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کمیسیون مستقل حقوق بشر:

رییس مجلس به حکومت:

خطوط اساسی سیاست
خارجی را تدوین کنید

اگر به وضعیت معتادان در زمستان توجه نشود

شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود

صفحه 6

رییس مجلس نمایندهگان می گوید در نبود خطوط سیاست
خارجی ،مجلس نمیتواند در خصوص مسایل ملی و بین المللی
موضعگیری کند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس بار دیگر از حکومت وحدت
ملی خواست که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را تدوین
و جهت تصویب به مجلس نمایندهگان بفرستد.
آقای ابراهیمی افزود« :از آغاز دوره شانزده هم مجلس تاهنوز طی
مکاتب متعدد از حکومت خواسته ایم که خطوط اساسی سیاست
خارجی دولت را به مجلس بفرستد؛ اما متاسفانه تاهنوز نفرستاده
است»....
ادامه صفحه 6

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان:

بزرگترین اردوگاه آموزشی القاعده در قندهار نابود شد

فرمانده ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان
گفت :در جریان عملیاتی در جنوب افغانستان
«بزرگترین کمپ آموزشی القاعده» نابود شده
است.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست ،به گفته یک
فرمانده ارشد امریکا در افغانستان ،عملیات چند
روزه ماه جاری در جنوب این کشور با مشارکت
 200نیروی ویژه و پشتیبانی دهها حمله هوایی
امریکا احتماال آنچه را که «بزرگترین کمپ
آموزشی القاعده» بوده و طی  14سال جنگ
افغانستان یافت شده ،نابود کرد.
جنرال جان کمپبل ،فرمانده ارشد نیروهای

هند در واکنش به اظهارات مشرف:

پاکستان استفاده ابزاری

از تروریسم را متوقف کند

سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش به
اعتراف پرویز مشرف مبنی بر پرورش گروههای
تروریستی در پاکستان گفت که استفاده ابزاری
اسالمآباد از تروریسم در سیاست خارجی این
کشور متوقف شود.
ادامه صفحه 6
به گزارش اکسپرس نیوز...،

امریکایی در افغانستان روز جمعه گفت ،کمپ
مذکور از سوی القاعده در شبه قاره هند استفاده
میشد .تشکیل این گروه سال گذشته از سوی

ایمن الظواهری ،رهبر القاعده اعالم شد و گمان
میرود که این گروه در پاکستان باشد و بر هند،
پاکستان و سایر کشورها در جنوب آسیا تمرکز
داشته باشد.
این عملیات در یازدهم اکتبر از سوی ارتش
امریکا اعالم شد و به گفته مقامهای ارتش امریکا،
در جریان آن یک منطقه آموزشی در محیطی
به بزرگی  30مایل مربع و یک منطقه کوچکتر
دیگر در یک مایلی آن هدف گرفته شد .نیروهای
امریکایی و افغان در این عملیات دست داشتند و
حدود  63حمله هوایی برای پشتیبانی از نیروها
انجام شد .حدود ...160
ادامه صفحه 6

در برگ ها

ناامنیهای رو
به گسترش

2

جبرگرایی
ترا ژنتیک

مجلس دفتر زاخیلوال را تأیید نکرد
مقایسۀ فرامین حکومت وحدت ملی با فرامین چندگانۀ حزب دموکراتیک خلق
مجلس با اکثریت آرا فرمان تقنینی رییسجمهور
مبنی بر تشکیل ادارۀ مستقل مشاوریت اقتصادی
ریاست جمهوری را رد کرد.
بر اساس این فرمان تقنینی ،قرار بود ادارهیی با
تشکیالت وسیع و واحد بودجهیی مستقل به نام
«مشاوریت اقتصادی رییس جمهور» ایجاد شود
که مجلس با آن مخالفت کرد.
اکثر اعضای مجلس بر این باور بودند که افغانستان
در شرایطی مالی مناسبی قرار ندارد که تشکیالت
اداری وسیع در چوکات دولت افزوده شود.
همزمان با بحث روی این فرمان در مجلس،
حکومت توسط مکتوبی از مجلس خواسته بود
که روی آن بحث نکند؛ زیرا بر بنیاد تصمیم تازه،
قرار است تشکیالت اداره مشاوریت اقتصادی به

شکل مختصر و بدون واحد بودجهیی مستقل در
چوکات ادارۀ امور ایجاد شود.
اما اعضای مجلس خاطرنشان کردند که مکتوب
فرستاده شده به نوعی دور زدن مجلس است و
بار حقوقی و قانونی ندارد.
سرانجام در یک رای گیری...
ادامه صفحه 6

4

عجــز
در
اندیشۀ
بیــدل

5

لـویهجـرگهیی
که
برگـزار
نمـیشـود
3
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احمــد عمران

با حقایق کندز

ناامنیهای رو به گسترش

نباید معامله صورت بگیرد

ِ
هیأت حقیقتیاب برای بررسی
روزها میگذرد که
چهگونهگیِ سقوط کندز توظیف شده است .بخشهایی از
کارِ این هیأت از طریق رسانههای کشور به نشر رسیده،
اما آخر کارِ آن معلوم نشده است .این هیأت وظیفه داشت
تا دالیل سقوط کندز را پیدا کند و مالمت و سالمت را
مشخص بسازد.
ِ
ترکیب آن هیأت انتقاد
روزنامۀ ماندگار در همان آغاز از
ِ
ترکیب آن با حضور کسی که خود به فساد متهم
کرد؛ زیرا
ِ
اتهامات او تعیین
است و هنوز کار هیأتی که در مورد
شده معلوم نیست؛ برای مردم قابلِ پذیرش نبود .برعالوه،
نگرانیِ دیگر این بود که این هیأت به دلیل دیدگاههای
ِ
گزارش خود
متضاد اعضای آن ،نتواند روی نکات عمدۀ
به توافق برسد.
اما اکنـون گویا کارِ این هیأت پایان یافته و یافتههایش را
نیز به رییسجمهوری تقدیم و ایشان را خشنود کرده است.
البته این ادعای منابع حکومتی است ،در حالی که هنوز
اعضای هیأت حقیقتیاب لب به سخن نگشوده و مردم
ِ
ِ
گزارش آنهاست.
شفاف
همچنان منتظر ارایۀ
میباید هیأت حقیقتیاب سقوط کندز ،گزارش نهاییِ
خود را توامان به سران حکومت وحدت ملی و افکارِ
عمومیتقدیم کند؛ زیرا ِ
نفس ِسری نگه داشتنِ این گزارش،
سوالها و تردیدهایی را خلق میکند ،از جمله اینکه :شاید
ِ
حقایق رویداد کندز به سود دولت و ریاستجمهوری
اعالن
نیست ،و یا شاید هم تضاد دیدگاههای اعضای این هیأت،
سبب بنبست و تأخیر در اعالن یافتهها شده است.
اکنون نگرانیِ بزرگ این است که اعالن یافتههای این
هیأت ،پس از یک سری مهندسی ِ
های خیانتآلود صورت
گیرد و اعضای این هیأت بهنحوی شکارِ معاملهها بر س ِر
حقایق شوند.
هنوز این سوال بهقوت مطرح است که آیا دولت حاضر
است در این گزارش ،نامِ طالبان را به عنوان جنایتکارا ِن
رویداد کنـدز درج کنـد و در کل ،معلوم نیست که هیأت
حقیقتیاب و ریاستجمهوری روی چه چیزی چانه
میزنند.
بنا به تجربهها این احتمال نیز وجود دارد که هیأت
حقیقتیاب رویداد کندز ،در پایا ِن کار به دو دسته تقسیم
شود و افکار عمومی میان این دو دسته سرگردان و مشوش
گردند .اما چنانکه آقای فاروق وردک از همان آغاز
میگفت که در مورد رویداد کندز ،نباید به شایعهها گوش
داد و باید حقایق را یافت؛ حاال مردم منتظ ِر گذار از شایعهها
ِ
ِ
هیأت یاد
اتفاق اعضای
به حقایق هستند؛ حقایقی که به
شده باید ارایه شود.
آقای اشرفغنی بعد از بازپسگیری کندز به مردم وعده
ِ
غفلت وظیفوی کرده و
سپرده بود که کسانی که در کندز
باعث سقوط آن بهدست طالبان شدهاند ،مورد پیگرد قرار
گرفته و مجازات میشوند؛ اما روزی که خودش به کندز
رفت ،کسانی را تشویق کرد و مدال داد که خود در سقوط
کندز متهم و در آزادسازی آن ـ به جز یکی دو نفر ـ
بینقش بودند.
ِ
این نوع برخوردها ،تردیدها نسبت به پایان صادقانۀ کارِ
کمیسیون حقیقتیاب را بهشدت افزایش داده است .سران
دولت وحدت ملی باید بدانند که باشندهگا ِن کندز خواهان
به کرسی نشاند ِن عدالتاند و کمیسیون حقیقتیاب هم به
همین هدف تعیین شده است .هرگونه بازی با این روند
و چشمپوشی بر مظال ِم صورت گرفته بر کنـدزیانِ ،
برگ
دیگری بر ناکامیهای حکومت ،اضافه و اعتماد مردم را
ِ
ضرب صفر خواهد کرد.
نسبت به وعدههای مقامات
دیده شود که دولت وحدت ملی چهقدر بر وعدههای
خود صادق است و کمیسیون حقیقتیاب نیز تا چه اندازه
ِ
ِ
حقایق سقوط کندز را دارد!
شجاعت ارایۀ

