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کابل می گوید که مذاکرات صلح در کنفرانس کشورهای 
اسالم آباد  اما  نخواهد شد؛  گرفته  بحث  به  آسیا  قلب 
صلح  گفت وگوهای  را  کنفرانس  این  محورهای  از  یکی 

افغانستان عنوان می کند.

برنامۀ طالبان 
برای انتقال 

شورای کویته 
به هلمند ناکام 

ماند

بین  شفافیت  سازمان  گزارش  افغانستان  دفاع  وزارت 
المللی مبنی بر وجود فساد در کمیسیون تدارکات ملی 
کامل  بطور  نهاد  این  در  کرد و گفت: شفافیت  رد  را 

رعایت می شود.
دفاع  وزارت  تدارکات  معاون  احمدزی  سخی  غالم 
افغانستان روز یکشنبه درنشست خبری درکابل گفت: 
مبارزه با فساد در کمیسیون تدارکات ملی وزارت دفاع، 
پیگیری  گسترده  صورت  به  دولت،  برنامه  براساس 

می شود. 

انگلیس  در  آن  مقر  که  المللی  بین  شفافیت  سازمان 
نبود  دلیل  به  که  کرده  اعالم  گزارشی  انتشار  با  است 
یک نظام موثر ضد فساد در نهادهای امنینی و دفاعی 
افغانستان، راه برای فرار مفسدان از مجازات باز بوده و 
این وضعیت، زندگی شهروندان و نظامیان را به خطر 

انداخته است.
دفاع  وزارت  در  فساد  مستمربا  مبارزه  گفت:  وی 
وزارتخانه  این  قراردادهای  در  تا  است  شده  موجب 
450 میلیون افغانی صرفه جویی شود وافراد ومسئوالن 
شاغل در 900 پست که احتمال بروز فساد در آن می 

رود، موظف به ثبت دارایی خود شده اند.
یافته های پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی افغانستان 
نشان می دهد که بعد از جنگ و بیکاری، فساد بزرگترین 
مشکل این جامعه است و عمق و گستردگی آن، حیات 

نظام سیاسی را مورد مخاطره قرار داده است.
به گفته وی سازمان شفافیت بین المللی چهارماه پیش 
76مورد را برای اصالحات و مبارزه با فساد به وزارت 
دفاع افغانستان پیشنهاد کرده بود که تمامی این موارد 
به  این وزارتخانه  مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه 

آنان اعالم شد.
نیز  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت 
علیه گروه  ادامه حمالت زمستانی  از  این نشست  در 
»طالبان« و دیگرگروه های تروریستی درمناطق مختلف 
این کشور خبر داد و گفت: در زمستان امسال حمالت 
همزمان  و  یابد  می  ادامه  تروریستی  های  گروه  علیه 

برنامه جذب نیرو در ارتش صورت خواهد گرفت.
طالبان  علیه  ارتش  ویژه  نیروهای  ازعملیات  وزیری، 
این  در  که  گفت  و  داد  خبر  هلمند  استان  در»نوزاد« 
عملیات 60 زندانی از جمله 9 پلیس، 19 پلیس محلی 

و تعدادی از مین روبان، آزاد شدند.
بنام  طالبان  فرمانده  یک  عملیات  این  در   : گفت  وی 
نیز  »داعش«  عضو   20 و  دستگیر  داوود«  »محمد 

بازداشت شدند که بازجویی از آنان در جریان است.
وزیری درپاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه باانتشار 
گفت  طالبان  رهبر  منصور«  »اخترمحمد  خبرمرگ 
چندان  فرد  یک  ماندن  زنده  یا  و  شدن  کشته  که 
طالبان  که  دهد  می  نشان  ها  وگزارش  ندارد  اهمیتی 
بردن  بین  از  درحال  داخلی  شدید  های  براثراختالف 

نیروهای یکدیگر هستند.
حکومت در پی تعطیل کردن ادارۀ توزیع شناس نامه های 
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دروغ های خوش بینانه چنان قدرِت درمانِی باالیی دارند که 
اگر پزشکی نتواند آن ها را به صورِت متقاعدکننده به زبان 

بیاورد، به درد این شغل نمی خورد.

برنارد شاو 
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کابل - هرات    چاپ همزمان:

با این که نوار صوتی منتسب به مال اختر منصور رهبر 
طالبان به تازه گی منتشر شده، اما عده یی از فرماندهان 

این گروه آن را غیرواقعی می دانند.
از  حنیفی  مولوی  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
تقلبی  نوار  این  می گوید  هلمند  در  طالبان  فرماندهان 

است و مال اختر در درگیری کشته شده است.
نامش  نخواسته  که  طالبان  فرماندهان  از  دیگر  یکی   
فاش شود به AFP گفته شورای فرماندهی می خواهد 
زمان بخرد تا فرمانده جدید را معرفی کند؛ به همین 

خاطر این فایل را منتشر کرده است.
گروه طالبان روز شنبه یک پیام صوتی را منتشر کردند 
و گفتند که مربوط به مال اختر منصور رهبر این گروه 
پیام  این  است. فردی که گفته شده منصور است، در 

خبر مرگ خود را »تبلیغات دشمن« خوانده است.
شخصی که گفته می شود مال منصور است، در این پیام 
صوتی 16 دقیقه یی گفته است که این »شایعات« عمداً 
برای تضعیف طالبان طرح ریزی شده اند. این فرد در 
این پیام می گوید: »من این پیام را ضبط کرده ام تا به 

همه بگویم که من زنده ام«.

گزارش های  که  است  حالی  در  این 
مختلف، با استناد به منابع استخباراتی و 
منابع شورشیان گفته اند که مال منصور 
یک  در  گذشته  هفته  شنبه  سه  روز 
درگیری در منطقه »کوچالک« پاکستان 

زخمی یا کشته شده است.
در پیام منسوب به مال منصور گفته شده 
است: »من با هیچ کسی جنگ نکرده ام؛ 
من  و  نداشته  وجود  هم  نشستی  هیچ 
کویته  )نزدیک  »کوچالک«  در  امسال 

پاکستان( نبوده ام. همه اینها تبلیغات دشمن است«.
این فایل صوتی از سوی سخنگوی طالبان به رسانه ها 

فرماندهان  از  برخی  اکنون  اما  است.  شده  فرستاده 
طالبان آن را جعلی خواندند. 
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ACKU رییس جمهوری اشرف غنی  اروپایی  سفر 
کشور  پناهجویاِن  تنِد  واکنش های  افغانستان، 
از  پذیرش  معضل  با  حاضر  حال  در  که  را 
سوی برخی کشورها روبه رو استند، به شدت 
پناهجویان  از  شماری  است.  برانگیخته 
به  دست  سویدن  در  شنبه  روز  افغانستان، 
از  را  غنی  آقای  استقباِل  و  زدند  راهپمایی 
اعزام  بر  مبنی  اروپایی  کشورهای  تصمیم 
کردند.  انتقاد  کشور  به  افغانستان  پناهجویاِن 
سران  که  می گفتند  پناهجویان  این  از  برخی 
به  را  خود  خانواده های  ملی  وحدت  دولت 
دیگران  از  ولی  فرستاده اند،  کشور  از  خارج 
به گفتۀ  نکنند.  را ترک  می خواهند که کشور 
بودن  و  ماندن  برای  کشور  شرایط  اگر  آنان، 
افغانستان مساعد است، چرا سران دولت  در 
وحدت ملی از نگه داشتِن خانوده های خود در 

کشور خودداری می کنند.
استوار  منطق  اصِل  بر  که  اعتراض  این   
است، می تواند نفِس برخورد آقای غنی را با 
پناهجویاِن کشور زیر سوال ببرد. او در سخنانی 
پناهجویان  حضور  از  توهین آمیز  به صورت 
یادآوری  اروپایی  کشورهای  در  افغانستان 
کرد. آقای غنی گفت که پناهجویان افغانستان 
که  می شوند  مجبور  اروپایی  کشورهای  در 
در  ظرف شویی  مثل  تحقیرآمیزی  کارهای  به 
در  اما  تظاهرکننده گان  بپردازند.  رستورانت ها 
حاضرند  که  گفتند  اظهارات  این  به  پاسخ 
همان  که  برگردند  کشور  به  شرط  این  به 
ظرف شویی در رستورانت در کشور خودشان 

فراهم باشد. 
معضل پناهجویی البته به تهدید بزرگی برای 
کشورهای اروپایی تبدیل شده است، ولی روی 
دیگِر این سکه را نیز نباید ناخوانده گذاشت 
موجب  و  دلیل  بدون  هیچ کس  این که  آن  و 
که  آنانی  کند.  ترک  را  کشورش  نمی خواهد 
جنگ زدۀ  کشورهای  از  اخیر  ماه های  در 
خاورمیانه و افغانستان به جانب اروپا به عنوان 
سرزمین های امن رو آورده اند، این تصمیم را 
به ساده گی و از روی هوا و هوس نگرفته اند. 
از کسانی که خانه های شان  هریک  فرارِ  دلیل 
را برای رسیدن به امنیت و کار ترک کرده اند، 

کاماًل انسانی و قابل تأمل است. 

و  خاورمیانه  در  خانمان سوز  جنگ های 
از  بسیاری  برای  را  زنده گی  افغانستان، 
شهرونداِن این کشورها تلخ و غیرقابل تحمل 
کرده است. آنانی خانه های شان را ترک می کنند 
که کوله باری از اندوه و غم را به شانه دارند و  
با اشک و حسرت از کشور و کاشانۀشان یاد 
چند  افغانستان  پناهجویان  مورد  در  می کنند. 

مسأله قابل توجه است:
اخیر  ماه های  در  که  کسانی   )1
دروازه های بازِ کشورهای اروپایی را فرصتی 
مجبور  دلیل  این  به  یافته اند،  نجات  برای 
دیگری  راه  که  شده اند  افغانستان  از  فرار  به 
به  آن ها  است.  نبوده  متصور  برابرشان  در 
که  کرده اند  فرار  خود  کشور  از  دلیل  این 
از  سال  یک  از  بیش  در  ملی  وحدت  دولت 
در  آینده  برای  امیدی  نتوانست  خود،  ایجاد 
دولت  این  آورد.  وجود  به  کشور  شهرونداِن 
چرب ونرمِ  وعده های  نتوانست  تنها  نه 
عمل  جامۀ  را  انتخاباتی اش  پیکارهای  زماِن 
ساده ترین  کردِن  برآورده  از  حتا  که  بپوشاند 
خواست های شهروندان نیز عاجز مانده است. 
وقتی دولت مرداِن کشور می خواهند جلو فرار 
شهروندان از کشور را بگیرند، به جای آن  چه 
انسانی  هر  زیرا  بدهند؟  آن ها  به  است  قرار 
سطحی ترین  در  دست کم  ماندن  زنده  برای 
و  لباس  غذا،  وعده  سه  به  روزانه  محاسبه، 
محلی برای خواب نیاز دارد. آیا رهبران دولت 
وحدت ملی که خود و خانواده های شان چنین 
دغدغه هایی ندارند، می توانند این سه خواسِت 
انسانی را برای شهرونداِن کشور فراهم کنند؟ 
وقتی مناسبات سیاسی و اجتماعی در کشور 
شده،  گذاشته  تعصب  و  تبعیض  بنیاد  بر 
چه گونه می توان از دیگران خواست که کشور 
خود را ترک نکنند؟ گاهی وقت ها که با چنین 
بدون  می شویم،  روبه رو  کشور  در  مناسباتی 
شک از خود می پرسیم که »این کشور از آِن 

کیست؟« 
2( مسالۀ قابل تأمِل دیگر این است که وقتی 
حاضر  رهبران شان  می بینند  کشور  شهروندان 
خانواده های  امنیتی  مشکالت  به دلیِل  نیستند 
خود را در افغانستان نگه دارند، چه انگیزه و 
عاملی می تواند آن ها را به ماندن تشویق کند. 

می گویند آن چه را که به خود نمی پسندی، به 
این  افغانستان مثل  اما در  دیگران هم مپسند. 
خود  به  که  را  آن چه  قدرت  سراِن  که  است 
آن ها  می پسندند.  دیگران  به  نمی پسندند، 
و  رفاه  در  خانواده های شان  که  می خواهند 
آرامش زنده گی کنند، اما دیگران بیایند با شکِم 
گرسنه به دفاع از کشور بپردازند. آیا این منطِق 
نادرستِی چنین منطقی  درستی است؟ من که 
تعجب  ولی  است،  آشکار  آفتاب  مثِل  برایم 
چه گونه  جهان  متفکر  مغز  دومین  که  می کنم 

درستی آن را پذیرفته است! 
افغانستان  ترک  به  مجبور  که  کسانی  اکثر 
شده اند، تبعیض و بی عدالتی را مهم ترین عامل 
فرارِ خود از کشور خوانده اند. آنان می گویند 
کاری  تحصیلی،  مدارک  داشتن  وجود  با  که 
آیا می توان  نتوانسته اند.  کرده  پیدا  برای خود 
خود  در کشورِ  که  افرادی خواست  از چنین 
باقی بمانند؟ اگر دولت وحدت ملی به بخش 
کوچکی از تعهداِت خود در برابر شهروندان 
چنین  با  افغانستان  شک  بدون  می کرد،  عمل 

موِج گسترده یی از فرارها روبه رو نمی بود. 
حکایتی  ذکر  با  را  نوشته  این   )3
گفته های  با  وثیق  ربط  که  ابوحنیفه  امام  از 
می گویند  می دهم.  پایان  دارد،  دولت  رهبران 
روزی مادری کودکش را که به شیرینی عالقۀ 
تا  آورد  )رح(  امام  نزد  داشت،  وصف ناپذیر 
برایش دعا کند که عالقه اش به شیرینی کاهش 
از مادر کودک خواست  ابوحنیفه  امام  پذیرد. 
که کودکش را پس از ده روز به نزدش بیاورد. 
این مدت حتمًا  مادر کودک فکر کرد که در 
مهیا  برای کودک  امام کدام داروی شفابخش 
خواهد کرد. وقتی پس از ده روز به نزد امام 
که  کرد  دعا  کودک  حِق  در  امام  برگشت، 
به  مادر  بگیرد.  کاستی  شیرینی  به  عالقه اش 
امام گفت که این دعا را چرا همان روزِ اول 
در حِق کودکم نکردی. امام ابوحنیفه پاسخ داد 
و  می خورده  شیرینی  خودش  آن زمان  در  که 
کسی که خود عملی را انجام می دهد، چه گونه 

