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زبان فارسی، در تابلوی قصر جدید وزارت دفاع ملی 
که به تازه گی افتتاح شده است وجود ندارد.

زبان  به  فقط  مهم،  نهاد  این  راهنمای  لوحۀ  یا  تابلو 
پشتو و انگلیسی مزین می باشد.

و  مجازی  فضای  در  تندی  واکنش های  با  اقدام،  این 
هم چنان در میان مردم مواجه شده است.

تحلیل های  دیروز  اجتماعی  شبکه های  کاربران   

متفاوتی را در این مورد به نشر رسانده اند و کناز زدن 
زبان فارسی را از تابلوی راهنمای قصر جدید وزارت 
دفاع ملی،)پنتاگون کوچک( ناشی از سیاست ها تک 

قومی ارگ عنوان کردند.
آگاهان  همچنان  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
لوح  از  فارسی  زبان  حذف  که  می گویند  فرهنگی 
باقانون  مخالفت  در  کشور،  دفاع  وزارت  راهنای  
زبان های  اساسی کشور  قانون  دارد. در  قرار  اساسی 
فارسی دری و پشتو زبان های رسمی خوانده شده اند. 
یک  در  ملی  وحدت  دولت  که  می گویند  معترضان 
سیاست متعادل فرهنگی باید نشان بدهند که به راستی 
دولت حدت ملی است ورنه سیاست حذف یک زبان 
کشور را به استبداد قومی و تک فرهنگی می کشاند و 

به سود کشور نیست.
گفتنی است که چهارده سال گذشته، سیاست مجادله 
با زبان فارسی از طرف ارگ رهبری می شده است و 
در زمان آقای غنی تصفیه کاری قومی و اختالف های 
قومی و زبانی بیشتر باال گرفته است. در حال حاضر 
امنیتی،  سیاسی،  دولت؛  راس  همه  اتفاق  به  قریب 
قوم  یک  کنترل  در  ارتباطاتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
در  و  اند  شده  کشانده  حاشیه  به  دیگران  و  است 
بسیاری از نهادها قریب به هشتاد درصد آن یک قوم 

جابجا شده است.
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آمادۀ  حکومت  که  کرد  اعالم  غنی  رییس جمهور 
برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در 

میان فصل های تابستان و خزان سال آینده می باشد.
برگزاری  دقیق  تاریخ  تعیین  که  گفته  غنی  آقای 
کمیسیون  صالحیت های  از  قانون،  مطابق  انتخابات، 
باید  آن ها  طرف  از  که  می باشد  انتخابات  مستقل 

مشخص شود.
دیدارهای  در  موضوع  این  دیروز  جمهور  رییس 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  اعضای  با  که  جداگانه یی 

انتخاباتی و کمیتۀ گزینش داشت، ابراز کرد. 
نهایی  گزارش  رییس جمهور  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
کمیسیون ویژه اصالحات انتخاباتی را استماع نمود و 
از کمیتۀ گزینش خواست تا در اجراات شان پیشنهادات 

آن کمیسیون را در نظر گیرند.
محمد اشرف غنی گفت که بعد از مشوره های گسترده 
با اقشار مختلف مردم در والیات کشور  تصمیم گرفته 
است که تا زمان برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای 
ولسوالی ها، هر دو مجلس شورای ملی به کارشان ادامه 

دهند.
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  دیدارها،  این  در 
نیز  رییس جمهور  دوم  معاون  دانش  سرور  محمد  و 

حضور داشتند.
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  ترتیب،  همین  به 
و  نهایی  گزارش  رسید،  پایان  به  دیروز  کارشان  که 
به  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را  پیشنهادات خویش 

رییس جمهور ارایه کردند.
رییس جمهور در مالقات اش با اعضای کمیتۀ گزینش 
گفت که آنان می توانند سر از امروز )دیروز( رسمًا کار 

خود را آغاز کنند. 
رییس جمهور غنی در  این دیدار تأکید کرد که اعضای 
کمیته باید با استقالل کامل در مطابقت با قانون عمل 
نمایند و در اجراآت خود باید اصل شایسته گی را به 

صورت شفاف رعایت کنند.

عطامحمد نور والی بلخ از محاکم صحرایی ظاهر قدیر 
در والیت ننگرهار به شدت انتقاد کرده است. 

والی بلخ در اعالمیه یی گفته است که رویداد اخیر در 
به  منتسب  فرد  آن چهار  در  که  ننگرهار  والیت شرقی 
گروه داعش، سر بریده شدند، نه تنها توجیه کننده مبارزه 
شیوه های  کار  همان  به  توسل  که  نیست  دشمن  با  ما 

تروریستان است.
قانون  موجودیت  در  که  گفته  نور  محمد  عطا  استاد 
اساسی، نظام، قوای قضایی و نهادهای مسول، اقدام به 
چنین کاری در برابر اسیران جنگی بدون حکم قانونی 
دادگاه، خالف فرامین دین مبین اسالم و شریعت غرای 
قوه  به  بی حرمتی  و  قانون  گذاشتن  پا  زیر  محمدی، 

قضائیۀ و تضعیف نظام است.

در این اعالمیه آمده است: شک ندارم که در جنگ افراد 
کشته مي شوند، اما این روش به هیچ صورت همان هدفی 
نیست که ما باید دنبال کنیم. وقتی این گونه عملکردهای 
دشمن وسیله یی برای مبارزه ما است، چه گونه میتوانیم 

ما به آن متوسل شویم... ؟
این شیوه را در  به  اقدام  او گفته است: من در حالیکه 
برابر دشمن، نکوهش مي کنم، بر مبارزۀ هدفمند، سالم و 
مبتنی بر اراده راسخ برای تأمین امنیت و ثبات در کشور، 

تاکید میدارم.
براساس گفته های استاد عطا محمد نور، فراموش نکنیم 
که من خود متعهد و با اراده در برابر دشمن ایستاده ام، اما 
هرگز به اقدام باالمثل، بویژه، سر بریدن افراد، باور ندارم.

واکنش والی بلخ به دادگاه صحرایی ظاهر قدیر:

ازروشتـروریستـان
استفادهنکنید



در  که  داده  دستور  افغانستان  رییس جمهوری 
مجلس  اوِل  معاون  قدیر  ظاهر  اظهاراِت  مورد 
گیرد.  صورت  الزم  بررسی های  نماینده گان 
این دستور زمانی صادر شده که آقای قدیر در 
سخنانی بی پیشینه، از فرود بالگردهای مشکوک 
داده  خبر  ننگرهار  مناطِق  از  بخش هایی  در 
است. آقای قدیر که در حال حاضر در پیکار با 
شورشیاِن داعش در والیت ننگرهار قرار دارد، 
گفته است که به افراد تحِت امرش دستور داده 

که این بالگردها را هدف قرار دهند. 
امنیتِی  نهادهای  پیش  چندی  قدیر  آقای 
داعش  با  مبارزه  در  که  کرد  متهم  را  افغانستان 
واضح  به صورِت  او  کرده اند.  اختیار  خاموشی 
حمایت  به  را  افغانستان  ملِی  امنیت  شورای 
تازه ترین  در  قدیر  آقای  کرد.  متهم  داعش  از 
را  داعش  افراد  از  تن  پنج  تالفی جویانه،  اقدامِ 
در ولسوالی اچین ننگرهار سر بریده است. این 
اقدامِ او واکنش های منفِی نهادهای حقوق بشری 
آقای  برابِر  در  دولت  هنوز  تا  اما  برانگیخته،  را 

قدیر هیچ اقدامی نکرده است. 
کنر  ننگرهار،  والیت های  در  داعش  حضور 
یک  از  و  نیست  تازه یی  موضوِع  نورستان  و 
در  ضدونقیضی  خبرهای  این سو  به  سال 
منتشر  هرازگاهی  گروه  این  فعالیت های  مورد 
این گروه در  می شوند. برخی ها از سربازگیرِی 
از  دیگر،  برخی  و  می دهند  خبر  والیت ها  این 
تنش هایی که میان گروه طالبان و داعش جریان 
دارد، می گویند. چنین به نظر می رسد که طالبان 
نیز رابطۀ خوبی با داعش به عنوان رقیبی دیگر 
در صحنه ندارند و هرازگاهی که با هم روبه رو 
می شوند، با گلوله و موشک از یکدیگر استقبال 
به  بیشتر  حساسیِت  زمانی  مسأله  اما  می کنند. 
و  بانفوذ  افراد  از  یکی  پای  که  می گیرد  خود 

