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با  نتوانستند  طالبان  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
قرار  که هدف  را  ولسوالی هایی  بهاری  عملیات  راه اندازی 
داده بودند تصرف کنند. این وزارت می گوید پالن طالبان 

برای تصرف برخی مناطق با شکست مواجه شده است.
برخی  بر  را  شدیدی  حمالت  ثور  ماه  در  طالبان  گروه 
والیات شمالی افغانستان به راه انداخت. والیات بدخشان، 
ماه  یک  در  افغانستان  والیات  ناامن ترین  فاریاب  و  کندز 

اخیر بوده اند.
جنگجویان طالبان توانستند خود را تا پنج کیلومتری شهر 
کندز برسانند و تهدیدهای جدی را برای تصرف این والیت 
به وجود آورند. اما وزارت های دفاع و داخله افغانستان با 
به  طالبان  بیشتر  پیشروی  از  کندز  به  کماندو  قطعه  اعزام 

سوی مرکز شهر جلوگیری کردند.
وزارت دفاع می گوید طالبان دیگر توانایی حمله بر کندز را 
ندارند ولی عملیات پاکسازی در ولسوالی های چهار دره، 

امام صاحب و منطقه گورتپه ادامه دارد.
روز  دفاع  وزارت  اوپراسیون  رییس  امان  افضل  جنرال 
دوشنبه )28 ثور/ 18 می( در یک کنفرانس خبری در کابل 
باید  را  ولسوالی ها  از  بعضی  که  بود  این  بر  »قرار  گفت: 
برای  امن  و  مصون  ساحات  بیاورند،  در  خود  تصرف  به 
خود ایجاد بکنند و از همین ساحات امن، بخش های تعلیم 
اکماالت  کنند،  احیا  مردم  برای کشتار  را  تاکتیکی  تربیه  و 
پالن شکست  این  در  اما  آورند.  دست  به  منابع  و  نمایند 

خوردند.«

آقای امان گفت در حال حاضر هیچ یک از واحدهای اداری 
افغانستان یا شاهراه های مهم این کشور در کنترول طالبان 

قرار ندارد.
تشدید حمالت

براساس آماری که از سوی وزارت دفاع ارایه شد، طالبان 
در چهار ماه گذشته بیش از 1600 حمله را انجام داده اند. 
این حمالت شامل تهاجم، انفجار، حمالت مسلحانه، انتحار 

و سایر انواع حمالت می شود.
آقای امان گفت در نتیجه عملیات هایی که اردوی ملی به راه 
انداخته است، نه تنها این تعداد از حمالت طالبان دفع شده 
بلکه حاال هیچ نگرانی در مورد سقوط والیات یا ولسوالی ها 

وجود ندارد.

مقام های وزارت دفاع...                        ادامه صفحه 6
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تمام سخناِن عاشقانۀ دنیا، به اندازة یک عمِل عاشقانه ارزش ندارد.
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وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان گفت: 
حضور مهاجران افغانی در ایران چندان طوالنی نخواهد 

بود و در سال های پایانی قرار دارد. 
با  خبری  مشترک  نشست  در  بلخی  عالمی  حسین 
رحمانی فضلی وزیر داخلۀ ایران افزود: دولت وحدت 
را  خود  اولویت  مهمترین  از  یکی  افغانستان  ملی 
این  ما  آرزوی  و  داده  قرار  افغانی  مهاجرین  بازگشت 

است تا همه افغان ها در سرزمین خود زندگی کنند. 
وی گفت: مسأله مهاجرت افغان ها به ایران مشکل دو 
همکاری  و  برادری  با  می کنیم  تالش  که  است  کشور 
برای  را  اساس طرحهایی  بر همین  و  کنیم  را حل  آن 
بازگشت افغان ها به وطن خود در دستور کار قرار داده 
ایم....                                         ادامه صفحه 6

اساس  به  را  سیاسی  نظام  تغیر  برنامۀ  حکومت  اطالعات،  قرار 
توافقنامه روی دست ندارد و نقشه می کشد تا لویه جرگۀ سال 
آینده را فقط در حد مشورتی، نه تصمیم گیری سازمان دهی نماید. 
و  متقلب  کمیسیون های  و  نورستانی  آقای  ماموریت،  این  برای 

بدنام انتخاباتی، مناسب ترین گزینه ها به شمار می روند.
بی اراده،  و  ضعیف النفس  کهنه کار  حیث  به  نورستانی  آقای  اما 
متاسفانه تاهنوز متوجه نیست که چه آتشی را در این سرزمین 
برپا کرده و با اصرار بر بودن به این پست و حفظ کمیسیون ها 
چگونه شعله ها را هـر روز داغ تر می سازد. درمیان این آتش و 
دود، برای آقای نورستانی بهتر است وجدان خود را فراخواند و 
از خیر این مقام بگذرد، هرچند خودش...         ادامه صفحه 6

وزیرمهاجرینوعودتکنندهگان: 
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ACKUپاکستان بوده است



مقام های  نماینده گان،  مجلس  گذشته  روز 
توضیح  به هدِف  را  انتخابات  کمیسیوِن  ارشد 
در مورد تأخیر در برگزاری انتخاباِت پارلمانی 
ورود  آغاز،  در  خواند.  فرا  مجلس  این  به 
که  شد  سبب  مجلس  به  کمیسیون  مقام های 
فضای  و  شوند  برانگیخته  نماینده گان  برخی 
این  گراید.  تشنج  به  لحظاتی  برای  مجلس 
نماینده گان با اشاره به انتخابات ساِل گذشتۀ 
در  را  افراد  این  حضور  جمهوری،  ریاست 
عنوان  افغانستان  مردم  به  توهین  ملت،  خانۀ 
اجازۀ  تقلب کاران  به  نباید  که  گفتند  کرده 
داده  سیاه شان  کارنامۀ  از  دفاع  و  سخنرانی 
شود. اما پس از لحظاتی جر و بحث، بارِ دیگر 
فضای مجلس به حالِت عادی درآمد و رییس 
در  اطالعاِت خود  که  یافت  اجازه  کمیسیون 
مورد انتحابات پارلمانی را با نماینده گان مردم 

شریک سازد.
مقام های  که  نیست  این  عمده  بحِث   
برای  روشی  نوع  از چه  انتخابات،  کمیسیون 

وضعیت  توجیه 
یا  و  می برند  استفاده 

موعد  در  تأخیر  اصاًل 
را  انتخابات  برگزاری 

می کنند؛  الپوشانی  چه سان 
این  که  این جاست  بحث  بل 

را  خود  کم کاری های  کمیسیون 
و  کند  توجیه  می تواند  چه گونه 

بر  بتوان  حداقل  که  بیاورد  ادله یی 
پایۀ آن ها، این همه قانون شکنی و قانون گریزی 

را ماست مالی کرد؟
کفش  در  ریگی  اگر  انتخابات  کمیسیون 
عادی  به صورِت  خود  وظایِف  به  و  نداشته 
جدول  دست کم  باید  است،  می داده  ادامه 
ارایه  را  پارلمانی  انتخاباِت  برگزاری  زمانِی 
می کرد. این کمیسیون با ارایۀ چنین جدولی، 
امروز می توانست بگوید که گام های اولیه را 
برای برگزاری انتخابات که جزو وظایِف این 
کمیسیون است، برداشته و اگر پولی در بساط 
به  دارد،  وجود  امنیتی  مشکالت  یا  و  نیست 
کمیسیون مربوط نیست و باید دولت در سطِح 

کالن به این مشکالت رسیده گی کند. 
ظرف  که  انتخابات  کمیسیون  ارشد  اعضای 
کالِن  امتیازهای  از  همچنان  گذشته  ماه های 
پولی و فنی برخوردار بوده اند، به جای آن که 

اصلی ترین  عنوان  به  انتخابات  موضوع  به 
یا هم  به سفر رفته اند و  یا  بپردازند،  کارشان 
در  پرونده های جرمی شان  که  کرده اند  تالش 
بین  از  را  ریاست جمهوری  انتخابات  زمان 

ببرند. 
کمیسیون انتخابات که با سخت جانی در برابر 
هر گونه تغییر و اصالحات ایستاده گی می کند، 
و  خانه تکانی  به  نیاز  که  است  نهادی  اولین 
تغییراِت اساسی دارد. این کمیسیون در طول 
نشان  خود  فعالیت های  سال  یک  از  بیشتر 
داده که کمیسیونی فرمایشی و کاماًل سیاسی 
برای  آن  اعضای  که  کمیسیونی  است.  بوده 
و  شدند  انتخاب  انتخابات،  در  بحران  ایجاد 
انتخابات  اصلی ترین هدِف آن ها نه برگزاری 
شفاف و عادالنه، بل برهم زدن رونِد انتخابات 

و انجام تقلب های کالِن انتخاباتی بود. 
بارها پس از آن که آقای کرزی رییس جمهورِی 
قبل  از  فهرست های  میاِن  از  کشور  پیشیِن 
آماده شده، تعدادی را به عنوان اعضای ارشد 

جانِب  از  برگزیده،  انتخابات  کمیسیون های 
همین قلم و در همین روزنامه نگاشته شده که 
با آمدِن این افراد به صحنۀ انتخابات، باید در 

انتظار روزهای بد بود. 
زد  حدس  می شد  اولیه  چینش های  همان  از 
که آقای کرزی چه انتظاری از اعضای جدید 
دزد  می گویند  دارد.  انتخاباتی  کمیسیون های 
لطفًا  ندارید،  باور  اگر  حاضر؛  بز  و  حاضر 
را  روزنامه  همین  پیش  سال  دو  شماره های 
کمیسیون های  اعضای جدید  انتخاِب  از  پس 
که  شوید  متوجه  تا  بزنید  ورق  انتخاباتی 
این  جدید  اعضای  مورد  در  هشدارها 
کمیسیون ها، عقده مندانه و سیاسی نبوده است. 
گزینش این افراد با آن مکانیزمِ مسخره گویای 
روند  در  بحران  ایجاد  و  تقلب کاری  روشِن 
انتخابات کشور بود. حاال هم این افراد با آن 

کارنامۀ سیاه و به شدت جرمی، به جای این که 
طی ماه های گذشته در فکر برگزاری انتخابات 
بوده باشند، از طرح هایی سخن می گویند که 
گویا بدیل برگزاری انتخابات می تواند باشد. 

حقوقی  فهِم  این  آقایان  نیست  مشخص 
با  که  آورده اند  به دست  کجا  از  را  قانونی  و 
تالش های فراقانونِی خود می خواهند صورت 
نامعلومی،  مدت  برای  و  کنند  پاک  را  مسأله 
به مجلس فعلی اعتبار قانونِی فعالیت بدهند. 