می تواند در حِق دیگران خالِف آن دعا کند. 
حکایِت  این  از  دولت  سران  امیدوارم 

عبرت آموز پند الزم را بگیرند!  
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پس از مصرف میلیون ها دالر در ادارۀ توزیع تذکرۀ الکترونیک، 
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته است که این اداره را لغو 
کند. وزیر داخله در مکتوبی همۀ کارمندان این اداره را پاسخ 
بپردازند.  را  آنها  معاشات  نیستند  قادر  دیگر  که  گفته  و  داده 
همچنان برخی گزارش ها حاکی از آن است که ادارۀ شناسنامۀ 
برقی به گونۀ کامل ملغا می شود. این همه در حالی صورت 
برقی  شناسنامه های  ادارۀ  کنندۀ  تمویل  نهادهای  که  می گیرد 
بودند در صورتی که دولت شناسنامه های  تهدید کرده  بارها 
برقی را توزیع نکند کمک هایشان را به این اداره قطع خواهند 
کرد. اما به نظر می رسد که ریاست جمهوری اصاًل در فکر و 
توزیع شناسنامه های برقی نبوده و قطع کمک ها به این اداره 
مورد استقبال شان است و به همین دلیل کارمندان این اداره را 

بعد از پایان ماه عقرب رخصت می کند.
توزیع  قانون  تعدیِل  و  تغییر  برای  فشارها  این،  از  پیش   
هم  بعد  و  داشت  وجود  مجلس  در  برقی  شناس نامه های 
تالش هایی به هدف ایجاد اجماع ملی روی چگونه گی درج 
کلمۀ افغان در شناسنامه های برقی صورت گرفت؛ اما هیچ یک 
از این حرکت ها به نفع قبیله و سلیقه عصر حجری نتیجه نداد، 
حاال هم دستور منفک شدن کارمندان این اداره صادر کردند تا 

برای همیشه به این داستان و این ایده پایان بدهند.
اجرای  برقی،  شناس نامه های  توزیِع  که  میدانید  را  این 
به  رفتن  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  انتخاباتی،  اصالحات 
لویه جرگه و تغییر نظام سیاسی و زمینه سازی برای انتخابات 
توافق نامۀ  در  که  مهمی اند  نکاِت  از  آینده،  ریاست جمهوری 
از  اما  است.  تأکید شده  آن ها  بر  ملی  سیاسِی دولت وحدت 
زمان شکل گیری دولت وحدت ملی و توشیح و نشر قانون 
هایی  بهانه  به  ها  شناسنامه  این  توزیع  نفوس،  احوال  ثبت 
معطل شده است. البته پیش از این ها ارگ ریاست جمهوری، 
تأکیـد  برقی  شناس نامه های  توزیع  قانوِن  تعدیِل  و  تغییر  بر 
بهانه یی  زیر  آن  و  این  با  رییس جمهور  مشوره های  و  داشت 
این همه در حالی که  اما  بود.  »اجماع ملی« در جریان  نام  به 
و  شده  توشیح  و  تصویب  کشور  نفوِس  احوال  ثبت  قانون 
از  جز  چیزی  نبود،  آن  در بارۀ  مشکل تراشی  به  نیازی  دیگر 
می شود  دیده  متاسفانه  نمی شد.  تعبیر  باطل  دورِ  گرفتِن  سر 
توزیع  ها  شناسنامه  این  که  ندارد  قصد  ریاست جمهوری  که 
همان  جمهور  رییس  که  نیست  دشوار  بسیار  ورنه  شود 
گونه که قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرده است، امر 
توزیع شناس نامه های برقی را صادر کند. حاال وزارت داخله 
بهانه یی  هر  به  را  برقی  شناسنامه های  توزیع  ادارۀ  کارمندان 
کند، یک بارِ  ماه عقرب رخصت می  پایان  از  بعد  که هست، 
بیاید و امر توزیع  دیگر به رییس جمهور پیشنهاد می کنیم که 
شناسنامه های برقی را بدهد تا کمک های کشورهای تمویل 
کننده این پروژه نیز عملی شود. ما میدانیم که آقای غنی خود 
مانع اصلی توزیع شناسنامه های برقی است و  آنهم به دلیل 
سلیقه های سیاسی و قومی که دیگر در قرن بیست و یک و در 
از طرف  داده است.  از دست  را  معنایش  انسانی  یک جامعه 
دیگر پارلمان افغانستان خود مانع این اقدام های وزارت داخله 
و ریاست جمهوری شود و به اجرای  شدن بی چون وچراِی 
قانون تصویب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس اقدام کنند و 
اجازه ندهند که قانون زیر بارِ عالیِق قبیله یی ُخرد شود. داکتر 
از توزیع شناسنامه  نیز اجازه ندهد که  عبداهلل رییس اجرایی 
وارد  فشار  رییس جمهوری  به  و  داری شود  برقی خود  های 
کند.  زیرا قانون ثبت احوال نفوس کشور تصویب و توشیح 
نیست.مسلمًا  آن  دربارۀ  به مشکل تراشی  نیازی  دیگر  و  شده 
شناس نامه های برقی، سهولت ها و مزایاِی فراوانی را به میـان 
می آورد؛ میزان دقیِق جمعیتِ  کشور و نفوِس اقوام را مشخص 
می کند، حکومت داری خوب را سرعت می بخشد و نیز سبب 
تأمین عدالت اجتماعی و به وجود آمدن اعتماد میان هویت های 
شناس نامه های  توزیع  با  همچنین  می شود.  کشور  متنوِع 
کلمۀ  درج  بحث  نفوس،  احوال  ثبت  قانون  اساِس  بر  برقی 
»افغان« به عنوان ملیِت همۀ ساکناِن این سرزمین که همواره 
انتظار  یافت.  خواهد  پایان  همیشه  برای  بوده،  جنجال آفرین 
داریم که هیچ مسأله و موردی سبب تأخیر و یا هم فراموشِی 
بحث توزیع شناس نامه های الکترونیکی نشود و دولت وحدت 
اقوام  به همۀ هویت های  احترام  قانون و  به  ارج گزاری  ملی، 
ساکِن کشور را در دستورِ کار قرار دهد. حاال که برای توزیع 
وجود  تخنیکی  و  قانونی  مشکِل  هیچ  برقی،  شناس نامه های 
ندارد، حکومت مکلف است که هرچه زودتر این روند را آغاز 
کند و با یان آغاز مشکالت بودجه ای این نهاد نیز حل می شود 

و دونر ها کمک های شان را از سر می گیرند.

پایان شناسنامه ها برقی؟
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نهادهای حامی رسانه ها:

دولت نسبت به بررسی پرونده های 
خشونت علیه خبرنگاران بی توجه است

پرونده   در چهارده سال گذشته 50 مورد 
خشونت  پرونده های  مورد   500 و  قتل 
علیه خبرنگاران به دولت تقدیم شده، اما 
دولت به این پرونده ها توجه  نکرده است.
در محفلی که به مناسبت تقدیر از شماری 
دهات  انکشاف  وزارت  در  خبرنگاران  از 
حقوق  مدافع  نهادهای  بود،  شده  برگزار 
در  دولت  بی پروایی  از  خبرنگاران 
علیه  خشونت  پرونده های  بررسی  برابر 

خبرنگاران انتقاد کردند. 
آنان با بیان این که رسانه ها چشم و گوش 
زبان مردم استند،  گفتند: دولت در عرصۀ 

اطالع دهی به رسانه ها همکار نیست.
در این حال، مسووالن در وزارت انکشاف 
رسانه ها  با  نزدیک  همکاری  به  دهات 

تأکید می کنند.
انکشاف دهات در  نصیراحمد درانی وزیر 
این مراسم گفت: رسانه ها قوۀ چهارم در 

یک کشور محسوب می شوند.
دشوارهایی که  باوجود  افزود:  درانی  آقای 
فرا راه رسانه ها قرار دارد، با آن هم رسانه ها 
درستی  به  را  خود  وظیفۀ  که  توانسته اند 

انجام دهند.

آقای درانی تصریح کرد: دولت به تنهایی 
جامعه  انکشاف  و  رشد  در  که  نمی تواند 
که  استند  رسانه ها  این   شود،  تمام  موثر 
مردم  دهی  آگاهی  به  دولت  پهلوی  در 

می پردازند.
در  من  کرد:  تأکید  دهات  وزیرانکشاف 
همکاری   رسانه ها  با  اطالع دهی  عرصۀ 
ایجاد  حمامی  را  رسانه ها  او  می کنم. 

اصالح در روند دولت داری دانست.
این مقام حکومتی بیان داشت که به اندازۀ 
و  رسانه ها  از  کابینه  در  وزیر  یک  توان 

خبرنگاران حمایت خواهم کرد.
خلوتگر،  عبدالمجیب  حال،  دراین 
کنندۀ  حمایت  یا  نی  نهاد  اجرایی  رییس 
رسانه ها  گفت:  افغانستان  آزاد  رسانه های 
چشم و گوش زبان مردم استند، اما دولت 
در عرصۀ اطالع دهی با رسانه ها همکاری 

نمی کند. 
به  افغانستان  دولت  افزود:  خلوتگر  آقای 
شکل شاید و باید با رسانه ها همکار نبوده 
و آنچه که رسانه ها و خبرنگاران از دولت 

توقع داشتند، برآورده نشده است.
او گفت: »شماری از افراد در درون دولت 

بهانه های  به  و  هستند  رسانه ها  مخالف 
مختلف خواهان سرنگون کردن خبرنگاران 

و رسانه ها شده اند«.
خبرنگاران  امروز  افزود:  خلوتگر  آقای 
امنیت خوب ندارند، اطالعات و معلومات 
آن،  مثال  که  نمی شود  داده  رسانه ها  برای 
حادثه میدان وردک است که به خبرنگران 
اجازه گرفتن تصویر از قربانیان داده نشد.

در  اطالعات  به  دسترسی  حق  گفت:  او 
شده؛  داده  شهروند  هر  به  اساسی  قانون 
از ورد خبرنگاران در  امنیتی  نیروهای  اما 

برخی موارد جلوگیری می کنند.
»در  کرد:  تصریح  نی  نهاد  اجرایی  رییس 
و  قتل  پرونده   مورد   50 گذشته  سال   13
پرونده های خشونت  مورد   500 از  بیشتر 
اما  شد،  تقدیم  دولت  به  خبرنگاران  علیه 
دولت به این پرونده ها توجه نکرده است«.
او می افزاید: متأسفانه! آقای عبداهلل عبداهلل 
رییس  غنی  اشرف  آقای  و  اجرایه  رییس 
پرونده های  پیگیری  جمهور کشور، حکم 

خبرنگاران را صادر نکرده اند.
دولت  از  ما  کرد:  پشنهاد  خلوتگر  آقای 
علیه  خشونت  که  افرادی  می خواهیم 
مورد  باید  اند،  داشته  روا  را  خبرنگاران 
پیگرد قانونی قرار گیرند، تا شاهد افزایش 

خشونت با خبرنگاران نباشیم.
آژانس  رییس  دانش کروخیل  همچنان، 
خبری پژواک از تشویق خبرنگاران توسط 
وزیر انکشاف دهات سپاس گذاری کرد. 

آقای کروخیل گفت: ما امیدوار استیم که 
سایر مقامات دولتی در ارایۀ اطالعات به 

رسانه ها همکاری خوب داشته باشند.

ناجیه نوری
به  مالی  جدید  سال  بودجه  درمسودۀ 
اضافۀ 10 درصد مالیات کریدت کارت ها، 
2 درصد از مواد نفتی که وارد افغانستان 
نام حفظ مراقبت سرک ها و  می گردد، به 
نیز  مالیات  افزایش  درصد   2 طور  همین 

طرح شده است.
شماری از نماینده گان مجلس با بیان این 
بودجۀ  زیاد  احتمال  به  می گویند:  مطلب 
سال مالی 1395 بنابر مشکالتی که دارد، 

از سوی نماینده گان مردم رد می شود.
این نماینده گان، یکی از عوامل اصلی رد 
بودجه در مجلس را نبود ظرفیت در طرح 

بودجه سازی عنوان می کنند.
غیرمسلکی  پالن  زمانی که  آنان،  گفتۀ  به 
برنامه  همان  براساس  و  می شود  طرح 
غلط، ده میلیون تقاضا می شود، اما تا پایان 
سال مالی حتا چهار میلیون آن به مصرف 
که  جاهایی  در  برعکس  ولی  نمی رسد، 
باید پول تخصیص داده شود، هیچ پولی 

تقاضا نمی شود.
مجلس  عضو  محسنی  عظیم  محمد 
بودجه  مسودۀ  در  می گوید:  نماینده گان 
مالیات  درصد   10 اضافه  به  جدید  سال 
نفتی  مواد  از  کارت ها، 2 درصد  کریدت 
نام حفظ  به  افغانستان می گردد،  وارد  که 
درصد   2 طور  همین  و  سرک ها  مراقبت 

افزایش مالیات نیز طرح شده است.
به  در مجلس:  مردم  نماینده  این  گفته  به 
احتمال زیاد بودجه سال مالی 1395 بنابر 
نماینده گان  سوی  از  دارد،  که  مشکالتی 

مردم رد خواهد شد.
و  برنامه سازی  دلیل  به  افزود:  محسنی 
سال  بودجه  مسودۀ  بودجه،  غلط  طرح 
مشکالت  و  است  نامتوازن  مالی  جدید 

زیادی دارد.
طرح  در  را  بودجه  اصلی  مشکل  وی 
چون  گفت:  کرده  عنوان  بودجه  پالن 
بودجه  برای  شده  سنجیده  و  دقیق  پالن 
طرح نمی شود، بنابراین بودجۀ تخصیص 
مصرف  به  مالی  سال  پایان  تا  شده  داده 