معاون مجلس نماینده گان وارد آن می شود.  
بارها  گذشته،  هفته های  طول  در  قدیر  آقای 
ننگرهار  والیت  در  داعش  حضور  به  نسبت 
دولت  که  شده  مدعی  و  کرده  نگرانی  اظهار 
خود  از  داعش  با  مبارزه  در  چندان  ارادۀ 
تردید  بدون  اظهارات  این  نمی دهد.  نشان 
سوال برانگیزاند و می توانند بر روحیه و وضعیِت 
جنگی در کشوراثراِت ناگواری به جا گذارند. اما 
از طرف دیگر، نباید این اظهارات را فقط شایعه 
و »هدف های شخصی«، آن گونه که در اعالمیۀ 
یافته، قلمداد کرد.  ارگ ریاست جمهوری تذکر 
وجود  اظهارات  این  در  حقیقت  مقداری  اگر 
به آسانی  آن ها  کنارِ  از  نباید  آن گاه  باشد،  داشته 
گذشت و کاری کرد که یک بارِ دیگر فاجعه یی 
در  به خصوص  بگیرد.  را  کشور  گریباِن  تازه 
با  جبهه  چندین  در  افغانستان  که  فعلی  شرایط 
تمامیت خواه  گروه های  و  جنگجویان  بغاوِت 
بسیار  روزهای  کشور  نظامیاِن  و  است  مواجه 
سختی را برای تأمین امنیت و حفظ ثبات کشور 

از سر می گذرانند. 
در همین حال، بحث گفت وگوهای صلح نیز در این 

که  گروه هایی  شک  بدون  و  شده  گرم  روزها 
تالش دارند در میز مذاکره قرار گیرند، پیش از 
آن می خواهند که در میدان های نبرد برای خود 
دستاورد ایجاد کنند و به اصطالح با دست های 
کالنی  مشکل  شوند.  گفت وگوها  اتاِق  وارد  پُر 
افغانستان  راه دولت  بر سِر  که در حاِل حاضر 
قرار گرفته، نوعی سردرگمی و زمین گیر شدن 
موافقانش  و  مخالفان  با  سیاسی  محاسباِت  در 
تعریِف  که  همان گونه  افغانستان  دولت  است. 
همان  به  ندارد،  دشمن  از  روشنی  و  درست 
اندازه در شناخت دوستان و همکاراِن خود نیز 

ناتوان است. 
ریاست جمهوری هنوز موضِع خود را در برابِر 
آقای قدیر روشن نکرده است. آیا آقای قدیر به 
در  خیر  نیِت  با  افغانستان  پارلماِن  عضو  عنوان 
این که  یا  و  زده  ملیشه سازی  به  دست  ننگرهار 
هدف های دیگری را دنبال می کند؟ چه عواملی 
به  نسبت  ناگهان  قدیر  آقای  که  شده  سبب 
وضعیت ننگرهار و به خصوص ولسوالی اچیِن 
با امکانات شخصی به جنگ  آن نگران شود و 
نیروها  این  برود؟  داعش  نیروهای  به اصطالح 
ننگرهار  والیت  در  چه گونه  و  آمده اند  کجا  از 

جابه جا شده اند؟
که  مهمی اند  سواالِت  بدون شک  سواالت  این 
باید به صورِت رسمی پاسخ بیابند. تا هنوز دولت 
نگرانی ها و پرسش ها  برابِر چنین  افغانستان در 
به  ورزیده  تالش  و  نکرده  برخورد  مسووالنه 
هر شکِل ممکن، قضایا دور از چشِم مردم نگه 

داشته شوند. 

سوءظن  به  جامعه  حادِ  مسایل  در  پنهان کاری 
وجود  به  را  فضایی  و  می زند  دامن  شایعه  و 
نظر  به  نگران  طرف  هر  از  مردم  که  می آورد 
تصمیم گیری  که  حاالت  از  بسیاری  در  برسند. 
از جانب مردم با دشواری همراه می شود، حتمًا 
مسایلی وجود دارند که اطالعات در مورد آن ها 
و  صحبت ها  شده اند.  ارایه  ناقص  صورِت  به 
همه جانبه  صورت  به  باید  قدیر  آقای  سخناِن 
مورد ارزیابی قرار گیرند و اگر اسناد و مداراکی 
دال بر صحِت آن ها ارایه می شود، باید دست کم 

گرفته نشوند.
گروه های  با  مبارزه  که  کرد  نباید  فراموش   
و  ساده  کارِ  خشونت طلب  و  تمامیت خواه 
نیاز دارد. در  ملی  اراده و عزمِ  آسانی نیست و 
گروه های  با  مبارزه  نامِ  زیر  نباید  حال،  همین 
تروریستی، فضایی را به وجود آورد که در آن 
خشونت رونق پیدا کنـد و افراد و اشخاص به 
دیگران  زنده گِی  مورد  در  غیرقانونی  صورِت 

تصمیم بگیرند. 
حوادِث  می افتد،  اتفاق  ننگرهار  در  که  آن چه 
غیرمترقبه و آنی نیستند که ناگهان سر برآورده 
سال ها  و  ماه ها  محصوِل  حوادث  این  باشند. 
است  کشور  موجود  وضعیِت  به  بی توجهی 
زهرآلود  و  چرکین  دانه های  به صورِت  که 
هرازگاهی خود را نشان می دهند. باید با تدبیر 
کرد  برخورد  وضعیت  به  نسبت  دوراندیشی  و 
می توانند سالمت  که  را  حوادثی  چنین  جلو  و 

کشور را به خطر اندازند، گرفت. 
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رییس دولت وحدت ملی طِی اعالمیه یی گفته است که میان 
تابستان و خزاِن سال آینده، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای 
ولسوالی ها برگزار می گردد. بر بنیاد آن اعالمیه، حکومت آمادۀ 
در  ولسوالی ها  شوراهای  و  جرگه  ولسی  انتخابات  برگزاری 
تعیین  آینده می باشد و  تابستان و خزان ساِل  میان فصل های 
تاریِخ دقیِق برگزاری انتخابات مطابق قانون، از صالحیت های 
باید  آن ها  طرِف  از  که  می باشد  انتخابات  مستقِل  کمیسیون 

مشخص شود. 
این درحالی است که هنوز هیچ گامی برای ایجاد اصالحات 
که  زمانی  تا  و  نشده  برداشته  کشور  انتخاباتِی  نهادهای  در 
توافق نامۀ  در  که  آن گونه  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 
سیاسی به آن اشاره شده است به وجود نیاید، برگزاری هیچ 

نوع انتخاباتی معنا و مفهوم ندارد. 
مشخِص  فصل  دو  میان  در  انتخابات  برگزاری  از  غنی  آقای 
سال در دیدار جداگانه اش با اعضای کمیسیون ویژۀ اصالحات 
انتخاباتی و کمیتۀ گزینش یاد کرد؛ اما مجلس نماینده گان چند 
را  او  تقنینِی  فرمان  به  مزین  انتخاباتِی  اصالحات  پیش،  روز 
رد  که  می گویند  نماینده گان  مجلس  اعضای  است.  کرده  رد 
رد  بل  نیست،  انتخاباتی  اصالحاِت  رد  معنای  به  فرمان،  آن 

فرمان های غیرقانونی رییس دولت وحدت ملی است. 
کمیسیون  پیشنهادهای  که  رییس جمهور  تقنینی  فرمان  رد  با 
است،  شده  رد  آن  با  نیز  کشور  انتخاباتی  نهادهای  اصالح 
طاهراً یک نزاع قانونی برای ایجاد اصالحاِت الزم به وجود 
آمده است؛ نزاعی که می تواند به عنوان یک سِد محکم فراراهِ 
کمیسیون  اصالحات نهادهای انتخاباتی و کمیتۀ کزینش قرار 

گیرد. 
با این هم، در صورتی که رییس جمهور اراده یی برای اصالحات 
در نهادهای انتخاباتی کشور داشته باشد، در کارِ کمیتۀ گزینش 
هیچ نوع مداخله یی نمی کند و از ایجاد اصالحات و تغییرات 
آن  رییساِن  و  انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنراِن  بخش  در 
حمایت می کند. اما در صورتی که اراده یی برای این کار وجود 
نداشته باشد، بهانه هایی زیادی برای به تعویق افتادِن کارِ کمیتۀ 

گزینش می تواند به وجود بیاید. 
را  کارش  که  کمیته  این  است.  گزینش  کمیتۀ  نوبِت  اما حاال 
استقالِل  قاطعیت و  با  باید  فراوان آغاز کرده است،  تأخیِر  با 
کامل عمل کند. شکی نیست که هم ریاست  جمهوری و هم 
ریاست اجرایی افراد طرف دارِ خود را در این کمیته دارند؛ اما 
کار  عدالت  تأمیِن  و  مملکت  اعتالی  محِض  باید  کمیته  این 
کند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نشود. این کمیته 
باید دقت به خرچ دهد تا افرادِ متعهد و راستکار را به عنوان 
کمیشنران و مسووالِن کمیسیون های انتخاباتی برگزیند تا بارِ 
دیگر انتخابات به چالش کشیده نشود. یعنی چنین نگردد که 
افرادی از فیلتِر کمیتۀ گزینش عبور کنند که هدفی جز مهندسی 

