
تر  نورو سیاستوالو  یوشمېر  د  داسې حال کې چې  په 

څنګ په دې وروستیو کې ولسمرش کرزي هم د ميل 

سیايس  یوشمېر  کړې،  غوښتنه  جوړېدو  د  اجامع 

شننونکي وايي، چې ولسمرش غواړي له دې الرې په 

واک کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.

اوسني  په  چې  وايي،  غړي  یوشمېر  جرګې  وليس  د 

شخيص  او  ګټو  شخيص  د  اجامع  ميل  کې  وخت 

اغراضو لپاره جوړېږي، نه د ميل ګټو لپاره.

د افغانستان د ميل اېتالف د داراالنشا مرش انجیرن محمد 

عاصم ماندګار ورځپاڼې ته وویل، د ازادو، عادالنه او 

ته  قانون ولسمرش  اسايس  لپاره  تررساوي  د  ټاکنو  رڼو 

یوشمېر صالحیتونه او مسوولیتونه ور سپاريل دي.

او  ازادو  رڼو،  د  کې  مسوولیتونو  دې  په  وايي،  هغه 

قوانینو  ټاکنیزو  د  برابرول،  زمینې  د  ته  ټاکنو  عادالنه 

نه  د  رایه ورکوونکي سند  د  او تصویب کول،  توشېح 

مشخص کول، یانې چې رایه به د رایه ورکونې په زړو 

کارتونو کېږي، نوي کارتونه به وېشل کېږي او که به په 

برېښنايي تذکرو کېږي.

د نوموړي په وینا، د ولسمرش نور مسوولیتونه د ټاکنو 

د امنیت تامنیول او یوشمېر نور هغه کارونه دي چې د 

ټاکنو شفافیت او عادالنه والی تضمینوي.

د ده په اند، ولسمرش کرزي خپل...            پاتې ۷ مخ
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تغییرات وارد شده در شناس نامه های برقی

 کافی نیست!

خروج  تسریع  امریکایی  تحلیگران  و  کارشناسان  برخی 
نظامیان امریکایی در افغانستان را موجب شکست ماموریت 

امریکا در این کشور می دانند.
به گزارش روزنامۀ واشنگتن، جنرال جان آلن فرمانده سابق 
تفنگداران دریایی امریکا در یک گزارش...   ادامه صفحه 6

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پروژۀ فایبر نوری را 
در والیت بامیان افتتاح کرد.

کیبل  طریق  از  پروژه  این  که  می گوید  سنگین  امیرزی 
والیت های بامیان، غور و دایکندی را به کابل وصل می سازد.

دالر  میلیون   17 مبلغ  پروژه  این  قیمت  که  کرد  عالوه  او 
جهانی  بانک  بالعوض  کمک های  از  که  است  امریکایی 

پرداخت می شود.
سیاگرد،  شنواری،  »ولسوالی های  گفت:  مخابرات  وزیر 
شیخ علی والیت پروان، ولسوالی  های...       ادامه صفحه 7

          ناجيه نوري

از دومین سال گشت شهادت جنرال داوود داوود فرمانده 
امنیۀ  پامیر و جنرال شاه جهان نوری فرمانده  زون  303 
والیت تخار، روز گذشته با حضور هزاران تن طی همایشی 

در کابل گرامی داشت به عمل آمد.
جنرال داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری از فرماندهان 
سال  جوزا   7 تاریخ  به  که  بودند  مقاومت  و  جهاد  ارشد 
به  تخار  والیت  مقر  در  مرموز  انفجار  یک  اثر  بر   1390

شهادت رسیدند.
از  شماري  جوزا،   7 شهدای  از  گرامی داشت  مراسم  در 
پي گیري  عدم  از  انتقاد  ضمن  سیاسي  شخصیت هاي 
پرونده های قتل هاي زنجیره یی گفته اند که مردم افغانستان 
از  ترورها  این  بررسی  به  حکومت  بی پروایی  برابر  در 
نهایت صبر و حوصله کار گرفته اند. ...       ادامه صفحه 7

هشدار جنرال آلن:

امریکا با خروج سریع 
از افغانستان شکست را 

می پذیرد

پروژۀ فایبر نوری در 
والیات مرکزی افتتاح شد

ولسمشر په واک کې د پاتې کېدو نهايي 
کوښښ کوي

عللو
پیامدهای
حملهبر

سازمانهای
خیریه

2

4

7

5

بحرانهنر
مدرن

نشستسران
ناتو

پیرامون
افغانستان
برگزارمی

شود

در برگ ها

نقش
ارزشهای
اخالقیدر

رشداقتصادی

صفحه 6

در دومین سال گشت شهادت جنرال داوود و جنرال نوری تأکید شد:

چرا عامالن قتل های زنجیره یی به دادگاه کشانیده نمی شوند



کابل  شهِر  دو  در  روز  سه  فاصلۀ  در  طالبان 
و ننگرهار، بر دفاتر آی.او.ام )سازمان جهانی 
مهاجرت( و کمیتۀ امداد صلیب سرخ، حمله 
تخریب  موجب  کابل  در  حمله  این  کردند. 
شد.  پایتخت  در  مهاجرت  سازمان  دفتر 
در  سرخ  صلیب  امداد  کمیتۀ  بر  حمله  اما 
جالل آباد، حتا باعث شد که آن سازمان همۀ 
این  مقاماِت  ببندد.  را  افغانستان  در  دفاترش 
سازمان گفته اند که این کار را به خاطر تأمین 

جان کارمندان شان انجام داده اند.
افغانستان،  در  ملل  سازمان  دفاتر  شدن  بسته 
در سی  این کشور  مردم  نیست.  تازه یی  چیز 
هر  که  کرده اند  مشاهده  بارها  پسین،  سال 
به  سیاسی  نظام های  و  رژیم ها  که  گاهی  از 
پایاِن عمِر خود رسیده اند، نخستین نشانه های 
سقوط آنان، در بسته شدِن دفاتر سازمان ملل، 
یافته  تبارز  سفارت ها و سازمان های خارجی  

است.
با توجه به این تجربه، دو نکته را از این حرکِت 
طالبان می توان استنتاج کرد. یافتۀ نخست آن 
است که به راستی نظام کنونی در حاِل سقوط 
در  ناتوانی حکومت  از  دریافت  این  و  است 
کارمندان سازمان های خیریه،  تأمین جان  امر 
ناتوانی  این  اما  است.  مبرهن  و  واضح  کاماًل 
در گذشته هم مشهود بوده، چنان که حکومت 
نیز  را  خودش  به  مربوط  نهادهای  امنیت 
دیده  بارها  گذشته،  در  کند.  تأمین  نتوانسته 
تأسیسات  باالی  به ساده گی  طالبان  که  شده 
به جا  را  تلفاتی  و  کرده  داخلی  حمله  نظامِی 
که  نیست  گله  خیلی  بنابراین،  گذاشته اند. 
حکومت از تأمین امنیت سازمان های خیریه، 
هیچ  کنون  تا  این همه،  با  اما  است.  ناتوان 
نبسته  را  ناامنی، دفترش  دلیل  بر  بنا  سازمانی 
بود که این تصمیم صلیب سرخ، آیندۀ بسیار 

خطرناکی را برای افغانستان نوید می دهد.
طالبان  که  باشد  این  می تواند  دیگر  یافتۀ  اما 
دفاتر  عمداً  بیشتر،  هرج ومرج  ایجاد  برای 
سازمان ملل و نهادهای خیریه را مورد هدف 
می دانند  خوبی  به  آن ها  چون  می دهند.  قرار 
پیش  در  خارجی  نیروهای  کامل  خروج  که 
می تواند  مرحله  یک  در  خروج  این  و  است 
مساعد  را  گروه  آن  بیشتِر  حمالت  زمینۀ 
معنای  به  طالبان،  نظر  از  خروج  این  سازد. 
به  نیز است.  افغانستان  نظام  بی پشتیبان شدِن 
این معنا که با خروج نیروهای نظامی و ملکِی 
از  را  موقعیِت جهانی اش  افغانستان  خارجی، 
دست می دهد. اکنون، آن گروه تصور می کند 
تهدید  با  نیز  را  خیریه  سازمان های  اگر  که 
دفاتر  سازمان ها  آن  و  سازد  مواجه  هراس  و 

ناکامِی جامعۀ  و  آنان  قدرِت  ببندند،  را  خود 
به نمایش گذاشته  بهتر  افغانستان،  جهانی در 
می شود. روی این ملحوظ، محتمل است که 
طالبان به این نوع حمالت  ادامه دهند و حتا 
ممکن است که دامنۀ آن را به سفارت خانه ها، 
نماینده گی های سازمان ملل و... نیز بکشانند.

به  طالبان  پروژۀ  این  که  نیست  بعید  خیلی 
 2014 سال  همهمۀ  زیرا  شود؛  تطبیق  زودی 
در  حکومت  بی تفاوتی  نیز  و  انتخابات  و 
را  خیریه  تمامی سازمان های  قضیه،  این  برابر 

نگران امنیِت خویش می سازد. از سوی دیگر، 
از  حکومت  پنهان  حمایت  و  صلح  پروسۀ 
عمومی  دامن  تلقینات  به  طوری  طالبان، 
می زند که همه منتظر وقوع یک فاجعه پس از 
خروج نیروهای خارجی اند. همۀ این مسایل 
فعالیت  روی  و  دارند  ربط  هم  با  نحوی  به 
سازمان های خارجی و هم چنان تقویت طالبان 

تأثیرگذار هستند.
رییس  موضع گیری های  مهم تر،  همه  از  اما 
به دالیل  روزها  این  که  است  جمهور 
انتقاد می کند. یکی  از خارجی ها  نامشخصی، 
از انتقادهای رییس جمهور به خارجی ها این 
خود  نفِع  به  صلح  پروسۀ  از  آن ها  که  بود 
ادامه  کار  این  به  اگر  و  می کنند  بهره برداری 
دهند، او آنان را افشا می سازد. جناب کرزی 
ما  با  خارجی ها  »اگر  که:  است  داده  هشدار 
نظر  در  را  افغانستان  منفعت  و  نروند  به راه 
می گیریم  پیش  در  را  دیگری  راه  ما  نگیرند، 
و باز با شما حرف می زنیم و رسوا می کنیم.«

این سخن رییس جمهور بیشتر به یک بازی 
سیاسی نزدیک است تا حقیقتی که او از آن دم 
می زند. ممکن این هشدار ایشان واقعیت هم 
باشد، اما هیچ گاه به حقیقت مبدل نخواهد شد. 
به این معنا که او هیچ وقت این رسواکردن را 
انجام نخواهد داد، چون عماًل از انجام دادنش 

ناتوان است.
اما این سخن می تواند روی فعالیِت سازمان های 
با  مردم  ستیزۀ  گسترِش  همین گونه  و  خیریه 
این سازمان ها به عنوان سازمان های خارجی، 
تأثیرگذار تمام شود. زیرا یکی از گفتمان های 
به  گذشته ها  از  افغانستان  در  فعال  و  مسلط 
انسان  هر  که  بوده  اجانب  با  ستیز  این سو، 
این سرزمین، به لحاظ تاریخی، با خارجی ها 
مشکل دارد و بسا دیده شده که سازمان های 
خیریه نیز بنا بر همین دیدگاه، از سوی مردم 

مورد چپاول قرار گرفته اند.
به  رویکرد  این  نتیجۀ  آن چه  حال،  هر  در 
و  هراس  ایجاد  جز  چیزی  می رسد،  نظر 
دامِن  گسترش  هم چنان  و  بیشتر  ناامنِی 
که  بود  نخواهد  افغانستان  در  خارجی ستیزی 
طالبان و حکومت، هر کدام به نوبۀ خود برای 

تحقِق آن تالش می کنند.
هرچند خروج نیروهای نظامیِ  جامعۀ جهانی 
تالش  اما  بود؛  خواهیم  شاهد  زودی  به  را 
نیروهای  تمامِ  خروج  برای  طالبان  شدیِد 
نظامی  و ملکِی خارجی و هم چنین همکارِی 
رسوایِی  جز  چیزی  روند،  این  با  حکومت 

ادارۀ آقای کرزی را در پی نخواهد داشت.

2سال پنجم y شمارة یکهزار و هفتاد و یکم y یکشنبه 12 خرداد/جوزا y 1392 2 جون 2013 www.mandegardaily.com

منوچهر

علل و پیامدهای حمله بر 
سازمان های خیریه

 

سرانجام فیصله شد که: واژۀ »افغان« به عنوان ملیِت همۀ اتباع 
اقوام هم  کشور، از شناس نامه های جدید برداشته شود و نامِ 
تعبیه شده در  دیتابیِس  در  فقط  نیاید و  در رویۀ شناس نامه ها 

شناس نامه ها، ثبت و ذخیره گردد. 
این اصالحات در »قانون ثبت احوال نفوس«، در هفتۀ گذشته 
در مجلس نماینده گان صورت گرفت که موافقت و مخالفِت 

بسیاری ها را نیز در پی داشته است.
از  پیش  که  افغان  واژه  برداشتن  که  اند  باور  این  به  موافقان 
این در شناس نامه ها به گونۀ نادرست بر همۀ اتباع افغانستان 
اطالق می شد، به نزاع هویتی در کشور خاتمه خواهد داد و 
دیگر باکی نیست که نام قومِ هر فرد در »ِچپ« ِتعبیه شده در 

این شناس نامه ها ثبت گردد.
نام قوم هر  نیستند و می خواهند که  باور  این  به  اما برخی ها 
شهروند، در رویۀ شناس نامه ها به شکل علنی نوشته شود تا 

هویت افراد به درستی قابل تشخیص باشد.
استاد عطامحمد نور یکی از چهره های برجستۀ سیاسی کشور، 
هم  بی شماری  طرف داراِن  که  است  نظریه  این  پشتیباناِن  از 
در این خصوص پیدا کرده است. بنابرین، چه خوب بود که 
نماینده گان مجلس از درج علنِی نام اقوام در شناس نامه های 
جدید حمایت می کردند. اما حاال که نکردند، همین برداشتِن 
شناس  نامه ها  از  همه  قومیِت  و  ملیت  عنوان  به  »افغان«  واژۀ 
افغانستان  در  اقوام ساکن  برای همۀ  دستاورد کالن  نیز، یک 
محسوب می گردد و این می تواند در فرایند بحث های قومی و 

هویتی در افغانستان، مفید واقع شود.
طرف دارِ  که  سیاسی  جریان های  از  شماری  حال،  همین  در 
گنجانیده شدِن فقط کلمۀ »افغان« به عنوان هویِت همۀ اقوام 
افغانستان اند، مخالفان شان را به وابسته بودن به ایران و غیره 
را  اتهام زنان  خودِ  می تواند  فقط  که  اتهامی  می کنند؛  متهم 

روسیاه سازد.
از هر قوم در  به عنوان هویِت هر فرد  افغان  گنجانیدِن واژۀ 
شکل  به  اخیر  دهۀ  یک  در  که  بود  اشتباهی  شناس نامه ها، 
متعصبانۀ آن و با استفاده از کج خوانی از قانون اساسی، صورت 
شناس نامه های   در  هیچ گاه  سال،  ده  این  از  پیش  اما   گرفت. 
بوده  نشده  اطالق  همه  بر  افغان  واژۀ  افغانستان  شهروندان 
از  پیش  در  کشور  شهروندان  شناس نامه های  به  اگر  است. 
این ده سال نگاه کنیم، درمی یابیم که واژه های پشتون، هزاره، 
تاجیک، ازبیک و ... به عنوان قومیِت هر فرد در شناس نامه اش 
نوشته شده و هیچ گاهی هم این امر در آن زمان باعث نزاع و 
سیاست مداراِن  پیش،  دهه  یک  اما  است.  نگشته  قومی  نفاق 
سیاه کاری آمدند و این بذر نفاق را پاشیدند و اقوام باهم برادرِ 
افغانستان را نسبت به یکدیگر بدگمان ساخته و به نزاع های 

