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سـرنـوشت 
افغانستانی هـا

 در آلـــمان

با  همزمان  کردند:  اعالم  کابل  و  بروکسل  مقامات 
افزایش نگرانی ها نسبت به توانایی نیروهای محلی در 
مبارزه با اقدامات شورشی رو به رشد طالبان، شرکای 
ناتو در حال بررسی راه های تقویت ماموریت آموزشی 

و کمک خود در افغانستان هستند.
در  طالبان  موفقیت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
جاری  سال  سپتمبر  اواخر  در  کندز  شهر  تصرف 
روز،  چند  برای  آن  داشتن  کنترل  تحت  و  میالدی 
دالر  میلیاردها  که  را  افغانستان  بین المللی  شرکای 
کنند  ایجاد  امنیتی  نیروی  تا یک  کرده  سرمایه گذاری 
که قادر است روی پای خود بایستد، شوکه و هراسان 

کرد.
ارشد  جنرال  دومین  دومروس،  لوتر  هانس-  جنرال 
آلمان در ائتالف ناتو گفت: وضعیت بسیار تامل برانگیز 

باثبات  امید داشتیم،  ما  این وضعیت آن طورکه  است. 
نیست.

کنترل  افزود:  اسپانیا  در  ناتو  مانور  حاشیه  در  وی 
ضعیف دولت بر بسیاری...                 ادامه صفحه 6
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به راستي، اميد است كه دل بي آراِم انسان را به آرامگاه 
آسايش هدايت مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزارت ارشاد، حج و اوقاف:

در چهارده سال گذشته بیشتر 
از صد عالم دینـی ترور شده اند

مسووالن ادارۀ مبارزه با حوادث کشور می گویند که 
جنگ  دوران  از  باقی مانده  انفجاری  مواد  و  ماین ها 
ادامۀ جنگ ها،  اما  اند؛  تمام شدن  در حال  افغانستان 

کار آنان را با چالش مواجه کرده است.
محمدشفیق یوسفی، رییس انسجام و پاک سازی ماین 
جنگی،  هر  از  که  می گوید  حوادث  با  مبارزه  ادارۀ 
مقداری ماین  و مواد انفجاری باقی می مانند که انفجار 
آن قربانیان زیادی از میان غیرنظامیان کشور می گیرد.
 کابل روز دوشنبه میزبان نشست...      ادامه صفحه 6

سربریدن هفت تن از گروگان ها به شمول سه زن توسط تروریستان 
در والیت زابل با واکنش های حکومت و پارلمان مواجه شده است. 
افغانستان«  نشانه ضعف »دشمنان  را  این عمل  رییس جمهور غنی 

خوانده است.
مجلس نماینده گان روز دوشنبه از مردم افغانستان خواست تا وحدت 
و اتفاق خود را حفظ کنند زیرا دشمنان این کشور در پی نفاق قومی 
هستند. هفت تن از گروگان هایی که سر بریده شده اند هزاره هایی 
هستند که قباًل در والیت زابل ربوده شده بودند. اجساد آن ها روز 
یک شنبه به شفاخانه ولسوالی شاه جوی والیت زابل انتقال داده شد.
جلسه فوق العاده امنیتی...                              ادامه صفحه 6

رویداد  حقیقت یاب  کمیتۀ  بررسی های  نتیجۀ  اعالم 
کندز، ظاهراً به دلیل بیماری پدر یک عضو این کمیته 

به تعویق افتیده است. 
به  کندز  رویداد  حقیقت یاب  کمیسیون  عضو  یک 

کوتاهی  گزارش  اعالم  تاخیر  دلیل  که  گفت  ماندگار 
حکومت نه، بل بیماری پدر فاروق وردک است.

ابدال اهلل محمدی، عضو کمیسیون حقیقت یاب با بیان 
سقوط  دالیل  از  کمیسیون  این  می گوید:  مطلب  این 
یک  والیت،  این  در  گرفته  صورت  جنایات  و  کندز 
گزارش 20 صفحه یی آماده کرده و آن را به حکومت 
ارایه کردند؛ اما به دلیل حضور نداشتن فاروق وردک 
مردم شریک  با  را  آن  نتوانستند  کمیسیون،  این  عضو 

کنند.
اما نماینده گان کندز با انتفاد از تأخیر در اعالم گزارش 
این کمیسیون می گویند: ما نه با این کمیسیون ارتباطی 
را  کمیسیون  این  داریم؛  اعتماد  آن  به  نه  و  داریم 

حکومت تعیین کرده است.

درهمین حال، فضل کریم ایماق یک عضو کمیسیون 
این  نامعلوم،  دالیل  به  کندز،  رویداد  حقیقت یاب 

کمیسیون را تحریم کرده است.
از متنفذان کندز است که از سوی  ایماق   فضل کریم 

رییس جمهوری شامل این کمیسیون شده بود.
 یکی از نزدیکان آقای ایماق به ماندگار گفته است که 
عوامل سقوط کندز کاماًل روشن است و اما کمیسیون 
عامالن سقوط  ردپای  ُگم کردن  دنبال  به  حقیقت یاب، 

شهر و بی خانمان سازی باشنده گان کندز بوده اند.
کمیسیون  عضو  محمدی  ابدال اهلل  حال  همین  در   
حقیقت یاب کندز می گوید: آنان از دالیل سقوط کندز 
و جنایات صورت گرفته توسط طالبان در این والیت 
یک گزارش...                              ادامه صفحه 6

ماین روبی 
در ادامـه جنـگ
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ACKU تازه که  بود  سال هایی  افغانستان  خوِب  سال های 
رژیِم طالبان سقوط کرده بود و نظام جدیِد سیاسی 
در اثر اجماِع گروه ها و شخصیت های مختلِف کشور 
در بِن آلمان شکل گرفت. در آن سال ها افغانستان 
از کمک های کم نظیِر جامعۀ جهانی برخوردار بود؛ 
به  نسبت  جهانی  کنفرانس  چند  در  که  کمک هایی 
چنین  سال ها  آن  در  بود.  گرفته  صورت  تعهد  آن 
به نظر می رسید که افغانستان به زودی از وضعیت 
بحران سیاسی و اقتصادی بیرون می شود و به یک 
کشور دارای ظرفیت ها و امکاناِت نسبتًا خوب ارتقا 
پسامنازعه  کشورهای  تاریخی  تجربۀ  زیرا  می یابد. 
واقعی  به شکل  بحران  مدیریِت  اگر  که  داده  نشان 
و عقالنی انجام شود، می تواند چرخش و دگرگونِی 
عظیمی را در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
فراهم سازد. افغانستان در آن سال ها به کمک جامعۀ 
جهانی از چنین امکانی برخوردار بود که بتواند به 
وضعیِت تازه یی دست پیدا کند. در آن سال ها فضای 
به وجود  را  امیدواری یی  نیز چنین  عمومِی جامعه 
با  متناسب  و  درست  راه  افغانستان  که  بود  آورده 
انتخاب کرده است.  را  شرایط و ظرفیت های خود 
اما پس از گذشت چند سال معلوم شد که بسیاری 
چرا؟  نبوده اند.  سراب  جز  چیزی  امیــدها  آن  از 
به  طالبان  رژیم  از  پس  که  افغانستان  دولت  چون 
وجود آمده بود، خود به مانعی کالن در راه تغییراِت 
اجتماعی و اقتصادی بدل شد و نتوانست از امکانات 
و ظرفیت های به وجود آمده به درستی استفاده کنـد. 
وقتی گزارش مشترک و تازۀ وزارت اقتصاد و بانک 
جهانی را در مورد وضعیت فقر در کشور بخوانیم، 
افغانستان  در  که  آن چه  از  روشنی  تصویر  دقیق 
اتفاق افتاده در برابِر ما قرار می گیرد. بر اساس این 
پژوهش جدید، 36 درصد مردم افغانستان زیر خط 
فقر زنده گی می کنند. در این گزارش گفته شده که 
فقر بیشتر در مناطق روستایی وجود دارد و از هر 
پنج فقیر، چهار نفِر آن در روستاها زنده گی می کنند. 
در همین حال، این گزارش نشان می دهد که نیمی از 
ساکنان مناطق شمال شرقی و مرکزی کشور در فقر 
به سر می برند. این گزارش بسیار تکان دهنده است و 
نشان می دهد که ضمن عدم مدیریِت درست منابع و 
توزیع کمک ها، به صورت عمدی نیز برخی مناطق 

در فقر نگاه داشته شده اند. 
است  افغانستان  در  فقر  دیگِر  چهرۀ  تبعیض  آری، 
آن  به  جهانی  بانک  و  اقتصاد  وزارت  گزارش  که 
می پردازد. هرچند در متن این گزارش هیچ اشاره یی 
به این تبعیض نرفته است، ولی همین که نشان داده 
می شود که برخی مناطق که هنوز در جنگ و ناامنی 
برخوردار  مادی  بیشتِر  امکانات  از  می برند،  به سر 
بوده اند و مناطقی که نسبتًا در طول سال های گذشته 

و  اقتصادی  کمک های  از  می شدند،  خوانده  امن 
توسعه یی کمتری بهره برده اند، بر این نظر ـ وجود 
صحه  ـ  سیاست  مداران  عمِل  و  ذهن  در  تبعیض 

می گذارد.   
مبتنی  را دولتی  با آن که خود  افغانستان  بله، دولت 
که  می کرد  معرفی  مردم ساالرانه  ارزش های  بر 
هیچ گونه تبعیضی در قبال شهروندان قایل نمی شود، 
و  سلطه  قواعد  از  همواره  قدرت  مناسبات  در  اما 
زور استفاده  برده است. همین مسأله سبب شد که 
شکافی بزرگ میان دولت و مردم ایجاد شود و عماًل 
بخشی از شهرونداِن کشور خود را شهرونداِن درجه 

دوم احساس کنند. 
دولت افغانستان سیاسِت تبعیض را چنان مدیریت 
را  سرنخ ها  نمی شد  حتا  که  می داد  انجام  شده 
به آسانی فراچنگ آورد. این نوع سیاست شوربختانه 
هنوز  کشور  در  قدرت  مناسبات  از  سطوحی  در 
این  در  تبعیض  و  فقر  هنوز  جاری ست.  و  ساری 
برای  همچنان  عده یی  و  می گیرد  قربانی  کشور 
رسیدن به اهداف گروهِی خود این سیاست را دنبال 
می کنند. شاید برای چنین سیاست مدارانی، سیاست 
تبعیض نوعی خدمت برای قوم و تبارِ خود به شمار 
رود و از آن چندان احساس عداب وجدان نکنند؛ 
ولی وقتی پای ارزش های انسانی مطرح است، این 
افراد چه گونه می توانند شب ها به آرامی سر به بالین 

بگذارند؟ 

نخست  شک  بدون  می میرد،  فقر  از  که  کودکی 
وزارت  تازۀ  گزارش  است.  شده  تبعیض  گرفتار 
فقر  ابعاد  این که  بر  افزون  جهانی  بانک  و  اقتصاد 
نیز  را  پیشنهادهایی  می کند،  مشخص  را  کشور  در 
تقویت  از جمله:  و  ارایه می دهد  آن  بر  غلبه  برای 
کشاورزی، توسعۀ انسانی و مدیریت آسیب  پذیری 
مردمِ فقیر است. اما این گزارش می تواند سوال هایی 
را نیز برانگیزد و از جمله این که برنامۀ همبسته گی 
ملی که عمدتًا به توسعۀ روستایی اختصاص داشت 
و دارد، چرا با وجود مصرِف میلیون ها دالر نتوانست 
معضل فقر در روستاها را کاهش دهد؟ چه قدر این 
برنامه توام با تبعیض و تفاوت اجرا شده و پول های 
روستاهای  چهرۀ  توانسته  چه قدر  شده،  مصرف 
پیشین  تیـوری پردازاِن دولت  تغییر دهد؟  را  کشور 
که عده یی از آن ها همچنان در قدرت به سر می برند، 
چه گونه می توانند خود را از بارِ این همه جفا که بر 

این کشور رفته است، برائت دهند؟  
فقر  مهار  به هدف  کمک ها  توزیع  اگر  بدون شک 
آمار  چنین  با  امروز  می شد،  انجام  تبعیض  بدون 
تکان دهنده و وحشتناکی روبه رو نبودیم. نسبت به 
چنین وضعیتی، باید مسووالنه اندیشید و تغییر را به 
عنوان راهکار اصلی پیشنهاد کرد؛ چون در غیر آن، 

ما همچنان در دورِ باطل خواهیم چرخید.  
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احمد عمران

تبعیض دلیل فقر
 در چهارده سال اخیر

 

تاریخ 7 سنبلۀ سال روان بود که کمیسیون ویژۀ اصالحات 
ریاست جمهوری  به  را  پیشنهادی  بستۀ  یک  انتخاباتی، 
پیش کش کرد. از آن زمان تا اکنون که بیشتر از سه ماه 
می گذرد، هیچ خبری از آن پرونده نیست و مسووالن این 

کمیسیون در یک بالتکلیفی محض به سر می برند. 
تشکیل کمیتۀ گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 
هم شامل همین طرح بود که تا کنون عملی نشده است 
و دیروز یک بار دیگر ریاست اجرایی گفته است که باید 
بازهم  ظاهراً  کند.  آغاز  را  کارش  و  تشکیل  کمیته  این 
مشکل در ریاست جمهوری است تا جای دیگر. واضح 
نخواهد اصالحاِت  ریاست جمهوری  ارگ  اگر  که  است 
الزم در نهادهای انتخاباتی و روند انتخاباِت کشور وارد 
برنامه  این  فراراهِ  را  زیادی  مشکالِت  می تواند  شود، 
بگذارد و پروسه را به بهانه های مختلف به تعویق اندازد. 
نگرانی اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی نیز همین 

