
کمیسیون  رییس  تعین  سر  بر  اختالف  که  آن  با 
وحدت  حکومت  رهبران  میان  انتخاباتی  اصالحات 
ملی وجود دارد، شبکه نهادهای جامعه مدنی یا اکسین 
انتخاباتی  اعضای کمیسیون اصالحات  ترکیب  از  نیز 
ابراز نگرانی کرده و تاکید دارند که بر فرمان صادر شده 
از سوی رییس جمهور در خصوص ایجاد کمیسیون 

اصالحات انتخاباتی باید تجدید نظر صورت گیرد.
کنفرانس  یک  طی  دیروز  اکسین  شبکه  مسووالن 
خبری، ترکیب اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
را سیاسی خواند و بیان داشتند که در گزینش اعضای 
این کمیسیون معیارهای تخصص و تجربه در بخش 
انتخابات آن طور که توقع می رفت توجه الزم صورت 

نگرفته است.
سهم  که  کردند  تصریح  شبکه  این  در  مسووالن 
نهادهای تخصصی و ناظر انتخاباتی در کمیسیون ویژه 
انتخابات کاماًل نادیده گرفته شده و این موضوع باعث 
می شود که حمایت جامعه مدنی از کار این کمیسیون 

کاهش یابد.
آنان بیان داشتند که در فرمان صادر شده؛ موارد ضد 
و نقیصی وجود دارد، چنان که در ماده دوم این فرمان 
طور  به  کمیسیون  این  وظایف  الیحه  که  است  آمده 
کل بی طرفانه، دقیق، مسلکی و همه جانبه می باشد؛ 
تعین  اعضای  اکثریت  که  دیده می شود  اما در عمل 
شده دارای شرایط تخصص و تجربه کاری در بخش 

انتخابات نمی باشند.
به گفته اعضای این شبکه،...             ادامه صفحه 6
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كساني كه حقيقت را درك كرده اند، با افرادي كه حقيقت را دوست 
دارند، برابر نيستند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور می گوید که 
سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا پردستاورد 

بوده است.
کابل  در  وزیران  شورای  نشست  در  که  عبداهلل  داکتر 
ساز  زمینه  سفر  این  که  داشت  اظهار  می گفت،  سخن 
ایجاد اعتماد بیشتر بین کابل ــ واشنگتن و قدمی دیگر 
در تحکیم روابط میان...                   ادامه صفحه 6

از  تن  صدها  و  زابل  در  شده  ربوده  مسافر   31 خانواده های 
دولت خواستند  از  پیمایی  راه  یک  در  غزنی  باشنده گان والیت 
رابطه  این  در  حداقل  و  کند  تالش  مسافران  این  آزادی  برای 

معلومات دهد.
این 31 مسافر از قوم هزاره 37 روز پیش در مسیر شاهراه کابل - 
قندهار در والیت زابل گروگان گرفته شدند و هنوز از سرنوشت 
آن ها خبری در دست نیست. مقام های حکومتی گفته اند که این 
استراتژیک  مورد سکوت  این  در  و  نکرده  فراموش  را  مسافران 
کرده اند....                                                ادامه صفحه6

ابوبکر مجاهد

دولت برای کودکان آسیب پذیر و محروم برنامه های 
کافی ندارد.

برخی از جامعه شناسان و نهادهای دفاع از حقوق 
کودکان با بیان این مطلب می گویند که کودکان در 
افغانستان با تهدیدات جدی مواجه هستند؛ اما دولت 
در راستای حمایت از این قشر آسیب پذیر و محروم، 

برنامه ندارد. 
بوده  حمایت  تحت  باید  کودکان  آنان،  گفتۀ  به 
اما  باشند؛  داشته  تعلیم  و  درس  به  دست  رسی  و 
خدمات  از  جامعه  در  آسیب پذیر  کودکان  متأسفانه 

صحی و آموزش و پرورش  محروم هستند.

نصف  تنها  آسیب پذیر،  کودک  میلیون  از شش ونیم 
و  دارد  قرار  دولت  حمایتی  برنامه های  تحت  آنان 
تعداد قابل مالحظۀ کودکان، مصروف کارهای شاقه 
و تگدی گری در جاده ها و شهرها هستند و از درس 

و تعلیم محروم. 
می گوید:  مطرح  جامعه شناس  موسوی  سیدعسکر 
درصد   99 و  می کند  بیداد  افغانستان  در  فقر  چون 
فقر  وضع  از  شاقه،  کارهای  در  کودکان  گماشتن 
کودکان  خانواده،  یک  در  می شود.  ناشی  خانواده ها 

زیر سِن 5 اال 6 سال نان آور فامیل هستند.
برای  برنامه یی  دولت  کرد:  تأکید  موسوی  آقای 
حمایت از کودکان ندارد و نهادهای دفاع از حقوق 

کودکان نیز به نام این قشر تجارت می کنند. او افزود: 
کودکان  از  حمایت  راستای  در  هم  برنامه یی  اگر 

وجود داشته باشد، نمادین است.
 به گفتۀ او، الزم نیست این برنامه ها از سر آغاز شود؛ 
چون در گذشته...                        ادامه صفحه 7

رییس اجرایی: 

با برنامه رفتیم 
و با دست آورد برگشتیم

معترضان در کابل: 
حکومت دربارۀ سرنوشت

 31 گروگان معلومات دهد

شبکۀ نهادهای جامعه مدنی:

در فرمان ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی باید تجدید نظر شود 

ُبن بسِت 
اصالح طلبِی 

دینی
2

4

7

5

رویکردی 
کالمی به 

مسألۀ شر در 
هستی

بارش شدید برف 
در قرقیزستان 

ملی پوشان 
کشورمان را زمین 

گیر کرد

در برگ ها

افالطون،       
افالطوِن
 عزیِز ما!

بی برنامه گی دولت به کودکان آسیب پذیر
اکثریت کودکان آسیب پذیر زیر پوشش برنامه های دولت نیستند

صفحه 6

کرزی یا ترافیموویِچ افغانستان
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پِی  در  سیاسی  و  دینی  استبداد 
و  گونه گون  صداهای  کردِن  خفه 
جامعه یی  است.  جامعه  در  رنگین 
تحمیل  تک صدایی  آن  در  که 
می گردد.  نیز  خشونت گرا  شود، 
و  فکری  تمامیت خواهِ  جریان های 
هستند  خشن  خود  نه تنها  سیاسی، 
سهِم  خشونت،  زایش  در  که 
نقد  که  کسانی  دارند.  به سزایی 
منتقدانه  نگاهِ  و  سازنده  و  علمی 
و  واقعیت ها  بازتاب دهندۀ  که  را 
یک  شهرونداِن  رنج های  و  دردها 
بدیل شان  برنمی تابند،  است  جامعه 

گفتمان های خشونت گراست. 
در جهان اسالمِ پسااستعمار، گفتمان 
استبدادی دینی ـ سیاسی، گفتمانی 
گفتمان،  این  است.  بوده  مسلط 
دیگر  بی مدارای  گفتمان های  مولِد 
جریان های  و  ملی گرایی  قالِب  در 
چپ بوده که نقش مهمی در تولید 
بنیادگرایی اسالمی افراطی در جهان 
جدید دارند. یکی از عوامل ظهورِ 
در  افراطی  اسالمی  جریان های 
جهان اسالم و خاورمیانه، شکست 
سکوالریزاسیوِن  و  ملی گرایی 
به  بازگشت  که  بوده  مستبدانه 
ذهِن  در  را  موهوم  طالیِی  گذشتۀ 
عده یی زنده کرده است. گذشته یی 
جدید،  انسانی  ارزِش  هیچ  که 
شکستۀ  آیینۀ  در  را  خود  تصویِر 
عبدالوهاب  قول  به  نمی بیند.  آن 
بنیادگرایی  المندب نویسندۀ عرب، 
اسالمی بر روی مخروبۀ تجربه های 

شکست خورده بنا شده است.
و  دین  به  بی تسامح  انحصارطلبانۀ  رویکرد 
و  راند  حاشیه  به  را  متفاوت  نگاه های  قدرت، 
در  مناسب  فرصت ِ  در  متفاوت  نگاه های  این 
یافت  تبلور  افراطی  اسالمِی  ایدیولوژی های 
که  جنگید،  تمامیت خواهی  آن  با  نه تنها  و 
از  تا  سوزاند  هم  را  دیگر  انسانِی  ارزش های 

خاکستِر آن ها ارزش های نو بیافریند.
در  اسالم  جهان  در  تک صدایی  حاکمیت 
فرودستان  و  فرادستان  میان  پسین،  دهه های 
چنان فاصله افکند که امکاِن هر نوع گفت وگو 
و تفاهم را میان این دو طبقه از بین برد و جای 
افراطی ـ که به تعبیر  بنیادگرایی اسالمی  آن را 
اولیوو روا پژوهش گر اسالمی فرانسوی »جهل 
کرد.  پُر  ـ  است   « فرهنگ  بدون  دین  مقدس؛ 
بازتولیِد  صددِ  در  فقط  نه  که  ایدیولوژی یی 
جدید  جهان  در  پیشامدرن  مفاهیِم  و  ارزش ها 
از  خودمحور  قرائِت  تحمیِل  پی  در  که  است، 
می باشد.  نیز  بی مرز  به خشونِت  توسل  با  دین 
جهان  متن  در  که  ایدیولوژیک  گرایِش  این 
معاصِر اسالم  و مناسباِت ناعادالنۀ آن زاده شده، 
تمامی ارزش ها و مظاهِر آن را نفی می کند و در 
ابزار  یگانه  که  آرمانی ست  جهانی  آفرینِش  پی 

رسیدن به آن، خشونت می باشد. 
از  یکی  روا  لیوو  او  قول  به  گذشته  در  دین 
عوامل فرهنگ ساز بوده، اما بنیادگرایی اسالمی، 
تندیس  تخریب  است.  دنیاسوز  و  فرهنگ ستیز 
تاریخِی دوران  آثار  نابود کردن  بامیان،  در  بودا 
بابلی و آشوری در موزۀ موصل و ویران کردن 
در  آشوری(  امپراتوری  )پایتخت  نمرود  شهر 
و  فرهنگ ستیزی  این  بارزِ  نمونه های  عراق، 

دنیاسوزی است.
و  دارد  بلندی  استبدادِی  پیشینۀ  که  ما  جامعۀ 
آزادی  برای  سنگینی  بهای  اخیر،  دهۀ  سه  در 
گام های  پسین  دهۀ  یک  در  است،  پرداخته 
لرزانی را در مسیر کثرت گرایی و دگرپذیری و 
اما  فرصت  این  است.  برداشته  مدارا  و  تحمل 

ـ  اجتماعی  مناسباِت  و  سیاسی  فرهنِگ  دِل  از 
تاریخِی حاکم بر جامعۀ ما نبرآمده، بل در نتیجۀ 
سقوط رژیم طالبان و مداخلۀ قدرت های بزرِگ 
غربی به وجود آمده است که باید آن را غنیمت 

شمرد و از آن حراست کرد. 
در این برهۀ حساس که کشورِ ما با تهدیدهای 
مواجه  افراط گرایی  کالِن  تهدید  و  مختلف 
آوازهای  که  هستند  جریان هایی  و  افراد  است، 
برای  خطری  را  انتقادی  اندیشه های  و  دیگر 
اجتماعِی  جایگاه  و  اقتصادی  سیاسی،  منافع 
که  نیستند  متوجه  این ها  می کنند.  تلقی  خود 
گلو  در  و  دگراندیش  جریان های  سرکوب  با 
خفه کردِن آوازهای منتقد که هدِف آن اصالح 
وضع اسف بارِ سیاست و فرهنگ و اجتماع در 
اندیشه های  برای جوالِن  کشور ماست، فضا را 
خود  اندیشه های  از  انسان ستیزتر  و  افراطی تر 
مساعد می سازند. و وقتی فضای جامعه  از تکثِر 
باب  و  شد  خالی  گرایش ها  تنوع  و  اندیشه ها 
گفت وگو میاِن آن ها بسته شد و هر تفکری در 
الِک خود فرو رفت و نتوانست خود را کشف و 
انسان ناباور  اندیشه های خشن و  شناسایی کند؛ 

بر همه گان چیره خواهد شد.
بر  تأکید  با  عقالنی  و  مدرن  بشِر  حقوق 
سیاسی،  پلورالیسم  بیان،  آزادی  اندیشه،  آزادی 
دگرپذیری، تحمل و مدارا در پِی ایجاد جامعۀ 
بی خشونت است و دست کم تالش می کند میزاِن 
خشونت را در جامعه کاهش دهد. این حقوق 
یافته  تبلور  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیۀ  در  که 
است، از مولفه های مهِم یک جامعۀ دموکراتیک 

و تکثرگراست.
پافشاری بر صحت شناخِت فردی یا گروهی از 
آموزه های دینی و کنار زدِن معرفت های دیگر، 
منجر به رویارویی خشونت آمیز در یک جامعه 
معرفت های  ابطال پذیرِی  بر  اذعان  می شود. 
بشری و قبول لیبرالیسم در حوزۀ معرفت، یکی 
از عناصِر مهِم یک جامعۀ بامدارا و بی خشونت 
به  دینی  متون  از  انسان ها  تلقِی  پذیرفتِن  است. 
عنوان معرفت ناقص و خطاپذیر بشری، ما را از 

نخوت باز می دارد و وادار می کند تا بر سِر سفرۀ 
معرفت، متواضعانه بنیشینیم و دیگران را  نیز از 

حقیقت بهره مند بدانیم.
یکی از عوامِل مهمی که در زایِش خشونت در 
غرورِ  و  تکبر  می کند،  بازی  نقش  جامعه  یک 
در  امروز  که  اسالمی  گفتمان  است.  معرفتی 
بسیاری از اشکالش خشونت زا و خشونت پرور 
و  معرفتی  انحصارطلبِی  زادۀ  است،  شده 
درونِی  دینامیزم  فقدان  است.  فکری  دگماتیسِم 
تفکر اسالمی در جهان معاصر، توانایی برخورد 
منطقی و علمی با ارزش ها و هنجارهای جهاِن 

