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مجیدی
پلیت  نمبر  بدون  و  سیاه  شیشه  موترهای  روزها  این 
فلم دار  شیشه های  است.  یافته  افزایش  کابل  شهر  در 
زورمند،  اشخاص  و  دولتی  غیر  و  دولتی  وسایط  در 

نگرانی های زیادی را به بار آورده است.
به  را  کابل  شهر  چهرۀ  شیشه سیاه  موترهای  گاهی 
آن  در  هیچ کسی  که  می کند  تبدیل  مافیایی  شهر  یک 

احساس امنیت نمی کند.
و  دزدان  گذشته  هفته  یک  در  گزارش ها،  اساس  بر 
باندهای تبه کار با استفاده از موترهای شیشته سیاه در 
ساحات کارته نو، خیرخانه و برخی از ناحیه های دیگر 
و  اختطاف  مسلحانه،  دزدی های  به  کابل دست  شهر 

قتل زده اند. 
برای  تالش ها  از  کابل  امنیۀ  فرماندهی  چند  هر 
می دهد،  اطمینان  جنایی  جرایم  وقوع  از  جلوگیری 
بسیاری جرایم  در  که  می گویند  کابل  باشنده های  اما 

سیاه  شیشه  موترهای  و  دولتی  سالح های  از  جنایی 
استفاده می شود.

شهروندان کابل به این باور هستند که تمام اختالفات 
آن  عوامل  می شود  ایجاد  کشور  در  که  مشکالتی  و 
موترهای شیشه سیاه یا فلم دار می باشد. مجرمین، افراد 
موترهای  از  اختطاف گران  و  تروریست  و  انتحاری 
شیشه سیاه برای رسیدن به هدف شان استفاده می کنند.

اگر چه این نگرانی از...                  ادامه صفحه 6
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مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند که بدانند به آن ها اهمیت 
می دهیـد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

انفجار در »شام« دانشگاه!

به  نزدیک  اخراج  از  پاکستان  نخست وزیر  سخنگوی 
۳۰ هزار تبعه افغانستان از خاک پاکستان خبر داد.

در  پاکستان  نخست وزیر  سخنگوی  ملک  مصدق 
واکنش به انجام عملیات های تروریستی در این کشور 
عملیات  از  استفاده  با  پاکستان  امنیتی  نیروی  گفت: 

اطالعاتی و محرمانه هزاران...           ادامه صفحه 6

بر اساس اعالم وزارت داخله و پولیس اتحادیه اروپا در حملۀ 
انتحاری دیروز سه نفر کشته، و ۲۱ نفر از جمله چند تبعۀ خارجی 
زخمی شده اند. این حادثه در نزدیکی ورودی فرودگاه کابل به 

وقوع پیوسته است.
دو قربانی حملۀ انتحاری دیروز دو خواهر بودند. به گفته دکتر 
و  نرگس  کابل،  اکبرخان  وزیر  بیمارستان  پزشک  رفیع،  محمد 
هدف  مکتب  راه  مسیر  در  که  بودند  مکتب  شاگردان  یاسمین، 

حمله انتحاری قرار گرفتند.
به گفته او، این دو خواهر در حمله انتحاری به شدت زخمی شده 

بودند و پزشکان بیمارستان نیز...                   ادامه صفحه 6

و  یافته   گسترش  افغانستان  در  ناامنی   که  حالی  در 
و  انفجار  اخیر، شاهد چندین  هفته  دو  در  کابل  شهر 
تفاهم نامه   افغانستان  و  چین  بوده،  انتحاری  حمالت 

همکاری های امنیتی امضا کردند.
که  است  باور  این  به  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
ناامنی در شمال برای منطقه یک خطر است و به همین 
عالقمند  افغانستان  در  امنیت  تامین  برای  چین  دلیل 

شده است.
وزیر امور داخله افغانستان گفته است که چین بسیاری 
سال  در  و  کرده  قبول  را  افغانستان  خواست های  از 
آموزش های  برای  پولیس  ماموران  از  تعدادی  جاری 

نظامی به این کشور فرستاده می شوند.
یکشنبه،  افغانستان روز  داخله  وزیر  علومی،  نورالحق 
۲7 ثور ۱۳94، در یک کنفرانس خبری در رابطه با سفر 
اخیرش به چین معلومات داد. آقای علومی گفت که 
برای بهبود امنیت در منطقه به تفاهم نامه های دوجانبه 

و چندجانبه نیاز است و در این رابطه تفاهم نامه یی با 
چین امضا شده است.

یک  در  که  نمی توانیم  گفته  »ما  گفت:  علومی  آقای 
را  دیگران  و  شود  مبارزه  تروریسم  با  باید  کشور 
با  مشترک  صورت  به  این  که  برای  نگیریم.  نظر  در 
دوجانبه  تفاهم نامه های  داشتن  کنیم،  مبارزه  تروریسم 
و چند جانبه امر مسلم است. افغانستان و چین در این 
زمینه به تفاهم رسیده اند که باید با تروریسم به صورت 

مشترک مبارزه شود«.
خواست افغانستان از چین

ناامنی های افغانستان بیشتر به محفوظ نبودن مرزهای 
افغانستان پیوند زده می شود. وزیر داخله افغانستان از 
چین خواسته است تا در تدارک ابزار و وسایل تالشی 
با افغانستان همکاری کند تا موترهای باربری و سایر 
وسایط به آسانی چک و کنترول شوند و از انتقال مواد 

تخریبی به داخل افغانستان جلوگیری گردد.

به همین ترتیب حکومت افغانستان در کنار آموزش های 
نظامی، این خواست را نیز از چین مطرح کرده که در 
تامین  و  ماین ها  کشف  تکنالوژی  کردن  فراهم  زمینه 

امنیت مرزها با افغانستان همکاری نماید.
آقای علومی گفت مشکالت بزرگ افغانستان به دلیل 
تامین نبودن امنیت مرزهای...            ادامه صفحه 6
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در  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  این که  در 
نخواهد شد، هیچ  برگزار  آن  زماِن  وقت و 
جای شک و شبهه باقی نمانده است. جامعۀ 
تمویل کنندۀ  اصلی ترین  عنوان  به  جهانی 
کمک های  که  کرده  اعالم  کشور  انتخاباِت 
نشر  تا  را  انتخاباتی  کمیسیون های  به  خود 
حالِت  به  پارلمانی  انتخابات  زمانِی  جدول 
شده  سبب  موضوع  این  درمی آورد.  تعلیق 
 7۰۰ به  نزدیک  کارِی  وضعیت  حداقل  که 
مقام های  بیفتد.  خطر  به  انتخابات  کارمند 
تعلیق  که  گفته اند  انتخابات  کمیسیون 
اثرات  می تواند  جهانی  جامعۀ  کمک های 
ناگواری را بر کمیسیون های انتخاباتی وارد 

کند.
کارِی  وضعیت  سِر  بر  تنها  بحث  البته   
نیست.  انتخابات  کمیسیون  کارمندان 
و  اصالحات  ایجاد  موضوع،  مهم ترین 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی 
در کشور است. بر اساس قانون اساسی، در 
مجلس  کارِ  قانونی  زمان  سرطان،  ماه  اول 
نماینده گان پایان می یابد و هر روز که از این 
تاریخ بگذرد و این نهاد تقنینی به کارِ خود 
ادامه دهد، خالف قانون اساسی و معیارهای 

حقوقی در کشور خواهد بود. 
هیچ  قانونی،  و  حقوقی  منظر  از  متأسفانه 
نظر  در  مورد  این  در  مشخصی  راه حِل 
گرفته نشده و رییس جمهوری نیز صالحیِت 
را  نماینده گان  مجلس  کارِ  که  ندارد  را  آن 
میان  این  در  که  اما یک مسأله  کند.  تمدید 
که: چرا  است  این  بیشتر شده  نگرانِی  مایۀ 
کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی به کارِ 

خود آغاز نمی کند؟ 
به  نزدیک  کمیسیون  این  ایجاد  از  حداقل 
ماه  دو  این  طی  اگر  و  شده  سپری  ماه  دو 
اصالح  کمیسیون  را  نخستین  اقدام های 
شک  بدون  می داد،  انجام  انتخاباتی  نظام 
می  آغاز  کار  بنیادِی  و  اصلی  مراحل  حاال 
شد. معاون کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
الزم  آماده گی های  وجود  با  که  است  گفته 
کمیسیون،  این  نشست های  برگزاری  برای 
اجرایی  مانِع  نهان  به صورِت  دست هایی 
صدیق اهلل  می شوند.  امری  چنین  شدِن 
توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 

انتخاباتی هرچند به صورِت مشخص از فرد 
و گروهی یاد نکرده، اما نشانه شناسی سخناِن 
می تواند  کافی  اندازۀ  به  توحیدی  آقای 
عرصۀ  در  کشور  ناهنجارِ  وضعیِت  گویای 

اصالح نظام انتخاباتی باشد. 
برای  الزم  »ارادۀ  که  می شود  گفته  وقتی 
ندارد«،  وجود  انتخاباتی  نظام  اصالح 
کی ها  که  کرد  برآورد  می توان  شک  بدون 
را  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  الزم  ارادۀ 
ندارند. ریاست جمهوری از آغازِ مشکالِت 
انتخاباتی و امضای توافق نامۀ سیاسی، در پی 
که  غنی  آقای  نبود.  انتخاباتی  نظام  اصالح 
موقعیت فعلِی خود را مرهوِن سعی و تالِش 
چه گونه  است،  انتخاباتی  کمیسیون های 

می تواند علیه آن ها اقدام کند؟ 
خود  انگیزه های  شک  بدون  عبداهلل  آقای 
آقای غنی  اما  تغییرات دارد،  ایجاد  برای  را 
داشته  را  آن  خالِف  انگیزه های  می تواند 
برای  روشنی  دلیل  هیچ  غنی  آقای  باشد. 
در سطِح کالن  مگر  انتخاباتی  نظام  اصالح 
نمی بیند. او شاید کل نظام انتخاباتِی کشور 
و  ساز  بر  منطبق  و  دموکراتیک  چندان  را 
کارِ  از  هرگز  او  ولی  نبیند،  مدرن  کارهای 
او  نیست.  ناخرسند  فعلی  کمیسیون های 
می گوید که اگر مشکلی در انتخابات وجود 
دارد، در کمیسیون های فعلی نیست، بل در 
خود مکانیزم انتخابات است که هیچ ربطی 
به مدیراِن آن ندارد و باید از طریق نهادهای 
قانون گذاری چنین اصالحاتی به وجود آید. 
او،  همراه  تیم  و  غنی  آقای  نظِر  به 
قوانین  اساِس  بر  انتخاباتی  کمیسیون های 
وظایِف  فعلی،  کارهای  و  ساز  و  موجود 
اگر  و  داده اند  انجام  به درستی  را  خود 
کرده،  بروز  انتخابات  جریاِن  در  مشکالتی 
گذاشته  کنار  آن ها  که  نبوده  بزرگ  آن قدر 
شوند. نشانۀ روشِن اعتماد به کمیسیون های 
به  اعتمادنامه  تفویض  در  می توان  را  فعلی 
رییس جمهوری و پذیرش قانون مندانۀ کارِ 
وحدت  دولت  رهبران  سفِر  در  کمیسیون 
ملی به امریکا از سوی این کشور شاهد بود. 
کمیسیون های  کارِ  واقعًا  عبداهلل  آقای  اگر 
واقعًا  و  می دانست  غیرقانونی  را  انتخاباتی 
اساِس  بر  بود که دولت جدید  باور  این  به 

توافق نامۀ سیاسی به وجود آمده است، پس 
به  را  انتخابات  کمیسیون  اعتمادنامۀ  چرا 
و  شناخت  رسمیت  به  غنی  جمهور  رییس 

