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افغانستان به 
تعهدات خود 
در دادن آب 
عمل نکرده 

است

ساخته  رهایشی  ساختمان های  آسیب دیدن  دنبال  به 
در  خصوصی  ساختمانی  شرکت های  سوی  از  شده 
زمین لرزۀ روز دوشنبه، اکنون وزارت امور شهرسازی 
علت آسیب پذیربودن این ساختمان ها را عدم نظارت 
نهادهای دولتی بر ساخت وساز شهرک های رهایشی و 

غیرمعیاری بودن آن ها عنوان می کند.
این زمین لرزه با قدرت 7.7 درجۀ ریشتر ساعت 1:30 
افغانستان  از  بخش هایی  دوشنبه  روز  پس ازچاشت 
این  مرکز  لرزاند.  را  منطقه  کشورهای  از  شماری  و 
جنوب شرق  کیلومتری   70 حدود  در  زمین لرزه 
 200 عمق  در  بدخشان  والیت  مرکز  فیض آباد،  شهر 

کیلومتری زمین بوده است.
امرالدین سالک، معین مسلکی وزارت شهرسازی در 
گفت وگو با سالم وطندار، ساخت غیرمعیاری شماری 
عدم  را  آن  عمدۀ  دلیل  و  پذیرفت  را  شهرک ها  از 

نظارت نهادهای دولتی از این شهرک ها عنوان کرد.
به گفتۀ آقای سالک تاکنون معلوم نیست که نظارت 
از  یا  است  شهرسازی  وزارت  وظیفۀ  ساختمان ها  از 
شهرداری کابل. او می گوید که هم اکنون هر دو نهاد 
ساخت  حال  در  ساختمان های  از  جداگانه  گونۀ  به 

نظارت می کنند.
سالک خواستار تعیین...                 ادامه صفحه 6
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فروشنده گی شامل انتقال یک باور از طرف فروشنده
 به خریدار است.
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ارگ ریاست جمهوری:

در انتظار کمک های نظامی مسکو هستیم

که  امنیتی  چالش های  دلیل  به  کرده  اعالم  بریتانیا 
نیروهای  اند،  مواجه  آن  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
خود را در سال 2016 در افغانستان نگه می دارد. قباًل 
نیروهای  از تمدید حضور  نیز  برخی کشورهای دیگر 

شان خبر داده اند.
گروه طالبان بعد از خروج بخش اعظم نیروهای نظامی 
بین المللی در سال گذشته...              ادامه صفحه 6

روز سه شنبه دفتر ریاست جمهوری اعالم کرد که آمار قربانیان 
زلزلۀ دوشنبه تاکنون به 11۵نفر کشته و ۵3۸ نفر زخمی رسیده 
و 20  مکتب، 17 مسجد  این حادثه 7630 خانه، 12  در  است. 

ساختمان اداری در ۹ والیت افغانستان هم ویران شده  است.
قبال نهادهای دولتی اعالم کرده بودند که آمارها نهایی نیست.

چند ساعت قبل محمد اسلم سیاس، معاون اداره ملی مبارزه با 
حوادث گفته که 33۴2 خانه در...                   ادامه صفحه 6

نیم  و  دو  جاری  سال  در  می گوید  زراعت  وزارت 
میلیون نفر به کمک های عاجل غذایی نیاز دارند.

وزارت زراعت روز سه شنبه )۵ عقرب/ 27 اکتوبر( به 
مناسبت تجلیل از روز جهانی غذا گفت که حاصالت 
آن هم  با  اما  می شود  بیشتر  سال  هر  گذشت  با  غله 
هرچند  است.  نیازمند  جهانی  به کمک های  افغانستان 
غذایی  خودکفایی  به  تا  است  کرده  تالش  افغانستان 

برسد ولی این هدف هنوز براورده نشده است.
نیم  و  دو  آبیاری،  و  زراعت  وزارت  آمار  براساس 
غذایی  مواد  کمبود شدید  با  افغانستان  در  نفر  میلیون 
مواجه اند و در زیر خط فقر قرار دارند. سازمان ملل 
متحد تنها می تواند به 2.1 میلیون نفر کمک غذایی کند.

میر امان الدین حیدر، معین وزارت زراعت در محفلی 
که به مناسبت روز جهانی غذا در کابل برگزار شده بود 

گفت: »در تازه ترین احصاییه ها که گام نهادن به سوی 
چهار  امسال  است،  کننده  امیدوار  غذایی  مصونیت 

درصد تولید غله افزایش یافته است.«
زابل،  پکتیکا،  غور،  والیات  می گوید  زراعت  وزارت 
تخار، بامیان، بدخشان، بادغیس، سمنگان، نورستان و 
در  مقام ها  دارند.  نیاز  غذایی  کمک های  به  جوزجان 
بهبود  برای  را  جدیدی  برنامه  می گویند  وزارت  این 
 ۵00 از  بیش  و  گرفته  دست  روی  غذایی  مصونیت 
هزار نفر در افغانستان در عرصه های مختلف آموزش 

دیده اند.
زنان در اولویت

برنامه غذا و زراعت ملل متحد می گوید تالش دارد با 
همکاری وزارت زراعت، ساالنه شمار بیشتر افغان ها 
تقویت  برنامه های  یابند.  دست  غذایی  مصونیت  به 

پذیر  آسیب  و  فقیر  خانواده های  بر  غذایی  مصونیت 
برنامه های  ایجاد  با  می شود  تالش  و  دارد  تمرکز 
کوچک باغداری، تولید لبنیات و مالداری، زمینه بهبود 

غذایی فراهم شود.
تومیو شیچیری، نماینده...               ادامه صفحه 6

بریتانیا نیروهایش را
 تا 2016 حفظ می کند

افزایش قربانیان 

زمین لرزه

وزارت شهرسازی: 

برخی از ساختمان های کابل معیاری نیستند
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وزارت زراعت و مالداری:

دو و نیم میلیون تن در کشور با کمبود شدید مواد غذایی مواجه اند 
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ACKU می گوید کشور  ملی  امنیت  شورای  مشاور 
شبکه های القاعده، حقانی و طالبان در حال 
احیای دوباره استند و در کنار آن ها، نفرات 
داعش نیز در حال گسترش حوزۀ نفوذ خود 
در افغانستان اند. به گفتۀ حنیف اتمر مشاور 
شورای امنیت ملی افغانستان، این گروه ها و 
شبکه ها تالش دارند یک بار دیگر افغانستان 

را به النۀ تروریسم تبدیل کنند. 
که  می شوند  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
پاکستان  نخست وزیر  نوازشریف  به تازه گی 
در یک سفر رسمی به ایاالت متحد امریکا 
وعده سپرد که در کارِ مبارزه با تروریسم و 
کشاندن طالبان به میز مذاکره، تالش خواهد 
کرد. این دو دیدگاه به شکل اندوه باری در 
تضاد با یکدیگر قرار دارند و بیانگِر دو طرز 
فکر میان دو کشوری اند که هر دو می گویند 

قربانی تروریسم اند. 
پاکستانی ها  افغانستان،  مقام های  گفتۀ  به  اما 
نسبت به تروریسم نگاهِ واحد ندارند و آن ها 
را به خوب و بد تقسیم کرده اند. بر اساس 
گفته های این مقام ها، پاکستانی های آنانی را 
که در پاکستان مصروف عملیات نظامی اند، 
دشمن می انگارند؛ اما افراد مسلحی را که از 
آن کشور وارد افغانستان می شوند و با دولت 
تلقی  دشمن  اصاًل  می جنگند،  کشور  این 
نمی کنند. به گفتۀ مقام های دولت افغانستان، 
از  تروریسم  پدیدۀ  به  دوگانه  نگاهِ  همین 
سوی پاکستان سبب شده که دامنۀ ناامنی ها 
افزایش  کم سابقه  صورِت  به  افغانستان  در 
منطقه حل  در  تروریسم  کند و مشکل  پیدا 

نشود. 
وعده های  به  نسبت  افغانستان  دولت 
برخورد  احتیاط  با  پاکستان  نخست وزیر 
عملی  اقدام های  منتظر  که  گفت  و  کرد 
است.  وعده هایش  تحقق  راه  در  پاکستان 
آن گونه که معلوم می شود، قرار نیست به این 
افغانستان  از  ناامنی و جنگ  فرش  زودی ها 
برچیده شود؛ کشوری که با مصایِب فراوان 
روبه روست و همین حاال از پِس بسیاری از 
مشکالت و چالش های فراروی خود بیرون 

شده نمی تواند. 

می رفت،  انتظار  که  آن گونه  متأسفانه 
وضعیِت  به  نسبت  نیز  امریکا  دولت مردان 
دولت  با  کشور  این  مناسباِت  و  افغانستان 
و  برنداشتند  مطمین  گام های  پاکستان، 
افغانستان را به نوعی در صحنۀ مشکالت و 
امریکا  دولت  کردند.  رها  تنها  چالش هایش 
برخورد  می توانست  امنیتی  پیمان  اساس  بر 
با پاکستان داشته باشد و حداقل به  قاطع تر 
صورت واضح تر نسبت به مشکالت سخن 
بگوید. اما به هر دلیلی که بود و هست، از 
این مسوولیت شانه خالی کرد و پاکستان را 
در  استراتژیک  همکاری  عنوان  به  همچنان 

منطقه باقی گذاشت. 
ولی این همکاری باید تعریف مشخِص خود 
امریکایی ها  برای  هم  این گونه  کند.  پیدا  را 
برای  هم  و  بود  خواهد  سخت  آینده  در 
با داشتن روابط  بتوانند  افغانستان که  دولت 
استراتژیک و پیمان امنیتی، وضعیت موجود 

را توجیه کنند. 
انتقادهای  با  حاال  همین  افغانستان  دولت 
به  و  مختلف  جناح های  سوی  از  شدیدی 
است.  مواجه  نماینده گان  مجلس  در  ویژه 
بسیاری ها دولت افغانستان را دولتی ناکارآمد 
توصیف می کنند و خواهان لغو پیمان امنیتی 
به شکل های  این خواست  استند.  امریکا  با 
مختلفی تا به حال مطرح شده، اما مهم ترین 
و انتقادی تریِن آن از سوی رییس جمهوری 
پیشیِن کشور بیان شد که گفت، امریکایی ها 
افغانستان  در  امنیت  تأمین  برای  اراده یی 
ندارند و اگر چنین اراده یی وجود دارد، پس 
باید در عملکرد آن ها در راه تأمین صلح و 
امنیت بر پایۀ پیمان امنیتی خود را نشان دهد. 
حامد کرزی امضای پیمان امنیتی با امریکا را 
به همین دلیل یک پیماِن فاقد اعتبار دانست. 
در همین حال، برای امریکایی ها نیز مشکل 
با  امنیتی  پیمان  داشتن  با  که  بود  خواهد 
که  کنند  قانع  را  عمومی  افکار  افغانستان، 
بیرون شده  پاکستان  نام  به  پِس کشوری  از 
تعریف  بخواهند  که  این  مگر  نمی توانندـ 
دهند؛  ارایه  منطقه  در  وضعیت  از  دیگری 
دوست  پاکستان  هم  آن  در  که  تعریفی 

استراتژیک و مطمین در مبارزه با تروریسم 
باشد و هم افغانستان که در این میان قربانِی 

آن است. 
توانست  نخواهد  طوالنی  مدت  به  امریکا 
هر  به  چون  دهد،  ادامه  را  سیاست  این  که 
مورد  در  زیادی  انتقادهای  حال همین حاال 
جمهوری  رییس  اوباما  باراک  نشانی  به  آن 
به ویژه  و  متفاوت  از آدرس های  آن کشور 

جمهوری خواهان حواله می شود. 
احتمال  که  امریکا  در  جمهوری خواهان 
می رود در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری 
دوباره به قدرت برگردند، دیدگاه متفاوتی در 
مورد مبارزه با تروریسم و مشکل افغانستان 
مطرح می کنند. آن ها با انتقاد از سیاست های 
که  دارند  تأکید  فعلی،  جمهوری  رییس 
افغانستان را نباید گذاشت که یک بار دیگر 