جدید را از آن سلب کرده است.
به  سده  یک  از  که  معاصر  دینِی  اصالح طلبی 
این سو در جهان اسالم آغاز شده، نتوانسته است 
اصالح طلبی  بردارد.  زمینه  این  در  موثری  گام 
بنیادهای  اصالِح  به  اساسًا  دینی  نواندیشِی  و 
دین  هستی شناسِی  و  انسان شناسی  فلسفی، 
برخورد  در  رهگذر  این  از  و  است  نپرداخته 
به بن بست رسیده  ارزش های جدید  با  عقالنی 
و  بی مدارا  ایدیولوژی های  آن،  درون  از  و 

خشونت آمیز بیرون آمده است.
دینی  گفتمان  امروز،  اسالمی  جوامع  اکثِر  در 
که  گفتمانی  است.  مسلط  گفتمانی  متصلب، 
در  دینی  سنِت  به  غیرعقالنی  رویکرد  براینِد 

جهاِن چندین هویتِی کنونی است.
تثبیِت  پی  در  که  خشونت گرا  اسالمِی  گفتمان 
هویت برای هوادارانش در جهان جدید است، 
به دلیل دگماتیسِم فکری و نبود شناخت عقالنی 
از جهان، در پِی حذِف هویت های دینی و قومِی 
در  را  خونینی  نتایج  که  حرکتی  است.  دیگر 
برخی از کشورهای اسالمی تحویل داده و دامِن 

دیگران را هم گرفته است.
دینِی  ایدیولوژی های  ظهور  مهِم  عوامل  از 
فکری  استبداد  اسالم،  جهان  در  خشونت گرا 
بستِن  یعنی  است.  بوده  آن  بر  سیاسِی حاکم  و 
دروازه ها بر روی اندیشه های متنوع، فرصت را 
برای جوالِن اندیشه های انتقام جویانۀ انسان ستیز 

فراهم ساخته است.
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حبيب حکيمی ـ پژوهش گِر جریان های اسالمی

 

دریافت  خبری  شده  گرفته  گروگان  مسافر   31 سرنوشت  از  هنوز 
بلخ  پیش در والیت  ما دو روز  پنج هموطن دیگر  نشده است که 
ربوده شده اند که ادامۀ این روند به شدت نگران  کننده و بیم دهنده 

است.
ربوده شده  مسافر   31 گروگان گیری  رویداد  از  ماه  یک  از  بیش  اما 
برنامه ها و  با  این مدت رییس جمهور غنی  در زابل می گذرد و در 
سفرهایی از جمله سفر به عربستان و ایاالت متحده چنان مصروف 
گروگان گیری های  مساله  درباره  تا  نیافته  فرصت  کنون  تا  که  بوده 
بهانه  ملی  وحدت  حکومت  گویا  کند.  اتخاذ  جدی  موضعی  اخیر 
خوبی هم در دست دارد: هرگونه اقدام و اظهار نظری درباره اسیران 

می تواند به قیمت جان آنها تمام شود!
این  قبال  در  موثری  و  مثمر  اقدام  هیچ  کنون  تا  اینکه  حاصل 
به یک  تمام تالش های حکومت  است.  نگرفته  گروگان ها صورت 
هرچند  که  می شود  خالصه  امنیتی  و  نظامی  عملیات های  سلسله 
گفته می شود، تلفات چندی بر دشمن وارد کرده، اما هیچ سودی به 
حال ربوده شدگان نداشته است. اقدامات مردمی با پا پیش گذاشتن 
ریش سفیدان هم گویا کار به جایی نبرده و هیچ دستاوردی به همراه 
نشان  هم  حکومت  انزجارآور  و  سهمگین  سکوت  است.  نداشته 

می دهد که هیچ حرف و برنامه  تازه ای در چانته ندارد.
این سکوت معنادار حکومت و به خصوص رییس جمهور غنی که 
همواره داد از برابری می زند، آزاد دهنده است. رییس جمهوری که 
حاضر است در حساس ترین هنگام و مکان زمانی که گوش همه 
جهانیان به او و سخنان او است، از خونخوارانی چون طالب، طلب 
پوزش کند، ولی حاضر نیست از بی مباالتی اداره اش در قبال فاجعه 
فرخنده حتا ابراز تاسف کند و یا برای دلگرمی خانواده اسیراِن در 
بدون شک  که  می دهد  نشان  متأسفانه  بدهد،  کاذبی  دلخوشی  بند، 

هیچ افق دیدی فراتر از قبیله و قوم ندارد.
به قطع باید گفت که مردم افغانستان حاال دیگر با هوشیاری کامل به 
هیچ حکومت قبیله ساالری فرصت بازی و مانور نمی دهند. از این 
رو سکوتی هم اگر تا کنون دوام یافته، به صورت حتم بیش از این 
دوام نخواهد آورد. به خصوص در مسائل ملی و مهمی چون مساله 

گروگان گیری 31 مسافر هزاره و یا مساله قتل فرخنده.
علت اصلی اهمیت این دو مساله هم در این است که این دو رویداد 
پیچدگی های  خود  ذات  در  آن،  بی آالیش  و  ساده  ظاهر  برخالف 
بسیاری دارد که آنها را گاهی به سرحد یک فاجعه برای حکومت 
صورت  فرخنده  قبال  در  که  جنایتی  می دهد.  ارتقاء  ملی  وحدت 
متری  در چند صد  و  رییس جمهور  بیخ گوش  که  آنجا  از  گرفت، 
ارگ ریاست جمهوری او در یک بازه زمانی دو ساعته و به شنیع ترین 
شکل ممکن با هم دستی پولیس صورت گرفته، چیزی کمتر از یک 
فاجعه انسانی در حکومت وحدت ملی نیست. رویداد گروگان گیری 
زابل هم از آنجا که تراژیدی جانسوزی در برابر یک قوم مشخص 
را  ملی«  »وحدت  دهان پُرکِن  و  عنوان درشت  که  بوده و حکومتی 
یدک می کشد، هنوز با تمام حدود و صغورش در برابر آن سکوت 
کرده، در نهایت نشانگر اوج فاجعه در این حکومت قبیله ساالر است.
افغانستان وظیفه و  مال مردم  این در حالی است که حفظ جان و 
دولتی  مقام  بلندترین  آن  راس  در  و  بالاستثناء حکومت  مسئولیت 
آقای  که  کرد  فراموش  نباید  پس  است.  غنی  رییس جمهور  یعنی 
اشرف غنی در قبال این اسیران و به تبع آن همه شهروندان کشور 

مسوول است.
از  دست  این  برابر  در  سکوت  که  بداند  باید  غنی  رییس جمهور 
رویدادها در حقیقت خیانت به آرمان ها و ارزش های انسانی و ملی 
ما است. وقتی رییس جمهور غنی فرصت پوزش طلبی از سران طالب 
می یابد و در برابر فجایع انسانی در حکومتش سکوت اختیار می کند، 
با تمام احترام و اهتمامی که می توان به روند صلح داشت، نمی توان 
با  بدون شک  فراخواند.  به ذهن  را  قبیله گرا  از یک  فراتر  چهره ای 
گذشت قریب به یک سال از دوره رقابت های انتخاباتی، هنوز هم 
هیچ کس شعار پرطمطراق »هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست و 
هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست« را از یاد نبرده است. حاال همان 
فرد در راس دولت قرار گرفته است و عجیب این که هنوز هم بارها 
و بارها با آب و تاب بسیار بر آن شعار تاکید می کند. در حالی که 
حاال دیگر او در میان بسیاری ها از جمله هواداران دیروزش، منجی 
ملی گرای جامعه افغانستان نه، بلکه رهبر قبیله گرا و اقتدارطلبی بیش 

به شمار نمی آید.
با توجه به جریان های مدنی و مردمی بسیاری که برای دادخواهی در 
قبال اسیران و پرونده فرخنده تا کنون شکل گرفته هیچ شکی نیست 
که حکومت افغانستان و به صورت مشخص رییس جمهور غنی، دیر 
یا زود پشت پرده رسانه ها ظاهر خواهد شد و لب به سخن خواهد 
گشود. با وجود این اما شکی نیست که تعلل و پشت گوش انداختن 
هر چه بیشتر این فجایع، لکه ننگی بر دامن این حکومت می شود. 
در کنار این مساله آقای غنی باید بداند که سکوت اداره او در برابر 
31 مسافر سبب رویدادهای مشابه بیشتر خواهد شد و کشور را به 

یک نزاع جدید خواهد کشاند.

سکوت در برابر 31  گروگان 

مایۀ ننگ است

بُن بسِت 
اصالح طلبِی 

دینی
ACKU
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رییس جمهوری سابق و پدر رهبر بزرگترین حزب پاکستان 
هوایی  حمالت  از  پاکستان«  مردم  »حزب  که  کرد  اعالم 

عربستان در یمن به طور کامل حمایت می کند.
»آصف علی زرداری« رییس جمهور سابق و پدر »بالول بوتو 
اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  پاکستان  مردم  رهبر حزب  زرداری« 
با تهدید  کرد که دموکراسی در یمن بدلیل جنبش »الحوثی« 
مواجه شده بنابراین، حزب مردم پاکستان از عملیات عربستان 

در یمن به طور کامل حمایت می کند.
از  پاکستان  عربستان،  مرزهای  تهدید  در صورت  افزود:  وی 

ریاض حمایت خواهد کرد.
»رحمان ملک« وزیر داخلۀ سابق و عضو حزب مردم در رابطه 
با بیانیه زرداری اظهار داشت: پارلمان و حزب مردم پاکستان 
خواهند  همکاری  ریاض  با  یمن،  در  دموکراسی  بقای  برای 

کرد.
کمک  پاکستان  به  مشکالت  در  عربستان  داشت:  اظهار  وی 
بنابراین،  شده  مشکلی  دچار  ریاض  حاضر  حال  در  و  کرده 

اسالم آباد همراه عربستان در این جنگ است.
شایان ذکر است که رحمان ملک وزیر داخله سابق و عضو 
ارشد حزب مردم پاکستان در بیانیه ای روز گذشته نیز اعالم 
کرده بود که دولت این کشور باید در جنگ یمن نقش میانجی 

داشته باشد.
که حزب  بود  گفته  ملک  رحمان  نیوز،  اکسپرس  گزارش  به 
حاکم در مورد روابط  خود با عربستان، با حزب مردم پاکستان 
مورد  در  را  نهایی خود  این حزب موضع  و  نکرده  مشورت 
حمایت یا عدم حمایت از جنگ عربستان در یمن و اعزام نیرو 
به ریاض را پس از ارتباط با نخست وزیر اعالم خواهد کرد.

انتقاد تند عربستان از نامۀ پوتین 
به اجالس اعراب

سران  نشست  در  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر 
رییس  جمهوری  پوتین،  والدیمیر  عرب،  اتحادیه 
روسیه، را به »دو رویی« متهم کرد و گفت، او در 
در  بی ثباتی  به  اسد  بشار  از  حمایت  با  که  حالی 
منطقه می افزاید، نباید از حمایت خود از خاورمیانه 

سخن بگوید.
عبدالفاتح  که  مطرح شد  آن  از  پس  تند  انتقاد  این 
پیام  که  کرد  اعالم  مصر  رییس جمهوری  سیسی، 
والدیمیر پوتین در اجالس سران اتحادیه عرب در 

مصر خوانده می شود.
در آن نامه رییس جمهوری روسیه از تشکیل کشور 
اقدامات  به  است  گفته  و  کرده  حمایت  فلسطینی 

دوجانبه و چهارجانبه صلح کمک می کند.
در بخشی از آن پیام، والدیمیر پوتین گفته است »ما 
از قصد اعراب برای رسیدن به آینده ای مرفه و حل 
همه مشکالت جهان عرب به روش های صلح آمیز، 

بدون هیچ دخالت خارجی، حمایت می کنیم«.
پس از خوانده شدن این پیام، سعود الفیصل، وزیر 

خارجه عربستان، به آن واکنش نشان داد.
این مقام ارشد سعودی  از قول  خبرگزاری رویترز 
نقل کرده است که »او )پوتین( چنان از مشکالت 
هیچ  روسیه  انگار  که  می گوید  سخن  خاورمیانه 

تاثیری برای این مشکالت ندارد«.
سعود الفیصل گفته است: »آنها از تراژدی در سوریه 
اساسی  بخشی  خود  حالی که  در  می گویند،  سخن 
آنها حکومت  هستند؛  مردم سوریه  تراژدی  این  از 

سوریه را برای  با مردم خود مسلح می کنند«.
روسیه  رییس جمهوری  »امیدوارم  است  افزوده  او 
این موضوع را درست کند، تا رابطه جهان عرب با 

روسیه در بهترین سطح قرار گیرد«.

حمایت  سر  بر  سعودی،  عربستان  و  روسیه  رابطه 
مسکو از حکومت مرکزی در دمشق، رو به سردی 
گذاشته است. در کنار روسیه، تهران نیز از مهم ترین 

حامیان اسد به شمار می رود.
عربستان سعودی و عمده کشورهای عرب منطقه از 
گروه های مخالف بشار اسد حمایت می کنند. غرب 
نیز حامی گروهی از مخالفان بشار اسد است که به 
طور عمده در »ائتالف ملی سوریه« گرد هم آمده اند.

از طرفی گروهی از کارشناسان، عربستان سعودی را 
افراطی  اسالم گرای  گروه های  خاستگاه  بزرگ ترین 
می دانند که روانه کشورهایی مانند سوریه شده اند.  

از  بسیاری  گذشته  سال های  طی  سعودی  دولت 
اعضای گروه هایی مانند القاعده را کشته یا محاکمه 
تحریم های  میالدی  گذشته  سال  در  و  است  کرده 
سازمان ملل را علیه جمع آورندگان کمک مالی برای 

سازمان های تروریستی پذیرفت.