است.
مسلمًا اگر اصالحاِت پیشنهاد شده در نهادهای انتخاباتی 
و نظام انتخاباتی عملی شود، احزاب فرصت بیشتری برای 
نهایت،  این مسأله در  به قدرت می یابند و  یافتن  دست 
تعارضات قومی را کاهش داده، سیاست را از مدارِ قومیت 
ارتقا  بیرون می کند و جامعۀ قومی را به جامعۀ سیاسی 
می دهد و افکار فردی و گرایش های پراکندۀ سیاسی و بر 
مبنای هویت ها و تعلقات اتنیکی، زبانی، نژادی، مذهبی 
احزاب  قالب  در  منظم  تفکر  به  را  جایش  نیز  غیره  و 
احزاب  که  زمانی  تا  نمونه  عنوان  به  می دهد.  سیاسی 
مجراهای  از  سیاست  و  نشوند  سیاست  و  قدرت  وارد 
اصلی اش اعمال نگردد، وجود افراد مستقل و غیرسیاسی 
نهاد  به جای یک  را  این مجلس  افغانستان،  پارلمان  در 
قانون گذار به نهادی قانون گریز تبدیل می کند و نماینده 
از سکوی پارلمان و مصونیتی که کسب کرده، می تواند 
مرتکب فساد شود و به هیچ مرجعی هم پاسخ گو نباشد. 
ولی در صورتی که نماینده گان بر بنیاد احزاب کرسی ها 
را به دست آورند، به احزاِب خود از عملکردشان پاسخ گو 
فعالیِت  مرام نامۀ حزبی شان  نیز طبق  می باشند و احزاب 

نماینده گان را نظارت و بررسی می کنند. 
ابتدایی ترین و حداقل ترین سودی که داشتن یک مجلس 
از  است.  فساد  کاهش  دارد،  احزاب  اشتراِک  به  تقنینی 
نشوند  سیاست  وارد  احزاب  که  زمانی  تا  دیگر،  طرف 
با  به کار گرفته نشود،  اکادمیِک آن  به شکِل  و سیاست 
روش هایی که اکنون در سیاست ورزی و حکومت دارِی 
ما پیش گرفته شده است، نمی توانیم یک جامعۀ متحول 

و سیاسی داشته باشیم.
یکی  خود  کرزی  آقای  گذشته  سال  چهارده  در  اگرچه 
هم  حاال  و  بود  قدرت  در  احزاب  اصلِی  مخالفان  از 
که  در صورتی  اما  می برد،  پیش  را  اکت  این  غنی  آقای 
دولت مردان اهمیِت احزاب را که اصل تمثیِل دموکراسی 
در کشور است درک نکنند و یا آن را برنتابند، نمی توانیم 

سیاسِت وحشی در کشور را اهلی سازیم. 
همچنان گزینش افراد جدید به جای افراد آلوده و فاسد 
در نهادهای انتخاباتی از طریق کمیتۀ پیشنهادی گزینش، 
در صورتی که درست صورت گیرد، می تواند اعتماد از 
دست رفته را بار دیگر باز گرداند و مردم را به انتخابات 
امیدوار سازد. اما این هم واضح است که اصالح نهادهای 
به  دادن  موقعیت  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  انتخاباتی 
در  را  خیرشان  که  نیست  آنانی  نفع  به  هرگز  احزاب، 
گد و ود بودِن وضعیت می بینند و فقط به تقلب چشم 

دوخته اند.  
اصالحات  نشدِن  عملی  برای  منطقی  هیچ  بنابراین 
امیدواریم  و  ندارد  وجود  انتخاباتی  نظام  و  نهادها  در 
نظام  اصالح  پروسۀ  این  از  بیش  ریاست جمهوری  که 
جرأت  باید  غنی  آقای  نیـندازد.  تعویق  به  را  انتخاباتی 
کند و اصالحات انتخاباتی را به انتخاباِت گذشته پیوند 
نزند و برای آیندۀ کشور، یک گام عملی و بنیادی بردارد.

اصالحات انتخاباتی را بیش 
از این به تعویق نیـندازید
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مؤمن خان بیلتون لوگری، یکی از محلی  خوانان معروف افغانستان، 
روز دوشنبه ۱۸ عقرب درگذشت.

اثر بیماری  که از چندی  بیلتون می گویند که او در  خانوادۀ آقای 

پیش دچارش شده بود، در بیمارستانی در کابل درگذشت.
بیلتون ۹۵ سال پیش در منطقه خورد کابل معروف به چکری، واقع 

جنوب شهر کابل به دنیا آمد و همانجا بزرگ شد.
را  او  خواهرش  و  داد  دست  از  را  خود  مادر  و  پدر  کودکی  در 

بزرگ کرد.
او که به "استاد بیلتون" معروف بود، ابتدا نی می نواخت و همچنین 
آوازخوانی  به  بعدا  بود.  نیز  تنبور  و  رباب  توانای  نوازندگان  از 

روی آورد.
فارسی و پشتو  زبان های  به  افغانستان  بیلتون، محلی خوان معروف 

سرودهای فراوانی به میراث گذاشت. 
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سـرنـوشت افغانستانی هـا
 در آلـــمان 

 حکومت آلمان تصمیم گرفته که آوارگان 
سوریایی را به عنوان پناهنده قبول کند، اما 
به  پس  را  افغانستانی ها  از  بیشتری  شمار 
حقوق  مدافع  سازمان  بفرستد.  کشورشان 
به  متهم  را  آلمان  )پروازول(  پناهندگان 

محدودیت حقوق پناهندگان می کند.
آلمان  به  که  افغانستانی  آوارگان  شمار 
می آیند، در حال افزایش است. فقط درماه 
اکتوبر بیش از 3۱ هزار آواره افغانستانی به 
آلمان رسیده اند و شمار کل آن ها در این 

سال به 67 هزار تن می رسد.
دومین  سوریایی  پناهجویان  از  پس  آن ها 
هستند.  آلمان  در  آوارگان  بزرگ  گروه 
سرازیری  دارد  قصد  آلمان  حکومت  اما 

افغانستانی ها را محدود نماید.
برای  فدرال  آلمان  اداره  کارمندان  معموالً 
پناهجو  مهاجرت در مورد هر  آوارگان و 
جداگانه تصمیم می گیرند و پیش از قبولی 
یا رد درخواست او بررسی می کنند که آیا 
تعقیب  تحت  کشورش  در  واقعًا  متقاضی 

است یا نه.
شناخت  گیرنده گان  تصمیم  اگر  اما 
و  قومی  سیاسی،  منازعات  از  صحیحی 
افغانستان نداشته باشند، اغلب  مذهبی در 
و  پناهنده گی  برای  اطالعات  مرکز  از 
مهاجرت کمک می  گیرند که در یک شبکه 
المللی،  بین  نهادهای  از  متشکل  جهانی 
و  او(  جی  )ان  غیردولتی  های  سازمان 
به  کشورها  از  بسیاری  در  محلی  شرکای 

فعالیت مشغول است.

تفاوت های منطقه یی
بََرکی، دانشمند علوم سیاسی که در  متین 
دانشگاه ماربورگ آلمان تدریس می کند، 
اغلب در پروسه تصمیم گیری به مسئوالن 
پناهجویان  درباره  او  می کند.  کمک 
افغانستانی می گوید: »اگر آن ها از مناطقی 
توسط  کامل  یا  قسمی  طور  به  که  بیایند 
خوبی  شانس  می شوند،  کنترول  طالبان 

برای ماندن در این جا را دارند«.
پشتون،  قوم  به  متعلق  مردم  از  بسیاری 
نمی توانند  دیگر  اقوام  و  هزاره  تاجیک، 
مسئوالن آلمانی را قناعت دهند که در هیچ 

جای افغانستان امنیت ندارند.
برکی که اغلب برای پناهجویان ترجمانی 
گیرنده گان  »تصمیم  گوید:  می  می کند، 
افغانستان  غرب  در  شما  اگر  می گویند، 
کابل  به  می توانید  هستید،  تعقیب  تحت 

بروید«.
بر  المللی  بین  های  سازمان  این وجود  با 
در  امنیتی  وضعیت  که  دارند  اصرار  این 
از  این خاطر  به  و  است  وخیم  افغانستان 
زمانی که طالبان و گروه های افراطی دیگر 
در بسیاری از مناطق این کشور بمبگذاری 
می کنند، پیدا کردن راه حل به این سادگی 

نیست.
یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد 
در کابل از ۱600 مورد مرگ افراد ملکی 
داده  نیمه نخست سال 20۱۵ گزارش  در 
است. در ماه سپتمبر، طالبان شهر کندز را 
تصرف کردند. در حالی که این شهر پیش 

از این امن محسوب می شد.

ماندن در آلمان
درصد   ۵0 از  کمتر  کمی  حال،  هر  به 
پناهجویان افغانستانی جواب مثبت گرفته 
اند. اما بسیاری از افغانستانی ها در آلمان 
برخی  که  حالی  در  شوند،  می  »تحمل« 
دیگر که جواب رد گرفته اند، برای کسب 
اجازه اقامت در آلمان به محکمه شکایت 

می کنند.
داده  نشان  آلمان  در  محکمه  تصمیمات 
تواند  می  پناهجو  هر  دوسیه  که  است 

چقدر متفاوت باشد.
ایالت  در  عالی  محکمه  حکم  براساس 
افغانستانیستان  در  که  زنانی  نیدرزاکِسن، 
به سبک غربی زندگی می کردند، ممکن 
است در صورت عودت به کشورشان در 
موازین  و  گیرند  قرار  خشونت  معرض 
حقوق بشر در مورد آن ها زیرپای گذاشته 

شود.
پناهجوی  یک  دیگر  مورد  یک  در 
دین  به  گرویدن  دلیل  به  افغانستانی 
چون  گرفت.  اقامت  اجازه  مسیحیت 
ممکن بود که او به خاطر تغییر مذهب در 

وطن اش مورد مجازات شدید قرار گیرد.

اجازه اقامت موقت
برکی می گوید که بسیاری از افغانستانی ها 
اجازه  پناهندگی  گرفتن  بدون  آلمان  در 
از  گروه  این  او،  گفته  به  دارند.  اقامت 
افغانستانی ها درخواست پناهندگی شان را 
اقامت  پس می گیرند و در قبال آن اجازه 
برکی،  گفته  به  می کنند.  دریافت  دوساله 
کار  دوسال  عرض  در  بتوانند  آن ها  اگر 
کمک های  از  و  کنند  پیدا  خودشان  برای 
اداره تامین اجتماعی استفاده نکنند، اجازه 

اقامت دایمی دریافت می کنند«.
تا به حال، فقط شمار اندکی از افغانستانی ها 
اخراج  روند  چون  اند،  شده  داده  عودت 
به زمان و هزینه زیاد  پروسه یی است که 
نیاز دارد. برکی شخصا از ده مورد اخراج 
می  او  دارد.  اطالع  افغانستانی  شهروندان 
گوید: »فقط آن هایی را که اعمال خالف 
اند«.  کرده  اخراج  اند،  داده  انجام  قانون 
آلمان  زیرا  است،  جریان  در  تغییراتی  اما 
درباره  موافقتنامه  یک  تصویب  درباره 
بازپس گیری پناهجویان با افغانستانیستان 

در حال مذاکره است.
باید  پناهندگی  پروسه های  این  بر  افزون 
به  برسد.  اتمام  به  هفته  آینده طی سه  در 
که  پناهجویانی  احتمالی  های  شکایت 
همین  طی  باید  نیز  اند  گرفته  رد  جواب 

مهلت سه هفته یی رسیدگی شود.
سازمان مدافع حقوق پناهندگان »پروازول« 
تصمیم  این  خاطر  به  آلمان  حکومت  از 
این  اطالعات  طبق  کرد.  انتقاد  گیری 
پروسه  که  دارد  نظر  در  آلمان  سازمان، 
به  را  آلمان  مهاجرت  اداره  گیری  تصمیم 

طور اساسی بازبینی کند.
گونتر بورکهارت، مدیر پروآزول در مورد 
سرنوشت پناهجویان افغانستانی می گوید: 
و  یافت  خواهد  کاهش  قبولی  »میزان 
ها  آن  تا  ها سلب خواهد شد  آن  حقوق 
حاضر به ترک کشور شوند«. این سازمان 
تصمیم  با  می خواهد  آلمان  که  می گوید 
آوارگان  پناهندگی  حقوق  محدودیت  به 
که  را  آن هایی  کشور،  این  در  افغانستانی 
تصمیم به ترک کشورشان دارند، پشیمان 

کند.