و  تعبیر  گونه  هر  با  نماینده گان  مجلِس  کارِ 
تفسیر از قانون اساسی، از اول سرطان به پایان 
می رسد و معلوم نیست که افغانستان در نبود 
قوۀ مقننه چه گونه به روال عادِی دولت داری 

خواهد پرداخت؟ 
شاید در این میان، نهادها و افراد زیادی مقصر 
به هیچ  انتخابات  اما تقصیر کمیسیون  باشند، 
کمیسیون  این  نیست.  توجیه  قابل  صورت 
وظیفه داشت جدول زمانِی انتخابات پارلمانی 
و  جانبی  مشکالت  درنظرداشت  بدون  را 
آماده  انتخاباتی  نظامِ  اصالحات  بحث  یا 
به  زمانی  جدول  این  اگر  کند.  اعالم  و 
تعلیق  حالت  به  یا  و  رد  دیگری  دالیِل 
درمی آمد، آن گاه حداقل می شد گفت 
به  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  که 
و  است  کرده  وظایِف خود عمل 
که  شده  سبب  دیگری  مسایِل 
انتخابات پارلمانی در وقت و 

زماِن آن برگزار نشود. 
وظیفه  انتخابات  کمیسیون  دیگر،  جانب  از 
الزم  برآوردهای  مقرر  موعد  از  قبل  که  دارد 
را انجام دهد و مسایل انتخاباتی را با نهادهای 
همکاری در میان بگذارد. شاید امسال به دلیل 
برگزاری  امکان  امنیتی،  مشکالت  شدن  حاد 
این  اما  نباشد،  پارلمانی  انتخاباِت  سراسری 
در  چالش  عنوان  به  می تواند  زمانی  موضوع 
آن،  از  پیش  که  باشد  مطرح  انتخابات  برابر 
کمیسیون انتخابات این مسایل را با نهادهای 
امنیتی در میان گذشته باشد و راه های بدیل را 

جست وجو نموده باشد. 
کمیسیون  می دهد،  نشان  وضعیت  که  طوری 
انتخابات در تبانی با حلقۀ ارگ، از قبل عزمِ 
پارلمانی  انتخابات  یا  که  کرده  جزم  را  خود 
با مدیریِت همین کمیسیون برگزار شود و یا 

اصاًل برگزار نشود!
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احمـد عمران

کمیسیون انتخابات 
به جای عذرخواهی فرافکنی می کند

 

کرده  سفر  هندوستان  به  غنی،  رییس جمهور  که  زمانی 
بود، در همین ستون نوشتیم که رابطه با پاکستان همچنان 
پابرجاست و آقای غنی هندوستان را زیاد اهمیت نمی دهد. 
اما حاال با امضای قرارداد امنیتی و اطالعاتی میان دستگاه 
آی اس آِی پاکستان و ادارۀ امنیت ملِی ما، دیده می شود که 
بااعتبارِ  کشور به ساده گی به کامِ پاکستان فر می رود و نهادِ 
سقوط  مردم  اعتمادِ  از  این،  از  بعد  نیز  کشور  ملِی  امنیت 

می کنـد. 
نظامِی  کمک های  ورودِ  از  غنی  رییس جمهور  که  زمانی 
هندوستان به افغانستان جلوگیری کرد و در عوض آن، سفر 
به پاکستان را تدارک دید و به مقر آی اس آی در راولپندی 
رفت، همه چیز واضح و عریان به نظر می رسید، اما حاال 
امضای قرارداد میان دو نهاد استخباراتی، عمِق رابطه میان 
پاکستان و افغانستان را تثبیت می کند؛ سیاست و رابطه یی 
که می تواند حیثیِت سیاسِی کشور را به شدت صدمه رساند 

و افغانستان را در گرِو سازماِن آی اس آی قرار دهد. 
همان گونه که قباًل در همین ستون گفته بودیم که »برخالِف 
برداشِت نادرستی که در سطح سیاسِت رسمِی دولت و در 
به وجود  افغانستان  تحلیل گراِن  و  سیاسیون  از  برخی  میان 
تا  بیاییم  کنار  می خواهد،  پاکستان  آن چه  با  باید  که  آمده 
هفت ماهۀ  حکومت دارِی  تجربۀ  در  یابیم؛  دست  صلح  به 
آقای غنی دریافتیم که این برداشت، برداشتی کاماًل کودکانه 
و  می ورزیم  تأکید  نکته  همین  بر  دیگر  بارِ  حاال  است«؛ 
از  و  بازاندیشی  به  را  ملی  وحدت  دولت  سیاست مداراِن 

سرنگرِی این سیاست فرا می خوانیم. 
باید گفت که با امضای این سند، پاکستانی ها به بسیاری از 
خواست های شان در افغانستان دست می یابند و افغانستان را 
به حیث عمِق استراتژیکی که مطرح بود، به چنگ می گیرند. 
که  ندارد  را  توان مندی  این  هرگز  افغانستان  حکومت  اما 
پاکستان  استخبارات  ادارۀ  از  تفاهم نامه یی،  چنین  بنیاد  بر 
اطالعاِت الزم را به دست آورد و اگر اطالعاتی هم به دست 

آید، همه گمراه کننده و غلط انداز خواهد بود.
اداره های  رِگ  رگ  در  پاکستان  تفاهم نامه،  این  امضای  با 
منابع  برخی  اگرچه  کرد.  ما رخنه خواهد  نظامِی  و  امنیتی 
می گویند که پاکستانی ها پیش از این تفاهم نامه توانسته اند 
تحقیق  افغانستان  زندان های  در  نظرشان  مورد  زندانیاِن  از 
را  پاکستان  استخباراِت  نیرومنِد  دسِت  خود  این  که  کنند 
این  حاال  ولی  می دهد؛  نشان  کشور  امنیتی  ارگان های  در 
در  پاکستان  بی دردسِر  و  بی پرده  مداخلۀ  زمینۀ  تفاهم نامه 
امور افغانستان را مساعد می سازد، به این ترتیب که پاکستان 
در افغانستان نه به عنوان یک مداخله گر، بلکه به عنواِن یک 
همکارِ استراتژیک فعالیت می کند و هیچ اتهامی هم به او 

نمی چسبد. 
تفاهم نامه هایی  و  قراردادها  افغانستان،  و  پاکستان  روابط 
همواره  امضا  کرده اند،  نظامی  و  سیاسی  زمینه های  در  که 
بیشتر به سودِ پاکستان و ضررِ ما تمام شده است. با امضای 
تفاهم نامه میان نهادهای استخباراتِی پاکستان و افغانستان، به 
این نتیجه می رسیم که هندوستان در سیاسِت اعمالِی آقای 
غنی، در جایگاهِ پایین تری نسبت به پاکستان قرار گرفته و 
موقعیتی، حریفش )هندوستان(  از چنین  پاکستان می تواند 

را ضربه بزند.
افغانستان  در  را  بزرگی  پروژۀ  می خواهد  پاکستان  اکنون   
قرار  برابرش  در  قباًل  که  نیز  موانعی  همۀ  و  کند  تطبیق 
و  ما  ملِی  امنیت  نهاد  میان  تفاهم نامه  امضای  با  داشت، 
استخبارات پاکستان از میان رفته است. در یک جمع بندی 
به  پاکستانی  مقام های  اخیِر  سفرهای  که  درمی یابیم  کلی، 
بارِ  یک  ما  و  است  شده  تفاهم نامه  این  زمینه سازِ  کابل، 
دیگر نتیجه می گیریم که حفظ منافع پاکستان، هنوز هم در 
سرخِط سیاست های کالِن کشورِی ما قرار دارد. اما انتظار 
می رود که نماینده گاِن مردم در مجلس، در برابِر حرکت های 
پاکستان  نگذارند  و  دهند  نشان  واکنش  حکومت  پُرخطِر 

برای اجرای پروژۀ تازۀ خود، افغانستان را لگدمال کند.

افغانستان 
در چنگاِل پاکستان

از  فهرست های  میاِن  از  كشور  پیشیِن  رییس جمهورِی  كرزی  آقای 
قبل آماده شده، تعدادی را به عنوان اعضای ارشد كمیسیون های 

انتخابات برگزیده، از جانِب همین قلم و در همین روزنامه نگاشته 
انتظار  در  باید  انتخابات،  صحنۀ  به  افراد  این  آمدِن  با  كه  شده 

روزهای بد بود. 
چه  كرزی  آقای  كه  زد  حدس  می شد  اولیه  چینش های  همان  از 

انتظاری از اعضای جدید كمیسیون های انتخاباتی دارد
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تحلیلگراندرپیوندبهامضایتفاهمنامهمیانامنیتملیوآیاسآی:

همۀ اقدامات اشرف غنی به نفع پاکستان بوده است
هارون مجیدی

سازمان  و  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  تفاهم نامۀ 
مواجه  گسترده  یی  انتقادهای  با  پاکستان  استخبارات 

شده است. 
تحلیلگران همه  فعاالن سیاسی و  نماینده  گان مجلس، 
اشرف غنی احمدزی را به خاطر امضای این تفاهم نامه 
به شدت انتقاد کرده و گفته اند که آقای غنی افغانستان 

را به کام پاکستان فرو می برد. 
امنیت ملی  میان آی اس آی و  تفاهم  نامه  یی که  بنیاد  بر 
افغانستان امضا شده است، سازمان اطالعات پاکستان 
افغانستان را در زمینۀ آموزش و  امنیت ملی  نیروهای 
تجهیز کمک می کند و هر دو نهاد استخباراتی به گونۀ 

مشترک با دشمن مبارزه خواهند کرد. 
افغانستان  که  است  آمده  هم چنان  تفاهم نامه  این  در 
هر  و  کرد  خواهند  مبارزه  جدایی طلبان  با  پاکستان  و 
بازپرسی  رویدادهای هراس افگنانه  متهمان  از  نهاد  دو 
سوی  از  افغانستان  جانب  از  تفاهم نامه  این  می کنند. 
امنیت  ریاست عمومی  اول  معاون  جنرال حسام الدین 

ملی افغانستان با پاکستان امضا شده است.
ظاهراً رحمت اهلل نبیل از امضای این تفاهم نامه سر باز 

زده است. 
اند که: رخنۀ اطالعاتی در دولت  باور  این  به  آگاهان 
برای  نهادینه  و  رسمی  صورت  به  آن هم  افغانستان 
همکاری  دید  هر  از  را  طالبان  هنوز  که  پاکستانی ها 
نوع  این  می کنند، تسلط بی سابقه اطالعاتی می بخشد. 
از رویاهای دیرین و شیرین آی اس آی  تسلط یکی 

بوده است.
 داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان به روزنامۀ 

ماندگار می گوید: چنین اقدامی به جز این که برای مردم 
افغانستان زیان برساند هیچ گونه نفعی نخواهد داشت؛ 
چون تمام سناریوهای ناامنی و تحوالت سه دهۀ اخیر 
افغانستان توسط استخبارات پاکستان مهندسی می شود.
تنها  تفاهم نامه  این  از  می افزاید:  سعادت  آقای 
پاکستانی ها نفع می برند و می خواهند، موارد اندکی هم 
که برای افغانستان باقی مانده است را با استفاده از این 

تفاهم نامه به نفع خود استفاده کنند. 
بازدید  و  بازرسی  که  دارد  باور  مجلس  عضو  این 
افغانستان  زندان های  از  پاکستان  استخباراتی  سازمان 
این احتمال را به میان آورده است که افرادی که بیشتر 
بیرون  افغانستان  زندان   های  از  را  میخورد  دردشان  به 
بکشند و دوباره به خاطر اهداف خود آنان را استخدام 

کند.
امضای  که  می کند  نشان  خاطر  مجلس  عضو  این 
بسیار  پاکستان  استخباراتی  سازمان  با  تفاهم نامه 
باالی  داشتند  مردم  که  امیدی  تنها  و  است  خطرناک 
نام  این  زیر  پاکستان  که  بود  کشور  امنیتی  نهادهای 
افغانستان  امنیتی  نهادهای  در  را  نفوذ خود  می خواهد 

بیشتر سازد. 
آقای سعادت با اشاره به اقدامات اخیر دولت افغانستان 
نگریسته  که  »آن گونه  می گوید:  پاکستان  قبال  در 
رییس  ویژه  به  ملی  وحدت  دولت  رهبری  می شود، 
نفع  اند،  داده  انجام  که  را  اقدامی  هر  تا حال  جمهور 
که  می شود گفت  که  است  بوده  پاکستان  با  آن  بیشتر 
از بدنۀ  اما توقع ما  در یک هم آهنگی صورت گرفته، 
چرا  که  است  این  اجرایی(  )ریاست  حکومت  دوم 
داریم  آرزو  اجازه می دهند،  آنان  را  آن  چنین مواردی 
که ریاست اجرایی جدیت به خرچ دهد؛ تا هنوز همه 

اقدامات رییس جمهور به نفع پاکستان بوده است.«
اما سخنگوی ریاست اجرائیه به رسانه ها گفته است که 
ریاست اجرائیه با امضای این تفاهم نامه میان آی اس 

آی و   امنیت ملی افغانستان موافق است.
این  در  ملی  دولت وحدت  رهبر  دو  هر  که  گفت  او 

زمینه به توافق رسیده اند.
دولت  پیش  ماه  چهار  که  می گوید  سعادت  ظهیر  اما 
پاکستان به خاطر از میان برداشتن تروریسم وعده هایی 
را سپرده بودند، هیچ حرکتی در این زمینه انجام ندادند 

اما به همه خواست های خودشان رسیدند..
آقای سعادت تصریح می کند: »پاکستان طالبانی را که 
در افغانستان بودند و به ضد پاکستان می جنگیدند را در 
این مدت تحویل گرفت، خواست دیگرشان این بود تا 
نیروهای ارتش توسط نظامیان پاکستان آموزش ببینند 
پاکستان  به  نیت  این  به  ارتش  اعضای  از  شماری  که 
استخباراتی  تفاهم نامۀ  امضای  با  حاال  و  شد  فرستاده 
اهداف  و  بکنند  رخنه  کشفی  نهادهای  در  می خواهند 

خود را پیدا سازند.«
در حین حال، انجنیر ذکریا ذکریا عضو کمیسیون روابط 
استخبارات  می گوید:  نماینده گان  مجلس  بین الملل 
پاکستان بسیار قوی است و وسایل پیشرفتۀ تخنیکی و 
با پیشینۀ تاریخی دارند که با استفاده از این ها می توانند 

دولت  و  آورند  به دست  را  خود  نیاز  مورد  معلومات 
افغانستان هیچ نفعی نخواهد برد. 

