
کاخ ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده است که 
یک هیات شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکره 

با گروه طالبان به پاکستان سفر کرده است.
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر 
برگزاری این مذاکرات در پاکستان را تایید کرده است.
در  که  است  گفته  بی بی سی  به  هاشمی  آقای 
و  افغانستان  از  نفر  چهار  آباد،  اسالم  گفت وگوهای 
سه نفر به نمایندگی از گروه طالبان شرکت خواهند 

داشت.
معاون  کرزی،  خلیل  حکمت  که  است  شده  گفته 
سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و حاجی دین 
محمد از اعضای شورای عالی صلح در ترکیب هیات 

افغانستان هستند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است که 
در حال حاضر موضوع دیدار نمایندگان این گروه با 

هیات شورای عالی صلح را نمی تواند تایید کند.
از  رسمًا  افغانستان  دولت  که  است  بار  نخستین  این 

از  نمایندگانی  با  مستقیم  مذاکره  برای  هیاتی  اعزام 
طالبان خبر می دهد.

گروه  سیاسی  دفتر  از  نماینده گانی  نیز  این  از  پیش 
عالی  شورای  اعضای  از  شماری  با  قطر  در  طالبان 
در  مدنی  فعاالن  و  برخی چهره های سیاسی  و  صلح 
قطر، ناروی و امارات متحده عربی دیدار کرده بودند 
اما هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان گفته بودند 

که این دیدارها رسمی نیست.
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خوش بختی شکل ظاهری ایمان است؛ تا ایمان و امید و 
سخت کوشی نباشد، هیچ کاری را نمی توان انجام داد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

استاد عطا محمد نور:

عبداهلل بیش از حد نرمش نشان داده است

هزاران نفر از شهروندان بامیان با راه اندازی تظاهراتی 
حادثۀ خونین ولسوالی جلریز میدان وردگ را محکوم 
غفلت  به  متهم  که  شدند  کسانی  محاکمه  خواهان  و 

وظیفه یی در این حادثه اند.
تظاهرکننده گان که شمارشان به بیش از سه هزار نفر 
می رسید؛ صبح دیروز از مسجد جامع تا چوک شهر 
بر طالبان«  بامیان راهپیمایی کرده و شعارهای »مرگ 
و »حمایت از طالبان محکوم است«...  ادامه صفحه 6 

یک مهاجم انتحاری روز سه شنبه کاروان نیروهای ناتو را در 
کابل هدف قرار داد و سه تن را زخمی کرد. در یک حادثه 
دیگر در کابل، مهاجمان انتحاری بر یک ساختمان امنیت ملی 

حمله بردند.
در حمله نخست روز سه شنبه کاروان نیروهای خارجی هدف 
قرار گرفت. این حمله در منطقه شاه شهید شهر کابل سومین 
حمله در سه هفته گذشته در کابل است. قبل از این حمله یی 
بر نیروهای ناتو در مسیر جاده منتهی به میدان هوایی صورت 

گرفته بود.
عبداهلل کریمی، سخنگوی پولیس کابل گفت که حمله روز سه 
بمبگذاری شده صورت گرفت  موتر  از یک  استفاده  با  شنبه 
این حادثه  را زخمی کرد. کریمی زخمی شده گان  و سه تن 

را افراد خارجی عنوان کرد، اما در...              ادامه صفحه 6

برای  جنگ افزار  پایین  کردن  خبر  انتشار  دنبال  به 
برخی  در  پاکستانی  هلی کوپترهای  توسط  طالبان 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  والیت های جنوبی، 

حالت آماده باش درآمدند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  نیوز،  سپورتینگ  گزارش  به 
دستور  کشور  امنیتی  نیروهای  به  که  است  گفته 

آماده باش داده شده است.
روزنامۀ  در  خبری  نشر  دنبال  به  دستور  این 
ماندگار مبنی بر این که هلی کوپترهای پاکستانی به 
صادر  انداخته اند،  سالح  پکتیا  والیت  در  طالبان 

شده است.
جنوب شرق  در  امنیتی  بلندپایۀ  مقام  یک  اخیراً 
چندی  از  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کشور 
مرز،  سوی  آن  از  پرواز  با  هواپیماها  بدین سو، 
پایین  به طالبان سالح و مهمات  در جبهۀ جنگ 

می کند.
شود،  فاش  نامش  نخواست  امنیتی که  مقام  این 
می خورند،  شکست  طالبان  هنگامی که  افزود: 
هواپیماها با نشست در صفوف نبرد، از این گروه 

پشتیبانی لوژیستیکی و تسلیحاتی می کند. 
 ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ »به تاریخ  گفت:  امنیتی  مقام  این 
سال جاری، چندین طیاره سه مرتبه از استقامت 
ولسوالی های  مربوطات  در  پاکستان  پاره چنار 
خمکنی و جانی خیل والیت پکتیا نشست کرده اند 

و به طالبان سالح و مهمات پایین کرده اند.«
در  و  سرطان   ۹ »به تاریخ  افزود:  همچنان  منبع 
یک  طیاره  بال  چند   ۱۱:۳۰ ساعت  جمعه  شب 
ولسوالی  مربوطات  در  هوا  از  را  محموله  مقدار 
جانی خیل پرتاب کرده  است. هم چنان روز جمعه 
پاره چنار  استقامت  از  طیاره ها  این  سرطان(   ۱۲(

جانی خیل  ولسوالی  در  نمودهو  پروازه  پاکستان 
نشست کرده است.«

او گفت: این چیزی است که عماًل نیروهای امنیتی 
مشاهده می کنند.

بامیانی ها با راه پیمایی گسترده بر ضد طالبان:

کسانی که در حادثۀ جلریز 
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هفته، شاهد  این  پنج شنبه و جمعۀ  روز  در 
اوفای  شهر  در  شانگهای  نشسِت  برگزاری 
روسیه خواهیم بود. آن چه در نشسِت امسال 
بیش از هر چیِز دیگر از اهمیت برخوردار 
این  در  غنی  رییس جمهور  اشتراک  است، 
نشست از یک سو و از سوی دیگر، بررسی 
موضوع حضور داعش در افغانستان به عنوان 
کشورهای  سران  نشست  اصلِی  آجندای 

عضو است. 
شانگهای  همکاری های  سازمان  هرچند 
سازمان های  مهم ترین  از  یکی  همواره 
منطقه یی بوده که افغانستان تا کنون عضویت 
ناظر آن را کسب کرده، اما به نظر می رسد که 
اجالس دو روزۀ این هفته از نظر موضوعی 
از  غنی،  رییس جمهور  شخص  حضور  و 

اهمیِت خاصی برخوردار است. 
اگر بر اساس گزارش هایی که تا کنون به نشر 
نشست  این  در  غنی  رییس جمهور  رسیده، 
شخصًا اشتراک کند، این سفر نخستین سفر 
رسمی او به روسیه و اولین مالقاِت رو در 
رییس جمهور  پوتین،  ویالدیمیر  با  او  روی 

روسیه خواهد بود. 
سفرهای  علی رغم  غنی  رییس جمهور 
به  حکومتش  ماه  نُه  طول  در  که  بسیاری 
چین،  امریکا،  جمله  از  متعددی  کشورهای 
عربستان، پاکستان، ایران، هند و ... داشته، اما 
ابرقدرِت دیروزِ شرق و قدرت  از  تا کنون 
بزرِگ امروزِ اوراسیا دیدن نکرده است. این 
ناشی  شاید  روسیه،  به  نسبت  او  بی تفاوتِی 
و  غربی  کشورهای  با  او  نزدیِک  روابط  از 
باشد.  امریکا  متحدۀ  ایاالت  به خصوص 
که  جدیدی  امنیتِی  معادالت  در  هم  شاید 
است،  آن  غنی در صدد حِل  رییس جمهور 
روسیه برخالف چین و عربستان و پاکستان، 
و  امنیت  بازی  در  چندانی  سهِم  و  نقش 

ناامنی افغانستان نداشته باشد. 
این  نتیجه  باشد،  هرچه  علت  روی  هر  به 
ماه  نُه  در  غنی  رییس جمهور  که  بوده 
با  نشستن  برای  رغبتی  یا  فرصت  گذشته 
نداشته  شرق  پرشورِ  و  سرکش  امپراتور 
نظر  به  آن طرف هم  در  که  است ـ هرچند 
اثر مخربی  این بی رفت و آمدی،  می رسد که 
هم بر روابط دو کشور نداشته. در حالی که 
پوتین در این ماه ها مشغول بحران اوکراین 
امریکایی ها  و  اروپایی ها  تحریم های  و 

پی  در  هم  اشرف غنی  طرف  این  در  بوده، 
است.  بوده  امنیت  چندمجهولۀ  معادلۀ  حل 
مسایلی چون  که  نیست  حال شکی  این  با 
امنیت، تروریسم، حضور جامعۀ جهانی در 
 ... افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر و 
است  اجتناب ناپذیری  موارد  افغانستان،  در 
که با وجود فرسنگ ها فاصله میان افغانستان 
را  منطقه یی  بالمنازع  قدرت  این  روسیه،  و 

بی نصیب نمی گذارد.
در آن سوی دیگر با توجه به این که موضوع 
نشست این دورۀ سازمان شانگهای به مسالۀ 
اختصاص  افغانستان  در  داعش  حضور 
از اهمیت  این نشست  باید گفت که  یافته، 
چشمگیری برای آیندۀ افغانستان برخوردار 
نشست های  اصلی  مسالۀ  طالبان  اگر  است. 
دربارۀ  این  از  پیش  جهانی  و  منطقه یی 
افغانستان بوده، حاال در کنار آن، تهدید داعش 
به عنوان تهدیدی نوظهور اما چالش برانگیز 
در جغرافیای کشور عرض اندام کرده و توجه 
به  را  منطقه و جهان  از کشورهای  بسیاری 
خود جلب کرده است. این تهدید هرچند در 
مرحلۀ نخست از سوی حکومت و جامعۀ 
جهانی تکذیب شد و مورد چشم پوشی قرار 
گرفت، اما رفته رفته کار به جایی رسید که 
زنگ نگرانی از حضور داعش در افغانستان، 

حتا در واشنگتن هم به صدا درآمد. 
حاال هم دیده می شود که سخن داعش در 
سرخط آجندای اجالس شانگهای در روسیه 
قرار گرفته است. شکی نیست که اگر طالبان 
از دید بیرونی ها، تهدیدی مزمن برای امنیت 
اما  حاال  می شد،  پنداشته  افغانستان  ملی 
تهدید نوظهورِ داعش در افغانستان از چشم 
این  برای  ملی  تهدیدی  تنها  و  تنها  همه، 
کشور نیست؛ بلکه بالیی ست که به صورت 
بالقوه می تواند امنیت همۀ منطقه و جهان را 
تحت تأثیر قرار دهد. به این ترتیب، نگرانی 
قزاقستان،  روسیه،  چین،  چون  کشورهایی 
ناظر  اعضای  و  اوزبیکستان  تاجیکستان، 
افغانستان،  در  داعش  تهدید  از  شانگهای 

امری کاماًل منطقی و معقول است. 
اصلی  بازوی  دو  عنوان  به  چین  و  روسیه 
از  همواره  شانگهای،  همکاری های  سازمان 
پر و بال گرفتِن افراط گرایی و تروریسم در 
افغانستان بیزار بوده اند. افراط گرایی اسالمی 
پاشنۀ  همیشه  متمادی،  سال های  طول  در 

کارگزاران  است.  بوده  دو کشور  این  آشیِل 
رشد  که  می دانند  به خوبی  چین  دولت 
خود  به  خود  افغانستان،  در  گرایی  افراط 
اویغور  افراطِی  بارور شدن مسلماناِن  سبب 
و  می شود  کشور  این  سین کیانگ  ایالت  در 
روسیه  نیست.  کشور  آن  نفع  به  هرگز  این 
مسلمان  بنیادگرایان  از  مشابهی  خاطرۀ  هم 
به درگیر شدن  میل چندان  دارد و  چیچنی 
با مسلمانان افراطی در داخل مرزهای خود 
ندارد. تاجیکستان و اوزبیکستان هم به نحوی 
تحریک های  و  جنبش ها  با  درگیر  انحا  از 
مرزهای شان  در  خشونت طلب  اسالمی 
این  از  هیچ کدام  ترتیب،  این  به  هستند. 
به پذیرایی از جنگ جویان  کشورها تمایلی 