حمایت بزرگترین حزب پاکستان 
از حمله عربستان به یمن

جان کری نسبت به دستیابی
 به توافق با ایران ابراز تردید کرد

دیدار دبیرکل سازمان ملل با نخست 

وزیر عراق در بغداد

نخست وزیر سابق اسراییل در یک پرونده 
فساد مالی دیگر نیز محکوم شد

با  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون،  گی  بان 
دیگر  و  عراق  وزیر  نخست  حیدرالعبادی، 
 1۰ دوشنبه،  روز  کشور  این  ارشد  مقامات 

فروردین در بغداد دیدار کرد.
که  بان  آقای  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
صبح دوشنبه وارد بغداد شد در ابتدای این سفر 
ابراهیم  عراق،  جمهور  رئیس  معصوم،  فواد  با 
الجعفری، وزیر خارجه و سلیم الجبوری، رئیس 
پارلمان این کشور دیدار کرد و پس از آن نیز با 

حیدر البعادی به گفت وگو پرداخت.
سفر دبیر کل سازمان ملل به عراق در شرایطی 
انجام می شود که ارتش عراق با انجام عملیات 
گروه  علیه  تاکنون  که  عملیاتی  گسترده ترین 
قصد  است  داده  انجام  اسالمی«  »حکومت 
بازپس گیری شهر تکریت را دارد، اما گزارش ها 
اسالمی«  »حکومت  گروه  مقاومت  از  حکایت 
دارد، امری که باعث شده نبرد بر سر این شهر 

به درازا بینجامد.
عراقی  سربازان  که  شده  گزارش  حال  این  با 
خود  عملیات  از  دیگری  دور  دوشنبه  بامداد 
و  کردند  آغاز  تکریت  بازپس گیری  برای  را 

جنگنده های ائتالف به رهبری آمریکا نیز از این 
عملیات پشتیبانی هوایی می کنند.

ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیونر  تازگی  به 
عنوان  که  است  کرده  منتشر  گزارشی  متحد 
داعش  یا  اسالمی  گروه حکومت  افراد  می کند 
دست به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و 

نسل کشی در عراق زده اند.
این گزارش سربازان ارتش عراق و شبه نظامیان 
»اعدام  نظیر  اقداماتی  انجام  به  نیز  را  متحد آن 
کوچ  و  آدم ربایی  شکنجه،  محاکمه،  بدون 
متهم  مردم«  از  گسترده ای  شمار  اجباری 

می سازد.
در این حال نماینده ویژه بان گی مون در عراق 
نیز تغییر کرده و یان کوبیس اسلواکیایی جای 
نیکالی مالدنوف بلغار را گرفته است، امری که 
بغداد  به  ملل  سازمان  کل  دبیر  آستانه سفر  در 

انجام شده.
آقای بان قصد دارد پس از عراق برای شرکت 
در نشستی در رابطه با جنگ داخلی سوریه به 

کشور کویت سفر کند. 

وزیر خارجه امریکا تأکید کرد که مطمئن نیست که در شرایط 
ایران دست  برنامه هسته ای  بتوان به یک توافق بر سر  کنونی 

یافت.
در  ریانووستی  با  در مصاحبه  امریکا  جان کری وزیر خارجه 
شهر لوزان سوییس، تصریح کرد که وی از این مسأله مطمئن 
نیست که در این مرحله از مذاکرات بتوان به یک توافق بر سر 

برنامه هسته ای ایران دست یافت.
امریکا،  شامل   5+1 و  ایران  هسته ای  مذاکرات  دور  آخرین 
انگلیس، فرانسه، روسیه و چین و آلمان در شهر لوزان سوییس 
ادامه دارد. دو طرف قصد دارند تا ضرب االجل 31 مارچ به 

توافق اولیه هسته ای دست یابند.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که 
ایران خواستار لغو همه تحریم های اعمال شده از سوی سازمان 

ملل، امریکا و اتحادیه اروپا است.
دیپلمات های غربی از ادامه اختالفات بر سر تحقیق و توسعه 
هسته ای و روند لغو تحریم ها در مذاکرات لوزان خبر می دهند.

دادگاهی در قدس اشغالی ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیستی را به خاطر مشارکت در یک پرونده جدید فساد مالی 

گناهکار شناخته است.
اعالم  اسرائیل  خبری  های  رسانه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  رژیم صهیونیستی  سابق  وزیر  نخست  اولمرت  ایهود  که  کردند 
گناهکار  و  مجرم  آمریکایی،  بازرگان  یک  از  رشوه  دریافت  خاطر 

شناخته شده است.
اولمرت که پیش از این نیز به خاطر دست داشتن در یک پرونده 
رشوه خواری به 6 سال حبس محکوم شده و از دادگاه عالی این 
به  است 5 می  قرار  این حکم شده،  در  تجدیدنظر  رژیم خواستار 
زندان برود. وکیل اولمرت تاکید کرده است که به رای صادر شده 

در خصوص پرونده جدید نیز اعتراض خواهد کرد.
اولمرت 69 ساله در سال 2۰12 میالدی نیز به جرم دریافت رشوه 
و فساد مالی به 19 هزار دالر جریمه و حبس تعلیقی محکوم شده 
بود. »شوال زاکن« دبیر سابق کابینه رژیم اسرائیل و از نزدیکان اصلی 
اولمرت برای کاهش مجازات زندان خود، نوار ضبط شده مکالمات 
بین اولمرت و موریس تاالنسکی تاجر آمریکایی را فاش کرده که 
نشان می دهد نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در اوایل دهه 
2۰۰۰ میالدی زمانی که وزیر صنعت و بازرگانی اسرائیل بوده، اقدام 

به دریافت ده ها هزار دالر رشوه کرده است.
محکومیت حبس 6 ساله برای اولمرت که ماه می سال گذشته صادر 
از محکومیت یک نخست وزیر سابق اسرائیل  شد، نخستین مورد 

به شمار می رود.
اولمرت همچنین به خاطر دریافت رشوه 16۰ هزار دالری طی سال 
های 1993 تا 2۰۰3 میالدی که شهردار بیت المقدس اشغالی بوده، 

محکوم شده است.
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بی تردید در اطراف تان با افرادی مواجه شده اید که بنا به 
یا هنوز فرد مورد عالقه شان  مانده اند  دالیلی هنوز مجرد 
را پیدا نکرده اند و یا شرایط ازدواج برای شان فراهم نشده 

است.
افرادی هم هستند که همسران شان را از دست داده اند و یا 
از آن ها جدا شده اند و یا به افراد سال خورده یی برمی خوریم 
که همسر خود را از دست داده اند و فرزندان شان سِر خانه 
تنهایی  در  هستند  مجبور  و  رفته اند  خودشان  زنده گی  و 
خوشایندی  چیز  تنهایی  صورت،  هر  در  کنند.  زنده گی 
نیست، اما این بدان معنا نیست که لحظات زنده گی را از 

دست بدهیم و با اندوه زنده گی کنیم.
با  و  ببرید  بهره  زنده گی تان  لحظات  تمام  از  آن که  برای 

تنهایی کنار بیایید، چند راهکار ارایه می دهیم:

1ـ تنهایی را قابل تحمل و خوشایند کنید
بهتر  را  تنهایی  آن که  برای  می شود.  ترس  موجب  تنهایی 
یک  آن  از  کنید،  خوشایند  آن  را  حتا  یا  و  کنید  تحمل 
برای  ببرید،  بهره  تنهایی تان  لحظات  از  بسازید.  دوست 
خودتان وقت بگذارید، یک استعداد هنری را در خودتان 
پرورش دهید، آشپزی کنید، کتاب بخوانید، یک فلم خوب 
در یک  ماندن  تنها  از  دیگر  که  دید  کنید. خواهید  تماشا 
نمی شوید.  ترس  زمستان دچار  در  تعطیل  بعدازظهر روز 
به مرور زمان، این عمل به یک تفریح و حتا بهتر از آن به 

یک نیاز تبدیل می شود.

2ـ در محیط خانه احساس راحتی کنید
نترسید،  خانه  در  ماندن  تنها  از  گاهی  از  هر  آن که  برای 
الزم است که در محیط خانه احساس خوبی داشته باشید. 
آپارتمان شما هرچقدر هم که کوچک باشد، باید تصویری 

مثبت را به شما منعکس کند.
در  تا  بسازید  کوچک  و  گرم  کانونی  خانۀ تان  محیط  از 
تنها  احتماالً  که  آن جایی   از  کنید.  زنده گی  راحتی  به  آن 
زنده گی می کنید، این فرصت را دارید تا دکوراسیوِن خانه 
را بنا به میل و سلیقۀ  تان تغییر دهید. از رنگ دیوارها گرفته 
تا پرده ها و هر چیزی که دوست دارید را انتخاب کنید و 
»محیط خانه« را به مکانی گرم و دل پذیر و راحت تبدیل 

کنید.

3ـ اعتماد به نفس داشته باشید
افکار منفی را کنار بگذارید! چنان چه به هر دلیلی مجرد و 
تنها مانده اید، این بدان معنا نیست که شما زشت، احمق و 
یا نچسب هستید. دوران حرف های قدیمی و تکراری مثل 
دختر ترشیده دیگر به سر آمده. به خودتان و توانایی های تان 
کم  دست  را  خود  خودتان،  وقتی  باشید.  داشته  اعتماد 
می گیرید، چه طور می توانید از دیگران انتظار داشته باشید 
از شما خوش شان بیاید. باید از ارزش جسمانی، ذهنی و 
به ویژه عاطفی خود آگاه باشید. یاد بگیرید به خاطر عشق 
و  دارند، شاکر  به شما  نسبت  نزدیکان تان  که  و عالقه یی 
سپاس گزار باشید. تصویر مثبتی از خودتان در ذهن داشته 
باشید، از خودتان مواظبت کنید، به زیبایی تان توجه کنید و 
لبخند بزنید و چنان چه متوجه شدید فردی از شما خوشش 

آمده، متعجب نشوید، چرا که حقیقتًا ارزش آن  را دارید.

نويسنده: آلن بديو
برگردان: مهدي فیضي  

همواره  فلسفه  یک  که  بپذیریم  است  منطقي 
بحث هاي خود را میان دو التزام ـ یکي سلبي، 
دیگري ایجابي ـ آشکار مي کند که این دو، از 
یک سو، شرارتي را تعریف مي کنند که اندیشۀ 
دیگر،  سوي  از  و  مي کند،  تخریب  را  حقیقي 
کوشش، یا حتا ریاضتي را، که اندیشۀ حقیقي 
را ممکن مي کند. این چنین است که فیلسوف، 
پردۀ  آن  براي  را  قابي  این کارگر چندظرفیتي، 
نقاشي مي سازد که در آن معناي جهان را انتقال 

مي دهد.
مي شود،  آغاز  او  با  چیز  همه  که  افالطون، 
مي کند.  شروع  نیز  را  قاب سازي  عملیات  این 
با شعر،  باید هرگونه مراورده  از جهت سلبي، 
را قدغن کرد،  تغزلي،  یا  خاصه شعر توصیفي 
و خود را به آهنگ هاي میهن دوستانه و جنگي 
آرماني  شهر  از  باید  شاعران  ساخت.  محدود 
باید  ایجابي،  جهت  از  شوند.  رانده  بیرون 
و  عمیق ترین  مطالعۀ  وقف  را  خود  دهۀ  یک 
در  که  ـ  کرد  ریاضیات  شاخۀ  دشوارترین 
روزگار افالطون، همان هندسۀ فضایي بود که 
بود.  نگذشته  روش هایش  ابداع  از  هم  چیزي 
نگذارید کسي که اهل هندسه نیست وارد این 

شهر شود.
این  ما،  فکري  موقعیت  منظر  از  نگاهي  با 
هر  مبهم اند.  هم  و  خشونت بار  هم  التزام ها 
صفت  که  است  دلیل  همین  به  باشد،  چه 

لقب  کلي  طور  به  »افالطون گرا« 
براي  نه  ـ  نیست  خوشایندي 
دلوز،  یا  سارتر،  پوپر،  هایدگر، 
مارکسیست هاي  براي  حتا  نه 
نه  طالیي،  دوران  سخت گیر 
چه  ویَني  چه  منطق دانان،  براي 
تقریبًا  »افالطون گرا«  امریکایي. 
که  همان طور  ناسزاست،  یک 
براي نیچه بود، همو که استدالل 
ما »شفا  مأموریت دوران  مي کرد 
یافتن از مرض افالطون ]گرایي[« 

است.
بگذارید به طور گذرا بگوییم که 
اغلب  چون درمان ها]ي فلسفي[ 
هستند،  مرض  خود  از  بدتر 
از مرض  براي رهایي  ما،  دوران 
از  آن قدر  افالطون]گرایي[، 
از  )آمیزه یي  نسبي گرایي  معجون 
معنویت گرایي  اندکي  شکاکیت، 
بي مزه(  اخالق گرایي  مقادیري  و 
به  هم اینک  که  کرده  مصرف 
در  آن هم  افتاده،  مرگ  حال 
بستر حقیر عافیت طلبي هاي مثاًل 

دموکراتیکش.
شّر  از  مي خواهند  که  کساني 
به  را  خود  شوند،  رها  افالطون 

قتل ترحم آمیز نظري مي سپارند.
اما چرا این التزام هاي افالطون را 
»خشونت بار و مبهم« مي خوانم؟

استفادۀ  که  است  خشونت بار 
بازابداِع  زبان،  از  مشتاقانه 
فشردۀ  کاوش  واژه،  سحرآمیِز 