از  طالبان  جدید  جدایی طلب  گروه  یک 
آمادگی خود برای مشارکت در مذاکرات 
صلح با دولت افغانستان خبر داده و گفته 
از تحصیل و کار زنان حمایت  است که 
داشته  صحت  امری  چنین  اگر  می کند. 
هسته   از  مجزا  تفکراتی  گروه  این  باشد، 

مرکزی طالبان دارد.
گروه  این  معاون  نیازی،  عبدالمنان 
با  مصاحبه  در  طالبان  جدایی طلب 
بی بی سی گفت: اکنون متوجه شده ایم که 
طبق سیستم اسالمی تمام حقوق بشر هم 
 ۱00 صورت  به  باید  مردان  هم  و  زنان 
درصد اجرا شود. از این به بعد ما افغان ها 
اخیر  حمله  نیستیم.  انتقام جویی  دنبال  به 
در کابل و تصرف قندوز در اواخر سپتامبر 
)رهبر  منصور  شخصی  قدرت  برای  هم 

جدید طالبان( انجام شد.
نشست  از  پس  گذشته  هفته  گروه  این 
در  فراه  والیت  در  طالبان  شبه نظامیان 
محمد  و  کرد  ظهور  افغانستان  غرب 
عنوان  به  طالبان  سابق  فرماندار  رسول، 
مشخص  هنوز  شد.  انتخاب  آن  رهبر 
این شاخه  از  میزان حمایت ها  که  نیست 
نوپا تا چه اندازه است اما ظاهرا تهدیدی 
جدی برای رهبری اختر محمد منصور که 

تابستان رهبری طالبان را بر عهده گرفت، 
نخواهد بود.

تمامی  به  ما  افزود:  نیازی  عبدالمنان 
و  است  بس  دیگر  که  می گوییم  افغان ها 
اجازه  شود.  متوقف  باید  برادرکشی  این 
دهید بفهمیم که چه کسی عامل جنگ در 
افغانستان است و آن از کجا نشات گرفته 
این  با  را متوقف کرد.  باید آن  و چگونه 
حال تا زمانی که تمام نیروهای آمریکایی 
نشده اند،  خارج  کشورمان  از  خارجی  و 

نباید وارد هیچ مذاکره صلحی  شد.
تازه ترین نشانه تشدید  این گروه  تشکیل 
اختالف ها در داخل طالبان است که طی 
ادامه  خود  کار  به  جدیت  با  سال ها  این 
داده است. برخی از فرماندهان طالبان از 
هسته مرکزی رهبری حزب که در کویته 
پاکستان مستقر است، جدا شده و شخصا 
به جذب حامیان مالی و اجرای عملیات 
داعش  به  نیز  دیگر  برخی  کرده اند.  اقدام 
ملحق شده اند. این اختالفات پس از اعالم 
مرگ مال عمر و انتخاب منصور به عنوان 
که  چرا  شد  بیشتر  طالبان  رهبر  جانشین 
خبر  انتشار  عدم  شبه نظامیان  از  بسیاری 
منصور  منافع  راستای  در  را  وی  مرگ 

می دانند.
حضور  با  ظاهرا  که  جدید  جناح  این 
شده،  تشکیل  طالبان  بانفوذ  چهره های 
جدایی طلبان  اولین  که  می رسد  نظر  به 
رسمی از گروه طالبان از زمان تشکیل آن 
قدرت  به  و  میالدی   ۹0 دهه  اواسط  در 
دوران  در  باشند.   ۱۹۹6 سال  در  رسیدن 
فرماندار  عنوان  به  رسول  طالبان،  رژیم 
والیت های نیمروز و فراه خدمت می کرد 
امریکا در  اینکه مداخله تحت رهبری  تا 
۱۱ سپتمبر 200۱ به رژیم طالبان پایان داد.

استراتژی غنی شکست خورد

استاد بیلتون درگذشت

طالبان مال رسول:

سقوط کندز به هدف قدرت شخصی 
مالمنصور بود

عبدالحفيظ منصور 
افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی 
کرده  بنا  پایه  سه  بر  را  استراتژی خویش 
فرو  آن  پایۀ  دو  حاضر  حال  در  که  بود 
ریخته و پایۀ سومی آن متزلزل شده است. 
افغانستان،  در  امنیت  تأمین  برای  او 
عرضه  پاکستان  به  را  بیشتری  امتیازاِت 
کرد؛ تفاهم نامۀ امنیتی با آن کشور به امضا 
پاکستان،  نظر  جلب  منظور  به  و  رسانید 
حالت  به  را  هند  کشور  مساعدت های 
تعلیق درآورد و موجی از خوش بینی را در 
مناسبات دو کشور خلق کرد و فکر می کرد 
او می تواند پاکستان را قانع سازد و امنیت 

سراسری را در افغانستان تأمین کند. 
دولت  گستردۀ  فساد  از  جهانی  جامعۀ 
افغانستان به ستوه آمده اند. دکتر غنی بدین 
فساد  با  مبارزه  راه اندازی  با  که  بود  باور 
اداری و اجرای حرکاِت نمایشی می تواند 
در  و  آورد  به دست  را  آن ها  مساعد  نظر 
خارجی  دول  مالی  مساعدت های  فرجام، 
به  دوباره  یافته اند،  کاهش  به شدت  که  را 
سوی افغانستان جلب کند. این مسأله تنها 
چیزی بود که اشرف غنی نسبت به رقبایش 

خود را در آن برتر می دانست. 
خود  اشرف غنی  دکتر  داخلی  عرصۀ  در 
قدرت  مناسبات  که  می دانست  مکلف  را 
خان  نادر  و  خان  محمدهاشم  عهد  به  را 
در  چیز  همه  که  گونه یی  به  برگرداند؛ 
مالی،  پست های  و  باشد  خودش  دسِت 
دفاعی و امنیتی کشور را به نخبه های یک 

قوم بسپارد. 
چنین  از  سال  یک  اما  کرد،  چنان  او 
از  تهی  دست  با  و  شد  سپری  برنامه یی 
جانب  به  هیأتی  تازه  و  برگشت  پاکستان 

پنبه کرده  هند فرستاد تا رشته هایی را که 
فساد  با  مبارزه  کار  بریسد.  دوباره  بود، 
بود،  کرده  آغاز  کابل بانک  قضیۀ  از  که  را 
انجامید،  رسوایی  به  مرحله  تازه ترین  در 
نهادهای  شکایِت  و  شکوه  که  حدی  تا 
گردید  باال  افغانستان  قضایی  و  حقوقی 
اعتراض  به  لب  خارجی  کشورهای  و 
گشودند. دوسیه های مربوط به مکتب های 
و  شهدا  هوایی،  بیمارستان های  هوایی، 
سپرده  نسیان  تاق  به  هوایی  مجروحیِن 
چیزی  حرارت  و  گرمی  آن  از  و  شدند 

برجا نماند. 
بر  افزون  استراتژیک  شکسِت  دو  این 
سیاسِی  محافل  در  را  غنی  آقای  این که 
داخلی و خارجی به عنوان یک شخصیِت 
پایۀ  است،  داشته  معرفی  بیمار  و  حراف 
تکان  به شدت  نیز  را  استراتژی اش  سومی 
که  گذشت  نخواهد  دیری  است.  داده 
بخش های  در  تازه  اشخاِص  حضور  با 
و  شخصی  اقتدار  حکومت،  حساِس 
جا  نیز  غنی  قومِی  انحصارطلبی  مفکورۀ 

خالی کند.  
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بخش دوم و پایانی
بخش ششم و پايانی

اساس  بر  را  خود  علمی  تبیین  دین  اگر 
دیدگاه های پست مدرن و با استفاده از بنیان های 
گرچه  حال  این  در  دهد،  سازمان  آن  معرفتی 
و  دینی  معرفت  حلقۀ  دو  بین  فاصلۀ  به ظاهر 
معرفت علمی را برداشته و علم دینی به تبیین 
می پردازد،  دین  جمله  از  و  هستی  پدیده های 
تفاسیر  از  یکی  عنوان  به  تنها  تبیین  این  ولی 
گاه  و  متقابل  تفاسیر  دیگر  عرض  در  ممکن 
و  دلیل  این که  بدون  می گیرد،  قرار  مخالف 
باقی  آن ها  بین  داوری  و  توزین  برای  معیاری 

مانده باشد. 
دین  پست مدرن، حضور  اندیشه های  مبنای  بر 
نظیر  فرهنگی  و  معرفتی  حلقه های  دیگر  یا  و 
در  اقتدار  یا  و  فلسفه  ایدیولوژی،  اسطوره، 
است  دلیل  این  به  تنها  علمی  معرفت  ساختار 
بهتر  تعبیر  به  و  ارزش جهان شناختی  علم،  که 
دست  از  را  خود  واقع نمایی  و  کشف  ارزش 
از  یکی  در  ابزاری  دانشی  صورت  به  و  داده 
و  می گیرد  قرار  بشری  فرهنگ  نازلۀ  سطوح 
معنایی،  چهارچوب  همین  در  اگر  دینی  علم 
سازمان یابد، بدون شک هویتی ابزاری، بشری 
پیدا می کند؛ زیرا چنین علمی نیز به عنوان یکی 
شناخته  بشر  تاریخی  و  فرهنگی  پدیده های  از 
از اشکال و صور  مبنای بعضی  بر  می شود که 

فرهنگی آن سازمان یافته است. 
اندیشمندان دینی اگر اصول و مبانی فیلسوفان 
مبانی  از  برخی  حقیقت  در  که  را  پست مدرن 
اساسی نگرش پوزتیویستی به علم نیز هست، 
بپذیرند، در نخستین گام تالش علمی خود، به 
واپسین مقامی سقوط خواهند کرد که معرفت 
و آگاهی مدرن پس از چند سده به آن راه یافته 
سیطرۀ  و  روشن گری  پایان  اعالن  آن  و  است 
تاریخی نگری  و  نسبیت  شکاکیت،  فراگیر 

محض است. 

و  مدرن  تفاسیر  امتیاز  و  اشتراک  وجوه 
پست مدرن از علم 

و  پوزتیویستی  دیدگاه های  که  مشترکی  اصل 
از آن استفاده می کنند و همین اصل  پسامدرن 
شکاکیت  سوی  به  را  پست مدرن  اندیشه های 
انکار هویت علمی و ارزش  سوق داده است، 

جهان شناختِی سایر حلقه های معرفتی است. 
دو  با  مدرن،  اندیشه های  بستر  در  پوزتیویسم 

مبنای معرفتی مهم سازمان یافت. 

مبنای اول: انکار ارزش معرفتی دانش شهودی 
و وحی است. این مرحله با اصل روشن گری 
مدرن پیوند خورده است. زیرا روشن گری هر 
نوع معرفت فراعقلی را انکار نمود و در صدد 
تبیین صرفًا مفهومی و عقلی جهان برآمد. پیوند 
روشن گری با این اصل موجب شد تا رویکرد 
به  شهودی،  دانش  به  آلمانی  رومانتیست های 

عنوان رویکرد ضدمدرنیته شناخته شود. 
و  ناب  خرد  معرفتی  ارزش  انکار  دوم:  اصل 
و  تجربی  دانش  افق  به  عقالنیت  دادِن  تنزل 

آزمون پذیر است. 
پوزتیویسم با دو مبنای سلبی فوق یعنی انکار 
گزار ه های  به  را  علم  وحی،  و  عقل  مرجعیت 
از  بخش  این  و  ساخت  منحصر  آزمون پذیر 
معرفتی  حوزه های  دیگر  از  مستقل  را  معرفت 

در نظر گرفت. 
پوزتیویستی  معنای  بر  تمرکز  با  پست مدرن ها 
را  پوزتیویست ها  ادعای  مورد  استقالل  علم، 
مزبور  استقالل  نقد  و  دادند  قرار  نقد  مورد 
بدون نقد دو مبنای سلبی یاد شده، سبب ظهور 
بلکه  و  افول  و  مدرن  روشن گری  در  بحران 

زوال حقیقت علم شد. 
سلبی  مبنای  دو  نتوانسته اند  پست مدرن ها 
هویت  از  و  کشانیده  چالش  به  را  پوزتیویسم 
علمی وحی و شهود و عقل نظری و عملی دفاع 
نمایند و به همین دلیل، نقد آن ها در محدودۀ 
نقادی معنای پوزتیویستی علم باقی ماند و این 
مقدار از نقد گرچه دین و فرهنگ های دینی و 
از جمله دنیای اسالم را از ذیل فشار حاصل از 
ناحیۀ معنای پوزتیویستی علم رهایی می بخشد، 
اما راه دفاع از هویت دینی علم و یا علم دینی 

و مقدس را هموار نمی کند. 

