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هیچ بخشی از طالبان 
از نفوذ گروه چهارجانبه خارج نیست

طالی  معادن  بخش  از  دالر  هزار   ۱۵ روزانه  طالبان 
افغانستان سود می کنند.

فرمانده امنیه بدخشان روز گذشته به ایرنا گفت: طالبان 
از این معادن، طال استخراج می کنند و آن را به فروش 

می رسانند و از پول آن سالح و مهمات تهیه می کند.
جنگ  از  بخشی  که  کرد  تأیید  اندرآبی  سخی  جنرال 
و ناامنی بدخشان بر سر معادن طال می باشد که گروه 
طالبان و بعضی افراد غیرمسوول از آن استفاده شخصی 

می کنند.
او افزود: طالبان در ولسوالی راغستان بیش از ۲۰۰ نیرو 
دارد و این گروه برای استفاده از معادن افغانستان، به 
ناامنی ها در آن مناطق دامن می زند تا بتوانند از معادن 

آن بهره برداری کنند.
به گفته وی، دولت افغانستان برای پاکسازی این منطقه 
علت  به  اما  دید،  تدارک  را  عملیاتی  طالبان  از وجود 
به  عملیات  این  انجام  جوی،  اوضاع  بودن  نامساعد 

تعویق افتاد.
جنرال سخی اندرآبی اضافه کرد که اگر وزارت داخله 
و وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند پیش از رسیدن 
نوروز، عملیات پاکسازی راغستان این والیت از دست 

طالبان آغاز می شود.
یک  توسط  الجورد  معدن  که  گفت  همچنین  وی 
ارتباطی  طالبان  و  دولت  با  که  غیرمسوول  فرمانده 
ندارد، استخراج می شود و به شکل غیرقانونی فروخته 

می شود.
افغانستان دارای  شایان ذکر است که والیت بدخشان 
مخصوصًا  قیمتی  های  سنگ  از  زیادی  بسیار  معادن 
ارزش  آن  الجورد  سنگ  که  می باشد  طال  و  الجورد 

جهانی دارد.

روند  بهبود  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزارت 
تجارت، ترانزیت و ویزای تاجران این کشور را محور 
گفت وگوهای سومین نشست اقتصادی میان افغانستان 

و روسیه در کابل اعالم کرد.
به  روسیه  و  افغانستان  میان  اقتصادی  نشست  سومین 

زودی در کابل برگزار می شود.
صنایع  و  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی  مسافر 
افغانستان گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست 
تاجران  ویزای  و  ترانزیت  و  تجارت  بخش  بهبود 

افغانستان است.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشستهایی 
افغانستان  اقتصادی  وضعیت  بهبود  موجب  می تواند 

شود.
با در نظر گرفتن  افغانستان  روابط دو جانبه روسیه و 
وضعیت امنیتی حاکم در این کشور از اهمیت بسزایی 

برای مقامات مسکو برخوردار است.
امنیتی،  اوضاع  وخیم شدن  از  بارها  مسکو  مقامات 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان ابراز نگرانی 
کرده اند.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
کننده  نگران  افغانستان  امنیتی  اوضاع  که  اظهارداشت 

است.
مخالفان  دیگر  و  داعش  فعالیت  از  روسیه  افزود:  وی 

مسلح دولت افغانستان نگران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد که 

حل بحران افغانستان به زمان زیادی نیاز دارد.
جمهور  رییس  ویژه  نماینده  کابلوف  ضمیر  همچنین 
مسکو  مقامات  که  بود  گفته  نیز  افغانستان  در  روسیه 
تا نشستی در سطح وزرای خارجه روسیه،  امیدوارند 
چین و هند در ماه آوریل سال جاری میالدی در مسکو 

در مورد افغانستان برگزار کند.

معادن بدخشان
 در چنگ طالبان

جنرالی که هلمند را به مجاهدین تسلیم کرد

با طالبان چه خواهد کرد؟

سومین نشست اقتصادی افغانستان و روسیه برگزار می شود

چندین فرمانده 
طالبان

 در فاریاب 
کشته شده اند
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نگاه انتقادی 
به غرب

از چشـم انداز 
فرانسـه و 

آلمـان

در برگ ها

آیا نواندیشی 
در اسـالم 

ممـکن است؟

صفحه 6

صفحه 3

دولت افغانستان به تازه گی 
فهرست نام های ده طالبی را كه قرار 
است در نشست گفت وگوهای صلح 
شركت كنند، به پاكستان سپرده 

است، تا هنوز مشخصات و نام های اين 
ده تن به رسانه ها داده نشده است.

اسماعيل قاسميار  مشاور امور 
بين المللی شورای عالی صلح با آن كه 

از اين طالبان نام نمی برد، اما می گويد: 
»هم آهنگی ميان دولت و شورای عالی 
صلح وجود دارد و هيچ مسأله يی را از 

هم ديگر پنهان نمی كنند.«



ACKU پـس از حملۀ انتحـاری اخیـر در والیت کنر
در جنـوب افغانسـتان، تصویـری در فضـای 
کـه  می شـود  دسـت  بـه  دسـت  مجـازی 
بسـیار تکان دهنـده و هشـدارآمیز اسـت. در 
ایـن تصویـر، مـرد جوانـی دیده می شـود که 
کودکـی را در دسـت دارد. کـودک در حملۀ 
انتحـاری جـان باخته و پـدر او را در آغوش 
گرفتـه و اشـک می ریـزد. چهـرۀ پدر بسـیار 
تکیـده و رنجـور بـه نظـر می رسـد. اشـک 
نگاه هایـش  و  پـدر حلقـه زده  در چشـماِن 
مثـل  متأثرکننده انـد؛  و  غم انگیـز  به شـدت 
ایـن اسـت کـه فریـاد در گلویش خشـکیده 
باشـد. نگاه هایـش به سـوی دوربیـِن عکس 
برداری سـت و عمـق فاجعه یـی را کـه بـا آن 

روبه روسـت، بـه بیننـده می رسـاند.
سـخن  مخاطـب  بـا  پـدر  نگاه هـای   
و  تنفـر  نگاه هـای  نگاه هـا،  ایـن  می گوینـد. 
انزجارنـد؛ نگاه هـای رنگ باخته و مسـتأصل 
کـه می خواهـد چیـزی را بـا »مـِن مخاطب« 
شـریک سـازد. این تصویـر می توانـد نمادی 
از یـک مصیبـِت تحمل ناپذیـر باشـد؛ نمادی 
کـه دیگـر به یک تـن و یک والیـت محدود 
نمی شـود. ایـن پـدر کنـری می توانـد نمـاد 
روشـن از سـرزمینی باشـد کـه هـر روز بـا 
فجایعی از این دسـت مواجه اسـت. تصویر، 
نماد از دسـت دادن و ناامیدی محض اسـت؛ 
ناامیدی یـی کـه حـاال همه گیـر شـده و بـه 
همـه جـا و همه کـس رسـیده اسـت. در آن 
لحظـه، آن پـدرِ درهـم شکسـته و متالشـی 
شـده، بـه چـه فکـر می کـرده اسـت و چـه 
کسـی بـه ایـن فکر افتـاده کـه تصویـر او را 

بردارد؟ 
نـام ایـن تصویـر را که حـاال همه جـا یافت 
می شـود، بایـد فاجعۀ انسـانی گذاشـت. این 
تصویـر مـرا بـه یـاد تصویرهای بی شـماری 
از ایـن دسـت می اندازد کـه روزنامه نـگاراِن 
دومِ  و  اول  جریـان جنگ هـای  در  عـکاس 
جهانـی از مصیبتـی کـه بـر انسـاِن ایـن کره 
ایـن  از  بسـیاری  برداشـته اند.  اسـت،  رفتـه 
تصویرهـا سـبب شـدند کـه مـردم بـا عمـِق 
فاجعۀ جنگ بیشـتر آشـنا شـوند. تصویرهای 
از  پـس  ناکازاکـی  و  هیروشـیما  از  زیـادی 

اتمـی در دسـت اند کـه از کشـتار  بمبـاران 
ایـن  می کننـد.  حکایـت  همه گانـی  قتـِل  و 
تصویرهـا سـبب شـدند کـه نهادهـای مدافع 
حقوق بشـر در سراسـر جهان شـکل بگیرند 
و نـدای عدالت خواهـی و ضـد جنـگ را به 
گـوِش سـردمداراِن جهان برسـانند. بـه یُمن 
همیـن تصویرهـا و گزارش هـا بود کـه اروپا 
جنـگ  از  پـس  را  عظیمـی  دگرگونی هـای 

جهانـی دوم از سـر گذشـتاند. 
تصویـر جنـگ، خودِ جنـگ نیسـت. تصویر 
کـه  اسـت  دردناکـی  لحظـۀ  آن  جنـگ، 
می توانـد حِس تباهـِی رو به گسـترش را در 
انسـان های دیگـر برانگیـزد. تصویـر جنـگ 
سـیاهی  این کـه  نشـانۀ  اسـت؛  نشـانه  یـک 
همه جـا را خواهـد گرفـت و آن گاه کسـی 
نخواهـد بـود کـه حتـا صـدای دیگـری را 
بشـنود. جنـگ، نبـود انسـان اسـت. سـوال 
ایـن  اسـت که چرا بشـر بـا وجود همـۀ این 
تجربه هـا، هنوز بر طبل جنـگ می کوبد و راه 
نجـاِت خـود را در کشـتن خود جسـت وجو 
می کنـد؟ زیرا کشـتن وقتـی فراگیر شـود، به 
خـود شـخص برمی گـردد. کشـتن وقتـی به 
یـک روال طبیعـی بـدل شـود، دیگـر کسـی 
بـرای کشـتن باقـی نمی مانـد و انسـان خود 

را بـه سـمِت نابـودی می بـرد. 
بـا این حـال و با همۀ این تجربه ها، انسـان ها 
هنـوز به دالیل زیادی دسـت از انسان کشـی 
شـاید  می کشـند،  کـه  آنانـی  برنداشـته اند. 
هنـوز نمی داننـد کـه پیشـتر از قربانیان شـان، 
کـه  انسـان هایی  کشـته اند.  را  خودشـان 
دسـتور کشـتن صـادر می کننـد، بدون شـک 
انسـانیت را هـدف قـرار می دهنـد. هنـوز در 
جهـان مـا، کشـتن سـاده ترین ابـزار رسـیدن 
بـه هدف هاسـت. آن کـس کـه می خواهـد 
بـر دیگـران سـلطه برانـد، بـه سـاده ترین راه 
روان گـرداِن  داروهـای  می شـود.  متوسـل 
زیـادی در جهـان  بـه نام هـای مختلـف تهیه 
شـده که کشـتن انسـان ها را روا می دارد. این 
داروهـای روان گـردان هر نام و پوششـی که 
داشـته باشـند، زیـر یک عنـوان بـزرگ قرار 

ایدیولـوژی!  می گیرنـد: 
 ایدیولـوژی آن داروی روان گردانـی اسـت 

کـه به سـاده گی می توانـد انسـان ها را آمـاده 
سـازد کـه حتـا علیـه خـود نیـز اقـدام کنند. 
کـه  تعبیـری  و  عنـوان  هـر  بـا  ایدیولـوژی 
واحـدی  کارکردهـای  امـا  صـادر می شـود، 
در  ایدیولوژی هـا  اصلـی  کارکردهـای  دارد. 
نخسـتین قـدم، همیـن توجیه کشـتن و مرگ 
اسـت. ایدیولـوژی از بطـن فاجعـه بیـرون 
می شـود و بـه سـوی فاجعـۀ دیگر مـی رود. 
به سـاده گی می گویـد کـه چـرا  ایدیولـوژی 
ایـن  پـس  در  و  کشـت  را  انسـان ها  بایـد 
کشـتن چـه چیـزی انتظار شـما را می کشـد. 
طالبـان بـا همیـن حربـه سـربازاِن خـود را 
کـه  آنانـی  می سـازند.  آمـاده  کشـتن  بـرای 
دسـتور کشـتن صـادر می کنند، بـدون تردید 
به یـک خانواده و یـک آرمان ارتبـاط دارند؛ 

آرمـان مـرگ انسـانیت!  
میـان آن هـا بـا وجـود همـۀ تفاوت هایـی که 
دارنـد، می تـوان نقـاط اشـتراِک فروانـی را 
یافـت. وقتـی پـای مـرگ و کشـتن در میـان 
اسـت، دیگر میـان هیتلـر، اسـتالین، بن الدن، 
مـال منصـور، چنگیـز و... فرقـی نمی تـوان 
گذاشـت. آن ها شـیِر یـک مـادر را خورده اند 
و بـه او خدمـت می کننـد: ایدیولـوژی. آن ها 
حرف هـای واحـدی دارند. می گویند کشـتن 

آن هـا بـرای بقـای دیگران اسـت.
پـس از انقـالب اکتوبـر سـال ۱9۱7، وقتـی 
قتل عـام  بـه  شـوروی  کمونیسـتی  دولـت 
مخالفـان زیـر نـام تفاله هـای بـورژازی آغاز 
معـروف  نویسـندۀ  گورکـی  ماکسـیم  کـرد، 
هنـری اش  عواطـف  دلیـل  بـه  کـه  روسـی 
را  جنایـت  و  قتـل  این همـه  نمی توانسـت 
شـوروی  وقـِت  زمـام دار  لنیـن  بـه  ببینـد، 
نامه یـی نوشـت و تـالش کـرد کـه او را از 
دولـِت  هنرمنـدان  و  نویسـنده گان  کشـتن 
تـزاری بـاز دارد. امـا لنیـن در نامه یی پاسـخ 
او را داد. او بـرای گورکـی نوشـت کـه بـا 
کشـتن دو صدهـزار »تفالـۀ بـورژوازی« یک 
ملت بـه سـرافرازی و بلندآوازه گی می رسـد 
و نبایـد جلـو چنیـن موفقیتـی را سـد شـد. 
طالبـان نیز بـا همین نگاه و دیدگاه می کشـند 