تنهایي،  به  که شعر،  را  گفتار،  نامتناهي  قدرت 
سرکوب  مي رساند،  انجام  به  ]زبان[  تقطیر  در 
کنیم. و خشونت بار است که کسي وادارمان کند 
عالیم  ریاضي،  کتاب  یک  البه الي صفحه هاي 
رمزي و پیچیده یي را دنبال کنیم که به نتایجي 
مي رسند که ارتباط شان با عالم تجربه بي اندازه 
سست است و حکمت عامیانه آن ها را چیزي 
خاص  که  نمي انگارد،  بي فایده  زحمت  جز 
اشرافیِت مردان نیمه دیوانه است، همان کساني 
که »مِخ ریاضیات« دارند. یعني افالطون گراهاي 

سرسخت دیوانه؟
شهر  از  را  شاعران  مي خواست  که  شاعري 

بیرون کند
افالطوِن  چرا  که  است  مبهم  هم چنین 
بزرگ  شعرهاي  آن  پدیدآور  ـ  صاحب سبک 
از  ما  براي  آن ها  در  که  اسطوره هایي  منثور، 
سرنوشت ارواح در سواحل رودخانۀ فراموشي 
با  ـ  کنش، مي گوید  یا اسب هاي سپید و سیاهِ 
برخورد  نادر  چنین  با خشونتي  شاعرانه  تقلیِد 
جمهوري،  پایان  در  که،  آن جا  تا  مي کند، 
مورد  خط مشي  مهم ترین  که  مي کند  اعالم 
این  باز  و  است.  شاعران  تبعید  همانا  او  تأییِد 
واقعیت مبهم است که همان متفکري که فقط 
مکالمه هاي تئاتریک از خود باقي گذاشته است، 

همو که اغلب از نتیجه گیري پرهیز مي کند، و 
کانت  یا  اسپینوزا،  دکارت،  بر خالف  ـ  که  او 
- هرگز چیزي را در قالب اصول موضوعه یا 
اثبات هاي صوري پیش نمي کشد ، چرا تقدیر 
مسیِر فلسفي را آن چنان مطلْق به پیمودِن یک 

پیش سراي بي کراِن ریاضي وابسته مي کند.
بي شک، ما باید پیش از هر چیز میزان وابسته گي 
دو التزام قاب سازي افالطوني به یکدیگر را، تا 
افالطوني  تعریف  به  این ها  جایي که هر دوي 

فلسفه پیوند مي خورند، بفهمیم.
چیزي  آن  همۀ  پیشاپیش  و  نخست  فلسفۀ 
بدون  را  حقیقت  اقتدارگراي  رژیم  که  است 
درافتادن به سبُکي نسبي نگري یا شک گرایي از 
هم مي گسلد. یک رژیم اقتدارگرا آن گاه وجود 
دارد که حقیقِت یک گزاره، نه بر استداللي که 
که  بر موضع کسي  بل  مي کند،  را حمایت  آن 
کشیش،  شاه،  خداوند،  ـ  مي کند  اعالم  را  آن 
سبُکي  باشد.  وابسته  ـ  پیامبر  یا  پروفسور، 
که  مي راند  حکم  آن گاه  شک گرا  یا  نسبي نگر 
سرکوِب  به  حقیقت  اقتدارگراي  رژیِم  نقِد 
مطلق بوده گي و کلي بوده گِي حقایق مي انجامد. 
فلسفه، در معناي افالطوني اش، آن چه مي گوید 
منطقي  قواعد  مي سپارد،  عمومي  داوري  به  را 
مشترک را پیش  فرض مي گیرد، و به مکالمه یي 
با  مي شود.  وارد  نخست آمده  شخص[  ]هر  با 
چنین کاري، فلسفه، اقتدار کسي را که گزاره را 
ادا مي کند، به نفِع ارزِش دروني آن چه که بیان 
این  با  مقارن  اما،  مي دارد.  بر  میان  از  مي شود، 

کار، نه تنها مطلق بوده گِي حقیقت، بل این ایده 
انساني،  اندیشۀ  که  مي کند  ابقا  و  حفظ  نیز  را 
به  محکوم  و  نسبي  متناهي،  محدود،  از  فارغ 
امر  این  به  تمامي  به  عوض  در  بودن،  تردیْد 
مطلق وابسته است، که آن ]اندیشه[ مي تواند و 

باید که با آن روبه رو شود.
اما شعر، هر قدر هم که زیبایي اش سخاوتمند 
اعالم  از  اقتدارگرایي  شکل  بي تردید  باشد، 
است. شعر اقتدارش را تنها از خودش دریافت 
بیزاري مي جوید، و آن چه  استدالل  از  مي کند، 
را  خود  که  چیزي  حسِي  شکِل  در  را  هست 
تحمیل مي کند بیان مي کند، بدون آن که ]خودِ[ 
گذاشته  اشتراک  به  ]پیشاپیش[  را  تحمیل  این 
امر  آستانۀ  در  تنها  نه  را  خود  شعر  باشد. 
مطلق نگاه مي دارد، بل اغلب خود را نگاهبان 
ریاضیاْت  مقابل،  در  مي داند.  نیز  آستانه  این 
و  قواعِد واضح و صریح،  از طریق  را  اندیشه 
درمي آورد،  نظم  به  زبان،  یّکۀ  نبوغ  راه  از  نه 
وضوح  به[  ]رسیدن  از  هرگز  که  حالي  در  و 
مشترکي  اثباِت  همه  به  نمي شود،  ناامید  غایي 
قدر هم که ساختارش  ـ هر  را عرضه مي کند 
پیچیده باشد. ریاضیات از حقیقت خبر مي دهد 
اما بدون واگذاري چیزي به تردید لرزاننده یا 
بي رحمانۀ  ضرورت  افشاي  از  پیش  وجودي، 

آن تردید.
خالف  بر  که،  کنیم  تصریح  است  الزم  پس، 
ریاضیات  این  مي شود،  گفته  عمومًا  که  آن چه 
است که دموکراتیک است و این شعر است که 

اشرافي، یا سلطنتي، است.
امروزه  چرا  که  بفهمیم  مي توانیم  بدین سان 
افالطون گرا بودن ضرورت دارد. زیرا دموکراسِي 
تجلیل  و  ستایش  آن  از  همه جا  که  عقیده، 
حقیقت  خود[  ]حضور  از  ممانعت  مي شود، 
است؛ دموکراسي عقیده حق سلطنت را به آن 
سیماي کاماًل تهي ـ که فرد باشد ـ مي بخشد، 
همان فرد که خود را شاعِر آزادِ وجودِ خویش 
را  خود  جاي  حتا  که  آن جا  تا  مي کند  تصور 
برعکس،  مي یابد.  نیز  تجاري  تقلیدهاي  در 
مي دید،  افالطون  چنان که  حقیقي،  دموکراسي 
برابريْ  در مقابل »ایده« و رّد »ارتباطات تقلیدي« 
روزگار  همچون  مخصوصًا،  امروزه  است. 
فرو  بیهوده گي  به  شهر  که  آن گاه  افالطون، 
»ایده« ی  مقابِل  در  برابري  دموکراسْي  مي غلتد، 
در  انحاللش  برابِر  در  باید  که  است،  سیاسي 

بازي عالیق، بار دیگر ابداع شود.
به  دموکراتیک  طور  به  مي توان  زماني  فقط 
»ایده »ي  هیأت  در  را،  آن  که  بازگشت  شعر 
غوغاگریِز[  ]و  بي هیجان  قدرِت  تابِع  محض، 
 matheme روشن سازي اي قرار دهد که
چه  هر  مي رساند.  انجام  به  ریاضي[  ]فرمول 
پروژۀ هر  و  بود،  نیز  ماالرمه  پروژۀ  این  باشد، 
چیز باارزشي در درون شعر معاصر. شاید بتوان 
افالطون گرایانه،  شعري  گفت 
هم صدا  که،  شعري  همچون 
مي کند  اعالم   ،]1[ پسوآ  با 
زیبایي  به  نیوتن  »دوجمله یي 
و  است«.   ]2[ میلو  ونوس 
بود  خواهد  دموکراتیک  شعري 
بیان  سفسطه آمیِز  ایدۀ  از  که 
مي جوید  جدایي  افراد  آزادانۀ 
دسترسي  مشترِک  کوشِش  و 
به امر واقعي را به پیش مي برد. 
»امر واقعي« این جا به مثابۀ یک 
سه گانه فرض مي شود: حقیقت، 

زیبایي، نیکي.
حقیقت دارد که ما هیچ تصوري 
اساسًا دموکراتیِک  منِش  این  از 
نداریم.  اختیار  در  »ایده« 
بازتایید  به رغم  پسوآ،  خود 
»زیبایي«  افالطونِي  هم ارزِي 
که  مي کند  اضافه  »حقیقت«،  و 
هیچ  که  این جاست  »مشکل 
هم ارزي  این  پرواي  را  کس 
 = نیوتن  )دوجمله یي  نیست« 
افالطون  خب،  میلو(.  ونوس 
جهان شموْل  و  کلي  طور  به 
کوشش الزم براي توجه به این 
]هم ارزي[ را معرفي مي کند. به 
آموزه اش  که  است  دلیل  همین 
گیرا تر  ما[  نظر  ]در  را  جهان 

مي کند. بي نهایت گیرا تر.
 افالطون ما، افالطون عزیز ما! 
تمام  با  او،  با  همراه  بگذارید 
تأیید  در  دسترس،  در  وسایل 

Prin� اصل  تأییِد  در  حقیقي،  )»ایده »ي 
که  »آزادي«یي  این  شبح  برابر  در   )ciple
بر ما تحمیل مي شود، بکوشیم، آزادي یي که به 

ابژه هاي بي اهمیت و امیال حقیر وابسته است.
*** 
منبع:

 Platon,“ عنوان  با  نخستین بار  متن  این 
در  ،”notre cher Platon
 Magazine littéraire,
منتشر   ،no. 447 )Nov. 2۰۰5(:32-34
شد. ترجمۀ حاضر از متن انگلیسي گرفته شده 

است:
 Plato, our dear Plato!“,“  
 trans. Alberto Toscano,
 ANGELAKI, volume II
 number 3 )December 2۰۰6(:

 .39-41
پي نوشت ها:

ادبي،  منتقد  نویسنده،  شاعر،  پسوآ  فرناندو  1ـ 
مترجم و فیلسوف پرتغالي )1935-1888(   

از  یکی  و  باستان  یونان  از  تندیسی  2ـ 
مشهورترین آثار پیکرتراشی آن دوران که گمان 
رومیان(  )ونوس  آفرودیته  از  تجسمی  می رود 

باشد.
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عبدالبشیر فکرت بخشی

بخش پنجـم و پایانی

8ـ دستاورد های علمی جدید نشان می دهد که رخدادهای 
طبیعی را می توان متکی بر روش های علمی توضیح داد 
و نیازی به علت های متافیزیکی در توجیه وقایع طبیعی 
طبیعی  علت های  وقتی  دیگر،  تعبیر  به  ندارد.  وجود 
می توانند وقایع طبیعی را توضیح و ریشه یابی کنند، چه 
نیازی به علت های متافیزیکی در توجیه رویدادهای طبیعی 
وجود دارد؟ آیا علت های متافیزیکی در طول علت های 
طبیعی قرار دارند یا در عرض آن ها؟ اگر علت های طبیعی 
و متافیزیکی در طول  هم قرار داشته باشند، پس تعارضی 
را  مصادیقی  می توان  درحالی که  باشد؟  میان  در  نباید 
نشان داد که علت ِ طبیعی و متافیزیکی رویاروی همدیگر 
ایستاده اند، در این صورت کدام یک را باید ترجیح داد؟ 
فراروی  علم جدید  را  این دست  از  پرسش هایی  و  این 
به دست  پذیرفتنی  و  معقول  پاسخی  تا  می نهد  دین داران 

دهند.
9ـ این  امر )تبیین های طبیعی نمی تواند ما را از تبیین های 
متافیزیکی جهان بی نیاز سازد( را می توان چنین توضیح 
که  را  انرژی  و  ماده  یا  و  ذره  و  موج  نظریۀ  که،  کرد 
معنای  به  نباید  می شود،  دانسته  علم  برای  دستاوردی 
آن دو  به  متافیزیکی  رویکردهای  از  آدمی  بی نیازشدِن 
تجزیه گری  و  تجربه  می کند،  علم  که  کاری  دانست. 
اشیا است. این که هوا امروز سرد است را باید با تجربۀ 

از  مرکب  مالیکول آب  این که، یک  و  کرد،  حسی درک 
دو هایدروجن و یک اکسیجن -2- است را می توان با 
تجزیۀ علمی به دست آورد؛ اما پاسخ به مسایلی همچون: 
یا حکمت  نتیجۀ تصادف است  آیا نظِم حاکم بر ذرات 
بالغۀ الهی؟ آیا تصادفی در جهان وجود دارد؟ اگر وجود 
می شود  مگر  است؟  کجا  در  آن  تعمیم  میکانیسم  دارد 
نظمی را که با این همه دقت طّراحی شده است، عبث و 
بیهوده انگاشت؟ و... بیرون از قلمرو علم است و باید با 

رویکردی متافزیکی به آن پاسخ داد.  
علل  و  طبیعی  علل  می توان  کلی  نگاه  یک  در  1۰ـ 
متافیزیکی را در طوِل هم توجیه کرد. شفا یافتِن بیماری 
پرهیز، تشخیص درست  ادویه،  به سبب  می توان هم  را 
توجیه،  این  با  الهی؛  ارادۀ  نتیجۀ  هم  و  دانست  و... 
قرار  متافیزیکی  علت های  طول  در  طبیعی  علت های 
حوادثی  این که  نیست.  آن ها  میان  تعارضی  و  می گیرند 
دارای  و...،  بهمن  آتش فشان،  زلزله،  سیالب،  همچون 
و  جهان  ساعت واره شدِن  به  نمی تواند  طبیعی اند،  علل 
نظِم میکانیکی بی نیاز از ناظم بینجامد. جهان اگر به تعبیر 
عالمه سلجوقی همچون ساعِت کرونومتر نیز باشد - که 
هر حرکِت آن قابل پیش بینی و تابع نظم الیتغیّری بوده 
باشد - نیاز به خالق دارد. میکانیکی شدِن نظم حاکم بر 
انسان  برای  نتیجۀ ویران گر و غیرقابل جبران  جهان، دو 

داشت.