در برابِر آن هیچ اعتراضی نکرد؟
وضعیِت  معترِض  عنوان  به  عبداهلل  آقای   
انتخاباتی نشان داد که چندان به اصالحات 
باور ندارد و به ساده گی می تواند دست خوِش 
عواطف و احساساِت ناشی از قدرت شود. 
ساِل  انتخابات  در  که  می داند  عبداهلل  آقای 
ناشی  مشکالت  و  گذشت  چه  گذشته 
در  نمی خواهد  عمل  در  او  اما  بود،  چه  از 
جسارت  خود  از  موجود  فشارهای  برابر 
عبداهلل  آقای  کند.  ایستاده گی  و  دهد  نشان 
این مسأله  متأسفانه مرعوِب قدرت شده و 
کل وضعیت و معادلۀ دولت وحدت ملی را 

وارونه کرده است. 
اصالحات در نظام انتخاباتی، تنها یک بحِث 
صوری و شکلی نیست. این مسأله به آیندۀ 
نظام و دموکراسی در کشور مربوط می شود. 
اگر اصالحاِت الزم در کمیسیون ها و قوانین 
دیگر،  از سوی  و  نیاید  به وجود  انتخاباتی 
نکند،  تغییر  انتخابات  برگزارِی  مکانیزم 
انتخابات آینده بدتر و بحران زاتر از انتخابات 
سال ۱۳9۳ خواهد بود. هیچ ضمانتی وجود 
ندارد که در موجودیِت کمیسیون های فعلی، 
شفاف  انتخاباِت  برگزاری  شاهِد  افغانستان 
دارند،  انتظار  مردم  که  آن گونه  عادالنه،  و 
باشند. ولی این که گفته می شود یک جانِب 
و  تغییرات  ایجاد  برای  الزم  ارادۀ  قضیه 
نیست؛  درستی  حرِف  ندارد،  را  اصالحات 
باید گفته شود که هر دو جانب نسبت  بل 
فاقد  انتخاباتی،  اصالحات  و  تغییرات  به 
همان  به  می رسند.  نظر  به  برنامه  و  انگیزه 
میزانی که ریاست جمهوری می خواهد جلو 
اصالحات انتخاباتی را بگیرد، به همان میزان 
برای  برنامه  اراده و  نیز  اجرایی  در ریاست 
تغییرات وجود ندارد. و اما سوالی که باقی 
ملی  وحدت  دولت  که:  است  این  می ماند 
چه گونه می تواند ادامۀ کارِ پارلماِن فعلی را 

توجیه کند؟ 
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احمـد عمران

کـــــــــــــــــــدام
 اصالحاِت نظام انتخاباتی؟

 

بار که مقام های اسالم آباد وارد کابل می شوند و دربارۀ  هر 
ایجاد رابطۀ خوب و همکاری در مبارزه با تروریسم صحبت 
می کنند و می گویند هر روش و فشاری را در برابِر طالبان 
به کار می گیرند تا آن ها را وارد میدان مذاکره کنند، می بینیم 
که وضعیت در افغانستان بدتر از گذشته می شود و ناامنی ها 

شدت می یابد. 
شاهد  افغانستان  کابل،  به  پاکستانی  هیأت های  سفر  از  بعد 
بدتر شدِن وضعیت بوده و پایتخت در دو روزِ گذشته شاهد 
چندین انفجار و انتحار بوده است؛ اما بحث پایاِن جنگ و 
ایجاد گفت وگوهای صلح در کنارِ این رویدادها همچنان داغ 

و مطرح است!
دلیل  این  به  ظاهراً  هرچند  کابل  به  پاکستانی  مقامات  سفر 
صورت گرفت تا از هرگونه بدگمانی و سوءظن نسبت به 
رفتارِ پاکستان در زمینۀ صلح جلوگیری شود و این اطمینان به 
میان آید که اسالم آباد در خصوص آوردِن صلح به افغانستان، 
متعهد و ملتزم است؛ اما تا کنون همۀ بی باوری ها به پاکستان 
از سوی مردمِ افغانستان پابرجا مانده و هیچ اعتمادی نسبت 

به این کشور حاصل نشده است.
تا  است  تازه  پروژۀ  اسالم آباد مجری یک  که  همه می دانیم 
ناامنی و ترور و تروریسم را از معبِر افغانستان وارد میداِن 
آسیای میانه کند، از این رو سعی دارد کابل را نسبت به آیندۀ 
روابِط به ظاهر دوستانه و صادقانه میاِن دو کشور، امیدوار نگه 
دارد و مانع از سرایِت بدگمانِی شایع در میان مردمِ افغانستان 
در سراسر  بی سابقه  و  مرگبار  ناآرامی های  تشدید  پی  در  ـ 
مقام های  گردد.  ملی  وحدت  حکومِت  سراِن  به  ـ  کشور 
می تواند  تأنی  و  تعلل  این  از  بیش  که  می دانند  پاکستانی 
به ظاهر  رابطۀ  یک  برقراری  برای  ایجادشده  زمینه های 
صمیمانه و گرم میان دو کشور را نابود کند و زمینۀ بازگشت 
و رویکرد مجددِ افغانستان به هند را به سرعت فراهم سازد.

و  جنگ  ایجاد  در  بلندی  دسِت  پاکستان  که  می دانیم  همه 
بی ثباتی در افغانستان دارد و از طالبان به عنوان اصلی ترین 
ابزارِ خود در این راه استفاده می کند. همچنین همه می دانیم 
در  ثبات  ایجاد  برای  پاکستان  صداقِت  به  امیدی  هیچ  که 
افغانستان وجود ندارد. رهبراِن طالبان در شهرهای پاکستان، 
خانه های مجلل و تجارت های کالن دارند و فرزندان شان به 
به نظر می رسد که مالعمر  مکتب و دانشگاه می روند. حتا 
هم به ساِن اسامه بن الدن، تحِت نظارِت سازمان استخباراِت 
نظامی  پاکستان است و در لوکس ترین مناطِق این کشور به 
افغانستان  در  که  بخواهد  پاکستان  اگر  بنابراین،  سر می برد. 
ثبات برقرار شود و نیز طالبان به گفت وگوهای صلح حاضر 

شوند، همۀ امکاناِت الزم را در اختیار دارد.
در سفر اخیِر نخست وزیر پاکستان به کابل، بار دیگر جانب 
طالبان  سراِن  می کند  تالش  که  است  سپرده  وعده  پاکستان 
کردِن  بیرون  بحث  هم اکنون  کند.  حاضر  مذاکره  میز  به  را 
مقام های  نیز  و  است  مطرح  سیاه  فهرست  از  طالبان  نام 
به  که  کرده اند  درخواست  غنی  رییس جمهور  از  پاکستانی 
این رویه  اما  رهبراِن طالبان گذرنامه های سیاسی اعطا کند. 
هم زمان با افزایش نا امنی  و انتحار و انفجار در افغانستان، از 
اسالم آباد  کابل و  تناقِض آشکار در روابط  و  یک گمراهی 

حکایت دارد.
در این روزها رابطه میاِن کابل و اسالم آباد کاماًل غیرمتعارف 
سال  این چهارده  طِی  بارها  ما  و  است  گمراه کننده شده  و 
گویا  اما  بودیم.  داده  هشدار  رابطه یی  و  سیاست  چنین  از 
با  و  بیاموزند  نوی  تجربۀ  نیستند  قرار  ما  حکومت داراِن 
پاکستان از رویکردِ دیگری وارد شوند. به هر صورت، تجربه 
برای  اراده یی  و  عزم  پاکستان  دولت  که  است  کرده  ثابت 
همکاری صادقانه با افغانستان ندارد و سیاست خارجِی این 
کشور نیز چنین اجازه یی را نمی دهد. بنابراین دولت مرداِن ما 
باید از امتیاز دادن های بی جا به پاکستان و طالبان خودداری 
کنند و سیاسِت قاطعی را در برابِر طالبان و حامیان شان روی 

دست گیرند. 

تعمیق روابط با پاکستان

 و  افزایش ناامنی ها در افغانستان

ACKU



سازمان  احتماالً  الدن،  بن  جست وجوی  عملیات  در 
استخبارات آلمان نقش فعال داشته و کمک های مهمی 
شدیداً  سوال های  زمینه  این  در  است.  داده  انجام  را 
جنجالی در رابطه با سران حکومت پاکستان نیز مطرح 

شده اند.
بنابر گزارش اخیر روزنامه »بیلد« آلمانی که روز یکشنبه 
منتشر گردید، سازمان استخبارات فدرال آلمان )بی. ان. 
دی( احتماالً اطالعات مهمی را در عملیات جستجوی 
بن الدن رهبر سابق القاعده به سازمانهای استخباراتی 
»بیلد  روزنامه  است.  کرده  ارائه  امریکا  متحده  ایاالت 
ایاالت متحده  استخباراتی  از قول حلقات  ام زونتگ« 
فدرال  استخبارات  سازمان  اطالعات  که  است  نوشته 
آلمان در عملیات جست وجوی بن الدن و در کشف 
مکان بود و باش او در پاکستان »اهمیت اساسی« داشته 
اند. بنابر گزارش اخیر »بیلد« سازمان استخبارات فدرال 
پاکستان  استخبارات  سازمان  جاسوس  یک  از  آلمان، 
)آی. اس. آی( که همزمان با سازمان استخبارات فدرال 
آلمان نیزهمکاری داشته، اطالع یافته بود که بن الدن 
بنابراین  می کند.  زنده گی  مخفی  طور  به  پاکستان  در 
اطالعات سازمان استخبارات فدرال آلمان گویا سبب 
شده اند که گمانه زنی های سازمان استخبارات ایاالت 
متحده امریکا نیز تشدید یابند و این سازمان با امکانات 

بیشتر و گسترده فنی در این زمینه وارد عمل شود.
روزنامه »بیلد ام زونتگ« گزارش داده است که سازمان 
استخبارات پاکستان »آی. اس. آی« از مخفیگاه بن الدن 
از قبل اطالع داشته است. بناًء این گزارش در تضاد با 
ادعای مقامهای رسمی پاکستان مبنی بر بی اطالعی از 
محل اقامت بن الدن رهبر شبکه تروریستی القاعده در 
پاکستان قرار می گیرد. افزون براین مقامهای پاکستان 
اکادمی  نزدیکی  در  بن الدن و خانواده اش  اقامت  از 
بی  اظهار  آخر  تا  آباد«  »ابت  شهر  در  پاکستان  نظامی 

خبری کرده اند.
در  نیز  پاکستان  حکومت  همچنان  گزارش  این  بنابر 
امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نیروهای  عملیات  از  اول 
اطالعی دریافت نکرده بود؛ عملیاتی که روز دوم ماه 

می سال ۲۰۱۱ به کشته شدن بن الدن در شهر »ابت 
آباد« پاکستان انجامید.