داعش در قلمروشان ندارند.
کنونی،  شرایط  در  داعش  که  می شود  دیده 
ناخوانده یی را دارد که  حکم همان میهمان 
افغانستان تا جایی قدرت مانور  هرچند در 
اما هیچ کس دل خوشی از آن ندارد.  یافته، 
به خصوص  که  می رود  انتظار  نتیجه  در 
سازمان  جمعۀ  و  پنج شنبه  روز  نشست  با 
کم کم  روسیه،  در  شانگهای  همکاری های 
وارد  افغانستان  در  داعش  با  مبارزه  گفتمان 
کشورهای  آن  در  که  شود  جدیدی  فصل 
به  بیشتری  میل  جهانی  جامعۀ  و  منطقه 
حضور فعال در مبارزه با این پدیدۀ نوظهور 
همه  که  است  این  واقعیت  دهند.  نشان 
که  مانوری  قدرت  به  توجه  با  که  می دانند 
داعش به یک باره از خود در عراق و سوریه 
به  انگشت  را  جهان  و  گذاشت  نمایش  به 
در  جدید  عصِر  سونامی  این  کرد،  دهان 
پیامدهای خطرناکی  می تواند  هم  افغانستان 
داشته باشد و در صورت عدم توجه جدی 
به آن، پای بسیاری از کشورهای منطقه را به 

یک منجالب بی پایان بکشاند. 
انتظار می رود که در شرایط کنونی، جامعۀ 
جهانی و کشورهای منطقه بار دیگر با همان 
آرایشی که در سال ۲۰۰۱ به نبرد طالبان آمده 
بودند، در برابر حضور داعش در افغانستان 
و  تدبیر  این بار  که  هرچند  کنند.  علم  قد 
عمل شان باید به گونه یی باشد که مثل آن چه 
با آن مواجه شدیم، نشود که هنوز طالب و 
باشد  افغانستان  داعش در سرخط خبرهای 

که تهدید دیگری وارد میدان شود!  
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علی پارسا

دوای درد داعش در دستاِن سران شانگهای؟  

ریاست جمهوری افغانستان، دیروز و برای نخستین بار تأیید 
کرد که یک هیأت شورای عالی صلح برای مذاکره با گروه 
طالبان به پاکستان سفر کرده است. این هیأت درست روزی 
وارد پاکستان شده که کابل شاهد دو رویداد انتحاری بوده 

است.
ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 

برگزاری این مذاکرات در پاکستان را تأیید کرده است.
اعزام  از  رسمًا  افغانستان  دولت  که  است  نخستین بار  این 
خبر  طالبان  از  نماینده گانی  با  مستقیم  مذاکرۀ  برای  هیأتی 
می دهد و در عین حال، هیچ امیدواری یی به ثمربخش بودِن 
تغییر  از  نشانه یی  هنوز  زیرا  ندارد.  وجود  گفت وگوها  این 
سیاست پاکستان در قبال افغانستان دیده نشده و نیز دست 
یافتن افغانستان به صلح، به تغییر سیاست و اهداِف پاکستان 

بسته گی دارد. 
مقام های  حتا  و  صلح  عالی  شورای  نماینده گان  بارها   
حکومتی با طالبان در این بر و آن بِر دنیا دیدارهایی داشته اند، 
ولی هربار نتیجۀ این دیدارها فقط و فقط به نفِع طالبان بوده 
و دولت دستاورد خاصی نداشته است. حاال هم دیداری که 
افغانستان  دولت  برای  نمی تواند  برگزار شده،  اسالم آباد  در 
مفید باشد و نیز کسانی که از طرف شورای عالی صلح به 
این دیدار فرستاده شده اند، صالحیت و توانایِی خاصی در 

این زمینه ندارند. 
بارها با گرم شدِن بحث گفت وگوهای صلح و خوش بینی ها 
نسبت به آن، این پروسه یک قربانِی بزرگ  از مردمِ ما گرفته 
است. چنان که استاد برهان الدین ربانی رییس شورای عالی 
اسداهلل  اسبق، و همچنین  رییس جمهور  و  افغانستان  صلح 
شکارِ  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  پیشین  رییس  خالد 

پیام آوران صلِح طالبان شدند.
نزدیک به پنج سال است که شورای عالی صلح ایجاد شده 
در  را  خود  موثریِت  نتوانسته  کنون  تا  شورا  این  اما  است، 
میداِن عمل ثابت کند. به همین دلیل در این پنج سال، همواره 
این شورا مورد انتقادهای شدیِد جریان های سیاسی و مدنِی 
کشور قرار گرفته و حتا بسیاری ها خواهان لغو و انحالِل آن 

شده اند. 
از جانب دیگر، عدم شناخت حکومت افغانستان و شورای 
عالی صلح از دشمن و یا کسانی که باید با آنان گفت وگو 
صورت گیرد، یکی از چالش های عمدۀ برنامه صلِح رییس 
امروز  تا  جمهور کرزی و حاال رییس جمهور غنی بوده و 
افغانستان نتوانسته  طرف اصلِی گفت وگوهای  نیز حکومِت 
که  این جاست  اساسی  کند. سوال  تبیین  و  تعریف  را  صلح 
چرا شورایی به این شأن و شوکت نتوانسته گامی در راستای 

ایجاد ثبات در کشور بردارد؟
صرفًا  آغاز  همان  از  صلح  عالی  شورای  که  است  واضح   
و  امتیازدهی  منظور  به  فقط  که  بازی یی  بوده؛  بازی  یک 

رسمیت بخشی به طالبان به راه افتاده است.
در چند سال گذشته، گفت وگوهای صلح با طالبان، همواره 
به  عوض،  در  و  انجامیده  دشمن  جنِگ  جبهاِت  تقویِت  به 
این  طی  است.  شده  منتهی  کشور  اوضاِع  بیشتِر  پیچیده گی 
دولت  صلح خواهِی  و  دوستی  دسِت  که  حالی  در  سال ها 
ترورهای  و  هدفمند  قتل های  بوده،  دراز  طالبان  سمِت  به 
در  ما  مردمِی  و  نظامی  سیاسی،  شخصیت های  زنجیره یِی 
قبل  از  اهداِف  آن ها  و  داشته  قرار  طالبان  گروه  کارِ  دستورِ 

تعیین شدۀشان را بی وقفه نشانه رفته اند. 
نکتۀ برجسته در تمام ترورهای زنجیره یی این است: افرادی 
داشته اند  پاکستانی  ضد  سیاسِت  که  گرفته اند  قرار  هدف 
برنامه های  تطبیِق  علیه  طالبان،  استیالی  دوران  در  هم  یا  و 
آی اس آی در کشور جنگیده اند. این نکته به خوبی از مسالۀ 
صلح با طالبان در افغانستان رمزگشایی می کند، به این ترتیب 
که طالبان بی چون و چرا ابزارِ دسِت پاکستان هستند و هیچ 
مادامی  ندارند؛ پس  میدان جنگ و صلح  در  مستقلی  ارادۀ 
افغانستان  که پاکستان بخواهد، اسلحۀ آن ها به سمت مردمِ 
نشانه می رود و هیچ گریزی از آن نیست. بنابراین بارِ دیگر 
به سران دولت وحدت ملی پیشنهاد می شود به جای اتالِف 
وقت در میز گفت وگوی صلح، به تجهیز و تمویِل نیروهای 
امنیتی در میدان های نبرد علیه هراس افکنان همت گمارند و 
به جای گفت وگوی بی حاصل با طالبان، به دیپلماسی موثر با 

پاکستان بپردازند. 

بازهم گفت وگوهای 
بی حاصِل صلح
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نماینده گان مجلس:

رهبران دولت روی یک چهره برای وزارت دفاع توافق کنند

»ستانکزی وزیر پیشنهادی طالبان بود«
معصوم ستانکزی به دلیل این که از سوی مخالفین 
به  و  پیشنهاد  دفاع  وزیر  عنوان  به  دولت  مسلح 

مجلس معرفی شده بود؛ رای اعتماد نگرفت.
یکی از نماینده گان مجلس با بیان این مطلب تأکید 
این که  به دلیل  می کند که حتا طرفداران دکتر غنی 
معصوم ستانکزی از سوی طالبان پیشنهاد شده بود، 

به او رای اعتماد ندادند.
مجلس  نماینده گان  از  دیگر  شماری  حال،  این  با 
دلیل عدم رای اعتماد به نامزد وزیر فعلی و قبلی را 
اختالفات میان رهبران حکومت وحدت ملی عنوان 

می کنند.
پست  این  به  را  فردی  غنی  دکتر  می گویند؛  آنان 
خودش  تایید  مورد  درصد  صد  که  می کند  معرفی 
داکترعبداهلل  تایید  مورد  درصد  چهل  اما  است، 
نیست؛ بنابراین زمانیکه شخص مورد اعتماد هردو 
 ۳۰ حتا  نمی تواند  نشود،  معرفی  مجلس  به  رهبر 

درصد رای اعتماد مجلس را کسب کند.
دفاع  وزیر  عنوان  به  که  ستانکزی  معصوم  محمد 
افغانستان پیشنهاد شده بود، دو روز پیش از سوی 

مجلس نمایندگان رد شد.
عنوان  به  کریمی  این هم جنرال شیرمحمد  از  قبل 
وزیر دفاع به مجلس معرفی شده بود که نتوانست 
برای  لودین  افضل  آن،  دنبال  به  بگیرد.  تایید  رای 
سری  یک  دلیل  به  او  که  شد  معرفی  وزارت  این 

جنجال ها انصراف داد.
به  بار  نخستین  برای  ستانکزی  که  پیش  هفتۀ 
پارلمان رفته بود تا توسط معاون ریاست جمهوری 
افغانستان معرفی شود ساختمان پارلمان مورد حمله 
برای  او  معرفی  برنامه  و  گرفت  قرار  طالبان  گروه 

هفته جاری به تعویق افتاد.
در نشست علنی مجلس در روز شنبه ۱۳ سرطان/
تیر هفتۀ جاری ستانکزی نخست برنامه کاری خود 

را به نمایندگان اعالم کرد. پس از آن مجلس برای 
تائید صالحیت او رای گیری را آغاز کردند.

می گوید؛  نماینده گان  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
به  دکترغنی  طرفداران  حتا  ستانکزی  معصوم  برای 
دلیل اینکه او از سوی طالبان معرفی شده بود؛ رای 

اعتماد ندادند.
مخالفین  از  یکی  پیشنهاد  کرد،  تاکید  بانوهاشمی 
مسلح دولت این بود که باید وزیر جنگ مورد تایید 
مساله  این  و  است  ستانکزی  معصوم  که  باشد  ما 
سبب شد تا حتا طرفداران خود ستانکزی نیز به او 

رای اعتماد ندهند.
بانو هاشمی، یکی دیگر از دالیل عدم رای اعتماد به 
ستانکزی را ناکامی او در شورای عالی صلح عنوان 
نتواند  کرده گفت؛ کسی که برای صلح کاری کرده 

برای جنگ چه تدبیری خواهد اندیشید.
رای  عدم  دیگر  دلیل  مجلس،  عضو  این  گفته  به 
اعتماد به نامزد وزرای وزارت دفاع اختالفات میان 

رهبران حکومت وحدت ملی است.
این عضو مجلس می گوید، اختالفات میان رهبران 
حکومت وحدت ملی نه تنها سبب عدم رای اعتماد 
از دالیل  نامزد وزرای وزارت دفاع شده؛ بل یکی 
اصلی افزایش ناامنی های اخیر نیز همین اختالفات 

است.
مجلس  عضو  رحمانی  عارف  حال،  درهمین 
حکومت  رهبران  میان  اختالفات  نماینده گان، 
اعتماد  نگرفتن رای  از دالیل  را یکی  وحدت ملی 

نامزد وزرای وزارت دفاع می داند.
او می گوید،افضل لودین کارنامه سیاسی زیاد خوبی 
نداشت و دارای یک جهت سیاسی شگفت آ  وردی 
بود و اما شیرمحمد کریمی با آنکه یک فرد اکادمیک 
در  که  موضع گیری هایی  بنابر  ولی  بود؛  توانمند  و 
اعتماد مجلس واقع  نتوانست مورد  گذشته داشت، 

شود.
به گفته رحمانی، تا ...                   ادامه صفحه 6

نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز 
از امنیت خبرنگاران در افغانستان

امریکا 2۰ فروند هواپیمای جنگی به
 ارتش افغانستان کمک می کند

چاپ 16 میلیون جلد کتاب 
درسی با حمایت دنمارک

که  است  کرده  اعالم  افغانستان  دفاع  وزارت 
پایان سال جاری میالدی ۲۰ فروند  تا  امریکا 
افغانستان  ارتش  اختیار  در  جنگی  هواپیمای 

قرار می دهد.
دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
به بی بی سی گفت که این هواپیماها می توانند 
تا حدودی نیاز حمایت هوایی نیروهای زمینی 

ارتش افغانستان را مرفوع سازد.
به گفته او این هواپیماها قادر به حمل بمب های 
سبک بوده و امکان نصب توپ و ماشیندار نیز 

در این نوع هواپیماها وجود دارد.
او گفت که این هواپیماها از نوع A۲۹ است 
مشغول  امریکا  در  افغان  خلبانان  اکنون  که 

یادگیری کار با این هواپیماها هستند.
تجهیزات  فاقد  افغانستان  ملی  ارتش  اکنون 
نظامی  راهدارهای  بیشتر  است.  هوایی  کافی 
در این کشور از کار افتاده و تخریب شده اند 

و عالوه بر آن جنگنده های این کشور نیز در 
دوران سه دهه جنگ داخلی نابود شدند.