آوردن  به دست  با  پاکستان  که  می گوید  ذکریا  آقای 
اطالعات دقیق استخباراتی می خواهد که طالبان را از 
وزیرستان شمالی به داخل افغانستان بیاورد و جغرافیای 

جنگ را تغییر دهد.
این عضو مجلس با اشاره به مواد آمده در این تفاهم نامه 
آمده  تفاهم نامه  این  بخش های  از  یکی  »در  می گوید: 
مبارزه  طلبان  جدایی  با  مشترک  صورت  به  که  است 
طلب  جدایی  صورت  هیچ  به  افغانستان  که  می کنیم 
پشتون ها  و  بلوچ ها  با  که  است  پاکستان  تنها  و  ندارد 

چنین مشکلی را دارد.«
پاکستان  تفاهم نامه،  این  امضای  با  که  می گوید  او 

آموزش  را  افغانستان  ملی  امنیت  نیروهای  می خواهد 
پاکستان  که  است  واقعیت  این  و  کند  تجهیز  و  بدهد 
از این نیروها به نفع خود استفاده خواهد برد و هرگز 
کسی که در سازمان استخباراتی آی اس آی آموزش 

ببیند به منافع افغانستان وفادار نخواهد بود.
آقای ذکریا تأکید می کند که اگر منافع کالن افغانستان 
در نظر گرفته شود امضای این تفاهم نامه کاماًل به ضرر 

افغانستان است و بس.
نماینده گان  دیگر مجلس  دانش عضو  هم چنان، حبیبه 
منافع  خالف  تفاهم نامه  این  امضای  که  می گوید 

افغانستان است.
بانو دانش می افزاید که دولت مردان افغانستان با امضای 
این تفاهم نامه گرگ را گفته اند تا از گوسفندان پاسبانی 

کند.
که  کرده  تایید  ملی  امنیت  اداره  حال،  این  این  در 
پاکستان،  ارتش  اطالعات  سازمان  با  تفاهمنامه ای 

آی اس آی، امضا کرده است.

حسیب صدیقی، سخنگوی این اداره، روز دوشنبه 28 
این  که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  ثور، 
تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری اطالعاتی میان دو 

کشور امضا شده است.
نظامی،  عرصه های  شامل  همکاری  این  که  افزود  او 
مالی، سیاسی و حمایت از روند همکاری اطالعاتی با 
هدف مقابله با تهدیدهای مشترک تروریستی در منطقه 

است.
و  به درستی  تفاهمنامه  این  »در  گفت:  صدیقی  آقای 
دقت، خطوط عمومی همکاری در مبارزه مشترک علیه 
تروریسم، تهدیدهای مشترک، حدود مبادله اطالعات 
تاکتیکی که بتواند در این راستا به ما کمک کند، تعریف 

شده است.«
این  در  که  گفت  همچنین  ملی  امنیت  سخنگوی 
ما  دشمن  که  شده  تعریف  صراحت  »با  تفاهمنامه 
امنیتی محسوب  کیست و کدام منابع به عنوان تهدید 

می شوند.«
»تمام  نام  تعریف  این  در  صدیقی  آقای  گفته  به 
گروه های تروریستی و افراطی که تهدید تلقی می شوند 

و در نقاط مختلف پناهگاه دارند، ذکر شده است.«

به  معروف  اسالمی  دولت  گروه  از  مثال  عنوان  به  او 
داعش و گروه القاعده نام برد.

براساس  که  را  رسانه ها  گزارش  این  حسیب صدیقی 
تجهیز  در  پاکستان  اطالعات  سازمان  تفاهمنامه  این 
سهم  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  ماموران  آموزش  و 

می گیرد، تکذیب کرد.
بین  ارتباطی«  »افسران  مبادله  که  کرد  تایید  اما  او 
سازمان های اطالعاتی هر دو کشور در این تفاهمنامه 
ذکر شده که هدف از آن »هماهنگی سریع و به موقع 

بین دو نهاد« است.
امیدواری  ابراز  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  سخنگوی 
کرد که »پاکستان این بار تعهدات خود را اجرا کند و با 

روحیه همکاری و صادقانه عمل کند.«

سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1539  سه     شنبه             29ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    30رجب  ا لمرجب     y 1436   19  می        2015 گزارش

پاكستان با به دست آوردن اطالعات دقیق 
استخباراتی می خواهد كه طالبان را از 
وزیرستان شمالی به داخل افغانستان 
بیاورد و جغرافیای جنگ را تغییر دهد.

در یکی از بخش های این تفاهم نامه آمده 
است كه به صورت مشترک با جدایی 

طلبان مبارزه می كنیم كه افغانستان به 
هیچ صورت جدایی طلب ندارد و تنها 

پاكستان است كه با بلوچ ها و پشتون ها 
چنین مشکلی دارد
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نیم  به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
جریان  افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن 
داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 
و  به زودی  بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا 
بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی 
این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز 
گردیده و رفته رفته، شدت و سرعت می یابد 

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

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

شود.

کوتاه مدت،  در  و  به ساده گی  که  است  واضح 
مبدل  جهانی  قدرِت  یک  به  نمی تواند  ایران 
قدرِت  یک  عنوان  به  بخواهد  اگر  ولی  شود؛ 
منطقه یی در برابر رقبایش در منطقه از موضع 
بهتری برخوردار باشد، ناگزیر است در جدالش 
عقب  کمی  نه،  زیاد  اگر  غربی،  کشورهای  با 

بنشیند.
ایران که مناقشۀ ارضی با شماری از کشورهای 
کشور  این  عرِب  اقلیت  این که  از  دارد،  عربی 
برایش  به معضلی  با حمایت کشورهای عربی 
لحاظ  از  هم  و  است  هراسناک  شوند،  تبدیل 
عربی  کشورهای  با  جدی  تنش های  مذهبی، 

دارد.
معاصر  تاریخ  در  عربی  کشورهای  از  شماری 
متحدین  امریکا،  به  نزدیکی  با  کرده اند  تالش 
غربی آن و روابط پنهان با اسراییل که در واقع 
می شود،  محسوب  ایران  دشمن  بزرگ ترین 
کنند.  محکم تر  ایران  برابر  در  را  موضع شان 
نیز  اسراییل  شمول  به  متحدینش  و  امریکا 
جمهوری  مواضع  از  که  نگرانی هایی  به دلیل 
این  هسته یی  طرح های  به ویژه  ایران  اسالمی 
کشور داشته اند، به شدت از رقبای عرِب ایران 

حمایت کرده اند.
در صورتی که ایران و ایاالت متحده بتوانند در 
پایداری  توافق های  به  هسته یی  گفت وگوهای 
نگرانی های  از یک سو  آن،  مبنای  بر  و  برسند، 
دیگرسو  از  و  یابد  کاهش  حدی  تا  غربی ها 
را  مواضعش  که  بگیرد  قرار  موقعیتی  در  ایران 
بی تردید  کند،  تحکیم  منطقه یی  رقابت های  در 

این به سود ایران است. 
چندان  نه  گذشتۀ  در  ایران  که   را  مشکالتی 
دور با عراق داشته، حاال کاهش یافته و به نظر 
این  با  رقابت  نگران  دیگر  ایران  که  نمی رسد 
همسایه اش باشد. در سال های اخیر با حمایت 
است  توانسته  ایران  در عراق،  گروه های شیعه 
برای یک دورۀ طوالنی، خاطرش را از تهدید 

این همسایه اش آرام کند.
نظیر  کشورهایی  با  آن چنانی  رقابت  ایران 
هندوستان و پاکستان یا کشورهای آسیای میانه 
منطقه یی  رقیب  تنها  ترتیب،  این  به  و  ندارد 

ایران، ترکیه خواهد بود.
که  گونه یی  به  بتواند  ایران  که  صورتی  در 
رقیبان  دیگر  برابر  در  را  موقعیتش  شد،  ذکر 
موقعیت  این  کند،  محکم تر  منطقه ای اش 
می تواند موضع ایران را در برابر ترکیه نیز بهتر 

سازد.
بعید به نظر می رسد که گرداننده گان جمهوری 
نباشند و نخواهند  این مسایل  اسالمی، متوجه 
ایجاد می شود،  از فرصت بزرگی که برای شان 

بیشترین استفاده را ببرند. 
و  غربی  سرحدات  در  داعش  حضور 
در جنوب  و جدایی طلبانه  قومی  مخالفت های 
احتمال  از  ناشی  فشارهای  کشور،  این  شرقی 
افزایش  و  غرب  اقتصادی  تحریم های  افزایش 
بیشتر  دلیل مشکالت  به  داخلی  نارضایتی های 
صورت  در  که  استند  تهدیدهایی  اقتصادی، 
کنار  در  هسته یی،  مذاکرات  ندادن  نتیجه 
کشورهای  سوی  از  که  نظامی یی  تهدیدهای 
می توانند  بود،  خواهد  کشور  آن  متوجه  غربی 

برای ایران بسیار گران تمام شوند. 
میان  هسته یی  توافق  احتمال  که  این جاست  از 
ایران و رقبای غربی اش، به شدت باال رفته است 
و در صورتی که این توافق حاصل شود - که 
با درصد باالیی از یقین، حاصل خواهد شد - 
ایران با حفظ منافع ملی اش، نقش برازنده یی در 

ثبات و توسعۀ منطقه خواهد داشت. 

با وجود این که ایران پیوسته تالش کرده است 
کشورهای  انرژی  منابع  انتقال  برای  را  خاکش 
تا  میانه در اختیار آن ها قرار دهد؛ ولی  آسیای 
هنوز موفق نبوده و در صورتی که زمینۀ انتقال 
شود،  فراهم  افغانستان  طریق  از  انرژی  این 
در  را  بخواهد سهم خودش  که  این  ایران جز 
این طرح های اقتصادی بزرگ داشته باشد، راه 

دیگری نخواهد داشت.
میانه،  آسیای  با  ایران  اقتصادی  روابط  توسعۀ 
مسیر  از  تنها  نیز  آسیا  شرق  جنوب  و  چین 
در  ایران  دارد.  را  احتمال  بیشترین  افغانستان، 
زمینۀ توسعۀ روابط اقتصادی، تجارب خوبی در 
سال های پیش از انقالب اسالمی و بعد از آن 

دارد. 
هرچند شکوفایی نسبی اقتصاد ایران در تاریخ 
معاصر این کشور، مدیون ذخایر غنی نفت آن 
است؛ اما رهبران جمهوری اسالمی می دانند که 
پایداری توسعۀ اقتصادی شان بر اقتصاد غیرنفتی 
مبتنی خواهد بود، هرچند اساِس آن گونه اقتصاد 

را بر سرمایۀ نفتی، بنیاد خواهند کرد.
از سوی دیگر، ایران توانسته است در سال های 
بحران در افغانستان، متحدین نسبتًا قوی و قابل 
اعتماد را در اختیار بگیرد. این عناصر می توانند 

مدافع منافِع ایران در افغانستان باشند.
اهداف  ممد  افغانستان،  در  ثبات  اساس،  بدین 
بزرگ سیاسی - اقتصادی ایران در سطح منطقه 
یقینًا  ایران،  رهبران  و  بود  خواهد  جهان  و 
اهمیِت این مسأله را بیش از هر زمان دیگری، 

درک می کنند.

