
عالی رتبۀ  هیأت  با  دیدار  در  غنی  رییس جمهور 
کشورهای عضو سازمان سارک، تخریب مجسمه های 
بودا را به معنای حمله بر میراث های تاریخی کشور 
توریستی  و  تاریخی  که جایگاه  است  گفته  دانسته و 

افغانستان را دوباره احیا می کنیم.
دیدار  این  در  جمهوری،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
از  غنی  رییس جمهور  شد،  انجام  ارگ  در  دیروز  که 
به  بامیان  انتخاب  و  افغانستان  به  آنان  تشریف آوری 
عنوان مرکز فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک 

تشکری کرد.
رییس جمهور کشور گفت که افغانستان با کشورهای 
عضو سازمان سارک رابطه هزاران ساله دارد و حضور 
عنوان  به  بامیان  نامگذاری  رسمی  مراسم  در  شما 
سازمان  عضو  کشورهای  فرهنگی  مرکز  نخستین 

سارک این روابط را بیشتر از پیش مستحکم ساخت.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که افغانستان برای دو 

مراودات  و  تجارتی  کاالهای  تبادله  مرکز  سال  هزار 
نیز  خانم  آی  شهر  مورد  در  او  بود.  آسیا  در  مردمی 
صحبت کرد و آن را یکی از شهرهای تاریخی دانست 

که دارای ماستر پالن شهری بود.
نتوانست  استعمار  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
به حاشیه  را  ما  اما کشور  نماید  افغانستان را تصرف 

راند.
رییس جمهور کشور ضمن...            ادامه صفحه 6
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کسی که سیر بخوابد و همسایۀ او گرسنه بماند، به من ایمان نیاورده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مجلس سنا به آموزگاران:

اعتراض تان موجه است؛ اما دِر مکاتب را نبندید

رییس جمهوری پاکستان از ایجاد فصل جدید روابط 
برقراری  به  که  کشورش  و  افغانستان  میان  دوجانبه 

صلح و ثبات در منطقه کمک می کند، استقبال کرد.
حسین  ممنون  تلگراف،  پاکستان  به گزارش 
درخواست  به  واکنش  در  پاکستان  رییس جمهوری 
اقدام  دربارۀ  افغانستان  رییس جمهوری  غنی  اشرف 
جدی اسالم آباد علیه سران...            ادامه صفحه 6

سنا  مجلس  دفاعی  امور  و  داخلی  امنیت  کمیسیون  اعضای 
می گویند که اگر توزیع شناسنامه برقی در کشور تا ۱۰ روز 
دیگر آغاز نشود؛ کمک کننده های خارجی کمک های شان را به 

این پروژه قطع خواهند کرد.
دفاعی  امور  و  داخلی  امنیت  کمیسیون  عضو  فیصل  سمیع 
تذکره های  توزیع  عملیاتی  رییس  گذشته  »روز  گفت:  کشور 
برقی را به کمیسیون دعوت کرده بودیم؛  قانون توزیع تذکره 
سال گذشته از مجلسین پاس شد و حاال هیچ کدام مانع قانونی 
هم وجود ندارد؛ اما به دالیل نامعلوم توزیع تذکره معطل قرار 

داده شده است«.
آقای فیصل پروژه توزیع...                        ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
آن ها  کاری  دورۀ  که  می گویند  مجلس  نماینده گان 
قانون   83 مادۀ  براساس  آنان  بل  نمی شود،  تمدید 
ادامه  کارشان  به  قانونی«  و  »مشروع  طور  به  اساسی 

می دهند. 
وکالی مجلس، این اظهارات را پس از نشر گزارشی 
مجلس  کار  تمدید  به  پیوند  در  ماندگار  روزنامۀ  در 
ریاست  سخنان  رد  با  آنان  کردند.  مطرح  نماینده گان 
کسی  هیچ  که  گفته اند  ملی  وحدت  دولت  اجرایی 
براساس  زیرا  ندارد،  را  مجلس  کار  تمدید  صالحیت 
برگزار  پارلمانی  انتخابات  اگر  اساسی  قانون   83 مادۀ 
نشود، مجلس بدون این که سرپرست باشد، می تواند به 

گونۀ مشروع و قانونی به...             ادامه صفحه 6

رییس جمهور پاکستان:
اقدام صادقانۀ ما به ایجاد روابط جدید 

میان کابل و اسالم آباد کمک می  کند

کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا:

پول پروژۀ توزیع شناسنامۀ برقی 
تا ۱۰ روز دیگر قطع می شود

رییس جمهور غنی: 
جایگاه تاریخی و توریستی افغانستان را احیا می کنیم
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صفحه 6

ACKUحقوق دانان:  مجلس درجه دو می شود!



دیدارهای  همه  این  که  نیست  معلوم  هیچ 
با نماینده گان طالبان سرانجام به  غیررسمی 

نتیجه برسد و صلح در کشور تامین شود.
 تا دیروز اگر تنها مردان در چنین نشست های 
فرا  زنان  نوبت  حاال  می یافتند،  حضور 
را  خود  نظرهای  نقطه  و  مواضع  تا  رسیده 
با نمایندگان طالبان در میان بگذارند. اخیرا 
ناروی  اسلو مرکز  زنان کشور در  از  هیاتی 
است.  کرده  گفتگو  طالبان  نماینده گان  با 
نماینده گان  مجلس  عضو  بارکزی  شکریه 
این نشست بود به  که از شرکت کننده گان 
رسانه ها گفته  که هیات زنان افغانستان« با 
شجاعت« حرف های خود را به طالبان گفت 
و از »ارزش های دموکرایتک دفاع« کرد. اما 
معلوم نیست که هیات مردان طالبان در این 
ارزش های  از  چگونه  و  گفته  چه  نشست 
غیردموکرایتک دفاع کرده، اما طالبان در یک 
در  که  دیگری  نشست  مناسبت  به  اعالمیه 
برای  که  گفته  است  برگزار شده  دبی  شهر 
ایجاد نظام« خالص اسالمی« مبارزه می کند. 
نیست  چیزی  طالبان  اسالمی  خالص  نظام 
که نتوان در مورد آن به گفت وگو پرداخت؛  
طالبان قرایت بدوی و قبیله یی از آموزه های 
دینی را عین اسالم می داند و تاکید می کند 
که هرآنچه غیر از این باشد به اسالم ربطی 
از  » خالص« طالبان  قرایت  براساس  ندارد. 
اسالم اکثریت مسلمانان جهان و حتا کسانی 
دفاع  گروه  این  از  ناآگاهی  سر  از  گاه  که 

می کنند، از دایرۀ اسالم بیرون اند. 
هیات  به  را  نظرخود  که  آن  بدون  طالبان 
زنان کشور بگوید، موضع آن در قبال زنان 
مشخص بوده است. این گروه به زنان نگاه 
تحقیرآمیز داشته و می گوید که زنان نباید 
درس بخوانند و در بیرون از خانه کار کنند. 
طالبان زنان را ماشین های تولید مثل می داند 
افغانستان  بر  خود  حاکمیت  زمان  در  و 
آیا  کرد.  می  حمایت  را  سیاست  این  عمال 
در  که  است  توانسته  افغانستان  زنان  هیات 
تغییری  طالبان  رادیکال  های  دیدگاه  چنین 
وارد کند. از جانب دیگر چرا باید این همه 
طالبان  از  های  هیات  با  مختلف  دیدارهای 
از یک جهت می  این موضوع  انجام شود. 

که  دیدارهای  باشد.  کننده  نگران  تواند 
صورت می گیرد عمدتا این شایبه را دامن 
می زند، که این گروه دوباره قرار است بر 
را  که خود  این  برای  و  مسلط شود  کشور 
از حاال  از آسیب های احتمالی آن برهانیم 
مذاکره  و  گفتگو  طریق  از  کنیم  می  تالش 
دیدارهای  کنیم.  را ضمانت  زنده گی خود 
پایگاه  از  نه  از  و  جایگاه  از  نه  چنینی  این 
درست و دقیق صورت می گیرد. این گونه 
دیدارها به جای این که تامین کننده ثبات و 
امنیت در کشور باشد بیشتر زمان جنگ را 
طوالنی می سازد و فرصت های تازه یی را 
می  فراهم  های خشونت طلب  گروه  برای 
آورد. طالبان که روزی تروریست و جنایت 
کار خوانده می شدند و دلیل سقوط رژیم 
آن ها عملکرد و حمایت این گروه از گروه 
یک  به  حاال  بود،  جهان  تروریستی  های 
یافته  هوبت  تغییر  فکری   و  سیاسی  جناح 
مثل این که در راه هدف های بسیار شریف 
و انسانی مبارزه می کند. ما عمال با شرکت 
در چنین گفتگوهای بی نتیجه از طالبان یک 
دولت  گویا  که  سازیم  می  نظیر  کم  قدرت 
افغانستان و پنجاه کشور جهان ناکامی خود 
را در برابر آن با صدای بلند جار می زنند.
ساختار  در  شرکت  برای  طالبان  از  دعوت 
گروه  یک  به  دادن  باج  جز  چیزی  سیاسی 
نیست. هر  تمامیت خواه و خشونت طلب 
گونه باج دهی و گفتگوهای آشکار و پنهان 
عمکرد  و  مواضع  تایید  معنای  به  طالبان  با 
سیاسی  اندیشمند  پوپر  کارل  است.  شان 
دموکراسی  سرسخت  مدافعان  از  که  جهان 
تمامیت  و  خشونت  برابر  در  بود،  لیبرال 
را  رادیکال  های  خورد  بر  تنها  خواهی 
تجویز می کرد، چون به باور او نمی شود 
لبخند پاسخ داد و منتظر  با  که خشونت را 
خشونت  و  تروریست  های  گروه  که  بود 
طلب زنده گی انسان ها را بگیرند. تمامیت 
غیر  به  پاسخی  طلبی  خشونت  و  خواهی 
گروه  چنین  با  نمی شود  و  ندارد  از جنگ 
که  باید گفت  به صراحت  مدارا کرد.  های 
نماینده  با  مستقیم  و  مستقیم  غیر  مذاکرات 
گان طالبان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته 

از این هم نخواهد داشت. از سوی  و پس 
دیگر هیات زنان کشور چه حرف تازه یی 
برای طالبان داشته است؟ آیا طالبان مواضع 
گی  ساده  به  بسیار  داند؟  نمی  را  زنان  این 
هیات طالبان به شکریه بارکزی می توانست 
بگوید و شاید هم گفته باشد که » شما یک 
اقلیت کوچک هستید که نمی توانید از زنان 
از  بیشتر  شما  کنید،  گی  نماینده  افغانستان 
آن از که نمایندگان زنان باشید نماینده گان 
هستید.  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه 
اکثریت زنان افغانستان شما را قبول ندارند 
و در کنار شما نیستند اما آن ها از ما حمایت 
می کنند و خواهان نظامی استند که ما برای 
شان آورده بودیم و بعدا هم خواهیم آورد«. 
چنین  برابر  در  افغانستان  زنان  هیات  آیا 
دفاع  خود  مواضع  از  تواند  می  استداللی 
مرزهای  که  گرفت  نتیجه  باید  پس  کند؟ 
تا زمانی که  دو طرف روشن است. طالبان 
به  و  ندارند  بر  از جنگ و خشونت دست 
عنوان شهروندان عادی وارد جامعه نشوند- 
حتا با افکار شان- هم چنان به عنوان خطر 
شوند.  می  شناخته  جامعه  ثبات  و  آرامش 
بخشی از رهبری طالبان در حال حاضر در 
کابل زنده گی می کنند و دیگر با این گروه 
پیوند سیاسی و نظامی ندارند، این افراد به 
دلیل این که ارزش های موجود و پذیرفته 
شده  را رعایت می کنند، افراد قابل احترام 
و حرمت اند. آنان می توانند افکار و فعالیت 
حتا  و  باشند  داشته  را  خود  سیاسی  های 
نظامی را تبلیغ کنند که در گذشته در آن کار 
می کردند؛ اما تا زمانی که دست به خشونت 
ورزی و ترویج خشونت نزده اند هم چنان 
از  و  کنند  زنده گی  جامعه  در  توانند  می 
طالبان  باشند.  برخوردار  شهروندی  حقوق 
مسلح اما چنین نیستند، آنان ارزش های نظام 
انقالبی خواهان  گونه  به  و  ندارند  قبول  را 
نظام  استقرار  و  فعلی  نظام  بساط  برچیدن 
از  نمی شود  گروهی  چنین  با  استند،  خود 
در صلح و مذاکره پیش آمد، چنان چه در 
نتیجه  به هیچ  برنامه های صلح  نیز  گذشته 