فدرال  استخبارات  روزنامه، سازمان  این  بنابر گزارش 
ایاالت  نظامی  عملیات  از  قبل  ماه  همچنان  آلمان 
متحده در جستجوی بن الدن، استخبارات این کشور 
عملیات  این  اینکه  برای  است.  کرده  می  حمایت  را 
استخبارات  بماند،  باقی  یابد و محرمانه  انجام  مؤفقانه 
آلمان تمام مکاتبات انترنتی و ارتباطات تلفونی به شمال 
پاکستان را به طور بیست و چهار ساعته، در مرکز شنود 
کنترول  بادآیبلنگ  منطقه  در  آلمان  فدرال  استخباراتی 

می نمود.
ردپای قاصد

بنابر گزارش مذکور، اطالعات جاسوس دو طرفه  اما 

پاکستانی، رد پای بن الدن را آشکار نکرده است، بلکه 
مکاتبات قبلی بن الدن در ماه آگست سال ۲۰۱۰ راه 
مآمورین استخبارات امریکایی را بسوی او گشوده اند. 
آنچه که رسمًا نیز در این مورد اظهاراتی ارائه شده اند.
مردی به نام مستعار الکویتی از سال ۲۰۰7 به بعد زیر 
و  داشت  قرار  امریکا  متحده  ایاالت  استخبارات  نظر 
ماموران استخبارات امریکا امیدوار بودند که با تعقیب 
شد.  خواهند  الدن  بن  اقامت  محل  کشف  به  قادر  او 
کشف  به  متیقن  متحده  ایاالت  آنکه  از  پس  سرانجام 
محل اقامت بن الدن در »ابت آباد« پاکستان گردید، با 

عملیات ویژه وارد عمل گردید.
اکنون گزارش روزنامه »بیلد ام زونتگ« در زمینه گویا 
استخبارات  به  آلمان  فدرال  استخبارات  های  کمک 

در  آلمان  در  داخلی  های  تنش  به  همزمان  امریکایی 
سازمان  با  سازمان  این  استخباراتی  همکاریهای  زمینه 
منتشر  ای(  اس.  )ان.  متحده  ایاالت  داخلی  امنیت 
که  رود  می  آن  احتمال  اکنون  بناًء  است.  گردیده 
به  گویا  که  این گردد  به  مظنون  این سازمان  همچنان 
دستور سازمان استخبارات امنیت داخلی ایاالت متحده 
امریکا در مرکز شنود استخباراتی این کشور شهروندان 
آلمان و شرکتهای این کشور را تحت تعقیب قرار داده 
ثبت  را  آنان  مکالمات  و  مکاتبات  مجاز  غیر  بطور  و 

کرده باشد.
این در حالی است که فقط چند روز قبل انتشار مطلبی 
در  هیرش  سایمور  امریکایی  معروف  ژورنالیست  از 
زمینه کشتن بن الدن، در نشریه »لندن رویو آف بوکس« 
جنجال برانگیز گردید. هیرش از قول یکتن از اعضای 
پیشین استخبارات ایاالت متحده که از او نام نبرده، می 
نویسد که سهم نیروهای اردو و استخبارات پاکستان در 
قتل بن الدن به مراتب بیشتر از آن بوده که تا حال در 

مورد آن گزارش گردیده است.
بنابر این گزارش، بن الدن از چندین سال قبل توسط 
استخبارات پاکستان دستگیر و در قید آنان بوده است. 
افزون بر این او شدیداً بیمار بوده و در عملیات کشتن 
بنابر  است.  نشده  انجام  دفاعی  عمل  هیچگونه  او، 
گزارش هیرش، گویا ایاالت متحده امریکا برای کشف 
محل اقامت بن الدن برای یکتن از اعضای استخبارات 
پاکستان ۲5 میلیون دالر انعام داده است و او بوده که 

محل اقامت بن الدن را نشان داده است.
مطلب  هیرش،  گزارش  انتشار  از  پس  سفید  کاخ  اما 
مذکور را در آغاز هفته گذشته به عنوان یک گزارش 

غیر شفاف و غیر واقعی تکذیب کرد.

ناجیه نوری
و  اصالحات  آوردن  برای  ملی  وحدت  دولت  رییس  
به  و  ندارد  اراده یی  انتخاباتی  کمیسیون  های  در  تغییر 
همین دلیل برای آغاز به کار این کمیسیون، بهانه تراشی 

می کند. 
بر  ناظر  نهادهای  و  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
انتخابات با بیان این مطلب می گویند، اگر بهانه جویی 
در این زمینه وجود نداشته باشد، هیچ مشکلی نخواهد 
اصالح  کمیسیون  رییس  تعیین  زمان  تا  که  داشت 

انتخاباتی، معاون این کمیسیون کارها را پیش ببرد.
انتخاباتی دست خوش  آنان، کمیسیون اصالح  به گفتۀ 
مسایل سیاسی شده و اختالفات بسیار کوچک سبب 
مساله  این  و  شده  رهبر  دو  میان  بزرگ  اختالفات 
در  اصالحات  آوردن  برای  اراده یی  که  می دهد  نشان 

کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد. 
آنان تاکید کردند، اما آوردن اصالحات در کمیسیون های 
یا  بخواهد  اینکه کسی  و  نیست  به خواه  دل  انتخاباتی 

آمدنی  انتخابات  کمیسیون های  در  اصالحات  نخواهد 
است و باید بیاید.

رییس جمهور  که  می گویند  آگاهان  برخی  همچنان، 
هیچ عالقه یی برای آوردن اصالحات در کمیسیون های 
انتخاباتی ندارد و به همین دلیل اختالف بر سر تعیین 
رییس این کمیسیون را بهانه کرده و اجازه نمی دهد تا 

کمیسیون اصالح انتخاباتی کارش را آغاز کند.
شماری از تحلیل گران به این باور اند که اگر اختالف 
برسر تعیین رییس این کمیسیون وجود دارد، پس بهتر 
است که معاون این کمیسیون که مورد تایید هردو رهبر 
است، کارها را تا زمان تعیین رییس جدید به پیش ببرد.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  نباید 
باشد؛  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  رییس  معطل 
معاون این کمیسیون نیز می تواند تا زمان تعیین رییس 

کارهایی را به پیش ببرد.
او تأکید کرد، زمان کمی به برگزاری انتخابات پارلمانی 
باقی مانده و باید هرچه زودتر کمیسیون های انتخاباتی، 
اصالح گردد، بنابراین کمیسیون اصالح انتخاباتی باید 

هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
به گفتۀ اعتمادی، بیش از 9 ماه از آغاز کار حکومت 
آوردن  زمینه  در  متاسفانه  اما  می گذرد؛  ملی  وحدت 
کاری  هیچ  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 

صورت نگرفته است.
کمیسیون های  در  بنیادی  اصالحات  اگر  اما  افزود،  او 
انتخاباتی به میان نیاید، بدون شک انتخابات پارلمانی 
تخلف  و  تقلب  از  مملو  و  سالم  غیر  انتخابات  یک 

خواهد بود.
می گوید،  تیفا  رییس  ایوب زاده  نعیم  حال،  همین  در 
کمیسیون اصالح انتخاباتی دست خوش مسایل سیاسی 
اختالفات  سبب  کوچک  بسیار  اختالفات  و  شده 
می دهد  نشان  مساله  این  و  رهبر شده  دو  میان  بزرگ 
کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  برای  اراده یی  که 

انتخاباتی وجود ندارد. 
او تصریح کرد، اما آوردن اصالحات در کمیسیون های 
انتخاباتی دل به خواه نیست و این که کسی بخواهد یا 
آمدنی  انتخابات  کمیسیون های  در  اصالحات  نخواهد 

است و باید بیاید.
وی تاکید کرد، ولی نگرانی بزرگ ما این است که اگر 
فرهنگ تفاهم وجود داشته باشد و برگزاری انتخابات 
براساس تفاهم باشد نه برمبنای خواست و اردۀ مردم، 
یک  پارلمانی  انتخابات  شک  بدون  صورت  این  در 

انتخابات سالم نخواهد بود.
ایواب زاد برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخاباتی 
فعلی را یک فاجعه خوانده گفت، آوردن اصالحات در 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  انتخاباتی  کمیسیون های 

شفاف و عادالنه حتمی و ضروری می باشد.
در  اصالحات  آوردن  بدون  ایوب زاده،  گفتۀ  به 
کمسیون های انتخاباتی برگزاری انتخابات اشتباه بزرگ 
است؛ زیرا مردم به این نهادها اعتماد ندارد و به دلیل 

عدم اعتماد مردم در انتخابات شرکت نخواهند نکرد.
انتخاباتی  کمیسیون های  در  اگر  گفت،  تیفا  رییس 
اصالحات اساسی نیاید، ما اعتراضات خود را خواهیم 
باید  و  است  زود  هنوز  قضاوت  برای  اما  داشت، 

منتظرشد که آیا کمیسیون اصالح خواهد شد یا خیر. 
افغانستان  دموکراسی  دیدبان  رییس  بارکزی  ذکریا  اما 
انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  اعضای  می گوید، 
شک  بدون  پس  نیستند،  مسلکی  و  بی طرف  افراد 
در  اصالحات  برآوردن  افراد  این  تصمیم گیری های 

کمیسیون های انتخاباتی اثرگذار خواهد بود.
او تاکید کرد، اعضای کمیسیون اصالح انتخاباتی افراد 
هردو تیم هستند و بدون شک افراد بی طرف نیستند؛ 
در  اصالحات  آوردن  که  بود  متوقع  نباید  زیاد  پس 

کمیسیون های انتخاباتی بدون نقض خواهد بود.
کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  او،  گفتۀ  به 
انتخاباتی کشورهای پیشرفته دنیا یک امر معمول است؛ 
انتخابات  در  جنجال ها  و  تنش ها  به  توجه  با  بنابراین 
در  اساسی  تغییرات  باید  پار  سال  ریاست جمهوری 

کمیسیون های انتخاباتی به میان بیاید.
در  باید  سیاسی  توافق نامۀ  بنابرمواد  کرد،  تاکید  او 

ما  تا  بیاید  میان  به  انتخابات اصالحات  کمیسیون های 
شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف پارلمانی باشیم. 

بارکزی پیشنهاد می کند که اگرهردو رهبر روی تعیین 
نظرندارند،  توافق  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  رییس 
پس بهتر است که میان اعضای این کمیسیون انتخابات 
به  کمیسیون  اعضای  میان  از  نفر  یک  و  شده  برگزار 
عنوان رییس انتخاب شود تا کار این کمیسیون هرچه 

زودتر آغاز شود.
اساسی  مواد  از  یکی  که  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 
توافق نامه سیاسی میان هر دو رهبر حکومت وحدت 
تغییر در مقررات، قوانین  ملی است، به هدف آوردن 
انتخاباتی و هم چنان تغییر و تبدیل برخی از کارمندان 
در  می شود  گفته  که  انتخاباتی  کمیسیون های  ارشد 
انتخابات  در  که  یافته یی  سازمان  و  گسترده  تقلبات 
و  بود  گرفته  صورت  پار  سال  ریاست جمهوری 
افغانستان را تا لبه پرتگاه به پیش برد، ایجاد گردیده، 
اما اکنون مشکالت و موارد اختالفی زیادی درکارشیوۀ 
اختالفات  دلیل همین  به  دارد و  این کمیسیون وجود 
این کمیسیون که مدت زمان کمی به برگزاری انتخابات 
آغاز  هنوز  تا  را  خود  کار  است،  مانده  باقی  پارلمانی 

نکرده است.
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اشرف غنی برای آوردن اصالحات انتخاباتی 
بهانه جویی می کند

سـوال هایی دربارۀ قتل بـن الدن
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

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

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

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

با  ایران هم زمان  در سال های اخیر، دولت 
این که رابطۀ نزدیکی با دولت حامد کرزی 
داشت، رابطۀ خود با اپوزیسیون سیاسِی آن 
دولت را هم با قوت حفظ کرد و باالخره 
دولت  با  نزدیکی   روابط  این که  کنار  در 
آن  مسلِح  مخالفین  با  داشت،  افغانستان 
را  اتهامات  این  هرچند  نبود،  بی رابطه  نیز 
از سوی کشور های غربی حامی  که اکثراً 

افغانستان وارد می شد، رد می کرد.

