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اختالف نظرها 
دربارۀ دالیل 

مهاجرت کتله یی 
جوانان افغانستان

رییس مجلس نماینده گان با تأکید از حکومت خواست 
که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را هر چه زودتر 

مشخص کند.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان که در 
می زد،  سخن  ملی  شورای  شهدای  از  تجلیل  مراسم 
حکومت  وظایف  از  انتخابات  تاریخ  تعیین   « گفت: 
است و رهبران حکومت باید هرچه زودتر در راستای 

تحقق این امر عمل نمایند«.
دولت  و  مردم  میان  اکنون  هم  افزود:  ابراهیمی  آقای 
فاصله ایجاد شده و حکومت باید دست به کار شود 
و ابتدا در کوتاه ساختن دست دشمن از دامن مردم، 
جلوگیری از فساد و جلوگیری از فرار جوانان، کاری 

انجام دهد.
ابراهیمی، جنگ فرسایشی، ضعف اقتصاد، موجودیت 
فقر و فرار جوانان از کشور را از چالش های خواند 
که به گفته وی؛ حل این مشکالت، تالش و نظارت 
پی گیر نماینده گان مجلسین شورای ملی از کار کرد 

حکومت را نیز می طلبد.
او از شهدای شورای ملی به ویژه شهدای حادثه پانزده 
هم عقرب ۱۳۸۶ والیت بغالن به عنوانی کسانی یاد 
اقتصادی  پیشرفت  آرمان  راه  در  شانرا  جان  که  کرد 
کشور و نظارت از اعمال حکومت از دست داده اند.

یک  ساخت:  خاطرنشان  نماینده گان  مجلس  رییس 
تعداد افراد در چوکات دولت هستند که صادقانه کار 
می کنند و در فکر پیشرفت...            ادامه صفحه 6
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ریيس، عيب و ایراد را سرزنش و رهبر آن را برطرف 
مي كنــد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

در  را  »فرار«  از جوانان دختر و پسر کمپاین  تن  ده ها 
شهر کابل به راه انداختند. این کمپاین شامل راهپیمایی 
خطرات  تیاترها،  این  در  بود.  خیابانی  تیاتر  نمایش  و 
و پیامدهای زیانبار مهاجرت های غیرقانونی به نمایش 

گذاشته شد.
ارتقای  و  »توانمندسازی  موسسه  توسط  کمپاین  این 
ظرفیت جوانان« و موسسه...                  ادامه صفحه 6

فرماندهی پولیس کابل می گوید که گراف رویدادهای جنایی در 
برخی  از  و  یافته  کاهش  گذشته  سال  به  مقایسه  در  کابل  شهر 
جنایات و فعالیت های تخریبی نیز جلوگیری صورت گرفته است.
خبرنگاران  به  دیروز  کابل  امنیۀ  فرمانده  رحیمی  عبدالرحمان 
گفت، در دو هفته گذشته ۱۳۶ تن را در ۷۳ قیضه مختلف جنایی 

و تروریستی در شهر کابل بازداشت کرده اند.
آقای رحیمی گفت که این جرایم شامل قتل، دزدی های مسلحانه، 
قاچاق مواد مخدر و دیگر موارد اند که بیشتر عامالن آن به جرم 

شان اعتراف کرده اند.
چرا  یافته،  کاهش  گذشته  سال  به  نسبت  »جرایم  گفت:   وی 
این گونه جرایم وجود دارد؟...                       ادامه صفحه 6

هارون مجيدی
شماری از اعضای مجلس نماینده   گان با اشاره به انشعاب 
که  زمانی  تا  می گویند،  طالبان  گروه  میان  دسته گی  دو  و 
یک آدرس مشخص و هویت مشخص وجود نداشته باشد، 

تالش های صلح موفقیتی در قبال ندارد.
در  نمی توان   زودی ها  این  به  که  می گویند  هم چنان  آنان 

انتظار تأمین صلح در افغانستان بود.
که دو دسته گی گروه  داده  نیز هشدار  عالی صلح  شورای 
طالبان روند گفت وگوهای صلح را سخت تر خواهد ساخت.
با  این  از  پس  شاید  که  می کنند  تأکید  شورا  این  اعضای 
دستۀ از طالبان گفت وگو خواهد شد که با شبکۀ آی اس آی 

پاکستان نزدیکی دارند.
در  دسته گی  دو  و  انشعاب  مالعمر،  مرگ  اعالم  از  بعد 
میان گروه طالبان به میان آمده و آنان به دو صف جداگانۀ 

مالاختر منصور و مال رسول بخش شده اند.
بسیاری از آگاهان به این بارو اند که پاکستان با ایجاد دو 
ها  آرامی  نا  تشدید  صدد  در  طالبان  گروه  میان  دسته گی 
در افغانستان است. اما، وزارت امور خارجۀ پاکستان اعالم 
کرده است که اسالم آباد در دو دسته گی طالبان نقشی ندارد 
و انشعاب طالبان موضع داخلی...             ادامه صفحه 6

راه اندازی کمپاین 
در مخالفت با فرار جوانان

فرمانده پولیس کابل:
گراف جرایم در کابل کاهش 

یافته است

رییس مجلس به حکومت:

تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کنید
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کنـد کـاری
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ایدیولوژی 
مدرنیسم

در برگ ها

بازسازی علم 
مدرن

 و
 بازخوانی 
علم دینی

دو دسته گی در صف طالبان 
پروسۀ صلح را پیچیده تر ساخت

صفحه 6

كسانی كه در صفحۀ شطرنج سياسی افغانستان بازی می كنند، بازیگران منافع 
كشورهای بيرونی هستند و منافع كشورهای بيرونی به شدت متناقض است و این 

كشورها، درگيری ها و منازعات سياسی، فرهنگی، اقتصادی و ایدیولوژیکی خود را در 
فضای جغرافيایی افغانستان تعقيب می كنند

فرمان های متضاد ارگ طی سه روز: 

فروزی آزاد شود و شهرک بسازد
فروزی در بند بماند و ملکیتش مسترد شود



ACKU حکومت سو،  بدین  پیش  روز  چند  از 
وحدت ملی با طرح آزادی فراقانونِی یکی از 
محکومان درجه یِک پروندۀ کابل بانک، خود 
را به شدت در معرض نقد رسانه ها و مردم 
زیر  فراقانونی  این حرکت  است.  داده  قرار 
عنوان مساعی خلیل فروزی برای راه اندازی 
با  می شد.  توجیه  هوشمند  نخستین شهرک 
و  انتقادات  گرفتِن  شدت  با  اما  این  وجود 
اعجاب انگیز،  تصمیم  این  به  اعتراضات 
حاال رییس جمهور غنی پا پس کشیده و بر 
زده  بطالن  ُمهر  حقوقی اش  مشاور  سخنان 
جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالمیۀ  در  است. 
حکم  مندرجات  »تمامی  که  شده  تصریح 
محکمه مبنی بر محکومیت خلیل اهلل فروزی 
تمامی  بازپرداخت  بر  مبنی  مکلفیتش  و 
قرضه ها، غیر قابل تغییر بوده و مرعی االجرا 
قوه  از  به جز  دیگری  نهاد  هیچ  باشد.  می 
نافذۀ  قانون  روشنایی  در  کشور  قضاییۀ 
افغانستان، صالحیت تعدیل حکم محکمه را 
ندارد.« در این اعالمیه همچنان تذکر رفته که 
چنین تفاهم نامه یی پیش از این در  تاریخ ۱۳ 
عقرب سال جاری، میان وزارت شهرسازی 
و شرکت نبی زاده وردک و خلیل اهلل فروزی 
به امضا رسیده است؛ هرچند این تفاهم نامه 
اکنون و به سبب این اعالمیه ملغا اعالن شده 

است. 
لغو این تفاهم نامه هرچند اتفاق مبارکی در 
راستای حمایت از تطبیق قانون و احترام به 
آن چه  اما  می آید،  شمار  به  قوا  تفکیک  امر 
چنین  امضای  نفس  است،  تأسف  مایۀ 
که  است  حکومتی  سوی  از  تفاهم نامه یی 
قانون  حامی  بزرگ ترین  را  خود  آن  سراِن 
غنی  رییس جمهور  قصار  می دانند. جمالت 
و  قضاییه  قوۀ  عمِل  آزادی  با  رابطه  در 
محاکم کشور تا هنوز هر از چندگاهی شنیده 
می شود. رییس جمهور غنی بارها تأکید کرده 
بود که »روزی که دادگاه عالی افغانستان بر 
اساس قانون یکی از تصامیم او را رد کند، او 
جشن خواهد گرفت«! حاال اما با وجود چنین 
به  دادگاه عالی لب  تنها  نه  نقض صریحی، 

سخن نگشود، بلکه بدون دادخواهی وسیع 
رسانه ها و جامعۀ مدنی، گمان نمی رفت که 
آن  لغو  برای  قاطعی  تصمیم  رییس جمهور 
از سوی  تفاهم نامه یی  چنین  امضای  بگیرد. 
وزارت شهرسازی، بدون شک بدون نظارت 
و هدایت مستقیم رییس جمهور غنی، امری 
بعید به نظر می رسد. به ویژه آن که در محفل 
مشاور  شخص  تفاهم نامه،  این  رونمایی 
حقوقی جناب رییس جمهور به صراحت از 
این  امضای  پذیرش  سبب  به  فروزی  آقای 
تفاهم نامه سپاس گزاری کرد و در تعریف و 
اطرافیان خود  از  او گوی سبقت را  تمجید 
چهره های  همچنان  محفل  این  در  ربود. 
داشتند  هم حضور  حکومتی  دیگِر  بلندپایۀ 
دالّی  هیچ گونه  نمی توان  ترتیب  این  به  که 
مبنی بر بی خبری رییس جمهور غنی از این 

روند سراغ گرفت. 
در  غنی  رییس جمهور  عقب نشینی  این 
به دست خود  آن  ابتکار عمل  پروژه یی که 
او بوده، از جهات دیگری هم حایز اهمیت 
مسووالن  جمله  از  فروزی  خلیل اهلل  است. 
متهمان  از جمله  و  پیشین  کابل بانک  اصلی 
مالی  فساد  بزرگ ترین  در  نخست  رده 
فرمان  از  پس  که  می رفت  شمار  به  کشور 
رییس جمهور غنی به منظور رسیده گی به این 
پروندۀ  این  بررسی  افتاد.  زندان  به  پرونده، 
وحدت  حکومت  اقدامات  اولین  از  قطور، 
زمان مند  فرمان های  اولین  جمله  از  و  ملی 
رییس جمهور غنی بود که به زعم بسیاری ها، 
و  گرفت  قرار  رسیده گی  مورد  موقع  به  نه 
نه به نتایج قناعت بخشی انجامید. بسیاری ها 
سیاسی  را  پرونده  این  کردن  باز  انگیزۀ 
ارزیابی می کردند و نتایج به دست آمده از 
دل آن هم، جز به محبس راندِن تعدادی از 
افراد غیرسیاسی ذیدخل و وعدۀ جمع آوری 
بخشی از پول های به یغما برده، راه به جایی 
نبرد. با وصف این اما حاال دیده می شود که 
حکومت وحدت ملی، پس از سروصداها و 
به  رسیده گی  بر سر  بسیار  فخرفروشی های 
با گذشت چند ماه  پروندۀ کابل بانک، حاال 

از زندانی شدن افرادی چون خلیل فروزی، 
در پی رهایی آن معدود محکومان به زندان 
که  تفاهم نامه یی  به چنین  دادن  تن  رفته اند. 
به گونۀ صریح ناقض قانون اساسی و سایر 
حکومت  برای  است،  کشور  نافذۀ  قوانین 
و  داشته  تنها جنبۀ حقوقی  نه  ملی  وحدت 
فروزی  خلیل  که  جهت  آن  از  بلکه  دارد، 
توسط خود این حکومت به پشت میله های 
زندان فرستاده شده، جنبۀ حیثیتی هم دارد. 
لغو این تفاهم نامه هرچند تالشی برای اعادۀ 
اما  بوده،  ملی  وحدت  حکومت  از  حیثیت 
متأسفانه آب رفته را به جوی باز نمی آورد. 
عقب نشینی  این  از  که  دیگری  واقعیت 
مدیریتی  اسف بار  وضع  می شود،  استنباط 
دیدن  با  که  است  ملی  وحدت  حکومت 
نمونه های این چنینی بیش از هر زماِن دیگری 
می توان به بی برنامه گی و استیصال در تدبیر 
که  تصامیمی  چنین  بُرد.  پی  حکومت  این 
تردید  مورد  دوباره  کوتاه  مقاطعی  از  پس 
نمایانگر  به خوبی  می گیرد،  قرار  بازبینی  و 
را  قافیه  موجود،  حکومت  که  است  این 
باخته و با درمانده گی تن به چنین اقدامات 
سراِن  که  حکومتی  می دهد.  برگشت پذیر 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دورۀ  در  آن 
کوچکی،  مشکل  هر  برای  و  حوزه  هر  در 
داشتند، حاال  بی چون وچرا  پاسخی  و  طرح 
نیازهای  به  گفتن  پاسخ  در  که  در شرایطی 
روزمرۀ جامعه دچار استیصال و درمانده گی 
شده اند، به دنبال طرح هایی آرمانی و پر از 
هوشمند  شهرک  ساخت  هستند.  اگر  و  اما 
برانگیز  تحسین  و  ایده آل  طرحی  هرچند 
کشور  پایتخت  که  شرایطی  در  اما  است، 
نیست  برخوردار  شهردار  موهبِت  از  هنوز 
و کوچه ها و سرک های آن را گند و تعفن 
خریدار  که  می رسد  نظر  به  است،  گرفته 
چندانی نخواهد داشت. در ضمن اگر قرار 
باشد چنین پروژه یی هم روی دست گرفته 
شود، مگر به غیر از خلیل فروزی، تاجر و 
سرمایه گذارِ دیگری برای لبیک گفتن به این 

طرح یافت نمی شود؟  
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علی پارسا

چـرا عاقـل کنـد کـاری
 که باز آرد پشیمانی؟!