موجه یی نینجامیده است. 
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طالبـان صـلح نمـی خواهند
) در حاشیۀ دیدارهای غیررسمی با طالبان(

 

دفاعی مجلس سنا  امور  و  داخلی  امنیت  اعضای کمیسیون 
کشور  در  برقی  شناسنامه های  توزیع  اگر  که  گفتند  دیروز 
خارجی  کمک دهنده گان  نشود؛  آغاز  دیگر  روز   ۱۰ تا 

کمک های شان را به این پروژه قطع خواهند کرد.
 از زمان مطرح شدن توزیع شناسنامه های برقی تاکنون، این 
پروسه با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است؛ از بحث 
ذکر ملیت یا قوم گرفته تا درج کلمه افغان به عنوان ملیت، 

همواره جنجال آفرین بوده است.
پس از ماه ها جنجال میان نماینده گان شورای ملی برسر ذکر 
از  افغان  قانون بدون نوشتن کلمه  این  افغان، باالخره  کلمه 
سوی هر دو مجلس پاس و به توشیح رییس جمهور رسید 
نشده  آغاز  پروسه  این  نامعلومی،  دالیل  به  تاکنون  اما  و 
است. وقتی  که یک قانون توشیح و درجریدۀ رسمی به نشر 
می رسد، با توجه به اصل حاکمیت قانون قابل اجرا بوده و 
اما وقتی که مدیران  بگیرد.  را  آن  نمی تواند جلو  هیچ کسی 
توزیع  مالحظاتی  بنابر  رییس جمهور  خصوص  به  اصلی 
قانون  نقض  این  شک  بدون  می اندازد،  تأخیر  به  را  تذکره 

توسط مجریان قانون شمرده می شود.
که  گفت  مجلس  در  دیروز  برقی  شناسنامه  توزیع  رییس 
روز  ده  تا  هفته  یک  برقی،  شناسنانمه  توزیع  برای  دونرها 
وقت تعیین کرده اند و اگر این روند آغاز نشود، پول پروژه 

قطع خواهد شد.
آنگونه که نمانیده گان نیز تاکید ورزید، هیچ مشکل قانونی 
وجود ندارد که مانع توزیع شناسنامۀ برقی شود و حکومت 

مکلف است تا روند توزیع را هرچه زودتر آغاز کند.
اما این که چرا ریاست جمهوری نمی خواهد که شناسنامه های 
برقی توزیع شود، سوالی است که بارها به آن پرداخته شده 

است.
برقی  شناسنامه های  توزیع  از  حکومتی  مقام های  بارها   
خبرداده اند، اما بارها این وعده به تعویق افتاده است. پیش از 
همه روزنامه ماندگار گفته بود که دولت اراده یی برای توزیع 
قطع  نیز  اداره  این  بودجه  حتا  و  ندارد  برقی  شناسنامه های 
زمان و فرصت  که همان  نظر می رسد  به  خواهد شد حاال 

فرا رسیده است.
 زیرا واضح است که دلیل معطل شدن توزیع شناسنامه های 
و  سیاسی  می شود،  شمرده  قانون  صریح  نقض  که  برقی 
قومی است؛ زیرا با توزیع این شناسامه ها، بسیاری از موارد 
اقوام، جمعیت والیات و  مانند اطالعات در مورد جمعیت 
گفته  بارها  می شود.  روشن  و  مشخص  اداری  ساختارهای 
شده است که اگر تذکره های برقی توزیع و جمعیت تمامی 
الزم  و  جدی  تدابیر  شود،  مشخص  ولسوالی ها  و  والیات 
برای تأمین عدالت اجتماعی گرفته می شود و یکی از دالیل 

مخالفت با توزیع این شناسنامه ها، هم همین مساله است.
امروزه واضح شده است که با روند توزیع تذکرهای برقی 
دیگر  طرف  از  می گیرد.  صورت  سیاسی  و  قومی  برخورد 
کسانی که مخالفت توزیع این شناسنامه ها اند، شدیداً مخالف 
برهم نخوردن شرایط فعلی اکثریت و اقلیت قومی افغانستان 

هستند.
برقی،  شناس نامه های  توزیع  با  که  می گویند  مسووالن  زیرا 
و  می خورد  برهم  افغانستان  در  اکثریت  و  اقلیت  بحث 
گروه  های  و  حلقات  از  شماری  نگرانی  مایۀ  مسأله  این 
شناسنامه های  توزیع  با  است.  شده  کشور  در  ناسیونالیست 
زیرا  می شود؛  گرفته  نیز  انتخابات  در  تقلب  جلوی  برقی، 
سیستم  طریق  از  انگشت  نشانی  توسط  رأی  انتخابات  در 

بایمتریک داده می شود.
به  شناسنامه  یک  دادن  با  شناسنامه ها  توزیع  بود  قرار 
اما تاهنوز عملی نشده است  رییس جمهور غنی آغاز شود؛ 
و  صلح  مباحث  زیر  مسأله  این  دارد  وجود  تالش   هایی  و 
جنگ و داعش و طالب و توافق نامه استخباراتی با پاکستان 
اما در شرایط کنونی ذهن  فراموش شود.   ... انتخابات و  و 
شهروندان در برابر این مسأله)تأخیر در توزیع شناسنامه های 

برقی( حساس شده است.

ریاست جمهوری از توزیع 
شناسنامه های برقی می ترسد
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برابر  در  فرقه یی  خشونت های  افغانستان  خارجه  وزارت 
ملل  سازمان  از  و  کرده  محکوم  برمه  کشور  در  را  مسلمانان 
و نهادهای بین المللی خواسته که به این جنایات ضد بشری 

خاتمه دهند.
اولین  این   ۲۰۱۲ سال  می  ماه  در  خشونت ها  بروز  از  بعد 

واکنش رسمی دولت افغانستان است.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمده است که 
در  که  را  مسلمانان  برابر  در  فرقه ای  افغانستان خشونت های 
نتیجه آن، تعداد زیادی از انسان های بی گناه به قتل رسیده اند 

را شدیداً محکوم می نماید.
در خبرنامه تاکید شده که »کابل شکنجه و کشتار بی رحمانه 
را که زنان، کودکان و کهن  انسان های بی دفاع و مظلوم  این 
و خالف  انسانی  غیر  عمل  هستند،  آنان  در جمع  نیز  ساالن 

ارزش های حقوق بشر می داند.«
دولت افغانستان همدردی خویش را با خانواده های قربانیان، 
افرادی که زیر شکنجه به سر می برند و کسانی که در پیامد 
این خشونت ها از دیار خویش آواره شده اند، ابراز داشته است.

براساس گزارش ها حادثه برمه پس از آن آغاز شد که در میان 
بوداییان منطقه شایع شد یک مرد مسلمان به یک زن بودایی 

تجاوز کرده و بعد او رابه قتل رسانده است.
پس از آن گفته شد که در سوم ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ یک گروه 

ناشناس، ۱۰ مسلمان را کشت.

در میانمـار چـه مـی گـذرد؟

علی پارسا
شاید اولین چیزی که هر انسان و به خصوص 
شنیده،  حال  به  تا  میانمار  درباره  مسلمانی  هر 
مساله کشتار و ترور بی رویه اقلیت 4 درصدی 
مسلمان این کشور است که به شکل بیرحمانه یی 
طی سالیان متمادی مورد قتل و تجاوز اکثریت 
داشته  قرار  کشور  این  بوداییان  درصدی   89

است.
وقتی از میانمار سخن می زنیم دقیقًا منظورمان 
سومی  جهان  نفری  ملیون   75 کشور  همان 
سال  تا  که  است  آسیا  شرق  جنوب  در  واقع 
۱948 با نام پیشین خود یعنی »برما«  مستعمره 
هم  استقالل  از  پس  و  بوده  کبیر  بریتانیای 
و  میان قومی  طوالنی مدت  درگیری های  شاهد 

جنگ های طاقت فرسای داخلی بوده است.
برمه از ۱9۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت یک رژیم نظامی 
انتخابات در  از برگزاری  اما پس  اداره می شد؛ 
 ۲۰۱۱ سال  در  نظامی  رژیم  این   ،۲۰۱۱ سال 
نیمه نظامی  حکومتی  و  یافت  پایان  رسمًا 
جایگزین آن شد که این حکومت دست به یک 

رشته اصالحات دموکراتیک زده  است.
مواجه  کشوری  با  جهت  یک  از  میانمار  در 
رئیس جمهور  با   ،۲۰۱۱ مارچ  از  که  هستید 
جدید دوران تازه یی را پس از حکومت نظامی 
5۰ ساله تجربه می کند. در این کشور زندانیان 
را  تحریم هایش  غرب  و  شده اند  آزاد  سیاسی 
علیه آن لغو کرده است. اما از جهتی دیگر روند 
موج  و  متوقف شده  این کشور  در  اصالحات 
خشونت ها علیه روهینگیاها که اقلیت مسلمان 

را شامل می شوند افزایش یافته است.

وضعیت و پیشینه مسلمانان:
در دوران تغییر شرایط سیاسی، اقدامات دولت 
میانمار آتش اختالفات مذهبی را شعله ور کرده 
با  نزدیکی  ارتباط  میانمار  در  هویت  است. 
مذهب دارد و بسیاری از بوداییان در این کشور 
معتقدند که مسلمانان روهینگیا را حاکمان سابق 
انگلیسی  به این کشور آورده اند از این رو آن ها 

را خطری برای خود می دانند.
از  مسلمانان  اقلیت  که  است  این  واقعیت  اما 
در  می کنند.  زندگی  میانمار  در  شانزدهم  قرن 
هم  میانمار  در  انگلیسی ها  حاکمیت  دوران 
و  آمدند  کشور  این  به  کار  برای  مسلمانان 
وقتی که این کشور در سال ۱948 مستقل شد، 
مسلمانان نماینده اکثریت در بسیاری از مناطق 
راخین بودند. اما بودایی ها آنها را به همکاری 
 ۱98۲ سال  در  کردند.  متهم  انگلیسی ها  با 
و  کردند  رد  را  میانماری  تابعیت  روهینگیاها 

تبعیض علیه آنان تا امروز ادامه دارد.
اول  قرن  به  میانمار  در  اسالم  گسترش  تاریخ 
و  اسالم  ظهور  از  بعد  برمی گردد.  هجری 
گرایش اعراب و ایرانیان به اسالم، دریانوردان 
عرب و ایرانی و بازرگانان مسلمان از مسیر های 
زمینی که از منطقه غربی  میانمار و ایالت آراکان 
چین  غربی  مناطق  می گذشت،  به  کشور  این 
منطقه  در  افراد  این  از  بسیاری  سفر می کردند. 
حاصلخیز و مستعد ساحلی  آراکان ساکن شده 
و اولین مناطق تجمع مسلمانان را ایجاد کردند.
»مائونگ تان لویی« از محققان بودایی میانمار 
میالدی   ۶8۰ سال  در  که  می گوید  این باره  در 
محمد حنفیه فرزند امام علی )ک( پس از عدم 
از  )رض(  حسین  امام  خون خواهی  توفیق  در 
خود  نیرو های  و  طرف داران  با  همراه  بنی امیه، 
به شرق کوچ کرد تا باألخره در سواحل آراکان 
به میانمار رسید و در آن جا »کایاپوری« ملکه 
قبیله منطقه را شکست داد و او را به دین اسالم 
گرفت  همسري  به  را  ملکه  سپس  آورد.  در 
در  پرداخت.  منطقه  آن  در  اسالم  ترویج  به  و 
حال حاضر دو مزار در آراکان وجود دارد که 
»کایاپوری  و  حنفیه(  )مزار  تونکی  حنفیه  به 
تونکی« معروف هستند. این دو مزار به صورت 
این منطقه در آمده و آن ها  زیارتگاه مسلمانان 
این  در  مزار محمد حنفیه )رض(  که  معتقدند 

منطقه می باشد.

