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نشست کشورهای قلب آسیا این بار در امرتسِر 
باشد،  توجه  قابل  آن  متِن  این که  از  بیشتر  هند 
است.  جنجالی  و  توجه برانگیز  آن  حاشیه های 
هفته  همین  دوشنبۀ  روز  که  نشست  این  در 
مودی  نرندرا  داد،  پایان  هنـد  در  خود  کارِ  به 
رییس جمهوری  اشرف غنی  و  هند  نخست وزیر 
خود  سخنرانی هاِی  در  را  مسایلی  افغانستان، 
عصبانیِت  با  توام  واکنِش  با  که  کردند  مطرح 

پاکستان روبه رو شد. 
مودی و غنی بدون نام گرفتن از کشور خاصی، 
خشونت  به  که  خواستند  منطقه  کشورهای  از 
دهند.  پایان  کشورهای شان  در  افراط گرایی  و 
داشت  مخاطب  یک  تردید  بدون  سخنان  این 
از  نماینده گی  به  که  بود  پاکستان  کشورِ  آن  و 
روابط  و  ملی  امنیِت  مشاور  عزیز  سرتاج  آن، 
بین المللِی نخست وزیر پاکستان در این نشست 

شرکت داشت. 
در همین حال، آقای غنی در سخناِن خود ضمن 
سپاس گزاری از تعهد کمِک 500 میلیون دالری 
کشور پاکستان در بازسازی افغانستان گفت که 
این کمک سخاوتمندانه است، ولی بهتر است که 
در راه مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی هزینه 
به  نمی تواند  بدون صلح  افغانستان  شود؛ چون 

بازسازی و عمران برسـد. 
نخستین بار صورت  برای  که  رد چنین کمکی   
پاکستان  برای  می تواند  تردید  بدون  گرفت، 
امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج  شود.  تمام  سنگین 
گفت  سخنان  این  به  واکنش  در  پاکستان  ملی 
که: "ما نیز درک می کنیم که اشرف غنی )رییس 
خاک  در  را  سخنان  این  افغانستان(  جمهور 
است  واضح  است.  کرده  بیان  پاکستان  دشمِن 
که او در تالش بود آن چه را بیان کند که آن ها 

ترجیح می دهند بشنوند."  
سخنان  که  می دهد  نشان  پاکستان  واکنش  نوع 
و  غیرمنتظره  پاکستانی ها  برای  غنی  آقای 
انتظار  حداقل  آن ها  است.  بوده  حیرت آور 
از سوی کشور  برخوردی  با چنین  نداشتند که 

همسایۀ خود روبه رو شوند. 
سخنان آقای غنی در داخل کشور با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شده است. عده یی این سخنان 
را از سِر ناگزیری عنوان کرده و از آن استقبال 
که  کرده اند  نگرانی  ابراز  نیز  برخی ها  کرده اند. 
میان  روابط  تیره گی  بر  می تواند  چنین سخنانی 
پاکستانی ها  که  و سبب شود  بیفزاید  دو کشور 
امور  در  مداخله  به  دست  گذشته  از  جری تر 
افغانستان بزنند. اما برخی دیگر که با رویکردی 

گفته اند  کرده اند،  نگاه  گفته ها  این  به  تحلیلی 
مودی  نرندرا  آسیا،  قلب  نشست  برندۀ  که 
نخست وزیر هند بود که توانست افکار منطقه یی 

را علیه دشمِن دیرینه اش بسیج کند. 
به هر حال، چه نگاه مثبت به سخناِن آقای غنی 
در  سخنان  این  منفی،  نگاه  چه  و  باشیم  داشته 
می توانند  بدون شک  و  بوده  کم نظیر  نوع خود 
در  باشند.  داشته  دنبال  به  را  خاصی  پیامدهای 
این، پاکستان  از  این جای شک نیست که پس 
گروه های  از  خود  حمایت های  افزایش  با 
دهد  نشان  که  کرد  خواهد  تالش  تروریستی، 
اقدام های به ظاهر دیپلوماتیِک افغانستان به ضررِ 
این می تواند یک روی  بود.  این کشور خواهد 
است  این  سکه  دیگِر  روی  ولی  باشد،  سکه 
بدیِل  نمی شد، چه  اگر چنین سخنانی گفته  که 
دیگری برای آن ها وجود داشت؟ آیا با سیاسِت 
در  که  می شود  نرم جویانه  به ظاهر  و  مماشت 
دگرگونی  پاکستان  هژمونیستی  سیاست های 
ایجاد کرد و این کشور را واداشت که با صداقت 
و آینده نگری در مبارزه با تروریسم به صورِت 

جدی برخورد کند؟
تجربۀ همین سال های گذشته به خوبی نشان داده 
که سیاست های نرم جویانه در برابر پاکستان به 
جایی نرسیده اند. دولت فعلی و پیشین، به اندازۀ 
کافی تالش به خرچ دادند که روابط خوِب خود 
را با پاکستان حفظ کنند و با وجود جنجال هایی 
که هرازگاه خلق می شد، نگذارند که دو طرف 
به  سیاست  این  اما  گیرند.  قرار  هم  برابِر  در 
افزایش دامنۀ تنـدروی و خشونت در افغانستان 

انجامید. 
افغانستان مشارکت  پاکستانی ها عماًل در جنِگ 
دارند و هدف هایی را دنبال می کنند که به هیچ 
کشوری  عنوان  به  افغانستان  آن ها  در  صورت 
شناخته  به رسمیت  دارای حاکمیت  و  مسـتقل 
روی  از  گاهی  پاکستانی  مقام های  نمی شود. 

دو  پاکستان  و  افغانستان  که  می گویند  ناچاری 
یکدیگر  منافع  به  هرگز  که  همسایه اند  کشور 
ضرر نمی رسانند، ولی در واقعیت چنین چیزی 
کالِن  استراتژی های  در  هم  نه  و  شده  دیده  نه 

پاکستانی ها لحاظ شده است. 
شاید گفته های آقای غنی، مقداری تند بوده باشد 
از آن ها هنـدی ها  را  بهره برداری  بیشترین  یا  و 
کرده باشند، ولی این هم درست است که روزی 
باید چنین سخنانی و حتا تندتر از آن ها مطرح 
می شدند. برخی ها باور دارند که مقام های دولت 
افغانستان به جای سخنان تند و تیز، راهکارهایی 
را جست وجو کنند که به تنش های دایمی میان 
دو کشور پایان دهد. آن ها به نقاط اختالفی میان 
باعث  باورشان  به  که  می کنند  اشاره  کشور  دو 

تیره گی روابط میاِن دو کشور شده است.
متین  خود  جاِی  در  شک  بدون  گفته ها  این   
مسایِل  این  به  روزی  باید  و  اند  درک  قابل  و 
حیاتی میان دو کشور پرداخته شود؛ اما در حال 
که  دارد  نیاز  افغانستان  آن ها،  از  قبل  و  حاضر 
بتواند بر مشکالِت خود غلبه کند و حداقل از 
جنگی که با آن درگیر هست و به شدت در آن 
قربانی می دهد، رهایی یابد. در بحبوحۀ جنگ و 
فشارهای نظامی، هرگونه بحث های جانبِی دیگر 
بر سِر مسایل مرزی و یا اختالفاتی از این دست، 
به نتیجه نمی رسند و چنین تصوری را به وجود 
می آورند که سیاست فشار و تهدید باعث شده 
که یک طرف به باج دهی بپردازد و این چیزی 
نیست که دولت افغانستان در هیچ زمانی بتواند 

به آن تن دردهد. 
مشکالت سیاسی میان دو کشور باید به صورِت 
فشارهای  از  دور  به  کاماًل  و  عادالنه  شفاف، 
نظامی، بر سِر میز مذاکره و گفت وگو حل شود 

و این درست ترین راه حل بوده می تواند. 
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احمـــد عمران

حاشیه های بلندتر 
از متِن نشست کشورهای قلب آسیا

 

دو روز پیـش، اعضـای مجلـس نماینـده گان ضمـن نامتوازن 
خوانـدِن بودجـۀ ملـِی سـال مالـی 1396، گفتند که هر سـال 
بودجـۀ کشـور بـر اسـاِس عالیـق و سـالیِق شـخصی تنظیم 
می شـود و بـه همیـن دلیـل، از سـوی مجلـس رد می گـردد.

 آقـای ابراهیمـی رییـس مجلـس نماینـده گان، بودجـۀ ملـی 
از  و  دانسـت  افغانسـتان  مـردم  سرنوشـِت  بـا  مرتبـط  را 
همـۀ نماینـده گان خواسـت کـه بـا توجـه بـه نیازمندی هـای 
کمیسـیون  بـه  را  پیشنهادهای شـان  والیت های شـان، 
اختصاصـی مالـِی بودجه بسـپارند تـا تـوازن در بودجه لحاظ 

گـردد. 
همچنیـن اعضـای مجلـس بـرای جلوگیـری از حیف ومیـل 
و توزیـع سـلیقه یی بودجـه، از رییس جمهـور خواسـتند کـه 
قانون تشـکیالت اساسـِی حکومـت را به مجلـس نماینده گان 
بـرای تصویـب بفرسـتد تـا از تراکم تشـکیالتی و هـدر رفتِن 

بودجـه جلوگیری شـود. 
نماینـده گان مجلس گفتند کـه باید وزارت خانه ها، مشـکالت 
و کاسـتی های مـردم در والیـاِت گوناگـون را در درخواسـِت 
بودجـه در نظر بگیرنـد و همچنین برخی دیگر هشـدار دادند 
تـا زمانی کـه سرنوشـت وزرای سـلِب اعتمادشـده مشـخص 
نشـود و حکومـت وزرای جدیـد را معرفـی نکنـد، بودجـۀ 

وزارت خانه هـا را تصویـب نخواهنـد کرد. 
و امـا به طـور اختصـار، می تـوان ایـن سـه نکتـه را دربـارۀ 

بودجـۀ سـال مالـی 96 ارایـه کـرد: 
ـ مبلـغ و میـزان مجموعـی بودجـه و تناسـِب آن بـا واقعیت: 
بودجـۀ سـال مالـِی 96 کـه هفتـۀ پیش از سـوی مجلس سـنا 
مـورد تأییـد قـرار گرفته، با تفاوتـی اندک از بودجۀ سـال 95 
ترتیـب و تنظیم شـده اسـت. به ایـن معنا که هر سـال بودجه 
بـر اسـاِس تقلیـد از بودجـۀ سـاِل گذشـته و بدون بررسـی و 
تحقیـِق علمـی و میدانـِی تازه، پیشـنهاد می گردد. حـال آن که 
بودجـۀ هـر سـال باید نظـر به اوضـاع و شـرایِط همان سـال 
ترتیـب گـردد و مسـلمًا ایـن کار ایجـاِب تحقیـق و تفحـِص 
اصولـی را می کنـد. بـه نظـر می رسـد دسـت اندرکاراِن امـورِ 
بودجـه در کشـور، ظرفیـِت دانشـِی الزم بـرای ایـن کار را 

ندارند. 
ـ نقـش عالیق و سـالیِق شـخصی و تیمـی در تدوین بودجه: 
فسـاد و زدوبندهـای قومـی و مافیایـی رایـج در افغانسـتان، 
به نحوی کـه  داده؛  قـرار  محاصـره  در  را  بودجـه  همـواره 
توزیـِع  کیفیـِت  علمـی  معیارهـای  و  ُکدهـا  آن کـه  به جـای 
بودجـه را تعییـن کند، اغـراض و امراِض قومـی و مافیایی آن 
را  مشـخص می سـازد. بـه همین دلیل اسـت کـه یک والیت 
والیـت  و  می شـود  غـرق  بودجـه  پـوِل  در  وزارت خانـه  و 
محدودیت هـا  و  نیازهـا  تـِب  در  دیگـر  وزارت خانه یـی  و 
یـا  ولسـوالی  یـک  بودجـۀ  کـه  می شـود  گاهـی  می سـوزد. 
یـک ریاسـت بـر بودجـۀ یـک والیـت یـا وزارت، افزونی یا 
دسـت کم برابری می کنــد. بودجۀ سـال مالی 96 نیـز متأثر از 
این حالت اسـت کـه صداِی اعتـراِض نماینـده گان مجلس را 

به شـدت برانگیختـه اسـت. 
نقـش وزارت مالیـه در کیفیـِت تدویـن بودجـه: وزارت مالیه 
تأثیرگذارتریـن نهـاد دولتـی در کم وکیـِف بودجه اسـت. این 
پیرامـون  را  ادارات  و  وزارت خانه هـا  پیشـنهادهای  وزارت، 
بودجـه دریافـت می کنـد و پـس از بررسـی و مطالعـۀ آن هـا 
در ریاسـت عمومـی بودجـه، مبلغــی را بـرای بودجـۀ عادی 
و انکشـافی تخصیـص می دهـد. ایـن وزارت وظیفـه دارد که 
بودجـه را در چنـد دورۀ زمانـی و یا چند قسـط به واحدهای 
اداری برسـاند. اما متأسـفانه این وزارت نیز اسـیِر زدوبندهای 
فسـادآلود و مافیایـِی کالن و دچـار عالیق و سـالیِق تباری و 
غیرعلمـی اسـت و از ایـن رو در پروسـۀ تدویـن و پرداخـِت 
بودجـه از ابتـدا تـا انتهـا دچـار خبط هـا و خطاهـای فـراوان 

می شـود.
بـا ایـن اوصاف، تذکِر ما به همۀ مسـووالن و دسـت اندرکاراِن 
بودجه این اسـت که سرنوشـِت یک کشـور و ملـت و خوبی 
و خرابـِی آن، بـه تدویـن متـوازن و عادالنـۀ بودجه بسـته گی 
دارد. هنـوز بودجـۀ سـال 96 بـه تصویـِب نهایـی نرسـیده و 
ایـن فرصت وجـود دارد کـه اصالحاِت اساسـی در آن لحاظ 
آینـده، شـاهد تصویـِب  امیـد مـی رود در روزهـای  گـردد. 
نماینـده گان  متـوازن و توسـعه محور در مجلـس  بودجه یـی 
باشـیم و بـا پندآمـوزی از ایـن نـکات، در سـال های آینـده 
نیـز بودجه هایـی بـه مراتـب علمی تـر و عادالنه تـر را به خانۀ 

ملـت روانـه کنیم. 
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ــای  ــخناِن آق ــه س ــت ب ــگاه مثب ــه ن چ
غنــی داشــته باشــیم و چــه نــگاه 
ــود  ــوِع خ ــخنان در ن ــن س ــی، ای منف
شــک  بــدون  و  بــوده  كم نظیــر 
را  خاصــی  پیامدهــای  می تواننــد 
ــن  ــند. در ای ــته باش ــال داش ــه دنب ب
جــای شــک نیســت كــه پــس از ایــن، 
پاكســتان بــا افزایــش حمایت هــای 
تروریســتی،  گروه هــای  از  خــود 
تــاش خواهــد كــرد كــه نشــان دهــد 
دیپلوماتیــِک  به ظاهــر  اقدام هــای 
افغانســتان بــه ضــرِر ایــن كشــور 
خواهــد بــود. ایــن می توانــد یــک 
ــِر  ــی روی دیگ ــد، ول ــکه باش روی س
ســکه ایــن اســت كــه اگــر چنیــن 
ســخنانی گفتــه نمی شــد، چــه بدیــِل 
دیگــری بــرای آن هــا وجــود داشــت؟