به النۀ امِن تروریست ها تبدیل شود.
بویی  و  رنگ  نیز  اتمر  آقای  سخنان  گویا 
و  دارد  جمهوری خواهان  سیاست های  از 
حداقل این دو سیاست بیشتر با هم نزدیکی 

می کنند. 
با  مبارزه  در  افغانستان  مشکل  حال،  هر  به 
بیشتر  پاکستان،  با  آن  روابط  و  تروریسم 
منوط به سیاست های دولِت آن است. دولت 
خداحافظی  با  که  است  ناچار  افغانستان 
کاماًل  رویکردی  گذشته،  سیاست های  با 
در  را  منسجم  و  شده  تعریف  جداگانه، 
دهد.  ارایه  پاکستان  و  تروریسم  برابر 
با  مبارزه  حوزۀ  در  نظری  و  سیاسی  انفعال 
تروریسم، افغانستان را با چالش های بزرگی 
روبه رو کرده و عماًل باعث تشدید ناامنی ها 

در کشور شده است.
سیاستی  هر  افغانستان  متحِد  دولت های   
به  دارند،  تروریسم  با  مبارزه  قبال  در  که 
باید  افغانستان  ولی  است؛  مربوط  خودشان 
سیاستی دقیق و منطبق با واقعیت های خود 
برندۀ  صورت،  این  غیر  در  باشد.  داشته  را 
خواهند  پاکستانی ها  منطقه یی،  بزرگ  بازی 

بود و نه دولت و مردم افغانستان!  
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بازی بزرگ
و سیاست گذاری نادرست

 

در حالی که نیروهای امنیتِی ما در بیشتر والیت های کشور 
و  شمال  از  جنگ  آتش  و  می جنگند  طالبان  بیدادِ  برابر  در 
از  نیروها  این  است،  شعله ور  غرب  و  شرق  و  جنوب 
وضعیت بِد لوژستیکی و حمایتِی خودشان شکایت می کنند. 
خانواده ها  به  جنگ  از  بازگشت  در  سربازان  که  قصه هایی 
که  دارد  آن  از  همه حکایت  می کنند،  بازگو  دوستان شان  و 
رهبری  و  مدیریت  مفرِط  به ضعِف  کشور  نظامِی  نهادهای 
جبهات،  اوِل  درجه  مسووالِن  و  فرماندهان  اکثِر  دچارند. 
التفات ندارند و  نیروها  به حمایِت تسلیحاتی و لوژستیکِی 
مواردِ بسیاری بوده که سربازان با ختم امکانات جنگی شان، 

به دسِت دشمن افتاده اند. 
رییس جمهوری که خود تجربۀ نظامی ندارد اما بر بنیاد قانون، 
فرمانده اعالی قوای مسلح کشور است، بیشتر گزارش های 
امنیتی  نهادهای  برتِر  مقاماِت  یا  زباِن وزیران و  از  را  جنگ 
حقایق  از  بسیاری  آن ها  در  که  گزارش هایی  می شنود؛ 
جنگ  خطوط  در  آن چه  سربازی  هیچ  هنوز  تا  مکتوم اند. 
اجرایی گزارش  ریاست  و  رییس جمهوری  به  را  می گذرد 
را  خود  سربازِ  صـدای  هم  مقامی  هیچ  نیز  و  است  نداده 

نشنیده است. 
گمنام مان  و  شجاع  سربازاِن  روایت های  شنیدِن  با  اما 
از  بی مدیریتی  و  فساد  اگر  که  درمی یابیم  نبرد،  خطوط  از 
نهادهای امنیتی دور شوند و صاحب منصباِن فاسد و شکم باره 
از نهادهای امنیتی کنار گذاشته شوند، این نیروها توانایی دفِع 
اراده و  کامِل دشمنان را دارند. بدون شک اگر جسارت و 
ایثارِ سربازان و انگیزه یی که برای دفاع از کشورشان دارند، با 
مدیریِت سالِم فرماندهان و مقاماِت مسوول همراه شود، هیچ 

دشمنی را تاِب ایستاده گی در این مرز و بوم نیست.
در  قرارگاه  داخِل  در  بلندرتبه  فرماندهاِن  که  زمانی  ولی 
با  را  سربازان شان  و  بنشینند  رنگین  سفرۀ  بر  و  گرم  جای 
بفرستند  نبرد  مقدمِ  خِط  به  گرسنه  شکِم  و  مختصر  اسلحۀ 
دیگر  بگذارند،  تنها  مرگ  سرحِد  تا  را  آنان  زخمی های  و 
را  دشمن  کارِ  شدِن  یک سره  و  پیـروزی  انتظار  نمی توان 

داشت.
مسلمًا سربازان و افسراِن ما از شجاعت و انگیزۀ باال برای 
مقاماِت  بی مدیریتِی  این  اما  برخوردارند،  دفاع  و  مبارزه 
قدرِت  که  آن هاست  فرماندهاِن  بی غم باشِی  و  بلندرتبه 
جبهاِت ما را ضرِب صفر  و هر روز ده ها شهیِد مظلوم را 

روانۀ خانه های شان  می کند. 
بگذریم،  که  امنیتی  نیروهای  اندِک  امتیازاِت  و  معاش  از 
بدون  آن هم  جبهات،  در  ماندن  زخمی  و  گرسنه  روزها 
حمایِت هوایی و بدون همدردی و خبرگیرِی مقامات، همه 
و همه بدنۀ اصلِی ارتش و پولیِس ما را که همانا سربازان 
و افسراِن شجاع اما بی بضاعت اند، در بدترین حالِت ممکن 
قرار می دهد؛ حالتی شبیه برزخ؛ برزخی میاِن ماندن بر سِر 
وظیفۀ مقدِس سربازی و رزمیدن تا پای جان، و ترک کردِن 

وظیفه و نجاِت جاِن خود و آیندۀ خانواده.
مظلومانۀ  مرِگ  با  روز  هر  ما  پاسداراِن  و  سربازان 
نبرد و عدم توجه مقامات به  هم سنگران شان در میدان های 
مسأله  همین  هستند.  روبه رو  خانواده های شان  و  آن ها  حاِل 
واقعی  رزمنده گاِن  وجود  از  پولیس  و  ارتش  تا  کافی ست 

خالی شود و عرصه برای تسلط کامِل دشمن مهیا گردد. 
بااحساس و صاحب خردی که قصه های دردناِک  انساِن  هر 
سربازان را از جنوب و شرق و غرب و شماِل کشور بشنود، 
نجاِت  برای  که  می رسد  نتیجه  این  به  و  می افتـد  گریه  به 
و  فاسد  حلقاِت  گروگاِن  از  امنیتی  نهادهای  باید  کشور 

بی کفایت بیرون ساخته شود.
اگر در همین یک سال اخیر، آقای غنی به جای قومی کردِن 
زیربنایی  اصالحاِت  دنبال  به  امنیتی،  نهادهای  در  مسایل 
این همه  نه  می گشت،  آن ها  رأِس  در  شایسته  افراد  تقررِ  و 
پیروزی برای دشمن در شمال و جنوب رقم می خورد و نه 

این همه خانواده داغدار می شد. 
قبول مشکالِت بی شماری که در  با  باید  ریاست جمهوری 
نهادهای امنیتی به خصوص در ساحاِت جنگی وجود دارد، 
به بازنگری و اصالحاِت عمیق در این زمینه بپردازد. در غیر 
امنیتی  نیروهای  خیانت آلود، صفوف  وضع  این  ادامۀ  با  آن 

به تدریج خالی و دشمن بر این خاک مسلط خواهد شد! 
 

نیروهای امنیتی و دفاِع غریبانه
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وزیر امور خارجه ایران گفت: اگر برادران 
و خواهران ما در افغانستان توقع دارند که 
را نسبت  ایران سیاست های حمایتی خود 
افغانستان  توسعه  و  مهاجران  وضعیت  به 
با جدیت دنبال کند، موضوع حق آبه ایران 

مورد توجه دولت افغانستان قرار بگیرد.
خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
نشست  در  ظریف  جواد  محمد  فارس، 
علنی دیروز پارلمان ایران در مورد موضوع 
و  ایران  میان  روابط  در  ایران  حق آبه 

افغانستان سخن گفت.
خارجه  امور  وزارت  اینکه  بیان  با  ظریف 
حق آبه  موضوع  باید  که  دارد  اعتقاد  ایران 
عنوان  به  هریرود  و  هیرمند  هامون،  در  ما 
ایران  روابط  اساسی  موضوعات  از  یکی 
در  گفت:  باشد،  مدنظر  افغانستان  با 
چه  جمهوری  ریاست  متعدد  مالقات های 
رییس جمهور  چه  و  سابق  رییس جمهور 
با  بنده  مالقات های  در  افغانستان،  کنونی 
افغانستان  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
خارجه  امور  وزیر  و  اجرایی  رییس  و 

افغانستان این موضوع مطرح شده است.
و  حق آبه  بحث  امروز  کرد:  اضافه  وی 
رساندن آب هم در هیرمند، هم هریرود و 
هم هامون به عنوان یکی از مطالبات اصلی 

است؛  مطرح  افغانستان  با  مذاکرات  در  ما 
کرزی  آقای  دولت  در  که  جامعی  قرارداد 
قرار  توافق  مورد  روحانی  آقای  جناب  با 
گرفت یکی از مفاد آن بحث تامین حق آبه 
محل  سه  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  

یاد شده است.
اینکه  به  اشاره  با  ایران  امور خارجه  وزیر 
موضوع حق آبه به عنوان یک موضوع مهم 
افغانستانی  طرف  با  ایران  مذاکرات  در 
البته  کرد:  تصریح  است،  داشته  وجود 
موضوع هامون مقداری گسترده تر از روابط 
بین المللی  تعهدات  زیرا  است  جانبه   2
وجود  بین المللی  تاالب های  حفظ  درباره 
دارد که ما در این زمینه هم از هر 2 مسیر 

مسئله را پیگیری کردیم.
ظریف با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه، 
محیط زیست  سازمان  رییس  و  نیرو  وزیر 
ایران به عنوان دستور کار عمده در روابط 
منابع  از  حفاظت  همانطور  و  افغانستان  با 
آبی داخلی بحث وضعیت هیرمند و هامون 
را مدنظر دارند خاطرنشان کرد: در تمامی 
کردیم؛   پیگیری  را  مسأله  این  مذاکرات 
مسأله جدیدی که در دولت ایران پیگیری 
شد این است که رعایت حقوق ما جزئی 
از یک بسته همکاری بین ایران و افغانستان 

خواهد بود.
ظریف تصریح کرد: اشرف  غنی شخصا به 
بنده قول دادند که این موضوع را به عنوان 

یک موضوع جدی پیگیری کنند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افغانستان هم 
به همین ترتیب قول دادند که این موضوع 
پیگیری شود؛ امروز گروه کاری ما با دولت 
افغانستان موضوع آب را به صورت جدی 
درباره  ما  که  زمانی  تا  و  می کند  بررسی 
قرارداد  نرسیم  نهایی  جمع بندی  به  آب 
جامع بین ایران و افغانستان قطعی و نهایی 

نخواهد شد.
وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: امروز 
و  راه ها  پیرامون  مختلفی  کشورهای  با  ما 
رساندن  همچنین  و  چابهار  بندر  احیای 
روش  یک  که  ایران  بخش  این  به  منابع 
مهم مبارزه با افراط در ایران، افغانستان و 
پاکستان است مذاکره داریم؛ این موضوع را 
در کنار حق آبه با افغانستان و سایر کشورها 

بررسی می کنیم.
وی تاکید کرد: حمایت از منافع مرزنشینان 
ایران  اولویت های وزارت خارجه  از  یکی 

است.
باید  افغانستان  اینکه  بر  تاکید  با  ظریف 
هامون،   حق آبه  درباره  را  خود  تعهدات 
هریرود و هیرمند اجرا کند گفت: افغانستان 
تعهدات خود را در این باره اجرا نمی کند.