تبعیض و کشتار 
سازمان ملل متحد روهینگیاها را به عنوان یکی 
از رنج دیده ترین اقلیت های جهان معرفی کرده 
است. با وجود این در سال ۲۰۱4 بودایی های 
راخین به دفتر پزشکان بدون مرز حمله کردند 
و از آن ها خواستند تا نیمی از کمک های خود را 
به آن ها بدهند. هم اکنون شمار کمی از نیروهای 
سازمان های  جهانی در کمپ های مسلمانان کار 

می کنند.
بحث  به  پارلمان  در  قانون  چندین  میانمار  در 
است  این  آن ها  از  یکی  است.  شده  گذاشته 
مسلمان  مردان  با  ازدواج  برای  باید  زنان  که 
زنان  موارد  از  برخی  در  کنند.  پر  درخواستی 
فقط اجازه دارند تا هر 3 سال یک بار یک بچه 
داشته باشند و کسانی که می خواهند دین خود 
ایالتی  درخواست  باید  نخست  دهند  تغییر  را 
قوانین  اینکه  از  بشر  حقوق  فعاالن  بدهند. 
زندگی  روهینگیاها  که  مناطقی  در  چنینی  این 

می کنند تصویب شود، نگران هستند.
کشور،  این  استقالل  طول  در  میانمار  بوداییان 
و  داشتند  مسلمانان  به  مشکوکي  نگاه  همواره 

از اعالم جدایي مسلمانان از بوداییان و تشکیل 
سوي  از  داشته اند،  هراس  مستقل  منطقه  یک 
همچنین  و  لیگ  مسلم  حزب  تشکیل  دیگر 
بودایي  از  مسلمان  آموزان  دانش  کردن  جدا 
میان  اختالف  جرقه هاي  مسلمانان  مدارس  در 

بوداییان و مسلمانان را آشکار کرد.
تشدید  علل  منتشر شده،  گزارش های  بنابر  اما 
کشتار و ظلم بوداییان در سایه حمایت حکومت 
دو  اخالقي  غیر  عمل  اواخر،  این  در  میانمار 
مسلمان علیه یک زن محلي بوده است. به دنبال 
میانمار  مسلمان  مردان  از  نفر  ده  حادثه،  این 
توسط اوباش بودایي بدون هیچ محاکمه کشته 
جنگ  آتش  مسائل  این  دنبال  به  و  مي شوند 
مذهبي بین مسلمانان و بوداییان در این کشور 
شروع مي شود، بنابر گزارش هاي رسانه اي عمال 
مسلمان  اقلیت  میانمار،  اخیر  هاي  شورش  در 
اساس  بر  و  گرفته  قرار  بوداییان  ظلم  تحت 
اعتراف یکي از آوارگان مسلمان این ظلم اخیر 
در مرز بنگالدش، در این کشتار و آزار و اذیت 
پلیس میانمار هم علیه مسلمانان وارد عمل شده 

است.
حاضر  حال  در  که  یي  مسأله  دیگر،  سوي  از 
اصل ظلم حکومت مرکزي و اکثریت بوداییان 
برده  حاشیه  به  میانمار  در  را  مسلمانان  بر 
مسلمان  کشته شدگان  آمار  در  تشکیک  است، 
 ۲۰۰ و  هزار  از  آماري  است،  بوده  میانمار  در 
کشته گرفته تا 5۲ هزار نفر که هیچ منبع موثقي 
براي اثبات و یا رد آن وجود ندارد، لکن مسأله 
میانمار  ساله حکومت   3۰ از  بیش  ظلم  اصلي 
استفاده  با سو  که  علیه مسلمانان است؛ ظلمي 
از توانایي و پتانسیل مسلمانان در راه استقالل 
عنوان  به  مسلمانان  نامیدن  از  بعد  کشور،  این 
شده  مضاعف  بیگانه  و  قانوني  غیر  مهاجرین 

است.
ضرورت توجه به میانمار:

نیازمند  میانمار  در  مسلمانان  اسفبار  وضعیت 
برای  مناسب  راه حل  یک  جست وجوی 
است.  کنونی  کشتارهای  تداوم  از  پیشگیری 
درمان و رسیدگی به این وضعیت باید از کانال 
شمول  به  منطقه یی  و  بین المللی  سازمان های 
ورنه  گیرد؛  صورت  اسالمی  کنفرانس  سازمان 
در چنین اوضاعی ما هر روز شاهد بدتر شدن 
اوضاع و عمیق تر شدن تنش های قومی-مذهبی 
خواهد  آسیا  جنوب شرق  و  جنوب  منطقه  در 
بود که می تواند پیامدهای سنگینی برای منطقه 

و جهان به همراه داشته باشد.

وزارت خارجه:
 سازمان ملل و نهادهای بین المللی 

به جنایات ضد بشری در برمه خاتمه دهند

۹ مین روب در والیت لوگر 
ربوده شدند

مقامات محلی در والیت لوگر اعالم کردند که 9 کارمند یک 
موسسه مین روبی در این والیت ربوده شده اند.

عبدالحکیم اسحق زی، به بی بی سی گفت که این افراد حوالی 
ساعت دو بعد از ظهر به وقت محلی، روز یکشنبه ۱7 جوزا 

توسط افراد ناشناس ربوده شده اند.
از منطقه دادوخیل در  این مین روبها  به گفته فرمانده پولیس 
مرکز این والیت به سوی دشت باری توسط ربایندگان انتقال 

داده شده اند.
او درباره نهادی که این مین روبها به آن تعلق داشت اظهار بی 

اطالعی کرد.
مین روبها تاچندسال قبل توسط دو طرف درگیر مورد احترام 
بوده اند ولی در یک سال گذشته این افراد چندین بار توسط 

افراد مسلح ربوده شده اند.
در آخرین مورد ۱9 مامور مین روبی ثور امسال در شهر گردیز، 
مرکز والیت پکتیا در همسایگی والیت لوگر ربوده شدند، ولی 

چند روز بعد این افراد آزاد شدند.
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود. 

بریتانیا  که  دارد  وجود  نگرانی  این  هم  اکنون 
بخواهد به طور مستقیم و یا از طریق مهره هایی 
دارد،  ملی  وحدت  دولت  ساختار  در  که 
حال،  این  با  کند.  دنبال  را  خاصی  برنامه های 
در صورتی که وضعیت در افغانستان و منطقۀ 
تغییر  ثبات  و  توسعه  سوی  به  مجموع  در  ما 
باشد،  خواسته  که  هم  هرقدر  بریتانیا  کند، 
حرکت  مسیر  این  برخالِف  توانست  نخواهد 
کند، تازه این که چنان چه قباًل اشاره شد، بریتانیا 
این  پاکستان در  منافع  در واقع در پی تضمین 
منطقه است و منافع خود را نیز در تأمین منافع 
منافع  این  اگر  حاال  می داند.  دخیل  پاکستان 
و  تأمین  بهتِر  زمینۀ  منطقه،  توسعۀ  و  ثبات  در 
تضمین را داشته باشد، بریتانیا همین گزینه را 

استفاده خواهد کرد.

4: گروه های مخِل امنیت:
امنیت  بر  تأثیرگذار  تروریستِی  گروه های 
افغانستان و منطقۀ ما عمدتًا در دو دسته بندی 

قابل بررسی اند:
1-4 گروه های محلی:

)بدنۀ  طالبان  چون  گروه هایی  جمع  این  در 
اصلی طالبان که باقی ماندۀ حاکمیت طالبان در 
افغانستان است(، گروه حقانی، حزب اسالمی 
طالبان  تحریک  سلفی،  گروه های  حکمتیار، 
سپاه  پاکستانی چون  دیگِر  گروه های  پاکستان، 
بلوچ،  صحابه، جیش محمد و...، جدایی طلبان 
گروه جنداهلل ایران، جنبش اسالمی ازبکستان و 
را  اویغور  و  تاجیک  مسلِح  کوچِک  گروه های 

می توان برشمرد.
خیر،  یا  تروریستی اند  گروه ها  این  همۀ  این که 
بحثی ست جدا؛ ولی از این ها می توان به عنوان 

عوامل ناامنی و بی ثباتِی منطقه یاد کرد.

پاکستانی  و  افغان  طالباِن  نقش  میان،  این  از 
مربوط  مسایل  در  حقانی  گروه  همچنان  و 
در  است.  دیگران  از  برجسته تر  افغانستان  به 
اشاره  مسأله  این  به  اجماالً   ”۱-۲-۱“ بخش 
به آن  بیشتر  با تفصیل  این جا  شده است، ولی 

پرداخته می شود.
در  مطرح  گروه  یک  عنوان  به  طالبان  ظهور 
اتفاق   ۱99۰ دهۀ  اوایل  در  افغانستان  مسایل 
است  شده  روشن  دهه  دو  از  پس  حاال  افتاد. 
که در ایجاد این گروه حد اقل کشورهایی نظیر 
از  تعدادی  و  متحده  ایاالت  بریتانیا،  پاکستان، 
حال،  این  با  داشته اند.  نقش  عربی  کشورهای 
نباشیم، واضح  با تیوری توطیه  حتا اگر موافق 
نبودند  خودجوش  گروه  یک  طالبان  که  است 
که نفس وجودی شان تنها به مسایل افغانستان 
محدود شود؛ بلکه نیرویی بودند که دانسته یا 
ندانسته و خواسته یا ناخواسته، به عنوان ابزار 

قدرت های بزرگ مورد استفاده قرار گرفتند.
با این حال، ظهور و زوال طالبان ابعاد مختلفی 
ایدیالوژیک،  منطقه یی،  قومی،  از جمله عوامل 
دارد   ... استراتژیک و  استخباراتی،  احساساتی، 
پرداخته  این جا  به هر کدام در  نیست  قرار  که 

شود.

به  طالبان  مصرِف  زمان  زاویه،  دو  از  حاال 
پایان رسیده است:

خود،  منطقه یی  اهداف  برای  که  پاکستان   *
طرح ایجاد طالبان را - ظاهراً با مشورۀ انگلیس 
متحده و شماری  ایاالت  - ریخت و حمایت 
به دست  طرح  این  از  را  عربی  کشورهای  از 
این  از  مالحظه،  قابل  مدِت  یک  برای  آورد، 
پروژه بهـره ها برد؛ اما این که استفاده از طالبان، 
نزدیک  منطقه یی اش  اهداف  به  را  پاکستان 
به طور  که  بحثی ست جداگانه  یا خیر،  ساخت 
پاکستان،  کنونی  به وضعیت  توجه  با  خالصه، 

می توان گفت که نخیر.
و  طالبان  پایگاه های  حضور  حال،  هر  به 
سلفی ها  یا  حکمتیار  حقانی،  چون  گروه هایی 
در  آن  منطقه یی  اقمار  و  القاعده  همچنان  و 
از  به شدت  که  پاکستان  قبایلی  بخش های 
زنده گی  و  قانون گریزی  فقر،  بی سوادی، 
و  افراط زده گی  سبب  می برد،  رنج  بدوی 
شد.  مناطق  این  در  جدی   خشونت آفرینِی 
آمدن گروه های  به وجود  از عوامل عمدۀ  یکی 
مسلح افراطِی پاکستان از جمله تحریک طالباِن 

پاکستان هم همین مسأله بوده است. 
در  مسلح  افراطی  گروه های  نیز  آن  از  قبل 
پاکستان فعالیت داشتند ولی بیشتر این گروه ها 
قرار  استفاده  مورد  هندوستان  با  مقابله  در 
می گرفتند و اکثراً در کنترول استخبارات نظامی 
مسلح  گروه های  قضیۀ  اما  بودند؛  پاکستان 

افراطی در مناطق قبایلی متفاوت بوده است.
این گروه از رابطه ای که با طالبان افغان، گروه 
حقانی، القاعده و دیگر گروه های افراطی فعال 
تالش  و  برده  استفاده  داشتند،  مناطق شان  در 

به کنترول کامل مناطقی  این زمینه ها  از  کردند 
این  و  یازند  دست  بودند  برخاسته  آن  از  که 

مستقیمًا به معنی تهدید منافِع پاکستان بود. 
پاکستان در سال های گذشته بارها هم از طریق 
گفت وگوهای صلح و هم با راه اندازی عملیات 
این  نفوذ  و  حضور  است  کرده  تالش  کالن، 
ولی  دهد؛  پایان  قبایلی  مناطق  در  را  گروه ها 
حضور گروه هایی چون طالبان افغان یا حقانی 
و دیگران سبب شده که هرگونه تالش دولت 
و نظامیان پاکستان در مواجهه با تحریک طالبان 
پاکستان و گروه های شبیه آن در مناطق قبایلی، 

