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ناجیه نوری
اگر حکومت وحدت ملی به وعده های خود مبنی بر 
در  زن  یک  حضور  و  کابینه  در  زنان  سهیم  ساختن 
نامزد  هیچ  به  پارلمان  زنان  نکند،  عمل  عالی  دادگاه 

وزیر »مرد« رأی اعتماد نخواهند داد.
می گوید،  مطلب  براین  تأکید  با  پارلمان  نمایندۀ  یک 
رای ندادن مردان پارلمانی سبب شد تا تنها نامزد وزیر 
زن نتواند به کابینۀ حکومت وحدت ملی راه پیدا کند.
شبکۀ  سوی  از  راه پیمایی که  در  گفت  کارگر  رنگینه 
ملی زنان افغانستان در کابل راه اندازی شده بود، گفت 
که  اند  مصمم  نماینده گان  مجلس  بانوان  تمامی  که 
به دادن چهار  رابطه  به وعده هایش در  اگر حکومت 
عالی  دادگاه  در  زنان  یک  و حضور  زنان  به  وزارت 
عمل نکند، زنان پارلمان به هیچ نامزد وزیر »مرد« رای 

اعتماد نخواهند داد.
نامزد  تنها  به  پارلمان  در  مردان  اکثریت  او،  گفتۀ  به 

وزیر زن رای اعتماد ندادند و همین مساله سبب شد تا 
او نتواند به کابینۀ حکومت وحدت ملی راه پیدا کند.

مجلس  بانوان  آیا  که  جاست  این  اساسی  سوال  اما 
نماینده گان روی قول و حرف خود مبنی بر حمایت 

قاطع از نامزد وزیران زن ایستادگی خواهند کرد؟
بانوان مجلس  که  اند  باور  این  به  آگاهان  از  شماری 
حمایت  زن  وزیران  نامزد  از  تنها  نه  نماینده گان 
نخواهند کرد، بل سد راه...               ادامه صفحه 6
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آن چه ما را از ديگران برآشفته مي سازد، راهنمايي است كه مي توانیم با كمك 
آن، خودمان را درك كنیـم.
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رویاهای بلندپـــروازانۀ وزیـــراِن  جـــدیـــد

برای  اوباما  جمهور  رییس  سوی  از  که  کارتر  اشتون 
است،  شده  نامزد  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
گفته است که در صورت وخیم شدن وضعیت امنیتی 
افغانستان برنامه کنونی خروج همه نیروهای امریکایی 

تا آخر سال آینده را تغییر خواهد داد.
اشتون کارتر دریک پاسخ کتبی به کمیته نیروهای مسلح 
مجلس سنای امریکا...                      ادامه صفحه 6

به  مربوط  اطالعات  از  بخشی  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت 
نیروهای امنیتی افغانستان را که قباًل محرمانه بود، در اختیار عموم 

قرار می دهد.
از  پنتاگون پس  این تصمیم  خبرگزاری رویترز گزارش داده که 
امور  در  امریکا  عمومی  بازرسی  اداره  که  است  شده  اتخاذ  آن 
غیرموجه  پنهانکاری  که  آنچه  از  )سیگار(  افغانستان  بازسازی 

پنتاگون در مورد نیروهای امنیتی افغان خواند، انتقاد کرده بود.
وزارت دفاع امریکا قبال گفته بود اگر اطالعات مربوط به نیروهای 
امنیتی افغانستان را منتشر کند، گروه های شورشی مخالف دولت 
از آن بهره برداری خواهند کرد و انتشار این اطالعات ممکن است 
جان نیروهای امنیتی را به خطر اندازد....            ادامه صفحه 7

اتحادیۀ اروپا می گوید که اگر کمیسیون های انتخاباتی 
ملی  وحدت  دولت  فروپاشی  خطر  نشوند،  اصالح 

وجود دارد. 
گفته  همچنان  افغانستان  در  اروپا  اتحادیۀ  نمایندۀ 
در  بنیادین  و  عمیق  اصالحات  بدون  آنان  که  است 
هم  دالر  یک  نیستند  حاضر  انتخاباتی،  کمیسیون های 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  راستای  در 

ولسوالی افغانستان کمک نمایند. 
اختالف  از  گزارش هایی  اخیراً  که  است  درحالی  این 
کمیسیون های  در  اصالحات  دربارۀ  سیاسی  تیم  دو 
رییس جمهوری  معاونان  اما  داشت؛  وجود  انتخاباتی 
و رییس اجرایی هر دو بر ارادۀ حکومت در راستای 

اصالح کمیسیون های انتخاباتی، تأکید ورزیدند. 
فرانس میشل میلیبن سفیر اتحادیۀ اروپا در افغانستان 
به  را خوب  انتخابات ریاست جمهوری  رسوایی های 

یاد دارد و می گوید که برگزاری انتخابات را با رهبری 
کنونی کمیسیون های انتخاباتی و شیوه های موجود حتا 

نمی توان تصور کرد.
که  هستند  عالقمند  افغانستان  »مردم  داد:  ادامه  وی 
در  گسترده  بگونۀ  آنان  باشند،  اصالحات  این  گواه 
از  نیرومند  پیام  یک  این  کردند،  شرکت  انتخابات 
اکنون حکومت وحدت  و  بود  افغانستان  مردم  سوی 
ملی باید تعهداتش را عملی سازد و در نظام انتخاباتی 

اصالحات عمیقی بیاورد«.
کرد:  خاطرنشان  افغانستان  در  اروپا  اتحادیۀ  سفیر 
بنیادی این است که اطمینان مردم و اعتماد  »موضوع 
نهادهای انتخاباتی دوباره بازگردد، زیرا بدبختانه آنچه 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد، این 
رأی  هنگامی که  زد؛  صدمه  گسترده  بگونۀ  را  اعتماد 
دهنده گان افغان گفتند که ما مردم ساالری می خواهیم«.

به  انتخاباتی  »نهادهای  افزود:  میلیبن  میشل  فرانس 
اندازه یی نیرومند نبودند و رهبری قوی نداشتند که این 
خواست را برآورده سازند و این به توافقنامۀ سیاسی  
انجامید که یک نیاز بود«....               ادامه صفحه 6

امریکا در خروج از افغانستان 

تجدید نظر می کند

نتیجۀ فشار سیگار بر پنتاگون:

اطالعات محرمانۀ نیروهای 
امنیتی افغانستان افشا می شود

شبکۀ زنان در راه پیمایی کابل:

سهم 38 درصد رأی مان را می خواهیم

با دوستان 
مروت، 

با دشمنان 
2مدارا!

4

7
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مقدمۀ 

آنتونی برجس بر 

مجموعه  داستان های 

برگزیدۀ جی.جی.

باالرد

در برگ ها

اند یشه  های
 سیا سی
 در میان 
مسلمانان

اتحادیۀ اروپا:

بقای حکومت وحدت ملی در گرو اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی است

صفحه 6



در  جانی  تلفات  و  شدن  کشیده  خشونت  به 
شارلی  نشریه  اهانت  به  اعتراضی  تظاهرات 
خبرهای  از  یکی  اسالم،  بزرگ  پیامبر  به  ابدو 
در  بود.  جاری  هفته  در  پایتخت  تاسف بار 
روزگاری که افغانستان بیش از هر زمان دیگری 
از دست حرکت های افراطی به تنگ آمده است، 
سوی  از  بود  نمکی  خشونت بار  تظاهرات  این 
ترسیم  با  بیگانگان  که  زخمی  بر  خودی ها، 
بر  اسالم  بزرگ  پیامبر  توهین آمیز  کاریکاتور 
جان ما زده بودند. به این ترتیب برایند آن کنش 
جز  چیزی  احمقانه،  واکنش  این  و  مذبوحانه 
افزونی غم مسلمانان کشور نبوده و نخواهد بود.
سه  در  اسالم  پیامبر  کاریکاتور  نشر  و  چاپ 
ملیون نسخه از سوی یک نشریه طنز فرانسوی 
جهان  مسلمانان  همه  به  صریح  اهانتی  هرچند 
پنداشته  اسالم  مقدس  حریم  به  تجاور  و  بوده 
ذاللت  و  قباحت  از  وجه  هیچ  به  اما  می شود، 
قاتالن و جانیانی که به نام دین، دست به ماشه 
می شوند و برادران مسلمان و هموطن خود را 
به خاک و خون می کشانند، نمی کاهد. خلط این 
خونخواران  کردن  تبرئه  منظور  به  مبحث  دو 
حادثه تره خیل بزرگ ترین جفای ممکن در حق 
و خسارات  آن حادثه  در  ریخته شده  خون های 
وارده خواهد بود. به این ترتیب محکوم کردن 
برحق  معنای  به  روی  هیچ  به  آشوبگران  این 
دانستن مشی نشریه شارلی ابدو نیست و چنین 
و  مغالطه  مطرح شود،  اگر هم  پنداری  و  تلقی 

تخطئه ای بیش نخواهد بود.
به خشونت گراییدن تظاهرات تره خیل کابل، نه 
تنها عملی قبیح و ناپسند حتا از نقطه نظر اسالم 
تزهای  برای  توجیه کننده  رفتاری  بلکه  است، 
چاقوی  که  شد  باعث  و  است  اسالم  مخالف 
دسته شود!  پیش  از  بهتر  و  بیشتر  اسالم ستیزان 
به حمله  این که نشریه شارلی ابدو در واکنشی 
ملیونی  سه  تیراژ  یک  در  آن،  دفتر  به  مسلحانه 
کاریکاتوری از پیامبر بزرگ اسالم را در حالی 
که تابلوی »من شارلی هستم!« در دست دارد و 
بیش  و  پیش  می کند،  ترسیم  را  می ریزد،  اشک 
محمد  حضرت  انزجار  بر  شاید  چیزی  هر  از 

می کند  تاکید  پیروانش  افراط گرایی  از  )ص( 
نقد  مورد  را  او  پیروان  که  اسالم،  پیامبر  نه  و 
شورشیان  خشونت  حال  این  با  می دهد.  قرار 
است  تاییدی  ُمهر  دقیقٌا  کابل  شرق  تظاهرات 
بر این تلقی کاریکاتوریستان و دست اندرکاران 
نشریه شارلی ابدو که در ُکل، دین اسالم را دین 

افراطیت و خشونت معرفی می کنند.
که  می رسد  نظر  به  متاسفانه  کنونی  عصر  در 
قرائت  به  اسالم،  از  خشونت انگارانه  قرائت 
حاکم درباره اسالم در غرب تبدیل شده است. 
کشتارها و خشونت هایی که امروز به نام دین از 
سوی داعش و طالبان و القائده و ... روا داشته 
این  شدن  قدرتمند  در  اساسی  نقش  می شوند، 
قرائت خشن از اسالم شده است. باب شدن این 
است  آفتی  بزرگ ترین  امروز،  در جهان  قرائت 
که جهان اسالم را در عصر حاضر تهدید می کند. 
لکه های خون  این  نتیجه حاال دیگر زدودن  در 
که توسط گروه های تندرو مانند داعش، القائده، 
بوکوحرام، طالبان و ... به چهره اسالم افتاده و 
برکندن این وصله ناروا به اسالم مساله ای است 

که هر مسلمانی با آن مواجه شده است. 
با این وجود اما در مبارزه با این قرائت از اسالم، 
استفاده از خشونت ناکارآمدترین و ناموفق ترین 
روش ممکن است که نه تنها سبب اعاده حیثیت 
اسالم می شود، که ُمهر تاییدی بر قرائت نادرست 
خشونت گرایی ذاتی دین مقدس اسالم می شود. 
پاسخ خشونت آمیز و احساساتی به مسائلی مانند 
نشر کاریکاتور پیامبر اسالم، بیش از هر چیز بر 
طبل حقانیت تلقی این نشریه از اسالم می کوبد 

و آب به آسیاب آنها می ریزد.
و  غیرعقالنی  برخوردهای  دیگر  سوی  از 
داخلی  خشونت  به  که  مسلمانان  احساساتی 
نقطه  می تواند  می شود،  منتج  شورش گری  و 
و  آشکار  دشمنان  برای  را  مسلمانان  ضعف 
آنها  گذاشتن  انگشت  با  نتیجه  در  کند.  هویدا 
رسیدن  در  می توانند  آنها  پاشنه آشیل ها،  این  بر 
مسلمانان  میان  در  خود  نفاق افکنانه  اهداف  به 
موفق تر باشند. به گونه مثال، انتشار عکس های 
توهین به قران شریف که این روزها در فضای 