ِ
صورت نگرانکننده دستخوش
شمال کشور به
حمالت تهاجمیِ نیروهای مخالف قرار گرفته
است .پس از سقوط شهر قندوز به دست طالبان،
حاال والیت تخار آماج این حمالت قرار گرفته
ِ
دست طالبان
و ولسوالی درق ِد این والیت به
سقوط داده شده است.
ولسوالی درقد به دلیل نزدیکی به مرزهای
ِ
اهمیت استراتژیک برخوردار
تاجیکستان ،از
است و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هدف
اصلیِ نیروهایی که در شمال کشور میجنگند،
ورود به کشورهای آسیای میانه است.
واکنش مقامهای تاجیکستان به سقوط ولسوالی
ِ
صورت جدی
درقد نشان داد که این موضوع به
از سوی این کشور دنبال میشود و احتمال دارد
که یک بار دیگر پای روسیه را به عنوان متحد
ِ
استراتژیک این کشورها به مرزهای افغانستان
بکشاند .روسیه نیز با نگرانی و سوءظن به
اتفاقهای منطقه نظر دارد و مقامهای کرملین در
ِ
عقب این رویدادها ،توطیۀ «امپریالیسم جهانی»
را علیه منافع خود احساس میکند.
روسها و امریکاییها بر س ِر بسیاری از مسایل
ِ
جنگ سوریه با یکدیگر
منطقه و از جمله
اختالف دارند و اگر این اختالفها وارد مراحل
تنشآلود شود ،احتمال دارد که جنگ در منطقه
به جنگ نیابتی میان قدرتهای بزرگ تبدیل
شود.
روسها با شک و تردید به مسایل نگاه میکنند
و گویا آمادهگی دارند که اگر واقع ًا جنگ به
کشورهای آسیای میانه کشیده شود ،به آن پاسخ
دهند .در این میان البته وضعیت افغانستان گنگ
و نامشخص است .روسها دست همکاری به
سوی مقامهای افغانستان دراز کردهاند و چراغ
سبز نشان میدهند که میتوانند جایگزین
مناسبی برای غربیها باشند.
اخیرا ً مقامهای روسی اعالم کردهاند که حاضرند
به ارتش افغانستان سالح و تجهیزات پیشرفتۀ
نظامی کمک کنند .امریکاییها نیز با این
تصمیم مخالفت نکردهاند ،ولی روسها عمدت ًا
میخواهند به نگرانیهای خود پاسخ پیدا کنند.
ِ
خوب
وضعیت نشان میدهد که با وجود روابط
شکل گرفته میان مسکو و کابل ،سران کرملین
ِ
نیات ارگ چندان
نسبت به اراده ،استقالل و
خوشبین به نظر نمیرسند .مقامهای روسی
بیم از آن دارند که کابل بازی دوگانه در منطقه
انجام دهد و ضمن اینکه سطح روابط خود با
این کشورها را حفظ کند ،خود عامل انتقال
گروههای «آخرالزمانی» به کشورهای آسیای
میانه باشد.
روسها هراس دارند که کابل به عامل
سیاستهای غرب در مورد کشورهای آسیای
میانه تبدیل شده باشد و از آنچه که به نام انتقال
جنگ از جنوب به شمال یاد میشود ،حمایت

کند.
مقامهای افغانستان هرچند با اطمینان میگویند
که هیچ توطیهیی در قبال کشورهای آسیای
میانه و روسیه در سر نمیپرورانند ،اما مشکل
است که بتوان با داشتن روابط استراتژیک با
امریکا آنها را قانع کرد که داعش هیچ رابطهیی
با سیاستهای کابل ندارد .حاال که گروههای
تندرو خود را به مرزهای کشورهای آسیای میانه
نزدیک کردهاند ،این بدگمانی افزایش یافته و
حتا سبب تیرهگی مناسبات میان کابل و دوشنبه
پس از حمله به ولسوالی درقد تخار شده است.
دولت افغانستان اگر نتواند بهخوبی از ِ
پس
مدیریت وضعیت بیرون شود ،بدون شک با
مشکالت و چالشهای تازه روبهرو خواهد
شد .احتمال اینکه افغانستان به جای رسیدن
به صلح و امنیت عم ً
ال به صحنۀ رویاروییهای
روسیه و غرب تبدیل شود ،بسیار زیاد است.
همین حاال هم بسیاری از تحلیلگران باور دارند
که افغانستان دستخوش رقابتهای اطالعاتی
و جنگ استخباراتی میان قدرتهای جهانی
و منطقهیی است و اگر بحث انتقال داعش
به آسیای میانه داغتر شود ،ممکن است که
روسها واقع ًا وارد صحنه شده و خود به یکی
از بازیگران اصلی جنگ تبدیل شوند .آنوقت
برای افغانستان نیز مدیریت وضعیت بسیار
دشوار خواهد بود؛ چون اگر قدرتهای بزرگ
بخواهند جنگ نیابتی خود را از طریق افغانستان
دنبال کنند ،احتمال تداومِ جنگ برای مدتهای
ِ
صورت اینکه
مدید وجود دارد .روسها در

احساس کنند که منافع آنها و همپیمانانشان در
منطقه با خطر مواجه شده ،بدون تردید با تجهیز
و تمویلِ گروههای مختلف تالش خواهند کرد
که تنور جنگ را همچنان در مرزهای افغانستان
گرم نگه دارند.
دولت افغانستان باید با تمام سعی و تالش،
تمهیداتی را روی دست گیرد که از نفوذ جنگ
به والیات شمالی کشور جلوگیری کند؛ زیرا به
هیچ صورت گمان برده نمیشود که جنگ با
انتقال از جنوب به شمال بر اساس همان چیزی
که گفته میشود که بعد به سوی کشورهای
آسیای میانه خواهد رفت ،به پایا ِن خود در
افغانستان نزدیک شود.
بحث این است که موضوع انتقال داعش از
شمال افغانستان به سوی کشورهای آسیای میانه
حقیقت دارد و کشورهای آسیای میانه و روسیه
واقع ًا این خطر را احساس میکنند .این کشورها
باور دارند که توطیۀ جهانی علیهشان از مرزهای
افغانستان آغاز شده و تالشهای مرموزی با
پشتوانۀ نیرومند مالی در جریان است تا داعش
راه خود را به سمت روسیه باز کند.
روسها از سالها به اینسو درد بنیادگرایی را
حس کرده و با آن درگیر بودهاند .زیاد وقت
نمیشود که مسکو چیچین را به کشوری
مطیع تبدیل کرده و اگر تجربۀ چیچین یک بار
دیگر برای روسیه از سوی کشورهای آسیای
میانه تکرار شود ،این بار واقع ًا این کشور را
با دردسری کالن روبهرو خواهد کرد که نتواند
برای دههها خود را از زیر بار آن نجات دهد.
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لـویهجـرگهیی
که برگـزار نمـیشـود
علی پارسا

رییس ستاد ارتش پاکستان:

عربستان تهدید شود ،پاکستان پاسخ خواهد داد

رییس ستاد ارتش پاکستان با اشاره به
تهدیدات احتمالی علیه ریاض تاکید کرد
که کشورش در صورت هرگونه تهدید
علیه تمامیت ارضی عربستان ،پاسخ فوری
و مناسب خواهد داد.
به گزارش اکسپرس نیوز ،جنرال راحیل
شریف رییس ستاد ارتش پاکستان در
مراسم پایانی تمرینات مشترک ارتش این
کشور با عربستان در منطقه جهلم در ایالت
پنجاب گفت :اگر تهدیدی برای تمامیت
ارضی عربستان واقع شود ،دولت اسالمآباد
واکنش نشان خواهد داد.
راحیل شریف و هیأت  6نفره نظامی
عربستان در مراسم پایانی تمرینات مشترک
ارتشهای این دو کشور در جهلم شرکت
کردند.
رییس ستاد ارتش پاکستان اظهار داشت:
تمرینات مشترک پاکستان و عربستان سبب
افزایش تالشهای دو کشور علیه تروریسم
در منطقه خواهد شد.
وی مدعی شد که اسالمآباد در هر صورت
تروریسم را در منطقه شکست خواهد داد.
تمرینات مشترک ارتش پاکستان و عربستان

با نام «الشهاب» برای مبارزه با تروریسم
در مرکز آموزش ملی مبارزه با تروریسم
پاکستان ( )NCTCپس از  12روز پایان
یافت.
گروهی متشکل از  57مقام نظامی عربستان
چندی قبل برای شرکت در این تمرینات
مشترک نظامی وارد پاکستان شدند.
بر اساس این گزارش ،ارتش پاکستان
و عربستان برای نخستین بار است که
تمرینات مشترک نظامی برای مبارزه با
تروریسم برگزار کردند اما ارتش دو کشور
پیش از این در تمرینات دیگر نظامی مانند
«صمصام» نیز شرکت کرده بودند.

راهاندازی یک عملیات گسترده در هلمند

شورای جهادی افغانستان خواهان
برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون
اساسی شده است .برگزاری لویه جرگۀ
قانون اساسی برای پایان دادن به فصل
مشروعیت نیمبن ِد حکومت وحدت
ملی ضرورتی مبرم است و بر اساس
موافقتنامۀ تشکیل حکومت وحدت
ملی در  30سنبلۀ سال گذشته ،این لویه
جرگه باید در پایان سال دومِ حکومت
یعنی سنبلۀ سال آینده برگزار شود .از
مقدمات و پیشزمینههای عمدۀ لویه
جرگۀ قانون اساسی ،بر اساس متن
توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت
ملی ،تشکیل کمیسیون تعدیل قانون
اساسی است که میبایست پس از به
کرسی نشستن رییسجمهور ،حکم آن
بالفاصله از سوی رییسجمهور صادر
میشد .حاال اما پس از گذشت یک
سال و یک ماه از آن موعد ،هنوز که
هنوز است نه تنها خبری از کمیسیون
ویژه برای طرح تعدیل قانون اساسی
نیست ،بلکه روند اصالحات انتخاباتی
هم با فرصتسوزیهای بسیار همچنان
با کوهی از دشواریها روبهرو است.
با سقوط کندز و شدت گرفتن حمالت
اخیر تروریستان در نقاط مختلف
کشور ،متأسفانه ضعف مدیریتی
حکومت وحدت ملی بیش از هر زما ِن
دیگری رونما شد و این امر بار دیگر
از اعتماد مردم نسبت به این حکومت
کاست .حکومت وحدت ملی در طول
این سیزده ماه فرصتهای بسیاری را
از دست داد .در آخرین وهله با اعالن
خبر مرگ مال عمر ،آنچه فرصتی
طالیی برای دست یافتن به ابتکار
عمل در مواجهه با طالبان خوانده
شد ،با ندانمکاریها و بیمباالتیهای
سران این حکومت به تهدیدی جدی
بدل شد و شعلۀ آن دامن بسیاری از
والیات شمالی کشور را گرفت .در

رابطه با داعش هم همین ندانمکاریها
و انکارها و اغفالهای مکرر راه را
برای پررنگ شد ِن حضور این گروه
در کشور هموار کرد .حکومت وحدت
ملی در برابر این تهدیدهای امنیتی نه
تنها در این مدت ابتکار عملی از خود
نشان نداد ،بلکه فرصتها را یکی پس
از دیگری از دست داد.
ندانمکاریها و فرصتسوزیهای
ِ
رهبری این حکومت در قبال پاکستان
هم که به چند شعار بیمایه و سفر یک
هیأت بلندپایۀ دیپلماتیک انجامید ،نه
تنها راه به جایی نبُرد ،که حتا سبب
درازتر شد ِن زبان جانب پاکستانی هم
شد .اینکه امروز نواز شریف از تریبون
واشنگتن اعالن میکند که ما نمیتوانیم
هم طالبان را به میز مذاکره بکشانیم
و هم مورد حمله قرار دهیم ،به گونۀ
ضمنی نشانگر حمایت قاطع این کشور
از طالبان است که با گستاخی تمام
صورت میگیرد .پاکستانی که پیش از
این به تکرار بر موضع رد حمایتش از
طالبان تأکید میکرد ،به علت بازیهای
بچهگانۀ حکومت وحدت ملی از
واشنگتن بر طبل حمایت از طالبان
میکوبد.
این ضعفها را اگر در کنار ناکامیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دیگر
حکومت وحدت ملی قرار دهیم،
متأسفانه سیمای چندان پسندیدهیی
از این حکومت نقش نخواهد بست.
حکومت وحدت ملی حتا در عرصۀ
داخلی هم نتوانست دلی از مردم به
دست آورد؛ تعویق انتخابات پارلمانی
از شاهکارهای این حکومت بود.
حاال هم با به گروگان گرفته شدن
این انتخابات ،نمیتوان به لویه جرگۀ
قانونی فکر کرد .براساس قانون
اساسی ،برگزاری لویه جرگۀ قانون
اساسی نیاز به اشتراک اعضای مجلسین

