جالب تر 
ماین های مزروع شان بپردازند، که در جریان این معامله، چند سرباز روسی بر اثر 

انفجار ماین در منطقۀ رخه به هالکت رسیدند.
تمدید  از سوی جانبین  ماه دیگر  به مدت شش  ماه، آتش بس  از طی شش  بعد 
گردید و جمعًا به مدت یک سال به طول انجامید. و در آخرین روزهای آتش بس 
در اوایل سال ۱۳۶۳، میان مجاهدین و روس ها موافقت نامۀ مهم دیگری به امضا 
رسید. اما دو روز بعدتر از امضای معاهدۀ مذکور، هیأت روسی طی پیامی از کابل، 
معاهدۀ مذکور را رد نمود و خواستار تجدید نظر بر آن شد، که صورت پذیرفت.

اختالف میان رهبران شوروی
میان رهبران سیاسی و افسران شوروی در باب آتش بس پنجشیر اختالف وجود 
داشت که همواره بیشتر می شد. این آتش بس با موافقت »اندروپوف« زمامدار وقت 
شوروی و با شرکت نمایندۀ خاص وی )اناتولی( در مذاکرات، صورت پذیرفت، 
در حالی که طرفداران برژنف با این پیشامد به شدت مخالفت داشتند. دو جناح 
رقیب از هر حادثۀ مثبت یا منفی که در پنجشیر و ماحول آن اتفاق می افتاد، برای 

اقناع جانب مقابل شان استفاده می بردند.
جناح »اندره پوف« آتش بس پنجشیر را گامی مفید به خاطر جلوگیری از تلفات 
در  که  اما گروپ دومی  دره می پنداشتند؛  آن  در  قوای روس  بیشتر  و خسارات 
رأس شان »چرنینکو« قرار داشت، خواهان شدت عمل بیشتر در برابر مجاهدین 
بودند و آتش بس روس با مجاهدین پنجشیر را، سند شکست و شرمسارِی خویش 

می شمردند.

کـارنامـۀ
مســعود

مادی گرایی  برگسون،  با  هم رأی  اقبال 
که  بوده  آن  بر  و  کرده  را طرد  مکانیستی 
در  که  ازلی  نقشۀ  یک  طبق  بر  زنده گی 
ذهن و اندیشۀ جهانی بوده است، نیست. 
او نیز با عقیدۀ تقدیر و سرنوشت در نزد 
بر  عالم  حوادث  جزییات  که  مسلمانان 
از پیش طرح شده واقع  طبق نقشۀ معین 

می شود، مخالف است. 
از دیگر نکاتی که در این زمینه قابل ذکر 
ماده  جهان  این  ریشۀ  اقبال،  این که  است 
را در امر مقدس و روحانی می جوید. به 
روحانی،  امر  آن  وجود  بدون  که  طوری 
نخواهد  واقعیت  و  حقیقت  مادی،  امور 
قرآن  گفتۀ  به  نهایی  »حقیقت  داشت. 
فعالیت  به  آن  حیات  و  است.  روحانی 
عمل  فرصت  روح  دارد.  بسته گی  دنیایی 
دنیایی است،  را در آن چه طبیعی و  خود 
پیدا می کند. بنابراین هر چه دنیایی است، 
بزرگ ترین  است.  مقدس  ریشۀ وجود  از 
خدمتی که فکر جدید به اسالم و در واقع 
دربارۀ  آن  نقادی  کرده،  دین ها  همۀ  به 
از  می نامیم.  ماده  را  آن  که  است  چیزی 
شده  مکشوف  مطلب  این  نقادی،  همین 
است که آن چه تنها مادی است، تا ریشۀ 
آن در روحانی کشف نشده باشد، حقیقت 
و جوهری ندارد. سراسر این مادۀ پهناور 
است.  روح  تظاهِر  و  تجلی  برای  میدانی 
پیغمبر  چنان که  است.  مقدس  چیز  همه 
زمین  سراسر  است:  فرموده  )ص(  اسالم 

مسجد است«.2۶ 
اساس  بر  اقبال  که  آرایی  از  دیگر  یکی 
طبیعت  به  نسبت  خویش  قرآنِی  نگرش 
مسلمان  دانشمندان  که  دیدگاه هایی  و 
دارند،  ابراز  نگرش  آن  پرتو  در  توانستند 
نظریه هایی  سرمنشای  قرآن  که  است  این 
همچون تکامل و اصل و منشای انسان و 
جهان است. او معتقد است آیاتی هم چون 
 ۶2 آیات  و  مریم  سورۀ   ۶7 و   ۶۸ آیات 
ـ ۶۰ سورۀ واقعه چشم انداز و افق ذهنی 

مسلمانان را به روی چنان نظریاتی گشوده 
است. برای مثال جاحظ )وفات 2۵۵ هـ( 
نخستین کسی است که به تغییری که در 
کلی  به طور  یا  مهاجرت  اثر  بر  حیوانات 
اشاره  می شود،  حاصل  زنده گی،  محیط 
)متوفی  مسکویه  ابن  و[   [ است...  کرده 
است  مسلمان  متفکر  نخستین  هـ(   ۴2۱

که نظریۀ روشن و از بسیار 
منشای  و  اصل  دربارۀ  جدیدی  جهات 
انسان آورده است. و یا نگرش جالل الدین 
تکاملی  را  فناناپذیری  منشای  »که  مولوی 
زیست شناختی می شمرد و مانند بعضی از 
فالسفۀ اسالمی بر آن نبود که بحث در این 
امر محتاج بر مبانی فلسفی محض است، 
سازگار  اسالم  روح  با  و  طبیعی  بسیار 

می باشد«.27 
که  می آورد  را  مطلب  همین  پایان  در  و 
به یک ]جالل الدین[  امروز محتاج  جهان 
رومی است که امید را در مردمان برانگیزد 
و آتش شوق را برای زنده گی تیزتر کند. 

 2۸

خدا از دیدگاه اقبال الهوری 
خالق  طبیعتی  را  عالم  الهوری،  اقبال 
است؛  حاکم  آن  بر  اراده یی  که  می داند 
و  پویا  چهره یی  واقعیت  از  که  اراده یی 
متحول و در شکوفایی دایم ساخته است. 
از این رو چنین جهانی »در فضایی نامحدود 
خدا،  ذات  نیست.  خدا  ذات  از  بیرون  و 
ابداع آفرینش جاوید است. جهان در برابر 
خدا به معنی موجود علی حده نیست. زمان 
و مکان و ماده، تعابیری هستند که اندیشه 
از خالقیت خداوند دارد«.2۹ به نظر اقبال، 
خدا آن من یا خود نهایی است که نقطۀ 
عالم می باشد. وی در  مرکزی و محوری 
این باره می گوید »نظری عمیق تر به تجربۀ 
خود آگاهانه، نشان می دهد که در زیر دوام 
تسلسلی ظاهری، یک دوام حقیقی وجود 
دارد، من نهایی در دوام محض وجود دارد 
که در آن دیگر تغییر صورت توالی اوضاع 
متغیر را ندارد و خصوصیت حقیقِی خود 
را هم چون آفرینشی پیوسته نشان می دهد 
)سورۀ  ندارد«۳۰  راه  آن  در  که خسته گی 

ق/۳7( 
میان  به  سخن  آن  از  اقبال  که  خدایی 
و  آفرینش  در  که  است  خدایی  می آورد، 
خلق دایم است و منظور از خلق دایم نیز، 
تغییر و تحوالتی است که در گذر زمان از 
طبیعت چهره یی متحول تصویر می نماید. 
مِن  آن  نزد وی،  در  دیگر، خدا  به سخن 
نهایی است که پیوسته در خلق و آفرینش 
او، خدای  نظر  نهایی مورد  اما من  است. 
نهایی  من  نیست.  پیشین  یکتاپرستان 
خدای آسمان ها نیست. خدای اقبال همۀ 
متناهی،  من های  می شود.  شامل  را  عالم 
می یابند.  او  در  فقط  را  خویش  هستِی 
»زنده گی و حرکت مان مثل مروارید است 
الهی  متواتر حیات  با ریزش  و هستی مان 

شکل می گیرد«.۳۱ 

نتیجه گیری 
اقبال  دیدگاه  به  توجه  با  دید  باید  حال 
الهوری در باب دین، خدا، جهان طبیعت، 
رابطه یی  چه  جدید،  علوم  و  اسالم  دین 

می تواند میان علم و دین برقرار باشد؟ 
دیدگاه های  با  اقبال  نظر  در  اول:  نکتۀ 
جدی  طور  به  که  جدید  فیزیک دانان 
و  )ماشین وار(  مکانیستی  نگرش  نقد 
پیش  در  را  )مادی گرایانه(  ماتریالیستی 
تصور  چنان  طبیعت  عالم  گرفته اند، 
می شود که نه حاصل ماده و عنصر بدون 
حاصل  برعکس  بلکه  شعور،  و  آگاهی 
این جا  است.  الهی  و  روحانی  وجودی 
است که دین می تواند با تبیین این وجود 
روحانی و الهی به عنوان منشای جهان، به 

علم یاری رسانده و مکمِل آن باشد. 