در حال حاضر نیز وضعیت و نقِش ایران 
در آیندۀ افغانستان، مبهم است و بسته گی 
شدید به گفت وگوهای هسته یی آن کشور 

با قدرت های غربی دارد. 
در نزدیک به یک ونیم سال اخیر، نشانه های 
اختالفات  این  حِل  امکان  از  بارزی 
هسته یی به چشم می خورد و حاال با تفاهم 
سِر  بر  ایران  با   ۱ به عالوۀ   5 کشورهای 
چارچوب یک توافق جامع، مسیری را که 
دو طرف در آینده خواهند پیمود، می توان 

به گونۀ روشن تر دید.
بر  هسته یی اش،  ماجرای  در  که  ایران 
اقتصادی  به عنوان شریک  حمایت روسیه 
نیروگاه های هسته یی خود و چین به عنوان 
و  می کرد  حساب  غرب،  و  امریکا  رقیب 
به این باور بود که حمایت این دو کشور 
می تواند در فیصلۀ شورای امنیت ملل متحد 
سال های  در  شود،  واقع  مانع  ایران،  علیه 
اخیر دریافت که این دو کشور تکیه گاه های 
تنها که روسیه و چین  نه  نیستند.  مطمینی 
سازمان  امنیت  شورای  فیصله های  مانع 
ملل علیه ایران نشدند؛ بلکه مسأله تاجایی 
پیش رفت که روسیه عماًل به وعده هایش 
در قبال ساخت وساز نیروگاه های هسته یی 
از  برخی  فروش  حتا  و  نکرد  عمل  ایران، 

تسلیحات سنگین را به ایران توقف داد.
کشور  این  غربِی  رقیبان  و  ایران  رهبران 
هسته یی  مسالۀ  روی  تفاهم  که  می دانند 
ایران باید قبل از مرگ آیت اهلل خامنه یی - 

رهبر مذهبی ایران - حل شود. 
گرداننده گان نظام جمهوری اسالمی درک 
دهۀ  چند  در  منطقه  وضعیت  که  می کنند 
ایران  که  بود  خواهد  گونه یی  به  آینده 
می تواند حداقل در زمینه های اقتصادی به 
منافع بسیار کالن دست یافته و به یکی از 

قطب های اقتصادی منطقه مبدل شود.
ایران  مذهبی  رهبر  حمایت  حال،  این  با 
بااهمیت  بسیار  باغرب،  هسته یی  توافق  از 
ایران  در  نفوذی  با  حلقات  هنوز  است. 
حضور دارند که مخالف این توافق و دست 
هسته یی  اسلحۀ  تولید  طرح  از  کشیدن 
در  حکومتی  هیچ  کوتاه مدت،  در  استند. 
این  فشارهای  بار  زیر  از  نمی تواند  ایران 
تکیه گاه  این که  مگر  شود؛  به در  حلقات 

مطمینی چون رهبر مذهبی داشته باشد.
از  پس  ایران  در  مذهبی  رهبریت  مسالۀ 
مرگ آیت اهلل خامنه یی - که در حال حاضر 
از کهولت و امراض گوناگون رنج می برد 
آیت اهلل  بود.  خواهد  بزرگ  تنِش  یک   -
خمینی)رهبر  آیت اهلل  تأیید  با  خامنه یی 

انقالب اسالمی ایران( به این جایگاه رسید؛ 
تعداد  لحاظ درجۀ علمی،  از  که  در حالی 
بسیاری بودند که در مرتبه های باالتر از وی 

قرار داشتند. 
هرقدر  خامنه یی،  آیت اهلل  از  پس  حاال 
تالش شود که رهبِر جدید تأیید وی را با 
خود داشته باشد، بازهم چنددسته گی میان 
خواهد  شکل  ایران  در  روحانی  حلقات 
آن  تا  ایران  هسته یی  مسالۀ  اگر  و  گرفت 
زمان حل نشده باشد، چنددسته گی رهبران 
سیاسی و مذهبی ایران در این مورد، سبب 
گفت وگوها  در  کشور  این  موضع  ضعف 
با رقبای غربی اش خواهد شد و از سویی 
بیانجامد، در  ایران  بی ثباتی در  به  می تواند 
بی ثباتی های  ایران،  در  ثباتی  بی  که  حالی 
گسترده یی را در منطقۀ ما به وجود خواهد 
قدرت های  که  نیست  چیزی  این  و  آورد 
بزرگ جهان، از جمله کشورهای شامل در 

گروه 5 جمع ۱ خواهاِن آن باشند.
در سال های نخست پس از پیروزی انقالب 
اسالمی در ایران، رهبران این کشور در پی 
ایجاد جای پای محکم در معادالت جهانی 
به  را  کشورشان  می کردند  سعی  و  بودند 
“نه  شعار  کنند.  مبدل  جهانی  قدرت  یک 
نه غربی جمهوری اسالمی” اساس  شرقی 
این طرح بود؛ ولی بعدها آنان متوجه شدند 
که رسیدن به چنین جایگاهی به ساده گی و 

در کوتاه مدت، در دسترس نیست. 
برنامۀ صدور  با  ایران  البته در این جریان، 
انقالب اسالمی که در واقع همان گسترش 
نفوذ خود بود، به نحوی توانست جای پای 
از  منطقه  کشورهای  از  برخی  در  را  خود 

جمله عراق، لبنان و سوریه محکم کند.
جمهوری  رهبران  می رسد  نظر  به  حاال 
اسالمی، به جای این که خواسته باشند برای 
به یک قدرت مطرح جهانی،  تبدیل شدن 
از چند پله یک جا خیز بردارند، در پی آن 
عنوان  به  را  موقعیت شان  نخست  تا  استند 
یک قدرت منطقه یی فعال، تأثیرگذار و قابل 
تأمل، تثبیت کنند و پس از آن، دنبال اهداف 

بزرگ تر باشند.
 حل مخالفت های هسته یی با غرب، زمینۀ 
احیای موقعیت ایران در مسایل منطقه یی را 

تا حد زیادی فراهم خواهد آورد.
ایران رقبای سنتی منطقه یی دارد، از جمله 
و  عراق  فارس،  خلیج  حاشیۀ  کشورهای 
ترکیه. دشمنی ایران با اسراییل هم روشن تر 

از آن است که به بحث گرفته شود.

Lisa Bodell :نویسنده
مترجم: بیتا نظام دوست

تخیل استراتژیک
۱ـ اگر قرار باشد شما یک ماه فرصت و یک بودجۀ 5۰هزار دالری داشته باشید، 

چه پروژه یی را انجام می دهید؟
۲ـ چه شوک ها و موارد غیرمترقبه یی ممکن است تأثیر قابل توجه بر صنعِت ما 

بگذارد؟
۳ـ چه مشتریان جدیدی در پنج سال آینده ظهور خواهند کرد؟ چه گونه باید با آن 

دست مشتریان ارتباط برقرار کنیم؟

سوال های تفکربرانگیز
4ـ کدام باورهای ما در مورد آن چه مشتریان می خواهند، غیر قابل تردید است؟ اگر 

عکس این قضیه صادق بود چه؟
5ـ فرض کنید که به شما پنج دقیقه وقت داده شده است تا با مدیرعامل شرکت ما 
صحبت کنید؛ چه سوال یا سوال هایی از او می پرسید که باعث شود در مورد کسب 

و کار ما تجدید نظر کند؟

حل مسایل به گونۀ خالقانه
اما اطالعات زیادی در دسترس  باشید یک تصمیم فوری بگیرید  اگر مجبور  ۶ـ 

نداشته باشید، چه می کنید؟
7ـ در سازمان قبلی شما چه سیستم ها، روش ها یا استندردهایی به خاطر پیشنهادها 
و انتقادات شخص شما تغییر داده شد؟ این تغییرات چه قدر برای شرکت مفید بود؟

۸ـ شما در چه شرایطی از دیگران برای تصمیم گیری کمک می گیرید؟

زبردستی
9ـ اگر اولویت ها به سرعت تغییر کنند، چه می کنید؟ یک مثال بزنید.

اتخاذ  ۱۰ـ در مورد یک تصمیم گیری که در شرایط دشوار و تحت فشار شدید 
کرده اید، صحبت کنید.

۱۱ـ یک مثال از زمانی بزنید که به شما اطالعات جدیدی داده شد که تصمیمی را 
که پیشتر گرفته بودید تحت تأثیر قرار می داد. در آن شرایط چه کردید؟

مقاومت
۱۲ـ مثالی بزنید از زمانی که در چیزی شکست خورده اید. واکنش شما چه گونه 

بود؟
۱۳ـ فرض کنید شما یک پیشنهاد عالی به مدیریت ارایه کرده اید اما آن ها آن را 

قبول نکردند. گام بعدی چیست؟
۱4ـ تصور کنید که شما مجری یکی از تیم های توسعۀ محصول ما هستید. فقط 
به نصف  بازاریابی شما هم  یا  فناوری  بودجۀ  مانده است و  باقی  ماه وقت  چند 

کاهش یافته است. چه می کنید؟
توانایی یک نامزد در پاسخ به این سواالت با مثال های قوی و راه حل های کافی، 
نشانۀ خوبی از تجربۀ نوآوری و قابلیِت وی است. می توانید ترتیب این سواالت را 
جابه جا کنید تا همانند شرایط کار روزانه، فرد را غافل گیر کنید. روی این پرسش ها 
کار کنید و بر آن ها مسلط شوید و سپس سواالت خود را نیز به آن ها اضافه کنید. 
با استخدام افرادی که دارای این پنج مهارت مهم هستند، تیمی قدرتمند از کارکناِن 

نوآور خواهید داشت.
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بخش سوم و پایانی

نوآوراِن واقعی را
 استخدام کنیـد

بخش سیزدهم

فهیم دشتی
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دکتر شمس الحق آریانفر

بخش دوم

ابوعبداهلل رودکي آدم الشعرا y ستایش خرد
در  سرایشگران  پیشواي  و 
از  پیش  سال  اندي  و  هزار 
دربار  در  آن که  با  امروز، 
و  ثروت  است،  سامانیان 

قدرت را نمي ستاید و دانش را چنین وصف مي نماید:
تا جهان بود از سر آدم فراز  

کس نبود از راز دانش بي نیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان   

راز دانش را به هرگونه زبان
گرد کردند و گرامي داشتند

تا به سنگ اندر همي بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است

وز همه بد بر تن تو جوشن است )رودکي،۱۳۶9 : 45(
هم روزگارش  شاعر  رودکي،  با  هم زمان 
و  مي داند  پادشاهي  را  خرد  بلخي،  شهید 
فر و  تأیید و  مایۀ  را  فرمانروایي، و آن  مایۀ 

جهانگیري مي خواند:
خردمند گوید خرد پادشاست   
که برخاص و بر عام فرمانرواست

خرد راتن آدمي لشکر است
همه شهوت و آز زو چاکر است

جهان را به دانش توان یافتن 
به دانش توان رشتن و بافتن
خردمند گوید که تأیید و فر 

به دانش به مردم رسد نه به زر
که  همان طوري  فردوسي  ابوالقاسم  حکیم 
به  حماسي  گونۀ  به  را  خرد  اوست،  شیوۀ 
ستایش گرفته است. سخني که شکل و محتوا 
را به تعالي رسانیده است. فردوسي تا آن جا 
پیش مي رود که نخستین آفریدۀ آفریدگار را 

خرد مي داند و مي گوید:
خرد افسر شهریاران بود   

خرد زیور نامداران بود
خرد زندۀ جاوداني شناس   

خرد مایۀ زنده گاني شناس
ازو شادماني وزو مردیست   

ازویت فزوني وزویت کمیست
خردجسم و جانست چون بنگري  

توبي جسم شادان جهان نسپري
نخست آفزینش خرد را شناس  

سپاس)فردوسي،  را  آن  و  جانست  نگهبان 
)۳ :۱۳۶۰

همان گونه که فردوسي شهکار حماسي خود 
بزرگ  موالناي  است،  بسته  آذین  خرد  با  را 
عرفاني  شهکار  در  بلخي  محمد  جالل الدین 

را در  ”مثنوي معنوي ” خرد و دانش و علم  خویش 
کمال ستایش نشسته است. این موالناست که مي گوید:

هم سوال از علم خیزد هم جواب 
  

همچنانک خار و گل از خاک و آب
هم ضالل از علم خیزد هم هدي   

جالل الدین،  )موالنا  ندا  از  شیرین  و  تلخ  همچنانک 
)۱۲۳ ُ :۱۳۲۱

در y ستایش عالم   و  است  روزگار  فرزانۀ  دانشمند،  و  دانا  و  عالم 
علماست،  ویژۀ  مقام،  برترین  ما  معنویت  و  فرهنگ 
همان گونه که خداوند متعال گفته است: هیچ گاه عالم 