قومی به شکل مدرن و سیستماتیک آن، دامن زدند.
هرچند می دانیم که هر تبعۀ افغانستان وقتی به بیرون از کشور 
اما الزم  افغان شناخته می شود؛  نام کشور،  بنیاد  بر  سفر  کند، 
هویت  با  افغانستانی  شهروند  هر  کشور،  داخل  در  که  است 
قومِی خودش شناخته شود تا تنوِع هویت ها با تمام ظرافت ها 

و زیبایی هایش حفظ گردد.
حاال با درج نام و نام خانواده گی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل 
دارندۀ  تولد  محل  و  تاریخ  اصلی،  سکونت  فعلی،  سکونت 
در  اختالف  که  دارد  وجود  امید  این  الکترونیک،  شناس نامۀ 
به تدریج،  و  پایان  یابد  مجلس  در  نفوس  احوال  ثبت  قانون 

زمینۀ پذیرش همۀ اقوام و شهرونداِن کشور مساعد گردد.
 ُحسن دیگِر شناس نامه های جدید، چاِپ آن به دو زبان رسمی 
و انگلیسی است و هم چنان درج تخلص افراد، که این همه در 

گذشته هیچ گاه در نظر گرفته نمی شده اند.
اما یک دغدغه هنوزهم باقی ست که هیچ تضمینی وجود ندارد 
که اسِم هر قوم در دیتابیِس تعبیه شده در این شناس نامه ها، به 
ثبت  مأموران  که  نشود  گردد.  درج  صادقانه  و  درست  گونۀ 
نامِ  از درج  بزنند و  »افغان« جا  بازهم  نفوس احوال، همه  را 
دیگر اقوام جلوگیری کنند. این نگرانی سبب شده که هنوزهم 
تشویش ها در مورد عاقبِت شناس نامه های برقی و حل مسالۀ 
هویت، ادامه داشته باشد. بنابراین، تا زمانی که مردم خودشان 
شناس نامه های  خود را با موارد اصالحِی یاد شده به چشِم سر 
بازهم  اما  کرد.  نخواهند  کامل  باورِ  فیصله یی  هیچ  به  نبینند، 
این  شناس نامه ها،  در  اقوام  نام  درِج  مخالفان  از  آن ها  انتظارِ 
است که بیش از این آتش نیافروزند و بر این فیصلۀ مجلس، 

احترام بگذارند.

آیا داستان شناس نامه های 
الکترونیکی به پایان 

رسیده است؟

طالبان برای ایجاد هرج ومرج 
بيشتر، عمداً دفاتر سازمان ملل 
و نهادهای خيریه را مورد هدف 
قرار می دهند. چون آن ها به خوبی 
می دانند که خروج کامل نيروهای 
خارجی در پيش است و این 
خروج در یک مرحله می تواند 
زمينۀ حمالت بيشتِر آن گروه را 
مساعد سازد. این خروج از نظر 
طالبان، به معنای بی پشتيبان 
شدِن نظام افغانستان نيز است. 
به این معنا که با خروج نيروهای 
نظامی و ملکِی خارجی، افغانستان 
موقعيِت جهانی اش را از دست 
می دهد. اکنون، آن گروه تصور 
می کند که اگر سازمان های خيریه 
را نيز با تهدید و هراس مواجه 
سازد و آن سازمان ها دفاتر خود را 
ببندند، قدرِت آنان و ناکامِی جامعۀ 
جهانی در افغانستان، بهتر به 
نمایش گذاشته می شود. روی این 
ملحوظ، محتمل است که طالبان 
به این نوع حمالت  ادامه دهند و 
حتا ممکن است که دامنۀ آن را 
به سفارت خانه ها، نماینده گی های 
سازمان ملل و... نيز بکشانند
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امریکا دولت و ارتش چین را به 
انجام حمالت سایبری متهم کرد

چاک هیگل، وزیر دفاع ایاالت متحده، روز شنبه، ارتش 
و دولت چین را به انجام حمالت سایبری متهم کرد و 

نسبت به ادامه آن هشدار داد.
در  که  هیگل  آقای  بلومبرگ،  خبرگزاری  گزارش  به 
می کرد،  سخنرانی  سنگاپور  در  امنیتی  سالیانه  کنفرانس 
اظهار داشت: »ایاالت متحده نگرانی های خود را نسبت 
به افزایش اقدامات متجاوزانه سایبری اعالم کرده است، 
و  ارتش  آنها  از  برخی  در  می رسد  نظر  به  که  اقداماتی 

دولت چین نقش دارند.«
پنتاگون، چین  ایاالت متحده و  نیز مقامات  این  از  پیش 
را متهم به حمالت سایبری کرده بودند، اما این  بار چاک 
اتهاماتی را در حضور مقامات چین مطرح  هیگل چنین 
کرد که این امر باعث شد یکی از آنان نیز به نوبه خود 
امریکا را به نادیده گرفتن تعهدات خود در رابطه با بهبود 

روابط میان واشینگتن و پکن متهم کند.
و  چین  دفاعی  روابط  مرکز  رییس  یانژو،  یائو  جنرال 
امریکا، که او نیز در این کنفرانس سخنرانی می کرد، گفت 
فعالیت های  ادعا می کند که هدف  ایاالت متحده  اگرچه 
نظامی آن در آسیا چین نیست، اما »چین قانع نشده است«.
با  می کند  تالش  پکن  می گویند،  پنتاگون  و  سفید  کاخ 
اینترنت به اطالعات  عملیات های جاسوسی خود از راه 
حساس نظامی و تجاری امریکا دست یابد، چنان چه تام 
ادعا  زمستان گذشته  امریکا،  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون، 
کرد که چین یک کارزار گسترده کامپیوتری برای سرقت 

اسناد محرمانه تجاری به راه انداخته است.
همچنین پنتاگون در آخرین گزارش سالیانه خود در رابطه 
با توانایی های نظامی چین که ماه گذشته منتشر شد اعالم 
کرد که ارتش چین سیستم های کامپیوتری دولت امریکا 

را هدف قرار داده است، اقدام متجاوزانه ای که با هدف 
دسترسی به اطالعات حساس انجام می شود.

پکن  که  است  شده  باعث  اتهامات  این  مجموع  اکنون 
خواهان گفت وگو با واشینگن شود، به  طوری که هانگ 
لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه، به 
خبرنگاران گفت که مقامات چین در صدد گفت وگو و 
تبادل آرا با آقای هیگل به ویژه در رابطه با امنیت سایبری 

هستند، سخنی که با استقبال چاک هیگل مواجه شد.
آقای هیگل گفت که ایاالت متحده از تصمیم چین برای 
جهانی  و  منطقه یی  مشکالت  حل  منظور  به  همکاری  

استقبال می کند.
دفاع  وزیر  با  دیدار  برای  برنامه ریزی  از  همچنین  او 

چین خبر داد، دیداری که اواخر سال جاری میالدی در 
واشینگتن صورت می گیرد. 

مسوول  اشتون،  کاترین  بلومبرگ،  گزارش  اساس  بر 
در  برای شرکت  که  نیز  اروپا،  اتحادیه  سیاست خارجی 
کنفرانس ساالنه امنیتی به سنگاپور سفر کرده است، نسبت 

به حمالت سایبری هشدار داده است.
به گفته خانم اشتون، حمالت سایبری را نباید تنها به منزله 
یک تهدید نظامی در نظر گرفت، بلکه آن ها »می توانند با 
هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی، شبکه های انرژی، 
قرار  تاثیر  تحت  را  ما  روزانه  زندگی  و...  بیمارستان ها 

دهند«.

اردوغان:

 اعتراضات استانبول با اهداف 
سياسی است

ائتالف قوی کوریای جنوبی و پارلمان جدید پاکستان سوگند یاد کرد
امریکا در مقابل کوریای شمالی ایراد  با  شنبه  روز  پاکستان  جدید  پارلمان 

پنج  دموکراتیک  گذار  نماینده گانش،  سوگند 
ساله قدرت در این کشور را که برای نیمی از 
تاریخش تخت سلطه و نفوذ نظامیان و ارتش 

بود، تکمیل کرد.
قانونگذاران  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
کردن  یاد  قسم  و  سوگند  ادای  برای  جدید 
ساختمان  وارد  شدید  امنیتی  تدابیر  تحت 
پارلمان پاکستان در اسالم آباد، پایتخت شدند.

خانم فهمیده میرزا، رییس مجمع ملی پاکستان 
مراسم ایراد سوگند قانونگذاران جدید را در 

حالی اجرا کرد که این مراسم به صورت زنده از تلویزیون پاکستان پخش می شد. جلسه معارفه 
و سوگند قانونگذاران با پخش سرود ملی و قرائت قرآن آغاز شد.

دبیر مجمع ملی پاکستان در بیانیه اعالم کرد که رییس جدید پارلمان و معاون وی از طریق 
انتخاب  پارلمان روز دوشنبه هفته جاری  قانونگذاران  با شرکت  برگزاری یک رای مخفی 
می شوند و نواز شریف، نخست وزیر منتخب این کشور نیز به صورت رسمی روز چهارشنبه 

سوگند یاد می کند.
حزب مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز به رهبری نواز شریف موفق شد در انتخابات پارلمانی 

177 کرسی از 342 کرسی را کسب کند.
نواز شریف 63 ساله قرار است در مراسمی که روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود، 

سوگند یاد کند.
وی که پیشتر دوبار نخست وزیر پاکستان بود این بار نیز توانست برای بار سوم این سمت را 

با پیروزی حزبش از آن خود کند و قدرت در پاکستان را به دست بگیرد.
وی در بازگشت از الهور به اسالم آباد گفت: از خداوند تشکر می کنم که به ملت پاکستان 
این فرصت را داد تا از طریق انتخابات یک دولت جدید برگزیند. این روندی بسیار خوب 
از گذار صلح آمیز دموکراتیک در پاکستان محسوب می شود که امروز در حال اتفاق افتادن و 
روی دادن است. هیچ راهی بهتر از برگزاری انتخابات برای تغییر یک دولت وجود ندارد. من 

به ملت پاکستان تبریک می گویم.
چالش های پیش روی نخست وزیر جدید پاکستان اقتصاد رو به رکود، قطع دائمی برق و مقابله 

با گروه های شبه نظامی است.

نخست وزیر ترکیه در واکنش به تظاهرات حامیان محیط 
زیست در استانبول، آنها را به سیاسی کاری و تالش برای 

محقق کردن اهداف برنامه ریزی شده خود متهم کرد.
اردوغان،  طیب  رجب  عربی،  نیوز  اسکای  گزارش  به 
نخست وزیر ترکیه در سخنانی در شهر استانبول تظاهرات 
حامیان محیط زیست در این شهر را به شدت محکوم و 
تاکید کرد که به هر قیمت ممکن به برنامه های توسعه یی 

خود در استانبول ادامه می دهد.
وی گفت: آنان که امروز به خیابان های استانبول آمده اند و 
در حمایت از محیط زیست شعار می دهند، هدفشان دفاع 
از درختان و محیط زیست استانبول نیست بلکه به دنبال 

محقق کردن اهداف سیاسی خود هستند.
جنجال  و  سیاه نمایی  با  گروه ها  برخی  گفت:  اردوغان 
رسانه یی سعی دارند دولت را به گونه یی به تصویر بکشند 
که در حال تخریب محیط زیست استانبول است، در حالی 

که سخنان آنها هیچ گونه پایه و اساس علمی ندارد.
عنوان  به  من  اینکه  از  پیش  گفت:  ترکیه  نخست وزیر 
نبود  و  زباله  و  آلوده گی  شوم  انتخاب  استانبول  شهردار 
در  زنده گی  که  بود  گونه یی  به  استانبول  در  شرب  آب 
در  که  اصالحاتی  از  پس  اما  بود  شده  مشکل  بسیار  آن 
این شهر انجام دادیم و تا دوران نخست وزیری نیز ادامه 
داشته اکنون استانبول به شهری زیبا با هوایی پاک تبدیل 
شده و همه این مسایل ناشی از حمایت دولت از محیط 
زیست است در حالی که مخالفان ما را به این مساله متهم 

می کنند.
مردم  حزب  ویژه  به  مخالف  جناح های  افزود:  اردوغان 
جمهوری خواه در این وضعیت دست دارند و رسانه های 
نزدیک به آنها نیز به مساله دامن می زنند و آمار و اخبار 

غیرواقعی از خشونت ها در میدان تقسیم ارائه می دهند.
هر  با  و  است  استانبول  توسعه  ما  هدف  گفت:  اردوغان 
نیروهای  و  پولیس  می کنیم.  محقق  را  هدف  این  قیمتی 
امنیتی اکنون با وضعیتی دشوار مواجه هستند به گونه یی 
آنها حمله  به  از سنگ و چوب  استفاده  با  تن  که صدها 
می کنند ولی پولیس و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم ما 
از  بایستند و  اغتشاشات  این  مقابل  توانسته اند در  تاکنون 

خود صبر و حوصله زیادی نشان داده اند.
پشت  در  اکنون  که  گروه هایی  همان  از  داد:  ادامه  وی 
به  دادن  پایان  برای  ایستاده اند  استانبول  تنش های 
خونریزی های چند ساله در جنوب شرق ترکیه خواستیم 
تا با ما همکاری کنند اما آنها این درخواست را رد کردند 
و اکنون به بهانه قطع چند درخت دست به ایجاد ناامنی 

در خیابان های استانبول زده اند.
ساکنان استانبول در اعتراض به تصمیم دولت برای ساخت 
یک مرکز فرهنگی-تجاری در مرکز پارک »قزی« واقع در 
به  دست  دوشنبه  روز  از  استانبول  تقسیم  میدان  نزدیکی 
تظاهرات زده اند که در دو روز گذشته میزان خشونت ها 

در تظاهرات بسیار افزایش یافته است.

دفاع  وزیران 
کوریای  و  امریکا 
شنبه  روز  جنوبی 
تا  شدند  متعهد 
قوی«  »ائتالفی 
هدف  با  را 
در  بازدارنده گی 
تهدیدهای  برابر 
کوریای  بالقوه 
شمالی ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، کیم کوآن جین، وزیر دفاع کوریای جنوبی با چاک 
هاگل، همتای امریکایی خود در حاشیه نشست امنیتی سنگاپور دیدار و گفت وگو 
کرد. این اولین دیدار این دو از زمان انتصاب هاگل در ماه فبروری سال جاری به 

سمت ریاست پنتاگون محسوب می شود.
باید  این دیدار گفت: ما  از قول وی در جریان  معاون وزیر دفاع کوریای جنوبی 
و  دفاعی  قابلیت  بتوانیم یک  این وسیله  به  تا  بپردازیم  ائتالفی دو جانبه  ایجاد  به 

بازدارنده گی مشترک برای مقابله با کوریای شمالی ایجاد کنیم.
و  تحریک آمیز  اقدامات  که  کردند  توافق  جنوبی  کوریای  و  امریکا  دفاع  وزیران 
توسعه  به  اگر  یانگ  پیونگ  و  هستند  قبول  غیرقابل  شمالی  کوریای  تهدیدهای 
برنامه های اتمی خود ادامه دهد، این امر تنها باعث انزوای بیشتر این کشور آسیایی 

خواهد شد.
معاون وزیر دفاع کوریای جنوبی افزود: دو طرف همچنین بر تعمیق روابط نظامی 
به منظور ایجاد یک سپر دفاعی مشترک برای مقابله با تسلیحات اتمی و موشکی 

کوریای شمالی توافق کردند.
سیول و واشنگتن در حال همکاری برای ایجاد یک ساختار جدید فرماندهی برای 

ابقای موضع نظامی مشترک هستند.
رهبران ارشد نظامی دو کشور پیشتر در مورد ایجاد و توسعه یک عملیات مشترک 

جایگزین که بتواند نقش مشابهی را ایفا کند، توافق کرده بودند.