انتخاباِت پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها ندارند!
سیاسی  موجود  واقعیت های  به  توجه  با  گزینش  کمیتۀ  کارِ 
می باید  که  مسوولیت هاست  سنگین ترین  از  یکی  کشور، 
بَرند.  پیش  به  را  آن  و جسارِت الزم  با صداقت  آن  اعضای 
و  عمل  در  استقالل  کمیته،  این  اعضای  که  است  این  انتظار 
تصمیم گیری را حفظ کنند و با تمسک به عدالت و قانون و 
نهادهای  به  ازدست رفته  اعتماد  بتوانند  کشور،  علیای  مصالح 
انتخاباتی را باز گردانند؛ چنان که در انتخاباِت بعدی مردم فوج 

فوج به سوی صندوق  های رای بشتابند.
ناکاره یی چون  و  مسوولیِن سست عنصر  را  گذشته  انتخاباِت 
نورستانی و امرخیل ، تحت درایت آقای کرزی و شمار دیگر 
را  الزم  پنـدهای  گذشته  از  باید  این بار  کشاندند.  افتضاح  به 
گرفت و اشخاصی را بر نهادهای انتخاباتی گماشت که برای 
تحقِق عدالت و شفافیت در انتخابات از جان مایه می گذارند؛ 
در  مسلمًا  می روند.  متقلبان  بارِ  زیر  نه  و  تقلب اند  اهل  نه 
نیز  نماینده گان  مجلس  و  ولسوالی ها  شوراهای  انتخاباِت 
دارند  که قصد  داشت  زیادی وجود خواهند  تمامیت خواهاِن 
نظِر  مورد  افراد  ممکن،  طریِق  هر  از  و  بزنند  دور  را  قانون 
خویش را از صندوق های رای بیرون بکشند. این درحالی ست 
که ماحصِل این انتخابات، سرنوشِت لویه جرگۀ تاریخِی تغییِر 
توافق نامۀ  رکیِن  رکِن  که  لویه جرگه یی  می زند؛  رقم  را  نظام 
یک  آن،  موفقانۀ  تدویر  و  است  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 

جهش بزرِگ در حیاِت سیاسی ما خواهد بود. 

کمیتـۀگزینش
وچالـشهایفراراه
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در  خیر  نیِت  با  افغانستان  پارلماِن  عضو  عنوان  به  قدیر  آقای  آیا   

ننگرهار دست به ملیشه سازی زده و یا این که هدف های دیگری را 

ناگهان نسبت  آقای قدیر  که  عواملی سبب شده  دنبال می کند؟ چه 

به وضعیت ننگرهار و به خصوص ولسوالی اچیِن آن نگران شود و با 

امکانات شخصی به جنگ به اصطالح نیروهای داعش برود؟ این نیروها 

از کجا آمده اند و چه گونه در والیت ننگرهار جابه جا شده اند؟



شمال،  به  جنوب  از  جنگ  جغرافیای  تغییر 
قاچاق  افزایش  غیرنظامیان،  تلفات  افزایش 
مواد مخدر، انواع فساد اداری، بحران بیکاری 
تلخ  همه  مهاجرت ها  بی پیشینۀ  افزایش  و 
را  آن  افغانستان  مردم  که  بودند  گامی هایی 

در 2015 تجربه کردند.
نماینده گان  و  نظامی  آگاهان  از  شماری 
در  جنگ  سراسری شدن  می گویند:   مجلس 
افغانستان در 2015  سبب سقوط بسیاری از 

ولسوالی ها در شمال و جنوب گردید.
میان  نظر  وحدت  نبود  کردند:  تاکید  آنان 
رهبران حکومت سبب سقوط کندز، بسیاری 
در شمال و جنوب و سقوط  ولسوالی ها  از 

چند ولسوالی در هلمند گردید.
و اما به باور شماری از آگاهان سیاسی: سال 
ملی  اینکه حکومت وحدت  دلیل  به   2015
دوام  توانست  فراوان  مشکالت  وجود  با 
بیارود، سال نسبتًا خوبی بوده است. با وجود 
مشکالتی که بین دو رهبر سیاسی حکومت 
بیاورد  اما نظام توانست دوام  وجود داشت، 
از  دست آورد خوب  یک  را  آن  می توان  که 

سال 2015 تلقی کرد.
محمد یونس فکور آگاه سیاسی، سال 2015 
با  ملی  وحدت  حکومت  اینکه  دلیل  به  را 
وجود مشکالت توانست دوام بیارود را سال 

نسبتًا خوبی عنوان می کند.
وجود  با  می گوید:  سیاسی  آگاه  این 
وجود  حکومت  رهبران  بین  مشکالتی که 
داشت، اما نظام دوام آورد و جای خوشبختی 
یک  را  آن  می توان  و  فرونریخت  که  است 

دست آورد تلقی کرد. 
فکور گفت: در سال 2015 قوت های خارجی 
مسوولیت های  و  کردند  ترک  را  افغانستان 

گذاشته  امنیتی  نیروهای  دوش  به  امنیتی 
مشکالت  وجود  با  امنیتی  نیروهای  اما  شد، 
انجام  خوبی  به  را  مسوولیت  این  توانستند 

دهند.
او سال 2015  را از لحاظ جنگی سال بدتر از 
2014 عنوان کرده افزود: در سال 2015 مردم 
زیادی  خون ریزی های  و  جنگ ها  افغانستان 
به  زیادی  ولسوالی های  و  کردند  تجربه  را 

دست طالبان سقوط کرد. 
نظامی  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  این  با 
کل  دامن گیر   2015 در  جنگ  می گوید: 
سبب  جنگ  سراسرشدن  و  شده  افغانستان 
سقوط بسیاری از ولسوالی ها به دست دشمن 

گردید.
توانست  داعش  او: در 2015 گروه  به گفته 
درافغانستان جای پای پیدا کند که پا گرفتن 
را  حکومت  و  مردم  بارمشکالت  گروه  این 
نسبت به گذشته که تنها با طالبان درگیرجنگ 

بودند، افزایش داد.
به باور این آگاه نظامی: عدم وحدت نظرمیان 
بارمشکالت  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
مردم و نیروهای امنیتی را بیشتر کرد و نبود 
تفاهم میان رهبران حکومت چالش ها را دو 

چندان ساخت.
وی تاکید کرد: نبود وحدت نظرمیان رهبران 
سربازان  روحیه  در  ضعف  سبب  حکومت 
گردید که درنهایت ما شاهد سقوط شماری 

تلفات  افزایش  و  ولسوالی ها  از  زیادی 
نیروهای امنیتی بودیم.

رهبران  میان  تفاهم  عدم  افزود:  امرخیل 
از  بسیاری  کندز،  سقوط  سبب  حکومت 
ولسوالی ها در شمال و جنوب و سقوط چند 

ولسوالی درهلمند گردید.
نبود  دلیل  به  اکنون  همین  کرد:  تصریح  او 
سقوط  شایعات  کندز  در  درست  امنیت 
دوباره این والیت وجود دارد وممکن است 
که کندز دوباره به دست طالبان سقوط کند. 

با این حال، چمن شاه اعتمادی عضو مجلس 
برای   2015 آنکه  با  می گوید:  نماینده گان 
افغانستان دست آوردهای داشت مانند افتتاح 
پروژه تاپی؛ اما متاسفانه مردم ما تلخ گام ها 
و مشکالت فراوانی را نیزدراین سال تجربه 

کردند.
به گفته او: تغییر جغرافیایی جنگ، مافیا مواد 
بحران  اداری،  فساد  انواع  گسترش  مخدر، 
تلخ  همه  مهاجرت ها  افزایش  و  بیکاری 
گامی های بودند که مردم افغانستان در سال 

2015 آن را تجربه کردند.
کندز،  والیت  سقوط  کرد:  تاکید  اعتمادی 
دست  به  ولسوالی ها  از  بسیاری  سقوط 
طالبان، فرار زندانیان و به شهادت رسانیدن  
افراد ملکی و نظامی به دست طالبان و داعش 
رویدادهای تلخی بودند که ما در سال 2015 

با آن رو به رو بودیم.
با  سال  دراین  افغانستان  مردم  افزود:  وی 
مواجه  طالبان  داعش و  تروریستی  دو گروه 
بودند، بنابراین سال 2015 اصاًل سال خوبی 

برای مردم افغانستان نبود.
آمار تلفات غیرنظامیان در 2015 میالدی

تلفات غیر نظامیان در شش ماه نخست سال 

2015 میالدی نسبت به سال 2014 افزایش 
داشت.