و فاجعـه می آفرینند!  
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محمداشرف غنی، رییس جمهور دستور داده که برای سردار 
آرامگاه  افغانستان  رییس جمهوری  نخستین  محمدداوود، 

ساخته شود.
برادرزادۀ  نعیم،  محمدنادر  دیدار  از  پس  فرمان،  این 
والیت  قومِی  سران  از  شماری  با  داوودخان  رییس جمهور 

قندهار، صادر شده است. 
برای یک سیاست مدار و نخستین  آرامگاه  به ساخِت  اقدام 
از  اما  نیست.  نادرستی  کارِ  افغانستان،  رییس جمهوری 
آن جایی که سال هاست تالش های جمعی از مردم افغانستان 
انتقال  یا حداقل  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  مقبرۀ  ساختن  برای 
بقایای جسد او به مکان بهتری، به جایی نرسیده است، این 
یک  و  شده  مواجه  واکنش هایی  با  رییس جمهوری  دستور 
امیر  پیکِر  بقایای  انتقال  و  تشخیص  مسالۀ  آن ها  دیگر،  بارِ 

حبیب اهلل کلکانی و یارانش را مطرح کرده اند. 
کدام  هر  افغانستان  سیاست مداراِن  که  نیست  شکی 
محبوبیت ها و منفوریت های خودشان را در میاِن مردم دارند 
و این حب وبغض ها نیز بیشتر جنبۀ قومی و تباری دارند تا 
ارزشی و علمی. داوودخان و حبیب اهلل کلکانی نیز از  نگاهِ 
این قاعده مستثنا نیستند. بنابرین وقتی فرمان ساخت مقبرۀ 
شهید داوود خان صادر می شود، منطقی ست که عین فرمان 
برای مقبرۀ شهید حبیب اهلل کلکانی نیز صادر شود تا اسباِب 

رضایِت هوادارِن این شخصیِت تاریخی نیز فراهم گردد. 
 اما مسلمًا فرمان برای ساخِت مقبرۀ شهید حبیب اهلل کلکانی و 
انتقال بقایای او به مکانی مناسب، با سروصداهای فیس بوکی 
خواهاِن  که  آنانی  از  جمعی  باید  بگیرد.  شکل  نمی تواند 
جمهوری  ریاست  به  منظم  برنامۀ  یک  طی  اند،  اتفاق  این 
و ریاست اجرایی مراجعه کنند و چنین فرمانی را به دست 
آورند؛ همان کاری که توسط مردم قندهار و برادرزادۀ شهید 

داوودخان صورت گرفت. 
حبیب اهلل  جسِد  بقایای  انتقال  درخواست  که  سال هاست 
کلکانی و همراهانش به جای بهتری مطرح است؛ اما هیچ گاه 
حال  در  چه  و  گذشته  در  چه  مدعیان،  و  هواخواهان  این 
نسبی  فرادستِی  قدرت  در  که  روزهایی  در  به خصوص  و 
داشتند، در این زمینه دست به کار نشدند. اکنون خوب است 
که مردم هواخواه شهید حبیب اهلل کلکانی دست به این ابتکار 
بزنند و از رییس جمهور به گونه رسمی بخواهند که احساس 
مسوولیت کنند و به  هدِف ادای احترام به مقامِ شاهان و امیران 
افغانستان، بقایای جسِد امیر شهید را به مکانی مناسب انتقال 

دهند و یک مرقد متناسب به شأِن او اعمار کنند. 
در آن صورت، اگر آقای غنی از خود دوبینه گی نشان داد و 
به حبیب اهلل کلکانی احترام قایل نشد، می توان اعتراض کرد 

و راه های دیگر برای این کار جست وجو نمود. 
از  پس  داوود،  محمد  کاکای  خان،  نادر  که  نشود  فراموش 
شکستن مهر و سوگند قرآنی اش، امیر حبیب اهلل خادم دین 
رسول اهلل را به فجیع ترین شکل ممکن اعدام کرد و یک فتنۀ 
قومی را در کشور به میراث گذاشت. اما حاال دولت وحدت 
شهید  و  داوودخان  شهید  مقبرۀ  ساختن  با  می تواند  ملی 
حبیب اهلل کلکانی، این زخم های قومی ـ تاریخِی افغانستان را 
مرهم گذارد. اما در صورتی که دولت به خواست مردمی که 
انتقال بقایای جسد امیر حبیب اهلل کلکانی اند  رسمًا خواهان 
ادامۀ  در  داوودخان،  شهید  مقبرۀ  ساختن  نگذارد،  وقعی 
فاشیسم قومی تعبیر می شود و اختالفات تباری بیش از پیش 

وسعت می یابند.
بنیاد  امیر حبیب اهلل کلکانی  نام  آنانی که به  بنابراین به همۀ 
دارند و آنانی که همواره شعارِ هویت سر می دهند و آن هایی 
مقام  نهادی دولتی جا و  نماینده گان و سایر  که در مجلس 
ساخت  و  بندند  همت  کمِر  که  می شود  پیشنهاد  دارند، 
این که  نه  کنند،  دنبال  رسمی  شکل  به  را  شهید  امیر  مقبرۀ 
با سروصداهای بی معنا و نداشتن برنامه برای ساخت مقبرۀ 

امیر، جامعه را پریشان سازند! 

ساختن مقبرۀ داوودخان 
و بی توجهی به مقبرۀ کلکانی

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1733   سه    شنبه      11حو ت  /    ا  سفند      y   1394  21 جما د ی  اال و ل  y 1437   1 ما ر چ   2016

تصوير جنگ، خوِد جنگ نيست. 
تصوير جنگ، آن لحظۀ دردناكی 
است كه می تواند حِس تباهِی رو 
به گسترش را در انسان های ديگر 
برانگيزد. تصوير جنگ يک نشانه 
است؛ نشانۀ اين كه سياهی همه جا 
را خواهد گرفت و آن گاه كسی 
نخواهد بود كه حتا صدای ديگری 
را بشنود. جنگ، نبود انسان است
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جنرالی که هلمند را به مجاهدین تسلیم کرد

با طالبان چه خواهد کرد؟
سال  در  مجاهدین  جنگ جویان  زمانی که 
تصرف  را  جنوبی  والیت  این  مرکز   ۱99۳
فرمانده  قهرمان،  عبدالجبار  جنرال  کردند، 
حکومت وقت افغانستان در این والیت بود 

و شهر را تسلیم مجاهدین کرد.
باز  دهه،  دو  از  بعد  و  حاضر  حال  در  او 
است  والیت  این  در  دولتی  چهره  یک  هم 
به  و سقوط  تهدید  معرض  در  پست اش  و 

دست شورشیان قرار دارد.
این بار در دروازه های شهر با طالبان مواجه 
حومه  در  را  مواضع شان  شورشیان  است. 
محکم  بسیار  والیت،  این  مرکز  لشکرگاه 
کرده اند و تنها دریای آرام هلمند، فاصله میان 
شورشیان طالبان و مقرهای حکومتی است. 
این شورشیان از ۱۴ ولسوالی والیت هلمند 
۱۰ ولسوالی آن را یا تحت کنترول شان دارند 

و یا زیر حمالت سنگین قرار داده اند.
نماینده  عنوان  به  گذشته  ماه  قهرمان،  آقای 
و  شد  هلمند  وارد  غنی  جمهور  رییس 
این  از  دفاع  و  حفظ  تالش ها،  مسوولیت 
اما  گرفت.  عهده  به  طالبان  علیه  را  والیت 
تنها  این که  بر  تاکید  با  با سابقه،  این جنرال 
اقدامات نظامی برای دولت فایده ندارد، نیز 
تالش  کرده است تا فرماندهان طالبان را به 

میز مذاکره بکشاند.
آقای قهرمان هفته گذشته طی یک مصاحبه 
با  اکثرا  حالی که  در  فرماندهی اش  مرکز  در 
فرماندهان نظامی، مقامات محلی و متنفذین، 
تلفونی تماس می گرفت، گفت: »در گذشته 
راه حل مشکل  بودم که  باور  بدین  نیز من 
به  نیز  امروز  و  نیست  جنگ  در  ملت،  این 
آن باور دارم. طیاره و توپ  و تانک، وسایل 
کم  بسیار  باید  و  هستند  شکست خورده ای 
فکر  شما  که  زمانی  تنها  شوند؛  استفاده 

می کنید از بین خواهید رفت«.

این است که  ما  او اضافه کرد: »تالش اول 
خاموش  را  جنگ  بسازیم،  آرام  را  جنگ 

کنیم«.
مثل  کار  این  به  جاها  بعضی  در  هرچند، 

عقب نشینی نگریسته شده است.
نیروهای اردو، آخرین پایگاه های شان  اخیراً 
را در ولسوالی های موسی قلعه و نوزاد ترک 
در  سرباز   ۱۵۰۰ از  بیشتر  چیزی  کردند. 
خارج  پایگاه های شان  از  علنی  یک حرکت 
لشکرگاه،  اطراف  امنیتی  کمربند  تا  شدند 
چندی  ببخشند.  استحکام  را  والیت  مرکز 
نیروهای عملیات ویژه آمریکایی  پای  پیش 
پاک سازی  در  تا  شد  کشانیده  جنگ  به 
سرک های منتهی به مرکز این والیت کمک 
شوند و در دفاع از این والیت سهم گرفتند.

آقای قهرمان که ۵۸ سال سن دارد، قبال نیز 
این والیت را تجربه کرده است. فرماندهی 
حکومت  استحکامات  آخرین  از  او 
جنوب  در  روسیه  حمایت  به  کمونیستی 
این  او شخصا شاهد سقوط  بود.  افغانستان 
حکومت در سال ۱99۳ بوده است؛ زمانی که 
را  لشکرگاه  و  کرد  خارج  را  نیروهایش  او 
 C.I.A به نیروهای مجاهدین تحت حمایت

واگذار کرد. پس از آن، او برای یک دهه در 
مسکو تبعید شد.

در  آمریکا  متحده  ایاالت  حمله  از  پس  او 
افغانستان  به  طالبان،  سقوط  و   ۲۰۰۱ سال 
آمد و عضو پارلمان شد. دیدگاه او در مورد 
کنارآمدن با شورشیان طالبان، همانند دیدگاه 
جمهور  رییس  است.  دلسوزانه  غنی،  آقای 
غنی تالش کرده است تا با رهبران شورشیان 
طوالنی،  این جنگ  به  و  شود  مذاکره  وارد 

پایان سیاسی ببخشد.
رهبران  آنی،  بحرانی  وضعیت  این  در  اما 
و  غیرعملی  را  او  تالش های  قومی 
رفتارهای  و  )اقدامات  می بینند  ناامید کننده 
مایوسانه ی یک فرمانده درمانده(. طالبان به 
جای قبول پیشنهادهای صلح خواهانه رییس 
جمهور غنی، او را با جنگ »رو در رو« به 
چالش کشیده اند و به فرصت های حکومت 

عالقمند نیستند.
از  قومی  متنفذ  یک  طاهر،  محمد  حاجی 
قهرمان  آقای  با  اخیرا  که  سنگین  ولسوالی 
می کنم  فکر  »من  گفت:  است،  کرده  بحث 
که آقای قهرمان در خواب خرگوش است. 
و  دارند  باال  دست  طالبان  حاضر،  حال  در 
آنها  که  زمانی  هر  است.  ضعیف  حکومت 
شوند،  ضعیف  نظامی  لحاظ  از  )طالبان( 
ممکن است که طالبان محلی سالح های شان 
صلح  پروسه  به  و  بگذارند  زمین  به  را 

بپیوندند، نه حاال«.
مال عبدالرحمن احسان،  یک فرمانده طالبان 
در سنگین گفت که آقای قهرمان برای جبران 

حقارت های گذشته به هلمند بازگشته بود.
و  بجنگیم؛  اول  »بیایید  گفت:  احسان  مال 
صلح و گذاشتن سالح به زمین را فراموش 
کنید. اول ما باید بجنگیم و بعد از آن باالی 

پروسه صلح کار کنیم«.

مشخصا  و  اخیر  اقدامات  هم  تعدادی 
واگذاری پایگاه های نظامی در والیت هلمند 
را با دیده شک می نگرند. دولت پس از یک 
سال پرفاجعه نظامی، شاید ولسوالی ها را با 
طالبان معامله کرده اند تا آن ها را دور از شهر 
که حکومت  را  کاری  دارند؛  نگه  لشکرگاه 
زندگی اش  روزهای  آخرین  در  کمونیستی 

در جنوب افغانستان انجام داد.
صحبت های صلح خواهانه کسی که مسئول 
این که  و  است  هلمند  والیت  در  عملیات 
وزیر دفاع ملی، محمد معصوم استانکزی تا 
سال گذشته مسئول فعال پروسه صلح بود، 

این شک و گمانه زنی ها را تقویت می کند.
عبدالمجید آخندزاده، معاون رییس شورای 
والیتی هلمند که پدرش در دهه ۱9۸۰ یکی 
قهرمان  آقای  اصلی  مخالفان  و  سران  از 
از  پس  مرا  ذهن  که  »سوالی  گفت:  بود، 
می دهد  آزار  موسی قلعه،  از  عقب نشینی 
در  ما  می گویند  این ها  شاید  که  است  این 
ولسوالی ها مقاومت نمی کنیم و شما به شهر 
حمله نکنید. اگر این طور نیست، چرا این ها 

بدون مقاومت و جنگ خارج شدند؟«.
را  اخیر  عقب نشینی های  که  قهرمان  آقای 

معامله  می داند،  هرنوع  از  جدا  و  ضروری 
داده  انجام  را  دشواری  کار  که  کرد  قبول 

است.
ولسوالی ها  اکثریت  نه تنها  هلمند  در  دولت 
را، بلکه در جریان چند سال گذشته حمایت 
مردمی و اعتبارش را در مبارزه با فساد نیز 
تریاک، هم  داده است. طمع سود  از دست 
فریفته  را  حکومتی  مقامات  هم  و  طالبان 

است.
دل  در  محلی،  سران  و  مقامات  گفته  به 
دشت هایی که احتماال تحت کنترول طالبان 
تریاک  به خاطر  شب  طرف  از  دارند،  قرار 
امنیتی صورت  نیروهای  جانب  از  حمالتی 
اما  می مانند  دشت  در  اجساد  می گیرد. 