گذاشت  انسان  بر  که  اثری  ناگوارترین  جدید  علم  11ـ 
و  اراده  فاقد  و  میکانیکی  جبر  تابع  را  وی  که  بود  این 
سلطه معّرفی کرد. انسان در این نگاه، همچون پرزه یی در 
باید عمل کند و هیچ اختیاری  نظم میکانیکی عالم قهراً 
عالم  واقع شوندۀ  و  واقع شده  رویدادهای  و  حوادث  در 
ظهور  که  قطعیّتی  آن  به  عالم  میکانیکی  نظریۀ  ندارد. 
فیزیِک کوانتوم نشان داد  نماند و بعدها  باقی  بود،  کرده 
که پیش بینی های علمی چیزی در حِد احتماالت است و 
به صورِت حتم پیش بینی کرد  را  آینده  نمی توان حوادث 
و قاطعانه به آن باور داشت. این مسأله - احتمالی  بودن 
پیش بینی های علمی - زمانی بود که علم به ناتوانی های 
را  گذشته اش  قطعیّت نگری  و  بود  برده  پی  خودش 

نادرست می دانست.
12ـ توجۀ یک سره به علِت فاعلی و بی اعتنایی به علِت 
فرمانروایی  جهان  بر  میکانیکی  نظم  تا  شد  باعث  غایی 
کند و جهان خودبسنده و کافی دانسته شود. درحالی که 
صرف  طبیعِی  علت  دارای  نمی توانند  طبیعی  حوادث 
باشند، توضیح این حوادث بر اساس علت طبیعی صرف 
و  غایی  علل  از  می توان  بلکه  است  ناکافی  و  نابسنده 

متافیزیکی یک چنین حوادثی نیز سخن گفت.
13ـ حوادث طبیعی پیوند انکارناپذیر با نوع خداشناسی 
انسان ها دارد. انسان وقتی خودش را در برابر رویدادهای 
طبیعی عاجز و ناتوان می بیند، به نیرویی فراتر از انسان 
پناه می جوید و تعبِّد انسانی بر اختیار انسان چیره می شود. 
حوادث طبیعی باعث می شود تا مردمانی از ساحِت اختیار 

کار  در  الهی  ارادۀ  مستقیم  دخالِت  و  تسلیم  ساحت  به 
و  مشیّت  بالواسطۀ  حضور  به  بی  آن که  بگرایند   جهان 
باشند؛  متوجه  آن  طبیعی  کانال های  طریق  از  الهی  ارادۀ 
طبیعی  علت های  بدون  نیز  طبیعی  حوادث  این که،  کما 
خداوند  که  باشد  این  انتظار  اگر  سویی  هم،  از  نیستند. 
برای شناساندن خودش می بایست در نظم طبیعی جهان 
نظم  که،  توضیح  این  با  است.  ناموجه  می نمود،  دخالت 
خداوند   و  است  خدا  فرآوردۀ  نیز  طبیعت  بر  حاکم 
سنت های تکوینی خودش را نمی شکند و روابط عّلی یی 
را که وضع کرده است فرو نمی ریزد، بلکه برعکس آن را 

در معرض دید همه گان نیز قرار می دهد.
14ـ این نوع رویکرد که پارسایی را در سلِب اختیار انسان 
می داند با روی  دادِن حوادِث طبیعی بیشتر رخ می نماید 
با  مواجهه  در  انسان هایی  این که  کما  می شود،  بی پرده  و 
فاقِد  ما  گویی  که  می گیرند  نتیجه  چنان  طبیعی  حوادث 
جایی  حکیم،  صانِع  ارادۀ  و  قدرت  حضورِ  و  اختیاریم 
برای اختیار ما نگذاشته است. این طرز دید با حادثه های 
غیرمنتظرۀ طبیعی که انسان آن ها را شّر طبیعی می انگارد، 
اختیار  سلِب  میزان  با  متناسب  انسان  و  برمی کشد،  سر 
از خویش، تصّور می کند که به تقوا و پارسایی بیشتری 

دست یافته است.
شده  طّراحی  گونه یی  به   طبیعی  به صورت  انسان  15ـ 
است که در رویارویی با انواع رنج  و مصیبت، پناه گاهی 

برای خودش دست وپا می کند و متکایی می خواهد که به 
دردها و آالم وی تسکین و توجیه بخشد. این خصلِت 
طبیعی بشر بوده است که خداوند همواره کسانی را که 
پیامبری برای آنان فرستاده می شود، به انواع گوناگون درد 
و مصیبت گرفتار کرده است تا زمینه های درونی پذیرش 

پیام خداوند فراهم آید و انسان هایی به سعادت برسند.
16ـ در آموزه های قرآنی موارد بسیاری به چشم می خورد 
که حوادث واقع شده را نتیجۀ اراده و مشیت الهی دانسته 
است و این که تا خداوند نخواهد و نخواسته باشد، هیچ 
قرآن  تاکید  داد.  دنیا روی نخواهد  اتفاق و حادثه یی در 
 کریم بر توحید افعالی، و نیز مسألۀ تقدیر و مشیّت الهی 
را می توان بر همین اساس توجیه کرد. با این وصف، دین 
کمک می کند تا پدیدها و حوادث جهان درک پذیر و قابل 
توجیه گردد. حوادث جهان در دیده گان انسان دیندار معنا 
و توجیه می یابد درحالی که ممکن است در نگرش یک 

انسان بی دین، هرزه و عبث به نظر آید.
تبیین های  طبیعی  شرور  که  می افتد  اتفاق  بسیار  17ـ 
خاص متافیزیکی برمی دارد که در چارچوب مفاهیم دینی 
طرح می شوند. برایان دیویس از سه روی کرد خداپرستان 
است،  مسیحی  بینشی  بر  متکی  بیشتر  که  شر  برابر  در 
وجود  که  کرده اند  تصّور  چنان  گروهی  برمی دارد.  پرده 
شر در عالم توهم و خیال است و اصوالً شّری در عالم 
این که  بر  شر،  مسألۀ  به  دوم  رویکرد  در  ندارد.  وجود 
شرور کفارۀ کناهانی  است که مومنان انجام داده اند، تأکید 
صورت گرفته است، درحالی که در تلقی سومی از شر، 

شرور الزمۀ خیر و جهان ماست.
18ـ نویسنده به این باورم که شرور طبیعی را در اندیشۀ 
و  توضیح  تک علتی  رویکردی  با  نبایست  خداپرستان 
علت های  است  ممکن  طبیعی  رخدادهای  کرد.  توجیه 
به  رخدادهایی  یک چنین  ارجاع  که  باشند  داشته  زیادی 
نظر  به  کافی  روی دادها  این گونه  توضیح  در  علت،  یک 
نمی رسد. از جانبی  هم، در اندیشۀ هر دین توحیدی یی، 
در  توحید  و  است  تکوین  و  تشریع  مصدر  خداوند 
خالقیّت همه جا حضور دارد. به تعبیری دیگر، در تفکر 
برنامۀ  که  قادری  و  حکیم  متعالی،  ذاِت  توحیدی،  دین 
زنده گی برای بشر فرستاده است و منشای تشریع دانسته 
می شود، خالق جهان و انسان نیز هست و از همین جاست 
که وحی و خلقت منبع واحدی می یابند و در طول  هم 

معنا می شوند.
و  می رود  راه  اختیار  و  جبر  نوسان  در  انسان  19ـ 
و  اضطراری  موقعیّت های  در  نیز  اختیارگراترین ها 
و  به جبر،  معتقد  گویی  که  می نگرند  به خصوصی چنان 
می شود  وقتی روشن  این سخن  معنای  اند.  اختیار  فاقد 
درونی  شهودِ  به  غیرعادی  وضعیت های  در  انسان  که 
خویش برگردد و ندای درونش را بیش از عقل هیاهوگر 
بشنود. شاید از همین جاست که عرفای اسالمی ما به دلیل 
روی کردی سلوکی - عرفانی خویش، به نوعی جبرگرایی 
روی کرده اند و به توحید افعالی در بدل سلِب اختیار از 

خویش گراییده اند. فراموش نکنیم که این قاعده عمومی 
و بدوِن استثنا نیست، کما این که عارفانی همچون مولوی 
نیز وجود داشته اند که بر اختیار انسان بیش از هرچیزی 

پای می فشردند و اصرار می ورزیدند.
نیز  به ناخواست  و  می آیند  دنیا  به  گریه  با  انسان ها  2۰ـ 
این جا را ترک می گویند. انسان با تراژیدی متولد می شود 
و در تراژیدی می میرد، کما این که گریه های نخستین او را 
می توان عالمِت پا گذاشتنش به قلمرو تراژیدی به حساب 
شهر  به  سوگند  کردِن  یاد  از  بعد  نیز  قرآن  کریم  آورد. 
مقدس )مکه(، و سوگند به پدر و فرزند بیان می دارد که 
اگر  را  این رنج ها  اما   آفریده شده است  انسان در رنج 

نابود نتوان کرد، می توان تقلیل بخشید.
21ـ نوِع دید ما به حوادث و شرور در عالم بسیار مهم 
فیلسوفی  که  است  دید  نوِع  همین  است.  تعیین کننده  و 
چون شوپنهاور و یا شاعر اندیشمندی همچون ابوالعالء 
بینگارند  شر  سراسر  را  جهان  تا  وامی دارد  را  المعّری 
درحالی که، عارف وارسته یی همچون محمود شبستری، و 
شخصیت گران مایه یی همچون بناونتورا در همه جا جالل 
و رحمت خداوندی را جست وجو کنند. این مسأله نشان 
می هد که نقِش جهان بینی ها در باِب شرور در عالم هستی 

به سزا و تعیین کننده است. 
حدی  تا  طبیعی  شرور  و  اختیار  میانۀ  حساب،  این  با 
روشن شده است و ابعاد مختلف دیالوگ شر و اختیار، 
و حضور صفاتی هم چون اراده، مشیّت، قدرت، حکمت 
و جمال الهی در جهان کاویده شده است که امیدوارم با 
این کار، رسالتی را که من و دیگران به عهده داریم، به 

انجام رسانده باشیم.
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با برنامه رفتیم و با دست...
دو کشور بود.

امریکا  به  سفرشان  این  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
رهبران  که  ساخت  خاطرنشان  بوده  پردستاورد 
به  بنیادی  و  جامع  برنامۀ  با  ملی  وحدت  حکومت 

امریکا رفته بودند.
رییس اجرایی تصریح نمود: »آجندا و برنامۀ سفر یک 
برنامۀ مفصل و بنیادی بود، ... در کل سفری با دستاور 
توقع  به  مطابق  نیز  اش  نتیجه  که  امیدواریم  که  بود 

مردم افغانستان باشد«.
صدر  در  دفاعی  و  امنیتی  مسایل  وی؛  گفتۀ  به 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  سفر  این  برنامه های 
با  خوبی  گفت وگوهای  زمینه  این  در  و  داشته  قرار 

مقامات امریکایی صورت گرفته است.

خاک  در  امریکا  سربازان  ماندن  باقی  داکترعبداهلل، 
افغانستان تا پایان سال 2۰15 به کمیت فعلی، تقاضای 
وزارت دفاع امریکا مبنی بر پرداخت بودجۀ نیروهای 
از  کشور،  این  کنگره  2۰17از  سال  تا  افغان  امنیتی 
سرگیری جلسات میان رهبران وزارت دفاع افغانستان 
در  سفر  این  دستاوردهای  جملۀ  از  را  واشنگتن  و 

زمینه ی مسایل امنیتی افغانستان خواند.
وی همچنین امضای تفاهمنامۀ همکاری میان کابل - 
واشنگتن و امضای توافقنامه همه جانبه در زمینه ی 
حکومتداری خوب، حقوق بشر، پروسۀ صلح را از 

دستاوردهای دیگر این سفر خواند.
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  است  گفتنی 
یک  راس  در  گذشته  هفته  یکشنبه  روز  افغانستان 
هیات بلند رتبه ی دولتی در سفر پنج روزه کابل را به 

قصد امریکا ترک کردند.
رهبران حکومت وحدت ملی در جریان این سفرشان 
باراک  به شمول  امریکایی  رتبه ی  مقام های عالی  با 
اوباما رییس جمهور، جو بایدن معاون رییس جمهور، 
ی  مالیه  و  دفاع  خارجه،  وزیران  کانگرس،  رهبران 

امریکا و هیات مدیره بانک جهانی دیدار کردند.
چون  مسایلی  روی  دیدارشان  این  جریان  در  آنان 
امنیت، انکشاف اقتصادی و مذاکرات صلح با طالبان 

صحبت کردند.
حالی  در  کشور  اجرایی  رییس  که  شد  یادآور  باید 
سفر رهبران سیاسی افغان به امریکا را پردستاورد می 
خوانند که برخی از آگاهان امور بر این باورند که آنان 
تنها مطابق به میل مقامات امریکایی صحبت کرده اند 

نه واقعیت های افغانستان.