و نادان برابر نیست.
بر همین مناسبت است که هزار و صدسال پیش از این، 

ابوشکوربلخي گفته است:
بدان کوش تا زود دانا شوي  

چو دانا شوي زود برنا شوي
نه داناتر آن کس که واالتر است  

که باالترست آن که داناترست
بلخ، موالنا  در همین روال است سخن عارف فرزانۀ 

جالل الدین که در ستایش عالم مي گوید:
علم دریایی ست بي حدوکنار  

طالب علم است غواص بهار
گر هزاران سال باشد عمر او  

مي نگردد سیر او از جست وجو

y  مذمت نادان

 در مذمت جهل و ناداني و افرادی که در پي علم و 
آموزش نیستند، در فرهنگ ما بي مر و شمار سخن آمده 
است. آن گونه که شیخ شیراز حضرت سعدي در یک 
مقایسه، دانا و نادان را این گونه به تصویر کشیده است:
نشیند، بي هنر  بر صدر  بیند و  هنرمند هرجا رود قدر 

خواري بیند و لقمه چیند.
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه    

ازیرا ندارد بر کس شکوه
نداند از آغاز انجام را   

 
نه از ننگ داند همي نام را

نکوهیده در کار نزد گروه   
نکوهیده تر نزد دانش پژوه )سعدي،۱۳۶7: ۱۶9 (

y دانش آموزي
نادان خوار  و  دانشمند واال  بایسته است و  دانش  اگر 
و  هنر  کسِب  و  دانش  پي  در  همه گان  باید  ذلیل؛  و 
دانایي باشند. پیشنیان فرهیختۀ ما، همه جا آموزش علم 
را ترغیب نموده و همه گان را بدان سو فرا خوانده اند 
علم گره  فراگیري  به  را  واقعي  نجات و رستگاري  و 
زده اند. تکرار این اصل آن قدر گسترده است که در کنار 
یادکردهاي همه گاني، در ادب و فرهنگ ما، بخشي به 
عنوان ادبیات تعلیمي وجود دارد. ادبي که به آموزش 
نمونه  گونۀ  به  مي آموزاند.  و  مي کند  دعوت  تعلیم  و 
تذکار مي دهیم  دانش آموزي  در ستایش  را  مورد  چند 
تا اندکی باشد از بسیار و مشتي نمونۀ خروار. حکیم 

فردوسي مي گوید:
به آموختن گر ببندي میان

ز دانش روي بر سپهر روان

زماني نیاسایي از آموختن
اگر جان همي خواهي افروختن

چنان دان هرآن کس که دارد خرد  
به دانش روان را همي پرورد

اگر تخت جویي هنر بایدت  
چو سبزي دهد شاخ، بر بایدت

توانا بود هرکه دانا بود   
ز دانش دل پیر برنا بود

و  حکمت  آفریده هایش  همۀ  که  ناصرخسرو  حکیم 
تعلیم است، مي گوید:

اگر تو ز آموختن سرنتابي   
بجوید سر تو همي سروري را

بسوزند چوب درختان بي بر   
سزا خود همین است مر بي بري را

درخت تو گر بار دانش بگیرد   
به زیر آوري چرخ نیلوفري را

و این قول سعدي بزرگوار است که مي گوید: اگر به 
و  خرد  را  پسر  باشي،  داشته  ثروت  هم  قارون  گونۀ 

دانش بیاموز.
چو خواهي که نامت بماند به جاي

پسر را خردمندي آموز و راي
بیاموز پرورده را دسترنج 

اگر دست داري چو قارون به گنج
y دانش و نیاز زمان  

فراورده هاي  و  تکنالوژي  و  علوم  توسعۀ  و  پیشرفت 
نوین که همۀ عرصه هاي زنده گي را اشغال نموده است، 
چنان شرایطی را به بار آورده که در نبود دانش و دانایي 

وضعیتي،  چنین  در  درد  و  دریغ  با  زیست.  نمي شود 
ایجاد  گروه هایی  دارند.  زاری  و  ابتر  حالت  مسلمانان 
شده اند که شعار مخالفت با علم را از مجراي دین بلند 
بزرگ نمایی  می شوند،  حمایت  گروه ها  این  کرده اند. 
معرفی  دینی  عمل  عنوان  به  اعمال شان  و  می شوند 

می گردند.
از شکست  بعد  دنیای غرب  نیست.  تصادفي  امر  این 
مسلمانان  که  رسید  باور  این  به  در جنگ هاي صلیبي 
را باید از درون منفجر کرد. از این رو  سال ها کار شد 
ایجاد  کنند.  ایجاد  مذهبي  منادیان  اسالم  جهان  در  تا 
جهان  در  جدید  دین هاي  حتا  و  خودساخته  مذاهِب 
اسالم، بدان منظور صورت گرفت تا مسلمانان گرفتار 
تفرقه شوند. از سویي، این حربه کارگر افتاد و تا حدي 
اختالف در میان مسلمانان ایجاد شد و از جانب دیگر، 
ماهیت اسالم مخدوش گردید. گفتند: این است اسالم 
ندارد. سر می برد و وحشت  که جز جهالت خواستی 

می آفریند.
علم  از  هدف  گفتند:  بود.  مغالطه  ایجاد  دیگر،  تالش 
در دین، علم دینی است. دیگر علم ها از نظر 
کردند،  تربیه  را  افرادی  است.  مردود  اسالم 
مدارسي را تمویل نمودند و شرق شناساني را 
موظف ساختند. باالخره این حربه کارگر شد 
و شماري از افراد ناآگاه از متن دین اسالم که 
و  قرآن  روخواني  به  خالصه  دانش شان  همه 
حدیث  مي گردید، باورمند به این ادعا شدند. 
این افراد که خود از سایر علوم بیگانه بودند، 
به این باور شدند که آن چه آن ها مي دانند علم 
نیست.  علم  نمي دانند  آن ها  آن چه  و  است 
درحالي که حتا در مدارس کهن نیز غیر از علم 
تفسیر و حدیث و فقه و منطق و اصول فقه و 
ثابته  علوم  در  کتاب هایی  و...،  نحو  و  صرف 

تدریس مي شد. مانند:
کتاب هاي هدایت الحکمت، میبزي و صدرا در 

حکمت طبیعي
تصریح و شرح چقمقي در ریاضي

خالصۀالحساب در علم حساب
اقلیدس در هندسه.

مسلمانان  عمدِي  بیگانه گي  و  کناره گیري  این 
از  مسلمانان  شد  سبب  ناآگاه  افراد  توسط 
دین  که  حالي  در  بمانند.  عقب  زمان  کارواِن 
اسالم، دین جهاني ست و باید در همۀ زمینه ها 
حرف و عمِل خود را داشته باشد. نه این که با 
در نظرداشت پیشرفت دانش در زمان معاصر، 
بیاباني  و  بدوي  یک  مانند  علم  از  دوري  با 
عمل کند. در زمان معاصر، انساني که به دانش 
معاصر مجهز نیست، اصاًل به هیچ مسیري رفته 
زمان  کارواِن  با  این که  به  نمي تواند، چه رسد 

هماهنگ باشد.
منادیان و مالیاني از این دست، مسلمانان را به 
دسِت خود به ورطۀ هالکت انداخته اند. این ها 
کتاب هاي علوم طبیعي و تجربي را مردود مي دانند و 
از همین رو دشمنان اسالم  نمي دهند و  اجازۀ تدریس 
حمایت شان مي کنند تا جهان اسالم در پرتو جهالت و 
توجیه هاي جاهالنۀ آن ها در سراشیب سقوط حرکت 
اقبال  عالمه  که  است  افراد  چنین  مشاهده  با  کند. 

مي گوید:
دل صاحبدالن او برد یا من   

پیام شوق او آورد یا من
من و مال ز کیش دین دو تیریم   

بفرما بر هدف او خورد یا من

و در جاي دیگر عریان بیان مي کند: 
دین حق از کافري رسواتر است  

زانکه مال مومن کافرگر است
شبنم ما از نگاه او یم است   

از نگاه او یم ما شبنم است
از شگرفي هاي آن قرآن فروش   
دیده ام روح االمین را در خروش
زان سوي گردون دلش بیگانه یي 

نزد او ام الکتاب افسانه یي
بي نصیب از حکمت و دین نبي   

آسمانش تیره از بي کوکبي
کم نگاه و کور ذوق و هرزه گرد 

ملت از قال و اقولش فرد فرد
مکتب و مال و اسرار کتاب  

کور مادرزاد و نور آفتاب
دین کافر فکر و تدبیر و جهاد   

دین مال في سبیل اهلل فساد )اقبال،۱۳7۰: ۲۳۰(

همبستهگِي
 دين و دانش 
وآگـــــــــــــــــــــــاهی

ACKU
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بیش از ۳۰ هزار تبعۀ...
برنامه تروریستی را در این کشور شکست داده و همچنین 

بیش از ۳5 هزار تروریست  را نیز بازداشت کرده است.
تبعه  هزار   ۳۰ از  بیش  اسالم آباد  دولت  افزود:  وی 
افغانستان را نیز اخراج کرده که نقشی مهمی در جرایم 

مختلف در پاکستان ایفا می کردند.
عملکرد  به  اشاره  با  پاکستان  نخست وزیر  سخنگوی 
دولت  داشت:  اظهار  تروریسم  علیه  اسالم آباد  دولت 
پاکستان برای نابودی تروریسم تصمیم های مهمی گرفته 
و سایر احزاب سیاسی این کشور نیز در این خصوص 

اختالفات خود را پایان داده و باهم متحد شوند.
در  پاکستان  ارتش  نظامی  عملیات  کرد:  تصریح  ملک 
این  در  زیادی  موفقیت های  و  دارد  ادامه  قبایلی  مناطق 

منطقه بدست آورده است.
مدرسه  در  تروریستی  حادثه  از  پس  پاکستان  دولت 
غیرانتفاعی ارتش در شهر پیشاور که بر اثر آن، ۱4۶ نفر 
الی ۱۶ ساله کشته شدند،   9 آموز  دانش  از جمله ۱۳4 
را  مخالفان خود  علیه  نظامی  عملیات  تا  تصمیم گرفت 
ندارند،  قانونی  مدارک  که  را  افغانستان  اتباع  و  تشدید 

اخراج کند.
با  مبارزه  راستای  در  اقدامی  هیچ  اکنون  تا  کشور  این 

طالبان افغانی انجام نداده است.