دارد و بدون انتخابات پارلمانی،
برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی
خود خالف این قانو ِن مادر است .از
سوی دیگر هنوز سرنوشت اصالحات
انتخاباتی معلوم نشده که چشم به راه
انتخابات پارلمانی در بهار سال آینده
داشته باشیم .رفتن به سمت انتخابات
پارلمانی نیازمند اصالحات گستردهیی
در نظام انتخاباتی است که علیرغم
تشکیل کمیسیون ویژۀ اصالح نظام
انتخاباتی ،هنوز آیندۀ روشنی نمیتوان
برای آن متصور شد .هنوز اعضای
کمیسیونهای انتخاباتی پیشین در
کرسیهای خود مشغول رایزنی و
البیگری برای ابقای خود هستند و
گاهی با دل شیر رییس جمهور غنی
ِ
انتخابات
را تهدید به افشای رازهای
پیشین میکنند.
از سوی دیگر حکومتی که پس از یک
سال هنوز هم در بسیاری از عرصههای
حیاتی با نظام سرپرستی اداره میشود،
بدون شک برای تعیین کمیسیون ویژۀ
تعدیل قانون اساسی هم با دشواریهای
بسیاری مواجه خواهد شد .این
حکومت وقتی نتوانسته بعد از بیش از
یک سال ،وزیر دفاع شایستهیی برای
رهانیدن کشور از این اوضاع اسفبار
به مجلس معرفی کند ،بدون شک در
ماههای آینده هم نمیتواند کمیسیونی
را برای تهیۀ طرح تعدیل قانون اساسی
بگمارد و در نتیجه به دشواری میتوان
به برگزاری لویه جرگه در سنبلۀ سال
آینده خوشبین بود .با این حال اما
رهبران این حکومت بهخوبی میدانند
که یکی از عمدهترین چالشهای
فراروی این حکومت همواره مسالۀ
مشروعیت نیمبند آن بوده که پس از
پایان سال دوم همین مشروعیت نیمبند
هم باقی نخواهد ماند.

مقامهای والیت هلمند از راهاندازی یک
عملیات تصفیهیی گسترده در این والیت
خبر میدهند .عمر زواک ،سخنگوی والی
این والیت میگوید که در این عملیات
نیروهای ویژه و هوایی نیز حضور خواهند
داشت.
گفته میشود که نزدیک به سه هزار تن از
نیروهای امنیتی به رهبری رییس جمهور
غنی ،معصوم استانکزی ،سرپرست وزارت
دفاع و نورالحق علومی ،وزیر داخلۀ کشور
در حالت آمادهباش برای آغاز این عملیات
هستند.
تا کنون زمان راهاندازی این عملیات
مشخص نشده است.
سخنگوی والی هلمند در حالی از برگزاری
عملیاتی تصفیهیی خبر میدهند که از دو
هفته به اینسو طالبان حوزۀ چهارم منطقۀ
باباجی شهر لشکرگاه را به تصرف خود
دراورده اند.
با این حال مسؤوالن امنیتی میگویند که

برخی از مناطق این حوزه را از تصرف
طالبان بیرون آورده اند.
به گفتۀ زواک در جریان این درگیریها
طالبان تلفات سنگینی را متقبل شده اند.
او شمار تلفات طالبان را مشخص نکرد،
اما گفت که در این درگیریها  15تن از
نیروهای امنیتی کشته شده اند.
باشندهگان این مناطق نیز میگویند که در
اثر این درگیریها برخی از خانههایشان
آسیب دیده و آنان به مناطق همجوار پناه
برده اند.
این در حالی است که پیش از این میرزا
خان رحیمی ،والی هلمند گفته بود ،به
زودی وضعیت این والیت بهبود مییابد.
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی نیز نگرانیاش را نسبت به
افزایش ناامنیها در این والیت ابراز کرد
و از مسؤوالن خواستار توجه بیشتر به این
والیت شده بود.

داعش و طالبان به دنبال پناهگاه در ازبکستان هستند
کارشناسان نیروی خدمات امنیت ملی
ازبکستان هشدار دادند شبه نظامیان فراری
از صفوف طالبان و داعش تالش می کنند
در ازبکستان پناهگاه پیدا کنند.
کارمندان نیروی خدمات امنیت ملی
میگویند شبه نظامیان فراری در پی حمله
نیروهای مسلح دولتهای سوریه ،عراق و
افغانستان در تکاپوی یافتن سرپناه در خاک
کشور ما هستند.
به گفته کارمندان اداره نیروی خدمات امنیت
ملی والیت نوائی ،کسانی که منافع خودرا به
منافع دولت و مردم ترجیح می دهند موقع
عبور از مرز به شبه نظامیان کمک می کنند.
پیش از این ازبکستان اقداماتی را برای مقابله
با نفوذ داعش در بین مردم این جمهوری
انجام داده بود .از جمله در شهر تاشکند
و تمام استان ها با نمایندگان کمیته های

محلی ،سمینارها و دیدارهایی برگزار کرده
و در مورد خطر ایده های گروه های افراط
گرایی هشدار داده بودند .همچنین گزارشاتی
را پیرامون سازمان های افراطی و تروریستی
فعال و دارای خطر جدی برای ازبکستان در
اختیار آنها قرار داده است.
چند روز پیش وزارت داخلۀ ازبکستان
اعالم کرد  16تن از طرفداران گروه افراطی
حزب التحریر در تاشکند بازداشت شدند.
حزبالتحریر به عنوان یک جریان بنیادگرا
و افراطی تحت پیگرد قانونی قرار دارد
و فعالیتهای این حزب در کشورهای
ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،قزاقستان
و روسیه ،غیرقانونی اعالم شده است.
این سازمان پیشتر اعالم کرده بود که آماده
است حرکت های خود را با فعالیت داعش
هماهنگ کند.

www.mandegardaily.com

سال هفتم  yشمارة  y1648یکشنبه10عقرب/آبان18y1394محرم الحرام  1 y1437نوامبر42015
بخش نخست

جبرگرایی

ترا ژنتیک

نویسنده :آرتور کروکر
مترجم :کامبیز پارتازیان

ارادۀ معطوف به تکنولوژی نیروی
حیاتبخش سیاستها و فرهنگ قرن
بیستویکم است .زمانی قید و بندهای
دولت  -ملی را میشکند ،گاهی نظام
ماشینی تولید صنعتی را بدل به سرمایهداری
مجازی میسازد ،اکنون با چشم دیجیتالی
مشغول شبکهبندی جسم به صورت یک
کانال ارتباطی جسمانی است .در آینده خود
دانش را به وسیلهیی برای خود ـ توجیهی
و خود ـ تفسیری صنایع تکنولوژیکی بدل
خواهد کرد ،در حالی که در گذشته راه را
برای جامعۀ تکنولوژیکی هموار میساخت.
ارادۀ معطوف به تکنولوژی که همواره در
حال برنامهنویسی ،توزیع ،ارتقا و ادغام
کردن است ،در عین اینکه نماد سرنوشت
فرهنگ پساانسانی میباشد ،صورت
دیرپای خودشناسی و خودبیانگری آن نیز
هست.
نشانههای مشهود ارادۀ معطوف به
تکنولوژی را در همهجا میتوان مشاهده
کرد .ارادۀ معطوف به تکنولوژی که از
طریق نرمافزار تکنولوژی اطالعاتی فعال
شده ،به واسطۀ سرمایهداری دیجیتالی
فرار گشته ،وسوسۀ ارتباطات آن را به
جلو میراند و خود به طرزی بیرحمانه
میخواهد هستی را تا بدیهیات اخالقی
جامعۀ تکنولوژیکی تقلیل دهد ،اسطورۀ
پایدار فرهنگ فعلی است.
ارادۀ معطوف به تکنولوژی که بهطور
همزمان یک هویت ،یک هدف ،یک تعبیر،

یک قدرت ،یک جنسیت و یک میل و آرزو
است ،به فرهنگ بدون مرز جان میبخشد.
ارادۀ معطوف به تکنولوژی ارادهیی به
معنای سنتی ابزارگرایی محض نیست،
بلکه از آنرو چنین شیفتهگی عمیقی
را موجب میشود که ارادهیی است که
خود را تشدید میکند .گاهی اوقات خود
را در قالب جامعۀ تکنولوژیکی محض
مطرح کرده و گاهی در قالب گونهیی
از جامعۀ مجازی پنهان میشود .نوعی
آفرینش است ،سرنگونی ،یک تحکیم
است .پاککننده است .یک نرمافزار ،یک
هوش مصنوعی است .در عین اینکه به
جلو حرکت میکند ،نوعی سیر قهقرایی
نیز دارد .نوعی ترکیب ریاضیاتی است.
شعر است .هم فرامدرن است و هم بسیار
ابتدایی ،و از تروریسم ویروسی و جنگ
مجازی سخن میگوید.
ارادۀ معطوف به تکنولوژی که جنبشی
دوگانه است ،در حقیقت یک آدمخوار
اطالعاتی است که از اطالعات تغذیه
میکند .هم مرجعهای اجتماعی ـ دانش،
سکس ،قدرت ،اقتصاد ،سیاست ـ را در
نقاط متقاطع چرخۀ تولید الکترونیکی
ناپدید کرده و هم خود را به عنوان
سرنوشت دیجیتالی به آینده پرتاب میکند.
ارادۀ معطوف به تکنولوژی چونان یک
حاد ـ مذهب ،ایمان به کارایی تکنولوژی
ـ به عنوان آیین ورود به روند آن ـ را
میطلبد .چونان یک حاد ایدیولوژی در
قالب پیروزی طبقۀ مجازی تحقق یافته
است ،چونان حاد ـ علم تخیالت علمی را
به پایگاهی برای برداشت تفالههای طبیعت

