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کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک چی  می کنند ؟
جمع آوری معلومات نخستین و یکی از مهم ترین مراحل توزیع تذکره 
کارمندان ما به خانه ها یا دفاتر شهروندان رفته  می باشد. درین مرحله 
هر  معلومات  تا  کنند  تسلیم  را  انفرادی(  و  فامیلی  )فورم های  فورم ها 
کاپی تذکره، اسناد  گردد و اسناد مورد نیاز چون؛  ج  شهروند در آن در
گروپ خون وغیره ضمیمه آن شود. در  تحصیلی، ترخیص، معلوماِت 
ج می گردد  فورم فامیلی برخی معلومات مختصر تمام اعضای فامیل در

و افزون بر آن، برای هر فرد یک فورم انفرادی خانه ُپری می گردد. 

3

چراتریبونتروریستانمیشویم؟

معمایصلحغنی
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بررسیخرافاتاجتماعی
درافغانستان
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سخنگوی وزارت داخله:

در جنگ دست باال داریم
3

سفر غنی به هند:
دیدار از آخرین دوست
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میراث های فرهنگی هرات
در انتظار فاجعه

که تحفه  شاید یونسکو پس از اهدای این جایزه به هرات، امیدوار بود 
سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و مردم هرات را به پاسداری بهتر 
اداره  رییس  رووفیان  آریا  حاال  اما  کند،  تشویق  فرهنگی  ارزش های  از 
گذشته بیش  که طی ۱۳ سال  اطالعات و فرهنگ والیت هرات می گوید 
از  صد ساختمان در ساحات تاریخی شهر هرات ساخته شده است، او هر 
چند کاسه و کوزه ها را بر سر اداره شهرداری هرات می شکند، اما شهرداری 
هرات خود و اداره اطالعات و فرهنگ را با هم مقصر »مشترک« می داند. 5

جلساتعلنیدادگاهمتهمانقتلفرخندهامروزآغازمیشود
است.

در  را  تندی  کنش های  وا فرخنده  قتل 
کشور به دنبال داشت و  داخل و خارج 
این حادثه موجی از اعتراض ها را علیه 
بار  و  کار  و  می نویسند  تعویذ  کسانی که 
شان سحر و جادو است، در پی داشت.
قاضی  بخدی،  خبرگزاری  گزاری  به 
عمومی  رییس  مجددی،  صفی اهلل 
کابل  شهر  سوم  حوزه  ابتدایی  دادگاه 
کمه پرونده  که در جریان محا می گوید 
گونه »واقعی« تامین  فرخنده عدالت به 

خواهد شد.
گفته  آزادی  رادیو  به  مجددی  آقای 
که در حاشیه  است، هویت متهمان قتل 

کرد. گرفته اند را نیز افشا خواهد  قرار 
براساس  موظف  سارنوال  افزود،  او 
بعضی  مورد  در  مصلحت ها  برخی 
قتل  در  گونه ای  به  که  اشخاصی 
دعوا  صورت  هستند،  دخیل  فرخنده 

درج نکرده است.
قربانی  خانواده  که  نیست  معلوم  هنوز 
اجازه  شده  دستگیر  افراد  بستگان  یا  و 

حضور در دادگاه را دارند یا نه.
کسانی که  قاضی پرونده در مورد حکم 
نگفته  چیزی  شوند،  شناخته  مجرم 
در  جمهور  رییس  پیشتر،  اما  است 
گفته  دیدار با اعضای خانواده فرخنده 
اجرا  مقتول  مورد  در  عدالت  که  بود 

خواهد شد.
چندین  در  مدنی  جامعه  فعاالن 
دخالت  آن ها  آنچه  از  اعتراض، 
گروه های مذهبی در پرونده  مقامات و 
کرده  نگرانی  ابزار  فرخنده می خوانند، 

بودند.
تالش  کشور  دادگاه  که  می گویند  آن ها 
جایگاه  عدالت،  اجرای  با  تا  کند 
ازدست رفته نظام قظایی در میان مردم 

دوباره احیا شود.

از  تعدادی  دادگاه  جلسه  نخستین 
بازداشت شدگان به اتهام قتل فرخنده، 
شکل  به  ثور،  دوازدهم  شنبه،  امروز 

کابل برگزار خواهد شد. علنی در 
به نقل از رییس عمومی دادگاه ابتدایی 
جمله  از  تن   49 کابل،  شهر  سوم  حوزه 
حاضر  دادگاه  به  پولیس  مامور   19
خواهند شد و در حضور رسانه ها حکم 

علیه شان صادر می شود.
سارنوالی  لوی  ثور،  هفت  دوشنبه  روز 
پرونده متهمان قتل فرخنده را به دادگاه 

عالی فرستاد. 
از  فردی  دستگیری  با  چهارشنبه  روز 
اتهام  به  کسانی که  شمار  بلخ،  والیت 
تن   52 به  شدند  دستگیر  فرخنده  قتل 

رسید.
که هنوز هم چند  وزارت داخله می گوید 
که  تن از مظنونان اصلی فراری هستند 
گذاشته  جایزه  آنها  دستگیری  برای 
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زنگ اول


با  نبرد  مصروف  كشور  شمال  در  امنيتى  نيروهاى 
گفته  هستند.  تروريستى  گروه هاى  ديگر  و  طالبان 
مى شود كه گروه هاى تروريستى در ديگر واليات نيز 
آمادگى دارند تا به نيروهاى امنيتى حمله كنند. تجمع 
واليت هاى  در  تروريستى  گروه هاى  ستيزه جويان 
پيش بينى  نبود.  غيرمنتظره  امرى  كشور،  گوناگون 
مسلط اين بود كه با تكميل خروج نيروهاى رزمى ناتو، 
گروه هاى تروريستى، نيروهاى امنيتى افغانستان را به 
آزمون بگيرند و به حمالت تهاجمى دست زنند. الزم 
بود كه سران حكومت و وزارت خانه هاى قواى مسلح 
پيش گيرانه  تدابير  حمالت،  اين  با  مقابله  براى  كشور 
ضدحمله ها  واليت  از  برخى  در  بايد  مى داشتند. 
ديگر  واليات  از  برخى  در  هم چنان  مى شد.  راه اندازى 
داده  درجه يك  احضارات  كشور،  امنيتى  نيروهاى  به 
مى شد. نظام بايد يك برنامه جامع براى دفاع از خودش 
مى داشت. اما ديده مى شود كه چنين چيزى نبوده است 
پس  كردند.  عمل  واكنشى  كشور  امنيتى  نيرو هاى  و 
گروه هاى  ديگر  و  طالبان  دسته هاى  سرازيرشدن  از 
از  توجهى  قابل  شمار  كندز،  واليت  به  تروريستى 
نيروهاى امنيتى به آن واليت فرستاده شدند. بسيارى 
كندز  به  نيز  داخله  و  دفاع  وزارت خانه هاى  سران  از 
از پيشروى  رفتند و در عمليات سهم گرفتند. عمليات 
گروه هاى تروريستى جلوگيرى كرد اما  اين رويدادها 
نشان مى دهد كه وزارت خانه هاى قواى مسلح و قدمه 
امنيتى  نيروهاى  كردند.  برخورد  واكنشى  آن،  اول 
افغانستان، از لحاظ تجهيزات، تجربه و نيروى انسانى، 
در وضعيت بهترى قرار دارند. انتظار مردم افغانستان 
مسلح  قواى  وزارت خانه هاى  اول  قدمه  كه  است  اين 
تا  كنند  تدوين  نظامى  برنامه جامع  و سران حكومت، 
امنيتى  نيروهاى  دست  به  نبرد  ميدان  در  عمل  ابتكار 
ما باشد. نبايد هميشه واكنشى عمل كنيم و با پيداشدن 
يا يك واليت،  سر و كله چند تروريست در يك شهر 
واحد هاى نظامى را به آن جا بفرستيم و بعد مقام هاى 
به  ديگر  پشت  يكى  هم  مسلح  قواى  وزارت خانه هاى 
از اين مدرن  آن جا بروند. بايد مديريت نظامى بيشتر 
و موثر شود. براى خنثاسازى حمالت تهاجمى طالبان 
بايد برنامه پيش گيرانه وجود داشته باشد. اگر در جايى 
ضرور  باشد،  عمليات  و  نيرو  فرستادن  به  ضرورت 
و  دفاع  وزارت خانه هاى  رهبرى  كدر  تمام  كه  نيست 
داخله به محل بروند. به جاى آن بايد منابع و امكانات 
و رهبران  گيرد  قرار  عمليات  فرمانده  اختيار  در  الزم 
ادعا  كنند.  نظارت  را  عمليات  مركز  از  وزارت خانه ها، 
مى شود كه در برخى از واليات تروريستان خارجى و 
ستيزه جويان محلى، تجمع كرده اند. سران حكومت بايد 
چنين  اگر  و  دهند  نشان  واكنش  ادعا ها  اين  مورد  در 
چيزى واقعيت باشد بايد تدابير جدى روى دست گرفته 
اين  نكته ديگر  كند.  فاجعه جلوگيرى  از بروز  تا  شود 
قانون  و  نظام  دشمنان  بايد  حكومت  سران  كه  است 
اساسى افغانستان را به مردم معرفى كنند. تالش براى 
اما  نيست.  هيچ كسى  انتقاد  مورد  طالبان،  با  مذاكره 
مردم و افكار عمومى انتظار دارند كه سران دولت به 
مردم افغانستان در مورد دشمنان نظام معلومات دهند. 
مردم حق دارند بدانند كه كدام گروه هاى تروريستى، 
در ميدان هاى نبرد با مردم افغانستان مى جنگند. مردم 
ادعا  مقام حكومتى  يك  روزى  ندارند.  دقيق  معلومات 
مى كند كه گروه تروريستى داعش و جنگجويان خارجى 
در فالن واليت حضور دارند و روز بعد ادعا مى شود 
كه طالبان، عامل اصلى جنگ اند. به نظر ما بايد به مردم 
افغانستان گفته شود كه طرف مقابل كيست. مقام هاى 
حكومتى نبايد آدرس هاى غلط بدهند. با اين روش، به 
در  موضع  اعالم  هرنوع  نمى رسيم.  مذاكره  و  صلح 
برابر گروه هاى تروريستى، بايد شفاف و صريح باشد 
تا جامعه اين پيام را دريافت كند. رييس جمهور غنى اين 
روزها از بسيج مردم حرف مى زند. بسيج مردم وقتى 

تحقق مى يابد كه دشمن به روشنى تعريف شود.

موضع گيرى در برابر تروريستان
بايد شفاف باشد
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صدها تن از افراد بى كار روز گذشته در كابل 
فراهم  خواهان  و  زدند  تظاهرات  به  دست 
شدن زمينه هاى كار از سوى حكومت شدند. 
گذشته  سال  جمهورى  رياست  انتخابات 
افغانستان  به  خارجى  كمك هاى  كاهش  و 
را  شغل شان  تن  هزاران  تا  شده  ش  سبب 

ازدست بدهند. 
افغانستان  در  بى كارى  گفتند  كارگران  اين 
در حال افزايش است و بر اساس آمارى كه 
كرده اند،  ارايه  كارگران  اتحاديه  مسووالن 
واجد شرايط  نفر  ميليون   12 در حال حاضر 
 60 كه  مى كنند  زندگى  افغانستان  در  كار 

درصد آنها بى كارند.
گفت:  اتحاديه  اين  رييس  قادرى،  معروف 
جوان هاى  داريم.  بى كار  جوان  «ميليون ها 
تحصيل كرده و غيرتحصيل كرده از بى كارى 
رنج مى برند و به كارهاى شاقه تن مى دهند.»

اصناف  كارگران  ديروز  راهپيمايى  در 
فعاالن  از  شمارى  كردند.  شركت  مختلف 

مدنى و زنان هم در ميان آن ها بودند.
اين  در  شركت كننده  كارگران  اصلى  شعار 

راهپيمايى، «ما كار مى خواهيم» بود.
به  كه  دولت خواستند  رهبران  از  راهپيمايان 
انتخاباتى  مبارزات  وعده هايى كه در جريان 
داده اند، عمل كنند و زمينه كار و اشتغال را 

براى كارگران فراهم كنند.
رهبران  از  ما  «تقاضاى  گفت:  قادرى  آقاى 
براى  كه  است  اين  ملى  وحدت  حكومت 
بى كاران زمينه كار را مساعد كنند. اين حق 
بشرى شان است. قانون اساسى اين حق را به 
ايشان داده است. آن ها را از اين حق محروم 

نكنند.»
هستند،  كار  مشغول  كه  «كسانى  افزود:  او 
حداقل  است.  افغانى  هزار  پنج  حقوق شان 
حقوق در افغانستان پنج هزار افغانى است. با 

اين درآمد چه كسى مى تواند زندگى كند؟»
راهپيمايى  اين  در  كه  كارگرانى  از  يكى 
شركت كرده بود، گفت: «ما مى خواهيم در 
نيست.  برقرار شود. هيچ كارى  كشور صلح 
نداريم.  را  خانواده  مخارج  بى كارند.  همه 
را  خانه  كرايه  پرداخت  توان  فقيريم.  همه 
نداريم. شانزده نفر در خانواده هستيم و پنج 
هزار افغانى حقوق مى گيرم. با اين پنج هزار 

افغانى چه كنم؟»
«كلنگ  گفت:  ديگر  كارگر  رجبى،  قلندر 
افغانى  دوصد  روزى  مى كنم.  چاه  مى زنم، 
مى دهند. زن و فرزند دارم. در سه ماه نتوانستم 
پنج هزار افغانى به دست بياورم. خواستم اين 
است كه به ما كار بدهند. كارگران از صبح 
تا ساعت پنج منتظر مى مانند، يكى نمى گويد 

كه آيا به كار مى روى يا نه.»
مصوونيت  عدم  و  كار  مناسب  شرايط  نبود 
در  كارگران  مشكالت  ديگر  از  شغلى، 
كارگران  اتحاديه  مسووالن  است.  افغانستان 
مى گويند در چند سال اخير 114 كارگر در 
كارگر   56 و  شده اند  كشته  خود  كار  محل 
سوى  از  خود  كار  محل  به  رفتن  هنگام  هم 

شورشيان به قتل رسيده اند.