احمــد عمران
اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  که  زمانی  یک شنبه  روز 
حامد  هم زمان  برگردد،  امریکا  سفر  از  می خواست 
وارد  سفر  یک  از  نیز  پیشین  رییس جمهوری  کرزی 
میدان هوایی کابل می شد. در نزدیکی میدان هوایی، 
میان محافظاِن آقای عبداهلل و آقای کرزی یک نوع تنش 
و درگیرِی لفظی به وجود می آید که نزدیک است به 
درگیرِی فیزیکی بینجامد. بر اساِس گفته های شاهدان 
آقای کرزی،  عینی، محافظان و موترهای ضد گلولۀ 
چندبرابِر محافظان و موترهای آقای عبداهلل بوده است. 
محافظان آقای عبداهلل سرانجام با رعایت ادب، خود را 
کنار می کشند و می گذارند که رییس جمهورِی پیشین 

هم چنان احساس غرور و قدرت کند. 
شاهد  که  پارلمان  در  مردم  نماینده گان  از  تن  یک 
این رویداد بود، طی یک تماس تلیفونی گفت که از 
برخورد محافظان و شخِص آقای کرزی با این مسأله 
این  است.  شده  هم  متأسف  که  کرده  تعجب  نه تنها 
نمایندۀ پارلمان می گفت آقای کرزی هنوز فکر می کند 
که حاکم بالمنازِع کشور است و باید بیشتر از دیگران 
و حتا مقام های درجه یِک کشور، مورد تکریم و احترام 

قرار گیرد. 
سوالی که مطرح می شود این است که چرا آقای کرزی 
هم چنان احساِس قدرت می کند و می خواهد آن را به 

رِخ دیگران بکشد؟ 
رییس جمهورهای  برای  کشور  اساسی  قانون  در 
بازنشسته امتیازهای مشخصی در نظر گرفته شده که 
می توانند از آن ها در طول حیاِت خود استفاده ببرند. 
اساسی، حق داشتن محافظ و مقداری حقوق  قانون 
بازنشسته گی برای آقای کرزی مشخص کرده است، 
اما هرگز قانون نگفته که آقای کرزی هم چنان می تواند 
رییس  صالحیت های  به  شبیه  صالحیت هایی  از 
جمهوری و یا دیگر مقام های ارشد کشوری برخوردار 
فکر  هنوز  کرزی  آقای  که  این جاست  مشکل  باشد. 
می کند که در حد یک رییس جمهور صالحیت دارد 
انجام دهد.  که دلش خواست،  کاری  و می تواند هر 
من رویداد روز یک شنبه را به این دلیل مطرح کردم 
که به نتایج دیگری برسم؛ نتایجی که نوع قدرت در 
افغانستان را مشخص می کند و آسیب هایی را که از 

این ناحیه جامعه متحمل می شود، عریان می سازد. 

برخورد آقای کرزی با مسایل افغانستان پس از کنار 
رفتن از قدرت، نشانۀ روشِن قبیله ساالری موجود در 
مناسباِت  درگیِر  هنوز  که  جوامعی  در  است.  جامعه 
و  تعریف  افراد  محور  در  قدرت  پیشامدرن اند، 
که  بود  این  بر  رسم  گذشته ها  در  می شود.  مشخص 
شاه را سایۀ خدا می پنداشتند و برایش فره ایزدی و 
در  را  قدرت  سنتی،  جوامع  می دادند.  تقدس  نوعی 
سایۀ افراد می شناسند و به آن ارج می نهند، حتا اگر آن 
فرد دیگر در قدرت نباشد. این دقیقاً خالف وضعیت 
قدرت  که  است؛ جوامعی  غیرسنتی  و  مدرن  جوامِع 
را در الیه های دیگر جامعه جست وجو می کنند و باز 

می یابند. 
دارد  تعلق  پیشامدرن  مناسباِت  به  هنوز  کرزی  آقای 
در  حتا  او  می کند.  نگاه  قضایا  به  منظر  همین  از  و 
مصاحبه هایش نیز از جایگاهِ یک رییس جمهور سخن 
آقای  می کند.  تکلیف  تعیین  کشور  برای  و  می گوید 
کرزی با آن که دیگر سمِت رسمی ندارد، اما با محافظان 
محافظان  می کند.  قدرت  احساس  بیشتر  موترهای  و 
اجرایِی دولت  از رییس  بیشتر  او  و موترهای زرهِی 
است؛ درحالی که به تناسب رییس اجرایی، کمتر خطر 
این که  برای  او  می کند.  تهدید  را  کرزی  آقای  امنیتی 
خود را به چشم مردم بزند، هم چنان تالش می کند با 

شأن و شوکِت یک رییس جمهور گشت وگذار کند. 
دربنِد  هنوز  که  دارد  تعلق  جامعه یی  به  کرزی  آقای 
نفِع  به  مناسبات  این  از  او  و  قبیله یی ست  مناسباِت 
در  که  همان گونه  او  می کند.  استفاده  خود  وضعیِت 
می داد،  فریب  را  مردم  خود  ریاست جمهورِی  زمان 
با موترها و محافظانش این کار را می کند.  حاال هم 
آقای کرزی در زمان زمام داری اش وظیفه داشت که 
افغانستان را از یک مرحله به مرحلۀ دیگر گذار دهد؛ 
از سنت برهاند و با مفاهیم مدرن نزدیک کند. اما از 
آن جایی که آقای کرزی شخصاً ذهنیت غیرمدرن دارد، 
در طول سال های زمام داری اش هیچ حرکت مثبتی در 
این جهت انجام نداد. او از نهادهای سنتی به نفع خود 
به  را روز  استفاده می برد و قدرت های سنتی محلی 

روز فربه تر و چاق تر می ساخت.
شرایط  در  افغانستان  اساسِی  مشکالِت  از  یکی   
در  وقتی  است.  بعد  به  این  از  کرزی  میراث  فعلی، 
پایتخت کشور و در نزدیکی قصر ریاست جمهوری، 

مردان خشمگین زنی را می درند و می سوزانند، دقیقًا 
میراث کرزی برای این کشور است. او خرافات را در 
که  می گذاشت  و  می کرد  مصادره  خود  منافِع  جهت 
مردم هم چنان اسیر خرافات و قرائت های فاشیستی از 
آموزه های دینی باشند. مرگ فجیِع یک زن در مرکز 
شهر، چیزی نیست مگر اوهام پرستی و گذشته گرایی یی 
اگر  ندارد.  آن  آموزه های  و  دین  با  رابطه یی  که هیچ 
به  خود  حکومت داری  سال  سیزده  در  کرزی  آقای 
وظایفش به عنوان شهریاری مدرن عمل می کرد، بدون 

شک کابل شاهد چنان فاجعۀ دردناکی نمی شد. 
آقای کرزی هم چنان خود را رهبر بالمنازِع این کشور 
رِخ همه گان  به  را  قدرِت خود  و می خواهد  می داند 
از  به خارج  او  بکشد. سفرهای رسمی و غیررسمِی 
افغانستان، دید و بازدیدهایش با اقشار مختلف جامعه، 
سخنرانی ها و موضع گیری هایش، همه از جایگاه یک 
مورد  در  اخیراً  او  نیست.  بازنشسته  جمهورِ  رییس 
آقای  تعبیر  به  است.  گفته  جالبی  سخِن  امریکایی ها 
انتقادهای او از امریکا و غربی ها باعث شده  کرزی، 
این  برآیند.  او  دادِن  نشان  روانی  تالش  در  آن ها  که 
است  کرزی  آقای  قدرِت  توهِم  همان  از  بخشی  نیز 
که فکر می کند هم چنان در محراق توجه کشورهای 
جهان قرار دارد. چنین سخنی عمدتاً از زبان افرادِ بر 
سِر قدرت قابل شنیدن است، نه از زبان کسی که دیگر 

محلی از اعراب در مناسبات سیاسی ندارد. 
اما توهِم آقای کرزی باعث می شود که او خود را صاحِب 
قدرِت اصلی در کشور بداند. وقتی به اظهارنظرها و 
سخناِن وی توجه می کنم، به یاد شخصیت اصلِی رماِن 
»جن زده گان«ِ داستایفسکی می افتم. استیپان ترافیمووچ، 
شخصت متوهم و خودشیفتۀ رماِن جن زده گان همواره 
مورد  در  می خواهند  نامریی  قدرت های  می کند  فکر 
او توطیه کنند و برایش پاپوش بدوزند. او از افرادی 
می کنند،  تعقیبش  مرموزی  به صورِت  که  می ترسد 
او واقعیِت  از خیال پردازی های  اما در عمل هیچ یک 
خارجی ندارند. او خود را یکی از قدرت های بی بدیِل 
است  متأسف  ناحیه  این  از  حتا  و  می پندارد  روسیه 
که روس ها قدرش را نمی دانند. آقای کرزی نیز کاپِی 

چنین شخصیتی می تواند باشد!
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در فرمان ایجاد کمیسیون...
اکثریت  که  گرفته  صورت  طوری  اعضای  گزینش  نحوۀ 
نماینده گی  حاکمیت  در  موجود  سیاسی  تیم  دو  از  اعضا 
می کنند و این مساله از اعتبار کمیسیون در انجام بی طرفانۀ 

وظایف آن می کاهد.
نعیم ایوب زاده، رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفت: 
»فرمان ایجاد کمیسیون باید تجدیدنظر شود و تاکنون اراده 
نگرفته  شکل  انتخابات  در  اصالحات  آوردن  برای  راسخ 

است«.
وی تصریح کرد که اعضای نهادهای جامعه مدنی از سیاسی 
بودن کمیسیون ویژه انتخاباتی، موجودیت اختالف هر دو 
تیم در حال حاضر در مورد گزینش رییس این کمیسیون و 
همچنین نادیده گرفتن نقش اصالحات بی طرفانه، به شدت 

نگران هستند.
آقای ایوب زاده افزود که شفافیت کار کمیسیون اصالحات 
انتخابات خواست اساسی اعضای جامعه مدنی و نهادهای 

انتخاباتی می باشد.
همچنین شبکه اکسین از نبود یک نهاد حمایتی مالی از این 
کمیسیون ابراز نگرانی کرده و به منظور رفع نقایض موجود 
و تقویت بیشتر اعتبار کمیسیون چند مورد پیشنهاد کردند 
که بر اساس آن، کمیسیون باید نحوه کار خود را با همکاری 
نزدیک نهادهای جامعه مدنی تنظیم کند و بعد از آغاز به کار 
به منظور تقویت و جلب همکاری نهادهای ملی متخصص 
در بخش انتخابات، تفاهم نامه های را با نهادهای متخصص 
و مرتبط با انتخابات امضا نماید و برای جلب اعتماد مردم 
به منظور علنی بودن جلسات  طرزالعمل های ویژه ای را 

خود وضع و عملی سازد.
این در حالی است که ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
یکی از موارد اصلی موافقت نامه حکومت وحدت ملی بود 
انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال  که در دور دوم 

گذشته افغانستان تشکیل شد.
صدیق اهلل  افغانستان،  جمهوری  رییس  فرمان  اساس  بر 
توحیدی، به عنوان معاون و علی امیری، عبدالقدیر کریاب، 
کاوون  ذکی،  فیض اهلل  احمدی،  امین  محمد  فاروق،  بشیر 
رفیعی،  عزیزاهلل  مددزی،  احمد  گل  ثاقب،  صبرینا  کاکر، 
عبدالمجید غنی زاده، معاون وزارت عدلیه، تادامیچی یاموتو، 
نماینده سازمان ملل به عنوان اعضای این کمیسیون تعیین 

شده اند.
همچنین شاه سلطان عاکفی و وژمه فروغ به عنوان دبیران 

این کمیسیون تعیین شده اند.
قابل ذکر است که تشکیل این کمیسیون همچنین یکی از 
نیز بود و  افغانستان  بین المللی  خواسته های اصلی متحدان 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی درست یک روز پیش از سفر 

محمداشرف غنی و عبداهلل عبداهلل به امریکا ایجاد شد.

حکومت دربارۀ سرنوشت...
افغانستان  پارلمان  دروازه  مقابل  در  راهپیمایی  این 
انجام شد. در قطع نامه این راهپیمایی آمده است: »با 
وجود گذشت یک ماه و شش روز از ربوده شدن این 
نیست  مشخص  آنان  سرنوشت  هم  هنوز  مسافران، 
یک  اندازی  راه  از  جز  به  ملی  وحدت  حکومت  و 
عملیات محدود کاری دیگری نکرده و خانواده های 
نیز از سرنوشت عزیزان شان در جریان  مسافران را 

قرار نمی دهد.«
چشم های منتظر خانواده ها

است.  نشده  واضح  گیری  گروگان  این  انگیزه  هنوز 
مقام های دولتی نیز غالبًا از اظهار نظر در این رابطه 
فقط  افغانستان  جمهور  رئیس  کنند.  می  خودداری 
استراتژیک«  »سکوت  رابطه  این  در  که  است  گفته 

کرده است.
شماری از اعضای خانواده های مسافران ربوده شده 
نیز در این تظاهرات شرکت کرده بودند. آن ها گفتند 

که حکومت توانایی آزادی این مسافران را دارد ولی 
در این راستا اقدامی نکرده است.

حسن علی که پسرش در بین گروگان ها است در این 
راهپیمایی گفت: »امروز حق و حقوق غریب پایمال 
است. گناه مردم چیست که این قضیه را دنبال نمی 
اسلحه  ندارد،  اردو  ندارد،  نیرو  حکومت  آیا  کنند. 

ندارد یا گوش شان کر است و نمی شود؟«
خانواده های گروگان ها گفتند در صورتی که حکومت 
نمی تواند گروگان ها را آزاد کند، حداقل در مورد 
سرنوشت آن ها معلومات دهد زیرا هیچ کسی نمی 
داند که گروگان ها در کجا هستند و از سوی کدام 

گروه به گروگان گرفته شده اند.
قمر همسر یکی از گروگان ها در این راهپیمایی گفت 
شوهرش یگانه نان آور خانه بود و کودکانش از یک 
ماه به این سو گرسنه هستند. او گفت هیچ کسی از 
وضعیت ناگوار این خانواده خبر نمی گیرد: »کس از 
کس خبر ندارد. خبر ندارند که کودکانم و خودم در 
چه حال و روز هستیم. روز تا شام منتظر هستیم فقط 

نان خشک می خوریم و گاهی همین را هم نداریم.«
در شبکه های اجتماعی نیز کمپاینی زیر عنوان »31 

مسافر هزاره را آزاد کنید« به راه انداخته شده است.
اعتراض به ناامنی های غزنی

معترضان شکایت کردند که نماینده گان والیت غزنی 
نمی کنند.  رسیده گی  مردم  مشکالت  به  پارلمان  در 
آنها تمثال نمادین یک فروند هواپیما را به نمایندگان 
والیت غزنی و یک ذره بین را به رئیس جمهور اهدا 
کردند. راهپیمایی کنندگان گفتند که نمایندگان غزنی 
از ناامنی ها در این والیت خبری ندارند و از موکلین 

شان احوال نمی گیرند.
امنیت  به  حکومت  که  گفتند  کننده گان  راهپیمایی 
غزنی توجهی ندارند. غزنی از والیات ناامن افغانستان 
است و طالبان در این والیت نفوذ گسترده ای دارند. 
ساکنان شماری از ولسوالی های این والیت به دلیل 
بین طالبان  ماین گذاری ها و برخوردهای مسلحانه 
و حکومت نمی توانند به مرکز والیت و کابل سفر 

کنند.