موفقیتی در پی نداشته باشد.
حاال تقریبًا معمول شده که وقتی طالباِن افغان 
در داخل افغانستان زیر فشار قرار می گیرند، به 
مناطق زیر کنترول طالباِن پاکستانی پناه می برند 
نیز  پاکستانی  طالبان  مورد  در  آن،  برعکس  و 
همین گونه  به  وضعیت  این  اما  است.  صادق 
نمی تواند ادامه یابد. پاکستان یا باید حضور این 
گروه ها را در اهرمِ قدرِت خود بپذیرد یا از شِر 

آن ها برای همیشه خالصی یابد.
در این مورد توضیحاتی در “3-۱-۲/ رابطه با 
افغانستان” ارایه شده؛ ولی این جا کمی بیشتر به 

آن پرداخته می شود. 
در واقع گروه هایی که پاکستانی ها برای سال های 
دراز از آن ها به عنوان ابزار استفاده می کردند، به 
تهدید علیه پاکستان مبدل شدند. در سال ۲۰۰7 
از  این تهدید  بود که نخستین نشانه های درِک 
سوی نظامیان پاکستانی رونما شد. حلقاتی که 
از آن  تهدید را درک می کردند، ضعیف تر  این 
بودند که بتوانند در تغییر استراتژی پاکستان در 
این زمینه تأثیرگذار باشند؛ ولی تأکید بر این که 
به  قبایلی  مناطق  در  فعال  افراطی  گروه های 
پاکستان  در  را  وضعیت  شده اند،  مبدل  تهدید 
اکثریت  حاال  باالخره،  که  کشاند  سویی  به 
را می پذیرند و حلقاتی  این مسأله  پاکستانی ها 
که برای نخستین بار از میان ارتش، این مسایل 
را عنوان می کردند، اکنون در رأس ارتش قرار 
شریف  راحیل  جنرال  مثال  گونۀ  به  گرفته اند. 
رییس ستاد ارتش، و جنرال رضوان اختر رییس 

آی اس آی از جمله بانیاِن این فکر استند. 
ارتش  درون  در  حلقاتی  هنوز  حال،  این  با 
تشکل های  و  احزاب  میان  در  همچنان  و 
بر  که  دارند  وجود  پاکستان  سیاسِی  مذهبی- 
گروه های  از  ابزاری  استفادۀ  استراتژی  همان 
تأکید  افغانستان  و  هند  برابر  در  تروریستی 
از  بسیاری  پشت  در  که  بسا  چه  و  می کنند 
حمالت تروریستی که هنوز در افغانستان انجام 

می شود، دسِت همین حلقات شامل است.
پاکستانی ها تالش دارند که بخشی از طالبان و 
دیگر گروه های تروریستی افغان را تشویق کنند 
حاضر  افغانستان  دولت  با  گفت وگو  میز  به  تا 
شوند و عین طرح را در مورد طالبان پاکستانی 
به  آنان  با  دارند  تالش  و  می کنند  دنبال  هم 

مذاکره و صلح بپردازند.

شیر مادر، عصارۀ هوش
شیر مادر اولین غذای مغز کودک است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که شیر مادر 
از ۲ جهت برای کودک مفید است؛ یکی این که از خطر احتمالی ابتالی کودک به بیماری 
جلوگیری می کند و دیگر این که به تنهایی یک غذای کامل برای نوزاد است. دانشمندان 
دنمارکی به این نتیجه رسیده اند که تغذیۀ نوزاد از سینۀ مادر، کودک را هم سالم تر و هم 

باهوش تر می کند.
مطالعات ایشان نشان داده کودکانی که در دوران نوزادی 9 ماه از سینۀ مادرشان تغذیه 
شده اند، به نسبت آن هایی که یک ماه یا کمتر شیر مادرشان را خورده اند، بسیار باهوش ترند. 
پس اهمیت شیر مادر باید از ابتدا مورد توجه قرار گیرد چرا که عالوه بر تضمین سالمتی 

نوزاد، برای آیندۀ او و رشد مهارت های ذهنی اش هم مفید خواهد بود.
 کمپیوتر در خدمت هوش

شاید تعجب کنید، چون بازی های کمپیوتری شهرت بدی پیدا کرده اند و بسیار مورد انتقاد 
قرار می گیرند. بله، درست است که بسیاری از آن ها وحشیانه، بی فایده و غیرفکری هستند؛ 
بازی های کمپیوتری صحبت می کنیم که مهارت های فکری و  از  انواعی  ما در مورد  اما 
استراتژیک و قدرت تصمیم گیری و خالقیِت کودک را پرورش داده و کار گروهی را به 

او آموزش می دهند.
هستند  تالش  در  کمپیوتری،  بازی های  معتبر ساخت  بعضی شرکت های  دنیا  در  امروزه 
کودکان  ذهنی  توانایی های  و  حافظه  پرورش دهندۀ  که  بسازند  آموزشی یی  بازی های  تا 
انواع  که  کودکانی  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات  باشند.  نوپا(  کودکان  )حتا  ُخردسال 
بازی های کمپیوتری آموزشی را بازی می کنند، نسبت به آن هایی که این بازی ها را تجربه 

نکرده اند، از قدرت درک و تجسم تصویری بیشتری برخوردارند.
جالب است بدانید معلمان بریتانیایی، امروزه در صنف های درس شان از انواع بازی های 

کمپیوتری آموزشی استفاده می کنند.
 صبحانه فراموش نشود!

نتایج معتبِر تحقیقاِت دقیقی که در دهۀ 7۰ میالدی انجام شده، نشان داده است که خوردن 
صبحانه  که  کودکانی  می شود.  یادگیری  قدرت  و  تمرکز  حافظه،  تقویت  باعث  صبحانه 
از  دسته  این  هستند.  زودرنج تر  و  کم طاقت تر  و  شده  خسته  زودتر  معموالً  نمی خورند، 
کودکان نسبت به آن هایی که روز خود را با خوردن صبحانه شروع می کنند، از سرعت 
عمِل کمتری برخوردارند. با وجود کمبود وقت و برنامه های روزانۀ شلوغ امروزی، شاید 
کمتر کسی فرصت پیدا کند که هر روز بنشیند و صبحانۀ مفصلی نوش جان کند. اما کودک 
خود را حتا فقط با خوردن یک گیالس شیر هم شده، صبحانه خورده روانۀ کودکستان یا 

مکتب کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشد.
 خوب بخور تا باهوش شوی!

قند، چربی های اشباع و دیگر خوراکی های بی فایده را از برنامۀ غذایی کودکان حذف کنید 
و به جای آن، مواد مغذی و مفیدی که به رشد ذهنی آن ها کمک می کند، جای گزین کنید. 
سال های اولیۀ دوران کودکی ـ به ویژه ۲ سال اول ـ بسیار اهمیت دارد و الزم است تمامی  

مواد الزم را در رژیم غذایی کودک قرار دهید.
 برای مثال، رشد شبکۀ مغزی کودک نیاز شدیدی به میزان کافی آهن دارد، چرا که در 
کودکان دچار کمبود آهن، جریان اعصاب کند می شود. همچنین تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد که میزان مقاومت در برابر بیماری ها در کودکانی که تغذیۀ سالمی  ندارند، بسیار 
کم است. بنابراین تغذیۀ نادرست باعث می شود کودکان از همساالِن خود عقب بمانند و 
دچار اُفت تحصیلی شوند. پس اگر می خواهید کودک تان در مکتب نمرۀ بهتری بگیرد، به 

تغذیۀ او هم توجه کنید.
 دوستی که هوش هدیه می دهد

کتاب یکی از روش های مفیِد قدیمی  است که امتحانش را پس داده، اما بعضی مواقع در 
در  می شود؛  گرفته  دست کم  هوش،  تقویت  برای  امروزی  تکنولوژیِک  روش های  مقابل 
حالی که کتاب قابل دسترس ترین، کم هزینه ترین و در عین حال موفقیت آمیزترین روش 
برای آموزش و رشد ذهنِی کودکان در تمامی  سنین است. برای کودکان تان از سنین پایین تر 

کتاب خواندن را شروع کنید و کتاب خانۀ منزل تان را برای او پُر از کتاب بسازید.

منـبع: پرشین پرشی

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1553  دو     شنبه          18جو     زا      /   خرد      ا     د         y 1394    20شعبان المعظم      y 1436   8جو  ن       42015 www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی

میخواهید
 فرزندتان نابغه شود؟
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بـــــــــــــــــازیپــــایـــان 

ACKU



دکتر محمدصالح مصلح
برداشت های دینی ما، با فهم شخصِی ما آمیخته  است. 
ما  اشتباهِ  فهِم  که  ندارد  زبانی  هیچ وجه  به  متن  خود 
نادرست  از  را  درست  برداشِت  یا  و  کند  تصحیح  را 
سیاسی،  پیش زمینه های  با  مخاطب  دهد.  تشخیص 
مواجه  متن  با  وقتی  فرهنگی،  و  تاریخی  اجتماعی، 
که  است  برخوردار  قدرت  این  از  کاماًل  می شود، 

پیش داوری های خودش را بر متن تحمیل نماید. 
مخاطبی که به نامِ اسالم و قرآن آدم می کشد، با همین 
فهم می کشد. اگر می سوزاند، با همین فهم می سوزاند. 
َکثِیًرا  بِِه  »یُِضلُّ  می گوید:  به صراحت  هم  قرآن  خود 
]البقرۀ:  الَْفاِسقِیَن«  إاِلَّ  بِِه  یُِضلُّ  َما  َو  َکثِیًرا  بِِه  یَْهِدي  َو 
می شوند  گمراه  بسیاری ها  قرآن  همین  وسیلۀ  به   ]۲۶
گمراه  کسی  فتنه طلبان  جز  اما  راهیاب؛  بسیاری ها  و 

نمی شود.

فتنه طلبان کیست؟
تا  هیچ کس  و  می کند  متهم  را  خود  مخالِف  هرکسی 
کنون مدعی نشده است که: بله! مثاًل: من که به فالن 

گروه مرتبط هستم، فتنه طلب هستم!
به  را  اسالم  که  شده  این  بر  عادت  غرب  در 
متنی  را  قرآن  و  بسازند  متهم  تروریست پروری 
اجحاف آمیز  بسیار  حکم  این  اما  بنامند؛  خشونت بار 
کنون  تا  ـ  استثناآت  جز  به  ـ  هیچ کس  زیرا  است؛ 
پیدا نشده که خود را متهم بداند و دیگری را برحق. 
و  جنایت  ندارد؛  دین  به  ربطی  جنایت کارانه  رفتار 
خشونت نهفته در باطن و روان انسانِی ماست. تعادل 
و  خودخواهی  حس  می خورد،  هم  به  وقتی  روانی 
اضافه طلبی، مروت خود را از دست می دهد. شرافت و 
ایثار وقتی دریده می شوند، با توجه به خنثا بودن متن؛ 
خشونت طلب، برای کارهای خشِن خویش، در پی سپِر 
معنوی می گردد و در سپهر متنی مقدس، دست به هر 

جنایتی می زند.

دو نمونۀ زنده
فرض کنید دو اعتقاد یا دیانت را در جهان سراغ داریم 
و  داشته اند  بودن  اخالقی  و  نرم خویی  به  شهرت  که 

دارند: یکی مسیحیت و دیگری بودیسم. 
در اصول  چهارگانۀ بودیسم، جز دوگا ـ یعنی حقیقت 
یا منشای رنج؛ حقیقت  تأم  جلیل رنج؛ حقیقت علت 
از رنج ـ چیزی  راه رهایی  یا قطع رنج؛  تألم و  پایان 
به  بودیسم  آیین  سراسر  نمی شود،  دیده  خشونت  از 
را  احکامی  بلکه  و  می کند،  ترغیب  بردباری  و  تحمل 
محکمی  پشتوانۀ  است،  آورده  بوداییان  برای  بودا  که 
برای ترویج اخالق است. احکام پنجگانه چنین حکم 
می کنند: »این که مرتکب قتل نشوند، دزدی نکنند؛ زنا 

از  این ها  نیاشامند«.  سکرآور  و  نگویند  دروغ  نکنند؛ 
اصول احکام بودیسم است.