 

با اعالن موجودیِت شاخۀ مخالِف مال منصور در سطح 
رهبری طالبان و گماشتِن مال محمدرسول به حیث رهبر 
کاماًل  صلح،  ناشدۀ  آغاز  قصۀ  گروه،  این  دیگِر   شاخۀ 
مفت شده و هر نوع تالش از جانِب هر کشور در این 

زمینه با بن بست مواجه می شود. 
این انشعاب درست در حالی صورت می گیرد که گفته 
می شود کشور چین تالش هایی را به هدف از سر گرفتِن 
دست  روی  صلح  گفت وگوهای  برای  فرصت سازی 
گرفته است. اما حاال معلوم نیست که طرف تعیین کنندۀ 
زمانی  اگرچه  می باشد.  جناح  کدام  گفت وگوهای صلح 
هیچ وقت  بودند،  هم  متحد  مالعمر  نامِ  زیر  طالبان  که 
گفت وگوهای صلح با آن گروه آغاز نشد و آن گروه از 
این حرکت و عنوان استقبال نکرد و شرایط سخت گیرانه 
گذاشت.  طرح  این  روی  پیش  کوه پله ها  عنوان  به  را 
از ماهیت طالبان وجود  به شناختی که  با توجه  بنابرین 
دارد، صلح با این گروه در هیچ حالتی آغازشدنی نیست 

و آنان در هر حالت صالحیت تصمیم گیری ندارند. 
و  رقابت ها  تشدید  به  می تواند  انشعاب  این  هرچند 
یک  اما  بینجامد،  افغانستان  در  استخباراتی  جنگ های 
ُحسن هم دارد که فرصتی را برای دولت مساعد می کند 
به  را  شده  جدا  طالباِن  حالتی،  چنین  از  استفاده  با  که 
مغز  در  خردی  چنین  این که  اما  سازد.  نزدیک  دولت 
و  ندارد  وجود  ما  دولت مداراِن  و  سیاست مداران  دِل  و 
نیز طالبان با صدها گروه انشعابی شان بازهم بی صاحب 
نیستند و پاکستان در هر حالتش به آنان دسترسی کامل 
دارد، فرصت های استفاده کردِن دولت و نهادهای امنیتی 

افغانستان از این انشعاب را می ستاند. 
افغانستان از سر مورد  برنامۀ صلح  باید  با این وصف،   
مطالعه قرار گیرد و در کنار این، اول باید اراده یی برای 
به وجود آوردن صلح به میان بیاید. باید روی این که صلح 
را از کدام مسیر جست و جو کرد، غور و بررسی صورت 
گیرد. اگر طالبان به عنوان ابزار بازِی استخباراِت کشور 
بحث  این صورت،  در  می شوند،  پنداشته  کشورهایی  و 
صلح افغانستان نیز به شکل اتوماتیک از این وضع متأثر 
است. چنین واقعیتی، جنگ وصلِح کشور را به بن بست و 
بحران های تازه می کشاند. اما در صورتی که اراده یی در 
دولِت ما برای دست یافتن به صلح وجود داشته باشد، 
می شود راهکارهای موثری را برای آن وضع کرد. ولی در 
صورتی که وجود نداشته باشد، نمی توان برای آن راهکار 
برای  اراده  وجود  فرض  به  بازهم  حال،  این  با  تراشید. 
به وجود آوردن صلح در کشور در ساختار دولت وحدت 
ملی به خصوص ریاست جمهوری، باید پاکستان به جای 
طالبان طرف گفت وگوهای صلح قرار گیرد و اگر دولت 
قرار  پاکستان  سیاست های  برابر  در  به راستی  افغانستان 
دارد، باید از این کشور در سطح منطقه و جهان، شکایت 

و طرف اصلِی جنگ و صلِح افغانستان معرفی کند.
 چنان که می بینیم، پاکستان این توانایی را دارد که میان هر 
دو گروه طالبان صلح  و سلم برقرار کند و مشکل رهبرِی 
این گروه را حل سازد و در عین حال، بن بست دیگری 
بر سِر راه صلح افغانستان به وجود آورد. و در عین حال، 
می تواند با انشعاب های این چنینی، منطق جدیِد خود در 
تازه ترین  در  سازد.  محکم  را  افغانستان  در  صلح  مورد 
مورد، مشاور روابط خارجی نخست وزیر پاکستان گفته 
اجازه  پاکستان  به  افغانستان  کنونِی  شرایط  که  است 
کاری  کشور  این  در  تأمین صلح  مورد  در  که  نمی دهد 
کند. ایراد این سخنان بعد از انتقادهای تندی که از دولت 
گروه  آن،  با  همپا  و  شده  وارد  پاکستان  بر  افغانستان 
جدید طالباِن معترِض مال منصور ابراز وجود کرده، خود 
حکایت از تالِش پاکستان برای به بن بست مواجه کردِن 

حتا فکر صلح در افغانستان دارد! 

صلح بدون اراده
 و آدرس ممـکن نیست
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بنیاد علمی- فرهنگی حامد کرزی روز گذشته 
رییس  حضورداشت  با  مراسمی  طی  رسمًا 
جمهور و مقام های پیشین کشور در شهر کابل 

گشایش یافت.

در  کشور  پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
مراسم افتتاح این بنیاد، هدف از بنیانگذاری آن 
کشور  جوانان  توانمندی  و  ظرفیت  ارتقای  را 

خواند.
آقای کرزی گفت: » این بنیاد دو هدف اساسی 
را دنبال می کند: اول فراهم آوری زمینۀ تعلیم و 
به ویژه قشر بی بضاعت  برای جوانان  تحصیل 
و دوم شناسایی چهره های سرشناس علمی و 

فرهنگی«.
رییس جمهور پیشین کشور تاکید نمود که این 
بنیاد یک مرکز کامال غیرسیاسی بوده و تمرکز 
می  کشور  در  انسانی  ظرفیت های  ارتقای  آن 

باشد.
عقب  اساسی  دالیل  از  یکی  وی،  گفتۀ  به 
مانده گی افغانستان و وابستگی آن به کشورهای 
در  ظرفیت  کمبود  و  علمی  ضعف  خارجی، 

کشور بوده است.
بنیاد  این  که  ساخت  خاطرنشان  کرزی  آقای 
برای تمویل خود از نهادها و تاجران ملی و بین 

المللی کمک خواهد خواست.
که  می شود  مطرح  حالی  در  ها  گفته  این 
تخصص  گرایی،  عدم  دلیل  به  قبلی  حکومت 
بر  کلیدی  پست های  دیگر  و  کابینه  گزینش 
و  ادارات  در  گسترده  فساد  مصلحت،  اساس 
حاکم بودن روابط بر ضوابط که زمینه ساز فرار 
هزاران جوان تحصیل کرده افغان از کشور شده، 

بارها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
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مهاجرت کتله یی جوانان افغانستان

یک  ناموس  به  کندز  در  طالبان  زمانی که 
پولیس تجاوز می کنند و در مکان دیگری، 
می کنند،  سنگسار  زنا  جرم  به  را  دختری 
جوانان به جزو فرار چه راهی را می توانند 

برگزینند.
تأکید  ضمن  دانشگاه  استادان  از  شماری 
محدویت های  د:  می گوین  مطلب  این  بر 
برای  ما حاکم است،  مدنی که در جامعه 
جوانان تحصیل کرده قابل قبول نیست و 
تا  به خود سبب می شود  مساله خود  این 
جوانان خود را به جاهای برسانند که این 

محدویت ها وجود نداشته باشد.
اما شماری از آگاهان دینی با رد این گفته 
گذشته  سال   ۱4 در  خارجی ها  می گویند: 
افغانستان را نسبت به خود، خدا و  مردم 
و سرزمین های  ساختند  بی باور  شان  دین 
فراوان  رزق  و  امن  سرزمین های  را  اروپا 

معرفی کردند.
این واکنش ها در پی افزایش مهاجرت های 
اخیر بیان می شود که در چند ماه گذشته به 

شدت افزایش یافته است.
کابل  دانشگاه  استاد  رواش  داوود  محمد 
افزایش  عوامل  از  یکی  شناس  جامعه  و 
می داند  مدنی  آزادی های  را  مهاجرت ها 
اروپا  مرز  تا  آن  کسب  برای  جوانان  که 

سرگردان اند.
او گفت: به اضافه عواملی چون بیکاری و 
ناامنی، یکی از عوامل دیگری که جوانان 
برسانند،  اروپا  به  را  خود  می خواهند 

آزادی های مدنی است.
وی تاکید کرد: محدویت های مدنی که در 
جامعه ما حاکم است، برای جوانان تحصیل 
کرده قابل قبول نیست و این مسأله خود 
به خود سبب می شود تا جوانان خود را به 
جاهایی برسانند که این محدویت ها وجود 

نداشته باشد.
به گفته این جامعه شناس، زمانی که جوانان 
مقایسه می کنند محدویت های افغانستان و 
وجود  کشورها  سایر  در  که  آزادی هایی 
که  می شود  مطرح  سوال  نزدشان  و  دارد 

چرا ما چنین آزادی ها را نداریم.

و  امکانات  هم  سویی  از  افزود:  وی 
رفاهی که جوانان سایر کشورها در اختیار 
آن  از  را  خود  افغانستان  جوانان  و  دارند 
خود  به  خود  می بینند،  محروم  امکانات 
به فکر مهاجرت برای کسب زندگی بهتر 

می افتدند.
از  یکی  حسام  حبیب اهلل  مولوی  ولی 
در۱4  خارجی ها  می گوید:  دینی  آگاهان 
به  نسبت  را  افغانستان  مردم  گذشته  سال 
خود؛ خدا و دین شان بی باور ساختند و 
امن و  را سرزمین های  اروپا  سرزمین های 

رزق فراوان معرفی کردند.
او افزود: غربی ها در ۱4 سال گذشته مردم 
نسل  و  ساختند  حریص تر  را  افغانستان 
در  حالیکه  در  ساختند  بی باور  را  امروز 

گذشته مردم به آنچه داشتند قانع بودند.
پول های  از  کرد:  تاکید  حسام  مولوی 
گزافی  معاش های  جوانان  برای  بادآورده 
سطح  معاشات  این  که  کردند  تعیین 
از  اما پس  و  برد  باال  را  مردم  خواهشات 

20۱4 این معاشات کاهش یافت.
وی گفت: زمینه های کار پس از 20۱4 را  
خشکانیدند  خاص  پول شویی  سیاست  با 
که  کردند  وانمود  طوری  هم  سویی  از  و 
اروپا امن و امان است و زمینه را برای فرار 

جوانان مساعد کردند. 
به گفته او: به یک عده کسانیکه در دفاتر 
خارجی و ایساف کار می کردند پناهندگی 
رسیدند،  اروپا  به  آنان  زمانیکه  و  دادند 
اروپا بهشت  دیگران را تشویق کردند که 

است.
مولوی حسام همچنان افزود: مساله دیگر 
حکومت ناکارا که مشروعیت ندارد و توان 
مدیریت بحران نیز ندارد، تمام این مسایل 
سبب بی اعتماد میان مردم و حکومت شده 
مهاجرت  به  مجبور  مردم  نهایت  در  و 

شدند.
اما شهال فرید استاد دانشگاه کابل می گوید: 
و  بیگانه گان  دوش  به  را  مالمتی  نباید 
جوانان انداخت، زیرا زماینکه طالبان یک 
تحصیل  خاطر  به  را  کرده  تحصیل  جوان 

سر می برد، سایر جوانان خود به خود برای 
رفتن تشویق می شوند.

مهاجرت های  ازعوامل  یکی  شهال  استاد 
اخیر را ناامن شدن بسیار مناطق افغانستان 
عنوان کرده گفت: زمانیکه طالبان در کندز 
و  می کنند  تجاوز  پولیس  یک  ناموس  به 
این مساله مخفی باقی میماند، اما درمکان 
سنگسار  زنا  جرم  به  را  دختری  دیگری 
می کنند، جوانان به جزو فرار راه چاره یی 

ندارند.
وی تاکید کرد: زمانیکه طالبان ده ها جوان 
سربریدند؛  درکندز  تحصیل  جرم  به  را 
را  مهاجرت  خود  به  خود  دیگر  جوانان 

ترجیح دادند.
یک  این  دانشگاه:  استاد  این  گفته  به 
حقیقت است که یک عده به خاطر بیکاری 
آزادی های  برای  ناامنی و یک عده هم  و 
مدنی می خواهند خود را به اروپا برسانند.