به  رودخانه ها  این  از  از  آنچه  افزود:  وی 
ایران می رسد نتیجه سیالب هایی است که 
به  افغانستان  که  نه حق آبه یی  رخ می دهد. 

ساکنان شرق کشور می دهد.
از  یکی  همواره  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
موضوعات مذاکره ایران با طرف افغانستانی 
بحث حق آبه ها بوده است، اظهار داشت: ما 
موضوع حق آبه را در یک بسته می بینیم و 
داشته  نظر  در  را  ایران  نیازهای  همه  باید 

باشد.
برای  ایران  گسترده  برنامه های  از  ظریف 
بلوچستان  و  سیستان  والیت  آب  موضوع 
امور  وزارت  کرد:  تصریح  و  گفت  سخن 
این  خود  وظایف  حدود  در  هم  خارجه 

مسأله را دنبال می کند.
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افغانستان به تعهدات خود در دادن آب عمل نکرده است

سناتوران:

اخراج اجباری پناه جویان 
قابل قبول نیست

دختری در جوزجان خودش را آتش زد

از  تند  انتقاد  با  سنا  مجلس  اعضای 
اظهارات اخیر انگال مرکل، تاکید کردند که 
صدراعظم آلمان باید در مورد تصمیم خود 
در خصوص اخراج مهاجران افغانستانی از 

این کشور تجدید نظر کند.
پذیرفته  اصول  به  توجه  با  سنا  مجلس 
شده بین المللی مهاجرت حق مسلم افراد 
است و هیچ کشوری نمی تواند به اجباری 

مهاجری را اخراج کند.
اول مجلس سنا  معاون  ایزدیار  محمدعلم 
در این خصوص گفت: » بر اساس اصول 
پذیرفته شده سازمان بین المللی مهاجرت، 
به  را  مهاجرین  تواند  نمی  کشوری  هیچ 

اجبار اخراج کند«.
آقای ایزدیار با توجه به نگرانی های شدید 
سناتوران افزود: در این خصوص، یک نامه 
از طرف مجلس سنا که دربرگیرنده نگرانی 
سفارت  به  بود؛  خواهد  سناتوران  های 
آلمان در کابل می فرستد تا نخست وزیر 
اخراج  به  نسبت  خود  تصمیم  در  آلمان 

مهاجران افغان تجدید نظر کند.
سناتوران می گویند که شهروندان افغان با 
تحمل سختی فراوان از تهدیدها و جنگ 

مهاجر  کشورهای  آنگاه  و  کنند  می  فرار 
پذیر دوباره آنان را رد مرز می کنند.

گفت:  سنا  مجلس  یک عضو  حارث  نثار 
» نگرانی شدید خود را نسبت به تصمیم 
زمانی  مرکل  کنیم؛  می  اعالم  مرکل 
خواست خود را قهرمان جلوه دهد اعالم 
کرد که مهاجران را در خاک خود جا می 
دهد؛ اما حاال می گویند مهاجران را اخراج 
می کنیم؛ امیدواریم آلمان در تصمیم خود 

تجدید نظر کند«.
لیلما احمدی نیز این تصمیم نخست وزیر 
آلمان را تاسف بار و خالف موازین حقوق 

بشری عنوان کرد.
به گفته سناتوران؛ مهاجرین افغان به خاطر 
افزایش جنگ در کشور به اروپا مهاجرت 

می کنند.
روز  آلمان  وزیر  نخست  مرکل  انگال 
گذشته اعالم کرد که در هماهنگی با دولت 
و  بنگالدیشی  افغان،  مهاجران  افغانستان، 

پاکستانی را از کشورش اخراج می کند.
این اظهارات نگرانی های شدید را نیز در 
میان مهاجران افغانی که تازه به آلمان رفته 

اند نیز به وجود آورده است.

مبدل  پیشنهاد  افغانستان،  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
شدن دفترش را به واحد بودجوی مستقل نپذیرفت و آن را 

رد کرد.
آقای کرزی به رسانه ها اعالم کرد که هیچ گونه امتیاز پولی و 

یاهم موارد دیگر را از حکومت وحدت ملی نمی خواهد.
آقای کرزی تاکید کرد که حکومت قباًل ساختمانی را برای وی 
ساخته بود که به دلیل مجلل بودن و زیبایی، آن را نپذیرفت 
که نام قصر سپیدار است و اکنون در آن داکتر عبداهلل عبداهلل 

رییس اجرایی حضور داشته و کارهایش را پیش می برد.
بر  مبنی  جمهوری  ریاست  جواب  در  پیشین  جمهور  رییس 
رییس  دفتر   « است:  نگاشته  چنین  مستقل  بودجه  تخصیص 
جمهور پیشین افغانستان در رابطه به فرمان شماره )10( مؤرخ 
13۹۴/۵/7رسمًا  )67(مؤرخ  مکتوب شماره  13۹۴/2/1۵ طی 
به ریاست عمومی اداره امور نوشته بود که ازین لطف مقام 
تشکیل  درنظرداشت  با  اما  است؛  متشکر  جمهوری  ریاست 
کوچک و بودجه اندک این دفتر الزم نمی داند تا دفتر رییس 

جمهور پیشین به واحد بودجوی مستقل تبدیل گردد«.
در حال حاضر  گفته حامدکرزی،  به  که  است  در حالی  این 
و  ندارد  اختیارش  در  تعمیری  گونه  هیچ  دفتر خویش  برای 

تمامی کارهای دفتری را در منزلش انجام می دهد.

شهر  حسن آباد  روستای  در  دوشیزه یی 
خودش  جوزجان،  والیت  مرکز  شبرغان، 

را آتش زد.
عبدالهادی رحمانی، مدیر مبارزه با جرایم 
جنایی فرماندهی پولیس جوزجان می گوید 
نام دارد و صبح روز  که این دختر نوریه 
سه شنبه زمانی خودش را به آتش کشیده 

که اعضای خانواده اش در خانه نبوده اند.
محل  بررسی  هنگام  پولیس  او،  گفتۀ  به 
رویداد، یک فندک را از اطراف جسد یافته 
این  از  استفاده  با  نوریه  می دهد  نشان  که 

فندک خودسوزی کرده است.
آقای رحمانی می گوید که بر بنیاد یافته های 
ابتدایی پولیس جوزجان، نوریه پس از آن 
دست به این کار زده که خانواده اش راضی 
به ازدواج او با پسر مورد عالقه اش نشده 
او  به  نوریه  که  پسری  می افزاید،  او  اند. 
عالقه داشته، چندین بار از او خواستگاری 

کرده است.

شفاخانه  به  پولیس  سوی  از  نوریه  پیکر 
منتقل شده است.

که  می گوید  هم چنان  جوزجان  پولیس 
تحقیقات بیشتر دربارۀ این رویداد جریان 

دارد.
این  جوزجان،  امنیتی  مسووالن  گفتۀ  به 
سال  در  بانوان  خودکشی  مورد  دهمین 

جاری در جوزجان می باشد.

دفرت کرزی:

نیاز نیست دفتر ما به واحد بودجوی مستقل تبدیل شود
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بخش نخست

روش هایی برای داشتن 
حسی خوب نسبت به آینده

اپرا یکی از مجالت  خانم »مارتا بک« نویسنده و روان شناس معروف، در مجلۀ 
معروف امریکایی، از تجارب خود دربارۀ چه گونه گی شاد زیستن و دید مثبت در 

زنده گی می گوید. 
دنیای امروز، مکانی ترسناک و وحشت آور است. هر روز که از خواب برمی خیزیم 
با واقعیت های ترسناک زمان خود روبه رو می شویم: تروریسم، سالح های کشتار 
جمعی، آلوده گی، خشونت داخلی، مجرمان روانی که کودکان را از داخل خانه و 
از رختخواب شان می دزدند. بیاییم با آن ها روبه رو شویم. زنده گی بشر همواره پر از 
خطر و ذهن انسان پر از ترس ناشی از دانستن آن ها بوده است. اما ما می توانیم این 
عادت را در خود پرورش دهیم که توجه مان را به سوی چیزهایی معطوف کنیم 
که آرامش را به ما القا می کنند نه ترس را. در این مقاله خانم مارتا بک از تجارب 
شخصی خود گفته که شاید تعدادی از آن ها با فرهنگ ما سنخیتی نداشته باشد، 
اما راهکارهای پیشنهادی ایشان برای خط مشی فکری هرکدام از ما می تواند مفید 

واقع شود. به این پیشنهادها توجه کنید: 
از آن جایی که طبیعت من همیشه بین دو حالت عصبی و بدبین نوسان می کند، 
می کند،  خوش بین  و  مثبت  آینده،  به  نسبت  را  من  که  چیزهایی  ام  کرده  سعی 

بنویسم. من این کار را هر روز می کنم: 
مواردی که امروز به ذهن من رسیده، شاید به درد شما نخورد، اما شاید به شما 
ایده یي بدهد که بتوانید فهرست خود را تهیه کنید. عمل سادۀ مثبت فکر کردن، 
شما را از محدودۀ ترس خارج کرده و وارد محدودۀ شکرگزاری می کند؛ عادتی 
که می تواند به کمک خوش بینی جایگزین اضطراب و تشویش شود. می بینید که 
هستیم  موجوداتی  ما  کرده ایم،  ایجاد  که  وحشت هایی  و  ترس ها  تمام  وجود  با 
شیوه یی  به  را  جدید  مناظر  یا  جنبه ها  می کنیم،  حرکت  جلو  به  رو  هم چنان  که 
نو می بینیم و از مسافرت هم لذت می بریم، پس به لذت بپیوندید. امروز لیستی 
سریع از 10 موردِ امیدبخش تهیه کنید. فردا ده تای دیگر را بنویسید. بنابراین اگر 
به اندازه یی که به بدترین های جهان خیره می شویم، به بهترین ها هم نگاه بکنیم، 
زندگی مان را صرف لذت بردن از حال می کنیم و ناخودآگاه و پیوسته آینده یی 

شاد را خلق می کنیم. 
مورد اول: فمینیسم 

درست است؛ آزادِی زنان بسیار ناقص است. زنان هنوز دست مزد کمی دریافت 
می کنند، هنوز اذیت و آزارها را تحمل می کنند. هنوز برای پرورش کودکان شان ـ 
سخت ترین و مهم ترین کار قابل تصور ـ بسیار کم از آن ها تقدیر می شود. با وجود 
آسان تر  امروزی  پیشرفتۀ  دنیای  به  نسبت  زمانی  یا  بودن در هیچ مکان  این، زن 

نبوده است. 
مورد دوم: یک پیاله قهوه با قیماق و بوره

بلي عجیب است که فهرست من از جنبشی اجتماعی و عظیم، به یک پیاله قهوه 
با مقدار زیادی قیماق و بوره پرش می کند. اما زمانی که چیزهای بزرگ، انرژی 
و مثبت اندیشی ما را پاره پاره می کنند، این چیزهای کوچک هستند که آن ها را 
دوباره به حالت اول برمی گردانند. انقالبی های صلح طلب، جهان را با تالش زیاد 
و راحتی و آسایش کم، تغییر می دهند. امروز این گیالس قهوه خوشی من است، 