يك تحليلگر هندى: 
افغانستان ستون استراتژيك هند براى آسياى مركزى است

كارگران در كابل:
 ما كار مى خواهيم

در  پژوهشگر  پاتانايك،  سمروتى 
دفاعى  تحليل هاى  و  تحقيقات  بنياد 
مصاحبه اى  در  جديد،  دهلى  مقيم 
بازديد  در  كه  گفته  دويچه وله  با 
اشرف  غنى رييس جمهور افغانستان 
از هند، چندين عنصر داراى اهميت 

مى باشند.
غنى  اين كه  نخست  او،  گفته  به 
كه  بدهد  اطمينان  هند  به  خواست 
هند  مهم  استراتژيك  شريك  يك 
خواست  كه  اين  دوم  مى ماند.  باقى 
سرمايه گذارى  كه  بدهد  اطمينان 
و  مى باشد  مصون  افغانستان  در  هند 
در برابر حمالت گروه هاى شورشى 
او  كه  اين  سوم  مى شود.  حفاظت 
هند  بيشتر  سرمايه گذارى  خواستار 
بندر  ساختمانى  پروژه  تسريع  در 

چابهار ايران است.
اين  مورد  در  پاتانايك  سمروتى 
مدت  اين همه  از  پس  غنى  چرا  كه 
كه  مى گويد  رفت،  هند  به  طوالنى 
شروع  از  بعد  غنى  جمهور  رييس 
مسووليت هاى  انتقال  چالش  با  كار 
امنيتى قرار داشت و از سوى ديگر، 
ميز  به  را  طالبان  مى كرد  تالش 
سياسى  راه حل  و  بكشاند  مذاكره 

براى منازعه پيدا كند.
مى افزايد:  هندى  تحليلگر  اين 
«رييس جمهور غنى با در نظر داشت 
اين دو هدف خواهان جلب كمك 
پاكستان،  امريكا،  متحد  اياالت 
هند  شد.  سعودى  عربستان  و  چين 
ضرورت هاى  اين  به  نمى توانست 
براى  كند.  عرضه  چيزى  مبرم 
شريك  يك  هند  افغانستان  مردم 
دوست داشتنى  كشور  يك  و  مهم 

و  را مى داند  اين  غنى  باقى مى ماند. 
چالشى  همچون  هند  كه  مى فهمد 
تامين  براى  پاكستان  برابر هدف  در 
طريق  از  افغانستان  بر  سلطه اش 

نيروهاى نيابتى باقى مى ماند.»
اين  افغانستان  جغرافيايى  موقعيت 
خاصى  ويژگى هاى  از  را  كشور 
منطقه  و  جهان  كشورهاى  براى 
كه  اين  است.  ساخته  برخوردار 
اهميت  چقدر  هند  براى  افغانستان 
مى گويد:  پاتانايك  سمروتى  دارد، 
هند  استراتژى  مهم  «افغانستان ستون 
براى آسياى مركزى است، زيرا اين 
كشور اتصال به كشورهاى محاط به 
اين  دوم  مى سازد.  فراهم  را  خشكه 
كه يك افغانستان صلح آميز به طور 
كمك  منطقه  صلح  به  چشم گيرى 
افغانستان  نمى خواهد  هند  مى كند. 
از  نيابت  به  كه  باشد  كشورى 
پاكستان عمل كند. از اين رو به روند 
صلحى تاكيد مى كند كه به رهبرى 

افغان ها و در ملكيت افغان ها باشد.»
«هند  مى دهد:  ادامه  پاتانايك 
محيط  به يك  افغانستان  نمى خواهد 
مساعد براى تروريسم مورد حمايت 

گردد،  مبدل  هند  عليه  پاكستان 
هند  است.  بوده  گذشته  در  چنانكه 
كه  باشد  آن  شاهد  نمى خواهد 
اسالم گراى  گروه هاى  يا  و  طالبان 
تندرو به مثابه يك نيروى اصلى در 
كه  كنند  ظهور  افغانستان  سياست 
ديگر  تندرو  گروه هاى  از  احتماال 
هند  كنند.  حمايت  مناطق  ساير  در 
حاجى گگ  معدن  به  عالقه مندى 
افغانستان  در  صلح  بدون  و  دارد 
استخراج معادن مشكل خواهد بود.»

مناسبات  توسعه  به  دقت  با  هند 
مى نگرد.  پاكستان  و  افغانستان  بين 
در  صلح  برقرارى  براى  اسالم آباد 
افغانستان مهم است، زيرا اين كشور 
به ميزبانى اش از رهبرى طالبان ادامه 
كارشناس  اين  ديدگاه  از  مى دهد. 
بتواند  پاكستان  هرگاه  هندى، 
مذاكره  ميز  روى  را  طالبان  رهبرى 
افغانستان بياورد، هند نه  با حكومت 
تنها مخالفتى ندارد، بلكه خوش هم 

خواهد شد.
از زمان سقوط طالبان به اين سو هند 
دالر  ميليارد  بر 2,2  بالغ  افغانستان  به 

امريكايى كمك كرده است. 

بازار ميوه خشك در مندوى كابل آتش گرفت

ده ها دكان در بازار ميوه خشك در 
مندوى كابل آتش گرفت.

آتش  كه  مى گويند  عينى  شاهدان 
سوزى حوالى ساعت يازده قبل از 
شاهدان  اين  شد.  آغاز  جمعه  ظهر 
گاز  بالون  انفجار  كه  مى گويند 

سبب اين آتش سوزى شده است.
در  بخدى،  خبرگزارى  گزارش  به 
آسيب  كسى  به  آتش سوزى  اين 

سه  دست كم  اجناس  اما  نرسيده 
مغازه در آتش سوخته است. هنوز 
معلوم  وارده  خسارات  دقيق  رقم 

نيست.
آتش  مهار  براى  اطفاييه  ماموران 
مهار  آتش سوزى  و  كردند  تالش 

شده است.
اين  علت  مورد  در  كابل  پوليس 
نكرده  نظرى  اظهار  سوزى  آتش 

بارها  اين  از  پيش  اما  است، 
رخ  كابل  مندوى  در  آتش سوزى 

داده است.
مهيب  آتش سوزى   1391 سال  در 
فروش  محل  كه  ناصرى  سراى  در 
لباس و كفش است، ده ها دكان را 

تخريب كرد.
ميليون  ده ها  آتش سوزى  اين  در 
دالر به صاحبان دكان ها زيان رسيد 
عالوه  كه  گفتند  داران  دكان  و 
اسنادهاى  نقد،  پول  و  اجناس  بر 

تجارى آن ها نيز سوخته است.
بازار  سابقه ترين  با  كابل  مندوى 
است.  عمده  شكل  به  كاال  عرضه 
سيستم  كه  مى گويند  خيلى ها 
نظر  بازار در  اين  ايمنى در ساخت 
گرفته نشده است و بايد در ساختار 

مهندسى آن تجديد نظر شود.

واگذارى مراكز نظامى ناتو به نيروهاى امنيتى داخلى

جنرال جان كمپبل، فرمانده عمومى 
اعالم  افغانستان،  در  ناتو  نيروهاى 
نيروها حاضرند  اين  كرده است كه 
را  نظامى خود  مراكز  و  پايگاه ها  تا 
افغانستان واگذار  امنيتى  به نيروهاى 

كنند.
كه  است  گفته  كمپبل  آقاى 
يك  به  پايگاه ها  اين  واگذارى 
دولت  و  دارد  ضرورت  طرزالعمل 
اين  در  ناتو  فرماندهى  و  افغانستان 

مورد بايد به توافق برسند.

بخدى،  خبرگزارى  از  نقل  به 
موضوع  اين  ناتو  عمومى  فرمانده 
را در ديدار با عبداهللا عبداهللا، رييس 
در  ملى  وحدت  حكومت  اجرايى 
اين  كابل مطرح كرده و گفته مهم 
است كه اين پايگاه ها مورد استفاده 
نيروهاى امنيتى افغانستان قرار گيرد.

در  او  كه  مى گويد  عبداهللا  عبداهللا 
مورد شرايط واگذارى پايگاه ناتو به 

افغان ها، مذاكره خواهد كرد.
مورد  در  كه  افزوده  عبداهللا  آقاى 

اين كه  و  پايگاه ها  واگذارى 
از  افغانستان چگونه  امنيتى  نيروهاى 
با رهبران دولت  آنها استفاده كنند، 

افغانستان مذاكره مى كند.
در  باسشن  پايگاه  گذشته،  سال 
داخلى  نيروهاى  به  هلمند  واليت 
واگذار شد. اين پايگاه ظرفيت چهل 
هزار سرباز را دارد و يكى از صدها 
قرارگاه و مركز نظامى نيروهاى ناتو 
سپرده  افغانستان  جانب  به  كه  بود 

شد.

ACKU
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کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک چی  می کنند ؟
زمری باهر، رییس ثبت نام اداره توزیع تذکره الکترونیک

از پرسش های مهم مردم در  به یکی  کوتاه  نوشته  این  در 
کارمندان اداره  پیوند به مصروفیت ها و فعالیت های فعلی 
اداره  این  می کنم.  ارایه  پاسخ  الکترونیک  تذکره  توزیع 
مهم ترین  از  یکی  دارد  فعالیت  این سو  به  از سه سال  که 
پروژه های ملی شمرده می شود. در عین زمان، توزیع تذکره 
مطرح  پروسه  یک  عنوان  به  دیگر،  منظِر  از  الکترونیک، 
از مدتی خاتمه نمی یابد بل  برنامه بعد  این  است. چون 
گونه ای دوامدار به ارایه خدمات ثبت هویت و توزیع  به 

تذکره می پردازد. 
حال،  تا  تاسیس  بدو  از  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره 
دارد.  و  داشت  مهمی  و  ارزنده  مشغولیت های  و  وظایف 
روشنی  در  لوایح  و  طرزالعمل ها  پالن ها،  پالیسی ها،  تهیه 
از  کشور  قانون ثبت احوال نفوس و سایر قانون های نافذ 
وظایف اجرا شده اداره نام برده می باشد. مطابق پالن ها و 
پالیسی های این اداره، تذکره الکترونیک در چهار مرحله 
توزیع می شود: جمع آوری معلومات، تثبیت هویت، ثبت 
نام، و چاپ و توزیع تذکره. از این میان دو مرحله نخست 
به  چندی  از   - هویت  تثبیت  و  معلومات  – جمع آوری 
این سو عمال جریان دارد. در نوشته حاضر به سه بخش 
تا به عنوان یک  فعالیت های این اداره پرداخته می شود 

گردد.  گزارش به مردم افغانستان محسوب 

پولیس  نیروهای  عملیات  آغاز  از  پس  کابل:  8صبح، 
وزارت  کندز،  مربوطات شهر  از  تپه  گور  بر  ملی  اردوی  و 
و  کرده  فرار  مناطق  این  از  شورشیان  می گوید  داخله 
دولتی  نیروهای  دست  به  آن ها  پناهگاه های  بسیاری 
گورتپه باشندگان  افتاده است. حضور سنگین طالبان در 
که  و این احتمال وجود داشت  بود  کرده  را نگران  کندز 

کند.  کندز سقوط 
گذشته در  صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله روز 
که طالبان در ولسوالی امام صاحب  گفت  گفتگو با 8صبح 
شکست  با  و  شده  متحمل  سنگینی  تلفات  کندز  والیت 
نیروهای  عملیات  گفت  صدیقی  آقای  شده اند.  مواجه 
تا جنگجویان  نیز سبب شده  قلعه زال  بر ولسوالی  امنیتی 
و  کنند  ترک  را  پناهگاه های شان  تلفات سنگین،  از  پس 

دست به فرار بزنند. 
حال  در  کندز  در  امنیتی  وضعیت  گفت  صدیقی  آقای 
امنیتی  نیروهای  عملیات  و  است  رضایت بخش  حاضر 
خواهد  ادامه  والیت  این  در  طالبان  کامل  شکست  تا 
در  کنون  تا امنیتی  نیروهای  عملیات  که  گفت  او  یافت. 
منطقه  و  چهاردره  قلعه زال،  امام صاحب،  ولسوالی های 
پیشروی  حال  در  امنیتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  گورتپه 

هستند. 
طالبان  که  دارد  وجود  نگرانی هایی  حال  همین  در 
مشابه  حمالت  به  دست  احتماال  نیز  دیگر  والیات  در 
از  و  آب  و  انرژی  پیشین  وزیر  اسماعیل خان  اخیرا  بزنند. 