تعامل 
علم

 و دین
 از 

دیدگاه 
اقبال 
الهوری

رستم شاه محمدی
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نويسنده: راشد غّنوشی

برگردان: مهران موّحد بخش نخست
تا هنوز هم در گوشه و کنار جهان اسالم، برخی گروه های 
تلقی  کفری  پدیده یی  را  دموکراسی  که  هستند  اسالم گرا 
می کنند و شب و روز در ستیز و دشمنی با »آزادی« سخن 
می گویند، با این استدالل که »در اسالم آزادی نیست« بلکه 
آزادی باید با احکام شریعت اسالمی مقید شود. این گروه ها 
هم  روِی  در  رو  را  آزادی  و  اسالم  می خواهند  بدین گونه 

قرار دهند.
شالق های  ما  ملت های  اکنون  هم  که  است  حالی  در  این 
حاکمیت  از  و  می کنند  احساس  خود  گردۀ  بر  را  استبداد 
آزادی های  وجود  از  نه  هستند،  عذاب  و  رنج  در  مستبدان 
بارز  شخصیت های  از  که  قرضاوی  یوسف  دکتر  گسترده. 
می شود،  محسوب  اسالمی«  »میانه روی  جنبش  برجستۀ  و 
اسالمی  جامعه های  اصلی  مشکل  که  نکته  این  به  توجه  با 
ریشه در استبداد دارد، اصل آزادی را مقدم بر اجرای احکام 
الدوله  »فقه  اسم  به  خود  کتاب  در  وی  می داند.  شریعت 
اسالم« می نویسد: »طرف داران  در  فقه سیاسی  االسالم/  فی 
نهضت اسالمی در عصر حاضر باید به این نکته توجه کنند 
باید در آن حضور پیدا کنند، جنگ  که نخستین جنگی که 
اسالم  مدافعان  بر همۀ  است.  آزادی  آوردن  به دست  برای 
واجب است که همه با هم برای تبلیغ به نفع آزادی و دفاع 
از آن در یک صف بایستند، چرا که آزادی ارزشی است که 
نمی توان چیز دیگری را با آن جایگزین کرد و چاره یی جز 

پذیرش آن نداریم«.
که  شود  متذکر  قرضاوی  به  کسی  که  ندارد  وجود  نیازی 
می دهد  تشکیل  را  اسالم  اساسی  مقاصد  از  یکی  آزادی 
قرضاوی  ولی  می داند،  را  مسأله  این  به خوبی  وی  که  چرا 
به  را منسوب  با مردمی که خود  باال  می خواهد در سخنان 
آن ها  برای  که  بزند  حرف  طوری  می دانند  اسالمی  جنبش 
عبارت  افراد، شریعت  این  نظر  از  که  باشد، چرا  فهم  قابل 
است از چند تا حکمی که متضمن مجازات است و آزادی ها 
این  نیازمند  سخت  ما  حساب،  این  با  می سازد.  محدود  را 
هستیم که فرهنگ آزادی را ریشه دارتر بسازیم و به گسترش 

آن همت گماریم.

دموکراسی و گروه های اسالم گرا
رویکرد عمومی در حرکت اسالمی به سرعت در حال فهم 
و پذیرش دموکراسی است. بخش بزرگی از جریان حرکت 
اسالمی مشتاق است که از شیوه ها و راه کارهای دموکراتیک 
این که  شرط  به  کند  استفاده  خود  اهداِف  به  رسیدن  برای 
بدهد.  برایش  را  فرصت  و  اجازه  کم ترین  حاکم،  استبداد 
تجربیات  بگیرد،  شکل  روند  این  شده  باعث  آن چه  شاید 
تلخی است که حرکت های اسالمی از ستم ها و قساوت های 
استبداد از سر گذرانده اند. این امر به نوبۀ خود منجر به این 
شده که در میان حرکت های اسالمی، »پراکتیک« از »تیوری« 
سبقت جوید، چه این که معموالً مباحث نظری برای پخته تر 

شدن و نُضج یافتن به زمان بیشتری نیاز دارد.
امروزه  ما،  اصلی  مشکل  که  کنم  یادآوری  باید  هم  را  این 
این نیست که چه گونه حرکت های اسالمی را برای پذیرش 
این  اساسی  مشکل  بلکه  کنیم.  اقناع  دموکراتیک  گفتمان 
بسازیم  قانع  را  دیکتاتور  زمامدار  بتوانیم  چه طور  که  است 
که کثرت گرایی را بپذیرد که بدون شک کاری ست سخت 
میان  در  جایگاهی  و  پایگاه  که  ما  نظامی  حاکمان  دشوار. 
این  بارها  تردیدی  و  رودربایستی  هیچ  بدون  ندارند،  مردم 
نکته را تکرار می کنند که سازمان های اسالمی را به رسمیت 
نمی شناسند. در حالی که این سازمان ها از حمایت گستردۀ 
زاده  دیکتاتوران  این  آن که  از  پیش  و  برخوردارند  مردمی 
و  نفوذ  دارای  مردم  میان  در  شده  یاد  سازمان های  شوند، 

جایگاه بوده اند.
چیز  استبداد  منطِق  جز  را،  خودکامه  زمامداران  کار  این 
دیگری نمی تواند توجیه کند. بر طبق منطق استبداد، دولت 
و جامعه ملک طلِق زمام داران اند و زمام داران می توانند هر 

طوری که دل شان خواست، با دولت و جامعه رفتار کنند.
از یک طرف، نظام های حاکم و قدرت های بین المللی یی که 
استقرار  برای  مانعی جدی  می شتابند،  نظام ها  این  کمِک  به 
ایجاد  اسالمی  و  در کشورهای عربی  دموکراتیک  نظام های 
می کنند و نمی گذارند مردم به آرزوی دیریِن خود که همانا 
آزادی است، دست یابند )البته در خارج از سرزمین های ما 
نظام های دموکراتیک روز به روز در حال افزایش و گسترش 
جنبش های  میان  در  طیف هایی  اما  دیگر،  سوی  از   است(. 
میانه رو در جهان اسالم )در این جا تنها از جنبش های میانه رِو 
اسالمی سخن می زنیم و فعاًل به جنبش های تندرو اسالمی، 
به  نسبت  تردید  و  با شک  که  پیدا می شوند  نداریم(  کاری 
هنوز  و  می کنند  نگاه  دموکراسی  و  آزادی  مباحثی همچون 
را  پروژه های اسالمی خود  نگرفته اند که سرنوشت  تصمیم 
به اراده و اختیار مردم گره بزنند و تصمیم و رأی مردم را 
داور نهایی بشمارند و خاستگاه قدرت و مشروعیت را مردم 
بدانند و آن ها را افرادی ناقص العمل و سبک مایه تصور نکنند 
و خود را قیِم آن ها نشمارند و از این که سرنوشت دعوت 

اسالمی به دست مردم بیفتد، در هراس نباشند.
»حقوق شهروندی« و گروه های میانه رِو اسالمی:

اصل شهروندی اقتضا می کند که شهروندان بدون توجه به 
آیین و جنس و مذهب، در حقوق و وظایف با هم مساوی 
در  طیف هایی  کند.  رفتار  مساویانه  آن ها  با  قانون  و  باشند 
گروه های  به  برسد  چه  ـ  میانه رو  اسالمی  گروه های  میان 
تا هنوز هم نمی خواهند به وجود احزاب  تندرو اسالمی ـ 
در  آن که  با  کنند.  اعتراف  اسالمی  دولت  سایۀ  در  سکوالر 
به  »کثرت گرایی«  اصل  اخوان المسلمین،  جنبش  اساس نامۀ 
با  ولی  گرفته،  قرار  پذیرش  مورد  و  شده  شناخته  رسمیت 
آن هم در اساس نامۀ مزبور، راجع به احزاب سکوالر سخنی 
به میان نیامده است. این در حالی است که میراث فرهنگی 
مسلمانان، سرشار است از نمونه های بارزی از کثرت گرایی 
دینی و مذهبی و در این زمینه هیچ میراث فرهنگِی دیگری 

نمی تواند با آن رقابت کند. 
اگر به تاریخ صدر اسالم مراجعه کنیم، متوجه می شویم که 
برای  مسلمانان  تالش  از  روشنی ست  نمونۀ  مدینه«  »قانون 
»قانون  شهروندی.  اصل  پایۀ  بر  خود  دولت  بنیان گذاری 
تصریح  و  شده  قایل  تفاوت  شهروندی  و  دین  بین  مدینه« 
ملحق  آن ها  به  که  کسانی  و  انصار  و  »مهاجران  که  کرده 
شده اند، امتی جز دیگران هستند« که همانا امت عقیده است. 
همچنان یهودیان با همۀ قبایل آن ها را امتی جداگانه شمرده 
را جمع کرده و  یهودیان  و  عقیده(. سپس مسلمانان  )امت 
همۀ آن ها را به عنوان یک امت محسوب کرده است)امت 
سیاست(، یعنی همۀ آن ها در شهروندی شریک هستند. البته 
این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم که نمونۀ تاریخی 
دولت اسالمی که اساس مشروعیت آن را »کشورگشایی و 
خارجی  وجود  دیگر  حاال  می داد،  تشکیل  نظامی«  پیروزی 
اساس  بر  که  گرفته  ملی  دولت های  را  آن  جای  و  ندارد 