مال شما چیست؟ 
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روزمرۀ  تجربۀ  ورای  به  که  نیست  نیازی 
گویایی  نمونه های  تا  کنیم  نظر  انسان ها 
توصیف  را  گرفتاری  و  مخمصه  این  از 
ما در خانه  کنیم. در واقع زنده گی روزانۀ 
تجمعات  در  هواپیما،  و  موتر  در  اداره،  و 
مجالت  خواندِن  هنگام  تشکل ها،  و 
به  نگاه  وقت  در  تلویزیون،  تماشای  و 
تبلیغات و شنیدن رادیو، همه گی به خودی 
خود، نمونه های پایدار یک زنده گی اند که 
زنده گی،  است.  شده  گم  آن  در  ژرفا  بُعد 
لحظه  هر  دارد.  را  خود  استمرار  و  سیر 
می بایست  که  دارد  اختصاص  چیزی  به 
طراحی  یا  و  شنیده  و  دیده  یا  شود  انجام 
آن  یارای  را  هیچ کس  آن که  حال  و  شود. 
آن که  مگر  کند،  تجربه  را  ژرفا  که  نیست 
یابد.  آگاهی  خود،  از  و  کند  تأمل  لختی 
لحظاتی  و  آنات  فرد،  که  در صورتی  تنها 
داشته باشد تا در آن لحظات، از آن چه در 
آینده پیش خواهد آمد غافل باشد، می تواند 
معنای این لحظه یی را که »این جا و اکنون« 
در خصوص  خود  از  و  کند  تجربه  است 
مادام  نماید.  پرسش  زنده گی اش  معنای 
دارد، دل بسته گی های  تداوم  اول  که وضع 
مهم  نمی شوند،  تنک مایه خاموش  و  گذرا 
ارزش مندی  و  جذابیت  میزان  که  نیست 
آن ها چه قدر و چه گونه  اهمیِت  و  و شأن 
این وضعیت،  در  که  است  آن  مهم  است، 
ندای دل بسته گِی غایی به گوش نمی رسد. 
ریشۀ عمیِق فقدان بعد ژرفا در زمانۀ ما و به 
عبارت دیگر فقدان دین در معنای اساسی 

و کلی اش، همین مطلب است.
نمادهایی  است،  شده  گم  ژرفا  بعد  اگر 
بیان  بعد  این  در  زنده گی  آن ها  در  که 
می بایست  خود  خودِی  به  است،  شده 
ناپدید شوند. من از نمادهای سترِگ ادیان 
تاریخِی غرب یعنی یهود و مسیحیت سخن 
نمادهای دینی  دلیل اصلی آن که  می گویم. 
بلکه  نیست،  علمی  نقادی  شده اند،  گم 
و  نمادهاست  این  مفادِ  و  معنا  سوءفهِم 
فقط به خاطر وجود این سوءفهم هاست که 
نقد علمی می تواند و حتا حق دارد، به آن 

نمادها هجوم و حمله آورد. 
اگر نماد »آفرینش« که بر سرشت و گوهر 
سطح  به  می کند،  داللت  چیز  همه  الهِی 
دربارۀ  داستانی  به  کند،  مکان  نقل  افقی 
هیچ  که  می شود  بدل  دور  گذشته های 
نمی توان  آن  بر  تاریخی  شاهد  و  قرینه 
مغایر همۀ شواهد علمی  اقامه کرد و حتا 
است. اگر نماد »هبوط آدم« که بر بیگانه گی 
از  جهان  و  انسان  غریبانۀ  جداافتاده گی  و 
وجود واقعِی خودشان اشاره دارد، به سطح 
افقی درغلتد، حکایت ساده یی خواهد شد 
در مورد یک زوج انسانی که هزاران سال 
پیش در سرزمینی که هم اینک عراق نامیده 

می شود، زنده گی می کردند.
ژرف ترین  از  یکی  که  است  این گونه 
مخمصه های  از  روان شناختی  توصیفات 
بی معنی  و  پوچ  حکایتی  به  انسانی،  عام 
در سطح افقی مبدل می شود. اگر نمادهای 
»منجی« و »رستگاری از طریق منجی« که 
و  تاریخ  در  نجات بخشی  قدرت  گویای 
تنزل  افقی  به سطح  است،  فردی  زنده گی 
باب  در  شد  خواهند  داستان هایی  یابد، 
فلکی  مکانی  از  که  نیمه الهی  موجودات 
می آیند و باز بدان جا می روند. بدیهی است 
شمایلی  و  شکل  چنین  با  نمادها  این  که 
برای کسانی که نگاه شان به عالم را نجوم 
علمی تعیین می کند، هیچ معنا و مضمونی 

ندارد.
مرتبط  نمادهای  )و  خدا  مفهوم  چنان چه 
واپسین  پروای  حکایت گر  که  او(  با 
سطح  به  است،  بی پایان  دل بسته گی  و 
سایر  میان  در  موجودی  به  درافتد،  افقی 
و  وجود  که  می شود  تبدیل  موجودات 
عدمش، موضوع تحقیق و پژوهش خواهد 
بود. شاید هیچ چیزی به اندازۀ بحث وجدِل 
خداوند،  عدم  یا  وجود  مورد  در  دایمی 
ژرفا  بعد  گم گشته گِی  برای  مناسب  نشانۀ 
بحث وجدل ها، طرفین  این گونه  در  نباشد. 
چرا  هستند،  برخطا  اندازه  یک  به  بحث 
و  است  نادرست  بن  از  بحث،  این  که 
صورتی  در  تنها  مجادالت  این گونه  طرح 
امکان پذیر است که بعد ژرفا فراموش شده 

باشد.
هنگامی که انسان، خود را به این ترتیب از 
بعد ژرفا و نمادهای راوِی آن محروم کرد، 
خود به جزیی از طرح افقی بدل می شود. 
چیزی  به  و  می کند  گم  را  خود  خویشتِن 
او  می شود.  مبدل  دیگر  چیزهای  میان  در 
به یک  تولید و مصرف کاذب،  در جریان 
عنصر تبدیل خواهد شد. امروز همه بر این 
هر  که  فهمیده ایم  ما  شده اند.  واقف  نکته 
جایگاه  امروز،  اجتماعی  ساختار  در  فرد 
معرض  در  که  دارد  ویژه یی  اجتماعی 

گو  می شود،  واقع  دیگران  مدیریت  اعمال 
این که به این نکته آگاه باشد و خود را به 
گروه مدیران و اداره کننده گان متعلق بداند. 
نفوذ روحیۀ تبهکارانه بر نوجوانان، نفوذ و 
و  مدیران  بر  شرکت ها  خواست های  تأثیر 
مأموران، تربیت پذیری افراد از سوی روابط 
جهت یابی  و  آگهی ها  و  تبلیغات  مردمی، 
غیره،  و  انگیزشی  تحقیقاِت  هدایِت  تحت 
متعددی طرح  مقاالِت  و  همه گی در کتب 

و تبیین شده اند.
آدمی با این همه فشار به سختی می تواند از 
بار این سرنوشت شانه تهی کند؛ سرنوشتی 
که او را به یک شیء در میان سایر اشیایی 
که خود می سازد، مبدل می کند؛ مجموعه یی 
هرگونه  بدون  شرطی  واکنش های  از 
انتخاب گر.  و  مسوول  آزاد،  خویشتن 
تولید  در  آدمی  که  متراکمی  سازوکار 
او  خود  عاقبت،  می کند،  طراحی  محصول 
رابه یک شیء بدل می کند که مقهور همان 

مکانیزم تولید و مصرف است.
ولی انسان هیچ گاه از انسان بودن و انسان 
مضطربانه،  او  نمی کشد.  دست  ماندن 
نومیدانه و در عین حال شجاعانه در برابر 
چنین سرنوشتی مقاومت به خرچ می دهد. 
»برای  را درمی افکند که  این پرسش  آدمی 
بین  در  پاسخی  که  می داند  نیک  و  چه؟« 
به  رو  دایمًا  حرکت  بودِن  تهی  از  نیست. 
خود  که  اهدافی  برای  ابزار  تولید  و  پیش 
برسند  نهایی  هدف  به  آن که  بدون  مجدداً 
به ابزاری بدل می شوند، آگاهی یافته است. 
آدمی بدون آن که بداند چه بر سرش آمده، 
احساس می کند معنای حیات )بعد ژرفا( را 

گم کرده است.
سر  آگاهی  همین  دل  از  دینی  پرسش 
همین  از  نیز  دینی  پاسخ های  و  برمی آورد 
بنابراین  می شود.  انکار  یا  دریافت  آگاهی، 
دین،  به  معاصر  رویکرد  توصیف  برای 
می بایست در گام نخست به جاهایی اشاره 
کنیم که آگاهی از مخمصۀ انسان غربی در 
جاها  آن  در  نحو  شیواترین  به  ما  روزگار 
کبیر،  هنرهای  جاها  این  است.  شده  بیان 
ادبیات و الاقل تاحدی فلسفۀ معاصر است. 
هم موضوع مورد بحث و هم شیوۀ عمل 
این آفریننده گی ها، نمایان گر نزاعی پُرشور 
در  زنده گی  معنای  دربارۀ  غم بار  غالبًا  و 
زمانه یی است که بعد ژرفا در آن گم شده 
است. هنر، ادبیات و فلسفه به معنی اخص 
کلمه، دینی نیستند، اما پرسش دینی را در 
دینی  مستقیمًا  سخناِن  و  عبارات  با  قیاس 

روزگار، بنیانی تر و عمیق تر طرح می کنند.

 منبع: باشگاه اندیشه 
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داریوش آشوری
               بخش سوم و پایانی

به گماِن من، بخِش تفسیِر عرفانی کشف االسرار را باید 
“متِن مادر” برای تمامی ادبیاِت عرفاِن عاشقانۀ پس از 
نثری  و  شعری  آثارِ  تأویل سرچشمۀ  این  دانست.  آن 
و خداست،  انسان  عاشقانۀ  رابطۀ  روایِت  در  صوفیانه 
غزالی  احمِد  و  مولوی  و  عراقی  و  عطار  و  سنایی  از 
نجم الدیِن  بقلی و  تا روزبهاِن  و عین القضاِت همدانی 
رازی و سعدی و خواجو و حافظ. در این تأویل که به 
نحِو زیبا و حیرت انگیزی پرورانده می شود، این صوفیان 
با پروراندِن روایِت کوتاه قرآنی، با افزودِن “اخبار” و 
احادیث، با وام گرفتن از اسراییلیات یا تأویل های یهود 
از روایِت توراتی آفرینش، با باریک اندیشی دور و درازِ 
بنیادِ  به دستاوردِ شگفتی می رسند که  قرنه،  دو - سه 
این تأویِل و اساِس انسان شناسی و خداشناسی صوفیانۀ 
باریک اندیشی دربارۀ آن چه در  با  آنان  عاشقانه است. 
با  و  می گذرد،  قرآن،  روایِت  به  آفرینش،  ازلی  صحنۀ 
سنجش و تحلیِل رفتار و گفتارِ سه چهرۀ اصلی حاضر 
در صحنه، یعنی خدا، از یک سو، و آدم و فرشته گان از 
سوی دیگر، به ویژه رفتار و گفتارِ یکی از سرکرده گاِن 
ایشان، یعنی ابلیس ـ که سپس جایگاهِ وجودی مهمی 
در برابِر خدا و انسان می یابد ـ به این نتیجه می رسند 
که  چنان  خون ریز،  و  فسادکار  و  “گناهکار”،  آدمِ  که 
نظِر مقام در عالِم  از  او را وصف می کنند،  فرشته گان 
فرشته گاِن  از  است  برتر  خدا  به  نزدیکی  و  آفرینش 
روایِت  به  را،  خود  وقِت  که  زاهدی  و  عابد  بی گناهِ 
آنان  می گذرانند.  خدا  عبادِت  به  “شبانه روز”  قرآن، 
همچنین آن نظِر پنهانی یی را” کشف” می کنند که خدا 
امانت”ی که به  در مقامِ “معشوق” به آدم دارد و “بارِ 
همین مناسبت، بنا به آیۀ قرآنی، بر دوِش او می گذارد 
و او را روانۀ “سفر”ی پرخطر از بهشت به عالِم خاکی 
می کند، یعنی از عالِم بی گناهی به عالِم گناهکاران. از 
 )archetype(َسرنمون دو  که  است  تأویل  این  دِل 
ازلی یا نمونۀ مثالی “زهد” و “رندی” پدیدار می شود. 
فرشته گاِنِ زاهِد عابِد به ظاهر مقّرِب درگاهِ الهی، نمونه 
و نمادِ  مثاِل نخستین اند، یعنی زهد و بی گناهی، و آدمِ 
نمونه  بدکاری  و  فسق  و  گناهکاری  استعدادِ  دارای 
تمامی  واقع،  در  “رندی”.  یعنی  دّومین،  مثاِل  نمادِ  و 
بنیاد داستاِن  این تأویل رسم می کند، در  صحنه یی که 
و  خداست  به  نزدیکی  سر  بر  فرشته  و  انسان  رقابِت 
کشِف آن طرِح پنهانی که به قوِل حافظ، “نقِش مقصود 
این خوانِش  در  است.  درج  آن  در  هستی”  کارگاهِ  از 
”رنِد  سرانجام  که  ست  الهی  کالمِ  متِن  از  صوفیانه 
نزدیکی  نظِر  از  را در هستی  باالترین جایگاه  الابالی” 
او  فرودسِت  عالی مقام”  “زاهِد  و  می کند  پیدا  خدا  به 