به دست می شود و حس نفرت  مجازی دست 
یکی  احتمااٌل  می کند،  ترویج  آنها  میان  در  را 
در  فضاسازی  برای  دشمن  ابزارهای  همین  از 
جوامع اسالمی است. این عکس ها که مشخص 
در  انگیزه ای  چه  با  و  آدرسی  چه  از  نیست 
موج سازی  مسلمانان  اجتماعی  شبکه های 
و  احساسات  برانگیزاندن  در  کنون  تا  می کنند، 
عواطف غیرعقالنی مسلمانان از موفقیت و اقبال 

چشم گیری برخوردار بوده اند.
مسلمان امروز از آنجا که در عصر اطالعات و 
شبکه های مجازی و به قول مارشال مک لوهان 
باید  می کند،  زندگی  جهانی«  »دهکده  یک  در 
عصر  چالش های  با  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
عصر  در  که  است  واضح  باشد.  آشنا  جدید 
اطالعات، کوچک ترین اتفاقات در گوشه ای از 
تمام جهان  ثانیه  در ظرف چند  جهان می تواند 
بار  به  را  مختلفی  واکنش های  و  نوردد  در  را 
و  احساساتی  برخورد  حالتی  چنین  در  آورد. 
لحظه  هر  در  که  پدیده هایی  با  خشونت گرایانه 
پیوستن  به وقوع  احتمال  و در هر جای جهان 
زمینه  می تواند  که  است  آفتی  بزرگ ترین  دارد، 
فراهم  اسالمی  جوامع  در  را  ناامنی  و  شورش 
کند. در حالی که واضح است دود این آتش ها، 

تنها به چشم مسلمانان و امت اسالمی می رود.
مسلمان امروز اگر در پی حفظ دین و دفاع از 
ارزش ها و معتقدات اسالمی خود است، باید از 
ُدن  مانند  یابد و  احساسات خانمان سوز رهایی 
کیشوت برای جنگ با آسیاب های بزرگ آهنی، 
دنیای  مسلمانان  نگیرد!  کار  چوبی  شمشیر  از 
امروز اگر می خواهند در بازی های دنیای معاصر 
با  باید  اول  مرحله  در  یابند،  دست  پیروزی  به 
قواعد بازی آشنا شوند و آنها را بپذیرند. اصل 
بازی  اولیه  قواعد  این  جمله  از  خشونت  عدم 
است؛ هرچند که این اصل نه امروز، بلکه قرن ها 
حافظ  حضرت  چون  بزرگانی  سوی  از  پیش 

برای ما فراموش کاران توصیه شده بود:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا!
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علی پارسا

آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است:

با دوستان مروت 
با دشمنان مدارا

 

دولت  که  شد  معلوم  جدید،  نامزدوزیر  هشت  کارِ  آغاز  با 
ملی(  )وحدت  مفهوم  این  تطبیِق  به  رسیدن  تا  ملی  وحدت 
تا  سیاسی  توافق نامۀ  و  تفاهم نامه  از  دارد.  بسـیار  فاصلۀ 
اما  شده؛  سپری  ماه  چهار  کابینه،  نامزدوزیر  هشت  معرفِی 
مفهومِ  از درک  که  متأسفانه  و  راه اند  اوِل  در  هنوز مسووالن 
هنوز  مانده اند.  عاجر  نیز  آن  وجودِی  فلسفۀ  و  ملی  وحدت 
هم شکاف ها، عمیق و ذهنیت ها دست ناخورده باقی مانده اند. 
بی توجهی به اصالح نهادهای انتخاباتی، شکل نگرفتِن ترکیِب 
عادالنۀ ملی در رأس نهادهای امنیتی و نیز بی توجهی به تطبیق 
وحدت  دولت  که  می دهد  نشان  سیاسی،  توافق نامۀ  درسِت 
ملی راه ناصوابی را می پیماید. در جامعه یی همانند کشور ما، 
مشارکت سیاسِی گسترده، قانون مند و عادالنه، اولین حرکت 
این  اگر  و  می شود  محسوب  ملی  وحدت  تحقِق  جهت  در 
مأمول در رده های باالیِی قدرت، خوب درک و هضم نگردد 
و در میان جامعه به خوبی جا نیـفتد، رسیدن به دولت وحدت 

ملی محال می گردد.
متعدد  مقاله های  و  ملی  اجندای  طرح  در  بارها  که  آن جا  از 
در روزنامۀ ماندگار به مفهومِ »دولت وحدت ملی« پرداختیم 
و راهکاهای بسیار واضحی را برای شکل گیری چنین دولتی 
در افغانستان ارایه کردیم؛ به این امیـد بودیم که دولت مرداِن 
تجربه ها  معاصرمان  تاریِخ  ناکامی های  از  که  سیاسیونی  و  ما 
اندوخته اند، با تشکیل چنین دولتی بتوانند اصالحاِت الزم را 
کنفرانس ها  و  نشست ها  آن  در  کنند.  اِعمال  پایین  به  باال  از 
دولت  تشکیل  و  ملی  »اجندای  نام  زیر  که  گفت وگوهایی  و 
وحدت ملی« راه اندازی شد، به صراحت گفتیم که باید دولت 
با مشارکت نخبه گاِن همۀ  باال شکل گیرد و  از  وحدت ملی 
تمامِ  و  جامعه  پاییِن  سطوح  به  افغانستان،  در  ساکن  اقوام 
اندامواره های سیاسِی کشور راه پیدا کنـد و آغازی نو اما پُر از 

موفقیت را برای ما رقم زند.
اندیشه و برنامه یی که برای  باور داریم که اگر آن  نیز  اکنون 
شکل گیری دولت وحدت ملی به عنوان یگانه نسخۀ بیرون رفت 
افغانستان مطرح شد، در دستور  از بحران های همیشه گی در 
کارِ مسووالن دولِت موجود قرار نگیرد، بدون شک این دولِت 
به نام وحدت ملی نیز به سوی انحصار قدرت به شکل قومی 
و گروهِی آن پیش می رود و شکاف ها و بی اعتمادی ها را بیش 
ممکن  که  روشی  هر  به  باید  ما  می دهد.  افزایش  گذشته  از 
است، عدالت اجتماعی را به عنوان زیربنای شکل گیری دولت 
افغانستان را خانۀ مشترِک  بایستی  وحدت ملی قرار دهیم و 
ما  ملِی  وحدت  دولت  در  آن چه  حاال  اما  کنیم.  قلم داد  همه 
به دست یک  رونما شده، قصۀ حذف است و قبضۀ قدرت 

گروه و یک قوم.
این وضعیت شاید هم اکنون با سکوت همراه شود، ولی دیری 
نخواهد پایید که عقده ها و اعتراض ها از هر گوشۀ کشور سر 
باز کند و ادامۀ کار را برای دولِت موجود ناممکن سازد. حاال 
در آغازِ سفِر دولت وحدت ملی، می بینیم که این دولت هنوز 
امید  این  مواجه است و دست کم هنوز  بسیاری  با مشکالِت 
هم وجود ندارد که دولت وحدت ملی جدا از بحث کابینه، به 
اصالح نهادهای انتخاباتی نایل آید تا اعتماد مردم را بازگرداند. 
برنامۀ  هیچ  اصاًل  موجود  دولِت  که  می دهد  نشان  وضع  این 
مدونی برای رهایی افغانستان از بن بسِت فعلی و جلوگیری از 
تکرارِ ناکامی های گذشته ندارد. هم اینک خالهـای بی شماری 
در روِش مملکت دارِی دولِت کنونی رونما شده و آزمون هـای 
و  این ضعف ها  که  دارد  آن  از  آن هم حکایت  رهـبراِن  اولیۀ 

خالیگاه هـا به این زودی ها جبران نخواهند شد.
ما یک بارِ دیگر جداً پیشنهاد می کنیم که ریس جمهوری باید 
در معرفی وزیران باقی مانده به گونۀروشن اصِل توازن قومی 
و در عین حال شایسته ساالری و نخبه گرایی را مراعات کند و 
نیز بر اصالح عمیِق قوانین و نهادهای انتخاباتی همت گمارد. 
این دو کار بخِش مهمی از فلسفۀ وجودی دولت وحدت ملی 
نه  این صورت،  غیر  در  که  بدیهی ست  و  می دهد  تشکیل  را 
این دولت را می توان »دولت وحدت ملی« نامید و نه بیش از 
این می توان از مردم انتظارِ حمایت و همراهی را داشت. اگر 
توازن قومی و حضورِ  نه  یعنی  نگیرد ـ  این دو کار صورت 
عادالنۀ نخبه گاِن همۀ اقوام در دولت مسجل شود و نه قوانین 
و نهادهای انتخاباتی از خطِر رسوِخ متقلبین ایمن گردد ـ مردم 
دست از حمایِت این دولت می شویند و حتا در تقابل با آن 

قرار می گیرند.

اصالح نهادهای انتخاباتی؛
مهم ترین اولـویِت دولت 

وحدت ملی
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چاوز  هوگو  شد،  مدعی  ونزوئال  نظام  مطرح  مخالفان  از  یکی 
خبر  رسمی  اعالم  از  پیش  ماه  دو  ونزوئال  سابق  رییس جمهور 

درگذشتش، فوت کرده بود.
به نوشته روزنامه تلگراف، لیمزی ساالزار، رییس سابق امور امنیتی 
چاوز که به امریکا پناهنده شده، به مقامات این کشور گفت، دولت 
ونزوئال اخبار مربوط به درگذشت چاوز را که رسمًا پنج مارچ سال 

2013 میالدی اعالم شد، مخفی کرده بود.
گیلرمو کوچرا، سفیر سابق سازمان کشورهای امریکایی که در حال 
ملی  مجمع  رییس  کابال،  دیوسدادو  علیه  را  کیفرخواستی  حاضر 
)پارلمان( ونزوئال تهیه کرده، این ادعای ساالزار را در توییتر اعالم 

کرد.
تایید می کند که چاوز در ساعت 19:32  لیمسی ساالزا  وی گفت: 
روز 30 دسامبر سال 2012 میالدی درگذشت. دولت ونزوئال برای 
این  پنهان کردن خبر درگذشت چاوز دروغ های بسیاری گفت که 

واقعًا شرم آور است.
ماه ها و هفته های پیش از اعالم رسمی خبر درگذشت چاوز مملو از 
شایعات و اخبار نقض کننده شایعات درباره این بود که آیا چاوز بر 
اثر سرطان درگذشته یا خیر. پزشکان در سال 2011 میالدی سرطان 

چاوز را تشخیص داده بودند.
خاطر  به  حاضر  حال  در  نفتی  گسترده  ذخایر  با  کشوری  ونزوئال 
نرم  پنجه  و  دست  اقتصادی  بحران  با  نفت  قیمت  جهانی  کاهش 

می کند.
براساس گزارش های افشا شده ساالزار که رییس امور امنیتی چاوز 
بود در دسامبر سال گذشته میالدی به آمریکا فرار کرده و پناهنده 
عملیات  در  داشتن  به دست  را  کابلو  این گزارش ها همچنین  شد. 

چند میلیارد دالری فروش مواد متهم کرده است.
از  را بخشی  این مساله  مادورو، رییس جمهوری ونزوئال  نیکوالس 
یک توطئه امپریالیستی خوانده و پدرو کارنو، یکی از قانون گذاران 
اقدام  اتهامات  این  از جانب حزب حاکم کشورش گفت:  ونزوئال 

جدیدی با هدف سرنگونی سوسیالیسم در ونزوئال است.
اگر این ادعا ثابت شود، ادعاهای مخالفان را درباره عدم مشروعیت 
سال  مارچ  پنج  و  دسامبر  بین  که  اجرایی  احکام  و  مادورو  دولت 

2012 میالدی صادر شده اند، تقویت می کند.