که  مهمی  اهداف  از  یکی  معلومات:  جمع آوری  اول. 
بوده  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تذکره  توزیع  اداره  برای 
گرفتاری های  و  سرگردانی ها  از  شهروندان  که  است  این 
بی جا و خسته کننده رهایی یابند تا راه برای فساد اداری 
کار این اداره به نحوی  باز نگردد. به همین منظور شیوه 
کارمندان به انجام  گردیده است تا امور از جانب  تنظیم 

برسد و شهروندان اذیت نشوند. 
از مهم ترین مراحل  و یکی  جمع آوری معلومات نخستین 
به  ما  کارمندان  مرحله  درین  می باشد.  تذکره  توزیع 
خانه ها یا دفاتر شهروندان رفته فورم ها )فورم های فامیلی 
آن  در  هر شهروند  معلومات  تا  کنند  تسلیم  را  انفرادی(  و 
اسناد  تذکره،  کاپی  چون؛  نیاز  مورد  اسناد  و  گردد  درج 
گروپ خون وغیره ضمیمه  تحصیلی، ترخیص، معلوماِت 
تمام  مختصر  معلومات  برخی  فامیلی  فورم  در  شود.  آن 
فرد  هر  برای  آن،  بر  افزون  و  می گردد  درج  فامیل  اعضای 

یک فورم انفرادی خانه ُپری می گردد. 
کارمنداِن اداره توزیع تذکره الکترونیک برای مدت 80 روز 
کابل به خانه های شهروندان  کاری در برخی مناطق شهر 
را خانه  و ده هزار شهروند  از یک صد  فورم بیش  و  رفته 
کِز اداره  کرده با تمام اسناد ضمیمه یی آن ها را به مرا ُپری 
دولت  رییس  هدایت  اساس  بر  سپس  دادند.  انتقال 
کارمندان دولت باید در  که  جمهوری اسالمی افغانستان 
کار جمع آوری معلومات  کاری قرار داشته باشند؛  اولویت 

که طالبان تصمیم  چهره های بانفوذ در هرات هشدار داد 
گسترده ای بر مرکز این والیت انجام دهند  دارند حمالت 
و  نیست  جدی  نگرانی  این  که  گفت  صدیقی  آقای  اما 
را  تهدیدها  این  تا  دارند  کامل  آمادگی  امنیتی  نیروهای 
که در برابر مردم  گفت: »هرکسی  کنند. آقای صدیقی  رفع 
ایستاد شود، جاروب خواهد شد و به دریای آمو انداخته 

خواهد شد.«
از  امنیتی  نیروهای  چرا  این که  به  رابطه  در  صدیقی 
این که  از  پیش  کندز  شهر  اطراف  در  طالبان  تجمع 
گفت:  نکردند  جلوگیری  برسند،  شهر  نزدیکی  در  آن ها 

گردید. اداره توزیع تذکره الکترونیک از  در وزارت ها آغاز 
کارمندان  کار خانه ُپری فورم های  تاریخ 13 حوت 1393 
کرده است. در حال حاضر در بیست و  وزارت ها را آغاز 
کار جمع آوری  چهار وزارت یعنی تمام وزارت های ُملکی، 
معلومات )خانه ُپری فورم ها و جمع آوری اسناد ضروری 
کارمندان وزارت های دولت و اعضای فامیل شان( جریان 
دارد. تا حال، جمع آوری معلومات در ده وزارت تکمیل 
کار به سرعت قابل  گردیده است و در باقی وزارت ها نیز 

مالحظه جریان دارد. 
معلومات  و  فورم ها  روز  در یک  که  است  قادر  اداره  این 
کند.  جمع آوری  را  شهروند  هزار  چهار  از  بیش  نیاز  مورد 
و  از یک صد  بیش  تا حال  که  نشان می دهد  امروز  آمار 
کارمندان دولت و اعضای  بیست هزار فورم انفرادی برای 
که ازین میان بیش از شصت هزار  فامیل شان، توزیع شده 

گردیده است.    آن تکمیل و جمع آوری 
صد  دو  حال  تا  که  گفت  می توان  بندی  جمع  یک  در 
کرده اند و  کشور فورم های اداره را خانه ُپری  هزار شهروند 
کارمندان ما تسلیم  تمام اسناد ضروری را ضم آن نموده به 
که این اسناد در آرشیف های اداره محفوظ بوده  کرده اند 
کار است تا آماده مراحل دیگر شده و برای توزیع  و تحت 

گردند.  تذکره الکترونیک آماده 
اسناد  و  فورم ها  اساس  بر  شهروندان  هویت:  تثبیت  دوم. 
جمع آوری شده شان، به واسطه واحد »تطبیق و نگهداری 

که نیروهای امنیتی  »متاسفانه این درس های تلخی است 
می آموزند.«

کندز، وزیر داخله روز  به دنبال افزایش ناامنی ها در والیت 
کرد. او پس از بررسی اوضاع  پنج شنبه به این والیت سفر 
یک  در  مردم،  از  شماری  با  دیدار  و  والیت  این  امنیتی 

کرد. نشست خبری شرکت 
گفت: »شمال را دوست های ما خراب ساخته  وزیر داخله 
نه  که  هستند  کسانی  دشمنان  ما.  دشمنان  را  جنوب  و 
کسانی  نظام را قبول دارند و نه قانون اساسی را. دوستان 
که نظام را هم قبول دارند و قانون اساسی را هم،  هستند 

بدون  اسناد،  این  می گردند.  هویت  تثبیت  آرشیف« 
کارمندان  توسط  کنند،  مراجعه  شهروندان  خود  این که 
که در ریاست ثبت احوال  اداره توزیع تذکره الکترونیک 
و  کتاب ها  با  گردیده  مراحل  طی  توظیف اند،  نفوس 
می گردند.  هویت  تثبیت  و  شده  داده  مطابقت  اساس ها 
فعالیت های اداره درین بخش نیز به خوبی جریان دارد. 
هزار  شصت  از  بیش  که  می دهد  نشان  ما  آمار  آخرین 
گر روند  که ا گردیده اند. به این معنا  شهروند تثبیت هویت 
گردد این تعداد شهروندان  الکترونیک آغاز  توزیع تذکره 
الکترونیک  تذکره  صاحب  و  شده  دعوت  ما  کز  مرا به 

می گردند.  
نفوس:  احوال  ثبت  کتاب های  دیجیتلی سازی  سوم. 
دیگری  مهم  وظیفه های  از  یکی  باال،  وظایف  کنار  در 
پنج  از  الکترونیک  تذکره  توزیع  اداره  کارمند  تن   110 که 
کتاب های  دیجیتلی سازی  آن اند؛  مشغول  این سو  به  ماه 
کشور در ریاست ثبت احوال نفوس  معلومات هویتی اتباع 
کتاب های  به منظور دیجیتلی سازی  این روند  می باشد. 
در  آن  معلومات  و  تصویر  نگهداری  جهت  اساس؛ 
در  اتباع  معلومات  دریافت  تسریع  هدف  به  و  دیتابیس 

گردیده است.  وقت ضرورت، ایجاد 
کتاب های اساس با حمایت مالی  شعبه دیجیتلی سازی 
کننده ها و به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت  کمک 
کارمندان تذکره الکترونیک تا حال  گردیده است.  فعال 
صد  دو  حدود  معلومات  کاری  شفت  سه  در  توانسته اند 
نمایند.  را شامل سیستم  افغانستان  هزار شهروند  پنجاه  و 
گرفته  کتاب های اساس تصویر  شصت و سه هزار صفحه 
تکمیل  اساس  کتاِب  جلد  سی  و  صد  یک  است.  شده 
و  بوده  شدن  تکمیل  حال  در  کتاب  جلد  هشتاد  شده، 
کار جریان  کتاب  و هشتاد جلد  باالی حدود یک صد 

دارد.
کارمندان اداره توزیع تذکره الکترونیک، طبق پالن  تمام 
گونه ای منظم در سه بخش یاد شده مشغول  تهیه شده، به 
الکترونیک  تذکره  توزیع  شدن  آغاز  با  وظیفه اند.  اجرای 
کارمندان این اداره  کاری دیگر نیز به وظایف  دو بخش 
که عبارت از ثبت نام ُو اخذ بایومتریک  افزوده می شوند 

َو چاپ ُو توزیع تذکره الکترونیک اند.  

اما تنها به محدوده خود فکر می کنند و دیگران را در نظر 
نمی گیرند.«

که  می پرسند  »مردم  است:  گفته  کندز  در  علومی  آقای 
که در هر والیت صد  طالبان چند نفر هستند؟ به خدا قسم 
که  کسانی هستند  نفر یا دوصد نفر نیستند. ده ها برابر آنها 
به فکر مفاد خود هستند و مفاد خود را در بی ثباتی و در 

جنگ می بینند.«
که مشکالت زیادی را برای دولت و نیروهای  گفت  وی 
که در دولت هستند .او  کسانی به وجود می آورند  امنیتی 
که نخست باید آشتی ملی میان این افراد و دولت  افزود 
که بعد از آن حتما طالبان هم به روند صلح  به وجود آید 

خواهند پیوست.
او با اشاره به ناامنی های شمال، از فعالیت پولیس محلی 
تنها  سربازان  این  گفت  و  کرد  انتقاد  نیز  مناطق  این  در 
نیز  مردمی  حمایت  و  می کنند  دفاع  خاص  گروه  یک  از 

ندارند.
شمال  محلی  پولیس  تشکیل  در  آنها  که  افزود  وی 
کسانی می دهند  اصالحات خواهند آورد و مسوولیت را به 
کنند. که حمایت مردمی داشته باشند و از منافع ملی دفاع 

مسلح؛  مخالفان  به  امنیتی  نیروهای  گفت  علومی  آقای 
کشور ترحم نمی کنند، رحم  که به فرزندان این  کسانی  به 
که می خواهند به  کرد اما راه برای مردم ناراضی  نخواهند 

دولت بپیوندند، همیشه باز است.
دیروز،  مجاهدین  از  او  که  کرد  کید  تا داخله  وزیر 
دولتمردان دیروز و جوانان امروز و از تمام مردم افغانستان 
نمایندگی می کند و در بین نیروهای امنیتی »بحث مجاهد 

و غیرمجاهد نیست.«
بدخشان  جمله  از  شمالی  والیت های  اخیر  ماه های  در 
در  مهم  والیات  از  کندز  بودند.  ناامنی  شاهد  کندز  و 
دارد  تاجیکستان  با  مشترک  مرز  که  است  شمال شرق 
این  در  افغانستان،  بنادر  مهم ترین  از  شیرخان،  بندر  و 
درگیری های  سو  این  به  هفته  یک  از  است.  واقع  والیت 
نسبتا شدید در این والیت میان مخالفان مسلح و نیروهای 

امنیتی جریان دارد.