کیسه های پر از تریاک ناپدید می شوند.
طالبان ۱۴ سال پس از سقوط دوباره بخش 
کنترول شان  تحت  را  افغانستان  از  بزرگی 

دارند.
آقای قهرمان گفت: »اگر شما در حال حاضر 
بگویید  و  بفرستید  هلمند  سرتاسر  به  مرا 
جبار، یک دو ولسوال خوب پیدا کن، چندتا 
تا  چند  و  کن  پیدا  پولیس  خوب  فرمانده 
هلمند  تمام  در  من  کن.  پیدا  خوب  رییس 
واقعا  من  نمی توانم.  کرده  پیدا  هم  یکی 
افراد  نزدیک ترین  شما  اگر  حتی  نمی توانم. 
مرا هم مقرر کنید، این ها گرگ خواهند شد  
است.  یافته  تغییر  این گونه  ذهنیت  کل  در 
بدل شده  به شکل خوب  بد  در وجدان ها، 

است«.
در  جنگ  پرفاجعه  ماه  چند  از  پس  اخیراً، 
هیاتی  حکومت،  قلمرو  کم شدن  و  هلمند 
از مقامات بلندرتبه از جانب رییس جمهور 
غنی اعزام شدند. این هیات دریافتند که از  
تمامی تعداد نیروهای ثبت شده روی کاغذ، 
انجام  وظیفه  هلمند  در  آن ها  نصف  فقط 
می دهند و حضور دارند. یکی از اعضای این 
هیأت که نخواست نام اش گرفته شود، گفت 
اکثریت این نیروها به دالیل فرار، تلفات و 

فساد غایب بودند.
آقای قهرمان ضمن تایید این مشکالت گفت 
که به اندازه کافی برای جنگ با شورشیان در 
والیت هلمند نیروهای امنیتی وجود دارند. 
والیت  این  در  شورشیان  شمار  او  باور  به 
تاکید  او  نیست.  جنگ جو   ۲۰۰۰ از  بیشتر 
تجهیزات  افغان  امنیتی  نیروهای  که  کرد 
جدید  ارتش  او  دارند.   اختیار  در  خوب 
افغانستان به حمایت ناتو را به »گاو شیرده با 
جنسیت خوب« تشبیح کرد و در مقایسه با 
آن، ارتش یک نسل قبل به حمایت شوروی 

را »گاو الغر« خواند.
مدیریت  چگونگی  در  مشکالت  گفت،   او 
نیروها و رهبری فاسد که تدارکات را قبل 

از رسیدن به قطعه ها می بلعد، وجود دارند.
آقای قهرمان در رابطه با طالبان گفت: »تنها 
هنر آنها این است که سیار و متحرک هستند. 
از طرف دیگر، برای ما آماده کردن کاروان ها، 
چندین روز را دربر می گیرد. آنها دست باال 
دارند  آن ها محلی هستند،  با منطقه آشنایی 

دارند و بارشان سبک است«.
آقای قهرمان هنوز امیدوار است که تغییراتی 
شعر  یک  او  بیاورد.  میان  به  هلمند  در  را 
پشتو را خواند: »اگر برای رسیدن به آن به 
شنا کردن ادامه بدی، آن را به دست خواهی 
مروارید  دریا  در  که  می گوید  کی   آورد/ 

نیست؟«
سن  سال   ۵۳ که  شرف الدین  حاجی  اما 
دارد و در برابر آقای قهرمان در دهه ۱9۸۰ 
این  سابقه  که  است  نگران  است،   جنگیده 

جنرال اسبق بار دیگر تکرار خواهد شد.
طیاره  »فردا،  گفت:  شرف الدین  حاجی 
دیگری برای شما خواهد آمد و ما هم تماشا 

خواهیم کرد«.

در عملیات به رهبری معاون اول ریاست 
موسی  خواجه  منطقۀ  در  جمهوری 
ولسوالی پشتون کوت فاریاب، از یک روز 
به شمول  طالب،  ۳۲ جنگجوی  بدین سو 
والی  و  کشته  گروه،  این  فرمانده  چندین 
نام نهاد طالبان در این والیت همراه با ۲۵ 

تن از جنگجویانش زخمی شده است.
مسعوداحمد مسعود، معاون حزب جنبش 
اسالمی افغانستان که با جنرال عبدالرشید 
حضور  پشتون کوت  نبرد  در  دوستم 
دارد، به سالم وطندار می گوید که مولوی 
و  غنی  مولوی  حقیار،  مولوی  کندهاری، 
مولوی عزت اهلل از فرماندهان مهم طالبان 
در میان کشته شده ها و دامال ظریف، والی 
این  زخمیان  میان  در  گروه  این  نام نهاد 

جنگ هستند.
آقای مسعود می گوید که نیروهای امنیتی 
به رهبری معاون اول ریاست جمهوری، 
میمنه،  شهر  کیلومتری  سه  از  را  طالبان 
مرکز فاریاب، تا ۱۸ کیلومتری در منطقۀ 
خواجه موسی پشتون کوت عقب رانده اند 
و اکنون نبرد سختی میان با طالبان در این 

منطقه جریان دارد.
جنرال دوستم پس از پاک سازی ولسوالی 
قوش تپه والیت جوزجان به فاریاب رفت 
و عملیات »شمشیر ۲۵« در این والیت را 

رهبری می کند.
امنیتی  نیروهای  اظهارات  فاریاب  طالبان 

دربارۀ تلفات این گروه را رد کرده اند
می گوید  افغانستان  جنبش  حزب  معاون 
از  تن  شش  تاکنون  جنگ  این  در  که 
ستار  جنرال  شمول  به  امنیتی،  نیروهای 
اول  معاونت  ویژۀ  محافظان  فرمانده 
ریاست جمهوری زخمی شده اند. به گفتۀ 
او، یک فرمانده پولیس شاهراه نیز در اثر 

زخمی که برداشته بود، جان داده است.
لوای  سخن گوی  رضایی،  محمدرضا 
فاریاب  اول قول اردوی ۲۰9 شاهین در 
می گوید که احتمال دارد نیروهای امنیتی 
۱۰ حوت/اسفند(  )دوشنبه،  روز  پایان  تا 
را  موسی  ناامن خواجه  مکان های  تمامی 

تصفیه و تالشی کنند.
آقای رضایی می گوید، نیروهای امنیتی در 
شده  خارج  طالبان  کنترل  از  که  مناطقی 
اند، پاسگاه های امنیتی ایجاد خواهند کرد.
ادعای  که  اند  گفته  طالبان  گروه  اما 
در  آن ها  تلفات  دربارۀ  امنیتی  نیروهای 
شدن  کشته  ویژه  به  موسی،  خواجه 
و  ندارد  واقعیت  گروه،  این  فرماندهان 
در  را  پاسگاه  سه  گروه  این  جنگجویان 

پشتون کوت تصرف کرده اند.

سنگ تهداب میدان کریکت 
در کندهار از سوی سفیر هند گذاشته شد

چندین فرمانده طالبان
 در فاریاب کشته شده اند

منپریـت وهـرا سـفیر هنـد طی مراسـمی 
روز گذشـته سـنگ تهـداب سـاخت یک 
کندهـار  والیـت  در  را  کریکـت  میـدان 

گذاشـت.
قـرار اسـت ایـن میـدان کریکـت توسـط 

کشـور هندوسـتان سـاخته شـود.
در مراسـم تهداب گـذاری میـدان کریکت 
در شـهر کندهـار، عبدالسـتار مـراد وزیـر 
اقتصاد، داود شـاه صبا وزیر معادن ، سـید 
منصـور نادری سـادات وزیر شهرسـازی، 
سیاسـی  معیـن  کـرزی  خلیـل  حکمـت 
دانـش  نسـیم  و  خارجـه  امـور  وزارت 
حضـور  کشـور  بـورد  کریکـت  رییـس 

داشـتند.
همایـون عزیـزی والی والیـت کندهار در 
ایـن مراسـم گفت که سـاخت ایـن میدان 
را بـه همـه تبریـک و از کشـور هنـد بـه 

خاطـر همـکاری اش تشـکری کرد.
وی افـزود که کریکت ورزشـی اسـت که 

نام افغانسـتان را در جهان درخشـان کرده 
است.

درخبرنامه یـی کـه دفتـر مطبوعاتی والیت 
کندهـار منتشـر کـرده به نقـل از والی این 
والیت نوشـته است، کشـور هندوستان در 
والیـت کندهـار در بخش های آموزشـی، 
کمک هـای  ورزشـی  و  تجـاری، صحـی 

زیـادی در شـهر کندهار کرده اسـت.
مراسـم  در  هنـد  سـفیر  وهـرا  منپریـت 
تهداب گـذاری میـدان کریکـت در والیت 
اسـت  خوشـحال  کـه  گفـت  کندهـار 
کـه هنـد میـدان کریکـت بـرای جوانـان 

می سـازد. افغانسـتان 
هزینـه سـاخت ایـن میـدان یـک میلیـون 
دالـر اسـت کـه مسـاحت آن ۴۰ جریـب 

برمی گیـرد. در  را  زمیـن 
در  گذشـته  سـال های  در  هنـد  کشـور 
عرصه هـای مختلـف افغانسـتان را کمـک 

کـرده اسـت.

مجيب مشعل- برگردان: مختار ياسا- نيويارک تايمز
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مهـدی خلجی/ نویسندۀ ایرانی 
آیـا می توان تفسـیری تـازه از اسـالم پیش 
کشـید کـه »نواندیشـانه« باشـد؟ آیـا نقـد 
مـا  روزگار  در  کـه  تازه یـی  تفسـیرهای 
از اسـالم بـه دسـت داده می شـود، خـود 
ذات باورانه نیسـت؟ کسـی که تفسـیرهای 
تـازه از اسـالم را نقد می کند، آیـا ضرورتًا 
بـاور نـدارد هـر تفسـیر تازه یـی از اسـالم 
امـکان  نفـی  بـا  آیـا  اسـت؟  ناممکـن 
نوعـی  دام  در  اسـالم،  در  »نواندیشـی« 
آن  در  کـه  نمی افتیـم  پنهـان  ذات بـاوری 
»ذات« اسـالم، پذیرای نواندیشـی نیسـت؟
 ایـن رشـته پرسـش ها بنیادی انـد و پاسـخ 
فهـم  در  اسـت  ممکـن  بدان هـا  نـدادن 
رویکـرد تاریخی نگرانـه بـه اسـالم خلـل 

بیـاورد. 

نواندیشی و اصالح گری دینی 
واژۀ »نـو« در نواندیشـی و ترکیبات دیگر، 
سـخت فتنه انگیـز و شـیداگر اسـت و بـه 
را  روشـنی  چنـدان  چیـز  سـبب،  همیـن 

کـه  دینی یـی  گرایش هـای  بازنمی تابانـد. 
طیـف  می آینـد،  شـمار  بـه  »نواندیشـانه« 
وسـیعی از اندیشـه های رهبـر جمهـوری 
اسـالمی ایـران یـا فقیهانـی چون یوسـف 
صانعی یا روشـن فکرانی چـون عبدالکریم 
را  شبسـتری  مجتهـد  محمـد  و  سـروش 
پیـروان  نـزد  در  همـه  می گیرنـد.  بـر  در 
شـمار  بـه  نواندیـش  خـود  هـواداراِن  و 
می آینـد. پـس بهتر اسـت از کاربـرد کلمۀ 
»نواندیشـی« تـا جای ممکـن پرهیز کنیم و 
اصطـالح دقیق تـری چـون »اصالح گـری« 

را بـرای پیشـبرد بحـث پیـش بکشـیم. 
اشـاره  می توانـد  دینـی  »اصالح گـری« 
کـه  باشـد  دیدگاه هایـی  از  رشـته یی  بـه 
می کوشـند پاره یـی از سـنت دینـی را بـا 
فرهنگـی  مفاهیـم  و  ارزش هـا  از  بخشـی 
و فکـرِی مـدرن سـازگار کننـد. بـه تعبیـر 
عبدالکریـم سـروش، در اصالح گـری هـم 
پیرایـش صـورت می گیـرد و هـم آرایش؛ 

پاره هایـی از سـنت کـه بـه نظر ناسـازگار 
بـا مقتضیات جهـان مدرن انـد، دور ریخته 
برجسـته  دیگـر  پاره هایـی  و  می شـود 

می شـوند. 
اقبـال خـود سـروش بـه »تجدیـد سـنت 
اعتـزال« از سـر همین اصالح گری اسـت. 
معتزله بخشـی از سـنت اسـالمی بودند، نه 
همـۀ آن. در نتیجـه بخش هایـی از سـنت 
کـه فـرآوردۀ فکـر اشـعری اسـت، در این 
می شـود  فرامـوش  و  ریختـه  دور  نـگاه 
آراسـته.  و  پـرورده  دیگـر  بخشـی  و 
عبدالکریـم سـروش در جاهـای بسـیاری، 
بـه شـرح، مـراد خـود را از روشـن فکری 
دینـی یـا اصالح گـری بیـان کـرده اسـت. 
بـودن  نـاب  پـروای  دینـی  روشـن فکری 
و توانـا بـودِن دیـن و نیـز همـگام کـردن 
معرفـت دینی بـا معرفت عصـری را دارد. 