اصلی ترین چالش های پیش  روی
 وزیر دفاع جدید امریکا

اشتون کارتر، وزیر  دفاع جدید امریکا در حالی که 
قرار است تا چندی دیگر توسط سنای امریکا تائید 
شود، با مشکالت زیادی در داخل و خارج امریکا 
باید دست و پنجه نرم کند و بحران های پیش بینی 
نشده بسیاری را که بدون هشدار قبلی او را درگیر 
خواهند کرد، پیش رو خواهد داشت. در این میان 
اصلی ترین مشکالت او عبارتند از: مقابله با داعش، 
روسیه،    ، افغانستان  مساله  امریکا،   دفاعی  بودجه 
و  بهداشتی  مسائل  به  رسیدگی  همچنین  و  چین 

درمانی نظامیان امریکایی.
صورت  در  کارتر  اشتون  که  فردی  هاگل،  چاک 
وزیر  مقام  در  امریکا،  سنای  از  الزم  رای  کسب 
دفاع جانشینش می شود، عنوان کرده زمانی که در 
فوریه 2013 عهده دار وزارت دفاع امریکا شد، پیش 
به عراق  بار دیگر  امریکایی  بینی نمی کرد سربازان 
ابوال  ویروس  گسترش  با  مقابله  برای  یا  بازگردند 
هوابرد   101 تیپ  استقرار  به  نیاز  آفریقا  غرب  در 
ارتش امریکا باشد. حتی چالش های قابل پیش بینی 
نظیر تعقیب و کشتن تروریست ها در خاورمیانه و 
حوزه  در  تجربه  با  فرد  یک  برای  حتی  افغانستان، 
امنیت ملی نظیر اشتون کارتر 60 ساله، سخت تر از 

آنچه که به نظر می رسند، خواهند بود.
بیل کلینتون  کارتر که در دوران ریاست جمهوری 
در پنتاگون خدمت کرده و از سال 2011 تا 2013 
از  است  قرار  است،  بوده  امریکا  دفاع  معاون وزیر 
به  مربوط  استماع  جلسات  جاری  هفته  چهارشنبه 
سنای  مجلس  مسلح  نیروهای  کمیته  در  وی  تائید 

امریکا آغاز شود.
مهم  مسائل  به  نگاهی  مختصر  طور  به  جا  این  در 
پیش روی وزیر دفاع جدید امریکا خواهیم داشت:

داعش
امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  آنکه  وجود  با 
انتظار داشت کشورش تا سال 2015 دیگر در هیچ 
جنگی شرکت نداشته باشد، اما یکی از عمده ترین 
جنگ  می برد،  ارث  به  کارتر  اشتون  که  مشکالتی 
با داعش در عراق و سوریه است. احتماال بمباران 
اهداف متعلق به داعش در سوریه که در ماه سپتامبر 
گذشته آغاز شد، در دوران وزارت اشتون کارتر و 
پیدا خواهد کرد. همچنین  ادامه  نیز  فراتر آن  حتی 
کارتر با وضعیت به سرعت متغیر موجود در عراق 
سرباز   500 و  2هزار  حضور  شاهد  همچنان  که 

امریکایی است، مواجه خواهد شد.
دولت عراق به دنبال انجام یک عملیات ضد حمله 
بزرگ علیه داعش برای بازپس گیری مناطق از دست 
رفته به ویژه شهر موصل در شمال عراق است، اما 
عراق  ارتش  سربازان  آیا  نیست  مشخص  هنوز 
خبر  برای  امریکایی  سربازان  آنکه  بدون  می توانند 
کردن حمالت هوایی در کنار آن ها باشند، در چنین 
ماه های  در  احتماال  کارتر  شوند.  موفق  عملیاتی 
آینده مجبور است درخصوص توصیه به اوباما که 
رزمی  نقش  این  انجام  اجازه  امریکایی  سربازان  به 
تصمیم  بدهد،   را  ها  عراقی  از  در حمایت  پرخطر 

بگیرد.
تاثیر  ارزیابی  و  مدیریت  به  باید  همچنین  کارتر 
میانه  مخالفان  به  نظامی  آموزش  برای  که  برنامه ای 

روی دولت سوریه در نظر گرفته شده، بپردازد.

بودجه دفاعی
امریکا  کنگره  که  خودکاری  بودجه های  کاهش 
اولویتهای  از  یکی  کرد،  تصویب   2011 سال  در 
آنچه  زیرا هر  بود  کارتر خواهد  اشتون  پیش روی 
داشتن  بر  مبتنی  می دهد،  انجام  امریکا  ارتش  که 
تامین  سربازان،  حقوق  پرداخت  برای  کافی  پول 

تجهیزات،  تسلیحات و آموزش ها است. تا زمانی که 
بودجه  کاهش  این  نشود،  وارد عمل  امریکا  کنگره 
حفظ  همچنان   2011 سال  در  شده  تصویب  های 

خواهند شد.
رهبران دفاعی و نظامی امریکا تاکید کرده اند کاهش 
شدید بودجه دفاعی منجر به کاهش اندازه نیروهای 
کار  و  شده  زمینی  نیروی  ویژه  به  امریکا  نظامی 
به  پاسخ  منظور  به  سربازان  آمادگی  برای حفظ  را 

تهدیدات در جهان دشوار خواهد کرد.
که  بود  خواهد  این  کارتر  اصلی  اقدامات  از  یکی 
قانونگذاران امریکایی را متقاعد کند که نه تنها این 
پنتاگون  کاهش بودجه ها را لغو کنند بلکه بودجه 

را تقویت کنند.

افغانستان
ماموریت رزمی  که  اعالم کرد  با حکم خود  اوباما 
حال  در  اما  است  یافته  پایان  افغانستان  در  امریکا 
امریکایی  سرباز   500 و  هزار   10 از  بیش  حاضر 
آن ها  از  بسیاری  و  هستند  افغانستان  در  همچنان 
علیه  تروریستی  ضد  عملیاتهای  پشتیبان  همچنان 
نیروهای  هستند.  نظامیان  شبه  دیگر  و  طالبان 
همچنان  افغانستان  در  امریکا  و  بین المللی  ائتالف 
آموزش و مشاوره دهی به ارتش افغانستان را ادامه 
پشتیبانی  امریکا  که  داشته  اظهار  اوباما  می دهند. 
هوایی و زمینی از نیروهای افغان را در صورت نیاز 
انجام خواهد داد. با این حال اشتون کارتر باید به 
از  امریکایی  سربازان  سرعت خروج  دشوار  مساله 
فعلی  اساس طرح های  بر  کند.  افغانستان رسیدگی 
باید همه سربازان امریکایی تا پایان سال 2016 از 
بابت  از  افغانستان  مقامات  افغانستان خارج شوند. 
کاهش پشتیبانی سربازان امریکایی از نظامیان افغان 
نگران هستند. فرماندهان ارتش امریکا اظهار کردند 
جاری صبر  سال  تابستان  مبارزه  فصل  پایان  تا  که 
خواهند کرد تا درخصوص لزوم تغییر در طرح های 
فعلی خروج سربازان امریکایی از افغانستان تصمیم 
از  امریکایی  تغییر سرعت خروج سربازان  بگیرند. 
برای  وعده اش  از  اوباما  تخطی  باعث  افغانستان 
چنین  یک  و  شده  افغانستان  در  جنگ  دادن  پایان 
دشوار  کارتر  برای  سیاسی  لحاظ  به  درخواستی 

خواهد بود.

روسیه
امریکا برای آنکه به روسیه برای دست برداشتن از 
پشتیبانی شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین، 
فشار وارد کند، به شرکای خود در ناتو متکی است. 
در  طوالنی  سابقه  کارتر  که  است  حالی  در  این 
دارد  اوکراین  با  ناتو  تر  نزدیک  روابط  از  حمایت 

کمک های  گسترش  مسئله  کارتر  می رود  انتظار   .
امریکا به اوکراین و کمک تسلیحاتی به این کشور 
از  دیگر  یکی  کارتر  در سوابق  کند.  بررسی  نیز  را 
می گیرد:  بر  در  نیز  را  روسیه  با  امریکا  مشکالت 
تامین  دهه ای  چندین  برنامه  ادامه  در  مسکو  اکراه 
امنیت مواد هسته ای مازاد روسیه به منظور تضمین 
از  کارتر  تروریست ها.  دست  به  مواد  این  نیفتادن 
زمان سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 در مساله 
سالح های هسته ای ناایمن در روسیه تمرکز داشته 

است.

چین
روابط  تقویت  کارتر  اولویت های  از  دیگر  یکی 
با چین است زیرا تنش های زیادی بر سر  دفاعی 
و  آن  منطقه ای  نفوذ   ، چین  فزاینده  نظامی  قدرت 
گسترش قابلیت های جنگ سایبری در چین وجود 

دارد.
کارتر باید همچنین به یکی دیگر از چالشهای مهم 
دفاعی در آسیا یعنی برنامه تسلیحات هسته ای کره 

شمالی نیز تمرکز کند.

بهداشت و درمان نظامیان امریکایی
سربازان ارتش امریکا در حالی که بیش از دوازده 
داشته اند  شرکت  مختلف  جنگهای  در  است  سال 
تجاوزهای  خودکشی،  افزایش  با  خود  کشور  در 
اختالل  و  مغزی  تروماتیک  آسیبهای  جنسی، 
استرس پس از حادثه روبرو هستند. این معضالت 
امریکا  با طوالنی شدن جنگهای  امریکایی  نظامیان 
دو  هر  میالدی  گذشته  سال  است.  یافته  افزایش 
شده  گزارش  جنسی  تجاوز  و  خودکشی  معضل 
افزایش  با سال 2013  مقایسه  امریکا در  ارتش  در 
نشان داده اند. پنتاگون افزایش گزارشات تجاوزات 
جنسی را نشانه مثبتی مبنی بر اینکه قربانیان تمایل 
بیشتری برای گزارش دادن پیدا کرده اند تلقی می کند 
دارند که  بسیاری  امریکا تالش  ارتش  نهادهای  اما 
ضمن کاهش تجاوزات جنسی، از قربانیان حمایت 

کرده و حمایت از آن ها را تضمین کنند.
این کارتر است که باید این نهادها را برای کسب 
دهد.  قرار  فشار  تحت  حوزه ها  این  در  پیشرفت 
به  میالدی  جاری  سال  اواخر  باید  کارتر  همچنین 
گزارشهای نهادهای نظامی در خصوص اینکه زنان 
رسیدگی  دهند  انجام  نباید  را  کارهایی  چه  سرباز 
کند. با وجود آنکه هزاران ماموریت خط مقدم در 
زنان سرباز گذاشته می شود،  به دوش  حال حاضر 
اما همچنان سپردن ماموریتهای دشوار پیاده نظام و 
کماندویی و زرهی به زنان در دست بحث و بررسی 

قرار دارد.

»چاوز دو ماه پیش از اعالم رسمی 
خبر درگذشتش، فوت کرده بود«

تاکید پادشاه عربستان بر ادامۀ 
حمایت از مسایل جهان عرب و اسالم

پادشاه عربستان بر ادامه حمایت این کشور از مسائل جهان عرب و 
اسالم و تالش ها برای تحقق صلح و امنیت جهانی تاکید کرد.

پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  الخلیج،  اماراتی  روزنامه  نوشته  به 
اقدامات  به  ما  گفت:  کشور  این  کابینه  نخست  جلسه  در  عربستان 
جدی خود جهت خدمت به اسالم و حمایت از مسائل جهان عرب 
و تحکیم امنیت و صلح و رشد اقتصادی جهانی ادامه می دهیم و از 

خدا می خواهیم تا به ما در عمل به مسئولیتمان کمک کند.
وی همچنین بار دیگر تاسف و ناراحتی خود را از درگذشت ملک 

عبداهلل، پادشاه پیشین عربستان ابراز داشت.
سلمان بن عبدالعزیز گفت: ما و جهان رهبری خردمند را از دست 
دادیم که زندگی خود را در تالش دائم برای تحقق ثبات و شکوفایی 
برای عربستان و احقاق حق مظلومان و تحکیم ثبات و امنیت و صلح 

جهان به پایان رساند.
از مسیر و  تاکید کرد که ریاض هیچ گاه  بار دیگر  پادشاه عربستان 
روش پادشاهان پیشین منحرف نشده و سیاست های عربستان نسبت 

به مسائل عربی و بین المللی و اسالمی تغییر نخواهد کرد.
رییس  اوباما،  باراک  با  اخیر  دیدار  در  که  کرد  اعالم  همچنین  وی 
و  کشور  دو  میان  جانبه  دو  روابط  خصوص  در  امریکا  جمهوری 
بین المللی  و  منطقه ای  مسائل  برخی  همچنین  و  روابط  این  تقویت 

بحث و گفت وگو کرده است.
از سوی دیگر مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه جلسه ای را 
برای بزرگداشت پادشاه پیشین عربستان برگزار و اعضای این مجمع 
یک  عبدالعزیز  بن  عبداهلل  ملک  بزرگداشت  برای  نشست  آغاز  در 

دقیقه سکوت کردند.
پادشاه  در سخنرانی خود گفت:  ملل  دبیرکل سازمان  مون،  بان کی 
عربستان این کشور را به سمت رشد و توسعه پیش برد و از اقداماتی 

که برای مبارزه با گرسنگی در جهان اتخاذ می شد، حمایت می کرد.
پادشاه پیشین عربستان طرح مهمی را برای گفت وگوی  وی گفت: 

ادیان ارائه کرد.

