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پشت کردن به افغانستان هزینۀ سنگین دارد 
وزارت دفاع ملی:        

 در دوماه ۷۶۰ طالب
 در هلمند کشته شدند

ماه  دو  در  که  می گویند  دفاع  وزارت  مقام های 
گذشته ۷۶۰ عضو گروه طالبان در ولسوالی های 
گرشک  نادعلی،  سنگین،  کجکی،  قلعه،  موسی 

و سایر بخش های والیت هلمند کشته شده اند.
دفاع  معاون سخنگوی وزارت  رادمنش،  محمد 
روز یکشنبه گفت در این مدت ۲۱۷ عضو گروه 

طالبان زخمی و ۱۱ نفر نیز دستگیر شده اند.
توسط  عملیات  این  رادمنش  آقای  گفته  به 
نیروهای لشکر ۲۱۵ میوند ارتش ملی افغانستان 
در هماهنگی با نیروهای امنیتی انجام شده و طی 
آن حدود ۸۵۰ مین کارگذاری شده نیز کشف و 

خنثی شده اند.
نیز  خبرنامه یی  نشر  با  افغانستان  دفاع  وزارت 
تبعه   ۱۱ کشته ها  این  میان  در  که  است  گفته 
پاکستانی دیده می شوند. وزارت دفاع افغانستان 
افزوده که در این عملیات مقداری اسلحه سبک 
و سنگین نیز بدست نیروهای دولتی افتاده  است.
وزارت  ادعای  این  به  حال  به  تا  طالبان  گروه 

دفاع افغانستان واکنشی نشان نداده است.
در همین حال مقام های...         ادامه صفحه 6

نماینده گان شورای والیتی نورستان می گویند که 
درگیری ها میان قوم های »کامدیش« و »کشتونز« 
در این والیت، تاکنون 3۰۰ کشته، ده ها معلول و 

ده ها منزل سوخته برجا گذاشته اند.
باشنده گان این والیت نیز می گویند منازعه های 
افزایش  حال  در  روزبه روز  نورستان  در  قومی 
است؛ اما حکومت افغانستان توجهی این مسأله 

ندارد.
صدها  و  مسکونی  منزل  ده ها  آن ها،  گفتۀ  به 
بین  از  قومی  منازعات  نتیجۀ  در  باردار  درخت 
برای  بهانه که مردم  این  به  اما دولت  اند؛  رفته 
نمی کنند،  مراجعه  آن ها  به  چالش های شان  حل 

در این باره سکوت اختیار کرده است.
گفته می شود شمار زیادی...       ادامه صفحه 6

کشته شدن 3۰۰ تن
 در منازعۀ دو قوم در نورستان

امور  در  افغانستان  جمهور  رییس  ویژه  نماینده 
داکتر  کمبود  از  خوب،  دولت داری  و  اصالحات 
سراسر  در  گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  افغانستان  در 
افغانستان به ازاء هر ۱۰ هزار نفر فقط 4 داکتر فعالیت 

دارند.
احمد ضیا مسعود، از کمبود داکتر در افغانستان ابراز 
هر  برای  افغانستان  در سراسر  و گفت:  کرد  نگرانی 

۱۰هزار نفر فقط 4 داکتر فعالیت دارند.
سخن  داکتران  از  تقدیر  نشست  در  دیروز  که  او 

سال های  که  کشوری  افغانستان  افزود:  می گفت، 
متمادی درگیر جنگ بوده و مردم آن را به بیماری های 
و  امکانات  به  رو  این  از  ساخته اند،  مبتال  گوناگون 

داکتران بیشتری نیاز دارد.

وی برقراری بهداشت استاندرد در افغانستان را یک 
اصل دانست و تصریح کرد: بهداشت سالم زیربنای 
بهداشت  افغانستان  در  اما  است،  سالم  جامعه  یک 
همواره با چالش هایی...                  ادامه صفحه 6

معاون نخست ریاست جمهوری از برگزاری عملیاتی 
می دهد. خبر  طالبان  ضد  بر  ترکمنستان  با  مشترک 
از  طالبان  که  می گوید  دوستم  عبدالرشید  جنرال 

ولسوالی خم آب جوزجان به مناطق مرزی افغانستان 
گروه  این  زودی  به  و  اند  کرده  فرار  ترکمنستان  و 

سرکوب خواهد شد.
نیروهای ترکمنستان موفعیت  آقای دوستم،  به گفتۀ 
طالبان را در مرز این کشور با افغانستان تثبیت کرده 
اند و دو کشور در پی آماده گی هایی برای راه اندازی 

عملیاتی تصفیه یی در این مناطق هستند.
پناه بردن طالبان به خانه ها

جنرال دوستم در ششمین روز عملیات تصفیه یی در 
نبرد  خانه ها،  به  طالبان  پناه بردن  که  گفت  جوزجان 
نیروهای امنیتی با این گروه را به چالش کشیده است. 
آقای دوستم می گوید...                 ادامه صفحه 6

نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور:
مردم افغانستان ساالنه 12۰۰ میلیون دالر برای درمان 

بیماران خود در خارج از کشور مصرف می کنند

راه اندازی عملیات مشترک ترکمنستان
 و افغانستان برضد طالبان
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سفر نوازشریف نخست وزیر پاکستان به امریکا 
که عمدتًا در محور نقِش این کشور در مبارزه 
با تروریسم و همکاری با افغانستان برای تأمین 
نداشت  چیزی  گرفت،  امنیت صورت  و  صلح 
که بتواند برای شهرونداِن افغانستان دلگرم کننده 
مواضع  از  عماًل  امریکا  در  شریف  آقای  باشد. 
با  مبارزه  قبال  در  کشورش  سیاست های  و 
از قربانی  با مظلوم نمایی  تروریسم دفاع کرد و 
بودِن پاکستان سخن گفت. آقای شریف در مورد 
مبارزه با طالبان گفت که نمی تواند هم با آن ها 
بجنگد و هم آن ها را ترغیب به گفت وگوهای 

صلح با دولت افغانستان کند. 
از طالبان می تواند  تنها دفاع  نه  اظهاراتی  چنین 
برابر  در  را  پاکستان  کشور  موضع  بلکه  باشد، 
ارادۀ جهانی و مردم افغانستان نیز بیان می کند. 

تروریسم  با  مبارزه  از  که  سال  هاست  پاکستان 
تالش های  را  تالش هایش  و  می گوید  سخن 
توصیف  منطقه  در  امنیت  تأمین  برای  صادقانه 
با  که  این جاست  اساسی  مشکل  اما  می کند. 
در  امنیت  مشکل  کورِ  گره  روز،  هر  گذشِت 
شکل  به  شرایط  و  می شود  افغانستان سخت تر 

دراماتیکی به مخاطره می گراید.
را  تروریسم  با  مبارزه  پاکستان  واقعًا  اگر   
راستا  این  در  اقدامی  یا  و  می گرفت  جدی 
افغانستان  در  وضعیت  حاال  می داد،  صورت 
افغانستان  دولت  نمی بود.  فاجعه بار  این گونه 
به  شدن  نزدیک  هدف  به  را  تالش هایی  بارها 
پاکستان انجام داد، اما هرگز نزدیکی با پاکستان 
افغانستان  دیپلماسی  نگشود.  را  مشکالت  گره 
همواره در برابر پاکستان شکست را پذیرفته و 

به نتیجه نرسیده است.
این که پاکستان مأمن امِن تروریستان بوده، کسی 
و  شواهد  مورد،  این  در  نمی تواند.  کرده  انکار 
اسناد به اندازۀ کافی وجود دارد که دولت مرداِن 
پاکستان نیز به آن اعتراف می کنند. تظاهراتی که 
هنگام سخنرانی نوازشریف در واشنگتن برگزار 
شد، یک شعارِ روشن با خود داشت و آن این که 
نوازشریف دوست بن الدن بوده است. بحث حتا 
بر سِر موجودیت گروه های تروریستی در خاک 
پاکستان نیست، بل بحث فراتر از این ها بر سِر 
رابطۀ استخبارات و نظامیان پاکستان با گروه های 

تروریستی است. 
موضوعی که نگرانی ایجاد می کند، سیاست های 
جمله  از  و  منطقه  کشورهای  قبال  در  پاکستان 
در  را  خود  منافع  پاکستان  است.  افغانستان 
ناامن سازی افغانستان تعریف کرده و به ساده گی 
نیز از دنبال کردِن آن نمی گذرد. اما سوال مهم 

چشم های  همچنان  چرا  امریکا  که  این جاست 
خود را به روی این همه واقعیِت زنده و آشکار 

می بندد؟ 
دیدار نوازشریف در مقطع مهمی انجام شد و از 
امریکا با توجه به نفوذی که بر این کشور دارد، 
انتظار برده می شد که مسایل را از منظِر دیگری 

دنبال می کرد. 
افغانستان اوج ناامنی های خود را می گذارند. هر 
روز ما شاهد از دست رفتِن مناطقی از کشور به 
دسِت گروه های تروریستی هستیم و این روند 
همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، در وضعیِت 
طالبان تغییرات اساسی رونما شده و این گروه 
دیگر رهبری به نام مالعمر ندارد. مرگ مالعمر 
که  داد  نشان  و  کرد  آشکار  را  مسایل  خیلی 
افغانستان  قضایای  در  چه قدر  پاکستان  نظامیاِن 

دخیل بوده اند.
این موضوع که در دو سال پس از مرگ مرموز 
از سوی آی اس آی  طالبان عماًل  مالعمر، گروه 
و  آشکار  موضوعی  است،  می شده  رهبری 
تنها طالبان  امروز  اما  کاماًل پذیرفته شده است. 
گروه های  و  نیستند  فعال  افغانستان  جنگ  در 
بزرگ ترین  شده اند.  صحنه  وارد  نیز   دیگری 
تهدید تازه می تواند داعش باشد که این روزها 
کرده،  نظامی  تحرکات  به  آغاز  این که  کنار  در 
سربازگیری های گسترده یی را هم به راه انداخته 

است. افزون بر این ها، موجی از ذهنیِت تندروانه 
در افغانستان تشدید شده که می تواند به عنوان 
مدرن  ارزش های  و  نظام  برای  بالقوه  خطری 
نمی کرد  کفایت  مسایل  این  آیا  شود.  شناخته 
وارد  پاکستان  با  دیگر  موضعی  از  امریکا  که 

گفت وگو می شد؟ 
پاکستان  از  امریکا  وقتی  دیگر،  جانب  از   
گفت وگوهای  در  کلیدی  نقش  که  می خواهد 
تعریفی  چه  دارای  نقش  این  کند،  بازی  صلح 
مرگ  از  پس  افغانستان  دولت  دست کم  است؟ 
در  صلح  گفت وگوهای  شکست  و  مالعمر 
پاکستان و افزایش بی سابقۀ حمالت اعالم کرد 
کند  شرکت  گفت وگوهایی  در  نمی خواهد  که 
باشد.  پاکستان حاصل شده  میانجی گری  به  که 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  حال،  همین  در 
از  همواره  پاکستان  که  متفق القول اند  اجرایی 
گفت وگوهای صلح و مبارزه با تروریسم استفادۀ 
در  کشور  رییس جمهوری  است.  کرده  ابزاری 
پاکستان  »افغانستان و  چند مورد اعالم کرد که 
و  می جنگند  هم  برابر  در  که  است  دهه  چهار 
با  شود«.  داده  پایان  جنگ  این  به  نخست  باید 
این حال، امریکا چه گونه می تواند انتظار داشته 
باشد که پاکستان به همکاری مطمین در مبارزه 

با تروریسم تبدیل شود؟ 
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گفت وگوهای صلح می گوید؟

 

به نظر می رسد که مسایل امنیتی سبب شده است که ریاست 
جمهوری اصاًل در فکر اصالح نهادهای انتخاباتی و توزیع 

شناسنامه های برقی نباشد.
انتخاباتی،  اجرای اصالحات  برقی،  توزیِع شناس نامه های   
برگزاری انتخابات پارلمانی و رفتن به لویه جرگه و تغییر 
نظام سیاسی و زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری 
دولت  سیاسِی  توافق نامۀ  در  که  مهمی اند  نکاِت  از  آینده، 
که  می شود  فکر  است.  شده  تأکید  آن ها  بر  ملی  وحدت 
رویداد کندز همۀ این مسایل را به زیر کشیده، در حالی که 
قرار بود اصالحات انتخاباتی پیش از این همه انجام شود و 
شناس نامه ها نیز توزیع گردد. تاکیدات مقام های امریکایی 
و غیر آن هم بارها بر عملی شدن توافق نامه سیاسی بوده 
است و اما به نظر می رسد که این مهم برای آقای غنی یک 

شوخی بیش نیست.
مهِم  مسایِل  همۀ  که  شده  سبب  اخیر  های  اتفاق  ظاهراً 
ملی  فراموشی سپرده شوند. حکومت وحدت  به  کشوری 
زیر تأثیِر این رویدادها بسا مسایِل حیاتی را به تعویق انداخته 
و یا هم این رویداد بهانه یی شده تا حلقاتی فرصت طلب در 