ACKU
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ضمــن  مجلــس  در  ســناتوران 
ــون  ــک 500 میلی ــتقبال از رد کم اس
افغانســتان،  بــه  پاکســتان  دالــری 
ایــن اقــدام رییــس جمهــور غنــی را 
ــالت  ــر مداخ ــکن ب ــواب دندان ش ج
اســالم آبــاد در امــور داخلــی کشــور 

خواندنــد.
اعضــای مجلــس ســنا می گوینــد کــه 
ــتان  ــردم افغانس ــمن م ــتان دش پاکس
اســت و رد کمــک مالــی ایــن کشــور 
از ســوی رییــس جمهــور در نشســت 
قلــب آســیا پاســخ دندان شــکن و بــر 
طبــق خواســت درونــی تمامــی مــردم 

افغانســتان بــود.
ــس  ــار ریی ــلم ی ــادی مس ــل ه فض
ــت:  ــورد گف ــن م ــس ســنا در ای مجل
"مــا انتظــار داشــتیم کــه دولــت 
افغانســتان کمــک 500 میلیــون دالری 
پاکســتان را کــه درنشســت بروکســل 
متعهــد شــده بــود نپذیــرد ولــی 
ــوی  ــا از س ــن کمک ه ــون رد ای اکن
قلــب  نشســت  در  رییس جمهــور 
آســیا نیــز اقــدام مبتنــی بــر خواســت 

ــت". ــتان اس ــردم افغانس ــی م قلب
ــت  ــزود، دریاف ــار اف ــلم ی ــای مس آق
کمــک از پاکســتان در حقیقــت جفــا 
بــه خــون ســربازان و شــهدای مــردم 
ــور در  ــود و رییس جمه ــتان ب افغانس
واقــع بــا رد ایــن کمــک هــا صــدای 
قربانیــان جنگــی ناشــی از مداخــالت 
پاکســتان در افغانســتان را بلنــد کــرد 
و مجلــس ســنا از ایــن اقــدام رییــس 

ــد. ــت می کن ــور حمای جمه
ــم،  ــر ه ــناتوران دیگ ــماری از س ش
از  را  پاکســتان  مالــی  کمــک  رد 
ــک  ــدام نی ــور اق ــوی رییس جمه س
و شــجاعانه خوانــد و پاکســتان را 
ــد. ــتان خواندن ــردم افغانس ــمن م دش
فوزیــه ســادات یــک عضــو ســنا 
مــردم  دشــمن  "پاکســتان  گفــت: 
افغانســتان و افتخــار می کنیــم کــه 
ــکن  ــخ دندان ش ــور پاس ــس جمه ریی

ــا داد". ــمن م ــه دش ب
ــنا  ــو س ــر عض ــی دیگ ــف صدیق آص
هــم بــا ذکــر آن کــه "کاش افغانســتان 
از 15 ســال پیــش چنیــن موقفــی 
پاکســتان  مداخــالت  برابــر  در  را 

رییــس  کــه  افــزود  می داشــت" 
ــدام خــود  ــن اق ــا ای ــی ب جمهــور غن
پاکســتان را منحیــث یــک کشــور 

ــرد. ــی ک ــکار معرف فریب
ــده  ــا وع ــتان ب ــه وی، پاکس ــه گفت ب
در  دالــری  میلیــون   500 کمــک 
نشســت بروکســل مــی خواســت 
در  کــه  دهــد  فریــب  را  جهــان 
افغانســتان مداخلــه نمــی کنــد و 
ــه بازســازی ایــن ســهم مــی گیــرد  ب
در حالــی کــه ایــن کمــک نبــود 
باعــث  بلکــه  پاکســتان  از ســوی 
بدبختــی بیشــتر مــردم افغانســتان 

ــد. ــی ش م
ــز ضمــن اســتقبال  لیلمــا احمــدی نی
از ایــن اقــدام رییــس جمهــور گفــت: 
بــه  بــرای همــۀ جهــان  "اکنــون 
ــع  ــتان منب ــه پاکس ــیده ک ــات رس اثب
ــی  ــراط گرای ــزم و اف ــدور تروری ص
بــه افغانســتان اســت؛ امیدواریــم کــه 
ــی  ــور غن ــس جمه ــف ریی ــن موق ای
در راســتای تامیــن امنیــت وثبــات در 

ــود". ــع ش ــد واق کشــور مفی
ــی  ــک مال ــز رد کم ــارث نی ــار ح نث
ــدام بزرگــی از ســوی  پاکســتان را اق
ــه  ــه گفت ــد کــه ب رییس جمهــور خوان
وی، مــردم افغانســتان از ایــن موقــف 
حمایــت مــی کنــد تــا پاکســتان 
بــه دلیــل حمایــت از تروریــزم و 
مداخلــه در افغانســتان در انــزوای 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــتر سیاس بیش
ششــمین  در  غنــی  رییس  جمهــور 
نشســت قلــب آســیا کــه دو روز 
ــان  ــه پای ــد ب ــر هن ــش در امرتس پی
رســید بــا رد کمــک 500 میلیــون 
دالــری پاکســتان بــه افغانســتان گفــت 
کــه پاکســتان از ایــن کمــک هــا برای 
مبــارزه بــا هــراس افگنــی در داخــل 
ــرا  ــد؛ زی ــرف کن ــود مص ــاک خ خ
ــه  ــه جــز صلــح ب مــردم افغانســتان ب
ــدارد. ــاز ن ــری نی ــزی دیگ ــچ چی هی
نخســت  مشــاور  عزیــز  ســرتاج 
ــه ایــن  ــر پاکســتان در واکنــش ب وزی
اظهــارات رییــس جمهــور گفــت کــه 
ــی  ــد م ــه هن ــی آنچــه را ک ــای غن آق

ــرد. ــان ک ــنود، بی ــت بش خواس

تقدیر مجلس سنا از اقدام غنی 
در برابر پاکستان

ناجیه نوری  

اگــر کمیســیون های انتخاباتــی اســتقالل 
ــت  ــند و حکوم ــته باش ــی نداش سیاس
ــف در کار  ــن مختل ــت عناوی ــم تح ه
ــات  ــد، انتخاب ــت کن ــیون ها دخال کمیس
آینــده یــک انتخاباتــی فرمایشــی  و 

ــود. ــد ب ــب خواه ــو از تقل ممل
مجلــس  نماینــده گان  از  شــماری 
پیشــینیه  بــه  باتوجــه  می گوینــد: 
کمیشــنران جدیــد و بــا توجــه بــه 
زمینــه  در  تجربه یــی  هیــچ  اینکــه 
انتخابــات ندارنــد، انتخابــات آینــده 
بــدون شــک یــک انتخابــات بــه دور از 

تقلــب نخواهــد بــود.
و امــا تیفــا از نظــارت بــر کارکــرد 
کمیشــنران کمیســیون های انتخاباتــی 
خبــر داده می گویــد: مــا در گذشــته 
انتقــادت خــود را داشــتیم و اکنــون در 
حــال ارزیابــی کمیشــنران هســتیم، پس 
ــینران  ــق کار کمیش ــی و مطاب از ارزیاب
ــردم  ــا م ــود را ب ــای خ ــد، یافته ه جدی

ــرد. ــم ک ــریک خواهی ــتان ش افغانس
ــه  ــی ک ــات حکومت ــی مقام ــا یک و ام
گرفتــه  او  از  نامــی  نمی خواهــد 
رهبــر  هــردو  می گویــد:  شــود 
توافــق  ملــی  وحــدت  حکومــت 
کــرده بودنــد، کســانی بــه عنــوان 
ــی،  ــیون های انتخابات ــنران کمیس کمیش
برگزیــده شــوند کــه ســابقۀ کار در 
کمیســیون های انتخاباتــی را نداشــته 

باشــند.
ــن  ــدف از ای ــی ه ــام حکومت ــن مق ای
اقــدام رهبــران حکومــت را جلوگیــری 
گفــت:  کــرده  عنــوان  تقلــب  از 
ــه کار در کمیســیون های  نداشــتن تجرب
ــف را  ــب و تخل ــۀ تقل ــی زمین انتخابات

می ســازد. کمتــر 
امــا شــماری از نماینــده گان مجلــس و 
آگاهــان سیاســی بــه ایــن بــاور انــد کــه 
ــزاری  ــی برگ ــی توانای ــنران فعل کمیش
یــک انتخابــات بــه دور از تقلــب و 
تمایــالت سیاســی، قومــی و ســمتی را 

ــد. ندارن
عضومجلــس  اعتمــادی  چمن شــاه 
کمیشــنران  می گویــد:  نماینــده گان 
ــد،  ــکالت بودن ــی از مش ــته بخش گذش
ــا حکومــت از  ــه همــۀ مشــکالت؛ ام ن
بســتۀ پیشــنهادی کمیســیون اصالحــات 
کمیشــنران  تغییــر  تنهــا  انتخاباتــی، 
بــه  باتوجــه  بنابرایــن  پذیرفــت؛  را 
پیشــینیه کمیشــنران جدیــد و بــا توجــه 
ــه  ــی در زمین ــچ تجربه ی ــه هی ــه اینک ب
انتخابــات ندارنــد، انتخابــات آینــده 
بــدون شــک یــک انتخابــات بــه دور از 

ــود. ــد ب ــب نخواه تقل

نگرانی هــای  می گویــد:  اعتمــادی 
ــاله  ــان مس ــده گان پارلم ــردم و نماین م
ــت،  ــینران اس ــتقاللیت کمش ــدم اس ع
ــون  ــنران در قان ــزل کمیش ــب و ع نص
ــت  ــه حکوم ــود ک ــده ب ــی ش پیش بین
بــدون در نظرداشــت آن اقــدام بــه 
بنابرایــن  کــرد؛  کمیشــنران  تعییــن 
در  بــدون  حکومــت  زمانی کــه 
ــزل  ــون کمیشــنران را ع نظرداشــت قان
و نصــب می کنــد، بــدون شــک دســت 
بــرد در انتخابــات همچنــان وجــود 

خواهــد داشــت.
انتخاباتــی  دوره هــای  تمامــی  او  
تقلــب  از  مملــو  و  پرچالــش  را 
تمامــی  کــرد:  تاکیــد  خوانــده 
ــا  ــواره ب ــتان هم ــات در افغانس انتخاب
همــراه  دســت اندازی های حکومــت 

اســت. بــوده 
ایــن عضــو مجلــس تاکیــد کــرد: 
ــه شــد،  ــه گفت ــواردی ک ــه م باتوجــه ب
بــدون شــک انتخابــات آینــده مــا 
ــب  ــی از جان ــات فرمایش ــک انتخاب ی
حکومــت و مملــو از تقلــب و تخلــف 

ــود. ــد ب خواه
ــو  ــی عض ــارف رحمان ــال، ع ــن ح باای
ــر  ــد: اگ ــده گان می گوی ــس نماین مجل
کمیســیون انتخابــات اســتقالل سیاســی 
نداشــته  را  انتخابــات  امــور  در  الزم 
ــر  ــواره در ام ــت هم ــند و حکوم باش
انتخابــات تحــت عناویــن مختلــف 
دخالــت کنــد، بــدون شــک مــا شــاهد 
یــک انتخاباتــی فرمایشــی خواهیــم 

ــود. ب
زمانی کــه  تــا   : کــرد:  تاکیــد  او 
ــد و  ــته باش ــود داش ــار و زور وج فش
ــع  ــه نف ــی ب ــای امنیت ــه نیروه تا زمانی ک
یــا ضــرر افــرادی در انتخابــات دخالــت 
کنــد و مــردم اســتقالل الزم در رای 
ــک  ــا ی ــم م ــند، بازه ــته باش دادن نداش
ــاهد  ــات را ش ــو از تقلب ــات ممل انتخاب

ــود. ــم ب خواهی
و  امنیتــی  شــرایط  چگونه گــی  او 
ــات را نیــز در  حضــور مــردم در انتخاب
ــته  ــذار دانس ــات اثرگ ــفافیت انتخاب ش
تاکیــد کــرد: اگــر امنیــت تامیــن نباشــد 
ــتقالل  ــاب اس ــم در انتخاب ــردم ه و م
نداشــته باشــند، بــدون شــک انتخابــات 
ــد  ــات ســالم نخواه ــک انتخاب ــده ی آین

ــود. ب
ــر  ــس:  اگ ــو مجل ــن عض ــه ای ــه گفت ب
بخواهیــم انتخابــات آینــده شــفاف، 
دموکراتیــک و  براســاس قانون اساســی 
انتخابــات برگــزار شــود،  قانــون  و 
بایــد کمیشــنران  نخســت  قــدم  در 

اســتقالل  انتخاباتــی  کمیســیون های 
ــاس  ــا براس ــند ت ــته باش ــی داش سیاس
قواعــد انتخاباتــی، انتخابــات را برگــزار 

ــد. کنن
در  کمیشــینران  افــزود:  رحمانــی 
ــته  ــل داش ــتقالل عم ــه اس ــار اینک کن
باشــند، بایــد از درون نیــز آزاد باشــند، 
و  ســمت گرایی  قوم گرایــی،  یعنــی 
ــاد  ــه فس ــل ب ــا تمای ــی و ی برتری جوی
و اخــذ رشــوه نداشــته باشــند، امــا 
ــات در  ــر اعضــای کمیســیون انتخاب اگ
ــته  ــل نداش ــتقالل عم ــه اس ــار اینک کن
باشــد و از درون هــم آزاد نباشــد و  
ــز باشــد، در  وام دار دســتگاه حاکمــه نی
ــد  ــا مانن ــدون شــک م ــن صــورت ب ای
گذشــته شــاهد یــک انتخابــات مملــو از 

ــود. ــم ب ــب خواهی تقل
ماهــه  چنــد  بررســی  از  تیفــا  امــا 
جدیــد  کمشــینران  از  نهــاد  ایــن 
انتخاباتــی خبــر داده  کمیســیون های 
ــد  ــنران جدی ــه کمیش ــا ب ــد: م می گوی
ــد و  ــه ندارن ــه اینکــه تجرب ــا توجــه ب ب
ــز مطــرح اســت،  بحــث وابســته گی نی
چنــد مــاه فرصــت دادیــم کــه چگونــه 
کار می کننــد، پــس از نظــارت مســتند، 
ــت. ــم داش ــود را خواهی ــادات خ انتق

ــه  ــا  ب ــس تیف ــواب زاده ریی ــم ای  نعی
ــاز  ــا از آغ ــت: م ــدگار گف ــۀ مان روزنام
کار کمیتــه گزینــش مشــکالت زیــادی 
را نظــارت کردیــم، امــا حــاال فرصــت 
عنــوان  بــه  کســانی که  بــه  دادیــم 
کمیســیون های  جدیــد  کمیشــنران 

ــد. ــده ان ــش ش ــی گزین انتخابات
او تأکیــد کــرد: چــون تیفــا یــک نهــاد 
بی طــرف اســت؛ بنابرایــن انتقــادات 
سرنوشــت  می توانــد  مــا  مســتند 
نتواننــد  اگــر  کــه  را  کمیشــنرانی 
بی طرفــی خــود را حفــظ کننــد، تغییــر 

ــد. ده
در گذشــته  مــا  افــزود:  ایــواب زاده 
ــون در  ــتیم  اکن ــود را داش ــادت خ انتق
حــال ارزیابــی کمیشــنران هســتیم، پس 
ــینران  ــق کار کمیش ــی و مطاب از ارزیاب
ــردم  ــا م ــود را ب ــای خ ــد، یافته ه جدی