3-1-2 پاکستان
پاکستان از آغاز ظهورش به عنوان یک کشور، 
دیورند  خط  است.  داشته  مشکل  افغانستان  با 
اساِس این مشکل بوده است؛ زیرا رهبران افغان 
در جریان جدایی هند از پاکستان به همین دلیل، 

با پاکستان از سِر مخالفت پیش آمدند.
به  که  سال هایی  جریان  در  چه  داوود  محمد 
همکار  وزیر،  نخست  و  دفاع  وزیر  عنوان 
محمدظاهرشاه بود و چه پس از کودتا علیه این 
افغانستان  جمهور  رییس  وقتی  کاکایش،  پسر 
مخالف  به شدت  شخصیت های  از  یکی  شد، 
پاکستان بود؛ تا جایی که حتا یک بار با صدور 
فرمان سفربری ارتش برای حمله به پاکستان، تا 

یک قدمی جنگ با آن کشور پیش رفت.
ادعای ارضی افغانستان در مورد بخش هایی از 
نصیب  را  منفعتی  این که هیچ  تنها  نه  پاکستان، 
به  و  وضعیت  تغییر  با  بلکه  نکرد؛  افغانستان 
حمایت  مورد  چپ  احزاب  رسیدن  قدرت 
شوری سابق در افغانستان، وضعیت را به سود 

پاکستان رقم زد.
در واقع پاکستان تنها کشوری ست که از 1978 
به این سو، به شکل مستقیم، دوام دار و گسترده، 

در قضایای افغانستان دست داشته است.

از  سال  چند  گذشِت  از  بعد  که  می دانیم  هم  ما  ببافیم.  رؤیا  نمی خواهیم 
اول  اول نمی ماند. روزهای  زنده گی مشترک شما، خیلی چیزها مثل روز 
بخشیدن،  زدن،  لبخند  نیست.  سخت  برای تان  کاری  هیچ  شدن،  عاشق 
فداکاری یا هر روز عاشق تر شدن در آن روزها از هر کاری آسان تر است، 
کمتر  هم  اتفاقات  این  ساده گِی  می گذرد،  ازدواج تان  از  که  سال  هر  اما 
زنده گی  از  سال ها  گذشت  از  بعد  می توانید  شما  وجود،  این  با  می شود. 
مشترک تان، بازهم آرام و عاشق بمانید. کافی است با چند راه سادۀ تزریِق 
انرژی به زنده گی مشترک تان آشنا شوید و با کمک این میان بُرها، غباری که 

در این سال ها روی زنده گی تان نشسته را پاک کنید.
به یک ریسمان چنگ بزنید

اعتقادی شان  پایه های  که  زوج هایی  می گویند  محققان  نیست،  ما  حرف 
کل،  در  متعهدترند.  هم  به  و  راضی ترند  زنده گی شان  از  است،  محکم تر 
زوج های مذهبی زنده گِی مستحکم تری دارند و آرامش بیشتری در خانۀشان 
حاکم است. اما پیدا کردن معنایی برای زنده گی، تنها به عشق میان تان کمک 
چه  آن  از  و  دارید  قرار  دنیا  این  کجای  در  می دانید  شما  وقتی  نمی کند. 
می خواهید، با اطمینان بیشتری قدم برمی دارید و به جای ناامید شدن، برای 
جبران شکست های تان تالش می کنید. پس بهتر است به دنبال راهی بگردید 

که به زنده گی تان معنا می دهد.
پازل درست کنید

بازی های دو نفره، بیشتر از آن چه فکرش را می کنید، می تواند شما را به هم 
نزدیک کند. محققان می گویند زوج هایی که با هم بازی می کنند، از هم دل 
نمی کنند. از نظر آن ها دوام زنده گی کسانی که برای چند ساعت هم که شده 
از دنیای جدی و عبوِس بزرگ تر ها فاصله می گیرند و کمی با هم کودکی و 
تفریح می کنند، بیشتر است. اگر نمی خواهید کار عشق تان تمام شود، همین 
دیگر  نفره  دو  بازی  وسیلۀ  چند  و  شطرنج  بدمینتون،  راکت  پازل،  امروز 
می توانید  نکنید. شما  بهانه  را  نداشتن  کنید. وقت  رقابت  با هم  و  بخرید 
خنده ها  با  و  بگذارید  وقت  بازی ها  این  برای  ساعت  چند  تنها  هفته  هر 
به  می آید،  سراغ تان  بردوباخت  وقت  که  اضطراب هایی  و  عصبانیت ها  و 
زنده گی تان جان بدهید. حاال که انگیزۀ بازی کردن را پیدا کرده اید، می توانید 
گاهی سراغ بازی هایی بروید که کمی جسم تان را هم به حرکت وا می دارد 

و به سالمت بدن تان هم کمک می کند.
تکنالوژی لعنتی را رها کنید

دیدن های  و  گرفته  ما  از  را  بودن  هم  با  فرصت  روزها  این  تکنالوژی 
حقیقی مان را هم مجازی کرده است. در مهمانی آدم ها به جای گپ زدن 
با هم، تبلت یا تلیفون همراه شان را دست می گیرند و با کسانی که در آن 
جمع نیستند، گفت وگو می کنند. موبایل ها و تبلت ها حتا نمی گذارند آرام و 

بی دغدغه غذای تان را بخورید و به سفرۀ شما هم وارد می شوند. 

منـبع: برترین ها
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بخش نخست

مراقبت از عشق؛
 دشـوارتر از عاشـق شـدن!

بخش چهاردهـم

فهیم دشتی

بـــــــــــــــــازیپــــایـــان 

ACKU



5سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1539  سه     شنبه             29ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    30رجب  ا لمرجب     y 1436   19  می        2015 www.mandegardaily.com

دکتر شمس الحق آریانفر

بخش سوم و پایانی

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،1370: 230(

 y خودآگاهی
انسان  است.  بیداري  و  خویشتن شناسي  خودآگاهي، 
خویش،  دروني  و  فطري  استعدادهاي  یاري  به  آگاه 
حقیقت خود را باز مي یابد. نقاط ضعف و قوِت خود 
را شناسایي مي کند و در پرتو آن آگاهانه گام برمي دارد.
و  احساس ها  شناخت  خودآگاهي  دیگر،  سخن  به 
خود،  واقعي  شناخت  و  توانایي ها  شناخت  نیازها، 
همسو  و  ایمان  و  باور  و  ارزش ها  و  افکار  شناخت 
انساني  فرد  آرماني  و  ایده آل  خود  با  این همه  کردن 

است.
انسان آگاه به خود ارزش قایل است، انتقادپذیر است، 
در  دارد،  کامل  آگاهي  خود  اعتقادات  و  ارزش ها  به 

مقابل فشارها مقاوم است، مثبت اندیش و پویاست.
از نگاه روحي و معنوي، خودآگاهي را به سه بخش 

تقسیم مي کنند:
خودآگاهي فطري: یک بیداري است و انسان به نیروی 

آن استعداد و توانایي هاي خویش را درمي یابد.
خودآگاهي جهاني: در این آگاهي انسان رابطۀ خود را 
از  کیستم،  مي اندیشد: من  این  به  با جهان مي شناسد. 

کجا آمده ام و کجا خواهم رفت.
خودآگاهي عرفاني: در این آگاهي رابطۀ انسان با خدا 
تنظیم مي گردد و عارف در این سیر از من خویش و 

سیر به سوي اهلل، به خدا  مي رسد.
منظر  از  را  خودآگاهي  بحث  شریعتي  علي  دکتر 
را  خودآگاهي  شریعتي   مي کند.  مطرح  جامعه شناسي 
بیداري، شعور اجتماعي، آگاهي از سیر تحول جامعه 
می گوید:  شریعتی  مي داند.  زمان  تحوالت  و  تاریخ  و 
پدیده هاست.  همۀ  از  برتر  و  شریف  موجودی  انسان 
و  خدا  خویشاوند  خدا،  نمایندۀ  خدا،  شبیه  انسان 
جانشین خدا در عالم طبیعت است. همۀ موجودات و 

همۀ قوای طبیعت در تسخیر انسان است.
باروری  ارزش ها و  این   حرکت در راستای شناخِت 
آن، خودآگاهی ست و آن چه انسان را از شناخت این 

ارزش ها دور می سازد، استحمار است.
غیره  و  اخالقی  انحرافات  عیاشی،  لعب،  و  لهو  گاه 
ما،  انسانی  راستین  ماهیت  ارزش ها و  از درک  را   ما 
فلسفی،  علمی،  اصل  زمانی یک  می کشد؛  انحراف  به 
عرفانی، دنیاگرایی، قدرت و غیره سبب می گردد که ما 
آن رسالِت راستین را فراموش کنیم. در چنین حالتی 
حتا مصروفیت علمی و فلسفی ما را به انحراف می برد. 
اگر کسی خودآگاهی مرا می گیرد و در بدل برای من 
استحمار  مرا  می دهد،  غیره  و  تکنیکی  علمی،  آگاهی 
کرده است. دشمن می خواهد ما در صحنه نباشیم. حال 
هر مصروفیتی که باشد و ما را از صحنه دور نگه دارد، 
استحمار است. به قول شریعتی اگر در صحنه نیستیم، 

فرقی ندارد که در نماز باشیم یا شراب. 
سخن  خودآگاهی  گونه  دو  از  شریعتی   
می زند و می گوید: هر نقشی، هر حرفی، هر دعوتی، 
دقت  درست  ـ  پیشرفتی  هر  لذتی،   هر  سعادتی،  هر 
کنید، هر پیشرفتی ـ هر قدرت و تمدن و فرهنگی که 
انسانی« و درمسیر »خودآگاهی  در مسیر »خودآگاهی 
از  اندیشه ها  اغفال  نشود،  مطرح  ما  برای  اجتماعی« 
انسان بودن و از مستقل زیستن است. استحمار است. 