قرار می گیرد.
رمزگشای  سرنمون،  دو  این  به  باریک اندیشانه  توجِه 
جنِگ مدامِ “حافظ” و “زاهد” در این دیوان است. زیرا 
حافظ با سرنموِن خود یکی ست، که همان آدمِ گناهکارِ 
فرشته  همان  ”زاهد”  است.  ”رند”  نخستین  یا  ازلی 
فرشته نمایی  که  انسانی  از موجوداِت  آن گونه  یا  است 
می کنند و به دروغ و ریا زهد می فروشند. این زاهداِن 
ریایی در میاِن بشر از آن رو ریاکارند که ادای فرشته را 
درمی آورند، اما “چون به خلوت می روند آن کارِ دیگر 
کنیم،  توجه  حافظ  شعِر  در  مکان ها  به  اگر  می کنند.” 
نمادین می بینیم:  یا  به صورِت حقیقی  دو دسته مکان 
یکی مکان هایی از آِن “زاهدان”، چه آسمانی چه زمینی، 
و  حرم  و  صومعه  و  خانقاه  و  مسجد  نام های  به  که 
کعبه از آن ها نام می برد، و دیگری مکان های “رندان”، 
با  آن ها  از  که  گناهکاران،  و  می خواران  جایگاهِ  یعنی 
عنوان های میکده، می خانه، خرابات، دیِر مغان، و جز 

این  در  ]2[همواره  “حافظ”  جایگاهِ  می برد.  نام  این ها 
دستۀ دوم است و از دستۀ اّول گریزان است. زیرا در آن 
ماجرای ازلی، در آغازِ آفرینش، سرنوشِت او “رندی” 
ازل  روزِ  است)“مرا  انسان  ازلی  تقدیِر  که  است  بوده 
کاری به جز رندی نفرمودند”(. همان جاست که او می 
ازلی می گیرد و گوشۀ  از دسِت “ساقی”  را  زنده گانی 
جماِل او را می بیند و دل به آن زیبایی بی نهایت می بازد. 
آن جمال برای او در قالِب حّوا نیز پدیدار می شود که با 
وسوسۀ جادویی اش او را به دامِ “گناه” می کشاند و از 
عالِم ساده گی و بی گناهِی فرشته وار به در می کند. در پی 
آن ماجراست که “حافِظ خلوت نشیِن” زاهد از بهشِت 
نادانی و بی گناهی رانده و به عالِم دانایی و هوشیاری 
کشانده می شود که سرمستی عاشقانه نیز با آن هست. 
و بدین سان او از “مسجد”ِ عالِم قدس به “خرابات” یا 

خرابات  به  مسجد  ز  می افتد)“من  خاکی  “خراب آباد”ِ 
نه خود افتادم/ اینم از روزِ ازل حاصِل فرجام افتاد”(.

آفرینش  داستاِن  شاعرانۀ صوفیانۀ  تأویِل  دِل  از  باری، 
در قرآن، خداشناسی، انسان شناسی و فرشته شناسی یی 
و  عاشقانه  عرفاِن  نظری  اساِس  که  می آید  بیرون 
حس  و  شور  آن همه  است.  آن  شاعرانۀ  آفریننده گی 
آثارِ  در  که  چنان  مکتب،  این  اصیِل  ادبیاِت  در  وحال 
برابِر  در  می بینیم،  و سعدی  مولوی  و  عطار  و  سنایی 
یک  از  نظری  عرفاِنِ  زاهدانۀ  منطق بافی  و  سردی 
و  انسان شناسی  و  خداشناسی  در  بنیادی  اختالِف 
کوتاه  گفتارِ  این  در  که  برمی آید  دو  آن  فرشته شناسی 
نمی گنجد. اساِس این اختالف در دو گونه تأویلی ست 
که این دو مکتب از اسطورۀ هبوط می کنند)نگاه کنید به 

“دو مکتِب تأویلی” در عرفان و رندی، همان(.

به  ما  راهگشای  دیدیم،  که  چنان  میان متنی،  مطالعۀ 
با  که  است  حافظ  دیوان  در  نکته  مرکزی ترین  فهِم 
نمی آید.  چنگ  به  دیواِن  متِن  به  سرراست  مراجعۀ 
زیرا در آن به زباِن رمز و نماد و استعاره و با بازی ها 
شده  بیان  شاعرانه یی  زبانی  بازی گوشی های  و 
گزارِش  این  در  نیز  تأویل  این  ارتباطی  کالِف  است. 
شاعرانه در قالِب غزل به طبع گسیخته است و تنها با 
با آن، همچون  خوانِش تفسیرشناسانۀ متن های مرتبط 
به  رشته  سِر  که  است  مرصادالعباد  و  کشف االسرار 
دست می آید. بر اساِس این رابطۀ میان متنی ست که به 
دیواِن حافظ  معنایی  پایه یی  می توان ساختارِ  من،  نظِر 
به  یا  یافت.  را  آن  استعاره های  و  تعبیرها  رمِز  زباِن  و 
به  آن،  در  را  “زیرمتن”  و  “متن”  رابطۀ  دیگر،  عبارِت 
راهِ  از  متنی،  میان  رابطۀ  دریافت.  گفتیم،  که  معنایی 
کشِف رابطۀ دیواِن حافظ با متن های شعر و نثِر ادبیاِت 
صوفیانه و عرفانی، با نشان دادِنِ بازتاِب خداشناسی و 
حافظ  از  پیش  صوفیانۀ  فرشته شناسی  و  انسان شناسی 
در دیواِن او، عمده ترین مفهوم های دیواِن او را که بر 
“رندی”ست،  و  “زهد”  مفهومِ  دو  رویارویی  اساِس 
روشن می کند. تا کنون این رویارویی بیشتر به معنای 
نادرستی  رویارویی  یعنی  است،  شده  فهمیده  اخالقی 
رندانه،  راستی  و  پاک نهادی  برابِر  در  زاهدانه  ریای  و 
بی گناهی و رعایِت شرع و  به  آن یک  نمایِش  به رغِم 
شرعی.  دیدگاه  از  فساد  و  گناه  به  یک  این  آلوده گی 
ولی رابطۀ میان متنی بنیادِ هستی شناسانۀ این رویارویی 
را نشان می دهد که بر اساِس تأویِل روایِت اسطوره یی 
و  تضاد  که  است  تأویل  این  دِل  از  است.  آفرینش 
اصلی موجوداتی که سرراست  ژانِر  میاِن دو  کشاکش 
انساِن  یکی  که  می شود،  پدیدار  دارند،  ارتباط  خدا  با 
بهره مند از “روح” است اّما با تِن خاکی، و نوِع دیگری 
که یک سره روحانی ست، یعنی فرشته. این دو بر سِر 
رقابت اند.  و  کشاکش  در  یکدیگر  با  خدا  به  نزدیکی 
زاهداِن زمینی در طلِب بازگشت به بهشت و هم جواری 
عالِم  یعنی  انسانی،  از جایگاه  فرشته گان اند و گریز  با 
او  برای  که  ازلی یی  جایگاهِ  به  بنا  “رند”،  اّما  خاکی. 
نهاده شده، و با پذیرِش “بارِ امانت”ی که بر دوِش او 
گذاشته شده، پذیرای جایگاهِ خاکی خویش و تمامی 
بارِ “بال”یی ست که در این عالِم بال و حادثه در انتظارِ 
اوست، زیرا که او را بیهوده به این عالم نفرستاده اند. 
او به این جا آمده است تا شاهِد تجّلی زیبایی “شاهِد 
ازلی” باشد که “در ازل پرتِو حسن”ش میل به تجلی 
کرده است. جایگاهِ این تجّلی نه عالم روحانی ست که 
یعنی موجوداتی که “عشق  ـ  فرشته گان است  جایگاهِ 
آدمِ  که  خاکی ست  عالِم  بلکه  چیست”ـ  که  ندانند 
خاکی در آن جای دارد. آدمِ خاکی به دلیِل ویژه گی های 
تقدیری اش، به دلیِل “رندی”اش، دارای چنان امکان و 
استعدادی ست که می تواند شاهِد تجّلی زیبایی ازلی در 

آیینۀ جهاِن خاکی باشد. 
دیگر  عارِف  شاعراِن  همۀ  میاِن  در  حافظ  به  آن چه 
چهره یی یگانه می بخشد و او را در چشِم روشن فکراِن 
امروزی نیز خوشایند می کند، این است که او به منطِق 
پذیرِش  و  آن  گناه آلوده گی  و  انسان  “رندانه”ی  وضِع 
این تقدیِر ازلی، جسورانه تر از دیگر شاعراِن این نحله 
انسان  موردِ  در  زهد  امکاِن  انکارِ   منطِق  و  می اندیشد 
مدرن  آزاداندیشی  منطِق  به  که  می برد  جایی  به  تا  را 
بسیار همانند می نماید. همین چه بسا اسباِب بسیاری 

بدفهمی ها را در موردِ او فراهم می کند.
***

هرمنوتیکِی  دیدگاهِ  از  نیز  را  پیش انگاره ها  این   ]1[
ذهنیِّت  “پیش داوری ها”ی  می توان  گادامر،  گئورگ 
می کند،  زورآور  متن  بر  را  خود  که  دانست  مدرن 
هرچند که مدّعِی امکاِن دست یابی به عینیّت باشند. به 
هر حال، به گفتۀ نیچه، هیچ تفسیری خالی از زورآوری 

نیست و هیچ “عینیّت”ی بیرون از یک دیدگاه.
که  می گذارم  گیومه  در  جهت  آن  از  را  حافظ   ]2[
شخِص حافظ در دیوان او چه بسیار با سرنموِن خود، 
یعنی “آدم”، یکی ست و نمایندۀ نوعی انسان است در 

برابِر فرشته گان.

این مقاله نخستین بار در شمارۀ نخسِت مجلۀ واژه 
منتشر شده است.