قرار است که نیروهای هوایی افغانستان دوباره 
امریکا  با حمایت  اکنون  و  ایستاد شود  پا  سر 
هواپیما  فروند   ۲6 صاحب  کشور  این  ناتو  و 
C۲۰۸ شده و دو فروند هواپیمای حمل و نقل 

C۱۳۰ دارد.
محدود  نیز  کشور  این  جنگی  هواپیماهای 
نیروهای  اکنون  وزیری  دولت  گفته  به  است. 
 ،۱۷ می  هلیکوپتر  فروند   6۰ صاحب  ارتش 
 ۵۳۰ بی  ام  فروند   ۱۱ و   ۳۵ می  فروند  یازده 

دارد.
نیروهای ناتو نیز اکنون ۹۴ فروند انواع هواپیما 
-MD ، ۲۰۸-C در افغانستان دارد که شامل
۵۳۰، می ۱۷، می۳۵ و C-۱۳۰ هستند که از 
تغییر  آنها  شمار  در  تاکنون  گذشته  سال  یک 

نیامده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات دولت افغانستان 
حفاظت  منظور  به  را  الزم  تدابیر  تمامی  کرد  درخواست 
از روزنامه نگاران و رسانه های خبری کشور اتخاذ نمایند.

براساس خبرنامۀ سایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان 
افزایش  اظهار داشت:  بیانیه یی  بین المللی طی  غیرانتفاعی 
حمالت طالبان و داعش که به طور مدارم جان خبرنگاران 

به  منجر  می کند،  تهدید  را  کشور  این  روزنامه نگاران  و 
وجود آمده حفره های اطالعاتی در برخی والیت های این 

کشور شده است.
این سازمان افزود: طالبان و برخی اعضای داعش، عملیات 
تروریستی جدیدی را در چندین والیت شمال و شرقی 
از جمله بدخشان، ننگرهار، بغالن و نورستان را راه اندازی 
کردند که منجر شده آزادی اطالعات در این والیت ها از 
بین برود و زمینه برای ایجاد حفره های اطالعاتی در این 

کشور به وجود آید.
رسانه های  است:  آمده  همچنین  سایت  این  گزارش  در 
قرار  تروریستی  حمالت  هدف  مورد  همواره  خبری 
منطقه  در  نوین«  »دنیای  رادیو  مثال  برای  گرفته اند؛ 
»چاریکار « والیت »پروان«، دفتر منطقه یی آژانس خبری 
پژواک و همچنین خبرگزاری صدای آمریکا در جالل آباد 

مورد هدف حمالت تروریستی قرار گرفتند.
برخی  در  حمالت  که  این  به  اشاره  با  گزارش  این 
به  ننگرهار  و  بدخشان  ویژه  به  افغانستان  والیت های 
قدری شدید بوده که خبرنگاران مجبور به توقف کار خود 
شده اند، می افزاید: این والیت ها به همراه والیت هایی مانند 
به عنوان والیت هایی شناخته می شوند  هلمند و خوست 

که همواره خبرنگاران از حمالت طالبان وحشت دارند.
از  یکی  از  نقل  به  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
روزنامه نگاران والیت جالل آباد که نخواست نامش فاش 
از خشونت آمیزترین  یکی  ننگرهار همواره  نوشت:  شود، 
والیت ها بوده اما اوضاع امنیتی آن طی چند ماه اخیر رو 

به وخامت رفته است.
وی افزود: شبه نظامیان تقریبًا هر روز حمالتی را راه اندازی 

می کنند اما ما قادر به پوشش تمامی این حمالت نیستیم.
این روزنامه نگار والیت جالل آباد تاکید کرد: به رغم تعهد 
نیروهای امنیتی به تامین امنیت زنده گی ما، نمی خواهیم که 
زنده گی خود را در معرض خطر قرار دهیم به همین دلیل 

گاهی اوقات قادر به ایفای وظیفه خود نیستیم.
ایستگاه  هشت  حاضر  حال  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
رادیویی، سه ایستگاه رادیویی و چهار روزنامه در والیت 
 6۰ مجموع  از  گفت:  هستند،  فعالیت  مشغول  جالل آباد 
خبرنگار این رسانه های خبری ۲۰ تن زن هستند که کار 

کردن برای آن ها به مراتب سخت تر است.
 Reporters Without( مرز  بدون  گزارشگران 
هدف  با  بین المللی  غیرانتفاعی  سازمان  یک   )Borders
و  خبرنگاران  از  حمایت  و  مطبوعات  آزادی  از  دفاع 
روزنامه نگاران است که مقر آن در کشور فرانسه قرار دارد.

میلیون جلد  برای چاپ ۱6  دالر  میلیون  از ۵  بیش  به  ارزش  قراردادی 
کتاب درسی میان وزارت آموزش و پرورش کشور و دنمارک به امضا 

رسید.
هنگام  سه شنبه  روز  پرورش  و  آموزش  وزیر  بلخی،  حنیف  اسداهلل 
افغانستان گفت  با اوف والفیکل، سفیر دنمارک در  امضای این قرارداد 
شرکت  یک  و  هندی  شرکت  دو  به  کتاب ها  این  چاپ  مسوولیت  که 
ویتنامی در بیرون کشور سپرده شده است. آقای بلخی افزود که چاپ 

این کتاب ها، ۴ ماه زمان می برد.
این کتاب ها برای دوره های ابتدایی، متوسطه و ثانوی مکتب های کشور 
چاپ می شوند و دنمارک ۵ میلیون و ۵۳۷ هزار دالر هزینۀ چاپ آن  را 

می پردازد.
دنمارک پیش از این هم در توسعۀ آموزش با افغانستان همکاری کرده 
بود و سفیر دنمارک در کابل می گوید که کشورش به حمایت آموزش 

افغانستان متعهد است.
اولویت های  از  پرورش  و  آموزش  به  کمک  که  افزود  والفیکل  آقای 

دنمارک در افغانستان است.
یک ماه پیش هم وزارت آموزش و پرورش قرارداد چاپ ۲.۱ میلیون جلد 
کتاب درسی را با شماری از چاپ خانه های داخلی به امضا رساند و قرار 
است در آیندۀ نزدیک این کتاب ها در دست رس دانش آموزان مکتب ها 

قرار گیرد.
با این همه، وزیر آموزش و پرورش می گوید که تعداد این کتاب ها برای 
دانش آموزان کافی نیست و ۳ میلیون جلد کتاب دیگر نیز هم اکنون در 

هند زیر چاپ است.
مالی  تأمین کننده گان  که  این وزارت می گویند  دیگر مسووالن  از سوی 
خارجی، ۲۵ میلیون دالر دیگر را هم تا ماه سپتمبر برای چاپ کتاب های 

درسی به وزارت آموزش و پرورش تعهد کرده اند.

                                                                                                                            ناجیه نوری
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بخش چهاردهـم علی رضا تاجریان

عبدالحفیظ منصور
فرار قوای رژیم تره کی

پیشرفت سریع مجاهدین در تصرف دو عالقه داری پنجشیر، نفرِت شدید 
اهالی منطقه علیه رژیم تره کی و تبلیغات گسترده در باب سالح و قوت 
بدنی مجاهدین، نیروی مستقر در مرکز پنجشیر )رخه( را برآن داشت که 
فرار کنند. همان بود که با سراسیمه گی تمام، پنجشیر را ترک گفتند و به 
قدری دست پاچه بودند که نتوانستند افراد مسلح کمونیسِت قواِی ماحوِل 
خویش را با خود ببرند؛ بلکه ده ها تن از اعضای »سازمان جوانان خلق« با 
سالح های شان به اسارت مجاهدین درآمدند. سرانجام بعد از ده روز جنگ، 

درۀ پنجشیر کاماًل آزاد گردید.
انجامید،  طول  به  جبهه یی  شکل  به  پنجشیر  دهانۀ  در  طرفین  میان  جنگ 
که طی آن قوای رژیم از توپخانۀ سنگین و قوای هوایی استفاده می برد و 
مجاهدین از سالح های غنیمتی و بیشتر از تفنگ های شکاری کار می گرفتند. 
جالب این است که گاهی بمب های خودساخته را ذریعۀ فالخن به مسافت 

دور باالی دشمن پرتاب می کردند که مایۀ حیرت شان می گشت.
در داخل پنجشیر »پهلوان احمدجان« که یک شخص معروف بود، به ِسمت 
حاکم پنجشیر منصوب گردید و تعقیب و تحقیِق افراد وابسته به حزب خلق 
جریان یافت که در اثر آن، ۷۰ میل اسلحه از نزد اعضای »سازمان جوانان 

خلق« به دست آمد.
»پل  به  موسوم  سالنگ جنوبی  بزرگ  پُل  داده شد،  ساحۀ جنگ گسترش 
کفترخانه« به وسیلۀ مجاهدین تخریب گردید و به مدت ۹ روز راه سالنگ 

به روی ترافیک بسته شد.
نیز  آن جا  از  که  نمودند  آزاد  مجاهدین  را  »بولغین«  عالقه داری  هم چنان 

مقادیری اسلحه و مهمات به دست آمد.
طی  که  یافت  ادامه  پنجشیر  دهانۀ  در  به شدت  روز  مدت چهل  به  جنگ 
آن ۳۵ مجاهد شهید و از قوای رژیم در مجموع پنج صد تن اسیر یا کشته 
شدند. در زمرۀ مجروحین، احمدشاه مسعود نیز شامل بود که از ناحیۀ پای 

جراحت خفیفی برداشته بود که به زودی بهبود یافت.

تغییر تاکتیک
به  تره کی  رژیم  قوای  پنجشیر،  دهانۀ  در  خورد  و  زد  روز  چهل  از  بعد 

پیشروی پرداختند و تا »دشت ریوت« پیش رفتند.
مردم برای ُکند ساختِن پیشروی قوای زرهی رژیم، به تخریب سرک ها به 
وسیلۀ بیل و کلنگ پرداختند که باعث توقف های کوتاه قوای رژیم گردید؛ 
با وجود آن احمدشاه مسعود که از ناحیۀ پای جراحت برداشته بود، چیزی 
نمانده بود که دستگیر گردد، ولی خداوند کارساز، وی را در میان بته های 
جواری که در کنار سرک قرار داشت، از چشم قوای رژیم مخفی ساخت.

پیشروی قوای رژیم تره کی، سرآغاز فصل جدیدی در جهاد پنجشیر گردید 
از یک دوره  از جوانان رشید پنجشیر پس  با ۳۰ تن  این که مسعود  و آن 

آموزش نظامی، »جنگ چریکی« را آغاز نمودند که یک تحول مثبت بود.
جنگ سر از خزان ۱۳۵۸ به طور برنامه ریزی شده و منظم در پنجشیر آغاز 
سرایت  نیز  پنجشیر  پیراموِن  جبهات  به  آن  نیِک  اثرات  رفته رفته  که  شد، 
نمود. افراد متنفذ محلی که در قیام نخست در پیشاپیِش مردم قرار داشتند، 
جای خود را به جوانان شجاع و مخلص دادند و مجاهدین طی یک دورۀ 
و  شد  معین  قرارگاه ها  مجاهدین  برای  دیدند،  نظامی  آموزش  کوتاه مدت 
پراکنده  حالت  باالخره  و  یافت  توسعه  دره  سراسر  در  قرارگاه سازی  کارِ 
و همه گانِی جنگ به نظم و ترتیب مبدل گردید و یک صنف مشخص از 

جهادگران به وجود آمد.