)دکتر شریعتی، 1378: 209( 
و  ایمان  به  مربوط  انسان  هر  ارزش   
به  قدر  هر  کس،  هر  دارد.  بر خویش  که  باوری ست 
خویش ارزش قایل است، به همان پیمانه ارزش دارد. 
کسی که خود را کوچک فکر می کند، کوچک است. از 
این جاست که در راستای برده گی و ذلت دنیای سوم، 
کار از تحقیر انسان ها، فرهنگ، تاریخ و معنویِت این 

خو  ذلت  به  شده،  تحقیر  انسان  می شود.  آغاز  جهان 
دور  به  خویش  ارزش  و  مقام  شناخت  از  و  می کند 
می ماند. می گویند: انسانی اگر انسانی را بکشد، انسان 
است. البته یک انسان قاتل؛ اما کسی اگر پیش کسی سر 
خم کرد و ذلیل شد، دیگر انسان نیست. ماهیت انسانی 

او درز برمی دارد و او از این مقام برین فرود می آید.
و  دین  و  دانش  کنار  در  خودآگاهی  که  این جاست 
نبود  نیاز است؛ زیرا در  از آن ها، مورد توجه و  فراتر 
به  و  مزدوری  به  دانش،  و  دین  با وجود  خودآگاهی، 
خواری کشانیده می شویم. پیامبران خودآگاهاِن جامعه 

بودند و برای ما این اصل را به میراث گذاشته اند.

y عروج و زوال شکوه اسالم
به  توجه  و  انسانی  تابناِک  ارشادات  پرتو  در  اسالم 
خرد و دانایی، طی یک قرن صاحب امپراتوری یی شد 
تا  مدیترانه  از  و  هند  دریای  تا  اطلس  اقیانوس  از  که 
در  محققان  قول  به  داشت.  ادامه  افریقا  ریگستان های 
نیمۀ اقلیم آبادِ جهاِن آن روز و یا بیشتر از آن، حکم روایی 
می کرد. طی مسافت عرض و طوِل این امپراتوری  8 
ماه را در بر می گرفت. اسالم تمدن بزرگی را در جهان 
تا جایی  نهاد، مرکِز دانش و تدریس جهان شد  بنیان 
که از اروپا برای آموزش به دانشگاه های قاهره، قرطبه 

و... می آمدند.

y عوامل عروج 
تعالیم اسالم در همۀ امور زنده گي، ساده، متین و دور 
از ابهام بود. زماني که یکي از  بزرگان قریش از پیامبر 
پرسید: ما را به چه دعوت مي کني. پاسخ داد:  به خدا 
زشتي  به  کنید،  نیکي  مادر  و  پدر  به  نیارید،  شریک 
نزدیک نشوید، به مال یتیم نزدیک نشوید، در پیمانه و 

ترازو انصاف کنید و به عدالت سخن گویید.
دانش سازگار  با عقل و  دینی همه جانبه است،  اسالم 
است و دین عملي است نه تخیلي، دین عاطفه و یقین 

است نه گمان و تقلید، دیِن فطرت است.
 44 به  عظیم  امپراتوری  این  که  رسید  روزگاری  اما 

میان  از  عظمت  و  شکوه  آن همه  و  شد  تقسیم  کشور 
و  خوار  و  ذلیل  مسلمان،  میلیارد  یک  امروز  رفت. 

بازیچۀ اغیارند. 

y عوامل زوال
عامل هایی چند را در سقوط و زوال شکوه و عظمت 

اسالم موثر می دانند:
1- انحراف از مسیر اصلی: یکی از عوامل زوال شکوه 
مسلمانان  که  است  گردیده  شناسایی  این  در  مسملین 
از مسیر اصلی دین و ارزش های دینی انحراف کردند. 
جبرگرایی، ظلم، زهد و دوری از دنیا، صبر پیشه کردن، 

شفاعت به هرکس و هر چیز، انتظار و... .
شناخت  عدم  نتیجۀ  در  مسلمانان  فرقه گرایی:   -2
از  که  تقسیم شدند  فرقه ها  به  و خودخواهی  واقعیت 
آن شمار است: جبریه، قدریه، مرجئه، صوفیه، جهمیه، 
سبب  را  مسلمانان  امر ضعِف  این  کیسانیه.  جارودیه، 

گردید.
3- رهبران فاسد و ناالیق

4- عیاشی و دور شدن از تقوای صدر اسالم
اصلی  تخریب چهرۀ  دشمنان:  تخریبی  برنامه های   -5

اسالم، جعل روایات و اسرائیلیات

مسلمانان،  وحدت  زدن  برهم  و  استعمار  هجوم   -6
تروبج  مسلمین،  باور  تحریف  خاورشناسان،  حضور 
از  سیاست  اسالمی، جدایی  تخریب چهره های  فساد، 

دین، کمک های بالعوض، ترویج قوانین غیراسالمی
خودآگاهی  برابر  در  مفهوم  این  خودبیگانه گی:   -7
و  فرهنگ  با  انسان  خودبیگانه گی،  در  دارد.  قرار 
ارزش های خودی بیگانه است. از فرهنگ، زبان، دین 
به  به وابسته گی و  ملِی خود می هراسد.  ارزش های  و 
افتخار  و  می نازد  بیگانه  فرهنِگ  به سود  وارونه شدن 
می کند. خودبیگانه گی که همانا فرهنگ بیگانه گی است 
با بیگانگی فرهنگی دو مصیبتی است که جوامع جهان 

سوم به ویژه جوانان را می بلعد. )قرباني، 1368: 50(

y نتیـجه
مسلماِن  جواناِن  و  معاصر  نسل  این که  سخن  پایاِن 
را هم زمان و  باید دین، دانش و خودآگاهی  امروزین 
موازی با هم داشته باشند. دین بدون دانش ضعف و 
انحراف، دانش بدون دین مصیبت، و نبود خودآگاهی، 
برده گی و ذلت را به ارمغان می آورد. باید بنای جامعۀ 
استوار  ستون ها  این  با  را  خویش  انسانِی  و  اسالمی 

سازیم، ورنه پیوسته در خطر انهدام خواهیم  بود.
جوان دانشمند، مومن و صادق به ارزش های دینی و 
با دریغ  زمین و زمان است.  افتخارِ  بیدار و خودآگاه، 
آن چه کم داریم و آن چه ما را به آالم و مصیبت ها گره 
زده، نبودِ این نسل است. چشم امید جوامع اسالمی و 
نیروی محرکۀ دنیای معاصر در وجود جواناِن باجوالن 
و بیدار و خودآگاه خالصه می شود؛ جوانانی که ناز بر 
انجم دارند و فخر بر خورشید، و مایۀ مباهاِت بشریت 

و معنِی انسان و مسلمان اند. 

y سرچشمه ها:
اقبال، دیوان، تهران: 1370

در  تعلم  و  تعلیم  آداب  دکتر سیدمحمد،  باقر حجتي، 
اسالم، تهران: بدون تاریخ

جالل الدین محمد بلخي، خالصۀ مثنوي معنوي، تهران: 
1321

کبیر،  امیر  انتشارات  تهران:  رودکی سمرقندی، دیوان، 
1369

سعدي، گلستان،  تهران: 1367
رضی،  مجید  ترجمۀ  اوستا،  عصر  دیگران،  و  شپیگل 

تهران: آسیا 1343
آثار(،  )مجموعه  کرد  باید  چه  علی؛  دکتر  شریعتی، 

تهران: 1378
تهران،  اروپا،  در  حکمت  سیر  محمدعلی،  فروغی، 

انتشارات امیر کبیر، 1320
قرآن کریم

انحطاط  و  اسالم  پیشرفت  علل  زین العابدین،  قربانی، 
مسلمین، 1368

قرباني، زین العابدین، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي، 
تهران:  1370

فردوسي، شاهنامه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1360 
فرهادپور،  ترجمۀ  روانکاوی،  زیگموند،  فروید، 

انتشارات بهجت، 1382
ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمۀ احمد آرام و احمد 

بطحایی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، 1378

گوستالوبون، تمدن اسالم و عرب، ترجمه فخر داعی 
گیالنی، تهران: 1387

تهران:  اجتماعي،  تحوالت  تاریخ  راوندی،  مرتضی   
1383

دایرۀالمعارف اسالمي، ج 6
یشت ها، ترجمه ابراهیم پور داود، 1330

یحی بن شرف نوی دمشقی ابی زکریا، ریاض الصالحین، 
ترجمه عبداهلل خاموش هروی،1391 

جلساِت  از  یکی  در  نویسنده  خود  توسط  مقاله  این 
به  و  شده  خوانده  فرهنگ«  و  فکر  »جمعیت  هفته وارِ 
پرسش های مطرح شده پیراموِن آن پاسخ ارایه گردیده 

است.

هم بسته گِي
 دين و دانش 

و آگـــــــــــــــــــــــاهی

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1539  سه     شنبه             29ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    30رجب  ا لمرجب     y 1436   19  می        62015

مهاجرين افغاني سال هاي...
وزیر امور مهاجرت ادامه داد باید از تعداد دقیق افغان ها در 
ایران مطلع شویم به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از آنان 
به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند و برای ساماندهی 
آنان در داخل کشور خودمان باید آمار دقیق آنان مشخص 
شود و حضور آنان نیز در ایران قانونی باشد اما اولویت ما 

بازگشت آنان به سرزمین مادری است.
وزیر داخلۀ ایران نیز در این نشست همکاری با همسایگان 
و  دانست  تهران  اولویتهای  از  یکی  را  افغانستان  ویژه  به 
رییس  اخیر  سفر  در  شده  تدوین  کار  دستور  طبق  گفت: 
دو  میان  مختلفی  های  کمیته  ایران  به  افغانستان  جمهور 
کشور برای افزایش سطح همکاریها حداکثر ظرف دو ماه 
تشکیل می شود تا روابط میان دو ملت با توجه به اشتراکات 

تاریخی و مذهبی افزایش یابد. 
رحمانی فضلی تأکید کرد اراده دو کشور تقویت روابط و 
در  امنیت  و  استقرار صلح  همچنین  و  همکاریها  گسترش 

منطقه است. 
وزیر داخلۀ ایران افزود: اتباع افغانی در ایران در طول سه 
دهه اخیر تجربیات گرانسنگی کسب کرده اند و بهتر است 
این تجربیات را برای توسعه عمران و آبادانی کشور خود 

بکار گیرند. 

علی پارسا
دانشجو  افسران  از  تعدادی  اعزام  خاطرۀ  هنوز 
آهنِگ  حاال  که  نرفته  ذهن ها  از  اسالم آباد  به 
امنیت  ریاست  استخباراتِی  تفاهم نامۀ  امضای 
سروصـدا  پاکستان  آی اس آی  با  افغانستان  ملی 
یک  که  تفاهم نامه  این  امضای  است.  کرده  به پا 
هفته پیش صورت گرفته و تازه به گوِش مردم 
و نماینده گاِن مجلس رسیده، بعد از سپری شدِن 
هشت ماه از عمر حکومت وحدت ملی، بار دیگر 
از  هم  هنوز  حکومت  این  که  است  آن  نشانگِر 
مارهای آستیِن اسالم آباد عبرت نگرفته و همچنان 
میش«  »گرِگ در چهرۀ  این  به سمِت  نیم نگاهی 

دارد.
حکومت وحدت ملی در همان آغازِ کارش در پی 
روابط گرم و حسنه  با اسالم آباد بود؛ رییس جمهور 
غنی که خود را پیامبِر صلح می پنداشت در سفر 
همتای  با  نه تنها  داشت،  کشور  این  به  که  اولی 
آی اس آی  رییس  دفتر  به  که  دید،  پاکستانی اش 
)پدر مادی طالبان( و خانۀ مولوی فضل الرحمان 
)پدر معنوی طالبان( رفت و نشان داد که حاضر 
است بابت صلح و امنیت در افغانستان هر چِک 
سفیدی را امضا کند. پس از بازگشت به کشور، 
او درخواست تسلیحات سنگین از هند و به تبع 
آن، روابط خود با این کشور را به حالِت تعلیق 
در آورد و چند افسر اردوی افغانستان را هم برای 

آموزش به ایبت آباد پاکستان فرستاد.
ملی  وحدت  حکومت  که  نگذشت  دیری 
جانب  با  که  گرمی  و  تازه  رفاقت های  علی رغم 
پاکستانی برقرار کرده بود، پاسخ خوش بینی ها و 
که  زمانی  در  گرفت.  را  خود  خوش باوری های 
و  پاکستان  به  هم  سِر  پشت  غنی  رییس جمهور 
عربستان سعودی سفر می کرد، حمله های بی شمار 
در نقاط مختلف کشور که همه خاستگاه مشخصی 
داشتند، فضای کشور را هر روز ناامن تر از پیش 
می کرد. با تداوم این وضعیت گمان می رفت که 
تازه تأسیس اش  حکومت  و  غنی  رییس جمهور 
پی به مارهای پنهان در آستین همسایۀ جنوبی و 
شرقی اش برده است. سفر گرمِ رییس جمهور غنی 