انسانی و غیرانسانی بدل ساخته است،
چونان حاد ـ اسطوره خود را با استفاده از
زبان کهن خدایان ابراز کرده و با عبارات
دیرپایی از سرنوشت سخن میگوید .و
سرانجام در قالب یک علم اصالح نژاد
مسبب وقوع آیندهیی بیوتکنولوژیکی
میشود که تحت لوای جبرگرایی ترا
ژنتیک ( )1شکل میگیرد.
جبرگرایی ترا ژنتیک؟ این موضوع گرایش
غالب سیاستهای فرهنگی جهانی فعلی
است .زبان اصالح نژاد که طی سالهای
فترت جنگ سرد فراموش شده بود،
دوباره مطرح شده است :زمانی خود را
در تصویرهای تشریحگونۀ آزمایشهای
ژنتیکی مطرح میکند ،گاهی توسط
گونۀ نوظهور سرمایهداری ترا ژنتیک ـ
که میخواهد پیشینۀ ژنتیکی انسانها،
حیوانات و گیاهان را کد گذاری،
طبقهبندی ،دستکاری و برداشت کند ـ
به جلو رانده میشود .اکنون روی فرایند
آزمایشگاهی تحقیقات شاخۀ سلول ،ترویج
کلون کردن ،توالی ژنتیکی ،پرورش اعضای
بدن ،تعویض بافتهای بدن فعالیت
میکند .احتماالً در آینده خود را در تلفیق
جامعهگرایی بیولوژیکی و هوش مصنوعی
مطرح خواهد کرد که منجر به تولید اشکال
حیات مصنوعی خواهد شد .هرگز به
مشابهت تاریخی خود به اصالح نژاد موج
اول در جنبش حفظ بهداشت اوایل قرن
بیستم یا فاشیسم سیاسی سوسیالیسم ملی
اقرار نکرده ،و همواره خود را در پوشش
علم ژنتیک پنهان خواهد کرد.
جبرگرایی ترا ژنتیک که مصون از تبار
تاریخی خود میباشد ،از پیشینۀ سیاسی
خود مبری شده ،و با زبان علمی بیولوژی
مولکولی و زبان اقتصادی «صنایع زیستی»
سخن میگوید ،اکنون خود را به «محافظت
از حیات» و بهسازی ژنتیکی «سالمت»
محدود کرده است .گرچه در آینده آشکار
خواهد شد که جوهره و ماهیت آن را
پرورش گونههای برتر ژنتیکی تشکیل
میدهد .جبرگرایی ترا ژنتیک از آن رو
جبرگرا خوانده میشود که خود را با
استفاده از زبان غارتگرانۀ برداشت اجسام
آدمی ابراز میکند ،و از آن جهت ترا ژنتیک
نامیده میشود که شامل تلفیق گونههایی
میگردد که پیش از این متمایز از هم بودند:
میمونهای شبتاب ،خرگوشهای ستارۀ
دریایی ،اهدا کنندههای عضو بدون سر.
جبرگرایی ترا ژنتیک زندهگی را تا مرز
نیستی و نابودی تشریح میکند.
اگر فیزیک زبان ممتاز عصر اتوم بود،
اکنون بیولوژی زبان غالب عصر تکنولوژی
است .اکنون بیولوژی بیش از آنکه زبان
فنی علوم زیستی باشد ،کالم غالب
سیاستهای بیولوژیکی ـ قالب زبانی
سرمایهداری ،سیاست ،فرهنگ ،و رسانهها
ـ است .نظام ترا ژنتیک دیگر تنها یک
جبرگرایی تکنولوژیکی ساده نیست ،بلکه
نمایانگر چیزی نامشهود ،دو پهلو ،نامعلوم
و متغیر میباشد .در مهندسی ژنتیک ،نظام
ترا ژنتیک خود را در قالب آزمایشهای
مولکولی آزاد ابراز میکند ،آزمایشهایی که
طی آنها میراث ژنتیکی گونههای مختلف
در قالب مدلهای ابتدایی پساانسان با هم
تلفیق میشوند .با ترکیب کدهای ژنتیکی
انسانی ،حیوانی و گیاهی نخستین ساکنان
فرهنگ پساانسانی ظاهر شدند :انسانهایی
ترکیبی با چشمان پرندهگان مهاجری که
میتوانند قطب های مغناطیسی نامریی
را در آسمان تشخیص دهند ،اجسامی که
به گونهیی ضعیف بهسازی شده ،سیستم
عصبی بردهواری دارند ،برای کنترل
اجتماعی بهتر پردازش شدهاند و همواره
منتظر ارتقا و حفاظت در برابر ویروس
هستند؛ روباتهای حشرهیی که با ژنهای
جنگجو و غرایز نابودکننده برنامهریزی
شدهاند و هوشمندی مخربی دارند.

بخش سوم و پایانی

روشهایی برای داشتن
حسی خوب نسبت به آینده

مورد هفتم :حیوانات
سگها مودلهای مورد عالقة من هستند .دوست دارم مثل یک سگ کار کنم و
کاری که برای انجام دادنش متولد شده ام را با پشتکار و عالقه انجام دهم .دوست
دارم مثل یک پشك با گلولة نخ بازی کنم ،کام ً
ال خوشحال و رها .میخواهم
مثل یک قناری عشق بورزم ،کام ً
ال خودم را وقف انجام دادن کاری بکنم ،بدون
توجه به اینکه دیگران برای زندگیشان چه میکنند ،چهقدر پول دارند یا اینکه
وزنشان چهقدر است .این واقعیت که ما هنوز با حیوانات زندهگی میکنیم ،حتا
زمانی که دیگر الزم نیست برای تهیة غذا به شکار برویم ،به من در مورد انسانها
و همینطور حیوانات امید میدهد.
مورد هشتم :ادغام فلسفة شرق و غرب
من تا بیست سالهگی در آسیا زندهگی میکردم .در آن زمان ،متوجه نبودم که
مطالعة زبان و فرهنگ شرقی ،داشت دیدگاه من در مورد جهان را تغییر میداد.
چند دهه بعد ،دیدم که میلیونها امریکایی همان پرسشها را میپرسند .برای
مدتها عقاید فلسفی آسیا در آن سوی اقیانوس آرام فلتر میشده است که دیگر
بیمعنی به نظر نیایند .یهودیها ،مسیحيها ،مسلمانان و ملحدان ،یوگا و مدیتیشن
یاد میگیرند ،به طور تفریحی تای چی و فنگ شویی را دنبال میکنند .این ترکیب
شرق و غرب بهترین قسمتهای این دو فرهنگ را بیرون میدهد ،و من از دیدن
آن لذت میبرم.
مورد نهم :ظهور راهنمای زندهگی
ِ
نهضت راهنمایی
من از عبارت راهنمای زندهگی متنفرم .اينکه گفته میشود،
زندهگی ،من را واقع ًا شاد کرده است .جدا از اینکه این حرفة من است ،به من
این فرصت را میدهد شاهد شجاعتها ،پشتکارها ،معنویت و آرمانگرایی در
درون بسیاری از مردمِ شگفتانگیز باشم .من به شما پیشنهاد میکنم که این را
برای خودتان کشف کنید :یک گروه دوستانه «حمایت زندهگی» تشکیل بدهید،
یا بهترین دوست خود را استخدام کنید که برای انتخاب هدفها و تالش برای
رسیدن به آنها همدیگر را تشویق کنید .هیچکس واقع ًا به یک مربی زندهگی
احتیاج ندارد ،اما خدا خیرتان بدهد ،اگر یکی از آنها را استخدام کنید یا یکی از
آنها بشوید.
مورد دهم :کفش اسکیت
مشکل زانو ،مدتها قبل ،دوران دوندهگی من را به پایان رساند ،اما چون میتوانم
چرخ زیر پاهایم بگذارم ،هنوز میتوانم از لذت ورزش برخوردار باشم .در بیرون
وقتی پاهایم حرکت میکنند ،به ذهنم آرامش میدهم .وقتی كودك بودم ،کفشهای
اسکیت وجود نداشت و من عاشق مانور دادن بر روی مقایسة آنها با انواع
قدیمیشان هستم .من امید زیادی از این مطلب کسب میکنم که بشر همچنان
به دنبال راههای جدید و بیسابقهيی است که به جاهای مختلف برود ،در مورد
موانع و اختالفات تبادل نظر کند و در نهایت انجام دادن آنها را همهجا جار بزند.
منبعwww.seemorgh.com :

www.mandegardaily.com

بلنـد اســت آنقدرها آشـیان عجـز ما بیـــدل
که بی سعی شکست بال و پر نتوان رسید آنجا

عجز دلیل انسانشدن
در رابطه به اینکه چگونه انسان شدیم و انسانشدن
ما ماحصل چیست؟ بگومگوهای بسیاری راه افتاده
است و قلمهای زیادی فرسوده شدهاند .در این میان،

عجــز
عبدالبشیر فکرت بخشی  -استاد دانشگاه

مقدمه
بیدل از شاعرانی است که تا هنوز در سرزمین خودش،
یعنی قلمر ِو زبا ِن فارسی بهدرستی شناخته نشده است.
ارج چندانی نگذاشتهاند و
بیدل را همزبانهای او نیز ِ
از این قلۀ فتحنشدنیِ زبان و اندیشه ناآگاه گذشتهاند.
بیدل شاعری است که در افغانستان بیش از ایران و
تاجیکستان موردِ توجه بوده است و مردمان سرزمینِ ما
ِ
نسبت ویژهیی با این شاعر گرانمایه داشتهاند.
ارادت و
بیدل را امپراتور زمانههای آینده و شاع ِر فردا میتوان
نامید .بیدل که ابوالمعانی لقب گرفته است ،شاعری
چیرهدست ،فیلسوفی آگاه ،عارفی وارسته ،متفکری
کمنظیر و گرانمایه است که متأسفانه به ابعاد عرفانی
اندیشۀ او پرداخته نشده است و بیش از محتوا ،به
ساختارِ شعر او توجه صورت گرفته است.
بیدل از انسان ،جهان ،خدا ،ابدیت ،خودی ،عجز،
حیرت ،آیینه ،مثال ،عشق ،تپیدن و چیزهای زیادی
سخن میزند و معانی بیشماری زی ِر سقف زبا ِن او
حشر میشوند که در این میان ،عجز را میتوان محور
مرکزی دایرۀ معنایی او دانست .عجز را محوریترین
مفهومی گفتهاند که در اشعار ابوالمعانی بهوفرت
بهکار رفته است .عجز سوژۀ محوری اندیشههای
ِ
آفرینش
انسانشناسانۀ بیدل است که با هستی و
انسان در آمیختهگی دارد و اگر خواسته باشیم برای
دیدگاههای انسانشناسانۀ بیدل محوری تعیین کنیم،
قطع ًا مفهوم عجز خواهد بود .ابوالمعانی در هیچ
حالی محدودیتهای وجودی و بشری خویش را از
یاد نمیبرد و عجز بشریاش را همواره ِ
پیش چشم
دارد .عجز نه فقط در نهاد ما نهاده شده است که با
ِ
نسبت آن با ما از هر
انسانشد ِن ما نیز پیوند دارد و
چیزی روشنتر است .وقتی عجز فراموش شود ،غرور
به میدان میآید و انسا ِن فروتن به حیوا ِن وحشی مسخ
میشود.
از آنجاییکه بیدل با اینهمه بزرگی بهدرستی شناخته
و شناختانده نشده است و نیز به محتوای اندیشۀ وی
توجه کمتری صورت گرفته است ،سعی کردم تا مفهومِ
ِ
نسبت آن
عجز را در اندیشۀ ابوالمعانی واکاوی کنم و
را با آفرینش ،قرآن ،خداشناسی و حیرت نشان بدهم.
عجز و انسان
ِ
فطرت
انسان با عجز به دنیا میآید و ناتوانی جزو
انسانی اوست .ابوالمعانی بر آن است که عجز با پیدایی
انسان در ازل چهرهگشایی کرده است و انسان همچون
مویی که قدم از سر میکند و میروید ،با قدمهای س ِر
خودش گام به قلمرو حرکت و نمو میگذارد.
شد ز ازل چهرهگشا عجز ز پیدایی ما
مو ننهد پا به نمو تا قدم از سر نکند
ّ
علمه سلجوقی در توضیح این بیت چنین نوشته است:
ِ
یعنی از آنروزی که وجود مطلق از حجلۀ اطالق خود
پای به عرصۀ تعیّن گذاشته است ،هستی به طرف
ضعف تن ّزل کرده است .آن روز نسبت به ما ازل است
و آن روز حدود سرحدی بین «مطلق» قوی و کامل ،و
«معیّن» ضعیف و ناقص ،بین «مطلق» معبود و مسجود
و «معیّن» عابد و ساجد که برای سجده سر را قدم
میسازد ،مشخص شده است .
اگر بیدل را چنانکه ّ
علمه سلجوقی پنداشته است
عارفی وحدتالوجودی بدانیم ،وجود با پایینآمدن از
ِ
قطب اطالق ،با هر تنزلی ،ق ّوت و کمال پیشینِ خودش
را از دست میدهد و شأنیّ ِ
ت نزول به مرتبۀ وجودی
ِ
قوس نزولی خویش
نازلتری را پیدا کند .وجود در
حرکت میکند تا به عالم ناسوت و به انسان میرسد و
در انسان به آخرین مرتبۀ خودش تنزیل مییابد و عجز
ِ
صورت کاملتری چهره مینماید
وجودی در انسان به
ِ
و عج ِز وجودی با وجود انسانی در ازل نسبت پیدا
میکند.
در اندیشۀ وحدتالوجود ،برای صعود به مراحل
ِ
ِ
صورت
قوس نزولی را به
قویتر و کاملتر ،باید
ِ
مراتب وجودی را
صعودی اما معکوس پیمود و
از ناسوت به ملکوت و از ملکوت به جبروت و از
ِ
صوب عالم الهوت طی کرد .باالآمدن در
جبروت به
ِ
اطالق وجودِ متعیّن انسان
قوسی صعودی و سی ِر رو به
میتواند رهایی گام به گامِ او را از عجز وجودی او به
همراه داشته باشد.
ِ
هدف مقصد ما سخت بلند افتاده است
باید از عجز کمان کرد خم بازو را
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بخش نخست