گذشته  سال   ۱4 در  گفت:  شهال  استاد 
دانشگاه های خصوصی  و  مکاتب  تاسیس 
اما  امیدوار ساخت،  را  آموزش جوانان  و 
ناامنی  افزایش  و  طالبان  گرفتن  قدرت 
سبب شد تا مردم دوباره به مهاجرت روی 

بیاورند.
بیرونی  سفرهای  امروز  جوانان  افزود:  او 
آنان در خارج تحصیل  داشتند و شماری 
را  مدنی  زندگی  و  باز  جوامع  و  کردند 
با  درافغانستان  زمانیکه  اما  کردند،  تجربه 
رو  به  رو  تروریستی  گروه های  و  طالبان 
می شوند  و حکومت هم نمی تواند امنیت 
آنان را تامین کند، بدون شک می خواهند 

مهاجرت کنند.  
ناامنی ها  افزایش   و  جاری  سال  آغاز  از 
افزایش  شدت  به  کشور  از  مهاجرت ها 
از  بیش  روزانه  میانگانی  طور  به  و  یافته 

صدها نفر افغانستان را ترک می کنند.
یک  در  آلمان  دولت  که  درحالیست  این 
کرده،  ارایه  قبل  روز  دو  که  تازه  گزارش 
سوریه  از  پس  افغانستان  که  است  گفته 
بیشترین پناهجو را به این کشور داشته و 

این رقم همچنان در حال افزایش است.

شناسایی  عدم  از  مجلس  گان  نماینده 
توسط  بغالن   ۱۳۸۶ سال  حادثه  عامالن 
دولت انتقاد کرده و می گویند که دولت 
در این خصوص کاری انجام نداده است.

نماینده گان مجلس می گویند که شهدای 
اعمال  از  نظارت  راه  در  ملی  شورای 
دارد  احتمال  و  شده  شهید  حکومت 
کسانی از درون حکومت چنین قتل های 

زنجیره ای را راه اندازی کرده باشند.
گفت:  مجلس  عضو  سلیم  راحله  قاضی 
فرهنگ نظارت در کشور پذیرفتنی نیست 
و چند سال دیگر نیز طول خواهد کشید 

تا این فرهنگ نهادینه شود.
پرونده  حکومت   « افزود:  سلیم  خانم 
های مجرمان ۱۵ عقرب را بررسی نکرده 
است؛ قتل های زنجیره ای از درون خود 
زیرا  است؛  شده  سازماندهی  حکومت 
دولت هیچ گاهی عامالن چنین قضایا را 
افشا نکرده و مردم را در یک سردرگمی 

قرار داده است«.
کاظمی  سیدمصطفی  بغالن،  حادثه  در 
عضو   ۵ با  ملی  اقتصاد  کمیسیون  رییس 

دیگر مجلس کشته شدند.
رییس کمیسیون اقتصاد ملی در راس یک 
هیات مجلس برای نظارت از کارخانه قند 
قرار  حمله  هدف  که  بود  رفته  بغالن  به 

گرفت.
دولتی  بلندپایه  مقام های  های  خانواده 
کرده  انتقاد  رویدادها  بررسی  عدم  از 
تا  گذشته  سال   ۱۵ از  حکومت  اما  اند؛ 
های  قتل  رویداد  یک  حتا  عامالن  هنوز 

زنجیره یی را نیز افشا نکرده است.
عضو  دیگر  اکبری  محمد  هم،  سویی  از 
برابر  در  حکومت  که  می گوید  مجلس 
قاطع  برخورد  افغانستان  مردم  دشمنان 
مردم  امیدواری  باعث  که  است  نداشته 

شده باشد.
آقای اکبری افزود: افراطیت چپ و راست، 
۳۶ سال است که از مردم افغانستان قربانی 
از  کمتر  لیبرالیسم غرب  می گیرد و خطر 

خطر کمونیزم شرق نیست.
افغانستان  مردم  وحدت  بر  تاکید  با  او 
خاطر نشان ساخت که بدون وحدت هیچ 

گزینه یی وجود ندارد.

فعاالن مدنی غزنی حکومت را متهم به بی توجهی 
در قبال تأمین امنیت این والیت کردند

اعضای مجلس از بی پروایی

 در شناسایی عامالن حادثۀ بغالن انتقاد کردند

به  متهم  را  حکومت  غزنی  مدنی  فعاالن 
و  غزنی  امنیت  تأمین  قبال  در  بی پروایی 
زابل کرده و خواستار راه اندازی عملیات و 
نابودی النه های گروه داعش و طالبان در 

ولسوالی خاک  افغان زابل شدند.
نشستی  در  شنبه  روز  مدنی  فعاالن  این 
پیش  چندی  که  گفتند  کابل  در  خبری 
هیأتی از سوی حکومت مرکزی به این دو 
کرده  آن جا وعده  مردم  به  و  رفته  والیت 
بود که عملیاتی در ولسوالی خاک  افغان به 
راه اندازی می شود؛ اما تاکنون این عملیات 

آغاز نشده است.
امنیت  به  اگر  که  می دهند  هشدار  آن ها 
و  نشود  توجه  کندهار  ـ  غزنی  شاهراه 
زابل  افغان  خاک  در  پاک سازی  عملیات 
آینده  در  داعش  گروه  نگردد،  راه اندازی 

فاجعۀ بزرگی به بار خواهد آورد.
مدنی  فعاالن  از  یکی  خالد،  غالم سخی 
دولت  گروه  نفوذ  که  می گوید  غزنی 
اسالمی )داعش( در ولسوالی خاک  افغان 

زابل روزبه روز در حال افزایش است.

هیأت اعزامی حکومت به والیت های زابل 
و غزنی

اکبری، رییس شورای والیتی  اما خالقداد 
غزنی و عضو هیأتی که از سوی حکومت 
به والیت های غزنی و زابل رفته بود، در 
می گوید  سالم وطندار  به  تیلفونی  تماسی 
عملیات  هیأت،  این  فیصلۀ  بنیاد  بر  که 
پاک سازی در خاک افغان زابل آغاز شده 

است.
پاک سازی  با  که  می گوید  اکبری  آقای 
خاک افغان، تهدیدهایی که متوجه والیت 
غزنی اند، از میان رفته و ربوده شده گان نیز 

از این ولسوالی آزاد خواهند شد.
افغان  خاک  ولسوالی های  می شود  گفته 
زابل و ناوۀ غزنی از هشت سال بدین سو 
گروه های  دیگر  و  طالبان  ادارۀ  زیر 

تروریستی قرار دارند.
بر بنیاد گزارش ها، تمامی مسافرانی که از 
سوی طالبان و داعش در مسیر جاده های 
منتهی به غزنی ربوده شده اند، در ولسوالی 

خاک افغان زابل نگهداری می شوند.

ناجيه نوری 

بنیاد کرزی گشایش یافت
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بخش چهــارم

 

ابطال پذیری و تأییدپذیری 
پوزتیویست های قرن نوزدهم و پوزتیویست های 
حلقۀ وین، به این مقدار از فعالیت ذهن واقف 
بودند. بعد از آن در نقادی هایی که کارل پوپر 
نسبت به پوزتیویست های منطقی انجام داد، این 
نکته را روشن ساخت که آزمون حسی هرگز 
به اثبات یک فرضیۀ علمی نمی پردازد، بنابراین 
علم با هیچ آزمونی معرفت و شناخت یقینی به 

ما نمی دهد. 
نهایتًا  علمی  روش  که  بود  گمان  این  بر  پوپر 
صورت  در  را  علمی  فرضیه های  می تواند 
طریق  این  از  او  کند.  ابطال  بودن،  ناصواب 
کوشش می کرد تا استقالل معرفت علمی را از 

دیگر حوزه های معرفتی حفظ نماید. 
این  علم،  فیلسوفان  معرفت  شناختی  دقت های 
مشاهدۀ  و  حس  که  کرد  روشن  نیز  را  نکته 

توان  ذهن،  فعالیت  از  صرف نظر  با  که  نابی 
وجود  نیز  باشد  داشته  را  فرضیه  یک  ابطال 
به  علمی  فرضیه های  آزمون  بنابراین،  ندارد. 
نمی شود،  منجر  آن ها حقیقتًا  ابطال  یا  و  اثبات 
بلکه نهایت اثر آزمون، تأیید یک فرضیه است. 
از جهان خارج  از آن که حاکی  بیش  نیز  تأیید 
باشد، امری روان شناختی است و اینک با تبیین 
با  علمی  معرفت  محتوایی  و  ارتباط ساختاری 
دیگر حلقه های معرفتی که بیش از آن غیرعلمی 
ارزش  بود،  پذیرفته شده  و  مفروض  آن  بودِن 
طور  به  علمی  دانش  جهان شناختی  و  معرفتی 
و  غالب  آن  ابزاری  نقش  و  ریخت  فرو  کامل 

فراگیر شد. 

تأمالت فلسفی دربارۀ علم حسی 
حسی  علم  روشن گرانۀ  خصلت  در  تردید 
جهان شناختی  ارزش  و  کاشفیت  انکار  و 
نیز  نوزدهم  و  هجدهم  سده های  در  آن 
بیشتری  فلسفی  دقت  از  که  متفکرانی  توسط 
بود.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بودند،  برخوردار 
توجه  با  بود،  حس گرایی  فیلسوف  که  هیوم 
تنها  نه  حسی  شناخت  محدودیت های  به 
با  بلکه  کرد،  حکم  ارزش  و  علم  جدایی  به 
به  علمی  معرفت  جهان شناختی  ارزش  انکار 
متأمل  فیلسوف  نیچه  وادی شکاکیت درغلتید. 
دیگری بود که با نظر به محدودیت های معرفت 
علمی بر تقدم عزم، اراده و گزینش انسانی در 
مختلف  نظام های  و  ساختارها  شکل گیری 
از  نیز  مسلمان  فیلسوفان  کرد.  تأکید  معرفتی 
توجه  حسی  دانش  محدودیت های  به  دیرباز 
داشتند. بوعلی، نیاز معرفت حسی را به دانش 
عقلی در الهیات شفا به صراحت بیان کرده بود. 
)ابن سینا، بی تا:۳۱0( او در کتاب مباحثات و 
با صرف نظر  در منطق شفا، معرفت حسی را 
از معرفت عقلی علم نمی دانست و علم را اوالً 
بالذات معرفتی عقلی می دانست. )ابن سینا،  و 
۱۹۵۶: ۵۸ و۶۹ و ابن سینا،۱404 ق : ۱4۸( از 
نظر او، معرفت حسی در پوشش دانش عقلی 

می توانست دانش علمی را پدید آورد. 
فرهنگ  سطح  در  پیشین  فلسفی  دقت های 
دانشمندان  توجه  مورد  نوزدهم  قرن  علمی 
علوم تجربی و کاربران این علوم در رشته های 
از  مسأله  این  نبود.  انسانی  و  طبیعی  مختلف 
گذشت،  که  شرحی  به  بیستم  قرن  دوم  نیمۀ 
مورد توجه قرار گرفت و مشکل دنیای مدرن 
آن، هویت  از  پیش  بود که  این  این هنگام  در 
و مرجعیت علمی دیگر سطوح معرفتی را نیز 
آشکار  با  دلیل  همین  به  و  بود  کرده  تخریب 
شدن وابسته گی دانش حسی و تجربی به دیگر 
حوزه های معرفتی نه تنها ارزش جهان شناختی 
بلکه  شد،  انکار  تجربی  دانش های  و  علم 
دسترسی بشر به دانش علمی مورد تردید واقع 
شد و به دنبال آن، داعیه های روشن گرانۀ دنیای 

مدرن در معرض تزلزل و زوال قرار گرفت. 

 فلسفه های پست مدرن 
مرهون  پست مدرن،  فلسفه های  پیدایش 
فیلسوفان  است.  فوق  معرفتی  زمینه های 
پست مدرن در انکار ارزش معرفتی علم مدرن 
اصلی  خصیصۀ  که  روشن گری  افول  در  و 
مدعی  مدرنیته،  اند.  هم داستان  بوده،  مدرنیته 
این بود که در دنیای پیشین با مرجعیت سنت، 
جهان  حقیقی  برشناخت  راه  وحی،  و  شهود 
به  آن که  از  پس  روشن گری  و  است  فروبسته 
عقالنیت تجربی و ابزاری افول کرد، اینک خود 
را محدود به اصول و بنیان هایی می بیند که در 

حوزه های معرفتی رقیب آن رقم می خورد. 
تأثیرپذیری  چه گونه گی  در  پست مدرن ها 
تبیین  در  و  حوزه ها  دیگر  از  علمی  معرفت 
حوزه های تأثیرگذار با یک دیگر اختالف دارند. 
و  متافیزیک  دریدا،  و  اساطیر  لیوتار)۱۳۸0(، 
نیچه،  از  تأثیرپذیری  با  فوکو)۱۳۷۸(  میشل 
اقتدار اجتماعی و گادامر)۱۹۷۵( با تأثیرپذیری 
از هایدگر، سنت را عامل تعیین کننده و اصلی 

در شکل گیری معرفت علمی می دانند. 
هویتی  پست مدرن،  اندیشه های  مبنای  بر  علم 
نمی تواند  خود  فرهنگ  و  تاریخ  از  مستقل 
تأثیر فرهنگ و معرفت هایی که  باشد و  داشته 
در فرهنگ حضور دارند، در نحوۀ به کارگیری 
خالصه  علمی  معرفت  و  دانش  از  استفاده  و 

نمی شود. 
تکثرگرایی  نوعی  به  پست مدرن  دیدگاه های 
شده  منجر  علمی  معرفت  در  پلورالیسم  و 
نسبیت  حتا  و  فهم  نسبیت  و  شکاکیت  از  و 
نتیجه  دیدگاه ها  این  آورد.  در  سر  حقیقت 
بلکه  نیستند،  آدم  و  عالم  به  جدیدی  رویکرد 
تعریفی که  با  اند.  فرایند مدرنیته  الزمۀ منطقی 
مدرنیته از روشن گری دارد و راهی که از طریق 
حس گرایی و پوزیتویسم طی می کند، چاره یی 
داشته  نمی تواند  است،  آن چه حاصل شده  جز 

باشد. 