رابطۀ میان متنی، از راِه کشِف رابطۀ دیواِن حافظ با متن های شعر و نثِر ادبیاِت صوفیانه 
و عرفانی، با نشان دادِنِ بازتاِب خداشناسی و انسان شناسی و فرشته شناسی صوفیانۀ 
پیش از حافظ در دیواِن او، عمده ترین مفهوم های دیواِن او را که بر اساِس رویارویی دو 
مفهوِم “زهد” و “رندی”ست، روشن می کند. تا کنون این رویارویی بیشتر به معنای اخالقی 
فهمیده شده است، یعنی رویارویی نادرستی و ریای زاهدانه در برابِر پاک نهادی و راستی 
رندانه، به رغِم نمایِش آن یک به بی گناهی و رعایِت شرع و آلوده گی این یک به گناه و 
فساد از دیدگاه شرعی. ولی رابطۀ میان متنی بنیاِد هستی شناسانۀ این رویارویی را نشان 

می دهد که بر اساِس تأویِل روایِت اسطوره یی آفرینش است

معمای
           حافظ
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بریتانیا نیروهایش را...
 حمالت هماهنگ شده یی راه اندازی کرده اند و فعاًل 
قسمًا  یا  و  کاماًل  در سراسر کشور  ولسوالی  چندین 

زیر کنترل این گروه قرار دارند.
 ۵( شنبه  سه  روز  بریتانیا  دفاع  وزیر  فالون،  مایکل 
عقرب/ 27 اکتوبر( گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی 
از  و  »آزموده« شدند  در یک سال گذشته  افغانستان 

خود شایستگی و مهارت نشان دادند.
پارلمان  به  کتبی  اعالمیه  یک  در  بریتانیا  دفاع  وزیر 
کشورش گفته است: »حکومت بریتانیا تشخیص داده 

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  تا  می برد  زمان  که  است 
برای  ظرفیت  با  و  کامل  نیروی جنگی  به  افغانستان 

تامین کامل امنیت مردم افغانستان تغییر یابد.«
کرده  نتیجه گیری  حاال  »ما  است:  کرده  عالوه  فالون 
در  را  بریتانیا  نظامی  ماموریت  کنونی  سطح  که  ایم 
سال 2016 در افغانستان حفظ کنیم تا در ایجاد یک 
باشیم. حیطه و  باثبات کمک کرده  و  امن  افغانستان 
نقش ماموریت بریتانیا در افغانستان بدون تغییر باقی 

می ماند.«
تا  را  خود  سربازان  که  بود  کرده  تعهد  قباًل  بریتانیا 

آخر سال جاری میالدی در افغانستان نگهدارد. حدود 
اردوی  افسران  آموزش  به  بریتانیایی  سرباز   ۴۵0
افغانستان در اکادمی نظامی، همکاری با وزارت های 
در  ناتو  عملیات های  از  حمایت  و  افغانستان  امنیتی 

کابل مصروف می باشند.
حکومت بریتانیا پس از آن این تصمیم را می گیرد که 
بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا اوایل 
در  خود  نیروهای  کاهش  روند  کرد  اعالم  ماه  این 
افغانستان را به دلیل وضعیت »بسیار شکننده« امنیتی 

کندتر می سازد.

معاون سخنگوی رییس  جمهور ضمن اشاره به تعهد 
مسکو برای همکاری تسلیحاتی با افغانستان تأکید کرد 
مانعی  نمی تواند  »کابل - واشنگتن«  امنیتی  پیمان  که 
افغانستان  به  کشورها  دیگر  نظامی  کمک های  برای 

شود.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی محمد اشرف غنی 
ارایه  برای  روسیه  مقامات  کرد:  اعالم  رییس جمهور 
تجهیزات و بالگردهای نظامی به افغانستان تعهد خود 

را به کابل اعالم کرده اند.
وی گفت: افغانستان یک کشور مستقل است و حق 
همکاری  درخواست  کشوری  هر  از  تا  دارد  را  این 

نظامی کند.
امنیتی  قرارداد  اساس  همین  بر  کرد:  تأکید  هاشمی 

»کابل - واشنگتن« نمی تواند مانع همکاری های نظامی 
روسیه و دیگر کشورها با افغانستان شود.

کابل  داشت:  اذعان  اشرف غنی  سخنگوی  معاون 
امیدوار است تا کمک های نظامی روسیه به افغانستان 
هرچه سریع تر در اختیار نیروهای نظامی کشور قرار 

گیرد.
و  تسلیحاتی  کمک های  رسیدن  با  که  داد  ادامه  وی 
بالگردهای نظامی روسی به افغانستان فشارهای کنونی 
بر نیروهای امنیتی برای مبارزه با مخالفان مسلح کاهش 

خواهد یافت.
که  می شود  بیان  حالی  در  هاشمی  ظفر  سید  سخنان 
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی اشرف غنی ضمن 
تأکید بر تجدید قوای شبکه القاعده در افغانستان از 

مخالفان  برای جذب  داعش  تروریستی  گروه  تالش 
خبر  میانه  آسیای  به  نفوذ  و  افغانستان  دولت  مسلح 

داده است.
وی گفته که چندین گروه مسلح از افغانستان به عنوان 
معبری برای رسیدن به چین، ازبکستان، روسیه و دیگر 

کشورهای آسیای میانه استفاده می کنند.
روسیه  از  اشرف غنی  محمد  که  است  حالی  در  این 
تقاضای تجهیزات نظامی سبک و سنگین کرده است.

ضمن  افغانستان  رییس جمهور  اساس  همین  بر 
تا  خواسته  روسیه  از  نظامی  تجهیزات  درخواست 
بالگردهای جنگی M.I.35 و M.I.5 روسی را در 

اختیار نیروهای هوایی افغان قرار داده شود.

رییس جمهور غنی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس، 
در  اخیر  زلزله  گان  دیده  آسیب  به  روند رسیده گی 

کشور را مورد بررسی قرار داد.
که  کنفرانس  ویدیو  این  در  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
در ارگ انجام شد، والیان والیات متاثر شده و انجنیر 
گی  رسیده  امور  در  دولت  وزیر  برمک  احمد  ویس 
به حوادث در مورد آخرین ارقام تلفات و خسارات 
ناشی از زمین لرزه اخیر در کشور به رییس جمهور 

معلومات دادند.
انجنیر ویس احمد برمک گفت که بررسی های ما تا 
کنون نشان میدهد که در اثر این زمین لرزه به تعداد 
11۵ تن از هموطنان ما شهید و ۵3۸ تن دیگر زخمی 
گردیده اند  و همچنان 7630 منزل مسکونی، 20 باب 

مسجد شریف و ۹ دفتر دولتی قسماً تخریب یا صدمه 
دیده است.

سپس رییس جمهور غنی یکبار دیگر مراتب تسلیت 
و غمشریکی خویش را به هموطنان آسیب دیده ابراز 
کرده گفت که جای خرسندی است که ما توانستیم در 
فرصت اندک اقدامات خوبی را به منظور رسیده گی 

به هموطنان آسیب دیده، روی دست گیریم.
جایداد  و  رهایشی  منازل  دقیق  ارقام  که  گفت  وی 
های تخریب شدهء مردم مشخص شده است و اکنون 
نیاز است که زیربنا های تخریب شده مانند بند برق، 

سرک، پل و پلچک نیز مشخص گردد.
رییس جمهور غنی افزود که به مردم بخصوص اطفال 
روحیه داده شود و به آنان اطمینان داده شود که آماده 

گی های الزم بخاطر کمک به آنها روی دست گرفته 
شده است.

تا در  داد  به مسئولین مربوط هدایت  رییس جمهور 
زمینه انتقال زخمی ها به کابل که نیاز به تداوی عاجل 

دارند، اقدام نمایند.
از  واضح  فهرست  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
خسارات و امکانات دست داشته و کمک های بین 
به چه  اینکه  انجام شده و  اقدامات  المللی و جدول 
ترتیب  است،  نیاز  بیشتر  کمک  و  مساعدت  مقدار 

گردد.
امکانات  و  تجهیزات  از  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
قوای  بخصوص  کشور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
هوایی بخاطر کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده 

نیز استفاده بیشتر صورت گیرد.
وزیر  برمک  احمد  ویس  انجنیر  به  جمهور  رییس 
مسوولین  و  حوادث  به  گی  رسیده  امور  در  دولت 
بودجه  بررسی  زمینه  در  تا  داد  هدایت  مالیه  وزارت 
مورد ضرورت بخاطر رسیده گی به آسیب دیده گان 

زمین لرزه اخیر، اقدام نمایند.
در این کنفرانس ویدیویی، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس 
اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان گفت که در زمینه 
گرفتن ارقام دقیق خسارات وارد شده و همچنان در 
خصوص ایجاد مرکز سوق و اداره و تماس با نهاد ها 

و کشور های کمک کننده نیز باید اقدام گردد.
رییس جمهور در اخیر این ویدیو کنفرانس از رییس 
اجرائیه به خاطر برگزاری نشست فوق العاده شورای 
وزیران به منظور رسیده گی عاجل به آسیب دیده گان 
و همچنان تالش های والیان، سره میاشت، نهاد ها و 

کشور های کمک کننده قدردانی کرد.
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برخی از ساختمان های...
 ناظر بر ساخت وساز این ساختمان ها شد و گفت که باید 
یک ارگان مشخصًا مسؤولیت این بخش را به عهده داشته 

باشد.
این ساختمان ها در نتیجۀ زمین لرزۀ روز گذشته آسیب دیده 

اند
بخش  در  مهندس  ابراهیم خیل،  امراهلل  حال  این  با 
این  آسیب پذیربودن  عمدۀ  علت  ساختمان ها  ساخت وساز 
و  رهایشی  شهرک های  غیرمعیاری  بودن  را  ساختمان ها 
بی کیفیت  بودن مواد تعمیراتی عنوان کرد. آقای ابراهیم خیل 
در  مقاومتی  هیچ  کنونی  رهایشی  شهرک های  که  می گوید 
حکومت  نیز  او  ندارند.  زمین لرزه  چون  رویدادهایی  برابر 
که  افزود  و  این شهرک ها کرد  از  نظارت  به عدم  متهم  را 
اگر مرکز زمین لرزه دیروز کابل می بود؛ بیشتر آپارتمان های 
رهایشی خصوصی فرو می ریخت و جان بسیاری از مردم 

در خطر می افتاد.
ابراهیم خیل می گوید، شهرک های رهایشی کم ازکم باید در 
برابر زمین لرزه هایی با داشتن شدت ۸ درجۀ ریشتر مقاومت 
این  از  کم تر  خیلی  کنونی  ساختمان های  اما  باشند،  داشته 

میزان مقاومت دارند.
مظهر کاویانی، استاد دانشگاه پل تخنیک در بخش ساختمانی 
نیز در این زمینه گفت که اکثر ساختمان های کنونی مطابق با 
معیارهای بین المللی ساخته نمی شوند و هشدار می دهد که 
اگر وزارت شهرسازی بر ساخت وساز شهرک های رهایشی 
وقوع  به  آینده  در  بزرگ  فاجعه یی  باشد،  نداشته  نظارت 

خواهد پیوست.
و  حوادث  با  مبارزه  ریاست  مسووالن  آمار  بنیاد  بر 
رویدادهای طبیعی کشور، در نتیجۀ زمین لرزۀ روز گذشته 
و  اند  برداشته  دیگر زخم  تن  و 300  کشته شدند  تن   ۸0
هم چنان به ۴۴00 خانه در 11۵ ولسوالی که در 1۴ والیت 

هستند آسیب رسیده است.