مساوات افراد در شهروندی شکل گرفته است. 
از  اسالم  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  نیرومندی  دلیل  هیچ 
آن  است  واقعیت  می هراسد.  آزادی  از  و  کثرت گرایی 
بابت  از  وارد شده،  مسلمانان  و  اسالم  بر  که  بالیی  هر  که 
خطر  است.  بوده  عمومی  آزادی های  و  کثرت گرایی  نبودن 
چیز  دو  بترسیم،  اسالم  به  آن  بابت  از  باید  که  حقیقی یی 
و  اسالم،  هواخواهاِن  خشک مغزِی  و  جمود  یکی  است: 
که  آزادی  از  نباید  زمام داران.  استبداد  و  خودکامی  دیگری 
مشتمل بر خیر و برکت است و یکی از مقاصد بزرگ آیین 

نباشد،  آزادی  اگر  به دل راه دهیم.  اسالمی است، دلهره یی 
انسانیِت انسان منتفی می شود و دین خدا با جدی ترین خطر 

روبه رو می گردد.
این است که چه گونه گروه های اسالمی  نکتۀ جالب توجه 
بیشترینه  که   - حاکم  احزاب  از  که  می دهند  حق  خود  به 
سکوالر هستند - بخواهند که آن ها را به رسمیت بشناسند، 
به رسمیت شناختِن گروه های  آمادۀ  در حالی که خودشان 

دیگر نیستند؟
قضاوت این گروه های اسالمی بر اساِس معیارهای دوگانه، 
هرگز توجیه پذیر نیست. همین امر باعث می شود که نیروهای 
این که  به جای  برود  یکدیگر هدر  نابود کردِن  و  نفی  در  ما 
را  اسالمی  یکدیگر  جامعه های  در  فعال  مختلف  گروه های 
برگزیدن  با  و  بشناسند  را  همدیگر  و  بشناسند  رسمیت  به 

راه کارهای دموکراتیک، سلطۀ سیاسی را به یکدیگر بدهند.
ثبوت نرسیده که حکومت اسالمی در عهد  به  در هیچ جا 
حضرت رسول )دولت مدینه( گروه یا مجموعه یی از افراد 
باشد،  کرده  حذف  صحنه  از  دین  در  اختالف  به خاطر  را 
سیاسی  اختالفات  خاطر  به  را  کسانی  این که  به  برسد  چه 
بزرگ  اصل  همان  بر  می توان  را  موضوع  این  بزند.  کنار 
فی الدین«=  اکراه  »ال  می گوید:  که  کرد  پایه گذاری  اسالمی 
»در گزینش آیین، اجباری نیست«. از همین رو، احزاب از 
آزادانه  دارند  حق  می کنند،  تبعیت  که  آیینی  و  گرایش  هر 
مادام که  بزنند  فعالیت  به  در سایۀ حکومت اسالمی دست 
به  اقدام  و  می دهند  نشان  نظام  به  نسبت  را  خود  وفاداری 
بخشیدن  تکامل  در  و  نمی کنند  آمیز  خشونت  فعالیت های 
به پروژۀ تعارف بین ملت ها و اقوام و تبارها و آیین ها نقش 
ایفا می کنند. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: »یا ایها 
الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل 
لتعارفوا. ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم«)سوره حجرات:۱۳(= »ای 
مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را به تیره ها 
و قبیله ها تقسیم کردیم تا یکدیگر را بشناسید. ارجمندترین 

شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست«. 

حکومت داری زنان
اجازه  زن  برای  اسالم  که  مردم چنین شایع شده  میان  در   
از  حکم،  این  و  بزند  تکیه  قدرت  اورنِگ  به  که  نمی دهد 
این در حالی است که  جمله ثوابت و قطعیاِت دین است! 
مسالۀ حکومت داری زنان، مربوط می شود به مصالح شرعی 

و تدبیر شئون دنیاـ همانند بسیاری از مسایلی که به شئون 
به  ربطی  هیچ  و  می شود  مربوط  سیاست  و  حکومت داری 
ثوابت دین ندارد. برخی افراد به حدی نسبت به زنان بدبین 
را  آن ها  و حقوق  می دهند  قرار  فشار  را تحت  آن ها  و  اند 
سلب می کنند که نمی گذارند آن ها در مسایل سیاسی سهم 
انتخابات شرکت  در  نمی دهند که  اجازه  آن ها  به  و  بگیرند 
انتخاب  حیث  به  چه  و  کننده  انتخاب  عنوان  به  چه  کنندـ 
شونده. فراموش نکرده ایم داستان زنان کویتی را که چه قدر 
تالش و تقال کردند تا حقوق سیاسی خود را به دست آورند، 
ولی گروه های اسالمی در این کشور در برابر کوشش زنان 
برای به دست آوردن حقوق سیاسی خود قاطعانه ایستادند. 
فرمان امیر کویت به فریاد زنان کویتی رسید و به آن ها قانونًا 
اجازه مشارکت در شئون سیاسی را اعطا کرد. البته این را هم 
بگویم که الحرکه الدستوریه )شاخۀ حزب اخوان المسلمین 
در  را  زنان  سیاسی  مشارکت  هم  گذشته  در  کویت(  در 
دولت.  ریاست  در  جز  به  می کرد  تجویز  سطوح  همۀ 
فقه سنتی عمل  اساس همان  بر  اخوان المسلمین در کویت 
می کرد که زن را اجازه نمی دهد که منصب والیت عظمی 
)ریاست همۀ مسلمانان( را بر عهده بگیرد بر اساس همان 
حدیثی که می گوید:» ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأۀ«= »مردمی 
که امور خود را به زنی بسپارند، رستگار نخواهند شد«. در 
حالی که این حدیث، داللت قطعی بر آن چه آن ها می گویند، 
این حدیث،  ندارد. طوری که شیخ محمد غزالی می گوید: 
تاِب دو احتمال را دارد. احتمال دارد که از رستگاری و آیندۀ 
ایرانیان خبر دهد.  نارستگاری و سقوط  خوب مسلمانان و 
در آن صورت، به موردی ویژه که به پادشاهی رسیدِن دختر 
خسرو پس از مرگ پدرش باشد، اشاره می کند. احتمال دوم 
این که این حدیث، حکمی از احکام شریعت را بیان می کند. 
در این صورت این پرسش به میان می آید که چه طور ممکن 
است که این حکم را در قانون اساسی بگنجانیم و بر اساس 
در  سهم گیری  زمینه  در  خود  حقوق  از  را  جامعه  نیم  آن، 
شئون سیاسی و قضایای همه گانی محروم سازیم؟ اگر این 
قرآنی  قطعِی  نصوص  مخالف  کاری  واقع  در  کنیم،  را  کار 
اصل تساوی میان مرد و زن را مورد  انجام دهیم که کراراً 
تأکید قرار داده است، همانند آیۀ 7۱ سوره توبه که در زمینۀ 
امر به معروف و نهی از منکر ـ که در واقع گونه یی از والیت 
استـ  میان زن و مرد تفاوتی قایل نیست. آن جا که می گوید: 
»والمومنون والمومنات بعضم اولیاء بعض یامرون بالمعروف 
و ینهون عن المنکر«= »مردان و زنان مسلمان، یاور و همکار 
یکدیگر هستند. به کارهای شایسته، امر می کنند و از کارهای 
زشت و ناشایسته نهی می کنند«. البته آیه های متعددِ دیگری 

هم به این موضوع اشاره کرده است.
این حدیث، صراحتًا در پی  بپذیریم که  اگر  از آن،  گذشته 
»والیت  منصِب  گرفتِن  برعهده  از  زنان  ساختن  محروم 
این  که  بگوییم  می توانیم  صورت  آن  در  است،  عظمی« 
منصب  این  که  چرا  است  بالموضوع  ما  زمانۀ  در  حدیث 
)منصب والیت عظمی که همۀ سرزمین های اسالمی را در 
زیر چتر خود قرار دهد(، حاال وجود خارجی ندارد و دیری 
با کشورهای کوچِک  ما  رفته است. حاال  میان  از  که  است 
همۀ  از  بزرگ.  امپراتوری های  با  نه  داریم  کار  و  سر  ملی 
نهادی شده که  به  تبدیل  ما  این ها گذشته، دولت در عصر 
است  مشخصی  سیستم هایی  و  قوانین  از  پیروی  به  مجبور 
که از تک روی وخودکامه گی زمامدار جلوگیری می کند. در 
واقع می توان گفت ریاست حکومت تقریبًا جنبۀ سمبولیک 
پس  تصمیم ها  قانون،  پایه  بر  که  چرا  است  گرفته  به خود 
از مشورت با اکثریت هیأِت تصمیم گیرنده اتخاذ می شود و 