میالدی   2015 سال  نخست  ماه  شش  در 
تلفات غیر نظامیان یک درصد نسبت به سال  
2014 افزایش داشته 4۹21 نفر غیر نظامی در 

این شش ماه کشته شدند.
نظامی  هزارغیر  پنج  به  نزدیک  تلفات  این 
 ۷0 که   می رسد  کودکان  و  زنان  شمول  به 
درصد آن توسط طالبان و 1۶ درصد توسط 
 10 گرفته است.  صورت  امنیتی  نیروهای 
درصد این تلفات به گونۀ مشخص به هیچ 
در  هردوطرف  و  نشده  داده  نسبت  گروهی 

آن دخیل اند.
اما وزارت  امور داخله از آمار تلفات نظامیان 
و غیر نظامیان از شش ماه اخیر ارقامی ارایه 
نمی کند و می گوید که آمار تلفات نظامیان و 
غیر نظامیان 2015 را در پایان سال میالدی 

اعالم خواهند کرد.
در 2015 شماری از ولسوالی ها در شمال به 

دست طالبان سقوط کرد.
طالبان توانستد در سال 2015 برای مدت سه 
روز تصرف کامل والیت کندز را در اختیار 
بدخشان،  ولسوالی ها  از  شماری  و  داشت 
سرپل  و  جوزجان  بغالن،  فاریاب،  تخار، 

تصرف کنند.
فرار زندنیان

به  از زندانیان موفق  در سال 2015 شماری 

فرار شدند، زندانیان والیت قندهار، غزنی و 
کندز از جمله زندانی های بودند که موفق به 

فرار ازاین زندان ها شدند.
اکثریت زندانیان که موفق به فرار شدند، افراد 
قوماندان  از  برخی  طالبان،  گروه  به  وابسته 
طالب و یا مجرمین حمالت انتحاری بودند. 

گفت وگوهای صلح با طالبان
عنوان  به  غنی  اشرف  محمد  که  آن  از  پس 
کرد،  یاد  وفاداری  سوگند  جمهور  رییس 
چین  و  سعودی  عربستان  به  سفرش  اولین 
همسایه  کشور  به  او  چین  از  پس  بود. 
این  ملکی  با حکومت  و  کرد  سفر  پاکستان 
کشور دیدار کرد و به مرکز نظامی این کشور 
آنان در مورد  با  تا به صورت مستقیم  رفت 

صلح افغانستان گفت وگو کند.
این روند همچنان ادامه داشت و هرازگاهی 
طالبان  سران  با  زودی  به  که  می شد  گفته 
 2014 سال  اپریل  ماه  در  می شود.  مذاکره 
عالی  شورای  هیات  یک  بار  اولین  برای 
با  آنجا  و  کرد  سفر  قطر  به  افغانستان  صلح 

نماینده گان طالبان مالقات نمود.
پس از آن در اسلو پایتخت ناروی نمایندگان 
افغانستان با نمایندگان طالبان مالقات کردند. 
در این نشست عالوه بر محمد محقق معاون 
رئیس اجرایی، نمایندگان فعاالن حقوق زنان 
حاشیه  در  مالقات  این  داشتند.  حضور  نیز 

نشست ساالنه صلح جهانی انجام شد.
شهر  در  اسلو  از  پس  که  می شود  گفته 
ارومچی چین نیز میان نماینده گان دوجانب 
صحبت هایی صورت گرفته است. رسانه ها 
افغانستان  هیات  راس  در  که  دادند  گزارش 
دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی،  معصوم 
افغانستان و از جانب طالبان مال عبدالجلیل، 
شرکت  رحمانی  مال حسن  و  مالعبدالرزاق 
کرده بودند. همچنان گفته شده بود که در آن 
نشست نمایندگان سازمان استخبارت نظامی 
پاکستان »آی اس آی« هم شرکت داشتند و 

زمینه مذاکره را هم آنها فراهم کرده بودند.
اولین مذاکره رسمی

در ماه جوالی سال 2015 میالدی در منطقه 
تفریحی مری در پاکستان نمایندگان حکومت 
افغانستان و طالبان اولین گفتگوهای رسمی 
شان را انجام دادند. در راس هیات افغانستان 
حکمت خلیل کرزی معاون وزارت خارجه 

افغانستان حضور داشت.
در این نشست که در ماه رمضان برگزار شد 
مذاکرات  که دور دوم  توافق شد  این  باالی 

بعد ازعید فطر برگزار شود.
های  خواسته  نشست  این  در  جانب  هردو 
چگونگی  روی  و  کردند  مطرح  را  شان 

پیشبرد مذاکرات صحبت نمودند.
مرگ مالعمر رهبر طالبان

خبر  مذاکرات  دوم  دور  برگزاری  از  پیش 
از  پس  مرموزی  شکل  به  مالعمر  مرگ 
دوسال افشا شد. پس از نشر این خبر وزارت 
تاخیر  نامعلوم  وضعیتی  در  پاکستان  خارجه 

برگزاری دور دوم مذاکرات را اعالم کرد.
وی  برای  مالعمر  مرگ  خبر  نشر  از  پس 
منصور  اخترمحمد  مال  تعیین شد.  جانشینی 
دوباره  و  شد  منسوب  طالبان  رهبری  به 
فامیل مالعمر  علیه دولت اعالن جهاد کرد. 
هواخواه وی  طالبان  های  گروه  از  برخی  و 
رهبری مال منصور را نپذیرفتند و میان طالبان 
اختالف و حتی جنگ آغاز شد. دلیل دیگر 
مشکالت  هم  صلح  گفتگوهای  در  تاخیر 
درونی طالبان باالی رهبری این گروه بود که 
همین مساله تاکنون روند گفتگوهای صلح با 

طالبان را به زمان نامعلومی سوق داده.
کاهش محبوبیت حکومت وحدت ملی

دولت  از  عمومی  حمایت  و  محبوبیت 
وحدت ملی   در سال 2015 با تشدید بحران 
اقتصادی و وخامت اوضاع امنیتی، گروه های 

مخالف و منتقد دولتی را به صدا در آرود.
پول  ارزش  آمدن  پایان  و  بیکاری  افزایش 
مواد  قیمت  افزایش  که  دالر  برابر  در  افغانی 
اولیه که در پی داشت، سبب شد تا حکومت 
وحدت ملی بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته و 
حکومت  به  نسبت  مردم   نارضایتی  میزان 

وحدت ملی باال ببرد.
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خواجه بشیر احمد انصاری
افرادی  در این مدتی که از نشر رسالۀ کوچک »مذهب طالبان« گذشت، 
که  را  آن  اصلی  محور  وابتدایی،  پراگنده  صورت  به  آنجا  و  این جا  در 
همانا »خوارج« خواندن گروه های خونریز و خشونت شعار معاصر است، 
چندان مناسب ندانسته اند. در اینجا چند سطر ذیل را در پاسخ به همان 

نویسندگان می نویسم:
1- مشهور ترین اعتراضی که وارد شده، این است که این گروه  ها خود 
را خوارج نمی دانند و از اعتقادات خوارج دفاع نمی کنند، پس ما چه کاره 
ایم که آن ها را خوارج بنامیم. در پاسخ باید گفت که خوارج صدر اسالم 
هم خود را خوارج ندانسته بلکه این اسم را نوعی دشنام تلقی می نمودند، 
اینکه فرقۀ  نامیدند. نکتۀ دیگر  این دیگران بودند که آن ها را خوارج  و 
اباضیه یگانه گروه باقی مانده از جمع خوارج است که در سلطنت عمان و 
تونس و الجزایر دیده می شوند، این گروه هم خود را مذهب »اهل حق و 
استقامت« می داند، نه خوارج. پس انتظار اینکه یکی از گروه های خوارج 

نوین به خارجی بودن اعتراف کند، چیزی جز ساده لوحی نیست.
2- اعتراض دوم آن ها این است که طالبان چیزی جز ابزار کشور همسایه 
نیست. پاسخ من این است که این حقیقت نمی تواند صفت خارجی بودن 
را از آن ها بگیرد. در تکوین بوکوحرام و داعش و القاعده و امثال آن که 
هزاران میل دور از ما و همسایگان ما بوده اند، عوامل مختلفی نقش داشته 
است که این عوامل نمی تواند صفت خارجی بودن را از آن ها سلب نماید. 
برخي از این گروه ها گاهي به یک پشتیبان جدید بین المللی و یا منطقوی 

اتکا مي نمایند ولی اصل خوارج بودن خود را فراموش نمی کنند. 
همان طوری که در مناسبت دیگری هم گفته ام، دوستانی که برای اثبات 
ادعای شان مبنی بر غیر خوارج خواندن طالبان، خیلی بر سر عنصر وابسته 
بودن آن گروه پافشاری می کنند به همان وکیل پارلمان دوران شاه مانند که 
در مقام مخالفت با طرفداران پیمان وارسا و پیمان های غرب، گفته بود که 
افغانستان نه شرقی است و نه غربی، بلکه افغانستان کشوری زراعتی است. 
3- مهم ترین نکته یی که برخی دوستان آشنا با مسایل دینی در نقد »مذهب 
طالبان« مطرح نموده اند این است که خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر 
می شمارند در حالی که طالبان چنین نمی کنند. در این استدالل من دو 
اشتباه می بینم: نخست اینکه همۀ خوارج مرتکبان گناهان کبیره را کافر 
نمی پنداشتند که در این زمینه می توان از شاخۀ نجدات خوارج نام برد 
که می توان به کتاب مقاالت االسالمیین ابوالحسن اشعری مراجعه نمود. 
نا گفته نباید گذاشت که هدف برخی شاخه های خوارج از »کفر« همان 
»کفران نعمت« و »ناسپاسی« در برابر خدا است، نه کفری که در برابر ایمان 
قرار می گیرد. اما اشتباه دوم آن ها اینکه طالبان و گروه های شبیه به ایشان، 
همکاری با دولت ها را علنا کفر می خوانند ولو که این دولت ها از سوی 