در
اندیشۀ

بیــدل

ابوالمعانی بیدل ،انسانشد ِن انسان را نه تنها با عجز و
انکسار در پیوند میبیند ،بلکه عجز را دلیل انسانشدن
انسان نیز میخواند.
قابل بارِ امانتها مگو آسان شدیم
ِ
صورت انسان شدیم
سرکشیها خاک شد تا
از نظر ابوالمعانی ،بارِ امانتی که آسمانها و زمین از
برداشتنِ آن ابا ورزیدند [احزاب ]72 :بر دوش انسانی
گذاشته شد که تمام سرکشیها را به زمین گذاشت و
ِ
صورت انسانی بهخودش
سرگرانیها را به یکسو زد تا
گرفت و استعدادِ حمل این امانت در او ظهور کرد.
بیدل اشاره به ماجرای بیرونشد ِن آدم از بهشت دارد.
ِ
ِ
خط
حضرت آدم با خوردنش از میوۀ ممنوعه ،از
سرخی که خداوند برایش کشیده بود ،عبور کرد.
نافرمانی خداوند و عصیان در براب ِر فرما ِن اوتعالی باعث
ِ
هبوط او مجازاتی در
شد تا آدم به زمین هبوط کند و
براب ِر نافرمانی او قرار داده شود.به همینسان ،شیطان نیز
در براب ِر آدم سر به سجده نگذاشت و در براب ِر فرما ِن
خداوندی دست به قیاس زد .ابلیس با این استدالل که

او از آتش آفریده شده است و آدم از خاک [ص]76 :؛
پس برتری از آ ِن اوست ،نافرمانی کرد و فرما ِن خداوند
ِ
حضرت آدم به جای نیاورد.
را مبنی بر سجده به
این دو مسأله در حقیقت دو عصیانی بود که در براب ِر
فرما ِن الهی صورت گرفت ،اما رویکردِ آدم و ابلیس
به عملکردهایشان یکسان نبود .شیطان نافرمانی
و اغواشدنش را به خدا نسبت داد [اعراف ]16 :در
ِ
مسوولیت خطایشان را
حالیکه آدم و حوا عاجزانه
پذیرفتند و آن را ستمی بر خویشتن خواندند [اعراف:
ِ
 .]23شیطان که بارِ
مسوولیت سجدهنکردنش را به
دوش نگرفت و آن را به خدا فرافگنی کرد ،رانده شد؛
اما آدم و حوا که با انکسارِ تمام خطایشان را پذیرفتند،
ِ
خالفت زمین
دوباره خوانده شدند و با هبوط در دنیا به
رسیدند.
ابلیس که روزگاری معل ِم ملکوت بود ،با نسبتداد ِن
عملش به خدا ،به جبر گرایید و آدم و حوا با پذیرفتنِ
عاجزانۀ مسوولیتشان به اختیار روی آوردند و عمل
و نتیجۀ عملشان را فرانیفگندند .با این توضیح ،پیشینۀ

تاریخی دو نحلۀ اختیارگرایی و جبرانگاری که همواره
موضو ِع مباحث داغ کالمی بوده است ،تا آدم و ابلیس
ریشه میدواند و اختیارگرایی با عجز و تواضعگری
پیوند قابلِ دیدی مییابد.
ِ
پذیرش مسوولیت رابطۀ عمیقی دارد
اختیار با اثبات و
و نفی اختیار را همواره با نفی مسوولیت یکسان
ِ
مسوولیت خطایش را میپذیرد،
گرفتهاند .آدمی که
علیالظاهر به اختیار باور دارد و آن را نتیجۀ عملِ
خودش میبیند؛ اما ابلیس تن به اختیار نمیدهد و با
فرافگنی وقیحانهیی دست به دست جبر میدهد.
ابوالمعانی با بیا ِن عج ِز بشری انسان ،انسان را از تکیه
زدن در مقام خدایی برحذر میدارد و از انسا ِن معذور
میطلبد کار خدایی نکند و همچون فرعون نعرۀ «أنا
ربکم األعلی» سر ندهد.
پرواز بندهگی به خدایی نمیرسد
ای خاک خاک باش ،بلند است آسمان
ِ
ساحت
بندهگی هرچند اوج بگیرد و باال برآید ،بازهم به
خدایی نخواهد رسید؛ بنده بنده است و خدا خدا .وقتی
چنین است ،پس خاک باید خاکبودنش را از یاد نبرد و
فروافتادهگی را لحظهیی از سر فرو نیندازد .ابوالمعانی
وصلشدن به خود را جز با وصلشدن به خدا میسر
نمیبیند و خودفراموشی را با خدافراموشی در پیوند
مینگرد.
عجز بساط اعتبار از مدد غرور چند
بنده به خود نمیرسد تا به خدا نمیرسد
بیدل انسان را محدود در لوازم امکانی و انسانی
میبیند که برطرفشدنی نیستند .انسان زمانمند،
مکانمند ،جهتدار و انسانی که در حصارهای
خردکنندهیی دست و پا میزند ،نبایست تص ّور کند از
این محدویتها رهیده و به مطلقیّت وصل شده است.
انسان افزون بر محدودیتهای بیرونی ،محدودیتهای
ی بسیاری که دارد به حکم انسانبود ِن او
وجودی و ذات 
به او رسیده است.
سرت ار به چرخ ساید نبری گمان عزت
که همان کف غباری به هوا رسیده باشی
برآمدن از نردبا ِن آسمان و قدمزدن بر بلندای چرخ،
ِ
ماهیت انسان را تغییر نمیدهد و غبار اگر به هوا نیز
ِ
رسیده باشد ماهیت اصلی آن دگرگونی نمیپذیرد و
همان غباری است که بوده است.
در رابطه به اینکه چرا انسانهایی علیرغم
محدودیتهای انسانی خویش دعوی خدایی کردند
و نعرۀ «أنا ربکم األعلی» سردادند ،مولوی پاسخ
زیبایی دارد .مولوی در داستان آیینه آوردن مهمان به
حضرت یوسف و اهلل گفتنِ بدون لبیک نشان میدهد
که خداپیشهگی فرعون و عصیانگری ابلیس ناشی از
«پندارِ کمال» بوده است .تص ّور کاملبودن به ُعجب
آنها انجامید و آنان  -وقتی نقصی در خویشتن ندیدند
 به عصیان و عصیا ِن خداپیشهگی دست زدند .ابلیسو فرعون با پندارِ کمالی که داشتند ،نتوانستند کما ِل
الهی را دریابند و کمال جز در نقص و تصویر هستی
جز در آیینۀ نیستی دیده نمیشود .عجز از این منظر،
بازنمای کمال و وابستهگی انسان به خداست.
آینۀ هستی چه باشد نیستی
نیستی بر ،گر تو ابله نیستی
هستی اندر نیستی بتوان نمود
مالداران بر فقیر آرند جود
خواجۀ اشکستهبند آنجا رود
که در آنجا پای اشکسته بود
کی شود چون نیست رنجورِ نزار
طب آشکار
آن جمال صنعت ّ
نقصها آیینۀ وصف کمال
وآن حقارت آینۀ ع ّز و جالل
زآنکه ضد را ضد کند ظاهر یقین
زآنکه با سرکه پدید است انگبین
هر که نقص خویش را دید و شناخت
اندر استکمال خود ده اسبه تاخت
پرد به سوی ذوالجالل
زآن نمی ّ
کاو گمانی میبرد خود را کمال
ع ّلتی بتّر ز پندارِ کمال
نیست اندر جان تو ای دو دالل
از دل و از دیدهات بس خون رود
تا ز تو این معجبی بیرون رود
علت ابلیس أنا خیری بدهست
واین مرض در نفس هر مخلوق هست
اینکه فرعون دعوای خدایی سر میدهد نیز ناشی از
پندارِ استغنای او بوده است .فرعون در تمام عمرش با
دردی مواجه نشد و اندوهی بر وی غلبه نکرد؛ چه اگر
درد و اندوهی بر او میآمد ،خودش را ناتوان و عاجز
مییافت و قطع ًا به خدا باز میگشت.
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بزرگترین اردوگاه آموزشی...