نمی رسد.
پالن  زمانیکه  کرد:  تاکید  محسنی 
غیرمسلکی طرح می شود و براساس همان 
اما  تقاضا می شود،  برنامه غلط ده میلیون 
تا پایان سال مالی حتا چهارمیلیون آن به 
مصرف نمی رسد، ولی برعکس درجاهایی 
هیچ  شود،  داده  تخصیص  پول  باید  که 
پولی تقاضا نشده و بعداً مشکالت به میان 

می آید.
والیت   11 برای  می گوید:  محسنی 
که  بودجه یی  اضافه  به  دالر  میلیون  سه 
بودجه  یعنی  است  یافته  تخصیص  دارند 
والیات  این  برای  کمتری  انکشافی 

تخصیص داده شده. 
جمله  از  والیت   11 بودجه  افزود:  او 
اما  نبوده،  صفر  هیچگاه  پنجشیر  و  فراه 
اند  یافته  انکشاف  از جمله والیات کمتر 
جدید  مالی  سال  بودجه  مسوده  در  و 
دالر  میلیون  سه  والیات  از  هریک  برای 

اختصاص یافته است.
نماینده گان  همواره  که  حالیست  در  این 
والیات درجه سوم، از صفر بودن بودجه 
والیت شان شاکی بوده و دولت را مورد 

انتقاد قرار داده اند.
در  فراه  مردم  نماینده  صمیم  اهلل  سمیع 
یافته  تخصیص  بودجه  می گوید:  مجلس 
بخش  قناعت  ما  برای  فراه  والیت  برای 
ما  نظر  از  جدی  سال  بودجه  و  نیست 

نامتوازن است.
سال  بودجه  طرح  به  ما  کرد:  تاکید  او 
همکاران  با  ما  و  نداریم  قناعت  جدید 
خود صحبت خواهیم کرد که این بودجه 
زیاد  احتمال  به  بنابراین  نکنند،  تایید  را 
رای دهی  به  زمانیکه  جدید  سال  بودجه 

گذاشته شود، رد خواهد شد.
عضو  اعتمادی  حال، چمن شاه  همین  در 
سال  چند  در  می گوید:  مجلس  دیگر 
گذشته ما با بودجۀ نامتوازن مواجه بودیم 
و بودجه سال جدید هم همچنان نامتوازن 

است.
دلیل  به  همواره  بودجه  او:  گفته  به 
ناعادالنه بودن و نامتوازن بودن رد می شود 
بودجه  اصالح  برای  هم  ما  تالش های  و 
بودجه  عیب های  و  بود  ناموفق  همیشه 

همچنان پا برجا است.
بودجه  در  ظرفیت  نبود  کرد:  تاکید  وی 
سازی یکی از مشکالت اساسی است که 
مسبب اصلی نامتوازن بودن بودجه بوده و 

همواره مشکالتی را به بارمیاورد.
او دلیل تصویب بودجه نامتوازن از سوی 
مجلس  بر  عامه  افکار  فشار  را  مجلس 
عنوان کرده گفت: زمانیکه بودجه تصویب 
کارمندان  معاش  مالیه  وزارت  نمی شود 
پرداخت  را  معلمین  خصوص  به  دولت 
تصویب  به  مجبور  مجلس  تا  نمی کند 

بودجه گردد.
هم  عمومی  افکار  فشار  کرد:  اضافه  وی 
بودجه  بار  هر  مجلس  تا  می شود  سبب 
نامتوازن و ناعادالنه را از روی مجبوریت 

تصویب کند.
تهیه  در  که  می گوید  مالیه  وزارت  اما 
مشورت   1395 سال  بودجه  مسوده 
این  و  شده  آوری  گرد  مختلف  نهادهای 
نه  شده  تهیه  امکانات  اساس  بر  بودجه 

تقاضا.
در  می گویند:  وزارت  این  در  مقامت 
از  بودجه  این  درصد   50 که  صورتی 
افغانستان  شود  تطبیق  نهادها  های  سوی 
اقتصاد  درصد  سه  رشد  گواه  آینده  سال 

خواهد بود.
مالیه  وزارت  سخنگوی  عبدالرحیم زی 
امکانات  براساس  بودجه  این  می گوید: 
ترتیب شده نه تقاضا و ما تالش کردیم که 
پروژه های درنظر گرفته شود که موثریت 

داشته باشد.
گفته می شود که افغانستان هشت سکتور 
دارد و این هشت سکتور مربوط 54 واحد 
بودجه یی می شود که کمیسیون مربوطه در 
مجلس نماینده گان هریک این واحدها را 

بررسی می کند.
 461 خورشیدی   1395 سال  بودجه 
آن  میلیارد   283 که  بوده   افغانی  میلیارد 
آن  دیگر  میلیارد   178 و  عادی  بودجه 
از  یافته که  انکشافی تخصیص  در بخش 
سوی مجلس سنا تایید و گفته می شود که 
مجلس نمایندگان بررسی ها روی مسوده 

آن را تا پایان ماه جاری نهایی می سازد.

طرح بودجۀ سال جدید مالی ناقص است

افـزایش بـر مالـیات 

ابوبکر مجاهد

موافقت مجلس سنا با اخذ ده درصِد مالیات 
از مشترکان شرکت های مخابراتی

مجلس سنا در حالی فرمان رییس جمهور 
پیرامون اخذ مالیات از مشترکان شرکت های 
پیش  چندی  که  کرد  تأیید  را  مخابراتی 
مجلس نماینده گان این فرمان را غیرقانونی 

دانست و به اتفاق آرا رد کرد.
صد  هر  از  جمهور،  رییس  فرمان  به  نظر 
افغانی هزینۀ مصرفی مشترکان شرکت های 
مخابراتی، ده درصد مالیات گرفته می شود؛ 
و  مخابرات  وزارت  کمک  با  پول  این 
مالیۀ  وزارت  خزینۀ  به  کشور  تکنولوژی 

ریخته خواهد شد.
مواصالت  و  مخابرات  کمیسیون  رییس 
این  تأیید  با  سنا  که  می گوید  سنا  مجلس 
فرمان رییس جمهور، در پی آن است که به 
تناسب آن نرخ مکالمات را نیز کاهش دهد. 
کمیسیون  این  رییس  رؤوف  جاوید  آقای 
می گوید که برای کاهش نرخ مکالمات یک 

ماده را با اکثریت آرا تصویب کرده است.
تصویب  به  سنا  مجلس  که  ماده یی  در 

رسانده، آمده است که شرکت های مخابراتی 
در قبال هر دقیقه تماس صرفًا می توانند یک 

افغانی را اخذ کنند.
این  اعضای  که  می گوید  رؤوف  آقای 
خارجی،  هیأت  یک  همکاری  با  کمیسیون 
این  به  گسترده  بررسی  و  تحقیق  از  پس 
نتیجه رسیده اند که اگر هر شبکۀ مخابراتی 
در هر دقیقه تماس یک افغانی دریافت کند، 
بازهم سود خوبی را به دست خواهد آورد.

گفتنی است که بر اساس مالیاتی که در یک 
هفته از مشترکان شرکت های مخابراتی اخذ 
شده، نزدیک به 87 میلیون افغانی به خزینۀ 

دولت واریز شده است.
از  زیادی  شمار  که  است  حالی  در  این 
جمهور  رییس  فرمان  این  از  شهروندان 
مالیات  که  می گویند  اما  می کنند؛  استقبال 
شفاف  روند  یک  طی  در  باید  شده  اخذ 

دوباره به سود مردم به مصرف برسد.

وزیر دفاع پیشین امریکا: 

کرزی طالبان را 
در شمال جابجا 

ساخت !
امریکا  پیشن  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
در کتاب خاطرات گفته است که حامد 
افغانستان  پیشین  جمهور  ریئس  کرزی 
از همان سالهای دور دوم حکومتش به 

جابجایی طالبان در شمال آغاز کرد.
این  در  همچنان  پنتاگون  پیشین  رییس 
یک  در  کرزی  آقای  که  نوشته  کتاب 
من  از  کابل  ارگ  در  محرمانه  نشست 
خواست تا در از بین بردن سران جبهه 
همکاری  او  با  آنها  تضعیف  و  شمال 

نمایم.
به  کرزی   : است  آمده  کتاب  این  در 
برابر  در  تهدید  بزرگترین   : گفت  من 
حکومت من جبهه شمال است نه طالبان.
افزود  کرزی   ، گیتس  نوشته  اساس  بر 
طالبان  تقویه  در  مرا  دست  اقل  حد  که 
باز بگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ 

ساالران را از بین ببرم.
کرزی جابجایی افراد مسلح طالبان را با 
فامیل های شان به کمک کشور انگلیس 
ملل  خوراکی  مواد  سازمان  همکاری  و 
متحد از پاکستان به نام عودت کننده گان 

و بیجا کننده گان آغاز کرد.



ACKU

محمدمهدی میرلو
اسالمی«  فلسفۀ  »موسس  ثانی«،  »معلم 
به  یونانی  صوری  منطق  دهندۀ  »انتقال  و 
که  است  عناوینی  جمله  از  اسالم«  جهان 
در تاریخ اندیشۀ اسالمی به ابونصر فارابی 
اطالق شده است. در اهمیت جایگاه علمی 
و فلسفی فارابی همین بس که بسیاری از 
عنوان  به  وی  از  تذکره نویسان  و  شارحان 
یاد می کنند و  فیلسوف مسلمان  بزرگترین 
مستشرقینی همچون دی فو در مقام قیاس، 

وی را برتر از ابن سینا برشمرده اند.
هرچند در تاریخ اندیشۀ اسالمی از کندی 
یاد  عرب  فیلسوف  نخستین  عنوان  به 
می شود، با وجود این وی هرگز نتوانست 
مکتبی فلسفی بنا کند و نظامی جامع ارایه 
دهد. ولی فارابی به تحقق این امر مبادرت 
عنوان  به  وی  از  دلیل  همین  به  و  ورزید 
می شود.  یاد  اسالمی«  فلسفۀ  »موسس 
میان  تلفیق  و  پیوند  فارابی  اصلی  دغدغۀ 
میان  که  بود  معتقد  و  بود  فلسفه  و  دین 
تناقضی  یونانی  حکمت  و  محمدی  دین 
دارد،  وجود  اختالفی  اگر  و  ندارد  وجود 

با  می توان  که  است  امر  ظواهر  به  مربوط 
تأویالت فلسفی آن را برطرف کرد. در این 
مقاله برآنیم تا جنبه هایی از شخصیت این 
اندیشمند اسالمی را به اجمال مورد بررسی 

قرار دهیم.
 

زندهگینامه
بن  طرخان  بن  محمد  محمدبن  ابونصر 
به  وی  از  که  فارابی  به  معروف  اوزلغ 
یاد می شود، در سال  نیز  ثانی  عنوان معلم 
259 هجری )872م( در والیتی از والیات 
فارابی  گشود.  جهان  به  چشم  خراسان 
مدتی از حیات خویش را به امر قضاوت 
گذراند، ولی از آن جا که دل بستۀ مطالعات 
فلسفی و تأمل در حقایق مابعدالطبیعه بود، 
کار قضاوت را در 40 ساله گی رها کرد و 

رهسپار بغداد شد.
استادان  نزد  را  فلسفه  و  منطق  بغداد  در   
ارسطو  آثار  به  و  آموخت  زمان  آن  مطرح 
تا  دل بسته گی  این  و  شد  عالقه مند 

اسالمی  فلسفۀ  تاریخ  در  که  بدان جاست 
کنار  در  ثانی  معلم  عنوان  به  فارابی  از 
بدیهی  و  می کنند  یاد  )ارسطو(  اول  معلم 
است که علت اطالق چنین عنوانی ریشه 
با  در دل بسته گی وی به آثار ارسطو دارد. 
به  فارابی  زنده گی،  دشوار  گذران  وجود 
و  می داد  ادامه  خویش  تألیفات  و  مطالعه 
حوزه های  در  را  خویش  معلومات  دامنۀ 
مختلف همچون ریاضیات، الهیات، کیمیا، 
گسترش  طب  و  موسیقی  نظامی،  علوم 

می داد.
پیوند  درصدد  کندی  همچون  نیز  فارابی   
در  و  افالطون  و  ارسطو  اندیشه های  میان 
واقع فلسفۀ یونان و دین اسالم بود. دکتر 
الفلسفه  »فی  کتاب  در  مدکور  ابراهیم 
جایگاه  توصیف  در  خویش  االسالمیه«ی 
نخستین  »فارابی  می نویسد:  چنین  فارابی 
کسی است که فلسفۀ اسالمی را در قالب 
را  آن  مبانی  و  اصول  و  ریخت  آن  کامل 
نیستیم  موضوع  این  منکر  ما  کرد.  تدوین 
آثار  مطالعۀ  به  فارابی  از  پیش  کندی  که 
بعضی  و  آورد  روی  ارسطو  و  افالطون 

یا  مشروح  طور  به  را  دیدگاه های شان  از 
مختصر بیان کرد، اما به معنای دقیق کلمه 
از یک مکتب فلسفی کامل برخوردار نبود 
و دربارۀ موضوعات گوناگون و بی ارتباط 
با هم نظریات پراکنده یی داشت. در حالی 
و  آمد  فایق  پراکنده گی  این  بر  فارابی  که 
از  برخوردار  فلسفی  مکتب  یک  پایه های 
بخش های مرتبط به هم را استقرار بخشید«. 