بایدها و نبایدهای کلی در دین بودا
نصیحت  سپس  و  می کند  دعوت  پرهیز  به  ابتدا  بودا 

می نماید:
الف ـ نبایدکردها:

۱- موجودات زنده را نباید کشت.
۲- اموال دیگران را نباید تصاحب کرد.
3- به ناموس دیگران نباید تجاوز کرد.

4- دروغ نباید گفت.
5- شراب سکرآور نباید نوشید.

ب ـ بایدکردها:
۱- باید رنج فردی را ترک کرد.

۲- باید در رنج زنده گان اندیشید.
3- باید در رنج جامعۀ جهانی شریک بود.

4- باید حسن نیت داشت.
5- باید دل سوز دیگران بود.

۶- باید عفو و بخشش داشت.
7- باید فداکار و خدمتگزار مردم بود.

8- باید از حیله و فریب پرهیز کرد.
9- باید از پُرخوری و شکم پروری دوری کرد.

۱۰ باید از لهو و لعب دوری کرد.
۱۱- باید از زیورآالت و عطریات پرهیز کرد.
۱۲- باید از خوابیدن در بستر نرم دوری کرد.

۱3- باید از قبول سیم و زر و ماِل دنیا دست برداشت.

در هیچ  بندی از این بایدها و نبایدها نمی توان ترویج 
خشونت را سراغ داشت؛ زیرا نه تنها به ترویج خشونت 
نپرداخته، که به ایثارگری و فداکاری، به شراکت در درد 

جهانی و حس انسان دوستی نیز ترغیب کرده است. 
اصالح طلب  چهرۀ  پُرنفوذترین  »داالی الما«  امروزه 
از  یکی  عنوان  به  و  است  بودیسم  مذهب  اخالقی  و 
او  شهرت  و  می کند،  فعالیت  مدرن  عرفاِن  شاخه های 
همین  اما  است.  خورده  گره  او  اندیشیدِن  اخالقی  با 
به پا  »برمه«  در  را  چنان خشونتی  بوداییان،  و  بودیسم 
کرده اند که عقل انسانی در حیرت و حافظۀ تاریخی، 
چنین جنایتی را کم سابقه می بیند و پذیرفتِن آن در قرن 

بیست ویک، دشوار است.
تا کنون از شخص »داالی الما« چیزی نشنیده ام که در 
»آنگ  خانم  هرچند  باشد،  برمه  بوداییان  با  مخالفت 
از  »برمه«  کشور  در  بشر  حقوق  فعال  سوچی«  سان 
کشتارِ  جلو  و  کند  دخالت  تا  خواست  »داالی الما« 
در  او  زباِن  از  رسمًا  کنون  تا  ولی  بگیرد،  را  وحشیانه 

رسانه های عمومی چیزی مطرح نشده است.

که  هست  این  امکان  آیا  خشونتی،  چنین  به  توجه  با 
تروریست پرور  و  خشونت طلب  دین  یک  را  بودیسم 

خواند؟
َشتری  تو  به گونۀ راسِت  اگر  در مسیحت گفته شده: 
نواخته شد، گونۀ چپ خویش را بگردان تا در او هم 

بنوازد.
اما خشونت های تاریخی به نام »جنگ های صلیبی« را 
چه کسی راه انداخت؟ دادگاه های تفتیش عقاید و زنده 
به آتش کشیدن های مخالفیِن خویش را چه کسی انجام 
و  آتش سوختانده شدند  به  نفر  از سه هزار  بیش  داد؟ 
اروپا  در  آزادی  راه  فرآیند  در  نفر  سی هزار  از  بیشتر 

کشته شدند. این ها را چه کسی مرتکب شد؟
متدینان  که  را  وحشیانه یی  و  تعرضاِت صریح  امروزه 
افراطی مسیحی نسبت به مساجد مسلمانان در اروپا و 
امریکا انجام می دهند، به پای چه کسی باید ثبت کرد؟

خشونت پرور  دینی  مسیحیت  که  گفت  می شود  آیا 
است؟ آیا می شود گفت که تروریسم ریشه در اندیشه 

و اعتقاداِت مسیحی دارد؟!
پاسخ من این است که هر کدام با فهمی از متن دین، 
خشونت می کنند؛ یعنی متون دینی را دستاویز خویش 

قرار می دهند. 
نفِی پشتوانۀ معنوی، کاری بی فایده است. هیچ بودایی 
و مسیحی مرتکب خشونِت سیستماتیک نمی شود، مگر 
این که برایش توجیهی از دیِن خویش پیدا کند. چنان که 
هیچ مسلمانی مرتکب خشونت نمی گردد، مگر این که 
اصل  این  می کند.  درست  خود  دیِن  از  برایش  دلیلی 
مناقشه است، صحِت  اما چیزی که مورد  مسلم است 
به  می توان  حد  چه  تا  که  است  دلیل  و  پشتوانه  این 

درستی آن باور داشت!
درستی و نادرستِی یک دلیل را نمی شود با دلیل دیگری 
فهمی  با  کسی  مثاًل:  کرد،  ثابت  است،  آن  هم پایۀ  که 
که از قرآن دارد از قرآن استدالل می کند، شما به هیچ 
از  که خودتان  فهمی  با  را  او  فهِم  نمی توانید  صورتی 
قرآن دارید، نفی و یا باطل کنید؛ چون دلیل او قرآنی 
ندارد،  قرار  با همدیگر خود  تناقض  قرآن در  است و 
بلکه برای صحت و سقِم این ادعا باید به دلیل سومی 

مراجعه کنید که مطابق نص صریح قرآن، عقل است.
به  تروریستی  اندیشۀ  پرورش  که  پذیرفت  باید  حاال 
قابلیت  متنی،  و  اندیشه  هر  نیست؛  وابسته  دینی  هیچ 
فهِم تروریستی را دارد و حتا از اخالقی ترین متن هم 
به  خشونت بار  فهمی  و  درآورد  را  تروریسم  می شود 

جامعه ارایه داد. 
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رفتارجنایتکارانه
ربطیبهدینندارد

نویسنده  یی 
جسور و خارج 

از جریان
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مهدي یزداني ُخرم
به  همواره  که  نویسنده گاني ست  از  اورول  جورج 
توتالیتر،  حکومت هاي  با  ضدیت  از  نمادي  عنواِن 
این  آثارِ  بازخواني  مي شود.  شناخته  کمونیستي،  به ویژه 
در حالي که شصت و پنج سال  روزنامه نگار  و  داستان نویس 
از مرگش مي گذرد، نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه دو رماِن 
مشهورترش یعني »قلعۀ حیوانات« و »۱984« مدام با اقباِل 

بیشتري روبه رو مي شوند. 
اورول در ساِل ۱9۰3 به دنیا آمد و مدتي هم کارمنِد ادارۀ 
پولیِس در مستعمرۀ انگلستان، یعني برما بود. اما عمدۀ عمِر 
براي  تجربه  حاِل  در  کمونیسم،  دوآتشۀ  منتقِد  این  کوتاهِ 
در  او  این که  جالب  گذشت.  فرودست  طبقاِت  شناخِت 
سال هایي که عماًل با کارگران زنده گي مي کرد نیز مجذوِب 
استالین و بهشِت شوروي نشد و در اکثِر آثارش از جمله دو 
رماني که از آن ها نام برده شد، به تخریب و هجِو شوروي و 

سراِن حکومت هاي کمونیستي پرداخت. 
قلعۀ حیوانات  تأثیرگذارِ  اورول رماِن سمبولیستي و بسیار 
را در ساِل ۱945 و درست زماني چاپ کرد که شوروي 
جسارت  این  و  بود  غربي ها  هم پیماِن  جنگ،  در  پیروز 
در  مخالفان شان  ترورِ  از  اِبایي  روس ها  که  شرایطي  در 
در  اورول  مي آید.  به شمار  بي نظیر  نداشتند،  جهان  سطِح 
اثري  زیبایي شناسي روایت  نظِر  از  رماِن مهم تِر ۱984، که 
حکومتي  فاضلۀ  مدینۀ  مي شود،  محسوب  درخشان تر 
توتالیتر را متصور مي شود که در آن همۀ انسان ها زیِر نظر 
تحِت  را  ذهن ها  قدرتش  تمامِ  با  حکومت  و  داشته  قرار 
انقیادِ خود دارد. این رمان بالفاصله به عنواِن اثري درک شد 
که ذاتي پیش گویانه داشت و به سرعت به کتاب هاي ضالۀ 
اردوگاهِ چپ ها پیوست. در دیگر آثارش این نویسنده با نقِد 
همه جانبه یي که از زنده گي طبقاتي در اروپا ارایه داد، این 
مدل را مطرح کرد که نویسنده مي تواند بدوِن وابسته گي به 
و  کارگري  دغدغه هاي  شوروي،  کمونیستي  چِپ  اردوگاهِ 
مردمي خود را مطرح کند. به همین خاطر از او کتاب ها و 
مقاالتي دربارۀ این دیدگاه باقي مانده است. از جمله کتاِب 

»آس وپاس ها در پاریس و لندن«. 
اورول هرچند در جنِگ هسپانیا کنار مخالفاِن فرانکو و علیِه 
او جنگیده بود، اما استقالِل فکري خود را حفظ کرد. با این 
کلیات هیچ وقت نمي توان او را نویسنده یي لیبرال دانست، 
اما به اردوي چِپ شوروي دوست نیز تعلق نداشت. اورول 
جراحت  این  عوارِض  و  برداشت  زخم  اسپانیا  جنِگ  در 
آثارِ  درخشان ترین  از  یکي  بود.  او  با  نیز  عمرش  پایاِن  تا 
کتابي  شد.  نوشته  هسپانیا  در  تجربیاتش  واسطۀ  به  نیز  او 
و  سفرنامه  این  در  او  »کاتولونیا«.  نامِ  با  سفرنامه مانند 
را  فرانکو  مخالفاِن  شکسِت  چه گونه گي  خاطره نویسي، 
روزگار  آن  هسپانیاي  از  روایتي  و  کرده  ترسیم  او  مقابِل 

ارایه مي دهد.
نقاط  به  سرک کشیدن  و  نداشت  آرامي  زنده گي  اورول 
مختلف اروپا، انبوهي تحلیل و یادداشت از او باقي گذارده 
با  او  ضدیِت  هستند.  درخشاني  متن هاي  برخي شان  که 
حیوانات  قلعۀ  رماِن  در  شوروي  حکومِت  سازندۀ  سراِن 
باعث شد تا انبوهي از مخاطباِن این رمان به جست و جوي 
ما به اِزاهاي بیروني اش بگردند. شخصیت هایي ماننِد استالین 
و تروتسکي از جمله سیاست مداراني بودند که در این متن 
تخریب و هجو شدند. شاید این رمان در این روزگار و از 
رماِن  کنارِ  در  اما  باشد،  نداشته  چنداني  ارزِش  ادبي  منظِر 
با  هستند  مخالفت  نمادهاي  از  یعني ۱984،  دیگرش  مهِم 
توتالیتاریسم، و شاید یکي از دالیِل خوانده شدِن مداومِ این 
اورول  که  شرافتي  در  باشد؛  نهفته  ویژه گي  همین  در  آثار 
به عنوان روشن فکر در پیش گرفت و خارج از جریان و 

بي محافظه کاري نوشت. 

ACKU
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اقدام صادقانۀ ما به ایجاد روابط...
روابط  ایجاد  به  پاکستان  صادقانۀ  اقدامات  گفت:  طالبان 
نزدیک و بازشدن فصل جدیدی در روابط دو جانبه میان 

افغانستان و پاکستان کمک می کند.
افزود:  پاکستان  رییس جمهوری  گزارش،  این  براساس 
ارتباط میان کابل و اسالم آباد نه تنها در پیشبرد صلح و 
ثبات در منطقه کمک می کند بلکه راهکارهای جدید را در 

زمینه همکاری های دوجانبه فراهم می کند.
به  پاکستان  که  می گیرد  صورت  درحالی  اظهارات  این 
رغم تالش دولت وحدت ملی افغانستان برای نزدیکی با 
این کشور، هیچ گامی در راستای تأمین صلح و ثبات در 

افغانستان بر نداشته است. 
دیگر  و  طالبان  تواند  می  آباد  اسالم  که  دارد  باور  کابل 
گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان را به پای میز 
چنین  به  حاضر  اکنون  تا  دالیلی  به  اما  بکشاند؛  مذاکره 

امری نیست. 