الزامات علم قدسی 
پیدا  امکان  صورتی  در  مقدس  و  دینی  علم 
تعریف  محدودۀ  از  را  خود  نقد  که  می کند 
پوزتیویستی علم خارج کند و مفروضات و یا 
نیز  را  پست مدرن  اندیشه های  پنهان  بنیان های 
به چالش کشد. منحصر دانستن علم به تعریف 
مقبولی که همۀ عمر آن به دو سده نمی رسد و 
از  قبل  نیست.  از علم راهگشا  معنای  این  نقد 
هر چیز باید انحصار مزبور درهم شکسته شود 
و حقیقت علم در الیه های عمیق تری که معنای 
نهاده  بنیان  آن ها  بر  آن  پوزتیویستی  و  تجربی 

شده نیز جست وجو شود. 
سنگرهای  از  دیرباز  از  اسالم  دنیای  متفکرین 
بر  و  دفاع کرده اند  نیز  عقالنی و وحیانی علم 
و  تجربی  علم  تکوین  زمینه های  اساس،  این 
وحی  پذیرش  ساخته اند.  هموار  نیز  را  حسی 
و مرجعیت علمی آن، موجب شده است تا در 
بر وحی  مبتنی  که  نقل  از  نوعی  حاشیۀ وحی 
است نیز به حوزۀ عقالنیت اسالمی وارد شده 
و بخش گسترده یی از دانش های نقلی را پدید 
آورد، بدون آن که در هویت علمی این دسته از 

معارف نیز تردید شود. 
لفظ  که  است  باقی  پرسش  این  به راستی جای 
علم و عقل در تعابیر دینی در فرهنگ و تمدن 
اسالمی به چه معنا به کار برده می شود و به چه 
دلیل الفاظ مربوط به آن معانی، اینک در حاشیۀ 
مفاهیم  خدمت  در  باید  مدرن  آموزش های 
محدود و مقیّدی قرار گیرند که نسبتی سازگار 

با مفاهیم دینی و تمدنی دنیای اسالم ندارند. 
دینی  علم  احیای  جهت  در  مسلمان  متفکرین 
ضمن به چالش کشاندن مبانی و اصول معرفتی 
مبانی عامی  از  دنیای مدرن خصوصًا آن دسته 
قبول  مورد  پنهان  یا  آشکار  صورت  به  که 
باید  گرفته،  قرار  نیز  پست مدرن  فلسفه های 
که  باشند  نیز  چالش هایی  و  نقدها  پاسخ گوی 
از ناحیۀ متفکرین غربی متوجه مبانی معرفت و 

علم دینی شده است. 
عرصه یی،  چنین  در  مسلمان  متفکرین  حضور 
بعد منطقی و جنبۀ نظری مسأله را تأمین می کند 
و سنگرهای علمی فرهنگ و تمدن اسالمی را 

استحکام می بخشد.
پی نوشت:

“آیندۀ  بین المللی  کنفرانس  در  مقاله  این 
 The future( علم”  و  دین  گفت وگوی 
 )of Religion – Science dialogue
دانشگاه  در   2006 سال  دسمبر  سیزدهم  در 

پارامدینۀ جاکارتا ارایه شده است.

منابع: 
۱ـ آرون، ریمون )۱36۴( مراحل اساسی اندیشه 
در جامعه شناسی. باقر پرهام. سازمان انتشارات 

و آموزش انقالب اسالمی
قم:  الشفاء.  من  االلهیات  )بی تا(  سینا  ابن  2ـ 

انتشارات بیدار
البرهان.  المنطق،  الشفاء،   )۱۹۵6( سینا  ابن  3ـ 
مدکور.  ابراهیم  الدکتور  مراجعه:  و  تصدیر 
وزاره  نشر  عفیفی.  ابوالعال.  الدکتور  تحقیق: 

التربیه و التعلیم. قاهره
مطبعۀ  قم.  التعلیقات.  )۱۴0۴ق(  سینا.  ابن  ۴ـ 

االعالم االسالمی
التحصیل.   .)۱37۵( مرزبان.  بن  بهمن یار  ۵ـ 
تهران:  مطهری.  مرتضی  تعلیق  و  تصحیح 

دانشگاه تهران
6ـ پارسانیا، حمید )۱3۸۵(. سنت، ایدیولوژی، 

علم. قم: بوستان کتاب
فلسفه.  و  علم   .)۱37۹( حمید.  پارسانیا،  7ـ 
تهران: موسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر

هرمنوتیک.  علم   .)۱377( ا.  ریچارد  پالمر،  ۸ـ 
و  کتاب  شهر  تهران:  کاشانی.  حنایی  سعید 

هرمس
۹ـ پرهام، باقر. )۱37۸(. میشل فوکو، نظم گفتار: 

درس افتتاحی در کالج دوفرانس. تهران: آگاه
۱0ـ پوپر، ک. ر. )۱36۸(. حدس ها و ابطال ها: 
رشد شناخت علمی. احمد آرام. شرکت سهامی 

انتشار

بازسازی 
 وعلم مدرن

بازخوانی   
علم دینی

نويسنده: پارسانيا

ايده آل ترين روش برای به كار بستن در زنده گی، تلفيقی از درون گرايی 
و برون گرايی است. می توانيد به كمک مهارت های اجتماعِی افرادی 
برون گرا، و آرامش ذهن و نظم و ترتيِب افراد درون گرا، از زنده گی 

خود لذت برده و حداكثر استفاده را از توانايی های خود ببريد
ناديا صالح ثابت  

برون گرایی را در خود تقویت کنید 
شما می توانید بدون این که دست به تغییر شخصیت خود بزنید، فقط با برداشتن 
چند گام ساده، مهارت های برون گرایی را در درون تان ایجاد کرده و تقویت کنید. 
برای شروع و در اولین گام، باید سعی کنید بیشتر وقت خود را با دیگران بگذرانید. 
اگر احساس می کنید با قرار گرفتن در موقعیت هایی که به معاشرت با تعداد زیادی 
از افراد نیاز دارد، تحت فشار قرار می گیرید و معذب می شوید، مطمین باشید که 
این موضوع زیاد ارتباطی به ساختار شخصیتی شما ندارد و تنها به این دلیل است 
که تجربۀ حضور در چنین موقعیت هایی را نداشته اید. برای برداشتن گام اول ابتدا 
به یک پیش گام احتیاج دارید. به دلیل این که شما تا به حال فردی برون گرا نبودید. 
برای مالقات و معاشرت با دیگران انگیزۀ الزم را نداشتید و تا زمانی که این انگیزه 

در شما ایجاد نشود، نمی توانید برون گرا شوید. 
اگر در چنین حلقۀ انزواطلبانه یی گرفتار شوید، برای خالص شدن و شکستن آن، 

دو راه بیشتر ندارید: 
۱ـ به دنبال فعالیت های گروهی مورد عالقۀ خود بگردید؛ 

2ـ پیلۀ تنهایی را که به دور خود تنیده اید، پاره کنید. 

پیلۀ تنهایی خود را پاره کنید 
در درون تمام افراد درون گرا، ترسی ناخودآگاه نسبت به قرار گرفتن در محیط های 
اجتماعی وجود دارد. راهکار دومی که به شما پیشنهاد می کنیم این است که این 
افراد برای خود یک حریم خصوصی دارند که در  بریزید. همۀ  ترس ها را دور 
مورد افرادی که به شدت برون گرا هستند، این حریم محدود شده و زیاد به چشم 
نمی آید. اما افراد درون گرا برای خود حریم خصوصی گسترده تری قایل هستند. 
را  این حریم خصوصی  باید  باشید،  اجتماعی  فردی  این که  برای  نتیجه  در  پس 
محدود کنید و زیاد خود را در پیلۀ تنهایی تان محصور نکنید. اگر یک بار دست 
به این کار بزنید. تکرار آن برای تان راحت تر خواهد شد. به طور مثال، اگر تازه به 
یک ساختمان نقل مکان کرده اید و مواجهه با همسایه های جدید چندان هم کار 
ساده یی به نظر نمی آید، برای غلبه بر این ترس می توانید هر روز صبح شما برای 
سالم کردن پیش قدم شوید. البته الزم به ذکر است که الزم نیست از همان شروع 
با گام های  بلندی بردارید. همیشه مسیرهای جدید را  کار، گام های بیش از حد 

کوتاه شروع کنید تا رفته رفته به شرایط جدید عادت کنید.
 

لذت درون گرایی 
در آخر اگر از حق نگذریم، در درون گرایی لذتی هست که در برون گرایی نیست. 
شما به عنوان یک فرد درون گرا می توانید از کارایی خود حداکثر استفاده را ببرید. 
هم چنین خلوت تنهایی بهترین فضا برای تفکر و کارهای خالقانه است. پس این 
درون گرا بودن چندان هم بد نیست و باعث افزایش و ارتقای مهارت های دیگر 

شما می شود. 
ایده آل ترین روش برای به کار بستن در زنده گی، تلفیقی از درون گرایی و برون گرایی 
است. می توانید به کمک مهارت های اجتماعِی افرادی برون گرا، و آرامش ذهن و 
نظم و ترتیِب افراد درون گرا، از زنده گی خود لذت برده و حداکثر استفاده را از 

توانایی های خود ببرید.
 

برون گراها و درون گراها 
برون گرایی و درون گرایی اصطالحاتی است که »یونگ« وضع کرده و حاکی از دو 
نوع شخصیت متناقض است. فعالیت کلی با شوق و کشش در شخص برون گرا، 
شخص(  درون  انفسی)متوجه  درون گرا  در  و  خارج(  دنیای  متوجه  آفاقی)یعنی 

است. 
هر فردی به این دو متمایل است؛ اما همواره بر اثر محیط و خصوصیات خلقی، 
یکی بر دیگری چیره گی دارد و به نحو بارزی آشکار می شود. برون گرایی حاد، 
فرار نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن احساسات در جمع است )مانند 
واقع بینی  جانشین  خیال بافی  حال،  این  در  و  است(  درون  دنیای  به  عقب نشینی 

می شود.

پیلۀ
تنهایی  را 
پاره کنید
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عبدالبشیر فکرت بخشی- استاد دانشگاه کابل 

بخش نخسـت
درآمد

و  محکوم  دیگری  دیِن  هر  از  ما  روزگارِ  در  اسالم 
اسالم  برابر  در  قدمی  و  قلم  هرکه  است.  بی دفاع 
برمی دارد، پاداش و معاِش هنگفتی فراچنگ می آورد 
و کف و دف های زیادی برای وی نواخته می شود. 
ایستادن در برابِر ارزش ها و دستوراِت اصیل اسالمی، 
روشن فکری  رسم  به  نابخردانه  کافرکیشی های  و 
خوانده شدن  روشن فکر  برای  و  است  شده  مبدل 
اعتقادی و ارزشِی دین فراتر رفت  باید از مرزهای 
ناآگاهانه  کسانی  کرد.  عبور  را  آن  سرخ  خطوِط  و 
به  آن  از  جاهالنه  نیز  شماری  و  می تازند  اسالم  بر 
نابخردانۀ خویش را در  دفاع برمی خیزند و دوستی 
نفهمیده  یکی  می دهند.  قرار  عمومی  دیِد  معرِض 
این  نه  می کند.  تحسین  نادانسته  دیگری  و  می تازد 
می داند چه می کند و نه آن دیگری از ماهیت و نتیجۀ 
آن چه می کند، واقف است. این که کی ها چه می کنند 
زیاد بااهمیت نیست، بلکه ارزش هایی که به مسلخ 
برده می شوند و سر زده می شوند، بسیار باارزش اند. 
آن چه در این میانه قربانی می شود اسالم است، دینی 
که بزرگترین تحوِل تاریخ بشری را رقم زد و هیچ 

منطقی به پای منطِق آن نمی رسد.
داده اند که یکی  قرار  آماج  را  زیادی اسالم  تیرهای 
اسالم  در  چندهمسری  یا  زوجات  تعدد  مسالۀ  هم 
با  و  روشنفکرانه  اداهای  همان  با  شماری  است. 
اباحِت  بر اسالم و  فِمینیستی غرب،  منابِع  از  تغذیه 
مصاف،  این  در  و  می تازند  آن  در  چندهمسری 
تسامحی از خود نشان نمی دهند. این درحالی ست که 
در برابِر غرب و ناهنجاری های آن - که دانشمندانی 
چشم بسته   - دارند  اعتراف  بدان  غرب  خودِ  از 

می گذرند و واقعیّت ها را نادیده می انگارند.
پرسش خیز بودِن مسالۀ چندهمسری در اسالم – به 
ویژه برای هم نسالن ما - باعث شد تا زوایای پنهاِن 
و  دهم  قرار  کاوش  موردِ  را  آن  اجتماعِی  و  دینی 
ریشه های آن را در نصوص دینی نشان دهی کنم. در 
این نوشتار سعی شده است تا موضوع چندهمسری 
گیرد  قرار  بحث  موردِ  تحقیقی  و  علمی  به صورِت 
و علی رغم ایجاز و اختصار، جنبه های مختلِف این 
موضوع فروگذاشت نگردد. افزون بر این ها، نویسنده 
دیدهای  از  را  چندهمسری  تا  است  ورزیده  تالش 
گوناگونی موردِ کاوش قرار دهد و علی رغم توجه به 
فقهای متقدم، نظریۀ اندیشمندان معاصر را نیز نادیده 
و  تازه  نکاِت  دارید،  پیش رو  که  جستاری  نینگارد. 
گرامی  خواننده گان  برای  که  دارد  اهمیتی  درخورِ 

سودمند خواهد بود.

پیشینۀ چندهمسری 
چندهمسری به این معناست که مردی دارای چندین 
یا چندین  یا همسراِن یک مرد چند  باشد و  همسر 
دورودرازی  پیشینۀ  دارای  چندهمسری  باشند.  تن 
واقعیّت  این  آن گواهی می دهد.  به  تاریخ  که  است 
و  داشته  وجود  مصر  و  هند  چین،  قدیم،  ایران  در 
تقریبًا در همۀ ادیان آسمانی قبل از اسالم نیز موردِ 
پذیرش بوده است. در دین یهودیت تا قرن یازدهم 
نداشت  وجود  چندهمسری  برای  محدودیتی  هیچ 
تحریم  بر  مبنی  صریحی  حکم  نیز  مسیحیت  در  و 
شده  تصریح  اما  نمی خورد؛  چشم  به  چندهمسری 
داشته اند.  متعددی  زنان  پادشاهان  برخی  که  است 
در  چندهمسری  پژوهش ها،  از  یکی  اساس  بر 
غرب  در  و  داشته   رواج  جوامع  درصد   67 تقریبًا 
نیز چندهمسری به صورِت اعالن ناشده و به عنوان 

واقعیّتی اجتماعی حضور دارد.
چندهمسری در میان ادیان و اقوام گوناگون وجود 
داشته و تقریبًا هم پای حیات اجتماعی انسان دانسته 
می شود. این سنت در میان عرب ها نیز قبل از اسالم 
وجود داشته که تاریخ نمونه های بسیاری از آن در 

حافظه دارد. ویل دورانت می نویسد:
علمای دینی در قرون وسطا چنین تصّور می کردند 
است،  اسالم  پیغمبر  ابتکارات  از  زوجات  تعّدد  که 
در صورتی که جریان همسری در اجتماعات ابتدایی، 

بیشتر مطابق آن )تعدد زوجات( بوده است .
به همین سان، گوستاولوبون نیز تأکید دارد که رسم 
اقوام شرقی  میان  از اسالم و در  چندهمسری پیش 
شایع بوده است. در این میان، ولتر به این نظر است 
که محمد ص دست به تحدید تعدد زوجات زد و 

شمار زنان را به چهار زن تقلیل بخشید . 