کـارنامـۀ
مســعود

بخش نخست
مفهوم فقر 

به  را  فقر  فرهنگ ها  از  بسیاری  در 
ضروریات  تکافوی  »عدم  معنای 
چنین  کرده اند.  تعریف  زنده گی« 
جامع  و  دقیق  کلی،  طور  به  تعریفی 
هر  زنده گِی  ضروریات  زیرا  نیست؛ 
و  ابعاد  مکان  و  زمان  طول  در  جامعه 
جامعه یی  از  و  دارد  گوناگونی  اشکال 
از  می شود.  دگرگون  دیگر  جامعۀ  به 
برای  تعریف علمی  تعیین یک  این رو، 
»فقر« که برای هر زمان و مکان صادق 
مسلم  آن چه  ولی  نیست.  ممکن  باشد، 
تعیین کننده  عامل  زاییدۀ دو  فقر  است، 
بدین  است.  مالکیت  و  کمبود  چون 
معنی که در بسیاری از جوامع همه چیز 
به قدر وفور وجود ندارد و تقاضا بیش 
که  هرچه  نتیجه  در  است،  عرضه  از 
برای زنده گی ضروری و کمیاب است، 
ارزش اقتصادی پیدا می کند و به محض 
این که ارزشمند می شود، در بسیاری از 
تصاحب  را  آن  قلیلی  عدۀ  کشورها 
محروم  آن  از  کثیری  عدۀ  و  می کنند 
می گردند. به دنبال این امر، کسانی که 
امکان دستیابی به چیزی نادر را ندارند، 

نسبت بدان احساس »فقر« می کنند. 
تعیین خط فقر 

هرچند از دیدگاه جامعه شناسی تعریف 
از  خالی  آن  حدود  تعیین  و  فقر  دقیق 
اشکال نیست، ولی پژوهشگران ضوابط 
و معیارهای ویژه یی چون درآمد سرانه، 
مساحت  کالری،  روزانۀ  مصرف  میزان 
مواد  سرانۀ  مصرف  مسکن،  سرانۀ 

غذایی و پوشاک، میزان برخورداری از 
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
و حتا سرگرمی و تفریح را تعیین کرده 
مشخص  را  فقر  خط  آن،  اساس  بر  و 

می کنند. 
انواع فقر 

فقر را می توان از دیدگاه حد گسترش 
فردی  و  گروهی  جمعی،  فقر  به  آن، 
که  مناطقی  در  مثاًل  کرد؛  تقسیم بندی 
»ضروریات  مصرف کننده گان  تعداد 
می باشد،  آن  عرضۀ  از  بیش  زنده گی« 

فقر جمعی پدید می آید. 
نام  دوره یی«  »فقر  فقر،  از  دیگری  نوع 
نتیجۀ  در  معموالً  فقر  گونه  این  دارد؛ 
در  زنده گی  امکانات  موقتی  کاهش 
اقتصاد،  زمینۀ  در  خشک سالی  پیرو 
اقتصاد  در  تجارت  قطع  کشاورزی، 
اقتصاد  یا بیش تولیدی در  بازرگانی و 
فقر  برابر  در  می شود.  پدیدار  صنعتی 
دوره یی که جنبۀ جمعی داشته و گذرا 
می باشد، »فقر فردی« قرار دارد که ناشی 
می باشد.  فرد  جامعه یی  موقعیت  از 
افراد  اختیار  و  اراده  از  فقر  نوع  این 
پیرمردان  جوامع  اکثر  در  است.  بیرون 
ندارند،  کار  قدرت  که  پیرزنانی  و 
بیوه زنانی که نان آور خویش را از دست 
داده اند، یتیمانی که بی سرپرست شده اند 

و... دچار فقر فردی هستند. 
که  دارد  وجود  فقر  از  دیگری  نوع 
دینی  گرایش های  تاثیر  تحت  مستقیمًا 
که  می آید  پدید  فرد  خواست  به  بنا  و 
مثاًل  نامید؛  آرمانی«  »فقر  را  آن  باید 
مسیحیت  و  بودایی  چون  ادیانی  در 

جایگاه ارجمندی به فقر اختصاص داده 
می شده و آن را نوعی تقوا می پنداشتند 
و برای پیروان خویش فقر را از صفات 

»جمیله« می شمردند. 
و  است  فقر  دیگر  نوع  فرهنگی«  »فقر 
در سطح ُخرد، فقر فرهنگی عبارت از 
قرار گرفتن در معرض انواع آسیب های 
فرد  که  می باشد  فرهنگی  و  اجتماعی 
دچار  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به 
یا  والدین  بی سوادی  مثل  است.  آن 

بی سرپرستی و... 
رابطۀ فقر فرهنگی با قانون گریزی 

بی سوادی و کم سوادی، ناآگاهی و جهل 
به قانون، تعدد و تنوع ُخرده فرهنگ ها و 
و  امکانات  از  نابرابر  استفادۀ  و  توزیع 
خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح 
روزافزون  گسترش  و  ملی  و  محلی 
ارتباطات فراملی، به پیدایش و تشدید 
تفاوت ها و تعارضات عقیدتی، ارزشی 
گروه های  و  افراد  بین  در  هنجاری  و 
چنین  در  می گردد.  منجر  اجتماعی 
شرایطی افراد و گروه های اجتماعی اگر 
از نظر خانواده گی نیز دچار نابه سامانی 
باشند، بر سر تشخیص اهداف و راه های 
نیل به اهداف دچار سرگردانی می شوند 
و از نظر اخالق نظری و اخالق عملی 
دچار تعارض می گردند و بر هنجارها و 
قواعد عمل نمی کنند و انگیزه مشارکت 
را  عمومی  خیر  و  عام المنفعه  امور  در 
در جهت  افراد  این  می دهند.  از دست 
نیل به اهداف فردی با صرف هزینه های 
ادامه  خود  خودخواهِی  به  عمومی 

می دهند و از جامعه انتقام می گیرند. 
بین  ارتباط  و  فرصت  ساختاری  نظریۀ 

فقر و قانون گریزی 
ساختاری  نظریه  در  مرتن«  »رابرت 
با  فقر  ارتباط  مورد  در  فرصت 
استدالل  این گونه  قانون گریزی، 
زیادی  تأکید  که  جامعه یی  که  می کند 
دارایی  میزان  و  دارد  مادی  موفقیت  بر 
می شناسد،  افراد  موفقیت  معیار  را 
و  فرهنگی  عنوان یک هدف  به  ثروت 
اجتماعی شناخته می شود و غالب مردم 
عماًل می پذیرند که موفقیت، قاطعانه با 
معیار ثروت و مادیات سنجیده می شود. 
جامعه  در  کوچکی  قشر  که  آن جا  از 
و  امکانات  به  گسترده یی  دسترسی 
اهداف مالی دارند، ولی قشر وسیع تری 
دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا 
مردم  گروه  برای  بنابراین  می یابند. 
هم  بر  اجتماعی  هدف  و  ابزار  )فقرا( 
را  هدف  گروه  این  نیستند.  منطبق 
مطلوب می داند، ولی امکان دسترسی به 
آن را ندارد. از نظر مرتن در این شرایط، 
سعی  مختلف  روش های  به  فقیر  مردم 
بر انطباق اجتماعی می نمایند. سعی این 
با  انطباق  شیوه های  گزینش  در  افراد 
هدف اجتماعی ممکن است به طیفی از 
رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن 
مورد  که  خود  برای  جدید  امکانات 
به  یا روی آوری  و  نیست  قبول جامعه 
رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد 

و ثروت باشد. 

فقر و انحرافاِت 
اجتماعی چه 
رابطه یی با هم 

دارند؟
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مهران موّحد 
	

این	روزها	جهان	اسالم،	حال	و	روزِ	خوشی	ندارد.	سرتاسر	جهان	اسالم	
را	خشونت	و	جنگ	و	خون	ریزی	فرا	گرفته		است.	جالب	آن	که	بیشترینۀ	
با	 مسلمانان	اندـ	 خود	 انسانی،	 توجیه	ناپذیر	 این	خشونت	های	 قربانیاِن	
از	 دفاع	 می	زنند	مدعی	 این	خشونت	ها	 به	 آن	که	گروه	هایی	که	دست	

کیان	و	ارزش	های	اسالمی	هستند.
	یکی	از	این	گروه	های	تندرو	که	در	بسیاری	از	موارد،	در	جنایت	آفرینی	و	
خشونت	طلبی،	توانسته	گوی	سبقت	را	از	دیگر	گروه	های	خشونت	طلب	
در	گسترۀ	جهان	اسالم	برباید،	گروه	»داعش«		است.	در	ظهور	و	گسترش	
داعش،	عوامل	گونه	گوِن	سیاسی	و	اقتصادی	و	فرهنگی	و	دینی	نقش	
دارند	و	ما	اگر	بخواهیم	تحلیلی	همه	جانبه	و	کل	گرایانه	در	مورد	این	
بگیریم	و	 نظر	 پهلوهای	قضیه	را	در	 باشیم،	می	باید	همۀ	 پدیده	داشته	
نباید	با	اتخاذ	روی	کردهای	تقلیل	گرایانه،	چهرۀ	حقیقت	را	مسخ	کنیم.	با	
این	همه،	قابل	انکار	نیست	که	در	پیدایش	داعش	و	داعش	ها	در	اطراف	

و	اکناِف	جهان	اسالم،	عوامل	دینی	و	مذهبی	نیز	نقش	داشته	اند.	
رفتارهای	وحشیانه	یی	که	داعش	از	خود	در	یک	سال	اخیر	بروز	داده،	از	
قبیل	کشتارهای	بی	رحمانۀ	دسته	جمعی	و	برده	گیری	و	زنده	زنده	سوزاندِن	
آدم	ها	و	تحمیل	شکنجه	های	هولناک	بر	مخالفان،	به	راستی	برای	بیشترینۀ	
در	 موضع	گیری	ها	 کنون	 تا	 البته	 است.	 بوده		 غافل	گیرکننده	 مسلمانان،	
میان	مسلمانان	نسبت	به	آن	چه	داعش	انجام	می	دهد،	متفاوت	بوده		است.	
بیشترینۀ	مسلمانان،	این	رفتارها	را	برنتافته	اند	و	آن	را	تقبیح	کرده	اند	و	
به	 مربوط	 را	 داعش	 رفتارهای	 تا	 بسته	اند	 کار	 به	 را	 تالش	خود	 همۀ	
اسالم	ندانند	و	خویشتن	را	از	کارهایی	که	داعش	مرتکب	می	شود	مبرا	
نشان	دهند.	حال	آن	که	شماری	از	مسلمانان،	گم	شدۀ	خود	را	در	داعش	
یافته	اند	و	این	گروه	را	ستوده	اند	که	توانسته	شریعت	اسالمی	را	بر	طبق	
اصول	خود،	بدون	رودربایستی،	در	معرض	اجرا	بگذارد	و	از	سرزنش	

سرزنش	کننده	گان،	هراسی	به	دل	راه	ندهد.	
مسلمًا	ظهور	گروه	های	افراط	گرای	دینی	در	گوشه	و	کنار	جهان	اسالم	
در	سالیان	پسین،	لطمه	یی	نیرومند	بر	وجهۀ	اسالم	وارد	کرده	و	مسلمانان	
را	بیشتر	از	پیش	در	معرض	انواع	و	اقسامِ	اتهام	قرار	داده	و	آنان	را	در	
کرده		 معرفی	 جنایت	کار	 و	 تمدن	ستیز	 و	 وحشی	 مردمی	 جهانیان،	 نزد	
است.	اما	در	این	میان،	ظهور	این	گونه	گروه	ها	فایده	یی	هم	داشته		است،	
چرا	که	مسلمانان	را	بیشتر	از	پیش،	به	تجدید	نظر	در	برداشت	های	شان	
از	دین	واداشته	و	اندیشمنداِن	آن	ها	را	ناگزیر	ساخته	که	»اسالمِ	بازمانده	
به	 نسبت	 و	 دهند	 قرار	 مجدد	 بررسی	 و	 بازنگری	 مورد	 را	 نیاکان«	 از	

آن	چه	از	گذشته	گان	به	آن	ها	رسیده،	به	گونۀ	نقادانه	برخورد	کنند.	
داعش	و	داعش	مسلکان،	برای	توجیه	کارهای	خود	از	کتاب	های	معتبر	
و	موثق	فقه	اسالمی	یاری	می	طلبند	و	از	همان	منابعی	استفاده	می	کنند	
که	مراکز	مهم	اسالمی	در	جهان،	همانند	دانشگاه	های	االزهر	و	قم،	از	
آن	ها	استفاده	می	کنند.	اکنون	این	پرسش	مطرح	می	شود	که:	آیا	مشکل	

در	اسالم		است	یا	در	مسلمانان؟	
	اگر	این	گفته،	راست	باشد	که	»اسالم	به	ذات	خود	ندارد	عیبی،	هر	
عیب	که	هست	در	مسلمانی	ماست«،	پس	معلوم	می	شود	که	آیین	اسالم،	
آیینی	ست	تیوریک	که	تنها	در	اوراق	کتاب	ها	مجال	خودنمایی	می	یابد	
و	هیچ	گاه	جنبۀ	اجرایی	پیدا	نمی	کند.	و	اگر	واقعیّت	زنده	گی	مسلمانان	
در	عصر	حاضر،	نمایان	کنندۀ	گوهر	و	ذات	اسالم		است،	در	آن	صورت،	
اگر	به	فرض	آن	که	داعش	و	طالبان	و	بوکوحرام	و...	نابود	هم	شوند،	
بوکوحرام	ها	و	طالبان	های	دیگری	ظهور	می	کنند	و	هرگز	 داعش	ها	و	
جهان	اسالم،	از	شر	شرارت	پیشه	گی	افراط	گرایی	دینی	در	امان	نخواهد	
آیین	 بگذارند	و	 فرو	 را	 اجماعًا	اسالم	 این	که	همۀ	مسلمانان	 بود	مگر	

دیگری	برگزینند!	
در	اواخر	سدۀ	نوزدهم	و	اوایل	سدۀ	بیستم،	صداهایی	از	گوشه	و	کنار	
جهان	اسالم	به	هدف	بازسازی	و	نو	سازی	اندیشۀ	اسالمی	و	نقد	میراث	
بلند	شد	و	کسانی	همانند	سیّد	جمال	الدین	افغانی	و	 فکری	مسلمانان	
محمد	عبده،	کوشیدند	جنبشی	به	منظور	نقد	و	ارزیابی	میراث	فکری	
جریان،	 این	 کنند.	 ایجاد	 استعمار	گران	 با	 مقابله	 پهلوی	 در	 مسلمانان	