هویت فرهنگی علم مدرن 
برخالف  می شود،  دانسته  شد  بیان  آن چه  از 
ارایه  خود  از  مدرن  علم  که  تبیینی  و  تفسیر 
صرفًا  معرفتی  صورت  به  علم  این  می دهد، 
تجربی و حسی نیست که مستقل از زمینه های 
انتقال  دلیل  همین  به  باشد،  عالمان  فرهنگی 
نظریات این علم از بستر فرهنگی آن به سوی 
انتقال فرهنگ همراه است و  با  دیگر کشورها 
اجتماعی  پیامدهای  و  لوازم  فرهنگی،  انتقاالت 

و تمدنِی خود را دارد. 
علم مدرن از آغاز با لوازم فرهنگی خود همراه 
بود، ولی تا زمانی که نگرش پوزتیویستی بر آن 
حاکم بود، این علم خود را مستقل از فرهنگ و 
ایدیولوژی و به عنوان معرفتی حقیقی و بی بدیل 
معرفی می کرد و از همین طریق زمینه های بسط 

و گسترش خود را فراهم می آورد. 

بازسازی 
 وعلم مدرن

بازخوانی   
علم دینی

سنگسار در کجای 
اسالم موقعیت دارد؟

نویسنده: پارسانيا

فهيم فرواک
پس از نشر خبر سنگسار رخشانه، دختری نوزده ساله که از طرف طالبان در غزنی 
سنگسار شد، موجی گستردۀ اعتراض در برابر این اقدام خودسرانه ایجاد شد و 
عده یی از معترضان از این فرصت استفاده کرده، سنگ به دست گرفتند و خواستند 
دین را سنگسار کنند. آن ها احکام دینی را بدوی و غیر انسانی خواندند و از هیچ 

دشنامی در برابر احکام اسالمی دریغ نکردند. 
سنگسار در قانون جزایی کیفری افغانستان بر اساس ماده های ۳۱ و ۳2 گنجانده شده 
است؛ بنا بر گفته های برخی از معترضان در این مورد تنهاترین فرق بین حکومت 
اما  طالبان و حکومت وحدت ملی این است که طالبان قانون را اجرا می کردند، 
حکومت وحدت ملی قانون را اجرا نمی کند. اکنون پرسش اساسی این  است که 
حکم سنگسار در کجای دین قرار دارد و علمای دینی در این مورد چه می گویند؟

کیفر سنگسار از چالش هاي بزرگ فقهي در تاریخ اسالم به شمار می رود و عده یی 
از آگاهان دینی معتقدند که: کیفري به نام سنگسار در اسالم وجود ندارد!

کیفر جرم زنا در آیات قرآن به این دسته ها بیان شده است:
۱. »جلد« دره زدن زناکاران: »فاجلدوا کل واحدمنهما« ترجمه: و هریک زناکاران 

را دره زنید. 
2.  خانه نشین ساختن زن های زناکار به هدف مجازات: »فأمسکوا هن في بیوتهم« 

ترجمه: و خانم هاي زناکار را خانه نشین سازید.
۳.  زجر دادن مردان زناکار: »فاذواهما« ترجمه: و مردان زناکار را زجر دهید.

فقها دو آیت بعدي که در آن دو نوع کیفر - یعني خانه نشین ساختن زنان زناکار 
و زجردادن مردان زناکار وارد شده است - را منسوخ پنداشته اند و به نوع دیگر 
از جزا - که همانا رجم یعني سنگسار مي باشد - توافق کردند و این نوع کیفر 
بنا بر نوشته یی  را مخصوص محصن و محصنه یعني زناکاران متأهل، دانسته اند. 
از محمد بن المختار الشنقیطي به نام »عقوبۀ الرجم، عشرون مالحظۀ«: فقهایی که 
معتقد به کیفر سنگسار محصنات اند، به این باورند که خداوند در قرآن کریم کیفر 
این جرم را عذاب نامیده چنین مي فرماید: »و یدرأ عنها العذاب« ترجمه: و از وي 
عذاب را دور مي کند. »وما علي المحصنات من غداب« ترجمه: »و بر محصنات 
و  تفسیر  مرگ  به  منجر  سنگسار  به  را  عذاب  اصلي  مفهموم  و  نیست«  عذابي 
تحلیل نموده اند. پس پرسش اساسي این جاست: کدام یک از این ها بهتر گفته اند؟ 
فقها،  الشنقیطي  می افزاید:  المختار  بن  فقهاي سنگساراندیش؟ محمد  یا  خداوند 
کیفر سنگسار را با استناد به احادیثي ثابت ساخته اند که بنیادشان شاریده است. 
هم از نظر متن و هم از نظر سند )از منظر درایت و روایت( به تعبیر علم حدیث، 

مریض و پرسش برانگیزند.
این نویسنده ادامه می دهد: احادیث رجم در مجموع محتِوي پلیدترین لکه براي 
قرآن کریم است. که حتا اگر هرکسي معتقد به اسالمي بودن سنگسار باشد، در 
حقیقت به نوعي معترف به تحریف قرآن نیز مي باشد. چون اکثر احادیث رجم به 

همین مفهوم است.
وقتي در مجموع به روایات نقل شده پیرامون حکم سنگسار نگاه کنیم، به خوبي 
در مي یابیم که اسناد همۀ این احادیث از نگاه روایت داراي مشکالت جدي علمي 
احادیث  این  متن  از همه چالش هاي موجود در  مي باشد؛ ولي مهم تر و جدي تر 
است که در مجموع با نصوص صریح قرآني در تضادند و از طرف دیگر، متضمن 

نوعی تحریف در قرآن کریم نیز مي باشند.
و این دانشمند دینی در پایان مقاله اش نتیجه می گیرد که: کیفري به نام سنگسار در 
اسالم وجود ندارد و جزاي جرم زنا همانا جلد یعني دره زدن، خانه نشین ساختن 
خانم و زجر نمودن مردان زنا کار مي باشد که در آیات قرآني صراحتًا بیان شده 

است.
بشیر احمد انصاری آگاه امور دینی می گوید: »در تاریخ یک هزار و چهارصد سالۀ 
اسالم که جغرافیاي گسترده یي از مراکش تا اندونیزیا و از قفقاز تا اروپاي شرقي و 
قلب افریقا را احتوا نموده و هزاران میلیون مسلمان در آن زیست نموده اند، چنین 
مقالۀشان  ادامۀ  در  انصاری  آقای  است.«  نکرده  حفظ  را  سنگسار  وقایع  تاریخي 
نوشته اند: »در عصر عباسي که همه امامان و تیوري پردازان بزرگ فقه در آن مي 
زیستند، چرا چنین امري ثبت نشده است. به عنوان نمونه یکي از فقهاي حنبلي 
بنام ابن الجوزي تاریخي دارد که تفاصیل قضایاي فقهي و زنده گي فقها را در ۱۸ 
جلد ثبت نموده ولي یک بار هم از اجراي این حد حرفي به زبان نیاورده است. اگر 

دوستاني ثبت این وقائع را در جایي خوانده باشند لطف نمایند.«
بر اساس آن چه گفته آمد، از نهادهای قانون گذار افغانستان می خواهیم بر مواد ۳۱ و 
۳2 قانون جزایی کشور بازبینی نموده، حکم سنگسار را از آن حذف کنند و دولت 

در برابر دادگاه های صحرایی عکس العمل جدی نشان دهد.
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ترجمه: مهدی امیرخانلو
بخش نخسـت

مقالۀ »ایدیولوژی مدرنیسم« »لوکاچ« نخستین بار در سال 
۱۹۵۸ منتشر شده است. 24 سال قبل از آن، لوکاچ در 
قالب مقاله یی، حمله یی بی رحمانه علیه اکسپرسیونیسم 
سر  بر  پیکاری  سرآغاز  همان  و  داد  ترتیب  آلمانی 
ریالیسم و مدرنیسم میان جمعی از متفکراِن آلمانی شد 
و نام های بزرگی چون بلوخ، برشت، بنیامین و آدورنو 
را به میدان کشاند. چنان که جیمسون )»زیبایی شناسی 
و سیاست«( خاطرنشان کرده، بخش اعظم جذابیِت این 
پیکار ناشی از پویش درونِی آن است که به سرعت از 
گسترۀ  در  و  رفت  فراتر  اکسپرسیونیسم  محلی  پدیدۀ 
خود مسایل مربوط به هنر مردمی، ناتورالیسم، ریالیسم 
سوسیالیستی، آوانگاردیسم و سرانجام مدرنیسم را گرد 

آورد.
در حقیقت تاریخ این پیکار، تاریخ حیات زندۀ نسلی 
است که مرزهای قلمرو زیباشناسی را با »یادآوری های 
بی طرفانه« و »خمیره یی از نمودهای محض« درنوردید 
و  شناخت  از  قلمروهایی  و  واقعیت  با خود  را  آن  و 
عمل پیوند زد. در این میان، لوکاچ از هر حمله نوی 
که به او شد، برای پرداختن آرای خود سود جست و 
بدین سان در تکاپو برای بسط ایده هایش دربارۀ نوشتار 
نکرد.  خالی  را  نبرد  میدان  هرگز  مطلوب  ریالیستی 

او  آخرین حملۀ  بلکه  و  آخرین  از  یکی  مقالۀ حاضر 
به اردوگاه مدرنیسم است که خالصه یی از آن ترجمه 

شده است.
***

معاصر  ادبی  مکتب  تأثیرگذارترین  که  ندارد  تعجبی 
باید هنوز به دگماهای ضدریالیسِم »مدرنیستی« متعهد 
باشد. اگر قرار است امکان های یک ریالیسم بورژوایی 
را بسنجیم، باید تحقیق خود را از همین جا آغاز کنیم. 
باید دو گرایش اصلی در ادبیات بورژوایی معاصر را 
مقایسه کنیم و به پاسخ هایی که این دو به پرسش های 
زیباشناختی و ایدیولوژیک زمانۀ ما داده اند، بنگریم.  

باید بر اساس ایدیولوژیکی که دو گرایش فوق بر آن 
استوارند، تمرکز کنیم و از رهیافتی که عموم منتقدان 
ورزیم:  اجتناب  اند،  بسته  کار  به  مدرنیست  بورژوا 
همان دغدغۀ افراطی معیارهای ُفرمی و مسایل سبکی 
و تکنیک های ادبی. چنین رهیافتی از قرار دادن مسایل 
فرمی تعیین کننده در جای درسِت خود عاجز است و 
چشم بر دیالکتیک ذاتی آن شیوه ها می بندد و آن چه به 
ما عرضه می کند، قطب بندی کاذبی است ]میان نوشتار 
»مدرن« و »سنتی«[ که، با اغراق در اهمیت تفاوت های 
سبک شناختی، اصول متضادی را که در واقع شالودۀ 
تعیین  را  آن ها  و  می سازند  را  متضاد  سبک های  این 

می کنند، پنهان می دارد. 