به ایران و پس از آن به هند هم سخن از هوشیاری 
اما  این حال  با  می گفت.  ملی  حکومت وحدت 
با  استخباراتی  همکاری های  تفاهم نامۀ  امضای 
آی اس آی که نتیجۀ سفر هفتۀ گذشتۀ نواز شریف 
به کابل بود، نشان داد که حکومت وحدت ملی 
از  پیاپی  گزیده شدن های  از  گرفتن  عبرت  عزم 

یک سوراخ را ندارد!
روزنامۀ ماندگار از مدتی پیش به این سو به گونۀ 
واگذاری  برای  برنامه هایی  از  مستمر  و  جدی 
داده  خبر  پاکستان  به  کشور  مدیریِت  از  بخشی 
همکاری های  تفاهم نامۀ  این  امضای  با  است. 
پیش بینی ها  این  که  می رسد  نظر  به  استخباراتی 
این  بر  قرار  انگار  و  کم کم جامۀ عمل می پوشد 
حامی  بزرگ ترین  به  دادن  امتیاز  برای  که  است 
دستگاه های  از  بخشی  منطقه یی،  تروریسم 
سازمان  منفورترین  به  کشور  استخباراتی 

استخباراتی منطقه یعنی آی اس آی سپرده شود.
یکی از اتفاقاتی که در همین اواخر رخ داده و به 
نظر می رسد چندان هم بی ربط با این تفاهم نامه 
نیست، اظهارات اخیر وزارت خارجۀ این کشور 
حمالت  در  افغانستان  داشتن  دست  قبال  در 
تروریستی در خاک پاکستان است. هفتۀ گذشته 
شده  مدعی  پاکستان  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 
بود که حمله خونیِن اخیر به بس حامل شیعیان 
اسماعیلیه در این کشور، در افغانستان طرح ریزی 
شده است. در این که این اظهارات به گونۀ واضح 
شکی  است،  جلو«  به  »فرار  استراتژی  بر  مبتنی 
نیست. در این نوع استراتژی جانی تالش می کند 
که به جای دفاع از خود، به محکوم کردن قربانی 
اقدام کند و به این ترتیب، توپ را به زمین حریف 
بیندازد. در حالی که بر همه گان واضح است که 
افغانستان خود قربانی تروریسم منطقه یی است؛ با 
این هم این تهمت بستن اخیر سخنگوی وزارت 
خارجۀ پاکستان، به نظر می رسد که بیشتر تالشی 
استخباراتی  تفاهم نامۀ  توجیه  برای  پیش دستانه 

است.
این  اساس  بر  است  قرار  که  می رسد  نظر  به 
استخباراتی  تبادل اطالعات  بر  تفاهم نامه، عالوه 

استخباراتی  سازمان  استخباراتی،  نهاد  دو  میان 
ملی  امنیت  ادارۀ  تجهیز  و  آموزش  به  پاکستان 
که  معناست  این  به  این  بپردازد.  هم  افغانستان 
افغانستان  به عنوان عمده ترین دشمن  آی اس آی 
ادارۀ  در  نفوذ  مجاِل  حاال  سال ها،  این  طی  در 
امنیت ملی کشور را از طریق دو حوزۀ آموزشی 
و لوجستیکی می یابد. در نتیجه این سازمان پلید 
امنیتی کشور،  مأموران  میان  در  نفوذ  با  می تواند 
استخباراتی کشور  نظام  را در درون  جاسوسانی 
تعبیه کنند تا ابتکار عمل را بیش از پیش از نهاد 
بستاند.  افغانستان  امنیت ملی  فوق العاده حساس 
از  ملی  امنیت  ادارۀ  تجهیز  قسمت  در  عالوه  به 
سوی آی اس آی هم نمی توان خوش بین بود. چه 
بسا این که تجهیزات استخباراتی آی اس آی اگر در 
عمل هم به جانب افغانستان سپرده شود، می تواند 
به صاحبانش را  انتقال اطالعات محرمانه  امکان 

مهیا کند! 
به این ترتیب به نظر می رسد که از هر دری که به 
این تفاهم نامه نگاه کنیم، نمی توان به آن خوش بین 
بود. هرچند ریاست جمهوری اعالن کرده که این 
تفاهم نامه پیش از این هم موجود بوده و ابتکار 
این  کنار  از  نمی توان  هم  باز  اما  نیست،  تازه یی 
گذشت.  بی تفاوتی  با  مهم  فوق العاده  موضوع 
جالب تر این جاست که سخنگوی ریاست اجراییه 
در  هم  عبداهلل  داکتر  که  است  کرده  تصریح  هم 
رابطه با این موضوع با رییس جمهور غنی توافق 
در  این،  از  پیش  که  حالی  در  است.  داشته  نظر 
کمتر مواردی به خصوص در قبال مسایل امنیتی 
می شد موضوع مورد اتفاقی را میاِن این دو رهبر 

حکومت وحدت ملی یافت.
حاال که چنین تفاهم نامه یی با توافق هر دو رهبر 
حکومت وحدت ملی به امضا رسیده، سران این 
حکومت مکلف اند که دربارۀ علت این تصمیم به 
مردم وضاحت دهند و آن راز نهانی را که جامعه 
این  در  تنها  کنند.  آشکار  است،  بی خبر  آن  از 
صورت است که حکومت وحدت ملی می تواند 
خود را از اتهام خیانت ملی و وطن فروشی تبرئه 

کند و آبروی رفته را باز بخرد.

رییس کمیسیون انتخابات که در جلسۀ دیروز مجلس نماینده  گان فراخوانده شده بود، 
برگزار  را  پارلمانی  انتخابات  است  آماده  کمیسیون  این  تخنیکی  لحاظ  از  که  می گوید 
کند؛ اما این کمیسیون امکانات مالی در اختیار ندارد و تمویل کننده گان خارجی نیز پول 

نمی دهند.
در ابتدای جلسۀ دیروز، برخی نماینده  گان مجلس به شدت با حضور یوسف نورستانی 
رییس کمیسیون انتخابات در مجلس مخالفت کردند و جلسه بیش از نیم ساعت به تشنج 

گرایید.
نماینده  گان مخالف می گفتند که کمیسیون انتخابات به دلیل تقلب گسترده در انتخابات 
ریاست جمهوری که برآیندی نداشت و این که انتخابات گذشته کشور را به سوی بی 
ثباتی و رکود اقتصادی سوق داد، مشروعیت خود را از دست داده و نباید با حضور به 

مجلس به این کمیسیون مشروعیت دوباره داده شود.

آنان نورستانی را فردی بی کفایت و مفلوک خواندند.
اما نمایندهای موافق می گفتند تا زمانی که قانون انتخابات تعدیل نشود، کمیسیون از لحاظ 

قانونی مشروعت دارد و برای مجلس پاسخگوست.
نماینده  گان سبب قطع نشرات زنده جلسه مجلس شد و سپس در یک رای  اعتراض 
اکثریت  که  کرد  اعالم  داشت  برعهده  را  ریاست جلسه  که  مجلس  اول  معاون  گیری، 

نماینده  گان با حضور آقای نورستانی موافق اند.
انتخابات در خصوص برگزاری  سپس احمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل 

انتخابات پارلمانی دعوت شده بود به شرح چالش های فرا روی این روند پرداخت.
آقای نورستانی گفت: کمیسیون انتخابات تا هنوز دوبار طرح های پیشنهادی اش را به 
ریاست جمهوری ارایه کرده است؛ اما رییس جمهور پاسخ مثبتی نداده و گفته است که 

»فعال منتظر باشید«.
به گفته وی، تا هنوز مصارف انتخابات های گذشته توسط منابع خارجی تامین شده و 

حکومت نتوانسته تمویل انتخابات را خود تامین کند.
رییس کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرد: » کشورهای تمویل کننده در جریان هفته های 
گذشته، از قطع کمک های شان خبر داده است و این مساله برگزاری انتخابات را با چالش 
جدی مواجه کرده و این ما ناچار هستیم حدود 850 کارمند مسلکی خود را که صدها 
هزار دالر برای ارتقای ظرفیت آنان مصرف کرده ایم از دست بدهیم و در این صورت 

انتخابات شفاف هم برگزار نمی شود«. 
به بیان وی، پیش از این، تمویل کننده های خارجی گفته اند که پول های در نظر گرفته 
شان برای انتخابات پارلمانی در تفتیش »بیهوده« انتخابات ریاست جمهوری مصرف شده 

است.
آقای نورستانی توضیح داد که کمیسیون انتخابات هم اکنون نیز برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی از لحاظ تخنیکی آمادگی دارد و در صورتی که مصارف آن تامین گردد تا 6 ماه 

آینده یا قبل از زمستان انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد.
او بیان داشت: » اگر انتخابات پارلمانی برگزار نشود و این که مشروعیت آینده اعضای 

پارلمان چه خواهد شد؛ ما جوابگو نیستیم و باید حکومت به آن پاسخ دهد«.
تا  انتخابات  قانون  اساس  بر   « گفت:  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر  حال،  همین  در 
نماینده  گان جدید معرفی نشده، اعضای فعلی مجلس به کارشان ادامه می   دهند و مجلس 

از لحاظ قانونی نیز مشروعیت دارد«.
یکی از مواد توافقنامه سیاسی که بر اساس آن حکومت وحدت ملی تشکیل شد، ایجاد 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی است تا این کمیسیون در نظام انتخاباتی اصالحات همه 
جانبه وارد کند؛ اما این کمیسیون نیز با گذشته حدود 7 ماه از دوره کار حکومت به کارش 

آغاز نکرده است.
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پـالن طالـبان ناکـام...
به این باورند که فشارهای نظامی بر طالبان و تعهداتی که برای 
آغاز پروسه صلح داده شده است، طالبان را زیر فشار قرار داده 
و این گروه با افزایش حمالت می خواهند حضور خود را ثابت 
کنند و در صورت آغاز مذاکرات صلح، امتیازهای بیشتری بگیرند.
طالبان  که  گفت  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون  وزیری  دولت 
تا  دادند  خرج  به  اخیر  روزهای  در  را  شان  توان«  »آخرین 
باشند ولی به اهدافی که تعیین کرده بودند،  دست آوردی داشته 

نرسیدند.
جنگ بین طالبان و داعش

دو  در  اخیرا  داعش  و  طالبان  دفاع،  وزارت  معلومات  براساس 
ولسوالی ننگرهار علیه همدیگر سنگر گرفتند و در نتیجه جنگ 

بین این دو گروه، ده ها تن کشته شده است.
هرچند داعش در افغانستان بستر اجتماعی ندارد و شمار محدودی 
از جنگ جویان خارجی و داخلی زیر پرچم این گروه تروریستی 
می جنگند ولی وزارت دفاع می گوید از یک سو جنگ بین این دو 
گروه وجود دارد و از سوی دیگر وزارت دفاع با حمالتی که بر 
هردو طرف انجام داده، تلفات سنگینی را بر آن ها وارد کرده است.
وجود  افغانستان  در  خارجی  جنگجویان  از  دقیقی  آمار  هنوز 
ندارد اما نورالحق علومی وزیر داخله اخیرا گفت که شمار این 

جنگجویان از 3000 نفر تجاوز نمی کند.
آقای امان گفت: »طوری نیست که بین طالب و داعش جنگ باشد 
و ما بی تفاوت باشیم. کسی که باعث تهدید و فشار همگانی بر 
مردم افغانستان باشد، ما برای آزادی مردم عملیات های خود را 

به پیش می بریم.«

انکار حق مردم بیش از اين...
انتظار امتیاز پست دیگری را احتماالً در یکی از سفارتخانه ها 

دارد.
»تفرقه  قومِی  سیاست  از  تا  است  حکومت  رهبری  بر  اما 
بیانداز و حکومت کن« در راستای استراتیژی دیرینۀ پاکستان 
و  بردارد  دست  جهـانی  کالن  سیاست هـای  چتر  زیر  و 
اندیشۀ افغانستان نماید؛ سیاست هـای قومی و بهـتر بگوییم 
این  با  ندارد.  گنجایشی  و  جای  این  از  بیش  قوم،  نام  به 
کشور  و  مملکت  هم  می بیند،  لطمه  قوم  هم  سیاست هـا، 
تهدیدات  به  می سازد؛  محروم  جهانی  فرصت های  از  را 
میگیرد  اوج  داخلی  نزاع هـای  مي دهـد،  میدان  خارجی هـا 
و افغانستان بار دیگر به دور باطل ناکامی هـای تاریخی اش 