مسلمانان اداره شود. 
را عنصر  کبیره  گناه  ارتکاب  دارد،  به خوارج  اشاره  که  ده ها حدیثی   -4
اصلی این گرایش نمی داند بلکه به عناصر دیگر خارجی بودن تأکید می 

نماید.
5- خوارج صدر اسالم زمانی که علی را تکفیر و سپس ترور نمودند، او را 
به خاطر گناهان کبیره تکفیر نه کرده بودند بلکه او را بر مبنای اصل داوری 

و تحکیم تکفیر نمودند. 
۶- مهم ترین اصلی که متون حدیث نبوی مربوط به خوارج بر آن تأکید 
و  حماقت  و  دینداری  به  تظاهر  و  دانشی  بی  و  ریزی  خون  اصل  دارد 

سطحی نگری و ماجراجویی این گروه می باشد.
از دوستانی که بر حساسیت و ابعاد این مبحث تسلط ندارند، خواهشمندم 

یا سخنی متین به میدان آرند و یا آنکه خاموش باشند.

پاسـخی
بهخـوارجنـوین

ناجیه نوری
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بخش چهارم و پایانی  ایمان بحران
بخش هفتـم

رسوب کردۀ  جریان های  و  برمی آشوبد  می کند،  پریشان  می دهد،  تکان  را  جهان  رویداد 
چیزها را مخدوش می کند. در حالی که امکانات و توان مندی های جای گزینی را در معرض 
دید قرار می دهد که با شتاب، از دل راه های عادی روزمره که چیزها به طور عادی جریان 
دارند، راه کوچ روی خود را پی می گیرند. یکی از دالیلی که ما ادبیات می خوانیم و دلیل 
این که دلوز این قدر از کارهای لوییس کارول )10( لذت می برد هم همین است و باید 
همین طور باشد. من تنها حیرت زده ام، ُخب دقیقًا نه حیرت زده که ناامیدم که چرا او به 
دیگر آثار ادبی توجه نکرده که کم تر از آثار کارول آشوب گرا و هرج ومرج طلب نیستند )و 
این نقطۀ تفاوت دلوز و دریداست( و آشوبی را ندیده که در رسیدن به اوج، دست کمی 
از آثار کارول ندارد. اما اکنون این آشوب با یک تاج مقدس وارد عرصه می شود: آشوب 
تعقیب  را  رویدادهایی  سرچشمۀ  دلوز  این که  از  ناامیدم  من  خداوند«،  »ملکوت  مقدس 
نکرده که در جهان دیوانۀ متناقض نمای تمثیلی وارونه و به هم ریخته جریان دارند؛ جهانی 
اندیشۀ پسامدرن، مشتاق پی گیری حرکات  اگر  یافت می شود. زیرا  که در متون مقدس 
رویدادهایی است که کلمات و چیزها به آن وسیله، به لحاظ درونی پریشان شده و حتا 
کنیم  تأکید  که  این جا هستیم  متألهان رویداد  ما  نزدیک می شوند،  دیوانه  نسبتًا  به حالتی 

دیوانه گی انواع گوناگونی دارد. 
جایی که رویداد، متعالی ترین اثرات را بر جای می نهد، یک »آشوب مقدس« تمام عیار که 
حکایات و تناقض های آن به راحتی نظیر و شبیه داستان هایی هستند که لوییس کارول باز 
گفته است. دقیقًا جریان غیرممکن چنین رویدادهای الهی است که داستان هایی هم چون 
اندازۀ میهمانی یک »کاله پوش  میهمانی عروسی را در پی می آورد؛ ضیافتی که دقیقًا به 

دیوانه«)11( عجیب وغریب است. 
در این جا دلوز باید احساسی از یک رویداد را داشته باشد. او باید تعجب کند که چرا 
از  کم تر  جدید،  عهد  در  شگفت آور  تناقض های  و  عجیب وغریب  و  معکوس  اتفاقات 
پرش ُکند یک خرگوش در حفرۀ ثمرۀ یک رویداد نیستند. چه جریان شگفت انگیزی از 
رویدادها، رد پای خویش را بر این سطح بر جای گذاشته و آن را با این شخصیت های 
فراموش نشدنی و پرشور عالمت گذاری کرده است؟ اما عهد جدید، در بیشتر قسمت ها، 
برای او یادآور یک فرصت فراموش شده است و او به خود اجازه می دهد که خوانش 
بنیادین این متن در کمیِن او بنشیند و دیوار بلند قدرت روحانی که او را محاصره کرده، 
وی را دل سرد کند. پس یک راه برای پیش رفتن الهیات پسامدرن این است که به دنبال 

رویدادهایی بگردیم که سطح این داستان ها را این چنین آشفته کرده است.
   

پی نوشت ها: 
1ـ خورخه لوییس بورخس )1۹۸۶ ـ 1۸۹۹( نویسنده، شاعر و ادیب معاصر ارجنتاینی 
که از برجسته ترین نویسنده گان امریکای التین است و بیشتر به سبب تألیف داستان های 

کوتاه صاحب اشتهار می باشد. 
The Logic Of Sense –2

Cryptotheologic of Sense –3
به  که  فرانسوی  برجستۀ  روان کاو  و  فیلسوف  پزشک،   )1۹01 ـ   1۹۸1( لکان  ژاک  4ـ 
ایدۀ »بازگشت به فروید« و رساله یی که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان  دلیل 
ساختاربندی کرده، معروف شد. لکان بر فلسفۀ فرانسه تأثیر گذاشت و به جز فروید از 
زبان شناسی ساختارگرای فردیناند دوسوسور و قوم شناسی ساختاری کلود لوی اشتراوس 

نیز تأثیر پذیرفت.
5ـ آلن بادیو )Alain Badiov( )متولد 1۹3۷( فیلسوف فرانسوی و صاحب کرسی فلسفه 
در ENS. او به همراه جورجیو آگامبن و اسالووی ژیژک از شخصیت های برجسته در 

جریان فلسفۀ قاره یی و ضدپسامدرن است. 
مورد  یوحنا  انجیل  چهارم  آیۀ  در  که  است  اصطالحی   Sickness Untodeath ۶ـ 
استفاده قرار گرفته. در آن جا عیسی در خصوص بیماری ایلعازر می گوید: »این مرض تا به 
موت نیست.« همین آیه و داستان مرگ ایلعازر، دست مایۀ واکاوی مفهوم مرگ و نومیدی 

نزد کی یرکگور است. 
Inquietum est cor nostrum –۷

donec requies cat in te –۸
Quid ergo amo, cum deum meum amo? –۹

Lewis Caroll –10  )1۸۹۸ـ 1۸32( نام مستعار شاعر، نویسنده و ریاضی دان انگلیسی، 
خالق اثر ماندگار »آلیس در سرزمین عجایب« )1۸۶5(. 

Mad Hatter –11، شخصیتی است با کاله سبز اسپورت و کمی گشاد که در »آلیس در 
سرزمین عجایب« و »از دریچۀ عینک شیشه یی« ظاهر می شود. اگرچه خود لوییس کارول 
همواره از واژه Hatter )کاله دوز، کاله فروش یا کاله به سر( برای نامیدِن او استفاده کرده، 

اما غالبًا او را Mad Hatter می نامند.  
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اندیشمندان  از  یکی  نظِر  اساس  بر 
این که  »برای  پست مدرنیسم،  برجستۀ 
فعلی تان  خود  باید  شوید،  پست مدرنیست 

دیگر،  بیان  به  کنید«.  فراموش  را 
شما باید برداشت های دیرینه از 
دور  را  پیرامون  جهاِن  و  خود 
متفاوت  شیوه های  و  بریزید 
دیدن را بیاموزید. )نظر پوری، 