موج خشونت در عراق در ماه گذشته، بیش از یک هزار 
تن قربانی گرفته است. تنها در سال های 2006 و 2007 
شیعه  و  سنی  مسلمانان  میان  خونین  درگیری های  که 
از طرفین  این تعداد کشته  ماه  به اوج خود رسید، هر 

به جای مانده بود.
امنیتی  شرایط  بارۀ  در  ملل  سازمان  گزارش  اساس  بر 
یک هزار  از  بیش  منتشر شد،  اول جون  روز  که  عراق 
تن در ماه گذشته بر اثر درگیری های خشونت آمیز جان 
خود را از دست داده اند. در این گزارش هم چنین آمده 
انفجار  اثر  بر  نفر  ماه گذشته، 104۵  در یک  که  است 

بمب کشته و 2397 تن نیز زخمی شده اند.
که  می دهد  گزارش  رابطه  این  در  آلمان  خبرگزاری 

مورد  در  نشستی  در  عراق  دولتی  مقامات  است  قرار 
چگونگی مبارزه با علل خشونت ها به رایزنی بنشینند. 
در  عراق  در  درگیری ها  شمار  که  می دهند  نشان  آمار 

ماه های گذشته افزایش یافته است.

شدید  اختالفات  را  امر  این  دلیل  سیاسی  کارشناسان 
و  عراق  نخست وزیر  مالکی،  نوری  شیعۀ  دولت  میان 

می کنند.  ارزیابی  کشور  این  مذهب  سنی  اپوزیسیون 
و  "استبداد  به  را  مالکی  نوری  دولت  اپوزیسیون، 
متهم  خود"  مدنی  حقوق  از  سنی  جامعۀ  محروم کردن 

می کند.
گروه های افراطی سنی که از پشتیبانی شبکۀ تروریستی 
القاعده نیز برخوردارند، با بمب گذاری با دولت مقابله 
می کنند. کارشناسان هشدار می دهند که در صورت عدم 
مبارزه با علل این درگیری ها، امکان دارد کنترل اوضاع 

از دست مقامات امنیتی عراق خارج شود.
مردم  قربانیان  بیشتر  ملل،  سازمان  گزارش  پایۀ  بر 
والیت های  کوچک  شهرهای  و  بغداد  شهرهای  عادی 

صالح الدین، انبار، جیاال و کرکوک بوده اند.

عراق؛
یک ماه یک هزار 

کشته
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بخش دوم و پایانی

  گام پنجم 
را  خود  زنده گی  استاندارد سطح  این که  برای  بگیرید.  نظر  در  را  خود  مالی  شرایط 
حفظ کنید، چه مقدار پول نیاز دارید. آیا می خواهید استاندارد زنده گی خود را پایین 
بیاورید؟ در این شرایط می توانید شغلی انتخاب کنید که به شما پول کم تری بپردازد. 
تجارت  یا  کنید. سرمایه گذاری های کوچک  اشکال مختلف خرج  به  را  درآمد خود 
نیمه وقت می توانند درصورتی که شغل جدید شما درآمد کم تری برای تان دارد، برخی 
از مشکالت مربوط به کسری بودجه را حل کنند. این که بخواهید کاری را که دل تان 
و  شاد  را  شما  می تواند  کنید،  دریافت  کم تری  پول  اگر  حتا  دهید،  انجام  می خواهد 

خوش بخت کند. 
  گام ششم 

از  فهرستی  کنید.  تهیه  می خواهید،  خود  جدید  شغل  در  که  چیزی  هر  از  فهرستی 
ندهید  اجازه  و  کنید  حفظ  را  خود  تمرکز  کنید.  تهیه  هم  نمی توانید  که  کارهایی 

حواس تان پرت شود. 
  گام هفتم 

مهارت های  به شما  که  برنامه هایی می گذارند  و  باشید که کالس ها  دنبال موسساتی 
بیش تری می آموزند. می توانید اگر صبح ها سر کار هستید، در کالس های شبانه شرکت 
کنید. وقتی در حال اقدام برای کار جدیدی هستید، معلمان شما می توانند راهنمایی های 

الزم ارایه دهند. زمان خود را به شکلی موثر تقسیم بندی کنید. 
  گام هشتم 

در سازمان هایی که به شغل جدید شما مربوط هستند، به طور داوطلبانه کار کنید. از 
این طریق کسب تجربه می کنید. 

  گام نهم 
با مردم در برنامۀ شغل مورد نظر خود کار کنید. شرایط خود را به آن ها توضیح دهید. 
از آن ها مشاوره بخواهید. اطالعات خود را به آن ها بدهید. اگر آن چه آن ها می گویند 

درست است، از توصیه های آن ها استفاده کنید. 
دارند:  وجود  پایه یی  قوانین  سری  یک  اجتماعی  شبکۀ  این  از  بهینه  استفادۀ  برای 
انجام  را  کار  این  نمی توانید  اگر  کنید.  شناسایی  را  قدرت خود  و  فردی  ارزش های 
دهید، بدانید هیچ کس دیگری هم نمی تواند. دست کم با سه نفر مجرب دیگر که بتوانند 

به شما مشاورۀ حرفه یی دهند، حرف بزنید. 
با  ارتباط  منظم  نگه داشتن  اجتماعی،  شبکه های  این  در  قوانین  اساسی ترین  از  یکی 
دیگران است. نه این که فقط وقتی چیزی می خواهید، سراغ آن ها را بگیرید. سعی کنید 
به جای حرف زدن تلیفونی یا ایمیل زدن به آن ها، حتمًا آن ها را از نزدیک ببینید. به 
آن ها نشان دهید که مالقات با آن ها برای تان اهمیت دارد، نه این که فقط بخواهید از 

این فرصت برای راه انداختن کار خود استفاده کنید. 
به افراد نشان دهید که شما هم چیزی برای آموختن به آن ها دارید. انتظار هیچ چیزی 
به غیر از مشاوره و اطالعات نداشته باشید. بعد از هر مالقاتی، نظر افراد را در مورد 
خود جویا شوید. با افرادی که به شما کمک می کنند، برخوردی سخاوت مندانه داشته 
باشید. این یکی از مهم ترین قوانین است. این شبکۀ اجتماعی برای زنده گی شماست، 

نه برای شغل جدید. روی آن کار کنید تا برای شما کار کند. 
  گام دهم 

تهیۀ پول کافی برای زنده گی کردن در مدت 3 تا 6 ماهی که پیدا کردن شغل جدید 
زمان می برد. یافتن شغل جدید زمان می برد، زنده گی کنید، پس انداز کنید. 

  گام یازدهم 
مرتب رزومه های خود را به روز کنید. اهداف، تحصیالت و تجربیات خود را حتمًا 

در این رزومه قید کنید. رزومه نویسی را هم خوب تمرین کنید. 
  گام دوازدهم 

برای شغل هایی اقدام کنید که شاید همۀ شرایط الزم برای آن ها را نداشته باشید. اگر 
پیدا می کنید، حتا اگر همۀ شرایط الزم برای استخدام در آن  موقعیت شغلی خوبی 

شغل را ندارید، بازهم برای آن اقدام کنید. هیچ شانسی برای از دست دادن ندارید.
منبع: وب سایت آفتاب

         علی مهدوی 
ریشه یی  و  تنگاتنگ  ارتباط  اقتصادی  مسایل 
و  جهان بینی ها  مبنایِی  مفاهیم  و  مبانی  با 
خیلی  اقتصاددانان  گرچه  دارد.  ایدیولوژی ها 
عنوان  به  را  اقتصادی  مسایل  کرده اند  سعی 
علم اقتصاد مجزا از مبانی فلسفِی جهان بینی ها 
خالف  بر  ولی  کنند،  مطرح  ایدیولوژی ها  و 
پی  واقعیت  این  به  به تدریج  اقتصاددانان،  نظر 
جامعه  که  مفاهیمی  و  جهان بینی  که  شد  برده 
و افراد به آن ها اعتقاد دارند، نقش به سزایی در 
از  مبنایی  مفاهیم  این  دارند.  اقتصادی  مسایل 
در  که  است  اقتصادی  نظام  هر  مشخصه های 
گرفته  نادیده  نباید  اقتصادی  نظام  یک  بررسی 
اقتصاد، مجزا  نباید مسایل درونی علم  شود و 
از این مشخصه دیده شود؛ به ویژه این که گاهی 
اقتصادی،  این مبانی و مفاهیم در مسایل  تأثیر 
بیشتر از تأثیر مکانیسم های اقتصادی و قضایای 
علم اقتصاد و روابط علت و معلولی اقتصادی 

است. 
توحیدی  جهان بینِی  بر  مبتنی  اسالمی  اقتصاد 
است. در جهان بینی توحیدی، هدف ارزش های 
بازسازی  نخست،  گام  در  اخالقی  و  اعتقادی 
و تکامل روحی انسان و تهذیب نفس اوست. 
به طور کلی، رسالت اساسی آموزه های دینی، 
و  هدایت  برای  راهکارهایی  و  دانش ها  تبیین 
سعادت انسان است که دانش، اندیشه و تجربۀ 
این  با  نمی  یابد.  دست  بدان  تنهایی  به  بشری 
بر جهان بینی  مبتنی  ارزش های  باورها و  حال، 
اندیشه های  با  آمیخته گی  اثر  در  که  دینی 
نادرست بشری دست خوش انحراف و تحریف 
پیشرفت  بر  تعیین کننده یی  تأثیر  باشند،  نشده 
ضد  که  همان گونه  دارد،  جوامع  اقتصادی 
ارزش ها مانع پیشرفت و عامل رکود اقتصادی 
است. البته باید توجه داشت که اعتقاد به تاثیر 
ارزش های معنوی و اخالقی در رشد اقتصادی 
اسباب  نقش  تضعیف  یا  نفی  معنای  به  هرگز 
مادی نیست، بلکه مقصود این است که در کنار 
و  تکنولوژی  سرمایه،  هم چون  مادی  عناصر 
نیروی کار ماهر، عوامل معنوی مانند اعتقادات 
دینِی صحیح و اخالق و اعمال نیک نیز در رشد 

اقتصادی موثر است. 
خیلی از بحث های اقتصادی مبتنی بر تحلیل های 
سلسله  یک  بر  مبتنی  اصطالح  به  یا  اعتقادی 
پیش فرض های اعتقادی است. مثاًل وقتی انسان 
دارای  را  انسان  می کنند،  تعریف  را  اقتصادی 
مفهوم مشخصی از سود، زیان و مسایل دیگر 
فرض می کنند و بعد تحقیقات اقتصادی فراوانی 
را بر اساس این پیش فرض ها که صرفًا مربوط 
به جهان بینی یک مکتب در مورد انسان است، 
پی ریزی می کنند. در اقتصادهای سوسیالیستی، 
مسایل  رابطۀ  و  است  روشن تر  مسأله  این 
صریح  خیلی  فلسفی  مسایل  با  را  اقتصادی 
مطرح کرده اند. گرچه به شکلی که آنان مطرح 
کرده اند، مورد انتقاد دیدگاه های اسالمی است، 
ولی اصل رابطه درست است. نمی توان مسایل 
و  دانست  فلسفی  مبانی  از  مجزا  را  اقتصادی 
برای اعتقادات نقشی در مسایل اقتصادی و حتا 
تمام مسایل  قایل نشد.  اقتصادی  مکانیسم های 
اقتصادی تحت تأثیر مفاهیم مبنایی اعتقادات و 

ایدیولوژی ها قرار دارد. 
جایگاه  شد،  ذکر  که  مقدمه یی  اساس  بر 
اقتصاد  مبنایی  مقدمات  یا  فلسفی  مشخصات 

اسالمی روشن می شود. 
مبنایی  شاخص های  به  نیاز  اقتصادی  هر  قهراً 
و فلسفی دارد و متکی بر مبانی فلسفی است. 
را  اقتصادهایی که سعی می کنند خودشان  حتا 
اقتصادهای  کنند،  ایدیولوژی ها مطرح  از  مجزا 
یک  بر  مبتنی  هم  آن ها  سرمایه داری  نظام 
عنوان  به  که  است  مبنایی  مفاهیم  سلسله 
است.  شده  پذیرفته  مسلم  پیش فرض های 
و  آزادی ها  مورد  در  که سرمایه داری  را  آن چه 
در حقیقت  طبیعی مطرح می کند، همه  حقوق 
انسان شناسی  و  بینی  مقوالت جهان  به  مربوط 
در  حتا  مبنایی  مفاهیم  است.  جامعه شناسی  و 
به  می شود  سعی  که  اقتصادی  تحقیق های 

مجزا  و  اقتصاد  علم  و  اقتصاد  هندسۀ  صورت 
است.  مستتر  نیز  شود  مطرح  فلسفی  مبانی  از 
البته این سخن بدان معنا نیست که تحقیق های 
علمی اقتصادی که آنان مطرح می کنند، تحقیق 
علمی نباشد؛ خود آن تحقیق علمی است ولی 
و  فلسفی  پیش فرض های  و  مفاهیم  بر  متکی 
مبنایی  مفاهیم  این  و  است،  جهان بینی هایی 
علمی  نظریۀ  آن  صحت وسقِم  و  عملکرد  در 

موثرند. 
نظام  هر  مشخصه های  از  مبنایی  مفاهیم  این 
نظام  یک  بررسی  در  که  است  اقتصادی 
اقتصادی نباید نادیده گرفته شود و نباید مسایل 
درونی علم اقتصاد، مجزا از این مشخصه دیده 
شود. مخصوصًا وقتی می بینیم تأثیر این مفاهیم 
و اعتقادات و جهان بینی ها در مسایل اقتصادی، 
مکانیسم های  تاثیر  از  بیشتر  خیلی  گاهی 
اقتصادی و قضایای علم اقتصاد و روابط علت 

و معلولی اقتصادی است. 
بیان این مقدمه برای توضیح این نکته بود که 
اقتصاد  مبنایی  مفاهیم  یا  فلسفی  مشخصات 
اقتصادی  از مفاهیم  اسالمی، یک بحث اجنبی 
نظام  ارکان مشخصه های  از  یکی  بلکه  نیست؛ 
دیگری  اقتصادی  نظام  هر  و  اسالم  اقتصادی 
است. در مشخصه های فلسفی یا مفاهیم مبنایی 
اقتصاد اسالمی، سه مشخصۀ اصلی وجود دارد: 
1( اقتصاد اسالمی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی 

است. 
2( اقتصاد از نظر اسالم، بخشی از قلمرو اختیار 
است؛  تاریخ  و  جامعه  در  انسان ها  حرکت  و 
یعنی اقتصاد در خدمت انسان است، نه انسان 

در خدمت اقتصاد. 