اگر به وضعیت معتادان در زمستان توجه نشود

شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود

ابوبکر مجاهد

کمیسیون حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر هشدار
میدهند که اگر به وضعیت معتادان در زمستان پیشرو
توجه نشود ،احتمال یک فاجعۀ انسانی وجود دارد.
این درحالی است که برخی منابع میگویند که افراد
ناشناس شبهنگام در ساحه پل سوخته ،مواد مخدر
را به شکل رایگان به معتادان توزیع میکنند.
به گفتۀ برخی از آگاهان ،معتادانیکه در زیر پلها به
شکل پنهان از مواد مخدر استفاده میکردند ،نسبت
بیتوجهی دولت به باالی پل و روی جادهها برآمده
و در مظهر عام از مواد مخدر استفاده میکنند.
به گفتۀ آنان ،دولت افغانستان اگر به وضع معتادان
توجه نکند؛ شاهد یک فاجعه انسانی در زمسان
پیشرو خواهیم بود.
آنان تأکید میکنند :دولت وحدت ملی در عرصههای
مختلف چون تحکیم قانون ،حکومتداری خوب،
مبارزه با فقر و بیکاری و  ...نتوانسته برنامههای
استراتیژیک و موثر داشته باشد.
آنان میگویند :بیبرنامهگی دولت در برابر معتادان
اعتماد شکسته دولت را نزد مردم افزایش میدهد،
دولت وحدت ملی مسوول است تا به افراد بیسرپناه
و معتاد رسیدهگی الزم کند.
نعیم که در یکی از شفاخانههای درمانی معتادان
بستری است ،میگوید :من شش سال در کشور ایران
مسافر بودم ،در کشور ایران روی به اعتیاد آوردم و
علت آنهم دوری از خانواده و مسافرت در دیار بیگانه
بود.
به گفته نعیم ،وقتی از ایران برگشتم ،خانوادهام مرا به
یکی از شفاخانههای درمانی معتادان بستر کردند؛ اما
من پس از صحت یابی دوباره به این این عمل شروع
کردم .او علت دوباره روی آوردن به اعتیاد را نشست
و برخاست با افراد معتاد تلقی میکند و میگوید :با
کسانیکه در همسایهگی ما زندهگی داشتند و از مواد
مخدر (چرس) استفاده میکردند همراه شدم ،در اول
از چرس و بعد از آن از پودر استفاده میکردم.
نعیم گفت :پس از آن خانوادهام دوباره مرا به این
مرکز درمانی معتادان آوردند و مدت دوماه میشود
که در این شفاخانه بستر هستم.
زرقا یفتلی رییس نهاد تحقیق برای کودکان و زنان در
گفتگو با روزنامۀ ماندگارمیگوید:کودکان و زنان
محروم که مصروف تگدی و یا معتاد به مواد مخدر
اند ،با فرا رسیدن زمستان و سردیهوا در معرض
خطر مرگ قرار میگیرند.
بانو یفتلی افزود :از دولت وحدت ملی این توقع
نمیرود که بتواند به کودکان ،زنان بیسرنوشت
ومعتاد سر پناه آماده کند.
به گفتۀ او ،دولت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته به
مشکل بیسر پناهی افراد بیسرنوشت و بیجا شدهگان
رسیدهگی کند.
رییس نهاد تحقیق برای کودکان و زنان پشنهاد کرد :ما
از نهادهای کمککننده میخواهیم نظر به مسوولیت

خطوط اساسی سیاست...

به گفته وی ،مجلس بدون خطوط اساسی نمیتواند
در مسایل ملی و جهانی موضع گیری کند.
این در حالی است که برخی نمایندهگان اظهارات
اخیر نواز شریف در مورد صلح افغانستان را محکوم
کرده بودند و از مجلس خواستند که در این مورد
موقف گیری جدی داشته باشد.
نواز شریف در سفرش به امریکا گفته بود که همزمان
نمی تواند هم طالبان را به صلح دعوت کند و هم
آنان را بکشد.
این اظهارات نواز شریف واکنشهای تندی را در
داخل افغانستان داشت؛ اما حکومت یا مجلس
به صورت رسمی در این خصوص موقف گیری
نکردند.
در همین حال ،برخی اعضای دیگری مجلس
میگویند که پارلمان به دلیل تعصبات قومی نمیتواند

انسانی که دارند حد اقل یک سرپناه را برای این
کودکان ،زنان و افراد بیسر نوشت که معتاد به مواد
مخدراند ،آماده کنند.
بانو زرقا یفتلی تصریح کرد :دولت وحدت ملی در
عرصههای مختلف چون تحکیم قانون ،حکومتداری
خوب ،مبارزه با فقر و بیکاری و  ...نتوانسته برنامههای
استراتیژیک و موثر داشته باشد.
او میگوید :بیشتر از  3میلیون معتاد که تا چند سال
پیش از مواد مخدر در زیر پلها و جاهای پنهانی
استفاده میکردند ،حال در باالی پل و روی جادهها
برآمده ،در مظهر عام از مواد مخدر استفاده میکنند.
بانو یفتلی خاطر نشانکرد :شماری از افراد ناشناس
از طرف شب به این معتادان ،مواد مخدر را به شکل
رایگان توزیع میکنند که با عث نگرانی جدی مردم
شده است.
زرقا یفتلی میگوید :وزارت مبارزه با مواد مخدر باید
برنامهیی را روی دست بگیرد و کوشش کند که به
این فاجعه رسیدهگی کند.
همچنان ،رفیع اهلل بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق
بشر افغانستان میگوید :حالت معتادان درافغانستان
بسیار غم انگیز است ،حق صحی ،حق آزادی و
فردیشا ن را اعتیاد از این افراد گرفته است.
آقای بیدار تصریح کرد :با آمدن زمستان حالت معتادان
بیشتر به وخامت کشانیده میشود ،دولت مسوولیت
دارد که حد اقل بتواند به مشکل سر پناه معتادان در
ی کند.
زمستان رسیدهگ 
به گفته او ،خدمات صحی و سرپناه را دولت مکلف
است که برای افراد محروم آمده کند ،تا از فاجعهیی
که سردی زمستان در انتظار آنان قرار میدهد،
جلوگیری شود.
آقا بیدار افزود :معتادان در دولت وحدت ملی به
فراموشی سپرده شده اند ،تا هنوز دولت افغانستان
نتوانسته به مشکالت معتادان رسیدهگی کند.
رفیع اهلل بیدار خاطرنشان کرد :کمیسیون حقوق بشر
افغانستان طبق حق قانونی که دارا است ،میتواند
صدای خود را بلند کند اما ،این مکلفیت اساسی
دولت است در تالش ایجاد سرپناه برای افراد معتاد
باشد.
او میگوید :دولت افغانستان اگر به حالت معتادان
توجه نکند شاهد یک فاجعه انسانی در زمسان
پیشرو خواهیم بود.
دراین حال ،اشراق حسینی استاد جامعه شناسی
میگوید :حالت معتادان در افغانستان رقت بار است،
تمام دولتها به نا بسامانیهای جامعه توجه خاص
دارند و نهادها هم به صورت مشترک این عمل را
انجام میدهند؛ اما در افغانستان ،مسوولیت پذیری
جدی گرفته نمیشود و دولت وحدت ملی برای
سرپناه افراد بیسر نوشت ،معتادان و کاهش بیکاری
جدی عمل نمیکند.
به گفته او ،نهادهایی که که در بخش کمک و همکاری
با معتادان کار میکنند ،تا هنوز نتوانسته اند که یک هم

آهنگی الزم را به کار بگیرند تا بتوانند به حل مشکل
اعتیاد فایق آیند.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد :اگر به بخش
اعتیاد توجه نشود و به حالت معتادان رسیدهگی الزم
صورت نگیرد ،در زمستان شاهد یک فاجعه انسانی
خواهیم بود.
آقای حسینی میافزاید :بیبرنامهگی دولت در برابری
معتادان اعتماد شکسته دولت را نزد مردم دو چند
میسازد ،وزارت خانههای مسوول باید یک برنامه
درست سرپناه را پیش گیرند.
اما ،انجینر ذبیح معاون سخنگوی وزارت مبارزه با
مواد مخدر میگوید :وزارت مبارزه با مواد مخدر به
همکاری وزارت صحت عامه با فرا رسیدن زمستان
در نظر دارد که یک سرپناه موقتی برای معتادان
بیسرپناه در منطقه رحمن بابای ارزان قیمت ایجاد
کند.
آقای ذبیح افزود :بیشتر از یکهزار معتاد در این مرکز
پس از یک ماه انتقال داده میشوند که سرپناه ندارند.
به گفته او ،معتادانی که در پل سوخته ،در منطقه سیلو،
مسجد عیدگاه ،چمن حضوری و در سرک میدان
هستند ،فقط روزانه به خاطر استفاده مواد مخدر یک
یا دومرتبه در این ساحه تجمع میکنند و دوباره راهی
خانههای شان میشوند؛ تمام این معتادان بی سر
پناه نیستند.
انجینر ذبیح اهلل میافزاید :وزارت مبارزه با مواد مخدر
سال گذشته در اوقات مختلف از ساعت  9اال 11بجه
شب در ساحات مختلف شهر کابل سروییی را انجام
داد.
او میگوید :این سروی نشان داد که شمار معتادان
بیسرپناه که فامیلهای شان آنها را قبول نداشتند به
 500نفر میرسید که این افراد شب و روز در هوای
آزاد زندهگی داشتند.
آقای ذبیح اهلل تصریح کرد :معینیت مبارزه با مواد
مخدر وزارت داخله یکی از اولویتهای کاریاش
گرفتاری افراد قاچاقچی و خورده فروش مواد مخدر
است.
آقای ذبیح خاطر نشان کرد :مأموران کشفی و
استخباراتی ما در ساحات مختلف شهر کابل توانسته
اند که شمار زیادی از افراد خورده فروش مواد مخدر
را باز داشت کنند.
معاون سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر
میافزاید :در عملیاتی که سال  2012انجام شد،
منسوبان وزارت مبارزه با مواد مخدر توانستند 13تن
از مافیای بزرگ مواد مخدر را باز داشت کنند.
آقای ذبیح میگوید :مشکل مافیای مواد مخدر جهانی
است که ساالنه  70ملیارد دالر از چاقاق و فروش مواد
مخدر نفع میبرند؛  2ملیارد دالر آن به میافیاییکه در
افغانستان فعالیت دارند ،میرسد.
او افزود :در ماههای گذشته روزانه به تعداد  100تن
از خورده فروشان مواد مخدر باز داشت شده و به
ادارههای عدلی و قضایی سپرده شده اند.