اما	 پا	کند.	 برای	خود	دست	و	 میان	مسلمانان	 توانست	هوادارانی	در	
مشکل	این	جریان	این	بود	که	مصلحت	ندید	یا	جسارت	این	را	نداشت	
فراتر	 پا	 بودند،	 کرده	 ترسیم	 اسالم	 سنتی	 مفسران	 که	 دایره	یی	 از	 که	
بگذارد	و	نسبت	به	گذشتۀ	مسلمانان،	به	گونۀ	رادیکال	تر	برخورد	کند.	
اسالم،	 رویدادهای	صدر	 به	 نسبت	 نتوانست	 جریان	 این	 نمونه،	 برای	
تحلیلی	منتقدانه	ارایه	کند	و	لباس	قداست	را	از	تن	اشخاصی	که	در	
زمان	پیامبر	اسالم	یا	پس	از	وفات	او،	نقش	آفرینی	یا	نظریه	پردازی	کرده	
از	زندان	 نتوانست	خود	را	 بیاورد.	همچنان،	این	جریان	 بیرون	 بودند،	
بنیادهای	 به	 نسبت	 بازنگری	یی	 هیچ	 بدون	 و	 بخشد	 رهایی	 سنتی	 فقه	
بود،	حرکت	 تاریخ	اسالم	شکل	گرفته	 فقهی	که	در	سده	های	نخست	
بنیادها	از	 به	این	نکته	توجه	کند	که	این	اصول	و	 کرد	بدون	این	که	
خالل	چارچوب	های	معرفتی	ویژه	یی	که	برخاسته	از	اوضاع	و	احوال	
و	 قداست	 و	 شده		است	 ساخته	 بوده،	 اسالم	 تاریخ	 نخست	 سده	های	
معصومیّت	ندارند.	عالوه	بر	آن،	این	جریان	نتوانست	»دولت	اسالمی«	
را	به	نهادهای	کارآ	و	باکفایت	تبدیل	کند،	بلکه	به	همان	الگوهایی	اکتفا	
کرد	که	در	تاریخ	اسالم،	ظهور	کرده	بود	و	نظام	اسالمی	را	به	افراد	و	

شخصیت	های	تاریخی،	تقلیل	بخشید.	
به	 را	 عرصه	 به	تدریج	 عقل	گرا	 جریان	های	 که	 شد	 باعث	 این	ها	 همۀ	
گروه	های	نص	گرا	خالی	کنند	و	این	اتفاق	هایی	که	فعاًل	در	حال	روی	
رنج	 سیاسی	یی	 فقه	 نبود	 از	 اکنون	 مسلمانان،	 دهد.	 رخ	 دادن		است،	
نه	 کند.	 تنظیم	 و	 تبیین	 را	 دولت	 ساختار	 شفاف	 گونۀ	 به	 که	 می	برند	
نهادهای	قانون	گذاری	مستقلی	داریم	و	نه	نهادهای	قضایی	یی	که	فارغ	
از	فشار	قوۀ	اجرایی	عمل	کنند.	اکنون،	ما	میان	دو	سنگ	آسیاب،	آرد	
می	شویم؛	یا	سلطۀ	استبداد	را	بپذیریم	و	یا	این	که	گردن	گزارِ	حرکت	هایی	
شویم	که	به	صورت	ناشیانه	می	خواهند	ما	را	سده	ها	به	عقب	برگردانند.		
از	 دارد.	 ما	 تاریخ	 در	 عمیق	 ریشه	یی	 سیاسی،	 استبداد	 که	 گفتنی	ست	
همان	روزهایی	که	خالفت	اموی،	روی	کار	آمد،	آهسته	آهسته	درخت	
به	 این	که	 تا	 به	رشد	و	گسترش	شروع	کرد	 استبداد	در	جهان	اسالم،	
وضعیتی	رسید	که	حاال	در	آن	قرار	دارد.	اموی	ها	خواستند	استبداد	را	
از	طریق	ترویج	اندیشۀ	»قضا	و	قدر«	توجیه	کنند	و	مشروعیت	ببخشند،	
گویی	بر	اریکۀ	قدرت	تکیه	زدِن	زمام	داراِن	ناباب	و	ناشایسته،	تقدیری	
الهی	ست	و	ما	جز	تسلیم	و	رضا	چاره	یی	نداریم.	این	بود	که	فقیهان	ما	– 
یا	از	ترس	حاکمان	و	یا	از	ترس	این	که	مبادا	با	قضا	و	قدر	الهی	مقابله	
کنند	-	جسارت	سخن	زدن	در	باب	سیاست	و	سیاست	ورزی	را	از	کف	
دادند	و	نتوانستند	هیچ	نظریه	یی	در	باب	آزادی	های	عمومی،	کشف	و	
اختراع	کنند	و	خود	و	دیگران	را	سرگرم	جزییاِت	نماز	و	روزه	و	زکات	
ساختند.	این	امر،	باعث	شد	که	اسالم	در	بخشی	از	فقه	-	نه	در	همۀ	فقه	
-	خالصه	شود	و	اخالق	که	گوهر	اسالم		است،	از	دنیای	ما	غایب	شود	
جامعه	های	 در	 بی	رحمانه	یی	 به	صورت	 فقیهانه	 و	خشونِت	 تصّلب	 و	
به	صورت	 خداوند	 چهرۀ	 فضایی،	 چنین	 در	 کند.	 خودنمایی	 اسالمی	
زمام	داری	مستبّد	و	خشن	ترسیم	شد	که	مترصد	است	بنده	گانش	را	با	
کم	ترین	خطا	و	اشتباهی	که	از	آن	ها	سر	بزند،	به	خشن	ترین	صورت	

در	 چه	 آن	ها	 از	 و	 کند	 همین	جهان	و	چه	در	جهان	دیگر	مجازات	
انتقام	بگیرد.	

ما	اکنون	وقتی	این	آیۀ	قرآنی	را	می	خوانیم	که	»وما	ارسلناک	اال	رحمۀ	
للعالمین«)سورۀ	انبیاء،	آیۀ	107(	به	صورت	فوری	این	پرسش	در	ذهن	

ما	پیدا	می	شود	که	رحمت	برای	جهانیان	بودِن	رسالت	حضرت	محمد	
)ص(	در	کجاست؟	آیا	سنگ	سار	کردن	زنان	یا	اعدام	کردن	افراد	مرتد	
مخالفان،	 زنان	 آوردن	 در	 کنیزی	 به	 یا	 اسیران	 سوزاندن	 زنده	زنده	 یا	

نمونه	هایی	از	رحمت	برای	جهانیان	بودِن	اسالم		است؟	
دریغ	مندانه	منبع	همۀ	این	کارها	نصوصی		است	که	پس	از	دو	سده	از	
وفات	پیامبر	اسالم	نوشته	شده	و	به	خورد	مردم	داده	شده		است.	این	
در	حالی	ست	که	حضرت	رسول،	تدوین	و	نوشتن	احادیث	و	اقوالش	
که	 مسایلی	ست	 همه	 بیان	کنندۀ	 قرآن	 که	 چرا	 بود،	 ساخته	 ممنوع	 را	
نیاز	دارند	و	حاجت	 مسلمانان	در	زمینۀ	هدایت	معنوی	خود	به	آن	ها	

چندانی	به	گردآوری	احادیث	نیست.	
ولی	مردم	پس	از	وفات	ایشان،	دستور	ایشان	را	عملی	نکردند،	بلکه	
اسالم	 پیامبر	 افعال	 و	 اقوال	 روایِت	 و	 نقل	 سرگرم	 پرشماری	 آدم	های	
اساسی	 هیچ	 که	 دادند	 نسبت	 آن	حضرت	 به	 را	 چیزهایی	 و	 شدند	
نداشت	و	باعث	شد	که	چهرۀ	پیامبر	اسالم	در	نزد	جهانیان،	مخدوش	
قرار	 کارها	 همۀ	 برای	 مرجعی	 حدیث	ها	 این	 کند.	 جلوه	 دل	آزار	 و	
و	 تنظیم	 آن	ها	 پایۀ	 بر	 را	 خود	 زنده	گی	 می	باید	 مسلمانان	 که	 گرفت	
استوار	می	کردند.	حال	آن	که	حتّا	اگر	این	روایت	ها	واقعًا	به	صحت	هم	
می	رسید،	این	نکته	را	نمی	باید	از	ذهن	ما	دور	نگه	می	داشت	که	حضرت	
پیامبر	گرامی	اسالم،	سه	مقام	و	رتبه	دارد	و	تفکیک	این	سه	مقام	برای	
فهم	درست	اسالم،	خیلی	مهم	و	ارزش	مند	است.	حضرت	رسول	)ص(	
گاهی	سخنی	را	می	زند	یا	عملی	را	انجام	می	دهد	به	عنوان	آدمی	همانند	
دیگر	آدم	ها؛	مثاًل	می	خورد	و	می	نوشد	و	لباس	بر	تن	می	کند.	گاهی	هم	
کاری	را	می	کند	یا	حرفی	را	بر	زبان	می	آورد	در	مقامی	که	عهده	دار	
شؤون	سیاسی	امت	اسالمی		است.	پیامبر	گرامی	اسالم،	هر	کاری	را	که	
در	چنین	مقامی	انجام	داده	یا	هر	سخنی	را	که	بر	زبان	آورده،	با	توجه	به	
اقتضائات	زمان	و	مکان	بوده	و	چه	بسا	در	عصر	و	زماِن	ما	قابل	تطبیق	
نباشد.	زمانی	هم	ایشان	در	مقامی	قرار	دارد	که	از	سوی	خداوند	منّان،	
پیامِ	وحی	را	به	ما	انسان	ها	می	رساند.	ما	در	حالت	سومی	فقط	مجبوریم	

مو	به	مو	دستورهای	پیامبر	را	در	معرض	اجرا	بگذاریم.	
قرآن،	کتاب	مقدس	مسلمانان		است.	مسلمانان،	باور	به	این	دارند	که	این	
کتاب،	شایستۀ	هر	زمان	و	مکان		است.	روی	این	حساب،	بر	مسلمانان	
الزم		است	که	هر	آن	چه	را	در	این	کتاب	آمده،	پیروی	کنند	و	این	کتاب		
مطالعه	 می	زیند،	 بیست	ویکم	 سدۀ	 در	 که	 آدمی	زاده	گانی	 عنوان	 به	 را	
کنند	نه	به	حیث	انسان	هایی	که	در	صدر	اسالم	زنده	گی	می	کنند.	باید	
چارچوب	های	معرفتِی	امروزین	را	در	هنگام	خوانش	قرآن،	مد	نظر	قرار	
که	 آن	طور	 نه	 بفهمیم،	 فرستاده	 که	خداوند	 آن	گونه	 را	 اسالم	 و	 دهیم	
شمار	بسیاری	از	فقیهان	در	سده	های	گذشته	فهمیده	اند.	اکنون،	داعش	
باید	 ما	 کنند.	 اجرا	 را	 فقیهان	 برداشت	های	 آن	 می	خواهند	 داعش	ها	 و	
رحمانیِّت	اسالم	را	در	معرض	دید	دیگران	قرار	دهیم	تا	همۀ	مردمانی	
که	بر	روی	این	کرۀ	آبی	ـ	خاکی	نفس	می	کشند،	جلوه	های	مهربانی	و	
عطوفت	اسالم	را	به	چشِم	سر	مشاهده	کنند	و	اسالم	را	آیینی	که	دیگران	

را	می	ترساند،	ندانند.
	اگرچه	دست	های	پشت	پرده	یی	وجود	دارد	که	مردماِن	دنیا	را	از	اسالم	
را	 اعمالی	 به	قدر	کفایت،	 اما	خود	مسلمانان	هم	روزانه	 می	هراساند،	
مرتکب	می	شوند	که	چهرۀ	اسالم	را	در	نظر	دیگران،	زشت	و	دل	آزار	

جلوه	می	دهد.

داعش  هیوالی 
ضرورت  و 
ِی  نگر ز با

بازمانده  »اسالِم 
نیاکان« از 

ACKU
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کسانی که در حادثۀ جلریز...
که حادثۀ  مطلب  این  بر  تأکید  با  دادند.آنان  را سر 
خونین جلریز برخاسته از سهل انگاری و بی توجهی 
وزیر  برکناری  خواهان  می باشد؛  امنیتی  مقامات 
پولیس  فرمانده  و  دفاع  وزارت  سرپرست  داخله، 

میدان وردگ شدند.
ماده یی،  پنج  قطعنامۀ  صدور  با  تظاهرکننده گان 
ضمن تأکید به تعلیق وظایف کسانی که سهل انگاری 
کرده اند؛ خواهان تأمین امنیت شاهراه بامیان - کابل 

شدند.
جنگی  جنایت  جلریز  خونین  حادثۀ  قطعنامه،  در 

خوانده شده است.