مونولوگ  نمونه،  برای  درونی.  مونولوگ  بزنیم:  مثالی 
بلوم در توالت یا مونولوگ مولی در تخت خواب، در 
مونولوگ  با  کنید  مقایسه  را  »اولیس«،  پایان  و  آغاز 
مان.  توماس  وایمارِ«  در  »لوته  در  گوته  سحرگاهی 
و  شده  گرفته  کار  به  مشابه  تکنیکی  که  است  واضح 
یادداشت های شخصی مان دربارۀ جویس و روش او 
گواه این مدعا خواهد بود. با این حال، به سختی بتوان 
با هم  اساس  از  این همه  که  پیدا کرد  دیگر  رماِن  دو 
متفاوت باشند. می خواهم به این واقعیت اشاره کنم که 
تکنیک »جریان سیال ذهن« برای جویس صرفًا تمهیدی 
سبک شناختی نیست: این تکنیک به تنهایی اصل فرم 
در  الگوی روایی  و  شخصیت پردازی  بر  حاکم  دهندۀ 
است؛  مطلق  چیزی  این جا  در  تکنیک  اوست.  آثار 
»اولیس«  که  است  زیباشناختی  آن جاه طلبی  از  جزیی 
مونولوگ درونی  دیگر،  از سوی  آن می شناسیم.  با  را 
مولف  به  که  است  تکنیکی  تمهیدی  صرفًا  مان  برای 
امکان می دهد تا وجوه مختلف جهاِن گوته را بکاود، 
او  برای  امکانی  چنین  تمهید  این  بدون  که  نحوی  به 
و  عمق  به  مولف  مونولوگ ها،  طریق  از  نبود.  فراهم 
هستۀ فردیت گوته راه می برد و نیز به روابط پیچیدۀ او 
با گذشته، حال و حتا تجربۀ آینده اش. سیالن ذهن تنها 

به ظاهر آزاد و رهاست. 
تنظیم  هنرمندانه  انضباط  و  دقت  نهایت  با  مونولوگ 

به  که  شده یی  طرح ریزی  دقت  به  دنبالۀ  است:  شده 
یا  فرد  نقب می زند. هر  فردیِت گوته  به عمق  تدریج 
رویدادی که به طور آنی از دِل این سیالن ظاهر و باز 
محو شده است، در الگوی کلی اثر وزنی معین گرفته 
و  نیت جویس  میان  است.  یافته  موضعی مشخص  و 
تفاوتی  از »جریان سیال ذهن«[  استفاده  مان ]در  نیت 
دایمًا  الگوهای  جویس[  کار  ]در  دارد.  وجود  آشکار 
میدان های  حافظه یی،  و  حسی  داده های  کنندۀ  نوسان 
و  بی هدف  اما  اند  شده  شارژ  قدرت  با  که  نیرویی 
پروبال  حماسی  ساختاری  به  همه گی  بی راستایند، 
می دهند که ایستاست و باور مولف این آثار به ماهیت 

اساسًا ایستای رویدادها را نشان می دهد. 
برابر  این جهان بینی های متضاد پویا و رو به رشد در 
ایستا و حسی برای تحقیق پیرامون دو مکتب ادبی فوق 
برخواهم  تضاد  این  به  بعداً  من   دارد.  حیاتی  اهمیتی 
گشت. حاال فقط می خواهم اشاره کنم به این که تأکید 
ویژه بر مسایل فرمی می تواند به سوء تفاهمی جدی در 

مورد ویژه گی یک اثر هنری بینجامد. 
آن چه سبک یک اثر هنری را تعیین می کند، چیست؟ 
نظر  مورد  تمایز  می کند؟  تعیین  را  فرم  چه گونه  نیت 
به  آن هم  شناختی  سبک  »تکنیک های«  میان  تمایز  ما، 
بینی،  جهان  در  تمایز  بلکه  نیست،  فرمالیستی  معنایی 
ایدیولوژی، یا )تصویر جهان( است که شالوده ساز اثر 

هنری است. تالش هنرمند برای بازتولید جهان بینی اش 
است که »نیت« او را برمی سازد و اصل فرم دهنده یی 
است که سبک نوشتۀ مفروضی را پایه می گذارد. اگر 
این گونه به موضوع بنگریم، مسایل سبکی را نمی توان 
از زمرۀ مقوالِت فرمالیستی برشمرد. این مسایل ریشه 
در محتوا دارند؛ هر فرم معین متعلق به محتوایی معین 

است. 
اما هیچ محتوایی  محتواست که فرم را تعیین می کند. 
نیست که انسان مرکز ثقل آن نباشد. هر اندازه موضوع 
آثار ادبی متنوع باشد )تجربه یی معین، هدفی آموزشی( 
باز پرسش اصلی این است و خواهد بود که: چیست 

انسان؟ 
اختالف در همین است: اگر پرسش فوق را در بستری 
انتزاعی و فلسفی طرح کنیم و از تمام مالحظات فرمی 
می رسیم)که خود  ارسطویی  سنتی  به حکم  بپرهیزیم، 
فارغ از مالحظات زیباشناختی صرف صادر شده بود(. 
انسان حیوانی اجتماعی است. حکم ارسطو را می توان 
در مورد کل ادبیات ریالیستی صائب دانست. آشیل و 
ورتر، ادیپ و تام جونز، آنتیگون و آنا کارنینا: وجود 
نفسه«  قاموس هگل، »وجود فی  بر  بنا  یا  فردی آن ها 
آن ها؛ یا بنا بر قاموسی ُمد روزتر »وجود هستی شناختی« 
اجتماعی شان  و  تاریخی  محیط  از  نمی توان  را  آن ها 
متمایز کرد. اهمیت انسانی آن ها و فردیت معین شان را 

نمی توان از بستری که در آن آفریده شده اند، جدا کرد. 
آثار  در  انسان  تصویر  که  شناختی  هستی  نظرگاه 
نویسنده گان پیشرو مدرنیست را برمی سازد، درست در 
نقطۀ مقابِل نظرگاه فوق است. از نظر این نویسنده گان، 
انسان موجودی فطرتًا منزوی، غیراجتماعی و ناتوان از 
ورود به رابطه با انسان های دیگر است. توماس ولف 
اعتقاد راسخ  این  بر  زمانی نوشته بود: »جهان بینی من 
استوار است که انزوا به هیچ رو وضعیتی نادر یا چیزی 
تنهای  انسان  انگشت شماری  یا  من  چشم  در  غریب 
خاص نیست. انزوا واقعیت اصلی وجود بشر است.« 
با دیگران  تماسی  بتواند  انسان  این تصور، شاید  بنابر 
حیث  از  تصادفی؛  شیوه یی  به  تنها  اما  کند،  برقرار 
هستی شناختی تنها از راه تأمل پس نگر، زیرا »دیگران« 
نیز به همین اندازه منزوی و به دور از روابط انسانی 

درجه یک هستند. 
این انزوای بنیادی انسان را نباید با آن انزوای فردی که 
در ادبیات ریالیستی سنتی یافت می شود، یکی انگاشت. 
در دومی، ما با موقعیتی ویژه سروکار داریم که در آن 
انسان ها برحسب شخصیت یا حوادث زنده گی شان در 
آن واقع می شوند. انزوا می تواند به دلیل شرایطی عینی 
به وجود آید. مثاًل در مورد فیلوکتتِس، قهرمان سوفکل، 
می  همچنین  است.  شده  گرفتار  لمونز  جزیرۀ  در  که 
درونی،  ضرورتی  حاصل  یعنی  باشد،  ذهنی  تواند 

فردریک  یا  )تولستوی(  ایلیچ  ایوان  مورد  در  چنان که 
فلوبر می بینیم. اما چنین  مورو در »تربیت احساسات«ِ 
شرایطی تنها گوشه یی یا مرحله یی، اوجی یا حضیضی، 
در حیات اجتماعی به عنوان یک کل است. تقدیر این 
وقایع  دل  در  بشر  از  معینی  تیپ  سرشت نمای  افراد، 
ورای  یا  کنار  در  است.  خاصی  اجتماعی  یا  تاریخی 
نزاع و همبسته گی سایر  انزوای آن ها، حیات معمول، 
انسان ها، چنان که پیشتر بوده، همچنان به پیش می رود. 
مشخص  اجتماعی  تقدیر  یک  آن ها  انزوای  خالصه، 

است و البته وضع کلی بشر نیست. 
عمل  و  نظریه  به  متعلق  بی تردید  بشر«،  »وضع 
ندارم حوصلۀ  قصد  بررسی  این  در  است.  مدرنیستی 
ببرم،  سر  فلسفه  به  پرداختن  با  را  خواننده گان  تنِگ 
هایدگر  توصیف  به  آن ها  نظر  جلب  از  نمی توانم  اما 
از هستی بشر به منزلۀ »پرتاب شدن به درون وجود« 
سختی  به  فرد،  شناختی  هستی  انزوای  از  بپرهیزم. 
می توان تصویری روشنگرتر از این به دست داد. انسان 
»به درون وجود پرتاب شده« است. پس نه فقط اساسًا 
ناتوان از برقراری ارتباط با چیزها یا اشخاص بیرون از 
خود است که به عالوه تعیین نظری خاستگاه و هدف 

تجربۀ او نیز ناممکن است. 
است.  غیرتاریخی  موجودی  انسان  عقیده،  این  بر  بنا 
متفاوت  دو شکل  مدرنیستی  ادب  در  تاریخ  نفی  این 

پیدا می کند. در اولی، قهرمان با محدودیت بسیار درون 
تجربۀ شخصی خود تعریف می شود. هیچ واقعیت از 
تصور  قابل  او،  خود  ورای  او،  برای  موجودی  پیش 
تأثیر گذارد.  یا او بر آن  تأثیر بگذارد  نیست که بر او 
او  تاریخ شخصی است.  فاقد  قهرمان  در دومی، خودِ 
»به درون جهان پرتاب شده« است: به نحوی بی معنا، 
با جهان موجب هیچ  به نحوی غیرقابل درک. تماس 
به جهان شکل می دهد  او  نه  نمی شود؛  او  در  رشدی 
چنین  در  تصور  قابل  »رشد«  تنها  او.  به  جهان  نه  و 
اینک  است.  بشر«  »وضع  تدریجی  انکشاف  ادبیاتی، 
انسان همان چیزی است که همواره بوده و خواهد بود. 
راوی، سوژۀ آزمونگر، در حرکت است؛ واقعیِت تحت 

آزمون ایستاست. 
چنین تلقی یی از وجود بشر، پیامدهای ادبی مشخصی 
اهمیت  با  مقوله یی  مقوله یی خاص،  در  ویژه  به  دارد. 
نظری و عملی ویژه که اینک باید توجه خود را بدان 
جلب کنیم: مقولۀ »بالقوه گی«. فلسفه میان بالقوه گی های 
تمایز  »واقعی«(  هگل،  قول  )به  انضمامی  و  انتزاعی 
شود،  تصور  )ذهنی(  انتزاعی  اگر  بالقوه گی  می گذارد. 
بی شماری  امکان های  واقعی است.  از زنده گی  غنی تر 
برای رشد بشر متصور است اما تنها درصد ناچیزی از 

آن ها محقق می شود.  

ایدیولوژی 

مدرنیسم

مقاله یی از گئورگ لوکاچ دربارۀ تأثیرگذارترین مکتب ادبی معاصر و دگماهای ضد ریالیسم مدرنیستی
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راه اندازی کمپاین... 
»مشارکت و عدالت« به راه انداخته شد و به اشکال 
از  جوانان  داشت.  خواهد  دوام  ماه  یک  گوناگون 
دروازه  مقابل  تا  کابل  در  حبیبیه  لیسه  روبروی 
را  تیاترهایی  و  کردند  راهپیمایی  افغانستان  پارلمان 

که آماده کرده بودند، به نمایش گذاشتند.
با  تا  خواستند  حکومت  از  کمپاین  این  در  جوانان 
تامین امنیت و ایجاد اشتغال برای جوانان، مانع فرار 
آن ها از افغانستان شود. آن ها تاکید کردند که ناامنی 
و بیکاری دو عامل اصلی فرار جوانان از این کشور 

هستند و پیامدهای خطرناکی برای جوانان دارد.
بریالی ضیا، یک تن از اشتراک کنندگان این کمپاین 
گفت: »سرمایه ملی ما که جوانان هستند، این روزها 
در حال فرار هستند. دلیل اصلی این موضوع بیکاری 
و ناامنی است. ما از دولت می خواهیم که متوجه این 
از  ما  ملی  نگذارد که سرمایه های  دو مشکل شود و 

وطن فرار کنند«.
می شوند  تشویق  جوانان  ماهه،  یک  کمپاین  این  در 
تا در کشور خود باقی بمانند و فکر فرار را از ذهن 

این  از  بخش هایی  در  است  قرار  کنند.  دور  خود 
کمپاین  خطرها و پیامدهای ناگواری که فرار جوانان 

دارد، برای آن ها عمال نشان داده شود.
از اشتراک کننده گان گفت: »جوانانی  حمیرا یک تن 
که در افغانستان تحصیل کرده اند در خارج نمی توانند 
از آن استفاده کنند. آن ها باید دوباره تحصیل کنند و 
می کنیم  فکر  ما  که  آنگونه  زندگی  بگیرند.  یاد  زبان 

در اروپا آسان است، نیست«.
کار  اگر  که  می آموزانند  به جوانان  کننده گان  کمپاین 
و زحمتی را که در اروپا می کنند در افغانستان انجام 
دهند، صاحب بهترین زندگی و شغل می شوند بدون 
را  غربت  و  بی وطنی  از  ناشی  رنج  و  درد  که  این 

نمایند. تحمل 
افغانستان فراموشی  قیمت 

کرده اند،  اشتراک  کمپاین  این  در  که  جوانانی 
دیگر  بار  یک  نباید  جهانی  جامعه  که  کردند  تاکید 
بهای  گفتند  آن ها  کند.  فراموش  را  افغانستان 
فراموشی افغانستان بحران پناهجویان در اروپا است 
و در دنیای امروز نمی تواند بحران را در یک کشور 

و یا یک منطقه دنیا مهار کرد.