                                                                                                                                          خبرگزاری آسوشیتدپرس
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ابن خلدون هم زمان با ماکیاولی می زیست. 
واقع بینانه  نگاهِ  قدرت  به  دانشمند  دو  این 
زیان های  خلدون  ابن  اما  داشتند، 
و  داشت  بازگو  را  و خشونت  بیـدادگری 
برای تمدید حکم روایی، عدالت را الزمی 
دانست؛ در حالی که ماکیاولی برای حفظ 
داشت.  نگه  باز  را  زمام دار  دسِت  قدرت، 
ابن خلدون از قدرِت زادۀ عصبیت حرف 
توانایِی  از  ناشی  قدرِت  به  ماکیاولی  زد، 
ابن خلدون  بود.  نخبه های سیاسی متمایل 
دولت ها را دارای عمر طبیعی و در فرجام، 
محکوم به مرگ و زوال دانست. ماکیاولی 
در این باره حرفی به زبان نیاورد. او توانایی 
توانایی مردم حساب  با  متناسب  را  دولت 
و  آسایش  رفاه،  برای  را  زمام دار  و  کرد 

توان گرِی مردم ملزم شمرد.
نقدی که بر آرای سیاسِی ابن خلدون وارد 
است این که: ستایش هایی که دربارۀ زنده گی 

بدوی داشته، موجب تشویِق اعراب به ویژه 
سالطیِن آن جا به حفظ حیاِت بدوی شده 
به  “عصبیت”  بر  تأکید  همچنان  است. 
خانواده های  قدرت،  اصلی  هستۀ  عنوان 
سلطنتی را در بسیاری از کشورهای عربی 
پابند  والیت عهدی  و  چند همسری  به 
و  قبیله گرایی  آن،  بر  افزون  است.  ساخته 
خلدون  ابن  نظریاِت  دامِن  در  قوم پرستی 
مجاِل رشد یافته اند. از همه عمده تر، یکی 
رسِم  سیاسی،  مشروعیت  و  زور  دانستِن 

کودتاگری و زورگویی را در عرصۀ سیاسی 
تشویق داشته است و به سخن دیگر، ابن 
خلدون برای تغلب دالیِل فلسفی تهیه دیده 
خلدون،  ابن  سنتِی  واقعیت گرایی  است. 
به شدت محافظه کاری را می ستاید و چرخۀ 
به  دارد،  نظر  در  ابن خلدون  که  تحوالتی 
فصول چهارگانۀ سال می ماند که به صورِت 
از  بهتر  آینده  بهار  و  استند،  آمدنی  قهری 

بهاراِن گذشته چیزی به همراه نمی آورد.

فصل نهم
فقه ســیاســــی

را  اسالمی  تمدن  پژوهش گران،  از  برخی 
تمدن فقهی خوانده اند؛ زیرا فقه در تمدن 
کالم،  مانند  علوم  سایر  به  نسبت  اسالمی 
قرار  عنایت  مورد  بیشتر  عرفان،  و  فلسفه 
گرفته، به گونه یی که سایر علوم و معارف 
را یا از صحنه بیرون برده و یا تحت الشعاِع 

خویش قرار داده است. از آن جایی که فقه 
می پردازد  هست ها  و  روزمره  مسایِل  به 
می گوید،  آن سخن  الیجوزِ  و  یجوز  از  و 
محافظه کاری  جانِب  به  فقهی  اندیشه های 
از  سیاسی  فلسفۀ  که  حالی  در  دارد.  لنگر 
بایدها حرف می زند و رو به سوی آرمان ها 
دالیِل  سیاسی  کالم  دارد،  ایده آل ها  و 
مشروعیت نظامِ سیاسی و ضرورِت امام یا 
خلیفه در میان مسلمانان را تدارک می بیند. 
فقه سیاسی صفاِت خلیفه را بازگو می دارد، 

وظایف و مسوولیت های او را بیان می کند 
قدرِت  به  دست یابی  قانونِی  راه های  و 

سیاسی را به بحث می گیرد.
در تاریخ اسالمی، با وجود تنوِع اندیشه های 
سیاسی در جهان اسالم، هنوز فقها اند که به 
خود اجازه می دهند از مشروعیِت یک نظامِ 
سیاسی حرف بزنند و یا در عدم مشروعیِت 
نشانۀ  خود  این  که  بدارند،  استدالل  آن 
اهمیِت فقه سیاسی در میان مسلمانان است.

ابوحنیفه )150-80 ق(
زوطی،  بن  ثابت  بن  نعمان  ابوحنیفه 
کابلی تبار است. ابوحنیفه کسانی از صحابه 
نزد  و  شنیده  حدیث  تابعین  از  و  دیده  را 
است.  کرده  شاگردی  تابعین  از  استادانی 
بیشتر  و  است  بی بدیلی  امامِ  فقه،  در  او 
شافعی  امام  اویند.  مذهِب  پیرو  مسلمان ها 
نان خورِ  فقه  در  “عالمان  گوید  او  حِق  در 
او می باشند”. پیش از فقاهت، در علم کالم 
زبان زد بود و حتا او را به عنوان نخستین 
امام  این  کرده اند.  یاد  مسلمان  فیلسوِف 
بزرگ، در عراق روزگار گذراند و به عنواِن 
حکومت،  دستگاه  فسادِ  با  مخالف  فقیهی 
بسیار مورد توجه جناح های مخالف به جز 
خوارج قرار گرفت. او در جریان قیام زید 
از زید طرف داری  بن علی )122-121ق( 
کرد. در سال 126ق برای دریافِت امان نامه 
برای حارث بن سریج وساطت کرد. پس 
عراق  فرمان روایی  به  هبیره  ابن  نصِب  از 
وی،  فراوان  اصرار  وجود  با  )129ق(، 
نپذیرفت  را  بیت المال  بر  نظارت  منصِب 
ساِل  دو  و  گفت  ترک  را  کوفه  به ناچار  و 
مکه  در  را  امویان  حکومِت  از  باقی مانده 

سپری نمود.
با  نیز  عباسیان  روزگار  در  ابوحنیفه  امام 
در  حتا  و  نکرد  مماشات  منصور  و  سفاح 
سال 145ق به حمایت از جنبش ابراهیم بن 
عبداهلل بن حسن پرداخت. ابوحنیفه منصب 
قضا را در عهد منصور نپذیرفت و به همان 
دلیل به زندان افتاد و اندکی پس از زندان 

وفات کرد.
اندیشه های امام ابوحنیفه پس از وفات او، 
در  و  یافت  تدوین  شاگردانش  کوشش  به 
شیبائی  بن حسن  او محمد  میان شاگرداِن 
سرآمِد  )د.182ق(  ابویوسف  و  )د.189ق( 
همه بودند. کتاب های “العالم و المتعلم” و 
است.  داده شده  نسبت  او  به  “الفقه االکبر” 
و  است  فقهی  رجِل  نامورترین  ابوحنیفه 
نظر  اتفاِق  او  فقهِی  برتری  بر  عالمان  همۀ 
دارند. اما به روایِت ابن جوزی، اهل حدیِث 
فقهای حنابله و ظاهریه، او را به دیدۀ نیک 
و  ارجاء  از  او  که  سبب  بدین  نمی نگرند، 
خلِق قرآن طرف داری می کرد، یا بدین دلیل 
که به حدیث کمتر اهتمام داشت و یا هم 
به موجِب عقیدۀ او به رأی، تا جایی که او 
را امام اهل رأی دانسته اند. )صابری، 1391: 

)108-112

6ـ ورزش ممکن است انسان را به عطسه بیندازد. داکتر کائو اعتقاد دارد که ورزش 
فشار  به جسم تان  از حد  بیش  وقتی  می گوید،  او  کردن می شود.  موجب عطسه 
می آورید، تنفس تان زیاد می شود و درنتیجه، بینی و دهان تان خشک می شود. به 
این ترتیب، بینی شما با شروع به ترشح که موجب عطسه می شود، به این مسأله 

واکنش می دهد.
7ـ طوالنی ترین عطسه: 978 روز که توسط دونا گرفیت از انگلستان به ثبت رسیده 

است.
8ـ نور آفتاب موجب عطسه کردن می شود. نور آفتاب باعث می شود که یکی از 
هر سه نفر به عطسه بیفتند. البته حساسیت به نور آفتاب مساله یی ارثی است ـ این 

هم یک چیز دیگر که می توانید گردن پدر  و    مادرتان بیندازید!
9ـ رابطۀ جنسی هم می تواند محرک عطسه باشد. بیشتر از آن چه که فکر می کنید، 
اتفاق می افتد. محققان باور دارند که تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک در برخی 
افراد پیام هایی ارسال می کند که نه فقط باعث می شود این افراد از رابطۀ جنسی 

خود لذت ببرند، بلکه بعد از اتمام آن عطسه کنند.
10ـ پرعطسه ترین حیوان: ایگوانا. طبق تحقیقات ایگوانا بیشتر از سایر حیوانات 
عطسه می کند. عطسه کردن معموالً برای بیرون کردن برخی نمک های خاص که 

از محصوالت فرعی فرایندهای گوارشی آن هاست اتفاق می افتد.
اما نفس  ثابت نشده است،  این که هنوز  با  کنید؟  متوقف  را  11ـ چه طور عطسه 

کشیدن از راه دهان و گرفتن بینی در آن زمان می تواند چاره ساز باشد.

خرافات مربوط به عطسه
این واقعیت های عجیب در مورد عطسه، خرافات زیادی هم درمورد  از  گذشته 

عطسه وجود دارد.
نیست که وقتی عطسه می کنید، قلب تان می ایستد. وقتی  مثال، درست  به عنوان 
سینۀ تان به خاطر عطسه منقبض می شود، جریان خون تان هم موقتًا منقبض می شود. 

در نتیجه، ریتم قلب تان تغییر می کند اما توقف نمی کند.
و وقتی عطسه می کنید، کرۀ چشم تان بیرون نخواهد پرید. بعضی افراد موقع عطسه 
کردن به طور طبیعی چشم های شان را می بندند، اما اگر بتوانند آن را باز نگه دارند، 
چشم های شان بیرون نخواهد پرید! دکتر کائو می گوید »با این که فشارخون پشت 
چشم موقع عطسه کردن کمی باال می رود اما آن قدر زیاد نیست که چشم های تان 

را از حدقه بیرون کند.«
آن  انجام  مشغول  که  کاری  باید  می کنید،  وقتی عطسه  دارند  عقیده  خیلی ها هم 
هستید را متوقف نموده و صبر کنید. برخی نیز اعتقاد دارند دوستی به مالقات تان 

می آید و اگر پشِک خانۀ تان عطسه کند، باران خواهد آمد.
توضیح  وود  دکتر  همدیگر،  به  عطسه  از  بعد  باشد  عافیت  واژۀ  گفتن  مورد  در 
او  می باشد.  روح  معنای  به   ”pneuma« یونانی  به  عطسه  واژۀ  که  می دهد 
می گوید: »دعای خیِر عافیت باشد بعد از عطسه، از عقاید قدیمی است. در گذشته 
عطسه را تجربه یی نزدیک به مرگ می پنداشتند و تصور می کردند که دعای خیر 
روح فرد را از بیرون شدن از بدنش نجات می دهد و از وارد شدن شیطان به بدنش 

جلوگیری می کند.«
 

منبع:
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اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



باید  اولین نکته  یی که 
درمورد جی.جی.باالرد گفت 

بهترین  از  یکی  او  که  نیست  این 
است،  تخیلی  ـ  علمی  ژانر  نویسنده گاِن 

بلکه او یکی از بهترین نویسنده گان ادبیات داستانِی 
روزگارِ ما به طورکلی است. خود باالرد احتمال دارد 
با پذیرش ضمنی ادعای نخست، واکنش نشان دهد 
ندارد،  اعراب  از  محلی  ادعا  دومین  که  بگوید  و 
چرا که از نظر او تنها شکل بااهمیِت داستان نویسی 
تخیلی  ـ  علمی  داستان های  ژانر  امروز،  دنیای  در 
است)یا به عبارتی همان داستان های مبتنی بر تخیل 
نامحدود، مملو از فرضیه های بدیع، همراه با گرایش 
متافیزیکی به مرزهای تاریخی علم و دانش که همۀ 
این ها به هرحال خواسته یا ناخواسته به مقولۀ داستان 

علمی ـ تخیلی ختم می شوند(.
که  حی و حاضری  نویسنده گان  تنها  که  می دانم  من 
باالرد به راستی تحسین شان می کند، آیزاک آسیموف 
و ویلیام باروز هستند و این مطلب می تواند به صورت 
داستان نویسی  جریان  آن  انکار  و  رد  به مثابۀ  سلبی 
به  سال1945  از  است  مدعی  که  شود  تفسیر 
احساس  و  اندیشه  در  تحولی  هیچ  طرف،  این 
به  متأسفانه  برداشت  این  و  نداده  رخ  نویسنده گان 
این معناست که بخش اعظم ادبیات داستانِی معاصر 
به لحاظ مضمونی و مشخصه های سبکی، راکد، ایستا 
و محدود در خود مانده است و از لحاظ زبانی نیز 
صبغه یی  کل،  در  اما  داشته  پیشرفت  اندکی  گرچه 