برخی از سناتوران با تأکید بر اعادۀ حقوق آموزگاران 
دروازه های  نباید  آموزگاران  که  می گویند  مکاتب 

مکاتب را بسته و شاگردان را از درس محروم کنند.
»معارف  گفت:  سنا  مجلس  عضو  سمیع  فیصل 
داشته  را  خود  مشکالت  تاریخ  طول  در  افغانستان 
است؛ آموزگاران با شکم گرسنه و با ایمان راسخ اوالد 
این سرزمین را تربیت کرده اند؛ اما امروز می بینیم که 
متأسفانه دروازه های مکاتب به روی شاگردان مسدود 

است«.
که  ندارند  توقع  افغانستان  مردم  افزود:  سمیع  آقای 
برگردانده  خانه های شان  به  خالی  دست  شاگردان 

می شوند.
حق  بر  خواست  مخالف  »ما  کرد:  خاطرنشان  او 
که  استیم  امر  این  مخالف  ولی  نیستیم؛  آموزگاران 
هفته ها است، اوالد وطن به مکتب می رود؛ اما به آنان 

درس داده نمی شود«.
به گفته وی، این یک ظلم بزرگ است که تعدادی از 

معلمین در حق اوالد این وطن روا می دارند.
»اعتصاب  گفت:  سنا  عضو  دیگر  هنریار  انارکلی 
کشور  در  تعلیمی  روند  بر  بزرگی  ضربۀ  آموزگاران 

است و شاگردان از درس باز می مانند«.

خانم هنریار افزود که تعهد اساسی دولت، رشد تعلیم 
راستای  در  جدی  اقدامات  باید  که  است  تربیت  و 

برآورده سازی حقوق آموزگاران انجام دهد.
حدود یک هفته است که شماری آموزگاران مکاتب 
شهر کابل و برخی والیت های دیگر در اعتراض به کم 
بودن معاشات، ندادن زمین و ضایع شدن حقوق شان 

دست به اعتصاب زده اند.
حکومت نیز تاهنوز به این اعتراضات پاسخ روشنی 

نداده است.
به  را  حکومت  سناتوران،  برخی  حال؛  همین  در 
متهم  آموزگاران  قبال  در  وعده  خلف  و  بی توجهی 

کردند.
صفی اهلل هاشمی عضو مجلس سنا گفت: »داکتر غنی 
با  اما  بکنید؛  مزاح می کنید،  که  با هر  بود  خود گفته 
معارف مزاح نکنید؛ حاال خود قصداً با معارف مزاح 

را شروع کرده است«.
برخی  و  مشاوران  به  این که  ذکر  با  هاشمی  آقای 
نیست  الزم  موجودیت شان  هیچ  که  پست هایی 
در  آموزگاران  افزود:  می شود،  داده  دالری  معاشات 
وضعیت بدی زنده گی می کنند؛ اما حکومت هیچ گونه 

توجهی به آنان نکرده است.

قانون  در  تعدیل  خواستار  هم،  سناتوران  برخی 
زمانی که  تا  ورزیدند؛  تأکید  و  شدند  ملکی  خدمات 
این قانون تعدیل نشود، مشکالت آموزگاران نیز حل 

نخواهد شد.
وزیر معارف که انگشت انتقاد به سوی او اشاره رفته 
حل  به  پیوند  در  جاری  هفته  چهارشنبه  روز  است؛ 
چالش های آموزگاران به کمیسیون معارف مجلس سنا 

فرا خوانده شده است.
در جلسه دیروز نیز تصمیم گرفته شد که اگر وزیر 
معارف نتواند قناعت کمیسیون معارف را حاصل کند؛ 
در جلسه روز سه شنبه هفته آینده مجلس سنا دوباره 

فرا خوانده خواهد شد.
پیش از این، وزارت معارف گفته است که مشکالت 
آموزگاران را به رییس جمهور رسانده است؛ اما رییس 

جمهور تاهنوز در مورد تصمیم نگرفته است.
فاروق وردک  که  گفته اند  منابع  برخی  این حال،  در 
وزیر  کشیدن  چالش  به  برای  پیشین  معارف  وزیر 

جدید این وزارت، آموزگاران را تحریک می کند. 
به گفتۀ آنان، آقای وردک در پی تحریک آموزگاران در 
تالش بر آورده سازی برخی اهداف حزبی و شخصی 

خویش می باشد. 
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جایگاه تاریخی و توریستی...
بر  حمله  معنای  به  را  بودا  مجسمه های  تخریب  این که 
جایگاه  ما  که  گفت  دانسته،  کشور  تاریخی  میراث های 

تاریخی و توریستی افغانستان را دوباره احیا می کنیم.
رییس جمهور با اشاره بر این که دو هزار سال قبل در شمال 
کشور رسم الخط وجود داشت، گفت که آثار باستانی بخشی 

از تاریخ ماست و ما به آن افتخار می کنیم.
محالت  بعضی  در  که  گفت  همچنان  غنی  جمهور  رییس 
که  می خوریم  بر  تاریخی  آثار  به  معادن  استخراج  هنگام 
مدیریت آن به احیتاط کامل نیازمند است و از کشورهای 
این  در  را  شان  تجارب  تا  خواست  سارک  سازمان  عضو 

عرصه با افغانستان شریک سازند.
سپس، سکرتر جنرال سازمان سارک ضمن این که از میزبانی 
افغانستان تشکری کرده،  و مهمانوازی گرم دولت و مردم 
گفت ما عالقه مند بودیم تا بیشتر از جاذبه های توریستی و 

محالت تاریخی افغانستان دیدن نمائیم.
وی گفت که تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار جالب است و 

ما باید از این داشته های تاریخی بیشتر مستفید شویم.
نیز  سارک  فرهنگی  مرکز  جنرال  سکرتر  دیدار  این  در 
به  بامیان  نامگذاری  مراسم رسمی  که  صحبت کرده گفت 
سازمان  عضو  کشورهای  فرهنگی  مرکز  نخستین  عنوان 

سارک به موفقیت پایان یافت.
وی برگزاری مراسم مذکور را در راستای معرفی جاذبه های 
تاریخی افغانستان مفید خوانده گفت که از این پس سلسله 
برگزاری برنامه ها و فیستیوال های فرهنگی در بامیان ادامه 

خواهد یافت.
هیأت عالی  رتبۀ سارک به منظور اشتراک در مراسم رسمی 
نامگذاری بامیان به عنوان نخستین مرکز فرهنگی کشورهای 
عضو سارک یا سازمان همکاری های منطقه یی جنوب آسیا 

به افغانستان آمده بودند.

پول پروژۀ توزیع شناسنامۀ...
و  خواند  کشور  برای  مهم  امر  یک  را  برقی  شناسنامه 
افزود: رییس توزیع شناسنامه برقی گفت که دونرها برای 
توزیع آن، یک هفته تا ده روز وقت تعیین کرده اند و اگر 

این روند آغاز نشود، پول پروژه قطع خواهد شد.
او از مجلس سنا خواست که در این رابطه تصمیم بگیرد.
تاکید  نیز  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  محمدعلم 
ورزید که هیچ مشکل قانونی وجود ندارد که مانع توزیع 
روند  تا  است  مکلف  حکومت  و  شود  برقی  شناسنامه 

توزیع را هرچه زودتر آغاز کند.
آقای ایزدیار از کمیسیون امنیت داخلی خواست که بار 
دیگر وزیر امور داخله را در این خصوص به کمیسیون 
آقای علومی در  تا  فرابخواند  امنیت داخلی مجلس سنا 
نشدن  شروع  خصوص  در  موجود  مشکالت  به  پیوند 

توزیع شناسنامه ی برقی پاسخ دهد.
از  بسیاری  ها،  شناسنامه  این  توزیع  آگاهان؛  باور  به 
مشکالت کشور را به ویژه تشخیص هویت و ناآرامی ها 

را در کشور کنترل می کند.
این روند؛ از حدود چهار سال به این طرف متوقف است.
آقای غنی پس از به قدرت رسیدنش، وعده داده بود که 

این روند را آغاز می کند؛ اما تاهنوز عملی نشده است.
گفته می شود، برخی از گروه های قومی به دلیل درج 
توزیع  راه  سر  بر  شخصی  مشخصات  برخی  نشدن 
رییس  و  کنند  می  اندازی  سنگ  برقی  های  شناسنامه 

جمهور تا هنوز نتوانسته از این سد بگذرد.

ادامـۀ کـار ما مشـروع...
کار خود ادامه دهد.

براساس مادۀ 83 قانون اساسی، دورۀ کار مجلس به 
نتایج  اعالن  از  بعد  پنجم،  سال  سرطان  اول  تاریخ 
کار  به  جدید  مجلس  و  می رسد  پایان  به  انتخابات 

خود آغاز می کند.
در  اجرایی  ریاست  مقامات  از  یکی  شنبه،  روز 
رهبران  که  بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو 
را  مجلس  کار  عالی  دادگاه  با  همکاری  در  دولت 

تمدید خواهند کرد. 
برگزارنشدن  صورت  در  می گویند،  حقوق دانان 
مشروعیت  آن،  معین  زمان  در  پارلمانی  انتخابات 

مجلس برای ادامه کار از نوع درجه دو خواهد بود.
ماه  اول  از  پس  مجلس  کار  ادامۀ  آنان،  گفتۀ  به 
بود  نخواهد  برخوردار  الزم  مشروعیت  از  سرطان 
عنوان  به  تاریخ،  این  از  پس  مجلس  نماینده گان  و 

»نماینده گان غیر منتخب« یاد خواهند شد. 
در  الزم  اصالحات  واردکردن  تا  مجلس  انتخابات 
این  است.  افتیده  تأخیر  به  انتخاباتی  کمیسیون های 
درحالی است که کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی 

نیز تا اکنون به کارش آغاز نکرده است. 
نماینده گان  مجلس  عضو  مجروح  فاروق  غالم 
می گوید، بحث تمدید کار پارلمان از لحاظ حقوقی 

افغانستان  در  کسی  هیچ  و  است  نادرست  و  غلط 
صالحیت تمدید کار پارلمان را ندارد.

قانون   83 مادۀ  مطابق  کرد،  تأکید  مجلس  این عضو 
آن  معین  زمان  در  پارلمانی  انتخابات  اگر  اساسی 
برگزار نشود، پارلمان می تواند به کار خود ادامه دهد.

او گفت: در مادۀ 83 قانون اساسی دو شرط وجود 
دارد: اول این که کار شورای ملی پس از اول سرطاِن 
اگر  این که  دوم  و  می کند  پیدا  خاتمه  پنجم  سال 
انتخابات برگزار نشود، شورای ملی می تواند به کار 

خود ادامه دهد.
از  »برخی  گفت:  رسانه ها  از  انتقاد  با  مجروح  آقای 
رسانه ها نوشته اند که چون در کمیسیون های انتخاباتی 
اصالحات به میان نیامد، بنابراین دورۀ کاری مجلس 
چنین  اساسی  قانون  در  حالی که  در  می شود؛  تمدید 
بل  نمی شود،  تمدید  مجلس  کار  و  نیامده  چیزی 
کار  به  انتخابات  برگزاری  عدم  صورت  در  مجلس 

خود ادامه می دهد.«
مجروح می گوید، هدف از قانون گذاری این بوده که 
اگر احیانًا انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، 
مجلس بتواند به کار خود ادامه دهد و افغانستان بدون 

مجلس باقی نماند.
وی تاکید کرد، پس مطابق به این ماده قانون اساسی 
ادامه کار مجلس در صورت عدم برگزاری انتخابات 

در زمان معین آن، مشروع و قانونی خواهد بود و هیچ 
عدم مشروعیتی مطرح نخواهد بود.