13۸۶، ص 4۹(
مدرنیسم و معماری

معنای  به  مدرنیسم  واژۀ 
و  است  نوسازی  و  نوگرایی 
منتج  که  عملی  مدرنیزاسیون 
از مدرنیسم و مبتنی بر مدرنیته 
پیدایش  است.  مدرن  افکار  و 
مدرنیته با پیدایش جوامع مدرن 
غربی(  اروپای  )کشورهای 
در  اما  است؛  بوده  هم زمان 
زمانی  چه  مدرنیته  آغاز  این که 
توافق  محققان  میان  است، 
سال  از  عمدتًا  ولی  نیست، 
است.  نظر  مد   1۹30 تا   1۸۹0
آغاز عصر مدرن رویدادی بود 
اندیشه ها  مجموعه  آن  در  که 
تا جنبش های  بودند  یافته  قوام 
تجسم بخش  که  را  جدیدی 
روح جامعۀ صنعتی بودند شکل 
روش های  و  مصالح  دهند، 
معماران  به  ساخت وساز  نوین 
داده  را  توان  این  مهندسین  و 
ساخت وساز  شیوه های  تا  بود 
عصر  ظهور  با  کنند.  کشف  را 
صنایع  گسترش  و  صنعت 
مردم  از  بسیاری  انبوه،  تولید 
زنده گی  شیوۀ  از  سرعت  به 
زنده گی  شیوۀ  به  وسطا  قرون 
عصر  آغاز  گرویدند.  مدرن 
خردگرایی،  پیدایش  با  مدرن 
و  علم مداری  روشن فکری، 
انگیزۀ  بود.  همراه  دین پیرایی 
اصلی مدرنیسم، کم کردن توان 
به  بود که  سرمایه داری صنعتی 

سرمایه دارانی  بین  واسطه  عنوان 
داده  توسعه  را  شهرها  که  بود  کرده  عمل 

کیفیت مطلوب  بدون  که  بودند؛ شهرهایی 
فقط برای تولید ساخته شده بودند.5 هدف 
ساختار  تدریجِی  حذف  مدرنیسم  اصلی 
یک  با  کردن  جایگزین  و  منفرد  اجتماعی 
نوعی  مدرنیسم،  بود.  جامع  و  واحد  بنیان 
نیاز  دارد.  اجتماعی  اهداف  با  پیوسته گی 
و  اروپا  در  عمومی  مسکن  پروژه های  به 
در  نوین  دیدگاه های  تبلور  سبب  روسیه، 
بین معماران و شهرسازان گردید. و پیدایش 
از  بعد  نبود مگر  شهرسازی معاصر ممکن 
تغییرات مهم فنی، اقتصادی و اجتماعی که 
به انقالب صنعتی شهرت دارد و طی نیمۀ 
دوم قرن 1۸ در غرب اروپا به وقوع پیوست. 
اندیشه یی  مرهون  مدرن  نبوغ جامعۀ 
جدید  جامعۀ  مفروضات  که  بود 
متغیرهای  اساس  بر  را  صنعتی 
زمان،  آن  جامعۀ  در  موجود 
می نمود. تبیین  و  سازماندهی 

)حمصیان، 13۸5(
دید  از  پست مدرن  دانشگاه 

»کارل راسکه«
استاد  راسکه«  »کارل  اعتقاد  به 
دانشگاه  دین  مطالعات  برجستۀ 
دنور امریکا فیلسوف، دین شناس 
آموزش  مسایل  متخصص  و 
یکی  و  تربیت،  و  تعلیم  و  عالی 
از پُرکارترین نظریه پردازان زمانه، 
یا  دیجیتال«  »زمانۀ  در  زیستن 
که  شبکه یی«  »ارتباطات  زمانۀ 
همان »عصر اطالعات« یا به تعبیر 
دقیق تر »عصر دانش« است، شرط 
دورۀ پست مدرِن کنونی است. در 
عصر صنعتی مبادلۀ »مصنوعات« 
بود،  مبادالت  اساس  »کاالها«  و 
»مبادلۀ  پست مدرن  عصر  در  اما 
اساس  نمادها  مبادلۀ  یا  نمادین« 
تمام دادوستدهاست. »نشانه« در 
»کاال«  جانشین  مبادالت،  نظام 
اقتصاد  نتیجه،  در  است.  شده 
»مادی«  آن که  از  بیش  امروز 
چنین  در  است.  »نمادی«  باشد، 
فضایی، مفهوم دانشگاه، آموزش، 
صنف و یادگیری آن گونه که به 
آن خو کرده ایم، دیگر کارکرد و 
معنایی ندارد. احساس بحران در 
آموزش عالی ناشی از ویران شدن 
سنت هایی است که نمی توانند در 
مقاومت  دیجیتال  انقالب  مقابل 
دیجیتال  عصر  در  دیگر  کنند. 
درس،  اتاق  چهاردیواری  معلم، 
جزوه های  کردن،  تدریس 
زیادی  عدۀ  و  محدود،  آموزشی 
پای  به نام دانشجو  از جوانان که 
صحبت استاد می نشینند، بی معنا شده 

است.

و  تسهیل گر  و  »مشاور  نقش  استاد 
منابعی  فهرست  و  نرم افزارها  فراهم کننده 
شبکه ها  در  نامحدودی  به نحو  که  دارد  را 
پست مدرن  آموزش  الگوی  است.  موجود 
که  است  تمرکززدایی«  »نگرش  بر  مبتنی 
بر تولید دانش به جای صرف دانش استوار 
است. »فضای دانش« جدید و تازه یی ظاهر 
شده است که بر فضاهای زمین، سرزمین و 
تجارت فضاهایی که در گذشته چیره بودند، 
با  آموزش  مفهوم  اغلب،  است.  کرده  غلبه 
فضاهای ملموس مادی مثل مکتب، صنف 
و معلم تعریف شده است. اما فضای دانش 
 « بر »جهان شبکه یی شده« و  مبتنی  جدید 
جامعۀ اطالعاتی« است که در آن »بزرگراه ها 
و جریان های اطالعاتی« موجود در »جهان 
تعیین کنندۀ  مولفه های  و  عوامل  مجازی« 
موقعیت  و  جایگاه  نتیجه،  در  هستند.  آن 
»مکان« و » محل فیزیکی« که جایگاه سنتی 
در  داشت،  آموزش  در  تعریف شده یی  و 
حال متزلزل شدن است. حتا این نگرش که 
»مغز« محل تولید دانش است، با چالش های 
دیگر  نتیجه  در  است.  شده  روبه رو  جدی 
می توان  به سختی  آموزش  و  دانش  برای 
قرن  دانشگاه  پیدا کرد.  فیزیکی  تجسم های 
بیستم،  قرن  دانشگاه  برخالف  بیست ویکم 
بر مبنای اصول »بی محلی« و بی مکانی که بر 
»مجازیت« و منابع الیتناهی اطالعات جهان 
پست مدرن استوار است، توسعه و گسترش 
دانشگاه دیگر آن چیزی  این رو  از  می یابد. 
نیست که تاکنون می شناختیم. دانشگاه دیگر 
»ابردانشگاه« است. »راسکه« سخن گفتن و 
اختراع  اول«،  »انقالب  را  زبان  پیدایش 
فناوری  و  دوم«  »انقالب  را  نوشتن  و  خط 
دیجیتال و تأثیراِت آن بر آموزش را »انقالب 

سوم« در آموزش می نامد.)فاضلی، 13۸۶(
انتقاد از پست مدرنیسم

پست مدرنیسم  به  زیادی  انتقادات  کنون  تا 
صورت گرفته است. در میان نظریه پردازان 
اجتماعی، مشهورترین کسی که پست مدرن 
هابرماس«  »یورگن  کشیده،  نقد  به  را 
کسانی  از  یکی  هابرماس  است.   )1۹۹۸(
پروژۀ  به  شدیدی  دل بسته گی  که  است 
کنار  را  آن  نمی خواهد  و  داشته  مدرنیته 
بگذارد و خودش را به عنوان محافظ پروژۀ 
کل  که  گفته اند  می نماید.  معرفی  مدرنیته 
جدیدی  روشن گری«  »دیالکتیک  او  پروژۀ 
جنبش  میراث  تاریک  جنبۀ  هم  که  است 
می دهد  توضیح  و  می بیند  را  روشن گری 
امید به آزادی، عدالت و سعادت را  و هم 
می داند.  حقانیت  دارای  و  می دهد  نجات 
او از آن بیم دارد که حال وهوای پسامدرن 
هم  مسوولیت های  از  روی گردانی  بیان گر 
سیاسی و هم نگرانی برای درد و رنج انسان 

باشد. 