 ]۱[
رویکردهـای اصالح گـران متفاوت اسـت. 
می کوشـد  عبـده  محمـد  ماننـد  یکـی 
را  جدیـد  دوران  اجتماعـی  اندیشـه های 

بـا تفسـیر جدیـدی از قـرآن منطبـق کنـد. 
تـالش  شـریعتی  علـی  ماننـد  دیگـری 
می کند اسـالم را از فرهنگ بـه ایدیولوژی 
بـدل کنـد و نوعی رویکرد جامعه شناسـانۀ 
مارکسیسـتی را بـا تفسـیر دل بخواهـی از 
قـرآن درآمیـزد. کسـی ماننـد عبدالکریـم 
بـا  را  باطنی گـرا  رویکـردی  سـروش، 
فلسـفۀ علـم کنـار هـم می نهـد و شـماری 
نیـز ماننـد یوسـف صانعـی و احمـد قابل، 
فقهـی  چارچـوب  درون  از  می کوشـند 
بیـرون نرونـد و بـر پایۀ همان عقـل فقهی 
سـنتی، آرای فقهـی تازه یـی را تولیـد کنند 
کـه با پسـند زمانه بیشـتر سـازگار می افتد. 

اصالح گـری  برابـر  در  تاریخـی  نقـادی 
دینـی 

هیـچ  بـه  تاریخی نگـری،  چشـم انداز  از 
روی نمی تـوان به طـور پیشـینی حکم کرد 
کـه چـه تفسـیرهای تـازه از سـنت ممکن 

بـا  می تـوان  کـه  کاری  بیشـترین  اسـت. 
ایـن روش پیـش بـرد، نشـان دادن راه های 
خطـا.  رویکردهـای  و  اسـت  بن بسـت 
آینده نگـر  معرفت شـناس،  و  تاریخی نگـر 
و پیش بیـن نیسـت. بـا همیـن تفسـیرهای 
موجـود سـر و کار دارد و تنهـا می توانـد 

دربـارۀ آن هـا داوری کنـد. 
بر ایـن روی، اگـر ناقـد تاریخی نگری، در 
برابـر اصالح گـران دینـی بایسـتد و روش 
آنـان را ذات گـرا، گزین گـر، ناتاریخـی و 
نیسـت  آن  معنـای  بـه  بخوانـد،  التقاطـی 
کـه وی هرگـز بـه امـکان پیدایـش تفسـیر 
دیگـری از سـنت بـاور نـدارد و در نتیجـه 
خـود، در نهـان، ذات گراسـت. تقریبـًا در 
همـه گرایش هـای اصالح گرایانـه از محمد 
عبـده گرفتـه تا تفسـیرهای ابوالحسـن بنی 
صـدر، از عبدالکریـم سـروش تـا احمـد 
قابـل، عناصـر مشـترکی وجـود دارد که از 
معرفت شـناختی  و  تاریخی نگـری  منظـر 

قابـل دفاع نیسـتند. 
رویکـردی  دیدگاه هـا،  ایـن  اغلـب 
گزین گرایانـه بـه سـنت دارنـد؛ بخشـی از 
آن را »اصیـل« می داننـد و پاره یـی دیگر را 
»انحـراف.« تاریـخ دیـن را بـه تمامـی و به 
یک سـان معتبـر نمی داننـد و به گسسـت ها 
و شـکاف های جـدی در آن بـاور ندارنـد. 
را  دینـی  سـنت  از  مهـم  بن پاره هایـی 
و  وحـی  ماننـد  می پندارنـد؛  فراتاریخـی 
می اندیشـند  اتوپیایـی  قـرآن.  مصحـف 
و جایـی ناکجـا در پـس تاریـخ را نمونـۀ 

 ]۲[ می گیرنـد.  اسـالم  اعـالی 

نقد عقل اسالمی 
در برابـر گفتـار اصالح گـری، طـرح نقـد 
عقـل اسـالمی کسـانی مانند محمـد ارکون 
می ایسـتد. ]۳[ محمـد ارکـون ایـن روش 
را در بیشـتر کتاب هـای خـود شـرح داده 
و بـه کار گرفتـه اسـت؛ از جملـه در کتابی 
کـه عنـوان آن را می تـوان به فارسـی چنین 
برگـردان کـرد: »اسـالم، اصـالح یـا تغییـر 

رادیـکال روش فهـم«. ]۴[
ارکـون بـه تمایـز میـان عقل سـنتی و عقل 
مـدرن بـاور دارد و در عیـن حـال، عقـل 
ذات گرایانـه  و  ایسـتا  مفهومـی  را  مـدرن 
مـدام  مفهومـی  را  آن  و  نمی شناسـد 
دگرگون شـونده می شـمارد. عقـل سـنتی، 
کـه  ویژه یـی  معرفتـی  منظومـۀ  یعنـی 
پدیدآورنـدۀ نظرهـا و نظریه هـای شـناخته 

شـده در سـنت اسـت. 
نقـد عقل اسـالمی، گسسـت میـان منظومۀ 
معرفتـی سـنت و منظومۀ معرفتـی مدرن را 
بنیـادی می انـگارد. دیـدگاه گسسـت میان 
پارادایـم سـنت و پارادایـم تجـدد، یعنـی 
مبنـای نظـری مفاهیـم در سـنت و تجـدد 
بـا هم تفـاوت بنیـادی دارند. بـرای نمونه، 
مسـألۀ شـورا و بیعـت در سـنت اسـالمی، 
با مسـألۀ پارلمان و دموکراسـی در اندیشـۀ 
و  دارنـد  مبنایـی  تبایـن  مـدرن،  سیاسـی 
نمی تـوان از نظـر معرفت شـناختی از یکی 
مفهـوم  همین طـور  زد.  پـل  دیگـری  بـه 
اقتـدار، متـن، عدالـت، و  حـق، تکلیـف، 
آزادی فـرد. نقـد عقـل اسـالمی، بـا بومـی 
کـردن مفاهیم از راه جسـت وجوی مشـابه 
مفاهیم مدرن در سـنت، سـر آشـتی ندارد. 
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بخش نخسـت

رابطۀتان را

 تر و تازه نگه دارید!

آیا نواندیشی 
در اسـالم ممـکن است؟

بخش نخسـت

غالم رضا ميناخانی - كارشناس ارشد روان شناسی بالينی
حتمـًا تـا بـه حـال این سـوال برای شـما پیش آمـده که »چـرا بعضـی ارتباط ها 
طوالنی مـدت و »باکیفیـت« هسـتند، ولـی بعضـی دیگر کوتاه مـدت و پرتنش؟«

احتمـاالً شـما هـم بـا مـن موافـق هسـتید؛ آن هایـی کـه رابطـۀ طوالنی مدتـی 
دارنـد، بـه احتمـال زیـاد روش هـای خاصـی را اسـتفاده می کنند که رابطۀشـان 
دوام پیـدا می کنــد. امـا آن هایـی کـه رابطـۀ کوتاه مدتـی را تجربـه می کننـد، 
احتمـاالً یـا بلـد نیسـتند چه طـور رابطه برقـرار کنند، یا بنـا به هر دلیـِل دیگری 
نمی تواننـد رابطـه را ادامـه دهنـد. اما آن هـا چه روش هایـی را اسـتفاده می کنند 

کـه رابطۀشـان دوام پیـدا می کنـد؟
 مـن قصـد دارم چنـد قانـون سـاده در رابطـه را بـا شـما در میـان بگـذارم کـه 
اگـر ایـن قوانیـن را رعایـت کنید، بـه احتمال زیـاد رابطـۀ پایـدار و باکیفیتی را 

سـپری خواهیـد کرد.
بـرای ایـن گفتـم »باکیفیت«، چـون لزومًا بـادوام بـودِن رابطه به معنای »سـالم« 
بـودِن آن نیسـت. برای همیـن حتمًا باید »کیفیـت«ِ رابطه را هم در نظر داشـت؛ 

یـک رابطـۀ طوالنی مدِت بـا کیفیت!
 ایـن قوانیـن بـا وجـود سـاده گی، مهارت هایـی هسـتند کـه بـرای موثـر واقـع 

شـدن، نیـاز بـه تـالش دارند: 
قانون اول؛ همسرتان را همان طور که هست بپذیرید

مطالعـات نشـان می دهـد که یکـی از الیِل بـروز تنش و کشـمکش بین زوجین 
کـه احتمـال جدایـی را بـاال می بـرد، تمایـل آن هـا بـرای تغییـِر دیگری اسـت، 
آن گونـه کـه خود دوسـت دارند. زوجینـی که چنیـن تمایلی دارنـد، نمی توانند 
همسرشـان را همان طـوری کـه هسـت، بپذیرنـد. شـاید آن هـا متوجـه نیسـتند 
کـه بعضـی ویژه گی هـا اساسـًا تغییرناپذیـر هسـتند، حداقـل می توانـم بگویـم 
کـه شـما قـادر به تغییـر دادن آن نیسـتید. اجـازه دهیـد توضیح بیشـتری بدهم.

بعضـی رفتارهایـی کـه شـما از همسـرتان می بینیـد، »ویژه گی هـای شـخصیتی« 
هسـتند. مثـاًل بـرای یـک فـرد درون گـرا، زنده گـی ذهنـی جذابیـِت بیشـتری 
نسـبت بـه زنده گـی اجتماعـی دارد، او از خلـوت کـردن بـا خـودش انـرژی 
می گیـرد و در تعامـل بـا دیگـران انـرژی خـود را از دسـت می دهـد. او تمایـل 
دارد کـه حلقـۀ محـدودی از دوسـتانش را داشـته باشـد. ولـی در همیـن حلقۀ 
کوچـک، اعتمـاد باالیـی برقـرار باشـد. بنابراین اگر شـما یک همسـر درون گرا 
داریـد، تـالش بـرای تغییـر دادِن وی بـه یـک فرد برون گـرا و اجتماعـی که در 
جمع هـا نقـل محافـل باشـد و در مهمانـی جمـع را بـه دسـت بگیـرد، احتماالً 

موجـب می شـود کـه رابطـۀ شـما بـا همسـرتان رو بـه وخامت بگـذارد. 
چـرا؟! چـون او نمی توانـد آن چیـزی باشـد کـه شـما دوسـت داریـد و همین 
موجـب می شـود کـه رفته رفتـه بـر اختالف های تان افـزوده شـود. ویژه گی های 
شـخصیتی همیشـه ایـن چنین آشـکار نیسـتند. مثـاًل ایرادگیری یـا تکانش گری 
هـم ویژه گی هـای شـخصیتی هسـتند و سـال های سـال طـول کشـیده تـا ایـن 

ویژه گـی در یـک فـرد شـکل بگیرد. 
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عبدالبشیر فکرت بخشی ـ استاد دانشگاه کابل
بخش چهـاردهــم

سخن پیامبر اسالم مبنی بر این که مسلمان همواره در 
به حساب  عبادت  نیز  او  خواِب  حتا  و  است  عبادت 
در  عبادت  از  منظور  که  است  آن  نشان دهندۀ  می آید، 
هر  در  انسان  است.  کلمه  وسیع  معنای  همان  اسالم، 
نبرد و هر  یاد  از  را  بنده گی خدا  باید  حال و وضعی 
انجام  خداوند  خشنودی  برای  که  او  خالصانۀ  عمل 
اما  می آید.  شمار  به  عبادت  و  بوده  اجر  دارای  گیرد، 
عبادت به معنای مضیق کلمه، در امورِ تعبدی دین از 
... خالصه می شود  نماز، روزه، زکات، صدقه و  قبیل 
و فراتر از این امور نمی رود. عبادت به این معنا بسیار 
محدود است و بخش کوچکی از زنده گی انسان را در 
بر دارد. هرگاه عبادت به معنای محدود کلمه را فلسفۀ 
آفرینش انسان در نظر آوریم - با توجه به واقعیت زنده 
از  که هدف  مدعی شد  توان  می   - امروز  انسان  گی 
آفرینِش انسان تا اکنون تحقق نیافته است. زیرا عبادت 
کننده گان به این معنا، از مرز چند فیصِد محدود جهان 
جهان،  مردماِن  اکثریت  هم،  طرفی   از  گذرند.  نمی 

مسلمان و به طور اخّص، مسلماِن عابد نیستند. 
این نکته که عبادت مسبوق بر شناخت است را نباید 
است،  غیرممکن  شناخت  نبودِ  در  عبادت  برد.  یاد  از 
اگر چنین امکانی نیز وجود داشته باشد و کسی بتواند 
پیش از شناخت به عبادت دست بزند، چنین عبادتی 
فاقد ارزش خواهد بود. شاید از همین جاست که برخی 
مفسرین عبارت »إال لیعبدون« را به »إال لیعرفون« تفسیر 
کرده اند و در این زمینه، حدیث قدسی یی را که در آن 
خداوند متعال، هدف از آفرینش را شناساندِن خودش 
حساب،  این  با  اند.  داشته  نظر  در  کند،  می  معرفی 
فلسفۀ  مقام  در  و  گیرد  می  پیشی  عبادت  بر  شناخت 

آفرینش انسان تکیه می زند. 
آفرینش  فلسفۀ  بیان  امر  که  دهد  می  نشان  مسأله  این 
و  داشت  توجه  نظری و عملی  بُعد  دو  به  باید  انسان 
فلسفۀ خلقِت انسان را دارای دو بٌعد نظری »شناخت« 
و عملی »عبادت« دانست. این مسأله نشان می دهد که 
در بحث از هدف آفرینش انسان، نباید به هدف واحدی 
توجه داشت؛ بلکه باید در پی اهداف گوناگونی برای 
آفرینش انسان در دین بود. عبارت »إال لیعبدون« که از 
آن به »إال لیعرفون« تعبیر شده است را می توان یکی 
از اهداف آفرینِش انسان در نظر گرفت که ناظر بر بُعد 
نظری و عملِی انسان است و در عرض آن می توان از 

اهداِف دیگری نیز در باب آفرینش انسان سخن گفت.