َقاَل   - اأَلَسِدیِّ  َوْهٌب  َقاَل  است:  آمده  روایتی  در 
لِلنَّبِیِّ  َذلَِک  َفَذَکْرُت  نِْسَوۀٍ  ثََماُن  َوِعنِْدی  أَْسَلْمُت 
النَّبِیُّ -صلی اهلل علیه  َفَقاَل  -صلی اهلل علیه وسلم- 
وسلم- » اْختَْر مِنُْهنَّ أَْربًَعا« . وهب األسدی می گوید: 
عقد  در  زن  هشت  که  حالی  در  آوردم  اسالم  من 
خویش داشتم، و این مسأله را به پیامبر ص یادآور 
شدم. رسول اهلل گفتند: از میان آنان فقط چهارتِن شان 

را اختیار کن! 
یک چنین  نیز  ثابت  بن  قیس  و  الحارث  بن  قیس 
روایاتی دارند و روایات دیگری نیز وجود دارد که 
عرب های  میان  در  چندهمسری  فرهنگ  وجود  بر 

قبل از اسالم داللت دارد. 
چندهمسری  رسِم  اسالم  مقدس  دین  بیان،  این  با 
از  پیش  که  را  رسم  این  بلکه  نکرده،  تأسیس  را 
اسالم وجود داشته است، با ایرادِ تعدیالتی در تعداد 
همسرها و آویختن قفِل سنگین عدالت بر آن، امضا 
کرده است. در عصری که مردان حق داشتند ده ها و 
حتا صدها زن داشته باشند و هیچ حد و حصری در 

آن ها  شمارۀ زنان آن ها وجود نداشت، اسالم شمارِ 
آن حداکثر  برای  و  به چهار زن محدود ساخت  را 
تعیین نمود. امضای حکم چندهمسری ممکن است 
برای کسی که از عینِک امروز و از ورای ارزش های 
اما  آید،  نظر  به  عجیب  می نگرد  قضیه  به  امروزی 
در  امضایی  و  ثانوی  حکم  عنوان  به  آن  پذیرِش 
عصری  که حد و حصری برای زنان وجود نداشت، 

انقالِب بزرگی بود که اسالم در تاریخ رقم زد. 
اسالم افزون برآن که شمارۀ زنان را به حداکثر چهار 
زن تحدید بخشید، شرِط سنگین عدالت را نیز بر آن 
میان همسران،  اجرای عدالت در  اضافه کرد. شرط ِ 
به  دست  اموال  همچون  زنان  عصری که  در  آن هم 
دست می شدند و هیچ حق و حرمتی به آن ها گذاشته 
نمی شد، دگردگونی  بزرگی بود که به  نام اسالم در 
ثبت رسیده است. اسالم توصیه  به  تاریخ  صفحاِت 
یک  عنوان  به  را  آن  بلکه  نکرده،  چندهمسری  به 
واقعیّت، با شرایط خردکننده یی تجویز نموده است. 

تعداد همسران
در رابطه به این که شمار خانم های یک مرد می تواند 
آیۀ  ندارد.  وجود  واحدی  دیِد  باشد،  تعداد  چه  به 
آمده  چندهمسری  مورد  در  که  نساء  سورۀ  سوم 
است، تفسیرهای مختلفی را برمی تابد که زمینه های 

دیِد واحد را برچیده است.
ْقِسُطوا ِف اْلَيَتاَمٰى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مَِّن  ﴿َوِإْن ِخْفُتْم َألَّ تـُ
وَاِحَدًة َأْو َما  ْعِدُلوا فـَ َنٰ َوُثَلَث َورَُباَع َفِإْن ِخْفُتْم َألَّ تـَ النَِّساِء َمثـْ

ُعوُلوا﴾ ]نساء:٣[  ِلَك َأْدَنٰ َألَّ تـَ َمَلَكْت َأْيَاُنُكْم ذَٰ
با  ازدواج  هنگام  )به  که  می ترسید  اگر  و  ترجمه: 
دختران یتیم،( عدالت را رعایت نکنید، )از ازدواج با 
آنان، چشم پوشی کنید و( با زنان پاک )دیگر( ازدواج 
می ترسید  اگر  و  همسر  چهار  یا  سه  یا  دو  نمایید، 
نکنید،  رعایت  متعدد(  همسران  )دربارۀ  را  عدالت 
مالک  که  زنانی  از  یا  و  بگیرید،  همسر  یک  تنها 
آن هایید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر 

جلوگیری می کند. 
مَِّن  َلُكم  َطاَب  َما  َفانِكُحوا   « آیه  در  را  »واو«  برخی ها 
برای جمع گرفته اند  که  رَُباَع »  َو  َوُثَلَث  َنٰ  َمثـْ النَِّساِء 
در آن صورت، حداکثر زنانی که ممکن است به قید 
می رسد.  تن   ۱۸ یا  و   ۹ به  درآید،  مرد  یک  نکاح 
َنٰ َوُثَلَث َورَُباَع« به معنای دوتا، سه تا  اگر کلماِت »َمثـْ
برای  نیز  آن ها  میاِن  »واِو«  و  شود  گرفته  چهارتا  و 
مرد  یک  نکاح  قیِد  به  که  زنانی  شمارِ  باشد،  جمع 
درمی آیند، به ۹ تن می رسند. اما اگر کلمات مزبور 
به معنای دو دو، سه سه و چهار چهار به کار رفته 
باشد، این تعداد به هجده تن خواهد رسید. یعنی در 
صورِت اول یک مرد می تواند حداکثر با ۹ زن، در 

صورِت دوم با ۱۸ زن هم زمان نکاح کند.
َورَُباَع  َوُثَلَث  َنٰ  َمثـْ میان  »واو«  برخی ها  میان،  این  در 
را عطفی گفته اند و برآنند که داشتن دو همسر، سه 
همسر و چهار همسر فقط به لحاِظ حکم )اباحت( 
بر یکدیگر عطف شده اند و این بدان معنا نیست که 
مواردِ عطف شده در عدد یکی اند. بلکه این یکسانی 
زن  چهار  یا  و  سه  دو،  با  ازدواج  اباحِت  حکِمِ  در 

است، نه در جمع میان این اعداد.
و  گرفته شده   تخییر  برای  »واو«  دیگر،  دیدگاه  در 
نظریۀ  که  دیدگاه  این  می کند.  افاده  را  »یا«  معنای 
اکثریت دانشمندان است، عناِن اختیار را در رابطه به 
ازدواج با دو زن، سه زن و یا چهار زن، به مرد واگذار 
می گذارد.  باز  زمینه  این  در  را  او  دسِت  و  می کند 
برخی دیگر، مقتضای آیه را تحریِم مازاد گفته اند و 
این که تعییِن تعدد همسران به حداکثر چهار زن، به 
معنای تحریِم مازاد است؛ یعنی مرد نمی تواند بیش 
از چهار زن را در عقد نکاح خویش داشته باشد و 

آیۀ کریمه دقیقًا بر همین مسأله ناظر است. 
آیۀ  که  پنداشته اند  معاصرین  برخی  میان،  این  در 
بوده است  بیانگر تحدیِد حکم چندهمسری  کریمه 
نه بیاِن اباحت آن؛ اینان به موقعیّت نزوِل آیۀ مزبور 
چشم دوخته اند و نزوِل آیه را بعد از غزوۀ احد، دایر 
بر حالت اضطرار نسبت به زنان بی سرپرست تلقی 
این که، آیۀ فوق بعد از غزوۀ احد  کرده اند. توضیح 
نازل گردیده و معطوف به اوضاع و احوال خاصی 
است که در آن زنان شماری از صحابه بی سرپرست 
وضعیّت،  آن  از  برون رفت  برای  و  می شوند 
چندهمسری به عنوان راه حل مقطعی و متناسب با آن 
شرایط و احوال تجویز می شود. بنابراین، تعمیم آن 
به کّل زمانه ها و در تمامی شرایط و احوال مؤجه به 
نظر نمی رسد. این رویکرد توجیه چندانی ندارد. زیرا 
اعتبار به عموم لفظ داده می شود و تحدید عمومیِت 

لفظ در حّد اسباِب خصوصی آن نامؤجه است.

شرط عدالت
شرط  و  عدد  در  تحدید  با  اسالم  در  چندهمسری 
عدالت همراه بوده است. اسالم از یک سو بر تحدید 
کمی چندهمسری انگشت نهاده و از سویی، عدالت 
است.  آورده  به حساب  را شرِط الزم چندهمسری 
می دهد  نشان  َفَواِحَدًۀ«  تَْعِدلُوا  أاَلَّ  ِخْفتُْم  »فإِْن  قید 
اباحِت  شرط  عدالت،  تأمین  از  خوف  عدمِ  که 

چندهمسری است. 
عدالت نه تنها در رابطه با همسران، که در تمام شئون 
پیامبران  اهداف  از  زنده گی یک اصل است و یکی 
الهی نیز تأمین عدالت میان مردم بوده است]حدید: 
از  همسران  میان  عدالت  همین سان،  به   .]2۵
توصیه  بدان  قرآن  در  اختصاصًا  که  مواردی ست 
اباحت  عدم  با  مساوی  عدالت،  عدم  و  است  شده 

چندهمسری قرار گرفته است. 

چندهمسری
 یا تک همسری

در اسالم
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ماین روبی در ادامـه... 
منطقه یی ماین پاکی بود. سال گذشته این نشست در 
ایران برگزار شد. هدف از برگزاری  این  نشست ها، 
ماین پاکی  زمینۀ  در  تجارب  و  اطالعات  تبادل 
و  تاجیکستان  افغانستان،  ایران،  است.  منطقه  در 

آذربایجان اعضای این نشست اند.
با  مبارزه  امور  در  دولت  وزیر  برمک،  ویس احمد 
حوادث که برنامۀ ماین پاکی بخشی از کار این اداره 
است، می گوید که برنامۀ ماین پاکی با کمبود بودجه 
مواجه است و اگر نهاد های بین المللی به این برنامه 

از وجود  افغانستان  پاک سازی  برنامۀ  نکنند،  کمک 
ماین ها تا سال 2023 با چالش مواجه خواهد شد.

سال   26 جریان  در  که  می گوید  برمک  آقای 
از  افغانستان  جغرافیای  درصد   ۸0 حدود  گذشته، 
دوران  از  جامانده  انفجاری  مواد  و  ماین ها  وجود 
پاک سازی شده و حدود 20 درصد دیگر  جنگ ها 
آن که شامل چهار هزار ساحه است، تا سال 2023 

پاک سازی خواهند شد.
ماه حدود ۱00  اداره، در هر  این  آمارهای  بنیاد  بر 
غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماین های کنار جاده یی و 
انفجاری جاسازی شده کشته و زخمی  دیگر مواد 

می شوند.

ادارۀ  ماین  پاک سازی  و  انسجام  رییس  گفتۀ  به 
پاک  برای  اداره  این  کارمندان  حوادث،  با  مبارزه 
کردن ماین ها حتا به مناطق ناامن می روند؛ اما این 
کارمندان نیز با مشکالت امنیتی مواجه اند و از سال 
20۱2 بدین سو، بیش از 60 ماین پاک کشته شده اند.
تاکنون  ماین پاکی،  ادارۀ  آمارهای  بنیاد  بر  هم چنان 
دیگر  و  ضدپرسونل  ماین های  میلیون   2۹ از  بیش 

مواد انفجاری در افغانستان خنثا شده اند.