بشر  حقوق  ساحه یی  کمیسیون  حال،  همین  در 
بامیان با نشر اعالمیه یی گفته است که طالبان قوانین 
جنگی و بشری را رعایت نکرده و به اجساد پولیس 

بی حرمتی نموده اند.
کمیسیون از طرف های درگیر خواسته که به قوانین 
بشری توجه جدی داشته و کرامت انسانی را حفظ 

کنند.
گفتنی است که داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 
جلریز  ولسوالی  حادثۀ  به  واکنش  در  نیز  کشور 
گفته است که بررسی های ابتدایی نشان می دهد از 
صورت  حمایتی  جنگ  میدان  در  امنیتی  نیروهای 

نگرفته است.

داکتر عبداهلل در نشست شورای وزیران تاکید کرده 
با جدیت  است که حادثه خونین ولسوالی جلریز، 
اند؛  کرده  وظیفه یی  غلفت  که  کسانی  با  و  بررسی 

برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
جمهوری  ریاست  دوم  معاونین  این،  از  پیش 
پشتیبانی  عدم  از  شدت  به  نیز  اجرایی  ریاست  و 
میدان جنگ جلریز  از سربازان در  امنیتی  نهادهای 

انتقاد کرده بودند.
نمودن کشتار  تقبیح  نیز ضمن  اعضای مجلس سنا 
پولیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردگ، از 
شدت  به  خونین  حادثۀ  این  بودن  دسیسه  احتمال 

ابراز نگرانی کرده اند.

دولت وحدت  اجرایی  رییس  که  می گوید  بلخ  والی 
ملی بیش از حد نرمش نشان داده و ادامۀ این وضعیت 

قابل تحمل نیست. 
او دیروز در نشستی که با حضور رییس اجرایی دولت 
در بلخ برگزار شده بود، گفت که داکتر عبداهلل یک فرد 

نیست، یک ملت است.
استاد عطا افزود: »رییس اجرایی بیش از حد نرمش 
نشده؛  تفویض  هنوز  صالحیت هایش  و  داده  نشان 

ادامۀ این وضعیت قابل تحمل نیست.«
رییس اجرایی جمعیت اسالمی افغانستان با انتقاد تند 
گفت که توافقنامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی 
تا اکنون عملی نشده و تعهدی به متن این توافقنامه 

وجود نداشته است. 
او به گونۀ نمونه از تشکیل نشدن کمیسیون اصالحات 
انتخاباتی یاد کرد و گفت: رییس صاحب جمهور و 
رییس اجرایي پاسخ دهند: چرا کمیسیون اصالح نظام 

انتخاباتي ایجاد نمي شود؟
ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  همچنان  بلخ  والی 
خواست که طرح ها و برنامه های آنان را برای امنیت 

شمال کشور تأیید نمایند.
اخیراً عطا محمد نور و جنرال دوستم توافق کردند که 
به گونۀ مشترک برضد طالبان و گروه داعش در شمال 

کشور می جنگند. 
بلکه  باشد،  آرام  تنهایی  به  بلخ نمی خواهد  او گفت: 

می خواهد با همه والیات کشور یک جا آرام باشد.
گفت:  اجرایی  رییس  به  خطاب  سیاسی  رهبر  این 
»افسراني را در قواي مسلح تعیین کنید که جنگجو و 

نترس باشند؛ در فکر زبان و تبار شان نباشید.«
بلخ، داکتر عبداهلل عبداهلل طی  اظهارات والی  از  پس 
صحبت هایی گفت که اگر حرف نرم و تصمیم معقول 
عقب  که  بدانند  کنند؛  فکر  تسلیم شدن  نشانۀ  را  ما 

نشیني نمي کنیم.

او گفت: »حوصله می کنیم نه به خاطر ترس؛ بردباری 
می کنیم، اما نه تا آن حد که حق مردم نادیده گرفته 

شود.«
او که به شدت از وضعیت کنونی کشور ناراض است، 
گفت که حکومت ها از تصمیم گیری های غلط چند 

نفر در دور یک میز سقوط می کنند.
داکتر عبداهلل عبداهلل با اشاره به اصالحات در کمیسیون 
های انتخاباتی گفت که  از برنامۀ اصالحات انتخاباتي 

عقب نشیني نمي کنم، کارشکني نتیجه نمي دهد.
مردم از عملکرد نه ماهۀ دولت به ستوه آمده اند

داکتر عبداهلل پیش از سفر به والیت بلخ راهی کندز 
شده بود. 

متأسف  گفت،  کندز  مردم  با  دیدار  در  عبداهلل  آقای 
تشکیل حکومت  از  ماه   ۹ از گذشت  پس  که  است 

وحدت ملی، تغییری در وضعیت مردم نیامده است.
ماهۀ   ۹ کارکرد  از  مردم  که  می گوید  اجرایی  رییس 
افزود،  او  اند.  آمده  ستوه  به  ملی  وحدت  حکومت 
کارهایی را که باید حکومت برای مردم می کرد، نکرده 
است. به گفتۀ آقای عبداهلل، اگر صدای مردم به موقع 

شنیده شود، آنان از حکومت حمایت خواهند کرد.
والیت  فعلی  وضعیت  که  می گوید  اجرایی  رییس 
افزود که عوامل  او  نیست.  قبول  قابل  او  برای  کندز 

ناامنی های امروز به حکومت پیشین نیز برمی گردد.
در این دیدار، رییس اجرایی به مردم کندز گفت که 
حل مشکالت زمان بر است و باید به حکومت وحدت 

ملی فرصت رسیده گی به این مشکالت داده شود.
آقای عبداهلل می گوید که آنان نماینده گان واقعی مردم 

هستند، نه تحمیلی.
در همین حال، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
تا  شود  رسیده گی  کشور  سربازان  به  باید  که  گفت 
افغانستان  نبرد علیه »دشمنان«  انگیزۀ بیش تری در  با 

بایستند.

مردم کندز در این دیدار گفتند که آن ها هیچ چیز دیگری 
جز امنیت از حکومت وحدت ملی نمی خواهند و از 
تأمین  برای  عملی  برنامه های  که  خواستند  حکومت 

امنیت این والیت روی دست بگیرد.
رییس اجرایی به مردم کندز وعده کرد که در تأمین 
امنیت باشنده گان این والیت گام های عملی برداشته 

خواهند شد.
با  خورشیدی  جاری  سال  آغاز  از  کندز  والیت 
حمله های شدید مهاجمان طالب روبه رو بوده است. 
بر بنیاد گزارش ها، شمار زیادی از خانواده ها در نتیجۀ 

نبرد نیروهای امنیتی و گروه طالبان آواره شده اند. 
خدمت  افغانستان  رییس جمهور  تعهد  افزود:  عبداهلل 
مردم  خادم  مسوولین  اگر  و  بود  مردم  به  صادقانه 

نباشند، هیچ عنوانی شایسته آن ها نخواهد بود.
داشت:  اظهار  ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی 
وضعیت والیت کندز برای مقامات کابل و مسوولین 
و  نظامی  نیروی  کمبود  و  نیست  قبول  قابل  محلی 

امنیتی در این والیت وجود دارد.
وی تصریح کرد: اگر از تمام شش هزار نیروی نظامی 
و امنیتی موجود در والیت کندز درست استفاده شود، 
به آن ها توجه و رسیده گی به موقع صورت گیرد قطعًا 
به وظیفه خود عمل می کنند، در غیر این صورت از 

هیچ کسی گالیه یی نیست.
در ادامه داکتر عبداهلل به والی کندز دستور داد تا یک 
هیأت از شورای والیتی و نمایندگان مردم محلی که 
در نتیجه درگیری ها آسیب دیده اند، برای پیگیری امور 
و رسیدگی به خواسته هایشان ایجاد شده و با کابل در 

ارتباط باشند.
شنیدن  و  کندز  والیت  مردم  با  دیدار  از  پس  وی 
این  امنیتی  و  دفاعی  مسوولین  با  آن ها،  خواسته های 

والیت دیدار خواهد کرد.
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دو حملۀ پی هم طالبان بر ...
مورد ملیت آن ها چیزی نگفت.سخنگوی نیروهای 

ایتالف در کابل با تاکید به این که هیچ سرباز 
شان در این حمله کشته نشده است، گفت: »ما 

می توانیم تایید کنیم که حوالی ساعت یازده و نیم 
یک حمله بر نیروهای ایتالف در کابل صورت 

گرفته است. ما فعاًل در حال جمع آوری معلومات 
راجع به این حادثه هستیم.«

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت 
گزارش های ابتدایی نشان می دهد که هیچ فرد 

ملکی در این حادثه کشته نشده است.

لحظاتی بعد از این حمله، مهاجمان انتحاری بر 
یک ساختمان مربوط به ریاست امنیت ملی حمله 

بردند. مقام ها گفتند که مهاجمان سه نفر بودند. 
یکی از آنها مواد انفجاری همراه خود را منفجر 
کرده و یک محافظ را به قتل رساند. دو مهاجم 

دیگر توسط نیروهای امنیتی از پای درآمدند.
گروه طالبان با نشر پیامی در صفحه تویتر خود 
مسوولیت هر دو حمله را به عهده گرفته است.

هفته گذشته یک مهاجم طالبان کاروان نیروهای 
ناتو را در جاده میدان هوایی بین المللی کابل 

هدف قرار داد که در نتیجه آن دو فرد ملکی افغان 
کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شدند.

حدود دو هفته پیش شورشیان یک حمله را بر 
پارلمان افغانستان انجام دادند. نیروهای امنیتی 

افغانستان این حمله را عقب زدند و تنها دو فرد 
ملکی در آن کشته شدند.

اما این حوادث نشان می دهند که طالبان قادر اند 
با وجود تدابیر شدید امنیتی حتی در قلب کابل 

نیز دست به حمله بزنند.
ماموریت جنگی نیروهای ناتو به صورت رسمی 

در آخر سال ۲۰۱۴ میالدی به پایان رسید و 
حدود ۱۰ هزار سرباز باقی مانده مصروف 
آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی 

افغانستان هستند.

استاد عطا محمد نور:

عبداهلل بیش از حد نرمش نشان داده است

رهبران دولت ملی روی ...
مجلس  به  رهبر  هردو  تایید  مورد  فردی  زمانی که 
معرفی نشود، داستان همین گونه تکرار خواهد شد 

و رای اعتماد نخواهد گرفت.
براساس  را  فردی  رهبر  باید هردو  کرد،  تاکید  وی 
از  و  کنند  معرفی  مجلس  به  دوجانبه  نظر  توافق 
معرفی شده جهت گیری های  دیگر، شخص  جانب 
و  نظامی  عمیق  اطالعات  و  باشد  نداشته  منفی 

منطقه یی داشته باشد.
را  فردی  دکترغنی  مجلس،  عضو  این  باور  به 
مورد  درصد  صد  که  می کند  معرفی  پست  این  به 
تایید  مورد  درصد  چهل  اما  است،  خودش  تایید 
مورد  شخص  زمانیکه  بنابراین  نیست؛  داکترعبداهلل 
اعتماد هردو رهبر به مجلس معرفی نشود، نمی تواند 

حتا  ۳۰ درصد رای اعتماد مجلس را کسب کند.
باید به  رحمانی گفت؛ پس رییس جمهور فردی را 

پست وزارت دفاع معرفی کند که مورد تایید داکتر 
عبداهلل نیز باشد، در غیر آن همین آش و همین کاسه 

خواهد بود.
سیاسی  مسایل  آگاه  فکور  یونیس  حال،  این  با 
و  است  افراد  منافع شخصی  روی  بحث  می گوید، 
رهبران حکومت وحدت ملی یک استراتیژی واحد 

که برآن توافق نظر داشته باشند؛ ندارند.
وی تاکید کرد؛ زمانی که هردو رهبر یک استراتیژی 
باشند،  نداشته  امنیتی  و  ملی  شده  طراحی  پیش  از 
توافق  به  دفاع  وزیر  انتخاب  برای  شک  بدون 

نخواهند رسید.
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  چون  افزود،  فکور 
بیشتر از اینکه روی برنامه ها کار کنند، روی مسایل 
خواهد  مشکل  بسیار  بنابراین  می پیچند؛  شخصی 
بود تا در آینده های نزدیک افغانستان صاحب وزیر 

جنگ شود.

نامزد  معرفی  از  قبل  سیاسی،  آگاه  این  گفته  به   
وزیرجدید باید هردو رهبر به یک توافق نظر رسیده 
و شخصی را معرفی کنند که مورد تایید هردو باشد؛ 
این معضل حل  به نظر می رسد که  بعید  درغیر آن 

شود.
این آگاه سیاسی افزود، تا زمانی که هردو رهبر باهم 
توافق نظر نداشته باشند و مجلس نماینده گان شرایط 
امنیتی افغانستان را در نظر نگیرند، بدون شک این 

معضل همچنان ادامه خواهد داشت.
وزارت دفاع و ریاست ستاد ارتش افغانستان در ۹ 
ماه گذشته؛ از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی در 
ماه سپتمبر ۲۰۱۴، توسط سرپرست ها اداره می شد. 
را  ارتش کشور  رییس ستاد  پیش حکومت  ماه  دو 
دفاع  وزارت  رهبری  سرنوشت  اما  کرد  انتصاب 

همچنان نامعلوم است.