)به نقل از عثمان نجاتی، 1385، ص 64(
فارابی در سال 339 )950م( پس از گذران 
80 سال از حیات خویش در دمشق چشم 

از جهان فروبست. 
در  فارابی  که  موضوعاتی  دامنۀ  هرچند 
زده  رساله  نگارش  به  دست  آن ها  مورد 
از  وی  کتب  و  رساله ها  ولی  است،  بسیار 
نیستند و متأسفانه  حجم زیادی برخوردار 
امروزه بسیاری از آن ها از بین رفته اند. در 
برای  تالشی  نوزدهم،  قرن  از  پیش  واقع 
جمع آوری تألیفات فارابی صورت نگرفته 
و بیشتر آن ها که به التین و عبری ترجمه 

خطی  کتابخانه های  در  اکنون  هم  شده اند، 
اصلی  محور  می شوند.  نگهداری  اروپا 
فارابی در حوزۀ منطق  تألیفات  از  بسیاری 
و فلسفه و شرح بر کتب افالطون و ارسطو 
از جمله کتب معروف وی می توان  است. 
به کتاب »آراء اهل المدینه الفاضله«، رساله 
السعاده«  »تحصیل  کتاب  و  العقل«  »فی 

اشاره کرد.
نفسشناسی

فارابی در تعریف نفس متأثر از اندیشه های 
ارسطو و افالطون است. وی آدمی را مرکب 
از دو عنصر می داند؛ یکی جوهری روحانی 
دیگری  و  است  امر  عالم  آن  منشای  که 
است.  مادی  عالم  در  آن  منشای  که  بدن 
کتاب  در  مسأله  این  توصیف  در  فارابی 
از  مرکب  »تو  می نویسد:  »فصوص الحکم« 
شکل،  دارای  جوهری  هستی:  جوهر  دو 
صورت، کیفیت، حرکت و سکون، تجسد 
و انقسام پذیری و جوهری متضاد با جوهر 
با آن در  این صفات و غیرشریک  اول در 
نایل و وهم  آن  به  ذات، که عقل  حقیقت 
بر آن عارض می شود. پس تو مجموعه یی 
که  چرا  هستی؛  امر  عالم  و  خلق  عالم  از 
از خلق  بدنت  و  پروردگار  امر  از  روحت 
نجاتی، 1385،  عثمان  از  نقل  )به  اوست«. 

ص 66( 
 فارابی در باب نفس از نباتیه، نفس حیوانیه 
و نفس ناطقه سخن به میان می آورد و برای 
هر یک قوایی را در نظر می گیرد. در بحث 
و  عملی  عقل  از  نیز  ناطقه  نفس  پیرامون 
به  که  می آورد  میان  به  سخن  نظری  عقل 

جهت اهمیت به توضیح آن می پردازیم.
 عقل نظری: از دیدگاه فارابی عقل نظری 
مدرک کلیات است و برای سعادت انسان 
عقل  طریق  از  واقع  در  است.  ضروری 
فیض  اثر  در  معقوالت  که  است  نظری 
الهی بر آدمی آشکار می شود. فارابی برای 
عقل  که شامل  مراتبی سه گانه  نظری  عقل 
عقل  و  ]بالملکه[  بالفعل  عقل  هیوالنی، 

مستفاد است، در نظر می گیرد.
 عقل عملی: در دیدگاه فارابی، عقل عملی 
منشای اخالق و رفتارهای آدمی است که 
در خدمت عقل نظری قرار دارد. انسان به 
واسطۀ عقل عملی به انجام اعمال مختلف 
فعالیت های  و  اخالقی  رفتارهای  جمله  از 

صنعتی و حرفه یی مبادرت می ورزد.
 

نظریۀمعرفت
نگاه  از  عقل  مراتب  پیرامون  بحث  در   
کلیات  تجرید  مسالۀ  به  اشاره یی  فارابی، 
شد. حال در نظریۀ معرفت فارابی به بسط 
از  پرداخت.  این مسأله خواهیم  و توضیح 
معرفت،  فتح الباب  و  مقدمه  فارابی،  نگاه 
حواس است و در واقع شناخت کلیات جز 
از طریق معرفت به جزییات و امور حسی 

امکان پذیر نخواهد بود.
»معارف  می نویسد:  باب  این  در  فارابی   
برای انسان از راه حواس و ادراک کلیات 
برای وی از راه احساس جزییات و این که 
نفس وی عالم بالقوه است، حاصل می شود 
انسانی  معارف  کسب  راه های  حواس،  و 
عثمان  از  نقل  )به  است«.  نفس  وسیلۀ  به 
نکته  این  از  نباید  اما   .)74  ،1385 نجاتی، 
ظواهر  به  تنها  ادارک حسی  که  شد  غافل 
ادراک  با  نمی توان  و  می شود  محدود  اشیا 

حسی در قلمرو حقایق اشیا وارد شد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1674 د  و   شنبه      16 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  24 صفر ا  لمظفر    y 1437   7 د  سمبر     42015 www.mandegardaily.com
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 آغـازی برای یک تاریـخ

بخش نخسـت

باگوآن
مترجم: یلدا یزدان پناه

زماني که وجود تغییر کند، »عمل« نیز به دنبالش تغییر 
نمي شود،  ترک  هرگز  چیز  هیچ  واقع  به  کرد.  خواهد 
آزادي  این  ناگاه مي رود زیرا شما مي خواهید.  به  تنها 
شما است، اما آزادي بسیار خطرنا ک است. زیرا دیگر 
نمي ماند. دیگر  باقي  براي مخفي شدن  هیچ گوشه یي 
چیز  گردن  بر  را  خود  اعماِل  مسؤولیت  نمي توانید 
دیگري بیندازید. تنها چیزي که مهم است، این ست که 
همیشه و همواره متوجه آزادي تان باشید. اگر ندانید که آزادید، به واقع چیزي دور 

انداخته نشده است. 
نکشیدن« وجود  بگذارید تصمیم »سگرت  انجام دهید.  را مي گویم،  را که  آن چه 
داشته باشد. اجازه دهید سگرت از انگشتان تان بیفتد و آن گاه فقط نظاره کنید. فقط 
مشاهده کنید هرگاه دوباره خواستید سگرت بکشید! نگویید این عمل را به علت 
نگه  براي مصون  بار تصمیمي جدید است.  انجام مي دهید، زیرا هر  عادتي کهنه 
داشتن خودتان سعي دارید مسؤولیت را بر گردن عادتي کهنه بیندازید. لطفًا این 
کار را نکنید. به راحتي بگویید: »من تصمیم دارم دوباره سگرت بکشم.« تصمیم 

خودتان است. مي توانید دوباره لغوش کنید یا به آن راي دهید. 
که  ا ست  بودن  آزاد  انساني  احساس  ندارد،  اهمیتي  نکشیدن،  یا  کشیدن  سگرت 
داراي اهمیت به سزایي است. هیچ چیز بدین اندازه بااهمیت نیست. و من این جا 
هستم تا شما را از آزادي تان آگاه سازم. افراد به اصطالح مذهبي مي گویند: »30 
سال است که سگرت مي کشید؟ حاال قسم بخور که دیگر سگرت نخواهي کشید.« 
عادت کهنه وجود دارد و حاال آن ها از شما مي خواهند که عادتي بزرگ تر را گردن 

نهید؛ به جاي نابود ساختن عادت کهنه! 
خواه سگرت بکشید، خواه نکشید، تمام این  ها از شما انساني بدون تفکر مي سازند 
و به محض آن که ناگهان ترک شد به همان شیوه، در همان لحظه، دوباره برمي گردد. 
چرا چنین است؟ زیرا طبیعت انسان »آزادي مطلق« است. آزادید تا در هر لحظه 
هر آن چه مي خواهید باشید. هیچ چیز بر سر راه تان نیست. هیچ کسي سر راه تان 
گذشته  آن  زیرا  بریزید.  دور  لحظه  یک  در  را  گذشته تان  تمام  مي توانید  نیست. 

»تصمیم خودتان« بوده است. 
سرنوشتي نیست که از باال بر شما تحمیل شده باشد. مي توانید گناهکار باشید و 
فردا تغییر کنید. سعي کنید این نکته را درک کنید. این معني زندگي شما است. 
مسوولیت تان را بر گردن دیگري نیندازید. حتا دیوانه گان نیز به تصمیم خودشان 
دیوانه اند. هیچ کس قادر نیست تصویر خوبي از شما به دست دهد، مگر خود شما. 
مي گویید: »چه کار کنم؟ این کار تبدیل به عادتي کهنه شده و با این که مي خواهم 
ترکش کنم، نمي توانم.« حماقت محض همین است. هیچ کس را جز خودتان فریب 
نمي دهید. اگر به واقع درصدد ترک آن هستید، الزم نیست هیچ کاري در موردش 
انجام دهید. تنها »تصمیمي« که براي ترک آن گرفته اید، کافي است: سگرت نیمه 
در دست تان خواهد افتاد، اما شما آزاد باقي مي مانید. این بدین معنا نیست که فردا 
نمي توانید آن را بردارید. آزاد باقي مي مانید و هیچ چیز نمي تواند مجبورتان سازد. 

پس خواهش مي کنم نگویید: »به علت عادتي کهنه قادر به ترک نیستم، تمام سعي 
خود را به کار بستم و ترک کردم؛ 24 ساعت سگرت نکشیدم، اما به علت عادت 
30 ساله دوباره شروع به کشیدن کردم و...« سعي نکیند دیگران را احمق جلوه 
دهید. غیر از این نیست که دوباره تصمیم گرفته اید. مي توانید هزار و یک راه بیابید 
تا دوباره تصمیم بگیرید. اما همیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم گیرنده شما یید 
نمي شود.  ناپدید  همیشه  براي  هیچ چیز  که  است  علت  همین  به  آزادید.  و شما 

دوباره و دوباره مي آید.
تمام تأکید من بر این است که از آزادي تان آگاه شوید. من کیستم که به شما بگویم 
سگرت بکشید یا نه، مشروب بنوشید یا نه؟ من نگران چنین چیزهاي احمقانه یي 
نیستم، تصمیم به عهدۀ خود شماست. شما استاد خودتان هستید. این ها جزییات 
کم اهمیتي هستند. آن چه داراي اهمیت است، آگاه باقي ماندن است در مرکز آزادي. 
هرگز کاري را که مانع آزادي  شما است، انجام ندهید. هر چیزي مجاز است، اگر از 
دل آزادي برگرفته شده باشد. حرکت از دِل آزادي یعني پرهیزکار شدن و حرکت 

از روِي برده گي و اسارت یعني دست به گناه بردن«.
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الزم  اما  است،  مردانه  فلسفیدن  می شود  تصور  عمومًا   
نیست همیشه مردانه باقی بماند. کاماًل ممکن است روزی 

روزگاری »زنی« فیلسوف باشد!
تنهایی، چه حاصِل غرقه شدن در تفکر باشد، چه حاصل 

توتالیتاریسم؛ توانایی بشری را به بیراهه می کشاند.
که  گفته اند  به درستی  آرنت  هانا  فیلسوف،  بانوی  دربارۀ 
»نظریه پردازِ آغازهاست«.1 چنین خصلت زنده گی و منش 
مراجعه  گفتارهایش  و  نوشته ها  به  که  هنگام  آن  فکری، 
می کنیم، کاماًل مشهود است: چه آن جا که در باب برخی از 
مهم ترین کلیدواژه گاِن فلسفه و تجزیۀ آن ها به معانی تازه 
می نویسد و چه وقتی در مقام نظریه پرداز هوشیارِ سیاست 
لب  گفت وگوها«  و  »مصاحبه ها  در  به ویژه  آدمی  عمل  و 
به سخن می گشاید و در آن ها از مسایل مبتال به زنده گی 
در  قدرت  ساختار  چون  جدی تری  مقوالت  تا  روزمره 
امریکا تا جهان سوم اظهارنظر می کند. هرچند اندیشه های 
حکایت  که  واژه گانی  چاشنی  با  گاه  واکنش هایش  و  او 
بسیاری  اما  می شود،  مطرح  دارند  او  عمیِق  نارضایتی  از 
اعتراف دارند که گفتار او بدیع و تکان دهنده است. عجیب 
نیست که می شنویم از او به  عنوان متفکری عصبانی کننده 
یاد می کنند که ضمن وابسته نبودن به مرام و مسلک خاصی، 
بغرنج سیاسی مثل خشونت،  عموما دربارۀ برخی مسایل 
انقالب و طرح دعاوی اگزیستانسیال عکس جمع متفکران 
پیراموِن خود نظر می دهد. گویی می خواهد خالِف جریان 

آب شنا کند. 
اشاره رفت،  بدان  این نوشتار  از آن چه در آغاز    بخشی 
اخیراً در کتابی مختصر اما مفید که به همت نشر ققنوس و 
ترجمۀ هوشنگ جیرانی در اختیار عالقه مندان اندیشه های 
ساده  عبارتی  به  است.  یافته  بازتاب  گرفته،  قرار  آرنت 
از  قبل  دیدگاه های  برخی  که  اثر  این  در  آرنت  و صریح 

من،  به زعم  و  غافل گیر  را  خواننده  است،  مندرج  مرگش 
هیجان زده می کند. 