معمولی و قابل پیش بینی داشته است.
باالرد به این امر توجه دارد که این قبیل محدودیت ها 
داده اند،  تن  بدان  معاصر  داستان های  اغلب  که 
رمان نویسی  غلبۀ  و  رشد  شومِ  پیامد  و  نادرست 
بورژوایی است؛ زبان وجود دارد نه فقط برای ثبت 
برای  همچنین  بلکه  عینی  مسایل  و  واقعی  امور 
رها سازی و پروبال دادن به قوۀ تخیل. لذا همان گونه 
به  معنای  به  پیش رفتن  است  داده  نشان  باالرد  که 
عقب بازگشتن هم هست و در قلمرو آفرینش ادبی، 
آخرالزماِن تصویرشده در ژانر علمی- تخیلی گاهی 
این  و  پیدا می کند  پیشاعلمی تالقی  اسطوره های  با 
رمان نویسِی  سنت  محدودۀ  در  که  است  نقطه یی 

بورژوایی قابل درک نیست.
باالرد نویسنده یی است که محدودیت های مضمونی 
را می پذیرد اما محدودیت هایی که فقط مختِص خود 
او هستند. غریزۀ زیباشناختی اش به او می گوید که 
کار یک نویسندۀ علمی- تخیلی اساسًا این نیست که 
مخاطبان را با ابداعاتی عجیب، شگفت زده کند، بلکه 
باید همچون همۀ رمان نویسان خوب، انسان ها را در 
موقعیت هایی باورپذیر قرار دهد و عکس العمل های 
آن ها را به تصویر بکشد. شخصیت های داستان های 
باالرد موجوداتی زمینی هستند نه فضایی. چرا باید 
سیارات ناشناختۀ خیالی ابداع کنیم هنگامی که روی 
سیارۀ خودمان این همه چیزهای غریب وجود دارد و 
عجیب ترین اتفاقات در پیوند با واقعیت های آشکار 
رخ  علت ومعلولی  روابط  از  زنجیره یی  در  نهان،  و 

می دهد؟
برای مثال هیچ جای نظریۀ تکامل، مطلبی در رد این 
نیامده که موجودات زنده دارای این قابلیت  امکان 
هستند که الِک سخت و سربی رنِگ خود را به عنوان 
یا  گیرند.  کار  به  هسته یی  انفجار  برابر  در  حفاظی 
این که در طول زمان، انفجار جمعیت نه فقط موجب 
شد  خواهد  خیالی  زنده گی  یک  قواعد  شکل گیری 
بلکه عادتی ذهنی ایجاد خواهد کرد که انسان ها کنج 
و پستوهای مخفی را به عنوان جان پناه و سکونت گاه 
از  را  آکسیجن  انسان  کنند.  قلمداد  خود  مطلوب 
خود  زیستگاه های  به  تا  می کشد  بیرون  اقیانوس ها 
در مدار منظومه های هوا برساند و این کار اقیانوس 

اطلس را تا حد یک حوضچۀ نمک فروخواهد 
کاست و در این حوضچه آخرین ماهی 

دنیا زنده گی می کند که آن هم ت

وسط 
ی  بچه ها پسر

فرستاده  مرگ  کام  به  شرور 
توسط  که  می شود  ظاهر  جدیدی  انسان  می شود. 
ماشین های نامحسوس فزاینده میل به مصرف، عماًل 

به برده گی کشیده خواهد شد.
واکنش ما به بصیرت های باالرد دو جنبه دارد: ما این 
دنیای ناممکن را نمی پذیریم اما تصدیق خواهیم کرد 
که همۀ این چیزها بیش از اندازه ممکن و محتمل 
این دو  و  دنیا  این دو  میان  به نظر می رسند. واسطه 

موقعیت های  در  باورپذیر  انسان  همان  تلقی،  طرز 
کالسیک است. موقعیتی تراژیکـ  رواقی: او در برابر 
تغییرات به نفِع ما مبارزه می کند اما نمی تواند پیروز 
شود. البته فاکنر، شخصیت اصلی یکی از داستان های 
شناخت شناسانه  حربه یی  ابداع  با  مجموعه،  این 
کاستن  فرو  با  می شود:  نزدیک  پیروزی  به  اندکی 
ابژه های دنیای کریه و نفرت انگیز به داده های حسی 
و بدل کردن این داده های حسی به ایده ها و سپس 
این  از  خودش.  کشتن  طریق  از  ایده ها  این  کشتِن 

رو باالرد را می توان پیام آور 
نفرین زده گی 

و 

ملعنت 
خواند.

که  نیست  این  رمان نویس  کار 
فاوست،  دربارۀ  قدیمی  نمایش نامه های  سبک  به 
نتیجه گیری  و سرنوشتش  زیاده خواه  انسان  پیرامون 
اخالقی کند، بلکه او فرضیه یی را پیش می نهد و یک 
اگر چنین  می کند:  دنبال  را  استدالل  و  قیاس  رشته 
آزاد  انتخاب،  ناگزیر چنان خواهد شد.  کنیم آن گاه 
است. در هر حال ما با پیش گویی های باالرد دربارۀ 
با  می کنیم،  همراهی  قریب الوقوع  شوم  نفرین های 

نفی  را  تکنالوژیکی  پیشرفت های  همۀ  که  ذهنیتی 
صدانگار  پذیرش  که  می بینید  یک مرتبه  می کند: 
بین  از  به  منجر  درون سوز  موتورهای  و  آکوستیک 
هاکسلی  آلدوس  و  اچ.جی.ولز  می شود.  رفتِن شما 
همین  اساِس  بر  را  خود  دیستوپیای  و  اتوپیا  هم 
آگاهی های علمی غیرقابل اثبات بنا کردند اما تسلط 
با  مقایسه  در  علمی  تخصصی  زمینه های  بر  باالرد 
امر  علم،  در  غیرمتخصص  نویسنده گان  دست  این 
بسیار قابل توجهی است. من هرگز در کار باالرد 

شواهدی دال 

بر کوچک ترین اشتباه 
در شیوۀ استدالل یا استفاده 
از فرضیات غیرقابل دفاع که با قوۀ 
اندازۀ کافی قوی آمیخته نباشد،  تخیلی به 
ندیده ام. محتوای روشن فکرانۀ اغلب داستان های او 
بسیار مهیج و رافع افسرده گی است، بنابراین می توان 

گفت که سرشار از انرژی الیزال نوشتار است.
داستان های  زیباترین  از  مورد  دو  من،  نظر  به  
آن هم  یافت می شود،  این مجموعه  در  کوتاه جهان 
داستان هایی که به معنای واقعی کلمه، علمی- تخیلی 
چارچوب  در  فقط  آن ها  پیش فرض های  و  نیستند 
داستان گویی به سبک کهِن کسانی چون هومر قابل 

 درک است: در داستان »هیوالی 
را  غول پیکر  موجودی  جسد  دریا،  امواج  غریق«، 
کنارۀ ساحل  بر  با همان هیبت و عظمِت کالسیک 
انداخته اند، کودکان از سروگوِش جنازه باال می روند، 
دانشمندان بدنش را وارسی می کنند و نهایتًا یکی از 
او  بدن  اجزای  الشخورصفت،  تجاری  شرکت های 
چیزی  شاید  داستان  این  ایدۀ  می کند.  خریداری  را 
اما مهارت و دقِت نویسنده در توجه  به نظر نرسد 
انسانی  واکنش های  باورپذیر ساختن  و  به جزییات 
شگفت آور  غرق شده،  هیوالی  یک  با  مواجهه  در 
است. جاناتان سویفت در ماجراهای گالیور به خاطِر 
طرح  از  کنایی اش،  و  سیاسی  نیات  و  دغدغه ها 
بسیاری از جنبه ها و مسایل فیزیکی شانه خالی کرده 
بود، اما باالرد از هیچ چیز ابایی ندارد جز این طرز 
چنین  داستان  این  شود  گفته  که  ساده انگارانه  تلقی 
نوعی  کار  این  او،  نظر  به  دارد.  معنایی  چنان  یا 

تقلیل گرایی و فروکاستِن داستان محسوب می شود.
نگون بخت  اشراف زاده یی  زمان«،  »باغ  داستان  در 
که به طرز معناداری اکسل نامیده می شود، گل هایی 
که  زمان  آن  تا  جادوی شان  که  می چیند  کریستالی 
بارو  و  برج  ویران کردن  برای  مهاجم  گروه های 
برجا  می آیند،  پیش  است  کرده  بنا  که  تمدنی  و 
می ماند. در نمونه های قدیمی تر قصه های پریان هم 
از جادوی نیرومند گل ها صحبت شده است اما به 
کار  در  ولی  غیرمستقیم.  و  مبهم  نامتعین،  صورتی 
تساهل  با  اگر  و  ملموس  شکلی  به  گل ها  باالرد، 
قابل قبول  کاماًل  صورتی  به  کنیم،  برخورد  بیشتری 
و باور پذیر، زمان را به تخدیر و از خود بی خودی 
می کشانند. ریتم پرشتابی که هر دوی این داستان ها 
را به پیش می راند، بسیار ماهرانه تنظیم شده است: 

اساسًا  باالرد نویسنده  یی پرتحرک و پیشرو است.
کوتاه  قطعۀ  سه  داستان،  مجموعه  این  انتهای  در 
وجود دارد که نشان دهندۀ حرکت باالرد در مسیری 
شیفته گی  »تصادف«،  او  مشهور  رمان  است.  تازه 
شاید  یا  مرگ  اروتیِک  جنبه های  به  نسبت  بسیاری 
جنبه های تاناتوسی لذت برمی انگیزد. این چند طرح 
کوتاه هم که به لحاظ فرم به همان اندازۀ محتوای شان 
بازی  از  هولناکی  جنبه های  هستند،  بدیع  و  عالی 
عشق و مرگ را در عرصه های شخصی و عمومی به 
نمایش می گذارند )اگرچه جاهایی رد پای باروز در 
آن ها دیده می شود(. این طرح ها یادآور می شوند که 
باالرد، این استاد سبک های سنتی روایت، به صورت 
خسته گی ناپذیر در کار آزمودن تجربه های تازه است 
و فقط به واسطۀ حضور اوست که داستان علمی ـ 
تخیلی احتمال دارد بتواند به پیشرفت ُفرمی و سبکی 
از آن دست که جویس در سبک خود توانست، نایل 
شود. همو که به نزدش رسالۀ »علم جدید« ویکو به 

عنوان نمایندۀ دانش جدید کفایت می کرد.
این که  در  حاضر،  داستان  مجموعۀ  حال،  هر  به 
مهمی  ادبیاِت  همواره  باالرد  ادبیاِت 
تردیدی  جای  می شود،  محسوب 

باقی نمی گذارد.
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مقدمۀ آنتونی برجس بر مجموعه  داستان های 
برگزیدۀ جی.جی.باالرد
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برگردان: فرشید فرهمندنیا

دو مورد از زيباترين داستان های كوتاه 
جهان در اين مجموعه يافت می شود، آن هم داستان هايی كه به 

معنای واقعی كلمه، علمی- تخیلی نیستند و پیش فرض های آن ها فقط در چارچوب 
داستان گويی به سبك كهِن كسانی چون هومر قابل  درك است: در داستان »هیوالی غريق«، 

امواج دريا، جسد موجودی غول پیکر را با همان هیبت و عظمِت كالسیك بر كنارة ساحل انداخته اند، كودكان از 
سروگوِش جنازه باال می روند، دانشمندان بدنش را وارسی می كنند و نهايتاً يکی از شركت های تجاری الشخورصفت، اجزای 

بدن او را خريداری می كند. ايدة اين داستان شايد چیزی به نظر نرسد اما مهارت و دقِت نويسنده در توجه به جزيیات و باورپذير 
ساختن واكنش های انسانی در مواجهه با يك هیوالی غرق شده، شگفت آور است
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امریکا در خروج از افغانستان...
و  سرعت  برای  شده  پیشنهاد  تغییر  که  است  گفته 
در  را  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کاهش  میزان 

نظر خواهد گرفت.
افغانستان  در  امریکایی  سرباز  هزار   10 حدود  فعال 
حضور دارند و براساس برنامه کنونی کاخ سفید، این 
نیروها قرار است به تدریج تا پایان سال 2016 کاماًل 
از افغانستان خارج شوند و حضور نظامی امریکا در 
افغانستان به تامین امنیت سفارت این کشور کاهش 