هارون مجيدی
که طی چهارده  می گوید  اوقاف  و  ارشاد، حج  وزارت 
سال گذشته بیشتر از صد تن از علمای دینی افغانستان 

به گونه های مختلف ترور شده اند.
بی پشینۀ  پشتیبانی  می کند،  تأکید  وزارت  این  معاون 
افغانستان و حمایت از مسایل  از نظامیان  علمای دینی 

ملی سبب شده تا مصونیت جانی آنان به خطر بیافتد.
نماینده گان  و  دینی  آگاهان  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
مجلس می گویند که دولت افغانستان باید در زمینۀ تأمین 
دعوت  صلح  و  به اعتدال  را  مردم  که  عالمانی  امنیِت 

می کنند، توجه بیشتر کند.
در جریان چند ماه گذشته، چند تن از علمای دینی در 
افغانستان به شکل مرموزی ترور شدند که در تازه ترین 
با  عالمان  از  یکی  عرفانی،  جیالنی  غالم  مولوی  مورد 
انفجار ماین مقناطیسی  اثر  از  نفوذ دینی والیت غزنی، 

کشته شد. 
به گفتۀ شهروندان غزنی، مولوی غالم جیالنی عرفانی، 
به   را  مردم  بیشتر  که  بود  دینی  نفوذ  با  عالمان  از  یکی 

وحدت و همدلی و درس و آموزش دعوت می کرد.
نیز  این عالم دین صاحب امتیاز رادیوی محلی سعادت 

بود. این رادیو برنامه های مذهبی را پخش می کرد.
تا اکنون انگیزۀ اصلی این قتل روشن نیست و گروه و یا 
فردی نیز مسوولیت آن را به دوش نگرفته؛ اما برخی از 
رسانه ها گزارش داده اند که رادیوی سعادت، از سیاست 
حمالت  و  می کرد  انتقاد  طالبان  گروه  جنگ جویانۀ 

انتحاری را نیز حرام اعالم کرده بود.
اعضای شورای والیتی غزنی گفته اند که مولوی جیالنی 
عرفانی از سوی مخالفین دولت کشته شده است؛ زیرا 
او یک عالم دینی روشن فکر بود و مردم را به وحدت و 

یک پارچه گی دعودت می کرد.
عبدالجامع جامع معاون شورای والیتی غزنی به رسانه ها 
گفته، در طی چند سال اخیر، بیش از 20 عالم دینی در 
اکثرأ مخالفان  اند که  به قتل رسیده  سطح والیت غزنی 

دولت در قتل آنان نقش داشته است.
داعی الحق عابد معین وزارت حج و اوقاف در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار با بیان این که علمای دینی افغانستان 
در سه نهاد )وزارت معارف، شورای علما و وزارت حج 
و اوقاف(، تقسیم شده اند، می گوید: طی چهارده سال 
گذشته، افغانستان بیشترین شخصیت های دینی و مذهبی 

خود را از دست داده است.

به گفتۀ معین وزارت حج و اوقاف، بیشتر این ترورها در 
والیات جنوبی افغانستان صورت گرفته است.

آقای عابد می گوید: طی یک سال گذشته، تنها در والیت 
قندهار سه رییس حج و اوقاف خود را پی هم از دست 

دادیم.
والیات غزنی، لوگر، هرات و قندهار از جمله والیاتی 
طی  اوقاف،  و  حج  وزارت  معین  به گفتۀ  که  بوده اند 
سال های گذشته شاهد ترورهای بیشتر علمای دینی بوده 

است. 
آقای عابد می گوید: »دشمنان مردم افغانستان می خواهند 
که علمای جید و کسانی را که با آنان در تماس نیستند، 

به شهادت برسانند.«
معین وزارت حج و اوقاف خاطر نشان می کند: »بارها از 
نهادهای امنیتی تقاضا کرده ایم تا در قسمت تأمین امنیت 
دارند، توجه  افغانستان نقش مهمی  علما که در جامعۀ 
جدی داشته باشند؛ اما تا هنوز کدام اقدام ملموسی برای 

تأمین امنیت علما صورت نگرفته است.«
آقای عابد تصریح می کند که در سال روان شمار ترور 
علمای دینی اندک بوده،  اما می گوید: طی چهارده سال 
به گونه های  از علمای کشور  تن  از صد  بیشتر  گذشته، 

مختلف ترور شده اند.
علمای  تمامی  امسال  می کند:  نشان  خاطر  عابد  آقای 
برابر  در  روشن  و  صریح  بسیار  موقف  افغانستان 
با  که  گرفتند  افغانستان  ملی  مسایل  و  دولت  مخالفین 
این موقف گیری ها، مصونیت جانی آنان با خطر مواجه 

شده است.
داعی الحق عابد اما می گوید که با ترور علما عزم آنان 
برابر  در  گذشته  از  قوی تر  آنان  و  نمی شود  تضعیف 

مخالفین ایستاد خواهند شد.
در این حال، کمال الدین حامد آگاه دینی و استاد دانشگاه 
می گوید: دیدگاه افراطی یی که در عقب گروه های تندرو 
دارد،  وجود  میانه  شرق  به ویژه  اسالم  جهان  ُکل  در 
به حدی منسجم و تقسیم شده به سیاه و سفید است که 
به ساده گی می توانند نظام سیاسی، اصناف مختلف مردم 
و علمای دینی را نشانه بگیرند و از میان بردن آنان را یک 

نوع جهاد و مبارزۀ مشروع تلقی کنند.
علمای  افغانستان  مردم  دشمنان  می افزاید:  حامد  آقای 
دینی را به خاطری ترور می کنند تا ایدیولوژی تندروانه 
و افراطی آنان از نقد محفوظ باشد که نقد دیدگاه های 
گروه های تندرو توسط علمای دینی با استقبال عامه رو 

از  سنگین تر  گروه ها  این  برای  این کار  و  می شود  به رو 
مسایل جنگی تمام می شود.

فاقد  تندرو  »گروه های  می کند:  تصریح  دینی  آگاه  این 
مشروعیت فتوا دهی اند و همواره می کوشند که بحث 
علمی و فقهی را وارد مسألۀ کالمی بسازند که این کار 
می تواند یک عالم دینی را تکفیر و متهم به همکاری با 

کفار کند و برای سربازان خود مشروعیت خلق کنند.«
این  در  را  دینی  علمای  ترور  سومی  دلیل  حامد  آقای 
رسیدن  راه های  افغانستان  مردم  دشمنان  که  می داند 
به قدرت را تاریک می بینند و کسانی که تفسیر معتدل و 

واقع گرایانه از دین دارند را ترور می کنند.
فکر  ترورها  این  ادامۀ  دارد:  باور  دینی  آگاه  این 
انزجار  و  تنفر  و  برد  نخواهد  میان  از  را  اعتدال پسندی 

بیشتری را در قبال گروه های افراطی خواهد داشت.
او تأکید می کند که دولت نباید به گونۀ درباری از علما 
حمایت کند بلکه به مراکز آزادانۀ علمای دینی اعتدال گرا 

توجه کند تا فکر اعتدال رشد و جایگاه پیدا کند.
مجلس  عضو  اعتمادی  شاه  چمن  حال،  عین  در 
نماینده گان می گوید: یکی از نکاتی که دشمن در بیش 
بیشتر باالی آن تمرکز داشته، ترور  از چهار سال اخیر 

اشخاص نخبه، متنفذان و علمای دینی بوده است.
به گفتۀ این عضو مجلس، دشمن با ترور علمای دینی در 
صدد آن است تا قوامی که آنان در میان مردم دارند را از 
میان ببرند و دست به ایجاد رعب و ترس بیشتر در میان 

شهروندان افغانستان بزنند.
به شهادت  را  علمایی  دشمن  می افزاید:  اعتمادی  آقای 
و  دارند  مردم  باالی  بیشتری  نفوذ  آنان  که  می رسانند 
از  حمایت  اعتدال پسندی،  به طرف  را   مردم  همواره 
ایجاد  انگیزه  به آنان  امنیتی تشویق و  نیروهای  دولت و 

می کنند.
آقای اعتمادی از نهادهای امنیتی می خواهد تا از آخرین 
امنیت  و  کنند  استفاده  خود  داشته های  و  امکانات 
شهروندان و به ویژه اشخاص با نفوذ و علمای دینی را 

بگیرند تا همه زیر چتر امنیت به سر ببرند.
در دو روز گذشته تالش های زیادی انجام دادیم تا در 
این زمینه دیدگاه نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله را 
در این زمینه داشته باشیم که با تماس های پی هم موفق 

به این کار نشدیم.
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رأی زنـی ناتـو دربـارۀ...
دشوارتر  را  امنیتی  تدابیر  تقویت  کار  فساد،  و  مناطق  از 
می سازد اما اگر ما به حضور خود در این کشور ادامه ندهیم، 
این خطر جدی وجود  آنها گرفتار گردابی خواهند شد و 

دارد که آنها از هم گسسته شوند.
دسامبر  اوایل  ناتو  عضو  کشورهای  وزرای  است  قرار 
آینده  با یکدیگر دیدار کرده و درباره  سال جاری میالدی 
ماموریت »حمایت قاطع« حول محور آموزش، مشورت و 
تصمیم گیری  افغانستان  دولتی  و  امنیتی  نیروهای  به  کمک 

کنند.
به طور رسمی این توافق ناتو - امریکا بدون حد و بی انتها 
است اما در واقع آینده این توافق به تمایل کشورهای عضو 

ناتو برای اعزام و حفظ نیرو و تامین منابع بستگی دارد.
تعداد  افزایش  درخصوص  واشنگتن  اطالعیه  دنبال  به 
نیروهایش در افغانستان تا آخر سال 20۱6 میالدی با توجه 
به وخیم تر شدن شرایط امنیتی، مقامات نسبت به استراتژی 
شرکای ناتو و متحدان احساس خستگی و تردید خود را 

ابراز کردند.
نامش  بروکسل که خواست  در  ناتو  دیپلمات های  از  یکی 
فاش نشود، گفت: هیچ کس از این روند خوشحال نیست. 
نیروهای ناتو نمی توانند تا ابد به کمک های خود ادامه دهند. 
در حال حاضر ما بیشتر از آنچه که می خواهیم، به آنها کمک 

می کنیم.
با این حال به نظر نمی آید که هیچ یک از اعضای ناتو اعزام 

نیروهای بیشتر به افغانستان را پیشنهاد کنند.
در حال حاضر کمتر از ۱۴ هزار نیروی ائتالفی در افغانستان 
این  تعداد  گذشته  سال های  در  که  حالی  در  دارند  وجود 

نیروها ۱۴0 هزار تن بود.
در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت: 
دولت افغانستان از ماموریت »حمایت قاطع« که ثابت کرده 
بسیار موفقیت آمیز بوده، بسیار خوشحال است. ما امیدواریم 
در  تروریستی  تهدیدهای  که  زمانی  تا  دوست  کشورهای 

افغانستان نابود شوند، به حمایت خود ادامه دهند.
با این حال ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اخیراً اعالم کرد: 

ما وارد یک ماموریت جنگی جدید نخواهیم شد.

واکنش ها به سربریدن هفت...
ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعالمیه یی سربریدن 
نشانه شکست  را  را محکوم کرده و آن  این هفت تن 
اعالمیه  در  است.  خوانده  افغانستان«  مردم  »دشمنان 
به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  »رییس  است:  آمده 
بزرگ  جنایت  این  عاملین  مجازات  و  پی گیری  خاطر 
قربانیان،  های  خانواده  به  دلجویی  و  غمشریکی  و 
امروز)دیروز( جلسه فوق العاده امنیتی را دایر می کند.«

نیروهای  برابر  در  تروریستان  که  است  گفته  اعالمیه 
بریدن  سر  به  دست  حاال  و  خورده اند  امنیتی شکست 

کودکان و زنان بی گناه می زنند.
افغانستان گفتند که  پارلمان  نماینده گان  در همین حال 
این  افغانستان هستند و  اقوام  تمام  تروریستان دشمنان 
از  شماری  نمی شناسند.  قوم  و  مذهب  و  دین  گروه ها 
نیز  ننگرهار  والیت  در  داعش  که  گفتند  نماینده گان 

جنایات بشری انجام داده اند.
دوشنبه  روز  مجلس  معاون  احمدزی  نذیر  محمد 
را غیراسالمی خواند و گفت:  تن  این هفت  سربریدن 
»به آن ها هشدار می دهیم که به هیچ صورت بین اقوام 
ما  را  عمل  این  نمی توانند.  آورده  جدایی  افغانستان 

عامالن  که  می خواهیم  حکومت  از  و  می کنیم  محکوم 
این قضیه براساس قوانین جزا دهد.«

»عامالن قضیه مجازات می شوند«
نشر  با  نیز  حکومت  اجراییه  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
و  کرده  محکوم  را  تن  هفت  این  سربریدن  اعالمیه یی 
شان  هدف  به  افغانستان  دشمنان  که  است  کرده  تاکید 

برای نفاق قومی نمی رسند.
و  خوانده  وحشتناک  را  تروریستان  عمل  این  اعالمیه 
به  حتی  کسی،  هیچ  به  وحشی  »دشمنان  است:  گفته 
کودکان افغانستان رحم ندارند و در هر جا و هر مکان 
این  می کنند.  خلق  جنایت  فقط  برسد،  شان  دست  که 
نخستین بار نیست که تروریستان در قالب های گوناگون 
قربانی  ما  ملت  از  القاعده  و  داعش  طالب،  نام  به 
می گیرند و هموطنان ما را به طور ظالمانه و وحشیانه 

شهید می کنند.«
مورد  تروریستان  این  که  است  گفته  عبداهلل  داکتر 
تعقیب قرار خواهند گرفت: »اعالم می داریم که دولت، 
رقم  را  دهنده  تکان  حادثه  این  که  را  جنایت کارانِی 
سزای  به  زودی  به  و  داده  قرار  تعقیب  تحت  زده اند، 

اعمال شان می رساند.«

اعتراض نماینده گان غزنی
حکومت  از  بارها  می گویند  غزنی  والیت  نماینده گان 
ولسوالی  در  داعش  و  طالبان  پناهگاه های  که  خواستند 
خاک افغان والیت زابل باید نابود شوند ولی حکومت 

به این خواست ها پاسخ مثبت نداده است.
راه های  همواره  طالبان  نماینده گان،  این  گفته  به 
را  مسافران  می کنند،  ناامن  را  غزنی  ولسوالی های 
می کشند و دست به گروگان گیری می زنند. چمن شاه 
که  »آنچه  گفت:  نماینده گان  این  از  تن  یک  اعتمادی 
نباید اتفاق می افتاد، افتاد. مردم والیت غزنی مخصوصًا 
ولسوالی جاغوری همیشه با حکومت همکار بوده اند، 
این  تا  اخیر هرچه تالش کردند  ماه  ولی در طول سه 
گروگان ها آزاد شوند، متاسفانه نتیجه مطلوب به دست 

نیامد.«
هفته های  در  که  گفتند  دوشنبه  روز  غزنی  نماینده گان 
امنیت  دفاع، شورای  داخله،  به وزارت های  بارها  اخیر 
خواستار  و  کردند  مراجعه  اجراییه  ریاست  و  ملی 
پاکسازی  همچنین  و  گروگان ها  رهایی  برای  عملیاتی 
منطقه از وجود داعش و طالبان شدند، ولی حکومت به 

این خواست ها پاسخ مثبت نداد.