خروج  که  گفتند  کمپاین  این  کننده گان  اشتراک 
منسجم  برنامه  بدون  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
به منظور مبارزه با تروریسم، سبب سقوط ولسوالی ها 
به  بمانند  زنده  که  این  برای  مجبورند  مردم  و  شده 
اگر  می گوید  حمیرا  شوند.  مهاجر  دیگر  کشورهای 
کند،  حمایت  منظم  صورت  به  را  افغانستان  جهان 
نمی تواند  »جهان  نمی شوند:  فرار  به  مجبور  جوانان 
افغانستان  در  ناامنی  اگر  کند.  فراموش  را  افغانستان 
باشد این را بدانید که این ناامنی تمام جهان را دربر 
می گیرد. اگر آلمان یا کشورهای دیگر نیروهای خود 
را از افغانستان کشید، حاال خود به بحران مهاجرت 
آن ها  کنترول  از  بحران  این  حتا  و  شده اند  روبرو 

خارج شده است«.
این  اول  بانوی  یا  افغانستان  جمهور  رئیس  همسر 
افغان  مهاجران  مقابل  در  خواست  آلمان  از  کشور 
»صبر و سخاوت« نشان دهد. آلمان اخیرا اعالم کرده 
که شمار زیادی از مهاجران افغان را که درخواست 

پناهندگی شان رد شده، اخراج خواهند کرد. 
اعالم  اخیرا  جهان  رهبران  که  حالیست  در  این 
در  نیز   20۱۶ از سال  پس  آن ها  نیروهای  که  کردند 

نخست  مرکل  انگال  ماند.  خواهند  باقی  افغانستان 
وزیر آلمان گفته است که جهان افغان ها را در کشور 

خودشان حمایت خواهد کرد.
پناهجویان اخراج  با  مخالفت 

باوجودی که کمپاین »فرار« در کابل راه اندازی شده 
غیرقانونی  و  خطرناک  مهاجرت های  با  جوانان  و 
کمپاین  این  کنندگان  اشتراک  اما  می کنند،  مخالفت 
از حکومت افغانستان و مقام های کشورهای اروپایی 
خواستند که با سرنوشت پناهجویان بازی نکنند و با 
افغانستان  داخل  در  را  دیگر  بحران  اجباری،  اخراج 

به وجود نیاورند.
رفیع فرزام، یک تن از اشتراک کنندگان این کمپاین 
نیز  یابد، خود  ادامه  ناامنی، فقر و بیکاری  گفت اگر 
رهبران حکومت  او گفت  کرد.  فکر خواهد  فرار  به 
زندگی  زمینه  نتوانستند  و  ماندند  ناکام  ملی  وحدت 
کاری  هیچ  این جا  »در  کنند:  فراهم  افغانستان  در  را 
نشان دهیم که  به جهان  ما می خواهیم  ندارد.  وجود 
جوانان به دلیل بی کفایتی دولت مردان کشور خودرا 
مشکالت  و  می شوند  غرق  دریا  در  می کنند،  ترک 

زیادی را می بینند«.

وزارت  تفاهم نامۀ  رد  غنی، ضمن  رییس جمهور 
متهمان  از  با خلیل فروزی  شهرسازی و مسکن 
مستردسازی  خواستار  کابل بانک،  بحران 

جایدادهای او در بدل قروضش شده است. 
بعد  روز  دو  درست  رییس جمهور  تصمیم  این 
زندان  از  فروزی  رهایی  و  تفاهم نامه  امضای  از 
تفاهم نامه۶  اساس  بر  است.  گرفته  صورت 
سهم  هوشمند  شهرک  ساختن  در  باید  فیروزی 
در  اعتراض ها  بلندشدن  از  بعد  اما  میَ داشت. 
اینک  جمهوری،  ریاست  تصمیم  این  برابر 
فرمان  قبلی اش،  تصمیم  برابر  در  رییس جمهور 
فسخ قرار داد را صادر کرد و نیز دستور داد که 
ملکیت خلیل اهلل فروزی به دولت برگردانده شود. 
این درحالی است که بعد از امضای آن تقاهم نامه، 
مشاور حقوقی ریس جمهوری گفته بود که آنان 
این تصمیم را بعد از غور و دقت زیاد گرفته اند و 
تنها راه دریافت بدهی های کابل بانک از فیروزی، 
او  است.  شده  پنداشته  شهرک  همین  ساختن 
قانون است  با  مطابقت  در  این تصمیم  می گفت 
و آنان نمی توانند ملکیت فروزی را غصب کنند 
و به جای آن به ساختن شهرک توسط فروزی و 
اند. مشاور  یک چند شریک دیگر، فیصله کرده 
حقوقی رییس جمهمور چنان با اعتقاد و باور به 
این کرده ریاست جمهوری سخن می گفت که حتا 
مجری تلویزیون طلوع را به اتهام زبان بازی تهدید 
کرد. اما سه روز بعد از آن رویداد، ارگ ریاست 
جمهوری تصمیم دگرگون کننده یی گرفته است.

نهادی  هیچ  که  است  گفته  اعالمیه یی  در  ارگ 
و  ندارد  را  و  قوانین  تعدیل  حق  دادگاه  جز  به 
تفاهمنامه یی که براساس آن فیروزی از بند آزاد 

می شد، ملغاست.  
در این اعالمیه آمده است: از آنجایی که رسیده گی 
به خاطر حصول قرضه ها  بانک  کابل  پروندۀ  به 
حکومت  عمده  تعهدات  از  آن،  شرکای  نزد  از 

جمهوری اسالمی افغانستان می باشد؛
بانک  این  قرضه های  حصول  این که  دلیل  به 
و  ممکنه  حل  راه های  جست وجو  طریق  از 
تجارب  و  کشور  نافذه  قوانین  با  مطابقت  در 

بین المللی باشد؛
و بر مبنای مشوره حقوقی اداره تصفیه کابل بانک 
و بر اساس حسن نیت نسبت به سرعت بخشیدن 
جمع آوری قرضه های کابل بانک، یک تفاهمنامه 
خلیل اهلل  و  وردک  نبی زاده  شرکت  با  همکاری 
فیروزی از طرف وزارت شهر سازی و مسکن به 

تاریخ ۱۳ عقرب سال روان به امضا رسید.
افغانستان  رییس جمهور  خبرنامه،  این  براساس 
این  به هدف تطابق  بیشتر  غرض دقت و توجه 
الزامیت های  و  کشور  نافدۀ  قوانین  با  تفاهمنامه 
متهمین  خصوص  در  محکمه  احکام  از  ناشی 
همه جانبه  و  عاجل  بررسی  دستور  بانک،  کابل 

تفاهمنامۀ مذکور را صادر کرد.
در این اعالمیه آمده است، رییس جمهور کشور بر 

اساس این ارزیابی ها تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:
بر  مبنی  محکمه  حکم  مندرجات  تمامی   -۱

محکومیت خلیل اهلل فروزی و مکلفیت اش مبنی 
تغییر  قابل  غیر  قرضه ها  تمامی  پرداخت  باز  بر 
نهاد دیگری  االجرا می باشد. هیچ  بوده و مرعی 
بجز از قوه قضایه کشور در روشنایی قانون نافذه 
را  محکمه  حکم  تعدیل  صالحیت  افغانستان، 

ندارد.
2- از آنجایی   که این تفاهمنامه الزامی نبوده و بار 
حقوقی قرارداد را ندارد و به دلیل ضعیف بودن 
بنیاد های حقوقی آن، ملغی می باشد و از اعتبار 

ساقط است.
۳- در مورد جایداد ۶۸ جریب زمین تخصیص 
داده شده از سوی خلیل فروزی به خاطر اعمار 
کابل  اداره تصفیه  به  پروژه وزارت شهر سازی، 
احکام  مطابق  تا  است  شده  داده  دستور  بانک 
قانون، زمینه انتقال این ملکیت را با در نظر داشت 
قوانین کشور به کابل بانک در مقابل جبران قرضه 
چه  هر  را  خود  پیشنهادات  زمینه  در  و  بررسی 

زودتر ارایه نماید.
4-  دادستانی کشور هر چه عاجلتر در زمینه تطبیق 
کامل احکام محکمه در خصوص محکومین قضیه 

کابل بانک، گزارش دهد.
دولت وحدت ملی از بی برنامه گی و نبود وحدت 
هم  می رد.  رنج  شدت  به  کاری  یکپارچه گی  و 
میان  هماهنگی یی  و  تفاهم  هیچ گونه  اکنون، 
نهادهای دولتی وجود ندارد و آگاهان می گویند 
به  اعتنایی  و  باور  هیچ  جمهوری،  رییس  که 

تصامیم و فیصله های نهادهای دولتی ندارد. 
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تاریخ برگزاری انتخابات...
کشور هستند؛ اما تعدادی دیگری هستند که منافع شخصی 

شانرا بر منافع ملی ترجیح می دهند.
از سویی هم، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز 
از حکومت  ملی  کارکرد شهدای شورای  از  تمجید  ضمن 
گفت: » به صفت رییس مشرانوجرگه از رهبران حکومت 
راستای  در  را  مسوولیت خود  که  می خواهم  ملی  وحدت 

ارایه خدمت به مردم ادا کنند«.
آقای مسلم یار افزود: هم اکنون وضعیت امنیتی کشور در 

بدترین حالت قرار دارد و نیاز به توجه ویژه دارد.
در دو دور کار مجلس نماینده گان؛ در ۱0 سال گذشته ۱۸ 
تن از اعضای مجلس در رویدادهای مختلف کشته شده اند.
مهم ترین این رویدادها در ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ در بغالن 
رخ داد که سیدمصطفی کاظمی رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در راس یک هیات برای نظارت از کارخانه قند به 

بغالن رفته بودند که هدف حمله قرار گرفت و کشته شد.
مجلسین شورای ملی، همه ساله از پانزدهم عقرب به عنوان 

یادبود از شهدای شورای ملی تجلیل می کند.

گراف جرایم در کابل کاهش...
عاملش این است بدون شک غریبی، مجبوری و افراد مبتال 
به مواد مخدر که از کشورهای همسایه می آیند باعث این 
جرایم می گردند. وقتی کسی مجبور باشد هر عملی را انجام 

می دهد.«
آقای رحیمی گفت که در کنار این پولیس 24 تن دیگر را 
در ارتباط به دست داشتن قاچاق مواد مخدر و انتقال ۷0 

بوتل مشروبات الکولی دستگیر کرده است.
وی افزود، فرماندهی امنیه کابل در یک هفته گذشته از وقوع 
برخی از حوادث تروریستی در شهر کابل و ولسوالی های 

آن نیز جلوگیری کرده است.
رحیمی فرمانده امنیه کابل هم چنان گفت که پولیس کابل 
در دو هفته گذشته از شهر کابل و ولسوالی های آن ۱0 فیر 
راکت ام بی یک، ۹ فیر مرمی آر پی جی، ۱0 حلقه ماین 
مواد  کیلوگرام   40 و  وسایط  ماین ضد  حلقه   ۸ چسپکی، 

انفجاری را کشف و خنثی کرده است.
کاهش حوادث  از  حالی  در  کابل  امنیه  فرماندهی  مقامات 
جنایی در شهر کابل خبر می دهند که هم اکنون باشنده گان 
این شهر از وجود افراد مسلح غیر مسوول و جرایم جنایی 
شکایت دارند و می گویند، چنانکه الزم است به این جرایم 

رسیدگی نمی شود.

دو دسته گی در صف طالبان...
خود این گروه است.

قاضی خلیل اهلل سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، برخالف 
کشورش  که  است  گفته  پاکستانی  مقامات  قبلی  گفته های 
صلح  مذاکرات  در  را  میانجی گری  نقش  است  حاضر 

افغانستان ایفا کند.
سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان تاکید کرده که پاکستان 
مذاکرات  را  میانجی گری  نقش  که  است  حاضر  زمانی 
صلح افغانستان به عهده گیرد که مقامات افغانستان از آنان 

بخواهند.
قاضی خلیل اهلل خاطرنشان کرده است: »روابط ما با افغانستان 
بر اساس برادری و دوستی است؛ ما خواهان صلح و ثبات 
افغانستان  با  زمینه  این  در  هم  قباًل  و  افغانستان هستیم  در 
دسته گی  دو  داد.  خواهیم  ادامه  آنرا  و  کرده ایم  همکاری 
در  نخست  برای بار  ما  است.  شان  داخلی  موضوع  طالبان 
اگر  و  کردیم  آماده  صلح  مذاکرات  برای  را  زمینه  »مری« 

خواهیم  زمینه سازی  نیز  آینده  بخواهد  افغانستان  حکومت 
شورای  الملل  بین  روابط  مسوول  اسماعیل قاسمیار  کرد.« 
عالی صلح می گوید: چند دسته گی گروه طالبان کار رسیدن 

به صلح را مشکل می سازد.
با یک  این معنا که یک مدت  به   « آقای قاسمیار:  به گفتۀ 
گروه صحبت شود و به یک سلسله توافقات برسد و بعد از 
آن گروه دیگری سر بکشد و همین گونه دوام داشته باشد که 

این کار پروسۀ صلح را با ُکندی رو به رو می سازد.«
دو  که  است  باور  این  به  صلح  عالی  شورای  عضو  این 
نیز  گروه  این  تضعیف  باعث  طالبان  گروه  میان  دسته گی 

می گردد.
عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده گان می گوید: یکی 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای  معضالت  از 
طالبان، مشخص نبودن افراد با صالحیت و طرف گفت وگو 

بوده است.
طالبان  گروهی  میان  اختالفات  به  اشاره  با  سجادی  آقای 
می افزاید: این مشکل نسبت به گذشته بیشتر شده است و تا 

زمانی یک آدرس مشخص و هویت مشخص وجود نداشته 
باشد، تالش های صلح موفقیتی در قبال ندارد.