واقع گرایی،  عین  در  اسالمی  اقتصاد   )3
ضوابط  و  معنوی  ارزش های  از  برخوردار 
فلسفی  مشخصات  شاید  البته  است.  اخالقی 
اقتصاد اسالمی منحصر در سه مشخصه نباشد 
و ممکن است با تأمل، مشخصه های دیگری از 

این نوع را شناسایی کرد. 
دربارۀ مشخصۀ اول، باید گفت: اعتقادات یک 
از  منشعب  عقاید  اصول  و  توحید  به  مسلمان 
او،  توحیدی  جهان بینی  عبارتی  به  و  توحید 
دارد  اقتصادی  مسایل  در  فوق العاده یی  اثرات 
اسالمی  جامعۀ  و  انسان ها  اقتصادی  حیات  و 
را تحت تأثیر قرار می دهد. اعتقاد به توحید و 
اصول منشعب از توحید، نقش اقتصادی دارد و 
به نظام اقتصادی پوشش توحیدی می دهد و آن 
را در این مسیر به حرکت درمی آورد. در این جا 
به چند نمونه از این تأثیرها اشاره می کنیم: مثاًل 
مسلمان  انسان  توحیدی،  جهان بینی  اساس  بر 
در برابر خدا و جامعۀ انسانی مسوولیت دارد. 
مسوول  خدا  برابر  در  را  خود  انسان  این که 
تولیدی،  اقتصادی،  فعالیت های  تمام  بداند، در 
توزیعی و مصرفِی خود به این مسوولیت توجه 

دارد و آن ها را بر اساس این مسوولیت تنظیم 
می کند. 

به  معتقد  انسان  که  غیرالهی  در یک جهان بینی 
خدا نیست، معتقد به این است که فقط خودش 
مسایل  را  وجودش  همۀ  و  دنیا  این  و  هست 
مادی پر کرده است، رویکرد او به فعالیت های 
اقتصادی نیز به گونه یی دیگر خواهد بود. همین 
انسان وقتی معتقد به خدا و توحید و مسوولیت 
در برابر خالق و خلق شود، قهراً برنامۀ زنده گی 
در  اعتقاد  این  ثأثیر  شد.  خواهد  عوض  او 
اقتصادی و کیفیت به دست آوردِن  فعالیت های 
ثروت و مصرف آن، در مقولۀ عدالت اجتماعی 
بسیار آشکار است. مباحث عدالت اجتماعی و 
اصل  این  بر  همه  انفاق،  و  اجتماعی  بیمه های 

قرار می گیرد. 
از اصول منشعب  در جهان بینی توحیدی یکی 
اخروی  حیات  و  معاد  به  ایمان  توحید،  از 
است؛ ایمان به جهان دیگری که از این جهان 
پربارتر، واالتر، باالتر است و جهان ابدی است. 
مشکالت  و  مسایل  از  بسیاری  در  ایمان  این 
اجتماعی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی، 
نقش بسیار اساسی و فوق العاده دارد. ایمان به 
اصول  از  یکی  که  دیگر  جهان  و  دیگر  حیات 
معنی  می شود  سبب  است،  اسالمی  اعتقادات 
نزد  تجارت،  خسارت،  مطلوبیت،  زیان،  سود، 
انسان عوض شود و مصادیق آن ها گسترش پیدا 
کند. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان 
در این دنیا مهم نیست، چون جهان دیگری را 
بعد از این جهان می بیند و به آن معتقد است. 
یقین دارد که آن چه را که در این جهان بدهد، 
ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می آورد. 

به  زیاد  قرآن  آیات  در  که  است  نکته یي  این 
با ما در  چشم می خورد؛ خدا وقتی می خواهد 
مسایل مربوط به انفاق و عدالت های اجتماعی 
اجتماعی و زکوات و خدمات و  تأمین های  و 
خیرات و مبرات و غیره سخن بگوید، همیشه 
این  می فرماید  و  می کند  استفاده  تعبیر  این  از 
تجارت باالتری است. گرچه در این دنیا چیزی 
را از دست می دهد، اما آن چه را در آخرت در 
عوِض آن به دست می آورد، بسیار بیشتر و باالتر 
از دست داده است. مصداق  از چیزی ست که 
تجارت و سود بیشتر و بهرۀ حقیقی این است، 
تنها در  به زعم جهان بینی مادی  بهره یی که  نه 

این دنیا و در این حیات ترسیم می شود. 
همچنین مطلوبیت ها نیز در جهان بینی توحیدی 
جامعۀ  یک  در  مطلوبیت ها  می شود،  عوض 
مومن در مطلوبیت هایی از قبیل لهو و لذت و 
نفع طلبی خالصه نمی شود. مطلوبیت، مصادیق 
پیدا می کند که همه  باالتری  ارزنده تر و  خیلی 
مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است، مفهوم و 
مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت 

تعریف می شود.

نقش ارزش های اخالقی در رشد 
اقتصادی

تغییر شغل 
با دوازده گام طالیی



   نویسنده: هنریش استاملر 

هم زمان با شکل گیری جنبش هنر مدرن در سال های ابتدایی 
قرن بیستم و آفرینش هزاران اثر انتزاعی موسیقیایی و نقاشی 
و ادبی در این مکتب، منتقدان و کارشناسان زیادی، از آثار 
رشد چنین تفکری ابراز نگرانی می کردند. نویسنده با اشاره به 
آثار ساختارشکن منتقد برجستۀ روسی نیکوالس بردیف، به 
ویژه به دلیل انتقاد از جنبه های ُفرم گرایی محض، انسان زدایی 
تفکرات  تبدیل  و  آن  اصول  سر  بر  اجماع  فقدان  هنر،  از 
کابوس  وار هنرمندان هنر مدرن به آثاری هنری، معتقد است که 
هم اینک ما شاهد به حقیقت پیوستِن بسیاری از پیش  بینی های 
منتقدان سال ها پیش هستیم که از جدایی انسان ها و هنر مدرن 

ابراز نگرانی می کردند.
در سال 1931 میالدی، در مجلۀ آلمانی »زیت شریفت فور 
به چاپ رسید.  »تاریخچۀ هنر«  با عنوان  مقاله یی  آئستیک«، 
نویسندۀ آن یک استاد دانشگاه در رشتۀ فلسفه به نام هلموت 
کوهن بود. در این مقاله، کوهن به دنبال پاسخ به این پرسش 
بود که هنر تا چه حد از تغییرات تاریخی تأثیر می پذیرد. البته 
به صورتی متناقض،  در تاریخ شکل  گیری هنر، به همۀ مکاتب 

جدید به عنوان موهبتی ارزشمند نگریسته می شود.
در گذشته، هنر همواره به عنوان بخشی از زنده گی روزمرۀ 
افراد و جزء دل مشغولی های آنان به شمار می رفته است. از 
سوی دیگر، با دور شدن هنر از زنده گی مردم و قطع ارتباط 
عموم  جدید،  هنر  انتزاعی  گونه های  با  آن  زیبایی شناسانۀ 
دل بسته گی های  از  یکی  عنوان  به  هنر  از  دیگر  شهروندان، 
روزانۀ خود نام نمی برند. به عالوه، موافقت و یا مخالفت با 
آن نیز دیگر برای اکثر مردم اهمیتی ندارد. بسیاری معتقدند که 

گذشت زمان در این باره قضاوت خواهد کرد.
از روزگار رنسانس و عصر شکل  گیری مکتب کالسیسم در 
اروپا، تالش های زیادی در جهت معرفی و تشریح جنبه های 
زیبایی شناسانه، اخالقی و حتا مذهبی انجام شد تا آثار هنری 
با دقت بیشتری نقد و بررسی شوند. وینکلمن یکی از اولین 
افرادی بود که با بهره گیری از مؤلفه های آثار هنری خود، در 
کالسیک  گنجینه های  زیباشناسانۀ  سنجش  و  ارزیابی  صدد 
برآمد. اقدامات وی تأثیر زیادی بر تفکرات آن دوره داشت 
و افرادی سرشناس نظیر گوته، شیلر، کیاتس، پوشکین و همه 
نوکالسیک های عصر امپراتوری تا پایان قرن نوزدهم میالدی 
در کنار افرادی چون بادیالیر، نیچه، ژآلوب بورکارد، رنان و 
دیگران، این شیوه را فراتر از سایر روش ها معرفی نموده و، به 

گسترش آن کمک کردند.
از قرون وسطا تا عصر امپرسیونیسم، تفسیرهای متنوع ارایه 
شده پیرامون ویژه گی های نمایشی، تصویری و فیزیکی آثار 
با اعمال سلیقۀ زیادی همراه بوده است. در مواجهه  هنری، 
نقاشی  و  موسیقی  و  ادبیات  درگم  سر  نوظهور  هنرهای  با 
عقالیی  ویژه گی های  فاقد  می رسد  نظر  به  که  گرافیک  و 
ذایقۀ  از مؤلفه های  باشد، درمی یابید که آن ها دیگر هیچ یک 
عمومی را در اختیار ندارند. آن چه که در دنیای امروز مکاتبی 
)آینده نگری(،  »فیوچریسم«  »فاویسم«،  »کوبیسم«،  نظیر 
وجود  به  را  »آتونالیتی«  و  »آبسترکتیسم«،  »اکسپرسیونیسم«، 
با نمادگرایی ریشه گرفته  آورده است، قرابت فکری زیادی 
از تفکرات نیهیلیستی دارد. هنرمندان روزگار ما، نگاه خود را 
از زیبایی های آسمان و زمین برگردانده و با تفکراتی ساختار 
مختلف  سبک های  تجربۀ  به  را  خود  جزیی نگرانه،  و  نیافته 
مشغول می کنند. آثار زیبا و دل فریب هنری گذشته که در دورۀ 
نادیده  امروزه  رنسانس به اوج غنا و زیبایی و کمال رسید، 
گرفته می شوند و یا به کناری گذاشته شده اند. به عالوه، مفهوم 
واقعی و ایده آل زیبایی از سوی بسیاری از این هنرمندان، به 

عنوان موضوعی کهنه تلقی می شود.
اما این، همۀ موضوع نیست: هنر مدرن روز به روز انتزاعی تر 
و غیر قابل دسترس تر و ممتنع تر می شود. هیچ اجماعی نیز 
در مورد مفاهیمی نظیر زیبایی،  هارمونی )توازن(، تناسب و 
از  ما  از  بسیاری  لذا  ندارد.  اثر وجود  یک  بودن  لذت بخش 
هنر مدرن به عنوان هنری غیر فراگیر، غیر مردمی و محدود 
عنوان  به  چنین صفاتی  از  گذشته  در  چند  هر  می کنیم.  یاد 
ویژه گی هایی ناپسند و یا یک لکه ننگ برای آفرینندۀ آن یاد 
منتقد  تعدادی  و  هنرمندان  به  تنها  مدرن گویی  هنر  می شد. 
مدگرای هم سو با این جریان تعلق دارد. در نقد هنری نیز همه 
این جر و بحث ها و نقد و بررسی ها، تنها به گفت وگوهایی 
میان کارشناسان تبدیل شده است و عموم مردم هیچ جایگاهی 

در آن ندارند.
از سوی دیگر، می توان گفت که در اکثر مباحث فلسفی امروز، 
زیبایی و حقیقت و نیکی جایگاهی ندارد؛ گویی هنر از دنیای 
مضامین  همه  از  افراطی،  ُفرم  گرایی  با  و  گرفته  طالق  معنا 

انسانی تهی شده است. 
البته عده یی معتقدند که این مفاهیم نو، ریشه در اندیشه های 
فلسفی قرن بیستم دارد؛ چرا که بیزاری از علم، بیزاری از دولت 
و در مجموع انزجار از تمدن به عنوان یک کل، بخشی از این 
رویکردهای گوشه  گیرانه است. آیا این مردان غربی، در برابر 

الزامات فرهنگ و تمدن مغرب زمین به مبارزه برخاسته ا ند؟
یکی از متفکران و منتقدان نه چندان معروف روسی نیکوالس 
بردیف است. او از اولین افرادی بود که از هنر قرن بیستم به 
عنوان شاخصی از بحران های جهانی فراروی ما در حوزه های 
مختلف یاد کرد. او که برخالف سایر فیلسوف های زمانۀ ما، 
به عنوان یک زیبایی  شناس مطرح نشده، بیش از هر چیز در 
حوزۀ فلسفۀ حیات به پژوهش و مطالعه می پرداخت. بردیف 
یکی از اولین فالسفۀ روسی بود که پس از اخراج از اتحاد 
جماهیر شوروی، در غرب به معروفیتی جهانی دست یافت. 
او نه تنها در آلمان و فرانسه، که در سراسر دنیای انگلیسی زبان 

به عنوان متفکری برجسته شناخته شد. دانشگاه کمبریج نیز 
مدرکی افتخاری به وی اعطا کرد. از طرفه های روزگار این که 
کاماًل  تفکراتی  نیز که  برنارد راسل  به سر  در همان مراسم، 
متضاد با بردیف داشت، مدرک افتخاری دانشگاه کمبریج اعطا 

شد.
بردیف در جوانی  تفکراتی مارکسیستی داشت، اما هم زمان با 
آغاز قرن بیستم و پس از مطالعۀ زیاد آثار کانت و هم چنین در 
سایۀ تأثیرات عمیق فکری از اندیشه های سولوویف و نیچه، 
وی به سوی اندیشه های نو ایده آلیسم که ریشه در استعاره ها 
و اخالق مسیحی داشت، سوق پیدا کرد. فلسفۀ وی بر اساس 
تقدم آزادی بر وجود و به همراه همۀ پیش  فرض ها و مقدمات 
نمی تواند همۀ  نگاه مختصری  بود. طبیعتاً، چنین  استوار  آن 
جنبه های اندیشه های بردیف را نشان دهد. پس از آشنایی با 
حوزه های اصلی اندیشه های وی به عنوان یک فیلسوف تاریخ 
و دین و یک اگزیستانسیالیست، یک اخالق گرا و یا یک متفکر 
حوزۀ الهیات، می توان دریافت که بردیف هیچ گاه به صورت 
کامل در بخش زیبایی شناسی به مطالعه و بررسی نپرداخت. 
مهم است که بدانیم وی در کتاب چالش برانگیز خود با عنوان 
»معنای تاریخ«، چند پاراگراف را به حوزۀ هنر اختصاص داده 

است. این کتاب که در سال 1936 میالدی به زبان انگلیسی 
برگردانده شد )و تاکنون بارها چاپ شده است(، به ارایۀ یکی 
از مشکالت و دغدغه های فکری بردیف می پردازد: »آیا تاریخ 
معنایی دارد؟ و اگر دارد، چنین معنایی با جریان تاریخ چه 
ارتباطی خواهد داشت؟ و آیا از آن فراتر خواهد رفت؟ نقش 
انسانی در این جریان چیست؟ و کدام  و عملکرد خالقیت 
یک از ویژه گی های تمدن می تواند به عنوان شاخص موفقیت 
و شکسِت آن به حساب آید؟« در همین حیطه، بردیف این 
بیان می کند:  را در مورد هنر مدرن  برانگیز  جمالت چالش  
سنت های  از  گسیخته گی  با  فرم هایش،  همه  در  فیوچریسم 
به  بود.  نو  افق هایی  دنبال  به  هنرهای کالسیک،  و  رنسانس 
عالوه، همۀ آثار ارایه شدۀ این مکتب، با جدایی از فرم های 
انسانی، میان انسان و طبیعت زنده، یک افتراق گسترده پدید 
می آورند. فیوچریسم که انسان ها را عالوه بر محدود کردن، 
گم  در  سر  مؤلفه های  بازمی دارد،  هنر  عرصۀ  در  از حضور 
 کننده یی دارد که سر در گمی مخاطبان در انبوهی از نمادها، 
بخشی از ویژه گی های آن است. )به عنوان مثال به آثار پیکاسو 