کمیسیون حقیقت یاب...
20 صفحه یی آماده کرده و آن را به حکومت ارایه کردند.

به گفته این عضو کمیسیون حقیقت یاب، این کمیسیون در 
 20 گزارش  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  طی  آینده  روز های 

صفحه یی خویش را با مردم شریک خواهند ساخت.
حکومت  کوتاهی  را  گزارش  تاخیراعالم  دلیل  محمدی 
ندانسته، بل بیماری پدرفاروق وردک عنوان کرده گفت: پدر 
فاروق وردک بیمار است و به همین دلیل آقای وردک از 
کمیسیون اجازه گرفتند که پدرشان را برای تداوی می برند.

اما داکتر فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در مجلس می گوید: 
کل موضوع وابسته به فاروق وردک نیست که گزارش را 
معطل او کرده اند؛ درحالیکه این کمیسیون دو رییس دارد.

بی مادر  بی پدر،  درکندز  نفر  صدها  کرد:  تأکید  عزیز  بانو 
معطل  را  گزارش  کمیسیون  این  اما  شدند،  بی خانمان  و 
فاروق وردک کرده که به دلیل بیماری پدرشان به بیرون از 

افغانستان رفته است! 
او با انتقاد از حکومت گفت: حکومت می توانست کسانی را 
که غلفت کرده بودند، مجازات کند، زیرا مسله کندز آن قدر 

مبهم نبود که عامالن آن شناسایی نشود.
ارتباط  کمیسیون  این  با  نه  ما  گفت:  مجلس  نماینده  این 
داریم و نه به آن اعتماد. این کمیسیون را حکومت تعیین 
کرده است؛ در حالیکه یافتن حقیقت مساله کندز کار بسیار 
مشکلی نبود و حکومت می توانست عامالن را شناسایی و 

مجازات کند. 
کمیسیون  اعضای  از  یکی  ایماق  فضل الکریم  این حال،  با 
را  کمیسیون  این  خودش  گفته  به  که  کندز  حقیقت یاب 
تحریم کرده و فعال در کابل به سر می برید، می گوید: من از 

این کمیسیون انصراف ندادم، بل آن را تحریم کرده ام.
ایماق همچنان گفت: علت تحریم خود را بعد از کنفرانس 
مطبوعاتی کمیسیون حقیقت یاب به مردم اعالم خواهم کرد.

و  دارد  عضو  پنج  که  کندز  رویداد  حقیقت یاب  کمیسیون 
ریاست آن را امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی و فاروق 
وردک وزیر معارف پیشن به عهده دارند، از سوی حکومت 
و  بررسی  را  کندز  عوامل سقوط  و  علل  تا  موظف شدند 
جنایاتی را که توسط طالبان صورت گرفته مشخص سازند.
رییس  و  رییس جمهوری  با  اخیراً  کمیسیون،  این  اعضای 
اجرایی دیدار کردند و نتایج بررسی های شان را با آنها در 

میان گذاشتند. 
با  بررسی ها  نتایج  که  است  داده  دستور  جمهوری  رییس 
مردم در میان گذاشته شود؛ اما به دلیل نه چندان موجه، نشر 

این گزارش به تأخیر افتیده است. 
ناجیه نوری

وزارت ارشاد، حج و اوقاف:

در چـهارده سال گـذشته
 بیشتر از صـد عالـم دینـی تـرور شده انـد
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ورزش

سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال رئال مادرید با اعتراف به ناتوانی تیمش برای مسلط 
شدن بر بازی مقابل سویا، ابراز امیدواری کرد شاگردانش اولین باخت شان در 

فصل جاری را در ال کالسیکو جبران کنند.
تیم فوتبال رئال مادرید برای اولین بار در این فصل تن به شکست داد و این سویا 
بود که در خانه اش توانست کهکشانی ها را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد و مسبب 
سقوط آنها به رده دوم جدول شود، آن هم در حالی که سفیدپوشان مادرید در 

بازی بعدی خود در اللیگا میزبان بارسلونای صدرنشین هستند.

رافائل بنیتس، سرمربی رئال در پایان بازی تیمش برابر سویا به خبرنگاران گفت: 
ما نتوانستیم بر اوضاع مسلط شویم. به نظر می رسید که ما بازی را تحت کنترل 
اینطور نیست. اشتباهات ما سبب شد که  اما کمی بعد مشخص شد که  داریم 
اعتماد به نفس سویا افزایش پیدا کند. ما باید کار حریف را در همان نیمه اول 

تمام می کردیم اما این کار را انجام ندادیم.
بنیتس ادامه داد: در 30 دقیقه نخست ما بازی را از هر لحاظ تحت کنترل داشتیم 
اما بعد از آن به حریف اجازه دادیم با استفاده از یک توپ مرده به بازی برگردد. 
در نیمه دوم ما دوباره بازی را خوب شروع کردیم هرچند اشتباهات را از سر 
گرفتیم. در ابتدای کار ما یک رئال مادرید فوق العاده را دیدم اما عدم ثبات در 

عملکرد تیم باعث شد نتیجه دلخواه را کسب نکنیم.
سرمربی کهکشانی ها با اشاره ال کالسیکویی که دو هفته دیگر کهکشانی ها میزبان 
آن خواهند بود، تأکید کرد: ما به اندازه کافی برای تجدید قوا زمان داریم و در 
مدت زمان باقی مانده تا ال کالسیکو یک سری بازیکنان مان می توانند به جمع ما 
برگردند. بازی برابر سویا یک بازی کاماًل متفاوت بود و من امیدوارم که تیم به 

این شکست در ال کالسیکو پاسخ خوبی بدهد.
تیم،  این  به ترکیب  بازگشت خامس رودریگس، هافبک کلمبیایی کهکشانی ها 
موضوع دیگری بود که سرمربی پیشین لیورپول به آن اشاره داشت. وی عنوان 
کرد: خامس بازیکنی بزرگی است و در یک سوم دفاعی حریف عالی کار می کند 
اما او هنوز به طور کامل آماده نیست. او باید بیشتر کار کند تا به سطح مورد 

نیاز برگردد.
بنیتس در پایان راجع به شدت مصدومیت سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید 
باشد  بوده  تأثیر مصدومیت راموس  بازی تحت  نتیجه  هم گفت: فکر نمی کنم 
چون هنگام مصدومیت او زمان زیادی تا پایان بازی مانده بود. در ضمن واران 

هم به خوبی توانست جای راموس را پر کنید.

کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید به هواداران تیمش قبل از مهمترین بازی نیم فصل نخست اللیگا 
خبر نگران کننده ای داد.

سرخیو راموس که مصدومیت شانه اش در بازی شب یکشنبه رئال مادرید در خانه سویا، بسیاری 
مصدومیتش  که  کرد  اعتراف  کرد،  ال کالسیکو  در  او  غیبت  نگران  را  کهکشانی ها  هواداران  از 
ممکن است او را برای مدتی خانه نشین کند. این در حالی است که رئال مادرید دو هفته دیگر، در 

چارچوب دیدارهای هفته دوازدهم اللیگا باید میزبان بارسلونا باشد.
راموس درباره وضعیت مصدومیتش که چند دقیقه پس از گلزنی اش، او را وادار به ترک میدان 
کرد، گفت: وضعیت شانه ام چندان خوب نیست. بعد از زدن گل روی شانه ام فرود آمدم. چیزی 
که االن اهمیت دارد این است که روند ریکاوری ام را به خوبی سپری کنم. باید دید نتایج معایناتی 
که سه شنبه قرار است روی شانه ام صورت بگیرد، چگونه است. درد شانه ام نگذاشت بازی را به 
پایان برسانم و به همین دلیل بعید می دانم که در دو هفته پیش رو به تیم ملی هم کمک کنم. باید 
در سریع ترین زمان ممکن دوره ریکاوری ام را آغاز کنم. من با مصرف مسکن توانستم دقایقی 
برابر سویا بازی کنم اما زمانی ه مصدومیتم تشدید شد، دیگر نتوانستم به کارم ادامه دهم. حاال باید 

روند ریکاوری را از اول شروع کنم.
راموس در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا عملکرد تیمش در باخت 3 بر 2 مقابل سویا را 
فاجعه آمیز می داند یا خیر، تأکید کرد: هر کسی آزاد است از هر صفتی که می خواهد برای توصیف 
عملکرد ما استفاده کند. ما خوب بازی نکردیم و این موضوع همیشه در نتیجه بازی نمود پیدا 
می کند. خانه سویا، یکی از سخت ترین مکان ها برای نتیجه گرفتن است و این موضوع فقط شامل 
رئال مادرید نمی شود. سویا به خاطر کسب نتایج ضعیف در بازی های قبلی اش زخم خورده بود و 
به همین دلیل انگیزه زیادی برای امتیاز گرفتن از ما داشت. می دانیم که بازی ضعیفی ارائه کرده ایم 
اما نباید بازی خوبی که سویا ارائه کرد را هم نادیده بگیریم. من فکر می کنم که رئال در این بازی 

بیش از اندازه کم تحرک بود.

برزیلی  ستاره  از  تمجید  با  بارسلونا  سرمربی 
تیمش گفت که شاید لیونل مسی به ال کالسیکوی 

پیش رو برسد.
خانگی  بر صفر   3 برتری  پی  در  انریکه  لوئیس 
یازدهم  هفته  در  ویارئال  مقابل  شاگردانش 
اللیگای اسپانیا با تمجید از مهاجم 23 ساله تیمش 
که درخشش خاصی داشت و دو گل به هم به 
ثمر رساند، گفت: ما از بازیکنی صحبت می کنیم 
که منحصر به فرد و خاص است. کار او در این 

بازی تماشایی بود.
پیشرفت  و  رشد  حال  در  بارسلونا  افزود:  وی 
است و این مورد در این بازی کاماًل قابل مشهود 
در  باید  بازی هایی  چنین  در  پیروزی  برای  بود. 
همان ۴۵ دقیقه نخست حریف تان را اسیر خود 
دقیقًا  اول مان  نیمه   عملکرد  که  بود  واضح  کنید. 

همان چیزی بود که به آن نیاز داشتیم.
»آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  بارسا  سرمربی 
فصل  در  شرایط خود  بهترین  در  حاال  بارسلونا 
جاری قرار دارد؟« گفت: در مورد تشخیص این 
می کنم  فکر  ولی  نیستم،  خوب  خیلی  موضوع 
به  امیدوارم  است.  کرده  پیشرفت خوبی  تیم  که 
بهترین شرایط خود برسیم. موقعیت های کمی که 

ویارئال روی دروازه ما خلق کرد بدین 
معناست که ما کارمان را به خوبی انجام دادیم.

انریکه این پرسش را هم که »آیا نیمار حاال دومین 
بازیکن برتر جهان است؟« اینگونه پاسخ داد: من 
از  می سپارم.  شما  به  را  مورد  این  در  قضاوت 
اینکه نیمار، مسی، بوسکتس، اینیستا و سوارز را 
در ترکیب تیمم دارد، خوشحالم. احساس می کنم 
آنها  دارم.  ویژه ای  امتیاز  بازیکنان  این  داشتن  با 
بازیکنان منحصر به فردی هستند که توانایی های 
خود را برای نتیجه گرفتن تیم با یکدیگر ترکیب 

می کنند.
اصلی  مهاجم  سه  بین  رابطه  خصوص  در  وی 
و  نیمار  مسی،  داشتن  داشت:  اظهار  هم  تیمش 
سوارز در یک تیم کار خیلی دشواری است. مهم 
نیست که در جریان بازی یکی از آنها بدرخشد و 
آن دو نفر دیگر اینطور نباشند. مهم هماهنگی و 

هارمونی آنها با تیم است.
این  به  پاسخ  در  آبی و اناری ها  سرمربی ۴۵ ساله 
به  نسبت  سوارز  و  نیمار  مسی،  »آیا  که  پرسش 
همین مقطع در سال گذشته بهتر هستند؟« گفت: 
چنین  در  گذشته  سال  آنها  که  نمی آورم  یاد  به 
وجود  با  تیم  حال  هر  به  بودند.  چطور  مقطعی 
شروع  حذفی  جام  رقابت های  که  شرایط  این 
شده و مسابقات دیگر هم در جریان است، روند 
مهمتر  است.  گرفته  پیش  در  را  رشدی  به  رو 

صدرنشین  حاال  ما  که  است  این  چیزی  هر  از 
اللیگا هستیم و تنها یک امتیاز دیگر نیاز داریم تا 
صعودمان از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 

را هم قطعی کنیم.
وقتی خبرنگاران خواستند که سرمربی بارسلونا، 
او  کنند،  مقایسه  هم  با  را  نیمار  و  رونالدینیو 
و  مقایسه  در  من  گفتم،  که  همانطور  گفت: 
تشخیص چنین چیزهایی اصاًل خوب نیستم. من 
خوش شانس بودم که با رونالدینیو همبازی بودم 
و همه ما از تماشای بازی او متحیر می شدیم. گل 
نیمار در این بازی فوق العاده بود. هم نیمار و هم 
بازیکن  نیمار  هستند.  فرد  به  منحصر  رونالدینیو 
کلیدی برای ما برای رسیدن به اهداف مان است.