زیبایی  )1
را  خدا  که  اسالمی  عرفان  در  پرستی  جمال  مکتب 
آورد،  می  نظر  در  مطلق  زیبایی  و  ها  زیبایی  منشای 
متکی بر آیات ناظر بر زیباصورتی انسان ]مومنون: ۱۴؛ 
نمایش  که  است  معتقد   ]۶۴ غافر:  ۳؛  تغابن:  ۴؛  تین: 
زیبایی مطلِق خداوند در انسان، هدف آفرینش انسان 

است.
جماِل ازل پیش از ایجاد عشق

شهی بود اما سپاهی نداشت
و یا:

حسنت در ازل نظر چو در کارم کرد
بنمود جمال و عاشق زارم کرد

من خفته بُدم به ناز در کتم عدم
حسن تو به دست خویش بیدارم کرد 

عراقی

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

حافظ

در این رویکرد که عشق را زادۀ زیبایی می داند، جمال 
ازلی خودش را چنان که باید، در انسان نمودار می سازد 
و هدف از آفرینِش انسان نیز خداگونه گی و بازتابنده 
گی جماِل مطلق و بریِن الهی تعریف می شود. این که 
خداوند انسان را به صورت خودش آفرید »إن اهلل خلق 
آدم علی صورته«، و این که خداوند زیباست و زیبایی 
را دوست دارد »إن اهلل جمیل یحب الجمال« و به تعبیر 

مولوی:
 او جمیل است و یحب الجمال

 کی جوان نو گزیند پیر زال  
به  انسان  آفرینش  تکمیل  از  پس  خداوند  این که  و 
توان  می  را   ]۱۴ ]مومنون:  ورزد  می  مباهات  خودش 
بخشی از پایه های دینی یی به شمار آورد که زیبایی 

را به عنوان هدف آفرینِش انسان به حساب می آورد.
جلوۀ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حافظ

آفریده  خداگونه  و  ممکن  صورت  بهترین  در  انسان 
شده است تا مظهر و ُمظهِر زیبایی و صفات کامِل الهی 

قرار گیرد. با این بیان، نمودارِی جماِل مطلق الهی در 
آورد  به حساب  او  آفرینِش  توان هدف  می  را  انسان 
انسان رابطه  بُعد تکوینی  به  بُعد تشریعی،  از  که بیش 

می گیرد. 
حمل امانت  )۲

آسمان بارِ امانت نتوانست کشید
قرعۀ فال به نام مِن دیوانه زدند

حافظ

دیدگاه سوم در باب فلسفۀ آفرینِش انسان را می توان 
قرآنی  نص  در  آن  به  که  آورد  نظر  در  امانتی  حمل 
این نگاه،  انسان در  ]احزاب: 7۲[ تصریح شده است. 
حامل امانتی شد که آسمان ها، زمین و کوه ها از حمِل 
خلقت  فلسفۀ  از  تقریر  این  ورزیدند.  خودداری  آن 
دست  امانت  حمل  مسألۀ  زیرا  نیست.  روشن  چندان 
میزان  از  که  است  بوده  گوناگونی  تفسیرهای  خوِش 

وضوح و صراحِت آن می کاهد.
مفسرین در تفسیر امانت مذکور در آیه، اقوال مختلفی 

دارند: 
مراد از امانت، عقلی است که مالک تکلیف،   .۱

مناط ثواب و عقاب است.
« است. مراد از آن، قول »ال اله اال اهللَّ  .۲

گوش،  چشم،  بدن؛  اعضای  آن،  از  مراد   .۳
دست، پا، عورت و زبان است که بر آدمی واجب است 
این امانت ها را حفظ نموده و جز در مواردی که خدا 

راضی است به کار نگیرد.
مراد از آن، امانت های مردم و وفای به عهد   .۴

ایشان است.
مراد از آن، معرفت خدا و لوازم آن است،   .۵
و  است  نزدیک تر  حق  به  وجوه  همۀ  از  وجه  این  و 

برگشتش به همان وجهی است که ما ذکر کردیم .
موضوع  فوق  آیۀ  در  »عرضه«  مفهوم  سان،  همین  به 
گفت وگوست. تمثیلی  بودن و یا حقیقی  بودِن مفهوم 
»عرضه«، مسالۀ دیگری ست که میان مفسران اختالف 
نظر است. اگر »عرض« را به معنای حقیقی آن در نظر 
آوریم، آنگاه با این پرسش که »عرضۀ امانت به صورِت 
این  با  یا تکوینی؟« برمی خوریم.  لفظی بوده است و 
امانت وضوح  امانت و هم مفهوم عرضۀ  بیان، مفهوم 
آفرینِش  فلسفۀ  اگر  بنابراین،  ندارند.  الزم  خوانایی  و 
ناروشنی  بدانیم،  امانت متکی  بر اصِل حمل  را  انسان 
ناروشنی  آفرینِش  فلسفۀ  ِآن،  حمل  و  امانت  مفهومِ 
به دست خواهد داد که گونه گونی تفسیرها، بر ابهام و 

ناروشنی آن می-افزاید. 
ساخت وسازِ زمین  )۳

ساخت  و  عبادت  میان  توان  می  چهارمی  دیدگاه  در 
آفرینش  از  هدف  این که،  کما  کرد؛  زمین جمع  وسازِ 
انسان را عبادت ـ که خالفت را نیز می توان بخشی 
می  تشکیل  زمین  آبادانی  و  ـ  آورد  به حساب  آن  از 
]ذاریات: ۵۶[ و هم  عبادت  دیدگاه هم  این  در  دهد. 
ساختن زمین ]هود: ۶۱[ به عنوان هدف آفرینِش انسان 
به شمار آمده  و ظاهراً رویکردی جمع گرایانه دارد. 
اهداف  از  یکی  نیز  زمین  و  آبادانی  این که ساختن  در 
است،   - فرعی  و  ثانوی  هدف  ولو  انسان    آفرینش 

تردید چندانی نمی توان داشت. 
تاریخ از خم  کوچۀ پنجم سپتمبر ۲۰۱۵ میالدی می 
ظهر  از  قبل  یازده  مرزهای  به  نیز  ساعت  و  گذشت 
سوی  به  پاریس  فرودگاه  از  که  شد  می  تر  نزدیک 
از  فرانسه  کردم.  حرکت  آلمان   Dussenford شهر 
و  آبادانی  نشانۀ  و  آمد  می  نظر  به  کاماًل سرسبز  فضا 
جادوی دسِت قدرت انسان در همه جای این جغرافیا 
به  زنبور عسل  بود. شهرها همچون النه های  مشهود 
نفوس در آن جاها  تراکِم  نشانه های  آمد و  چشم می 
به چشم می خورد. از فرانسه که به قلمرو آلمان عبور 
کردیم، سرسبزی، جنگالت، جاده های افتاده و طوالنی 
و ناهمواری ها بیشتر شد و نشانه های ابداع و آبادانی 

پُررنگ تر از فرانسه به نظر می آمد. 
به  مرا  آلمان،  و  فرانسه  کنندۀ  خیره  و  عجیب  مناظر 
اندیشیدن در باب فلسفۀ خلقت رهنمون شد و تا آیۀ 
»ُهَو أَنَشَأُکم مَِّن الْْرِض َواْستَْعَمَرُکْم فِیَها« که بر آفرینش 
انسان از زمین و رسالِت او در آبادانی زمین گواهی می 
اهداف  از  یکی  به  که  بود  آنگاه  بخشید.  مسیر  دهد، 
آفرینِش انسان که همانا آبادانی زمین است، بیشتر پی 

بردم. 
به هر روی، امکاِن آن وجود دارد که دیدگاه چهارم و 
اول را یکی بدانیم و عبادت را به معنای وسیع کلمه، 
شامل آبادانی زمین نیز در نظر آوریم. به ویژه این که، 
میان آبادانی زمین و عبادت به معنای موّسع آن، نسبت 
آبادانی زمین  برقرار است و  عموم و خصوص مطلق 
را نیز می توان تحت چتر عبادت - به معنا اعم کلمه 
- درآورد. در هر صورت   چه آبادانی و عبادت را دو 
هدِف متفاوت بدانیم، و یا هم هدف واحدی در نظر 
اختیار  بر اصل کالمی  اول و چهارم  آوریم - دیدگاه 
را  انسان  آفرینش  تکوینی  های  جنبه  و  است  استوار 
که امر غیراختیاری شمرده می شود، در نظر ندارد. اما 
نظریۀ مکتب جمال پرستی در عرفان اسالمی و دیدگاه 
امانت   در صورتی که حمل و عرضۀ  دایر بر حمل 
ناظر  التزامًا   امری تکوینی در نظر آوریم -  امانت را 
بر جنبه های تکوینی انسان است و هدف از آفرینِش 
از دسترِس  انسان که خارج  بُعد تکوینی  را در  انسان 
ارادۀ او قرار دارد، قرار می دهد. در نگاه های اول و 
چهارم، هدف آفرینش آدمی تا هنوز به طور آن چنانی 
برآورده نشده است و انسان بایست در راه تحقق آن، 
استعدادهای  کاربستِن  به  با  و  آزادی  اختیار و  ابزار  با 
انسانِی خودش سعی وافری به خرچ دهد؛ در حالی که 
نظریه های دوم و سوم، با تکوینی تلقی کردن هدف 
می  شده  برآورده  را  هدف  این  ظاهراً  انسان،  خلقت 
دانند و جمال مطلق و بریِن خودش را در انسان نمودار 
صورِت  به  نیز  الهی  امانت  این که  کما  است؛  ساخته 
به  توجه  با  است.  برداشته شده  انسان  توسط  تکوینی 
عماًل  خدا  توسط  انسان  آفرینش  از  هدف  اخیر،  بیان 
اهداف  از زمرۀ  نیز  را  آبادانی  اگر  است.  متحقق شده 
غیرمسلمان ها    آنگاه  آوریم،  به حساب  انسان  آفرینش 
بیش  این هدف،  امریکا و غرب - در تحقق  به ویژه 
از مسلمان ها قدم برداشته اند و به پیش تاخته اند که 
آبادانی سرزمین های آن ها و رشد چشم  گیِر تکنولوژی 

و صنعت بر آن گواهی می دهد.
با توجه به آن چه گفته آمدیم، در نگاهی جمع گرایانه 
می توان هدف از آفرینِش انسان را به دو دستۀ تکوینی 
و اختیاری تقسیم کرد. از این منظر، هدف-های تکوینی 
آفرینِش انسان تحقق یافته و انسان در بهترین صورِت 
اما اهدافی که تحت اختیار  ممکن آفریده شده است. 
است.  نیافته  تحقق  هنوز  تا  گیرد،  انجام  باید  انسان 
زمین  آبادانی  هم  نه  و  کلمه  عامِ  معنای  به  عبادت  نه 
به صورِت کلی، هیچ کدام جامۀ عمل نپوشیده اند، بلکه 
این اهداف به صورِت نسبی برآورده شده و به طور کلی 
و  نیستند،  جو  حقیقت  انسان ها  همۀ  آن که  دلیل  به  ـ 
نیز، هر جست وجویی ره به  بر فرض حقیقت جویی 

حقیقت نمی برد ـ تحقق نخواهند یافت.

به غرب انتقادی  نگاه 
آلمـان و  فرانسـه  چشـم انداز  از 
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این  در  اصالحات  آوردن  نگران  انتخابات  کمیسیون 
نهاد می باشد. 

رهبران  که  گفت  دیروز  کمیسیون  این  سخنگوی 
حکومت زیر نام اصالح نظام انتخاباتی در پی تضمین 
افراد  تا  می کنند  تالش  و  هستند  شخصی شان  منافع 

مورد عالقه شان را در این پُست ها جای گزین کنند.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 

دیروز در نشستی گفت:
»اصالحات در هر روند جایگاه خود را دارد؛ ولی نه 
افغانستان در فکر  فعلی  اصالحات شکلی. حکومت 
مثل  را هم  انتخابات  این است که کمیسیون مستقل 
این یک ضربه  یک کیک تقسیم و نوش جان کنند، 
جبران ناپذیر برای دموکراسی نوپای افغانستان است.«

افغانستان  اساسی  قانون  اساس  بر  افزود،  نور  آقای 
افغان ها  آن حق  زمان  و  به وقت  انتخابات  برگزاری 
است و حکومت باید نیازهای مالی، تخنیکی و امنیتی 

آن را فراهم سازد.
اما عبدالرحمن ننگ عضو نهاد اکسین یا نهاد جامعه 
مدنی برای انتخابات که در این نشست حضور داشت 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  حکومت  گفت، 
نکرده  مراعات  را  قانون  قبلی  انتخابات  موارد  برخی 
و نیاز است تا در انتخابات آینده تغییر بنیادی ایجاد 

گردد.
ایجاد اصالحات  افغانستان می گوید، بدون  حکومت 
در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات نا ممکن است و 
این مسأله یی است که جامعه جهانی نیز بر آن تأکید 

می کند.
اصالحات  واردکردن  از  درحالی  انتخابات  کمیسیون 
در این نهاد نگران است که انتخابات ۲۰۱۴ لقب رسوا 

ترین انتخابات جهان را ازآن خود کرد. 