رییس حکومت نمی تواند دست به کاری بزند. 
دارد،  اهمیت  آن چه  حکومت داری  موضوع  خصوص  در 
برآورده شدن اهداف و منافع مردم است قطع نظر از این که 
مرد زمامدار است یا زن. یقینًا حاکمی می تواند مصالح مردم 
را تأمین کند که قابلیت و کارآیی وی در زمینه عدالت گستری 
بیشتر باشد و زن و مرد بودن در این زمینه تفاوتی نمی کند. 
در حقیقت، مدار سیاست شرعی بر عدل است به این معنا که 
هرجا که عدالت است، شریعت خدا هم آن جاست. جالب 
این که ابواالعلی مودودی از جمله کسانی است که عضویت 
یافتن زنان را حتا در پارلمان ـ چه برسد به این که ریاست 
دولت را بر عهده بگیرند ـ روا نمی داند. با این همه، هنگامی 
که در انتخابات پاکستان با گزینش دشوار مواجه شد و خود 
تأیید  به  اقدام  یافت،  مخیر  زن،  و  مرد  گزینۀ  دو  میان  را 
کاندیدای زن کرد چرا که فکر می کرد، زن مورد حمایتش 
در بر عهده گرفتن رهبری دولت شایسته تر است نسبت به 
مردی که بر ضد آن زن، خود را نامزد کرده است. در آیۀ 
۳۶ سورۀ آل عمران می خوانیم: ولیس الذکر کاالنثی= پسر 
آیه  این  مورد  در  بیشتر  توضیح  برای  نیست.  دختر  همانند 
بودن  پسر  به  زیادی  امید  عذرا  مریم  مادر  گفت:  می توان 
هنگامی  ولی  بود،  بسته  بیاید  دنیا  به  بود  قرار  که  فرزندش 
که آگاهی یافت که فرزندش دختر است، افسوس خورد و 
غمگین شد. خداوند برایش گفت که: غمگین مباش چرا که 
دختری که نصیبت شده، بهتر است از پسری که آرزوی به 

دنیا آمدنش را داشتی)تفسیر التحریر والتنویر(.

! ی د زا آ  ، نخست  
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گروه تروریستی داعش آسیای...
داعش در افغانستان تهدید جدی برای کشورهای آسیای 

میانه محسوب می شود.
وی در این دیدار که در قصر سپیدار کابل انجام شد گفت: 
داعش  تروریستی  گروه  خطر  معرض  در  افغانستان  تنها 
قرار ندارد و این تهدید دیگر کشورها را نیز در بر می گیرد.

همکاری ها  گسترش  خواستار  افغانستان  افزود:  عبداهلل 
کابل - عشق آباد است و در مبارزه علیه تروریسم تأکید 

دارد.
هدف  با  ترکمنستان  خارجه  امور  وزیر  مردوف  رشید 
زمینه سازی سفر محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 

به عشق آباد وارد کابل شده است.
دیدار  در  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  سخنان 
گروه  اینکه  بر  مبنی  ترکمنستان  خارجه  امور  وزیر  با 
میانه  آسیای  کشورهای  برای  تهدیدی  داعش  تروریستی 
نورالحق  بیش  چندی  که  می شود  مطرح  حالی  در  است 
علومی وزیر داخله افغانستان با حضور در جلسه پرسش 
و پاسخ مجلس سنا از تبدیل شدن این کشور به سپر بالی 

تأمین امنیت آسیای میانه، روسیه و چین خبر داده بود.
افغانستان  سنای  مجلس  پاسخ  و  پرسش  جلسه  در  وی 
گفت: پاکستان با انجام عملیات های نظامی در وزیرستان و 
دیگر مناطق شمالی این کشور، شورشیان و مخالفان مسلح 

را به سوی افغانستان سوق داده  است.
همکاری های  تا  می خواهیم  کرد:  خاطرنشان  علومی 
جامعه جهانی با افغانستان تداوم یابد، اما ادامه آن باید در 

چارچوب قانون اساسی این کشور باشد.

مصاحبه کننده: ناجیه نوری

انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  یادداشت: 
کار  به  فراوان  زدوبندهای  از  پس  اخیراً 
سه  طی  کمیسیون،  این  اعضای  کرد.  آغاز 
ماه آینده وظیفه دارند پیشنهادها، طرح ها و 
نظام  یک  ایجاد  منظور  به  را  راه حل های شان 
ارزش های  به  متعهد  و  قانون مند  انتخاباتی 
پیشکش  دولت  رهبری  به  مردم ساالری، 
خواستار  برخی ها  میان،  این  در  نمایند. 
انتخابات  زیان بار  تقلبات  پروندة  بررسی 
اما  این کمیسیون هستند؛  جانب  از  سال پار 
مسووالن این کمیسیون، می گویند که بررسی 
معرفی  و  ریاست جمهوری   انتخابات  تقلبات 
تقلب کاران به دادگاه، از وظایف آنان نیست 
در  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای  آن ها  و 
آینده ها کار می کنند. اکنون به منظور بررسی 
نظام  اصالح  کمیسیون  برنامه  های  و  اهداف 
صدیق اهلل  با  را  پرس وشنودی  انتخاباتی، 
توحیدی معاون این کمیسیون انجام داده ایم 

که اینک می خوانید:

سپاس آقای توحیدی که فرصت این پرس وشنود 
در  کسانی که  در خصوص  شما  کردید.  فراهم  را 
انتخابات ریاست جمهوری سال پار تقلبات سازمان 
یافته یی را انجام داده و افغانستان را تا لبۀ پرتگاه به 

پیش بردند، چه برنامه یی دارید؟ 
مردم خود می دانند که کی ها متهم به تقلب اند و در 
آنان  نام  افشای  به  نیاز  بنابراین  داشتند؛  تقلب دست 
نیست. اما ما هیأت تحقیق در این زمنیه نیستیم و تنها 
برای این که اشتباهات و تخلفات گذشته تکرار نشود، 

طرح و برنامه ترتیب و پیشنهاد می کنیم.
معرفی  دادگاه  به  یا  و  کشانیدن  دادگاه  به  ما  وظیفۀ 
کسانی که شکایت  بنابراین  نیست؛  تقلب کاران  کردن 
دارند می توانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کرده 
و شکایت کنند؛ اما با آوردن اصالحات و تعدیالت در 
قانون انتخابات، اعضای فعلی کمیسیون های انتخابات 

در آینده حضور نخواهند داشت. 
تا اکنون چه کارهایی را انجام داده اید و اولویت های 

کاری تان چیست؟
همین طور  و  کردیم  تنظیم  را  خود  کاری  برنامه های 
و  نمودیم  ترتیب  را  کمیسیون  داخلی  طرزالعمل 
افغانستان  در هفت زون  که سفرهایی  داریم  تصمیم 

داشته باشیم تا نظریات مردم را جمع آوری کنیم.
چنین  و  بود  اکسین  شبکۀ  با  ما  نشست  نخستین 
حقوق  نهادهای  مدنی،  نهادهای  با  را  نشست هایی 
بشری، نهادهای مدافع حقوق زنان و شخصیت های 
روز   ۱۵ در  جوانان  انجمن های  و  نهادها  و  سیاسی 

آینده برای جمع آوری نظریات آنان ادامه می دهیم. 
بعد از جمع آوری نظریات، طرح ها و برنامه های آنان 
نهادهای  دسته بندی شده و طرح های  نظریات  این   ،
مدنی را نیز مورد بررسی قرار داده و گزینش می کنیم. 
با استفاده از این نظریات و طرح ها موارد تعدیلی که 
و  وظایف  تشکیل  قانون  و  انتخابات  قانون  در  باید 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی گنجانیده شود 
را در چند جلسه بررسی کرده و در پایان رای گیری 
شده و مسودۀ طرح تعدیل به عنوان بستۀ پیشنهادی تا 
پایان یک ماه آینده به حکومت ارسال خواهد شد تا 
حکومت ده روز فرصت برای بررسی آن داشته باشد  
تقنینی  فرمان  عنوان  به  را  آن  بتواند  ورییس جمهور 

توشیح کند.
انتخاباتی  کمیسیون های  ساختارهای  آینده  ماه  دو  تا 
بررسی  ظرفیت ها  نظر  از  و  تشکیالتی  نظر  از  را 
خواهیم کرد و در آن قسمت نیز تصامیم و پیشنهادات 
مشخص خود را  به حکومت و مردم افغانستان ارایه 

خواهیم کرد.
مدت تعیین شده برای پیش برد کارتان کافی است 

و یاخیر؟
مدت کار این کمیسیون سه ماه پیش بینی شده؛ اما در 
صورتی که کار به اتمام نرسد و بستۀ پیشنهادِی کوتاه 
ممکن  نشود،  آماده  مدت  دراز  و  مدت  میان  مدت، 
تا چند ماه دیگر نیز کار کمیسیون تمدید شود؛ ولی 
هرچه  باید  که  است  این  کمیسیون  اعضای  تالش 