ACKU



4سال نهم   شماره مسلسل 2122  شنبه 12 ثور 1394     

معمای صلح غنی

اقتصادی و اجتماعی افغانستان شده و در مقابل حکومت 
این  برای حل  کرزی،  براساس فورمول حکومت  غنی هم 
کشور های  به  نیست،  آن  به حل  قادر  که خود  مشکالت 
به  و  گردیده  نزدیک  کستان،  پا یعنی  ثباتی،  بی  حامی 

شکل درمانده ای از آن طلب یاری می کند.
کشور  این  به  دادن  اطمینان  جز  هدفی  هند  به  غنی  سفر 
باقی  منطقه  در  هند  نزدیک  دوست  افغانستان  ندارد: 
میلیارد  دو  از  بیشتر  سال  سیزده  طی  هند  ماند.  خواهد 
کرده  کمک  گون  گونا اشکال  به  افغانستان  به  دالر 
کمک های  چنین  به  شرایطی  چنین  در  افغانستان  و 
که  نیست  تردیدی  اما  دارد.  نیاز  شدیدا  سخاوتمندانه 
این  در  غنی  آقای  که  کنند  باور  نمی توانند  هندی ها 
گر روابط با اسالم آباد  پالیسی خود ثابت قدم است. زیرا، ا
کم تر زحمت التفات به هند  گرم شود، آقای غنی به خود 
که  است  کستان  پا از  ناامیدی  حقیقت  در  می دهد.  را 
امر،  را به دهلی جدید نزدیک می کند. در واقعیت  کابل 
در  خارجی  سیاست  در  افغانستان  موسمی  گرایش های 
بلند مدت نتیجه ای در بر ندارد. زیرا دولت های خارجی 
روی موتلفین موسمی حساب نمی کنند. ولی واقعیت امر 
ناشی  افغانستان  که سیاست خارجی موسمی  این است 
به  مایوسانه  افغانستان  است.  آن  داخلی  ضعف های  از 
دنبال متحدین قدرتمند در منطقه است. به خصوص به 
که تهدیدات  کشوری را دارد  صورت عاجل تر میل اتکا به 

کند. عاجل امنیتی آن را رفع 
از این منظر، حتا شدیدترین حامیان هند در افغانستان نیز 
کمکی  که هند در بخش رفع تهدیدات امنیتی  باور دارند 
خیلی  افغانستان  در  هند  نمی تواند.  کرده  افغانستان  به 
اجتناب  با  که  نمی خواهد  حتا  و  کرده  عمل  محتاطانه 
حتا  بارز،  صورت  به  را  خود  نقش  کستان،  پا تحریک  از 
ارایه  از  جز  به  هند  کند.  مطرح  انکشافی،  عرصه های  در 
برای  استراتژی ای  و  پالن  هیچ  انکشافی،  کمک های 
کمک به حکومت افغانستان جهت مقابله به تهدید های 
کستان، طالبان و شورشیان  امنیتی و استراتژیک از ناحیه پا
به  کستان  پا که  حالی  در  ندارد.  داعش  مانند  خارجی 
صورت فعاالنه متحدین خود را تقویت و تجهیز می دارد، 
به  حاضر  تنها  محافظه کارانه  خیلی  گام  یک  در  هند 

گردید. مساعدت چند هلی کوپتر مستعمل به افغانستان 
و  نزدیکی  در  غنی  اشرف  حکومت  پرنسیب،  در 
کستان مرتکب هیچ اشتباه استراتژیکی  پا با  اعتماد سازی 
قبال  در  جدید  گرایش  این  از  غنی  گر  ا است.  نشده 
کرزی  اشتباهات حکومت  دام  به  بگیرد  فاصله  کستان  پا
در  باید  افغانستان  می افتد.  موسمی  خارجی  سیاست  در 
را داشته  استراتژیک خود  تعریف  کشور های منطقه  قبال 
انفعاالت  و  فعل  ویژه  به  آنی،  تغییر  تحت  نباید  و  باشد 
کند.  تجدیدنظر  خود  سیاست های  در  داخلی،  سیاسی 
نزدیکی با هند در بلند مدت، به خصوص از حیث تجارت 
اهمیت  از  افغانستان،  در  هند  سرمایه گذاری  و  منطقه ای 
ارتقای  به  نیاز  افغانستان  ولی  است  برخوردار  خاصی 

کستان دارد. روابط استراتژیک با پا
بهاری  حمالت  آغاز  با  که  اشتباه اند  در  منتقدان  طبعا، 
قبال  در  غنی  سیاست  از  انتقاد  به  زبان  یک سره  طالبان 
راه  کدام  انتقاد  از  به جز  آن ها  زیرا،  کستان می گشایند.  پا
مشکل  نمی دارند.  ارایه  جدیدی  پالیسی  و  سیاسی  حل 
کستان  پا به  دیپلوماسی  که در سطح  نیست  این  در  غنی 
که به  نزدیک می شود، بلکه مشکل اصلی اش این است 
کرده  کستان متوازن  لحاظ داخلی قدرت و زور خود را با پا
گر حکومت غنی به تروریست های طالب در  نمی تواند. ا
کندز، در شمال و جنوب افغانستان، درس فراموش ناشدنی 
شکست سهم گین را بدهد، بازتاب آن در اسالم آباد چیزی 

گل صلح غنی نخواهد بود. جز قبول پذیرش دسته 

را دارند. بنا بر این او ضرورت دارد چهره هایی چون 
شمالی  والیت  ثرومند  والی  نور  عطا محمد  عبداهلل، 
جنرال  و  وحدت  حزب  رهبر  محقق  محمد  بلخ، 
بدهد  قناعت  را  خودش  انتخاباتی  متحد  دوستم 
در  آن ها  گرفتن  نادیده  معنی  به  طالبان  با  صلح  که 

معادالت افغانستان نیست.  
طالبان،  با  صلح  گفتگو های  در  غنی  شکست  دو: 
معنا  را  مشترک  حکومت  یک  در  او  قدرت  ضعف 
طالبان  رهبران  و  غنی  اشرف  قضا،  از  می دهد. 
خاستگاه مشترکی دارند.  پشتون های غلزایی؛ تباری 
از  این  بر  بنا  است.  منسوب  بدان  نیز  غنی  اشرف  که 
جذابیت  احتماال  او  قبیله ای،  و  تباری  روابط  منظر 

بیشتری به سران طالبان دارد.
حریف  پشتونی  مناسبات  بستر  در  اما  غنی  سه: 
رییس  کرزی  حامد  دارد؛  خود  برابر  در  نیرومندی 
تباری  لحاظ  به  که  او  افغانستان.  پیشین  جمهوری 
گذشته  در ۱۳ سال  درانی می شود،  قبیله  به  منسوب 
با  جنگ  که  است  بوده  عهده دار  را  دولتی  رهبری 
مشروعیت  تمامیت  بین المللی  تروریسم  و  طالبان 
غلزایی  غنی  اشرف  گر  ا می کرد.  تعریف  را  نظام اش 
با  گفتگو  برای  را  غلزایی  ناراض  شورشیان  بتواند 
را  آن ها  پیوند های  و  کند  وادار  مرکزی  حکومت 
و  کند  قطع  حقانی  و  القاعده  تروریست های  با 
میراث  بگوید،  پاسخ  را  کستانی ها  پا نگرانی های 
کرزی برجا خواهد ماند. بنا بر این  متفاوتی از حامد 
کرزی هر  که هم تیمی های حامد  شگفتی انگیز نیست 
ازگاهی در مواقع حساس از تالش های صلح به رهبری 
کابل  حکومت  رویکرد  و  کنند  انتقاد  غنی  اشرف 

کستان را بی نتیجه بخوانند. نسبت به پا
که می گذارد رهبران حکومت  گفته است  کرزی هرچند 
بحث  ظاهرا  اما  بکنند،  را  کار شان  ملی  وحدت 
دخالت  است.  حیثیتی  بحث  یک  او  برای  صلح، 
را تعیین  او در این بحث، سرنوشت رهبری پشتون ها 
پایان  طالبانی  شورش  به  غلزایی  یک  گر  ا می کند. 
بدهد، شانس  پیروزی یک پشتون درانی به مراتب در 
انتخابات های بعدی به دلیل احتمال شورش مجدد 

کم تر از پیروزی یک غلزایی خواهد بود. طالبان، 
سیاست مداران  کستانی،  پا جنرال های  چهار: 
روالپندی  در  جنرال ها  که  این  انتظار  زرنگی اند. 
در  استراتژیک شان  خواست های  از  ساده گی  به 
معلوم  اما  است.  ساده لوحانه  بگذارند،  افغانستان 
کابل  جانب  از  پیشنهادی  بسته های  چه  که  نیست 

می تواند چنین وضعیتی را فراهم بسازد.

که  گرفت  اشرف غنی بعد از هفت ماه در نهایت تصمیم 
در  سیاسی  حرکت  غیرعادی ترین  این  و  کند  سفر  هند  به 
روابط  کرزی  حکومت  زمان  در  می آید.  حساب  به  کابل 
گرم بود.  هند و افغانستان بیشتر از روابط امریکا و اسراییل 
کابل شناخته  در  امریکا  از سفیر  کم تر  کابل  در  سفیر هند 
کابل با  گویا همه در  کسی دعوتش می کرد و  شده نبود؛ هر 
کستان ستیزی  که پا او روابط خوب داشتند. واضح است 
یک  خود  برای  که  می داد  اجازه  هند  به  کابل  در  غالب 
و  داخلی سیاسی  از حلقات  بسیاری  قلب  در  گرم  جای 

کند.  خبری باز 
کابل  این روزها یک نکته در فضای سیاسی و رسانه ای 
از  را  کتیکی خود  تا به طور  ملموس است: حکومت غنی 
کستان  پا به  که  می کند  تالش  و  کرده  دور  جدید  دهلی 
به  عبداهلل  آقای  که  است  حالی  در  این  شود.  نزدیک 
و  داشته  حضور  حکومت  در  نیز  اجراییه  رییس  عنوان 
به جناح  نزدیک  کشور  به عنوان یک  سال ها هندوستان 
ایشان به حساب آمده است. اما با این وجود، حتا حضور 
عبداهلل و بسیاری از سیاستمداران نزدیک به دهلی جدید 
نتوانست مانع از فاصله گیری غنی از هند و نزدیکی اش به 

کستان شود. پا
کستان بیشتر خود را در حرکت های  گرایش غنی به پا  البته، 
نظامی- همکاری های  سطح  افزایش  مانند  نمادین 
به نمایش  و اسالم آباد،  کابل  و استخباراتی میان  آموزشی 
و  کابل  گرایش  در  بنیادین  چرخش  از  نشانی  و  گذاشت 
اسالم آباد به دست نمی دهد. سیاستمداران طرفدار هند در 
کرزی، طوری صحبت می کنند  کابل، مانند جناح حامد 
که مثال افغانستان روابط خود با هند را در سطح شارژدافیر 
حکومت  نزدیکی  از  آن ها  اضطراب  باشد.  داده  تقلیل 
در  کستان  پا وسیع  مداخالت  در  ریشه  کستان  پا به  غنی 
گذشته دارد و تقریبا این موضوع  افغانستان در چند دهه 

به یک مساله عاطفی تبدیل شده است. 
کستان  پا روی  زیاد  نمی تواند  نیز  غنی  که  است  واضح 
چقدر  که  نمی داند  افغانستان  جانب  چون  کند  حساب 
افغانستان  به  نسبت  اسالم آباد  استراتژیک  محاسبات  در 
رشید،  احمد  است.  آمده  وجود  به  تغییر  طالبان  و 
که »غنی به  گفت  کستانی، به رادیو آزادی  روزنامه نگار پا
تقریبا  به واشنگتن  امریکایی ها در جریان سفر اخیر خود 
و  دوستی  سیاست  حکومتش  که  گفت  واضح  به صورت 
چندماه  تا  شاید  تنها  را  کستان(  پا مقابل  )در  نیت  حسن 
این  ادامه  به  قادر  آن،  از  فراتر  بتواند.  داده  ادامه  دیگر 
به  خود  مواضع  در  تغییری  گر  ا آن  از  غیر  نیست.  پالیسی 
کرد.«  میان نیاورم، مردم )حکومت( مرا سرنگون خواهند 

البته، غنی فعال در حد سمبولیک پیام های سیاسی را به 
نمادین  فاصله گیری  با  می کند:  مخابره  منطقه  کشور های 
از  حمایت  با  دارد؛  کستان  پا با  نزدیکی  در  سعی  هند  از 
به محور عربی  را  ماموریت نظامی عربستان در یمن خود 
به  دوم  هند،  به  اول  غنی  می کند.  نزدیک  منطقه  در 
که  می خواهد  کنون  ا و  کرد  سفر  ایران  به  سوم  و  کستان  پا
حرکت های  این  تمام  اما  بیفگند.  هند  در  اقامت  رحل 
کوتاه مدت نتیجه ای  نمادین غنی در سیاست خارجی در 
در بهبود وضعیت داخلی به بار نیاورده است. مخالفان و 
انتقاد،  باد  به  را  رفتار سیاست خارجی اش  منتقدان غنی 
و  مانور ها  که  خوشحال اند  و  گرفته اند  تمسخر،  حتا  و 
گام های بلند غنی در این عرصه به نتیجه ای دست نیافته 
است. اما بن بست حکومت غنی در سیاست خارجی به 
معنای تشدید بحران در سیاست داخلی نیز است. چون، 
بدون  را  خود  داخلی  مشکالت  غنی-عبداهلل  حکومت 
کرده نمی تواند. طالبان و شورشیان  کستان حل  همکاری پا
می شوند،  افغانستان  وارد  کستان  پا ک  خا از  که  خارجی 
امنیتی،  سیاسی،  حیات  برای  اساسی  تهدید  به  تبدیل 