کرزی یا ترافیموویِچ افغانستان

190 پولیس زن به کار...
جنرال حکمت شاهی، رییس کل بخش جندر )تساوی 
جنسیتی( وزارت داخله در این مراسم گفت این مساله 
ثابت شده است که این وزارت بدون جذب نیروهای 
پولیس زن، نمی تواند به بخشی از اهداف خود دست 

یابد.
او گفت که به همین منظور در جلب و جذب نیروهای 
پولیس زن تبعیض مثبت در نظر گرفته شده و امکانات 

الزم نیز برای آنان فراهم شده است.
داخله  وزارت  که  کرد  تاکید  شاهی  حکمت  خانم 
سایر  برای  که  را  مزایایی  و  حقوق  تمام  افغانستان 
افراد پولیس در نظر گرفته برای زنان پولیس که دوره 

آموزشی خود را می گذراند نیز در نظر گرفته است.
او خطاب به سربازان جدید پولیس زن گفت: »جلب 
اعتماد مردم یکی از مسئولیت های شما است و سالح 
شما نیز برای این کار قانون است که بدون هیج گونه 

تبعیض باید در راستای تطبیق آن آقدام کنید.«
افزایش تعداد سربازان پولیس زن یکی از چالش های 
در  حاضر  حال  در  می شود.  تلقی  افغانستان  در  مهم 
 23۰۰ حدود  در  کشور  این  داخله  وزرات  ساختار 
سرباز، افسر و کارمند پولیس زن مشغول به کار هستند 
و تعداد نیروهای پولیس افغانستان نیز به بیش از 157 
هزار نفر می رسد که اندکی بیشتر از یک درصد آن زن 

هستند.
وزارت داخله افغانستان افزایش تعداد نیروهای پولیس 
را یکی از اولویت های این وزارت دانسته و گفته است 
نیروهای  تعداد  آینده  سال های  در  که  دارد  نظر  در 

پولیس را به 5 هزار نفر افزایش دهد.
براساس برنامه ریزی این وزارت تا ده سال آینده تعداد 

نیروهای پولیس به 1۰ هزار نفر خواهد رسید.

ACKU
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زیدان:

  حاضرم جانشین 
آنچلوتی در رئال شوم

اغلب  را  جهان  فوتبال  ترکیب  گرانترین 
تشکیل  اسپانیا  لیگ  در  حاضر  بازیکنان 

می دهند.
حاضر  حال  در  که  دستمزدی   طبق  بر 
ستارگان فوتبال جهان دریافت می کنند، 
گرانترین ترکیب فوتبال جهان را روزنامه 
که  است  کرده  مشخص  فرانسه  اکیپ 
آشنایی با آن خالی از لطف نیست. لیگ 
اسپانیا که چند سالی است گوی رقابت از 
بیشترین  انگلیس پیش گرفته است  لیگ 

تعداد بازیکن را در این تیم دارد.
سال  در  یورو  میلیون   36 با  مسی  لیونل 
است  جهان  فوتبال  بازیکن  گرانترین 
مهاجم  رونالدو  کریستیانو  ان  از  پس  و 
رئال مادرید با 27 میلیون یورو قرار دارد. 
»فوربس«  پیش  چندی  که  فهرستی  در 
اعالک کرد نیز مسی باالتر ازرونالدو در 
سال  فوتبالیست های  ثروتمندترین  صدر 

بود.
بارسلونا،  و  رئال مادرید  از  بازیکن  سه 
یک  و  ژرمن  پاری سن  از  بازیکن  دو 
و  منچسترسیتی  بایرن مونیخ،  از  بازیکن 
حضور  فهرست  این  در  منچستریونایتد 

دارند.
گرانترین بازیکنان

دروازه بان:

درآمد  با  )رئال مادرید(  کاسیاس  ایکر 
سالیانه 13,5 میلیون یورو

مدافعان:
فیلیپ الم )بایرن مونیخ( با درآمد سالیانه 

7 میلیون یورو
درآمد  با  ژرمن(  )پاری سن  لوئیز  داوید 

سالیانه 12 میلیون یورو
درآمد  با  ژرمن(  )پاری سن  سیلوا  تیاگو 

سالیانه 23 میلیون یورو
دنی آلوس )بارسلونا( با درآمد سالیانه 9 

میلیون یورو
هافبک ها:

گرت بیل )رئال مادرید( بار درآمد سالیانه 
14 میلیون یورو

درآمد  با  )منچستر سیتی(  توره  یحیی 
سالیانه 16,7 میلیون یورو

 2۰ سالیانه  درآمد  با  )بارسلونا(  نیمار 
میلیون یورو

مهاجمان:
درآمد  با  )منچستر یونایتد(  رونی  وین 

سالیانه 16 میلیون یورو
کریستیانو رونالدو )رئال مادرید( با درآمد 

سالیانه 27 میلیون یورو
سالیانه  درآمد  با  )بارسلونا(  مسی  لیونل 

36 میلیون یورو

ملی  تیم های  دوستانه  دیدار  بود  قرار 
در  امروز  قرقیزستان  و  افغانستان  فوتبال 
بر  شود.  برگزار  قرقیزستان  اوش  شهر 
اساس گزارش ها ملی پوشان تیم فوتبال 
بیشکک  به  رسیدن  از  پس  افغانستان 
فرودگاه  در  کنون  تا  قرقیزستان  پایتخت 
گزارش ها  می برند.  سر  به  شهر  این 
افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  اردوی  از 
از  افغانستان  پوشان  ملی  که  می رساند 

وضعیت  در  کنون  تا  صبح   4 ساعت 
سر  به  بیشکک  فرودگاه  در  نامناسبی 
می برند. قرار بود ملی پوشان افغانستان به 
شهر اوش محل دیدار دو تیم پرواز کنند 
اما به دلیل بارش شدید برف در این شهر 
بیشکک زمین گیر  افغان در  ملی پوشان 
نیز  هواپیما  بک  است  شده  گفته  شدند. 
به دلیل لغزنده بودن باند هوایی فرودگاه 

اوش کنترل خود را از دست داده است.

بازیکن سابق رئال مادرید می گوید حاضر است تا به 
جای کارلو آنچلوتی هدایت رئال مادرید را بر عهده 

بگیرد.
زین الدین زیدان سرمربی تیم رئال مادرید کاستیا هفته 
گذشته به آلمان سفر کرد تا کار مربیگری خود را زیر 
نظر پپ گواردیوال آغاز کند. این مربی فرانسوی که در 
تا  فعالیت می کند دوست دارد  مادرید  تیم دوم رئال 
هدایت تیم جدیدی را در کارنامه مربیگری خود داشته 

باشد و ان هم تیم اصلی رئال مادرید است.
کارلو  که  این  از  گونسالس  میگل  خوزه  همچنین 
آنچلوتی در حال حاضر بهترین گزینه برای به دست 
داشتن هدایت رئال مادرید است، صحبت کرد و گفت 
زیدان  الدین  زین  کردن  آماده  حال  در  باشگاه  این 
برای مربیگری در سانتیاگو برنابئو است. زیدان اکنون 
سرمربی تیم دوم رئال مادرید یعنی رئال کاستیا است.

این سفر برای زیدان تازگی ندارد چون او در دسامبر 
ویژه  میهمان  عنوان  به  تا  کرد  مارسی سفر  به  گذشته 
مارچلو بیلسا شاهد تمرینات این تیم باشد. در غیاب 
سانتی  و  بتونی  داوید  یعنی  وی  های  دستیار  زیدان 
سانچز هدایت تیم کاستیا را بر عهده خواهند گرفت. 
در شرایطی که رئال مادرید کاستیا وضع و حال خوشی 
با چهارمین شکست  هفته گذشته  و  ندارد  در جدول 

متوالی خود، به رده هفتم سقوط کرد.
گونسالس در این زمینه به الیت اسپورت گفت: بدون 
مربیگری  برای  مادرید  رئال  بعدی  گزینه  من  شک 
نیستم. البته این بدان معنا نیست که توانایی انجام این 
کار را ندارم و یا این که نمی خواهم در رئال مربی باشم 
اما این موضوع به من بستگی ندارد. فکر می کنم زیدان 

مربی بعدی این تیم باشد.
در  انچلوتی  کارلو  جانشینی  درباره  زیدان  الدین  زین 
مربی  یک  حاضر  حال  در  رئال  گفت:  مادرید  رئال 
تیم  این  در  را  کارش  دارد  خوبی  به  که  دارد  خوب 
داده  پیشنهاد  من  به  روزی  اگر  ولی  دهد  می  انجام 
شود تا جانشین کارلتو شوم و هدایت رئال مادرید را 
از کارلو  در دست بگیرم قطعا قبول خواهم کرد. من 
چیزهای زیادی اموختم و فکر می کنم که بتوانم راه او 
را در رئال پیش بگیرم. همیشه دوست دارم تا از مربیان 
چیزهای زیادی یاد بگیرم. مربیگری من موضوعی حل 
شده است. من کالس های مربیگری را در ماه می تمام 
خواهم کرد و می توانم بدون هیچ مشکلی مربیگری 
چیزی  این  کنم.  مربیگری  خواهم  می  فقط  من  کنم. 
است که دوست دارم و در حال حاضر انجام می دهم. 
من در مادرید هستم، خانه دوم ام. هدایت تیم اصلی 
در آینده؟ خواهیم دید. در حال حاضر من در کاستیا 
در  که  دید  خواهیم  است.  خوب  چیز  همه  و  هستم 

آینده چه خواهد شد.
بیایید  گفت:  اسپانیا  لیگ  در  رئال  شانس  درباره  او 
آنها  باشند.  داشته  ادامه  ها  پیروزی  که  باشیم  امیدوار 
در مسیر درستی هستند اما هنوز هم خطرات بسیاری 
وجود دارند. بیایید منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی 

می افتد.

ورزش

ورزش

آشنایی با گرانترین تیم 
فوتبال جهان

بارش شدید برف در قرقیزستان ملی 
پوشان کشورمان را زمین گیر کرد

بی برنامه گی دولت به...
در  یتیم خانه  و  مساکین خانه  هم 
کودکان  که  داشته  وجود  افغانستان 

بی سرپرست در آن به سر می بردند.
شناسی  جامعه  پیشین  استاد  این 
کرد،  اضافه  لندن  آکسفورد  دانشگاه 
نام  به  خارجی ها  پولی که  مقدار  یک 
می کنند،  کمک  افغانستان  کودکان 
متأسفانه به جیب مسووالن رفته و به 

کودکان مستحق نمی رسد.
برای  کار  زمینۀ  »ایجاد  اوگفت: 
تعلیم  و  درس  فرصت  و  خانواده ها 
است  برنامه هایی  از  کودکان؛  برای 
که دولت باید در اولویت کاری خود 
از  برنامه های دفاع  قرار بدهد. دولت 
کودکان را باید به صورت جدی اجرا 

کند.«
سخنگوی  فروتن  عزیز  همچنان، 
از  حمایت  صندوق  یا  یونیسف 
می گوید:  متحد  ملل  سازمان  کودکان 
کودکان کارگر در روی جاده با انواع 
گفت:  وی  هستند.  روبرو  تهدید ها 
امکانات  به  باید  کودکان  حالی که  در 
داشته  دسترسی  تعلیمی  و  صحی 
خطر  با  کارگر  کودکان  اما  باشند، 
روبر  جنسی  و  اقتصادی  سواستفاده 
اند و ممکن است سالمتی آنان نیز در 

خطر قرار گیرد. 
هر  مشکل  باید  کرد:  تاکید  فروتن 
کودکی که روی سرک کار می کند به 
شکل جداگانه بررسی شود تا دالیل و 
راه حل های مشخص دریافت شود. به 
گفتۀ او، باید کمک به کودکان کارگر 
روی سرک به صورت همآهنگ انجام 
نباید به شکل  آنان  شود و به مشکل 

پروژه یی برخورد صورت گیرد.
 سخنگوی یونیسف تصریح کرد: اگر 
اقتصادی  سوءاستفادۀ  مورد  کودکی 
قرار گرفته است، باید عامل یا عامالن 
قرار  قانونی  پی گرد  مورد  عمل  این 
از هرگونه کار  باید  گیرند و کودکان 

شاقه به دور باشند.
کارمند  اخالقی  علی  حال،  عین  در 
می گوید:  حقوق بشر  کمیسیون 
به  دارد  بسته گی  جامعه  هر  وضیعت 
به سر  شرایطی  درچه  کودکان  اینکه 
به  می برند؛ زمینه بهتر درس و تعلیم 
کودکان یک آیندۀ روشن به آن جامعه 

ترسیم می  کند.
او از تجاوز باالی کودکان در جامعۀ 

افغانستان ابراز نگرانی کرد. 
وقتی  کرد:  تصریح  اخالقی   آقای 
می گیرند،  قرار  تجاوز  مورد  کودکان 
و  می شود  پای  زیر  حرمت شان 
صورت  باالی شان  شاقه  کارهای 
لحاظ  از  طبیعی  طور  به  می گیرد؛ 
دسترسی  از  و  می بینند  روانی صدمه 
امیدی  نا  احساس  تعلیم  و  درس  به 

می کنند.«
را   تجاوز  دیگر  عوامل  اخالقی  علی 
و  درجامعه  کودکان  حقوق  نابرابری 
مسوولیت هایی  که  از  بودن  محروم 