علی پارسا
انفجار دو شب پیش در دانشگاه کابل، هرچند تلفاِت 
از  بسیاری جهات  از  اما  نگذاشت،  جا  به  بسیاری 
انفجار  یافتِن  راه  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیِت 
نماد علم و دانش در  به دانشگاه کابل که  انتحار  و 
این سرزمیِن دانش ستیز و علم گریز است، به صراحت 
جنگ  در  اکادمیک  و  علمی  اماکن  مصونیِت  مقولۀ 
کثیِف عناصر بیگانه را نقض می کند و پای دانشجو و 

دانشگاه را به این بازِی بی برنده می کشاند. 
اسوۀ تمدن و  دانشجو در هر جامعه یی،  دانشگاه و 
که  است  فرهیخته گی  و  پیشرفت  و  تعالی  سمبوِل 
هیچ َسر و ِسّری با فرهنِگ برآمده از دل توحش و 
بربریِت انتحار و انفجار ندارد؛ اما وقتی در دانشگاه 
کابل چنین انفجاری رخ می دهد، به نظر می رسد که 

باید به این قاعدۀ نانوشته شک کرد: شکی دکارتی! 
اولین پرسشی که به ذهِن هر کس متبادر می شود و 
پاسخ دادن به آن می تواند به شکلی آِب پاکی را روی 
یا  بودن  داخلی  بریزد، بحث  دسِت همۀ حاشاگران 
بیرونی بودِن آن است. حاال دیگر رسم شده که عامِل 
هر حمله یی چه به وقوع بپیوندد یا چه در نطفه خنثا 
 شود، بالفاصله به گونۀ رسمی و غیررسمی خارجی 
خوانده می شود. هرچند ریشه های ترور و ناامنی همه 
در کشور همسایۀ شرقی و جنوبی است و از آن جا 
آب می خورد؛ اما فراموش کردن نقش و سهِم عناصِر 
داخلی چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، همان خطای 
استراتژیکی ست که عرصه را برای ابتکار عمِل دشمن 

فراخ تر می کند. 
حاال هم شاید راه حِل ساده تر برای ختم به خیر کردِن 
ماجرای انفجار در دانشگاه کابل، پاکستانی خواندِن 
عامل احتمالِی آن باشد. با گریز به چنین پاسخی اما 
برای  مطمینی  و  متّقن  راه حِل  نمی توان  که  یقین  به 
با  تازه  یافت.  آینده  مشابه  حوادث  از  پیش گیری 
از  محافظت  قطعۀ  از سوی  که  گسترده یی  حفاظت 
دانشگاه ها از هر سه دروازۀ این دانشگاه ها صورت 
می گیرد، ورود یک بیگانه با مواد انفجاری به درون 
دانشگاه، کمی ساده لوحانه به نظر می رسد. این حادثه 
بدون شک ماجرایی پیچیده تر و سِر درازتری دارد که 

در این بسته بندی های کلیشۀ تیوری توطیه نمی گنجد!
شاید بسیاری ها هنوز هم شعار »مرگ بر دموکراسی«ِ 
برخی از دانشجویاِن دانشگاه کابل را به خاطر داشته 
باشند. کسانی که تازه ترها به این دانشگاه رفته اند نیز 
احتماالً چشم های شان با شعارهای حمایت از داعش 
بر دیوارهای آن آشنا شده است. این تظاهرات ها و 
اجنبی  جمعی  به  می توان  آیا  هم  را  دیوارنویسی ها 

نسبت داد و سر و ته آن را هم آورد؟!
 به نظر می رسد که اوضاع پیچیده تر از آن است که 
انتظار می رفت؛ به نظر می رسد که در دانشگاه کابل 
به عنوان دانشگاه پرچم دارِ مدنیت و بالنده گِی علمی 
در افغانستان هم نطفه هایی کاشته شده که انفجار در 
این دانشگاه و تحرکاِت افراط گرایانۀ اخیر، نمودی از 

سر برون کردِن حاصِل آن هاست.
دانشجویاِن  از  دانشگاهی که جمعی  بدون شک در 
آن ها  به  که  دموکراسی یی  بر  روشن  روزِ  در  آن 
نفرین«  و  »لعن  داده،  مسالمت آمیز  تظاهراِت  حق 
افراطیت  تخم های  حضور  از  نمی توان  می فرستند، 
نگران نبود؛ بدون شک در دانشگاهی که بر دیوارهای 
آن شعارهای داعش پسند نوشته می شود، نمی توان با 
و  علم  از  و  انداخت  غبغب  به  بادی  راحت  خیال 
دانش و فرهیخته گی دانشجویان سخن گفت! حاال با 
به وقوع پیوستن این انفجار شوم، باید بیش از پیش 
قبال نظام تحصیالت  تابونما در  این پرسش های  به 
عالی در کشور پرداخت: »واقعاً در دانشگاه کابل و 
»استادان  می گذرد؟«،  چه  کشور  دانشگاه های  سایر 
)به خصوص  علمی  مراکز  و  کشور  دانشگاه های 
چه  و  کسانی اند  چه  اسالمی(  علوم  حوزۀ  اساتید 
دانشگاه  های  درسی  چپتر  »در  می کنند؟«،  تدریس 
»دانشجویان  کشور چه چیزی تدریس می شود؟« و 

این دانشگاه ها، چه می آموزند؟« و... . 
با روی کار آمدن کابینۀ حکومت وحدت ملی و گزیده 
شدِن وزیر تحصیالت عالی کشور، انتظار می رود که 
به این پرسش های بنیادین پاسِخ درخوری داده شود. 
جمع  از  یکی  کشور،  عالی  تحصیالت  جدید  وزیر 
همین استادان دانشگاه کابل بوده و بدون شک بیش 
از هر کِس دیگری با این نظام آشناست. او به خوبی 

دانشگاه های کشور و در کالس های  در  می داند که 
آن چه می گذرد و دانشجو در چهار سال تحصیلش 
استادی وزیِر  پیشینۀ  فرایندی را سپری می کند.  چه 
تازه کار در دانشگاه کابل، سبب شده که بسیاری ها او 
را حافظ منافع نظام سنتی تحصیالت عالی در کشور 
و بیش از هر وزیر دیگری »محافظه کارتر« بدانند. آن 
روی دیگِر سکه اما حکایت از آن دارد که او به عنوان 
نمایندۀ حکومت وحدت ملی در عرصۀ تحصیالت 
عالی و به عنوان کسی که در برابر ملت افغانستان، 
سوگند وفاداری خورده است، با شناختی که از این 
نظام ناکارآمد دارد، می تواند بیش از هر کِس دیگری 
منادی و سفیر اصالحات در تحصیالت عالی کشور 

باشد. 
انفجار دو شب پیش در دانشگاه کابل، زنِگ خطری 
بود برای حکومت وحدت ملی و وزیر تحصیالت 
عالِی تازه کارش تا به خوبی نشان دهد که حاال دیگر 
عصر گندیدِن نمک آغاز شده است! وقتی نهاد های 
سنتی دینی در یک کشور دستاویز تروریسم می شود، 
دینی  روشن فکری  ترویج کنندۀ  مدرِن  نهادهای  تنها 
کند  عمل  آن  »آنتی تز«  عنوان  به  می تواند  که  است 
دانشگاه  در  انفجار  بگشاید.  رهایی  به  راهی  و 
یا  و  دموکراسی ستیزانه  شعار های  دادِن  سر  و  کابل 
است  شومی  نفیر  همان  دانشگاه،  در  داعش پسندانه 
که نشان از رسوِخ دیدگاه های افراطی و عقل ستیزانه 
در مهد عقل و دانش دارد. به این ترتیب، این حادثۀ 
پیشرفِت  از  جدیدی  فصل  آغاز  می توان  را  شوم 
افراطیت در رگ رگ جامعۀ علمی و فرهیخته دانست 
نشود،  مواجه  مسووالن  مدبرانۀ  مدیریت  با  اگر  که 
از  جدیدی  خط  ظهور  شاهد  نزدیک  آینده یی  در 
افراطیون و بنیادگرایاِن مذهبی از این آدرس خواهیم 
بود. پس باید خطاب به مسووالن حکومت وحدت 
دانشگاه ها  اوضاع  اگر شما  که  پیشاپیش گفت  ملی 
مانند  بعد  چندی  نمی توانید،  مدیریت  و  کنترول  را 
دهۀ پنجاه خورشیدی، این جریان های برآمده از دِل 
دانشگاه هاست که اوضاع کشور را کنترول و واژگون 
خواهند کرد و این البته به نفع هیچ کس نخواهد بود!
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کـابل؛ شـهر مـافیـا...
که  داشت  وجود  مردم  میان  در  بدین سو  سال  چندین 
دولت نیز برای از میان بردن آن تدابیر سنجیده بود و حتا 
و  کرد  صادر  زمینه  این  در  فرمانی  پیشین  رییس جمهور 
کمپاینی نیز راه اندازی گردید، اما نتیجۀ مطلوب به دست 
پلیت  نمبر  بدون  و  سیاه  شیشه  موترهای  بار  هر  و  نیامد 
بیشتر از گذشته در خیابان ها و جاده ها دیده شدند که سبب 

انتقادهای زیادی بر  نهادهای امنیتی به ویژه پولیس شد
در  مسوول  غیر  افراد  زمانی که  تا  می گویند،  شهروندان 
کابل خلع سالح و پولیس تالش هایش را به هدف متوقف 
ساختن موتر های شیشه سیاه بیشتر نسازد، حادثات جنایی 
در این شهر همچنان ادامه خواهد داشت.و این وضع دامن 
از مورتهای  اما  میگردانند  آنانی که موتر های شیشه سایه 
شان در هیچ جنایت و خیانتی هم استفاده نمی شود را نیز 

لکه دار می کند.

حملۀانتحاری دیروز...
نتوانستند آنها را نجات بدهند.

بریتانیا،  فرد سوم کشته شده به گفته وزارت امور خارجه 
یک مرد بریتانیایی بوده است.

پیشتر صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله درباره 
جزئیات این حادثه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که 
دو زن در حادثه روز گذشته کشته، سه شهروند زن خارجی 

و ۱۸ شهروند داخلی نیز در این حادثه زخمی شده اند.
به گفته صدیقی افغان های زخمی شده ۸ زن، 7 مرد و ۳ 

کودک هستند.
او گفت که مواد انفجاری در یک موتر نوع تویوتا جاسازی 
شده بود که دو الی سه موتر نیروهای خارجی را در محل 

هدف قرار داد.
پولیس اتحادیه اروپا نیز تایید کرده که هدف حمله انتحاری 
موتر این نهاد بوده که یک عضو این نیروها کشته و سه نفر 
زخمی شده اند. براساس خبرنامه این نهاد وضعیت زخمی ها 

رضایت بخش است.
پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان نیروهای پولیس افغانستان 

را آموزش و به این نیروها مشورت می دهد.
رییس جمهور غنی این حمله انتحاری را محکوم کرده و 
و  زنان  به خصوص  نظامی  غیر  افراد  »کشتار  است:  گفته 
کودکان نشان دهنده آن است که تروریستان در میدان نبرد 

در مقابل نیروهای امنیتی افغان شکست خورده اند.«
آقای غنی افزوده است که »از هیچگونه به کار گیری مشروع 
و  زنان  بخصوص  بی گناه،  مردم  که  آنانی  برابر  در  قوه 
کودکان این سرزمین را به خاک و خون می کشانند، دریغ 

نخواهدکرد.«
طالبان مسوولیت این رویداد را بر عهده گرفته اند. 

انتحاری  حمالت  و  انفجار  شاهد  اخیر  روزهای  در  کابل 
به  تروریستان  حمله  صحنه  کابل  پیش  روز  سه  و  بوده 
مهمان خانه یی در این شهر بود که در اثر آن ۱4 نفر که 9 نفر 

آنها از اتباع کشورهای دیگر بودند، کشته شدند. 

آماده گی ایران برای صادرات گاز به افغانستان

کابل و پکن تفاهم نامۀ...
به میان می آیند چنانچه از یک سو مواد منفجره از این 
مرزها وارد افغانستان می شوند و از سوی دیگر قاچاق 

مواد مخدر نیز از همین مرزها صورت می گیرد.
قرار است به منظور تامین امنیت سرحدات هر سال 
در  و  گردد  برگزار  کشور  دو  مقام های  بین  نشستی 
نظر  تبادل  و  بحث  راه حل ها  و  مشکالت  به  رابطه 

صورت گیرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله در رابطه با 
تفاهم نامه  »این  به چین گفت:  این سفر وزیر داخله 
همکاری های  معلومات،  کردن  شریک  زمینه های 
و  پولیس  تجهیزات  و  ظرفیت  افزایش  مشترک، 
تحصیل افسران پولیس در مراکز بزرگ نظامی چین 

را فراهم می کند. روند عملی آن نیز آغاز شده و چین 
کم از کم قبول کرده که در سال ۲۰۱5، شصت تن از 
ماموران پولیس را به آن کشور ببرد و بورس ماستری 

را نیز قبول کرده است«.
عوامل افزایش ناامنی ها

والیات  از  شماری  اخیر  هفته های  در  که  حالی  در 
افغانستان شاهد ناامنی  بوده، کابل پایتخت نیز شاهد 
است.در  بوده  انتحاری  تروریستی و حمالت  اعمال 
سارنوالی  لوی  کارمندان  بر  بار  سه  داراالمان  سرک 
حمله شد. یک حمله تروریستی در هوتلی در کابل 
سبب تلفات خارجی ها و شهروندان افغان گردید و 
هم  بود.  انفجار  یک  شاهد  کابل  دانشگاه  شنبه  روز 
چنین صبح امروز یک حمله انتحاری در سرک میدان 

اخیر  حمالت  به  نسبت  را  تلفات  بیشترین  هوایی 
داشته است.