یابد.
نامزد وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا همچنین گفته 
به تالش گروه »دولت  از گزارش ها راجع  است که 
افغانستان  به  فعالیت هایش  گسترش  برای  اسالمی« 
آگاهی دارد و با شرکای ایتالف کار خواهد کرد تا از 

چنین چیزی جلوگیری شود.
کارتر این اظهارات را در پاسخ به پرسش های کمیته 
مجلس سنای ایاالت متحده امریکا ابراز داشته است 
یافته  دسترسی  آن  به  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  که 

که  می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این  است. 
رییس جمهور افغانستان نیز در مورد خروج نیروهای 

امریکایی ابراز نگرانی کرده است.
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در ماه جنوری 
در مصاحبه یی با شبکه »سی بی اس« امریکایی گفته 
بود که تاریخ تعیین شده برای خروج نهایی سربازان 
بررسی  نیازمند  است  ممکن  افغانستان  از  امریکایی 

مجدد باشد.
جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رییس کمیته 
کنونی  برنامه  تکرار  به  سنا  مجلس  مسلح  نیروهای 
از  نیروها  کامل  خروج  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
افغانستان تا آخر 2016 را مورد سوال قرار داده است.
ترجیح  که  اند  گفته  کانگرس  به  نظامی  فرماندهان 
می دهند برنامه زمانی خروج نیروها از افغانستان بیشتر 
نفهمد  تا دشمن  باقی گذاشته شود  به صورت مبهم 
را  افغانستان  زمانی  چه  دقیقًا  امریکایی  نیروهای  که 

ترک می کنند.
کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا قرار است 
روز چهار شنبه یک جلسه استماعیه در مورد نامزدی 

کارتر برای وزارت دفاع برگزار کند. هرچند به نظر 
می رسد که او با سوال هایی در این رابطه مواجه شود، 
انتظار می رود که به سادگی برای این مقام تایید  اما 

گردد.
به 328 پرسش کمیته  پاسخ 91 صفحه یی  کارتر در 
به سوال های  رابطه  در  سنا،  مسلح مجلس  نیروهای 
و  یمن  شمالی،  کوریای  چین،  روسیه،  به  مربوط 
نظر  ابراز  و سوریه  عراق  در  نظامی جاری  عملیات 
که  است  گفته  او  عراق  به  رابطه  در  است.  کرده 
نیروهای  شمولیت  و  سازی  مسلح  تالش های  از 
قبیله ای سنی در اردوی عراق حمایت می کند تا علیه 

جنگجویان »دولت اسالمی« مبارزه کنند.
و  اسالمی«  »دولت  میان  رقابت  که  است  گفته  او 
بر »جهاد« می تواند  یافتن  برای تسلط  القاعده  شبکه 
به  زیرا  دهد.  افزایش  غربی  منافع  علیه  را  تهدیدها 
گفته او، هر دو گروه می خواهند برای افزایش نفوذ 
خود بر جنبش های جهادی فعالیت خود را در خارج 

گسترش دهند.

احمد عمران
روز دوشنبه، هشت وزیِر دولت وحدت ملی که 
آورده  به دست  را  نماینده گان  مجلس  تأیید  رای 
بودند، طی مراسِم ویژه به کار آغاز کردند. وزیران 
عودت  اوقاف،  و  حج  مالیه،  داخله،  خارجه، 
به  روستاها  انکشاِف  و  معادن، صحت  مهاجران، 
وزارت خانه های مربوطۀشان رفته و رسمًا شروع 

به کار کردند. 
موقعیِت  به تناسب  وزیران  این  معرفِی  مراسم  در 
دولتی حضور  ارشِد  مقام های  از  یکی  وزیر،  هر 
داشتند. در مراسم معرفی صالح الدین ربانی وزیر 
داکتر  داخله،  وزیر  علومی  نورالحق  و  خارجه 
عبداهلل عبداهلل رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی 
نامزدوزیرانی  از  افراد  این  بود.  ورزیده  شرکت 
بودند که از سوی ریاست اجراییه به این سمت ها 
اکلیل  معرفی  مراسم  در  بودند.  شده  معرفی 
حکیمی وزیر مالیه نیز جنرال عبدالرشید دوستم 
معاون اول ریاست جمهوری کشور حضور داشت. 
در این مراسم به تناسِب حساسیت هایی که وجود 
داشت و دارد، حرف ها و سخنرانی هایی نیز انجام 
شد. داکتر عبداهلل از کابینه یی یک دست سخن گفت 
که در راستای منافع ملی عمل می کند. او افزود که 
به زودی نامزدوزیراِن تازه یی به جای نامزدوزیراِن 
هرچند  شد.  خواهند  معرفی  مجلس  به  شده  رد 
خود  نارضایتِی  عبداهلل،  آقای  سخنگویاِن  برخی 
کرده  اعالم  نامزدوزیران  برخی  شدِن  رد  از  را 
آقای  نامزدوزیران،  معرفی  مراسم  در  اما  بودند، 
عبداهلل هیچ سخِن تعریض آمیزی به نشانِی مجلس 
نماینده گان نگفت. او از کارِ مجلس قدردانی کرد 
تأیید  رای  مجلس  این  از  بهترین ها  که  گفت  و 

گرفته اند. 
خود  معرفِی  مراسم  در  کشور  خارجۀ  وزیر 
ملی عمل  منافع کالِن  راستای  فقط در  گفت که 
بگوید  خواست  صورت  این  به  او  کرد.  خواهد 
اسالمی  جمعیت  ریاست  داشتن  وجود  با  که 
افغانستان، در سمِت دولتی اش منافِع این حزب را 
در اولویت قرار نمی دهد. آقای علومی در مراسم 
معرفی خود، بر توزیع شناس نامه های برقی تأکیـد 
ورزید. او گفت برای ایجاد شفافیت در برنامه های 

ملی، نیاز به توزیع شناس نامه های برقی است.
 شناس نامه های برقی در حال حاضر در اسارِت 
روشِن  دلیل  و  دارد  قرار  ریاست جمهوری  ارگ 
ولی  است.  نشده  بیان  هنوز  آن،  توزیع  عدم 
شناس نامه های  توزیع  عدم  کارشناسان  برخی 
ارگ  که  می کنند  عنوان  نگرانی هایی  در  را  برقی 
وادار  مورد  این  در  تأمل  به  را  ریاست جمهوری 
در  ملیت  ذکر  که  می شود  گفته  است.  کرده 
ارگ  که  است  شده  سبب  جدید  شناس نامه های 

ریاست جمهوری در این مورد نگران شود. 
در  ریاست جمهوری  اوِل  معاون  دوستم  جنرال 
مراسم معرفی وزیر مالیه، از افرادی سخن گفت 
که به باورِ او سرمایه های ملی را با خود از کشور 
نام  خاصی  فرد  از  دوستم  آقای  کرده اند.  بیرون 
نبرد، ولی تأکید کرد که این افراد را در هر کجای 

جهان که باشند، به افغانستان برمی گرداند. 
ارشد  مقام های  از  شماری  گذشته،  سال های  در 
خود،  کاری  موقعیت های  از  استفاده  با  دولتی 
دست به اختالس و پول شویی های کالن زدند، که 
باعث سروصداهایی در محافل سیاسی و رسانه یی 
برای  که  فراوانی  تأکیدهای  با وجود  کشور شد. 
برگرداندن این افراد و پول های خارج شده صورت 
گرفت، حکومِت پیشین هیچ اقدام موثری در این 

مورد انجام نداد. 
و  طرح  با  ملی  وحدت  دولت  وزیِر  هشت 
آغاز  خود  کارهای  به  بلندپروازانه  برنامه های 
تغییر سخن گفتند.  از اصالحات و  آن ها  کردند. 
آن ها وعده دادند که بهترین اقدام ها را در ساحۀ 
وزیران  گذاشت.  خواهند  اجرا  به  خود  کاری 
جدید مصمم، قاطع و پُرانرژی به نظر می رسیدند. 
وسیلۀ  به  هم  هنوز  کابینه  بیشتِر  نیم  هرچند 
سرپرست وزیران اداره می شوند، ولی معرفی هشت 
وزیِر تازه حداقل توانست جِو ملتهب در کشور را 
تا حـدودی آرام سازد. تأخیر طوالنی در معرفی 
را در وضعیت  ملی  نامزدوزیران، دولت وحدت 
بدی قرار داده بود. بسیاری ها انتقاد می کردند که 
مشکالت  و  سالیق  دلیل  به  دولت  این  رهبراِن 
تیمِی خود، قادر به معرفی کابینه نیستند. منتقدان 
به این نکته نیز اشاره داشتند که زیاده خواهی های 

دولت  رهبران  کنار  در  که  رای  بانک های  برخی 
است  شده  سبب  دارند،  حضور  ملی  وحدت 
میان  وزیران  گزینش  نحوۀ  سر  بر  اختالفاتی  که 
آید.  به وجود  اجراییه  رییس جمهوری و رییس 
رهبران  برای  هم چنان  می تواند  موضوع  این 
دولت وحدت ملی مشکل آفرین باشد؛ زیرا هنوز 
تازه  وزیراِن  انتظار  در  کابینه  از  عمده یی  بخش 
است؛ وزیرانی که احتماالً پس از پایان تعطیالت 
زمستانِی مجلس نماینده گان معرفی خواهند شد. 
ولی نکتۀ قابل مکث این جاست که این بار رهبران 
شایستۀ  را  افرادی  چه گونه  ملی  وحدت  دولت 
از صافی مجلس  تا  داد  کابینه تشخیص خواهند 
مجلس  حال،  هر  به  چون  بگذرند.  نماینده گان 
و  دارد  کابینه  خصوص  در  را  خود  سنجه های 
به آسانی نخواهند توانست که رای  نامزدوزیران 

الزم را از مجلس به دست آورند.
تازه  وزیراِن  وعده های  مورد  در  دیگر  نکتۀ  اما   
می تواند قابل مکث باشد. وزیران تازه، رویاهای 
بلنـدپروازانه دارند. آنان از تغییراِت بنیادی سخن 
مردم  نقطه ضعِف  که  می دانند  آنان  می گویند. 
که  زد  حرف هایی  می شود  چه گونه  و  کجاست 
مورد استقباِل مردم قرار گیرد. ولی سخن اصلی 
این جاست که امکانات و ظرفیت ها چه قدر برای 

آنان مجال تغییرات را فراهم می کند. 
خود  سخنرانِی  در  جالبی  نکتۀ  به  عبداهلل  آقای 
به  او  کرد.  اشاره  خارجه  وزیر  معرفِی  هنگام 
صورِت تلمیحی گفت که میراث دولت گذشته، 
که  نخواست  عبداهلل  آقای  نیست.  آسانی  میراِث 
بگوید میراث دولت گذشته شوم است؛ اما در نوع 
گذشته  حکومِت  میراِث  »شومیت«ِ  این  سخنش 

کاماًل مشهود بود. 
اختیار  در  را  شومی  میراِث  نیز  تازه  وزیران 
با  اما  دموکراسی  نامِ  میراث حکومتی زیر  دارند؛ 
با  مبارزه  و  زدودن  ملوک الطوایفی.  سازوکارهای 
انرژی می خواهد. ولی  و  میراث شوم، زمان  این 
دهد  نشـان  که  بود  خواهد  داور  بهترین  زمان، 
وزیراِن جدید چه قدر توانایی و انرژی برای ایجاد 

تغییراِت بنیادی و عمیق داشته اند.
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سهم 38 درصد رأی مان...
وزیرشدن بانوان معرفی شده نیز خواهند شد.