جامعه در قبال آن ها دارد، می داند.
عدم  کرد:  خاطرنشان  اخالقی  آقای 
آمدن  پی هم  سالم،    اجتماع  در  رشد 
نا  جامعه،  سطح  در  ناهنجاری ها 
سطح  پایین  بودن  دین،  از  آگاهی 
اقتصادی و مشکالت روانی، از جمله 
تجاوز های  باعث  که  است  عواملی 
کودکان  از  ابزاری  استفادۀ  و  جنسی 

شده است. 
نیز  دولتی  مسووالن  حال،  این  در 
میزان آسیب پذیری کودکان در جامعه 

می کنند  اعتراف  و  خوانده  بلند  را 
از  حمایت  برای  آنان  برنامه های  که 

کودکان، پاسخ گو نیست.
علی  افتخاری سخنگوی وزارت کار، 
معلولین،  و  شهدا  اجتماعی،  امور 
ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  یک  در 
معرض  در  کودکانی که  اگر  گفت: 
مورد  نشوند،  حمایت  هستند،  خطر 
استفادۀ ابزاری گروه های مافیایی قرار 

می گیرند. 
آقای افتخاری می گوید: از شش و نیم 
میلیون کودک آسیب پذیر تنها سه ونیم 
برنامه های  پوشش  تحت  میلیون 
آنان  متباقی  و  دارند  قرار  ما  حمایتی 

حمایت نمی شود. 
اموراجتماعی  کار  وزارت  سخنگوی 
اضافه کرد: ما در مراکز والیات، مرکز 
کودکان  و  داریم  کودکان  از  حمایت 
هزار  نیم  و  دوازده  در  آسیب پذیر 
و  کار  وزارت  مربوط  پرورشگاه های 
امور اجتماعی در سطح کشور جذب 

می شوند. 
به گفتۀ او، پروندهای قضایی کودکان 
محافظتی  شبکۀ  طرف  از  متخلف، 
کسانی که  و  می شود  تعقیب  کودکان 
می شوند ،  اختطاف  یا  قاچاق 
آخرین  در  شد.  خواهند  برگرداننده 
مورد، 14 تن از کودکان افغانستانی به 
که  بودند  شده  ربوده  سعودی  کشور 

دوباره برگردانده شدند.  
او با توضیح برنامه  های وزارت کار و 
امور اجتماعی تصریح کرد: یک برنامۀ 
بانک جهانی داریم  که در  با  مشترک 
دور دست ترین ولسوالی ها و والیات 
کمک  آسیب  پذیر  کودکان  به  محروم 

صورت می گیرد. 
با سازمان  نامه  تفاهم  او، یک  به گفتۀ 
جهانی غذا »WFP« امضا نمودیم 
که براساس آن در 11 والیت که 58 
برای  سازمان  این  می شود،  ولسوالی 
توزیع  غذا  بی سرپرست  کودکان 

می کند. 
آسیب پذیری  اساسی  مشکل  او 
در  والدت ها  بلند  میزان  را  کودکان 

خانواده ها و فقر خواند.
 

آسیب پذیر  کودکان  از  شماری 
تا  کسی  هیچ  آنان  از  که  می گویند 

اکنون حمایت نکرده است.
یاسر یک پسر 9 ساله است که  پدرش 
 معتاد به  مواد مخدر است. او در شهر 
کابل بوت  پالشی می کند. او می گوید 
که تنها نان آور فامیل  شش  نفری شان 

 است. 
او گفت: پدرم شش سال قبل به مواد 
از آن زنده گی  معتاد شد. پس  مخدر 
من، خواهران و مادرم به مشکل پیش 
می رود. مادرم کاالشویی می کند و مه 

هم همرای او کمک می کنم.
مکتب  که  که خوش دارم  افزود  یاسر 
خانه  در  اما  بخوانم،  درس  و  بروم 
گفتۀ  به  نداریم.  سرپرست  کسی 
و  دولتی  نهاد  کدام  هیچ  تاحال  او، 

خصوصی از ما حمایت نکرده.
در افغانستان کودکان آسیب پذیرترین 
قشر هستند.  فقر و تهدیدهای جدی 
حقوق  از  محرومیت  و  اقتصادی 
کودکان  که  می شود  باعث  اجتماعی؛ 
کارهای  و  تکدی گری  به  جاده ها  در 
جنسی  استفاده  های  بپردازند.   شاقه 
و  اقتصادی و محروم ماندن از درس 
که  است  مشکالتی  دیگر  از  تعلیم  و 

کودکان به آن روبرو هستند. 

ACKU
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اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با ایجاد مناسبات 
بهتر با پاکستان و ایاالت متحده امریکا برخالف سلف 
اش حامد کرزی گام برداشته است، اما این تالش های 
داخل  در  را  سروصداهایی  او  دیپلوماتیک  بی سابقه 

کشور ایجاد کرده است.
سال  سپتمبر  ماه  در  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  غنی 
درجا  گفتگوهای  است  کرده  تالش  میالدی  گذشته 
زده صلح با طالبان را شروع کند تا 13 سال بعد از 
سقوط این گروه در اثر حمالت نظامی امریکا به یک 

توافق صلح دست یابد.
سربازان  کاهش  که  خواست  واشنگتن  از  غنی 
امریکایی در افغانستان را بطی بسازد. او همچنین در 
تالش بهبود مناسبات کشورش با پاکستان بوده است 
که از نظر تاریخی حامی طالبان است. کارشناسان این 
تالش های غنی را اقدام های حساب شده برای آوردن 

طالبان بر سر میز مذاکره می دانند.
ایاالت  پاکستان و  قبال  او در سیاست هایش در  اما 
برخی  زیرا  بردارد  گام  محتاطانه  باید  امریکا  متحده 
محافظه کاران به شمول شماری از اعضای حکومت 
وحدت ملی نسبت به پاکستان بدگمان اند و شماری 
نیز نگران اند که کابل فرمانبردار ایاالت متحده امریکا 

شود.
به  که  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
اظهارات ضد امریکایی و ضدپاکستانی شهرت داشت 
از تمایل  افغانستان  از سیاستمداران  با شماری دیگر 
کابل به اسالم آباد هشدار داده اند. اسالم آباد غالبًا به 
»بازی دوگانه« در قبال افغانستان و پرورش مخفیانه 

طالبان متهم شده است.
و  امریکا  متحده  ایاالت  کرده  تحصیل  غنی،  اشرف 
مقام سابق بانک جهانی که لحن به مراتب مالیم تری 

امتیازهای  دارد،  کرزی  حامد  اش  سلف  به  نسبت 
بی سابقه ای به پاکستان پیشکش کرده است که شامل 

همکاری در بخش نظامی و استخباراتی می شود.
غنی افسران افغان را برای تحصیل به اکادمی نظامی 
پاکستان فرستاده است و براساس گزارش ها، او فرمان 
برای دریافت سالح های  طوالنی مدت حامد کرزی 
سنگین از سوی هندوستان را به تعلیق درآورده است.
داوود مرادیان، رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک 
افغانستان می گوید: »در مورد ضرورت ایجاد روابط 
حسنه با پاکستان دو گروه شکاک وجود دارند. یک 
پاکستان  سیاست های  در  بهبودی  گونه  هیچ  گروه 
پیش رو  ماه های  پیش بینی می کند که در  نمی بیند و 

رویدادها طبق معمول باشند.«
ایجاد  هزینه  مورد  در  دوم  »گروه  می افزاید:  مرادیان 
افغانستان  آیا  است.  نگران  پاکستان  با  حسنه  روابط 
برای ایجاد فضا برای طالبان، از پروسه قانون اساسی 
دموکراتیک دست خواهد برداشت؟ آیا این به مفهوم 
در سیاست خارجی خواهد  استقالل  دادن  از دست 
بود؟ آیا افغانستان تبدیل به مارکیت پاکستان و دهلیز 

آن به سمت آسیای مرکزی خواهد شد؟«
به باور مرادیان، رییس جمهور غنی باید به نگرانی های 

هر دو گروه رسیدگی کند.
اهداف  کشور  دو  هر  که  می کند  تاکید  آباد  اسالم 
غنی  اشرف  و  دارند  تروریسم  شکست  در  مشترک 
باور دارد که حمایت پاکستان برای آوردن طالبان بر 
پناهگاه های  بردن  ازبین  همچنان  و  مذاکره  میز  سر 

شورشیان اساسی است.
در  مکتبی  بر  طالبان  حمله  یک  به  غنی  اشرف 
پیشاور پاکستان که 153 کشته به جا گذاشت اشاره 
نزدیک سازی  در  این حادثه  که  است  گفته  و  کرده 

حکومت های دو کشور کمک کرد. او هفته گذشته در 
جریان سفرش به واشنگتن گفت: »تروریست ها نه به 
پاسپورت ضرورت دارند و نه ملیت ها را به رسمیت 

می شناسند.«
حتی اگر پاکستان در همکاری برای آوردن طالبان به 
گفتگوهای صلح صادق باشد، باید دیده شود که این 

کشور چه اندازه بر این گروه نفوذ دارد.
را  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  که  طالبان  گروه 
هفته  است،  کرده  عنوان  مذاکرات صلح  شرط  پیش 
تاخیر  به  واشنگتن  تصمیم  که  داد  هشدار  گذشته 
مختل  را  صلح  تالش های  می تواند  نیروها  خروج 
که 1۰ هزار  هفته گذشته تصمیم گرفت  اوباما  کند. 
سرباز امریکایی تا آخر سال جاری در افغانستان باقی 

می مانند.
می گوید:  افغانستان  سیاسی  تحلیلگر  میر،  هارون 
که  دارند  ما  با  ایدیولوژیک  اختالف های  »طالبان 
دشوار  نسازد،  ناممکن  اگر  را  توافق  یک  به  رسیدن 
با  می کنند،  حمایت  گرایی  افراط  از  آن ها  می سازد. 
و  دختران  آموزش  و  می کنند،  مخالفت  زنان  حقوق 
آنها  که  است  چیزهایی  دیگر  میان  در  بیان  آزادی 
مخالفت می کنند. این ها دالیل اصلی اند که طالبان به 

صلح با ما موافقت نخواهند کرد.«
یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفت 
ساختن  کند  برای  واشنگتن  از  غنی  درخواست  که 
خروج نیروها، تالش های در حال شکل گیری برای 
دستیابی به توافق سیاسی با طالبان را پیچیده ساخته 

است.
ضرورت  »من  گفت:  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
و  منطقه  کشورهای  جهان،  با  بهتر  روابط  داشتن 
همچنین کشورهای غربی را درک می کنم. اما به باور 

من ما کمی زیاده از حد گام برداشته ایم.«
به  امریکایی ها  از  سفرش  این  در  »غنی  افزود:  او 
خاطر قربانی های شان سپاسگزاری کرد، اما در مورد 
امریکا کشته شده  تهاجم  از شروع  افغان که  هزاران 
اند یادی نکرد. این یک عمل تحریک کننده بود که 

علیه تالش های صلح با طالبان قرار خواهد گرفت.«
زیاد  بخش  این،  وجود  با  وله،  دویچه  گزارش  به 
بطی  بر  مبنی  واشنگتن  تصمیم  از  افغانستان  جامعه 
ساختن خروج نیروها استقبال کردند و بسیاری آن ها 
نگران اند که بدون ادامه حمایت نظامی بین المللی، 

افغانستان سرنوشت عراق را تجربه خواهد کرد.
بازی  کرزی  قبلی،  حکومت  »در  گفت:  میر  هارون 
متهم سازی با ایاالت متحده امریکا را شروع کرده بود 
و مناسبات را به پایین ترین مرحله اش رسانده بود... 
اما رییس جمهور غنی، کرزی نیست و به این دلیل 

است که من باور دارم او بیشتر موفق خواهد بود.«

ترس از سیاست غنی در قبال پاکستان

اطالعیه مدیریت تصفیه کابل بانک!
مدیریت تصفیة کابل بانک می خواهد  عراده جات ذیل :

1.  لنکروزر به رنگ سیاه مودل 2005
2.   پریوا  رنگ جگری  مودل 1990 

3.  )8( پایه جنراتور غیر فعال را که از دارایی های کابل بانک سابق می 
باشند، از طریق داوطلبی و مزایده به فروش برساند.

  اشخاص، مؤسسات خصوصی و دولتی که خواهش خریداری آن را داشته 
باشند، درخواستی های خویش را از تاریخ نشر اعالن الی مدت 20 روز 
به روی مسجد جامع وزیر  بانک واقع رو  به دفتر  مدیریت تصفیه کابل 
محمد اکبر خان تسلیم نموده شرطنامه ومشخصات را مالحظه و تضمین 

اخذ میگردد. 
یادداشت: درصورت ضرورت به شماره های ذیل به تماس شوید.

شماره ها:0788408635 /0700466668

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه

قسمت باالی صفحه کنار لوگو 60 $ 48 $ 36 $
150 $
42 $
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60 $
150 $

200 $
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280 $

80 $
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250 $
70 $
350 $
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نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر
مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر
نصف پائین صفحه اخیر
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19۰ پولیس زن افغان که سال گذشته برای آموزش به ترکیه اعزام 
شده بودند، بعد از پایان این دوره به افغانستان بازگشته و آغاز 

به کار کردند.
کابل  در  مناسبت  این  به  دوشنبه 1۰ حمل  روز  که  مراسمی  در 
برگزار شد، مقامات وزارت داخله افغانستان اعالم کردند که از 
این تعداد 112 نفر در کابل و سایر آنها در والیت های مختلف 

افغانستان مشغول به کار خواهند شد.
همچنین این مقامات گفتند که به زودی 325 پولیس زن دیگر نیز 
برای آموزش بیشتر، برای یک دوره 6 ماه به ترکیه اعزام خواهند 

شد....                                                     ادامه صفحه 6

190 پولیس زن به کار 
آغاز کردند
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