زودتر یعنی در سه ماه آینده کار به اتمام برسد.
باشد،  اصالحات هموار  آوردن  برای  قانونی  راه  اگر 
سه ماه کافی است؛ اما تا زمانی که مشکالت و موانع 
به  بدون شک اصالحات  باشد،  داشته  قانونی وجود 

صورت درست و اساسی نخواهد آمد.
برای حل موانع قانونی چه باید کرد؟ 

قانون نیاز به تعدیل دارد و آن را به عنوان تعدیالت در 

قوانین انتخاباتی در داخل کمیسیون پیشنهاد می کنیم و 
به رای گیری می گذاریم و سپس یک مسودۀ حقوقی 

آماده و به حکومت می سپاریم. 
اصالح  کمیسیون  وظایف  در الیحۀ  که  مشکالتی 
آیا  و  شده  برطرف  داشت،  وجود  انتخاباتی  نظام 
تغییراتی در الیحه وظایف تان به وجود آمده است؟ 
مشکالتی که در بخش اصالح طرح ها وجود داشت، 
راه حل قانونی داشت و برطرف شد؛ چون که قانون 
صراحت دارد و بخش دیگر آن تصامیم کمیسیون بود 
که از طریق ریاست اجراییه به رییس جمهور فرستاده 
شده و طبیعی است که رییس  اجراییه آن را با کمیتۀ 
طی  را  خود  قانونی  مراحل  و  کرده  مطرح  مربوطه 

خواهد کرد.
افراد گزینش شده در این کمیسیون افراد مسلکی و 

متخصص اند؟
طوری  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  اعضای  ترکیب 
است که آنان یا در زمان قانون گذاری حضور داشتند 
عضو  سه  دارند.  انتخابات  امور  در  کار  تجربۀ  یا  و 
بودند. مجلس  پیشین  و  کنونی  اعضای  کمیسیون، 
و   ۱۵ مجلس  اعضای  ثاقب  صبرینا  و  }ریگستانی 
اسداهلل سعادتی عضو کنونی مجلس می باشد{ خودم 
و آقای عاکفی سابقۀ کار در کمیسیون های انتخاباتی 

را داریم. 
پس این که گفته می شود فیصله های کمیسیون اصالح 
انتخاباتی تیمی یا سلیقه یی خواهد بود، درست نیست؛ 
تمامی  برای  شده  پذیرفته  امر  یک  اصالحات  زیرا 
جای  هیچ  بنابراین  می  باشد؛  کمیسیون  این  اعضای 

نگرانی نیست.
مسودۀ  یا  پیشنهادات  حکومت  کار  پایان  در  اگر 
یا عکس العمل شما  اقدام  نپذیرد،  را  حقوقی شما 

چه خواهد بود؟ 
مردم  با  ما  را  خود  کارکردهای  و  عملکردها  تمام 
در  آوردن اصالحات  آن  از  بعد  و  شریک می سازیم 
کمیسیون های انتخاباتی به دوش حکومت خواهد بود، 

نه کمیسیون اصالح انتخاباتی.
اما من مطمین هستم که حکومت پیشنهادات، طرح ها 
انتخاباتی را به خاطر  برنامه های کمیسیون اصالح  و 
برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان که یک نیازی 

جدی است؛ خواهد پذیرفت.
تشکر از شما جناب آقای توحیدی.

از شما هم تشکر!
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۴۹ درصد بودجۀ انکشافی...
آقای درانی، ناامنی ها را در برخی والیات مشکل اساسی بر 

سر راه تطبیق پروژه های انکشافی عنوان کرد. 
همچنین، وزیر انکشاف دهات خاطر نشان کرد که در شش 
ماه گذشته سال جاری مالی، قرارداد ۳۱2 پروژه انکشافی 
در بخش های آب رسانی، آب یاری و ترانسپورت به ارزش 
هزار  هفتاد  و  صد   7 میلیون   72۴ و  میلیارد   ۱ مجموعی 

افغانی امضا شده است.
وزارت اش  روزه  صد  برنامه  تحقق  بخش  در  درانی  آقای 
درصد،  خوب۱۸۶  حکومت داری  بخش  در  که  گفت  نیز 
اقتصاد روستایی، ۹۸ درصد، در بخش  انکشاف  در بخش 
انکشاف  بخش  در  و  درصد   ۸7 روستا  زیربنایی  انکشاف 
و تقویت اداره نیز حداکثر وعده های داده شده انجام شده 

است.
وزارت احیا و انکشاف دهات از مردم و شوراهای انکشافی 
تطبیق  خواست که در راستای حفظ و مراقبت پروژه های 

شده بیشتر تالش کنند.
از زمان آغاز تطبیق برنامه صد روزه وزارت انکشاف دهات، 

هم اکنون یک و نیم ماه گذشته است. 

چند صدایی در...
در  است  گفته  افغانستان  جمهوری  ریاست  اما 
از  فهرستی  حکومت  مذاکرات،  دور  دومین 
طالبان  نمایندگان  اختیار  در  را  مهم  موضوعات 
قرار خواهد داد. ریاست جمهوری افزوده است 
به  منجر  که  مسایلی اند  شامل  فهرست  این  که 
افغانستان خواهد  در  پذیر  و همه  عادالنه  صلح 
ریاست جمهوری  در  منابع  دیگر  از سوی  شد. 
برسر  حکومت  داخل  در  اختالف  هرنوع 
مذاکرات صلح را رد می کنند و می گویند صلح 
خواست همه افغان ها است و هیچ کسی با صلح 

مخالفت ندارد.
که  وجودی  با  می گویند  سیاسی  مسایل  آگاهان 
اختالف نظرها در بین مقام های حکومتی در رابطه 
به مذاکرات صلح وجود دارد ولی این اختالفات 

به حدی نیست که این پروسه را صدمه بزند.
فاروق بشر استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی 
روزها  آخرین  در  جنگ  طرف های  می گوید 
تالش می کنند قدرت نمایی کنند: »هردو طرف 
دیگر  طرف  به  را  خود  قدرت  که  دارد  تالش 
ما  بر  به زور نمی توانید  نشان دهد و بگوید که 

چیزی را تحمیل کنید.«
صلح ختم جنگ خواهد بود؟

طالبان  با  صلح  که  است  این  نگرانی ها  از  یکی 
امیدواری ها  هرچند  نشود.  پایان جنگ  به  منجر 
برای صلح با طالبان نسبت به هر زمانی در سیزده 
بیشتر شده ولی آغاز فعالیت گروه ها  سال اخیر 

در  دایمی  و  سراسری  به صلح  رسیدن  نوظهور 
افغانستان را دشوارتر کرده است.

سه  حداقل  در  داعش  وله،  دویچه  گزارش  به 
و  است  سربازگیری  حال  در  افغانستان  والیت 
با  صلح  با  همزمان  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
به  افغانستان را  طالبان، داعش رهبری جنگ در 

دست گیرد.
که  شد  نشر  گزارش هایی  اخیرا  دیگر  سوی  از 
است.  شده  کشته  پیش  سال  دو  عمر  مال  گویا 
در صورتی که این خبر درست باشد پس معلوم 
نیست که حکومت افغانستان با چه کسی صلح 

می کند.
اما جاوید فیصل می گوید بودن یا نبودن مال عمر 
تاثیری بر گفتگوهای صلح ندارد زیرا نمایندگان 
در  می جنگند  دولت  با  که  مختلف  جناح های 

مذاکرات صلح شامل اند.
آقای فیصل اما این مساله را می پذیرد که ممکن 
منجر  جنگ  پایان  به  طالبان  با  صلح  است 
دایمی  صلح  به  باید  صلح  »گفتگوهای  نشود: 
صلح  به  راه  این  از  اگر  بینجامد.  افغانستان  در 
نمی رسیم، پس حکومت وظیفه دارد که از جان 
نظامی  راه  دوم  راه  و  کند  مردم حفاظت  مال  و 

است.«
پیشین  جمهور  رییس  که  است  حالی  در  این 
افغانستان پس از سال ها تالش نتوانست با طالبان 
رو در رو مذاکره کند اما حکومت وحدت ملی 
میز  پشت  طالبان  نمایندگان  با  دومین بار  برای 

مذاکره در مورد صلح گفتگو می کنند.

معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی در گفت وگو با ماندگار:

در نتیجۀ اصالحات، اعضای کنونی کمیسیون های 
انتخاباتی نمی مانند

در انتظار استقالل...
آن ها  مفرط  وابسته گی  و  قضایی  دستگاه 
به حکومت، همواره یکی از عوامل اصلی 
بر  وقتی  است.  بوده  اداره  این  در  فساد 
رییس  و  اعضا  کشور،  اساسی  قانون  پایۀ 
دادگاه عالی از سوی رییس جمهور برگزیده 
رییس  عنوان  به  رییس جمهور  و  می شوند 
دارد،  قرار  قوه  سه  هر  رأس  در  دولت، 
بر  حکومت  سنگیِن  سایۀ  از  نمی توان 
نفوذ  پوشید.  چشم  کشور  قضایی  دستگاه 
و هژمونی بی چون و چراِی رییس جمهور 
بر قوۀ قضاییه که در حکومت های پیشین 
هم به خوبی هویدا بود، به نوبۀ خود یکی 
از نقاط ضعف عمدۀ دستگاه قضایی است.
بر  سیطرۀ حکومت  هرچند  این،  وجود  با 
کشورهای  از  بسیاری  در  قضایی  دستگاه 
جهان امری طبیعی و غیرقابل انکار است، 
اما در بسیاری از کشورها، سران حکومت 
شدن  قایل  استقاللیت  با  تا  می کوشند 
و  عدالت  حامی  را  خود  قضایی،  نظام  به 
قانون معرفی کرده و برای خود مشروعیت 
ترتیب،  این  به  کنند.  پس انداز  بیشتری 
زمانی  تا  هم  استبدادی  نظام های  در  حتا 
نیفتد،  خطر  به  حاکمان  اساسی  منافع  که 
دستگاه حاکم میلی به اعمال فشار و نفوذ 
در کار قضا نمی کند. شکی نیست که نحوۀ 
هر  در  قضایی  و  عدلی  دستگاه  عملکرد 
شاخص  عمده ترین  مردم  برای  نظامی، 
به  و  است  ظالم  و  عادل  دولِت  تشخیص 
مستبد(  حاکمان  )حتا  حّکام  ترتیب،  این 

خود  کردِن  معرفی  ظالم  برای  تمایلی  هم 
ندارند.

در  پیشین  حکومت  اما  حساب،  این  با 
برق،  و  پرزرق  شعارهای  علی رغم  کشور 
از  فساد  زدودن  برای  مثمری  اقدام  کمتر 
چهرۀ قضا روی دست گرفت و حاصل آن 
مردم  درصدی   7۵ بی اعتمادی  جز  چیزی 
قضایی  و  عدلی  دستگاه های  به  افغانستان 
نبود. حکومت پیشین نه تنها در برابر فساد 
و  عدلی  کالن  قضایای  در  بی عدالتی  و 
قضایی سکوت اختیار کرد، که حتا دست 
گسترش  برای  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
فساد در دعواهای حقوقی مردمی را هم باز 
مردم  که  شد  سبب  رویکرد  این  گذاشت. 
خود  حقوقی  دعواهای  کوچک ترین  برای 
در  و  رشوه شدند  پرداخت  به  مجبور  هم 
و  عدلی  دستگاه  از  سیاه  تصویری  نتیجه، 

قضایی کشور در ذهن مردم ترسیم شد.
مبارزه با فساد و آغاز روند اصالحات در 
دستگاه قضایی به خصوص در سطح پایین 
و  سهل تر  مراتب  به  امری  یک سو  از  آن، 
از سوی دیگر اقدامی سازنده تر از گالویز 
مالی  و  سیاسی  کالن  پرونده های  با  شدن 
از یک سو  خواهد بود. آغاز چنین روندی 
دستگاه  اصالح  برای  سرآغازی  می تواند 
دیگر  سوی  از  و  باشد  قضایی  و  عدلی 
نهادهای  به  مردم  نگاه  تغییر  با  می تواند 
عدلی و قضایی، اعتماد و حمایِت مردم از 
نظام را افزایش دهد. رییس جمهور غنی به 
عنوان یک مرد سیاست به خوبی می داند که 
با فساد در سطح پایین به خصوص  مبارزه 

راه  هم  قضایی  و  عدلی  دستگاه  در 
کم هزینه تر برای حکومِت متزلزلش است و 
هم موثریت بیشتری در پی خواهد داشت.

غنی  رییس جمهور  که  است  این  واقعیت 
ثابت  کابل بانک  پروندۀ  در  که  همان طور 
نمی تواند  یا  نمی خواهد  هیچ گاه  شد، 
قدم  فساد  کالِن  سرچشمه های  سراغ  به 
محکمی بردارد. آرزوی به محاکمه کشیدِن 
متهمان  دیگر  و  فاروغ وردک  و  زاخیلوال 
به یقین  ملی  در حکومت وحدت  فساد  به 
این  با  بود.  نخواهد  بیش  رویایی  تنها 
امر  از  هم  نباید  و  نمی توان  اما  وضعیت 
مبارزه با فساد در مقاطع پایین تر فروگذار 
شد. هزینۀ مبارزه با فساد برای اشرف غنی 
که  اعتباری  به نسبت  پایین تر  سطح  در 
می تواند از این راه نصیب شود، به مراتب 
دادگاه  که  بود. همه می دانند  کمتر خواهد 
عالی هیچگاه توان رد فرمان رییس جمهور 
حمایت  با  اما  داشت؛  نخواهد  را  غنی 
شخص رییس جمهور، این دادگاه می تواند 
قطع  به آسانی  را  فساد  باریک تِر  ریشه های 

کند.
نوع  هزار  از  داد  همه  که  برزخی  این  در 
فساد  با  مبارزه  می زنند،  بدبختی  و  آفت 
در دستگاه عدلی و قضایی می تواند چراغ 
از  کمی  و  کند  روشن  دل ها  در  را  امیدی 
درد و آالمِ مردم بکاهد. چنین روندی تنها 
و تنها نیاز به ارادۀ دادگاه عالی و حمایت 
حکومت وحدت ملی دارد. اما این که این 
نه،  یا  شد  خواهد  محقق  حمایت  و  اراده 
پرسشی است که زمان به آن پاسخ می گوید.



سرمربی پاری سن ژرمن تاکید کرد که تیمش در 
شیاطین سرخ  گرانقیمت  ستاره  آستانه جذب 

است.
بازیکنانی  از  یکی  فرانسه،  اکیپ  گزارش  به 
قرار  پاری سن ژرمن  به  پیوستن  آستانه  در  که 
دارد، آنخل دی ماریا، ستاره آرژانتینی شیاطین 
سرخ است که اگر این انتقال صورت بگیرد به 
احتمال خیلی زیاد این ستاره آرژانتینی رکورد 
خواهد  هم  را  فرانسه  فوتبال  در  جابه جایی 

شکست.
پاری سن ژرمن  فرانسوی  لوران بالن، سرمربی 
گفت:  تیمش  به  دی ماریا  پیوستن  درباره 
نزدیک شده  بسیار  پاری سن ژرمن  به  دی ماریا 
است. بر این باورم که آمدن او به تیم ما همچون 

به  مدت هاست  که  چرا  است؛  زیبا  پایان  یک 
دنبال جذب این ستاره آرژانتینی هستیم. هنوز 
این انتقال نهایی نشده است و به همین خاطر 

هم من وارد جزئیات نمی شوم.
دی ماریا تابستانی سال قبل از رئال مادرید جدا 
بکند.  تن  بر  را  منچستریونایتد  پیراهن  تا  شد 
لیگ  تاریخ  بازیکن  گران ترین  به  چند  هر  او 
جزیره تبدیل شد اما نتوانست عملکرد خوبی 

در این تیم انگلیسی داشته باشد.
تا  موتا هم گفت:  تیاگو  درباره وضعیت  بالن 
حدودی با هم به توافق رسیده ایم و به زودی 

نتیجه نهایی را اعالم می کنیم.
موتا چند روز پیش اعالم کرد که دوست دارد 
پاری سن ژرمن را ترک کند. او به احتمال زیاد 
دیگو  شاگرد  تا  می شود  اسپانیا  فوتبال  راهی 

سیمئونه در آتلتیکو مادرید شود.
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ورزش
پوتین: 

بالتـر شایستۀ دریـافت 
جایزۀ نوبل است

سرمربی پاری سن ژرمن:
 به دی ماریا بسیار نزدیک  هستیم

۱۰ گل برتر سال یوفا برگزیده شد که مسی، نیمار و رونالدو زننده آنها هستند.
یوفا ۱۰ گل برتر سال را اعالم کرد تا در نظرسنجی برترین آنها انتخاب شود. 

گل های مسی، نیمار و کریستیانو رونالدو در این نظرسنجی دیده می شود.
بهترین گل لیگ قهرمانان در فصل  به عنوان  لیورپول که  گل کریستیانو مقابل 

2۰۱۵ - 2۰۱۴ نیز انتخاب شد، در این میان است.
دومین گل نیمار در مقابل پاری سن ژرمن که در بازی برگشت یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان با پاس زیبای اینیستا به ثمر رسید در میان ۱۰ گل برتر یوفا دیده 

می شود.

گل دوم مسی مقابل بایرن مونیخ که بوآتنگ را در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
جا گذاشت و دروازه نویر را باز کرد، در بین ۱۰ گل برتر سال یوفا جای گرفته 

است.
المال  اریک  آرسنال،  بازیکن  رمزی،  آرون  دونتسک،  شاختار  بازیکن  کوبین، 
اسکاتلندی،  بازیکن  مورهید،  کیف،  دینامو  بازیکن  آنتونس،  تاتنهام،  بازیکن 
این  نامزد های دیگر  تیم ولفسبورگ  بازیکن  بلژیکی و کوین دبروین  توالباس 

نظرسنجی هستند.
عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت یوفا به گل مورد نظر خود رای بدهند.