افزایش قربانیان... 
این زمین لرزه ویران شده  است. وی در عین حال یادآور 
شد که ممکن است شمار بیشتری از روستاها آسیب دیده 
وسایل  به  آنها  ساکنان  دسترسی  عدم  دلیل  به  اما  باشند 
ارتباطی، هنوز اطالعاتی در این زمینه به مراکز ولسوالی ها 

نرسیده است.
وی گفت مناطق که در زلزله دیروز صدمه دیده شناسایی 

شده و کمک رسانی به این مناطق ادامه دارد.
از  مقداری  که  گفت  حوادث  با  مبارزه  ملی  اداره  معاون 
روزهای  در  نیز  کمک ها  سایر  و  رسیده  محل  به  کمک ها 

آینده به این مناطق خواهد رسید.
آقای سیاس گفت که تا این زمان والیت کنر با 30 نفر کشته 
والیت های  و  دارد  قرار  دیده  آسیب  والیت های  درصدر 
و  خوست  کابل،  پروان،  ننگرهار،  بغالن،  تخار،  بدخشان، 

نورستان به ترتیب در ردیف های بعدی قرار گرفته اند.
خارج  از  تاکنون  افغانستان  دولت  که  داد  توضیح  او 
درخواست کمک نکرده ولی نهادهای غیر دولتی و سازمان 

ملل در روند امداد رسانی افغانستان را کمک می کنند.
کمک  برای  ایران  و  ترکیه  امریکا،  سیاس،  آقای  گفته  به 
تاکنون کمک  آمادگی کرده اند ولی  اعالم  زلزله زده گان  به 
رسانان بین المللی به افغانستان نیامده و اوضاع در افغانستان 
کمک  به  فعال  افغان  رسانان  امداد  و  است  کنترل  تحت 

خارجی نیازی ندارند.
آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجرائی دولت وحدت 
نهایی  لرزه  زمین  قربانیان  آمار  اینکه  به  اشاره  با  نیز  ملی 
نیست، گفت که ممکن است شمار تلفات و آسیب دیدگان 

افزایش یابد.
در  مناطقی  درجه   7.۵ قدرت  به  زلزله ای  دوشنبه  روز 
افغانستان و پاکستان را لرزاند. این زمین لرزه در نقاطی از 

هند، چین و تاجیکستان نیز احساس شد.
اینجا  در  می توانید  زلزله  این  درباره  را  بیشتر  جزئیات 

بخوانید.
 70 حدود  در  هندوکش  کوه های  رشته  در  زلزله  کانون 
والیت  مرکز  فیض آباد،  شهر  شرق  جنوب  کیلومتری 
در عمق حدود 200  و  افغانستان  در شمال شرق  بدخشان 

کیلومتری سطح زمین بوده است.
با  هایی  زلزله  از  کمتر  آن  خسارات  زلزله،  عمق  علت  به 

قدرت مشابه است.
مناطق صعب  در  زده  زلزله  روستاهای  برخی  حال  این  با 
وضعیت  مورد  در  هنوز  و  دارند  قرار  کوهستانی،  العبور 
نیز  دلیل  همین  به  نیست.  دست  در  اطالعی  آنان  ساکنان 
در مورد افزایش آمار قربانیان این زمین لرزه نگرانی وجود 

دارد.

دو و نیم میلیون تن در...
 اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در کابل گفت: 
»ماه گذشته وزارت زراعت و »اف ای او« به صورت 
مشترک استراتژی زراعت و زنان را تدوین کردند. ما 
باور داریم که این استراتژی به بهبود تساوی جنسیتی 

و بهبود وضعیت اجتماعی منجر خواهد شد.«
سهم گیری  بر  نیز  متحد  ملل  سازمان  غذایی  برنامه 
زنان در تولیدات زراعتی تاکید کرد. هرچند زنان در 
روستاهای افغانستان نقش مهمی در تولیدات زراعتی 
و مالداری دارند اما برنامه غذایی ملل متحد می گوید 

زنان به حمایت بیشتر نیاز دارند.

در  متحد  ملل  غذایی  اداره  نماینده  کریگ،  گوردون 
این مراسم گفت: »صفر شدن گرسنگی در افغانستان 
به همین دلیل  نیست.  بدون تساوی جنسیتی ممکن 
دبلیو اف پی در تمام برنامه های خود برابری جنسیتی 

را در نظر می گیرد.«
کمبود آب

افغانستان آب و زمین کافی برای کشت دارد اما هنوز 
درست  به صورت  غذا  تولید  منابع  این  از  نتوانسته 
استفاده کند. بیشترین آب های افغانستان به کشورهای 
همسایه به خصوص ایران و پاکستان سرازیر می شود 
در حالی که افغانستان برنامه عملی برای استفاده از 

این آب ها ندارد.

که  داد  هشدار  مراسم  این  در  آب  و  انرژی  وزیر 
ذخایر  که  زیرزمینی  آب های  بجای  باید  افغانستان 
علی  کند.  استفاده  دریاها  آب  از  هستند  استراتژیک 
باید  که  گفت  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی  احمد 

آب های روی زمین مهار و از آن ها استفاده شود.
از  زراعتی  حاصالت  »بسیاری  گفت:  عثمانی  آقای 
می آید.  به دست  ناپذیر  تجدید  زیرزمینی  آب  منابع 
من به عنوان مسئول اول آب در کشور هشدار می دهم 
که منابع آب زیر زمینی ما در خطر قرار دارد و ما باید 

حداکثر استفاده را از آب های سطحی کنیم.«
نتوانسته  اخیر  سال  سیزده  در  افغانستان  حکومت 

هزینه کافی برای اعمار بندهای آب به دست آورد.

بررسی تلفات و خسارات زمین لرزه در ارگ

ارگ ریاست جمهوری:

در انتظار کمک های نظامی مسکو هستیم
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ورزش
اطمینان بازیکنان چلسی 

از اخراج مورینیو

اسطوره فوتبال آلمان می گوید کشورش برای پرداخت مبلغی چند میلیون پوندی 
به فیفا اشتباه کرده اما تأکید داشت پرداخت این وجه جهت خرید امتیاز میزبانی 

جام جهانی 2006 نبوده است.
ابتدای ماه جاری در گزارشی جزئیات پرداخت شدن  آلمان در  اشپیگل  مجله 
رقمی از سوی فدارسیون فوتبال آلمان به فیفا را فاش و در آن ادعا کرد که این 

برای  فوتبال  جهانی  فدراسیون  اجرایی  کمیته  اعضای  آرای  خرید  برای  وجه 
اعطای میزبانی جام جهانی 2006 به آلمانی ها بوده است. بکن باوئر که در آن 
جام  از  میزبانی  برای  فیفا  به  ژرمن ها  میزبانی  پیشنهاد  ارائه  کمیته  رئیس  زمان 
اولین کسی  رقابت ها شد،  این  برگزاری  کمیته  رئیس  نیز  بعدها  و  بود  جهانی 

بود که پس از انتشار گزارش اشپیگل انگشت  های اتهام به سمتش نشانه رفت.
وی اکنون اعتراف کرده است که فدراسیون فوتبال آلمان رقمی معادل ۴.۸ میلیون 
پوند به فیفا پرداخت کرده است، اما این پول جهت خرید امتیاز میزبانی جام 
جهانی نبوده است. بکن باوئر 70 ساله که در روزهای اخیر سعی داشت خودش 
را از جار و جنجال  های مربوط به میزبانی ژرمن ها از جام جهانی 2006 دور نگه 
دارد، سرانجام قفل سکوتش را شکست و روز دوشنبه در این خصوص با نشریه 

بیلد آلمان صحبت کرد.
بکن باوئر در این مصاحبه گفت: من به عنوان رئیس کمیته برگزاری رقابت ها، 
از حمایت  برخورداری  منظور  به  می پذیرم.  داد،  رخ  که  را  اشتباهی  مسئولیت 
مالی فیفا، یک پیشنهاد از سوی کمیته مالی فیفا مطرح شد که باید رد می شد. ما 

اما رأی هیچ کس را برای کسب امتیاز میزبانی از جام جهانی 2006 نخریدیم.
در همین حال ولفگانگ نیرزباخ، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، کسی که متهم 
است از ماجرای انتقال وجه از سوی ژرمن ها به فیفا مطلع بوده است نیز مانند 
بکن باوئر به اشتباه خود اعتراف کرد و اظهار داشت: بدون شک من از این جهت 
این  جریان  در  دیر  را  آلمان  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیئت  در  همکارانم  که 

موضوع گذاشتم، اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم.
اعتراف مسئوالن فدراسیون فوتبال آلمان به پرداخت وجه چند میلیون پوندی 
به فیفا مقامات این کشور را به آغاز تحقیقاتی در خصوص این موضوع مجاب 
کرده است، هرچند نهاد حاکم بر فوتبال ژرمن ها تأکید دارد که این پول برای 

خرید آرای اعضای کمیته اجرایی فیفا نبوده است.

باشگاه منچستریونایتد برنامه ای خاص برای بزرگداشت کاپیتان 30 ساله خود 
در نظر گرفته است.

در  رونی  وین  حضور  سال  دوازدهمین  دارد  قصد  منچستریونایتد  باشگاه 
منچستریونایتد را پاس بدارد، از این رو بازی خیریه ای را در تاریخ 3 اگوست 
2016 در ورزشگاه اولدترافورد به منظور بزرگداشت از کاپیتان خود ترتیب داده 

است. البته هنوز حریف شیاطین سرخ برای این بازی اعالم نشده است.
رونی که در آستانه رسیدن به رکورد برترین گلزن تاریخ باشگاه منچستریونایتد 
قرار دارد و این روزها به خاطر اُفت محسوسی که در فصل جاری داشته، مورد 
باعث  که  کسانی  تمامی  از  مایلم  گفت:  باشگاه  سایت رسمی  به  است،  انتقاد 
شدند تا برگزاری این بازی عملی شود، تشکر کنم. بیشتر از همه هم می خواهم 
از هواداران منچستر به خاطر حمایت هایی که از من و تیم از زمان پیوستن به 

این باشگاه داشته ام، قدردانی کنم.
وی افزود: شب این مسابقه ای که برای بزرگداشت از من ترتیب داده شده است، 
برای من و خانواده ام قطعًا خاص خواهد بود، ولی امیدوارم در آن شب همه با 
هم جشن بگیریم و همچنین بتوانیم یکی دو سورپرایز به هواداران ارائه بدهیم. 
بیشتر از همه هم امیدوارم هواداران زیادی برای این بازی خیریه به ورزشگاه 
بیایند و کمک کنیم تا پول زیادی جمع آوری شود، کاری که بنا به دالیل مختلف 

به قلب من خیلی نزدیک است.
قرار است عواید حاصل از این بازی از سوی بنیاد خیریه وین رونی به تعدادی 

از مؤسسات خیریه اهدا شود.
رونی که در حال حاضر 236 گل برای شیاطین سرخ به ثمر رسانده است، تنها 
یک گل نیاز دارد تا به رکورد دنیس الو برسد و به نظر می رسد به زودی هم 
رکورد 2۴۹ گل بابی رابسون را بشکند و تبدیل به برترین گلزن تاریخ باشگاه 

منچستریونایتد شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال چیلی، بایرن مونیخ را بهترین تیم کنونی فوتبال اروپا 
می داند و از دیدن بازی های این تیم لذت می برد.

به گزارش Direct TV، هدایت تیم ملی فوتبال چیلی را چند سالی است یک 
مربی آرژانتینی به عهده دارد که اتفاقا با این تیم، عملکرد درخشانی داشته است 

و توانسته عنوان قهرمانی در رقابت های کوپا آمه ریکا 201۵ را به دست آورد.
خورخه سامپائولی در این مورد گفت: مسی بازیکنی است که تماشای فوتبالش 
تالش  همواره  و  می دهد  نشان  ناپذیر  شکست  شخصی  او  است.  لذت بخش 
می کند پیروز باشد. مسی با شور و هیجان زیادی بازی می کند و همه حرکاتش 

حساب شده و دقیق است. دوست دارم روزی با این بازیکن بزرگ کار کنم.
سامپائولی ادامه داد: مسی بازیکنی است که با نهایت تمرکز بازی می کند و در 

هر دیدار می تواند سرنوشت ساز ظاهر شود.
سرمربی آرژانتینی درباره این سوال که طرفدار چه تیم باشگاهی است نیز گفت: 
تیم های بزرگی در فوتبال اروپا وجود دارند که زیبا بازی می کند اما از نظر من، 
بایرن مونیخ تیم دیگری است. تیم گواردیوال، بهترین است. این تیم در حال 
حاضر بهترین بازی ها را به نمایش می گذارد و از دیدن نمایش این تیم لذت 

می برم.
تیم ملی فوتبال چیلی در انتخابی جام جهانی در آمریکای جنوبی عملکرد خوبی 
داشته است و در هر دو بازی نخست، به پیروزی رسیده است. سامپائولی در 
این باره گفت: نهایت تالش مان را به کار می گیریم تا به روند خوب مان ادامه 
دهیم. بازی سختی برابر کلمبیا پیش رو داریم و باید خودمان را به خوبی آماده 

این دیدار کنیم.