نورالحق علومی وزیر داخله می گوید ناامنی ها به این 
دلیل افزایش یافته که مخالفین فکر می کنند با بیرون 
شدن خارجی ها نیروهای امنیتی افغان توان مقاومت 
و تامین امنیت را ندارند. او افزود که عملیات پاکستان 
همچنین  و  قبایل  مناطق  در  تروریستان  مواضع  بر 

تغییر موسم نیز سبب شده تا ناامنی ها افزایش یابند.
با آن که آگاهان مسایل نظامی افزایش ناامنی  را ضعف 
ارگان های امنیتی و کشفی می دانند ولی آقای علومی 
تا  امنیتی تالش می کنند  نهادهای  که همه  می گوید 
ناامنی ها را مهار کنند و فعالیت آن ها سبب شده تا از 

بسیاری حمالت جلوگیری شود.

ایران گفت:  در  مدیر بین الملل شرکت ملی گاز 
زمینه صادرات گاز به افغانستان در حال مذاکره 

با این کشور هستیم. 
رمضانی  عزیزاهلل  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران اظهار 
با  امسال مذاکراتی  اوایل  داشت: سال گذشته و 
کشور  این  به  گاز  صادرات  زمینه  در  افغانستان 
انجام شد ولی تاکنون به نتیجه یی دست نیافته ایم.
افغانستان  بازار  که  این  دلیل  به  افزود:  رمضانی 
برای نخستین  نیست و  آماده  برای واردات گاز 
ابهام  آنها  برای  می شوند  عرصه  این  وارد  بار 

وجود دارد.
کشور  این  که  این  وجود  با  شد:  یادآور  وی 
سیستم و ساختار صنعت گاز از جمله خط انتقال 

و شبکه داخلی را ندارد، در نظر داریم مذاکره با 
این کشور را تا رسیدن به هدف مورد نظر ادامه 

دهیم.

گاز  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مدیر  گفته  به 
ایران، ادامه مذاکره به صورت جدی از سوی دو 

طرف تداوم دارد تا به نتیجه برسیم.
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیشتر نیز گفته 
بود: افغانستان بازار بالقوه یی برای صادرات گاز 
ایران بشمار می رود و امکان تبدیل این کشور 
به یک مشتری بالفعل گاز ایران وجود دارد و در 
سرمایه  به  مایل  نیز  بخش خصوصی  زمینه  این 

گذاری است.
به گفته حمیدرضا عراقی، تاکنون مذاکره دولتی 
برای صادرات گاز ایران به افغانستان انجام نشده 
است و چند شرکت خصوصی برای تامین گاز 

شهرهای مرزی افغانستان وارد مذاکره شده اند.

انفجار در »شام« دانشگاه!

ACKU
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ورزش
فن خال: 

از خرید گرت بیل 
استقبال می کنم

پیامی  او در  تیم خداحافظی کرد.  این  از  بار  با چشمان اشک  لیورپول  کاپیتان 
خداحافظی از این تیم تاکید کرد که هواداران لیورپول بهترین در جهان هستند 

و این که دیگر نمی تواند در آنفیلد به میدان رود بسیار برایش دردناک است.
لیورپول در هفته سی و هفتم رقابت های لیگ برتر انگلیس در آنفیلد از کریستال 
پاالس پذیرایی کرد که این دیدار در نهایت با شکست ۳ بر یک این تیم به پایان 

رسید تا راجرز بیشتر از گذشته زیر فشار قرار گیرد.
این دیدار برای یک بازیکن خاص بود و آن کسی جز استیون جرارد کاپیتان 
لیورپول نبود چرا که این آخرین بازی بود که جرارد در آنفیلد با پیراهن لیورپول 
به میدان می رود و همین باعث شد تا فضای جالبی در آنفیلد حکمفرما شود. 
بدون شک خداحافظی جرارد از لیورپول نمی تواند برای او و هواداران این تیم 

لحظه خوب و خوشحال کننده ای باشد.

کاپیتان لیورپول که اسطوره این باشگاه نیز به شمار می آید در پیام خداحافظی 
خود به هواداران تیمش گفت: احساس بسیار عجیبی وجودم را فرا گرفته است. 
نمی توانم این احساسات را توصیف کنم. تنها می توانم بگویم که بسیار عجیب 
است. لیورپول تیمی است که آرزوی بازی کردن در آن را داشتم. این رویای 
من برآورده شد. از تک تک روزهای حضور خود در این تیم بزرگ لذت بردم. 

بسیار خوشحالم که پیراهن چنین تیم بزرگی را بر تن کردم.
او ادامه داد: اصال باور نمی کنم که قرار است دیگر در آنفیلد به میدان نروم. من 
برابر بزرگترین تماشاگران جهان بازی کرده ام. قبل از آن که اشک از چشمانم 
جاری شود دوست دارم این جمله را بگویم که شما بهترین هستید. باشگاه را 
به دستان امینی داده ایم. مالکان لیورپول بی نظیر هستند. ما مربی بزرگ و خوبی 
هم داریم. باشگاه لیورپول قصد دارد در تابستان چند بازیکن بزرگ جذب کنند 

تا شرایط برای قهرمانی این تیم در فصل بعد فراهم شود.
اسطوره باشگاه لیورپول در ادامه سخنان خود گفت: من ۱7 سال را با پیراهن 
لیورپول بازی کردم. نخستین حضورم با پیراهن این تیم همچون یک رویا برای 
من بود. لیورپول تیم بزرگی است و من بسیار خوش شانس بودم که بازوبند 
کاپیتانی این تیم را بر بازو بستم. می خواهم از تمام کسانی که در این ۱7 سال 

به من کمک کردند تشکر کنم.
جرارد درباره این سوال که آیا احتمال دارد که به صورت قرضی به آنفیلد برگردد 
تا باردیگر پیراهن تیم محبوب خود را بر تن کند جواب داد: فکر نمی کنم که به 
عنوان بازیکن یک باردیگر به آنفیلد برگردم. جدایی من برای همیشه است اما 
همواره لیورپول در قلب من باقی خواهد ماند و تالش می کنم تا در جاهای که 
به من نیاز است خدمت کنم. از همه شما تشکر می کنم. اینکه دیگر قرار است 
برای لیورپول در آنفیلد بازی نکنم بسیار دردناک است اما چاره ای ندارم. هرگز 

شمار را فراموش نخواهم کرد.
به گزارش ایسنا، استیون جرارد در طول هفده سال حضورش در این تیم هر 
چند توانست به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا کند، اما هرگز قهرمان 

لیگ برتر نشد.

سرمربی چلسی عنوان کرد تیمش خریدهای زیادی در تابستان نخواهد داشت و 
اساس او حفظ بازیکنان فعلی است.

ژوزه مورینیو، سرمربی چلسی پیش از دیدار با وست برومویچ درباره شرایط 
بازیکنان تیمش، گفت: فکر می کنم کاستا برای حضور در ترکیب انتخاب شود. 
من در حال حاضر نمی توانم حضور او در بازی روز دوشنبه را تایید کنم اما با 
توجه به یک روز باقی مانده فکر می کنم که بتواند برای این بازی آماده شود. 
برای رامیرس و اسکار این فصل به اتمام رسیده است. رامیرس به دلیل مشکل 
کلیوی دیگر تا انتهای فصل بازی نخواهد کرد. اسکار نیز مصدوم است و مراحل 
از دست داده  انتهایی فصل را  بازی  نیز دو  دنبال می کند. زوما  درمان خود را 

است، اما پتر چک فرصت بازگشت در آخرین بازی فصل را دارد.
پایانی در  سرمربی چلسی به شورله، صالح و شوآرزر گفته است که در روز 

استمفوردبریج حاضر شوند و در جشن قهرمانی تیم حضور داشته باشند.
او درباره دعوت از این بازیکنان گفت: شورله، صالح و شوآرزر به آخرین بازی 
فصل در استمفوردبریج و جشن ساالنه تیم دعوت شدند و خیلی دوست دارم 
آنها را اینجا ببینم. ما از اینکه آن ها می توانند بیایند مطمئن نیستیم اما حداقل آن ها 
می دانند که ما این احساس را داریم که آن ها نیز در کسب این قهرمانی سهیم 
بودند و به مانند ما قهرمان لیگ جزیره هستند. طبق قوانین مدال یادبود به کسانی 
تعلق خواهد گرفت که حداقل 5 مرتبه در لیگ ظاهر شده باشند بنابراین همه 
آن ها نمی توانند مدال را دریافت کنند و به همین دلیل ما به دنبال خرید مدال 
و کپی از نسخه جام هستیم. برای من فرقی نمی کند. شوآرزر که یک دقیقه هم 
بازی نکرده است تا جان تری که همه دقایق را بازی کرده است، قهرمان هستند.
زومای ۲۰ ساله، در ۱7 بازی این فصل چلسی در همه رقابت ها حضور داشته 
و عملکرد قابل قبول او، بارها مورد تحسین ژوزه مورینیو قرار گرفته است؛ به 
طوری که این سرمربی پرتغالی، زوما را جانشین مناسبی برای جان تری، کاپیتان 

حال حاضر چلسی می داند.
بازی کمی  لحاظ سبک  از  البته  تری و زوما  از زوما گفت:  تمجید  با  مورینیو 
متفاوت از هم هستند اما شباهت هایی نیز دارند. زوما اکنون ۲۰ سال دارد ولی 
زمانی که او ۲۳ یا ۲4 ساله شود، با تجربه ای بیشتر، می تواند یک رهبر مقتدر 
برای چلسی باشد. او جانشین مناسبی برای جان تری خواهد بود. زوما را به 
تاکتیکی چندان  لحاظ  از  او  اما  کردیم  مناسبش خریداری  بدنی  فیزیک  خاطر 
سطح باال نبود. فکر نمی کردم او این قدر سریع پیشرفت کند. او بیش از آنچه 

بازی کرده است. دعوت شدن زوما  ما  برای  این یک سال  تصور می کردم در 
به تیم ملی فرانسه و حضور در بازی های ملی، بی شک باعث خواهد شد تا 

پیشرفت او سرعت بیشتری بگیرد.
این مربی در پایان درباره شرایط تیمش در نقل و انتقاالت، گفت: این طبیعت 
بازار نقل و انتقال است که قیمت ها باال برود. ما می دانیم چه می خواهیم و باز 
تکرار می کنم که به بازیکنان زیادی احتیاج نداریم. به تغییرات اساسی نیاز نداریم 
و باید به بازیکنان خود وفادار باشیم. تیمم را خیلی دوست دارم. تیمی جوان 
با فضایی برای پیشرفت دارم و قبال نیز گفته بودم که در فصول گذشته من در 
تا برای  وضعیت متفاوتی نسبت به حال حاضر قرار داشتم چون مشتاق بودم 
جذب بازیکنان مورد نظر خود، بعضی بازیکنان را بفروشم، اما در این لحظه من 
انتقال  بازیکنان خود خیلی، خیلی خوشحالم. اساس کار نقل و  از نگه داشتن 
فصل گذشته این بود که برای خرید بعضی بازیکنان، بازیکنان خود را بفروشیم 

اما اساس کار این فصل در حفظ تیم فعلی است.

خرید  از  که  کرده  اذعان  منچستریونایتد  سرمربی 
ستاره ولزی رئال مادرید استقبال می کند .