معمای صلح در شش ماه نخست حکومت وحدت 
غنی،  اشرف  وسواس  بزرگ ترین  افغانستان،  در  ملی 
کشور بوده است. او به طور رسمی، ۵  رییس جمهوری 
کستان، یک بار  بار به عربستان سعودی، یک بار به پا
به چین و در آخرین مورد نیز به ایاالت متحده امریکا 
کرده است تا مگر بتواند بازیگران بانفوذ جهانی  سفر 
که از تالش های او برای  و منطقه ای را قناعت بدهد 
گردش مناقشه برانگیز سیاست  کنند.  صلح حمایت 
کستان ـ عربستان  خارجی او از مدار هند به دایره ی پا
به  سفرش  در  مثال  است.  بوده  نیز  دردسرساز  برایش 
به  دیپلوماتیک  معمول  عرف  خالف  بر  کستان  پا
رفت  راولپندی  به  افغانستان  رییس جمهوری  عنوان 
ارتش  فرماندهی  مقر  در  شریف  راحیل  جنرال  با  و 
رییس  سفر   ۲۰ در  که  کاری  کرد.  دیدار  کستان  پا
کستان،  کرزی به پا جمهوری پیشین افغانستان حامد 

سابقه نداشت. 
بهترشدن  چگونگی  به  نسبت  که  ادعاهایی  برغم 
کابل ـ اسالم آباد وجود  روابط امنیتی ـ اطالعاتی میان 
در  که  چیزی  بهار؛  فصل  شدن  نزدیک  با  دارد، 
معروف  جنگ  فصل  به  افغانستان  جنگ  ادبیات 
منازعه  دینامیک  هنوز  که  می شود  معلوم  است، 
و  طالبان  نیروی های  واقع  در  و  است  نشده  عوض 
تروریست های مرتبط به شبکه ی حقانی و القاعده از 
گفتگو های حکومت اشرف غنی و بازیگران  شش ماه 
به  کافی  بهره ی  عربستان  و  کستان  پا چون  منطقه ای 

گرفته اند.  لحاظ زمانی برده اند و جان تازه ای 
که آیا توقعات اشرف  پرسش های  اصلی اما این است 
غنی برای دستیابی به صلح واقعی است یا ایده آل؟ 
صلح  گفتگو های  به  رسیدن  راه  برسر  داخلی  موانع 
باشد؟  می تواند  چه  کرزی  حامد  نقش  کدام هایند؟ 
عبداهلل به عنوان شریک بخشی از قدرت چه موقفی 
استراتژیک  مطالبات  کستان  پا آیا  داشت؟  خواهد 
می تواند  هند  آیا  گذاشت؟  خواهد  کنار  را  خودش 
اطالعاتی  فوق العاده  روابط  دارای  افغانستان  یک 
آیا  فرجام  در  و  کند؟  را تحمل  آباد  اسالم  با  امنیتی  ـ 
تحول اجتماعی پسا ۲۰۰۱ دست کم در بزرگ شهر های 
قرون  تفکر  به  بازگشت  ظرفیت  هنوز  افغانستان 

وسطایی را دارد؟ 
را  نظامی  سیاسی  وضعیت  شکننده گی  غنی  یک: 
دشمنان  او،  قدرت  شریکان  می فهمد.  درستی  به 
هم پیمانان  به  اتکا  با  هنوز  که  طالبان اند  دیروزین 
ایران ظرفیت  و  هند  روسیه،  به شمول  منطقه ای شان 
بسیج مردمی و توانایی رزمیدن در برابر شورش طالبان 

 سلیم آزاد

 تابش فروغ

سفر غنی به هند:
دیدار از آخرین دوست
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از  که  است  شده  تقاضا  هرات  شهر  تاریخی 
اما  کنند،  خودداری  جدید  خانه های  ساخت و ساز 
برخی ها قانون گریزی می کنند و با زور برای خود خانه 

می سازند.
باید  اداره شهرداری هرات می گوید دولت  سرپرست 
از کسانی  برای آن عده  را  مناسب  اساسی و  راه  یک 
ساخت  به  اقدام  تاریخی  مناطق  در  می خواهند  که 
از  تا  کند  برنامه ریزی  کنند،  بلندمنزل  تعمیرهای 

پیش روی این روند جلوگیری شود.
قانونگریزانبهزندانمیروند؟

در همین حال اداره اطالعات و فرهنگ هرات می گوید 
قانون گریزی  که  کسانی  این  از  تن   9 به زودی  که 
با  منازلی  اعمار  به  تاریخی دست  کرده و در ساحات 
هرات  »دادستانی«  اداره  به  را  زده اند  جدید  معماری 
اما  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  می کند،  معرفی 
از سرنوشت 81 تن دیگری که به گفته خودش طی 13 
سال گذشته به شکل غیرقانونی دست به ساختمان سازی 

در محالت تاریخی زدند، چیزی نگفت.

کوچک از نیرو تازه ای امنیتی در کندز طالبان مجبور 
شدند تا از مواضع خود عقب نشینی کنند. آن چه بیش 
برای آنان  بر مناطق مختلف کشور  از حمالت طالبان 
دستاورد محسوب می شود اثرگذاری این گونه حمالت 
بر ذهن مردم است. طالبان به هر صورت ممکن نیاز به 
برای پرکردن صفوف خود دارند. مسلما  سرباز گیری 
امید به پیروزی طالبان در افکار مردم  هر مقداری که 
تقویت شود همان مقدار زمینه برای سرباز گیری بیشتر 
از  بیشتر  وضعیتی  چنین  در  می شود.  میسر  آنان  برای 
ما  بزنند.  تبلیغات سیاسی  به  طالبان دست  این که خود 
خود این وظیفه را به صورت رایگان برای تروریستان 
بودن  بد  منکر  افغانستان  در  هیچ کسی  می دهیم.  انجام 
وضعیت امنیتی نیست. هیچ کس هم نمی خواهد حضور 
ولی  کند.  کتمان  کشور  کنار  و  گوشه  در  را  طالبان 
با  که  تنها  نه  طالبان  نظامی  توان   دادن  جلوه  بزرگ 
واقعیت موجود برابر نیست بلکه نوعی تبلیغ عمدی به 
نفع طالبان نیز محسوب می شود. همه ای سیاست مداران 

انتظار شمولیت در  از 8 سال پیش در  با آن که هرات 
تا  اما  مي برد،  به سر  جهان  فرهنگي  میراث های  لست 
امیدهای  بلکه  نشده،  برآورده  آرزو  این  تنها  نه  حال 
روز کم رنگ تر  هر  فهرست  این  در  ثبت  برای  هرات 

می شود.
لیست  در  هرات  شمولیت  برای  یونیسکو،  سازمان 
نموده  وضع  را  شرایطي  جهان،  فرهنگي  میراث هاي 
مناره ها،  بین  سرك  مسدودشدن  شامل  که  بود 
اطراف  منزل در  بلند  از ساخت و سازهاي  جلوگیري 
آبده هاي تاریخي گوهرشاد بیگم و جلوگیري از اعمار 

بلند منزل ها در شهر قدیم هرات مي گردید.
اما دولت افغانستان در این مدت تنها توانست که سرك 
برنامه ای  بسازد و در تدوین  را  مناره های هرات  بدیل 
ناکام  یونیسکو  نشستن خواسته های دیگر  ثمر  به  برای 

بود.
آبدههایدرمعرضنابودی

مشکل میراث های فرهنگی در هرات، تنها ساختمان های 
بلندمنزلی نیستد که در همسایگی شان قد بر افراشته اند، 
بی توجهی  در صورت  شاید  میراث ها،  این  از  بسیاری 

بیشتر، طی چند سال آینده اصال موجود نباشند.
از  متحد  ملل  فرهنگی  علمی-  سازمان  که  حالی  در 
صورت  به  افغانستان  در  فرهنگی  میراث های  نابودی 
افغانستان  این نگرانی در  ابراز نگرانی می کند،  پیوسته 

چندان هم جدی گرفته  نمی شود. 
که  می گویند  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  مسووالن 
نزدیک به 3۰ در صد آبدات تاریخی این والیت که 
هر کدام بیانگر فرهنگ کهن این مرز و بوم می باشند، 

شدیدا در معرض نابودی تدریجی قرار دارند.
تاریخی  آبده های  از  زیادی  بخش  رووفیان  گفته  به 
هرات نیاز به توجه جدی دارند. والی پیشین هرات سید 
فضل اهلل وحیدی بارها تاکید کرد که وزارت اطالعات 
از  نگهداری  برای  کافی  ظرفیت  افغانستان  فرهنگ  و 

آبده های تاریخی هرات را ندارد.
از  تاریخی  آبده   7۰۰ از  بیش  داشتن  با  هرات  والیت 
جمله والیت های به شمار می رود که از شش سال به 
خود  به  را  یونیسکو  جهانی  سازمان  توجه  طرف  این 
برای  نهاد های مسوول  از سوی  اما کاری  جلب کرده 
شامل شدن هرات در لیست میراث های فرهنگی جهان 

که باید صورت گیرد صورت نگرفته است.
پایتخت  میالدی   1۵۰۶ تا   1۴۰1 سال  از  هرات  شهر 
اوج  به  زمان  این  در  شهر  این  و  بود  هرات  تیموریان 
رونق خود رسید. در برخی از متون تاریخی هرات به 

»فلورانس آسیا« هم شهرت یافته است. 
هرات در زمان تیموریان به مرکز مهم علمی و فرهنگی 
تبدیل شد. تیموریان بناهای زیادی در این شهر ساختند 
و  فرهنگی  مهم  میراث های  از  حاضر  حال  در  که 

تاریخی افغانستان شمرده می شوند.

احتمال  که  می دانند  بهتر  طالبان  رهبری  حتا  و  کشور 
صفر  از  کم تر  افغانستان  بر  طالبان  دوباره  پیروزی 
با تمام  افغانستان در سیزده سال گذشته توانسته  است. 
چالش های موجود، یک ثبات نسبی را در کشور ایجاد 
افزایش  مردم،  ذهنی  و  فکری  عرصه های  رشد  کند. 
گراف افراد با سواد و هم چنان شکل گیری جامعه مدنی 
تا طالبان  به هیچ وجه اجازه نخواهد داد  افغانستان  در 
حتا  کنند.  پنبه  را  رشته ها  این  همه ای  خود  حضور  با 
خود طالبان نیز به خوبی واقف اند که خواب استیالی 
دوباره بر افغانستان را باید از سر بیرون کنند، گروه های 
تروریستی  اعمال  به  دست  که  افغانستان  در  موجود 
پیروزی  برای شان  که  واقف اند  بهتر  نیز  خود  می زنند 
بر تمام افغانستان یک خواب است. بخشی عمده ای از 
طالبان حاال تبدیل به گروه های کوچک شده اند که به 
طور کل از یک مرجع دستور نمی گیرند و حتا آنانی 
که زیر نفوذ شورای کویته قرار دارند نیز گاه گداری 
از اوامر به راحتی سرپیچی می کنند. در چنین وضعیتی 
از  نیز مرده است ولی بخشی  به پیروزی در آنان  امید 
نادانی  از روی  یا  به عمد  دولتی  و ساختار های  دولت 
کردن  گسترده  با  و  می ریزند  دشمن  آسیاب  به  آب 
عمال  طالبان  نظامی  توان  افزایش  پیرامون  شایعات 
تبدیل به تریبون طالبان شده اند که باید این رویه تغییر 

کند و کامال بخشکد. 
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هم چنان اداره شهرداری هرات می گوید بر اساس قانون 
اساسی، زمین های شخصی اطراف آبدات تاریخی برای 

جلوگیری از ساخت و سازها باید استمالك شوند.
به گفته عبداالحمد فقیریار سرپرست شهرداری هرات، 
اداره اش نه توان خریداری این امالك را دارد و نه هم  
از مرکز کشور چنین بودجه ای برای استمالك تعیین 

شده است.
مسوولیت  هرات  شهرداری  که  می رسد  نظر  به 
بودجه  جذب  نهایت  در  و  وضعیت  این  گزارش دهی 
استمالك خانه های مسکونی  برای  وزیران  از شورای 
افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  مسوولیت  را 

می داند.
سرپرست شهرداری هرات هم چنان می گوید که نبود 
یک برنامه درست و منظم در طی سال های گذشته به 
منظور ساخت و سازها در هرات یکی از عوامل دیگر 
تاریخی  بی رویه در کنار آبده های  ساخت و سازهای 

هرات است.
نواحی  ساکنان  از  بارها  می گوید  هرات  شهرداری 

هجوم نیرو های امنیتی کشور طالبان با ضربات مهلکی 
روبه رو شده و مجبور به فرار از مواضع متصرفه خویش 
شدند. هرچند این حمالت تروریستی بر مردم و دولت 
پیامد های  ولی  آورد.  بار  به  نیز  را  افغانستان خساراتی 
روانی آن بیشتر از پیامد های فزیکی این حمالت بود و 
بدتر این که بخشی از اثرات روانی این گونه حمالت 
را کسانی که در جناح مخالف طالبان قرار دارند شکل 
به حمالت  مربوط  در حوادث  مثال  طور  به  می دهند. 
احتمال  پیرامون  شدیدی  زمزمه های  کندز،  بر  طالبان 
سقوط این والیت در محافل سیاسی دولتی و غیردولتی 
شنیده شد. حتا مجلس نمایندگان نیز در مورد احتمال 
کردند.  نگرانی  اظهار  طالبان  دست  به  کندز  سقوط 
از  تنها  نه  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی  آقای 
که  داشت  ادعا  بلکه  می داد  هشدار  کندز  سقوط 
کرد.  خواهد  سقوط  نیز  دیگر  والیت های  از  تعدادی 
در بعضی از رسانه ها نیز به دالیل مختلف تالش می شد 
و  گسترده  افغانستان  دولت  بر  طالبان  حمالت  ابعاد 
نگران کننده جلوه کند. در حالی که با حضور بخشی 

فهرست  در  ثبت  نامزد  که  است  سال  هشت  هرات 
میراث های فرهنگی جهان در سازمان یونیسکو است. 
هشت سالی که در آن هیچ وقت گام های ارزشمندی 
برای ثبت شدن در این فهرست جهانی، برداشته نشد. 
این شهر با انبوهی از آبده های تاریخی اش می توانست 
پس از ثبت در فهرست میراث های فرهنگی جهان، از 
شود،  بهره مند  یونیسکو  سازمان  هنگفت  کمک های 
تا مرز ۶۰  از تحلیلگران آن را  کمک هایی که برخی 

میلیون دالر در سال می خوانند.
که  است  یافته  افزایش  نگرانی  این  حاال  اما 
شهر،  تاریخی  مناطق  در  بی رویه  ساخت و سازهای 
در  ثبت  نامزدان  فهرست  از  حتا  آرام  آرام  را  هرات 
فهرست جهانی سازمان یونیسکو خارج خواهد ساخت.