نویسنده: فاطمه اسالمیه
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تا کنون 
انتقادات زیادی 

به پست مدرنیسم 
صورت گرفته 
است. در میان 
نظریه پردازان 

اجتماعی، مشهورترین 
کسی که پست مدرن 

را به نقد کشیده، 
»یورگن هابرماس« 

)1998( است. 
هابرماس یکی از 
کسانی است که 

دل بسته گی شدیدی 
به پروژة مدرنیته 

داشته و نمی خواهد 
آن را کنار بگذارد و 
خودش را به عنوان 

محافظ پروژة مدرنیته 
معرفی می نماید. 
گفته اند که کل 

پروژة او »دیالکتیک 
روشن گری« جدیدی 
است که هم جنبۀ 

تاریک میراث جنبش 
روشن گری را می بیند 
و توضیح می دهد و 
هم امید به آزادی، 
عدالت و سعادت را 

نجات می دهد و دارای 
حقانیت می داند. او 
از آن بیم دارد که 

حال وهوای پسامدرن 
بیان گر روی گردانی 

از هم  مسوولیت های 
سیاسی و هم نگرانی 

برای درد و رنج 
انسان باشد

نتقادی ا ی 
کردها

روی

ت مدرن
پس  و 
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دبورا آیزنبرگ
برگردان: خجسته کیهان

کسی  بود؛  عطف  نقطۀ  بسیاری  برای  سونتاگ  سوزان 
مردود  می ستودند،  صاحب نظران  و  خواننده گان  که 
از دستش به ستوه  از او شکایت می کردند،  می شمردند، 
می آمدند، خشمگین می شدند یا از خواندن آثارش به وجد 
می آمدند. ارزش آثار و توان مندی اش در مقام نویسنده از 
دیرباز مورد بحث بوده و خواهد بود، اما تردیدی نیست 
که دیدگاهش در مورد آثار فرهنگی و هنری باعث می شد 

مورد بحث قرار گیرد و از این رو تعیین کننده بود. 
اما سونتاگ که در اواخر سال 2004 چشم از جهان فرو 
بست، ظاهراً تا چند هفته پیش از مرگ، آن را باور نداشت 
و تصور می کرد جان سالم به در خواهد برد. از این رو در 
مورد انتشار خاطرات خصوصی اش نیز تصمیمی نگرفته 
بود و این کار به پسرش دیوید ریف محول شد. این مطلبی 
است که در پیش درآمد ریف در »تولد دوباره: خاطرات و 
یادداشت ها، 1۹4۷-1۹۶3« نخستین دفتر از دفاتر سه گانۀ 
منتشر شده، ذکر شده  نوشته های خصوصی او که اخیراً 
آغاز  ساله گی سونتاگ  پانزده  از  که  این خاطرات  است. 
می شود، به ازدواجش با فیلیپ ریف، پژوهشگر و منتقد 
هنری و تولد دیوید، پسرشان نیز اشاره دارد. با خواندن 
ناخواسته  گویی  که  می کنیم  احساس  صفحات  نخستین 
وارد زنده گی خصوصی نویسنده شده ایم و شاهد ارزیابی 
سونتاگ جوان از ویژه گی ها و توانایی های خود هستیم. 
ساله گی اش  پانزده  یادداشت های  از  صفحه  پنجمین  در 

می خوانیم:
»باید هرچه زودتر ترجمۀ استیون اسپندر از اشعار ریلکه 

را بخوانم.«
»بار دیگر آندره ژید را به دقت خواندم ـ چه روشنی و 
دقتی! ـ در واقع شخصیت خود ژید اهمیت دارد. آثارش 
نمی آید، در حالی که »کوه جادو«ی  نظر  به  چندان مهم 

توماس مان کتابی است برای سراسر عمر.« 
به حال  تا  بهترین رمانی است که  »می دانم! »کوه جادو« 

شیرینی  ام.  خوانده 
آرام  لذت  و  پایان ناپذیر 
و تفکرآمیزی که با هر بار 
خواندن و آشنایی بیشتر با 
می کنم،  احساس  اثر  این 
بی همتاست. با وجود این 
احساسی  تأثیر  صرفًا  اگر 
برای لمس  باشد،  مد نظر 
وجود  از  آگاهی  لذت، 
عمرشان  که  آدم هایی 
ـ  می شود  تلف  به سرعت 
پی  برای  ـ  عجله  عجله، 
زنده گی  رموز  به  بردن 
پی  برای  ـ  این  نه  نه،  ـ 
زنده  چه گونه گی  به  بردن 
بودن ـ »ژان کریستف )اثر 
انتخاب  را  روالن(  رومن 
برای  فقط  اما  ـ  می کنم 

یک بار خواندن.«
غرق  ظهر  از  بعد  »تمام 
و  بودم  ژید  خواندن 
اجرای  به  دادن  گوش 
در  موزار  اثر  ژوان«  »دون 
به  گلیندبورن،  فستیوال 

رهبری فریتز بوش. اگر همیشه می توانستم آن ها را بشنوم، 
چه قدر مصمم و آرام می شدم.«

وقت  سوزان(  پدرخواندۀ  سونتاگ،  )ناتان  نات  با  »شب 
بعد همراهش  و  داد  راننده گی  به من درس  کردم.  تلف 
برای دیدن یک فیلم تمام رنگی کشت و کشتار رفتم و 

وانمود کردم از آن لذت می برم.«
خواندن خاطرات یک نوجوان همیشه جذاب و دلنشین 
است و نمی توان گفت که سلیقه های سوزان پانزده  ساله 
آثار جدی  که خواندن  بود  دورانی  این  اند.  خارق العاده 
ادبی و گوش دادن به موسیقی کالسیک در میان برخی 
نوجوانان  از  بسیاری  گذشته،  این  از  بود.  مد  نوجوانان 
همچنین  می گیرند.  ُخرده  والدین شان  از  دوران ها  همۀ 
است،  چشمگیر  اگرچه  سونتاگ  فکری  زودهنگامی 
هنگام  »موزار«  سن  به  است  -کافی  نیست  بی رقیب  اما 
گوش  سوزان  که  موسیقی  قطعات  از  بعضی  ساختن 

می داد، بیندیشیم.
هدف مندی  می نماید،  خارق العاده  آن چه  حال  این  با 
بی چون و چرای اوست -  این که مانند یک خادم کلیسا 
در آدابی مقدس شرکت دارد و مدام برای سرنوشتی از 
می سازد،  آماده  و  می کند  تطهیر  را  خود  تعیین شده  قبل 
سرنوشتی که بعداً به درک کامل آن رسید. البته ما که در 
آینده این یادداشت ها را می خوانیم، می دانیم که نویسندۀ 
نوجوان آن بعداً سوزان سونتاگ خواهد شد، اما عجیب 

این جاست که ظاهراً خودش هم از آن بی خبر نبود.
نطفۀ  آوردن  بار  صرف  باید  توانایی  و  فرصت  همۀ 
آن  وجود  نوجوان  سوزان  که  شود  بزرگسالی  روشنفکر 

را در خود احساس
سوزان  کوششی  هیچ  بدون  ندارد  انتظار  او  می کند. 
باید ریشه کن  سونتاگ پرآوازده شود. چیزهای مبتذل را 
کرد و به دور افکند؛ به »آسانی« و »راحتی« باید با تردید 
روبه رو شد. برای شوخی یا سایر تفریحات سبک فرصت 
را  باید خواند، همه چیز! همه چیز  را  نیست. همه چیز 
باید آموخت، به همه چیز باید گوش داد، نگاه کرد و بعد 
سبک سنگین کرد، و سپس -علی رغم حافظۀ نیرومندش 

-دوباره خواند.
از  پس   ،1۹4۸ سپتمبر   10 در  که  است  جمالتی  این 

خواندن دومین جلد خاطرات آندره ژید نوشته است:
همان  نیمه شب  از  بعد  نیم  و  دو  را ساعت  »خواندنش 
را  آن  باید  رساندم.  پایان  به  رسید،  دستم  به  که  روزی 
بسیار آهسته تر می خواندم و بعداً باید بارها بخوانم -من 
و ژید به چنان نزدیکی فکری رسیده ایم که درد زایش 
هر یک از ایده ها و افکارش را احساس می کنم! به همین 
بلکه  است!«  روشن  چه قدر  این  »آه،  نمی گویم  خاطر 
می گویم: »صبر کن! من نمی توانم به این تندی فکر کنم!« 
یا شاید: نمی توانم به این سرعت رشد کنم. چون نه تنها 
خلق  را  آن  حال  عین  در  بلکه  می خوانم،  را  کتاب  این 
می کنم، و این تجربۀ یگانه و بسیار بزرگ ذهنم را کاماًل از 
اعتشاش، درآمیخته گی و سترونی این ماه های وحشتناک 

پاک کرده است.«
دارد،  خود  افکار  بیان  در  که  مهارتی  و  نفس  به  اعتماد 
به درستی  را  زبان  حاال  از  است.  خارق العاده  واقعًا  نیز 

حالت  و  می برد  کار  به 
و  زرق  پُر  و  مصنوعی 
نبودن  متقاعدکننده  و  برق 
به  سال های  در  نثرش 
همین  از  می رسد.  تعادل 
یاداشت های اولیه می توان

را  مقاالتش  نویسندۀ 
که  مقاالتی  بازشناخت، 
تعلیق،  کاربرد  روشنی، 
غیرمنتظره  و  زنده  حالت 