منتهـی مي گردد.
که  گذشت  شاهـان  دوره هـای  که  باشیم  داشته  خاطر  به 
مي شد،  سیاسی  نخبه گان  به  محدود  فقط  اعتراض  حق 
آن  از  مجبور  و  معذور  مردم  و  داشتند  الزم  آگاهی  چون 
پیروی می کردند. در واقع این رهبران سیاسی جلودار مردم 
بودند. امروزه با تغیرات عمیقی که طی چند دهـۀ اخیر در 
جامعه به وجود آمده است و آگاهی و اطالعات عام شده 
است، این مردم اند که بیش از این کوتاه نمی آیند و جلودار 

رهبران شان مي گردند.
پس، هرگونه تالش درجهت اغفال، دور زدن و خاک پاشی 
رهبران  بر  و  نمی دهد  این جواب  از  بیش  مردم،  به چشم 
سیاسی است تا با این برنامه های ویرانگرانه برای هـمیش 
رهـنمون  انسانی  سیاست  به یک  را  و کشور  نمایند  وداع 

شوند.
مردم بیش از این قشر مکلف دیروز نیستند بلکه حق دار 
نبود  باوجود  ازاین  بیش  انکار حق مردم  آگاه می باشند.  و 

حساسیت رهبران شان، نه ممکن است نه مقدور.
برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

ريیس کمیسیون انتخابات »بیاب« شد

تفاهم نامۀ گرگ و میش
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بارسلونا  که  کرد  تاکید  مادرید  اتلتیکو  سرمربی 
در  قهرمانی  عنوان  کسب  برای  تیم  ترین  شایسته 

فصل جاری رقابت های لیگا بود.
رئال مادرید امیدوار بود که اتلتیکو مادرید بتواند در 
ویسنته کالدرون بارسلونا را شکست دهد تا این تیم 
کورسوی امیدی برای کسب عنوان قهرمانی داشته 
مسی  لیونل  که  گلی  تک  با  آبی-اناریها  اما  باشد 
در  را  امتیاز حساس  توانستند سه  رساندند  ثمر  به 
ویسنته کالدرون به دست آورند تا یک هفته مانده 

به پایان لیگا جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
دیگو سیمئونه ، سرمربی اتلتیکو مادرید اعتراف کرد 
عنوان  کسب  برای  تیم  ترین  شایسته  بارسلونا  که 
نشست  در  او  بود.  لیگا  های  رقابت  در  قهرمانی 
خبری بعد از بازی گفت: قبل از هر چیز می خواهم 
این قهرمانی را به بازیکنان بارسلونا تبریک بگویم. 
این تیم شایسته قهرمانی در رقابت های این فصل 
بود. بارسلونا از دسامبر تا االن بهترین بازی ها را به 
نمایش گذاشته است و هیچ تیم دیگری شایسته تر 

از این تیم برای کسب عنوان قهرمانی نیست.
او ادامه داد: انریکه مربی بسیار خوش شانسی است، 
چرا که بازیکنان بزرگی در اختیار دارد که می توانند 

در هر دیداری سرنوشت ساز ظاهر شوند. بارسلونا 
می تواند در هر سه جام شانس قهرمانی داشته باشد. 
این تیم فصل رویایی را پشت سرمی گذارد و در 

بهترین دوران خود است.
شرایط  همه  که  وقتی  گفت:  بازی  درباره  سیمئونه 
سخت شده بود مسی بار دیگر نبوغ خود را نشان 
داد و توانست روی یک اشتباه دروازه ما را باز کند و 
شادی را به هواداران تیمش هدیه کند. فرصت های 
زیادی در این دیدار نداشتیم. نتوانستیم که دروازه 
بارسلونا را زیاد تهدید کنیم و به همین خاطر هم 

می توانم بگویم که شایسته پیروزی نبودیم.
اتلتیکو مادرید اگر در دیدار پایانی خود بتواند یک 
امتیاز را به دست آورد جایگاه خود را در رده سوم 

جدول رده بندی تضمین خواهد کرد.
انریکه در این باره گفت: هنوز همه چیز به خود ما 
بستگی دارد. از آغاز فصل هم گفتم که همه تالش 
ما قرار گرفتن در رده سوم جدول رده بندی است. 
باید  داریم.  سنگینی  رقابت  والنسیا  و  با سویا  االن 

بتوانیم گرانادا را از پیش رو برداریم.

سا  ل    هفتم        y شما  رة   y 1539  سه     شنبه             29ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    30رجب  ا لمرجب     y 1436   19  می        72015 www.mandegardaily.com

ورزش
لمپارد:

 فوتبال باعث شد با مرگ 
مادرم کنار بیايم

بنیتس به عنوان جانشین کارلو آنچلوتی روی  از رافائل 
نیمکت رئال مادرید صحبت به میان آمده است.

رئال مادرید این فصل در هر 3 جام ناکام بود و نتوانست به 
قهرمانی برسد تا فشار روی کارلو آنچلوتی زیاد شود.

را  مادرید  رئال  در  آنچلوتی  نامزدهای جانشینی  اسپانیایی  رسانه های 
دوم  فصل  در  او  می شود.  دیده  نیز  مورینیو  نام  بین  این  در  که  کردند  اعالم 

حضورش روی نیمکت آبی پوشان لندنی، این تیم را در این فصل به قهرمانی 
لیگ برتر رساند. با توجه به فصل بدون جام رئال مادرید با کارلو آنچلوتی گفته 
می شود مسئوالن این باشگاه اسپانیایی بدشان نمی آید آقای خاص را به برنابئو 

بازگردانند.
گیلم باالگو، کارشناس فوتبال اسپانیا در گفت و گو با شبکه تلویزیونی »اسکای 
اسپورت« گفت: در حال حاضر ایده این است که رئالی ها به دنبال مربی دیگری 
ناکامی در کسب عنوان  از  هستند و این موضوعی طبیعی در این باشگاه پس 
قهرمانی است. سران باشگاه رئال مادرید با یولن لوپتگی سرمربی پورتو، یورگن 
کلوپ سرمربی دورتموند، رافائل بنیتس سرمربی ناپولی و ژوزه مورینیو سرمربی 

چلسی مذاکراتی داشته اند.
او افزود: نمانیدگان باشگاه رئال مادرید با این چهار گزینه صحبت کرده اند که 
ببینند تا چه حد عالقمند به مربیگری کهکشانی ها هستند. حتی با مورینیو هم 
صحبتی داشته اند که البته پاسخ او به آنها منفی بوده است. از این چهار گزینه، 

رافائل بنیتس گزینه محتمل تری است که برخی از مسئوالن باشگاه موافقش 
هستند اما برخی دیگر مخالف به خدمت گرفتن وی هستند. برخی دیگر 

لوپتگی را مدنظر دارند ولی باز در این بین اختالفاتی وجود دارد.

 45 سرمربی  جدایی  شایعه  رد  با  بارسلونا  باشگاه  مدیر 
ساله این تیم، از ادامه حضور وی روی نیمکت کاتاالن ها 

در فصل آینده خبر داد.
لوئیس  برکناری  از  که  شایعاتی  بارتومئو  ماریا  خوسپ 

تکذیب  داشته  اند  حکایت  جاری  فصل  پایان  در  انریکه 
و تأکید کرد سرمربی پیشین سلتاویگو فصل آینده به کار 

خود در ورزشگاه نیوکمپ ادامه می دهد.
از سه  اولین قهرمانی  با فتح اللیگا،  انریکه یکشنبه شب 

گانه قهرمانی که در این فصل برای کسب آن شانس دارد، 
از شیوه  انتقاداتی که  از  بسیاری  پاسخ  آورد و  به دست 

مربیگری او شده است را داد.
لحنی  با  بارسلونا  باشگاه  مدیر  شد  سبب  موضوع  این 
سرمربی  به  کاتاالن ها  اعتماد  از  همیشه  از  قاطع تر 
نشریه  با  در گفت و گو  بارتومئو  بگوید.  آستوریایی خود 
مارکا اظهار داشت: او هنوز با بارسلونا قرارداد داد و فکر 
نمی کنم چیزی دیگری برای گفتن باقی بماند. ما در حال 
داریم،  حضور  آنها  در  که  تورنمنت هایی  روی  حاضر 
تمرکز کرده ایم. آینده لوئیس انریکه چیزی نیست که االن 

بخواهیم درباره اش صحبت کنیم.
بارتومئو افزود: این قهرمانی حاصل تالش تمامی اعضای 
دارند  آنها هر هفته  است.  تیم  مربی  و  بازیکنان  باشگاه، 
فصل  این  در  اللیگا  می دهند.  انجام  فوق العاده  کاری 
مهمترین هدف ما بود. حاال به دنبال هدف دوم که جام 
حذفی است، هستیم. سال آینده هم در پی اهداف دیگری 

خواهیم بود.
اسپانیا  فینال جام حذفی  در  )9 جوزا(  می   30 بارسلونا 
ششم  و  می رود  سویا  مصاف  به  نیوکمپ  ورزشگاه  در 
جون )16 جوزا( در برلین در فینال لیگ قهرمانان اروپا به 

مصاف یوونتوس می رود.

انجام  برتر  لیگ  در  دیگر  بازی  یک  فقط  که  لمپارد  فرانک 
خواهد داد و سپس راهی لیگ امریکا می شود در گفتگویی با 

دیلی میل از زندگی فوتبالی خود سخن گفت.
منچسترسیتی در  فعلی  لمپارد هافبک سابق چلسی و  فرانک 
پایان فصل به نیویورک خواهد پیوست تا فوتبالش را در ینگه 
میل  دیلی  با  گفت و گو  در  گلزن  هافبک  این  دهد.  ادامه  دنیا 
درباره شرایط خود گفت: فوتبال بخش بزرگی از زندگی مرا 
تشکیل می دهد و این چیزی است که به من کمک کرد تا با 
مرگ مادرم کنار بیایم. من با فوتبال می توانستم همه چیز را 
از ذهنم دور کنم. من یک فوتبالیست بودم و با آن می توانستم 
از  تنها یک هفته  کنم.  از خود دور  نمی خواهم  را که  چیزی 
رقابتهای  برگشت  دیدار  در  باید  که  بود  گذشته  مادرم  مرگ 
بازی  استمفوردبریج  در  لیورپول  با  اروپا  قهرمانان  لیگ 
می کردیم. شب قبل از بازی سرمربی تیم به اتاقم آمد و گفت 
التماس کردم  نمی خواهد مرا در ترکیب قرار دهد. من به او 
اجازه دهد بازی کنم. استیو کالرک، دستیار وی با این مربی 
وقت  در  من  و  کنم  بازی  که  کرد  متقاعدش  و  کرد  صحبت 

اضافه از روی ضربه پنالتی گل زدم.
طرز  و  زندگی  در  محوری  نقشی  مادرم  مرگ  داد:  ادامه  او 
تفکرم داشت. من همواره به موضوعات اصلی فکر کرده و در 
خصوص آنها نگرانی داشته ام. فوتبال می تواند نگرانی های مرا 
به همراه داشته  برای من کمی ترس  تغییر دهد. مرگ مادرم 
آنهایی  همه  زندگی  بر  و  افتاد  اتفاق  ناگهانی  خیلی  که  چرا 
است.  گذاشته  تاثیر  داده،  رخ  برایشان  اتفاقات  اینگونه  که 
من اکنون با مقداری ترس از اینکه خبر بدی بشنوم، زندگی 

می کنم. این یک چیز وحشتناک است.
لمپارد درباره جدایی خود به روزنامه »سان« گفت: من روزهای 
زیادی  قهرمانی  به  توانستم  و  داشتم  خیلی خوبی در چلسی 
برسم که آن ها را فراموش نمی کنم. دوست داشتم در این تیم 
بمانم اما شرایطی به وجود آمد که مجبور شدم چلسی را ترک 
کنم. به هیچ وجه نمی خواستم این اتفاق بیفتد. حتی مادرم هم 
که  گفت  من  به  عمرش  پایانی  روزهای  در  بود  زنده  وقتی 
چلسی را هیچ وقت ترک نکن و من این گفته او را فراموش 
نمی کنم. 13 سال در چلسی بودم که زمان کمی نیست. هیچ 
حسرتی هم بابت دوران حضورم در چلسی نداشته ام فقط یک 
حسرت دارم و آن این است که نشد خیلی خوب با هواداران 
این تیم خداحافظی کنم و آن طور که در شأن آنهاست با آن ها 

وداع کنم.
هافبک سابق چلسی ادامه داد: جدایی از این تیم و پیوستن آن 
به وقوع  نمی کردم  را  بود که فکرش  اتفاقی  به منچسترسیتی 
بپیوندد اما برای حفظ آمادگی ام خواستم تا در سیتی بازی کنم.