ــرد. ــم ک ــریک خواهی ــتان ش افغانس
ابــراز  حالــی  در  اظهــارات  ایــن 
پیــش  هفتــه  چنــد  کــه  می شــود 
حکومــت وحــدت ملــی 13 تــن را 
ــه  ــط کمیت ــده توس ــان 36 برگزی از می
گزینــش بــه عنــوان کمیشــنران جدیــد 
کمیســیون های انتخاباتــی گزینــش و 

ــرد. ــی ک معرف

بی باوری برخی از نماینده گان مجلس به کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی 

تیفا: کمیشنـران زیـر نظـارت انـد
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هــدف اصلــِی ازدواج ایــن اســت کــه کانونــی مطمیــن بــرای پــرورش 
ــود  ــه خ ــرد؛ کاری ک ــکل بگی ــا ش ــردِن آن ه ــی ک ــدان و اجتماع فرزن
اســمیت می گویــد:  آدام  بربیایــد.  آن  پــِس  از  نمی توانــد  اجتمــاع 
ــت.«  ــواده اس ــکیل خان ــر، ازدواج و تش ــدن بش ــانۀ تم ــتین نش »نخس

جوامــع غربــی هــم بعــد از این کــه همــۀ آزادی هــا و... را تجربــه کردنــد، 
ــرای داشــتن جامعــۀ ســالم،  ــه همــان نقطــۀ اول برگشــتند کــه ب ــاز ب ب
ــری از  ــن نتیجه گی ــی دارد. ای ــش حیات ــواده نق ــکیل خان ازدواج و تش
آن جــا حاصــل شــد کــه معلــوم گشــت هیــچ رکنــی در جامعــۀ متمــدن، 
ــل  ــدام نتوانســت مث ــه دانشــگاه و ... هیچ ک ــرورش، ن ــوزش و پ ــه آم ن
ــن  ــا و هم چنی ــۀ آموزش ه ــا و ارای ــردِن ارزش ه ــی ک ــواده در درون خان

بــرآورده کــردِن نیازهــای روانــی و عاطفــی کــودکان موثــر باشــد. 
در ازدواج نیازهای ما برآورده می شود 

این کــه ازدواج ســکوی امنــی بــرای بــرآورده کــردِن نیازهــای غریــزِی 
ــرآورده ســاختِن  ــه ب ــا این ک ــدارد؛ ام ــد ن ــا اســت، دیگــر جــای تاکی م
ــذار  ــا تاثیرگ ــال م ــاه ح ــد در رف ــدر می توان ــزی چه ق ــای غری نیازه
ــردازان  ــه اســت. برخــی نظریه پ ــرار گرفت ــر مــورد بحــث ق باشــد، کمت
ــردد.  ــزۀ جنســی برمی گ ــه غری ــالالت شــخصیتی ب ــد همــۀ اخت معتقدن
ــتن  ــا و داش ــای نیازه ــه ارض ــت ک ــان داده اس ــار نش ــات و آم تحقیق
رابطــۀ جنســی در جوامــع مختلــف، همــواره در قالــب ازدواج بهتریــن 

شــکل را داشــته اســت. 
ازدواج باعث می شود خودمان را بهتر بشناسیم 

شــنیده اید کــه می گوینــد مومــن آینــۀ مومــن اســت؟ ایــن را در مــورد 
ــراد  ــت. اف ــر اس ــۀ همس ــر، آین ــم: همس ــم بگویی ــم می توانی ــر ه همس
ــن در  ــه و هم چنی ــک و صمیمان ــۀ نزدی ــک رابط ــایۀ ی ــل در س متاه
ــر  ــان را بهت ــد خودش ــازه می توانن ــوولیت های ت ــد و مس ــرایط جدی ش

ــد.  ــی ببرن ــه نقــاط قــوت و ضعــِف خودشــان پ بشناســند و ب
ــا آشــکار  ــرای م ــه طــی ازدواج ب ــاط ضعــف نیســت ک ــه فقــط نق البت
در  کــه  قدرت هایــی  و  توان مندی هــا  از  بســیار  بلکــه  می شــود، 
وجــود مــا نهفتــه بــوده و تــا حــال شــرایطی بــرای بــروز پیــدا نکــرده 
ــا  ــش از ازدواج، ب ــا پی ــاید ت ــود. ش ــن می ش ــان روش ــز برای م ــود نی ب
غــرور فکــر می کردیــد کــه از پــِس خیلــی کارهــا برمی آییــد یــا خیلــی 
از کارهــا را بــه خوبــی بلدیــد، امــا بعــد از ازدواج وقتــی در موقعیتــش قــرار گرفتیــد، 
ــر  ــاًل فک ــاید اص ــس ش ــا برعک ــت؛ ی ــم نیس ــاده گی ها ه ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــی ببری پ
نمی کردیــد کــه بتوانیــد از پــِس بســیاری از کارهایــی بربیاییــد، کــه ازدواج شــما را در 

ــرار داد.  ــت انجــام آن ق موقعی
با ازدواج نصف دین مان را خریده ایم! 

ــه  ــن ک ــطۀ همی ــه واس ــت، ب ــد اس ــر خداون ــت از ام ــه اطاع ــر این ک ــالوه ب ازدواج ع
مأمنــی بــرای بــرآورده کــردِن نیازهــای ماســت، مــا را از ارتــکاب بــه گنــاه بــاز مــی دارد. 
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، مــا در جامعــه در معــرض شــرایط مختلــف آلوده گــی 
ــد پاســخگوی این همــه  ــاه نتوان ــرس از گن ــوا و ت ــه شــاید تق ــم ک ــرار داری ــاه ق ــه گن ب
ــر  ــرآورده کــردِن نیازهــا از طریــق ازدواج، مــا را در براب ــاز باشــد. این جاســت کــه ب نی

ــد.  ــه می کن ــان بیم ــت گناه این دس
ازدواج باعث رشد ما می شود 

ــان و  ــان از خودم ــا بیشــتر می شــود، انتظــارات خودم پــس از ازدواج مســوولیت های م
ــود  ــث می ش ــن باع ــم. همی ــتری می کنی ــالش بیش ــود و ت ــتر می ش ــا بیش ــران از م دیگ

ــود.  ــکوفا ش ــا ش ــی از زمینه ه ــتعدادهای مان در خیل ــم و اس ــد کنی رش
ــروس  ــودن، ع ــر ب ــد همس ــای جدی ــویم و نقش ه ــتقل می ش ــه مس ــا ازدواج از هم ب
ــای  ــا در موقعیت ه ــود م ــث می ش ــدن و... باع ــا مادرش ــدن ی ــودن، پدرش ــاد ب ــا دام ی
گوناگــون و بی شــماری قــرار بگیریــم و تجربه هــای زیــادی به دســت بیاوریــم. 
نقش هایــی کــه بــدون ازدواج هرگــز تجربــه نخواهیــم کــرد. تجربــۀ پــدر یــا مادرشــدن، 
ــد  ــه می کن ــا هدی ــه م ــه ازدواج آن را ب ــت ک ــی اس ــق زنده گ ــای عمی ــی از تجربه ه یک
و از طریــق آن وارد دنیایــی جدیــد و پــر از تازه گــی می شــویم. بــه ایــن صــورت، بــه 

ــود.  ــر می ش ــیع تر و کامل ت ــا وس ــخصیِت م ــج ش تدری
ازدواج از ما محافظت می کند 

ــدار و  ــالْم پای ــک ازدواج ناس ــه ی ــان ب ــی زن ــه گاه ــید ک ــده باش ــا دی ــاید در فیلم ه ش
ــه  ــر ناعادالن ــه نظ ــد«. ب ــان باش ــاالی سرش ــایۀ کســی ب ــط س ــا »فق ــد ت ــادار می مانن وف

ــد.  ــته باش ــی داش ــن نقش ــا چنی ــرای م ــد ب ــًا ازدواج می توان ــا واقع ــد، ام می آی
ازدواج بــه مــا حمایــت می دهــد. ایــن حمایــت می توانــد عاطفــی باشــد، یــا اقتصــادی، 

اجتماعــی، جســمانی، معنــوی، مذهبــی و خیلــی مــوارد دیگــر. 
ازدواج عــالوه بــر آن چــه گفتــه شــد، مزایــای بســیارِ دیگــری هــم دارد کــه در این جــا 
ــن  ــم، ای ــع نمایی ــک کالم جم ــا را در ی ــۀ آن ه ــم هم ــر بخواهی ــا اگ ــد. ام ــر نگردی ذک
ــوز ازدواج  ــر هن ــس اگ ــد.« پ ــوب می کن ــان را خ ــه در کل، »ازدواج حال م ــود ک می ش

ــد! ــاال بزنی ــتین ها را ب ــاال آس ــن ح ــد، همی نکرده ای
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بخش پنجـم و پایانی

سپهر نیک گوهر
»عدالـت« از پُرپیشـینه ترین و معروف ترین 
مفاهیـم و ارزش هـا در طول تاریخ بشـری 
از  کـه  مکتوبـی  ادبیـات  بـه  اگـر  اسـت. 
اندیشـمندان  و  حکیمـان  قدیمی تریـن 
بـه دسـت مـا رسـیده، نگاهـی بیندازیـم، 
درمی یابیـم کـه همـه بـدون اسـتثنا، بدین 
حکیمانـی  از  داشـته اند.  توجـه  مفهـوم 
و  الئوتسـه  کنفسـیوس،  بـودا،  چـون، 
زرتشـت تـا پیامبران سـه دیـن ابراهیمی و 
از فیلسـوفان مطـرح یونان باسـتان تا تفکر 
سـکوالری کـه در جهـان جدیـد مطـرح 
شـده، همـه توجهـی قابـل اعتنا بـه مفهوم 

داشـته اند.  عدالـت 
ایـن تکثـر در تأمـل بـر عدالـت، تکثـر و 
تنوعـی مثال زدنـی در رویکردهـا، روش ها 
و مضامیـن را نیـز بـه وجود آورده اسـت، 
بـه گونه یـی کـه مـا هـم اکنـون بـا طیفـی 
از آرای مختلـف در بـاب عدالـت روبه رو 
هسـتیم. البتـه در مقـام روش، گاهی روش 
تجربی برای رسـیدن به معنـای این ارزش 
بـه کار رفتـه اسـت و گاهـی روش عقلـی 
و منطقـی اتخـاذ شـده اسـت. در برخـی 
آرا حتـا روش نقلـی بـرای فهـم عدالـت 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ یعنی به 
تاریـخ تفکـر و تمـدن بشـری توجه شـده 
اسـت. رویکردها نیـز گاه پدیدارشناسـانه، 
و  هستی شناسـانه  شـهودگرایانه، 

انـد.  بـوده  معرفت شناسـانه 
بـا همـه ی اینها، شـاید معروف تریـن تنوع 
آرا بـا تکیـه بـر موضوعـات مختلفـی کـه 
بـرای عدالـت مد نظـر بوده انـد، به وجود 
آمده اسـت. گاهی موضوع عدالت، هسـتی 

بـوده اسـت. در این سـاحت، عادالنه بودن 
یـا غیرعادالنـه بـودن جهـان هسـتی مورد 
می دانیـم،  کـه  همان طـور  اسـت.  توجـه 
تفکـر دینـی تفکـری اسـت که بـه عادالنه 
بـودن جهان هسـتی اشـاره دارد. این اصل 
مهـم تفکـر دینـی کـه جهـان نسـبت بـه 
خـوب و بـد بی تفاوت نیسـت، بـه بهترین 
نحـو، عادالنـه دیـدن هسـتی از منظر تفکر 
دینـی را نشـان می دهـد. تفکـر اخالقی در 
یونـان باسـتان نیز که سـه چهـره مطرح آن 
سـقراط، افالطون و ارسطو هسـتند، چنین 
قایـل  عدالـت  بـه  نسـبت  را  رویکـردی 
اسـت و عدالـت را در سـطح هسـتی در 
نظـر می گیـرد و پس از آن، ایـن تعریف را 

بـه دیگـر سـاحت ها تعمیـم می دهد. 
ایـن تفکـر، برخـی نحله هـای  در مقابـل 
فکـری مـدرن قـرار دارنـد کـه صحبـت 
کـردن از عدالـت در جهـان هسـتی را نـه 
باطـل، بلکـه بی معنـا می داننـد. بـه زعـم 
تـوان  انسـان  مکتب هـا،  و  نحله هـا  ایـن 
بـودن و  بـاب عادالنـه  سـخن گفتـن در 
غیرعادالنـه بـودن جهـان هسـتی را نـدارد 
و در ایـن سـطح، بایـد موضـع »نمی دانم« 
عدالـت  کنـد.  انتخـاب  را  ادری«  »ال  و 
همچنیـن در سـطح فرد انسـانی نیـز مورد 
توجـه بـوده اسـت. در ایـن مقـام، عدالت 
نـه یـک صفت بـرای جهـان هسـتی، بلکه 
قـوای  و  فـردی  عمـل  بـرای  شـاخصی 
نفـس مـورد تأکیـد بـوده اسـت. در اینجا، 
منظـور، عادالنه بـودن یـا غیرعادالنه بودن 
هسـتی نیسـت، بلکـه تأکیـد می شـود کـه 
قـوای انسـان مانند قـوای جسـمی، ارادی 
بـا چـه مکانیسـمی  و فکـری چگونـه و 

می تواننـد عمـل کننـد کـه بهتریـن فضایل 
و نیکی هـا کسـب شـوند، یـا این کـه عمل 

فـرد چگونـه عادالنـه می شـود. 
بـه تعبیـر دیگـر، عدالـت در سـطح فردی 
یـا بـه معنـای تعـادل و تـوازن قـوا یـا بـه 
معنـای عمـل عادالنـه اسـت. تفکـر دینـی 
بـه این نـوع از عدالـت نیز توجه بسـیاری 
داشـته اسـت و تفکر جهان قدیـم، عدالت 
را در بـادی امـر در سـطح هسـتی در نظـر 
آن  نمادهـای  از  یکـی  آنـگاه  و  می گیـرد 
را در سـطح فـردی می دانـد و بـر تعـادل 
متمرکـز  عادالنـه  عمـل  و  قـوا  تـوازن  و 

می شـود. 
امـا شـاید یکـی از مهم تریـن تفاوت هـای 
تفکـر  بـا  جدیـد  جهـان  اخالقـی  تفکـر 
نـوع  بـر  تأکیـد  قدیـم،  جهـان  اخالقـی 
متفاوتـی از عدالـت اسـت. تفکـر اخالقی 
جهان جدید، عـادل بودن را صفت جامعه، 
فرهنـگ و سیاسـت نیز در نظـر می گیرد و 
تنهـا بـه عدالـت یـا بی عدالتی هسـتی، قوا 
و اعمـال انسـانی توجـه ندارد. بـی تردید، 
بیـن ایـن سـه نـوع عدالـت یعنـی عدالت 
و  فردگرایانـه  عدالـت  هستی شناسـانه، 
عدالـت جامعه محورانـه ارتباطـات نزدیک 
و تودرتویـی وجـود دارنـد، امـا آنچـه این 
می کنـد،  جـدا  یکدیگـر  از  را  نـگاه  سـه 
تأکیـد بـر یکـی و کمرنـگ کـردن دو نوع 