در  مجلس  در  بامیان  نماینده گان  یکماهۀ  تحصن 
اعتراض به حکم ریاست جمهوری مبنی بر انتصاب 
محمد طاهر زهیر به سمت والی این والیت، پیش 
از چاشت دیروز با درگیری و خشونت پایان یافت.
شماری از هواداران این نماینده گان که می خواستند 
با  که  آن  از  پس  شوند،  والیت  ساختمان  وارد 
بامیان  امنیه  قوماندانی  پولیس ضد آشوب  ممانعت 
مواجه شدند، با پرتاب سنگ به سوی این ساختمان، 

شیشه های چندین اتاق را شکستند.
محمد اکبری، یکی از نماینده گان معترض در پایان 
تحصن به خبرنگاران گفت که آنان بنابر درخواست 
از  دست  اما  اند،  داده  پایان  خود  تحصن  به  مردم 

مخالفت با والی جدید برنمی دارند.
در  بامیان  نماینده گان  که  کرد  تاکید  اکبری  آقای 
مجلس، اعتراضات خود را در کابل پایتخت کشور 

ادامه خواهند داد.
واکنش اداره محلی 

چهار نماینده بامیان در مجلس نماینده گان از یکماه 
به این سو، در اعتراض به تقرر طاهر زهیر به سمت 
والی این والیت، در مرکز این والیت تحصن کرده 

بودند.
بر  بنا  پیش  هفته  دو  شهیدانی  عبدالرحمن  هرچند 
را ترک  بامیان خیمه تحصن  باشندگان  درخواست 
محمد  و  بهشتی  فکوری  ایلخانی،  صفورا  کرد، 
تاکید  با  والیت  این  دیگر  نماینده  سه  اکبری، 
به  امروز  چاشت  از  پیش  تا  خود  های  برخواسته 

تحصن خود ادامه دادند.
خواست  به  دستیابی  برای  نماینده گان  این  آنکه  با 
دولت  کردند،  تالش  ممکن  راه  هر  از  شان  های 
مرکزی اما به اعتراض آنان توجهی نکرد و علیرغم 
مخالفت آنها آقای زهیر را چند روز پیش به بامیان 

فرستاد.
مقام های محلی در بامیان با آنکه از پایان تحصن 
به  را  آنان  هواداران  امروز  اقدام  اما  کرده،  استقبال 
تاسیسات  تخریب  و  تعرض  کرده،  محکوم  شدت 
دولتی و عام المنفعه را عمل غیرقانونی خوانده اند.

به  بامیان  والی  سخنگوی  احمدی،  عبدالرحمن 
حق  مدنی  اعتراضات  که  گفت  بخدی  خبرگزاری 
هر شهروند کشور است اما  این اعتراض ها نباید 

در تقابل با قانون قرار گیرد.
های  شیشه  امروز  که  کسانی  گوید،  می  احمدی 
ساختمان والیت را شکستند مجرم اند و به زودترین 

فرصت مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
که  باورند  براین  ازآگاهان  شماری  هم  ازسوی 
فشارهای پارلمان بر نماینده گان معترض باعث شد 

که انها خیمه های تحصن شان را جمع کردند.
عمل غیر منطقی

امروز هواداران  اقدام  مورد  در  بامیان  مدنی  فعاالن 
دیگری  دیدگاه  مجلس  در  والیت  این  نماینده گان 

دارند. 
از  والیت  ساختمان  های  شیشه  شکستاندن  آنان 
غیر  عمل  را  معترض  نماینده گان  هواداران  سوی 

قانونی و غیر منطقی خوانده اند.
محمد امین ابتحاج حجتی از فعاالن مدنی بامیان به 
این رفتار خشن  خبرگزاری بخدی گفت: »عامالن 
خسارات  و  گیرند  قرار  قانونی  پیگیرد  مورد  باید 
نماینده گان  سوی  از  والیت  ساختمان  بر  وارده 

معترض پرداخت شود«.
مجلس،  در  بامیان  نماینده گان  که  می گوید  ابتحاج 
هیچگاهی برای تامین منافع باشنده گان این والیت 
حرکت های اعتراضی راه اندازی نکرده و همواره به 

فکر منافع شخصی خود بوده اند. 
بدلیل  بامیان  نماینده گان  مدنی،  فعال  این  گفته  به 
فرا  مجلس  به  است  قرار  وزیران  از  اینکه شماری 
وزیران  این  جیب  به  طمع  چشم  شوند،  خوانده 
دوخته و با جمع کردن خیمه تحصن شان در بامیان، 

برای انجام معامله به کابل می روند.

پایان خشونت آمیز اعتراض 
نماینده گان بامیان

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1575 چها    ر   شنبه             17سرطا   ن   /   تیر        y 1394  21 رمضا  ن  ا لمبا  رک     y 1436  8 جو  ال  ی       72015 www.mandegardaily.com

ورزش
فان خال:

 استعداد تنها دلیل احترام 

گذاشتنم به مسی نیست
کاندیدای انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا خبر داد این تیم امسال قصد خرید 

هافبک فرانسوی یوونتوس را ندارد.
باشگاه بارسلونا یکی از مشتریان پروپا قرص پل پوگباست و هفته گذشته بود 
که نمایندگان این باشگاه در نشستی که با سران باشگاه یوونتوس در پروجای 
ایتالیا داشتند پیشنهادی ۸۰ میلیون یورویی را به قهرمان ایتالیا برای جذب این 
هافبک ۲۲ ساله  دادند، هر چند این پیشنهاد رد شد. حاال به نظر می رسد که با 
از تالش برای  این تیم دست  به آبی و اناری پوشان کاتالونیا  پیوستن آردا توران 

جذب هافبک فرانسوی بانوی پیر بکشد.
بارسلونا  باشگاه  انتخابات پیش روی ریاست  بارتومئو، کاندیدای  ماریا  خوسپ 
در خصوص هافبک سیه چرده بانوی پیر به خبرنگاران گفت: ما امسال پوگبا را 
نخواهیم خرید و برای فصل آینده روی او برنامه ریزی نکرده ایم. در این مقطع 

پوگبا جزئی از برنامه ورزشی ما برای فصل ۱6-۲۰۱۵ نیست.
آندره ا آنیلی، رییس باشگاه بارسلونا اما روز گذشته تأکید کرد که هنوز امکان 
اینکه پوگبا در این تابستان از جمع راه راه پوشان تورین جدا شود، وجود دارد. 
که  افزود  خواهد  فرانسه  ملی  تیم  ستاره  مشتریان  بر  طبع  به  آنیلی  این حرف 

بدشان نمی آید این هافبک فوق العاده را به ترکیب تیم شان اضافه کنند.
تیم هایی همچون رئال مادرید، پاری سن ژرمن، چلسی و منچستریونایتد خواهان 

به خدمت گرفتن هافبک ۲۲ ساله  یووه هستند.

هافبک یوونتوس اظهار داشت که نمی تواند جانشین پیرلو در میانه میدان باشد.
آندره آ پیرلو پس از چهار فصل حضور موفق در یوونتوس از این تیم جدا و به نیویورک 
در  پیاپی  قهرمانی  چهار  پیر  بانوی  با  مدت  این  در  ساله   ۳6 پیرلو  شد.  ملحق  سیتی 
رقابت های سری A ایتالیا، یک قهرمانی در جام حذفی ایتالیا و دو عنوان سوپرجام ایتالیا 

را کسب کرد.
کلودیو مارکیزیو که از سن هفت  سالگی در باشگاه یوونتوس عضویت دارد در خصوص 
اینکه گفته می شود او جای پیرلو را در یوونتوس خواهد گرفت، با حضور در کنفرانس 
خبری گفت: من نمی توانم جانشین آندره آ شوم، چون سبک بازی ام با او فرق می کند. 

البته اگر در پست پیرلو به بازی گرفته شوم، به وظیفه ام عمل خواهم کرد.
هافبک ملی پوش بانوی پیر که روز گذشته قراردادش را با این تیم تا سال ۲۰۲۰ تمدید 
کرد، تصریح کرد: مایلم چند کلمه ای در مورد پیرلو صحبت کنم، برای چیزهایی که او 
در این مدت برای ما به ارمغان آورد، چون واقعًا به لحاظ تیمی باعث رشد و پیشرفت 
ما شد. به اعتقاد من آندره آ بازیکن مهم و تأثیرگذاری است. در چند هفته پایانی فصل 

گذشته او جلوی دفاع و یک خط عقب تر بازی کرد و خیلی به خود من کمک کرد.
هافبک ۲۹ ساله یبانکونری در پایان عنوان کرد: من ویژگی های پیرلو را ندارم ولی در 

چند سال اخیر از او چیزهای زیادی آموختم و در نتیجه کار برایم آسان تر شد.

به  پیوستن اش  شدن  رسمی  از  پس  روخی بالنکو  پیشین  ترکیه یی  هافبک 
آنها  از  و  وداع  مادرید  قرمزو سفیدپوشان  هواداران  با  پیامی  در  بارسلونا، 

قدردانی کرد.
بعد از چند هفته سرانجام شایعه پیوستن آردا توران به بارسلونا به حقیقت 
پیوست و این بازیکن ۲۸ ساله ترکیه یی با قراردادی که گفته می شود ارزش 

آن می تواند به ۴۱ میلیون یورو برسد، راهی کاتالونیا شد.
اتلتیکومادرید  هواداران  از  بارسا  به  پیوستن  اش  خبر  انتشار  از  پس  توران 
خواهند  جای  وی  قلب  در  همیشه  که  گفت  آنها  به  و  کرد  قدردانی 
به  در شرایطی  کالدرون  در ویسنته  بازی  از چهار سال  توران پس  داشت. 
آبی و اناری های نیوکمپ ملحق شد که گفته می شود یکی از دالیل جدایی وی 
از روخی بالنکو نارضایتی اش از شیوه های تمرینی فیزیکی و سخت سرمربی 

آرژانتینی تیم، دیه گو سیمئونه بوده است.
هافبک جدید بارسلونا به سایت باشگاه اتلتیکومادرید گفت: اتلتیکومادرید 
همیشه در قلب من خواهد بود. من چهار سال شگفت  انگیز را در این تیم 
تجربه کردم. لحظات بسیار خاصی را در اتلتیکومادرید سپری کردم و هرگز 
هم تیمی هایم، هواداران و هیچ یک از اعضای باشگاه را فراموش نخواهم کرد. 

فقط می توانم از همه شما تشکر کنم.
و  بارسلونا  باشگاه  مستعفی  رییس  بارتومئو،  ماریا  خوسپ  حال  همین  در 
کاندیدای انتخابات ریاست باشگاه با خوشامدگویی به توران، این موضوع را 
که قرارداد بستن با توران در جهت افزایش شانس پیروزی وی در انتخابات 

پیش روصورت گرفته است، تکذیب کرد.
بارتومئو اظهار داشت: آردا با خودش به بارسلونا هیجان می آورد. من بسیار 
انریکه  لوئیس  ما  توانایی هایی دارد که سرمربی  او  هیجان زده و خوشحالم. 
می خواست. انریکه بازیکنی مانند توران را تقاضا کرده بود که باعث تقویت 

ترکیب تیم شود.
بارتومئو در ادامه تأکید کرد که آردا در شرایطی حاضر شده است به بارسلونا 
ملحق شود که از سایر تیم های اروپایی می توانست حقوق و مزایای بیشتری 
و  مسی  لیونل  کنار  در  بازی  ترکیه یی  بازیکن  این  هدف  اما  کند،  دریافت 

یارانش در بارسا بوده است.
وی عنوان کرد: لوئیس انریکه از ما دو بازیکن درخواست کرد، آردا توران 
و الیکس ویدال. من مطمینم که بسیاری از باشگاه ها در اروپا حاضر بودند 
به توران حقوق بیشتری از آنچه ما برای او در نظر گرفته ایم بدهند، اما آردا 
می خواست به بارسا بیاید و در کنار مسی در تیمی که سه گانه قهرمانی برده 
است، بازی کند. مدیر برنامه های توران هم گفت که او از اول بارسلونا را 

انتخاب کرده بود.

ارتومئو: بارسلونا امسال پوگبا را نمی خرد

مارکیزیو: پیرلو جایگزین ندارد

توران ترکیه یی به بارسلونا پیوست

مسی  لیونل  از  ستایش  به  سرخ  شیاطین  سرمربی 
پرداخت و او را به خاطر تواضع زیادی که دارد ستود.

لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا این روزها فشار 
زیادی را تحمل می کند. او نتوانست با تیم ملی فوتبال 
را  قهرمانی  جام  ریکا  آمه  کوپا  رقابتهای  در  آرژانتین 
باالی سر ببرد و این باعث شده است تا مردم آرژانتین 
ندارد که مسی  اما کسی شک  بپردازند  او  از  انتقاد  به 
یکی از بهترین بازیکنانی است که تاریخ فوتبال جهان 

به خود دیده است.
لوئیس فان خال سرمربی منچستر یونایتد به ستایش از 
مسی پرداخت و گفت: مسی از بازیکنانی است که او 
را بسیار دوست دارم. او مهارت و توان خود را در هر 
دیداری به نمایش می گذارد و از بازیکنانی است که 
یک مربی را ناامید نمی کند. مسی استعداد بی نظیری 
دارد اما او در کنار این استعداد بسیار متواضع هم هست 
و این باعث شده تا احترام زیادی برای این ستاره قائل 
باشم. من مسی را بسیار دوست دارم و این به خاطر 

تواضع بسیار باالی اوست.
منچستر یونایتد فصل آمادگی خود را شروع کرده است 
و قرار است که در اردوی آمریکا دیداری دوستانه با 
بارسلونا داشته باشد. فان خال سابقه هدایت بارسلونا 
را نیز دارد. او درباره رویایی با تیم سابق خود گفت: 
تیم  این  با زمانی که من هدایت  بارسلونا  االن شرایط 
بازیکنان  را برعهده داشتم به کلی تغییر کرده است و 
بسیار  برایم  کنند.  می  بازی  تیم  این  در  زیادی  جدید 
جالب است که بار دیگر دوستان قدیمی خود را در این 
تیم ببینم. هنوز بعضی از بازیکنانی که من با آنها کار 

کردم در بارسلونا بازی می کنند.
ژاوی و اینیستا از بازیکنانی هستند که لوئیس فان خال 
استفاده  بارسلونا  ترکیب  در  آنها  از  بار  نخستین  برای 
کرد. سرمربی شیاطین سرخ به ستایش از این دو بازیکن 
پرداخت که به نماد باشگاه بارسلونا تبدیل شده اند. او 
گفت: این برایم افتخار است که به بازیکنانی بازی داده 
ام که االن نماد باشگاه بارسلونا هستند. ژاوی و اینیستا 
من  و  هستند  بارسلونا  باشگاه  نماد  والدس  همراه  به 

بسیار خوشحالم که به چنین بازیکنانی میدان داده ام.
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رییس  جمهوری امریکا اعالم کرد، عملیات ائتالف نظامی به رهبری این کشور 
منطقه  به  امریکایی  نیروهای  اما  می گیرد  داعش شدت  تروریستی  گروه  علیه 
اعزام نخواهند شد. وی تاکید کرد که امریکا در جنگ با اسالم نیست بلکه با 
اکثرا  نیز  قربانیانشان  و  کردند  تحریف  را  اسالم  که  می جنگد  تروریست هایی 

مسلمانان هستند.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا به پنتاگون رفت تا از تازه ترین گزارش های 

مربوط به حمالت علیه مواضع گروه داعش آگاه شود.
رییس جمهوری امریکا در سخنرانی خود وعده داد که حمایت های واشنگتن از 
گروه های مخالف میانه روی حکومت سوریه افزایش می یابد و همزمان شبکه 

مالی حامیان داعش در سراسر جهان هدف قرار می گیرد.
مهم  تسلیحات  انتقال  ما  گفت:  اوباما  تلویزیونی سی.ان.ان،  شبکه  گزارش  به 
از جمله تسلیحات ضد تانک به نیروهای امنیتی عراق و از جمله به نیروهای 
تاکید  امنیتی خود  تیم  به  من  افزایش می دهیم.  را  قبائل  نیروهای  و  پیشمرگ 
دولت  میانه روی  مخالفان  تسلیح  و  آموزش  برای  را  خود  تالش  که  کرده ام 
سوریه افزایش دهیم. ما به حمالت خود علیه پایگاه های داعش در سوریه ادامه 
خواهیم داد. حمالت هوایی ما علیه تاسیسات نفت و گاز که منبع درآمد داعش 
به دنبال رهبری داعش و زیرساخت هایش در سوریه،  ادامه می یابد. ما  است 

قلب داعش که سرمایه و تبلیغات را برعهده دارد هستیم.
به گفته اوباما، در حال حاضر برنامه ای برای اعزام نیروهای امریکایی به منطقه 

وجود ندارد و مبارزه با گروه داعش به زمانی طوالنی نیاز دارد.
با فرماندهان امریکایی درگیر در  به گزارش بی.بی.سی، وی پس از مشورت 
قراردادن  برای هدف  اظهار کرد: حمالت هوایی  داعش  علیه  نظامی  عملیات 

مالی  کمک  داعش  فعالیت های  به  که  سوریه  داخل  گازی  و  نفتی  تاسیسات 
می رساند، تشدید خواهد شد.

رییس جمهوری امریکا تاکید کرد که مقابله با داعش تنها با داشتن یک شریک 
قابل اتکا در عراق موفقیت آمیز خواهد بود.

با  مقابله  برای  عراقی  نظامی  نیروهای  آموزش  و  تجهیز  عملیات  گفت  اوباما 
داعش از زمان سقوط شهر رمادی سرعت گرفته و داوطلبان بیشتری به ارتش 

عراق می پیوندند.
هزار  پنج  از  بیش  در یک سال گذشته  کرد،  تصریح  امریکا  رییس جمهوری 
حمله هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه صورت گرفته و هزاران 

شبه نظامی از جمله فرماندهان داعش کشته  شده اند.
روبرو  با شکست  هم  و  پیشروی  با  هم  داعش  با  مبارزه  در  کرد:  اضافه  وی 
مرکز  و  در عراق  رمادی  در  داعش  پیشروی های  این موضوع  بوده ایم. شاهد 
مبارزه  بلکه یک  نیست  مبارزه کوتاه  با داعش یک  مبارزه  بوده است.  سوریه 

بلندمدت است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، اوباما خاطرنشان کرد: برای موفقیت در مبارزه ای 
بتوانند  که  کنیم  ایجاد  محلی  امنیتی  نیروهای  باید  داعش،  علیه  مدت  بلند 

پیشرفت را حفظ کنند.
رییس جمهور امریکا همچنین قول داد در جبهه داخلی اقدامات بیشتری برای 
ممانعت از حمالت تروریستی و تالش های داعش برای جذب نیرو انجام شود.
وی اذعان داشت که برای ممانعت از انجام برخی حمالت کوچک در داخل 
امریکا توسط »گرگ های تنها«با مشکالتی روبرو است اما درتالش است تا به 

هر صورت مانع از تکرار این حمالت شود.

اقدامات  برخی  از  گرایانه  افراط  افکار  و  تکفیری  فتواهای  بان  دیده 
مجرمانه تروریست های داعش علیه زنان پرده برداشت.

به گزارش سایت شبکه العربیه، دیده بان فتواهای تکفیری و افکار افراطی 
عنوان داشت که گروه تروریستی داعش اعالم کرده است جوایزی که 
در مسابقات حفظ قرآن به برندگان اهدا خواهد شد از میان »زنان جوان 

» است.
این دیده بانی افزود: زن در نزد آنها کاالیی است که فروخته و خریداری 
می شود و به برندگان در مسابقات اعطا می شود که این امر پایین آوردن 
در  داعش  ایدئولوژی  بیانگر  اقدامات  این  است.  زنان  منزلت  و  شأن 
از عناصر جذب  به عنوان یکی  آنها  از زنان و بکارگیری  استفاده  سوء 
تروریست است همچنانکه زن در نزد آن ها همچون عنصری مادی است 
بطوریکه داعش با اسارت گرفتن دختران و زنان مناطق تحت نفوذ خود، 
آنها را همچون غنایم جنگی میان اعضای خود توزیع می کند و برخی را 

برای تامین منابع مالی مورد نیاز به فروش می رساند.
دیده بان فتواهای تکفیری و افکار افراط گرایانه اعالم کرد، برخی زنانی 
میان  تروریست ها شدند و تجربه خود در  از چنگال  فرار  به  که موفق 
این گروه را بیان نمودند می گویند که داعش برای گسترش افکار افراط 
گرایانه خود و جذب نیرو از مقدسات دینی سوء استفاده می کند و به 
بهانه تشکیل دولت اسالمی مطابق با تصورات اشتباه خود که چیزی جز 

دولت خوارج و ابلهان نخواهد بود، مقدسات دینی را زیر پا می گذارد.
بنا به اعالم دیده بانی، انتشار چنین روایاتی از جداشدگان و افراد فرار 
و  زنان  پیوستن  از  ممانعت  در  بسزایی  سهم  داعش  چنگال  از  کرده 
دختران به آن دارد. بویژه آنهایی که از کشورهای اروپایی و آمریکا به 

این تروریست ها ملحق می شوند.
بیان  و  زنان  حق  در  تروریست ها  جنایات  افشای  خواستار  بانی  دیده 

اهداف شوم آنها شد.

اوباما: جنگ ما با اسالم نیست

زنان و دختران جایزۀ داعشی ها برای مسابقات رمضانی

چین برای پاکستان دو 
راکتور اتمی می سازد

پاکستان پذیرفته که چین برایش در ساحل کراچی که در منطقه ای 
سونامی خیز واقع شده، دو رآکتور هسته ای بسازد.

در  مقام ها  مانیتور،  ساینس  کریستین  خبری  پایگاه  گزارش  به 
کراچی پاکستان به دولت چین برای ساخت این دو رآکتور اتمی 
برای ایجاد برق چراغ سبز نشان داده اند. اما این مساله باعث بروز 
نگرانی هایی شده مبنی براینکه کراچی در منطقه ای سونامی خیز 
واقع شده و همین امر باعث می شود تا تاسیس این دو رآکتور 
به  پاکستان  ساحلی  شهر  این  ساکنان  دل  در  را  واهمه ای  اتمی 

وجود بیاورد.
کراچی در جون سال جاری میالدی و پس از بررسی های »کامال 
دقیق« تایید کرد که این دو رآکتور توسط چین ساخته می شود و 

این پروژه ای »کامال ایمن« خواهد بود.
و  اتمی  کارشناسان  زیست،  محیط  دوستداران  حاضر  حال  در 
نگران  رآکتور  دو  این  برنامه ساخت  بابت  مدنی  فعاالن جامعه 
هستند و براین باورند که ساخت این دو رآکتور ریسک باالیی 

دارد و دور از استانداردهای ایمنی بین المللی است.
یک فیزیکدان اتمی و رییس یک گروه فعال مدنی در پاکستان 
تبدیل  هندی  خوکچه  یک  به  اتمی  تجربیات  در  ما  می گوید: 
شده ایم! افراد حساس حتی یک ماشین کارکرده را بدون امتحان 
نمی خرند اما دولت رآکتورهایی را در کشور می سازد که آزمایش 

نشده اند چون سیستم های رآکتورهای اتمی پیچیده هستند.
اوایل سال جاری میالدی این فیزیکدان هسته ای به همراه چند نفر 
دیگر خواستار توقف این پروژه شدند اما دولت فدرال پاکستان 
به خاطر »مصالح امنیت ملی« مداخله کرد. درخواست کنندگان به 
دادگاه ایالت سند گفته بودند که براساس استانداردهای کمیسیون 
نتظیم مقررات اتمی آمریکا، نیروگاه های تولید برق هسته ای باید 
در محل هایی که در هر مایل مربع آن تنها ۵۰۰ نفر ساکن هستند، 
احداث شود در حالیکه کراچی بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر 

ساحلی پاکستان است.
علت اصلی موافقت دولت پاکستان با ساخت این رآکتورها این 
است که این کشور با بحران شدید کمبود انرژی برق و قطع آن 
ماه  در  به طوریکه  روبه روست  تابستان  ویژه  به  گرما  فصل  در 
گذشته میالدی دستکم ۱۰۰۰ تن بر اثر گرمازدگی جان خود را از 
دست دادند. همچنین تقاضای بیش از حد مردم برای برق علت 

دیگر تمایل دولت اسالم آباد برای ساخت این رآکتورهاست.
این فیزیکدان اتمی ادامه داد: چین به دنبال مصرف کنندگان اتمی 
است و برای همین در پاکستان به دنبال ایجاد این رآکتورهاست. 
از آنجا که پاکستان از خرید رآکتور در بازارهای آزاد منع شده 
است، چین به عنوان تنها تامین کننده محسوب می شود. به همین 

دلیل هم باید بیشتر درباره این پروژه بررسی شود.
جاری  سال  بهار  آباد  اسالم  در  آمریکا  سفارت  حال،  درهمین 
این  بابت  را  واشنگتن  دولت  نگرانی های  بیانیه ای  در  میالدی 
در  تا  می کند  تاکید  چین  به  آمریکا  گفت:  و  کرد  اعالم  پروژه 

جریان این روند شفاف سازی کند.
روستاهای  برای  خطری  چینی  رآکتورهای  می گویند  منتقدان 
ساحلی در کراچی هستند چون اگر سونامی چون آنچه در ۲۰۱۱ 
در جاپان رخ داد و باعث فاجعه اتمی فوکوشیما شد، در کراچی 

هم رخ دهد، خسارات جبران ناپذیری برجای می گذارد.
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