تقلبات میلیونی در این انتخابات سبب شد که قدرت 
میان دو نامزد تقسیم شود و دولت وحدت ملی شکل 

گیرد. 
واردکردن  بدون  که  کرده  تأکید  جهانی  جامعۀ 
اصالحات در نظام انتخاباتی حاضر نیست، یک دالر 
هم در راستای برگزاری انتخابات های بعدی افغانستان 

مصرف کند. 
حاال میان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی بر 
سر چگونگی واردکردن اصالحات در نظام انتخاباتی 

اختالفاتی وجود دارد. 
ریاست  اما  است،  صوری  اصالحات  خواستار  ارگ 
اجرایی اصالحات عمیق و بنیادین در نظام انتخاباتی 

را خواستار شده است. 
نیز  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  حال،  این  در 

ضرورت  بر  داشت  مردم  با  نظرسنجی هایی که  در 
نظام  سطوح  تمامی  در  بنیادین  و  عمیق  اصالحات 

انتخاباتی تأکید ورزیده است. 
با  در همسویی  نماینده گان  مجلس  میان،  این  در  اما 
برخی  است.  گرفته  قرار  انتخاباتی  کمیسیون های 
کمیشنران  آیندۀ  از  که  هستند  مدعی  نماینده گان 
بعدی  انتخابات  آن ها  ممکن  نمی دانند؛  کمیسیون ها 
پارلمانی را برگزار کنند. از این رو، تقابل با کمیسیون 

انتخابات ممکن به خیر آن ها نباشد. 
قوانین  با اصالح  دلیل عمدۀ مخالفت مجلس  ظاهراً 
انتخاباتی همین مسأله بوده است. در کنار این، حلقاتی 
در مجلس کار می کنند تا مانع اصالح نظام انتخاباتی 
شوند. برخی منابع می گویند که این حلقات ریشه در 

ارگ ریاست جمهوری دارند.

هارون مجيدی
و  افغانستان  دولت  سالۀ  چندین  تالش های  از  بعد 
کشور،  در  صلح  آوردن  برای  هنگفت  پول  مصرف 
تن  ده  نام های  فهرست  سپردن  صلح  عالی  شورای 
از اعضای گروه طالبان را به پاکستان برای آمدن در 
میز مذاکره از نخستین گام ها و مقدمات آوردن صلح 

می داند.
اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی 
صلح در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: نیاز 
است تا در ابتدا فراخوان داده شود و چنانی که اعالم 
مذاکره  میز  به  شرطی  و  قید  هیچ  بدون  ما  کردیم، 

حاضر می شویم.
گروه  حاضرشدن  از  بعد  قاسمیار:  آقای  گفتۀ  به 
طالبان، مطالبات مشروع و شرایط خود را با توجه به 

امکانات در میز مذاکره مطرح خواهیم کرد.
هماهنگی  گروه  نشست  آخرین  اعالمیۀ  براساس 
مذاکرات  روند  شد،  برگزار  کابل  در  که  چهارجانبه 
هفتۀ  در  مسلح  طالبان  و  کابل  میان  صلح  مستقیم 
اول ماه مارچ سالجاری میالدی در اسالم آباد برگزار 
خواهد شد؛ اما مشاور امور بین المللی شورای عالی 

صلح می گوید که تا هنوز مکان و تاریخ مشخص این 
مذاکرات معلوم نیست.

ده  نام های  فهرست  تازه گی  به  افغانستان  دولت 
گفت وگوهای  نشست  در  است  قرار  که  را  طالبی 
صلح شرکت کنند، به پاکستان سپرده است، تا هنوز 
مشخصات و نام های این ده تن به رسانه ها داده نشده 

است.
اسماعیل قاسمیار  مشاور امور بین المللی شورای عالی 
صلح با آن که از این طالبان نام نمی برد، اما می گوید: 
میان دولت و شورای عالی صلح وجود  "هم آهنگی 
دارد و هیچ مسأله یی را از هم دیگر پنهان نمی کنند."

حکومت  مسووالن  می کند:  تأکید  قاسمیار  آقای 
را  گفت وگوهای صلح  پیشبرد  رهبری  ملی  وحدت 

به شورای عالی صلح سپرده اند.
نقشۀ  چهارجانبه  نشست  می افزاید:  قاسمیار  آقای 
راه را ترسیم کرده و همه در هم آهنگی و با اشتراک 
مساعی، خود را مکلف می دانند تا در تحقق این نقشه 

همکاری داشته باشند.
صلح:  عالی  شورای  بین المللی  امور  مشاور  گفتۀ  به 
تا  "پاکستان چنانی که تعهد سپرده، در تالش است 

نظیر  هستند،  نزدیک  کشور  این  با  که  را  گروه هایی 
گروه اختر محمد منصور و شبکۀ حقانی، بخواهند تا 

در میز مذاکره شرکت کنند."
از  که  دیگری  گروه های  به  اشاره  با  قاسمیار  آقای 
از  گروه ها  این  می گوید:  شده اند  جدا  طالبان  شاخۀ 
هم آهنگی  نشست  کنندۀ  برگزار  کشور  چهار  نفوذ 
خارج نیستند، اما در عمل دیده شود که کدام گروه ها 

در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.
گلبدین حکمتیار یکی از مخالفان حکومت به تازه گی 
اعالم کرده که به صورت مستقیم وارد گفت وگوهای 
صلح با دولت افغانستان خواهد شد که مشاور امور 
شکنند  و  پیچیده  با  صلح  عالی  شورای  بین المللی 
دادن جزییات  از  روند گفت و گوهای صلح  خواندن 

در این زمینه امتناع کرد.
در عین حال، ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرده 
که تنها با طالبانی که خشونت را کنار بگذارند مذاکره 

خواهد شد.
معاون سخنگوی رییس جمهور می گوید که حکومت 
تنها با آن دسته از طالبانی در روند مذاکرات مستقیم 
صلح گفت وگو می کند که خشونت و درگیری را کنار 

بگذارند.
رییس جمهور  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر   سید 
خارجی  عوامل  اهداف  برای  که  طالبانی  می گوید: 
روند  در  می زنند،  خشونت  به  دست  افغانستان  در 

مذاکرات صلح جایی ندارند.
ملی  وحدت  حکومت  که  است  گفته  هاشمی  آقای 
گفت وگو  طالبان  از  گروه هایی  با  تنها  افغانستان 
را  خود  خشونت آمیز  فعالیت های  که  کرد  خواهد 

متوقف کنند.
به گفتۀ معاون سخنگوی رییس جمهور: با کسانی که 
به هراس افکنی  افغانستان دست  برای خارجی ها در 
می دهند،  ادامه  را  خود  فعالیت های  و  می زنند 
مذاکره یی صورت نمی گیرد و توسط نیروهای امنیتی 

و نظامی کشور سرکوب می شوند.
تا  می خواهد  طالبان  گروه  از  افغانستان  حکومت 
سالح شان را به زمین بگذارد، قانون اساسی افغانستان 
را قبول کند و رابطۀ خود را با گروه های القاعده و 
شبکۀ حقانی قطع کند، خواستی که تا اکنون از سوی 

طالبان پذیرفته نشده است.
گروه طالبان نیز به نوبۀ خود پیش شرط دارد: تعیین 
زمان خروج قوای بین المللی از افغانستان و تغییر در 
قانون اساسی کشور، از جمله پیش شرط های عمدۀ 
حال  تا  حداقل  که  شروط  می رود،  شمار  به  طالبان 

مورد پذیرش حکومت افغانستان نیست.
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روند  آغاز  برای  افغانستان  حکومت  که  حالی  در 
اول  هفته  در  مسلح  طالبان  با  مستقیم صلح  مذاکرات 
برخی  می ورزد،  اصرار  میالدی  سال جاری  مارچ  ماه 
نبود فرصت  دلیل  به  را  اقدام  این  افغانستانی  مقامات 

کافی در روزهای آینده اشتباه می دانند.
یکی از مقامات افغانستانی وابسته به گروه چهارجانبه 
احتمال  گفت:  تریبون«  »اکسپرس  به  صلح  مذاکرات 
و  افغانستان  بین حکومت  مذاکرات صلح  روند  دارد 
طالبان این کشور به چالشی طوالنی مدت تبدیل شود.
وی افزود: آغاز مذاکرات احتمالی با طالبان افغانستان 
به دلیل نبود فرصت کافی برای تصمیم گیری در طول 
نادرستی  ارزیابی  و  اشتباه  اقدام  یک  آینده  روز  چند 

بوده است.
این مقام افغانستانی در ادامه ارائه لیست ۱۰ نفره رهبران 
طالبان را از سوی حکومت افغانستان به پاکستان برای 
حضور آنها در روند مذاکرات مستقیم صلح با دولت 

کابل را تکذیب کرد.
گروه چهارجانبه مذاکرات صلح در چهارمین نشست 
خود در کابل گروه های طالبان و حزب اسالمی را برای 
مارچ  ماه  اول  هفته  در  احتمالی  مذاکرات  در  شرکت 

سال جاری میالدی در اسالم آباد دعوت کرد.
هماهنگی  گروه  اعضای  که  است  حالی  در  این 
دفتر  می گویند؛  چین  و  پاکستان  جمله  از  چهارجانبه 
روند  به  پیوستن  برای  تمایلی  قطر  در  طالبان  سیاسی 

مذاکرات مستقیم صلح با دولت کابل ندارد.
مقامات  گفت:  باره  این  در  افغانستان  در  چین  سفیر 
نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی قطر تماس  با  پکن 
برای  تمایلی  گروه  این  می رسد  نظر  به  اما  گرفته اند، 
ولی  نمی دهد،  نشان  خود  از  صلح  روند  به  پیوستن 
رد  را  صلح  مذاکرات  روند  در  حضور  مسئله  اصل 

نمی کنند.
دفتر  نمایندگان  با  نیز  پاکستان  داشت:  اظهار  وی 
اما  است،  کرده  گفت وگو  نیز  قطر  در  طالبان  سیاسی 
گروه طالبان افغان از عدم آمادگی خود برای مذاکرات 

مستقیم با دولت کابل خبر داده اند.
حکومت افغانستان نیز بر این امر تأکید دارد که پیامی 
در  برای حضور  اسالمی  و حزب  طالبان  گروه  به  را 
تاکنون  اما  ارسال کرده،  روند مذاکرات مستقیم صلح 

پاسخی در این باره دریافت نکرده است.
جمله  از  خود  خواسته های  بر  طالبان  وجود  این  با 
خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، حذف نام 
رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل و آزادی 

زندانیان آنها تأکید دارند.
به گفته اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه، افغانستان 
بر این امر اصرار می ورزد که هرچه سریع تر مذاکرات 
مستقیم صلح میان دولت کابل و طالبان در کوتاه ترین 

زمان ممکن برگزار شود.
برگزاری  برای  آمریکا  و  چین  پاکستان،  که  حالی  در 
زود هنگام مذاکرات صلح مخالفت خود را در آخرین 
نشست گروه چهار جانبه اعالم کرده اند، اما افغانستان 
گسترش  از  جلوگیری  و  درگیری ها  کاهش  خاطر  به 
جنگ در فصل جنگی جدید طالبان بر این امر اصرار 

می ورزد.

اکسین در پیوند به هراس کمیسیون انتخابات از اصالحات انتخاباتی:

نظام انتخاباتی به تغییر بنیادی نیاز دارد
یک مقام دولت افغانستان:

مذاکرات صلح به چالشی 
طوالنی تبدیل شده است

شورای عالی صلح:

هیچ بخشی از طالبان 
از نفوذ گروه چهارجانبه خارج نیست
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ورزش

همسر افسر سابق سازمان اطالعات ارتش پاکستان در کتاب خود نوشه است 
که نخست وزیر کنونی این کشور در رقابت با حزب مردم به رهبری »بی نظیر 
بوتو« در انتخابات گذشته از سرکردۀ سابق القاعده کمک مالی دریافت کرده 

بود.
شمامه خالد، همسر خالد خواجه افسر سابق سازمان اطالعات ارتش پاکستان 
با نام »شهید امن«، »نواز شریف« نخست وزیر  )آی اس آی( در کتاب خود 
این کشور را به دریافت کمک مالی از سرکرده سابق القاعده متهم کرده است.
او نوشته که نخست وزیر کنونی پاکستان پس از حکومت ضیاء الحقدیکتاتور 
سابق این کشور، برای مقابله با بی نظیر بوتو« نخست وزیر سابق پاکستان در 

انتخابات، از اسامه بن الدن کمک مالی دریافت کرده بود.
همسر افسر سابق آی اس آی مدعی است که تعهدات نواز شریف در مورد 
قیام نظامی اسالمی در پاکستان نه تنها نگاه همسرش، بلکه اسامه بن الدن را 
نیز به سوی خود معطوف کرده بود، اما پس از دریافت کمک مالی بسیار و 

روی کار آمدن، از تعهدات خود سرپیچی کرد.
به گفتۀ شمامه، »عبداهلل اعظم« بنیان گذار جهاد جهانی )تبعه فلسطین(، خالد 
از جمع آوری  پس  عبداهلل  و  بود  کرده  معرفی  الدن  بن  اسامه  به  را  خواجه 
نام عرب  با  از آن،  کمک مالی، جنگ جویان عرب  را استخدام کرد که پس 

افغان شناخته شدند.
همسر افسر سابق آی اس آی سخنان »حمید گل« رییس سابق این سازمان 
را نیز مبنی بر روابط خالد خواجه با نواز شریف در کتاب خود آورده است.

او می افزاید: عبداهلل اعظم، اسامه بن الدن را برای سفر به افغانستان متقاعد 
کرده بود.

مناطق  در  صلح  مأموریت  دوران  در  آی  اس  آی  سابق  افسر  خواجه  خالد 
قبایلی پاکستان که همراه با سرهنگ امام و اسد قریشی خبرنگار انگلیسی به 

وزیرستان شمالی سفر کرده بود، توسط تحریک طالبان کشته شد.
طالبان  تحریک  توسط  امام  سرهنگ  و  خواجه  خالد  کتاب،  این  براساس 

پاکستان کشته شدند در حالی که خبرنگار انگلیسی در ازای مبلغی آزاد شد.
رسانه های پاکستانی چند پیش مدعی شدند که خالد خواجه همراه با دو نفر 
دیگر در ۲۶ مارچ سال ۲۰۱۰ میالدی در وزیرستان شمالی ناپدید شدند و 

جسد آن ها پس از چند هفته در این منطقه کشف شده است.
خالد خواجه در سال ۲۰۱۰ میالدی در دوران مأموریت صلح خود با »ولی 
الرحمان محسود«، »حکیم اهلل محسود« سرکرده گان سابق تحریک طالبان و 

شیرخان فرمانده شبکۀ حقانی دیدار کرده بود.