که در سبک کوبیسم ترسیم شده اند، بنگرید.(
در آثار هنری وی، از ایده آل های طبیعت و مؤلفه های کالسیک 
بهره برده می شود؛ اما هیچ انسان کاملی در این تابلوها وجود 
ندارد و ما با تفسیرهایی آکادمیک و الیه هایی متمادی و پشت 

سرهم، رو به  رو هستیم.
از سوی  مدرن  هنر  آثار  به  نگاهی  با  که  بود  معتقد  بردیف 
چند فرد مختلف که به صورت تصادفی برگزیده شده باشند، 
می توان به وجود یک بیماری ریشه گرفته از تمدن مدرن پی 
برد که سرچشمه های تاریخی دارد. در کتاب معنای تاریخ نیز 
که بیست سال پیش از آن انتشار یافت، می توان با بحران های 
فراروی تمدن غرب آشنا شد. در آستانۀ انقالب سال 1918 
میالدی نیز کتابی از بردیف با عنوان بحران هنر به چاپ رسید 
که اگرچه به چاپ دوم نرسید، اما به دلیل مباحث تخصصی 
آن در حوزۀ هنر، بسیار خواندنی است. در این کتاب سه مقالۀ 
مختلف وجود دارد که عنوان کتاب از مقاله اول آن اقتباس 

 1917 نوامبر  در  بردیف  سخنرانی  از  مقاله  این  است.  شده 
بلشویک ها در  به قدرت رسیدن رژیم  آستانۀ  در  و  میالدی 
اثر هم در  این  مقالۀ  اقتباس شده است. دومین  شهر مسکو 
مورد هنر پیکاسو و سبک کوبیسم است. در هر دو این مقاله ها، 
بردیف از بحران های فراروی هنر مدرن در سال های ابتدایی 
قرن بیستم پرده برمی دارد. مقالۀ سوم بردیف به نقد و بررسی 
»رمان پطرزبورگ« اثر آندره بلیج می پردازد. او از این اثر به 
عنوان داستانی نگاشته شده در سبک کوبیسم یاد می کند که در 
آن، بلیج تفکرات کابوس وار خود را به نگارش درآورده است.
با  خود  عمر  تاریخ  در  مدرن  هنر  که  است  معتقد  بردیف 
نهادن  بود. هر چند گام  بحران های مختلفی روبه رو خواهد 
انسان ها از عصر باستان به قرون وسطا و از این دوره به دورۀ 

رنسانس هم با ویژه گی هایی چالش برانگیز همراه بوده است.
به  می دهد،  روی  هنر  در حوزۀ  و  سال ها  این  در  که  آن چه 
اینک  فراگیر است.  پذیرفته شده و  تقسیم بندی  قابل  ندرت 
هنری،  حوزۀ  در  متفاوت  بحران هایی  مشاهدۀ  با  دنیا  مردم 
ایده آل های  هستند.  عمیق  شوک های  و  افت وخیزها  شاهد 
به فراموشی سپرده شده و  تاریخی در مورد زیبایی در هنر 
به نظر می رسد دیگر ما شاهد بازگشت زیبایی به آثار هنری 

که  این حوزه  دستاوردهای خالقانۀ  با  باید  و  بود.  نخواهیم 
مورد تحسین همه گان قرار می گرفت،  خداحافظی کنیم.

البته در سال های اخیر ما شاهد تالش مکتب های هنری نوظهور 
در جهت تلفیق تجارب مدرن و ارزش ها و استندردهای هنری 
سنتی نظیر سبک »رومانتیسیسم«، درام های موسیقیایی ریچارد 
متفاوت  مانیفست هایی  در  اروپایی  سمبولیسم  یا  و  واگنر 

بوده ایم.
به  حرکت  هنری،  در  مکاتب  سایر  و  فیوچریسم  کوبیسم، 
این سو هستند و ایده آل های قدیمی زیبایی را از میدان خارج 
نه  را  جهان  »من  بود:  گفته  چنین  بار  یک  پیکاسو  کرده اند. 
آن طور که می بینم، بلکه همان طور که فکر می کنم، رنگ آمیزی 
انتزاعی  تفکرات  ترتیب هنر مدرن، دستاورد  بدین  می کنم.« 
از  بردیف  که  همان طور  بود،  خواهد  مکتب  این  هنرمندان 
جرقه های ذهنی به عنوان خاستگاه هنر مدرن یاد می کند. این 
آثار روشن فکری باید بیم ها و امیدهایی را در میان ما به وجود 
می شود،  دیده  که  آن طور  نه  که  برای جهانی  که  آورد، چرا 
بلکه آن طور که توسط هنرمند اندیشه می شود، ترسیم می شود، 

خیاالت وهم آمیز جهنمی، صحنه گردان اصلی خواهند بود.
در روزهای  که  آوریم  به خاطر  را  نکته  این  باید  این جا  در 
مجسمه  سازی،  موسیقی،  نقاشی،  در  مدرن  هنر  اوج گیری 
روسیه  در  جریان  این  شاعری،  حتا  و  نمایشی  هنرهای 
این  پطرزبورگ  سن  و  مسکو  در  و  داشت  مهم  جایگاهی 
سبک ها از موقعیتی رفیع برخوردار بودند. هنرمندانی در همۀ 
رشته ها به تجربۀ این مکاتب دست می زدند و در این میان، 
جمله فیلسوف و منتقد سرشناس میخاییل میهالوویچ جای 

تأمل زیادی دارد: »قرن بیستم در روسیه زاده شد.«
با وجود شرایط آن دوره، انتقادات بردیف از پیکاسو، دور از 
ذهن و خالی از واقعیت نیست. در آن سال ها در روسیۀ کبیر، 
کوبیسم  اکسپرسیونیسم،  مکاتب  خارجی  و  داخلی  حامیان 
و فیوچریسم، همه روزه آثار خود را عرضه می کردند. و در 
گردهم آیی ها و محافل هنری و نمایشگاه های خود در مسکو 
نظرات خود  ابراز  به  پطرزبورگ  و سن   پاریس  و  مونیخ  و 

به  روسیه  زدن  پیوند  آن ها،  همه گانی  آرمان  و  می پرداختند 
جامعۀ اروپای پیشرو بود.

در آن سال ها، پیکاسو مخالفان زیادی داشت، چرا که بسیاری 
تمدن غرب را در معرض آسیب می دیدند و خواهان نجات 
آن بودند. اخالق  گرایان، رهبران کلیسا، گروه های اجتماعی و 
روشن فکران سنت گرا با اشاره به انحرافات این مکاتب مدرن 
تفسیرهای  طبیعت،  از  دوری  گمی،  در  سر  برهنه گی،  نظیر 
همه  جانبه  رویکردی  تغییر  خواهان  مادی  گرایی،  و  متفاوت 
مارتین  هایدگر،  به  انتقادات مطرح شده  بیشترین  اما  بودند؛ 
فیلسوف ریزبین و سرشناس آلمانی تعلق داشت. او عمیقاً به 
تباهی وجود در هنر مدرن معتقد بود و در آثارش، این نگرانی 
البته فیوچریست ها معتقد بودند که  بسیار قابل توجه است. 
بشریت  و  شد  خواهد  سکنه  از  عاری  زمین  کرۀ  زودی  به 
برای همیشه از بین می رود. این دیدگاه های پیشرو، به معنای 
نابودی جهان مادی بود. به دنبال رخت بربستن انسان ها، گویی 
اخالق و معنویت نیز باید به مسلخ می رفتند. مارینتی می گوید: 
»بگذارید حرف I )به معنای من( در ادبیات نابود شود... در 
متفاوت  مولکول هایی  و  الکترون ها  پیوندهای  از  که  جهانی 
تشکیل شده، گرمای یک تکه آهن و یا چوب، ما را بیش از 

خنده و یا اشک یک زن برمی انگیزد.«
نقطۀ کلیدی و راه گشای افکار بردیف در این امر نهفته بود که 
او می توانست در فراروی این جریانات، تغییرات فرهنه گی و 
اخالقی دنیای ما را مشاهده کند. در آثار او، کم وبیش وجود 
هنرمندان  حمالت  است.  درک  قابل  افت وخیزهایی  چنین 
به  می توانست  انسانی،  وجود  و  انسان  به  مدرنیته  مکتب 
شدید  عکس العمل  باعث  این  و  بیانجامد  بشریت  نابودی 
با  مشکالتی  چنین  مطمیناً  بود.  شده  هم فکرانش  و  بردیف 
انتشار مانیفست های هنری رنگارنگ و پر سروصدا و اقدامات 
و  اخالقی  اقدامات  با  باید  و  نبود  حل وفصل  قابل  کودکانه 

متافیزیکی با این بحران ها مقابله می شد.
بر روی  او توجه و تمرکز اصلی خود را  بردیف چه کرد؟ 
موضوعی متمرکز کرد که در حوزۀ فرهنگ از پایان قرن هجدهم 
به بعد، تمدن جهانی غرب را دچار تغییراتی کلیدی کرده بود: 
ماشین. در آن سال ها، تکنولوژی ماشین های مدرن به سرعت 
روندی غیر قابل بازگشت و تعیین کننده و سرنوشت  ساز را 
برای غرب گشوده بود و به برهم خوردن زیبایی های طبیعی 
دنیا و نظام گل ها و درختان و خانه ها و کلیساها و قصرها 
منجر شد. دیگر حس نوستالوژی و بازگشت به گذشته، قادر 
نبود که ما را به سوی گذشتۀ خویش بازگرداند. اما فیوچریسم، 
عکس العملی انفعالی نسبت به مکانیزاسیون و سلطۀ ماشین ها 
بر دنیای ما بود. آنان به دنبال بازسازی دنیای گذشتۀ ما بودند 
و  صوتی  آلودگی های  به  اشاره  و  تکنولوژی  نکوهش  با  و 
تغییرات مداوم، خواهان تغییر این اتکا بودند. هرچند آنان در 
متمرکز کردن پیش بینی های خود از آیندۀ دنیا، ناکام ماندند. به 
هرحال، بردیف و هم فکرانش، بر این نکته اتفاق  نظر داشتند 
در  نهادن  گام  و  دنیای گذشتۀ خود  از  گذر  در حال  ما  که 
بزرگ  تحول  این  از  استعاره یی  ماشین  و  هستیم  نو  دنیایی 
است. هنگامی که هنرمندان مکتب مدرن با تکه های روزنامه 
و آشغال و ُخرده شیشه و چند رنگ مختلف به آفرینش آثار 
هنری مدرن می پردازند، انفکاک و از هم گسیخته گی فکری و 
نظری آن ها بیش از همیشه هویدا می شود. چنین روش هایی، 
بیش از هر چیز به معنای سرکوب و لگدمال کردِن خالقیت 
هنری است. آنان روابط دیرپای روح و جسم را منقطع کرده و 
معانی متافیزیکِی آن را برای تغییر جایگاه تکنولوژی در دنیای 

امروز دست کاری می کنند.
اکثریت حامیان مکتب هنر مدرن، از درک چنین مفاهیمی ناتوان 
هستند. رهایی از قید و بندهای گذشته، هزینه های هنگفتی را 
به وجود آورده و منتقدان زیادی نیز نسبت به شکل گیری این 
شرایط نوین هشدار داده اند. البته اینک نیهیلیسم  انگاری حامیان 
مکتب فیوچریسم و آثار بعدی نابودکننده و مسوولیت  گریز 

آن، کم وبیش آشکار شده است. 
آیندۀ ما چه گونه رقم خواهد خورد؟ سلطۀ تمام عیار تکنولوژی 

بر زنده گی ما؛ و یا بازگشت به ارزش ها و باورهای کهن؟ 
عده یی معتقدند که دنیای خسته از ارزش های ماشینی، رویکرد 
دوم را برخواهد گزید. عده یی نیز حامی گزینۀ اول هستند. به 
هرحال، بسیاری صاحب نظران یادآوری کرده اند که در سایۀ 
وحشت و ترس به وجود آمده از جنگ های جهانی، بیشتر 
دولت ها و ملت ها به سوی گزینه های مرتبط با تکنولوژی های 
پیشرفته تر حرکت کردند. تمدن بشری ما روز به روز در حال 
دور شدن از آمال و ارزش های دیرپای پیشین خود است. آیا 
همان طور که بردیف اعتقاد داشت، ما به سوی عصر بربریت 
مدرن پیش می رویم؟ با نگاهی دقیق تر و با وجود همۀ اماها و 
اگرهای موجود، هنوز هم پیش  بینی آیندۀ هنر مدرن و دنیای 
ما، تا حدود زیادی ناممکن است. آینده یی بی روح و ماشینی؟ 
نوستالوژی های  با  دنیایی  تکنولوژیک؟  و  پیچیده  هنرهایی 
انتظار تولد  امیدواری در  با  آیا هنوز هم می توان  کالسیک؟ 
دنیایی نو نشست؟ آیا نسل کنونِی ما خواهد توانست شاهد 

شکل گیری این دنیای روحانی باشد؟
اقدام  آیا  نشده اند.  حل وفصل  هم چنان  پیشین  بحران های 
حال  در  که  انگلیسی  آشغال جمع کن  یک  پیش  چندسال 
جمع آوری زباله های شهر لندن، در ورودی موزیم تیت، کیسۀ 
زبالۀ قرارگرفته در جلِو موزیم را با خود می برد غافل از این که 
آن کیسه بخشی از یک اثر هنری مدرن گوستاو متزگر بوده و 
ارزش مادی زیادی داشته، نباید پرسش ها و ابهامات زیادتری 
را در مورد ارتباط هنرمندان و مردم و تبدیل آثار این مکتب به 

آشغال در اذهان همۀ ما پدید آورد؟
منبع: ماهنامۀ سیاحت غرب / 1387 / شماره 64، آبان 1387 
www.TouchStonemsg.com :به نقل از 
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بحران هنر مدرن
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تغییرات وارد شده در شناس نامه های برقی

 کافی نیست!

امریکا با خروج سریع...
 جدید هشدار داد، امریکا با تسریع خروج نظامیان این کشور 
از افغانستان و بدون سرمایه گذاری مالی و نظامی دراز مدت در 
این کشور خطر شکست را در ماموریتی که هنوز ممکن است 

شبه پیروزی باشد، می پذیرد.
در این گزارش که جنرال آلن با همکاری میشل فلورنی معاون 
سابق وزیر دفاع و مایکل او هانلون تحلیلگر دفاعی مرکز امنیت 
امریکای جدید تدوین کرده است، از واشنگتن و کابل خواسته 
شده هر چه زودتر تعداد نظامیان امریکایی را که پس از خروج 
نیروها در پایان سال آینده در افغانستان باقی می مانند،  مشخص 

کنند.
در این گزارش ضمن انتقاد از منتقدانی که جنگ افغانستان را 
یک آرمان از دست رفته می دانند، اذعان شده است ماموریت 
امریکا نتایج ناقصی به همراه داشته و فساد مالی افغان ها ، سستی 
اتحاد پاکستان و سرسختی طالبان مانعی در برابر آن بوده است.