دولت وحدت ملی، مسایِل مهم را پشِت پا زنند.
مدت  برای  افغانستان  میدانیم  که  تاجایی  صورت،  هر  به 
و  داشت  خواهد  قرار  امنیتی  بد  وضعیت  در  نامعلومی 
بنابرین نباید کارهای زیربنایی و مهم را به تعویق انداخت. 
بر  ریاست جمهوری  ارگ  اخیر،  از رویداد های  پیش  البته 
تأکیـد  برقی  شناس نامه های  توزیع  قانوِن  تعدیِل  و  تغییر 
داشت و مشوره های رییس جمهور با این و آن زیر بهانه یی 
به نام »اجماع ملی« در جریان بود. اما این همه در حالی که 
قانون ثبت احوال نفوِس کشور تصویب و توشیح شده و 
دیگر نیازی به مشکل تراشی در بارۀ آن نبود، چیزی جز از 

سر گرفتِن دورِ باطل تعبیر نمی شد.
گزینش  کمیتۀ  تعیین  و  انتخاباتی  نهادهای  اصالح  اکنون، 
برای معرفی کمیشنراِن جدید و طرد کمیشنراِن خطاکار و 
باید روی دست گرفته  انتخابات  تقلِب کمیسیون  به  متهم 
مساعد  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  فرصت  تا  شود 
گردد. متأسفانه اما دیده می شود که ریاست جمهوری قصد 
ندارد کارهای اساسی و اقداماِت زیربنایی را به پیش ببرد، 
ورنه بسیار دشوار نیست که شناس نامه های برقی توزیع شود 
و نیز کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به نتایج اصالحگرانۀ 

الزم دست یابد.
بیش  که  می شود  پیشنهاد  رییس جمهور  به  دیگر  بارِ  یک 
ملی  پروسه های  و  نگیرد  را  مردم  گرانبهای  وقت  این،  از 
را  الکترونیک  توزیع شناس نامه های  مانند  و حیاتِی کشور 
قربانِی »اجماع«های فراقانونی و خودخواندۀ خویش نکند. 
در  اجماع  مرجِع  شایسته ترین  افغانستان  پارلماِن  مسلمًا 
کشور است. باید همه ارکاِن دولت به اجرای بی چون وچراِی 
قانون تصویب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس بپردازند و 
شود.  ُخرد  قبیله یی  عالیِق  بارِ  زیر  قانون  که  ندهند  اجازه 
امضای خود  از  تاریخی،  با جسارِت  باید  رییس جمهوری 
با  را  بناِی اصالحاِت حقیقی در کشور  کند و سنگ  دفاع 

توزیع موفقانۀ شناس نامه های برقی، بگذارد.
مسلمًا اصالحاِت راستین در کشور با توزیع شناس نامه های 
نوع  هر  مهم،  این  انجام  بدون  و  می خورد  کلیـد  برقی 
این  مردم  انتظار  می گردد.  روبه رو  ناکامی  با  اصالح گری 
ـ کشور  ندارد  در کفش  اگر ریگی  ـ  آقای غنی  که  است 
را از زنجیرۀ باطِل ناکامی ها به سوی قانونیت و اصالحاِت 

اساسی سوق دهد.
نامه سیاسی  توافق  رییس جمهوری هیچ راهی جز تطبیق 
کاری  مورد  همین  بر  تاکید  جز  نیز  عبداهلل  داکتر  و  ندارد 
دیگری نمی تواند انجام دهد. اگر این اولویت ها در نظر 
اصالح  و  برقی  شناسنامه های  پرونده  نیز  و  نشوند  گرفته 
نهادهای انتخاباتی به هر بهانه یی بسته شوند، منطقی برای 
ادامه دولت وحدت ملی وجود نمیداشته باشد و این هم به 

نفع مردم و دولت نیست.

پروندۀ اصالح نهادهای انتخاباتی 
و شناسنامه های برقی بسته نشود
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نيویورک تایمز
»فرار  نوظهور  کابوس  تازه خشونت ها  موج  آغاز  با   

مغزها« در افغانستان در حال شکل گیری است.
خشونتها،  موج  و  گرفته  شدت  افغانستان  در  جنگ 

هزاران افغانی را از کشور گریزان کرده است .
در این بحبوحه دو کشور ایران و پاکستان که پذیرای 
بیشترین تعداد مهاجران افغانستان هستند از سیاستهای 
قبلی شان در این زمینه فاصله گرفته اند و چون گذشته 

پذیرای آنها نیستند .
رانده شدن این افغانها از دو کشور پاکستان و ایران، 
موجی از مهاجران را به سمت مرزهای اروپایی رانده 
گرفتار  خود  قاره  این  که  شرایطی  در  هم  آن  است، 
بحران ورود پناهنده گان به خصوص از کشور سوریه 

است.
به نظر می رسد که موج مهاجران، چندان نظر تصمیم 
سازان سیاسی غرب را به خود جلب نکرده است و 
از عمق غم و اندوه مردم افغانستان و چالش های آنها 

بی خبرند.
پدیدارشدن  در حال  افغانستان  مردم  نوظهور  کابوس 

است .
این کابوس، احیاء موج عظیم فرار مغزهای افغانستان 
همه  و  افتاد  اتفاق   ۱۹۷۰ دهه  در  بار  اول  که  است 
نخبگانی را که ستون سازنده گی این کشور در آینده 

هستند را از کشور گریزان کرد .
سرگرفته  از  با  امسال  افغانها  مهاجرت  جدید  موج 
شدن حمالت طالبان آغاز شد و با سیر صعودی این 
درگیریها در نقاط مهم همچون »قندوز« به اوج خود 

رسید.
ماه گذشته اداره صدور گذرنامه افغانستان اعالم کرد 
گذرنامه  هزار   ۲ حدود  روزانه  میانگین  طور  به  که 
صادر کرده است که سه برابر آمار مشابه در شش ماه 

قبل است.
عمده سیل مهاجرت افغانها در دهه های اخیر رو به 
جانب پاکستان بوده است که در حال حاضر پذیرای 
اعالم  طبق   . است  افغانستان  شهروند  میلیون  سه 
جنوری  ماه  از  فقط  مهاجرت«  المللی  بین  »سازمان 
امسال تاکنون تعداد ۹۰ هزار افغانی مقیم پاکستان شده 

اند .
این مهاجران گالیه دارند که امسال دولت پاکستان آنها 
را برای بازگشت به وطن تحت فشار قرار داده است 
 ۱/۵ هویت  اوراق  اعتبار  تمدید  از  پاکستان  دولت   .
میلیون مهاجر افغانی در کشور خودداری ورزیده است 
. جمع کثیری از این افغانستانی ها چندین دهه است 
که ساکن پاکستان اند و مهلت اقامتشان آخر امسال به 

اتمام می رسد .
بازگردانده  وطنشان  به  را  مهاجران  هم  ایران  دولت 

است .
سازمان  اردوگاههای  در  شده گان  اخراج  از  ای  پاره 
ملل در حومه »جالل آباد« اسکان داده می شوند که از 
دژهای مستحکم سابق آن دسته از »طالبان« است که 

امروز به »داعش« پیوسته اند .
خطر به خصوص برای »اقوام هزاره« که از مسلمانان 
شیعه مذهب هستند بسیار باالست. اغلب این هزاره ها 
از دست کشتار و ذبح شدن به دست طالبان به پاکستان 

گریخته اند .
شرایط  به  توجه  با  وطن  به  بازگشته  افغانهای  این 
خود  متبوع  دولت  کمکهای  انتظار  چشم   ، موجود 

نیستند.
دولت آمریکا در گزارشی اعالم کرده است که وزارت 
خارجه آمریکا برنامه آموزش به وزارت »مهاجران و 
بازگشت افغانها« را سال گذشته قطع کرد چون متوجه 
موارد عدیده یی فساد و بی کفایتی در این وزارتخانه 

شده بود.
کمک کردن به مهاجران، چالش ساده ای برای پاکستان 
نیز گرفتار  اکنون  آباد هم  نیست چراکه دولت اسالم 
پاکستانی در داخل کشور است  آواره  معضل هزاران 
در  ستیزه  و  خشونتها  شر  از  شدن  برای خالص  که 
مناطق مرزی کشور خانه وکاشانه خود را رها کرده و 

آواره شده اند .
ایران،  پاکستان و  با مشکالت برشمرده در دو کشور 
موج مهاجرت دسته جمعی افغانها به جانب مرزهای 
از  عبور  با  مهاجران  این  و  است  شده  روان  اروپایی 
مرزهای کشورهای ایران ، ترکیه و کشورهای حاشیه 

مدیترانه راهی اروپا می شوند .
بر  افزون  اروپا  اتحادیه  و  ملل  آمارهای سازمان  طبق 
۲۰ درصد از حدود ۵۰۰ هزار مهاجری که امسال از 
طریق مدیترانه وارد خاک اروپا شده اند را افغانستانی 

ها تشکیل می دهند .
با چالشهایی جدید مواجه ساخته  را  اروپا  این موج، 
گرفتار  خود  نیز  اکنون  هم  اروپا  حالیکه  در  است 
جهانی  »جنگ  از  بعد  پناهندگان  بحران  ترین  بزرگ 

دوم« است و بیش از این میل ندارد خود را سپر بالی 
حمالت سیاستمداران ضد مهاجرت سازد .

اگر اروپا مرزهایش را به روی مهاجران ببندد ؛ فقط 
این موج را مجددا روانه پاکستان کرده است. پاکستان 
افغانستانی  از مهاجران  انتظار ورود سیل جدیدی  در 

است.
هم  طبیعی  شرایط  در  حتی  که  حالیست  در  این 
روزه  همه  پاکستان  و  افغانستان  کشور  دو  مرزهای 
شاهد تردد دهها هزار افغانستانی است افغان هایی که 

عمومٌا ویزای قانونی دارند.
از  سرخورده  افغانهای  تردد  موج  گرفتن  شدت  با 
قاچاق  معضل  افغانستان،  فرج  و  خلل  پر  مرزهای 
آن  تبع  به  و  شد  خواهد  حادتر  هم  مرزها  از  انسان 
نارضایتی عمومی از مهاجران افغانستانی در کشورهای 
همسایه شدیدتر خواهد شد زیرا بسیاری از پاکستانی 
ها با این افاغنه در کار تروریسم، قاچاق موادر مخدر 

و برهم زدن نظم اقتصادی کشور همدست هستند .
جهان باید توجه بیشتری به واقعیات تلخ موجود در 
افغانستان داشته باشد. دولت کابل در محاصره جنگ 
و معضل بی کفایتی است و بدیهی است که قدرت و 

کفایت الزم برای مدیریت این بحران را ندارد .
دو همسایه بزرگتر آن هم رفته رفته حساسیت خود 
را نسبت به معضل مهاجرات افغانستانی ها از دست 

داده اند .
پاکستان  کشور  از  که  است  بینانه  غیرواقع  وانگهی، 
انتظار داشته باشیم حاضر به پذیرش شماری بیشتر از 
مهاجران افغان باشد، اما به هر روی اسالم آباد حداقل 

مهاجران  به  کمکهایش  سطح  که  دارد  را  امکان  این 
افغان حاضر در کشور را ارتقاء بخشد.

اثر  رفع مشکل  در  تواند  می  آمریکا هم  اما کشور  و 
بخش باشد.

نواز  بر  باید  آمریکا  جمهوری  رییس  اوباما  باراک 
مهلت  تا  آورد  فشار  پاکستان  وزیر  نخست  شریف 
اعتبار اوراق هویت مهاجران افغانستانی را تمدید کند.
در  را  مهم  بسیار  موضوع  این  اوباما  است  الزم 

دیدارهایش با رهبران افغانستان مطرح کند .
نواز شریف الزم است یک فرایند تدریجی و انسانی 
تری را برای بارگشت مهاجران افغان در پیش بگیرد.

اوباما باید به شریف اطمینان دهد که آمریکا همچنان 
متعهد به حمایت های مالی از برنامه بین المللی کمک 
به مهاجران افغان در پاکستان و ایران است . این برنامه 

از لحاظ اعتبار بودجه در مضیقه قرار دارد .
ایران که بعد از پاکستان بزرگ ترین میزبان مهاجران 
هزار   4۵۰ هویت  اوراق  اعتبار  مهلت  است،  افغان 

افغانستانی را تمدید کرده است .
غرب و همه کشورهای اروپایی که در ماموریت »ناتو« 
در افغانستان مشارکت دارند باید مهاجران افغان را هم 
در سهمیه بندی اتحادیه اروپا برای اسکان پناهندگان 

شامل سازند .
واشنگتن هم باید مهلت ویزای ویژه افغانهایی را که 
اند  یا دستگاه نظامی آمریکا کار کرده  برای دولت و 
تمدید کند . در ماه سپتامبر، دست کم ۱3 هزار تبعه 
افغانستان و عراق در همین شرایط منتظر تمدید ویزا 

و اوراق هویت خود مانده اند .
در صورت تضمین امنیت این افغانها در بازگشت به 
کار  باید  رسانی  امداد  المللی  بین  سازمانهای  کشور، 
ایجاد مناطق امن درون کشورهایی را که درگیر جنگ 

نیستند شتاب بخشد .
سازمان ملل می گوید که جمعیت کل شهروندانی که 
داخل کشور آواره شده اند نزدیک به یک میلیون نفر 
در  ماندن  برای  هایی  نیازمند مشوق  افراد  .این  است 

افغانستان هستند .
پاره یی از دیگر همسایگان افغانستان هم باید در این 

برنامه کمک و یاری مشارکت کنند .
کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه در امتداد 
افغانستان  ثبات  نیازمند  همه  ایران  و  چین  روسیه، 
هستند و از هیوالی سیل سنگین هجوم پناهندگان به 
برای  مالی  حمایت  نیازمند  و  هراسند  در  کشورشان 
هستند.  افغانستان  داخل  ایمن  دائمی  مناطق  تشکیل 
استانهایی مانند »بومیان « که نسبتا آرام و باثبات است 

برای ایجاد این مناطق مناسب است.
از آنجایی که هماهنگی های فوری برای فرو نشاندن 
در  اقتصادی  نابسامانی  و  فساد  مهار  و  ها  خشونت 
امن  مناطق  ایجاد  ندارد،  وجود  کافی  حد  به  کشور 
افغان ها در کشور  بهترین مشوق ممکن برای ماندن 

است.
البته همه اینها صرفا چاره اندیشی موقت است، اما به 
هر تقدیر امکان دارد برای مهار یک بحران خطرناک 

کامال سودمند باشد .