پس از آن که امریکا بار دیگر از حضور نظامی خود در منطقۀ شرق آسیا برای به 
اصطالح دفاع از هم پیمانان منطقه یی اش خبر داد، یکی از فرماندهان عالی رتبۀ 
نظامی چین با هشدار نسبت به این حضور گفت که ارتش آزادی بخش در 

دفاع از تمامیت ارضی خود کاماًل آماده است.
جنرال وانگ جیایو چانگ، که به تازه گی فرماندهی واحد نظامی جنوبی تازه 
تأسیس ارتش آزادی بخش چین را بر عهده گرفته، روز گذشته در سخنانی 
اعالم کرد که چین آن قدر از قابلیت های رزمی باال برخوردار است که بتواند 

از حق حاکمیت خودش در دریاها دفاع کند.
تهدید  هر  و  داریم  نظر  زیر  را  منطقه  این  در  تحرکات  تمامی  که  گفت  او 
امنیتی را رصد خواهیم کرد و اجازۀ نقض تمامیت ارضی خود را به کسی 

نخواهیم داد.
باشند  باید آگاه  تامین مرزها همه  از مساله  این مقام چینی گفت که به غیر 
که پیشرو این مأموریت ها حراست از حق حاکمیت چین در منطقه پرمنازعه 

دریای جنوبی است

وزیر خارجۀ آلمان اعالم کرد که اتخاذ یک مسیر مشترک توسط اتحادیۀ اروپا 
تنها راه حل بحران پناه جویان است.

عضو  کشورهای  کرد  اعالم  آلمان  خارجۀ  وزیر  مایر،  اشتاین  والتر  فرانک 
اتحادیۀ اروپا باید به منظور حل بحران پناه جویان در این بلوک با یک دیگر 

همکاری کنند و از مقصر شناختن هم پرهیز کنند.
او دراین باره گفت: ما باید برای اروپا بجنگیم. ما باید به متهم کردن یک دیگر 
پایان دهیم. در مقابل باید نیروهای خود را متحد کرده و برای یافتن راه حلی 
درمورد بحران پناه جویان با یک دیگر کار کنیم. این تنها راهی است که اروپا 

می تواند از این بحران سربلند خارج شود.
وزیر خارجۀ آلمان افزود: در داخل اتحادیۀ اروپا هیچ طرفی از مقصر شناختن 
یک دیگر منفعت نخواهد برد. در این صورت حتا یک گام هم در جهت حل 
بحران پناه جویان به جلو برنخواهیم داشت. اختالفاتی که اکنون شکل گرفته 

باید با تالش بار دیگر رفع شوند.
به  بی توجه  اتریش  اعظم  که صدر  است  شده  مطرح  درحالی  اظهارات  این 
انتقادها به خصوص از طرف یونان بر ادامه سیاست های سخت گیرانه کشورش 
در قبال پناهنده گان تأکید کرده و اعالم کرد که آتن در این بحران مانند آژانس 

مسافرتی عمل می کند.
بحران  در  کشورش  سخت گیرانه  سیاست  اتریش  صدراعظم  فایمن،  ورنر 
پناهنده گان را به عنوان نوعی دفاع از خود ارزیابی و تأکید کرد که در مناقشات 

بر سر این سیاست ها کوتاه نمی آید.
او تصریح کرد که همچنان معیار پذیرش حدود ۳7 هزار و ۵۰۰ پناهنده در 

سال جاری میالدی را رعایت خواهد کرد.

بارسلونا به رکورد شکست ناپذیری ر ئال  ماد رید در فصل ۸9-۱9۸۸ رسید.
به  گزارش آس، بارسلونا یکشنبه شب در هفته  بیست و ششم اللیگا، دو بر یک 
سویا را شکست داد. شاگردان لوییس انریکه بعد از این پیروزی، به رکورد ۳۴ 
 el( بازی بدون شکست رسیدند و با رکورد رئال مادرید پنج ضلعی خوفناک
Madnid de la Quninta del Buitre( در فصل ۸9 – ۱9۸۸ که تحت 
هدایت لئو بین هاکر، سرمربی هلندی وقت این تیم بود، برابری کرد. البته آمار 
آبی  اناری ها نسبت به مادرید آن زمان، فوق العاده  است. بارسلونا ۱۰۲ گل وارد 

دروازه حریفان کرده و تنها ۱9 گل خورده است.
مادرید تحت هدایت بین هاکر که ۲۵ پیروزی و 9 تساوی را بدست آورد، ۸۵ 
گل به ثمر رساند و ۳۴ گل دریافت کرد. رکورد آبی  اناری ها با شرایطی که 

این تیم دارد، بهتر خواهد شد.
در  پنجشنبه شب  که  تیم  این  بعدی  دیدار  در  دارد  را  شانس  این  بارسلونا 
خانه رایووایکانو برگزار می شود، باز هم شکست نخورد و رکورد شکست 

ناپذیری اش را به ۳۵ دیدار برساند تا باالتر از رئال مادرید رکورددار شود.

سرمربی آلمانی لیورپول از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر منچسترسیتی 
راضی است اما از شکست در فینال جام اتحادیه ناراحت شده است.

به گزارش اسکای اسپورتس، لیورپول بهترین فرصت برای کسب جام را از 
دست داد. این تیم در فینال جام اتحادیه انگلیس با هدایت یورگن کلوپ در 

ومبلی به مصاف منچسترسیتی رفت.
بازی  و  نداشت  برنده  اضافی  های  وقت  و  دقیقه   9۰ پایان  در  دیدار  این 
پنالتی کشیده شود.  به ضربات  کار  تا  پایان رسید  به  بر یک  با تساوی یک 
در نهایت هم منچسترسیتی توانست چهار بر دو پیروز شده و با درخشش 

کابایرو، دروازه بان این تیم، جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
در  او  باشد.  ناراحت  بسیار  ناکامی  این  از  کلوپ  یورگن  که  است  طبیعی 
نشست خبری بعد از بازی گفت: باید اعتراف کنم بسیار ناراحت هستم و به 
شدت احساس ناکامی و ناامیدی می کنم. چیزهای جدید زیادی در این دیدار 
دیدم. تالش بسیار زیادی از خود نشان دادیم. برای پیروز شدن در این دیدار 

سخت، هر آنچه را که در توان داشتیم رو کردیم.
او ادامه داد: هر کاری الزم بود انجام دادیم. یک گل به ثمر رساندیم و فرصت 
های گلزنی زیادی را هم خلق کردیم. باید بگویم بد شانس بودیم و چنین 
شکستی بسیار تاسف بار است. منچسترسیتی یک گل عجیب را وارد دروازه 
ما کرد. نباید چنین گل هایی دریافت کنیم. با این حال، نهایت تالش خود را 
به کار گرفتیم تا جبران کنیم و در نهایت هم موفق شدیم. بر این باور هستم 
که در بیشتر زمان های بازی بهتر از حریف ظاهر شدیم. آنچه اکنون می گویم 
دیگر مهم نیست چراکه نتیجه بازی را تغییر نمی دهد و منچسترسیتی جام 

قهرمانی را باالی سر برده است.
کلوپ در پایان سخنانش نیز گفت: همه ما احساس یکسانی داریم و از این 
شکست تلخ، ناراحت هستیم. چنین ناکامی هایی موجب می شود خیلی زود 
بازگردیم و به راه مان ادامه دهیم. باید این مسیری را که در پیش گرفتیم، ادامه 
به جایگاهی که شایسته آن  تا  به کار بگیریم  نهایت تالش خود را  دهیم و 

هستیم، دست پیدا کنیم.

نواز شریف از بن الدن برای رقابت 

با بی نظیر بوتو پول گرفته بود

در واکنش به ادعای امریکا

 ارتش چین از آماده گی دفاعی خود خبر داد

اشتاین مایر:
اتحاد تنها راه حل بحران مهاجران است

بارسلونا 
به رکورد رئال مادرید رسید

ناراحتی شدید یورگن کلوپ 
به خاطر نایب قهرمانی

نصير احمد تره كی

نویسندۀ مسلمان کجاست؟
رفتن به کتاب فروشی یکی از عادات همیشه گی من بوده 
است. از چند هفته که در هند هستم، چندین بار به کتاب 
 Non-Fiction فروشی ها رفتم. قفسۀ کتاب های دل خواه من همیش
بخش  به  که  باری  هر  ادیان.  و  سیاست  بخش  خصوصًا  است،  بوده 
ادیان مراجعه می کنم حضور کتاب های اسالمی یا هم نوشته های علمای 
اسالم به زبان انگلیسی کم رنگ است. به حدی که در دو کتاب فروشی 
بزرگ در شهر بنگلور هیچ کتاب مذهبی از نویسنده گان مسلمان ندیدم.
 Crossword امروز هم سری زدم به یکی از شاخه های کتاب فروشی
در شهر حیدرآباد. هیچ کتابی در باب اسالم، فلسفه اسالمی، جهان بینی 

اسالمی، تاریخ اسالم و... اسالمی از کدام نویسندۀ مسلمان ندیدم.
مال  شده اند،  نوشته  اسالم  باب  در  که  فروشی  پُر  کتاب های  معدود 
چه  که  می دانید  شما  صورت  این  در  مسلمان اند.  غیر  نویسنده گان 

تصویری از اسالم ارایه می گردد!
فقدان معلومات موثق باعث شده که اکثریت غیرمسلمانان، اسالمی را 
که توسط داعش، القاعده و طالبان به نمایش گذاشته می شود، بپذیرند. 
انفجار و  آن ها فکر می کنند که اسالم یعنی همین سر بریدن، تجاوز، 

انتحار!
حضور نویسنده گان مسلمان که تصویر روشن و کامل از اسالم ارایه 
کنند، در این کتاب فروشی ها بسیار کم رنگ است. نمی دانم نویسنده گان 
مسلمان چرا کم تر به زبان انگلیسی نوشته می کنند؟ اگر نوشته می کنند 
چرا به مارکیِت بزرِگ فروش کتاب مثل هند نشر و پخش نمی شود؟ 
و  می شوند  نشر  انگلیسی  زبان  به  آثار  بیشترین  که  کنونی  شرایط  در 
همه دانش مندان غیرمسلمان تالش دارند تا آثارشان را به زبان انگلیسی 
نشر کنند و دایرۀ نفوذشان را در میان انگلیسی زبان ها وسعت بخشند، 
نویسنده های مسلمان مصروف چه اند؟ چرا خودمان را از محراق بحث 

دور نگهداشته ایم؟ چرا میدان را به رقبا رها کرده ایم؟
در شرایطی که قدرت نرم یا همان Soft Power به مراتب تاثیرگذارتر 
از قدرت گرم است، علمای ما مصروف بحث حقوق کنیز و برده از 
دید اسالم اند. در این شرایط حساس هنوز هم علمای مسلمان در این 
مورد بحث می کنند که گرز مالیکۀ اعزاب در آخرت ۳۲ گز است یا 
۳۲ متر یا این که حضرت عثمان »رض« سزاوار خالفت بود یا حضرت 

علی »رض«.
به نظر ما، در شرایط کنونی کلیت، مفهوم و ماهیت دین اسالم به چالش 
کشیده شده است. زمان حساس است از موضوعات فرعی باید بیرون 
بیایم و کاری باید صورت گیرد که در گفتمان مدرن، اسالم را قصداً به 

حاشیه نبریم و میدان را برای رقیبان خویش نگذاریم.

جعفر عطايی

که  کلکانی  اهلل  حبیب    واقعیت،  در  که  نیست  مهم  این 
بود؛ مهم این است که فعاًل جامعۀ تاجیک او را در باور 
و خاطره جمعی  شان چگونه شخصیتی می  بینند. بازتولید 
و بازآفرینی شخصیت حبیب   اهلل کلکانی وقتی اهمیت پیدا می  کند که 
جنگ قدرت در افغانستان به صورت روزافزون قومی می  شود و در این 
جنگ قومی قدرت، حبیب  اهلل کلکانی، قهرمان نخستین جامعه تاجیک 

است.
در گذشته  ها تاجیکان در یک گذشتۀ افسانوی و اسطوره  یی گم بودند. 
اذهان  در  این که  وجود  با  کهن  تاریخ  و  سهراب  و  رستم  و  شاهنامه 
امروزی  و  معاصر  تاریخ  با  داشت،  ادبی  و  فرهنگی  تاجیکان حضور 
و  دوست  نمی  کرد.  ایجاد  زنده  و  محسوس  پیوند  چندان  تاجیکان 
دشمن شاهنامه، در روزگار کنونی تاجیکان آدرس روشن ندارد، ولی 
چهره  هایی چون حبیب   اهلل کلکانی و یا احمدشاه مسعود کارنامۀ زنده 
و محسوس دارند. دشمنان حبیب   اهلل کلکانی، در ذهن تاجیکان زنده و 
دارای آدرس روشن است. قصۀ جنگ و غارت شمالی امروزی است و 
درد و رنج آن تا هنوز برای تاجیکان ملموس و محسوس است. افسانه 
مجالس  و  محافل  زندۀ  روایت  نیست.  کتابی  قصۀ  نیست.  اسطوره  و 

است.
تشییع و تدفین جنازۀ حبیب   اهلل کلکانی بعد از هفت دهه در پایتخت 
کشور و مقبره و مزار ساختن برای او، یک گام بسیار بلند و معنی  دار 
در تاریخ سیاسی تاجیکان است و هویت سیاسی تاجیکان صاحب یک 

نماد مشخص و روشن دیگر می  شود.
فربه  در  و  باشند  تاجیکان  سیاسی  هویت  احیای  حامی  باید  هزاره  ها 
شدن این هویت به آنان کمک شوند. فربه شدن نمادهای تاریخی  یی 
چون حبیب   اهلل کلکانی به سود هزاره  ها است. بین تاجیکان ضعیف و یا 
قوی، هزاره  ها همیشه باید خواستار تاجیکان قوی باشند، حتا اگر رابطۀ 

هزاره  ها و تاجیک  ها خصمانه هم باشد.