تیمش  سوپراستار  وضعیت  در خصوص  انریکه 
که در حال ریکاوری است و حضور احتمالی اش 
در ال کالسیکوی پیش رو، عنوان کرد: تنها چیزی 
مصدومیت  هستم،  نگرانش  حاضر  حال  در  که 
مسی است. قطعًا ما با لئو قویتر می شویم. شاید 
مسی ال کالسیکو را از دست بدهد، شاید هم نه! 
او همچنان در حال ریکاوری کردن است و باید 
بگویم که کارش را تا کنون به خوبی انجام داده 
است. ما دو هفته دیگر تا ال کالسیکو وقت داریم 
و تا دو هفته یا کمی پس از  آن لئو به جمع ما 

بازخواهد گشت.

کلوپ: 
برای نخستین بار احساس 

تنهایی کردم

سرمربی لیورپول بعد از شکست برابر کریستال پاالس گفت در آنفیلد 
احساس تنهایی کرده است.

به گزارش سایت گل، یورگن کلوپ نخستین شکست در رقابت های 
لیگ  دوازدهم  هفته  در  لیورپول  کرد.  تجربه  را  انگلیس  برتر  لیگ 
می رفت  انتظار  کرد.  پذیرایی  پاالس  کریستال  از  آنفیلد  در  جزیره 
شاگردان کلوپ که هفته قبل چلسی را شکست داده بودند، به راحتی 
سه امتیاز حساس این دیدار خانگی را به دست آورند اما دو بر یک 

شکست خوردند.
یورگن کلوپ در نشست خبری بعد از بازی گفت: وقتی کریستیال 
پاالس گل دوم را به ثمر رساند، بسیاری از صندلی های آنفیلد خالی 
بار از حریف  شد و در آن لحظه بود که احساس تنهایی کردم. دو 

عقب افتادیم. یک بار جبران کردیم اما بار دوم ناکام بودیم.
او ادامه داد: کریستیال پاالس ضد حمله را در دستور کارش قرار داده 
بود و در نهایت، خستگی زیاد بازیکنان کار دست ما داد و بازنده این 
بازی شدیم. مشکل اصلی لیورپول فشار زیاد بازی ها است. باید یاد 
بگیریم خودمان را با این شرایط وفق دهیم. اگر قرار باشد فشار زیاد 
بازی ها باعث خستگی شود، من هم خسته می شوم. نباید اجازه دهیم 

حریف احساس کند خسته هستیم.
سرمربی سابق بوروسیا دورتموند اطمینان دارد تیمش می تواند چنین 
مشکلی را پشت سر بگذارد. او گفت: کسی که فکر می کند لیورپول 
توانایی حل مشکلش را ندارد، اشتباه می کند. با تالش می توانیم چنین 
فقط  کنم،  پیش بینی  ندارم  دوست  بگذاریم.  سر  پشت  را  شرایطی 

تالش می کنیم و با صبر کردن به کارمان ادامه می دهیم.
لیورپول با ۱7 امتیاز به رده دهم جدول رده بندی سقوط کرد و االن 

با تیم صدرنشین منچسترسیتی، ۹ امتیاز اختالف دارد.

بنیتس:

 به جبران شکست مقابل سویا در ال کالسیکو امیدوارم

رامــوس 
بـه الکالسیـکو نمی رسـد

انریکه: 

نیمار بازیکن منحصر 
به فردی است



ACKU

کمپین  کرد،  اظهار  دوشنبه  رو  پوتین  والدیمیر 
آمادگی رزمی  و  قابلیت  در سوریه  هوایی مسکو 

باالی ارتش روسیه را ثابت کرده است.
والدیمیر  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نشست  یک  در  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین، 
با مقام های دفاعی این کشور اظهار کرد: عملیات 
به درخواست رهبران  ما  با تروریسمی که  مبارزه 
سوریه در این کشور انجام می دهیم قدرت ارتش 

روسیه را ثابت کرده است.

تصریح  خود  امروز  سخنان  در  همچنین  پوتین 
کرد، برنامه مدرنیزه سازی ارتش روسیه با موفقیت 
دفاعی  کارخانه های  و  است  آمده  در  اجرا  به 
موشک ها،  هواپیماها،  تولید  حال  در  کشور  این 
برای  مدرن  تسلیحات  دیگر  و  جدید  کشتی های 

ارتش هستند.
روسیه اقدام به استقرار ده ها جنگنده در یک پایگاه 
هوایی در استان الذقیه سوریه کرده و تا کنون بیش 
از ۱600 ماموریت رزمی هوایی را از 30 سپتمبر تا 

کنون در این کشور علیه تروریست های داعش به 
اجرا در آورده است.
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

برابر  در  خود  شکست  به  میانمار  حاکم  حزب  آرا  درصد   ۸0 شمارش  با 
اپوزیسیون اعتراف کرد.

به نوشته روزنامه گاردین، وین هتین، سخنگوی حزب لیگ ملی برای دموکراسی 
متعلق به آنگ سان سوچی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که حزب 70 

درصد آرا را تاکنون از آن خود کرده است.
وی تاکید کرد: حزب ۵0 تا ۸0 درصد از آرای ۱۴ ایالت میانمار را از آن خود 
کرده است. با این حال تمامی این نتایج باید به تایید کمیسیون انتخابات برسد 

اما ما درباره تعداد آرا مطمئن هستیم.
آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار با خوشحالی اعالم کرد: فکر می کنم 

که شما از نتیجه انتخابات مطلع هستید.
محلی  وقت  به   ۱۸ میانمار حدود ساعت  انتخابات  اولیه  نتایج  می رود  انتظار 

منتشر شود.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است این انتخابات چندان مطلوب 

نبوده است.
اپوزیسیون میانمار برای به دست آوردن قدرت تنها به 67 درصد آراء نیاز دارد.
هتای اوو، رئیس موقت حزب حاکم اتحادیه توسعه و همبستگی در گفتگو با 
خبرگزاری رویترز گفت که نتایج اولین انتخابات آزاد کشور پس از 2۵ سال 

را می پذیرد.
کمیسیون  است.  نداشته  نظری  اظهار  تاکنون  میانمار  رییس جمهور  سین،  تین 

انتخابات میانمار نیز هنوز نتایج رسمی را اعالم نکرده است.
هتای اوو گفت: ما شکست خوردیم. باید به دنبال دالیل شکست باشیم. به هر 

حال نتایج را بدون هیچ مالحظه ای می پذیریم.
وی گفت که از شکست سنگین حزب در منطقه هینتادا که کانون حمایت از 

حزب حاکم شمرده می شد، متعجب شده است.

نخست وزیر پاکستان قرار است هفته آینده به ازبکستان سفر کند و در مورد 
گسترش همکاری ها و مسائل بین المللی مانند اوضاع افغانستان با مقامات این 

کشور بحث و تبادل نظر کند.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای اعالم کرد: »نواز شریف« نخست وزیر 

این کشور در ۱7 نومبر ماه جاری به ازبکستان سفر خواهد کرد.
نخست وزیر پاکستان در این سفر با »اسالم کریم اوف« رییس جمهور، »شوکت 
میرضیایف« نخست وزیر و برخی اعضای پارلمان ازبکستان دیدار خواهد کرد.
مانند  بین المللی  منطقه ای  همکاری های  گسترش  مورد  در  کشور  دو  مقامات 

اوضاع افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
همچنین در این دیدار قرار است چندین اسناد همکاری در زمینه های مختلف 

به امضاء برسد.

سفر نخست وزیر پاکستان به ازبکستان در حالی انجام می شود که بر اساس 
گزارش ها اسالم آباد سال هاست که از مسئله تروریسم رنج می برد.

قبایلی  پاکستان عملیات نظامی را علیه تروریست های مناطق  امنیتی  نیروهای 
این کشور از یک سال گذشته به اینطرف آغاز کرده اند اما برخی از کارشناسان 
بر این باورند که عملیات نظامی نیروهای پاکستانی در این مناطق موجب شد 

تا ترویست ها به خاک افغانستان پناه ببرند.
گزارش های متعددی از حضور جنگجویان خارجی در نقاط مختلف افغانستان 

به خصوص شمال این کشور وجود دارد.
طالبان و دیگر شبه نظامیان ماه گذشته شهر استراتژیک قندوز را به مدت چند 

روز به تصرف خود درآوردند که موجب نگرانی کشورهای آسیای میانه شد.
ازبکستان که با افغانستان نیز مرز مشترک دارد، در روزهای اخیر بارها هشدار 

داده است که می بایست برای حمله احتمالی از این مرزها آماده باشند.
با این حال، »وکاس سوارپ« سخنگوی وزارت امور خارجه هند معتقد است 
که اسالم آباد تروریسم را در سیاست خارجی خود مورد استفاده قرار می دهد.

برخی از تحلیلگران مسائل منطقه ای بر این باورند که مقامات اسالم آباد پس 
از سفر به واشنگتن، موضع خود در منطقه را تغییر دادند و بشدت به دنبال 

گسترش روابط همکاری با سایر کشورها بخصوص آسیای میانه می باشد.
نواز شریف در اجالس اوفای روسیه نیز با رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرده 

بود.
سه  سفر  است  قرار  تاجیکستان  جمهور  رییس  رحمان  امامعلی  عالوه برآن، 
روزه ای را در ۱۱ نومبر به پاکستان انجام دهد و با مقامات این کشور در مورد 

مسائل مختلف گفت وگو کند.

حـزب حاکم میانـمار
 بـه شکست در انتخـابات اعتـراف کـرد

نوازشریف برای گسترش روابط پاکستان با آسیای میانه به ازبکستان می رود

پوتین: 
قـدرت ارتش مـا در سـوریه ثـابت شـد

دختران ُکرد، کابوس 

داعش حتی پس از اسارت

و  تجاوزات  به  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  جدید  گزارش  در 
اقدامات فجیع داعش علیه زنان ربوده شده در سوریه و عراق 
اشاره شده و آمده است که دختران کرد به مشکلی اساسی برای 
تروریست ها تبدیل شده اند و موارد متعددی ثبت شده که آنها 

دست به قتل خریداران خود و سپس خودکشی می زنند.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، در گزارش جدید دیده بان 
حقوق بشر سوریه، اقدامات غیرانسانی گروه تروریستی داعش 
اشاره  اسارت خود درمی آورد،  به  زنان و دخترانی که  در حق 
شده و آمده است: اعضای داعش دختر یا دخترانی را خریده و 
سپس با انتشار تصویری از آن دختر و مالکش و درج قیمت آن 
در شبکه های اجتماعی اقدام به فروش آنان می کنند و پول خوبی 

به دست می آورند.«
به  خود  اسیران  بین  در  داعش  است:  آمده  مذکور  گزارش  در 
آنها خودداری  از خرید و فروش  ندارد و  اعتماد  دختران کرد 
می کند چراکه آنها دست به قتل خریداران خود می زنند و سپس 
از  اقدامات  قبیل  این  از  مورد  چندین  که  می کنند  خودکشی 
سوی کردها گزارش شده است. به همین دلیل داعش آنها را در 
زندان هایی ویژه بازداشت کرده و از فروش، به ازدواج درآوردن 
و یا استفاده از آنان به عنوان خدمتکار در خانه های اعضای خود، 

به شدت پرهیز می کنند.
دیده بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد اعالم 
کرد با کمک اطالعاتی از منابع موثق به دست آورده موفق به 
ثبت این اقدامات داعش شده است و طبق این اطالعات داعش 
در  آنان،  از  سوءاستفاده  و  فروش  از  پیش  را  دختران  و  زنان 

زندان هایی حبس می کند.
آمده  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  در  که  اطالعاتی 
حقوقی  سازمان های  دیگر  گزارش های  در  که  اطالعاتی  با 
بین المللی منتشر شده، تطابق دارد و در هر دو آنها، گزارشی از 
رنج و سختی هایی که زنان ربوده شده توسط داعش پیش از فرار 
این تروریست ها کشیده اند و روایت های وحشتناک  از چنگال 

آنان از سوءاستفاده  و بردگی آمده است.
سازمان جهانی »یزدا« متعلق به ایزدی ها که مقر آن در امریکاست، 
در شهر دهوک عراق مرکزی برای کمک به این زنان و دختران 
که موفق به فرار از چنگ داعش شده اند، به راه انداخته تا به این 
با حل مشکالتشان،  آنان را برطرف کرده و  ترتیب آسیب های 

آنان را برای بازگشت دوباره به زندگی آماده کند.
خرید و فروش دختران و زنان اسیر به تجارتی سودآور برای 
ماه ژوئیه  به طوری که طبق گزارش  بدل شده  اعضای داعش 
گذشته دیده بان حقوق بشر سوریه، داعش ۴2 زن و دختر ایزدی 
را هر یک به مبالغی در حدود ۵00 تا 200 دالر امریکا فروخته 

است.
طبق این گزارش، داعش تنها به تجارت، خرید و فروش زنان 
و دختران جوان بسنده نکرده و در ماه گذشته میالدی در حومه 
شرقی دیرالزور دختران جوانی را میان اعضای خود در بمباران ها 

زخمی شده بودند به عنوان پاداش تقسیم کرد!