افغانستان
و کابوس »فرار مغزها«
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»افغانستان میدان جنگ هند و پاکستان نباشد«آلمان می خواهد شمار زیادی از پناهجویان افغانی را اخراج کند

به اساس گزارش یک روزنامۀ آلمانی، حکومت آلمان 
درنظر دارد در آینده شمارزیاد پناهجویان افغانستانی 
در  که  درحالیست  این  بازگرداند.  شان  کشور  به  را 
وضعیت موجود امیدواری برای بهبود اوضاع امنیتی 

در افغانستان در آیندۀ نزدیک وجود ندارد.
روزنامۀ  قول  از  دی.پی.ای.  آلمانی  گزاری  خبر 
»فرانکفورتر الگماینه سایتونگ« )شمارۀ روز یکشنبه 
حکومت  که  است  داده  گزارش   )۲۰۱۵ اکتوبر   ۲۵
آلمان اصرار می ورزد رؤسای دولت ها و حکومت های 
بالقان«، در نشست یک شنبۀ شان  کشورهای »مسیر 
در بروکسل، حرکت قابل توجهی در این زمینه نشان 

بدهند.
صدارت آلمان فدرال آرزو دارد که در اعالمیۀ نهایی 

این نشست از کمیسیون اتحادیۀ اروپا تقاضا شود تا 
پناهجویان  پذیرفتن  مورد  در  افغانستان  حکومت  با 
افغانستانی که تقاضای پناهنده گی شان رد شده است، 
به توافق برسد. روزنامۀ مذکور این مطلب را از قول 
حلقات حکومت و اسناد داخلی در رابطه با مذاکرات، 
آلمان  حکومت  اسناد  این  اساس  به  است.  نگاشته 
سوریایی ها،  از  پس  میان  این  در  زیرا  است،  نگران 
تشکیل  را  پناهجویان  فزایندۀ  رقم  بیشترین  افغان ها 

می دهند.
در واقع اخراج پناهجویان از آلمان از سال ها به این 
طرف متوقف است، با آنکه تنها تقریبًا پنجاه درصد 

این افغان ها به عنوان پناهنده پذیرفته شده اند.
وزیران داخلۀ ایالت های آلمان می گویند که افغان ها 
تنها زمانی باید اخراج شوند که دوسیه پناهندگی شان 
»به صورت جامع و انفرادی« ارزیابی گردد. گفته شده 
است که پس از سال ۲۰۱۲، در هیچ سالی بیشتر از 
و  بررسی  گونه  این  به  افغان  پناهجویان  دوسیۀ   ۱۰

ارزیابی نشده است.
یوآخیم هرمن وزیر داخلۀ ایالت بایرن به روزنامۀ یاد 
شده از یک مشی سختگیرانه سخن گفت: »نیاز فوری 
به  افغان  شدۀ  رد  پناهجویان  اخراج  که  دارد  وجود 
گونۀ گسترده عملی گردد. ما باید در این زمینه یک 

عالمت واضح از خود نشان بدهیم«.

سال  مأموریت  از  پس  مستقل  و  امن  افغانستان  یک  رویای 
۲۰۱4 میالدی عنوان پروژه منطقه یی است که از جانب بنیاد 
کشورهای  منازعات  سودمندانۀ  حل  برای  ایبرت  فردریش 

منطقه در این کشور روی دست گرفته شده است.
متخصصین  و  کارشناسان  از  تن   ۶۰ حدود  برنامه  این  در 
سرشناس، با ایجاد یک شبکۀ چهار گروهی پالیسی ساز، شامل 
تا  می کنند  تالش  پاکستان  و  هند  مرکزی،  آسیای  افغانستان، 

نقطه اتصالی برای همکاری های منطقه یی ایجاد نمایند.
از  یکی  و  پیشین مجلس  نماینده گان  از  گیالنی  اسحاق  سید 
اعضای گروه پالیسی افغانستان در این نشست گفت که آیندۀ 
افغاستان گره خورده است.  ثبات  کشورهای منطقه در تامین 
او از کشورهای منطقه خواست تا از افغانستان به عنوان میدان 

منازعه استفاده نکنند.
نباید  افغانستان  که  گروه  این  راهکار  که  گفت  گیالنی  آقای 
میدان کشمکش و رقابت میان هند و پاکستان باشد، از سوی 
۷۰ نفر از علمای بزرگ منطقه تهیه شده و سه کشور به شمول 

پاکستان و هند آن را پذیرفته است.
در همین حال، والی هرات ایجاد این گروه را در زمینه سازی 
بحث ها و همکاری ها در سطح ملی و منطقه یی، موثر خواند. 
می تواند  تحقیقات  این  نتایج  گفت  رحیمی  آصف  محمد 
کمکی موثر در راستای تدوین پالیسی حکومت و وزارتخانه 

های افغانستان به شمار رود.
آقای رحیمی گفت »نهادهای پژوهشی و پالیسی ساز در تمام 

دنیا تحقیقات خود را می کنند و سپس اسناد موثقی را به دولت 
 ... باشد  سیاسی  اینها  که  نیست  ضرور  و  کنند  می  ارایه  ها 
مطمین استم که وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی اینها را در 

نظر می گیرند.«
اما آگاهان امور سیاسی می گویند که این برنامه ها و گفتگو 
ها زمانی موثر خواهد بود که دولت ها از نتایج آن در پالیسی 

خود استفاده کنند.
می گوید  مجلس  در  هرات  مردم  پیشین  نماینده  شهیر  رفیق 
حیطه  از  خارج  حرکت  یک  و  شده  ساخته  گروه  این  که 
باالی  تاثیری  بتوانند  اینها  که  ندارم  باور  من  و  است  دولت 
این  باشند و همآ  تصمیمگیری ها در کشورهای منطقه داشته 
بحث ها نتیجه نمی دهد تا زمانی که ما شاهد ثبات در منطقه 

باشیم.
در همین حال، غالم شاه عادل استاد دانشکدۀ حقوق می گوید 
که زمانیکه یک کشور مانند بازیچه باشد، چگونه می توان از 
»افغانستان  آقای عادل گفت:  معامله داشت.  انتظار  تماشاچی 
ابتدا از این وضعیت خارج شود و به کشورهای منطقه اعتماد 
بدهد که ما مستقالنه تصمیم می گیریم در غیر آن فعاًل ما نمی 

توانیم چنین تیوری را مطرح بسازیم.«
قرار است نشست بعدی گروه پالیسی افغانستان هفته آینده با 
ترکیه  استانبول  در شهر  کشورهای عضو  نماینده گان  حضور 

برگزار شود.
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از بیمارِی  ۹۰ درصِد این بیماران 
بی خبرند! خود 

ُگرده ها به عنوان تصفیه خانۀ بدن، نقش حیاتی در حفظ 
سالمِت اندام ها و بدن ایفا می کنند، ولی عوامل مختلفی 
باعث می شود آن ها وظیفۀ اصلی خود را انجام نداده و 
 ۲۶ از  بیش  امریکا  در  شود.  ایجاد  متعددی  مشکالِت 
میلیون نفر با بیماری ُگرده زنده گی می کنند که بسیاری از 
آن ها از بیماری خود مطلع نیستند و بیماری آن ها پنهان 
است. آمارها نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد افرادی که 
عالیم نارسایی ُگرده دارند، از بیماری خود بی خبرند، در 
صورتی که مراجعه به پزشک در صورت مشاهدۀ برخی 
عالیم و آگاهی از وضع بدنی، یکی از راه های تسریع در 
روند درمان به شمار می رود. نخستین نشانه یی که افراد 
باید به آن توجه کنند، این است که فرد مبتال بیش از حِد 
و  دارد  کمی  انرژی  می کند،  خسته گی  احساس  معمول 

معموالً در تمرکز دچار مشکل است. 
کاهش شدید عملکرد ُگرده ها به دلیل بیماری ُگرده باعث 
ناخالصی های متعدد در خون می شود.  تشکیل سموم و 
ایجاد  فرد  بدن  را در  امر، خستگی مفرط و ضعف  این 
دیگر  عوارض  از  می کند.  دشوار  را  تمرکز  نتیجه  در  و 
که  کرد  اشاره  کم خونی  به  می توان  کلیوی،  بیماری های 
از  که  فردی  می شود.  خسته گی  و  ضعف  بروز  باعث 
خواب  به  به سختی  معموالً  می برد،  رنج  ُگرده  بیماری 
می رود. وقتی ُگرده ها سموم بدن را به درستی فیلتر نکنند، 
سموم ایجاد شده به جای دفع و خروج از بدن از طریق 
را  خوابیدن  نهایت  در  و  می شود  جمع  خون  در  ادرار، 
چاقی  بین  ارتباطی  همچنین  می کند.  دشوار  فرد  برای 
در  تنفسی  وقفۀ  دارد.  ُگرده وجود  مزمِن  بیماری های  و 
خواب نیز در مبتالیان به بیماری های ُگرده بسیار معمول 

است.
خشکی و احساس خارش در پوست، از دیگر نشانه هایی 
بر  عالوه  سالم  ُگرده های  گرفت.  جدی  باید  که  است 
تصفیۀ خون، کارهای مهمی برای بدن انجام می دهند. دفع 
گلبول های  بدن، ساخت  از  اضافی  مایعات  و  زاید  مواد 
به  کمک  و  استخوان ها  داشتن  نگه  محکم  خونی،  قرمز 
از  خون،  در  موجود  معدنی  مواد  از  کافی  مقدار  حفظ 

عملکردهای حیاتی ُگرده هاست.
مواد  کمبود  عالیم  از  یکی  پوست  خارِش  و  خشکی   
معدنی و بیماری های استخوانی در بدن است که بیشتر 
با بیماری های پیشرفتۀ ُگرده در ارتباط است. این حالت 
زمانی بروز می کند که ُگرده ها قادر به حفظ تعادل میان 
مواد معدنی و مواد مغذی موجود در خون نباشد. احساس 
از شایع ترین  به هم، یکی  نزدیک  ادرار در فواصل  دفع 

نشانه های بروز بیماری های کلیوی به شمار می رود.

عرفان فاتحی
همچنین نبود مجالی برای تقابل با هرگونه 
احساس گرایان  گفتمان  در  اخالقی  باور 
هنوز حل نشده باقی مانده. در این مورد، 
ادوارد  جورج  پیش  قرن  یک  حدود 
فرد  دو  که  کرد  استدالل  این گونه  مور 
به  اخالقی  مسأله یی  رهیافت  مورد  در 
نتایج  به  پایان  در  و  می نشینند  همفکری 
الف  راهکار  آیا  که  این باره  در  ناهمسانی 
هیچ کدام  می رسند.  ب،  یا  است  اولی تر 
از طرفین نمی تواند قضاوتی دربارۀ حس 
طرف مقابل در تشخیص »بهتر« و »بدتر« 
این  ادعای هیوم که  انجام دهد. برخالف 
و  یک سان  انسانی  جوامع  در  احساسات 

همه گیر هستند.
در  سود  مفهوم  بر  زیادی  تأکید  هیوم 
مرزبندی های اخالقی داشت. معروف ترین 
شاگرد او جان استوارت میل “سودگرایی” 
را به یک سیستم اخالقی تمام عیار و کامل 
میدان  »سودمندی«  مفهوم  اما  کرد.  تبدیل 
مربوط  سنتی  نظریه های  جوالن  برای  را 
به اخالق باز می کند. قبل از هر چیز باید 
مشخص کرد که عمل مفروض برای چه 
یا چه چیزی و تحت چه شرایطی  کسی 

این که  مطمینًا  شد.  خواهد  واقع  سودمند 
به  منفرداً  و  به تنهایی  فرد  هر  بخواهیم 
مفید  و  درست  دهد،  پاسخ  سوال ها  این 
کس  هیچ  چون  بود،  نخواهد  فایده  به 
بر  را  سودمندی  معیارهای  ندارد  حق 
نکته  این  نباید  کند.  تحمیل  دیگر  فردی 
واقعیت، یک سان  در  که  کرد  فراموش  را 
بودن الگوهای رفتاری سودگرایی و تعابیر 
بسیار  اخالقی  تعهدات  و  اصول  مرسوم 
یک  روی  از  مگر  می افتد،  اتفاق  نادر 
از سوی دیگر موضوعی  تصادف صرف. 
آن  بر  افالطون  فلسفۀ  دنباله روهای  که 
تأکید دارند این است که این برداشت از 
سودمندی و خوشبختی در تضاد آشکار با 
چیزی که افالطون از یودایمونیا برای رفاه، 
خوشبختی و شکوفایی انسان تعریف کرد، 