کار موثری را انجام دهد.
عبدالرووف انعامی منشی مجلس گفت :نقطه ضعف
پارلمان که حکومت نیز آنرا دریافته و از آن استفاده
می کند ،دامن زدن به تعصبات قومی در میان
نمایندهگان است.
آقای انعامی افزود« :بعضی سیاسیون از افغانستان
نیستند؛ و آنان مسایل را به بیرون می برند و کشورهای
همسایه فکتور تعصبات را من حیث نعمت شماریده
و کشور ما را به اسارت می گیرند».
از سویی هم ،برخی نمایندهگان مجلس از تقرری
مشاوران با مزدهای گزاف در حکومت به شدت
انتقاد دارند.
آنان می گویند که مجلس باید با اعمال صالحیت
خود ،جلو این گونه تقرری های فساد را بگیرند.
نظیفه ذکی عضو مجلس به عنوان مثال گفت « :در
وزارت تجارت یک نفر  ۱۲پاس را به عنوان مشاور

ارشد با معاش  ۲۵۰هزار افغانی و شخصی دیگر را
با  ۱۰۰هزار افغانی معاش منحیث سرپرست ریاست
دفتر استخدام شده است».
از سویی هم ،صالح محمد صالح دیگر عضو مجلس
گفت « :رای دادن و اتهام وارد کردن باالی وزرا
حیثیت و اعتماد مجلس را پایین آورده اند؛ مجلس در
شرایط فعلی اگر میخواهد کاری برای کشور انجام
دهد باید از صالحیت نظارتی خود استفاده کند».
آقای صالح نیز رییس جمهور را مبنی بر این که
هرگاه کسی به ویژه به نام مجاهدین صدای اعتراض
خود را بلند میکند ،آقای غنی فردای آنروز معترض
را به پست بلند دولتی معرفی میکند.
او این مساله را باجدهی خواند و خطاب به
رییسجمهور تاکید کرد که مردم برای این کار به
شما صالحیت نداده است.

شبهنظامی القاعده کشته شدهاند.
این کمپهای آموزشی در منطقه شورابک والیت
قندهار کشف شدند که منطقهیی کمجمعیت در امتداد
مرز جنوبی افغانستان با پاکستان است و گمان میرود
که یکسال فعالیت داشته است .همین امر سواالتی را
درباره میزان اثرگذاری ارتش امریکا در پیدا کردن و
هدف گرفتن این شبهنظامیان  14سال پس از حمله
 11سپتامبر مطرح میکند؛ حمالتی که به دنبال آن
امریکا طالبان را سرنگون کرده و شبهنظامیان القاعده را
دنبال کرد .مقامات ایاالت متحده امریکا مدتهاست
میگویند که تنها تعداد اندکی از اعضای القاعده در
افغانستان باقی ماندهاند و آنها در چند روستا در بخش
شرقی این کشور متمرکزند.
جنرال کمپبل درباره عملیات قندهار گفت :اینجا جایی
است که شما فکر میکنید احتماال القاعدهیی وجود
ندارد .من هم با این سخن موافقم .آنها در حقیقت
القاعده در شبه قاره هند بودند و احتماال ما شاهد
بزرگترین کمپ آموزشی آنها طی  14سال جنگ در
افغانستان بودهایم .پیدا شدن این کمپ پس از حمله
تابستان امسال به تاسیسات القاعده در یک منطقه
شرقی افغانستان در والیت پکتیکا بود.

پاکستان استفاده ابزاری...

وکاس سوارپ سخنگوی وزارت امور خارجه هند
اعالم کرد که اسالمآباد تروریسم را در سیاست
خارجی خود مورد استفاده قرار میدهد.
وی افزود :اگر پاکستان استفاده از تروریسم در
سیاست خارجی را متوقف کند احتمال بهبود روابط
هند و این کشور وجود دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هند اظهار داشت:
دهلینو امیدوار است که اسالمآباد اقدامات جدی
علیه شبکه حقانی ،لشکر طیبه و سایر گروههای
تروریستی فعال در این کشور انجام دهد.
سوارپ در حالی بهبود روابط دهلینو -اسالمآباد
را مشروط به عدم استفاده از تروریسم در سیاست
خارجی پاکستان کرده که پرویز مشرف رییس
جمهور سابق و رییس سابق ستاد ارتش این کشور
روزهای گذشته اعتراف کرد :اسالمآباد لشکر طیبه
و سایر گروههای تروریستی از جمله طالبان و شبکۀ
حقانی را پرورش داده است.
پرویز مشرف از اسامه بن الدن رهبر سابق القاعده
و مال محمد عمر رهبر سابق طالبان نیز تمجید کرده
بود.

مجلس دفتر زاخیلوال...

فرمان تشکیل اداره مشاوریت اقتصادی با اکثریت آرای
نمایندهگان رد شد.
تنها ده عضو از  ۱۲۵عضو مجلس به این فرمان رای
موافق دادند.
در دو هفتۀ گذشته ،چهار تا پنج فرمان تقنینی
رییسجمهور به دلیل آنچه نمایندهگان آن را خالف
قانون اساسی میخواندند؛ از مجلس رد شده است.
یک عضو مجلس میگوید که بر اساس احکام حاصله
از این فرمان ریاست جمهوری ،دفتر وزیر مشاور
اقتصادی (جناب زاخیلوال) دارای  60بست میشد.
احمد بهزاد در صفحۀ فیسبوکش نوشته است :روند
این دفتر سازیها و مشاور افزاییها اگر تداوم یابد،
تحت مدیریت علمی! شاهد چند کابینه خواهیم بود.
او نوشته که مجلس تا اینجا خوب عمل کرده است و
با فرامین ملوکانه برخوردی از سر قانونمندی و حفظ
منافع عمومی داشته است.
آقای بهزاد نوشته که در حاشیۀ جلسۀ امروز (دیروز)
مجلس بسیاری از وکال و مشاهدین فرامین حکومت
وحدت ملی را با فرامین چندگانه حزب دموکراتیک
خلق مقایسه میکردند؛ البته با این امیدواری که فرجام
کار این دو یکسان نباشد.
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ورزش
آربلوا:

مورینیو مانند جلیقه
ضدگلوله است!

مدافع تیم فوتبال رئال مادرید با حمایت از سرمربی تحت فشار چلسی ،گفت
که این مرد پرتغالی برای بازیکنانش نقش سپر بال را ایفا میکند.
آلوارو آربلو از سرمربی پیشین خود در رئال مادرید که این روزها به خاطر
کسب نتایج ضعیف در چلسی به شدت مورد انتقاد و تحت فشار واقع
میشود دفاع و او را به جلیقهای ضدگلوله برای بازیکنانش تشبیه کرد که
سپر بالی آنها در برابر انتقادات میشود.
اربلوا در گفتوگویی مفصل با نشریه ایندیپندنت انگلیس درباره مورینیویی
که تیمش اکنون در جدول ردهبندی لیگ برتر پانزدهم است و اخیرا ً نیز به
دست استوکسیتی از جام اتحادیه انگلیس حذف شد ،گفت :مورینیو در رئال
مادرید برای بازیکنانش مانند جلیقه ضدگلوله بود .اگر کسی از بازیکنان تیم
ما مورد انتقاد رسانهها واقع میشد ،مورینیو اولین نفری بود که از آن بازیکن
دفاع میکرد .او به تقویم بازیهای تیم اعتراض داشت ،به زمان برگزاری

بازیهایمان اعتراض داشت و آنها را علیه ما میدانست .او با داورانی هم
که احساس میکرد در حق رئال مادرید بیعدالتی کردهاند ،میجنگید .او به
خاطر منافع تیمش میجنگد ،بدون توجه به اینکه آخرش این چهره خود
اوست که خدشهدار میشود و برخی میخواهند به او برچسب غرغرو بزنند.
گفته میشود تعدادی از بازیکنان چلسی علیه مورینیو هجمه کردهاند که دلیل
آن اُفت شدید عملکرد ادن ازار ،دیهگو کاستا و سسک فابرگاس بوده است.
این وضعیت شبیه وضعیتی است که مورینیو در آخرین فصل حضورش در
رئال مادرید داشت و در نهایت منجر به برکناری آقای خاص شد .آربلوا
اعتراف کرد که کسب نتایج ضعیف تأثیری منفی بر روح و روان بازیکنان
چلسی گذاشته است.
وی تأکید کرد :با پی بردن به اینکه چیره شدن بر بارسلونا برای فتح اللیگا
چقدر سخت است ،از دست دادن جام قهرمانی این رقابتها بالفاصله پس
از یک فصل برای مورینیو دشوار بود .توقعات او از ما همیشه بیشتر میشد
و وقتی که این توقعات به اوجش رسید و در نهایت در رختکن تفرقه به
وجود آمد ،تیم تحت تأثیر قرار گرفت .من همیشه پای چشمان مورینیو را
گودافتاده میدیدم و با خودم فکر میکردم آیا این مرد نمیخوابد و استراحت
ندارد .مورینیو کسی است که نمیتواند به بازیکنی که تالش نمیکند ،بگوید:
«اوضاع چطور دارد پیش میرود؟ چه اتفاقی دارد میافتد؟ چه احساسی
داری؟» اگر شما بازیکنی باشید که با صد در صد توانتان برای مورینیو
تالش نکنید نباید توقع داشته باشید که بیاید کنارتان راه برود و دستش را
روی شانهتان بگذارد.

انریکه:

نتیجه ال کالسیکو

تعیینکننده نخواهد بود

سرمربی بارسلونا معتقد است بازی ال کالسیکو در تعیین تیم قهرمان اللیگا
تعیین کننده نخواهد بود.
لوئیس انریکه دیروز در یک نشست خبری قبل از بازی با ختافه گفت :از
تیمهایی که تحت هدایت فران اسکریبا هستند شناخت داریم .بازی سخت
خواهد بود .حریف دفاع سازمان یافتهای دارد و در حمله نیز به خوبی عمل
میکند .این ورزشگاه یادآور بازیهای سختی برای ما است .ختافه همیشه
درگیرانه بازی میکند.
سرمربی آبی اناریها درباره حضور آندرس اینیستا و سرخی روبرتو در ترکیب
تیمش هم اظهار کرد :اگر در فهرست  18نفره باشند ،ممکن است در ترکیب
اصلی حضور داشته باشند .هیچ یک از آمادگی کامل برخوردار نیستند .زمان
زیادی از میادین دور نبودهاند و میتوانند با شرایط مسابقه خود را وفق دهند.
انریکه آدریانو را بازیکن عالی توصیف کرد و افزود :چند سالی است با آدریانو
کار میکنم .سطح بازی و توانایی او را میشناسم .یکی از بازیکنان ارزشمند تیم
است .برای همه بازیکنان احترام قائلم.
سرمربی بارسلونا درباره ال کالسیکو گفت :قهرمانی در اللیگا برایم جذابیت
دارد .سال گذشته با چهار امتیاز بیشتر نسبت به رئال به سانتیاگو برنابئو رفتیم

هشدار آنری
به مالک
چلسی

ولی در بازی برگشت اینچنین نبود .دوست دارم زمانی که ال کالسیکو برگزار
میشود ،در جدول باالتر از رئال قرار داشته باشیم .بازی جذاب و جالبی است
اما تعیین کننده نیست.
او درباره نحوه چینش خط حمله اظهار کرد :طرحهای زیادی مد نظر من است؛
مثل تغییر در تیم بازی با دو ،سه یا چهار مهاجم.
در خبرها آمده است بارسلونا به دنبال جذب الکساندر پاتو است .انریکه در
اینباره گفت :نمیتوانم او را ارزشگذاری کنم چون لیگ برزیل را دنبال نمیکنم.
همچنین درباره بازیکنانی که در بارسلونا بازی نمیکنند نیز نمیتوانم نظری
بدهم.