بازیکن  خرید  در  که  کرده  تاکید  خال  فن  لوئیز 
مهمتر از هر چیزی برایش تطابق داشتن آن بازیکن 

با فلسفه تیم است .
دنبال  به  من   »: است  گفته  خبرنگاران  به  خال  فن 
بازیکنانی که بدرد ما می خورند می گردم و بعد به 
اد وودوارد که مدیر اجرایی باشگاه است می گویم:« 
این بازیکن گزینه اول و آن گزینه دوم است .« اگر 
این دو نشدند به سراغ گزینه سوم می رویم . من 
بازیکن را نمی خرم . من با باشگاه ها و بازیکن ها 
مذاکره نمی کنم . وودوارد این کار را می کند . من 

پول را خرج نمی کنم . 
آیا  که  باشد  این  باید  سوال  نخستین  من  نظر  از 
مهمترین  این   . خیر  یا  خورد  می  ما  بدرد  بازیکن 
نکته است . بعد باشگاه با بازیکن و باشگاه فروشنده 
مذاکره می کند . اینکه بر سر چه قیمتی به توافق می 
رسند دست من نیست چون من در مذاکرات نیستم 

. وودوارد در این باره تصمیم می گیرد . 
طبیعی است که وقتی بازیکنی را با ۸۰ میلیون می 
خرید فشار زیاد باشد . کار این بازیکن آسان نخواهد 
بود ولی مهمترین نکته تطبیق پذیری این بازیکن با 
تیم و مربی است . تیم از افراد مهمتر است ولی اگر 
بازیکنانی مثل مسی، رونالدو و یا بیل بتوانند طبق 
فلسفه ما به تیم کمک کنند آن موقع من مشکلی با 

آمدن و قیمت انتقال شان ندارم . »

جرارد با چشامن اشک آلود از لیورپول خداحافظی کرد

»فـرامـوش تـان نمـی کـنم«

مورینیو: 

ACKUخریدهای زیادی در تابستان نخواهیم داشت
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در پی صدور حکم اعدام علیه محمد مرسی از سوی دادگاه قاهره، شماری از 
مقامات کشورهای جهان در اظهارات و بیاینه های جداگانه این حکم را محکوم 

کرده و خواهان لغو آن شدند.
در  امریکا  خارجه  وزارت  الجزیره،  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
برای محمد مرسی، رییس جمهور  اعدام  بیانیه ای در واکنش به صدور حکم 

برکنار شده مصر این حکم را مخالف قوانین خواند.
رییس جمهوری ترکیه، با محکوم کردن حکم صادره علیه محمد مرسی، آن را 

بازگشت به »مصر باستان« توصیف کرد.
استانبول  در  راهپیمایی  ترکیه در یک  رییس  جمهوری  اردوغان،  رجب طیب 
گفت: رییس جمهوری منتخب و محبوب مصر که با 5۲ درصد رای انتخاب 
شده بود متاسفانه به مرگ محکوم شده است. مصر در حال بازگشت به »مصر 

باستان« است.
اردوغان در ادامه سخنانش گفت: متاسفانه غرب همچنان چشم خود را به روی 
کودتای سیسی بسته است. در حالی که غرب مجازات اعدام را در کشورهای 

خودشان لغو کرده اند، حال همانند یک تماشاگر چشم  به مصر دوخته  است.
است.  کرده  اعالم  ممنوع  را  اعدام  مجازات  اروپا  اتحادیه  همانند  نیز  ترکیه 
دولت تحت هدایت اردوغان از حامیان اصلی محمد مرسی پس از پیروزی در 

انتخابات ۲۰۱۲ بود.
بود. پس  یافته  پیروزی دست  به  رای  با کسب 5۲ درصدی  آن سال  وی در 
نشان  اقدام سیسی  علیه  تندی  واکنش  ترکیه  مرسی،  از سرنگون شدن دولت 
در  همواره  زمان  آن  از  اردوغان  شد.  تیره  شدت  به  طرف  دو  روابط  و  داد 
سخنرانی های خود به سیسی می تازد. با این حال تا پیش از زمان صدور حکم 
اعدام نشانه هایی مبنی بر احتمال از سرگیری روابط حسنه دیده می شد و ترکیه 
به دنبال ارتقای روابط با عربستان بود. عربستان یکی از حامیان اصلی کودتای 

مصر محسوب می شود.
اعدام محمد  از صدور حکم  نیز  آلمان  اشتاینمایر، وزیر خارجه  والتر  فرانک 
مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می شود 
که ما به شدت با آن مخالفیم و معتقدیم که دستگاه قضایی مصر باید براساس 

حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد.
عفو بین الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تاکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و 
بیش از ۱۰۰ متهم دیگر به مفتی مصر نشان می دهد که دستگاه قضایی مصر در 
وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام سوری است 

که هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.
مقامات  دست  در  ابزاری  به  اعدام  حکم  کرد  اعالم  همچنین  بین الملل  عفو 
مقامات  از  ما  و  تبدیل شده است  بردن مخالفان سیاسی  بین  از  برای  مصری 
مصر می خواهیم تاهرچه سریعتر محمد مرسی را آزاد کرده یا اینکه محاکمه ای 

عادالنه را در حق وی انجام دهد.
اقدام دادگاه مصر  از  انتقاد  نیز ضمن  احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه 
از کشورهای غربی خواست تا هرچه سریعتر برای توقف اعدام محمد مرسی 

وارد عمل شوند.
یوسف قرضاوی، رییس اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز اقدام دادگاه مصر 

را اقدامی »بی ارزش« خواند.
ائتالف »حمایت از مشروعیت« در مصر نیز با انتقاد از صدور این حکم اعالم 

کرد: رهبران »کودتای نظامی« خود سزاوار محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.
این ائتالف خواهان موج جدید انقالب مصری ها برای سرنگونی کودتا در این 

کشور شد.
قانون  و  سیاسی  لحاظ  از  را  حکم  این  نیز  مرسی  محمد  پسر  مرسی،  اسامه 
»ساختگی و بی ارزش« خواند و گفت: پدر من آماده است تا خون خود را در 

راه بازپس گیری دستاوردهای انقالب ۲5 جنوری فدا کند.
حزب »آزادی و عدالت« مصر نیز صدور حکم اعدام مرسی را باطل خواند و 
اعالم کرد: این اقدام راه را به روی انقالبیون برای استفاده از تمامی گزینه های 

خود جهت رهایی کشور از دست کودتاچیان باز می کند.
دادگاه مصر روز شنبه حکم اعدام محمد مرسی را در خصوص پرونده فرار از 
زندان در سال ۲۰۱۱ صادر کرد.مرسی به اتهام سازماندهی در حمله به زندان 

مذکور و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به مرگ محکوم شد.

کوچک،  هواپیمایی  امریکایی  نظامی  متخصصان 
مانند یک  اختراع کرده اند که  اندازه کف دست  به 

موبایل بال دار قابل استفاده در آسمان است.
به گزارش  واشنگتن پست، این وسیله فوق کوچک 
ملخ،  از  الگوبرداری  و  شباهت  دلیل  به  که  هوایی 
که  سال هاست  است  گرفته  نام   )Cicada( »ملخ« 
و  طراحی  حال  در  امریکایی  دانشمندان  توسط 

ساخت است.
»ملخ«  تحقیقاتی  تیم  اعضای  از  یکی  کان،  آرون 
کوچک  ملخ،  می گوید:  کوچک  سازه  این  درباره 
هواپیمای  هر  از  که  است  دیگری  هواپیمای  شده 
روباتیک دیگری کوچکتر، ارزان تر و ساده تر است 
اما هنوز این توانایی را دارد تا ماموریت های دور از 

خانه را انجام دهد.
به گفته کان، ساخت نخستین نمونه این هواپیما تنها 
هزار دالر هزینه داشته که در تولید گسترده آن هزینه 

هر یک از آن به ۲5۰ دالر تقلیل خواهد یافت.
ملخ برای برنامه های نامحسوس طراحی شده و پس 
از رها شدن از هواپیما، بالون یا هواپیمایی بزرگ تر 

ملخ  این  بر  می کند. عالوه  آغاز  را  ماموریت خود 
می تواند با سرعت 74 کیلومتر در ساعت پرواز کند 
و با نداشتن موتور بدون صدا به فعالیتش می پردازد.
یک  مانند  دور  از  ملخ  این  می گویند،  دانشمندان 

پرنده بوده و دیدنش بسیار دشوار است.

کاخ  در  مذاکراتش  در جریان  جاپان  وزیر  نخست 
سفید، باراک اوباما را از قصد خود برای ادامه زمینه 
چینی برای سفر والدیمیر پوتین به توکیو آگاه کرده 

است.
آبه،  شینزو  داد،  گزارش  جاپان  کیودو  خبرگزاری 
 ۲۸ در  مذاکراتش  جریان  در  جاپان  وزیر  نخست 
اپریل در کاخ سفید بر اهمیت مذاکره با مسکو تاکید 
کرد و خواسته است که سفر والدیمیر پوتین رییس 
به جاپان در سال جاری میالدی  جمهوری روسیه 
انجام شود. باراک اوباما رییس جمهوری امریکا نیز 
در پاسخ گفته است: الزم است که کشورهای گروه 
هفت مسکو را تحت فشار قرار دهند و در شرایط 
هنوز  بگیرند.  نظر  در  را  احتیاط  جوانب  کنونی 
درباره گزارش  مقام های دولتی جاپان  از  هیچ یک 

خبرگزاری کیودو اظهارنظری نکرده اند.
وزارت خارجه جاپان سه شنبه گذشته اعالم کرد، 
در  نشستی  مه  اواخر  دارند  قصد  توکیو  و  مسکو 

سطح معاونان وزرای اقتصاد برگزار کنند.
سخنگوی وزارت خارجه جاپان اعالم کرد: توافق 

اقتصادی  رایزنی  نشست  مه  دوم  نیمه  در  تا  شده 
برگزار شود اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نیست. 
دو طرف رویکردهای مثبتی دارند. این مذاکرات بر 
توسعه همکاری دوجانبه در حوزه انرژی و افزایش 
بود.  خواهد  متمرکز  روسیه  در  سرمایه گذاری 
رایزنی ها در توکیو به عنوان بخشی از زمینه  چینی ها 
برای سفر آتی والدیمیر پوتین، به روسیه محسوب 
پسکوف، سخنگوی  دیمیتری  این حال  با  می شود. 
کرملین در ۳۱مارس گفت که پوتین قصد ندارد در 

آینده نزدیک به جاپان سفر کند.

واکنش ها نسبت به صدور حکم اعدام مرسی
اردوغان: 

غرب همچنان چشم خود را بسته است

جاپان در دو راهی مسکو و واشنگتنملخ؛ هواپیمایی به اندازه یک کف دست

عربستان تصمیم دارد
 از پاکستان سالح  هسته یی بخرد

سعودی  عربستان  که  داد  گزارش  تایمز  ساندی  روزنامه 
»تصمیم استراتژیکی« را مبنی بر خرید سالح  هسته ای از 
پاکستان گرفته است که این امر هشدار رقابت تسلیحاتی 

جدیدی در خاورمیانه را می دهد.
این تصمیم عربستان که میزان زیادی از برنامه های هسته ای 
اسالم آباد را در سه دهه گذشته حمایت مالی کرده است 
هسته ای  توانمندی  سر  بر  ایران  و  آمریکا  توافق  میان  در 

تهران صورت می گیرد.
امر  این  بر  مبنی  نگرانی هایی  آورد:  ادامه  در  روزنامه  این 
وجود دارد که ورود عربستان به باشگاه هسته ای مصر و 

ترکیه را تحریک کند که در همین مسیر قدم بردارند.
ساندی تایمز گزارش داد: به وزیران دفاع عربستان ظرف 
دهه های گذشته اجازه داده شد تا به صورت محرمانه وارد 
نیز عربستان  مقابل  در  پاکستان شوند.  تاسیسات هسته ای 
به پاکستان نفت سوبسیدی داد که ارزش آن به میلیاردها 
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