قرار دارد.
قلمرو  به  محدود  اخالق  فلسفۀ  اما 
بریتانیایی  تجربه گرایان  و  احساس گرایان 
نماند. »انقالبی کپرنیکی« در حوزۀ اخالق 
عقل  “نقد  در  کانت  پیوست.  وقوع  به 
عملی” که دومین بخش از نقدهای سه گانۀ 
اوست، فهم تازه یی از اصول اخالقی ارایه 

داد.
کانت اخالق را بر پایه های منطق بنا می کند 
و قلمرِو اخالق را متعلق به کسانی می داند 
که نگرش استداللی به مسالۀ اخالق دارند.
اصلی که در فلسفۀ اخالق کانت بیشتر از 
همه مورد توجه قرار گرفته است، اندیشۀ 
او مبنی بر این که یک اصل عملی مناسب 
برای عمل اخالقًا شایسته، باید اصلی باشد 
که بتواند به طور همه گیر مورد اعتقاد قرار 
به  را  آن  بتوان  کانت،  تعبیر  به  یا  بگیرد 
همان  این  کرد.  اراده  کلی،  قانون  عنوان 
تقریر نخست از »امر مطلق« اوست. کانت 
اخالق  کسی خالف  وقتی  که  بود  معتقد 
عمل می کند، نسبت به قوانینی که هرکسی 
کرد،  خواهد  اراده  را  آن ها  از  اطاعت 
استثنایی برای خودش، یا استثنائاتی مانند 
می شود.  قایل  یک بار«،  این  برای  »فقط 
بنابراین، بهترین تلقی از اخالق این است 
که آن را فهم اصولی که به لحاظ دایره و 

کاربردشان کلیت پذیراند، در نظر بگیریم.
کانت در نقطۀ مقابل احساس گرایان، این 
را  آن ها  به  صادقانه  پای بندی  و  »قوانین« 
برای اخالقی خواندن  یگانه سنِگ محک 
یک عمل می داند که قابل تعمیم به غالب 

اخالقی  معیارهای  به  توجه  بدون  شرایط 
حاکم و تفاوت ها و شرایط محیطی هستند. 
همچنین او در نقد عقل عملی در ارتباط 
با »امر مطلق« چنین می گوید: »چنان رفتار 
را چه در شخص خود و  تا بشریت  کن 
عنوان  به  همیشه  دیگری  در شخص  چه 
همچون  نه  و  آوری  شمار  به  غایت  یک 
تقریر دوم  به  این گزاره  با  وسیله یی.« که 
طبق  که  می رسیم  کانت  مطلق«  »امر  از 
با  نباید  انسان ها  که  است  شده  شرط  آن 
اشخاص دیگر به منزلۀ وسیلۀ صرف، بلکه 
منزلۀ غایت رفتار  به  با آن ها  باید  همیشه 

کنند.
این مؤلفۀ تفکر کانت، بازتاب بسیاری در 
مثال،  برای  است.  داشته  بعدی  متفکران 
مارکوس سینگر، بر منطق کلی چیزی که 
می کند،  تعبیر  تعمیم«  »اصل  به  آن  از  او 
متمرکز می شود. بر طبق این اصل، آن چه 
برای یک شخص درست است، باید برای 
شرایط  یا  شرایط  همان  در  واقع  شخص 
پرسش  به  فرد  هر  باشد.  درست  مشابه، 
»چه می شود اگر همه آن را انجام دهند؟« 
می رسد و با تمام وجود آن را درک می کند 

که نظریۀ سینگر، تحقیقی در زمینۀ شرایط 
معتقد  سینگر  است.  آن  صحیح  کاربرد 
حکم  هر  پیش فرض  اصل،  این  که  است 
اخالقی مشروع است. اما بعدها سینگر از 
جهت  این  از  هم  می گیرد،  فاصله  کانت 
کنار  را  کانت  مابعدالطبیعی  التزام های  که 
مبنای  که  جهت  این  از  هم  و  می گذارد 
چیزی  به  توجه  خصوص  در  را  کانت 
که بتوان آن را به عنوان دستور کلی اراده 
مطلوبیت  بررسی  به  و  رها می سازد  کرد، 
پیامدهای یک اصل، همراه با اطالق کلی 

آن، می پردازد.
هرچند تقریر سومی هم از امر مطلق بدین 
صورت که »چنان عمل کن که اراده بتواند 
در عین حال، به واسطۀ دستور اراده، خود 
کانت  از  کند«  لحاظ  عام  قانون  واضع  را 
ارایه شد، اما خود او صراحتًا می گوید که 
یکه  مختلف  همه صورت های  تعابیر  این 
قانون واحد هستند، به بیانی دیگر ما یک 

»امر مطلق« بیشتر نداریم.
در نگرش کلی، آزادی یک مفهوم بنیادی 
در فلسفۀ کانت است که در هر دو بخش 
نظری و عملی فلسفۀ او نقش مهمی دارد، 
بسیار  عملی  فلسفۀ  در  آن  نقش  هرچند 

اخالق  فلسفۀ  در  کانت  است.  برجسته تر 
خود، آزادی را مبنای استدالل بر اخالقیات 
می کند  استدالل  چنین  و  است  داده  قرار 
در  باشیم،  آزاد  اراده یی  دارای  ما  اگر  که 
آن صورت است که اخالق واقعی خواهیم 
داشت و قانون اخالق برای همۀ ما معتبر 

خواهد بود.
عقالنی  نگرش  نوع  این  وجود،  این  با 
مسالۀ  برای  را  روزنه ها  هنوز  اخالق  به 
عقالنیت  آن  در  که  اخالقی«  »نسبیت 
مالحظۀ  با  فرد  هر  اخالقی  استدالل  و 
پیامدهای اخالقی هر عمل مرتبًا در حال 

دگرگونی است، باز می گذارد. 
***
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برمی گردد  حافظ“،  ”معمای  یعنی  گفتار  این  عنوان 
دور،  سال های  از  که  ذهنی  درگیرِی  و  مسأله  یک  به 
و  هشیار  من،  ذهِن  و  بوده  من  با  جوانی  روزگارِ  از 
می کوشیده  آن  حِل  در  و  می کاویده  آن  در  ناهشیار، 
راهِ  از  مرا  که  کسان  بسیاری  برای  شاید  است. 
فعالیت های قلمی و کتاب هایم می شناسند، حیرت آور 
زمینۀ  در  بیشتر  کنون  تا  کارم  که حوزۀ  که من،  باشد 
زبان شناسی،  از  زمینه یی  و  فلسفه  و  اجتماعی  علومِ 
یعنی تِـرم شناسی علومِ انسانی بوده است، چرا به کارِ 
به اصطالح “حافظ شناسی” پرداخته ام. زیرا این کار را، 
ادبیات شناسان  چنان که تا کنون رسم بوده است، کارِ 
یا پژوهنده گاِن تاریِخ تصّوف و عرفان می دانند، نه یک 
پژوهندۀ علومِ انسانی. اما رهیافِت من به حافظ شناسی 
نه یک رهیافِت ادبی ست، چنان که رسم است، نه یک 
پژوهِش تاریخی ست از آن دست که اشاره کردم؛ بلکه 
اساسی  پرسِش  یک  به  پاسخ گویی  برای  رهیافتی ست 
در زمینۀ فرهنِگ ما. این جست وجو در پی پاسخی ست 
فهِم  یعنی  روزگار،  این  در  ما  اساسی  مسألۀ  یک  به 
عیِن حال،  در  و  رازترین  وـ  پُررمزـ  پُرپیچ وخم ترین، 
گیراترین و پُرهوادارترین میراِث ادبِی ما فارسی زبانان. 
هم  من  برای  می گوید؟”  چه  “حافظ  که:  پرسش  این 
پرسشی ست نظری دربارۀ بنیادِ ساختارِ معنایی در این 
دیوان و هم پرسشی ست جامعه شناسانه دربارۀ این که 
معنای این همه هیجان و هیاهو در میاِن ما بر سِر حافظ 
چیست. جاذبۀ شگفِت یک شاعر که هفت قرن پیش 
می زیسته، برای مردمی که شکل زنده گی و رفتارشان 
بر اثر آمدِن سازمایه های ماّدی و معنوِی مدرن این همه 
پاسخ  نیازهایی  چه  به  او  چیست؟  از  شده،  دگرگون 
می گوید که این همه از هر گروهِ اجتماعی و طبقه یی به 
او روی می کنند و شعِر او را زباِن حاِل خود می دانند؟ 
حرف های  این همه  او  دربارۀ  چرا  این که،  سرانجام  و 
یک سره  ایدیولوژیِک  و  فکری  افق های  از  ناهمساز 
هستند  آن  مّدعی  همه  و  می شود  زده  هم  با  بیگانه 
از  بسیاری  چرا  و  شناخته اند؟  را  “راستین”  حافِظ  که 
دوستاراِن ادبیاِت فارسی و آشنایاِن با آن دوست دارند 
ایدیولوژیک  ستیزه های  و  فکری  کشاکش های  در  که 
حافظ نیز به عنواِن یک شخصیِت تاریخی، یا چه بسا 
ایشان  جبهۀ  در  و  ایشان  هوادارِ  اسطوره یی،  چهره یی 

باشد؟
ازدحامِ  اثِر  بر  هرچه  که  است  آن  شگفت تر  اما  و 
رویکردهای گوناگوِن ناهمساز ـ و نیز گذشِت زمان و 
دگرگونی های تاریخی و اجتماعی افزون تر و شدیدترـ  
فهِم این دیوان مشکل تر می شود و بر ابهامِ آن به عنواِن 
می شود.  افزون تر  آن  جاذبۀ  می شود،  افزوده  متن  یک 
به ویژه این رویدادِ بزرِگ تاریخی اخیر، یعنی انقالب، 
که بر همۀ جنبه های زنده گانی اجتماعی و فرهنگِی ما 
اثر عمیقی گذاشته و فضای دیگری پدید آورده، سبِب 
کار  بی سابقۀ  گرمی  و  حافظ  به  رویکرد  بیشتر  رواِج 
انتشار و ویرایِش متِن دیواِن او نیز شده است. دیواِن 
حافظ، بعد از قرآن، بیش از هر کتاِب دیگری در ایران به 
چاپ می رسد، چنان که می توانیم بگوییم اسطورۀ حافظ 
جمعی ست  خیاِل  زادۀ  اسطوره ها  همۀ  همچون  که  ـ 
انسان، یک  عنواِن یک  به  را،  او  تاریخی  ـ شخصیِت 
من  کوشِش  باری،  است.  کرده  محو  تاریخی،  موجودِ 
در این پژوهش و کارِ مطالعاتی  چندین ساله این بوده 
است که ما چه گونه می توانیم بر اساِس اسنادِ تاریخی، 
اسطورۀ  ـ چه  او  اسطورۀ  از خالِل  را  تاریخی  حافِظ 
سنّتی چه اسطوره سازی های “مدرن” ـ بازشناسی کنیم. 
و البته، رفتن به سراِغ اسطوره ها برای بازنمودِن زیرمتِن 
تاریخی شان، در فضایی آکنده از هیجان و ناآشنا با منطِق 
تحلیلی و پژوهش گری، کاری ست که دل به دریا زدن 
پاسخ گویی  به هر حال،  ولی،  کردن.  می طلبد و خطر 
آن،  اجتماعی  جنبۀ  از  گذشته  من،  برای  معّما  این  به 
یک جنبۀ عمیِق شخصی نیز داشت، یعنی روشن کردِن 
ذهن نسبت به یک معّمای بزرِگ تاریخی و فرهنگی 
که ریشه های ژرف در رواِن فردی و جمعِی ما دارد و 

ما را به رفتارهای ناساز وامی دارد. این کار برای من، 
بود،  فرهنگی  درمانی”  “روان  گونه یی  حال،  عیِن  در 
برای پیراستِن ذهن از همۀ القاهای “سنّتی” و ”مدرن” 
و رسیدن به یک دیدگاهِ شخصی روشن بر بنیادِ آن چه 
کانت “خوداندیشی” می نامد، یعنی جسارِت اندیشیدن 
به جای  پای منطِق جوینده گی و تحلیل گری خود  بر 

پیروی کورکورانه از گفتۀ این و آن.
صوفیانه  سنّتی  تفسیرهای  از  حافظ  دیوان  تفسیرهای 
آغاز می شود که او را، به عنواِن یک عارِف کامِل واصل 
و  می دانند  “اولیا”  جملۀ  از  مطلق،  پرهیزگارِ  عابِد  و 
دیواِن او را سراسر بازگفتی از قرآن و بیاِن رمز و اسرارِ 
و  فلسفی  اندیشه های  با  آشنایی  دوراِن  در  سپس  آن. 
علمی و ایدیولوژیِک مدرن، تفسیرهای ”مدرن” را از 
حافظ داریم که او را یک فیلسوِف آزاداندیِش بی خدا 
)از نوِع تفسیِر محمودِ هومن( می دانند یا ایران پرسِت 