دانشگاه  دانشکدۀ حقوق  استاد  کوهستانی  جعفر  اما 
کابل می گوید:»ادامه کار شورای ملی در صورت عدم 
خواهد  دوم  مشروعیت  نوع  از  انتخابات،  برگزاری 

بود«.
به گفتۀ وی: »اگر انتخابات برگزاری نشود، ادامۀ کار 
ماده  براساس  بل  شد،  نخواهد  تمدید  ملی  شورای 
83 قانون اساسی می توانند تا زمان برگزاری انتخابات 
آن درجه دو  اما مشروعیت  ادامه دهد؛  کار خود  به 

خواهد بود«.
کار مجلس در  »ادامۀ  تاکید کرد:  دانشگاه  استاد  این 
از  گذشته  مانند  انتخابات  برگزاری  عدم  صورت 
ادامۀ  زیرا  بود،  نخواهد  برخوردار  الزم  مشروعیت 
عنوان  به  جاری  سال  سرطان  اول  از  پس  آنان  کار 

نماینده گان غیرمنتخب خواهد بود«.
این مشکالت را حکومت  کوهستانی، مسبب اصلی 
وحدت ملی دانسته می گوید: »حکومت وحدت ملی 
انتخابات عمداً  برگزاری  زمینه  فراهم سازی  با عدم 

خواست مشروعیت پارلمان زیر سوال برود«.
او افزود، حکومت وحدت ملی با این اقدام خود در 
صدد محدودکردن صالحیت های شورای ملی است 

تا بتواند راحت تر به اهداف خود برسد. 

مجلس سنا به آموزگاران:

اعتراض تان موجه است؛ اما دِر مکاتب را نبندید

رییس جمهور غنی:

تا دوسال 7۰ درصِد تجارت خویش را از راه الجورد انجام می دهیم
رییس جمهور غنی در دیدار با سفیر آذربایجان گفته 
درصد  هفتاد  آینده  سال  دو  تا  افغانستان  که  است 
تجارت خویش را از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، 
مسمی  الجورد  راه  نام  به  که  ترکیه  و  گرجستان 

است، انجام خواهد داد. 
رییس دولت وحدت ملی اعتماد نامۀ آقای وحدت 
مقیم  غیر  سفیرجدید  زاده  سلطان  آغا  محمد 
وزیر  ربانی  الدین  حالیکه صالح  در  را  آذربایجان 
امور خارجه کشور نیز حضور داشت، طی مراسمی 

پذیرفت.
 براساس خبرنامۀ ریاست جمهوری، پس از مراسم 
شد،  انجام  ارگ  در  دیروز  که   نامه  اعتماد  تقدیم 
مقیم  غیر  سفیرجدید  و  کشور  جمهور  رییس 
آذربایجان در مورد گسترش روابط دوجانبه میان دو 

کشور بحث و تبادل نظر نمودند.
سفیر غیر مقیم آذربایجان سالم ها و تمنیات نیک رییس 
رییس  به  را  کشور  آن  خارجه  امور  وزیر  و  جمهور 

جمهور و مردم افغانستان ابراز کرد.
هم  با  کشور  دو  آذربایجان  و  افغانستان  که  گفت  وی 
برادر اند و در حدود هزار تن افغان در آذربایجان زنده 
گی می کنند و حکومت آذربایجان از کار و فعالیت آنها 

رضایت دارد.
کرد  نشان  خاطر  زاده  سلطان  آغا  محمد  وحدت  آقای 

اند  عالقمند  آذربایجانی  سرمایه  گذاران  و  تاجران  که 
فرهنگی  و  اقتصادی  های  بخش  در  افغانستان  در  که 
سرمایه گذاری نمایند و در این زمینه گام های عملی تا 

اخیر سال جاری برداشته خواهد شد. 
در مقابل رییس جمهور کشور از آقای وحدت محمد آغا 
سلطان زاده سفیر جدید غیر مقیم آذربایجان خواست تا 
گرمترین سالم ها و تمنیات نیک وی را به رییس جمهور 

آذربایجان برساند.
آینده  تا دو سال  رییس جمهور گفت که ما می خواهیم 

هفتاد درصد تجارت خویش را از مسیر 
و  گرجستان  آذربایجان،  ترکمنستان، 
ترکیه که بنام راه الجورد مسمی است، 

انجام دهیم.
آذربایجان  تصمیم  از  جمهور  رییس 
افغانستان  در  سرمایه گذاری  بخاطر 
این  که  نمود  خاطر  و  کرد  ستایش 
های  عرصه  در  را  ها  گذاری  سرمایه 

زیربنایی صورت گیرد.
رییس جمهور غنی افزود که افغانستان 
ساالنه یک میلیون تن سمنت را استفاده 
می کند و سرمایه گذاری در این عرصه 
آذربایجان  و  افغانستان  منفعت  به 

خواهد بود.
آذربایجان  جانب  از  رییس جمهور 
تقاضا کرد تا به منظور گسترش همکاری های بیشتر میان 

دو کشور، سفارت خویش را در افغانستان بگشایند.
آغا  محمد  وحدت  آقای  برای  کشور  جمهور  رییس 
نمود  موفقیت  آرزوی  جدیدش  سمت  در  زاده  سلطان 
وسفیر جدید آذربایجان نیز ضمن اینکه از آغاز ماموریت 
اش در افغانستان اظهار خرسندی کرد، گفت که در زمان 
دو  میان  دوجانبه  روابط  گسترش  برای  اش  ماموریت 

کشور تالش خواهد کرد.

ACKU
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ورزش

تثبیت صدرنشینی اسپانیایی ها در جدول پرافتخارترین های لیگ قهرمانان اروپا

بوفون: 

بارسـلونا شـایسته بـود

مقابل  بازی  در  تیم  این  هواداران  حضور  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
سوریه را مهم خواند و اظهار امیدواری کرد تیم افغانستان پیروز میدان شود.

اسلوان اسکلزیچ در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره چرایی بر عهده گرفتن 
مربیگری تیم ملی افغانستان گفت: این افتخار بزرگی است که من مربیگری تیم 
ملی فوتبال افغانستان را بر عهده دارم و از این بابت خوشحالم. تالش خواهم 
کرد همراه با مربیان و فدراسیون، سطح فوتبال افغانستان را ارتقا دهم و این گام 

بزرگی برای این کشور خواهد بود.
وی با اشاره به آماده گی تیم ملی افغانستان در آستانۀ دیدار با تیم ملی سوریه 
تیم  بسیار  آغاز کردم  را در دوبی  افغانستان  ملی  تیم  با  را  کار  زمانی که  گفت: 
ضعیفی بود اما از آن زمان تاکنون پیشرفت بزرگی در این تیم حاصل شده است. 

بازی تیمی و تاکتیک های فردی بازیکنان گواه این پیشرفت است.
وی افزود: با تیم جدید و مربیان جدید، تیم ملی فوتبال افغانستان را بهتر از این 

خواهم ساخت تا سبب شادی مردم افغانستان گردم.
هزاران  احتمال حضور  به  اشاره  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  آلمانی  سرمربی 
زنده گی خود  تمام  در  من  گفت:  با سوریه  بازی  روز  در  افغانستانی  تماشاگر 
چنین تماشاگران پر شوری ندیده ام. زمانی که به فرودگاه مشهد رسیدیم چند 

صد هوادار افغانستانی، از ما استقبال کرده و ما را در آغوش گرفتند.
وی افزود: برای من و تیم ملی واقعًا حضور تماشاگران بسیار مهم است، امیدوارم 

ما را حمایت کنند تا در کنار یکدیگر در این میدان پیروز شویم.
اسکلیزیچ اظهار داشت: فوتبال افغانستان آینده خوبی دارد، جوانان با استعدادی 
در فوتبال این کشور حضور دارند و باید کمک کرد تا در مسیر پیشرفت قرار 

گیرند.
قرار است اولین بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در چارچوب بازی های مقدماتی 

جام جهانی در ورزشگاه ثامن مشهد در مقابل سوریه برگزار شود. به دلیل شرایط 
ناامن افغانستان، این بازی خانگی افغانستان در ایران برگزار می شود.

تیم افغانستان جمعه شب وارد فرودگاه مشهد شد و در بدو ورود مورد استقبال 
صدها تن از مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد قرار گرفت.

این گفت وگو در حاشیۀ تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان انجام شد.

اروپا  در  قهرمانی  شایسته  را  محبوب شان  تیم  حمله،  خط  در  آبی-اناری ها  مثلث 
می دانند.

بارسلونا توانست در فینال لیگ قهرمانان اروپا عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و 
با نتیجه سه بر یک برابر یوونتوس به پیروزی برسد تا فصل را با کسب سه گانه به 

پایان برساند و برای دومین بار در تاریخ خود بتواند به چنین افتخاری دست یابد.
نیمار یکی از بهترین بازیکنان بارسلونا در این دیدار بود. او توانست گل سوم تیمش 

را به ثمر برساند تا زمینه برای قهرمانی آبی-اناری ها فراهم شود.
ستاره برزیلی بارسلونا از قهرمانی با این تیم در لیگ قهرمانان بسیار خوشحال است. 
او پس از بازی گفت: یوونتوس ستاره های بزرگی در اختیار دارد. این تیم نشان داد 
که تیم بزرگی است و با شایستگی به فینال راه یافته است، اما ما هم نشان دادیم که 
باید قهرمان شویم. بارسلونا در این دیدار سبک همیشگی خود را به نمایش گذاشت 

این  تیمی هایم تشکر کنم و  از کادر فنی و هم  بود. می خواهم  پیروزی  و شایسته 
پیروزی را به خانواده مان هدیه می کنم.

لوئیس سوآرس یکی دیگر از ستاره های بارسلونا در این دیداربود که توانست گل 
دوم تیمش را به ثمر رساند تا MSN )مثلث مسی - سوآرس - نیمار( باردیگر ثابت 

کند قدرت نخست فوتبال اروپا است.
با آبی-اناری ها در لیگ قهرمانان اروپا بسیار خوشحال است  سوآرس از قهرمانی 
و گفت: من در تیم رویاهایم بازی می کنم. قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رویایی 
بود که به آن دست یافتم. من بازیکنی هستم که همواره به دنبال مصلحت باشگاهم 
هستم. هدف من قهرمانی با بارسلونا در جام های معتبر است. بسیار خوشحالم که 

برای تیم بزرگی چون بارسلونا بازی می کنم.
او ادامه داد: برای رسیدن به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا باید سختی های زیادی 
را تحمل کرد. ما در فصل جاری اذیت شدیم و سختی های زیادی داشتیم اما این 
قهرمانی همه چیز را از یاد ما برد. یوونتوس هم بازی خوبی را به نمایش گذاشت 
بارسلونا  بودیم.  پیروزی  ما شایسته  اما  کرد  ما خلق  دروازه  موقعیت هایی روی  و 
بازیکنانی در اختیار دارد که می توانند در هر دیدار سرنوشت سازی ظاهر شوند. بار 

دیگر ثابت کردیم که بهترین هستیم.
مهاجم جنجالی بارسلونا در پایان سخنان خود گفت: مدت ها است که رویای سه 
گانه را در سر داریم. بازی به بازی پیش رفتیم و در نهایت به رویای خود رسیدیم. 

همبستگی و فروتنی کلید پیروزی ما بود.
قهرمانی  به  کوتاهی  بسیار  واکنش  آبی-اناری ها  مثلث  ضلع  دیگر  مسی  لیونل  اما 
تیمش در معتبرترین رقابت اروپایی داشت. او بعد از بازی عکس خود را با جام 
در کنار پسرش تیاگو منتشر کرد و زیر آن نوشت: ما قهرمان هستیم. جام قهرمانی 

در کنار تیاگو.