این عضو مجلس تأکید می کند: دولت افغانستان در شرایط 
کنونی بیش هر چیز باید روی محورهای کالن گفت و گو با 

مخالفان و حل اختالفات به تفاهم برسند.
از یک  باید  ملی  آقای سجادی:  حکومت وحدت  به گفتۀ 
افغانستان  ارتباط مسایل کالن  در  دیدگاه مشترک و واحد 
برخوردار شود و بعد از آن برنامۀ مشخصی را برای تعقیب 
دیدگاه های کالن خود تعریف کنیم و با وفاق ملی بتوانیم 

صلح را در افغانستان تأمین کنیم.
مجلس  دیگر  عضو  مهدوی  جعفر  دکتر  حال،  این  در 
همه  بتوانند  که  چهره یی  فعاًل  برای  می گوید:  نماینده گان 
این  که  ندارد  وجود  کند،  محور جمع  یک  گرد  را  طالبان 

مورد سبب پراکنده شدن این گروه شده است.
آقای مهدوی باور دارد که دو دسته گی میان گروه طالبان هم 
زمینۀ فرصت است و هم زمینۀ تهدید، او می گوید: حکومت 
ضعیف تر  و  پراکنده  مجموعه های  با  می تواند  افغانستان 

طالبان از سر مدار و مذاکر بتواند آنان را متقاعد سازند تا از 
جنگ دست بدارند.

این جا  در  »اما، مشکل  می کند:  تصریح  این عضو مجلس 
است که حکومت افغانستان با یک آدرس رسمی، مسوول 
و پاسخ گو مواجه نیست تا از راه های گوناگون با آنان مذاکر 

کند و صلح فراگیر را تأمین کنند.«
او می گوید که این آکسیجن تازه روند گفت و گوهای صلح 

را با چالش های تازه روبه رو کرده است.
آقای مهدوی اما تأکید می کند که به این زودی ها نمی توان 
صلح  آمدن  و  بود  افغانستان  در  صلح  تأمین  آرزومند 

سراسری در پس آیندۀ درازمدت قرار دارد.
در صفحۀ شطرنج  که  می افزاید: کسانی  این عضو مجلس 
سیاسی افغانستان بازی می کنند، بازیگران منافع کشورهای 
بیرونی هستند و منافع کشورهای بیرونی به شدت متناقض 
سیاسی،  منازعات  و  درگیری ها  کشورها،  این  و  است 
فضای  در  را  خود  ایدیولوژیکی  و  اقتصادی  فرهنگی، 

جغرافیایی افغانستان تعقیب می کنند.

فرمان های متضاد ارگ طی سه روز: 

فروزی آزاد شود و شهرک بسازد
فروزی در بند بماند و ملکیتش مسترد شود
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ندارد  قصد  دیگر  چلسی  فوتبال  تیم  پرتغالی  سرمربی 
همان رویکرد قبلی اش را در گفت و گو با رسانه ها داشته 

باشد.
اتحادیه  که  مجازات هایی  کرد  اعتراف  مورینیو  ژوزه 
فوتبال انگلیس به تازگی برای او در نظر گرفته است، 
خاطر  به  که  مورینیو  داد.  خواهد  تغییر  را  رویکردش 
بازی اخیر  با جاناتان موس، داور  لفظ  درگیری شدید 
یک  و  نقدی  جریمه  پوند  هزار   40 وستهام  و  چلسی 
جلسه از حضور در ورزشگاه محل بازی تیمش محروم 
است، روز شنبه نمی تواند آبی پوشان لندن را در سفر به 
خانه استوک سیتی در هفته دوازدهم لیگ برتر همراهی 

کند.
مورینیو در این خصوص به خبرنگاران گفت: من قباًل 
هم از نشستن روی نیمکت تیمم محروم شده بودم، اما 
این بار مرا از حضور در ورزشگاه محروم کرده اند و در 
واقع جلوی کار کردنم را هم گرفته اند. این اتفاق نه تنها 
مرا بلکه همه چیز را عوض خواهد کرد. ابعاد مجازات 

همه  مسلمًا  ورزشگاه  در  حضور  از  محرومیت  و  من 
چیز را تغییر خواهد داد. پاسخ من به سؤاالت از این 
نحوه حضورم  همین طور  بود،  متفاوت خواهد  بعد  به 

در بازی ها.
مورینیو ادعا کرد کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال انگلیس 
میان و او سایر همتایانش تبعیض قائل می شود، چون 

اگر قرار به مجازات شدن بود، یورگن کلوپ، سرمربی 
آلمانی لیورپول هم به خاطر حرکات و واکنش هایش در 
بازی اخیر قرمزپوشان مرسی ساید در خانه چلسی باید 

مجازات می شد.
بازی  یک  پیش  روز  چند  من  داد:  ادامه  خاص  آقای 
داشتم که در آن ۹0 دقیقه در کنار تیمم ایستادم. مربی 
پایین  باال و  مانند مایکل جردن  اما داشت  تیم حریف 
همه  من  نظر  به  پس  نیفتاد.  اتفاقی  هیچ  و  می پرید 
چیزهایی که برایم رخ می دهد متفاوت است و من باید 

به این چیزها عادت کنم.
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ورزش
نامزدهای جایزه پوشکاش 

اعالم شدند

ستاره پرتغالی رئال مادرید خود را یک اسطوره می داند. او از پنج بازیکن جوان 
بزرگ فوتبال اروپا که آینده ای درخشانی در انتظار آنهاست سخن به میان آورد 

که یکی از آنها از بارسلونا است.

رئال  پرتغالی  ستاره  رونالدو  کریستیانو   ،BBC از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
مادرید یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است. او در ۷۶0 بازی که 
به میدان رفته، توانسته ۵04 گل به ثمر رساند و بهترین گلزن تاریخ باشگاه رئال 

مادرید به شمار می آید.
او در گفت وگویی که با رادیو BBC داشت، گفت: نیازی ندارم که بگویم من 
بهتری بازیکن تاریخ فوتبال جهان هستم. آمار و ارقام همه چیز را ثابت می کند. 

من یک اسطوره هستم.
رونالدو که در سال 200۹ با ۸0 میلیون پوند از منچستریونایتد به رئال مادرید 
پیوست، گفت: در این چند سال اخیر پیشرفتی باور نکردنی و غیرمنطقی داشته ام. 
دیگر نمی شود بیشتر از این از من انتظار داشت با این حال به تالش خود ادامه 

می دهم. می خواهم ۵-۶ سال دیگر فوتبال بازی کنم و در اوج باشم.
ستاره پرتغالی رئال مادرید درباره این سوال که بهترین بازیکنان جوان فوتبال 
جهان که آینده درخشانی در انتظار آنها است، چه کسانی هستند، گفت: از نظر 
من ۵ بازیکن جوان هستند که در آینده می توانند به بازیکنان بزرگی تبدیل شوند 

که عبارتند از پل پوگبا، ادن هازارد، ممفیس دپای، نیمار و مارتین اودیگارد.
انتخاب شده  فوتبال جهان  بازیکن  بهترین  به عنوان  اخیر  رونالدو در دو سال 
است اما او در سال 20۱۵ شانس بسیار کمی برای رسیدن به توپ طال دارد، 
چرا که نتوانست در فصلی که گذشت قهرمانی در جامی را با رئال مادرید به 
دست آورد. این درحالی است که رقیب او لیونل مسی فصل رویایی را پشت 
سر گذاشت و توانست جام قهرمانی را در سه گانه فوتبال اروپا و اسپانیا باالی 

سر برد.

هافبک بارسلونا معتقد است که تیمش مقابل رئال مادرید با آماده گی کامل به 
میدان خواهد رفت.

به گزارش آس، آندرس اینیستا درباره ال کالسیکو، اتفاقات پیش آمده پس از 
بازی با ختافه و جریمه های یوفا و موضوعات دیگری صحبت کرد.

دربازی با ختافه چه گذشت؟
بازی تیم  از  بازیکنان ما در نشست خبری پس  آنان عذرخواهی کردیم،  از  ما 
قصد  نه  ما  آید.  پیش  اتفاقات  این  دوباره  نباید  و  کردند  ایجاد  اختالل  ختافه 

مسخره کردن کسی را داشتیم و نه نیت بدی در انجام این کار داشتیم.
نظرت راجع به عکس العمل باشگاه ختافه چیست؟

بیفتد، ما  اتفاق  این  آنها را درک می کنیم چون دوست نداشتیم برای ما هم  ما 
اشتباه کردیم و از آنها عذر خواستیم.

در رابطه با بحران پیش آمده میان باشگاه و یوفا چه نظری داری؟
شرایط عادی نیست، تنها چیزی که می خواهیم این است که موضوع حل شود و 
جریمه ای در کار نباشد. در این صورت می توانیم روی جنبه های ورزشی تمرکز 
هم  در  موضوعات  دیگر  با  با  ورزشی  مسائل  که  زمانی  گفته ام  همیشه  کنیم. 
می آمیزد بحث های زیادی به وجود می آید. به نظرم استفاده از پرچم های استقالل 

طلبانه در ورزشگاه خشونتی ایجاد نمی کند که جریمه ای به دنبال داشته باشد.
نظرت راجع به متهم شدن کریم بنزما چیست؟

بازیکنی  به مشکل خوردن  از  این قضیه روشن شود. هیچگاه  تا  منتظر هستیم 
خوشحال نمی شوم.

بارسلونا در شرایط سخت و خاصی خود را برای ال کالسیکو آماده می کند. این 
بازی را چطور می بینی؟

تیم در حال رشد و پیشرفت است و هر روز از روز قبل بهتر می شود. با آمادگی 
را تجربه  االن شرایط مختلفی  تا  مادرید می رسیم چون  رئال  با  بازی  به  کامل 
کرده ایم و در دفاع قوی هستیم، ولی قبل از آن که به دیدار برابر رئال مادرید 
بیندیشیم باید به بازی با ویارئال فکر کنیم، بازی سختی خواهد بود و از ما انرژی 
زیادی خواهد گرفت. رئال حریف اصلی ما در قهرمانی لیگای اسپانیاست ولی 

همیشه باید با همه بازی ها جنگید. نمی توانیم فقط روی رئال تمرکز کنیم.

نحوه بازی تیم بدون لیونل مسی چه تغییری کرده است؟
پیروز  نیز  او  بدون  می توانیم  است.  بوده  گذار  اثر  همیشه  بازیکن  این  حضور 
شویم ولی اگر لئو باشد بازی زیباتری ارائه می دهیم و بیینده از آن لذت خواهد 

برد. برایمان بهبودی کامل مسی اهمیت زیادی دارد.
آیا اسپانیا شانس قهرمانی در اروپا را برای سومین بار پیاپی دارد؟

سقوط تیم ملی اسپانیا در برزیل بهترین گوشزد برای ما بود. ما در جام جهانی 
فرانسه  به  اکنون  بود.  بزرگی  را تجربه کردیم و شکست  20۱4 زمین خوردن 
می رویم و می دانیم که مدافع عنوان قهرمانی هستیم. مسئولیت بزرگی داریم و 
بستگی به سطح بازیکنان و عملکردشان دارد تا تیم بتواند رو به جلو حرکت 

کند.

فیفا ۱0 نامزد بهترین گل سال را معرفی کرد.
به  گزارش آس، ۱0 گل برتر سال توسط اعضای کمیته  فو تبا ل 
فیفا انتخاب شد که در میان آن می توان ستارگانی همچون لیونل 
مسی و کارلوس توس را دید. در این لیست نام یک فو تبا لیست 

زن نیز دیده می شود.
فو تبا ل دوستان در سراسر دنیا می توانند از طریق سایت فیفا یا 
فرانس فو تبا ل، بهترین گل سال را انتخاب کنند . سی ام نوامبر، 
بیشترین رای را آورده اند، اعالم می شوند و پس  سه گلی که 
از این تاریخ، عالقمندان می توانند از میان آن سه گل، یکی از 

آنها را انتخاب کنند.
برنده این جایزه یازدهم ژانویه سال 20۱۶ و در مراسم توپ 
طالی فیفا شناخته می شود و طرفدار از فو تبا ل می توانند تا زمان 

برگزار این مراسم رای بدهند.
پوشکاش«،  »فرانس  یاد  و  حفظ  برای  فیفا،  پوشکاش  جایزه 
کاپیتان و ستاره تیم  ملی مجارستان ایجاد شد و به بهترین زننده 

گل سال داده می شود.
** اسامی زننده گل برتر سال به شرح زیر است:

یک  لیگ  در  پرستون  و  فیلتوود  تیم های  دیدار  بال،  دیوید 
انگلیس

الکرونیا  دپورتیوو  و  سوسیداد  رئال  بازی   ، کاسترو  گونسالو 
در اللیگا

الساندرو فلورنزی، دیدار تیم ها رم و بارسلونا در لیگ قهرمانان 
اروپا

وندل لیرا بازی اتلتیکوGO و جویانسیا در جام جویانو برزیل
کارلی لیود، دیدار تیم های آمریکا و ژاپن در جا م جها نی زنان 

در کانادا
حذفی  جام  در  بیلبائو  اتلتیک  و  بارسلونا  بازی  مسی،  لیونل 

اسپانیا
فیلیپ مکسس در بازی دوستانه بین تیم های میالن و اینتر

مارسل ینگ، در بازی دوستانه بین تیم های پادربون و بوستون
یک  لیگ  ساپریسا  و  اردیانو  تیم های  دیدار  رامیرس،  استبان 

کاستاریکا
کارلوس توس، بازی یوونتوس و پارما در سری A ایتالیا

رونالدو: 

من یک اسطوره هستم

اینیستا:

 شکست اسپانیا در جام جهانی درس بزرگی برای ما بود

مورینیو:

 از این پس مورینیویی متفاوت را خواهید دید
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مدیر کل یونسکو با اشاره به اقدام تروریست ها مبنی بر فروش آثار فرهنگی 
عراق و سوریه و انجام حفاری های غیر قانونی در این دو کشور، تخریب آثار 

فرهنگی به دست داعش را »جنایت علیه بشریت« خواند.
ایرینا بوکووا، مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
در گفتگو با شبکه خبری روسیا الیوم، با تاکید بر لزوم قطع کانال های قاچاق 
آثار نفیس تاریخی نه تنها در سوریه و عراق بلکه در تمام جهان، اعالم کرد: 
تخریب آثار فرهنگی که هزاران سال قدمت دارند، بزرگترین جنایت در حق 

بشریت است.
برخی  نظارت  یونسکو در رصد و  اقدام سازمان  به  اشاره  با  ادامه  در  بوکووا 

از  ماهواره ای  تصاویر  برخی  داشت:  اظهار  ماهواره ها  طریق  از  فرهنگی  آثار 
حفاری های غیر قانونی تروریست ها در صدها موقعیت تاریخی و سپس فروش 

آنها در سراسر جهان خبر می دهد.
با مشارکت کشورهای مختلف  مدیر کل یونسکو بر ادامه تالش این سازمان 

برای نابودسازی این منبع مالی تروریست ها تاکید کرد.
در همین راستا سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه از یونسکو خواست با 
اعزام کارشناسانی به سوریه پس از آزادی اماکن باستانی این کشور از اشغال 

تروریست ها میزان خسارات این اماکن را ارزیابی کند.