نهادهای  گذشته  سال   13 طول  در  آگاهان،  این  گفتۀ  به 
مدافعان حقوق زن و بانوانی که در مجلس نماینده گان به 
عنوان نماینده حضور داشتند، همواره بیشتر از  اینکه برای 
حل مشکالت زنان افغانستان تالش کنند، با استفاده از نام 
حقوق زنان زراندوزی کرده و برای رسیدن به پُست و مقام 

تالش کرده اند.
آنان با انتقاد از وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق 
افغانستان  در  زنان  نام  به  زیادی  پول های  می گویند،  زنان 
سرازیر شد؛ اما نه تنها خشونت علیه زنان کاهش نیافت، بل 
مشکالت و چالش های فرا راه زنان در دو سال گذشته به 

شدت افزایش یافته است.
با این حال، مسووالن شبکه زنان می گویند، زنان افغانستان 
با دادن 38 درصد رای در انتخابات ریاست جمهوری دلیل 

قوی برای به میان آمدن حکومت وحدت ملی هستند.
می کنند،  تاکید  ملی  وحدت  حکومت  از  انتقاد  با  آنان  
حکومت وحدت ملی به وعده هایی  که در رابطه به حضور 
چهار زن در کابینه و حضور یک زن در دادگاه عالی سپرده 

بود، عمل نکرده و سهم زنان را نادیده گرفته است. 
محبوبه سراج سرپرست شبکه زنان افغان در این راه پیمایی، 
از معرفی چهار زن به عنوان نامزدوزیر از سوی حکومت 
ملی که به گفتۀ آنان معیارهای وزارت را نداشتند، سخت 

انتقاد می کند.
به  زنانی  زمانی که  می گوید،  افغان  زنان  شبکه  سرپرست 
عنوان نامزد وزیر به پارلمان معرفی می شوند که معیارهای 
وزیر شدن را ندارند، پس نباید از پارلمان انتظار داشت که 

به آنان به خاطر زن بودن رای اعتماد بدهند.
به گفتۀ او، زنان توانمندی زیادی در افغانستان حضور دارند 
عنوان  به  را  افغانستان  مردم  زنان و  به  توانایی خدمت  که 
را  بانوانی  ملی  متاسفانه حکومت وحدت  اما  دارند؛  وزیر 

معرفی کردند که معیارهای وزیرشدن را نداشتند. 
رایی  ما 38 درصدی  به خبرنگاران گفت، حق  بانو سراج 
نقش  ملی  به وجود آوردن حکومت وحدت  است که در 

داشت؛ بنابرین ما این سهم خود را خواهان هستیم.
به  گذاشتن  براحترام  مبنی  قطعه نامه یی  راه پیمایی  این  در 
معرفی  با  ملی  در حکومت وحدت  زنان  درصد  سهم 38 
زنان در پُست های چون معینیت، والیت، سفارت، ریاست 
های  عمومی نهادهای مستقل و وزارت خانه ها، معرفی چهار 
بانو به عنوان وزیر و مشوره با نهادهای زنان در خصوص 
چگونگی معرفی این خانم ها به شورای ملی، صادر گردید.

به  تا  از شورای ملی خواستند  اعتراض کننده گان همچنان 
نامزد وزیران زن بدون در نظر داشت تبعیض جنسیت، قوم، 
زبان و مذهب و با در نظر داشت اصل شایسته ساالری، رای 

اعتماد بدهند.
پیش از این در حکومت حامد کرزی تنها وزارت خانه های 
به زنان  اموراجتماعی(  امور زنان، صحت عامه و کار و   (

اختصاص داده شده بود.
جدید  حکومت  آمدن  کار  روی  و  طالبان  سقوط  از  پس 
پس  و  بوده  بخش  قناعت  زنان  حضور  و  نقش  هرچند 
به مکاتب  تا  یافتند  اجازه  زنان  طالبان  از سقوط حکومت 
 20 تقریبًا  دولتی حضور  فاتر  در  و  یافته  راه  دانشگاه ها  و 
زنان  حقوق  مدافعان  هم  آن  با  اما  باشند؛  داشته  درصدی 
همواره از حضور کمرنگ زنان در نهادهای دولتی گله  مند 
این  از 40 درصدی زنان در  بیش  بوده و خواهان حضور 

نهادها هستند.
آیا حکومت وحدت  منتظر شد و دید که  باید  اما حاال  و 
ملی به وعده هایش مبنی حضور چهار زن به عنوان وزیر و 
یک زن در دادگاه عالی در کابینه جدید، عمل خواهد کرد.

بقای حکومت وحدت ملی...
اتحادیه  که  می دهد  هشدار  دانمارکی  سیاستگر  این 
اصالحات  آوردن  بدون  که  را  انتخاباتی  اورپا 
ساختاری در نهادهای انتخاباتی برگزار شود؛ نظارت 

و کمک مالی نخواهد کرد.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به اینکه ما 
انتخاباتی چون انتخابات گذشته را پشتیبانی نمی کنیم، 
ما  شاید  و  است  تغییرپذیر  پدیده  البته سیاست یک 

نظر خودمان را تغییر دهیم؛ ولی نمی توانم پیش بینی 
داریم در بخش  توقع  ما  »تغییراتی که  افزود:  نماییم 
چگونگی  انتخاباتی،  نهادهای  کارمندان  رهبری، 
به  رسیده گی  چگونگی  و  دهنده گان  رأی  نام  ثبت 

شکایت های انتخاباتی هستند«.
رهبران حکومت در توافقنامۀ حکومت وحدت ملی به 
اصالحات بی درنگ در کمیسیون های انتخاباتی تعهد 
حلقه هایی  که  می گوید  اجراییه  رییس  اما  کرده اند، 
نهادهای  در  آوردن اصالحات  مانع  که  دارند  تالش 

انتخاباتی شوند.
نخست اش  گام های  حکومت  که  شود  دیده  اکنون 
انتخاباتی  اصالحات  ملی  کمیسیون  ایجاد  که  را 
جمهور  رییس  هرچند  داشت،  برخواهد  کی  است 
آوردن اصالحات ساختاری در  برای  گفته است که 
نهادهای انتخاباتی وقت نیاز دارد و نیز قانون تعدیل 
شده تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون های 
انتخاباتی که بربنیاد در ساختارهای این دو تغییرات به 

میان خواهد آمد در انتظار تأیید مجلس است.

رویاهای بلندپـــروازانۀ وزیـــراِن  جـــدیـــد

آغاز سیستم جدید مالیه دهی...
اتاق تجارت افغانستان درمورد تطبیق سیستم جدید مالیاتی برای 
با این سیستم آگاهی  متشبثین خصوصی گفت که اکثر متشبثین 

ندارند و باید پرداخت مالیات را از این طریق بیاموزند.
از  یکی  مالیه  پرداخت  از  خصوصی  متشبثین  و  شرکت ها  فرار 

چالش های اساسی فراراه وزارت مالیه است.
معین عواید وزارت مالیه گفت که هیچ شرکتی از پرداخت مالیه 
نمی تواند فرار کند؛ اما دزدی مالیه )پرداخت اندک مالیه( وجود 
دارد که مقابله با آن به ویژه از طریق ایجاد سیستم های جدید 

ادامه دارد.
در همین حال، خانجان الکوزی خاطرنشان کرد که یک تعداد از 

شرکت های بزرگ خارجی از پرداخت مالیه فرار کرده اند.
آقای الکوزی تاکید ورزید: تجاران و متشبثینی که با صداقت کار 
اتاق  را می برند، رسوا خواهند شد و  مال دولت و ملت  نکنند؛ 

تجارت از آنها نماینده گی نمی کند.
وزارت مالیه در حالی از سیستم جدید برای جمع آوری مالیات 
تعیین  به سقف  دولت  عواید  در سال گذشته،  که  می دهند  خبر 
شده نرسید و سهم دولت در بودجه ملی نیز به همین دلیل پایین 

آمده است.



نشست احیای خط لولۀ تاپی در پاکستان برگزار می شود

چهار  بودجه  پیشنهاد  بی سابقه  اقدام  یک  در  آمریکا  رییس  جمهوری 
تریلیون دالری 2016 را به کنگره ارایه کرد که این بودجه به دنبال افزایش 
اعتبارها در بخش زیرساخت، آموزش و تحقیق برای تقویت بیشتر طبقه 

متوسط و رقابتی تر کردن آمریکاست.
 6.4 دالری  تریلیون   3.999 بودجه  این  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
درصد از سال گذشته میالدی بیشتر است و با این پیشنهاد، کسری بودجه 
تولید  از  درصد   2.5 عبارتی  به  یا  می یابد  کاهش  دالر  میلیارد   474 به 
ناخالص داخلی می شود که کمتر از 3.2 درصد در سال مالی 2015 است.
سال  برای  خود  جدید  بودجه  در  آمریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
مالی جدید که از اول اکتبر آغاز می شود، بودجه 605 میلیارد دالری را 
برای هزینه های  را  دالری  میلیارد  بودجه 563  دفاعی و  برای هزینه های 
امنیت  شامل  رفاهی  خدمات  هزینه های  است.  کرده  پیشنهاد  غیردفاعی 

اجتماعی و خدمات درمانی و پزشکی نیز 2.54 تریلیون دالر است.
نوسازی  برای  دالر  میلیارد   478 مبلغ  دالری،  تریلیون  چهار  بودجه  از 
افزایش  رایگان،  تحصیالت  تامین  به  کمک  پل ها،  و  فرسوده  جاده های 
نظر  در  بودجه  کاهش خودکار  و  توسعه  و  تحقیقات  مربوط  هزینه های 
از  بودجه  کسری  نشود،  تصویب  بودجه  این  اگر  که  است  شده  گرفته 

پنتاگون و سایر نهادهای دولتی جبران می شود.
در این بودجه برای افزایش درآمدهای مالی، پیشنهاد شده که از ثروتمندان 

مالیات گرفته شده و راه های گریز از پرداخت مالیات نیز بسته شود.
این پیشنهاد باعث افزایش هزینه های فدرال تا 74 میلیارد دالر می شود که 

از آن 38 میلیارد دالر در بخش دفاعی آمریکا هزینه می شود.
دولت واشنگتن اعالم کرده که کسری بودجه همچنان زیر 500 میلیارد 
دالر در سال تا 2018 باقی می ماند اما تا 2025 به 687 میلیارد دالر افزایش 

می یابد.
قابل  احتماالً  بودجه  که سطح کسری  کرده  اعالم  اوباما همچنین  دولت 

مدیریت است زمانی که با توجه به وضعیت اقتصاد سنجیده شود.
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قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا 
جای  به  خود  از  لیگا  در  جالبی  رکورد 

گذاشته است.
پس از گذشته 20 هفته از رقابت های لیگا 
باشگاه  تنها  به  مادرید  رئال  اسپانیا،  در 
اروپایی بدل شده که در همه دیدارهایش 
تیمی  هیچ  است.  شده  گلزنی  به  موفق 
در سایر لیگ ها اعم از انگلیس، فرانسه، 
انجام  به  موفق  اسپانیا  و  آلمان  ایتالیا، 
چنین کاری نشده است. تیم های چلسی، 
ولفسبورگ، بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون 
این  در  زده  گل های  بعدی  رده های  در 
لیگ های  سایر  در  رقابت ها  از  فصل 

اروپایی هستند.

بهترین پیروزی رئال مادرید به برد هشت 
در  الکرونیا  دپورتیوو  مقابل  آنها  دو  بر 
ریازور بر می گردد. این تیم همچنین به 
تیم هایی چون الچه، اتلتیک بیلبائو، لوانته 
است.  زده  گل  پنج  نیز  وایکانو  رایو  و 
مادرید در دیدارهایی که  رئال  همچنین 
آنها  است.  نیز گل زده  شکست خورده 
مقابل  یک  بر  دو  خانگی  شکست  در 
اتلتیکو مادرید و باخت دو بر یک مقابل 
والنسیا در مستایا نیز گلزنی کردند. این 
دو دیدار، تنها دیدارهایی هستند که رئال 
در طول یک دیدار فقط یک بار گلزنی 

کرد.

به گفته یک مقام پاکستانی، وزرایی از کشورهای ترکمنستان، افغانستان، 
پاکستان و هند 11 فبروری سال جاری میالدی وارد اسالم آباد شده و در 

نشست کمیته راهبردی پروژه تاپی شرکت می کنند.
چهار کشور سهیم در پروژه خط لوله گاز تاپی قرار است هفته آینده برای 
توتال  شرکت  به  پروژه  این  فایننس  امتیاز  اعطای  موضوع  کردن  نهایی 

فرانسه، عازم اسالم آباد شوند.
به گفته یک مقام پاکستانی، وزرای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند 
نشست  در  و  می شوند  اسالم آباد  وارد  میالدی  جاری  سال  فبروری   11

کمیته راهبردی این پروژه شرکت می کنند.
پیش از این شرکت های انرژی امریکایی شورون و اکسو موبابل به خاطر 
رقابت  از  بودند  پروه شده  این  در  دریافت سهم مشترک  اینکه خواهان 

کسب ریاست مالی تاپی کنار گذاشته شدند.
به گفته مقامات، ترکمنستان موافقت کرده تا با امضای یک قراردار خدماتی 
با شرکت توتال، به این شرکت اجازه دهد تا به عنوان رییس کنسرسیوم 

برای فاینانس پروژه فعالیت کند.