مخفی یی  فرقۀ  پیرِو  و  اسالم  و  عرب  ضِد  دوآتشۀ 
بازمانده از ایران پیش از اسالم، از آییِن مهر و زرتشت 
)از نوِع تفسیِر ذبیِح بهروز و شاگردانش(، یا حتّا یک 
شاعِر اجتماعی و سیاسی با گرایش های انقالبی و چپ 
و  احساِن طبری(.  یا  احمِد شاملو  تفسیرهای  نوِع  )از 
به  را  کسروی  احمِد  تاخت وتازهای  این ها  جوارِ  در 
حافظ داریم که او را یک صوفی آلوده به کژاندیشی ها 
در  و  می شناسد،  غیراخالقی  رفتارِ  گونه  همه  تبلیِغ  و 
نتیجه، مسووِل وامانده گی ها و فسادهای اجتماعی مان. 
همۀ این گرایش های گوناگوِن فکری و ایدیولوژیک، 
تفسیرهای خود را از این دیوان بر اساِس گزینشی از 
ایشان  ذهنی  پیش گرایِش  با  که  می کنند  آن  در  بیت ها 
دمساز است. و شگفت آن است که دیواِن حافظ هم 
به همۀ این گرایش ها پاسخ می گوید و کسی نیست که 
نیتی بکند و فالی ـ به هر معنایی ـ از حافظ باز کند 

و به مراد نرسد! برای مثال، احمِد شاملو در میاِن همۀ 
و  بود  حافظ  شیفتۀ  تنها  فارسی  کهِن  ادبیاِت  شاعراِن 
خود را از تفسیرگراِن دیواِن او می دانست و “گزارِش” 
در  او  پسنِد  و  ذوق  به  حافظ  دیواِن  از  هم  ویژه یی 
دست داریم. شاملو در مقاله یی دربارۀ “رند” در دیوان 
است  “روشن فکر”  همان  رند  که  است  آن  بر  حافظ 
با همان ویژه گی هایی که در شاعری امروزی همچون 
دربارۀ  جدی  پرسِش  یک  اّما  یافت.  می توان  شاملو 
و  اندیشه  ماهیِت  و  پیدایِش  تاریِخ  و  “روشن فکری” 
رفتارِ آن و امکاِن تاریخی نسبت و رابطۀ حافظ با آن، 
شّکی اساسی دربارۀ این گونه فهِم بسیار ساده اندیشانه 

پدید می آورد.
باری، این همه کشاکش بر سِر حافظ و این که دستِ کم 
نبردِ  دارند که در  آن  به  نیاز  ما  جماعِت “روشن فکِر” 
ایشان  جبهۀ  در  شیرازی  حافِظ  خواجه  ایدیولوژیک 
باشد، برای یک کاوندۀ مسایِل رفتارِ جمعی برانگیزندۀ 
ظاهر  به  جهاِن  این  در  که  است  اساسی  پرسِش  این 
“روشنی یافته” از نورِ علم و اندیشۀ مدرن، چه نیازی ما 
را بر آن می دارد که شاعری از هفت صد سال پیش، که 
در جهانی بسیار بیگانه با جهاِن ما می زیسته، پاسخ گوی 
مسایِل امروز ما باشدـ حتّا مسائِل سیاسی! معنای این 
دیواِن  این  با  رابطه  در  “مدرنیت”  و  “روشن فکری” 
شعِر هفت صدساله چیست؟ آیا حافظ بیش از آن که با 
روزگارِ خود و حال وهوای فکری و شیوۀ زیستی در 
“زیست جهان”ِ خود نسبت داشته باشد، با “ما” و جهاِن 
نظِر  از  این  و  دارد؟  نسبت  ما  “روشن فکری”  فکری 
منطِق فهِم تاریخی چه گونه ممکن است؟ درست است 
تفسیرهای گوناگون  که تفسیرپذیری شعر به ویژه درِ 
و چه بسا بسیار گوناگون و ناهمساز را باز می گذارد 
و دیدگاه های تفسیرشناسی یا هرمنوتیِک مدرن هم آن 
را روا می دانند، اما از نظِر منطِق فهِم تاریخی، از آن جا 
که هر اثری، چه شاعرانه چه غیِرشاعرانه، در یک بستِر 
زبانی و تاریخی و فرهنگی شکل می گیرد، می توان از 
تاریخی  ریخت شناسی  یا  آن،  محدودیت های  دیدگاه 
دِل  در  اثر  نهادِن  با  نگریست.  آن  به  هم  فرهنگی،  و 
امکاناِت تاریخی ـ زبانی ـ فرهنگی آن، یا روشن کردِن 
افِق تاریخی آن می توان به محدودۀ امکاناِت تفسیری 
البته چنان  پدیدآورندۀ آن نزدیک شد.  متن از دیدگاهِ 
که اندیشه گراِن زمینۀ تفسیرشناسی گفته اند، هرگز ادعا 
نمی توان کرد که به فهِم یک اثر، برای مثال، یک غزل، 
بی هیچ  است  گذشته  آن  آفرینندۀ  ذهِن  در  که  چنان 
کم وکاست رسید. زیرا فهِم خودِ آفریننده از اثِر خویش 
فهِم  به  رسد  چه  تا  است  بحث  موضوِع  امروز  نیز 
دیگری از آن، آن هم با فاصله های بسیار دورِ تاریخی 
و  تاریخی  افِق  شناخِت  اما  جغرافیایی.  و  تاریخی  یا 
زمینۀ فرهنگی قلمرِو “ممکن” و “ناممکن” را در یک 
اثر از هم جدا می تواند کرد. یک مثاِل ساده این است 
که حافظ همچنان که نمی توانسته گمانی از اتومبیل و 
هواپیما داشته باشد و در شعِر خود به آن ها اشاره کرده 
باشد، نمی توانسته گمانی از دموکراسی و سوسیالیسم 
هم داشته باشد. او برای مثال، اگر عدالت دوست بوده، 
با مفهومی از عدالت آشنا بوده که با مفهومِ امروزیِن ما 
از آن بسیار متفاوت است. به هر حال، این که حافظ، 
به عنواِن یک موجودِ تاریخی، نه چهره یی اسطوره یی، 
گفته های  اساِس  بر  او،  دیواِن  و  و کجا می زیسته  کی 
خودِ او، در آن بستِر تاریخی ـ فرهنگی چه گونه شکل 
انسانی. علومِ  گرفته، پرسشی ست روا از دیدگاهِ علومِ 
انسانی مدرن ـ هماننِد علومِ طبیعی که همه چیز را در 
بستِر “طبیعی” خود می نگرد جدا از هر ایده و انگارۀ 
مابعدالطبیعی ـ هر انسانی را همچون پدیده یی طبیعی 
ـ تاریخی ـ فرهنگی می فهمد و در این فهم و شناخت 
هیچ داعیۀ ارتباط با عالِم “ماورا”، هیچ عنصر و اراده یا 
عامِل فهم ناپذیِر مابعدالطبیعی و بیرون از روابِط علیِت 

طبیعی و تاریخی، جایی ندارد.  
بر این مبنا بود که من در موردِ حافظ و معّمای تاریخی 
به یک  “ما”  تا  نتیجه رسیدم که  این  به  او  و فرهنگِی 
دیدگاهِ روشِن روشن گر از دیدگاهِ علومِ انسانی مدرن 
عیِن  در  و  معّمایی ترین،  و  پیچیده ترین  این  به  نسبت 
تاریِخ  پدیدۀ  وسوسه انگیزترین  و  پُرکشش ترین  حال 
فرهنِگ خود و زباِن خود نرسیم، هرگز به درستی راهی 
به دروِن شیوۀ نگرش و بینش و روِش شناخت و تحلیِل 
مدرن نخواهیم یافت. و اما پرسش اکنون این است که 
ما از چه دری و با چه روشی می توانیم راهی به دروِن 
اساِس  بر  تا آن جا که ممکن است  بیابیم که  متن  این 
انسانی مدرن یا علومِ تاریخی و  پیش انگاره های علومِ 
دخالِت  که  برسیم  او  موردِ  در  دیدگاهی  به  فرهنگی، 
ذهنیت شخصی یا پیش گرایش های ایدیولوژیک در آن 

به کمترین پایۀ ممکن رسیده باشد. 

این مقاله نخستین بار در شمارۀ نخسِت مجلۀ واژه منتشر شده 
است.
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من در مورِد حافظ و معّمای تاریخی و فرهنگِی او به این نتیجه رسیدم که تا “ما” به 
یک دیدگاِه روشِن روشن گر از دیدگاِه علوِم انسانی مدرن نسبت به این پیچیده ترین و 
معّمایی ترین، و در عیِن حال ُپرکشش ترین و وسوسه انگیزترین پدیدۀ تاریِخ فرهنِگ خود 
و زباِن خود نرسیم، هرگز به درستی راهی به دروِن شیوۀ نگرش و بینش و روِش شناخت 
و تحلیِل مدرن نخواهیم یافت. و اما پرسش اکنون این است که ما از چه دری و با چه 
روشی می توانیم راهی به دروِن این متن بیابیم که تا آن جا که ممکن است بر اساِس 
پیش انگاره های علوِم انسانی مدرن یا علوِم تاریخی و فرهنگی، به دیدگاهی در مورِد او 
برسیم که دخالِت ذهنیت شخصی یا پیش گرایش های ایدیولوژیک در آن به کمترین 

پایۀ ممکن رسیده باشد

معمای
           حافظ
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راه اندازی عملیات مشترک...
ادامه  ترکمنستان  نیروهای  هماهنگی  با  عملیات  که 
دارد و شماری از طالبان در نتیجۀ افزایش حمله های 
نیروهای امنیتی از میدان نبرد فرار کرده اند و ده ها تن 

آنان نیز در جزیرۀ آمودریا محاصره شده اند.
به گفتۀ معاون نخست رییس جمهور تاکنون ۲۰ تن 
از طالبان کشته و ۷ تن آنان اسیر شده اند و از میان 
نیروهای امنیتی سه سرباز کشته شده و چهار تن از 

فرماندهان امنیتی نیز زخم برداشته اند.
تصفیه یی  عملیات های  برگزاری  از  هم چنان  دوستم 
پس از تصفیۀ ولسوالی های خم آب، مردیان، منگجک 
و آقچه والیت جوزجان در والیت های ناامن جنوب 

کشور خبر داد.
با این حال قاری محمود یکی از طالبانی که اسیر شده 
می گوید، حین عملیات نیروهای امنیتی در خم آب به 
ترکمنستان فرار کرده اند و پس از دریافت کمک های 
غذایی از آن کشور بیرون رانده شده اند. او می گوید، 
تعدادشان نزدیک به ۸۰ تن می رسیده که از این میان 
۵۰ تن از مسیر ولسوالی قرقین راهی والیت بلخ شده 
اند. اما معاون نخست رییس جمهور کمک نیروهای 

ترکمنستان به طالبان را رد کرد.
انجنیر احمد، ولسوال خم آب نیز دربارۀ حملۀ طالبان 
این گروه  که  به سالم وطندار گفت  این ولسوالی  بر 

تخریب  را  خم آب  فرماندهی  و  ولسوالی  ساختمان 
کرده اند و مدارکی که در این مکان ها بود را به آتش 
کار  به زودی  که  افزود  این حال وی  با  اند.  کشیده 

برای بازسازی این نهادها را آغاز خواهند کرد.
نیروهای  کمبود  خم آب،  باشنده گان  حال  همین  در 
طالبان  حملۀ  عمدۀ  دلیل  را  ولسوالی  این  در  امنیتی 
افزایش  که  می گویند  هم چنان  و  می کنند  عنوان 
مشکالت  زمستان  فرارسیدن  آستانۀ  در  درگیری ها 
اما والی جوزجان که  آنان را چند برابر کرده است، 
با شماری از مسؤوالن نهادهای دولتی برای بررسی 
وضعیت خم آب به آن جا رفته می گوید که به زودی 

همه چیز را روبه راه خواهند کرد.
جنرال دوستم روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته پس  از حمله 
ولسوالی  این  تصرف  و  غورماچ  ولسوالی  بر  طالبان 
برای چندین ساعت به  دست آنان برای دومین بار به 
شمال سفر کرده است و اکنون در خم آب جوزجان 
از  را  عملیاتش  رییس جمهور  معاون  دارد.  حضور 
همین والیت آغاز کرد و گفت که پس از پاک سازی 
خواهد  فاریاب  به  والیت  این  ولسوالی های  کامل 

رفت.
امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات  دربارۀ  گزارش ها 
که  منتشر می شوند  ترکمنستان در حالی  نیروهای  و 
بارها جنگ افغانستان به عنوان نبرد نیروهای امنیتی 

کشور در برابر تروریسم بین المللی عنوان شده است.
که  گفت  نشستی  در  جمهور  رییس  پیش  چندی 
قرار گرفته است  برابر جنگی تحمیلی  افغانستان در 
و به نماینده گی از منطقه در برابر دهشت اگنی مبارزه 
می کند. او صلح و ثبات افغانستان را ثباتی برای منطقه 
و جهان دانسته بود و ناامنی در کشور را عاملی برای 

افزایش ناامنی ها در منطقه عنوان کرده بود.
مبارزه  برای  منطقه یی  اجماعی  خواستار  غنی  آقای 
با کشورهای  افغانستان  روابط  و  تروریسم شد  علیه 
دیگر را بر بنیاد منافع و زیان های مشترک بیان داشته 

بود.
نفوذ  و  افغانستان  در  ناامنی ها  افزایش  هم  سوی  از 
نگرانی های  کشور،  نقاط  برخی  در  داعش  گروه 
کشورهای آسیای میانه و روسیه را برانگیخته است.  
که  بود  شده  نشر  نیز  گزارش هایی  زمینه  این  در 
برخی  در  را  نظامی  عملیات های  است  قرار  روسیه 
برگزاری چنین  احتمال  اما  اندازد،  راه  مناطق کشور 
دوم  معاون  احمدزی،  نذیر  سوی  از  عملیات هایی 
مجلس رد شد. آقای احمدزی یک روز پیش از سفر 
به روسیه برای جلب کمک های نظامی این کشور به 
کرده  رد  را  موضوع  این  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
چنین  برگزاری  اجازۀ  هرگز  آنان  که  افزود  و  بود 

عملیات هایی را در خاک افغانستان نخواهند داد.