اسـت.  عدالت  دیگـر 
متفکـر مطرحـی کـه در جهـان جدیـد در 
بـاب عدالـت سـخن گفتـه، »جـان رالـز« 
اسـت کـه مبتنـی بـر اندیشـه های اخالقی 
»کانـت«، نظام فلسـفی خاصـی را در مورد 
عدالـت ارائـه و توسـعه داده اسـت. اگـر 
نگاهـی بـه این نظـام بیفکنیـم، در می یابیم 
که پرسـش اصلی وی نه سـامان نظامی در 
بـاب عدالت هسـتی و یا فرد، بلکه سـخن 
گفتـن از ایـن نکتـه اسـت کـه جامعـه ی 
عادالنـه چگونـه جامعه یی اسـت و چگونه 
می تـوان آزادی و دیگـر ارزش های بشـری 

را در ایـن نظـام بازتعریـف کرد. 
کتـاب »نظریه یـی در بـاب عدالـت« رالـز، 
دقیقـًا بـا تأکیـد و تمرکز بر این پرسـش ها 
شـکل می گیـرد؛ هرچنـد وی در جایگاهی 
دیگـر می کوشـد نقـش و اهمیـت عدالـت 
نظـام  ایـن  در  را  مهـم  فضایـل  و  فـردی 

کند.  مشـخص 
بـه هر حـال، عدالـت را با تکیه بـر مفاهیم 
متفاوتـی می توان مورد بررسـی قـرار داد و 
یکـی از ایـن مفاهیم، البتـه موضوع عدالت 
اسـت. موضوع عدالت نیز در سـه سـاحت 
موضـوع  گاهـی  اسـت.  بررسـی  قابـل 
عدالـت، جهـان هسـتی اسـت و عـادل یـا 
ناعـادل بـودن به عنـوان صفات هسـتی در 
نظـر گرفتـه می شـوند. برخـی مواقـع نیـز 
عـادل و غیرعـادل بـودن، صفـات افـراد یا 
قـوای آنهـا هسـتند. امـا بیشـترین حجـم 
ادبیاتـی کـه در جهـان جدید بـا محوریت 
عدالـت شـکل گرفتـه انـد، بـه عدالـت از 
نظـر صفـت اجتمـاع، فرهنـگ و سیاسـت 
توجـه دارند. بـرای هر گونه سـخن گفتنی 
از عدالـت، تأکیـد بـر ایـن تمایـز بسـیار 
حیاتـی اسـت. ایـن نکته یـی اسـت کـه در 
نوشـتارها و گفتارهایـی کـه در خصـوص 
عدالـت به زبـان فارسـی موجودنـد، کمتر 

مـورد تأکیـد قـرار گرفته اسـت.

»عدالت« در هستی، 
»عدالت« در جامعه
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امید مهرگان 
تصاویـری کـه چاپلیـن از کارخانـه در مقـام نمـود عینـی 
مفهـوم انتزاعی و دسـت نیافتنی »صنعت« به دسـت می دهد، 
اکنـون دیگر بدل شـده اسـت به سـیمای کالسـیک مفاهیم 
صنعتـی«،  »جامعـۀ  »ماشینیسـم«،  چـون  شـده یی  کلیشـه 
»سـیطرۀ ماشـین بـر انسـان« و غیـره. تفسـیر غالـب و رایج 
از عصـر جدیـد چاپلیـن نیـز، همیـن ارجاع بـه داللت های 
فـوق اسـت. داللت هایـی کـه جوامـع توسـعه نیافته یـا در 
و  ترکیب هـا  می آیـد.  را خـوش  غیرغربـی  توسـعۀ  حـال 
مفاهیـم دسـت مالی شـده یی مثل »انسـان ماشـینی«، »جوامع 
صنعتـی«، »بـی روح شـدن و مکانیکی شـدن زنده گـی« و از 
ایـن دسـت، ابـزار ظاهـراً کارا و مطلوبـی اسـت بـرای نقد 
مبتذالنـه فرآینـد مـدرن شـدن. فیلـم چاپلیـن را به راحتـی 
می تـوان بـا ایـن اشـارات سردسـتی و اکنـون کلیشـه یی، 
و  پیچیـده  چنـدان  کار  ایـن  البتـه  کـرد.  تبییـن  و  شـرح 
»عمیـق« هـم نیسـت: خـود چاپلیـن در آغـاز فیلـم، پس از 
تیتـراژ صریحـًا اشـاره می کند به این کـه این فیلم »داسـتانی 

دربـارۀ صنعـت« )story of industry a( اسـت.
چاپلیـن، »عصـر جدیـد« را در دهـۀ 1930، یعنـی دوران 
رکـود اقتصـادی در امریـکا که پیامـد فاجعه بار جمعۀ سـیاه 
بـود، سـاخت: ۲5 اکتوبـر 19۲9 روزی کـه قیمـت سـهام 
نیویـارک ناگهـان فـرو ریخـت و موجـی از فقـر و عجـز 
اقتصـادی جامعـه را فـرا گرفـت. در فیلـم، اشـارات صریح 
و پنهـان زیـادی بـه ایـن وضـع و تأثیـر آن بـر خلق وخوی 
مـردم و مناسـبات اجتماعـی وجـود دارد. از سـوی دیگـر، 
سـتیز حکومـت بـا گرایش هـای کمونیسـتی و اعتصابـات 
را  فیلـم  پیش زمینـۀ  گرایش هـا،  ایـن  از  ملهـم  کارگـرِی 
تشـکیل می دهـد. پخـش فیلـم چاپلیـن در خـود امریـکا با 
مشـکالت زیـادی مواجـه شـد. پیامدهـای ایـن جریـان، تا 
مکارتیسـم دهـۀ 1950، کـه اوج آن بـود، گریبـان چاپلیـن 
را نیـز گرفـت. خـود فیلـم نیـز داللت هـای مارکسیسـتی 
از  بسـیاری  می دهـد.  به دسـت  را  بسـیاری  کمونیسـتی  ـ 
مفاهیـِم مشـخصًا مارکسـی در »عصـر جدیـد« بـه تصویـر 
کشـیده شـده اسـت. عمده تریـن آن، مفهـوم »کار بیگانـه 
فصـول  در  اسـت.  کارگـر«  خودبیگانه گـی  »از  یـا  شـده« 
مبیـن  کارخانـه،  در  کارگـران  کار  شـیوۀ  فیلـم،  آغازیـن 
اسـتحالۀ کارگـر بـه آن چـه انجـام می دهـد و فـروش خود 
بـه صاحـب کاری اسـت کـه در دفتر کارش نشسـته اسـت 
و توسـط یـک مانیتـور تمـام بخش هـای کارخانـه را تحت 
نظـارت مـداوم دارد. تمـام آن چـه کارگـر انجـام می دهـد، 
سـفت کـردن پیاپـی پیچ هایی اسـت که بـا نـوار متحرک به 

سـرعت از جلـوی او عبـور می کنـد. 
تمـام فعالیـِت او در همیـن عمل خالصه می شـود. در واقع، 
او خـود آن پیـچ و مهره یـی اسـت کـه سـفتش می کنـد. 
 1۸۴۴ فلسـفی  ـ  اقتصـادی  دست نوشـته های  در  مارکـس 
)ترجمـۀ حسـن مرتضـوی( ذیـل فصـل »کار بیگانه شـده« 
می نویسـد: »تملـک شـی بـه شـکل بیگانه گـی بـا آن، تا آن 
حـد اسـت کـه کارگـر هرچـه بیشـتر اشـیا تولیـد می کنـد، 
کمتـر صاحـِب آن می شـود و بیشـتر زیـر نفـوذ محصـول 
خـود یعنـی سـرمایه قـرار می گیـرد... کارگـر زنده گی خود 
را وقـف تولیـد شـی می کنـد، امـا زنده گـی اش دیگـر نـه 
بـه او، بلکـه بـه آن شـی تعلـق دارد. از ایـن رو هرچـه ایـن 
فعالیـت گسـترده تر می شـود، کارگـران اشـیای کمتـری را 
تصاحـب می کننـد. محصـول کار او هر چه باشـد، او دیگر 
خـود نیسـت و در نتیجه هرچه این محصول بیشـتر باشـد، 
او کمتـر خـود خواهـد بـود.« فعالیـت کارگـران در فصـل 
آغازیـن عصـر جدیـد، گرچـه به شـیوه یی کمیـک و مفرح 
نشـان داده می شـود، ولی »فعالیتی اسـت مشـقت بار، قدرتی 
تضعیف کننـده، آفرینشـی عقیم کننـده کـه انـرژی جسـمانی 
و ذهنـی کارگـر یـا در حقیقـت زنده گـی شـخصی اش را 
بـه فعالیتـی بـر ضـد او، مسـتقل از او و بـدون تعلـق بـه 
او تبدیـل می کنـد. مـا در این جـا شـاهد از خودبیگانه گـی 
]کارگـر[ هسـتیم.« ایـن قسـم از، از خودبیگانه گـی را در 
رفتـار جنون آمیـز چاپلیـن در همـان فصل آغازیـن می بینیم 
کـه نهایتـًا بـه اخـراج او از کارخانـه می انجامـد. ولـی در 
پـِس رفتـار »از خودبیگانـه شـده«ی چاپلیـن کارگـر، نوعی 
در  کـه  دارد  وجـود  »بازی«گوشـی  و  سرمسـتی  جنـون، 
و  نوزدهـم  سـدۀ  اواخـر  سوسیالیسـتی  ریالیسـم  ادبیـات 
دهه هـای نخسـتین سـدۀ بیسـتم غایـب اسـت. موسـیقی 
سـرزندۀ پالن هایـی کـه در آن چاپلیـن حسـابی قاطی کرده 
و بـا آچارهایـش، بینـی و دکمه هـای کارگـران و زن رییس 
کارخانـه را می پیچانـد، موسـیقی سـرزنده و دیونوزوسـی 
اسـت و بیـش از آن کـه حاصـل جدیـت کمونیسـت هایی 
چون ماکسـیم گورگی باشـد، یـادآور القیدی و مسـتانه گی 

دلقک های سـیرک اسـت. چاپلیـن در »عصر جدیـد« ظاهراً 
در مقـام منتقـد سـرمایه داری ظاهر می شـود. ولی مسـأله به 

این جـا ختـم نمی شـود.
چاپلین در عین حال در مقام منتقد کمونیسـم و مارکسیسـم 
سـنتی نیز سـر برمـی آورد. چاپلیـن عصر جدیـد، پرولتر )یا 
کارگـر صنعتـی( آرمانـی سـنت کمونیسـتی نیسـت. بـرای 
او اعتصابـات کارگـری و انقـالب، مفهـوم خاصـی نـدارد. 
او حتـا )حـال آگاهانـه یـا آناگاهانـه( نامنسـجم بـودن و 
فقـدان آگاهـی اعتصابـات را در دو صحنـۀ درخشـاِن فیلـم 
بـه مسـخره می گیـرد: آن جایـی که هنـگام عبـور از خیابان، 
می بینـد که پرچمی از پشـت یـک موتر باربـری روی زمین 
می افتـد و او پرچـم را برمـی دارد و راننـده را صداکنـان، 
در خیابـان مـی دود. هم زمـان گروهـی از اعتصابچی هـا از 
عقـِب او وارد خیابـان می شـوند و ایـن دو »تصادفـًا« به هـم 
می پیوندنـد. پولیـس مداخله می کنـد و چاپلیـن را به عنوان 
یک رهبر کمونیسـتی، دسـت گیر می سـازد. یـا در صحنه یی 
مشـابه، در اواخـر فیلم که »تصادفًا« پایـش روی تخته چوبی 
مـی رود و خشـتی به سـر یکـی از پولیس هایی که مشـغول 
مهـار تظاهـرات کارگران اسـت می خـورد و او بـاز به جرم 

شـرکت در اعتصـاب دسـت گیر می شـود. 
چاپلیـِن سـاده دل و بازی گـوش، تصویر آرمانـی پرولتاریای 

می کنـد.  مخـدوش  را  انقالبـی  و  عبـوس  زحمت کـش، 
»عصـر جدیـد« را نمی تـوان بـا معیارهـای هنـر ریالیسـم 
سوسیالیسـتی تفسـیر کـرد. اگـر هـم بشـود، الجـرم بایـد 
پدیده یـی  یـاری  بـه  سوسیالیسـتی  تفسـیر  تناقضـات 
آورد.  حسـاب  بـه  را  سـینما(  )یعنـی  سرمایه سـاالرانه 
دوره  آن  سـینمایی  آثـار  غالـب  جدیـد،  عصـر  برخـالف 
)خاصـه روسـیۀ شـوروی( مبنـا را ایدیولـوژی سرراسـت 
سوسیالیسـم گذاشـته بودنـد و بنابرایـن می کوشـیدند مثـاًل 
رنـج پرولتاریـا و نویـد انقـالب سوسیالیسـتی را بـه یـاری 
مدیـوم سـینما روایت کنند. ولـی این روایت دچـار تناقض 
اسـت. سـینما، هنـری گـران و مبتنـی بـر سـرمایۀ هنگفـت 
اسـت. پـس به راحتـی نمی تـوان با بـری شـدن از تناقضات 
وضعیـت اجتماعـی خـود، سـرمایه داری را نقـد رادیـکال 
کـرد. ولـی نمونـۀ شـاخص »عصـر جدید« توانسـته اسـت 
ایـن تناقضـات را درون خـود هضم وجـذب کنـد و سـنتز 
عمیق تـری به دسـت دهـد. در این جـا مـا با نوعی گسسـت 
از هنـر ایدیولوژیـک مارکسیسـتی ـ کمونیسـتی روبه روییم. 
در عرصـۀ نظـر می تـوان گفـت در این جـا مـا شـاهد گذار 
از مارکسیسـم سـنتی، بـه مارکسیسـم نـو خاصـۀ هربـرت 
مارکـوزه هسـتیم. البتـه بـا تأکیـد بـر این نکتـه کـه احتماالً 
ایـن امـر نـزد چاپلین، آگاهانـه نبوده اسـت. نباید هـم بوده 

 . شد با
مارکـوزه، ایده هـای خـود را بیسـت تـا سـی سـال پـس از 
سـاختن »عصـر جدیـد« تقریـر کـرد. بـرای تبییـن اختالف 
مارکـوزه بـا مارکسیسـم سـنتی، بهتـر اسـت بـه ایده های او 
مارکـوزه  زیبایی شناسـی  پرداخـت.  زیبایی شناسـی  دربـارۀ 
بیـش از هـر چیـز از خـالل تأکیـد خـاِص او بـر مفهـوم 
شـکل یـا فـرم تعیـن می یابـد. زیبایی شناسـی او در متـن 
همان سـنت مارکسیسـتی قابل بررسـی اسـت. ولی در برابر 
زیبایی شناسـی مارکسیسـتی ارتدوکـس کـه قـرار بـود مبین 