هرچند دو سال قبل، آمر آبدات تاریخی هرات گفته 
میراث های  فهرست  در  هرات  شدن  ثبت  که  بود 
و  بی رویه  سازهای  و  ساخت  دلیل  به  جهان  فرهنگی 
یک  به  ممنوعه،  اماکن  و  تاریخی  محالت  در  جدید 
به  آن  از  پس  حاال  است،  شده  مبدل  خیال  و  خواب 
از  هم  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  تازگی 
مناطق شهر کهنه  بیشتر در  ساخت و سازهای بی رویه 

هرات و ساحات تاریخی شهر خبر می دهد.
تاریخی شهر  فاجعه باری که چهره  ساخت و سازهای 
شهر  به خصوص  کرد،  خواهد  دگرگون  شدت  به  را 
کهنه هرات، محل اصلی تمرکز یونیسکو، جایی که در 
سال 1387 برنده جایزه میراث فرهنگی آسیا-اقیانوسیه 
ملل_  سازمان  آموزشی  فرهنگی  علمی  سازمان  در 

یونیسکو _ شد.
هرات،  به  جایزه  این  اهدای  از  پس  یونیسکو  شاید 
دولت  متحد،  ملل  سازمان  تحفه  که  بود  امیدوار 
افغانستان و مردم هرات را به پاسداری بهتر از ارزش های 
رییس  رووفیان  آریا  حاال  اما  کند،  تشویق  فرهنگی 
فرهنگ والیت هرات می گوید که  و  اطالعات  اداره 
طی 13 سال گذشته بیش از  صد ساختمان در ساحات 
تاریخی شهر هرات ساخته شده است، او هر چند کاسه 
و کوزه ها را بر سر اداره شهرداری هرات می شکند، اما 
شهرداری هرات خود و اداره اطالعات و فرهنگ را با 

هم مقصر »مشترك« می داند.

بود.  افغانستان روز های سختی  برای  چند روز گذشته 
به یک باره تروریستان در گوشه و کنار کشور دست 
به حمالت تروریستی علیه دولت و مردم ملکی زدند. 
این حمالت گویا بخشی از عملیات طالبان بود که زیر 
بود.  شده  گرفته  دست  روی  امسال  بهار  در  نام  العزم 
پراکنده شان  از حمالت  قبل  اطالعیه ای که  در  طالبان 
از  بودند  فرستاده  رسانه ها  به  کنار کشور  و  در گوشه 
اجرای عملیات  العزم خبر داده بودند. آنان حتا تهدید 
نهاد های  تنها مواضع دولت و  بار  این  بودند که  کرده 
خارجی مورد هدف تروریستان قرار نمی گیرد بلکه حتا 
افراد ملکی که از دید تروریستان افراد مضر عنوان شده 
بود نیز مورد هدف قرار می گیرند. پس از این اطالعیه 
طالبان تحرکاتی را در گوشه و کنار کشور به اجرا در 
آوردند که از گسترده ترین شان حمالت تروریستی در 
سرپل و کندز را می توان نام گرفت. در والیت کندز 
حمالت طالبان گسترده تر از دیگر مناطق کشور بود و 
آنان توانستند برای مدت محدودی مناطقی از اطراف 
شهر کندز را به تصرف خود در آورند. ولی دوباره با 

میراث های فرهنگی هرات 
در انتظار فاجعه

چرا تریبون تروریستان می شویم؟

وحیدپیمان،هرات

آژند
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بررسی خرافات اجتماعی
 دای چوبانی در افغانستان

عقال بعد از این که سیاست خارجی 
کشور را تعیین کردند، دوباره کنار 
به  که  کردند  فکر  و  نشستند  هم 
رییس جمهور چه مشوره بدهند. بعد 
قطور،  کتاب های  کردن  زیرورو  از 
خود  پیشانی  زیر  در  را  جرقه ای 
ناب  فکر  این  با  و  کردند  احساس 
که  بخشیدند  خاتمه  را  مجلس شان 
منبعد نیروهای امنیتی نباید طالبان را 
بکشند؛ چون طالبان کلمه می خوانند. 
به این می گوید فکر صلح آمیز. مثال 
می گویند که نیروهای امنیتی طوری 
با طالبان بجنگند که به طالبان آسیب 
چنین  نظامی  لحاظ  از  چون  نرسد. 
راه حلی  من  ندارد،  امکان  جنگی 
به  جنازه  هم  که  می کنم  پیشنهاد  را 

دست آید و هم دل یار نرنجد. 
که  است  این  نخست  حل  راه 
را  طالبان  باید  اول  امنیتی  نیروهای 
که  فهمیدند  وقتی  کنند.  بازداشت 
می خوانند،  کلمه  و  مسلمان اند  آنها 
خود  دین  که  کنند  تشویق  را  آنها 
بپیوندند.  را رها کنند و به مسیحیت 
محکم کاری  خوب  که  این  برای 
یک  برای  را  مسیحی  طالبان  شود، 
درس شش ماهه عقیدتی با پاسپورت 
دیپلوماتیک به واتیکان بفرستند. بعد 
از ختم کورس و گرفتن تصدیق نامه 
میدان  در  برگشتند،  طالبان  وقتی 
کنند.  تیرباران  را  آنها  کابل  هوایی 
از  کلمه گو  طالب  هیچ  طوری  این 
کمی  دوم  حل  راه  نمی رود.  بین 
با  افغانستان  دولت  است.  ساده تر 
ماهانه  ببندد که  قرارداد  دولت چین 
به  چینی  نفر  هشت هزار  حدود 
طالبان  هروقت  بفرستد.  افغانستان 
زدند،  تروریستی  حمالت  به  دست 
نفر  صد  پنج-شش  امنیتی  نیروهای 
از شهروندان چینی را از پا درآورد. 
کلمه گو  طالب  به  هم  طرح  این  در 
از  آسیب نمی رسد، هم دولت چین 
خالص  روزافزونش  شهروندان  شر 
ما  امنیتی  نیروهای  هم  و  می شود 
بدون دست آورد و تمرین نمی مانند. 
را  دهن تان  آب  شلوفت  شلوفت 
قورت می دهید که من راه حل سوم 
را ارایه کنم. یک کمی مغزتان را در 
تنگنا قرار دهید، حتما یک راه حل به 

ذهن شما هم می رسد.

چگونه 
طالبان کلمه گو را نکشیم؟
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برده شد وجود ندارد. این گونه باورها هیچ گونه حقیقت 
ندارد. حقیقت یعني چیزي که وجود دارد، ثابت و غیر 
قابل انکار است. نسبت دادن حقیقتي به چیزي یعني آن 
چیز قدرت آن را دارد. نسبت سوختن به آتش حقیقي 
فلسفي،  اصطالح  در  مي سوزاند،  آتش  چون  است 
قضیه اي  درست،  گفتار  یعني  حقیقت  فقهي  و  عرفاني 
که مطابق با واقع باشد، موافق نفس االمر حق یعني، ثابت 

و ضد باطل.
از مجموع این تعاریف که از خرافه و حقیقت به عمل 
حقیقت  از  خرافه  شناخت  معیار  و  دو  این  فرق  آمد، 
معلوم مي شود. بدین معني آن خرافات چیزي است که 
ثابت نیست و یا وجود ندارد و اگر وجود دارد نسبتي 
تحقیقي  و  علمي  اساس  نسبت  این  مي دهد  آن  به  که 
ندارد. ولي حقیقت چیزي است که وجود دارد، ثابت 
است و نسبتي که به آن داده مي شود این نسبت اساس 

علمي و عقلي دارد.
مبادي و علل خرافات

کلي  نظر  از  اساطیر،  و  خرافات  که  نیست  تردیدي 
نسبت که آدمي  به هر  است.  بشر  مولد جهل و خامي 

با حقایق و واقعیات )با هر وسیله اي از وسایل درك و 
اکتشاف ظاهري و دروني، یا مادي و غیر مادي( آشناتر 
مي شود.  کاسته  خرافه  میزان  از  نسبت  همان  به  شود، 
و  واهمه  قوه اي  تا  دارند  عقیده  برخي  مقام  این  در  اما 
متخیله در آدمي وجود دارد، [ که طبق موازین اصولي 
خلقت تا بشر باقي است، با او خواهد بود.] خرافات و 
نیز وجود دارد و مي گویند: خرافه پرستي  خرافه پرستي 
نیز  علوم  پیشرفت  با  است، حتا  از خواص روح آدمي 
را  کهنه  اباطیل  و  خرافات  بلکه جاي  نمي رود.  بین  از 

خرافات و اباطیل تازه تري مي گیرد.
عصر  تکنالوژي،  عصر  به  که  نیز  حاضر  زمان  در 
بازهم  بشر  واقعي  معلومات  یافته،  شهرت  ارتباطات، 
دریا  به  قطره  نسبت  از  و خرافات،  برابر مجهوالت  در 
در  تنها  دانشمندان،  دانشمندترین  حتا  است.  کم تر 
برخي از مسایل به حقایق و واقعیاتي دست یافته، و در 
مسایل دیگر جاهل است، و باالطبع عقایدي دور از واقع 
از  عادي.  طبقات  به  رسد  تا چه  دارد!  احیانا خرافي  و 
طرفي شکي نیست هر قرني که بر بشر و تجربیات بشري 
شود،  ظاهر  چشمش  پیش  در  تازه  حقایقي  و  بگذرد، 
از  باالطبع  باشد،   داشته  خورد  بر  بیشتري  واقعیات  با  و 
با  ارقام خرافات کاسته مي شود. این حقیقتي است که 
اندك تامل و مراجعه به متون مختلف تاریخي، علمي، 
دیگر  تعبیر  به  مي شود.  روشن  خوبي  به  و...  اعتقادي 
هرچه به عقب بر مي گردیم تا به اعصار اولیه مي رسیم 

به نسبت قدمت هرعصر، خرافات را افزونتر مي یابیم.
زيان هاي خرافات

جهان هستي، جهاني قانونمند است. اصل علیت اصلي 
عقلي و منطقي است، هر حادثه اي علت و یا عللي دارد 

که رابطه علت و معلولي اصلي ثابت و حقیقي است.
مکتشفین  و  مخترعین  موفقیت  رمز  و  زندگي  در  اگر 
نکرده اند،  خلق  را  چیزي  آنها  مي بینیم  کنیم،  دقت 
و  بوده اند  عالم  این  ثابت  حقایق  کشف  دنبال  به  بلکه 
در نتیجه با کشف خود در وازه هاي ورود انسان را به 
اسرار طبیعت گشوده اند. نیوتن سقوط سیب را مي بیند 
و مي اندیشد و به دنبال علت علمي و منطقي آن مي رود، 
سیب  سقوط  اگر  حال  مي کند.  را کشف  زمین  جاذبه 
که  مي دانست  دیو  یا  و  پري  جن،  یک  عمل  مثال  را 
مجهول  جاذبه  قوه  کنند،  ساقط  را  اجسام  مامور اند 
مي ماند و بشریت از دست آوردهاي این کشف محروم 

مي گردید.
حفظ  براي  سوزن  و  زغال  خرافه  به  اگر  »پاستور« 
کشف  دنبال  به  بود،  پایبند  غذا  سالمت  و  بهداشت 
میکروب نمي رفت و این خدمت بزرگ را انجام مي داد 

و...
چرا  نمي رود؛  اوهام  و  خرافه  دنبال  به  دانشمندي  هیچ 
اندیشه مردمي،  و  فرهنگ  بر  اگر  و  ندارد  که حقیقت 
و  جهل  در  جامعه  آن  شود  مسلط  اوهام  و  خرافات 
فکري  رشد  خرافه پرستي  ماند.  خواهد  عقب ماندگي 
اختراع،  هیچ  توقف  این  اثر  در  و  مي سازد  متوقف  را 
اکتشاف و نو آوري نصیب بشر نمي گردد و در نتیجه 
معنوي  رشد  و  هستي  و  طبیعت  مواهب  از  بهره گیري 

براي بشریت ممکن نخواهد بود.
است  او  فکري  رشد  نتیجه  بشر  صنعتي  و  علمي  رشد 
و رشد فکري او ثمره خروج از تفکرات خرافه پرستي 
نیز  اهلل  الي   سیر  و  اخالقي  و  بعدمعنوي  در  است. 
پیشرفت  که  است  پرقدرتي  دارنده  باز  خرافه پرستي 

انسان را متوقف مي سازد.