مجلس سنا از اوضاع امنیتی در این کشور هشدار 
کشور  این  که  صورتی  در  گفتند  سناتوران  داد. 
فراموش شود، تروریستان بار دیگر منطقه و جهان 

را تهدید خواهند کرد.
افغانستان در نخستین سال پس از خروج نیروهای 
گذاشته  سر  پشت  را  ماه ها  دشوارترین  ناتو، 
در  روز  پانزده  شرق  شمال  در  کندز  شهر  است. 
ولسوالی  چندین  و  بود  طالبان  شورشیان  کنترول 
بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان دست به 

دست شدند.
غزنی  والیت  کردند  تالش  طالبان  کندز  از  پس 
در جنوب کابل را تصرف کنند ولی به این هدف 
نرسیدند. حمالت سنگین طالبان بر شهر لشکرگاه 
این  نیز دفع شد ولی رسیدن  مرکز والیت هلمند 
زنگ  غزنی  و  لشکرگاه  شهر  حومه های  در  گروه 

خطر جدی را به صدا در آورده است.
سناتوران در جلسه روز یک شنبه 3 عقرب ۱3۹4 
گفتند که نیروهای امنیتی افغانستان باید به درستی 
تجهیز شوند تا در میدان نبرد دست باالیی داشته 
باشند. نثار حارث یک تن از اعضای مجلس سنا 

فراموشی  دست  به  بار  این  افغانستان  »اگر  گفت: 
سپرده شود، خطرات آن نه تنها منطقه بلکه اروپا و 

امریکا را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.«
پس از سال ۲۰۰۱ و با حضور و حمایت جهان از 
فراموش  غربی  مداران  سیاست  بسیاری  افغانستان 
کردن افغانستان را یک اشتباه می خواندند. با خروج 
نیروهای شوروی از این کشور، جهان هیچ توجهی 
به افغانستان نکرد تا زمانی که این کشور به یکی از 

پناهگاه های القاعده تبدیل شد.
بار دیگر اوج  این نگرانی  ناتو  نیروهای  با خروج 
گرفته که مبادا افغانستان بازهم فراموش شود. حارث 
از حکومت خواست تا مطالبات و نیازمندی هایش 
مطرح  ناتو  آینده  نشست  در  به صورت جدی  را 
کند: »این بار حکومت با قاطعیت از ناتو بخواهد 
تا به تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان توجه جدی 

کنند.«
انتقاد سخنان نواز شریف

نوازشریف  اخیر  اظهارات  به  رابطه  در  سناتوران 
در ایاالت متحده امریکا واکنش نشان دادند. نواز 
هم  همزمان  ندارد  امکان  که  است  گفته  شریف 

طالبان کشته شوند و هم از آن ها خواسته شود که 
در گفتگوهای صلح حاضر شوند.

وزیر  نخست  سخنان  این  که  گفتند  سناتوران 
حکومت  برای  آشکاری  و  واضح  پاسخ  پاکستان 
سناتوران  از  یکی  سمیع  فیصل  است.  افغانستان 
گفت پاکستان یک بار دیگر نشان داد که برای صلح 
در افغانستان کاری انجام نمی دهد و خوشبینی های 
حکومت افغانستان برای میانجی گری پاکستان نیز 

نادرست است.
آقای سمیع گفت: »اظهارات نوازشریف به امریکا 
سیاست حکومت  روی  بر  محکمی  سیلی  را یک 
وحدت ملی می دانم. ما بارها به حکومت گفته ایم 

راهی که شما می روید به ترکستان است.«
بیشتر سناتوران تاکید کردند که حکومت نباید این 
بار فریب بخورد. آن ها گفتند در بهار سال گذشته 
پاکستان به بهانه گفت وگوهای صلح، زمینه را برای 
گروه  این  برای  و  کرد  فراهم  طالبان  آمادگی های 
کشتن  برای  و  شوند  تجهیز  بیشتر  تا  خرید  وقت 

مردم افغانستان آمادگی های بیشتری بگیرند.
گفت  نیز  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  فضل هادی 
همچنان  و  نکشته  را  طالبی  هیچ  تاهنوز  پاکستان 
نکرده  صلح  گفت وگوهای  به  وادار  را  گروه  این 
است: »کی را کشته است و کی را به پروسه صلح 
ما  کند  معرفی  پاکستان  را  نفر  دو  است؟  آورده 
سخنان آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. اما این 
دروغ مطلق است و به معنای خاک زدن به چشم 

افغانستان و دنیا است.«
این در حالیست که حکومت افغانستان تصمیم دارد 
در آینده نزدیک کنفرانسی را با اشتراک کشورهای 
و  کند  برگزار  پاکستان  استثنای  به  منطقه  و  جهان 
در آن برسر مسایل امنیتی بحث و تبادل نظر شود.
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کشته شدن 3۰۰ تن در منازعۀ...
از سال ها  افغانستان،  این والیت شرقی  باشنده گان  از 
پیش بر سر »کوه ها، جنگل ها و زن« با همدیگر منازعه 
این  باشنده گان  نورستان،  موسفیدان  گفتۀ  به  دارند. 
والیت، این گونه منازعه ها را از دورۀ پیش از مسلمان 

شدن شان به ارث برده اند.
منورخان همدرد، یکی از موسفیدان نورستان می گوید 
که حضور دولت در روستاهای آن ها تا حدی ضعیف 
است که حتا نمی تواند برای پایان دادن به این منازعه ها 

راه حلی پیدا کند.
جمعیت،  افزایش  دلیل  به  که  می گوید  همدرد  آقای 
با  که  می کنند  تصاحب  را  مناطقی  مردم  از  عده یی 
واکنش جانب مقابل روبه رو می شوند و این مسأله به 

منازعات دامن می زند.
شکایت نامه  نورستان  والیت  در  که  شیرمحمد  قاری 
درج کرده و منتظر حاضر شدن جانب مقابلش است، 
و  کوه ها  سر  بر  بیشتر  قومی  منازعه های  که  می گوید 

جنگل ها به میان می آیند.
رییس  پاینده زوی،  سعاداهلل  مهندس  حال  همین  در 
شورای والیتی نورستان می گوید که حل کردن یک بارۀ 
او  است.  توان حکومت محلی خارج  از  این مشکل، 
می افزاید که دولت اخیراً نشستی را به ریاست اسداهلل 
وفایی برای حل منازعه های قومی در نورستان برگزار 
میان  جنجال ها  حل  آن  اصلی  هدف  که  بود  کرده 
قوم های کامدیش و کشتونز بود؛ اما تاکنون پیامد مثبتی 

نداشته است.
فرماندهی  امنیت  آمر  فاروق خان،  دیگر  سوی  از 
پولیس  که  می گوید  سالم وطندار  به  نورستان  پولیس 
به هیچ قومی اجازۀ تعرض به قوم دیگر را نمی دهد. 
منازعه های  حل  برای  نخست  آن ها  که  می گوید  او 
قومی از نشست های قومی کار می گیرند؛ اما اگر این 

نشست ها نتیجه ندهند، پولیس وارد عمل می شود.
منازعه میان قوم های کشتونز و کامدیش در ولسوالی 
کامدیش، مثمر، پرک، زیارت و شکوت در ولسوالی 
تاکنون  دوآب  ولسوالی  در  پیار  و  ژونیا  و  نورگرام 

جریان دارند و تلفات زیادی برجا گذاشته اند.
از این میان، منازعۀ قوم های کشتونز و کامدیش، یکی 
از قدیمی ترین منازعه های قومی در این والیت است.

که  می دهند  هشدار  نورستان  والیتی  شورای  اعضای 
اگر دولت گام های جدی برای حل منازعه های قومی 
برندارد، امکان دارد دامن آن گسترده تر شود و آن وقت 

توان کنترل آن را نخواهد داشت.

مردم افغانستان ساالنه 12۰۰...
 مواجه بوده و ُرشد نکرده است.

مردم  افزود:  افغانستان   رییس جمهور  ویژه  نماینده 
درمان  برای  دالر  میلیون   ۱۲۰۰ ساالنه  افغانستان 

بیماران خود در خارج از کشور مصرف می کنند.
وی حضور داروهای بی کیفیت در افغانستان را یکی 
گفت:  و  خواند  کشور  در  بهداشت  رکود  عوامل  از 
واردشدن داروهای بی کیفیت در کشور از سوی تعداد 
زیادی از مؤسسات، از جمله ۱۵۰ شرکت پاکستانی 
سبب شده تا مردم افغانستان در حوزه بهداشت دچار 

مشکل شوند.

ایجاد  از  پایان،  در  جمهور،  رییس  ویژۀ  نمایندۀ 
شورای تشخیص دارو در افغانستان یاد کرد و گفت: 
باید هر چه زودتر یک طرح بهبود وضعیت بهداشتی 
بهداشتی  امکانات  داکتران،  معیشتی  از وضعیت  اعم 
و دارویی ایجاد شود تا وضعیت بهداشت در کشور 

بهبود پیدا کند.
در ادامه این مراسم، فیروزالدین فیروز وزیر صحت 
عامه موضوع تهدید داکتران از سوی افراد غیرمسوول 
برانگیز خواند و گفت: در برخی والیات  را چالش 
داکتران از سوی افراد مسلح غیرمسوول مورد تهدید 
متخصصان  اذیت  و  آزار  سبب  و  می گیرند  قرار 

می شوند.

وزیر صحت عامه از نبود امکانات بهداشتی در کشور 
یاد کرد و گفت: در حال حاضر دولت تنها 4 درصد 
از بودجه و امکانات خود را در اختیار این وزارتخانه 

قرار داده که این رقم بسیار اندک است.
وی در ادامه از رهبران دولت وحدت ملی  افغانستان 
امکانات  داکتران  ظرفیت  ارتقای  برای  تا  خواست 
تحصیل آنان را در خارج از این کشور فراهم کنند تا 
آنان بتواند در حوزه داکتری مهارت کافی را بدست 

آورند.
از  صحت  وزارت  مسئوالن  نشست  این  پایان  در 
شماری از داکتران به دلیل حسن انجام وظیفه  تقدیر 

کردند.

مجلس سنای افغانستان:

پشت کردن به افغانستان هزینۀ سنگین دارد 

در دوماه ۷۶۰ طالب...
 محلی در هلمند از ادامه عملیات نیروهای دولتی برای 
پس گرفتن منطقه باباحاجی در حومه شهر لشکرگاه، 
مرکز این والیت از افراد وابسته به طالبان خبر داده اند.
هلمند  والیت  پولیس  سخنگوی  آشنا،  محمود  شاه 
گفت که برای پاکسازی مناطق باباحاجی، مالگیر، لوی 
مانده، شاول، سیستانی، نهرسراج و سایر مناطق والیت 
دارند،  حضور  آنجا  در  طالبان  گروه  افراد  که  هلمند 

عملیات نظامی جریان دارد.
مخالف   ۱۵ نیز  عملیات   این  در  آشنا  آقای  گفته  به 

دولت کشته و زخمی شده اند.
روند  از  هلمند  والیت  شورای  رییس  اتل،  کریم  اما 
و  کرده  شکایت  والیت  این  در  عملیات  پیشرفت 
مناطقی  برای پس گرفتن  می گوید که هماهنگی الزم 
نیروهای  میان  است،  طالبان  نیروهای  کنترل  در  که 

امنیتی وجود ندارد.
نظامی  تجهیزات  از  که  پولیس  نیروهای  می گوید  او 
الزم برخوردار نیستند در خط مقدم جنگ قرار دارند 
اسلحه  دارای  که  افغانستان  ملی  ارتش  نیروهای  ولی 
سنگین و تجهیزات الزم هستند، در پشت خط مستقر 

هستند.
آقای اتل با ابراز نگرانی از این وضعیت، می گوید که 
اگر روند همین طور ادامه یابد صدها خانواده از محل 
هم  حاضر  حال  در  او  گفته  به  و  شد  خواهند  آواره 
حدود دو هزار خانواده از محل این درگیری ها مهاجر 

شده اند.
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ورزش

پاداش آرسنال برای ونگر

پیروزی تاریخی تیم ملی کریکت 

افغانستان در برابر زیمبابوه

سرمربی بایرن مونیخ در نشست خبری بعد از بازی جمله ای را بر زبان آورد که 
ثابت می کند این مربی اسپانیایی،  فصل آخر حضورش روی نیمکت باواریایی ها 

را پشت سر می گذارد.
رقابت های  دهم  هفته  در  مونیخ  بایرن   ،EFE رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
بوندسلیگا موفق شد برابر کلن با چهار گل به پیروزی برسد تا به یکه تازی در 