عارف فرمان

مي شود،  لمس  ما خشونت  مردم  عادی  گویِش  در  حتا 
و  شده  نهادینه  خشونت  کنیم.  فکر  آن  به  آن که  بدون 

ساختار فکر و اندیشۀ خانواده باید ِعَوض شود.
باغ هم  باغ  در اصطالحاتی چون »جواب دندان شکن« که دل آدم ها 
بود دندان شکن بود  مي شود خشونت همرایی دارد. آن گاه که مشت 
و حاال سخن همین کار را انجام مي دهد. کاش مردم ما روزی دندان 
شکنی را ترک و شاد ساختن هم میهنان شان را بیشتر به تجربه بنشینند.

فيـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

بسیاری  در  دموکراسی  وضعیت  برتلسمن  بنیاد 
اساس  بر  است.  نموده  توصیف  مکدر  را  کشورها 
گزارش این بنیاد در شمار فزاینده کشورها حقوق 
کاماًل  یا  و  گردیده  محدود  ها  آزادی  و  مدنی 
سرکوب شده است، آنهم نه فقط در حکومت های 

خودکامه جهان.
خود  شاخص  در  برتلسمن  آلمانی  پژوهشی  بنیاد 
به »شاخص گذار برتلسمن« تصریح کرده  موسوم 
است که در یک پنجم کشورهای جهان دیموکراسی 
در  مردم  سرکوب  و  گردیده  محدود  وضاحت  به 
در  باشد.  می  افزایش  حال  در  جهان  مناطق  اکثر 
برابر، فعالیت و سهم مشترک سیاسی در این کشور 

روز تا روز کاهش می یابد.
برتلسمن«  اینسو »شاخص گذار  به  از سال ۲۰۰۶ 
هر دو سال یکبار موقعیت و موقف انکشافی ۱۲9 
کشور در حال توسعه و گذار را از وجه اقتصادی 
رتبه  گروه  دهد.  می  قرار  ارزیابی  مورد  سیاسی  و 
به  مذکور  پژوهشهای  در  برتلسمن  بنیاد  بندی 
یک  قواعد  برمبنای  را  ها  وضعیت حکومت  ویژه 
حکومت قانونمدار و همچنان از وجه سیاست های 

اجتماعی مورد مطالعه قرار می دهد.
های  »حکومت  روزافزون  تشکیل  و  تشدید 

خودکامه«
 7۴ برتلسمن،  بنیاد  گزارش  جدیدترین  براساس 
می  حکومت  دیموکراسی  مبنای  بر  جهان  کشور 
کنند و ۵۵ کشور جهان توسط زمامداران خودکامه 
سرکوب  گزارش  این  بنابر  گردند.  می  رهبری 
شهروندان کشورهای تحت استبداد از سال ۲۰۱۴ 
به اینسو به شدت افزایش یافته است. در گزارش 
تحت  کشور   ۱۵ فقط  شهروندان  که  است  آمده 
رهبری زمداداران خودکامه بطور ناقص حمایت می 
گردند. در برابر حدود سه بر چهار حکومت های 
استبدادی به شدت حقوق و آزادی های شهروندان 
خود را محدود نموده و بنابر محدودیت های وضع 

شده در این کشور ها می توان آنان را سیستم های 
»به شدت مستبد« خواند.

پنج سال  اکنون  مستبد،  میان کشورهای شدیداً  در 
پس از »انقالب بهار عربی« کشور های شمال افریقا 
نیز شامل می باشند. بنیاد برتلسمن با ابراز نگرانی 
شدید گزارش کرده است که در کشور های مصر و 
تایلند آزادی بیان و رسانه ها به موانع جدی و عقب 

گرد مواجه می باشد.
آزادی  در  شدید  های  محدودیت  ایجاد  زمینه  در 
انتخابات، کشورهای بورکینا فاسو و لیبیا از جمله 
کشورهای شدیداً استبدادی خوانده شده اند. آزادی 
تجمعات نیز در کشورهای مختلف جهان به شمول 
لیبیا، مصر و تایلند با محدودیت های جدی مواجه 
می باشد. در هر سه کشور متذکره به ویژه با بهانه 
در  شدیدی  های  محدودیت  تروریسم،  با  مبارزه 

عرصه های مختلف محسوس می باشد.
با محدودیت  نیز  همچنان دیموکراسی های جهان 

مواجه است

در مطالعات اخیر نه تنها بر محدودیت ها در زمینه 
آزادی شهروندان و محدودیت های دیگر در کشور 
بلکه همچنان  تأکید گردیده است؛  استبدادی  های 
به ویژه با اشاره به وضعیت آزادی بشر در شماری 
اروپای مرکزی، تذکر رفته است که  از کشورهای 
هنگری به یکی از جمله کشورهای »مستبد« مبدل 
شده است. بر اساس این گزارش در این کشور، در 
ادامه زعامت رئیس جمهور اوربان در زمینه آزادی 
رسانه های محدودیت های شدیدی وضع شده اند. 
بنابر این گزارش کشور های مقدونیه و سلوانیا نیز 
روز تا روز با تهدید های ایجاد محدودیت در زمینه 
آزادی های شهروندی مواجه می باشند. در ارتباط 
به اصالحات اخیر در پولند، با انکه در این گزارش 
تذکری صورت نگرفته است؛ اما بنیاد برتلسمن با 
استناد از قول ناظران از محدودیت های جدی در 

این کشور هشدار می دهد.

منبع: ياهو نيوز
مترجم: الهام 

گزارش  روسیه  دولتی  رسانه های 
سیستم های  روسی  شرکت  که  دادند 
نام  به  را  ماشینی  تکتیکی  مخصوص 
»ضد تک تیر انداز« اختراع کرده است. 
این وسیله که در ظاهر مشابه به دوربین 
روی سه پایه به نظر می رسد قادر است 
نیم  تا فاصله دو  اندازان را  تیر  که تک 

کیلو متر کشف کند. 
آژانس ریانوستی گزارش داد که که این 
وسیله، دید دوربین ) تلسکوپیک ویژن( 
را از طریق منعکس شدن در لنز دستگاه 
لنز  در  موجود  حرارت  طریق  از  یا  و 
دوربین تفنگ کشف می کند. این سیستم 
همچنان از تصویر یاب حرارتی بخاطر 
می کند.  استفاده  روز  دید شب/  قابلیت 

دستگاه  این  توسط  زن  نشان  وقتی 
این  لیزر مربوط  شناسایی شود دستگاه 
دستگاه می  تواند تیر انداز را کور سازد. 
برای راه حل قطعی و نابودی نشان زن، 
دقیق    ۵۰۰ تی  اوریس  تفنگ  یک  از 
میتوان  نیز  دستگاه  کنار  در  شده  تعبیه 

کار گرفت. 
بنا به گفته سازنده دستگاه، این سیستم 
چند سال قبل به ونزویال فرستاده شد و 
از یک سوقصد به جان هوگوچاوز رهبر 
ونزویال  توسط نشان زنی که در فاصله 
۸۰۰ متری کمین کرده بود جلوگیری به 
نشده  گفته  گزارش  در  اما  آورد.  عمل 
که این دستگاه چگونه می تواند میان لنز 
کمره فوتوژورنالیست و لنز دوربین یک 

نشان زن فرق قایل شود.    

پروان  والیت  خبرنگاران  از  شماری 
مورد  در  گردهمآیی  یک  برگزاری  با 
آنان  کار  مصونیت  و  امنیتی  وضعیت 
خواستند  حکومت  از  و  کرده  بحث 
توجه  خبرنگاران  های  خواسته  به  تا 

داشته باشد .
در  خبرنگاران  گردهمآیی  این 
پروان  والیت  مرکز  شهرچاریکار 
توجه  جلب  آن  هدف  و  شد  برگزار 
حکومت برای امنیت کاری شان بود. 

عبدالواحد هاشمی رییس اطالعات و 
این نشست  پروان در  فرهنگ والیت 
می  حکومت  از  گفت:  خبرنگاران 
از  محافظت  زمینه  در  تا  خواهند 

خبرنگاران جدیت به خرج دهند.
و  می شود  تقاضا  تاکیدا   « گفت:  وی 
محترم  اولیای  که  هستیم  خواهشمند 
ارگان  پروان  والیت  سطح  در  امور 
دفاتر  امنیت  تامین  در  امنیتی  های 
اجراآت  و  اقدام  همگانی  های  رسانه 
عملی و مستقیم داشته باشند. از رسانه 
خبرنگاران  و  بیان  آزادی  حق  از  ها، 
صورت  حراست  و  حمایت  عزیز 

بگیرد«.
در این میان، محمدایوب نسیمی مدیر 
مسوول یک مرکز رسانه ای در والیت 
به  رسیدگی  خواهان  گفت:  پروان 

خواسته خبرنگاران هستند تا حکومت 
الزم  توجه  آنان  کار  مصونیت  برای 

داشته باشد.
صدیقی  عبدالوحید  حال،  این  با 
این  مورد  در  پروان  والی  سخنگوی 
در  خبرنگاری  جامعه  های  خواسته 
جمهور  خبرگزاری  به  والیت  این 
گفت: حکومت در زمینه تامین امنیت 

ژونالستان کوتاهی نخواهد کرد.
در  خللی  ترین  کوچک   « گفت:  او 
قبال  در  نیت حکومت  در  و  حمایت 
همچنان  و  نیامده  بوجود  ها  رسانه 
مشخصا  و  افغانستان  حکومت 
به  نسبت  پروان  محلی  حکومت 
از  را  قاطعیش  ها  رسانه  به  حمایتش 

گذشته ها دارد«.
موجودیت  خاطر  به  نگرانی ها  این 
فعالیت  و  کار  برابر  در  مشکالت 
پس  پروان  والیت  در  خبرنگاران 
این  در  که  است  آمد  بوجود  آن  از 
متوجه  که  شدیدی  تهدیدات  واخر 
گذاشته  افزایش  روبه  بوده  خبرنگارن 

است.
رادیو  یک  ساختمان  پیش،  چندی 
محلی در مرکز این والیت مورد حمله 

انفجاری قرار گرفته بود.

دموکراسی در سطح جهانی در خطر است

یک شرکت روسی وسیلۀ کشف و نابودی
 نشان زن ها را اختراع کرد

خبرنگاران پروان:

حکومت به وضعیت امنیتی اصحاب رسانه توجه کند

طالبان یک مکتب دخترانه را 
در بادغیس نابود کردند

آشتی با طالبان محور گفت وگوهای 

مقامات نظامی پاکستان و امریکا

که  می گویند  بادغیس  والیت  در  پرورش  و  آموزش  مسؤوالن 
طالبان حوالی ساعت هشت شب گذشته یک مکتب دخترانه را 

در روستای ایچکۀ ولسوالی مقر این والیت منهدم کردند.
عبدالقیوم ساجد، سرپرست ریاست آموزش و پرورش بادغیس 
می گوید که این مکتب دخترانه به شمول اداره، ۸ صنف درسی 
داشت که در آن ۲9۰ دختر مصروف آموزش بودند، اما در نتیجۀ 

ماین گذاری طالبان کاماًل تخریب شده است.
آقای ساجد همچنان می گوید که امروز زمانی که نیروهای امنیتی 
نیروهای  به  اعزام شدند، طالبان  به منطقه  برای بررسی رویداد 
امنیتی حمله کردند و درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد این 

گروه ساعت ها طول کشید.
طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

مکتب دخترانۀ ایچکه دو سال پیش به ارزش بیش از ۵ میلیون 
افغانی توسط بانک جهانی ساخته شده بود

ستاد  رییس  با  دیدار  در  امریکا  مرکزی  فرماندهی  ستاد  رییس 
دستاوردهای  از  تمجید  بر  عالوه  راولپندی  در  پاکستان  ارتش 
نظامیان این کشور در مبارزه با تروریسم، روند صلح افغانستان 

را مورد بحث قرار داد.
جنرال لوید آستین رییس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا در دفتر 
در  شریف  راحیل  جنرال  با  دیدار  طی  پاکستان  ارتش  مرکزی 

مورد روند صلح افغانستان گفت وگو کرد.
برای  پاکستان  ارتش  از تالش های  این دیدار  جنرال آستین در 

ثبات منطقه قدردانی کرد.
مهم  را  افغانستان  صلح  روند  در  پاکستان  نقش  همچنین  وی 

دانست.
رییس ستاد ارتش پاکستان چندی پیش برای گفت وگو در مورد 
مسایل افغانستان و امنیت منطقه با ریچارد اولسون نماینده ویژه 
راولپندی  شهر  در  پاکستان  ارتش  مرکزی  دفتر  در  نیز  امریکا 

دیدار کرده بود.
مقامات نظامی امریکا و پاکستان در این دیدار بر راه حل مسایل 

امنیتی منطقه به ویژه افغانستان تاکید کردند.
صلح  چهارجانبه  مذاکرات  سومین  از  پس  شریف  راحیل 

افغانستان در مورد این مذاکرات با اولسون دیدار کرده است.
با  افغانستان  از نشست چهارجانبه مذاکرات صلح  سومین دور 
افغانستان، چین و  پاکستان،  عالی چهار کشور  مقامات  حضور 

امریکا در اسالم آباد و چهارمین دور نیز در کابل برگزار شد.
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