 در این کتاب خواننده با چند گفت وگو پیرامون تجربه های 
گوناگوِن زنده گی نظری و عملی آرنت از رویکرد او در 
»آیشمن« در  نقش  یا جایگاه و  انقالب  تفسیر سیاست و 
قربانی کردن یهودیان نکاتی جدید می شنود و با برداشتی از 
آرنت به مثابۀ متفکر »آغازها« مواجه می شود؛ نظریه پرداز 
اسیر مدهای  فیلسوفان سیاسی که عمومًا  از جمع  متمایز 
از  ناشی  خیال اندیشی  دام  در  یا  شده اند  زودگذر  فکری 
غایت باوری سفت و سخت افتاده اند. او بیشتر دوست دارد 
بی آن که به ساده گی حق به جانب کسی یا نظریه یی بدهد، 
در نوعی سیالیت هراکلیتی »زبان« گفت وگو را به امکانی 
نوعی  و  انتقادی  تفلسف  راه  در  دوستانه  مشارکت  از 
هستی شناسی از وضع بشر تبدیل کند. از این  رو، به استناد 
کتاب تازه منتشرشده به بخش هایی از آن چه »آغازیدن و 

نوبوده گی« در آرای آرنت است، به اختصار می پردازم:
همواره  را  نوشتن  متفاوت بودِن  خصلت  آرنت،  هانا  1ـ 
به مثابۀ »سیمای زنی متفاوت« در جمع متفکران عمومًا مرد« 
سویه های  از  قسمی  این جا  در  گویی  است،2   داده  ارایه 
با  عاطفی  روحی-  ارتباط  اثرپذیری  در  )شاید  هایدگری 

به  را  اگزیستانس  تفکر  جنجالی(  و  بزرگ  فیلسوف  این 
بود:  گفته  مناسبتی  به  هایدگر  که  آن جا  مثاًل  برده،  ارث 
»گاه بیراهه ها هم راهی به مقصود دارند!«. وجهی پُررنگ 
از هرمنوتیک اگزیستانس در نوشته های این بانوی متفکر 
قابل ردیابی است که در آن اندیشه هایش با تمام جنبه های 
هرگز  آرنت  می شود.  مرتبط  آدمی  تجربیاِت  و  هستی 
یا  فیلسوف بودن  آن  در  که  اصلی«  »راه  تنها  در  نخواسته 
»متفکران  را  آن ها  کانت  که  معنایی  به  حساب آمدن  به 
حرفه یی« می نامید، قدم بگذارد. برای مثال در گفت وگو با 
گونترگاوس به صراحت می گوید: »من به حلقۀ فیلسوفان 

تعلق ندارم، حرفۀ من همانا نظریۀ سیاسی است.« 
از  او  تفسیر  و  تعبیر  به  فیلسوفان،  جمع  با  او  تمایز  2ـ   
با سیاست که آن  را عرصۀ مانایی و تعامل  نسبت متفکر 
است.  مشهود  کاماًل  می کند،  تعریف  بشری  ذهنیت های 
فالسفه،  غالب  میان  در  که  آن جا  از  آرنت،  دیدگاه  از 
خصومت )اگر نگوییم بی میلی( به سیاست دیده می شود، 
او با این جهت گیری هم بر آن است از فلسفه و خصلت 
تک ذهنی بودن جدا شود و در همان حال، روی به جانب 
مشارکت  و  دیگران  با  گفت وگو  عرصۀ  و  عمومی  حوزۀ 
در هوا و فضای مردمان معمولی بگذارد. تو گویی از آن 
کتاب  در  جایی  آرنت  می برد.  لذت  بیشتر  زیست جهان 
به  گزنده  نقد  نشان  آن  جای جای  در  که  بشر«  »وضع 
می دهد  نشان  وبری  زبان  به  می شود،  دیده  مدرن  جامعۀ 
انتظار،  برخالف  ما  زمانۀ  و  مدرن  عصر  شوربختانه  که 
حوزه های بروز و ظهور خالقیت سیاسی را تضعیف کرده 
و خصوصی شدِن فراگیر سبب شده تا انسان ها کمتر با هم 
سخن بگویند،3 نتیجۀ این امر انزوا و تک افتاده گی بیشتر 
است. در این طرز تلقی، او فیلسوفان حرفه یی را خطاب 
قرار می دهد که خطای این افراد نیز غفلت از وضع و حاِل 

و  انسان ها  میان  در  همواره  سیاست  زیرا  است.  سیاست 
اهالی  است،  دارد. همچنان  که خوب  متکثر جریان  ذهن 
که  دکارتی  تک ذهنی  عقل  از  گرفتن  فاصله   با  هم  تفکر 
منتهی  باشم«  اندیشیده  این که  برای  »می اندیشم  به  چه بسا 
می شود، از طریق تجربه با جهان زیست های جامعۀ بشری، 
افکار خود را مورد بازسنجی قرار دهند. آرنت خطاب به 
تفکری  روند  هیچ  نمی کنم  »فکر  می گوید:  گاوس  گونتر 
بدون تجربۀ شخصی امکان پذیر باشد. هر تفکری، تفکری 
پسین است«. )ص37( به این معنا هر بودنی و اندیشیدنی 

بودن - در- جهان است. 
متفکران  جمع  با  او  هم  دیگری  جنبۀ  از  گمانم  به  3ـ   
حرفه یی که اغلب ردای مردانه بر تن داشتند، متفاوت بود. 
چرا که برای او در ساحت اندیشیدن، اهمیت زبان یا زبان 
انکارناپذیر  دیگران  و  خود  فهمیدن  برای  امکانی  به مثابۀ 
اشکال  و  فاشیسم  با  مواجهه  تجربۀ  که  او  برای  است. 
»زبان، حتا  بود،  از سر گذرانده  را  یهودآزاری  شرارت بارِ 
امیدی  و  امکان  )ص26(  شرایط«  و  دوران  تلخ ترین  در 
برای ادامه دادن زنده گی بوده است. به ویژه مواجهه با زبان 
در بلوارها و خیابان ها جایی که انواع تجربه ها و زنده گی ها 
جریان دارد. به زعم او، زبان این قدرت معجزه آسا را دارد 

گفت وگوی  امکان  متفکر،  اجبار  روی  از  تنهایی  در  که 
در  چنان که  می کند.  تمهید  هم  را  خویش  خویشتن  با  او 
گفت وگو با یوآخیم فست با آوردن عبارتی از ارسطو که 
وجود  می نامد،  )ص61(  خویش،  خویشتن  با  »گفت وگو 
تفسیر  فهمیدن خود و دیگری«  به  نیاز  اساس  بر  را  زبان 
با صورت های  تمایز  آرنت در  این حیث،  از  کرده است. 
بین برندۀ  از  تفلسف و بی عملی سیاسی که  محافظه کارانه 
اصل آزادی و نوآوری است، جوهرۀ تفکر را اساسًا »تفکر 
انتقادی« معنا می کند. برای انسان عصر مدرن غرق شده در 
این  تأمل،  و  بی داوری  آن هم  انفعالی  عمل  و  روزمره گی 
ایدۀ آرنتی که گفته است »کسانی که آزادی را تنها آزادی 
آن  واقعی  ارزش  از  می کنند،  تعریف  کردن  خرید  برای 

محروم شده اند«، باید بسی آموزنده باشد. 
 4ـ خواننده وقتی به گفت وگوی آرنت با عنوان »آیشمن 
به شکل وحشت ناکی ابله بود« می رسد، می بیند او به مثابۀ 
معمای اساسی است که باید به آن پرداخت و فهمش کرد. 
تاریک  زمانۀ  در  نیندیشیدن  و  انزوا  تنهایی،  نماد  آیشمن 
فاشیسِم توتالیتری است. او در مطالعه و اظهارنظر پیرامون 
این فرد، مقوالتی را برجسته می کند که کمتر نظریه پردازی 
توانسته مورد توجه قرار دهد. مثاًل توجه دادن به این مفهوم 
است.  بوده  بی تفکری  نماد  او  زنده گی  کِل  که  فلسفی 
وقتی  این که  از  بارز  است  نمونه یی  او  آرنت،  تحلیل  در 
شخصی یا فرهنگی بی آن که بیندیشد، حرف بزند و عمل 
او  که  بود  محض  بی فکری  آید.  پیش   می تواند  چه  کند، 
جنایت کاران  بزرگ ترین  از  یکی  به  بدل شدن  مستعد  را 
این ظرایف و دقایق بحِث آرنت  آن دوره کرد. آن ها که 
کشتار  )یعنی  داده  تن  آن  به  آیشمن  آن چه  تفسیر  در  را 
با  را  او  نکرده اند،  درک  دوم(  جهانی  جنگ  در  یهودیان 
قضاوت های  و  کشیده  محاکمه  به  ناچسب  برچسب های 

گفتن  در  آرنت  اساسی  که حرف  چرا  می کنند،  نادرستی 
این که »آیشمن به شکل وحشت ناکی ابله بود« تنها به این 
دلیل نیست که از امکان اندیشیدن برخوردار نبود، فی الواقع 
او که به شکل مسخره یی حتی دعوی جانب داری از فلسفۀ 
به  تنها  را  کانتی  وظیفۀ  آرنت،  تعبیر  به  داشت،4  کانتی 
»اطاعت محض« تبدیل کرده بود. اطاعت کورکورانه مانند 
این  از  بود.  گرفته  فرا  را  زنده گی اش  ترجیع بندی سراسر 
لحاظ آرنت می گفت: آیشمن ابله بود. عین بالهت بود که 

فردی تا این اندازه وحشت ناک بود«. )ص51( 
آرنت با نگرانی از آینده، خطر مهلک زمانۀ مدرن را نه فقط 
مواجهه با گونه هایی از نوع آیشمن ها می داند، از آن بیشتر، 
در پی انتقال این مسأله به خواننده گان است که ما به زمانه یی 
مرزهای  که  پان«  »جنبش های  ظهور  بالقوه  که  رسیده ایم 
نژادی و قومی خود را در تخیالت وهم آلود دنبال می کنند، 
می توانند کل دستاوردهای بشری و آزادی حاصل از تمدن 
که  پان«  »جنبش های  دهند.  قرار  نابودی  معرض  در  را 
صورتی مخوف از »ناسیونالیسم قبیله یی« هستند، بازتاب و 
دستاورد تنهایی و تک افتاده گی و خلق »جامعۀ توده یی«اند 
که بی عالقه گی به امور عمومی و سیاست و ترس از تعلق 
را  متفاوت اندیشیدن  آدمیانی که شجاعت  متکثر  به جهان 

طلب می کنند، از شاخصه های آن است. از این روست که 
آدم هایی  مهار  و  ترغیب  امکان  توده وار،  فضای  در چنین 
به راحتی  توتالیتر  ایدیولوژی های  برای  »آیشمن«  نوع  از 
پیروان  بدون  »توتالیتاریسم  آرنت  قول  به  می شود،  فراهم 
سر به راه و محض و مخلص غیرممکن است«. او می خواهد 
به صراحت فاش کند که تنهایی و تک افتاده گی، تجربۀ عدم 

تعلق مطلق به جهان است.
به یک نکتۀ اساسی که در عبارات  باید  پایان  اما در   5ـ 
به  نظر  اشاره کرد.  دارد،  تازه گی  کتاب حاضر  در  مندرج 
می رسد او به درستی یکی از معدود متفکران »در آستانه« یا 
»در راه« است که با خوانش دقیق تاریخ عقاید، متوجه خطر 
مهلکی شده که اندیشه ها را تهدید کرده است. اندیشه هایی 
درآوردند  غایت گرایی خوش بینانه  یا  »ایسم ها«  از  که سر 
و محصول آن قرن بیستمی است که آرنت از آن به شدت 
دل چرکین بود: او گفته بود »کل قرن بیستم احتماالً یکی 
از مهم ترین قرون در تاریخ خواهد بود، اما نه در عرصۀ 

سیاست کنش«. )ص 27( 
که  نیستم  مطمین  به  هیچ وجه  »من  این که  بیان  با  آرنت 
ندارم« ) ص 125(،  آن  به  اعتقادی هم  هیچ  البته  و  لیبرالم 
جای  یک  راست  ایدیولوژی  تنگ  حصار  در  نمی خواهد 
دیگر،  سوی  از  کند.  اشغال  سیاسی  معرفتی-  مشخص 
به  هم  مارکس  حتا  چه بسا  که  موضوع  این  فاش کردن  با 
دشواری می دانست که از سوسیالیسم آرمانی چه در ذهن 
تسلیم  بیستمی  سدۀ  متفکران  از  بسیاری  برخالف  دارد، 
بودن«  راه   »در  فلسفۀ  در  آن چه  نمی شود.  هم  ارادۀ چپ 
اهمیت دارد این است که او ناظر دقیق و نکته سنِج وضع 
بشری در عصر مدرن بود و بدین منظور تالش داشت سویۀ 
زنده  کانتی  وظیفه یی  به مثابۀ  خود  در  را  انتقادی«  »تفکر 
نگه دارد. او شجاعانه و به درستی نشان داد که نماد بارز 
جملۀ »رنه شار« است: »میراث ما را هیچ سندی تضمین 
نکرده است« )ص 120(. آرنت در ایضاح منطق این گفته 
که عصارۀ تفکر خودش می دانست، می گوید: »ما آدم های 
و  تجربیات  از  استفاده  با  که  هستیم  آزاد  کاماًل  امروزی 
اندیشه های پیشینیان بتوانیم اینک به خودمان کمک کنیم«. 

)ص 126( 
هانا آرنت وقتی از دنیا رفت، برای خیل عالقه مندان چونان 
شد.  معرفی  عمومی  حوزۀ  در  مشارکتی  سیاسِت  متفکر 
تعجبی نداشت که جنبش های نوین دهه های 60 و 70 نه 
به لنینیسم یا مائوییسم، بل اندیشه ها و گفتارهای امثال او 
و رزا لوکزامبورگ را سرلوحۀ مبارزۀ خود قرار داده بودند. 
اگر این طور بوده باشد، به راستی در دل جنبش های امروزی 
چون محیط زیست، دموکراسی مشارکتی و دیگر گونه های 
را  او  اندیشه های  و  نام  بار  دیگر  باید  رهایی بخش،  تفکر 
از  یکی  داشت  تردید  نمی توان  که  چرا  کرد،  جست وجو 
مقاصد او این بود که به ما انسان ها یادآوری کند همواره 
قابلیت عمل، حتا در وضعیت های دور از ذهن و چه بسا 
امید  و  ایمان  که  بود  آن  بر  آرنت  دارد.  وجود  نامتحمل، 
در امور بشری از این »امر واقع برمی خیزند که انسان های 
جدیدی مدام پا به جهان می گذارند؛ انسان هایی که هر کدام 
منحصر به فردند و هریک قادر به ابتکار عمل های تازه یی اند 

که می توانند آدمیان را به مسیری تازه دراندازند«. 5
که  زنی  همچون  آرنت  اظهارنظرهای  می رسد  نظر  به 
بسیار می دانست، می تواند حتا در این اثر کم حجم، زمینۀ 
گفت وگوها و مباحثه هایی در سپهر عمومی شود که به  قول 
پاتریشیا جانسون در کتاب هانا آرنت، امور عجالتی را پی 
می گیرند و برای همین آثار و گفتار او همچنان قوت بخش 

وظیفۀ امروزین ساختن و حفظ جهانی انسانی ترند. 
 