یکی از نشریه های انگلیسی از پایان دوران ژوزه مورینیو 
در چلسی خبر داد.

را  بسیار سختی  روزهای  میرر، چلسی  دیلی  گزارش  به 
پشت سر می گذارد. این تیم که فصل قبل توانست با اقتدار 
جام قهرمانی را باالی سر برد اکنون نتایج کابوس واری به 
تیمی احتمال شکست شاگردان  برابر هر  دست آورده و 

مورینیو وجود دارد.
هر چند باشگاه چلسی دو هفته پیش در بیانیه ای حمایت 
اما  کرد  اعالم  تیم  سرمربی  مورینیو،  ژوزه  از  را  خود 
شده  اخراج  را  آقای خاص  انگلیس  میرر  دیلی  روزنامه 
می داند و حتی تاکید کرد که بازیکنان چلسی هم به خوبی 

می دانند که این مربی پرتغالی به زودی اخراج می شود.
برای  »پایان  تیتر  با  خود  نخست  صفحه  در  میرر  دیلی 
پیدا  اطمینان  دیگر  چلسی  بازیکنان  نوشت:  مورینیو« 
کرده اند که سرنوشت مورینیو با چلسی تمام شده است. 
آنها از رفتارهای سرمربی خود در فصل جاری به خشم 

آمده اند.
پنج شکست، دو تساوی و سه پیروزی عملکرد شاگردان 
مورینیو در فصل جاری لیگ جزیره بوده است و این تیم 

با 11 امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی جای دارد.
گفت وگویی  در  هم  چلسی  باشگاه  به  نزدیک  منبع  یک 
اعتمادش  مورینیو  تاکید کرد که  میرر داشت  دیلی  با  که 
بعد  بازیکنان  اما  است  نداده  دست  از  بازیکنانش  به  را 
دیگر  آورده  وجود  به  مربی  این  که  زیادی  مشکالت  از 

عالقه ای برای ماندن او ندارند.
به نوشته دیلی میرر بازی برابر لیورپول در هفته یازدهم 
رقابت های لیگ برتر انگلیس آخرین فرصت سران باشگاه 
چلسی به مورینیو است و چنانچه این مربی نتواند در این 

دیدار تیمش را پیروز کند از کار برکنار خواهد شد.

بکن باوئر:

 آلمان به فیفا پول داد اما نه برای خرید امتیاز میزبانی جام جهانی

برنامه خاص منچستریونایتد 
برای بزرگداشت رونی

سامپائولی:

 بایرِن گواردیوال
 چیـز دیـگـری است
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شماره گان: 5000

و  سرمایه گذاری  زمینه  در  روسیه  سود  کرد:  اعالم  روسیه  جمهور  رییس  
درخواست خارجی از صنایع نظامی کشور طی سال جاری میالدی از مرز ۵0 

میلیارد دالر گذشته است.
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در جریان نشست کمیته ویژه همکاری  
نظامی و فنی روسیه با کشورهای خارجی اعالم کرد: روسیه در این زمینه به 
تمامی تعهدات خود پایبند است و صنایع نظامی روسیه از ابتدای ماه جاری 
تقاضا  افزایس  علت  و  داده  پاسخ  را  خارجی  درخواست  درصد   70 میالدی 
برای صنایع نظامی روسیه افزایش میزان همکاری و هماهنگی بین شرکت های 

نظامی است.
پوتین افزود: روسیه به تقویت همکاری های خود در این زمینه با کشورهای 
خارجی ادامه می دهد و اکنون قیمت این درخواست ها از شرکت های روسی از 

۵0 میلیارد دالر فراتر رفته است.
رییس جمهور روسیه با هشدار نسبت به افزایش رقابت تسلیحاتی در بازارهای 
جهانی به ویژه رقابت غیرشفاف و غیرصادقانه، افزایش تولیدات کارخانجات 

اسلحه سازی این کشور در بازارهای منطقه ای را خواستار شد.
در  که  روسی  شرکت های  و  جنگی  صنایع  نهادهای  اینکه  به  اشاره  با  پوتین 
از  با چالش رقابت غیرقانونی  فعال هستند در سال جاری میالدی  این زمینه 
سوی برخی کشورها و شرکت های غربی مواجه بودند، گفت: شرایط کار برای 

شرکت های روسیه در این فضای سیاسی دشوارتر شده است.
پوتین در راستای ارائه تولیدات بیشتر در بازارهای منطقه ای فعالیت بیشتر این 
نهادها و نیز حفظ جایگاه هایی که روسیه در طول این سال ها کسب کرده، را 

خواستار شد.

موسس سایت افشاگر ویکی لیکس بر این باور است که موج گسترده پناهجویان 
به سمت اروپا احتماال در نتیجه » استراتژی کاهش جمعیت« سوریه به دست 

مخالفان دولتی است.
با وب سایت  لیکس در مصاحبه  افشاگر ویکی  آسانژ، موسس سایت  جولیان 
خبری یونانی »پرس پروجک« گفت، سازمان شفافیت ویکی لیکس با نگاهی به 
اسناد دیپلماتیک به این نتیجه رسیده است که گمانه زنی بسیاری درباره جنبش 

پناهجویان وجود داشته است.
وی توضیح داد: این گمانه زنی وجود داشت؛ معموال مخالفان یک کشور در 
»استراتژی کاهش جمعیت« مشارکت می کنند تا قابلیت رزمی دولت را کاهش 
دهند. اکثر آوارگان سوری از طبقه متوسط هستند و تکه آنها به دانش زبانی، 
پول و برخی ارتباطات است. قطعا مهندسین، مدیران و کارمندان جزو طبقه ای 

هستند که برای سر پا نگه داشتن یک دولت نیاز هستند.
آسانژ گفت: مردم سوریه از سوی آلمان که می گوید تعداد بسیار بسیار زیادی 
پناهجو می گیرد و ترکیه که حدود سه میلیون پناهجو را اسکان داده، ترغیب 
می کند.  تضعیف  را  سوریه  دولت  چشمگیری  طور  به  امر  همین  و  می شوند 

تاریخ  در  سالح  عنوان  به  مهاجران  از  آن  در  که  نیست  موردی  تنها  سوریه 
معاصر استفاده می شود. در طول جنگ عراق، سوئد به آمریکا گفت که پذیرفتن 

پناهجویان عراقی بخشی از مشارکت این کشور است.
موسس ویکی لیکس گفت این »رسوایی« است که آمریکا از پذیرش پناهجویان 
سوری سر باز می زند چراکه این واشنگتن است که باید مسوولیت صدها هزار 

فردی را که به اروپا می رسند، بپذیرد.
در  فرانسه  و  انگلیس  آمریکا،  سیاست های  دنبال  به  شرایط  این  افزود:  وی 
ترکیه،  از جمله قطر،  آمریکا در خاورمیانه  منطقه ای  نیز متحدان  خاورمیانه و 

اردن و اسرائیل و نیز عربستان سعودی به وجود آمده است.
آسانژ در ادامه تاکید کرد که یک سند افشا شده نشان می دهد که آمریکا از 
سال 2006 برای سرنگونی دولت سوریه توطئه کرده است. وی افزود: آمریکا 
در تالش بود تا دولت سوریه را پارانوید کند، تالش می کرد تا با القای ترس و 
بدبینی آن را به واکنش شدید وادارکند، تالش می کرد تا آن را در مورد کودتا 
را تحریک  میان شیعه و سنی  فرقه ای  تنش های  تا  کند، تالش می کرد  نگران 
کند. واشنگتن همچنین برای متوقف کردن سرمایه گذاری خارجی در سوریه و 
اعطای مخفیانه بودجه به انواع سازمان های غیر دولتی در سوریه برای دردسر 
آفرینی و استفاده از عربستان سعودی و مصر برای پیشبرد این هدف ها تالش 

می کرد.
این افشاگر افزود: آمریکا تالش می کرد به واسطه اینکه سوریه تروریست ها را 
سرکوب کند، آن را به عنوان کشوری ضعیف جلوه دهد که توانایی کنترل کامل 
بر این کشور را ندارد. مردم آمریکا هیچ نفعی از درگیری سوریه نمی برند اما 
قطعا سیا منافعی دارد. شما مشکل درست می کنید و بودجه زیادی می گیرید تا 
مشکل را حل کنید. همزمان دالالن اسلحه و تولید کنندگان سالح سود می برند. 
اگر مشکلی نباشد، بودجه آنها قطع می شود پس آنها مشکالتی را ایجاد می 
کنند. عالوه بر این، واشنگتن با مداخله در سوریه سیاست تضعیف حزب اهلل را 
در پیش گرفت تا به اسرائیل اجازه دهد تا کنترل بیشتری بر بلندی های جوالن 
داشته باشد و حتی منطقه حائل. همچنین هدف سرکوب ایران به عنوان متحد 
ایجاد مسیری  پایگاه روسیه در طرطوس،  بردن آخرین  بین  از  اصلی سوریه، 
برای خط لوله گاز از قطر و عربستان به سمت سوریه و اروپا که بتواند با گاز 

روسیه رقابت کند، در دستورکار بود.

پوتین:

 درآمد روسیه از فروش سالح 
در سال 2015 از مرز 50 میلیارد دالر گذشت

آسانژ:

 »استراتژی کاهش جمعیت« در سوریه اجرا می شود 

پاکستان پیشنهاد کمک 
هند را رد کرد

داعش ستون های شهر 

تاریخی پالمیرا را منفجر کرد

نیز  را  پاکستان  مناطق  اغلب  که  افغانستان  مهیب  زلزله  پی  در 
لرزاند و تلفات جانی و مالی بسیاری به بار آورد، نخست وزیر 
با  که  داد  کمک  پیشنهاد  شریف  نواز  با  همدردی  ابراز  با  هند 

مخالفت اسالم آباد روبرو شد.
نخست وزیر  مودی،  نارندرا  نیشن،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خود  پاکستانی  همتای  شریف،  نواز  با  تلفنی  تماس  در  هند 
این مصیبت وارده را به کشور و ملت پاکستان تسلیت گفته و 
پیشنهاد ارائه کمک به اسالم آباد را برای مقابله با بالیای طبیعی 
ارائه کرد که با تشکر شریف همراه شد. این زلزله 7 / 7 ریشتری 
روز دوشنبه، بخش هایی از هند را هم لرزاند اما خسارت چندانی 

به بار نیاورد.
نارندرا  پاکستان،   دفتر نخست وزیر  در  مطلع  منبع  گفته یک  به 
مودی پیشنهاد هرگونه کمکی را برای رسیدگی به این شرایط 
آنها، پیشنهاد  این پیشنهاد و نگرانی  از  با تشکر  اما شریف  داد 

کمک دهلی نو را رد کرد.
زمان  از  پاکستان  و  هند  نخست وزیران  میان  تماس  اولین  این 
نشست در روسیه است چرا که رهبران این دو کشور از دیدار 

در مجمع عمومی سازمان ملل نیز خودداری کردند.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که تروریست های داعش 
سه تن را به ستون های شهر باستانی پالمیرا بستند و با منفجر 

کردن این ستون ها این سه فرد را اعدام کردند.
روزنامه مصری الیوم السابع، دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم 
کرد که تروریست های داعش سه تن از بازداشتی های خود را به 
ستون های شهر باستانی پالمیرا )تدمر( بستند و از طریق منفجر 

کردن این ستون ها این سه فرد را اعدام کردند.
باستانی در  آثار و مراکز  از  داعش در دوره اخیر تعداد زیادی 

سوریه را منهدم کرده است.
پالمیرا شهر تاریخی استان حمص، یکی از مهمترین ویرانه های 
تاریخی جهان و یکی از آثار ثبت شده سوریه در میراث جهانی 
یونسکو است. قدمت بخش اعظم ویرانه های پالمیرا به سده یکم 

و دوم میالدی بازمی گردد.