آگاهـی طبقـۀ پرولتاریـا و زمینه سـاز آگاهـی انقالبی باشـد، 
محتـوای  از  زیبایی شناسـی،  بـاب  در  مارکـوزه  ایده هـای 
انقالبـی در می گـذرد و بر ماهیـت انقالبی ـ انتقادی شـکل 
زیبایی شـناختی تأکیـد می گـذارد. یعنـی بـرای این کـه اثـر 
هنـری، انقالبـی و منتقـد وضـع موجود باشـد، لزومـًا نباید 
حامـل »ایده هـای« انقالبی باشـد، بلکه اصـوالً منطق درونی 
اثـر زیبایی شـناختی اصیـل، خـود انقالبـی اسـت و  یـک 
می کوشـد از وضـع موجود درگـذرد. این نکتـه را مارکوزه 
در رسـالۀ »بعد زیبایی شـناختی« )اواسـط دهۀ 19۷0( بسـط 
می دهـد. ایـن اثر به اضافـۀ »اروس و تمدن« و »انسـان یک 
بعـدی«، طرحـی نـو از مفهـوم انقـالب و کنش انتقـادی در 
می انـدازد کـه بیـش از آن کـه مبتنی بر منبعـی واحد و کنش 
صرفـًا سیاسـی باشـد، می کوشـد از خالل بسـط دیالکتیکی 
تناقضـات درونـی تمـدن، امکان هـای درونـی وضـع بشـر 

اروپایـی را بسـط دهد. 
مارکـوزه در روایـت خـود از تمـدن، هم گفتار مارکسیسـم 
و هـم گفتـار روان کاوی را می گنجانـد. به واقـع، او مارکس 
و فرویـد را بـا هـم ادغـام می کند. مارکـوزه همـراه فروید، 
تاریـخ تمـدن بشـری را تاریـخ سـرکوب می دانـد. مفهـوم 
سـرکوب، محـور روایـت فرویـد از فرهنـگ و تمـدن را 
تشـکیل می دهـد. بـه زعـم فرویـد، بـرای تکویـن تمـدن، 

سـرکوب غرایـز بشـری و مهـار آن، ضـروری اسـت. پـس 
سـرکوب و تمدن هم بسـته اند. فروید ابزار این سـرکوب را 
در مکانیسـم نظام های ارزشـی می جوید. مارکـوزه، در عین 
تصدیـق ماهیـت سـرکوب گرانۀ تمـدن، در جسـت وجوی 
بدیـل دیگـری اسـت. او در مقدمۀ کتـاب »اروس و تمدن« 
فرهنـگ،  از  فرویـد  روایـت  بطـن  در  کـه  اسـت  مدعـی 
چنیـن بدیلـی نهفتـه اسـت. بـه زعـم مارکـوزه، سـرکوب 
اجتماعـی عینیـت می یابـد.  نهادهـای  قالـب  فرویـدی در 
ایـن نکته یـی اسـت که فرویـد بـدان نپرداخته اسـت. عصر 
مـدرن، طـی فرآینـد صنعتـی شـدن و بوروکراتیـزه شـدن، 
بـه نحـوی قادر اسـت ایـن سـرکوب را در هیـأت نهادهای 
مختلـف اجتماعـی، عینیـت بخشـد. در این جـا مارکـوزه 
مفهـوم »سـرکوب افـزوده« )Surplus repression( در 
برابـر »سـرکوب بنیادیـن« )Basic repression( را پیش 
نیازمنـد سـرکوب  می کشـد. تمـدن بـرای تکویـن خـود، 
غرایـز اسـت. ایـن سـرکوب، بنیادیـن و ضـروری اسـت 
تـا وضـع بشـری مطلـوب در مقیـاس جامعـه تحقـق یابد. 
ولـی بـا رشـد و توسـعۀ جوامـع )در نمونـه غربـی(، بخش 
زیـادی از ایـن سـرکوب زاید می شـود. نهادها بـرای تداوم 
بخشـیدن بـه سـلطۀ اجتماعـی، ایـن سـرکوب را هم چنـان 
حفـظ می کننـد. این جاسـت که سـرکوب افزوده بـه وجود 
می آیـد. نظریـۀ انتقـادی مارکـوزه نیـز معطـوف بـه همیـن 
حکم سـرکوب اسـت. از سـوی دیگر، در روایت مارکوزه، 
تمـدن همـواره در ضدیت تـام با امر حسـانی )و بدن( بوده 
اسـت. امـر اسـتتیک یا زیبایی شـناختی نیـز که اساسـًا مبین 
امـر ِحسـانی و برخاسـته از آن اسـت، در معـرض همیـن 

ضدیـت قرار داشـته اسـت. 
بـاب  در  کانـت  ایده هـای  بـه  توجـه  بـا  مارکـوزه 
زیبایی شناسـی، بـه خـود آیینـی و آزادی و لـذت نهفتـه در 
امـر اسـتتیک )The Aesthetic( اشـاره می کنـد. بدیـل 

مارکـوزه بـرای رهایـی، از دل تناقضـات خـود تمـدن یـا 
بـه بیـان بهتـر، از دل شـرایط اجتماعـی عصر سـرمایه داری 
پیشـرفته بیـرون می آیـد. مفاهیم عمده تـِر او از ایـن قرارند: 
»حسـانیت«، »لـذت عینـی« »بـازی« و »خیال«. ایـن مفاهیم، 
برسـازندۀ بدیـل انتقـادِی او در برابـر سـرکوب گری تمـدن 

صنعتـی اسـت.
از  بازنمودی انـد  جدیـد«،  »عصـر  آغازیـن  فصـول 
سـرکوب گری تمـدن صنعتـی در نمونـۀ عینـی کارخانه. در 
این جـا بـا تقابـل »غرایـز« و »عقـل« روبه روییـم. پالنـی که 
در آن، مخترعـان دسـتگاهی را بـرای ماشـینیزه کـردِن »غذا 
خـوردن« امتحان می کننـد، مبیِن مهار و کنتـرل غریزۀ »میل« 
بـه یـاری عقل اسـت. تمدن صنعتـی، فرآیندی مشـابه را در 
خصـوص مهار دیگـر غرایض به جریان می انـدازد. در برابر 
چنیـن سـامان صنعتـِی سـرکوب گرانه یی، پـروژۀ مارکـوزه 
دسـت یابی بـه یـک سـامان صنعتـی غیرسـرکوب گرانه یی 
اسـت کـه خـود بـر شـالودۀ آزادی ارضـای غرایز از سـوی 
افراد بالغ اسـتوار اسـت. مارکوزه این سـامان را به شـیوه یی 
»رمانتیـک« نفـی نمی کند )البتـه رویکرد او خالـی از عناصر 
آرمان شـهرباورانه نیسـت( بلکـه می کوشـد از دل امکانـات 
درونـی این سـامان، بدیـل غیرسـرکوب گر را بیرون کشـد. 
از  می پـردازد.  امـر  همیـن  بـه  تمامـًا  تمـدن«  و  »اروس 
عمده ترین عناصر سـازندۀ این سـامان صنعتی سـرکوب گر، 
»کار تحـت فرمـان« اسـت. همـان کاری که فرآینـد از خود 
مارکـس  روایـت  در  را  و شی گشـته گی اش  بیگانـه شـدن 
دیدیـم. مفهـوم کار، بـه مثابـه عاملـی پاالینـده و تخلیه گـر، 
در سـنت روان کاوی مطـرح بـوده اسـت. فرویـد از کار بـه 
مثابـه فرصتی بـرای تخلیۀ تکانه هـای لیبیدویی، نارسیسـتی 

و پرخاش گرانـه یـاد می کنـد. 
کار  بـه  فرویـد  تک سـویه یی  رویکـرد  مارکـوزه،  ولـی 
را بدیـن لحـاظ نقـد می کنـد کـه فرویـد میـان کار بیگانـه 
تمایـزی   )Work( نشـده  بیگانـه  کار  و   )Labor( شـده 
نمی گـذارد. بـه طـور خالصـه، مارکوزه می کوشـد با شـرح 
پیوسـته گی »کار« و »بـازی« و تبدیـل کار بـه بـازی، از دل 
عناصـر تشـکیل دهندۀ سـامان صنعتـی، امکانی بـرای تحقق 
»شـادی« بشـری به مثابه هـدف حیات اجتماعی، اسـتخراج 
کند. در سراسـر فیلم »عصر جدید«، ما شـاهد اسـتحالۀ کار 
بـه بـازی نـزد چاپلیـن هسـتیم. وجوه کمیـک و خنـده آور 
فیلـم، در خـالل »بازی«گوشـی او هنگام کار )کـه به اخراج 
هـر  بـازی  و  کار  می شـود.  جلوه گـر  می انجامـد(  هـم  او 
دو در حکـم فعالیت هـای »جســــمانی« بشـر اسـت. ولـی 
بـازی، لذت بردنـی فــــی نفسه بی بـرآوردِن هدفـی دیگـر 
اهـداف خارجـی  تحقـق  کار خـادم،  آن کـه  اسـت، حـال 
اسـت. بـه زعـم مارکـوزه، نـه محتوا بلکـه هدف اسـت که 
یـک فعالیـت را بـدل بـه کار یـا بـازی می کنـد. مارکـوزه با 
تحلیلـی فرویـدی از مفهـوم بـازی و مناسـبات کاری و بـا 
تأکید گذاردن بر شـالودۀ غریزی و جنسـی بازی، می کوشـد 
هـدف از کار را به جـای بـرآوردن غایـات بیرونـی و بیگانه، 
ارضـای غرایـز و نام جویـی قـرار دهـد. تحقـق ایـن امر در 
خـأ امکان پذیر نیسـت، بلکـه نیازمنـد دگرگونـی نهادهای 
اجتماعـی اسـت تـا منطبق با نیازهـای عزیـزی و کام جویانۀ 
بشـر باشـد و تحقق »کار جذاب« را ممکن سـازد. در غیاب 
چنیـن نهادهایـی، کار بیگانـه شـده، به از خـود بیگانه کردِن 
خـود ادامـه می دهـد. فقـدان این امر اسـت که بازی گوشـی 

چاپلیـن را مایـۀ بحرانـی شـدِن وضعیـِت او می سـازد. 
بنابرایـن یکـی از وجوه بدیـل مارکوزه برای سـامان صنعتی 
غیرسـرکوب گر، در شـالودۀ اروتیـک »کار« تجلـی می یابـد. 
همیـن شـالودۀ مشـترک اسـت کـه امـکان بـدل سـاختن 
کار بـه بـازی را فراهـم مـی آورد. نکتـۀ مهمـی کـه بایـد به 
یـاد داشـت ایـن اسـت کـه مارکـوزه »کار« را بـه شـیوه یی 
رمانتیـک نفـی نمی کنـد، بلکـه از امکانـات درونـی زمینـۀ 
»کار« بـه مثابـه عنصر سـازندۀ تمـدن صنعتی بهـره می گیرد. 
ایـن امـر خـود نیازمند دگرگونـی نهادهای اجتماعی اسـت، 
بنابرایـن نیازمنـد دگرگونـی »وضـع موجـود« اسـت. به این 
منظـور کـه ایـن وضـع موجـود دیگـر نه صرفـًا بر شـالودۀ 
»اصـل واقعیـت«، بلکـه اسـتوار بـر شـالودۀ »اصـل لـذت« 
از خـالل بسـط همیـن  انتقـادی مارکـوزه،  باشـد. نظریـۀ 

نـکات تعیـن می یابـد.
جنـون چاپلیـن کارگـر، در فصـل آغازیـن عصـر جدیـد 
تصلـِب  و  بیگانه شـده  کار  محصـول  خـود  کـه  )جنونـی 
نهادهـای حافظ سـامان صنعتی سـرکوب گر اسـت( در بطن 
خـود، حامـل عناصـر بازی و رقص اسـت؛ عناصـری که از 
دل »کار« درآمده انـد. رقـِص او بـا آچارهایـش در محوطـۀ 
رییـس  زِن  دامـِن  دکمه هـای  پیچانـدن  به ویـژه  کارخانـه، 
کارخانـه بـا آچارهـا، و آن چه داللت هایی اسـت بر شـالودۀ 
غریـزی و اروتیـِک کار کـه قـادر اسـت کار را بـه بـازی 
بـدل کنـد و بنابرایـن زمینه سـاز تحقـق »شـادی« در بطـن 
تمـدن عبـوس و سـرکوب گر باشـد. بخـش اعظـِم وجـوه 
انتقـادی »عصر جدیـد«، در هیـأت همین اسـتحاله جلوه گر 
می شـود. »کار«ی کـه چاپلیـن سـرانجام بـرای امـرار معاش 
برعهـده می گیـرد، رقـص و خواننده گـی در کافـه اسـت. 
ایـن »کار« در زمینـۀ رویدادهـای فیلـم، معنـای دقیـِق خود 
توخالی یـی  آرمان شـهر  هیـچ  مبیـن  این همـه،  می یابـد.  را 
نتوانـد بـود، مگر کوششـی برای ایجـاد اخـالل در نهادهای 
صلـب و منجمـد. بـاری نهایتًا بایـد بگویم، پاسـخ ناآگاهانۀ 
چاپلیـن بـه وضـع موجـود، سرمسـتی و جنـون و »بـازی« 
بـه معنـای مارکوزه یـی اسـت، ولی پاسـخ آگاهانـۀ چاپلین، 

چیـزی نیسـت جز رمانتیسـم.
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رییــس اداره عالــی مبــارزه بــا فســاد اداری می گویــد کــه 
در اکثــر ادارات فســادزا و عایداتــی وابســته گان مقام هــای 

حکومتــی و زورمنــدان محلــی حضــور دارنــد.
ســید غــالم حســین فخــری، رییــس اداره عالــی مبــارزه 
ــا فســاد اداری روز ســه شــنبه )16 قــوس( در نشســتی  ب
ــور در  ــس جمه ــاده ریی ــوق الع ــده ف ــه از ســوی نماین ک
ــت  ــود، گف ــده ب ــزار ش ــوب برگ ــت داری خ امورحکوم
کــه بــرای پیشــرفت در امــور حکومــت داری خــوب بــه 
رهبــری سیاســی متحــد، یکپارچــه و قاطــع نیــاز اســت.
ــا فســاد اداری  ــارزه ب ــه مب ــرد ک ــد ک ــای فخــری تأکی آق
و ایجــاد حکومــت داری خــوب تنهــا بــا صــدور فرامیــن 
ــا اتخــاذ تدابیــر پولیســی بــه فرجــام نمی رســد  وحتــی ب
بلکــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده نیازمنــد مشــارکت ملــی و 

ــی اســت. همگان
ــل  ــاالری و اص ــه شایسته س ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
مکافــات و مجــازات هنــوز هــم بهــای کــم داده می شــود 
گفــت:" مصلحت  هــای سیاســی، قومــی و زبانــی توزیــع 
کرســی ها بــه صــورت ســلیقه؛ بــه امــر مبــارزه بــا فســاد 
اداری و حکومــت داری خــوب بــه صــورت جــدی 

ــاند". ــیب می رس آس
ــادر ترانســپورتی  ــزود:"در گمــرکات، بن ــای فخــری اف آق
و  بســته گان  اکثریــت  فســادزا  و  عایداتــی  ومنابــع 
ــا  ــی ج ــدان محل ــی و زورمن ــات دولت ــدگان مقام نماین
ــد". ــه نمی زن ــا ک ــه چیکاره ــه دســت ب ــه اســت ک گرفت

وی از مداخــالت مقام هــای حکومتــی در توزیــع بودجــه 

بــه ادارات نیــز اشــاره کــرد وگفــت کــه در توزیــع بودجه 
بــرای ادارات هــم مســایل مختلــف و مداخالتــی دخیــل 

. ست ا
آقــای فخــری می گویــد کــه یــک تعــداد از مشــاوران بــا 
ــاال در برخــی ادارات اســتخدام شــده  معاشــات بســیار ب