صدر جدول رده بندی ادامه دهد.
بایرن با پیروزی، دو رکورد بزرگ را در رقابت های بوندسلیگا به جای گذاشت. 
نخست این که هزارمین پیروزی تاریخ را به دست آورد و دوم این که دهمین 

پیروزی پیاپی را در این فصل کسب کرد.
 ۸۲ باشد.  بسیار خوشحال  بزرگ،  دستاورد  این  از  گواردیوال  که  است  طبیعی 
درصد از بازی هایی که بایرن تحت هدایت این مربی اسپانیایی انجام داده است، 
با پیروزی همراه بوده که این هم در بین مربیان تاریخ باشگاه بایرن یک رکورد 

به شمار می آید.
بازی گفت: بسیار خوشحالم که توانستیم  از  گواردیوال در نشست خبری بعد 
در این دیدار هم به پیروزی برسیم. رسیدن به دهمین پیروزی، یک رکورد در 
تاریخ بوندسلیگا به حساب می آید و این بسیار خوشحال کننده است. کسب ۱۰ 
پیروزی پیاپی، بسیار سخت است و بسیاری نمی توانند آن را تصور کنند ولی ما 

این کار را انجام دادیم و به این تیم افتخار می کنم.
بسیاری از رسانه ها فصل جاری را آخرین فصل حضور گواردیوال روی نیمکت 
پایان  تابستان سال جاری به  بایرن مونیخ می دانند. قرارداد این مربی اسپانیایی 
می رسد و او هنوز قراردادش را تمدید نکرده است. همین باعث شده تا حرف 

و حدیث زیادی درباره او به گوش برسد.
گواردیوال در نشست خبری بعد از بازی، جمله ای را بر زبان آورد که به نوعی 
بیانگر جدایی او از بایران است. او گفت: بایرن برای همیشه در زندگی من باقی 

خواهد ماند.
بایرن به خاطر آسیب دیدگی، در  از ترکیب  از هفته ها دوری  آرین روبن بعد 
دیدار برابر کلن به ترکیب این تیم آلمانی برگشت و موفق به گلزنی هم شد. 
و  مهارت  روبن  گفت:  و  پرداخت  هلندی  ستاره  این  از  ستایش  به  گواردیوال 
توانایی بسیار باالیی دارد. امیدوارم که زوج او، فرانک ریبری هم به زودی به 

میادین بازگردد.
کاستا  داگالس  از  ستایش  به  هم  سخنانش  پایان  در  بایرن  اسپانیایی  سرمربی 

پرداخت و گفت: مثل همیشه فوق العاده بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا اعتراف کرد که انتشار خبری درباره تبانی مقامات 
در  جانبدارانه  قضاوت  جهت  اسپانیایی  داور  کمک  یک  با  اسپانیا  فوتبال 

ال کالسیکو او را نگران کرده است.
مبنی  اسپانیایی  داور  کمک  اخیر  ادعای  است  امیدوار  می گوید  انریکه  لوئیس 
در  مادرید  رئال  برای  جانبدارانه  قضاوت  برای  گرفتنش  قرار  فشار  تحت  بر 
ال کالسیکو جدی گرفته شود و بررسی های الزم برای مشخص شدن صحت 

آن صورت بگیرد.
هفته پیش بود که مشخص شد کمیته داوران فدارسیون فوتبال اسپانیا یک کمک 
داور را با هدف کمک به کهکشانی ها در ال کالسیکو تحت فشار قرار داده است.

لوئیس انریکه در کنفرانس خبری پیش از بازی دیشب تیمش برابر ایبار گفت: 
این دست مسائل هرگز مرا متعجب نمی کند، هرچند این داستان هم ماجرایی 
ناخوشایند است. من امیدوارم که به طور کامل به این موضوع رسیدگی شود 
تا از نابودی فوتبال اسپانیا جلوگیری به عمل آید. این موضوع مشکوک است 
بگیرد. نمی خواهم درباره اش  این خصوص صورت  نیاز است تحقیقاتی در  و 
شایعه سازی کنم، اما به نظر می رسد که مسئله ای بسیار جدی است. ما همین حاال 
هم به اندازه کافی مشکل داریم و نیاز نیست که به مشکالت مان اضافه شود. تنها 
چیزی که من از مسئوالن می خواهم این است که به طور کامل به این موضوع 

رسیدگی کنند. در این کشور هیچ چیز مرا متعجب نمی کند.
انریکه درباره موضوع جدایی احتمالی لیونل مسی از بارسلونا هم اظهار داشت: 
نکرده ام.  صحبت  دیگری  موضوع  هیچ  درباره  احوالپرسی  جز  مسی  با  من 
می توانید از خودش بپرسید. او یک ماه دیگر تا پایان ریکاوری اش فاصله دارد 
و این برای ما خبری خوشحال کننده است. وضعیت مسی هر روز که می گذرد 

بهتر می شود.
باشگاه  پیشین  سرمربی  و  اسطوره  کرایف،  یوهان  شدن  مبتال  درباره  انریکه 
بارسلونا به بیماری سرطان ریه عنوان کرد: واقعًا خبر ناراحت کننده و وحشتناکی 
بود. ما برای او آرزوی سالمتی می کنیم. کرایف قطعًا در این نبرد پیروز خواهد 

شد.

سرمربی سابق ر ئال  ماد رید در مورد رابطه گرت بیل 
و کریستیانو رونالدو صحبت کرد.

به  گزارش مارکا، اگر مرد آرامی در دنیا وجود داشته 
باشد، آن کسی نیست جز کارلو آنچلوتی. کسی که 
نشان داده است می تواند شرایط بحرانی را به خوبی 

کنترل کند.
مدیر  بارنت،  جاناتان  اظهارات  به  واکنش  در  او 
برنامه های گرت بیل که باعث شد برخی از رسانه ها 
به وجود رابطه بد میان بیل و رونالدو بپردازند، گفت: 
فقط می توانم بگویم میان این دو بازیکن احترام دو 
مطرح  دیگران  که  عقایدی  دارد.  وجود  طرفه ای 
نمی گذارد.  تاثیری  آنها  بر  وجه  هیچ  به  می کنند، 
بیل  تیمی های  هم  از  برود  دارد،  شکی  کسی  اگر 
نفر  این دو  میان  احترامی  بپرسد که چه  و رونالدو 
انجام این کار متوجه می شوید  از  وجود دارد. پس 

این سخنان، بی اساس هستند.
جاناتان بارنت، چند هفته  پیش در مصاحبه ای درباره 
بیل به طور مستقیم به رونالدو اشاره کرد و گفت: 
بهترین  یا  جهان  مدل  بهترین  نمی خواهد  »گرت 
فروشنده لباس زیر شود.« این سخنان باعث شد که 
دیگران احساس کنند در میان رونالدو و بیل مشکلی 

وجود دارد.
بازیکن  دو  این  کنار  در  را  فصل  دو  که  آنچلوتی 
سپری کرده است، در این خصوص هم گفت: فکر 
نمی کنم این سخنان در رابطه رونالدو اثرگذار باشد 
و به عنوان سرمربی پیشین این دو بازیکن، می توانم 
تاثیرگذار  آنها  کار  روی  بر  مساله ای  هیچ  بگویم 

نیست و میان آنان هیچ مشکلی وجود ندارد.

سران باشگاه آرسنال برای سرمربی فرانسوی خود به خاطر صدرنشین 
کردن قرمزپوشان لندن در جدول مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال 

جزیره، یک پاداش در نظر گرفته اند.
به گزارش نشریه میرر انگلیس، باشگاه آرسنال به خاطر صدرنشین 
شدن توپچی ها در این هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس، قصد 
دارد قرارداد سرمربی خود، آرسن ونگر را تا سال ۲۰۱۹ تمدید  کند.

قرارداد فعلی ونگر با آرسنال تا سال ۲۰۱۷ اعتبار دارد، اما پیشرفت 
چشمگیر این تیم در فصل جاری و نتایج تحسین برانگیز اخیرش در 
رقابت های داخلی و اروپایی، سران باشگاه را ترغیب کرده است که 
قرارداد سرمربی فرانسوی تیم شان را برای دو سال دیگر تمدید کنند.
تمایل آرسنالی ها برای تمدید قرارداد ونگر در شرایطی است که او از 
سال ۲۰۰4 به بعد نتوانسته توپچی ها را قهرمان لیگ برتر کند و از آن 
زمان تاکنون سه قهرمانی در جام حذفی انگلیس، تنها دستاوردش در 

شمال لندن بوده است.
به نوشته میرر، آرسنال برای نشان دادن اعتماد خود به ونگر بعد از 
دو پیروزی متوالی توپچی ها برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا 
و برابر اورتون در لیگ برتر انگلیس، نه تنها قصد دارد قراردادش را 
تمدید کند، بلکه به او وعده داد که در بازار نقل و انتقاالت ماه ژانویه 
می تواند برای خرید بازیکن جدید دست به کار شود و بودجه کافی 

در اختیار او قرار داده خواهد شد.
به   ۲۰۱۹ سال  تا  ونگر  قرارداد  تمدید  برای  طرفین  که  در صورتی 
در  قراردادش  پایان  تا  هم  کهنه کار  سرمربی  این  و  برسند  توافق 
بر  را  توپچی ها  هدایت  او  که  زمانی  مدت  بماند،  امارات  ورزشگاه 

عهده خواهد داشت، به ۲3 سال خواهد رسید.

تیم ملی کریکت افغانستان در پنجمین و آخرین بازی مسابقات یک 
روزه کریکت در برابر زیمبابوه به پیروزی تاریخی دست یافته است.

بوالوایو دومین شهر  میان دو کشور در  بازی یک روزه که  پنج  در 
قدرتمند  رقیب  بازی  سه  در  افغانستان  شد،  برگزار  زیمبابوه  بزرگ 

خود را مغلوب ساخت.
در بازی دیروز بر اساس قرعه، ابتدا افغانستان پرتاب توپ را آغاز 

کرد.
از جانب افغانستان در بازی دیروز نور علی زدران ۵4 امتیاز، محمد 
امتیاز  امتیاز و محمد شهزاد ۲۶  استانکزی 3۸  امتیاز، اصغر  نبی ۵3 

بدست آوردند.
 ۹ دادن  دست  از  با  و  دور   ۵۰ در  افغانستان  بازیکنان  مجموع  در 

بازیکن، ۲3۵ دوش )امتیاز( بدست آوردند.
زیمبابوه نتوانست هدف تعیین شده ۲3۵ امتیاز را بدست بیاورد و با 
از دست دادن تمامی بازیکنان خود، تنها ۱۷۲ دوش بدست آورد و 

مسابقه را به افغانستان واگذار کرد.
قرار است میان افغانستان و زیمبابوه دو مسابقه ۲۰ دوره یی نیز برگزار 

شود.
اصغر استانکزی، کاپیتن تیم ملی کریکت افغانستان مسابقه دیروز را 
گام مهمی برای آماده شدن افغانستان جهت شرکت در جام جهانی 

کریکت در سال آینده خوانده است.
افغانستان پنج مسابقه یک روزه با زیمبابوه را زیر نظر  تیم کریکت 

انضمام الحق، مربی جدید این تیم، در ۱۶ اکتوبر آغاز کرد.
زیمبابوه یکی از تیم های قدرتمند کریکت در جهان به شمار می رود 
هنوز  افغانستان  و  است  کریکت  بین المللی  اصلی شورای  که عضو 

عضویت کامل این شورا را بدست نیاورده است.