پینوشتها:
آرنت  شناس  کانوون،  مارگارت  به  مربوط  عبارت  این   )1
برجسته است. با این همه، خود آرنت این جا و آن جا دربارۀ 
اهمیت آغازها چونان افتادن در راه ناشناخته ها بسیار سخن 
گفته، از جمله این عبارت: »ما زاده می شویم که از نو آغاز 

کنیم، نه آن که بمیریم.« 

در  زنی  سیمای  بُل:  هاینریش  رمان  به  است  اشاره یی   )2
میان جمع.

زیادی  مواقع  در  شده  سبب  آرنت  رویکرد  این   )3
خواننده گان از اشاره های تحقیرآمیز او رنجیده شوند.

4( نقل است که آیشمن در طول محاکمه هرازچندگاهی به 
کانت ارجاع می داد و گفته مفهوم وظیفه را که کانت مطرح 

کرده است، سرلوحۀ زنده گی اش قرار داده بود. )ص 52(

5( این عبارت آخری از مقدمۀ خواندنی مارگارت کانوون 
بر کتاب »وضع بشر« او آمده است که از صفحۀ 27 این 

کتاب به ترجمۀ مسعود علیا، نشر ققنوس نقل شد.
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آرنت،  هانا 
آخرین   

مصاحبه ها 
 و دیگر  

گفت وگوها     



ACKU
کنفرانس  در  صلح  مذاکرات  که  می گوید  کابل 
شد؛  نخواهد  گرفته  بحث  به  آسیا  قلب  کشورهای 
را  کنفرانس  این  محورهای  از  یکی  اسالم آباد  اما 

گفت وگوهای صلح افغانستان عنوان می کند. 
وزیر خارجۀ افغانستان دیروز در یک نشست خبری 
در  آسیا  قلب  کشورهای  کنفرانس  پنجمین  که  گفت 
و  تروریزم  علیه  منطقه  یی  مبارزه  برای  آباد  اسالم 

تهدیدات مشترک مهم است. 
ربانی روز یک شنبه در نشست خبری  الدین  صالح 
آسیا  قلب  کنفرانس کشورهای  در  که  کابل گفت  در 
کشورهای  مشترک  مبارزه  درباره  گفت وگو  کنار  در 
همسایه علیه تروریزم، روی اتصال کشورهای منطقه 

نیز بحث خواهد شد:
به  است  مهمی  کنفرانس های  از  یکی  »این  افزود:  او 
خاطر ایجاد اعتماد سازی و کار مشترک با کشورهای 
همسایه در مورد تهدیدات که متوجه همه کشور ها 
است از جمله تهدید افراط گرایی تروریزم و مشکالت 
دیگر. طبعًا موضوع دوم این کنفرانس اتصال منطقه یی 
به  افغانستان و  از مسایل مهم است که  است و یکی 
خصوص حکومت وحدت ملی روی آن تاکید داشته.« 
اما آقای ربانی گفت که گفت وگو های صلح افغانستان 
شامل  آسیا  قلب  کشورهای  کنفرانس  آجندا  در 

نمی باشد.
این درحالی است که سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر 
این  در  دیروز گفت که گفت وگوهای صلح  پاکستان 

کنفرانس به بحث گرفته خواهد شد. 
مورد  در  افغانستان  خارجه  وزیر  ربانی  الدین  صالح 
کنفرانس کشور های  اشتراک رییس جمهور غنی در 

قلب آسیا چیزی نگفت.

قرار است پنجمین کنفرانس کشور های قلب آسیا به 
روز چهارشنبه هفته آینده در اسالم آباد برگزار گردد.

این کنفرانس برای نخستین بار در سال 2012 میالدی 

در استانبول ترکیه راه اندازی شد.
اشتراک  افغان  کارشناسان  از  برخی  حال  این  در 
می  خوانده  مهم  ها  کنفرانس  چنین  در  را  افغانستان 

گویند که این اشتراک ها باید با آماده گی الزم همراه 
باشد.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1674 د  و   شنبه      16 قوس   /   آ  ذ  ر     y   1394  24 صفر ا  لمظفر    y 1437   7 د  سمبر     62015

توزیع  ادارۀ  کردن  تعطیل  پی  در  حکومت 
شناس نامه های الکترونیکی است.

داخله  وزارت  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
شناس نامه های  توزیع  روند  آغاز  که  می گوید 
اما  است؛  مهم  حکومت  برای  الکترونیکی 
نبود بودجه و قطع کمک های  به دلیل  ناگزیرند 

جهانی، کارمندان این اداره را برکنار کنند.
شناس نامۀ  توزیع  ادارۀ  تمویل کنندۀ  کشورهای 
که  بودند  داده  هشدار  این  از  پیش  الکترونیکی 
نشود،  آغاز  شناس نامه ها  این  توزیع  روند  اگر 

کمک های شان را قطع می کنند.
الکترونیکی،  شناس نامه های  توزیع  روند  تطبیق 
است  ملی  وحدت  حکومت  تعهدات  از  یکی 
برنامۀ  هیچ  که  می گویند  آگاهان  از  شماری  و 

اصالحات،  آوردن  راستای  در  حکومت  این 
بدون  شفاف،  انتخابات  و  خوب  حکومت داری 

توزیع این شناس نامه ها عملی نیست.
قرار بود روند توزیع شناس نامه های الکترونیکی 
در 28ام اسد آغاز شود؛ اما به دالیل نامعلومی از 

سوی ریاست جمهوری به تأخیر افتاد.
همواره  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ 
تأکید کرده که توانمندی عملی کردن روند توزیع 
این  مقام های  گفتۀ  به  دارد.  را  این شناس نامه ها 
میلیون شهروند  نیم  از  بیش  تاکنون  آن ها  اداره، 
کشور را که بیشترشان کارمندان دولت اند، برای 
شناس نامه های  توزیع  آزمایشی  و  نخست  دور 

الکترونیکی ثبت نام کرده اند.
شهروندان افغانستان نیز از شناس نامه های کاغذی 

با  اما  اند؛  از آن خسته شده  ناشی  و سرگردانی 
و وعده های حکومت  از یک سال  بیش  گذشت 
برای توزیع شناس نامه های الکترونیکی، باورشان 

نسبت به آغاز این روند را از دست داده اند.
غیاثی،  فیاض الدین  دار،  وطن  سالم  گزارش  به 
شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  نشرات  رییس 
این  تعطیلی  موضوع  که  می گوید  الکترونیکی 
است.  شده  آن  کارمندان  نگرانی  سبب  اداره، 
وضعیت  نظرداشت  در  با  می گوید،  غیاثی 
شناس نامه های  توزیع  ادارۀ  اگر  کشور،  کنونی 
الکترونیکی تعطیل شود، تمام کارمندان آن بیکار 

خواهند ماند.
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الکترونیکی است.
صدیق صدیقی، سخن گوی وزارت داخله می گوید که آغاز 
روند توزیع شناس نامه های الکترونیکی برای حکومت مهم 
بودجه و قطع کمک های  نبود  دلیل  به  ناگزیرند  اما  است؛ 

جهانی، کارمندان این اداره را برکنار کنند.
الکترونیکی  ادارۀ توزیع شناس نامۀ  کشورهای تمویل کنندۀ 
این  توزیع  روند  اگر  که  بودند  داده  هشدار  این  از  پیش 

شناس نامه ها آغاز نشود، کمک های شان را قطع می کنند.
از  یکی  الکترونیکی،  شناس نامه های  توزیع  روند  تطبیق 
تعهدات حکومت وحدت ملی است و شماری از آگاهان 
آوردن  راستای  در  حکومت  این  برنامۀ  هیچ  که  می گویند 
اصالحات، حکومت داری خوب و انتخابات شفاف، بدون 

توزیع این شناس نامه ها عملی نیست.
28ام  در  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  روند  بود  قرار 
ریاست  سوی  از  نامعلومی  دالیل  به  اما  شود؛  آغاز  اسد 

جمهوری به تأخیر افتاد.
ادارۀ توزیع شناس نامه های الکترونیکی همواره تأکید کرده 
شناس نامه ها  این  توزیع  روند  کردن  عملی  توانمندی  که 
از  بیش  تاکنون  آن ها  اداره،  این  مقام های  گفتۀ  به  دارد.  را 
نیم میلیون شهروند کشور را که بیشترشان کارمندان دولت 
شناس نامه های  توزیع  آزمایشی  و  نخست  دور  برای  اند، 

الکترونیکی ثبت نام کرده اند.
و  کاغذی  شناس نامه های  از  نیز  افغانستان  شهروندان 
سرگردانی ناشی از آن خسته شده اند؛ اما با گذشت بیش از 
یک سال و وعده های حکومت برای توزیع شناس نامه های 
الکترونیکی، باورشان نسبت به آغاز این روند را از دست 

داده اند.
به گزارش سالم وطن دار، فیاض الدین غیاثی، رییس نشرات 
ادارۀ توزیع شناس نامه های الکترونیکی می گوید که موضوع 
است.  شده  آن  کارمندان  نگرانی  سبب  اداره،  این  تعطیلی 
غیاثی می گوید، با در نظرداشت وضعیت کنونی کشور، اگر 
تمام  شود،  تعطیل  الکترونیکی  شناس نامه های  توزیع  ادارۀ 

کارمندان آن بیکار خواهند ماند.

قدم شاه شهیم، رییس ستاد مشترک ارتش می گوید 
که طالبان در سال جاری تالش داشتند تا شورای 
کویته را از پاکستان به والیت هلمند انتقال دهند، 

اما برنامۀ شان با شکست روبه رو شد.
سنا  مجلس  دیروز  نشست  در  که  شهیم  آقای 
صحبت می کرد، افزود که از آغاز سال جاری تا 
کنون نیروهای امنیتی در 29 والیت کشور 697 
میان، 49  این  از  و  اند  راه اندازی کرده  عملیات 
بوده  هوایی  دیگر  عملیات   97 و  ویژه  عملیات 

است.
آقای شهیم هم چنان گزارش های مبنی بر وجود 
سربازان خیالی در ساختار نیروهای امنیتی را رد 
کرد. پیش از این، گزارش هایی نشر شده بود که 
بر بنیاد آن ها نزدیک به 130 هزار سرباز خیالی 
این  دارند.  حضور  امنیتی  نیروهای  ساختار  در 

سربازان با این که حضوری فیزیکی در پاسگاه ها 
و جبهه های جنگ ندارند، اما حقوق ماهانۀ شان 

پرداخت می شود.
آقای شهیم دربارۀ جنگنده های هندی نیز گفت 
که تا 45 روز دیگر چهار چرخ بال جنگی هندی 
به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده خواهد 
شد. به گفتۀ آقای شهیم، افغانستان تا ماه  حمل/ 
فروردین سال آینده چندین چرخ بال نظامی دیگر 

خریداری خواهد کرد.
داعش  حضور  دربارۀ  ارتش،  ستاد  کل  رییس 
امنیتی  نیروهای  که  گفت  شرقی  والیت های  در 
گروه  این  با  مبارزه  برای  را  پاکسازی   عملیات 

راه اندازی کرده اند.
سالنگی،  ایوب   سنا  مجلس  دیروز  نشست  در 
داشت.  نیز حضور  داخله  وزارت  امنیتی  معاون 

سال  در  که  گفت  آماری  ارایۀ  با  سالنگی  آقای 
جاری 2529 عملیات مشترک راه اندازی شده که 
از این میان، یازده عملیات به حمایت نیروهای 
بین المللی بوده و 262 دیگر به صورت مستقیم 
توسط نیروهای امنیتی به پیش برده شده است. 
در این عملیات ها نزدیک به دو هزار طالب کشته 

و حدود دو هزار تن دیگر نیز زخمی شده اند.
از آغاز سال جاری، طالبان به گونۀ بی پیشینه یی 
افزایش  مناطق شمالی کشور  بر  را  حمالت شان 
جمله  از  فاریاب  و  کندز  بدخشان،  اند.  داده 
گروه  این  حمالت  زیر  که  اند  والیت هایی 
نگرانی ها  این حمله ها،  کنار  در  اند.  داشته  قرار 
در  داعش  گروه  نیروهای  حضور  افزایش  از 

والیت های شرقی کشور نیز باال گرفته است.

رییس ستاد مشترک ارتش: 

برنامۀ طالبان برای انتقال شورای کویته به هلمند ناکام ماند

تفاوت دیدگاه کابل و اسالم آباد در خصوص 

آجندای کنفرانس کشورهای قلب آسیا

ادارۀ تـوزیع شناس نامـۀ برقی 
بسته مـی شود

ارگ: 
توافقی برای اخراج پناهجویان 

از کشورهای اروپایی صورت 
نگرفته است 
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ورزش

غول  هواپیمای  آماده سازی  دستور  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
پیکر موسوم به »روزقیامت« که نامریی است و برای جنگ هسته یی طراحی 

شده است را صادر کرده است.
پایان  تا  هواپیما  این  که  گفته اند  روسیه  نظامی  متخصصان  این که  علی رغم 
سال 2015 عملیاتی نخواهد شد، اما به دنبال افزایش تنش ها با ترکیه، پوتین 
دستور داده است که طی دو هفتۀ آینده آن را آماده استفاده و در صورت لزوم 

استفاده کنند.
این هواپیمای پیشرفته می تواند مقامات عالی حکومتی و نظامی روسیه را در 
آنها در روی زمین دچار تهدید است، در  پایگاه های فرماندهی  صورتی که 

جای خود جای دهد و یک پایگاه فرماندهی پیشرفته سیال است.
پیش از این، شبکۀ راشا تودی گزارش داده بود، در حالی که نیروی هوایی 
می دهد،  ادامه  در سوریه  تروریست ها  مواضع  علیه  عملیات خود  به  روسیه 
استراتژیک روسیه«  فرماندهی  »مجتمع هوایی نسل دوم  دولتی  آزمایش های 
یافت  خاتمه  موفقیت  با  شده،  ساخته   80 ایلیوشین  هواپیمای  براساس  که 
داده  تا آخر سال جاری میالدی تحویل وزارت دفاع روسیه  این هواپیما  و 

خواهد شد.
به جز روسیه، فقط امریکا دارای چنین مجتمع هوایی است. شرکت متحده 
هوایی  مجتمع  که  کرد  گزارش  گذشته  شنبۀ  سه  روز  روسیه  ابزارسازی 
فرماندهی استراتژیک برای استفاده در شرایط استقرار ضربتی نیروهای مسلح، 
افتادن  کار  از  صورت  در  همچنین  و  زمین  در  فرماندهی  تأسیسات  نبودن 
ساخته  و  طراحی  زمین  در  ارتباطی  خطوط  و  مراکز  و  فرماندهی  مقرهای 

شده است.