اســت کــه وظیفــه آنــان هیــچ مشــخص نیســت.
ــا  ــه ب ــد ک ــاد اداری می گوی ــا فس ــارزه ب ــس اداره مب ریی
ــدارکات  ــه ت ــوی برنام ــی از س ــای دولت ــه قراداده آن ک
ــا  ملــی انجــام می شــود امــا هنــوز هــم افــراد ســودجو ب

ــتند. ــری هس ــال اخاذی گی ــت دنب ــتفاده از فرص اس
رییــس اداره عالــی مبــارزه بــا فســاداداری درحالــی 
از موجودیــت افــراد فاســد در ادارات دولتــی ســخن 
ــرای  ــی ب ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــه رهب ــد ک می گوی
ــردم  ــال م ــدی در قب ــد ج ــده تعه ــن پدی ــا ای ــارزه ب مب

ــد. ــده دارن ــه عه ــی ب ــه جهان وجامع
ــرای  ــی ب ــدت مل ــت وح ــته حکوم ــال گذش در دو س
ــه  ــم ب ــراد مته ــزرگ اف ــای ب ــده ه ــه پرون ــیده گی ب رس
ــت. ــرده اس ــاد ک ــی را ایج ــی و قضای ــز عدل ــاد مرک فس

ابوبکر صدیق
قـرار اسـت امـروز چهـار شـنبه )1۷ قوس( نشسـت 
دو روزۀ ۲۸ وزیـر خارجـۀ ناتـو در بروکسـل مرکـز 

بلجیـم رسـماً آغاز شـود.
امنیـت و ثبـات در افغانسـتان از موضوع هـای کلیدی 

مـورد بحث در این نشسـت اسـت.
ینـس سـتولتنبرگ دبیـرکل ناتو یک روز پیـش از این 
نشسـت گفتـه اسـت که حضـور ناتـو در افغانسـتان 

بـرای ثبـات منطقه مهم ا سـت.
از سـویی هم، مسـووالن در وزارت خارجه افغانستان 
می گوینـد کـه پـس از نشسـت وارسـا ایـن اولیـن 
نشسـت وزرای خارجـه ناتـو برای افغانسـتان اسـت 
کـه تعهدات کشـورهای کمک کننده  برای افغانسـتان 
و امنیـت و ثبـات در ایـن کشـور را مـورد ارزیابـی 

قـرار می دهـد. 
خارجـه  وزارت  سـخنگوی  معـاون  آزاد  خیـراهلل 
افغانسـتان در مصاحبـه  با روزنامه مانـدگار می گوید:  
قـرار اسـت روز چهارشـنبه نشسـت وزرای خارجـه 
ناتو در مورد افغانسـتان برگزار شـود، بررسـی اوضاع 
سیاسـی، امنیـت و ثبـات در افغانسـتان از بحث هـای 

کلیـدی این نشسـت اسـت.
آقـای آزاد بیـان کـرد کـه در ایـن نشسـت تعهداتـی 
ناتـو در  لنـدن و نشسـت سـران  کـه در نشسـت  
وارسـا بـرای  افغانسـتان صـورت گرفتـه بـود، مورد 
افغانسـتان  تعهـدات  از  و  می گیـرد  قـرار   ارزیابـی 
مبنـی بـر اصـالح نظـام انتخاباتـی، مبـارزه با فسـاد، 
رعایـت آزادی بیـان و عملی کردن توافقنامۀ سیاسـی 
از طـرف وزیـر خارجـه افغانسـتان برای کشـورهای 

عضـو معلومـات ارایـه خواهـد شـد.
اولیـن  ایـن  از نشسـت وارسـا  او گفـت کـه پـس 
نشسـت وزرای خارجـه" ناتـو اسـت کـه در مـورد 
اوضـاع سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان بحـث می کنند. 
نشسـت  ایـن  در  را  افغانسـتان  آزاد حضـور  آقـای 
حیاتـی خوانـده گفت: بـرای این که دولت افغانسـتان 
در تصمیـم  گیـری  آینـده کشـورهای عضـو ناتـو 
بتوانـد تأثیر خود را داشـته باشـد، حضـورش در این 

نشسـت مهم اسـت.
معـاون سـخنگوی وزارت خارجـه بیـان داشـت کـه 
بـر  مبنـی  را  تعهداتـی  لنـدن  در  افغانسـتان  سـران 
اصـالح نظـام انتخاباتـی کـرده بودنـد که کمیشـنران 

آغـاز  کار  بـه  و  تعییـن شـده  انتخابـات  کمیسـیون 
کرده انـد و هم چنـان، در امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری 
کمیتـه ملـی تـدارکات تحـت نظـر رییـس جمهور و 
رییـس اجرایـی ایجـاد شـده و در بحـث آزادی بیان 
و حقوق بشـر هم افغانسـتان دولت دسـت آوردهای 

قابـل مالحظه یـی داشـته اسـت.
هم چنـان، ینـس سـتولتنبرگ دبیـرکل ناتـو در یـک 
نشسـت خبـری یـک روز پیـش از آغاز این نشسـت 
گفتـه کـه در روز دوم ایـن نشسـت بـا صـالح الدین 
جـان  جنـرال  و  افغانسـتان  خارجـۀ  وزیـر  ربانـی 
نیکلسـن فرمانـده مأموریـت حمایـت قاطـع ناتو در 
افغانسـتان و اسـماعیل آرامـاز نماینـده ارشـد ملکـی 
ناتـو در این کشـور در مورد اوضاع امنیتی افغانسـتان 

بحـث خواهنـد کرد.
سـتولتنبرگ افـزوده: حضور ناتو در افغانسـتان نشـان 
دهنـده تعهـد درازمدت مـا در امر مبارزه بـا تروریزم 

است.
آقـای سـتولتنبرگ بیـان کـرده  کـه در دیدار بـا آقای 
بیشـتر  مـورد حمایـت هـر چـه  در  ربانـی عمدتـاً 
در  اصالحـات  رونـد  نیـز  و  افغانسـتان  نیروهـای 
افغانسـتان بحـث خواهنـد کـرد، مواردی کـه به گفتۀ 

او بـه ادامـۀ حمایـت بین المللـی نیـاز دارد. 
مهـم  را  افغانسـتان  در  ناتـو  مأموریـت  سـتولتنبرگ 
خوانـد و گفتـه که حضـور ناتو در افغانسـتان نشـان 
دهنـده تعهـد درازمدت مـا در امر مبارزه بـا تروریزم 
اسـت. هم چنـان حضـور مـا در افغانسـتان بـه ایجاد 
ثبـات در منطقـه و نیـز جلوگیـری از سـرازیر شـدن 

مهاجریـن و پناهجویـان کمـک می کنـد. 
بحـث در مـورد افغانسـتان در چارچـوب نشسـت 
مأموریـت حمایـت قاطع با اشـتراک نمایندگان از ۲۸ 
کشـور عضـو ناتو و همه شـرکای خـارج از چوکات 
ناتو که در افغانسـتان سـرباز دارند، به روز چهارشنبه 

صـورت می گیرد.
در حـال حاضر، نزدیک به 13هزار سـرباز بین المللی 

در افغانسـتان فعالیت می کنند.
نماینـدگان از سـازمان ملل متحـد و اتحادیۀ اروپا هم 

بـرای اشـتراک درین اجالس دعوت شـده اند.
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ــدې د  ــر وړان ــي مــوادو پ ــو چــارو وزارت د نشــه ی د کورنی

ــاق  ــوادو د قاچ ــدره م ــې د مخ ــي چ ــت واي ــارزې معینی مب

ــري. ــو پــان ل ــدې د ســرو عملیات ــر وړان پ

یــاد وزارت وايــي چــې لــه نړیوالــې ټولنــې یــې غوښــتي تــر 

څــو د نشــه یــې توکــو پــه وړانــدې د دې ادارې ځواکونــو د 

پیاوړتیــا پــه برخــه کــې مرســته وکــړي.

رسه لــه دې چــې د کورنیــو چــارو وزارت د نشــه یــې توکــو 

پــر وړانــدې د مبــارزې معینیــت د دغــې پدیــدې پــه پرتلــه د 

خپلــو ځواکونــو شــمېر کــم ګڼــي، خــو وايــي چې پــه روان 

کال کــې یــې ښــې الســته راوړنــې تــر الســه کــړي دي.

ــارزې معیــن بازمحمــد  ــر وړانــدې د مب د مخــدره مــوادو پ

احمــدي د ســې شــنبې پــه ورځ پــه کابــل کــې خربیاالنــو 

ــه نشــه  تــه وویــل چــې پــه روان کال کــې یــې ســلګونه ټن

یــې مــواد او لســګونه قاچاقــرب د هېــواد پــه بېابېلــو ســیمو 

کــې نیــويل دي.

ښــاغلی احمــدي وايــي چــې افغــان حکومــت د نشــه یــې 

مــوادو د قاچــاق پــر وړانــدې د ســرو عملیاتــو پــان لــري.

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ ســر عملیــايت پانونــه او پروګرامونــه پــه پــان کــې 

لــرو، منــی او ژمــی د پروســس وختونــه دي او د ژمــې پــه 

پــای کــې بیــا د مخــدره مــوادو قاچــاق او ترافیــک ډېرېــږي 

چــې مــوږ پــه دې برخــه کــې ســر اهــداف لــرو."

ــې د  ــې ی ــتیو ک ــه دې وروس ــي، پ ــدي واي ــاغلی احم ښ

کابــل پــه خاکجبــار ولســوالۍ کــې د نشــه یــې مــوادو پــر 

ــړي او  ــات ک ــواک عملی ــو خپل ــارزې پولیس ــدې د مب وړان

ــويل دي. ــې نی ــرس ی ــه چ ۶۱ټن

نومــوړی وايــي چــې پــه تېــره یــوه نیمــه میاشــت کــې یــې 

ــو او  ــې ناامنی ــي چ ــم من ــو دا ه ــړي، خ ــات ک ۲۴۴ عملی

ــز کــړی دی. ــو اغې ــر کارون ــورو ســتونزو یــې پ ــو ن ځين

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې د ازادي راډيــو یــو څېړنیــز 

راپــور ښــيي چــې نشــه یــې مــوادو او پــه کابــل ښــار کــې 

ــې  ــر دې چ ــانه دي ت ــېدل اس ــه رس ــو ت ــوی مرکزون د هغ

امنیتــي ځواکونــه یــې هــم پــر وړانــدې د درېــدو پــه برخــه 

کــې پاتــې راغــي دي.

افغانســتان د نشــه یــې مــوادو پــه ډېــر تولیــد کــې نړیــوال 

ریــکارډ لــري او دې موضــوع پــه نړیوالــه کچــه هــم ځينــې 

اندېښــنې راپــارويل دي.

دا هېــواد د نشــه یــي توکــو رسه د څنګــه مبــارزې او د هغــې 

ــو د  ــیمې هېوادون ــږ کال د س ــې س ــه ک ــه برخ ــوايل پ د کم

یــوې غونــډې کوربــه هــم و.

ــتان  ــواد د افغانس ــې م ــه ی ــو نش ــډې ګډونکونک د دې غون

ــې رسه د  ــړ او د هغ ــاد ک ــر ی ــدي خط ــاره ج ــیمې لپ او س

ــګار  ــو ټین ــډو همکاری ــر ګ ــې پ ــې ی ــه ک ــه برخ ــارزې پ مب

ــړ. وک

ــی  ــارزې وزارت پخوان ــدې د مب ــر وړان ــوادو پ ــدره م د مخ

ــه  ــه لوی ــې توکــي پ ــي، نشــه ی ــم ازهــر واي مرســتیال ابراهی

ســتونزه بــدل شــوي او پــه یــوازې توګــه افغانســتان یــې د 

ــه لــري. ختمولــو تــوان ن

نوموړي زیاته کړه:

ــته او  ــو مرس ــیمې د هېوادون ــې د س ــه چ ــه وخت ــر هغ "ت

ــه  ــرو افغانســتان پ ــه ل ــه دې برخــه کــې ګــډې هڅــې ون پ

ــه  ــا ن ــو وړتی ــو کول ــتونزې د کاب ــه دې س ــان پ ــوازې ځ ی

لــري ځکــه چــې ډېــرې ذخېــرې پــه پولــو او لــه افغانســتان 

ــت  ــې امنی ــو ک ــو ځایون ــه هغ ــې پ ــدې دي چ ــه د بان څخ

نشــته، قانــون نشــته نــو ځکــه دولــت نــي کــوالی یــوازې 

ــويس." ــه ی ــخ ت ــارزه م دا مب

ــر  ــوادو پ ــدره م ــې د مخ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

وړانــدې د مبــارزې معینیــت هــم پــر ســیمه ییــزه همــکاري 

ټینــګار کــوي او لــه نړیوالــې ټولنــې بیــا د خپلــو ځواکونــو 

ــري. ــتنه ل ــز غوښ ــا او ال تجهی د پیاوړتی

اداره عالی مبارزه با فساد اداری:

کارکنان اداره های پول آور وابسته گان مقام های حکومتی اند

وزارت خارجة افغانستان:

نشست وزرای خارجة ناتو 
بـرای افغانستـان مهـم است

بازمحمد احمدي: 

د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي 

لپاره لوی عملیات پیلېږي
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ورزش

وزیـر امـور خارجـۀ امریـکا در آلمـان بـه متحـدان کشـورش کـه در پـی 
تحـوالت سیاسـی اخیـر در اروپـا و امریـکا نگـران شـده اند، اعـالم کـرد که 

اوضـاع درسـت می شـود.
از  جمعـی  بـه  کـرده  سـفر  آلمـان  پایتخـت  برلیـن،  بـه  کـه  کـری  جـان 
دیپلمات هـای ارشـد سراسـر جهـان اطمینـان داد کـه "ارزش هایـی کـه بـا 

شـد." خواهنـد  پیـروز  گذاشـته اند،  اشـتراک  بـه  امریـکا 
آقـای کـری پـس از دریافـت نشـان صلیـب "مریت" از دسـتان فرانـک والتر 
اشـتاینمایر، وزیـر امـور خارجـۀ آلمـان گفت: درسـت نیسـت که بـه این جا 
بیاییـم و بـا افـرادی کـه نگراننـد اوضاع چطور پیـش خواهد رفـت، صحبت 

. نکنیم
کـری بـا اشـاره بـه همه پرسـی در ایتالیـا، تصمیـم انگلیـس بـرای خـروج از 
اتحادیـۀ اروپـا و پیـروزی دونالـد ترامـپ در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
امریـکا افزود: مشـخصًا نگرانی نسـبت به بدنۀ سیاسـت کشـورهای سراسـر 

جهـان بـه وجـود آمده اسـت.
او بـا بازگـو کردن اظهـارات ماه گذشـتۀ بـاراک اوباما، رییس جمهـور کنونی 
امریـکا در برلیـن گفـت: جهـان بـا چالش هـای اقتصـادی و فنـی سـریعی 
متفاوت از آنچه که در قرن بیسـتم شـکل گرفت، مواجه اسـت، اما دوسـتان، 
اوضـاع درسـت می شـود و مـن نسـبت به این مسـأله کامـاًل مطمین هسـتم.

کـری ادامـه داد: مـا تنهـا بایـد آرامـش خـود را حفـظ کنیـم و بـه صـورت 
ثابـت قـدم در مسـیر خـود گام برداریـم. حفـظ روابط خـوب میـان برلین و 
واشـنگتن نه تنهـا بـرای این دو کشـور، بلکه برای سراسـر جهان مهم اسـت. 
بـه خاطـر اعتقادات مـان نسـبت بـه انسـانیت، فرصت هـا، آزادی و اجـرای 
قانـون ایـن ائتـالف بـرای همـه گان در این سـیاره ضـروری و حیاتی اسـت.