برای  پیش  هفته  چند  که  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
دوبی  به  گذشته  روز  بود  رفته  هند  به  خود  مداوای  ادامه 
رفت. گفته می شود خانواده یوسف کارگر در دوبی هستند 
نبود  در  است.  رفته  دوبی  به  آنها  از  بازدید  برای  نیز  او  و 
کارگر، حسین صالح، مسوول بخش فنی فدراسیون فوتبال 
مسابقه  در  را  ملی  تیم  هدایت  منوچهر  الیاس  و  افغانستان 
جون  ماه  از  افغانستان  دارند.  عهده  به  پاکستان  با  دوستانه 
امسال در مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه و جام ملت 
های آسیا 2019 اشتراک می کند. افغانستان در این مرحله از 

مسابقات هشت مسابقه رسمی انجام خواهد داد.
تیم فوتبال افغانستان روز جمعه دیداری دوستانه با پاکستان 

دارد. 
در  صفر  سه  را  پاکستان  تیم  گذشته  سال  افغانستان  تیم 

ورزشگاه غازی شهر کابل شکست داد. 
شماری از بازیکنان کلیدی تیم ملی افغانستان از جمله اسالم 
این  در  گی  دیده  آسیب  دلیل  به  تیم  کاپیتان  امیری  الدین 

دیدار حضور ندارند. 
همچنان، فقیریار، دروازه بان مطرح تیم ملی افغانستان در این 

دیدار غایب است. 

دیدار دوستانۀ تیم های افغانستان و پاکستان
کارگر در این دیدار حضور ندارد

ورزش
رکورد جالب توجه رئال مادرید در این فصل

اطالعات محرمانۀ نیروهای...
آنها  از  افغانستان  امریکایی همچنین می گویند -دولت  مقام های 
این  امنیتی  نیروهای  به  مربوط  اطالعات  جزئیات  بود  خواسته 

کشور را در اختیار عموم قرار ندهد.
اما حاال سخنگوی سیگار گفته است که وزارت دفاع امریکا در 
این مورد تجدید نظر کرده و بخش اعظم اطالعات را در اختیار 
سیگار قرار داده و فعال سیگار مشغول بررسی این اطالعات است.
یک سخنگوی ارتش امریکا نیز تایید کرده که حاال زمان مناسبی 
است که بخش اعظم اطالعاتی که سیگار خواستار غیر محرمانه 

شدن آن بود، در اختیار عموم قرار بگیرد.
یکبار  ماه  چهار  هر  گذشته،  سال  در شش  امریکا  دفاع  وزارت 
در  امریکا  نیروهای  به  مربوط  اطالعات  و  مصارف  جزئیات 
نیروهای  کلی  وضعیت  و  نیروها  این  ماموریت  افغانستان، 
افغانستان را به سیگار می فرستاده ولی در آخرین چهارماهه سال 
2014 پنتاگون اعالم کرد که آمار و ارقام مربوط به نیروهایش در 
افغانستان و اطالعات مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی افغان، 

جزء اطالعات محرمانه است و آن را به سیگار نفرستاد.
جنرال جان کمپبل فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان گفته 
بود بخشی از اطالعات بخاطر حفاظت از نیروهای امنیتی افغان 

باید سری نگهداشته می شد.
امریکایی ها  کردن  محروم  به  متهم  را  امریکا  ارتش  سیگار  اما 
آن  بدون  سیگار  باور  به  که  بود  کرده  اطالعاتی  به  دسترسی  از 
اطالعات، سنجش موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های امریکا در 

افغانستان امکانپذیر نیست.
جنرال کمپبل می گوید پس از تقاضای سیگار، ارتش امریکا اسناد 
و مدارک مربوط به نیروهای امنیتی افغان را مجددا بررسی کرد 
محرمانه  اطالعات  طبقه بندی  از  بود  انتشار  قابل  که  را  آنچه  و 

خارج کرد.
شده  خوانده  محرم  امریکایی  نظامیان  توسط  قبال  که  اطالعاتی 
افغانستان  نیروی هوایی  به وضعیت  مربوط  مدارکی  بود، شامل 
سایل  و  و  تجهیزات  افغان،  امنیتی  نیروهای  توانایی  و همچنین 

آنها بوده است.
سیگار از پنتاگون پرسیده بود که چه مقدار پول را در عرصه سواد 
آموزی نیروهای افغان مصرف کرده و نیروی هوایی افغانستان چه 

تعداد هواپیما در اختیار دارد.
محرم  قبال  که  اطالعات  این  از  مقدار  چه  نیست  معلوم  هنوز 

خوانده شده بود، منتشر خواهد شد.
ماموریت نیروهای ایتالف بین المللی تحت رهبری امریکا در آخر 
نظامیان  از  تن  هزار   12 حدود  ولی  رسید  پایان  به   2014 سال 
مانده اند.  باقی  افغانستان  در  هستند  امریکایی  اکثر  که  خارجی 

ماموریت اصلی این افراد، آموزش نیروهای افغان است.
در 13 سال گذشته امریکا بیش از 100 ملیارد دالر در افغانستان 
خرچ کرده که 65 میلیارد آن در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای 

امنیتی افغان هزینه شده است.



جانان موسی زی، سفیر کابل در اسالم آباد در مصاحبه 
فصل  که  داشت  اظهار  تربیون  اکسپرس  با  اختصاصی 
جدیدی از روابط افغانستان و پاکستان در ماه های آینده 

آغاز خواهد شد.
تقویت  برای  ملی  وحدت  حکومت  کرد:  تاکید  وی 
همکاری با پاکستان در مبارزه با تروریزم، افراط گرایی، 
ثبات در هر دو  ارتقاء صلح و  یافته و  جرایم سازمان 

کشور کار می کند.
را  اقداماتی  افغانستان  حکومت  موسی زی،  گفتۀ  به 
رییس  سفر  جریان  در  که  توافقاتی  اجرایی شدن  برای 
گرفته  نظر  در  بودند؛  گرفته  پاکستان  به  غنی  جمهور 
است، همان گونه که هر دو کشور توافق کردند که این 

تصمیمات نه باید روی کاغذ باقی بماند.
وی افزود: اجراشدن این توافق ها که در رابطه به مسایل 
امنیتی، اقتصادی و سیاسی است؛ فضای اعتماد میان دو 

کشور را افزایش خواهد داد.
و  ثبات  صلح،  نمود:  تاکید  آباد  اسالم  در  کابل  سفیر 
پیشرفت اقتصادی در پاکستان و افغانستان پیچیده و بهم 
پیوسته است؛ حکومت افغانستان بر موضع خود برای 
صلح و یکجا کار کردن با پاکستان برای آرامش هر دو 

کشور مصمم است.
در  مهاجران  مشکالت  به  رابطه  در  موسی زی  آقای 
افغان هرگز مشکالت  مهاجران  خیبرپشتونخواه گفت: 
امنیتی برای حکومت پاکستان ایجاد نکرده و نزدیک به 
36 سال است که به گونه صلح آمیز در شهرها، روستاها 

و اردوگاه های این کشور زنده گی می کنند.
وی با اشاره به این که مساله مهاجران یک مساله سیاسی 
بلکه یک مساله حقوق بشری است، تصریح کرد:  نه، 
ما از حکومت پاکستان و مردم آن برای سه دهه کمک 
به مهاجران افغان قدردانی می کنیم و امیدواریم که این 
کمک آنان تا بازگشت مهاجران به کشورشان ادامه یابد.
همچنین سفیر افغانستان در پاکستان خاطرنشان نمود که 
صلح اولویت حکومت وحدت ملی است و امیدوارند 

که پروسه صلح در سال 2015 به نتیجه برسد.
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مقام های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان می گویند که 
نزدیک به سه میلیون کودک در کشور آسیب پذیر بوده و حدود دو میلیون تن 

آنان سرگرم کار شاقه اند.
علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که براساس قوانین نافذه 
در افغانستان افراد زیر سن 18 سال نباید به کار گماشته نشوند؛ زیرا به گفتۀ 

وی، آنان از نظر فزیکی و روانی برای کار آماده نیستند.

شماری از کودکان در کوچه و بازار کارهای ساده چون دستفروشی می کنند، 
اما به گفتۀ مقام ها این گروه از کودکان بار و صدمات روانی سنگینتر از کارهای 

شاقه را تحمل می کنند.
سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که کار در کوچه و بازار برای 

کودکانی که باید مکتب بروند، مانند یک ویروس  ساری خطرناک است.
آقای افتخاری می گوید که شاید مشکالت اقتصادی کودکان کارگر در خیابان ها 
برای مدت کوتاه باشد و رفع شود، اما به گفتۀ وی شخصیت این کودکان در 
بازار به حدی متضرر می شود که برای سال های زیاد به حالت اصلی برنخواهد 

گشت.
علی افتخاری می گوید که برای رسیده گی و حمایت از کودکان آسیب پذیر، 
حکومت افغانستان تالش می کند. او از برنامۀ مشترک حکومت افغانستان و 
بانک جهانی نامبرد که هم اکنون خانواده های کودکان آسیب پذیر را حتا در 

روستاهای دوردست افغانستان کمک می کند.
افغانستان  حکومت  به  غذا  جهانی  برنامۀ  افتخاری،  آقای  گفتۀ  به  همچنان، 
مساعدت 32 میلیون دالری را فراهم کرده است تا برای کمک به کودکانی که 

از رفتن به مکتب بازمانده اند، به مصرف برسد.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که در سرتاسر افغانستان 42 مرکز دولتی 
و 45 مرکز خصوصی برای پرورش کودکان وجود دارد که در هماهنگی با هم 

از کودکان فقیر و کارگر حمایت و مراقبت می کند.
مقام های این وزارت همچنان از خانواده ها می خواهد سطح تولدات را در نظر 
داشته و به همان تعداد فرزند به دنیا بیاورند که بتوانند آنان را به گونۀ درست 

پرورش و آموزش دهند.

نگرانی از وضعیت سه میلیون کودک در افغانستان

سفیر افغانستان در اسالم آباد:

امیدواریم پروسۀ صلح در 2015 به نتیجه برسد

آغاز سیستم جدید مالیه دهی
 برای متشبثین خصوصی

از  ابتدا  متشبثین خصوصی  برای  مالیه دهی  جدید  سیستم 
بزرگ و سراسر کشور  به والیت های  آغاز و سپس  کابل 

گسترش خواهد یافت.
که  می گویند  مالیه  وزارت  عواید  جمع آوری  مسووالن 
سیستم  پیشرفته ترین  مالیات«  خودی  سنجش  »سیستم 
مروج در جهان است و تطبیق آن، سهولت های زیادی را 

برای متشبثین خصوصی به وجود می آورد.
از  می توانند  متشبثین  کمپیوتری،  سیستم  این  اساس  بر 
از  از هر طریق، مالیات خود را پرداخت کنند و  هرجا و 

سرگردانی و مشکالت کاغذپرانی نجات یابند.
وزارت مالیه تصمیم دارد، با ایجاد یک مرکز در هر ادارۀ 
ابتدا در کابل و سپس در والیت های بزرگ و بعدا  خود، 
متشبثین  از  را  مالیاتی  عواید  کشور  شهرهای  تمامی  در 

خصوصی جمع آوری کند.
گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه که 
برای  مالیاتی  جدید  سیستم  این  آگاهی دهی  کنفرانس  در 
سیستم  تطبیق  گفت:  می کرد  متشبثین خصوصی، صحبت 
جدید جمع آوری مالیاتی از کابل آغاز شده و قرار است؛ 

بزودی در والیت های دیگر نیز گسترش یابد.
آقای ثابت افزود: »استفاده از این سیستم جمع آوری عواید 
هم برای متشبثین خصوصی سهولت ایجاد می کند و هم در 

مبارزه با فساد و کاغذپرانی مواثر است«.
به گفته وی، با تطبیق این سیستم عواید دولتی تا نزدیک به 

دو برابر افزایش خواهد یافت.
در  موجود  فساد  از  نیز  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق 
تطبیق  از  و  نمود  انتقاد  مالیه  وزارت  به  مربوط  ادارات 

سیستم جدید مالیاتی استقبال کرد.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان گفت: »ما 
از فساد در تمامی ادارت دولتی به سطوح آمده ایم؛ سکتور 
از بین رفتن فساد و  خصوصی هم از تطبیق قانون و هم 

ایجاد سهولت و شفافیت استقبال می کند«.
مشاوران  موجودیت  از  الکوزی  آقای  هم،  سویی  از 
انتقاد  کشورهای همسایه در ادارات مالی کشور به شدت 

کرد.
اما آقای ثابت گفت که وضعیت مالیاتی کشور محرم است 
و از چند سال به این سو مشاورین خارجی از ادارات مالی 

کشور خارج شده اند.
با تاکید افزود: »یک مورد که آقای الکوزی به وزارت  او 
مالیه گزارش داده بررسی می شود و او نیز اخراج خواهد      

ادامه صفحه 6
شد«....                                            