القدس العربی 
کم  را  سیاسی  و  امنیتی  و  نظامی  درگیری های  یا  هیچ جنگ  دیگر  که  خاورمیانه 
ندارد، به نظر می رسد که با رقابت روسیه، فرانسه و انگلیس که به نام »مبارزه با 
تروریسم« تجهیزات نظامی شان را به دریای مدیترانه گسیل کرده اند، در آستانه نقشه 

استراتژیک جدیدی از توازن های قدرت قرار گرفته است.
بررسی  برای  پایان نشست دفاعی که  پنجشنبه در  فرانسه روز  ریاست جمهوری 
اوضاع سوریه و عراق اختصاص یافته بود، اعالم کرد که پاریس هواپیمابر شارل 

دوگل را برای شرکت در عملیات علیه داعش خواهد فرستاد.
ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای تاکید کرد که تصمیم استقرار هواپیمابر شارل 
دوگل »برای شرکت در عملیات علیه داعش و گروه های وابسته به آن اتخاذ شده 

است.«
با استقرار این هواپیمابر، توانایی نظامی فرانسه در منطقه بیشتر خواهد شد، چرا 
که این هواپیمابر به شش جنگنده رافال در امارات و شش جنگنده میراژ در اردن 

ملحق می شوند.
این تصمیم فرانسه، همزمان با ورود هواپیمابر روسی »آدمیرال کوالکوف« به دریای 
مدیترانه صورت گرفته است که در این هواپیمابر روسی بالگردهایی از نوع کا- 2۷ 
کشتی های  جمله  از  روسیه  مهم  دریایی  تجهیزات  به  هواپیمابر  این  دارد.  وجود 
جنگی ملحق می شود که به صورت دائمی با کشتی های امدادرسانی و کشتی های 
پشتیبانی و تجسس در تماس هستند. مسکو اخیرا یک ناو پشتیبانی نفربر »سزار 
کونیکوف« و موشک بر »مسکو« و دیگر تجهیزات ناو دریایی روسیه را به منطقه 
و همچنین هواپیماها و تجهیزات دفاع هوایی بیشتری را در مسیر خود به سوریه 

فرستاد.
نخستین  برای ساخت  اقدامات  بحرین  در  اخیرا  لندن  رقابت،  این  با  موازات  در 

پایگاه نظامی دائمی انگلیس در خاورمیانه از سال ۱۹۷۱ را کلنگ زنی کرد.
با وجود این که آمریکا حق استفاده از پایگاه اینجرلیک ترکیه را دارد و کمتر از 
۵0 نیروی ویژه خود را اخیرا به سوریه اعزام کرد و حمالت هوایی در عراق و 
سوریه نیز بیشتر شده است، اما تمامی این مسائل این واقعیت را تغییر نمی دهند 
نقشه قدرت ها در خاورمیانه در  آمریکا عقب نشینی کرده است، در حالی که  که 
حال تغییر است، خاورمیانه ای که از دیرباز »باغ اختصاصی« آمریکا برای سال های 

مدیدی بوده است.
منطقه ای چون  منطقه ای جدید در سطح  نمی توان شکل گیری قدرت های  طبیعتا، 
با قدرت های غربی،  این که توافق هسته ای  از  نادیده گرفت، بویژه پس  ایران را 
باعث شد که ایران مشروعیت سیاسی و اخالقی در مورد امور منطقه را به دست 
آورد. این واقعیتی است که ممکن است برای بسیاری از طرف ها خوشایند نباشد، 
اما یک واقعیت است. عالوه بر آن تغییری در رفتار کشورهای عربی محافظه کار 
امر  تحت  ائتالف  در  آنها  مشارکت  در  می توان  را  امر  این  که  است  شده  ظاهر 
و ظرف  دارد  را  عربی  ارتش های  قویترین  که  مصر  اما  دید.  یمن  علیه  عربستان 

۳۵ سال به آمریکا به عنوان منبع اصلی تسلیحاتی خود تکیه کرده بود، در منابع 
تسلیحاتی خود تنوع به خرج داده است و منتظر اجازه واشنگتن برای حمالت در 

خارج از مرزهای خود نمی ماند، همانطور که در لیبی رخ داد.
شرایط کنونی زمانی استثنایی و فوق العاده در تاریخ خاورمیانه ای است که هیچ 
دلیل درگیری ها و تحوالت شتاب زده  به  ناآرام تر  یا  مبهم تر  این حد  به  تا  روزی 

نبوده است.
برعکس آنچه که برخی پیش بینی می کنند که کاهش تنش هسته ای در منطقه پس از 
توافق با ایران به ایجاد فضای مناسبی برای تنش زدایی سیاسی می انجامد، اما منطقه 
بیشتر از هر زمان دیگری به آغاز جنگ های جدید پیش بینی نشده نزدیک می شود. 
نمونه آن، تهدیدهای نظامی مستقیمی است که ایران اخیرا در پی فاجعه منا علیه 

عربستان مطرح کرد.
میان  نیابتی  یا جنگ  بازگشت جنگ سرد  برای  داغ تر  خاورمیانه جدید صحنه ای 

روسیه و پیمان ناتو شده است.
کارشناسان بر سر این امر توافق نظر دارند که کیفیت تجهیزات و نیروهای نظامی 
روسیه این پیام آشکار را به پیمان ناتو می دهد که مسکو آماده گسترش جنگ به 
کشورهای دیگر همچون ترکیه یا دیگر کشورها در صورت لزوم است و این کار را 
با کمک بیش از 200 جنگنده و دو پایگاه زمینی و دریایی در سوریه انجام می دهد 
که موفق شده است آنها را برای مقدمه چینی حضوری طوالنی در سوریه و در 
آب های گرم خاورمیانه مستحکم کند، حال با صرف نظر از روند بحران هایی که 

در منطقه رخ می دهد.
قابل توجه است که فرانسه خود را مجبور دید تا تنها هواپیمابر خود را به دریای 
نبود آمریکا را جبران کند. در حالی که علنی شده است  این  تا  مدیترانه بفرستد 
که آمریکایی که هیچ گاه استراتژی منطقه ای مشخصی در سال های اخیر نداشته 
است، حضور تاریخی و یا تاثیر قدیمی خود را در زمانی حساس تقریبا یا کامال 

از دست داده است.

یونسکو تخریب آثار باستانی توسط داعش را »جنایت« خواند

خـاورمیانه؛ صحنه یـی داغ برای جنـگی سـرد

در دیدار تاریخی رهبران چین و تایوان مطرح شد:

هـیچ نیرویی ما را  از هم جـدا 

نمــی تـوانـد

فشار امارات بر کامرون برای اتخاد 
تدابیر شدید علیه اخوان المسلمین

از چندین دهه  بار پس  اولین  تایوان برای  روسای جمهوری چین و 
اختالفات روز شنبه در سنگاپور دیدار کردند و سخنانی گرم از زمان 

جدایی پرآشوب سال ۱۹4۹ بیان شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شی جینپینگ و ما یینگ - جئو روسای 
 جمهوری چین و تایوان روز  گذشته پس از ۶۶ سال در سنگاپور دیدار 
کردند که با دست دادن و لبخند دو طرف همراه بود. صحنه دیدار این 

دو مقام به گونه ای بود که اصال انتظار آن نمی رفت.
این دو مقام سپس مقابل یکدیگر نشستند و رییس جمهوری چین گفت 
که این »فصلی تاریخی در روابط« است و بار دیگر تمایل کشورش 
را برای اتحاد نهایی بیان کرد. وی افزود: توسعه در روابط در ۶۶ سال 
گذشته نشان می دهد که مهم نیست هموطنان در دو طرف چه نوع باد 
و بارانی را تجربه کردند و مهم نیست که این اختالفات چقدر ادامه 
داشته چون هیچ نیرویی نمی تواند ما را از هم جدا کند. ما برادران 

خونی هستیم که هرگز از یکدیگر جدا نمی شویم.
بیانیه مشترکی صادر شود. دو  انتظار نمی رود هیچ توافقی امضا و یا 
و  نشناخته اند  رسمیت  به  را  یکدیگر  مشروعیت  رسما  هنوز  طرف 
این  این حال  با  بود.  آن چه خواهد  نتایج  که  دید  و  بود  منتظر  باید 
دیداری تاریخی است چرا که آخرین بار در سال ۱۹4۵ و زمانی انجام 
کای-شک،  چیانگ  با  کمونیست  انقالبی  رهبر  زدونگ،  مائو  که  شد 
دیدار  ناکام  سازش  برای  تالشی  در  چین  ملی گرای  رئیس جمهوری 

کردند.
در مقابل رییس جمهوری تایوان گفت: گرچه این اولین دیدار بود اما 
ما حس دوستان قدیمی را داشتیم. در پشت ما تاریخی ۶0 ساله قرار 

دارد. حال در پیش روی ما حاصل سازش قرار دارد و نه رویارویی.

فاش  امارات  دولت  داخلی  اسناد  به  استناد  با  انگلیسی  نشریه  یک 
ساخت ابوظبی لندن را تهدید کرده بود در صورتی که دیوید کامرون 
با رشد گروه اخوان المسلمین به ویژه در مصر برخورد نکند توافق های 
همکاری های  و  می گذارد  کنار  را  انگلیس  با  پوندی  میلیارد  چند 

اطالعاتی و سرمایه گذاری خود با انگلیس را قطع می کند.
امارات  دولت  داخلی  اسناد  به  استناد  با  انگلیس  گاردین  نشریه 
رشد  درباره   20۱2 درجون  ابوظبی  ولیعهد  که  نوشت  عربی  متحده 
اخوان المسلمین پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی به عنوان یکی 
انگلیس شکایت کرده  از اعضای این گروه در مصر به نخست وزیر 

بود.
در اسناد مربوط به این دستور عنوان شده که ولیعهد ابوظبی از دیوید 
کامرون می خواهد جلوی پوشش خبری اخبار اخوان المسلمین توسط 

شبکه بی بی سی را بگیرد.
توافق های  کامرون  دیوید  به  امارات  اقدامات  این  ازای  در  همچنین 
 BAE نفتی و تسلیحاتی پرسودی را به ویژه برای شرکت هوافضای

Systems و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم پیشنهاد داده بود.
همچنین مجموعه دوم اسناد دولت امارات که مربوط به سال 20۱4 
هستند، فاش می سازند که خلدون المبارک که به عنوان دست راست 
به سفیر  باشگاه منچستر سیتی شناخته شده  ابوظبی و مالک  ولیعهد 
انگلیس در امارات هشدار داده که دولت ابوظبی همچنان از پیشرفت 
دولت  بی تفاوتی  و  است  ناراضی  اخوان المسلمین  با  برخورد  در 
انگلیس نسبت به فعالیت اخوان المسلمین یک پرچم قرمز را باال برده 

است.
امارات گوشزد  انگلیس در  به دومنیک جرمی، سفیر  این هشدار  در 
قبال  در  انگلیس  موضع  دلیل  به  کشور  دو  میان  اعتماد  که  شده 
ما  هم پیمان  عنوان  به  انگلیس  زیرا  شده  خدشه دار  اخوان المسلمین 
اخوان المسلمین را همچون ما یک تهدید موجودیتی علیه امارات و 

منطقه تلقی نمی کند.
نزدیک  هم پیمانان  عنوان  به  امارات  و  عربستان  مصر،  کشور  سه 
انگلیس در جهان عرب این شکایت را مطرح کردند که لندن تبدیل 
داخلی  اسناد  است.  شده  اخوان المسلمین  فعالیت  برای  پایگاهی  به 
دولت امارات مربوط به وزارت امور خارجه این کشور مدعی شدند 
که اخوان المسلمین در تار و پود جامعه انگلیس جا افتاده و این گروه 
را ستون پنجمی خواندند که در انجام فعالیت های محرمانه استاد بوده 

و رنگ و لعاب میانه روی به خود گرفته است.