بیشتری  بارسلونا شایستگی  که  کرد  اعتراف  یوونتوس  کاپیتان 
برای پیروزی در فینال لیگ قهرمانان اروپا داشت. او می گوید 
ندارد و می خواهد  از فوتبال  برای خداحافظی  هنوز تصمیمی 

سه سال دیگر در مستطیل سبز حضور داشته باشد.
یوونتوس امیدوار بود که به طلسم خود در لیگ قهرمانان اروپا 
پایان دهد و بعد از ناکامی در سه فینال اخیرش برابر بارسلونا 
به پیروزی برسد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد اما این گونه 
نشد و در نهایت این بارسلونا بود که توانست با نتیجه سه بر 
یک برابر حریف خود به پیروزی برسد و جام قهرمانی را باالی 

سر ببرد.
باز شده  را  دروازه خود  بار  بوفون هر چند سه  لویجی  جیان 
دید اما یکی از بهترین بازیکنان میدان بود و توانست چند فوق 
واکنش داشته باشد. کاپیتان یوونتوس از عملکرد تیمش راضی 
است با این حال اعتراف کرد که بارسلونا شایسته پیروزی در 

این دیدار بود.
او گفت: در نیمه دوم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم 
و توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم با این حال نتوانستیم از 
پیروزی  به  برتر  تیم  که  کنم  اعتراف  باید  بیفتیم.  پیش  حریف 
رسید و این کمتر در فوتبال اتفاق می افتد. در دیدار یوونتوس 
و بارسلونا تیمی که شایستگی بیشتری برای قهرمانی داشت به 
پیروزی رسید. مهم ترین چیزی که در این دیدار برای ما رخ 
داد این بود که نهایت تالش خود را برای پیروز شدن و قهرمانی 

انجام دادیم هر چند به هدف خود نرسیدیم.
او ادامه داد: در فینال اگر تیم قوی تر باشی شانس بیشتری برای 
پیروز شدن داری. ما در دیدار برابر بارسلونا تیم قوی تر نبودیم 
بارسلونا  برسیم.  پیروزی  به  نتوانستیم  هم  خاطر  همین  به  و 
شایسته قهرمانی و پیروزی بود و این همه چیزی است که می 

توانم درباره این دیدار بگویم.
هر چند بوفون 37 سال سن دارد اما هنوز به بازنشستگی فکر 
ادامه  بازی کردن  به  باور است که می تواند  براین  و  کند  نمی 
سبز  مستطیل  در  دیگر  سال  سه  خواهم  می  گفت:  او  دهد. 
آویزان می  را  آن کفش های خود  از  بعد  باشم  داشته  حضور 
و  برسم  رویای خود  به  از خداحافظی  قبل  که  امیدوارم  کنم. 

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورم.

در  را  اسپانیا  باشگاهی  فوتبال  جایگاه  کاتالونیا،  آبی و اناری پوشان  قهرمانی 
جدول پرافتخارترین کشورها در تاریخ مهمترین تورنمنت باشگاهی دنیا، 

بهتر از قبل کرد.
فینال  در  یوونتوس  به  یک  بر   3 شکست  تحمیل  با  بارسلونا  فوتبال  تیم 
لیگ قهرمانان اروپا، پانزدهمین قهرمانی اسپانیا در تاریخ رقابت های لیگ 

قهرمانان اروپا و پیش از آن جام باشگاه های اروپا را به ثبت رساند.
لیگ  در  رئال مادرید  قهرمانی   ۱۰ همراه  به  کاتاالن ها،  قهرمانی  پنجمین 
قهرمانان اروپا که آخرین آنها سال گذشته رقم خورد، رکورد اسپانیا را در 
ارتقا و فاصله این  قهرمانی در مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال جهان 

کشور را با نزدیک ترین تعقیب کنندگانش افزایش داد.
کنار  در  قهرمانی   ۱۲ با  را  ایتالیا  شب  شنبه  بازی  در  یوونتوس  شکست 
نگه  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  پرافتخار  دومین کشورهای  عنوان  به  انگلیس 
داشت هرچند آمار جدال نمایندگان ایتالیا و اسپانیا در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا همچنان ۲7-۲5 به سود ایتالیایی هاست. در مجموع تیم های اللیگا و 
سری A در ۲3 فصل گذشته ۱۲ فینالیست داشته اند که بیشترین تعداد در 

میان کشورهای اروپایی بوده است.
رده بندی کشورها از نظر قهرمانی در جام باشگاه های اروپا

۱- اسپانیا ۱5 قهرمانی و ۱۰ نایب قهرمانی

۲- ایتالیا ۱۲ قهرمانی و ۱5 نایب قهرمانی
3- انگلیس ۱۲ قهرمانی و 7 نایب قهرمانی

4- آلمان 7 قهرمانی و ۱۰ نایب قهرمانی
5- هلند ۶ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی

۶- پرتغال 4 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی
7- فرانسه یک قهرمانی و 5 نایب قهرمانی

8- اسکاتلند، رومانی و صربستان یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی
رده بندی کشورها از نظر قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا

۱- اسپانیا 8 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی
۲- ایتالیا 5 قهرمانی و 7 نایب قهرمانی

3- انگلیس 4 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی
4- آلمان 3 قهرمانی و 5 نایب قهرمانی

5- هلند یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی
۶- فرانسه یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی

7- پرتغال یک قهرمانی و بدون نایب قهرمانی

سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان:

آیندۀ فوتبال افغانستان درخشان است

واکنش مثلث طالیی اروپا پس از قهرمانی

ACKU



دادگاه عالی عربستان حکم ۱۰ سال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شالق برای 
وبالگ نویس این کشور را تایید کرد.

به گزارش روزنامه مصری الیوم السابع، انصاف حیدر، همسر رائف 
بدوی، وبالگ نویس عربستانی اعالم کرد که دادگاه عالی عربستان 
حکم ۱۰ سال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شالق برای همسرش را تایید 

کرده است.
کانادا گفت: دادگاه  از  فرانسه  با خبرگزاری  تلفنی  وی در مصاحبه  
ممنوع  سال   ۱۰ آن  بر  عالوه  حبس  سال   ۱۰ عربستان حکم  عالی 

السفر بودن و ۱۰۰۰ ضربه شالق را برای رائف بدوی تایید کرد.
پیشتر صدور حکم علیه این فعال عربستانی، اعتراض طرف های بین 
بود که  بین الملل اعالم کرده  بود. سازمان عفو  برانگیخته  را  المللی 
استبدادی  نشانه های وجود دستگاه قضایی  از  اقدام یکی دیگر  این 

در عربستان است.
سناتور "پاتریک لهی" در بیانیه ای اعالم کرده بود: من از دولت 
تمام  و  کرده  آزاد  را  بدوی"  "رائف  که  می خواهم  عربستان 
اتهام های مطرح شده علیه او را لغو کند. این نوع سرکوب و 

وحشی گری هیچ جایگاهی در قرن بیست و یکم ندارد.
در مقابل، ریاض به انتقادهای بین المللی از حکم ۱۰۰۰ ضربه 
شالق برای این وبالگ نویس مخالف این کشور پاسخ داده و 
تاکید کرده بود به کسی اجازه دخالت در امور خود را نمی دهد.
عربستان سعودی اتهام این وبالگ نویس را "اهانت به اسالم" 

عنوان کرده است.
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ُکرد  خاطر  به  نه  دارد  دوست  را  ُکردها  که  کرد  اعالم  اردوغان  طیب  رجب 
بودنشان بلکه به خاطر این که خدا آنها را آفریده است. این سخنان اردوغان 
انتخاباتی یک  انفجاری که در تجمع  ایراد شد که در دو  آن  از  ساعاتی پس 
حزب ُکرد در شهر دیاربکر ترکیه روی داد، دست کم ۲ نفر کشته و حدود ۱۰۰ 

نفر دیگر زخمی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان با اشاره به متهم شدنش به »دیکتاتوری« 
از سوی اپوزیسیون و »فحش به او توسط روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی 
بدهند؟  به من فحش  آیا جرات می کرند  بودم  »اگر دیکتاتور  مختلف« گفت: 
چنین کاری را نمی توان در کشوری با نظام دیکتاتوری کرد چرا که فورا عامالن 

نابود خواهند شد.«
رییس جمهوری ترکیه درباره کردها گفت: »با برادران ُکردم در جنوب شرق 
آناتولی سخن می گویم. آنها )حزب ملت های دموکرات از احزاب اپوزیسیون 
ترکیه( به خاطر منافع شخصی شان از شما سوء استفاده می کنند. اما ما شما را 
دوست داریم. نه به خاطر اینکه ُکرد هستید بلکه به خاطر اینکه خداوند شما 

را آفریده است.«
منظور  به  مردم  تحریک  را  دیاربکر  انفجارهای  از  هدف  همچنین  اردوغان 

بی ثبات کردن ترکیه پیش از انتخابات پارلمانی دیروز )یکشنبه( دانست.
او با ابراز غم خود از حادثه گفت که به خانواده های قربانیان تسلیت می گوید.

او ادامه داد که نهادهای ذیربط در حال تحقیق درباره حادثه هستند.

است  ممکن  کرد،  اذعان  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  آژانس  رییس 
گاهی اوقات سیاست خارجی امریکا باعث تحریک تروریسم شود.

جان برنان، رییس آژانس اطالعات مرکزی امریکا در مصاحبه با شبکه 
خبری سی. بی .اس گفت: فکر می کنم رییس جمهور تالش می کرد تا به 

این اطمینان برسد که کار ما در حفاظت از کشور به درستی انجام می شود 
اما ما باید اذعان کنیم که گاه مشارکت و مداخله مستقیم ما باعث تحریک 

تهدیدهای بیشتر علیه منافع امنیت ملی مان می شود.
وی افزود: این بدان خاطر است که افرادی که سیاست خارجی ما را اداره 
به ما می گویند که تروریست ها همانند زامبی ها هستند  می کنند معموالً 
که توسط نیروی غیرقابل درکی برای کشتار بی گناهان اداره می شوند تا 

زمانی که ما با تفنگ یا حمله پهپادی آنها را از پا درآوریم.
شاید مدیر سیا فراموش کرده بود که خود وی پنج سال پیش در پاسخ 
به سوالی در باره عمر فاروق عبدالمطلب، جوان ۲3 ساله نیجریه ای که 
سعی داشت خود را در پرواز دیترویت منفجر کند همین عبارات را بکار 

برده بود.
برنان ادامه داد: القاعده سازمانی است که وقف کشتار و سالخی بی گناهان 

شده است. فکر می کنم انگیزه القاعده تنها حمله به سرزمین ما است.
عمر فاروق عبدالمطلب در اعترافات خود انگیزه اش را این چنین توضیح 
داده بود: من به تالفی حمایت های امریکا از اسرائیل و کشتار بی گناهان 
انتقام از کشتار  و غیرنظامیان مسلمان در فلسطین به ویژه غزه و برای 
و  افغانستان  سومالی،  عراق،  یمن،  در  مسلمان  بی گناهان  و  غیرنظامیان 

دیگر نقاط جهان تصمیم داشتم به امریکا حمله کنم.
سیاست  که  است  متوجه  خوبی  به  برنان  می رسد  نظر  به  حال  این  با 
خارجی امریکا باعث حمله به مردم این کشور است و براساس یک کد 
حقوقی مشخص هرگونه تالش برای اقدام تالفی جویانه علیه اقدامات 

امریکا از فرد یک تروریست می سازد.

اردوغان: 

ُکردها را دوست دارم چون خدا آهنا را آفریده است!

اعتراف رییس سیا: 

سیاست خارجی امریکا می تواند زمینه ساز تروریسم شود

الغنوشی:

 اگر اخوان المسلمین
 به رسمیت شناخته می شد، 

انقالب تونس رخ نمی داد

رییس جنبش النهضه تونس اعالم کرد: اگر نظام سابق 
و  می گرفت  پیش  در  را  دموکراسی  و  گرایی  کثرت 
انقالب  می شناخت  رسمیت  به  را  مختلف  احزاب 

تونس رخ نمی داد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، راشد الغنوشی، 
کرد:  اعالم  سخنانی  در  تونس  النهضه  جنبش  رییس 
اگر نظام زین العابدین بن علی، )رییس جمهور سابق 
تونس( کثرت گرایی و دموکراسی را در پیش می گرفت 
و احزابی از جمله اخوان المسلمین و جنبش اسالمی 
و  سیاسی  شکاف  می شناخت  رسمیت  به  را  النهضه 
بحران در جامعه به وجود نمی آمد و پس از آن انقالب 

»یاسمین« رخ نمی داد.
وی افزود: تنش هایی که برخی در تونس ایجاد می کنند 
قاچاق  تروریسم،  برای رشد  مناسب  ایجاد فضای  به 
و ضربه زدن به وحدت ملی کمک می کند. در نتیجه 
ما خواهان حفظ فضای آزادی و دموکراسی و تالش 

برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم.

تایید حکم ۱۰ سال حبس و ۱۰۰۰ ضربه شالق برای وبالگ نویس عربستانی
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