گـواردیوال در بایـرن نمـی مـاند

نگرانی مربی بارسا از تبانی در ال کالسیکو

آنچلوتی:

میان بیل و رونالدو مشکلی وجود ندارد
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

 - امریکا  اسبق  ریيس  جمهور  کارتر،  جيمی 
روزنامه نيویارک تایمز 

ما با استفاده از طرح چهار ماده ای کلی که ایران چند 
ماه پیش برای بحران سوریه ارائه داد و شامل آتش بس، 
و  اساسی  اصالحات  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل 
برگزاری انتخابات بود و با مشارکت پنج کشور امریکا، 
ایران، ترکیه و عربستان در چارچوب شورای  روسیه ، 
پایان  سوریه  بحران  به  می توانیم  ملل  سازمان  امنیت 

دهیم.
سوریه  رییس جمهور  اسد  بشار  که  زمانی  از  من 
می شناسم  را  او  بود  لندن  شهر  در  کالجی  دانشجوی 
که  زمانی  از  با  مذاکره  را صرف  زیادی  و ساعت های 
به ریاست جمهوری رسید، صرف کردم. این مذاکرات 
من با بشار اسد معموال به درخواست دولت امریکا و 
و  دمشق  میان  فراوان  دیپلماتیک  مناقشه های  زمان  در 
واشنگتن و فرا خوانده شدن سفرا از سوی دو کشور 
انجام گرفت. بشار اسد و پدرش حافظ اسد این سیاست 
را داشتند که در زمان اختالف با امریکا با هیچکس در 
صحبت  من  با  آنها  اما  نکنند  صحبت  امریکا  سفارت 
می کردند. من همواره توجه می کردم که بشار اسد هرگز 
پایین تر از خود  یا اطالعات شخصی  به دنبال مشاوره 
نبوده است. بارزترین مشخصه بشار اسد لجبازی است. 
به لحاظ روانی این برای بشار اسد غیرممکن است که 
ذهنیت خود را تغییر دهد و مطمئنًا تحت فشار این کار 

را انجام نمی دهد.
پیش از آنکه قیام ها در سوریه در مارچ ۲۰۱۱ آغاز شوند، 
هماهنگ  روابط  برای  خوب  الگوی  یک  کشور  این 
شامل  گوناگون  قومیت های  و  مذهبی  گروه های  میان 
عرب ها، کردها، یونانی ها، ارمنی ها و عاشوری هایی بود 
را  شیعه  و  علوی  سنی،  یهودی،  مسیحی،  مذاهب  که 
سوریه  بر  تاکنون   ۱۹۷۰ سال  از  اسد  خاندان  داشتند. 
میان  هماهنگ  روابط  این  به  بسیار  و  کرده  حکومت 

گروه های متنوع افتخار می کرد.
هنگامی که معترضان در سوریه تقاضای اصالحات در 
نظام سیاسی را مطرح کردند، بشار اسد این اتفاق را یک 

تالش انقالبی غیرقانونی برای سرنگون کردن حکومت 
مشروعش تلقی کرد و به اشتباه تصمیم گرفت تا آن را 
با استفاده از نیروی غیرضروری از بین ببرد. بشار اسد به 
دالیل فراوان پیچیده از سوی نیروهای نظامی اش متشکل 
کسانی  و  علوی ها  شیعیان،  یهودی ها،  مسیحیان،  از 
می شود.  حمایت  هستند،  سنی  افراط گران  نگران  که 
دورنمای سرنگونی بشار اسد خارج از دسترس است. 
مرکز کارتر از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون تعامل فراوانی بر 
سر مساله سوریه داشته و ما دیدگاهایمان درباره سوریه 
را با مقام های بلندپایه واشنگتن مطرح کردیم و درصدد 
باقی نگه داشتن فرصت برای راه حل سیاسی جنگ روبه 
رشد در سوریه هستیم. این در حالی است که برخالف 
موضع  ابتدا  همان  از  ما  محرمانه  و  مداوم  اعتراضات 
دولت امریکا این بوده که اولین گام برای حل مناقشه 
در سوریه حذف بشار اسد از قدرت است. کسانی که 
بشار اسد را می شناسند، می دانند که این یک تقاضای 
بی ثمر است اما این موضع بیش از چهار سال است که 
حفظ شده است. در حقیقت پیش شرط ما برای صلح 

در سوریه یک امر ناممکن است.

اخضر  و  ملل  سازمان  سابق  دبیرکل  عنان،  کوفی 
ابراهیمی، وزیر خارجه الجزایر تالش کردند به عنوان 
نماینده ویژه سازمان ملل به جنگ در سوریه پایان دهند 
اما به دلیل ناسازگای میان امریکا، روسیه و کشورهای 
دیگر بر سر وضعیت بشار اسد در طول فرآیند صلح 
تالش های ناکام خود را پایان دادند. در ماه می ۲۰۱۵ 
به  بزرگان  گروه  به  مشهور  جهان  رهبران  از  گروهی 
مذاکرات  سفر  این  جریان  در  ما  کردند.  سفر  مسکو 
آخرین  گورباچف  میخائیل  امریکا  سفیر  با  دقیقی 
نخست وزیر  پریماکوف  یِوگنی  شوروی،  سابق  رهبر 
روسیه  وزیرخارجه  الوروف  سرگئی  روسیه،  سابق 
شعب  شامل  بین المللی  اندیشکده های  نمایندگان  و 
شراکت  به  آنها  دادیم.  انجام  مسکو  در  کارنگی  مرکز 
تهدید  و  اسد  بشار  حکومت  و  روسیه  میان  پرسابقه 
بزرگ داعش علیه روسیه که ۱4 درصد از جمعیتش را 
مسلمانان سنی تشکیل می دهند، اشاره کردند. من مدتی 
درباره  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  از والدیمیر  بعد 
نمایندگان  با  که  نشستی  دو  و  اسد  بشار  از  حمایتش 
گروه های سوری داشت سوال کردم. او در پاسخ گفت 

در مذاکرات سوریه پیشرفت کمی به دست آمده و فکر 
در  جنگ  به  دادن  پایان  واقعی  شانس  تنها  که  می کند 
ایران،  همراه  به  روسیه  و  امریکا  که  است  این  سوریه 
فراگیر  صلح  پیشنهادی  طرح  یک  عربستان  و  ترکیه 
آمده کنند. وی معتقد بود همه گروه ها در سوریه به جز 
داعش تقریبًا هر طرحی که از سوی این پنج کشور با 
قدرت پذیرفته شود را خواهند پذیرفت. چراکه ایران و 
روسیه از بشار اسد حمایت می کنند و سه کشور دیگر 
از مخالفان او. من با موافقت پوتین این پیشنهادات را به 

واشنگتن منتقل کردم.
مرکز کارتر در سه سال گذشته با سوری های متعلق به 
گرایش های سیاسی مختلف رهبران گروه های مخالف 
پیدا  برای  اروپا  و  ملل  سازمان  دیپلمات های  و  مسلح 
کردن راه حل سیاسی پایان جنگ در سوریه تعامل داشته 
اطالعاتی  پژوهش های  براساس  تالش ها  این  است. 
انجام  سوریه  درباره  مرکز  این  سوی  از  شده  انجام 
در  متفاوت  گروه های  محل  که  پژوهش هایی  شده اند؛ 
سوریه را نشان داده و به وضوح مشخص کنند هیچ کس 
نمی تواند در سوریه به شکل نظامی پیروز شود. تصمیم 
با  اسد  بشار  حکومت  از  حمایت  برای  روسیه  اخیر 
باعث تشدید  نظامی  نیروهای  حمالت هوایی و دیگر 
جنگ در سوریه شده و سطح تسلیحات در این کشور 
را افزایش داده و ممکن است باعث افزایش ورود موج 

پناهندگان به کشورهای همسایه و اروپا شود.
پنج کشور ذکر شده با این گزینه های جایگزین روشن 
می توانند یک طرح پیشنهادی متفق القول را ارائه دهند. 
چند  پابرجاست.  هنوز  آنها  میان  اختالفات  متاسفانه 
متشکل  ماده ای  چهار  کلی  طرح  یک  ایران  پیش  ماه 
اصالحات  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  آتش بس،  از 
می توان  کرد.  مطرح  را  سوریه  در  انتخابات  و  اساسی 
استفاده  با  امنیت سازمان ملل و  در چارچوب شورای 
از طرح پنج کشوری مکانیزمی برای اجرای این اهداف 
پیدا کرد. مشارکت روسیه و ایران در این فرآیند ضروری 
است. بشار اسد در جریان چهار سال جنگ در سوریه 
تنها یک بار و آن هم درباره سالح های شیمیایی امتیاز 
داد. این کار تحت فشار روسیه و ایران انجام شود. به 
این ترتیب او با پذیرش امتیازهای تحمیل شده از سوی 
غرب به جنگ در سوریه پایان نخواهد داد اما این کار 

را در صورت تقاضای هم پیمانانش انجام می دهد.

گلوله  چندین  جنوبی  کوریای  ناو  یک 
هشدار به سمت قایق گشت زنی کوریای 
شمالی که مرز آبی مورد مناقشه دو طرف 

را رد کرده بود، شلیک کرد.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
یک مقام وزارت دفاع کوریای جنوبی که 
خواست نامش فاش نشود، در گفت وگوی 
تلفنی اعالم کرد: ناو دریایی کوریای جنوبی 
به  دهنده  هشدار  گلوله  چندین  شنبه  روز 
مرز  که  شمالی  کوریای  زنی  گشت  قایق 
کرد  شلیک  کرد،  رد  را  مناقشه  مورد  آبی 

تا این قایق را به مرزهای خود بازگرداند.
به گفته این مقام کوریای جنوبی، کوریای 
کوریای  اقدام  این  به  پاسخ  در  شمالی 
دیگری  اقدام  یا  و  آتش  تبادل  جنوبی، 

نکرده است.
کوریای شمالی همواره خط محدود شمالی 
)خط مرز آبی مشترک میان دو کوریای( را 
ایجاد شده،  دوم  از جنگ جهانی  پس  که 

رد کرده است.
دو کوریای از نظر تکنیکی هنوز در جنگ 
صلحی  قرارداد  هنوز  زیرا  می برند  سر  به 
امضا  جنگ  پایان  بر  مبنی  طرف  دو  میان 
البته در برخی مواقع گام هایی  نشده است 
برای عادی سازی روابط برداشته می شود.

کرد  اعالم  شمالی  کوریای  یک سخنگوی 
که کوریای جنوبی در حالی به قایق گشت 
زنی برای هشدار شلیک کرده است که این 

قایق عملیات روتین خود را انجام می داد.
را یک عمل  اقداماتی  ادامه چنین  در  وی 
جدی تحریک کننده اعالم کرد که می تواند 
موجب مقابله نظامی میان دو کوریای شود.
از سال ۱۹۹۹ درگیری های دریایی در این 
ماهیگیر  چندین  شدن  کشته  باعث  منطقه 
شده است که در سال ۲۰۱۰، 4۶ ماهیگیر 
مقامات  که  شدند  کشته  جنوبی  کوریای 
مسوول  را  شمالی  کوریای  کوریای،  این 
این حادثه اعالم کردند و در مقابل مقامات 
این  در  دخالت  گونه  هر  شمالی  کوریای 

حادثه را رد کردند.

مردم کنگو روز یکشنبه برای شرکت در رفراندومی که به رییس  جمهوری 
کنونی اجازه می دهد به سلطه ای که از سه دهه پیش آغاز کرده همچنان 
ادامه دهد، به پای صندوق های رای می روند. »دنیس ساسو نگسو« در سال 
۱۹۷۹ به قدرت رسید و از آن زمان تاکنون بجز یک دوره پنج ساله سکان 

هدایت این کشور را بر عهده داشته است.
خبرگزاری فرانسه نگاهی انداخته به لیست رهبران آفریقایی که به مدت 

طوالنی قدرت را در اختیار دارند
 Teodoro Obiang( ام باسوگو«  انگوئما  اوبیانگ  »تئودورو  سال:   3۶
Nguema Mbasogo( در گینه استوایی. وی در سوم اکتبر ۱۹۷۹ و از 
طریق کودتا روی کار آمد. وی رسما در دوازدهم اکتبر ۱۹۸۲ به عنوان 

رییس جمهور معرفی شد.
 Jose Eduardo dos( سانتوس«  دوس  ادواردو  »خوزه  سال:   3۶
Santos( از آنگوال. وی به عنوان رهبر حزبی که در سال ۱۹۷۵ توانست 
از پرتغال مستقل شود، از بیستم سپتامبر ۱۹۷۹ در صدر قدرت قرار دارد.

3۵ سال: »رابرت موگابه« از زیمبابوه. تنها رهبر زنده آفریقایی است که به 

صورت مستمر از زمان استقالل کشورش در قدرت بوده است. موگابه در 
آوریل ۱۹۸۰ نخست وزیر و در ۱۹۸۷ رییس جمهور شد.

3۲ سال: »پل بیا« )Paul Biya( از کامرون از ششم نوامبر ۱۹۸۲ در راس 
قدرت است.

۲۹ سال: »یووری موسونی« )Yoweri Museveni( از اوگاندا. وی در 
ژانویه ۱۹۸۶ و پس از پیروزی در جنگ به کمک تانزانیا که به عزل رژیم 

خودکامه »عیدی امین دادا« ختم شد، روی کار آمد.
وی  سوازیلند.  از   )King Mswati III( سوم«  مسواتی  »شاه  سال:   ۲۹
پادشاهی این کشور کوچک جنوب آفریقا را در آوریل ۱۹۸۶ و چهار سال 

پس از مرگ پدرش به دست گرفت.
در ژوئن  قدرت رسیدن  به  زمان  از  البشیر« سودان. وی  »عمر  ۲۶ سال: 

۱۹۸۹ از طریق کودتا همچنان زمان امور کشورش را در دست دارد.
۲۵ سال: »ادریس دبی« )Idriss Deby( از چاد. وی در دسامبر ۱۹۹۲ و 
پس از جنگی که به عزل رژیم »حسین حابره« )Hissein Habre( ختم 

شد، به عنوان رهبر این کشور فقیر آفریقایی ظهور کرد.
رکوددارها؛ رهبرانی که بیشترین دوره حکومت را در کشورهای آفریقایی 

پسا استعماری داشته اند، در ادامه ذکر می شوند:
 )Emperor King Haile Selassie( امپراتور پادشاه هایله سالسی -
از اتیوپی بوده است که پس از 44 سال حکومت سرانجام در سال ۱۹۷4 

از قدرت برکنار شد.
- معمر قذافی از لیبی پس از کودتای ۱۹۶۹ برای حدود 4۲ سال قدرت را 
در دست داشت. قذافی در سال ۲۰۱۱ عزل و از سوی جنبش شبه نظامیان 

به پشتیبانی حمالت هوایی غرب کشته شد.
-  عمر بنگو اوندیمبا تا زمان مرگش در اکتبر سال ۲۰۱۱ بیش از 4۱ سال 
سکان هدایت کشور گابون در غرب آفریقا را در دست داشت. پس از وی 

پسرش جانشین شد.

»طرح 5 کشوری برای حل بحران سوریه«

تنش دریایی میان دو کوریا دیـرپاترین رهـبران افـریقا