تروریسـت های داعـش در تازه ترین جنایـت خود، مواد منفجـره را در داخل 
قـرآن جاسـازی کـرده و این کتاب مقـدس را در مقابل منازل مسـلمانان قرار 

می دهند.
یکـی از نیروهـای امنیتـی عـراق، قرآن هـای منفجـر شـده را پیـدا کـرد کـه 

صفحـات ایـن کتـاب مقـدس در پـی انفجـار جـدا شـده بودنـد.
تروریسـت های داعـش پیشـتر نیـز از کتـاب مقـدس قـرآن بـرای بمبـاران  
شـهرهای رمـادی و دیالـی کـه سـربازان عراقـی کنتـرل آن هـا را پـس گرفته 

اسـتفاده کردند. بودنـد 
تحلیل گـران بین المللـی معتقدنـد که تازه تریـن حملۀ مذهبی تروریسـت های 
داعـش ثابـت می کنـد کـه ایـن شـبکۀ تروریسـتی هیـچ ایدئولـوژی مذهبـی 
نـدارد. در عوض تروریسـت های داعش حمالت خشـونت آمیز خـود را "راه 
بقـا" و فرصتـی "برای رسـیدن به رسـتگاری" بـه خاطر اقدامات شـرورانه و 

تلقـی می کنند! شیطانی شـان 
نیروهـای امریکایـی در تالش بـرای نابـودی داعش روز دوشـنبه پنج حملل 
هوایـی در نزدیکـی موصـل ترتیـب داده و 31 مسـیر تدارکـی ایـن گـروه را 

نابـود کردند.

مشـاور امـور خارجـۀ نخسـت وزیر پاکسـتان گفـت کـه بـا توجه به شـرایط 
موجـود، تغییـر در روابط به شـدت تیرۀ اسـالم آباد و دهلی، مسـأله یی بسـیار 

دور از انتظار اسـت.
سـرتاج عزیـز، مشـاور امـور خارجـۀ نخسـت وزیر پاکسـتان بـا ایـن حـال 
تأکیـد کـرد، راه حـل قطعـی تمامـی مسـایل موجـود در روابـط میـان این دو 

کشـور همسـایه از سـرگیری "مذاکـرات جامـع" اسـت.
عزیـز در مصاحبه یـی هم چنیـن ادعـا کـرد، ارایه یـک لحن ضد پاکسـتانی از 
سـوی نارنـدرا مودی، نخسـت وزیر هنـد در آسـتانۀ انتخابات فبروری سـال 

آینـده، بـه طور قطـع به نفع او اسـت.
او در پاسـخ بـه سـوالی دربارۀ وجـود هرگونه روزنـۀ امیدی دربـارۀ احتمال 
دیـدار مشـاوران امنیتـی دو کشـور در آیندۀ نزدیـک اظهار کـرد، هرزمانی که 
ایـن مسـأله رخ دهـد، وزرای خارجـه نیز در ایـن مذاکرات حضـور خواهند 
داشـت تـا تمامـی مسـایل از جملـه مسـألۀ اصلـی کشـمیر مـورد گفت وگو 

قـرار گیرد.
مشـاور بـا سـابقۀ نخسـت وزیر پاکسـتان افزود: با ایـن حال در شـرایط فعلی 
اسـالم آباد خواهـان کاهـش تنش هـا اسـت و اجـازه نخواهـد داد تـا تنش ها 

بیـش از این افزایـش یابد.
سـرتاج عزیـز هم چنیـن از پیشـنهاد ایـران بـرای میانجی گری میان پاکسـتان 

و هند در مسـألۀ کشـمیر اسـتقبال کرد.
پیـش از ایـن بـان کـی مـون، دبیـرُکل سـازمان ملل پیشـنهادی مشـابه مطرح 
کـرده بـود کـه بـا مخالفت طـرف هنـدی مواجه شـد. دهلـی همـواره تأکید 
می کنـد کـه مسـألۀ کشـمیر بـه عنـوان یـک مسـالۀ دوجانبـه بایـد میـان دو 

کشـور حـل و فصل شـود.
آقـای عزیـز در پاسـخ به سـوال دیگـری دربارۀ اجازۀ مسـیر تجـاری به هند 
بـرای دسترسـی بـه افغانسـتان از طریـق پاکسـتان اظهـار کـرد، بـا توجـه به 

سـناریوی موجـود، ممکـن نیسـت کـه چنیـن امتیازی بـه دهلی داده شـود.
سـرتاج عزیـز درحالـی ایـن مسـأله را بیـان می کـرد که بـه نحوی نشـان داد 
کـه هندی هـا پیـش از ایـن چارچـوب همـکاری مذکـور را به حالـت تعلیق 

بود. درآورده 
مشـاور امـور خارجۀ نخسـت وزیر پاکسـتان در ادامـۀ اظهاراتش با اشـاره به 
کنفرانـس قلـب آسـیا عنـوان کـرد، هند بـا تکـرار اظهـارات "ناموجـه" ضد 

پاکسـتانی خـود پیـام بسـیار منفی بـه جهان ارایـه داد.

مرحلـۀ گروهی فصـل 1۷-۲016 لیگ قهرمانان اروپا امشـب )چهارشـنبه( با 
هشـت دیـدار به پایان می رسـد.

در شـب دوم از هفتـۀ پایانـی مرحلـۀ گروهـی لیـگ قهرمانـان اروپـا، بامداد 
برگـزار  تـا هشـت  پنـج  از گروه هـای  امـروز )چهارشـنبه( هشـت دیـدار 
ورزشـگاه  در  رئال مادریـد   F گـروه  از  دیـدار  مهم تریـن  در  کـه  می شـود 

سـانتیاگو برنابئـو پذیـرای بورسـیا دورتمونـد اسـت.
رئـال بـرای صعـود به عنـوان صدرنشـین، تنهـا بایـد دورتموند را شکسـت 
دهـد، در غیـر این صـورت، بایـد بـه عنـوان تیـم دوم در مرحلـۀ یک هشـتم 
نهایی حضور پیدا کند. در سـوی دیگر، زردپوشـان وسـتفالن با یک تسـاوی 

هـم صعودشـان را بـه عنـوان صدرنشـین گروه F جشـن خواهنـد گرفت.
بـازی رفـت دو تیـم در آلمـان با نتیجۀ ۲ بـر ۲ خاتمه یافت، جایـی که آندره 
شـورله، گل تسـاوی دورتمونـد را به ثمر رسـاند تا شـاگردان توماس توخل 

در خانـه یک امتیاز کسـب کنند.
کهکشـانی ها در پنـج تقابـل اخیـر خـود بـا بورسـیا دورتمونـد، در اسـپانیا 
شکسـت نخورده انـد. آخریـن تقابـل دو تیـم پیـش از ایـن فصـل بـه مرحلۀ 
یک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان در فصـل 1۴-۲013 باز می گـردد که رئال 
در مجمـوع دو بـازی رفـت و برگشـت بـا نتیجـۀ 3 بـر ۲ از سـد ایـن تیـم 
آلمانـی گذشـت و در نهایـت در همـان فصل هم بـه دهمین عنـوان قهرمانی 

خـود در اروپا رسـید.
رئالی هـا در هشـت بـازی اخیـر خانه گـی خـود در لیـگ قهرمانـان اروپـا به 
هشـت بـرد متوالـی رسـیده اند. آن هـا در 3۲ بـازی اخیـر خانه گـی خـود در 
ایـن رقابت هـا بـه ۲۸ بـرد رسـیده اند و تنهـا یکبـار شکسـت خورده انـد که 

آن هـم بـه باخـت ۴ بـر 3 مقابـل شـالکه در فصـل 15-۲01۴ بازمی گـردد.
دورتمونـد در مرحلـۀ گروهـی فصـل جـاری لیـگ قهرمانـان اروپـا 19 گل 
زده و تنهـا بـه یـک گل نیـاز دارد تـا بـه رکـورد ۲0 گل زده منچسـتریونایتد 
و   ۲011-1۲ فصـل  در  بارسـلونا   ،199۸-99 فصـل  گروهـی  مرحلـۀ  در 
رئال مادریـد در فصـل 1۴-۲013 برسـد. آن هـا در 1۲ بـازی اخیـر خـود در 
خانـه نماینـده گان اسـپانیایی تنها به یک پیروزی رسـیده اند و ۷ بار شکسـت 

خورده انـد و ۴ تسـاوی کسـب کرده انـد.
در 11 بـازی اخیـر بیـن دو تیـم رئال ۴ پیـروزی، دورتموند 3 بـرد و ۴ بازی 

به تسـاوی انجامیده اسـت.
وضعیت گروه ها

گروه E: در حال حاضر موناکو با 11 امتیاز صدرنشـین اسـت، بایرلورکوزن 
بـا ۴ امتیـاز دوم، تاتنهـام با ۴ امتیاز سـوم و زسـکا مسـکو با 3 امتیـاز چهارم 
هسـتند. در ایـن گـروه موناکـو صعـودش به عنـوان تیـم اول و لورکـوزن به 
عنـوان تیـم دوم قطعـی شـده اسـت. جـدال تاتنهـام و زسـکا بـرای کسـب 

جایـگاه سـوم جـدول و راهیابـی بـه رقابت هـای لیگ اروپا اسـت.
گروه F: بورسـیا دورتموند، رئال مادرید، اسـپورتینگ لیسـبون و لژیا ورشـو 
بـه ترتیـب بـا 13، 11، 3 و یـک امتیـاز اول تـا چهـارم هسـتند. دورتمونـد 
بـا کسـب یـک تسـاوی از رئـال صعـودش را بـه مرحلـۀ حذفـی بـه عنوان 
رئال مادریـد هـم در صـورت شکسـت  کـرد.  قطعـی خواهـد  صدرنشـین 
دورتمونـد بـه عنوان صدرنشـین صعـود خواهد کـرد و در غیـر این صورت، 
بـه عنـوان تیـم دوم راهـی دور بعد می شـود. لژیـا درحالی در بـازی آخرش 
حریـف  شکسـت  صـورت  در  کـه  اسـت  لیسـبون  اسـپورتینگ  پذیـرای 
پرتغالـی اش بـه رقابت هـای لیگ اروپـا راه پیـدا خواهد کرد، امـا در صورتی 
کـه ایـن بـازی به تسـاوی یـا بـرد بینجامد، ایـن اسـپورتینگ خواهـد بود که 

بـه لیـگ اروپـا راه پیـدا می کند.
گـروه G: در ایـن گـروه لسترسـیتی با 13 امتیـاز صعودش به مرحلـۀ بعد به 
عنـوان صدرنشـین قطعـی شـده و پورتو بـا ۸ امتیـاز، کوپنهاگن بـا 6 امتیاز و 
کلـوب بـروژ بـدون امتیـاز در رده هـای دوم تا چهـارم هسـتند. در این گروه 
اگـر پورتـو موفق به شکسـت لسترسـیتی نشـود و در طرف دیگـر کوپنهاگن 
دانمـارک از سـد بـروژ بلژیـک بگـذرد، پورتو به لیـگ اروپا خواهـد رفت و 

ایـن کوپنهاگـن اسـت کـه به عنـوان تیـم دوم راهی دور بعد می شـود.
گـروه H: یوونتـوس، سـویا، لیـون و دیناموزاگـرب بـه ترتیـب بـا 11، 10، 
۷ و بـدون امتیـاز در رده هـای اول تـا چهـارم هسـتند. بانوی پیر با شکسـت 
در  قطعـی خواهـد شـد.  عنـوان صدرنشـین  بـه  دیناموزاگـرب صعـودش 
سـوی دیگـر، سـویا درصورتـی کـه از سـد لیـون بگـذرد جایـگاه دومی اش 
قطعـی خواهـد شـد و حتـا در صورت شکسـت یا تسـاوی یوونتـوس برابر 
دیناموزاگـرب شـانس صدرنشـینی را هم دارد، امـا اگر لیون بـه دنبال صعود 

بـه دور بعـد اسـت بایـد بـا اختـالف دو گل یـا بیشـتر بر سـویا غلبـه کند.

کری خطاب به متحدان نگران امریکا:

اوضاع درست می شود!

داعش، قران را هم بمب گذاری کرد!

اسالم آباد:
احتمال بهبود روابط با هند بعید است

مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
نبرد رئال مادرید و دورتموند 

برای صدرنشینی

محمد اكرام اندیشمند

دیروز خاکسترش را زیر ستونی دفن کردند و باالی 
ستون نوشتند:

فیـــــدل
قارۀ  مارکسیستی  از رهبران جنبش چپ  کاسترو)19۲6-۲016(  فیدل 
امریکا 10 روز قبل پس از نیم قرن فرمانروایی)۲00۸-1959( در کشور 
کیوبا به عمر نودساله گی پدرود حیات گفت. او ماتریالیست و کمونیست 
آرای  از  نه  را  او قدرت  نداشت.  اعتقاد  به هیچ دین و مذهبی  بود و 
مردم در صندوق های رأی، بلکه با جنگ و خشونت و از لولۀ تفنگ 
به دست آورد. هر چند کاسترو نظام توتالیتر تک حزبی و سرکوب گر 
مانند شوروی و چین و بسیاری از احزاب مارکسیست-لنینسیتی که در 
سدۀ بیستم و از جمله در افغانستان به قدرت رسیدند، ایجاد کرد، اما با 

رهبران این احزاب و حاکمیت های شان متباین و متفاوت بود.
یکی از نکات مهم تباین کاسترو با تمام رهبران و زمام داران مارکسیست 
لنینیست سدۀ بیستم، به کیش شخصیت بر می گشت. کاسترو برخالف 
آن ها از کیش شخصیت برای خودش جلوگیری کرد. نگذاشت که در 
کشور یازده میلیونی کیوبا چیزی را به نامش نام گذاری کنند و تندیسی 
از او بر فراز جاده ها و ساختمان ها بسازند. هر چند او مخالفان خود را 
به زندان افگند و سر به نیست کرد، اما سرکوب گری هایش با سوالت 
سار یا پول پوت در کمبودیا)کامبوج(، انورخوجه در البانیا، استالین و 
مائوتسه تونگ در شوروی و چین قابل مقایسه نبود. او برخالف این ها 
و سایر رهبران و حاکمان چِپ مارکسیست، در منازعۀ درونی بر سر 
قدرت به سرکوب و قتل رفیقان همرزم و هم حزبی خود نپرداخت. 
درحالی که استالین در سال های رهبری اش بسیاری از اعضای بیروی 
سیاسی و کمیتۀ مرکزی حزب حاکم کمونیست شوروی را تیرباران کرد. 
استالین پس از تدویر هفدهمین کنگرۀ حزب کمونیست در سال 193۴، 
کنندۀ  نمایندۀ شرکت   1956 از جملۀ  نفر  یکصدو هشت  هزارو  یک 
بیشترین  تا سال 193۸ تصفیه کرد که  حزب کمونیست را در کنگره 
تعدادشان تیرباران شدند. از مجموع 139 نفر عضو کمیتۀ مرکزی حزب 
کمونیست شوروی که عضویت آن ها در کنگرۀ مذکور تصویب شد، 
9۸ نفرشان را استالین اعدام کرد. کاسترو علی رغم آن که به عنوان رفیق 
و  افغانستان حرمت  دموکراتیک خلق  رهبران حزب  از سوی  انقالبی 
آن گونه  همرزمش  و  همراه  رفیقان  از  برخی  با  او  اما  می شد،  تمجید 
رفتار نکرد که رهبران چِپ حاکم افغانستان در منازعۀ درونی قدرت 

میان خود انجام دادند.
کارش  میز  بر  را  کیوبا  کمونیست  زمام دار  عکس  که  امین  حفیظ اهلل   
می گفت،  سخن  فیدل  داشتن  دوست  از  خودش  قول  به  و  داشت 
نورمحمد تره کی رهبر حزب حاکم دموکراتیک خلق را پس از آن همه 
دست بوسی و تقدیس و تکریم تا سرحد پرستش، با گذاشتن بالشت 
به دهنش به قتل رساند. توفیر دیگر فیدل کاسترو از رهبران و زمام داران 
چپ سدۀ بیستم، به پایداری سرسختانه اش در حفظ نظام سوسیالیستی 
بود که طی نیم قرن حاکمیت در کیوبا شکل داد. شوروی و نظام حاکم 
سوسیالیستی آن و تمام رژیم های سوسیالیستی حاکم بر اروپای شرقی 
و برخی کشورهای آسیایی به شمول افغانستان در دهۀ اخیر سدۀ بیستم 
فروپاشید، اما کاسترو تنها و یک تنه در قارۀ امریکا و علی رغم انزوا 
و تحریم ایاالت متحدۀ امریکا با نظام حاکم سوسیالستی اش در عرصۀ 
نظام  هرچند  که  کمونیست  چین  حتا  ماند.  باقی  اقتصادی  و  سیاسی 
سیاسی تک حزبی حاکمیت حزب کمونیست را حفط کرد، ولیکن در 
عرصۀ اقتصادی از سوسیالیسم به کپتالیسم و امپریالیسم تغییر مسیر داد.