انتقاد تند
پله از نیمار

اسطوره فوتبال برزیل به انتقاد از نیمار پرداخت و تاکید
کرد سبک او ایرادهایی دارد.
به گزارش سایت گل ،تا قبل از آنکه نیمار به بارسلونا برود،
پله همواره به ستایش از این ستاره برزیلی میپرداخت و
حتی او را کاملتر و بهتر از لیونل مسی ،ستاره بارسلونا
میدانست اما معلوم نیست اکنون چه اتفاقی رخ داده است
که پله از هموطن خود به نیکی یاد نمیکند و انتقاداتی را
به سبک بازی او وارد میکند.
پله درباره نیمار گفت :او بازیکن بسیار خوبی است اما
عیبهایی هم دارد .او زیاد به بازی هجومی و رو به جلو
فکر میکند و اصال در کارهای دفاعی به تیمش کمک
نمیکند .در بازیسازی و گرفتن توپ هم تالشی نمیکند.
در حقیقت اگر بخواهم او را با خودم مقایسه کنم ،باید
تاکید کنم که  10برابر بهتر از نیمار هستم .بسیار سخت
است که نیمار را با این هم نواقصی که دارد با من مقایسه
کرد.
مروارید سیاه فوتبال برزیل درباره لیونل مسی گفت :پیش
از این هم گفتم که مسی بهترین بازیکن  10سال اخیر
فوتبال جهان بوده است .او در حال حاضر بهترین است
اما مسی هم عیبهایی دارد .به عنوان مثال او نمیتواند به
خوبی از پای راستش استفاده کند.
پله در پایان سخنانش درباره کریستیانو رونالدو ،ستاره
پرتغالی رئال مادرید هم سخن گفت .او در این مورد هم
اظهار کرد :رونالدو پیش از این بهترین بازیکن جهان بود
و توپ طال را دو بار پیاپی با شایستگی به دست آورد.
پیش از این ،او را با رونالدو برزیلی مقایسه میکردم ،هر
چند سرعت او بیشتر بود.

اسطوره باشگاه آرسنال به ستایش از ژوزه مورینیو پرداخت
و به سران باشگاه چلسی درباره اخراج او هشدار داد.
به گزارش روزنامه سان انگلیس ،عملکرد کابوسواری
که چلسی در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر انگلیس
داشته است ،باعث شده خبرهای زیادی درباره اخراج
ژوزه مورینیو به گوش برسد.
تیری آنری در این زمینه گفت :اخراج مورینیو بدترین
تصمیم خواهد بود .مورینیو تنها مربی است که میتواند
چلسی را به روزهای خوبش برگرداند .وقتی این مربی
پرتغالی تاکید کرد بهترین مربی برای چلسی است ،حق
با او بود .من هم بر این باور هستم مورینیو بهترین مربی
تاریخ باشگاه چلسی است و تنها او است که میتواند

چلسی را از شرایط سختی که گرفتار آن شده است،
نجات دهد.
او ادامه داد :نباید سران باشگاه چلسی به دنبال انتقام
گرفتن از مربی باشند که تیم آنها را به یکی از قدرتهای
اصلی لیگ جزیره تبدیل کرده است .فکر کردن به اخراج
مورینیو ،آن هم در شرایطی که قراردادش به تازگی چهار
سال تمدید شده است ،اشتباه بسیار بزرگی است.
چلسی از  10بازی خود در فصل جاری رقابتهای لیگ
برتر انگلیس ،تنها یازده امتیاز کسب کرده است .این
تیم در حساسترین بازی هفته یازدهم لیگ جزیره در
استمفوردبریج از لیورپول پذیرایی میکنند و بسیاری این
دیدار را آخرین فرصت آقای خاص میدانند.
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اعالم عزای عمومی در روسیه
در پی مرگ  224تن

سفر «رییسجمهور فقیر» اروگوئه به ترکیه

در سقوط هواپیما

در پی اعالم سقوط یک هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای
سینای مصر ،والدیمیر پوتین مراتب تسلیت عمیق خود را به
خانوادههای قربانیان این حادثه اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،دولت روسیه به دنبال حادثه
سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در صحرای سینای مصر،
امروز مصادف با اول نوامبر را عزای عمومی اعالم کرد و جشن
های روز ملی این کشور نیز لغو شد.
خبرگزاریهای روسیه روز شنبه به نقل از سرویس مطبوعاتی
کرملین گزارش دادند ،والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه،
مراتب تسلیت عمیق خود را به خانوادههای قربانیان سقوط
هواپیمای مسافربری روسیه در مصر اعالم کرده است.
پوتین همچنین به وزرای دولت خود دستور داد تا فورا به
بستگان افراد کشته شده کمک کنند.
در همین حال مقامهای مصر یک تیم نجات را به صحنه سقوط
این هواپیما فرستادهاند.
نخست وزیر مصر نیز عازم این محل شده است.
خبرگزاریهای روسیه گزارش دادند ،کمیته تحقیقات این کشور
یک پرونده مجرمانه را علیه شرکت هوایی «کوگالیماویا» در پی
سقوط هواپیمای مسافربری متعلق به این کشور در صحرای سینا
گشوده است.
خبرگزاری ریانووستی روسیه گزارش داد ،پرونده کمیته
تحقیقات روسیه بر اساس بندی از قانون تحت عنوان «نقض
قوانین پرواز و تدارکات مربوط به آنها» مطرح شده است.
خبرگزاری اینترفاکس نیز به نقل از والدیمیر مارکین ،سخنگوی
این کمیته گزارش داد ،این پرونده تحت بند  263قانون کیفری
«نقض قوانین ایمنی برای جابجایی و بهره گیری از حملونقل
هوایی ،دریایی» مطرح شده است.
صبح دیروز منابع مصری از سقوط یک هواپیمای مسافربری
روسیه در صحرای سیناء مصر و احتمال کشته شدن 224
سرنشین آن خبر دادند.
نیروهای مصری الشه این هواپیما که از نوع ایرباس  321بوده
و صبح دیروز سقوط کرده را در مرکز شبه جزیره سیناء پیدا
کردند.
هنوز دالیل سقوط این هواپیما مشخص نیست و اقدام
خرابکارانه در سرنگونی آن نیز تایید یا رد نشده است.

رییس جمهوری سابق اروگوئه که به شخصیت سادهاش مشهور بوده است،
طبق خواستهاش بسیار ساده و با یک فولکس و در هتلی سه ستاره در استانبول
مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش روزنامه حریت ،خوزه موخیکا ،رییسجمهوری سابق اروگوئه که به
عنوان فقیرترین رییس جمهور جهان شناخته می شود و همسرش  29اکتبر با
پروازی ترک از پاریس و با هدف حضور در کنفرانسها و پنلهای متعدد برای
آخرین کتابش وارد ترکیه شد.

موخیکا همچنین قرار است با کمال قلیچدار اوغلو ،رهبرحزب مردم جمهوری
خواه ترکیه دیدار و گفتوگو کند.
رییس جمهوری سابق اروگوئه  10روز در ترکیه خواهد بود و از شهرهای
اسکیشهیر و ازمیر بازدید خواهد کرد.
موخیکا به عنوان رییس جمهوری میشناسند که کاخ نداشته و حدود  90درصد
حقوق ماهانهاش را به مردماش میبخشید .وی از زندگی لوکس فاصله میگیرد
و به همین دلیل هرگز در اقامتگاه ریاست جمهوری اروگوئه سکونت نکرد.

بان کی مون:

منطقی نیست مذاکرات سوریه به خاطر سرنوشت اسد شکست بخورد

دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با چهار روزنامه اسپانیایی گفت که «ظالمانه»
و «غیرقابل قبول است» که روند مذاکرات سیاسی پیرامون بحران سوریه «در

گرو» سرنوشت رئیس جمهوری این کشور باشد.
بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه با روزنامههای ال پائیس ،ال
موندو ،ای بی سی و الونگاردیا گفت :طرفهای دیپلماتیک اصلی ذی ربط در
پرونده سوریه در وین به هیچ توافقی دست نیافتند که براساس آن تاکید شود
آینده بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه را باید مردم سوریه تعیین کنند.
وی تصریح کرد :ظالمانه و غیرمنطقی است که تمامی روند مذاکرات سیاسی به
سرنوشت یک شخص وابسته باشد .این مساله غیرقابل قبول است.
وی در خصوص راه حل پیشنهادی مبنی بر تشکیل دولت انتقالی گفت که
دولت سوریه معتقد است که باید بشار اسد بخشی از این دولت باشد اما
کشورهای متعددی به ویژه غربیها میگویند که اسد هیچ جایگاهی در این
دولت نداشته باشد.
وزیر خارجه اسبق کره جنوبی که از سال  2007سمت دبیرکل سازمان ملل
را برعهده دارد ،افزود :اما به دلیل این اختالف نظرها ،ما سه سال را از دست
دادیم .از دست دادن زمان دیگر ممکن نیست.

چیزهایی که دیگر در کره شمالی عجیب نیست

پس از در دست گیری کامل قدرت از سوی رهبر جوان کره شمالی در سال
 2012به نظر میرسد تغییراتی در این کشور در حال وقوع است.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس ،براساس گزارشهای اخیر ،ساعتهای
سویسی و رقص رقصندههایی نیمه برهنه ،دیگر در کره شمالی امری عجیب
نیست.
گفته میشود از جنوری تا سپتمبر  2015کره شمالی که در سال  2014واردات
ساعتهای سوئیسی را ممنوع کرده بود  509ساعت سوئیسی وارد کرده است.
این ساعتهای وارداتی از گرانترین انواع خود است .این قیمت روشن میکند
که تنها بخش کوچکی از جمعیت کره شمالی توانایی خرید این ساعتها را
دارند.
کره شمالی واردات ساعت را با هزاران تعداد در سال  2005آغاز کرد اما پس
از انجام اولین آزمایش اتمی خود در سال  ،2006تحریمهای اقتصادی ،توانایی
پیونگ یانگ برای وارد کردن اجناس لوکس محدود کرد .با این حال برخی
رسانهها گزارش میدهند که پیونگ یانگ با هدف فروش این ساعتها به
گردشگران چینی و خارجی آنها را وارد کرده و معموال در هتل «یانگ گاکدو»
آنها را به فروش میگذارد.
تغییرات دیگری هم در کره شمالی در حال وقوع است که بسیاری رهبری کیم
جونگ اون جوان را عامل آن میدانند .رسانههای کره جنوبی گزارش دادهاند،

در تاریخ  10اکتبر همزمان با مراسم سالگرد حاکمیت حزب کارگران کره
شمالی «مراسم رقص» نیز در این کشور برگزار شده است در حالی که لباسها
و رقصها همگی تغییر کرده و به شکل امروزی و نه با لباسهای سنتی درآمده
بودند .چنین اقداماتی در دوران کیم جونگ ایل ،پدر رهبر فعلی پیونگ یانگ
اقداماتی «بیمعنا» بود.