منطقی  طرح  یک  امریکا  است  شده  تصریح  گزارش  این  در 
ثانویه برای دستیابی به هدف اصلی خود که جلوگیری از تبدیل 
شدن مجدد افغانستان به مامنی برای القاعده و وابسته گان به آن 
البته تضمینی برای عملی شدن این  است، تدوین کرده است، 

طرح وجود ندارد.
طبق این گزارش، باوجود چالش های کنونی اگر روند تشکیل 
امکان  باشد،   پیشرفت داشته  افغان همچنان  ارتش کارآمد  یک 
دستیابی به یک موفقیت قابل قبول وجود دارد و این مسأله به 
ایجاد یک جو سازنده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

اپریل دو هزار و چهارده در افغانستان کمک خواهد کرد.
گرچه آلن و دیگران در پنتاگون از ادامه حضور حدود بیست 
هزار نظامی امریکایی در افغانستان حمایت کرده اند،  بسیاری 

در کاخ سفید معتقدند این تعداد باید کمتر باشد.
در این گزارش به تعداد مشخصی اشاره نمی شود اما صرف نظر 
از تعداد نهایی نظامیان امریکا در افغانستان ، تصریح شده است 
تکمیل  در  ها  افغان  به  برای کمک  دیگر  نیروی  هزار  به چند 
نیروی هوایی، عملیات ویژه و دیگر ضروریات  روند تشکیل 

نیاز خواهد بود.
  پاکستان بازیگر اصلی در افغانستان است 

افغانستان  تحوالت  اصلی  بازیگر  پاکستان  گزارش  این  در 
خوانده شده است.

پاکستان همچنان بازیگر اصلی در افغانستان بوده و خواهد بود 
از  طالبان  بازداشتن  برای  مهم  گامهای  برداشتن  در صورت  و 
داده  آباد  اسالم  به  اقتصادی  های  مشوق  تروریستی،  عملیات 

می شود.
در ادامه این گزارش آمده است: رویکرد واشنگتن در افغانستان 
باید همکاری با رهبران اصلی و همچنین همکاری و هماهنگی 

در امتداد مرزها جاییکه دشمنان در آنجا فعالیت دارند، باشد.

اقتصاد؛ بحران...
کشور  این  در  را  اقتصادی  یک شوک  ما  که  است   
تجربه خواهیم کرد؛ چه در سال 2014 باشد و چه در 
بازار  201۵؛ شوکی که هم اکنون نشانه هایش را در 

امالک و سوپرمارکت ها می بینیم.
اقتصاد  اصلی  مشکل  می گویند،  اهداکننده گان 
زیادی  میزان  به  که  است  این  افغانستان  قانونی 
می شود.  تقویت  خارجی  مالی  کمک های  توسط 
میوه  صادرات  کار  به  که  کوچک  کارهای  و  کسب 
مشغول بودند یا کفش های پالستیکی برای مصارف 
با سرازیر شدن دالرهای خارجی  داخلی می ساختند 
ورشکست شده اند و این امر باعث شده تا واحد پول 
محلی به گونه یی غیررقابتی تقویت شده و دستمزدها 

افزایش یابد.
جانب  از  »مصیبت  از  نوعی  با  افغانستان  بنابراین 
که  آزار می دهد  را  منابع« روبروست که کشورهایی 

با افزایش ناگهانی درآمد های نفتی روبه رو هستند.
خواست  که  خارجی  ننماینده گی  دفتر  یک  رییس 
اکنون  می توان  را  این  گفت:  نشود،  فاش  نامش 
مصیبت ناشی از حمایت نامید. بسیاری از صادرات 
از رونق افتاده اند، زیرا خدمت به اهداکننده گان جالب 
صادرات  از  بیشتری  پاداش  آن  در  و  است  توجه تر 

خشکبار یا انار وجود دارد.
البته همه این مالل انگیز نیست. تجارت هایی که در 
سرعت  به  هستند  داخلی  مصرف کننده گان  خدمت 

توسعه یافته اند.
کارآفرینان، مدارس خصوصی زیادی تاسیس کرده اند 
به  سال 2001  در  از صفر  همراه  تلفن های  و شمار 

حدود 18 میلیون در امروز رسیده است.
نفوذ که ریاست گروه »موبی«  با  سعد محسنی، فرد 
را در اختیار دارد، می گوید: این کشور خیلی جوان 
و  افسرده  قدر  آن  هنوز  است و  و خیلی جاه طلب 
مایوس نشده است. فرصت بزرگی در اختیار است تا 

این جنبش را در حال حرکت نگاه داریم.
این در حالی است که جو تجاری افغانستان آن قدر 
خود  مازاد  ثروت  سرمایه گذاران  که  است  هولناک 
نگاه  غرب  یا  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  در  را 

می دارند.
تحقیق  یک  بر  بنا  است.  مشکل  بزرگ ترین  فساد، 
بین المللی، کابل بانک که بیش از یک سوم دارایی های 
یک  داده،  اختصاص  خود  به  را  افغانستان  بانکی 
با  افغان  به نفع چند  کالهبرداری یک میلیارد دالری 

نفوذ از جمله وابسته گان کرزی انجام داده است.
این  ملی،  ناخالص  تولید  از  بخشی  عنوان  به 
از  یکی  شده،  فاش   2010 سال  در  که  کالهبرداری 

بزرگترین ناکامی های بانکی جهان بوده است.
بانک جهانی در گزارشی که افغانستان را »در گذار« 
نامیده، اعالم کرده است: سرازیر شدن کمک ها منبع 

شهرت، حمایت و قدرت سیاسی شده است.
نفت و گاز و معادن مس، آهن و دیگر مواد معدنی 
می رود  انتظار  همه  از  بیش  که  هستند  بخش هایی 

رشد  موجب  و  برند  پیش  به  را  افغانستان  صادرات 
اقتصادی این کشور شوند. دیوید بولگر، عضو گروه 
ثبات سازی  با  و  تجاری  عملیات  برای  پنتاگون  کار 
افغانستان  است،  ماشین  دنیای  دیترویت  اگر  گفت: 

دنیای مواد معدنی است.
سه  تا  یک  را  افغانستان  معدنی  مواد  ارزش  وی 
است  حالی  در  این  است.  زده  تخمین  دالر  تریلیون 
که یک قانون حیاتی معدن کاوی هنوز توسط پارلمان 
نه  و  نظامی  امنیت  نه  و  نشده  تصویب  افغانستان 
زیرساخت های برق و حمل و نقل برای انجام بیشتر 

پروژه ها به اندازه کافی خوب نیستند.
تریاک  تاکنون  افغانستان  بزرگترین صنعت صادراتی 
بوده است. اما این بیشتر به طالبان سود می رساند و 
محققان گفته اند، شورشیان تجارت رو به رشد تریاک 

را بهتر از مدیریت تجاری افغانستان اداره می کنند.
دو  به  این مساله  اهداکننده گان خارجی درخصوص 
دسته تقسیم می شوند که آیا افغانستان باید به تدریج 
معرض  در  یا  کند  ترک  را  کمک  دریافت  عادت 
کاهش شدید کمک ها قرار بگیرد تا مجبور شود خود 

را با شرایط سازگار کند.
در هر صورت این آسان نیست. رییس اهداکننده گان 
بیماری تشبیه کرده که 12  به  افغانستان را  خارجی، 
سال است روی تخت دراز کشیده و از طریق درون 
او  به  آن  ها  »حاال  تغذیه می شود:  گلوکوز  با  وریدی 
نیست  قرار  دیگر  می گویند  و  برو  راه  که  می گویند 

گلوکوز دریافت کنی!«

          احمد عمران

هرچند تصویب شناس نامه های برقی از سوی مجلس 
ولی  با جرح وتعدیل هایی صورت گرفت،  نماینده گان 
بازهم نمی تواند به کِل نگرانی ها در این خصوص پایان 

بخشد. 
توزیع شناس نامه های قبلی که حکومت آن ها را طراحی 
زیان های  می توانست  شک  بدون  بود،  کرده  چاپ  و 
بزرگی را متوجه سالمت و آیندۀ سیاسی افغانستان کند 
مجلس  که  حساسیتی  به  نسبت  باید  بابت،  این  از  و 
امتنان کرد.  اظهار  داد،  نشان  این مورد  نماینده گان در 
نام  ذکر  از  تعمدی  گونۀ  به  قبلی،  شناس نامه های  در 
ملیت ها خودداری شده بود و به جای آن ها برای تمام 
افغانستان، یک هویت قومی  ساکنان سرزمینی  به نام 
حالی ست  در  این  بود.  انتخاب شده  »افغان«  آن هم  و 
که به نظر بسیاری از صاحب نظراِن مسایل قوم شناسی، 
این مفهوم که مشکالت حقوقِی فراوانی دارد، چیزی 
سال های  در  سیاست مردان  برخی  سوی  از  برساخته 

پسین بوده است. 
اما در تغییراتی که مجلس نماینده گان در شناس نامه های 
برقی به وجود آورده، ضمن حذف واژۀ »افغان«، از ذکر 

نام قومیت ها نیز اجتناب شده است. 
افغانستان از دیرزمانی به عنوان یک کشور دارای اقوام 
مختلف، شناخته شده و این تنوع قومی به آن ویژه گی 
اتنیکِی زیبایی بخشیده است. تکثر قومی و ملیتی اگر در 
گذشته ها بنا بر دیدگاه های ایدیولوژیک، چندان مورد 
توجه قرار نداشت و حکومت ها تالش می کردند که با 
جعل تاریخ، اقوام را زیر چتر یک مفهوم کاذب قرار 
دهند، ولی در عصر حاضر که »پایان روایت های کالن« 
با  ملیتی  تکثر قومی و  این گونه  لیوتار است،  تعبیر  به 
به رسمیت شناخته شده و  امری  فرهنگ های مختلف، 

مورد قبول قرارگرفته است. 
متأسفانه در میان بسیاری از دولت مردان کشور و حتا 
اهل نخبه، تعریف دقیقی از ملیت وجود ندارد و گاه 
آن را با راسیسم یا نژادپرستی اشتباه می گیرند، در حالی 
که این دو مقوله کاماًل از یک دیگر جداست و باید میان 
آن ها تفکیک قایل شد. نژادپرستی، یکی از مخوف ترین 
یعنی  نژادپرستی  تبعیض است.  اشکاِل  و مخرب ترین 
باور به این که یک گروه نژادی، ذاتا و طبیعتًا از دیگر 
گروه های نژادی، برتر و یا پست تر است. تفکر نازی ها 
به نوعی با نژادپرستی جدید سازگاری داشت و هیتلر 
به عنوان رهبر این جریان، تالش می ورزید که با نابود 
کردِن دیگر اقوام و ملیت ها، نشان دهد که نژاد آلمانی، 
برترین نژاد دنیاست و باید بر جهان سروری کند. از 

جهتی آن چه که در شناس نامه های برقِی قبلی از سوی 
حکومت طرح شده بود، شکل بسیار کمرنِگ این گونه 

نژادپرستی را نشان می داد. 
نیز  ناسیونالیسم  با  نباید  را  نژادپرستی  از سوی دیگر، 
هم بسته گِی  نوعی  معموالً  مفهوم،  این  پنداشت.  یکی 
احساسی و وفاداری آغازیِن شهروندان به کشورِ خود 
به هویتی اطالق می شود  تعریف می شود. ملت گرایی 
کلیدی  اجتماعِی  ارزش  یک  میهن دوستی،  آن  در  که 
نوعی  ملت،  به  وفاداری  احساس  و  می رود  شمار  به 
وجداِن آگاه تلقی می شود. بنابراین، ملت گرایی نوعی 
ایدیولوژی است که دولت ملی را غایت شکِل سیاسی 
می داند، مشروعیت سیاسی دولت را در گرِو حاکمیت 
علیه  مبارزه  برای  را  مردم  و  می دهد  قرار  آن  ملی 
تشویق  ملی،  دولت  از  حمایت  و  خارجی  تجاوزات 

می کند. 
جامعه شناسان،  از  برخی  حتا  فعلی  روزگار  در 
پدیده یی زیان بار تعریف می کنند و  نیز  را  ملت گرایی 
به این باور اند که زمان دولت ـ ملت ها به پایان رسیده 
اطراف  در  اغلب  قومیت،  و  ملیت  مفهوم  اما  است. 
سبب  که  می خورد  رقم  خاصی  مشترکات  و  تاریخ 

می شود افراد خود را در دروِن آن تعریف کنند. 
همۀ  قومیت هاست.  و  ملیت ها  جهاِن  ما،  جهان 
مختلف تشکیل  اقوامِ  و  ملیت ها  از  کشورهای جهان، 
چون  که  نمی گیرد  صورت  تالش  هرگز  و  شده اند 
گذشته، هویت های قومی و ملیتی را از انسان ها بگیرند. 
شناس نامه های  در  که  »افغان«  مفهوم  دیگر،  جانب  از 
و  مناقشه آمیز  مفهومی  بود،  شده  ذکر  پیشین 
کشور  شهروندان  میان  در  هنوز  است.  جنجال برانگیز 
اتفاقی  هیچ  مفهوم،  این  کاربرد و حدودوثغورِ  بر سر 
به میان نیامده است. شاید در گذشته ها به دلیل فضای 
بستۀ سیاسی، از صحبت کردن روی این مسایل توسط 
حکومت ها جلوگیری می شد؛ ولی در جهان امروز که 
به اشکال مختلف زمینۀ گفت وگو میسر است، نمی شود 
شهروندان یک کشور را مجبور کرد که چیزی نگویند 

و چیزی نشنوند. 
امروز زمان گفت وگو است و باید مسایل اختالفی را 
از راه گفت وگو و مباحثه حل کرد. نباید عده یی تالش 
تصمیم  هم  و  بیاندیشند  هم  دیگران  به جای  که  کنند 
ساخته  جدید  شناس نامه های  طرح  که  زمانی  بگیرند. 
اختیار  در  را  طرح  این  باید  مربوط  نهادهای  می شد، 
کنند.  اظهارنظر  آن  به  نسبت  تا  می دادند  قرار  مردم 
خواست،  چیزی  هر  کسی  هر  که  نمی شود  این گونه 
بسازد و آن گاه بیاید و دیگران را مجبور کند آن را به 

دلیل مصارف گزافی که در بر داشته، بپذیرند. 
منطقی گفته می شود هر کسی که  مباحث  همواره در 
از شما خواهان »قبول« چیزی شد، شما از او خواهان 
را  دیگران  کرزی  آقای  دلیل  چه  به  شوید.  »دلیل« 
بی اعتبار  شناس نامه های  که  کند  مجبور  می خواست 
زیاِن  احتمال  که  حالی  در  کنند،  قبول  را  قبلی  برقی 

آن ها از سود آن ها بیشتر بود؟ 
قبلی،  شناس نامه های  چاپ  از  پس  کرزی  آقای  اگر 
و  می کشید  دیگران  رخ  به  را  گزاف  مصارف  مسالۀ 
همه  است،  شده  چاپ  که  را  آن چه  می کرد  استدالل 
که  نداشت  وجود  امکان  این  آیا  بپذیرند؛  مکلف اند 
در  آن  از  نمونه یی  چاپ خانه،  به  فرستادن  از  پیش 
در  یا  و  می گرفت  قرار  گان  نماینده  مجلس  اختیار 
رسانه ها منتشر می شد تا زمینۀ گفت وگو و بحث دربارۀ 
این جاست  می آمد؟!  وجود  به  شفاف  صورتی  به  آن 
به  دسیسه  و  پنهان کاری  بوی  آشکار،  صورت  به  که 
مشام می رسد و نسبت به صداقت حکومت در چاپ 

شناس نامه های برقی پیشین، باید شک ورزید.
آقای کرزی و اطرافیاِن او در ارگ فکر می کردند که باید 
هوشیاری سیاسی به خرچ داده و مردم را در برابِر عملی 
اما  نتواند.  زده  حرفی  هیچ کس  تا  داد  قرار  انجام شده 
زمانی که بحث ها و اعتراض ها در مورد شناس نامه های 
در  را  دیگری  تمهید  کرزی  آقای  گرفت،  باال  قبلی 
پیشنهاد  ریاست جمهوری  ارگ  متخصصان  با  مشوره 
کرد. متخصصان ارگ ریاست جمهوری پس از هفته ها 
رای زنی و گفت وگو با خود به این نتیجه رسیدند که 
برای رفع مشکل عدم ذکر قومیت در شناس نامه ها و 
نیز بستن دهان منتقدان، باید نام قوم را در »دیتابیس« 
ذکر کرد؛ چیزی که در حال حاضر هم پس از تصویب 
طرح جدید از سوی مجلس نماینده گان، به جای خود 
باقی مانده است؛ به این معنی که در طرح جدید هیچ 
ذکر  شناس نامه ها  در  افراد  قومیت  و  ملیت  از  نامی 

نمی شود. 
بیرون رفِت  امر هم نمی تواند راه  این  ولی بدون شک 
معقولی برای چنین معضلی باشد، چون بایگانی کردِن 
هویت قومی افراد در »دیتابیس«، زمینۀ تقلب، تغییر و 
افراد را برای عده یی همواره ضمانت  تحریِف هویِت 

خواهد کرد. 
هویت مردم افغانستان را با تنوع فرهنگی و ملیتِی آن 
باید به رسمیت شناخت و از سیاسی شدِن آن جلوگیری 
کرد. زیرا تبدیل شدن این مساله به یک مسالۀ سیاسی، 
زمینۀ استفاده جویی و ایجاد تنش در جامعه را به وجود 

خواهد آورد. 
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تحصن اهالی فاریاب...
 و کسی در فاریاب تذکره الکترونیک نمی گیرد.«

او تاکید کرد تا زمانی که خواست معترضان برآورده نشود، 
آنها به تحصن ادامه می دهند.