گزينه های جانشینی 
آنچلوتی در رئال مادريد

:بارتومئو

انريـکه از بارسلـونا نمـی رود

:سیمئونه

هیچ تیمی جز بارسا شایسته قهرمانی نبود
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توان نظامی و در اختیار داشتن ارتش های بزرگ همواره یک مزیت نظامی 
و حتی اقتصادی محسوب می شده است. برتری نظامی همواره در تمدن 
بشری یک هدف بوده است. تبدیل شدن به یکی از ارتش های قدرتمند 
جهان برای کشور شما احترام و تسلط بر کشورهای دیگر را به همراه 
می آورد و الزم به ذکر نیست که بسیاری از کشورها در این مسیر حرکت 
مزیت های  شما  کشور  برای  همچنین  قوی  ارتش  یک  داشتن  می کنند. 
اقتصادی به همراه دارد چراکه ارتش های قوی می توانند کنترل بیشتری 
بر روی مسیرهای تجاری داشته باشند. ارتش ها یک خدمت بسیار مهم 
و اساسی برای یک کشور به همراه دارند و آن ایجاد امنیت است، اما در 
شرایطی که کشورها برای تقویت نیروهای نظامی رقابت می کنند، این امر 

می تواند کارآمدی اقتصادی را از مسیر خود منحرف کند.
ارتش   10 معرفی  به  مقدمه  این  ذکر  با  اینسایدر  بیزینس  پایگاه خبری 

قدرتمند جهان از نظر تجهیزات و تعداد نیرو پرداخته است.
در صدر جدول بزرگترین ارتش ها از نظر نیرو و تجهیزات ایاالت متحده 
از  قاطع  به صورت  و  از 1945  را  برتری  این  آنها  و  دارد  قرار  آمریکا 
1991 در دست دارند. همانطور که در ادامه اشاره می شود، آمریکا بیش 
از 9 کشور دیگر این گزارش برای ارتش خود هزینه می کند. آمریکا به 
صورت ساالنه 577 میلیارد دالر برای ارتش خود هزینه می کند و هم اکنون 
1.4 میلیون سرباز فعال، 13 هزار و 900 هواپیمای نظامی و 8850 تانک 
آماده حرکت در اختیار دارد. ارتش آمریکا همچنین قدرتمندترین ناوگان 
نیروی دریایی جهان را با 20 ناو هواپیمابر در اختیار دارد. پس از آن 

فرانسه با داشتن چهار ناو هواپیمابر در رتبه دوم قرار دارد.
جایگاه دوم جدول به روسیه اختصاص دارد. روسیه حدود 60 میلیارد 
فعال  سرباز  هزار   766 می کند، حدود  هزینه  ارتشش  برای  ساالنه  دالر 
دارد و همچنین 3500 یگان هواپیمایی نظامی و 15 هزار و 398 تانک 
دارد. همانطور که می بینید روسیه بیشترین میزان تانک جهان را دارد و 
اخیراً نیز از تانک جنگی جدید آرماتا تی 14 رونمایی کرد. جدا از اینکه 
این  دارد،  آمریکا  از  را پس  بزرگ جهان  دریایی  نیروی  دومین  روسیه 
کشور بزرگترین تولیدکننده نفت جهان نیز است و به کشورهای دیگر 
لیست کنونی، نفت صادر می کند و این امر مزیت بیشتری به آن می دهد.
ارتش چین جایگاه سوم را دارد. بزرگترین مزیت ارتش چین داشتن 2.33 
میلیون سرباز فعال است و دومین کشور بزرگ در زمینه تخصیص بودجه 
نظامی است و این میزان به 145 میلیارد دالر می رسد. قدرت نظامی چین 
بزرگ  دریایی  نیروی  آنها سومین  که  می شود  آنجا حاصل  از  همچنین 
تانک، دومین دارنده بزرگ  با داشتن 9150  جهان را دارند و همچنین 
نظامی،  هواپیمایی  یگان   2860 داشتن  با  چین  هستند.  جهان  در  تانک 

سومین ناوگان بزرگ جهان را دارد.

رتبه چهارم لیست به هند تعلق دارد. هند با داشتن یک میلیون و 325 
بودجه  اما  دارد  اختیار  در  را  بزرگ  نظامی  نیروی  سومین  سرباز  هزار 
نظامی آن تنها 38 میلیارد دالر است. هند چهارمین ناوگان هواپیمایی و 
تانک جهان را در اختیار دارد. با این وجود، بزرگترین مشکل هند این 
است که حجم زیادی نفت وارد می کند و همین امر گسترش نفوذ آنها 

در منطقه را کاهش می دهد.
هزار  تنها 147  داشتن  اختیار  در  با  است؛  انگلیس  لیست  پنجم  شماره 
سرباز آماده خدمت جزو کوچکترین نیروهای این لیست 10 تایی است 
اما ناوگان دریایی بزرگ همواره یکی از دارایی های اصلی انگلیس بوده 
بودجه  دفاعی  هزینه های  برای  دالر  میلیارد   52 ساالنه  انگلیس  است. 

تخصیص می دهد و 936 یگان هواپیمایی نظامی و 407 تانک دارد.
در رتبه ششم فرانسه قراردارد که با داشتن 203 هزار سرباز آماده خدمت 
وارد رقابت می شود. فرانسه ساالنه حدودا 40 میلیارد دالر برای ارتش 
خود هزینه می کند و ششمین ناوگان دریایی و هفتمین یگان هواپیمایی 
را با 1264 فروند هواپیما در اختیار دارد اما تنها 423 تانک دارد. با این 
حال فرانسه بزرگترین صادر کننده سخت افزار نظامی در سراسر جهان 

است و همین امر به برتری نظامی آنها می افزاید.
جایگاه هفتم به کره جنوبی تعلق دارد. کره جنوبی پنجمین نیروی فعال 
جهانی با 624 هزار سرباز است اما تنها ساالنه 33 میلیارد دالر برای ارتش 
هزینه می کند. کره جنوبی نیروی دریایی کوچکتری دارد و به این لحاظ 
در جایگاه نهم قرار می گیرد اما 1412 فروند هواپیما و 2381 تانک دارد 

که میزان چشمگیری است.
ارتش  نهمین  آلمان  دارد.  قرار  رتبه هشتم جهان  در  آلمان  آنها  از  پس 
میلیارد  اختیار دارد و ساالنه 40  با 179 هزار سرباز در  فعال جهان را 
دالر برای ارتش هزینه می کند. آلمان ناوگان دریایی چشمگیری دارد اما 
تعداد هواپیماهای آن 663 فروند و 408 تانک است که چندان بزرگ و 

چشمگیر نیست.
جاپان با در اختیار داشتن مقام نهم، 247 هزار نیروی فعال دارد و ساالنه 
42 میلیارد دالر برای ارتشش هزینه می کند و چهارمین ناوگان دریایی 
قدرتمند،  دریایی  ظرفیت های  بر  تاکید  بر  دارد. عالوه  را  بزرگ جهان 

جاپان 1613 یگان هواپیما و 678 تانک آماده اعزام دارد.
رتبه دهم و آخرین جایگاه به ترکیه تعلق دارد. ترکیه 411 هزار سرباز 
فعال دارد و هزینه نظامی ساالنه آن 18 میلیارد دالر است. ترکیه دهمین 
نیروی دریایی بزرگ جهان را دارد و 1020 یگان هواپیمایی دارد. با این 

وجود ترکیه پنجمین موجودی بزرگ تانک جهان را دارد.

ترکیه: 10  ارتـش بـزرگ جـهان
 اجرای حکم مرسی، 

خاورمیانه را به آشوب می کشد
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت که چنانچه 
حکم اعدام محمد مرسی اجرا شود، خاورمیانه به آشوب و هرج 

و مرج کشیده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه در کنفرانس خبری خود در انقره گفت: در پی 
صدور حکم علیه مرسی، ترکیه با کمیسیون حقوق بشر سازمان 

ملل همکاری خواهد کرد تا تمامی اقدامات الزم انجام شود.
با  شنبه  روز  نیز  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  رجب طیب 
محکوم کردن حکم صادره علیه محمد مرسی، رییس  جمهوری 
سابق مصر آن را بازگشت به »مصر باستان« توصیف کرد. وی 
در جمع حامیانش در استانبول گفت: رییس جمهوری منتخب و 
محبوب مصر که با 52 درصد رای انتخاب شده بود، متاسفانه 
مصر  به  بازگشت  حال  در  مصر  است.  شده  محکوم  مرگ  به 

باستان است.
اردوغان در ادامه سخنانش گفت: متاسفانه غرب همچنان چشم 
خود را به روی کودتای سیسی بسته است. در حالی که غرب 
حال  کرده اند،  لغو  خودشان  کشورهای  در  را  اعدام  مجازات 

همانند یک تماشاگر چشم  به مصر دوخته  است.
دولت مرسی در سال 2013 به دست عبدالفتاح سیسی که در آن 
زمان رییس ارتش بود، سرنگون شد و خودش در انتخابات سال 

بعد سمت ریاست جمهوری را به دست گرفت.
اعالم  را ممنوع  اعدام  اروپا مجازات  اتحادیه  نیز همانند  ترکیه 
کرده است. دولت تحت هدایت اردوغان از حامیان اصلی محمد 

مرسی پس از پیروزی در انتخابات 2012 بود.
مرسی در آن سال با کسب 52 درصدی رای به پیروزی دست 
واکنش  ترکیه  مرسی،  دولت  شدن  سرنگون  از  پس  بود.  یافته 
تندی علیه اقدام سیسی نشان داد و روابط دو طرف به شدت 
تیره شد. اردوغان از آن زمان همواره در 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.
در  را  مرسی  محمد  اعدام  حکم  شنبه  روز  مصر  در  دادگاهی 
کرد.  صادر   2011 سال  در  زندان  از  فرار  پرونده  خصوص 
گروه  اعضای  از  تن   105 و  مرسی  اولیه  حکم  قرائت  جلسه 
اخوان المسلمین این کشور درخصوص دو پرونده »جاسوسی« و 
»فرار از زندان وادی نطرون« برگزار شده بود و پرونده متهمان 

برای اعالم رای شرعی به مفتی مصر ارجاع داده  شد.
حکم اعدام هم چنین علیه یوسف قرضاوی، روحانی مقیم قطر 
که هم اکنون در قطر به سر می برد، به صورت غیابی صادر شد. 
فرار  و  مذکور  زندان  به  حمله  در  سازماندهی  اتهام  به  مرسی 
چند هزار تن از زندانیان در سال 2011 به مرگ محکوم شده 
زندان  به  هم  دیگر  تن   105 دادگاه  این  حکم  براساس  است. 
به  متهم  همچنین  مصر  سابق  رییس جمهوری  شده اند.  محکوم 
افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم در این باره به تعویق 

افتاده است.
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