مقدمه
از  زمینه ها  تمام  در  که  بود  خواهد  موفق  جامعه اي 
به اهداف خود  استعداد هاي خویش در رسیدن  تمامي 
از  قسمت  هر  در  دقیق  برنامه ریزي  با یک  و  ببرد  سود 
شود.  موفق  دارد  را  آن  استعداد  که  آنچه  به  اهدافش 
و از بدیهیات است که اگر در طرح اصلي برنامه ریزي 
فراواني  مشکالت  شود  انحراف  و  تردید  دچار  خود 
باید پویا باشد و پویایي  سد راهش خواهد شد. جامعه 
ابعاد فرهنگي، عقیدتي،  با  یک جامعه رابطه تنگاتنگي 
دیني و اخالقي دارد. چنانچه در هریک از این ابعاد اگر 
رخنه هاي ایجاد شود، مي توان با وثوق ادعا کرد که آن 

جامعه سیر نزولي خود را طي مي کند. 
مساله خرافات نیز یک پدیده روحي و  اجتماعي است 
چنان  بشر  ذهن  در  تاکنون  پیش  سال  هزاران  از  که 
نفوذ کرده است که در عمل، طرز تفکر و استدالل او 
با  که  طوري  به  است،  آورده  در  خود  سلطه  تحت  را 
واقع عقل  است، در  افکار جامعه عجین شده  و  غریزه 
و استدالل قادر نیست که در همه موارد بر غریزه تحت 
پرستي،  خرافه  و  خرافه  شود.  پیروز  خرافات  تسلط 
خودمان  و  باشیم  هوشیار  باید  که  است  عظیم  خطري 
مبلغ آن و باعث بدعت ها و حجاب هاي ضخیم در برابر 
دیگران  به  و  بشناسیم  باید  را  مساله  این  و  نباشیم  نور 
بفهمانیم و بگوییم که خرافه یعني بي هویتي. اگر دین و 
عقیده ما گرفتار این افت شده باشد، در واقع دشمنان به 

اهداف نامشروع خود رسیده اند.
خرافه و معيار شناخت از حقيقت

بیهوده،  سخنان  یعني  است  خرافه  جمع  که  خرافات 
افسانه ، خوش شانسي، بدشانسي، تعویذ، فالگیري، اشباح 
خانه هاي جن زده، پیشگویي و کهانت، تصور شخصي 
در مورد سعد و نحس بودن رنگ ها، روزها، مکان های 
اسطوره ها، سخنان پریشان. خرافه یعني چیزي که اصال 
وجود ندارد و ما آن را موجود و موثر مي دانیم. یا اگر 
فاقد  که  مي دهیم  نسبت  آن  به  را  اموري  دارد  وجود 

توانایي آن است.
عقیده سحر و جادو در میان مردم افغانستان نیز معمول 
است. اگر یک خانواده با خانواده دیگری سر موضوعي 
لجبازي کرده باشد، اعتقاد بر این است که سحر و جادو 
تعویذ   جادو،  و  سحر  رفع  براي  است.  گرفته  صورت 
اعضاي  جلو  در  یا  منزل  در  و  شده  تهیه  دوده هایی  یا 
بازو  یا  به گردن  خانواده سوزانده مي شود. )دعایي که 
»دوده«  مي سوزانند  که  را  آنهایي  و  »تعویذ«  مي بندند 
مي نامند.( یا چندین مورد از خرافات به حیوانات مربوط 

است.
باید اذعان کرد که چنین قدرتي براي موجوداتي که نام 

محمدعرفاني
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اگر در زندگي و رمز موفقيت 
مخترعين و مكتشفين دقت 
كنيم، مي بينيم آنها چيزي را 

خلق نكرده اند، بلكه به دنبال 
كشف حقايق ثابت اين عالم 
بوده اند و در نتيجه با كشف 

خود در وازه هاي ورود انسان 
را به اسرار طبيعت گشوده اند. 
نيوتن سقوط سيب را مي بيند و 

مي انديشد و به دنبال علت علمي 
و منطقي آن مي رود، جاذبه زمين 
را كشف مي كند. حال اگر سقوط 
سيب را مثال عمل يك جن، پري 
و يا ديو مي دانست كه مامور اند 

اجسام را ساقط كنند، قوه جاذبه 
مجهول مي ماند و بشريت از 

دست آوردهاي اين كشف محروم 
مي گرديد.
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آسيب هاي خرافات به دين 
خداوند متعال پيامبران، كتاب وحي و معارف الهي همه 
حق است. اگر دين الهي و معارف اسالمي با خرافات 
در آميزد و اوهام پرستي بوجود آيد، نقش سازنده دين 
در تنوير افكار و زندگاني مطلوب و تعالي بشر از بين 

مي رود. 
ديني  معارف  و  اصول  فرهنگ،  وارد  خرافات  هرگاه 
اباطيل مورد پذيرش قرار گيرند  بشود و غير ثابت ها و 

امير طالل بن عبدالعزيز، يكی از شاخص  ترين اعضای 
خانواده سلطنتی در عربستان سعودی، دستورات تازه 
ملک سلمان پادشاه اين كشور را »سليقه ای« توصيف 

كرده خواستار »سرپيچی« از آنها شده است.
امير طالل، هجدهمين پسر ملک عبدالعزيز بنيانگذار 

بعدا كه حقايق علمي مسايل را روشن كرد بي اعتباري 
اين خرافات و اوهام ثابت گرديد و چون اين خرافات 
بي اعتباري  لذا  بود،  شده  تبليغ  ديني  فرهنگ  نام  به  
بدنبال خود داشت. خريد و فروش  را  معارف  دين و 
بهشت و جهنم به نام دين، تعريف خدا بدين گونه كه 
خدا موجودي است بين چشم راست و چپ، و شش 

فرسنگ فاصله دارد.
دين  به نام  بود.  از آن دست خرافات  هم  تثليث  بحث 
در فرهنگ كليسايي رواج يافت و بعدا كه علوم پايه و 
فرهنگ رشد كرد محدوده جهان فيزيكي مورد بررسي 
قرار گرفت و بي نهايتي جهان كيهان روشن شد، خدايي 
را كه كليسا معرفي كرده بود مورد ترديد قرار گرفت. 
بهشت و جهنمي كه در دستگاه هاي معامالتي خريد و 
فروش مي شدند مورد قبول بشر انديشمند واقع نشد و 
بنابر اين واردشدن خرافات در فرهنگ و معارف ديني، 
بزرگ ترين ضربه را بر حقيقت و ارزش هاي ثابت دين 

وارد  ساخت و فرهنگ ديني را از اعتبار ساقط  كرد.
عوامل، زمينه هاي پيدايش، رشد و نشر 

خرافات
گروهي از محققين يكي از عوامل مهم پيدايش و رشد 
مي گويند  و  مي  دانند  بشر  خامي  و  جهل  را  خرافات 
منطقي  رابطه  از درك حقايق،  انسان  اندازه كه  به هر 
فهم  و  تشخيص  معلول،  و  علت  قانون  پديده ها، 
نسبت دچار خرا فات و  به همان  باشد  واقعيات عاجز 
از  با مشكالت  خرافه پرستي مي شود. زيرا در برخورد 

از  علنی  انتقاد  مهم ترين  سعودی،  عربستان  در  تازه 
اين  سلطنتی  خانواده  در  شاخص  چهره  يک  سوی 

كشور محسوب می شود.
امير طالل كه ۸۴ سال دارد  بی بی سی،  به گزارش 
در حساب توييتر خود نوشته كه از تصميم  اخير برادر 
وی  است.  شده  »متعجب«  سلمان،  ملک  ناتنی اش، 
نوشته است: »اين تصميمات سليقه ای هستند. با توكل 
مطابق شريعت  نه  تصميمات  اين  معتقدم كه  به خدا 
اسالمند و نه ساختار حكومت. به همين سبب، اطاعتی 

از اين فرامين و افراد تازه منصوب نخواهد شد.«
صدور  با  گذشته  چهارشنبه  روز  سلمان  ملک 
احكامی، امير مقرن بن عبدالعزيز، برادر ناتنی خود را 
كه وليعهد و دومين نفر در سلسله پادشاهی عربستان 
بن  محمد  تنی خود،  برادرزاده   و  كنار گذاشت  بود 
نايف ۵۵  بن  امير محمد  او كرد.  را جايگزين  نايف 
ساله است و همچنين وزارت داخله را در دست دارد.

و  سی  دارد،  سال   ۷۰ كه  قبلی  وليعهد  مقرن  امير 
پنجمين و كوچک ترين فرزند زنده ملک عبدالعزيز 

آل سعود است.
امير محمد بن سلمان  ملک سلمان همچنين پسرش، 

وزير دفاع اين كشور را كه ۳۴ ساله است، به سمت 
نايب وليعهدی تعيين كرد.

سازمان  يک  رياست  حاضر  حال  در  كه  طالل  امير 
مربوط به توسعه كشورهای عرب حاشيه خليج فارس 
را به عهده دارد از چهره های اصالح طلب در خاندان 

سلطنتی عربستان محسوب می شود.
آزاد«  »اميران  ايجاد حلقه  با  در سال ۱۹۵۸  پيشتر  او 
خواستار  رياض،  در  برادرانش  از  شماری  شامل 
ايجاد نظام مشروطه پارلمانی و دوری جستن خاندان 

سلطنتی از حكمرانی در عربستان سعودی شده بود.
شاهزاده طالل در دهه ۱۹۶۰ تا اوايل دهه ۱۹۷۰ در 
به عربستان سعودی  نداشت  اجازه  و  بود  تبعيد  مصر 

بازگردد.
پادشاه  عبداهلل  ملک  كه  هنگامی   ۲۰۰۶ سال  در 
و  پسران  از  متشكل  بيعت«  »هيات  عربستان،  پيشين 
وليعهد  انتخاب  برای  را  عبدالعزيز  ملک  نواسه های 
اعضای  از  يكی  عنوان  به  طالل  امير  برگزيد،  آينده 

اين گروه انتخاب شد.
در سال ۲۰۱۱، امير طالل از عضويت در هيات بيعت 

استعفا كرد و كرسی خود را به پسرش خالد سپرد.