 علی پارسا

فاجعه در فاجعه!
شــوِک فاجعــه فقــط بــه تجــاوز و قتــل تکان دهندۀ 
یــک بانــوی مــددکار آلمانــی توســط یــک نوجــوان 
پناهجــوی افغانســتانی خالصــه نمی شــود؛ اوضــاع وقتــی 
اســفبارتر می شــود کــه بــه جــای تحلیــل، توضیــح، توجیــه یــا 
ــه جــان هــم افتاده ایــم کــه  ــی، بالفاصلــه ب ــراژدی اول تقبیــح ت

عامــل ایــن جنایــت از چــه قــوم و تبــاری اســت!
ــا هیــچ  ــه یــک جنایــت، صرف نظــر از این کــه ب نــگاه قومــی ب
ــی و  ــد، اوج بدبخت ــی جــور در نمی آی ــی و منطق ــدۀ حقوق قاع
مسخ شــده گی صاحب نظــران مــا را بــه نمایــش می گــذارد! 
یادمــان باشــد کــه در ایــن هفتــۀ حقــوق بشــر، انســانی دریــده 
شــده و مــا اگــر رســم همــدردی انســانی نمی دانیــم، انســانی تر 

آن اســت کــه بــه ایــن بهانــه هم دیگــر را ندریــم.

داوود عرفان

ــتراتژیک  ــتی اس ــا سیاس ــور م ــی کش ــت خارج سیاس
نیســت. ســازه های آن براســاس پیشــینۀ تاریخــی، 
ــاخته  ــای روز؛ س ــود و نیازمندی ه ــای موج واقعیت ه
و پرداختــه نشــده اســت، بلکــه بیشــتر بــر بســتر احساســات، 
ــت. ــه اس ــامان یافت ــی س ــای غیرمنطق ــی و واکنش ه ــای آن بازی ه
ــدن از پاکســتان  ــتان و دوری گزی ــه هندوس ــش از حــد ب نزدیکــی بی
ــر تــوازن و  ــه نفــع مــا نیســت. سیاســت خارجــی معقــول، بایــد ب ب
ــه،  ــه باشــد و گرن ــای متخاصــم در منطق ــن نیروه ــط بی ــادل رواب تع
ــق  ــا عم ــور ت ــدرت مان ــه ق ــا همســایه هایی ک ــل ب ــازی تقاب ــوان ب ت

ــت. ــالح نیس ــه ص ــد؛ ب ــان را دارن جغرافیای م

فیـسبـوک نـــامــه
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 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

پس از بازداشت یک پناهجوی هفده ساله افغانستانی 
در ارتباط با قتل یک دختر محصل آلمانی تحقیقات 
پولیس به شدت ادامه دارد. صدراعظم آلمان دیروز 
گفت: »اگر معلوم شود که قاتل یک پناهجوی افغان 

است، در مورد آن باید علنی حرف زده شود.«
به  آلمان،  فرایبورگ  شهر  پولیس  سخنگوی  یک 
قول خبرگزاری فرانس پرس، گفته است که ادامۀ 
تحقیقات بر اطرافیان قاتل احتمالی و مقتول تمرکز 
دارد. پولیس می خواهد از جمله بررسی کند که آیا 
فرد مظنون، که در سال ۲015 به عنوان پناهجوی 
افغانس وارد آلمان شده است، و دختر 19 ساله و 

محصل از قبل باهم شناخت داشته بودند، یا خیر.
می خواهد  باز هم  خود  تحقیقات  ادامۀ  در  پولیس 
دوستان و آشنایان نزدیک و شخصی دختر مقتول 
به  ساله   19 دختر  این  کند. جسد  جو  و  پرس  را 
تاریخ 16 اکتوبر در کنار رودخانۀ "درایزام" یافت 

شده بود.
دوشنبه  روز  شام  آلمان  صدراعظم  مرکل  انگال 
تلویزیون  با  اش  صحبت  در   )۲016 دسمبر   6(
آور«  »وحشت  را  رویداد  این  آلمان،  آر دی"  "ای 
خواند. مرکل گفت: »اگر ثابت گردد که )قاتل( یک 
پناهجوی افغان بوده است، در آن صورت مانند هر 
قاتل دیگری باید جداً محکوم شود و همچنان در 

مورد آن علنی صحبت گردد.«
گردیدن  محکوم  »با  که  داد  همزمان هشدار  مرکل 
قاتل اما نباید همه پناهجویان زیر سوال برده شوند 
آن  از  پیش  بگیرد.«  صورت  عام  قضاوت  یک  و 
اقتصاد  وزیر  و  صدراعظم  معاون  گابریل  زیگمار 
جنایت های  همچو  از  »پس  بود:  گفته  نیز  آلمان 
خشونت آمیز، صرف نظر از اینکه چه کسی مرتکب 
آن شده است، ما هیچگونه تحریک مردم را اجازه 
نمی دهیم. تنها چیزی که باید صورت بگیرد، تحقیق 
وی  مجازات  و  محاکمه  جنایت،  عامل  مورد  در 

است.«
مهاجرین  امور  کمیسار  اوزوگیوز  آیدان  همچنان 
این قتل  نیز در مورد  از حزب سوسیال دموکرات 
ابراز انزجار کرد. او در عین حال گفت که از این 
سیاسی  مقاصد  برای  نباید  وحشت آور  خشونت 
استفاده گردد. ازوگیوز افزود: »کسی که این جنایت 
را وسیله قرار می دهد تا مردم را علیه پناهجویان 

مسئوالنه  غیر  کاماًل  عمل  یک  به  کند،  تحریک 
دست می زند.« کاتارینا بارلی منشی عمومی حزب 
سوسیال دموکرات نیز از یک بهره برداری سیاسی از 
او گفت  داد.  انگیز« هشدار  غم  این قضیۀ »شدیداً 
هرگونه خشونت جنسی وحشتناک است، صرفنظر 

از اینکه عامل آن چه کسی است.
یک  از  آلمان  حکومت  سخنگوی  زایبرت  شتیفن 
عامل  که  گفت  سخن  نفرت آور«  و  زشت  »عمل 
گردد.  محکوم  قانونی«  مجازات  اشد  »به  باید  آن 
یک  از  ما  که  ببریم  یاد  از  »نباید  گفت:  زاییبرت 
عمل احتمالی از سوی یک پناهجوی افغان سخن 
می گوییم، نه از سوی یک گروه بزرگ که مانند این 

مظنون افغان و یا پناهجو اند.«
پارلمان  در  آلمان"  برای  "بدیل  آن حزب  از  پیش 
زیگمار  و  مرکل  انگال  وورتمبرگ  بادن  ایالتی 
گابریل را شدیداً مورد انتقاد قرار داده بود. یورگ 
در  آلمان"  برای  "بدیل  جناح حزب  رئیس  مویتن 
پارلمان ایالتی و رئیس سراسری این حزب گفت: 
»مسئولیت نهایی برای این عمل فجیع و شمار زیاد 
آزادانۀ  ورود  زمان  از  که  "انفرادی"،  دیگر  اعمال 

به  افتد،  می  اتفاق  آلمان  در  روزه  همه  مهاجرین 
بزرگ  ائتالف  در  اش  و حامی  مرکل  خانم  دوش 

حاکم، زیگمار گابریل است.«
دیگر  بار  آلمان  پولیس  اتحادیۀ  رئیس  ویند  راینر 
بر این خواست اش تأکید کرد که در مورد مردان 
صورت  دقت  بسیار  باید  همراه  بدون  و  نوجوان 
آنها می تواند  از سوی  احتمالی  گیرد که چه خطر 

وجود داشته باشد.
از سوی  قتل دختر نوزده سالۀ آلمانی، که احتماالً 
باعث  است،  گرفته  صورت  افغان  پناهجوی  یک 
انزجار افغان های مقیم آلمان، به شمول پناهجویان 
افغان در این کشور نیز گردیده است. یکی از این 
از  »ما  با دویچه وله گفت:  پناهجویان در صحبتی 
بدبختی  و  جنگ  از  را  خود  مشکل  با  افغانستان 
نجات داده و به این جا رساندیم تا به آرامش برسیم. 
برگردانده  شان  وطن  به  دوباره  باید  افراد  همچو 
چنین  که  کرد  نگرانی  اظهار  پناهجو  این  شوند.« 
به  پناهجویان  همه  به  مردم  می شود  سبب  اعمال 

دیدۀ شک بنگرند.

وزیر دفاع پاکستان با تأکید بر امنیت سرمایه گذاری 
به  تروریسم  با  مبارزه  در  که  گفت  کشور  این  در 
در  خارجی  کشورهای  که  یافتیم  دست  موفقیتی 

افغانستان دست نیافتند.
که  کرد  اعالم  پاکستان  دفاع  وزیر  آصف،  خواجه 
باوجود تخریب رسانه یی فراوانی که علیه پاکستان 
نقاط  بهترین  از  یکی  این کشور  می گیرد،  صورت 

جهان برای سرمایه گذاری است.
او افزود: در عملیات ضد تروریستی »ضرب عضب« 
به موفقیتی دست یافتیم که کشورهای خارجی در 

افغانستان به آن دست نیافتند.
آقای آصف در کنفرانس تجاری پاکستان و ایتالیا در 
بی مهری  پاکستان مورد  اظهار داشت که  اسالم آباد 
رسانه های جهان واقع شده است در حالی که عالوه 

بر مبارزه با تروریسم توانایی مبارزه با بحران را نیز 
ارتقا داده است.

فضایی  کشورش  که  داد  ادامه  پاکستان  دفاع  وزیر 
بسیار مناسب برای سرمایه گذاری خارجی است.

و  چین  اقتصادی  »کریدور  پروژۀ  به  اشاره  با  او 
و  ترکمنستان  مانند  که کشورهایی  پاکستان« گفت 
یافتن  پایان  با  و  شده اند  مشارکت  خواستار  ایران 
بزرگ ترین  از  یکی  به  تبدیل  پاکستان  پروژه  این 

بازارهای جهان خواهد شد.
است  پاکستان سال ها  و  ایتالیا  که  داد  ادامه  آصف 
ایتالیا  دولت  و  دارند  پایداری  و  خوب  روابط 
کرده  تأمین  نیز  را  کشورش  دفاعی  نیازمندی های 

است.
به خصوص  و  دارد  پاکستان  با  روابط خوبی  ایتالیا 
کوهنوردان این کشور، پاکستان و مناطق شمالی آن 

را وطن دوم خود می دانند.
اتباع ایتالیایی نخستین فاتحان قله ۸611 متری »کی 
قله  دومین  کوه  این  بودند.  پاکستان  شمال  در   »۲

مرتفع جهان است.

اگر قاتل دختر آلمانی افغانستانی باشد؟

وزیر دفاع پاکستان:
در مبارزه با تروریسم به موفقیتی دست یافتیم که خارجی ها در افغانستان نیافتند

سفیر روسیه در کابل
 به نگرانی های سناتوران 

پاسخ می دهد

در ایــن اواخــر گزارش هــای مبنــی بــر حمایــت نظامــی 
ــا  ــه گوی ــت ک ــیده اس ــر رس ــه نش ــان ب ــیه از طالب روس
ــی  ــزات نظام ــرده و تجهی ــت ک ــان حمای ــکو از طالب مس
ــفیر  ــکی، س ــا الکساندرمنتیتس ــد، ام ــه می کن ــان را تهی آن
ــا رییــس  روســیه در افغانســتان روز پیــش در دیــداری ب
ــرده اســت. ــا را رد ک ــن گفته ه ــی ای ــنا، تمام ــس س مجل
نشســت  در  سه شــنبه   روز  ســناتوران  از  برخــی 
عمومی شــان در واکنــش بــه ایــن گفته هــای ســفیر 
ــات اش  ــام امکان ــا تم ــکو ب ــه مس ــد ک ــیه می گوین روس
ــورد  ــن م ــد و در ای ــی می کن ــت نظام ــان حمای از طالب

ــت. ــود اس ــز موج ــنادی نی اس
نثاراحمــد حــارس، عضــو مجلــس ســنا، حمایــت مســکو 
از طالبــان را بــر اختالفــات آمریــکا و روســیه پیونــد داده 
می گویــد کــه مســکو نبایــد بــه خاطــر اختالفــات اش بــا 

آمریــکا از طالبــان حمایــت  کنــد.
ــه ســفیر  ــد ک ــز می گوی ــک نی ســناتور محمدحســن هوت
ــان  ــدم حمایت ش ــه ع ــنادی ک ــی اس ــد تمام ــیه بای روس
ــن  ــژۀ ای ــه کمیســیون های وی ــان نشــان دهــد ب را از طالب
مجلــس ارایــه کنــد تــا قناعــت ســناتوران بــرآروده شــود.
ــخ  ــنا در پاس ــس س ــس مجل ــلم یار، ریی ــادی مس فضل ه
قــرار  می گویــد،  ســناتوارن  نگرانی هــای  ایــن  بــه 
ــتان  ــیه در افغانس ــفیر روس ــکی س ــت الکساندرمنتیتس اس
ــت در  ــدف وضاح ــه ه ــده ب ــۀ آین ــنبۀ هفت ــه روزش ب
کمیســیون های ویــژۀ مجلــس ســنا اشــتراک کنــد و 
ــورد  ــش در م ــق پرس ــیون ها ح ــای کمیس ــی اعض تمام

ــد. ــان را دارن ــیه از طالب ــت روس حمای
پیــش از ایــن والــی فــراه و کنــدز بــا نگرانــی از حمایــت 
ــد کــه مســکو راکت هــای  ــه   بودن ــان گفت روســیه از طالب
ضــد تانــک و طیــاره را بــه اختیــار طالبــان قــرار می دهــد.
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