شناسنامه های  در  شهروندان  دین  و  اقوام  نام های  درج 
الکترونیک از موارد جنجالی در مذاکرات مجلس در بررسی 

قانون ثبت احوال نفوس بود.
چهارشنبه گذشته مجلس به دنبال بحث های پرتنش تصمیم 
گرفت که دین شهروندان در این سناسنامه ها درج شود اما 

نام های اقوام آنها درج نشود.
نام  و  پدر  نام  نام خانواده گی،  و  نام  این تصمیم،  براساس 
محل  و  تاریخ  فعلی،  و  اصلی  سکونت  محل  بزرگ،  پدر 
تولد صاحب شناسنامه از موارد دیگری است که درج آنها 

در شناسنامه مورد تایید قرار گرفته است.
شناسنامه های الکترونیک به دو زبان فارسی و پشتو چاپ 
شده و در پشت آن تمام مشخصات صاحبان آنها به زبان 

انگلیسی نوشته خواهد شد.
بررسی  نماینده گان  مجلس  در  نفوس  احوال  ثبت  قانون 
می   شود و هنوز شماری از مواد آن به تصویب نرسیده است.
این شناسنامه ها هنوز منتشر نشده و انتظار می رود که پس از 
تصویب قانون ثبت احوال نفوس توزیع آن عماًل آغاز شود.
پشتو  زبان  به  تنها  و  عادی  برگه های  کنونی  شناسنامه های 
شهروندان  »ملیت«  شناسنامه ها  این  در  است.  شده  چاپ 

»افغان« نوشته می شود و ذکری از اقوام آن ها نمی شود.
جهموری  رییس  کرزی،  حامد  حکومت  از  پیش  اما 
وجود  شناسنامه ها  در  کشور  اقوام  درج  گزینه  افغانستان، 

داشت.
با آغاز برنامه انتشار شناسنامه های الکترونیک بحث ها درباره 
درج و عدم درج ملیت و قومیت شهروندان و همچین زبان 

این شناسنامه ها باال گرفت.
بر اساس تصمیم تازه مجلس، در شناسنامه های جدید ملیت 
از  شماری  باور  به  و  نمی شود  درج  شهروندان  قومیت  و 
نمایندگان، ذکر »جمهوری اسالمی افغانستان« بیانگر تابعیت 
و ملیت آن ها است و نیازی به ذکر نام های اقوام شهروندان 

نیست.
هر چند طرفداران ذکر اقوام در شناسنامه ها در مجلس کم 
نیستند، اما تصویب تصمیم اخیر مجلس بیانگر آن است که 

آنها در اقلیت هستند.



ولسمشر په واک کې...
قانون  اسايس  چې  مکلفیتونه  او  مسوولیتونه  دغه   
ورسپارلی، چې په هېواد کې د رڼو، ازادو او عادالنه 
تر  دی  نه  توګه  سمه  په  دي،  برابرول  زمینه  ته  ټاکنو 

رسه کړی.
ښاغلی انجیرن محمد عاصم زیاتوي، تر اوسه د رڼو 
او عادالنه ټاکنو لپاره زمینه نه ده برابره شوې او ټول په 
دې فکر کې دي، چې اوسني رشایط د رڼو او عادالنه 

ټاکنو لپاره مناسب نه دي.
هغه وايي، دا چې ولسمرش خپل مسوولیتونه سم نه 
دي تر رسه کړي؛ نو د همدې تېروتنو د جربان لپاره يې 

ښايي د ميل اجامع بحث راپورته کړی وي.
د افغانستان د ميل اېتالف دغه غړي وویل، ښایي د 
دا وي، چې  نه  اجامع  له ميل  دویم هدف  ولسمرش 
د ټاکنو رسیشته په خپل واک کې واخيل، د ټاکنو د 

پروسې په اړه د نفوذ او نظر اعامل وکړي او د طرح 
شویو پروګرام له مخې په ټاکنو کې د خپلې خوښ وړ 

نوماند ته د بریا چانس ولټوي.
ښاغلی انجیرن عاصم وايي، د اسايس قانون له مخې 
ولسمرش ملکف دی، چې د قانون له احکامو رسه سم 

ټاکنې تر رسه کړي.
هغو  شمېر  یو  د  لوري  له  ولسمرش  د  خربه،  په  ده  د 
طرحو او نسخو چې د اسايس قانون له احکامو رسه 
او د  په ټکر کې وي، مطرح کول یو غیر معمول کر 

مصالحو خالف عمل دی.
یوشمېر  د  اجامع  ميل  چېرې  که  وینا،  په  نوموړي  د 
لوري  له  ګوندونو  سیايس  او  شخصیتونو  سیايس 
مطرح يش، د تامل وړ ده؛ خو که دا بحث د ولسمرش 
له لوري مطرح کېږي، په ښکاره له اسايس قانون رسه 

په ټکر کې او په هېڅ صورت د موجه وړ نه ده.
همدارنګه د وليس جرګې غړې فاطمې عزیز ماندګار 

د  کرزي  ولسمرش  د  چې  دا  وویل،  ته  ورځپاڼې 
ټاکنې  راتلونکیو  او  دي  میاشتې  وروستۍ  حکومت 
نېږدې کېږي، ولسمرش د ميل اجامع په مطرحولو رسه 
پاتې  کې  واک  په  یا  کوي، چې  نهايي کوښښ  خپل 
يش او یا هم خپل یو بل غړی واک ته ورسوي؛ څو په 

قدرت کې پاتې يش.
ميل  د  اجامع  ميل  ولسمرش  چېرې  که  وايي،  هغه 
ګټو لپاره مطرح کوي؛ نو ولې یې په تېرو څو کلونو 
کې دغسې اقدام نه کاوه، چې له امله به یې اوسنۍ 

ستونزې نه وې.
د دې په وینا، ولسمرش د ميل اجامع له الرې غواړي 
چې په خپلو سیايس معاملو کې بریالی يش، سیايس 
کړي؛  ټول  ځان  په  شخصیتونه  سیايس  او  ګوندونه 
خو که چېرې یې سیايس ګوندونه مخالف وي، نيش 

کوالی لویه جرګه جوړه کړي.
اړتیا شته خو  ته  په خربه، ميل اجامع  مېرمن عزیز  د 

داسې اجامع چې د ميل ګټو لپاره وي؛ نه د شخيص 
ګټو او شخيص غرضونو لپاره.

هغه وايي، په اوس وخت کې ممکن نه ده چې ميل 
پرته  غرضونو  او  السوهنو  له  ولسمرش  د  دې  اجامع 

جوړه يش او ميل ګټې دې په کې تعقیب يش.
د وليس جرګې دغې غړې زیاته کړه، دا چې ولسمرش 
نومانده  درې  دوه  دې  لوري  له  اجامع  ميل  د  وايي 
وای؛  همداسې  کاش  يش،  غوره  ته  ټاکنو  راتلونکیو 

خو ولسمرش له دې خربو نورې موخې لري.
اغلې فاطمه عزیز وايي، که چېرې ولسمرش ميل ګټې 
په پام کې نیولې وای او د ميل ګټو په فکر کې وای؛ 
نو ولې له ميل شورا رسه چې د ولس استازي په دې 
په اړه مشوره نه کوي او هغه یې په حاشیه کې ساتيل 

دي.
د دې په خربه، دا مهم ميل مسایل دي او باید په اړه یې 

له ميل شورا رسه خربې اترې او سال مشورې ويش.
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نشست سران ناتو 
پیرامون افغانستان برگزار می شود

رییس جمهور ایاالت متحده و دبیر کل ناتو 
پیرامون  تا نشست دیگری را  موافقت کردند 
سال  در  نیروها  خروج  و  افغانستان  موضوع 

2014 از این کشور برگزار کنند.
اندرس  امریکا و  اوباما، رییس جمهور  بارک 
فو راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه موافقت 
کردند تا نشست ناتو در سال 2014 پیرامون 
کاخ  در  اوباما  گردد.  برپا  افغانستان  موضوع 
در  است  قرار  راسموسن  که  گفت  سفید 
برای  و  باشد  میزبان  کشور  یک  جستجوی 
نشست ناتو در سال 2014 برنامه ریزی کند.

رییس جمهور امریکا گفت که او و دبیرکل ناتو 
در مورد برنامه های خروج نیروهای جنگی از 
افغانستان نیز بحث کردند. قرار است تا پایان 
نیروهای  آینده میالدی ماموریت نظامی  سال 
خارجی به پایان برسد و فقط شماری از آنان 
پس از سال 2014 نیروهای امنیتی افغانستان 
را کمک کنند تا کنترل کشور را به طور موثر 
ناتو  اعضای  اوباما گفت که  به دست گیرند. 
باید مطمین شوند که افغانستان دیگر پایگاهی 

از  پس  حتا  تروریسم  برای 
المللی  بین  نیروهای  خروج 

نخواهد شد.
گفت:  امریکا  رییس جمهور 
به  آن  بر  ما  که  »چیزی 
است  این  رسیدیم،  توافق 
پروسه )خروج  این  تمام  که 
کنیم.  تسهیل  را  نیروها( 
بود  خواهد  مناسب  ما  برای 
سران  از  دیگری  نشست  که 
داشته  آینده  سال  در  ناتو 
باشیم«. به گفته اوباما 28 کشور عضو ائتالف 
نظامی ناتو می توانند در مورد آخرین مرحله 
ماموریت نظامی شان در جلسه سران به بحث 
را  آینده  از  »تصویری  و  بنشینند  گفتگو  و 
ترسیم کنند که به وسیله آن ما به خاطر مردم 
افغانستان و به خاطر امنیت جهان، با حکومت 

افغانستان همکاری می کنیم«.
قرار است تا پایان سال 2014 ماموریت نظامی 
نیروهای  و  شود  تکمیل  افغانستان  در  ناتو 
جنگی خارجی به خانه بازگردند. راسموسن 
ناتو  نیروهای  از  اندکی  شمار  که  گفت  اما 
و  مشورت  آموزش،  منظور  به  افغانستان  در 
ناتو  کل  دبیر  ماند.  خواهند  باقی  همکاری 
گیرد  می  آمادگی  ایتالف  این  که  شد  یادآور 
تا یک ماموریت آموزشی را از سال 201۵ در 
افغانستان شروع کند. او گفت: »این ماموریت 
بسیار متفاوتی خواهد بود. یک ماموریت غیر 
جنگی با شمار اندکی از نیروها و آموزگاران 

نظامی«.

چرا عامالن قتل های...
با  و  انتخابات  برگزاري  زمان  تا  آنان،  گفتۀ  به 
مشخص  چنیني  این  دسایس  فعلي  نظام  وجود 
این  بررسی  بنابراین  شد؛  نخواهد  روشن  و 
پرونده ها را باید براي پس از انتخابات و تأسیس 

یک دولت جدید بگذاریم.
سیاسي  شخصیت هاي  از  یکي  خلیلي  مسعود 
ملت  زنده گي  گفت:  همایش  این  در  فرهنگي 
جهاد  دوران  اول  داشت:  دوره  سه  ما  مجاهد 
برابر  در  مقاومت  دوم  سرخ،  ارتش  برابر  در 
پاکستاني ها و دور سوم استقرار صلح، امنیت و 

ایجاد حکومت نوین بود.
تا  هستند  تالش  در  دشمنان  هرچند  افزود،  او 
و  نگهدارند  وحشت  و  ترس  در  را  ما  ملت 
اجازه ندهند تا مردم ما به صلح و امنیت دست 
داد  را نخواهند  اجازه  این  ما  اما فرزندان  یابند، 
تا ملت شان در خون تر شده و افغانستان میدان 

جنگ شود.
این  در  داوود  جنرال  پسر  داوود  صالح الدین 
افتخار  احساس  همیشه  من  گفت،  نشست 
یافتن  دست  براي  دلیرانه  پدرم  که  مي کنیم 
ملت اش به صلح و سربلندي سرزمین اش، شهید 

شد.
پدرم  بزرگ  آرمان  شهادت  گفت،  همچنان  او 
بود؛ بنابراین مي خواهم از این جا اعالن کنم که 
راه پدرم را ادامه خواهم داد و مانند او همواره 

آمادۀ فداکاري خواهم بود.
کجاست  گفت،  حکومت  از  انتقاد  ضمن  وي 
قاتلین ده ها مجاهدي که طي یازده سال گذشته 
کمیسیون هاي  کجاست  اند؟  رسیده  شهادت  به 
قتل هاي  عاملین  کجاست  و  شما  حقیقت  یاب 

زنجیره یی؟ 
وي تأکید کرد، دو سال از شهادت پدرم مي گذرد؛ 
اما هیچ نشانه یی از شناسایي عامالن قتل او دیده 
هرچي  مي خواهم  دولت  از  بنابراین  نمي شود، 
زودتر عامالن قتل پدرم را شناسایي و مردم را 

در جریان آن قرار دهد.
در  نوري  جهان  شاه  پسر  نوري،  جاوید  احمد 
گفت،  حکومت  از  انتقاد  ضمن  همایش  این 
دولت براي کساني که در سه مرحله یعني دوران 
جهاد در برابر کمونیزم، دوران مقاومت در برابر 
تروریزم و مبارزه براي تأمین صلح نقش انساني 

و ایماني خود را ادا کردند، چه کرده است ؟
او تأکید کرد، دولت تنها کاري که براي این شهدا 
بدون  که  بوده  هیأتي  تشکیل  است،  داده  انجام 

نتیجه کارشان پایان یافته است.
وي افزود، درست است که طراحان اصلي حملۀ 
تروریستي هفتم جوزا کساني دیگري بودند، اما 
دولت  از  نوري،  جهان  شاه  پسر  عنوان  به  من 
جوزا   7 شهداي  پروندۀ  پي گیري  که  مي پرسم 
شناسایي  آن  عامالن  هنوز  تا  چرا  و  شد  چي 