بشر هر روز به كشفيات جديدي از اسرار ثابت طبيعت 
و ديانت دست نمي  يازد. قطعا بي اعتباري خرافاتي كه 
باعث  شده  وارد  مردم  زندگي  در  ديني  فرهنگ  بنام 
مي شود كه اصل معارف ديني زير سوال برود. حكم 
از  بعد  اروپايي  نسل  مهمي كه  از عوامل  يكي  اين كه 
و  كشيش ها  كليسا،  مسيح،  دين  به  نسبت  را  رنسانس 
وجود  نمود،  بي اعتنا  ماورايي  و  ديني  اعتقادات  كال 
خرافاتي بود كه از طرف كليسا به مردم القا شده بود و 

عربستان سعودی، تصميمات اخير پادشاه را در تضاد 
كشور  اين  در  حكمرانی  نظام  و  اسالمی  شريعت  با 
برای بررسی  بايد  دانسته گفته است خاندان سلطنتی 

اين موضوع تشكيل جلسه دهند.
تغييرات  با  مخالفت  در  طالل  شاهزاده  موضع گيری 

انديشه  و  عاجز،  منطقي  و  عقلي  راه حل هاي  شناخت 
اقناع  و  تسكين  براي  لذا  است  ضعيف  او  علت يابي 

خويش به هر اوهامي متوسل و معتقد مي شود.
اروپاي  در  مثال  است.  درست  اندازه اي  تا  نظر  اين 
مي كنند  نگاه  علمي  زاويه  از  را  چيز  همه  كه  متمدن 
هنوز نحس بودن عدد سيزده حتا در ساختمان سازمان 
زندگي  در  يا  است.  كرده  حفظ  را  خود  اعتبار  ملل 
 ۱۷ رقم  او  كه  مي خوانيم  معروف،  روانشناس  فرويد، 
سحر ¬¬¬آميز  را   ۶۲ رقم  و  دوام  و  ثبات  نشانه  را 
اقامت  هتلي  اول  طبقه  در  اتن  در  شخصي  و  مي داند 
دارد، خوشحال مي شود كه در اين طبقه رقم ۶۲ وجود 
ندارد، ولي متوجه مي شود كه اتاقش شماره ۳۱ است 

)يعني نصف ۶۲(، ناراحت مي شود.
مدافع  بزرگ ترين  كه  )شارلمان(،  براي  غربي ها  يا 
مسيحيت بود، كرامات و معجزاتي را نسبت مي دادند. 
بنابر اين جهل و خامي بشر در پيدايش و نشر خرافات 
تاثير داشته، اما علت تامه نيست. دسته اي خرافه پرستي 
را از خواص روح آدمي مي دانند كه با پيشرفت علم از 
به نظر مي رسد اين هم خيلي نادرست  بين نمي رود و 
انديشه  و  خرافه پرستي  سرچشمه  هم  گروهي  نباشد. 
غيرانساني  قدرت هاي  به  بشر  فطري  اعتقاد  را  خرافي 
مي دانند و مي گويند چون بشر به علت جهل و خامي 
نتوانسته با اين قدرت ها آشنا شود، گرفتار كج انديشي 

شده است.
در هر صورت مي توان گفت كه كج روي و كج انديشي 
در اعتقادات فطري بشر به قدرت هاي غيرانساني، نتيجه 
جهل و خامي خودش است كه منشای روي آوردن به 
باوجود رشد  اگر مي بينيم در غرب  خرافات مي شود. 
علمي و تكنيک باز در فرهنگ اجتماعي، آداب و سنن 
آنها نشانه هايي از خرافات و خرافه پرستي وجود دارد 
بدين جهت است كه علم غير از عقل است و هر عالمي 
ممكن است عاقل نباشد و پيشرفت علمي هنوز به خيلي 
فراواني در  نبرده است و مجهوالت  پي  از مجهوالت 
زندگي بشر هنوز وجود دارد كه الينحل مانده است. 
مسايل  با  برخورد  در  بتواند  يافته هم كه  و عقل رشد 
زندگي تحليل درستي داشته باشد همگاني نشده است، 
لذا رشد علمي چون با رشد عقلي و خردمندي توام و 
همراه نيست باز خرافات وجود دارد و نيازهاي فطري 

به صورت منطقي متجلي نمي شوند.
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کار روی نگارش متن توافق نهایی اتومی ایران  ادامه 

له ده نفر در پیوند به حمله به جان مال
به حبس ابد محکوم شدند

کشتی های امریکا در تنگه هرمز توسط نیروی دریایی امریکا  حفاظت از 

گذشت  شمار قربانیان زمین لرزه نیپال از ۶ هزار نفر 

همزمان با ادامه نگارش متن توافق نهایی درباره 
تیم  ارشد  عضو  دو  توسط  ایران  اتومی  برنامه 
کره کننده اتومی ایران به همراه معاون مسوول  مذا
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک عضو تیم 
تفاهم  از  ایران  گزاره برگ  به  موسوم  متن  ایران 

کرد. اتومی لوزان را بازنشر 
خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
تخت  مجید  و  عراقچی  عباس  ایرنا،  دولتی 
کره کننده اتومی  روانچی، دو عضو ارشد تیم مذا
کره با هلگا اشمید، معاون  ایران، طی دو دور مذا
متن  نگارش  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست 

گروه ۵+۱ را ادامه دادند. توافق جامع ایران و 
توافق  متن  نگارش  خبرگزاری،  این  گفته  به 
نیز  جمعه  روز  ایران  اتومی  برنامه  درباره  نهایی 

ادامه یافت.
نا شناس  ایرانی  دیپلومات  در همین حال یک 
که  گفته  به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 
کرات هنوز مشخص  از مذا این دور  پایان  زمان 
بعدی  دور  زمان  آن،  پایان  از  بعد  و  نیست 

مشخص خواهد شد.
 ۱+۵ گروه  و  ایران  نهایی  توافق  متن  نگارش 
و  شد  آغاز  وین  در  ثور،  دوم  چهارشنبه،  روز  از 

یوسف  مالله  ضاربان  کستان  پا در  دادگاهی 
کستانی را به حبس ابد  زی، فعال حقوق بشر پا

کرد. محکوم 
که از طالبان  گفته این مقامات این مجرمان  به 
 ۱۵ مالله  به  پیش  سال  سه  هستند،  کستان  پا
کرده  که در آن موقع دانش آموز بود، حمله  ساله 

کردند. و او را بشدت مجروح 
به  او  از  که  فردی  کستانی  پا مقامات  گفته  به 
عنوان »مظنون اصلی« نام برده شد، در بین این 

افراد نیست.
به نقل از بی بی سی، عطا اهلل خان، یک ستیزه 
زمان  در  پولیس  گزارش  در  که  ساله   ۲۳ جوی 
این  در  نیز  شد،  برده  نام  او  از  مالله  به  حمله 

برداشتن  چگونگی  متن  این  موضوع  نخستین 
که عباس عراقچی  تحریم های ایران اعالم شد 

آن را »پیچیده« خوانده است.
عضو  دیگر  بعیدی نژاد،  حمید  حال  همین  در 
گزاره برگ ایران  کره ایران، متن موسوم به  تیم مذا
بر  که  کرده  بازنشر  را  لوزان  اتومی  تفاهم  درباره 
اساس آن نحوه برداشته شدن تحریم های ایران 
گزاره برگ امریکا درباره تفاهم لوزان  با آن چه در 

آمده متفاوت است.
جمهور  رییس  روحانی،  حسن  زمینه  همین  در 
گزاره برگ  که متن  گفته بود  ایران، روز پنج شنبه 
لوزان  اتومی  تفاهم  از  ایران  )فکت شیت( 
از  پیش  حتا  و  لوزان«  بیانیه  از  قبل  »ساعتی 

گزاره برگ امریکا منتشر شده است.
عنوان  با  متنی  به  روحانی  آقای  اشاره 
»خالصه ای از مجموع راه حل های تفاهم شده 
مشترک«  اقدام  جامع  برنامه  به  رسیدن  برای 
لوزان،  اتومی  تفاهم  اعالم  با  همزمان  که  است 

توسط وزارت خارجه ایران منتشر شد.
که محمدجواد ظریف، وزیر  این در حالی است 
که این متن  گفته بود  خارجه ایران، پیش از این 

گزاره برگ ایران از تفاهم لوزان نیست.

فهرست نیست.
به  میالدی  گذشته  سال  زی،  یوسف  مالله 
کایالش ساتیارتی، فعال هندی  طور مشترک با 
شد.  صلح  نوبل  جایزه  برنده  کودکان،  حقوق 
کمیته صلح نوبل از این دو به خاطر »مبارزه شان 
برای  مبارزه  و  جوانان  و  کودکان  سرکوب  علیه 

کرده است. کودکان« تقدیر  حق تحصیل همه 
او  ساله،   ١٧ مالله  به  نوبل  جایزه  اهدای  با 
نوبل  جایزه  برنده  که  است  فردی  جوانترین 

شده است.
میالدی   ۲۰۱۲ سال  کتوبر  ا در  یوسف زی  مالله 
که در موتر حامل دختران  کستان در حالی  در پا
به  وابسته  مسلح  مرد  دو  هدف  بود،  مکتب 

گرفت. طالبان قرار 
پس از این حمله او به شدن از ناحیه جمجمه 
آسیب دید و برای درمان به بریتانیا اعزام شد و 

در شفاخانه ای در شهر بیرمنگام بستری شد.
که از ۱۱ سالگی برای  کستانی  این دانش آموز پا
بی بی سی درباره خاطراتش از زندگی در دوران 
سوی  از  می نوشت،  مطلب  طالبان  کمیت  حا

طالبان به »تبلیغ سکوالریزم« متهم شده است.

با  امریکا  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی 
سپاه  احتمالی  تجاوزات  با  مقابله  هدف 
که  کشتی های تجاری  تمام  ایران  پاسداران 
کشور قصد عبور از خلیج فارس  با پرچم این 

و تنگه هرمز را دارند، همراهی می کند.
خبرگزاری های  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ثور   ۱۰ پنجشنبه  روز  را  خبر  این  بین المللی 
کشور  به نقل از فرماندهان ارشد نظامی این 

کرده اند. اعالم 
که  حالی  در  نوشته  سی ان ان  خبری  شبکه 
عادی  تردد  امنیت  امریکا  دریایی  نیروی 
دریای  شمال  و  فارس  خلیج  در  کشتی ها 
امنیت  حفظ  می کند،  تامین  را  عرب 
کشتی های باری در تنگه هرمز به یک فروند 

کشتی جنگی نیاز دارد.
که  شد  گرفته  آن  دنبال  به  تصمیم  این 
پاسداران  سپاه  به  متعلق  جنگی  قایق های 
با  باری  کشتی  یک  ایران،  اسالمی  انقالب 
خدمه  بین المللی را با تیر اخطار، در آب های 
کردند و به ایران بردند. خلیج فارس توقیف 

جزایر  پرچم  با  تیگریز«  »مرسک  کشتی 

سهمگین  زمین لرزه   از  هفته  یک  گذشت  با 
در نیپال، مقام ها اجساد بیش از ۶۲۰۰ نفر را 

کرده یا یافته اند. شناسایی 
برخی  معجزه آسای  نجات  از  گزارش هایی 
شهروندان پس از چندین روز از زیر آوار منتشر 
شده، در عین حال امدادگران هنوز در تالش 

هستند خود را به مناطق دورافتاده برسانند.
فرانسه  خبرگزاری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
جمعه  روز  که  آماری  تازه ترین  در  می گوید 
کرده،  ارایه  نیپال  اضطراری  عملیات  مرکز 
زخمی ها  شمار  و  نفر   ۶۲۰۴ قربانیان  شمار 

تقریبا ۱۴ هزار نفر عنوان شده است.
بخش های  نیپال  در  ریشتری   ۷.۸ زمین لرزه 
ویران  را  کاتماندو،  پایتخت،  از  مهمی 
به  جدی  آسیب هایی  حال  عین  در  و  کرده 
که  رسانده،  افتاده  دور  و  کوهستانی  مناطق 
بسیار  روند  امدادگران  برای  آنها  به  دسترسی 

مشکلی ست.
روز پنج شنبه برخی مناطق روستایی و شهری 
دورافتاده برای نخستین بار محموله هایی از 
دریافت  را  داخلی  و  بین المللی  کمک های 

که دفاع نظامی از آن  مارشال در حرکت بود 
متحده  ایاالت  بر عهده  بین الملل  روابط  در 

امریکا است.
آسوشیتدپرس  خبرگزاری  حال  همین  در 
امریکا  نظامی  مقام های  که  داده  گزارش 
معنی  به  جدید  تصمیم  که  کرده اند  کید  تا
نیروی  توسط  باری  کشتی های  »اسکورت« 

دریایی نیست.
امریکا  دریایی  نیروی  مقام ها،  این  گفته  به 
کشور  این  پرچم  با  باری  کشتی های  به 

عمق  هنوز  می گوید  رویترز  خبرگزاری  کردند. 
این  در  زمین لرزه  قربانیان  شمار  و  آسیب ها 
کمکی  نیروهای  و  امدادگران  برای  مناطق 

ناشناخته است.
یک شاهد برای این خبرگزاری از هلیکوپتری 
کاتماندو تا نزدیکی مرز  که مناطقی از اطراف 
کرده، خبر از »آسیب  تبت در چین را بررسی 
ساختمان ها  درصد   ۸۰ تا   ۷۰ جدی«  بسیار 

داده است.
از  بسیاری  گذشته  هفته  شنبه  روز  از 
و  جاده  ها  در  همچنان  را  شب  شهروندان 

عبور  مسیر  که  داد  خواهد  اطالع  پیشاپیش 
نظر خواهد  زیر  را  به سوی دریای عرب  آنها 

داشت.
که امریکا نگران است  گزارش داده  سی ان ان 
برای  ناآرام منطقه، هرگونه حادثه  در شرایط 
توسط  متحده  ایاالت  پرچم  با  کشتی  یک 
ایران، به حادثه ای بین المللی با ایران منجر 

شود. 
راهی  »این  است:  گفته  نظامی  مقام  یک 

کاهش ریسک رویارویی است.« برای 

فضای باز سپری می کنند.
هزار   ۶۰۰ که  است  کرده  برآورد  ملل  سازمان 

خانه خراب شده یا آسیب دیده است.
نفر  میلیون  هشت  سازمان  این  گزارش  به 
میان  این  از  که  دیده اند  آسیب  زمین لرزه  از 
دست کم دو میلیون نفر طی سه ماه پیش رو 

به دارو، چادر، آب و غذا احتیاج دارند.
که در شبکه های  روز پنج شنبه در رخدادی 
یک  شده،  توصیف  »معجزه«  به  اجتماعی 
آوار  زیر  از  زنده  زن ۲۳ ساله  و یک پسربچه  

شش روزه بیرون آورده شدند.
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