سرمربی پرتغالی چلسی با تمجید فراوان از هافبک بلژیکی تیمش نظر خود را در باب 
مقایسه ستاره پرتغالی رئال مادرید و سوپراستار آرژانتینی بارسلونا گفت.

کریستیانو رونالدو فصل گذشته با عملکرد انفرادی خوبش و ۶۱ گل زده عنوان بهترین 
بازیکن سال را از آن خود کرد، اما فصل موفقی را با رئال مادرید پشت سر نگذاشت 
و در دستیابی به عنوان قهرمانی ناکام ماند. در سوی دیگر اما لیونل مسی, رقیب وی با 

بارسلونا روزهای خوشی را پشت سر گذاشت.
ژوزه مورینیو که پیش از این در رئال مادرید مربی کریس رونالدو بوده است، گفت: 
فوتبال بدون عناوین قهرمانی هیچ است. سال گذشته مسی با بارسلونا سه جام قهرمانی 
تصاحب کرد و اخیراً هم با آرژانتین به فینال کوپا آمه ریکا رسید. لیونل و بارسلونا فصل 
شگفت انگیزی را پشت سر گذاشتند. من بازیکنان و مربیانی را که بدون اینکه عناوینی با 
تیم شان کسب کنند به عنوان انفرادی می رسند، دوست ندارم. به نظرتان نباید به صورت 

تیمی هم عناوین قهرمانی به دست آورد؟
وی افزود: نمی خواهم بگویم که رونالدو بازیکن شگفت انگیزی نیست، من تنها می گویم 
که هر فوتبالیستی در جهان باید این موضوع را درک کند که تیم باالتر از بازیکن است. 
به نظر من ادن اِزار بهترین فوتبالیست انگلیس است. لیگ برتر بهترین لیگ دنیاست و از 
این رو باید ادن را در بین بهترین بازیکنان جهان قرار داد. شرایط اِزار حاال خیلی بهتر 
شده و سال گذشته هم طبق رأی گیری صورت گرفته نامش در بین ۱۰ فوتبالیست برتر 
اروپا قرار گرفت. برای تکرار این موفقیت ادن باید بهتر شود، چون مردم معموالً به دنبال 

ستاره های جدیدی هستند و او با توجه به سن و سالش هنوز هم جای پیشرفت دارد.
وی در ادامه تمجید از هافبک بلژیکی تیمش عنوان کرد: اِزار قوی و قوی تر می شود. او 
نه تنها به لحاظ بدنی، بلکه از جنبه رفتاری هم پیشرفت کرده است. او از لحاظ روحی 
خیلی قوی است و از آن دست بازیکنانی است که به هر چیزی در زمین واکنش نشان 
نمی دهد. وقتی تکل بدی روی پای ادن زده می شود، او به مانند بازیکنان دیگر واکنش 
نشان نمی دهد. فصل گذشته اِزار خوش شانس بود که با وجود آنهمه خطایی که روی 
او صورت می گرفت، مصدوم نشد. فصل گذشته بازیکنان زیادی را دیدم که با وجود 
خطاهایی با شدت کمتر، پا و یا قوزک پای شان شکست. دوست دارم که از وی حمایت 
بیشتری کنم، اما این کار از دست من خارج است. می خواهم اِزار فوق العاده شگفت انگیز 

باشد.
لیگ  در  ما  داشت: سال گذشه  اظهار  از صحبت هایش  دیگری  در بخش  آقای خاص 

از  رقابت ها حذف شدیم  از دور  نداشتیم و خیلی زود  اروپا عملکرد خوبی  قهرمانان 
این رو باید این فصل عملکرد بهتری داشته باشیم تا اِزار تورنمنت خوبی را تجربه کند. 
نمی خواهم بگویم که این فصل فاتح لیگ قهرمانان خواهیم شد، اما تورنمنت خاصی 

برای مان خواهد شد.
داشت:  اظهار  تیمش  اسپانیایی  هافبک  در خصوص  هم  پایان  در  ساله   ۵2 مورینیوی 
سسک فابرگاس پیش از اینکه به چلسی بیاید در رده ملی با اسپانیا به همه چیز رسیده 
و قهرمانی در جام جهانی و جام ملت های اروپا را تجربه کرده بود. حاال او با چلسی 
شروع به تصاحب عناوین قهرمانی در انگلیس کرده، کاری که پیش از این موفق به انجام 

آن نشده بود.

رییس جمهور روسیه به ستایش از سپ بالتر پرداخت 
و او را شایسته دریافت جایزه نوبل دانست.

سختی  بسیار  روزهای  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
را پشت سر می گذارد. سپ بالتر، رییس فیفا بعد از 
اتهامات زیادی که به این نهاد بین المللی وارد شد در 
نهایت تسلیم و مجبور شد که از کرسی ریاست فیفا 

کناره گیری کند.
تا  باعث شد  از شائبه برانگیزترین تصمیماتی که  یکی 
بدهند،  نشان  لکه دار  و  مخدوش  را  فیفا  چهره  بسیار 
قطر و روسیه  به دو کشور  میزبانی جام جهانی  دادن 
بین المللی  فدراسیون  بالتر، رییس  بود. هر چند سپ 
به  کامل  در سالمت  میزبانی  که  می کند  تاکید  فوتبال 
این  در  اما  است  شده  داده  قطر  و  روسیه  کشور  دو 
میان بسیاری هستند که از تبانی و فساد سخن به میان 

می آورند.
هر چند بالتر دشمنان و یا بهتر است بگویم منتقدان 
از  میان کسانی هم هستند که  این  اما در  دارد  زیادی 
به شدت  که  از کشورهایی  یکی  می کنند.  او حمایت 
شائبه های  که  است  روسیه  می کند،  حمایت  بالتر  از 
زیادی درباره میزبانی این کشور از جام جهانی 2۰۱۸ 

به گوش می رسد.
ستایش  به  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
نوبل  جایزه  شایسته کسب  را  او  و  پرداخت  بالتر  از 

دانست.
این کشور  تلویزیون رسمی  با  که  در گفت وگویی  او 
چه  در  بالتر  که  می دانیم  ما  همه  کرد:  عنوان  داشت، 
جزئیات  وارد  نمی خواهم  است.  گرفته  قرار  شرایطی 
کنم  قبول  نمی توانم  اصاًل  کنم که  تاکید  باید  اما  شوم 
که بالتر در قضیه فساد و تبانی فیفا دست داشته است.
او ادامه داد: بر این باورم که افرادی مانند سپ بالتر 
بزرگ  کشورهای  فدارسیون های  روسای  همچنین  و 
باشند که شایسته  اگر کسانی  شایسته ستایش هستند. 
افرادی  بدون شک چنین  باشند،  نوبل  دریافت جایزه 

هستند.
این  از  پیش  فیفا  فوتبال  بین المللی  فدارسیون  رییس 
تاکید کرد که میزبانی جام جهانی 2۰۱۸ به درستی به 
کشور روسیه داده شد و فیفا هیچ گونه تصمیمی برای 

رای گیری مجدد ندارد.

گل های رونالدو، مسی و نیمار در میان 10 گل برتر سال یوفا

مـورینیو از مسـی و رونالـدو انتخاب کرد
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رییس جمهور امریکا در اظهاراتی در اتحادیه آفریقا گفت صدها میلیون مسلمان 
در آفریقا می دانند که اسالم به معنای صلح است.

مردم  تنها  آفریقا گفت:  اتحادیه  در  اظهارات خود  تازه ترین  در  اوباما  باراک   
ادامه گفت:  در  دهند. وی  پایان  فساد در کشورهای خود  به  آفریقا می توانند 
اکنون کودکی که در قاره آفریقا متولد می شود به اندازه کودکان قاره های آسیا 
انتقال  برای  افزود:  امریکا  رییس  جمهور  است.  ارزشمند  امریکا  یا  و  اروپا  و 
روابط میان امریکا و آفریقا به نحوی تالش کرده ام تا همانند شرکایی برابر با 

یکدیگر کار کنیم.
اوباما در ادامه سخنرانی خود گفت: تروریستها در برخی کشورهای آفریقایی 
از این گروههای  بیگناه را هدف قرار می دهند. بسیاری  همچنان غیرنظامیان 
تروریستی زیر لوای دین و مذهب حرکت می کنند. اما صدها میلیون مسلمان 
مثل  گروههایی  باید  ما  است.  صلح  معنای  به  اسالم  که  دانند  می  آفریقا  در 
القاعده، داعش، الشباب، بوکوحرام را آن طور که واقعیتشان است معرفی کنیم، 

آنها قاتل هستند.
نبرد  این موضوع گفت: در  امریکا در  با تروریسم و نقش  مبارزه  وی درباره 
از  امریکا  است.  قاره  این  کشورهای  کنار  در  امریکا  تروریسم  علیه  آفریقا 
تالشهای اتحادیه آفریقا برای تقویت صلحبانی حمایت می کند. ما از کشورهای 
منطقه برای مقابله با بحرانهای نوظهور حمایت می کنیم. جهان نیز باید کمکهای 

بیشتری بکند.
روز گذشته رییس جمهور امریکا در سفر خود به اتیوپی اعالم کرد که همچنان 
منتظر شنیدن یک انتقاد واقع بینانه درمورد توافق هسته ای است. وی در ادامه 

گفت: ۹۹ درصد دنیا با توافق هسته ای موافق هستند.
اوباما پس از سفر به کنیا وارد اتیوپی، محل تولد پدرش شد.  بحران در سودان 
در  از مهمترین موضوعاتی است که وی  جنوبی و چالش های حقوق بشری 
این سفر بدان خواهد پرداخت. این سفر به عنوان اولین بازگشت رییس جمهور 

سیاهپوست امریکا به آفریقا به شمار می رود.