نشده است؟  
در این حال، محمد یونس قانوني عضو مجلس 
تسلیت  ضمن  گردهمایي  این  در  نماینده گان 
و  داوود  جنرال  شهادت  سالگرد  مناسبت  به 
این  شخصیت  بررسي  گفت،  نوري  جهان  شاه 
تحلیل  به  فصل  سه  در  مي توان  را  بزرگوار  دو 
بر  شهید  دو  این  زنده گي  اول  فصل  گرفت: 
ایثار و فداکاري هاي  مي گردد به زمان جهاد که 
آنان به همه هویدا است، فصل دوم زنده گي آنان 
در  که   مي  کند  پیدا  ارتباط  مقاومت  دوران  به 
این فصل این دو بزرگوار به شکل دو ستاره در 
کنار سایر شخصیت هاي دوران مقاومت خوش 
بزرگواران  این  زنده گي  درخشیدند؛ فصل سوم 
که  است  افغانستان  در  جدید  فصل  به  مربوط 
در این فصل هم جنرال داوود و هم شاه جهان 

نوري، مانند سایر شخصیت هاي جهاد و مقاومت 
و  کردند  مبارزه  صادقانه  و  درخشیدند  خوش 

توانمندي خود را ثابت کردند.
که   شده  گفته  همواره  کرد،  تاکید  قانوني  آقای 
هم  اما  هستند،  بلد  را  جنگیدن  تنها  مجاهدین 
جنرال داوود و هم شاه جهان نوري ثابت کردند 
که مجاهدین در دولت سازي و مدیریت ادارات 

دولتي نیز پیش گام هستند.
این عضو مجلس نماینده گان با انتقاد از حکومت 
استاد  تا  کاظمي  شهادت  از  اگر  امروز  گفت: 
بشماریم،  محسني  خان  رسول  و  شهید  رباني 
شاید صدها شهید داشته باشیم، اما پروندۀ هیچ 
قرار  بررسي  و  پي گیرد  مورد  شهدا  این  از  یک 

نگرفته و عامالن آن شناسایي نشده است.
او تصریح کرد،  تا زمان برگزاري انتخابات و با 
مشخص  چنیني  این  دسایس  فعلي  نظام  وجود 
و روشن نخواهد شد، بنابراین چنین آروزي را 
باید براي پس از انتخابات و تأسیس یک دولت 

جدید بگذاریم.
صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی،  الدین  صالح 
نیز حکومت را به بی اعتنایی در برابر ترورهای 

زنجیره یی متهم کرد.
ملی  قهرمان  شهادت  از  که  گفت  ربانی  آقای 
استاد  شهید  رهبر  شمول  به  سو  این  به  کشور 
شده  ترور  جهادی  چهره های  از  ده هاتن  ربانی 
نشده  بررسی  هرگز  آنها  ترور  پروندۀ  اما  اند، 

است.
وی افزود: »تا به حال از آخرین مرز تحمیل در 
کار گرفته و  زنجیره یی  ترورهای  عاملین  مقابل 

منتظر اقدام حکومت بوده ایم.«
درهمین حال، داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف 
دو  این  گفت،  نشست  این  در  افغانستان  ملي 
شهید از دوران جواني تا پایان عمر براي آزادي 
و سربلندي وطن خود مبارزه کردند و جان هاي 

شیرین شان را در این راه از دست دادند.
امروز  شهداي  گفت،  حکومت  از  انتقاد  با  او 
اما  ما به مراتب بیشتر از دوران مقاومت است، 
سوال اصلي این است که چرا عامالن این قتل ها 

مشخص و معلوم نمي شود؟
ساده  را  سایر حوادث  کرد،  تأکید  عبداهلل  داکتر 
 7 حادثه  اما  بود،  انتحاري  که  گفتند  و  گرفته 
جوزا ماین گذاري بود که در داخل مقام والیت 
صورت گرفته بود و براي تأمین امنیت آن قواي 
امنیتي از کابل فرستاده شده بودند، بنابراین باید 
عامالن آن مشخص مي شد، ولي متاسفانه پس از 

دو سال هنوز عامالن آن نامعلوم است.
نا  اصلي  مشکل  گفت،  همایش  این  در  وي 
است،  دشمن  و  دوست  صف  بودن  مشخص 
برادر  را  مردم  قاتلین  زمام داران  که  معنا  این  به 
خطاب مي کند، بنابراین مردم باید با حضور در 

انتخابات این مشکل را حل کنند.
رهبر ایتالف ملي خطاب به حکومت گفت، لطفًا 
بحران آفریني نکنید، چرا که مردم افغانستان از 
سعي  پس  هستند،  آگاه  خوبي  به  مسایل  همۀ 
بدیلي  هیچ  که  چرا  کنید،  آفریني  بحران  نکنید 

براي انتخابات وجود ندارد و نخواهد داشت.  
او همچنان اضافه کرد، ما خواهان اجماع استیم، 
اما اجماع براي این که اجازه ندهیم تا انتخابات به 
سمت تقلب کشانیده شود و بحران ایجاد شود. 

بسم اهلل محمدی، وزیر دفاع ملی در این مراسم 
که  است  داده  هشدار  دولت  مسلح  مخالفان  به 
از  را  افغانستان«  دوبارۀ  اشغال  خیال  و  »فکر 

سرشان بیرون کنند.
او گفت: »اگر طالبان و سایر گروه های شورشی 
به این باورند که با کشتار شخصیت های جهادی 
کور  کنند،  اشغال  را  افغانستان  دوباره  می توانند 

خوانده اند.«

دفاع جان کری از ادامۀ حمالت هواپیماهای بدون 
سرنشین امریکایی

حملۀ طالبان بر مقر فرماندهی پولیس دل آرام

از  پس  روز  چند  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
کشته شدن مرد شماره دو طالبان پاکستان در 
حمله یک هواپیمای امریکایی، از مشروعیت 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در 

جنگ علیه القاعده و طالبان دفاع کرد.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در کنار 
گوئیدو وستروله، همتای آلمانی خود گفت: با 
وجود رویکرد اولیه ما درخصوص بازداشت 
این  تروریست ها،  دادن  قرار  تعقیب  و تحت 
حمالت  از  استفاده  همان  که  مرگبار  اقدام 
زنده گی  از  حفاظت  برای  است  هواپیماها 

محسوب  ضروری  امری  امریکا  شهروندان 
در  ما  است.  قانونی  ما  اقدامات  می شود. 
آسیب  میالدی   2001 سپتامبر   11 حمالت 
هماهنگ  صورت  به  امریکا  کنگره  و  دیدیم 
استفاده از زور را برای مقابله با تروریست ها 

به رسمیت شناخت.
امریکا گفته های  امور خارجه  اظهارات وزیر 
که  را  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
بود  کرده  اعالم  میالدی  جاری  سال  مه   23
باید خط مشی جدیدی درخصوص حمالت 
قرار  بررسی  مورد  و  شوند  مطرح  پهپادها 

گیرند، به چالش کشیده است.
حمالت  اوباما  جدید  مشی  خط  اساس  بر 
برای  باید  تنها  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
مقابله با حمالت دایمی و زمانی که دستگیری 
امکان پذیر  و  میسر  تعقیب  تحت  مظنون 
امکان  صورت  در  و  گیرد  صورت  نیست، 

غیرنظامیان نباید مورد هدف قرار گیرند.
در جریان حمله یک هواپیمای بدون سرنشین 
روز چهارشنبه هفته گذشته ولی الرحمان، مرد 
اقدامی  پاکستان کشته شد؛  شماره دو طالبان 
که از سوی طالبان نیز مورد تایید قرار گرفت.

پروژۀ فایبر نوری در...
 شیبر، یکه ولنگ، پنجاب، ورس والیت 
بامیان، شهرستان والیت دایکندی، لعل 
غور  والیت  دولت یار  و  سرجنگل  و 
دارند،  قرار  پروژه  این  مسیر  در  که 
وصل  کابل  به  نوری  فایبر  طریق  از 

می گردند.
مسیر  در  ناامنی  وضعیت  از  سنگین 
با  را  مرکزی  والیت های  که  غوربند 
نگرانی  اظهار  می سازد  وصل  را  کابل 
در  امنیتی  مشکالت  »اگر  افزود:  کرده 
تا دوسال  نیاید،  به وجود  مسیرها  این 
بهره برداری سپرده  به  پروژه  این  دیگر 

می شود«.
پروژۀ  تطبیق  از  هدف  سنگین  آقای 
به  مردم  دسترسی  را  نوری  فایبر 
خدمات مخابراتی و شبکه های انترنیتی 

ارزان خواند.
یک  توسط  پروژه  این  »کار  گفت:  او 
شرکت افغانی و هندی تطبیق می گردد، 
از موعود دو سال توسط  بیشتر  بامیان 
فایبر نوری به کابل وصل خواهد شد«.
در  هم اکنون  سنگین،  آقای  گفته  به 
میلیون   20 حدود  افغانستان  سراسر 
درصد   90 است،  فعال  مبایل  تیلیفون 
مستفید  مخابراتی  خدمات  از  مردم 
تیلیفون  به  زنان  درصد   8 و  می باشند 
حدود  ساالنه  و  دارند  دسترسی 
شرکت های  بابت  از  دالر  200میلیون 

مخابراتی عاید دولت می شود.

از  شنبه  روز  نیمروز  والیت  امنیتی  مقام های 
کشته شدن دست کم دو تن و زخمی شدن چهار 
مسلح  شورشیان  از  گروهی  حملۀ  در  پولیس 

طالب به فرماندهی پولیس دل آرام خبر داد.
حاجی نجیب اهلل، فرمانده پولیس ولسوالی دل 
آرام گفت : »گروهی از شورشیان طالب حدود 
ساعت 4:20 دقیقه بعد از ظهر روز گذشته به 
و یک ساختمان  پولیس  اداره  به  محلی  وقت 
دولتی دیگر در منطقه دل آرام حمله کردند. در 
مهاجمان کشته  از  یکی  پولیس،  متقابل  حمله 

شد و شورشیان دیگر وادار به فرار شدند.«

این  در  افزود  وی 
یک  حدود  که  حمله 
تیراندازی  ساعت 
دنبال  به  متقابل 
پولیس  یک  داشت، 
کشته شد و چهار تن 

دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری 
شورشیان  شین هوا، 
فعالیت های  طالبان 

خود را از بیست و هشتم اپریل تشدید کرده 
والیت  دفتر  به  نیز  چهارشنبه  گروه  این  اند. 

پنجشیر حمله کردند.
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          خبرگزاری فرانسه 

بر  تا  کردند  تالش  که  آنهایی  تمام  میالدی   1841 سال  از 
کشور  این  جزیی  درآمد های  از  کنند،  حکومت  افغانستان 

شکایت داشتند.
برای روسایش در کمپانی هند  کابل  از  ویلیام مک ناتن  سر 
شرقی نوشت: با پادشاهی یی که درآمد خالص ساالنه اش تنها 

۵ / 1 میلیون روپیه است، چه می توان کرد؟
حدود دو قرن بعد، یعنی حال حاضر نیز مشاوران خارجی 
تالش  که  مشاورانی  می کنند،  منعکس  را  حرف ها  همین 
کرده اند پس از سرنگونی دولت طالبان در سال 2001، اقتصاد 

افغانستان را احیا کنند.
از  ناتو  امنیتی از عقب نشینی نیروهای  در میان نگرانی های 
افغانستان، پس از ناکامی در شکست طالبان، حالت فاجعه بار 
وجه  هیچ  به  که  نیست  چیزی  نیز  افغانستان  بستۀ  اقتصاد 

فراموش شود.
بنا بر گفته اهداکننده گان خارجی و نهادهای مالی بین المللی، 
افغانستان  از  ناتو در سال 2014  هنگامی که بیشتر سربازان 
بروند، اگر این کشور قرار باشد امنیت خود را مدیریت کند، 
کودکانش را آموزش دهد و اقتصادش را به روز کند، کمک 
دهه  چند  برای  افغانستان  به  ساالنه  دالری  میلیارد  چندین 

ضروری خواهد بود.
صندوق بین المللی پول کسری بودجه کنونی افغانستان را 4۵ 
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تخمین زده و چشم 
تعویق  به   2032 سال  تا  را  کشور  این  مالی  پایداری  انداز 

انداخته است.
  اقتصاد افغانستان

آژانس اطالعاتی مرکزی امریکا صادرات قانونی سال گذشته 
و  بافت  دست  قالی های  خشک،  میوۀ  جمله  از  افغانستان 
سنگ های نیمه قیمتی را 376 میلیون دالر تخمین زده؛ میزانی 

که حدود یک هفدهم ارزش واردات این کشوراست.
 1۵ از  بیش  ساالنه  کمک  روند  جهانی  بانک  اعالم  بر  بنا 
میلیارد دالری در سال که تقریبًا همان تولید ناخالص داخلی 
افغانستان است، نشانه وابستگی بی نهایت و رو به رشد این 

کشور است و نمی توان آن را تحمل کرد.
کمک مالی به افغانستان در صدر مبالغی است که هم اکنون 
و  راهبردی  مطالعات  مرکز  و  می شود  خرج  غرب  توسط 
بین المللی اعالم کرده امریکا از جنگ افغانستان متحمل هزینه 

مستقیم 642 میلیارد دالری شده است.
دولت های غربی نیز از هزینه کردن برای افغانستان به تنگ 
حامد  ناسپاسی های  نیز  و  ناشدنی  مهار  فساد  از  و  آمده اند 
کرزی، رییس جمهوری افغانستان نسبت به متحدان غربی اش 

خشمگین هستند.
خاطر  به  بیشتر  بی ثباتی  و  تروریسم  خطر  تنها  نه  بنابراین 
با  افغانستان  ناتو وجود دارد، بلکه  خروج 100 هزار سرباز 
که  اقتصادی  بحران  با خطر  اقتصادی  رشد  رفتن  پیش  کند 
می تواند تا آن زمان خشونت های بیشتری را برانگیزد، روبرو 

خواهد بود.
نعمت اهلل ابراهیمی، عضو سازمان دیده بان افغانستان که یک 
گروه حامی حقوق بشر، پاسخگویی و شفافیت دراین کشور 
است، می گوید: من احساسم این...              ادامه صفحه 6

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان 

نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

تحصن اهالی فاریاب اقتصاد؛ بحران فراموش شدۀ افغانستان
در اعتراض به درج 
نشدن قوميت در 

شناس نامۀ الکترونيک
و  فرهنگی  مدنی،  فعاالن  از  شماری 
دانشجویی والیت فاریاب در اعتراض 
نماینده گان  مجلس  اخیر  تصمیم  به 
مبنی بر عدم درج قومیت شهروندان در 
شناس نامۀ الکترونیک تحصن کرده اند.

این  سازماندهندگان  از  سمر  معروف 
شمار  که  گفت  بی بی سی  به  تحصن 
معترضان به حدود سیصد نفر می رسد 
به  که  زمانی  تا  گرفته اند  تصمیم  و 
نشده  داده  مثبت  پاسخ  آن ها  خواست 
به تحصن خود در خیمه هایی در پارک 
ادامه  شهر میمنه، مرکز والیت فاریاب 

دهند.
اصلی  خواست  که  افزود  سمر  آقای 
مجلس  اخیر  تصمیم  لغو  معترضان 
که  هستند  آن  خواستار  آن ها  و  است 
نام های اقوام شهروندان کشور باید در 

شناسنامه های الکترونیک درج شود.
معروف سمر گفت: »اگر نام های اقوام 
ذکر  الکترونی  تذکره  در  شهروندان 
را  الکترونیک  تذکره  توزیع  نشود، 
تحریم می کنند...          ادامه صفحه 6