در حالی که بعد از مورد هدف قرار گرفتن جنگندۀ روسی به وسیلۀ ترکیه، 
روابط مسکو و آنکارا پُر تنش شده، مفتی ارشد عربستان خواستار حمایت 

از ترکیه شد.
برنامه یی  در  اخیراً  عربستان  ارشد  مفتی  الشیخ،  آل  عبداهلل  بن  عبدالعزیز 

تلویزیونی از ترکیه حمایت کرده است.
نزدیکی عربستان به ترکیه به ویژه بعد از روی کار آمدن »سلمان بن عبدالعزیز« 
پُر رنگ تر شده است، تا جایی که مفتی ارشد این کشور خواستار حمایت از 
آنکارا شده و گفته که ترکیه کشور اسالمی بزرگی است که از دست دادن آن 

شکست بزرگی برای مسلمانان به شمار می رود.
او در اشاره به تهدید های روسیه به ترکیه در پی اقدام آنکارا در ساقط کردن 
جنگندۀ روسی در خاک سوریه گفته، اگر اتفاقی برای ترکیه بیافتد این مسأله 

تأثیر خود را بر زنده گی مسلمانان خواهد گذاشت.
همکاری های مشترک عربستان و ترکیه اخیراً بیشتر شده است و به صورت 
عملی در حال اجراست؛ در همین راستا »احمد داوود اوغلو« نخست وزیر 
دور  عربستان  همکاری  با  کشورش  بود،  گفته  گذشته  نوامبر   30 در  ترکیه 

تازه یی از مبارزه با تروریسم را در سوریه آغاز خواهد کرد.
محمد المسفر استاد علوم سیاسی دانشگاه قطر دربارۀ همکاری های اخیر

ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته: این اقدامات در راستای 
تالش کشورهای عربی برای ایجاد قدرت برتر منطقه یی در مقابله با ایران که 

کنترل اغلب پایتخت های منطقه را در دست دارد ایجاد شده است.
از سوی دیگر یک مقام بلندپایل ترکی گفته که ترکیه به دنبال امضای چند 
توافق با عربستان در زمینه همکاری های نظامی دو کشور است و هدف از 

آن تقویت سیستم نظامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواهد بود.

رییس جمهوری سوریه ضمن »غیرقانونی« خواندن حمالت هوایی انگلیس و 
فرانسه در کشورش، این حمالت را »بی فایده« خواند و اعالم کرد که انگلیس 

و فرانسه رأس پیکان حمایت از تروریست ها در سوریه هستند.
ساندی  انگلیسی  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  سوریه  رییس جمهوری  اسد،  بشار 
تروریست ها  از  حمایت  پیکان  سر  فرانسه  و  انگلیس  داشت:  عنوان  تایمز، 

در سوریه را تشکیل می دهند و ارادۀ واقعی برای مبارزه با تروریسم ندارند.
بی نتیجه  و  غیرقانونی  را  سوریه  در  فرانسه  و  انگلیس  همچنین حمالت  او 
خواند و تأکید کرد: این حمالت تنها در صورتی که با همکاری و هماهنگی 

دولت سوریه باشد قانونی است.
داشت:  عنوان  همچنین  اسد 
به  تروریستی  سازمان های 
انحراف  و  وهابیت  ایدیولوژی 
النصرۀ   و  دارند  استناد  حقیقت  از 
یک  از  حقیقت  در  داعش  و 
تابعیت  فکری  منطق  و  ایدیولوژی 

می کنند.
که  کرد  اعالم  انگلیس  پیشتر 
گروه  علیه  خود  هوایی  حمالت 
تروریستی داعش در سوریه را آغاز 

کرده است.

قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در ماه روان میالدی برای اشتراک 
در بازی های جنوب آسیا به هند برود.

برای  یک شنبه  روز  »گول«  نام  زیر  تیم  این  تمرینات  نخست  دور 
بازیکنانی که در داخل افغانستان به سر می برند، آغاز شد. گفته می شود 
آن عده از بازیکنانی در خارج از کشور زنده گی می کنند نیز به زودی 

به جمع این بازیکنان در اردوگاه آموزشی کابل می پیوندند.
قرار است بازیکنان تیم ملی فوتبال دور دوم تمرینات شان برای اشتراک 
در بازی های جام قهرمانی جنوب آسیا را پس از پایان یافتن این دوره 

در قطر سپری کنند.
 24 قطر،  تمرینات  در  کشور،  فوتبال  فدراسیون  معلومات  بنیاد  بر 
بازیکن و در بازی های جنوب آسیا در هند، 20 بازیکن تیم ملی کشور 

را همراهی می کنند.
یازدهمین دور بازی های جنوب آسیا در 23 ماه دسامبر در دهلی آغاز 

و تا سوم جنوری سال آیندۀ میالدی ادامه خواهد داشت.
در این بازی ها تیم ملی افغانستان از قهرمانی گذشته اش در بازی های 

2013 جام قهرمانی جنوب آسیا دفاع خواهد کرد.
تیم های  مصاف  به  دوم  گروه  در  افغانستان  ملی  تیم  دور  این  در 

بنگالدش، بوتان و مالدیف خواهد رفت.
تیم ملی فوتبال افغانستان در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( با به دست آوردن 26 امتیاز، در ردۀ 150ام جهان و 27ام آسیا 

قرار گرفته است.

مهاجم پُرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید با گول زنی در چهاردهمین بازی 
این فصل تیمش در اللیگا، به سومین گول زن برتر تاریخ این رقابت ها 

تبدیل شد.
در جریان پیروزی 4 بر یک شب گذشتۀ )شنبه(، تیم فوتبال رئال مادرید 
آخرین  رونالدو  کریستیانو  برنابئو،  سانتیاگو  در ورزشگاه  َختافه  برابر 

گول کهکشانی ها را به ثمر رساند.
به  پیوستن اش  ابتدای  از  رونالدو  که  گول هایی  شمار  گول  این 
را  است  رسانده  ثمر  به  اللیگا  در  تاکنون  سال 2009  در  رئال مادرید 
پیشین  مهاجم مکزیکی  از هوگو سانچس،  او  تا  داد  افزایش  به 235 
کهکشانی ها پیشی بگیرد و اکنون به تنهایی در ردۀ سوم جدول برترین 

گول زنان تاریخ اللیگا بایستد.
تیم  سه  در  را  خود  اللیگایی  گول هایی  سانچس  رونالدو،  برخالف 
اتلتیکومادرید، رئال مادرید و رایووایکانو به ثمر رساند که 164 گول از 

234 گول او با در جمع سفیدپوشان مادرید بود.
رونالدو در جدول برترین گول زنان تاریخ اللیگا تنها دو نفر را باالتر 
از خود می بیند که یکی لیونل مسی، مهاجم آرژانتینی بارسلونا با 289 
بیلبایو با 253 گول  گول و دیگری تلمو سارا، مهاجم پیشین اتلتیک 

است.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا گفت: تساوی حاصل شده اتفاق بدی بود، 
اما مردانم در این موضوع مقصر نیستند.

نشست خبری خود  در  بارسلونا  فوتبال  تیم  انریکه، سرمربی  لوییس 
گفت: برای پیروزی وارد میدان شده بودیم، اما به خصوص در نیمه 

دوم اصاًل خوب کار نکردیم و نتیجۀ گول نزدن، گول خوردن است.
انریکه افزود: این که تیم من خوب کار نکرده معنایش این است که من 
نتوانسته ام در جنگ تاکتیکی برابر همتای خود عملکرد خوبی داشته 
باشم. در نیمۀ دوم، حریف بازی ما را خراب کرد و بازیکنان من اسیر 
نداشتیم  اشتباهی  بازی  ما  البته  بودند.  تاکتیکی شده  ناگهانی  تغییرات 
ولی بازیکنانم به دفاع عادت ندارند و اگر می خواستیم می توانستیم از 

گول زدۀ خود دفاع کنیم.
انریکه دربارۀ حذف رئال مادرید از جام حذفی هیچ حرفی نزد و از 

خبرنگاران خواست تا هرگز در این خصوص از وی سوال نپرسند.

دستور پوتین برای آماده سازی 
هواپیمای استراتژیِک روز قیامت

دعوت مفتی عربستان برای حمایت 
از ترکیه در مقابله با روسیه

اسد:
حمالت انگلیس و فرانسه

 در سوریه غیرقانونی و بی فایده است

تیم ملی فوتبال افغانستان 
به هند می رود

رونالدو به تنهایی سومین گول زن برتر تاریخ 

اللیگا شد

انریکه:

بازیکنانم در این تساوی مقصر نیستند

پرتو نادری

آه خدای من! چگونه دل های ما می توانند بتپند، وقتی هر 
روز هر روز خوان خواره گان بدنام این گونه باغچه های 
زنده گی ما را از چنین گل های سرخی تهی می سازند. 
خون  وقتی  نمی دانم  باد!  سبز  راه تان  من  رفتۀ،  خواب  به  فرشته گان 
خون  آیا  داشت!  رنگی  چه  آسمان  می ریختند،  خاک  بر  را  شما  پاک 
داغ شما وجدان های خوابیده در این سرزمین را بیدار خواهد ساخت! 
هر روز در این سرزمین در وردک، در بدخشان، در زابل در قندهار، 
در غزنی، کندز و تخار و ننگرهار و..... خون می ریزند، خون ها همه 
یک رنگ دارد، رنگ سرخ، اما سخنان ما یک رنگ نیستند، سخنان ما 
گاهی خاکستری اند، گاهی زرد و گاهی بی رنگ، سخنان ما گاهی سیاه 
ندارند. ما را  با خون یک رنک ما رابطه یی  سیاه اند، سخنان ما گویی 
اما ما یک سان در  یک سان می کشند، کودکان ما را یک سان می کشند؛ 
برابر دشمن نمی اندیشیم، در حالی که گوهر یگانۀ ما همان انسان بودن 
ماست نه دین، آیین، قوم و تبار، کاش می توانستیم که چنان خون های 
خود یک رنگ می بودیم! کاش می توانستیم حرمت خون های خود را 
می شناختیم، روح ما وقلب های ما و ذهن ما هزار زخم از خنجر دشمن 
و از خنجر خودمان دارد، با این حال هنوز در نیافتیم که با هم چگونه 
زنده گی کنیم و در میان خود و دشمنان خود و دشمنان کودکان خود 

چگونه خط بکشیم!

حشمت رادفر

نه  پایانیست،  را  کشور  این  در  سریریدن  و  کشتار  نه 
سوگواری و غم ُگساری ما را.

کودکان میدان وردک گل های پرپر شدۀ باغستان زنده گی 
در سرزمین نفرت های مقدس اند.

سیما های خزان زدۀ تان در قاب تصویر های بی جان، درد چند ده سالۀ 
مادران داغ دار این خطه را فریاد می زنند. این که مادران ما با درد خو 
کرده اند و مردان سنگ های صبور سرزمین شیران اند، انگار رودخانه های 

این سرزمین به کاسه های صبر ما سرازیر می شوند.
از ته دل برای تان اندوه گینم کودکان سپید جامۀ میدان وردگ، اما بیشتر 
از این حس شرم سارتان استم که همه برای سعادت ابدی تان در دنیایی 
که همۀ مان اینجا ازش هراسانیم، دعا می کنیم. اما باج دهی به تفکراتی 
که این دنیا را بر همۀ ما جهنم ساخته و کودکانی چون شما را به جای 
ناز و نوازش و دانش و آرامش به پرتگاه دود و آتش خمپاره می افگند، 

نیز بخشی از »فرهنگ واال و ارزش های میهنی و اعتقادی« مان است...

مهدی ثاقب

امروز وردِک عزادار نسلی است که تازه زبان گشودند 
تا بگویند »ما بی گناهیم« و امروز افغانستان بر گلیم ماتم 
کودکانی نشسته است که فقط می خواستند زنده گی را 
در دنیای کودکانۀ شان تجربه کنند. هیوالی وحشت و ترور و جنگ، 
آنها را از ما گرفت و بار دیگر بُغِض گلوگیر همه چیز را فریاد می کرد.
کجاست گلوهایی که برای ترور مهره های قدرت دریده می شدند، اما 
برای کودکان این مرز و بوم همچنان در سکوتی مبهم و سوال برانگیز 

فرو رفته اند.
اینجا وردک است جایی که کودکان کشته شده حتا لبخندهای کودکانه 
و شور و شوق طفالنۀ شان را با خود به عمیق ترین نقطۀ گور می برند 
تا شاید نسِل دیگر برخیزند و از حاکمان ترور و وحشت بپرسند که 
فرزندان هشت ساله و نه سالۀ این سرزمین به چه گناهی کشته شدند؟

بسم اهلل نادری

اگر خودما با هیچ تروریستی یا همکار تروریستان دست 
زنان،  نمی تواند  جنایت کاری  هیچ  نشویم،  دست  به 
کودکان و جوانان ما را همانند میدان وردک و زابل به 
کام مرگ ببرند. این خودِ ما هستیم که زمینه را برای حضور تروریستان 
فراهم می سازیم. برخی ها در کشور ما به جایی این که با نیروهای امنیتی 
برای نابودی تروریستان همکاری کند، با تروریستان هم دست شده و 
نابودی  آنان را تا پشت دروازه های خانه و مسجد می آورند. ما برای 
تروریستان باید بیدار شویم. آگهی پیدا کنم و بدانیم که کی قتل و کشتار 

را در کشور راه می اندازد.