رییس  جمهور سابق هند که به عنوان پدر برنامه موشکی این کشور شناخته 
می شود و نقشی کلیدی و مهم در برنامه هسته یی هند داشت، در سن ۸۳ سالگی 

و درست زمانی که در حال ارائه یک سخنرانی بود، درگذشت.
بین  هند  رییس جمهور  عبدالکالم،  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال های 2۰۰2 تا 2۰۰7 بود که پیش از آن در عرصه های علمی به ویژه در 

سازمان های توسعه و تحقیقات دفاعی فعالیت داشت.
وی پیش از رسیدن به سمت ریاست جمهوری مشاور علمی نخست وزیر هند 

نیز بود.
سخنرانی  دانشجویان  برای  که  حالی  در  دوشنبه  روز  اما  ساله   ۸۳ عبدالکالم 
می کرد، بیهوش شد. با وجود اینکه وی را به سرعت به بیمارستان منتقل کردند 

پدر برنامه موشکی هند نتوانست جان سالم به در ببرد.
بنا به اعالم وزارت داخله فدرال، دولت برای مرگ عبدالکالم هفت روز عزای 

عمومی اعالم خواهد کرد.
در پی مرگ عبدالکالم، پراناب موخرجی، رییس جمهوری فعلی هند اعالم کرد: 
کالم به دلیل عالقه اش به علم و نوآوری و کمک هایش به عنوان یک دانشمند، 

مدیر، معلم و نویسنده تا همیشه در یادها خواهد ماند.
نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور نیز در این باره گفت: مرگ عبدالکالم 
ضایعه بزرگی برای جامعه علمی است. او هند را به جایگاه رفیعی رساند. او 

راه تعالی را به ما آموخت.
سونیا گاندی، رهبرحزب اپوزیسیون کنگره نیز کالم را اینچنین توصیف کرد: 
کالم یکی از بزرگترین دانشمندان، حکیمان و یک وطن پرست واقعی بود که به 

میلیون ها پیر و جوان با کارها و تالش هایش انگیزه داد.
عبدالکالم پس از پایان دوره ریاست جمهوری اش برای آموزش به دانشگاه ها و 
مدارس مختلف سفر می کرد و با سخنرانی های خود به آنها امید و انگیزه می داد.

عبدالکالم در طول عمرش جوایز متعددی دریافت کرد. وی نقش بسیار اساسی 
در آزمایش های هسته ای هند در سال ۱۹۹۸ داشت.

رییس  جمهوری ترکیه ضمن تاکید بر اینکه انقره در 
مقابل داعش و حزب کارگران کردستان عقب نشینی 
با کسانی که  ادامه روند صلح  نخواهد کرد گفت: 
می دهند  قرار  معرض خطر  در  را  ما  ملی  وحدت 

غیر ممکن است.
طیب  رجب  النشره،  اینترنتی  سایت  گزارش  به 
کنفرانس  در  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان، 
در  ما  گفت:  چین  به  سفرش  از  پیش  مطبوعاتی 
عقب  به  هم  گام  یک  تروریسم  علیه  خود  جنگ 
حزب  و  داعش  مقابل  در  و  داشت  برنخواهیم 
کارگران کردستان )پ.ک.ک( عقب نشینی نخواهیم 

کرد.

وی افزود: محال است که روند صلح را با کسانی 
ادامه دهیم که وحدت ملی ما را در معرض خطر 

قرار می دهند.
منطقه حائل در شمال  ایجاد  اردوغان درخصوص 

سوریه نیز گفت: ما برای اتخاذ گام نخست ایجاد 
پایگاه  ایجاد  ما  هدف  می کنیم.  تالش  امن  منطقه 
و مناسب کردن فضا برای ایجاد منطقه امن است. 
در مرحله اول باید این منطقه را از تروریست های 
داعش پاکسازی کنیم و بعد زیرساخت آن را برپا 
کنیم. ایجاد منطقه امن در شمال سوریه این امکان 
ترکیه  در  سوری  آواره  میلیون   ۱,7 حدود  به  را 

می دهد که به مناطق خود بازگردند.
جنگنده های ترکیه از روز جمعه گذشته و به دنبال 
حمله تروریستی اخیر داعش به این کشور حمالتی 
را علیه پایگاه های داعش در مرز با سوریه و حزب 

کارگران کردستان در شمال عراق آغاز کرده اند.

اوبــامــا: 

اســالم بـه معـنای صـلح است

پدر برنامۀ هسته یی هند درحال سخنرانی درگذشت

اردوغان:

 در جنگ علیه تروریسم یک قدم هم عقب نمی کشیم

رهبر کوریای شمالی:

 اکنون ما عامل 
ترس امریکا هستیم

مقام های کره شمالی در سالگرد آتش بس این کشور که شش دهه 
پیش به جنگ شبه جزیره کره پایان داد، به امریکا هشدار دادند 
جنگی دیگر در این شبه جزیره هیچ امریکایی را زنده نخواهد 

گذاشت تا سند تسلیم را امضا کند.
شهرهای  دوشنبه  روز  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کره شمالی از جمله پایتخت این کشور شاهد به اهتزاز درآمدن 
شبه  جنگ  در  آتش بس  سالگرد  مناسبت  به  بنرها  و  پرچم ها 
جزیره کره بود و مردم این کشور اقدام به حضور در تجمع ها و 

جشن ها به این مناسبت کردند.
در 27 جوالی ۱۹۵۳ این توافق آتش بس به سه سال جنگ در 

شبه جزیره کره پایان داد.
مقام های کره شمالی از فرصت این سالگرد استفاده کرده و ضمن 
ایراد سخنرانی هایی ضدامریکایی از مردم این کشور خواستند تا 
بیش از هر زمان به کیم جونگ اون، رهبر این کشور وفادار بوده 

و خود را برای رویارویی نهایی با واشنگتن آماده کنند.
به  امریکا  بر  پیروزی  عنوان  به  را  سالگرد  این  کره شمالی  در 
این دلیل که در کنار کره جنوبی و هم پیمانان سازمان ملل علیه 
بودند  شوروی  و  چین  حمایت  مورد  که  کره شمالی  نیروهای 

جنگید، جشن می گیرند.
رهبر کره شمالی در سخنانی خطاب به کهنه سربازان این جنگ 
بر اهمیت به روحیه مبارزه طلبی و فداکاری به نسل جوان این 
کره شمالی  اکنون  که  عین حال گفت  در  اما  کرد.  تاکید  کشور 
عامل بازدارنده جدیدی دارد که همان زرادخانه هسته یی کشور 

است.
وی در این سخنرانی که متن آن در تلویزیون کره شمالی پخش 
شد، گفت: دیگر دورانی که امریکا ما را با سالح هسته یی تهدید 
مایه  دیگر  امریکا  اکنون  است.  تمام شده  همیشه  برای  می کرد 
تهدید و ترس برای ما نیست و ما هستیم که عامل ترس این 

کشور هستیم.
ارتش  ارشد  مقام  سیک،  یونگ  پاک  جنرال  دیگر  طرف  از 
این کشور  دفاع جدید  وزیر  گفته می شود  که  کره شمالی  خلق 
خواهد بود، در تجمع جداگانه یی گفت: اگر امریکا سیاست های 
خصمانه خود علیه پیونگ یانگ را کنار نگذارد و تحریک به یک 
جنگ دیگر علیه ما کند کره شمالی آماده است تا انقدر بجنگد که 

دیگر هیچ کس برای امضای سند تسلیم زنده نماند.
و  کشور  این  عالی رتبه  مقام های  از  جمعی  به  خطاب  وی 
از  بیش  گفت:  پیونگ یانگ  در  دیپلمات ها  و  جنگ  کهنه کاران 
۶۰ سال است که آتش بس در این سرزمین برقرار شده اما هنوز 
صلحی اجرا نشده است. جنگ کره در گذشته باعث آغاز سقوط 
امپریالیسم  نهایی  نابودی  سبب  کره  دوم  جنگ  اما  شد  امریکا 

امریکا خواهد شد.