ضیاالحق مهرنوش

تا به آزادی عقش نورزی و ایمان نداشته باشی، روش ها 
آزاد  راه های  نیازموزی،  را  زیستن  آزاد  شیوه های  و 
شدن را نپیمایی و آمادۀ قربانی شدن نباشی، به آزادی 

نمی رسی.
ما به آزادی عشق ورزیدیم، ایمان داشتیم، با روش ها و شیوه ها به گونۀ 
نسبی آشنا بودیم، آزاد زیستن گوهر وجودی مان بود، راه ها را پیمودیم، 
قربانی دادیم؛ مگر مشکل بنیادین ما این بود که آزادی را زیر تأثیر و 
پشتیبانی دشمنان آزادی خواستیم. از همین جهت به آزادی نرسیدیم و 
امروز نیز، در آرزوی آزادی استیم و برای به دست آوردن و رسیدن به 

آن، قربانی می دهیم.

فیـسبـوک نـــامــه
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پایتخت خالفت خودخوانده داعش هستند،  سوری هایی که ساکن شهر رقه، 
این شهر را  از  آنها  دلیل جلوی خروج  به دو  این گروه تروریستی  می گویند 
منظور  به  بیشتر  دنبال کشته شدن غیرنظامیان  به  این گروه  آنکه  اول  می گیرد 

اهداف تبلیغاتی است و در درجه دوم می خواهد از آنها مالیات اخذ کند.
به گزارش روزنامه ایندیندنت انگلیس، گزارش ها حاکی از آن است که پایه های 
خالفت داعش در حال فرو ریختن است و مناطقی که زمانی تحت تسلط کامل 
داعش بوده اند برای نخستین بار با تهدید جدی مواجه هستند؛ حمالت هوایی 
علیه محموله های نفت داعش موجب شده که تعداد زیادی از تروریست های 
این گروه به دلیل عدم دریافت حقوق از این گروه جدا شوند و خالفت داعش 

ضعیف تر از هر زمان به نظر می رسد.
همچنین تحمیل دیدگاه متحجرانه داعش از اسالم باعث شده که ناآرامی های 
بیاید.  وجود  به  گروه  این  تسلط  تحت  مناطق  مردم  بین  در  بیشتری  هرچه 
براساس مطالعه هایی که از ساکنان مناطق تحت کنترل داعش در سوریه صورت 
گرفته دیگر این ساکنان تحمل سرکوبگری های این گروه را ندارند. کسانی که 
در شهر رقه زندگی می کنند مدعی هستند که داعش جلوی رفتن آنها از این 
شهر را به دلیل آنکه خواهان کشته شدن غیرنظامیان به دلیل اهداف تبلیغاتی 

است، می گیرد.
به عنوان یک  این شهروندان  مالیات  از طرف دیگر داعش قصد جمع آوری 
درآمد حیاتی برای سرپا نگه داشتن خود را دارد. برخی از افرادی که از مناطق 
برای  خود  رویکرد  از  گروه  این  می گویند  کرده اند  فرار  داعش  کنترل  تحت 
حد  از  بیش  خود  سرکوبگرانه  اهداف  راستای  در  سوری  کودکان  آموزش 

تندروی کرده است.
در شهر مرعا، در شمال حلب و غرب شهر رقه که از سه جبهه توسط داعش 
محاصره شده است اخیرا یک گروه از زنان متعلق به این شهر در قالب یک 

گروه کانونی درباره تجربه هایشان حرف زدند.
را فاش نساخت، گفت:  نامش  این گروه  زنان  مثل دیگر  مادر جوان که  یک 
داعشی ها مثل هیوالیی هستند که به یک باره ظاهر شدند. زن دیگری اظهار کرد: 
داعش فرشته مرگی است که در حال گسترده کردن محدود خود از سمت شرق 
است. وقتی شما آنها را می بینید انگار فرشته مرگ را دیده اید. آنها زشت ترین 

پدیده ای هستند که از داخل زیباترین پدیده یعنی اسالم سربرآوردند.
هم چنین یک معلم متعلق به شهر مرعا گفت که برخی از شاگردانش که از کنار 
سرهای بریده و جسدهای آویزان شده از تیرهای چراغ برق عبور کردند، در 
پاسخ به اینکه در بزرگسالی می خواهید چکاره شوند گفتند که می خواهند در 

راه داعش کشته شوند.

وی ادامه داد: »داعش در حال تبدیل مدارس به مراکز آموزشی است.« جانی 
هیلد، یک کارشناس نظرسنجی که بیش از دو سال است در قالب گروه های 
کانونی آرای عمومی در مناطق تحت کنترل داعش و دیگر مناطق در سوریه را 
دنبال می کند، گفت: نشانه هایی وجود دارد که مردم آگاهی بیشتری از واقعیت 
زندگی تحت کنترل داعش پیدا کرده اند و مخالفت ها علیه این واقعیت در حال 

افزایش است.
که سیاست  فاش ساختند  رقه  ساکنان شهر  نزد  کانونی  افزود: گروه های  وی 
آینده  نگران  که  کسانی  که  شده  سبب  کودکان  میان  از  داعش  نیروی  جذب 

کودکانشان هستند از آنها منزجر شوند.
همچنین بسیاری از این ساکنان دیگر موافق جایگزینی نظام آموزشی آکادمیک 

با آموزش های مذهبی از جانب داعش نیستند.
در جدیدترین نظرسنجی درباره آراء عمومی در سوریه که نمونه های آن تابستان 
گذشته اخذ شد تنها هفت درصد از شرکت کنندگان متعلق به 14 والیت سوریه 
گفته اند حامی داعش هستند. در این نظرسنجی 16 درصد حامی جبهه النصره، 

21 درصد حامی ایران و 26 درصد حامی دولت سوریه بودند.
در شهر رقه 54 درصد نیز حامی راه حل سیاسی و 34 درصد حامی راه حل 

نظامی در سوریه بوده و 12 درصد نیز گفتند که انتخاب خود را نمی دانند.

وزاری داخله ایالت های آلمان روند کنونی رسیده گی به پرونده های مهاجرین و 
پناهجویان را قناعت بخش ندانسته بر سرعت بخشی هرچه زودتر آن تاکید کردند.
روگر لیونتز، رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان در ایالت راینلند پفالز که در 
پایان نشست زمستانی وزرای داخله ایالت های آلمان سخن می گفت، افزود: »ما به 
گونه سریع از دولت فدرال می خواهیم که در خصوص سرعت بخشی بررسی 

پرونده های پناهجویان توجه جدی نماید«.
دو شیفت کاری باید ایجاد شود

های  فعالیت  خصوص  در  روشنیرا  انتقادهای  آلمان  های  ایالت  داخله  وزرای 
فرانک یورگن وایزی که از ماه سپتمبر سال جاری در کنار ریاست کاریابی فدرال، 
مسئولیت اداره مهاجرت فدرال را نیز به پیش می برد، مطرح کرده اند. لیوینتز می 
گوید که رییس اداره مهاجرت فدرال هیچ پاسخی در مورد سوال های مهم ایالت 
های آلمان نداشته است. اظهارات مشابه را لورنز کافیر از حزب اتحادیه دموکرات 

است، مطرح  نیز  فورپومیمز  بورگ-  میکلن  ایالت  داخله  آلمان که وزیر  مسیحی 
کرد. کافیر برای بیرون رفت از این معضل خواستار پیشبرد دو شیفت کاری اداره 
مهاجرت فدرال آلمان شد. او افزود، وزارت های داخله و انجمن ها نیز در روزهای 
اخیر هفته فعالیت نموده تا بتوانند به گونه بهتر به پرونده ها و اسکان پناهجویان 

رسیدگی کنند.
کافیر گفت: »این خیلی مایوس کننده است وقتی که انگال مرکل صدر اعظم این 
را  وضعیت  آسا  معجزه  که  بگیریم  قرار  موقعیتی  در  باید  ما  دارد  انتظار  کشور 
مدیریت کنیم. اما هیچگاه روی این موضوع صحبت نشده است که آیا می توانیم 

پیشبرد دو شیفت کاری را در اداره فدرال عملی کنیم«.
کارمندان کافی در ماه می

لیونتز می گوید، نظر به اظهارات وایزی، اداره مهاجرت فدرال در گام نخست باید 
در ماه می در موقعیتی می بود که می توانست تمام پرونده پناهجویان تازه وارد را 
بررسی کند. در این صورت می توانست ماهانه 80 هزار پرونده را مورد بررسی 

قرار دهد.
در حال حاضر نظر به گفته های وزرا در سراسر آلمان عقب افتادگی 300 هزار 
پرونده که باالی شان کار صورت نگرفته، وجود دارد. این درحالی است که پیش 
از این 100 هزار پرونده بررسی ناشده موجود بود. با این همه حاال صدها هزار 
پناهجوی دیگر به تازگی آمده اند که بررسی پرونده آنان نیز اصال آغاز نشده است.

آیا شمار درخواستهای پناهندگی تا اخیر سال جاری به یک میلیون می رسد؟
می  وستفالن  نوردراین  ایالت  در  دیموکرات  سوسیال  حزب  رییس  ییگر،  رالف 
گوید، نظر به اظهارات رییس اداره مهاجرت فدرال در حال حاضر 1600 پرونده 
روزانه مورد بررسی قرار می گیرند که حتی نصف آن مربوط به پناهجویان تازه 
وارد نمی شود. عالوه بر این، مدت هشت ماه را در بر می گیرد تا اقدامات در 
خصوص بررسی پرونده پناهجویان آغاز شود. به گفته او، این روند نگران کننده 

است به ویژه اگر تا آخر سال روان شمار تقاضای پناهندگی به یک میلیون برسد.

آیا زوال داعش نزدیک است؟

انتقاد از روند کند بررسی پروندۀ پناهجویان در آلمان

کودکان؛ قربانیان سوء 

استفاده قاچاقبران انسان

موارد  بیشتر  در  اروپا  به  رسیدن  رویای  در  نوجوانان  و  اطفال 
دستخوش قاچاقبران شده و از جسم آنان سوء استفاده های مختلف 
مورد سفر  در  مهاجرت  المللی  بین  است. سازمان  گرفته  صورت 

پرخطر کودکان و نوجوانان هشدار داده است.
المللی مهاجرت )IOM( در اعالمیه اخیر خود  بین  اداره سازمان 
نسبت به فزونی رقم کودکانی که به خارج از کشور سفر می کنند 
این  است.  داده  هشدار  قاچاقبران  توسط  آنان  از  استفاده  سوء  و 
سازمان گفته است، بیشتر کودکان و نوجوانان برای کمایی پول و 
آماده سازی مخارج سفر مجبور می شوند، مدتی را در ایران سپری 
نموده و سپس از طریق ترکیه و یونان وارد اروپا شوند. به گفته 
این نهاد بین المللی، بیشتر نوجوانان افغان، در مسیر راه و دست به 
دست شدن شان توسط قاچاقبران چالش های متعددی را تجربه 
می کنند و حتی برخی از آنان پس از سپری نمودن روزهای دشوار 

دوباره به افغانستان بازگشتانده می شوند.
در حال حاضر کم تر از 50 درصد نفوس افغانستان را کودکان و 
نوجوانان زیر سن تشکیل می دهند. این قشر در نتیجه نابرابری های 
اجتماعی و تحوالت موجود یکی از آسیب پذیر قشر پنداشته شده 
و هرگونه دگرگونی های اجتماعی آنان را مورد ضربات محکم قرار 
می دهد.عدم دسترسی به آموزش و پرورش، سوء استفاده مخالفین 
مسلح از این قشر، کارهای شاقه روی جاده و تگدی از چالش های 
روزانه در برابر این قشر هستند. با این حال، در این اواخر مهاجرت 
افراد زیر سن به کشورهای همسایه و اروپایی به دلیل حمایت مالی 

از خانواده ها رو به افزایش بوده است.
ریچارد دانزگر، رئیس عمومی هیئت ماموریت سازمان بین المللی 
سوء  معرض  در  کودکان  که  است  گفته  افغانستان  در  مهاجرت 
نگرانی  این چالش سبب  و  دارند  قرار  همواره  قاچاقبران  استفاده 

جدی این سازمان نیز شده است.
او با نشر اعالمیه ای گفته است: »اطفال زیر سن با تهدیدات جدی 
بهره برداری و سوء استفاده حین قرار گرفتن به دست قاچاقبران 
مواجه اند. با توجه به فقدان فرصت ها در افغانستان، اغلبا به علت 
موجودیت گزینه های اندک دست به این گونه سفرهای دشوار و 

پر خطر می زنند«.
عامل مهم در خصوص تشویق نوجوانان برای پیشگیری راه های 
دشوار برای رسیدن به یکی از کشورهای پیشرفته، اعضای خانواده 
ترغیب  و  تشویق  موارد  بیشتر  در  برخالف،  اما  شود.  می  تلقی 
نزدیکان سبب شده است تا کودکان نا آگاهانه اقدام به سفر نموده 
در  بدهند.  خطر  به  تن  خود  نامعلوم  آینده  از  اندک  آگاهی  با  و 
حقیقت این قشر قربانی تصامیم بزرگان خود شده که آنان شنونده 
های خوب حکایت های میان تهی و باغ »سرخ و سبز« قاچاقبران 

هستند.
بلند بردن سطح  این سازمان بر گسترش فعالیت ها در خصوص 
آگاهی مردم در افغانستان تاکید نموده گفته است با این فرض که 
داشتن آگاهی کامل خانواده ها از راه های پر خطر و آینده نامعلوم 
سبب کاهش بحران مهاجرت کودکان در افغانستان خواهد شد. به 
گفته رئیس این سازمان، »نیاز جدی دانسته می شود، تالش های 
زیاد اعم در بخش تفهیم اطفال زیر سن در خصوص خطرات ناشی 
از قاچاقبری و مهمتر از همه، فراهم نمودن فرصت های بهتر برای 

شان درافغانستان صورت گیرد«.
انسان  قاچاقبران  از سوی  کودکان در مسیر راه طوالنی و پرخطر 
دست به دست می شوند، به کارهای شاقه گماشته می شوند، مورد 
تجاوز جنسی قرار می گیرند و گاه به کام مرگ کشانده می شوند. 
عالوه بر این، کودکان پس از رسیدن به کشور نهایی، مدت های 

طوالنی با بحران های روانی و تنهایی دست و پنجه نرم می کنند.
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