-البته  است  چشم گیر  آن ها  در  اعتماد  حس  ایجاد  و 
نمی توان گسترده گی شمار واقعیت هایی که ذکر می کند، 
و ارجاع هایی که در خدمت استدالل ها و نظریات به کار 

می برد را نیز نادیده گرفت. 
در شانزده سالی که در این دفتر روایت می شود، سوزان 
واد  رسیده،  ساله گی  شانزده  به  تازه  وقتی  می کند،  رشد 
دانشگاه کالیفرنیا در برکلی می شود و سال بعد با بورس 
تحصیلی به دانشگاه شیکاگو منتقل می گردد و در آن جا 
می آید.  در  او  عقد  به  ریف«  »فیلیپ  با  آشنایی  از  پس 
معلوم نیست در سال های 1۹51 و 1۹52 یادداشت هایی 
بوده یا نه، و به هر حال حاال وجود ندارد.  در سال 1۹53 
سوزان سونتاگ را در کمبریج در ایالت ماساچوست در 
دورۀ کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد، باز می یابیم که 

با همسر و پسر کوچکس زنده گی می کند.
و  از همسرش جدا می شود  اوایل سال 1۹5۷  در  او  اما 
مدت  به  می گردد.  آکسفورد  روانۀ  تحصیل  ادامۀ  برای 
در  و  می پردازد  تحصیل  و  سفر  به  اروپا  در  سال  دو 
باز می گردد. در سال 1۹۶3 که  نیویورک  به  سال 1۹5۹ 
نوشته های دفتر به پایان می رسد، سوزان، رمان می نویسد 

دربارۀ  آثاری  و  بسیار  فلسفی  کتاب های  همیشه  مثل  و 
ادبیات  به  پیش  از  بیش  می خواند،  اجتماعی  نظریه های 

می پردازد، موسیقی گوش
می دهد و به تیاتر می رود.

و  خواند  باید  که  کتاب هایی  فهرست  به  یادداشت ها  در 
واژه هایی که باید آموخت یا دربارۀشان اندیشید، کارهایی 
که باید یا نباید کرد، بخش هایی از تاریخ که باید بیشتر 
آموخت، نکته هایی که نظرش را جلب کرده، اندیشه های 
طرح  همچنین  برمی خوریم.  بسیار  پرسش های  و  کلی 
ایده هایی که بعداً گسترش یافتند و به شکل مقاله درآمدند، 
او  نظر  و  ـ  نویسنده  شخصیت  از  سویه هایی  با  همراه 
دربارۀ خودش ـ که از طریق دیگری نمی شد دریافت. با 
این که گاه بخش هایی به توصیف جهان بیرونی اختصاص 
دارد، توجه اصلی سونتاک بیشتر معطوف به درون است. 
در واقع با در نظر گرفتن فعالیت های اجتماعی- سیاسی 
بعدی و نظراتش دربارۀ رویدادهای جهان، این که در این 
دفتر کمتر به امور بین المللی می پردازد، تعجب آور است.

ماجراهای زنده گی سوزان سونتاگ در این دفتر غالبًا گویی 
پشت ابری پنهان می شوند، به  طوری که از روابطش چیز 
زیادی نمی دانیم. بنا بر یادداشت دیوید ریف، این ویژه گی 
از این رو است که قرار نبوده این نوشته ها به شکل فعلی 
شوهر  با  آشنایی  دربارۀ  آن چه  جمله  از  شوند.  خوانده 

آینده اش نوشته، بسیار کوتاه است:
دیدم.  را  ژوان«  »دون  از  خوبی  بسیار  اجرای  »دیشب 
امروز یک پیشنهاد عالی داشتتم - این که برای یک استاد 
جامعه شناسی به نام فیلیپ ریف کار پژوهشی انجام دهم. 
مطالعه می کند. آخر  دربارۀ جامعه شناسی دین هم  ریف 
فرصتی پیش آمده که در یک زمینه واقعًا درگیر شوم، در 

حالی که کاماًل هدایت می شوم.«
 یک ماه بعد می نویسد:

»دیشب با فیلیپ ریف نامزد شدم.« و بازهم یک ماه بعد: 
از  وحشت  و  می کنم  ازدواج  کامل  آگاهی  با  فیلیپ  »با 

این که کمر به نابودی خود بسته ام.«
این دفتر  تا مدتی مدید در  تنها چیزی است که  این   و 
 1۹  - بعد  سال  چند  به  مربوط  یادداشتی  در  می یابیم. 
انتظار  در  که  می دهد  شرح  سونتاگ   -1۹53 جنوری 
داستان های  از  نسخه یی  کتاب فروشی  یک  در  فیلیپ 
از مسخ  به طور تصادفی می گشاید و صفحه یی  کافکا را 

را می خواند:
امروزی  نثرش،  قاطعیت  بود،  فیزیکی  ضربۀ  یک  »مثل 
بودن تمام عیار، هیچ چیز زورکی یا مبهم نیست. کافکا 
را بیش از هر نویسندۀ دیگری تحسین می کنم. در برابر 
او جویس بسیار احمق، ژید زیادی -بله -زیادی شیرین 
است.  مبالغه آمیز  و  تهی  بسیار  مان  توماس  و  مهربان  و 
تنها پروست همین قدر جالب است -تقریبًا. اما جادوی 
جمالت  ریخته ترین  درهم  در  حتا  را  بودن  امروزی 
کافکا به طوری مشاهده می کنیم که در هیچ یک از سایر 

نویسنده گان مدرن وجود ندارد، به گونۀ لرزش و دردی 
آبی رنگ و  فرساینده در بن دندان ها.«

سونتاگ بیست ساله از شانزده ساله گی بسیار دور شده و 
تعدیل شوق و ذوق نوجوانی اجتناب ناپذیر ست. با این 
حال نمی توان به حال ژید  بخت برگشته تأسف نخورد، 
همچنین به حال پروست مجلسی و جویس احمق  - اگر،  
نخواهیم از« تهی و مبالغه آمیز« بودن توماس مان حرفی 
آتش  در  کافکا  تا  کند  فدا  را  آن ها  بود  الزم  آیا  بزنیم. 

تحسینش بدرخشد؟ 
خانۀشان  از  را  سوزان  که  داشت  را  امتیاز  این  تحصیل 
دور  می یافت  کننده  خسته  و  سرکوبگر  را  فضایش  که 
منابع  به  را  دسترسی  بیشترین  گذشته  این  از  می کرد، 
فکری یی که خواستارش بود فراهم می کرد. با این حال، 
گردآوری اطالعات در بی هدفی برای سونتاگ تحقیرآمیز 
بسیاری  مانند  نیز  او  گذشته،  این  از  بود.  تأسف آور  یا 
فضای  دارند،  تمایل  فکری  زنده گی  به  که  جوانانی  از 
واقع  در  برنمی تافت.  را  اکادمیک  زنده گی  سخت گیرانۀ 
محدودۀ  از  که  تجربه هایی  بود،  تجربه  پی  در  سونتاگ 
و  می رفت.  فراتر  دانشگاهی  طبقه بندی های  از  بسیاری 
می توان گفت که هدف اصلی -اگرچه بیان نشده -اش، 
اطالعات  ترکیب  توانایی  رسید،  آن  به  بعدها  که  هدفی 
کمک  به  معنی دار  پرشی  ایجاد  منظور  براي  گوناگون 
نظرش  مود  موضوعات  حال  این  با  بود.  تخیل  نیروی 
گاه  و  نبودند  بی تأثیر  انتقادی اش  نیروی  تهییج  در  نیز 
غول های ادبی را با دوستانش مقایسه می کرد و از احترام 
خود نسبت به یکی می کاست، و به دیگری می افزود و 
باکی  این که از موضع نقد کسی را به مسلخ بفرستد،  از 

نداشت.
برای  کار  این  حال  این  با 
موضع گیری  یک  سونتاگ 
از  بلکه  نبود،  روشنفکرانه 
شخصیتی اش  ویژه گی های 

ناشی می شد که بعداً به
این  در  و  برد  پی  آن ها 

یادداشت ها »ایکس« نامید:
که  است  هنگامی  »ایکس 
خود را ابژه می یابی، نه سوژه. 
تو را  وقتی می خواهی دیگران 
تأثیرگذار  آن ها  بر  و  بپسندند 

باشی، با گفتن
شوکه  با  بشوند،  مایلند  آن چه 
فروشی،  فخر  با  یا  کردن شان، 
بردن اسامی مشهور یا از طریق 

بسیار خونسرد جلوه کردن.«
بسیار  است  کشوری  »امریکا 

ایکسی.« 
خود  دربارۀ   - اسرار  »افشای 
هم  با  دو  هر  )غالبًا  دیگران  یا 
من  مورد  در  می آیند،  پیش 
این طور است( -یکی از عالیم 

کالسیک ایکس است...«
که  کسانی  از  بسیاری  البته 
پیرو  وسواس آمیز  به طور 
این  اند،  صداقت  و  جسارت 
ویژه گی ها را به آسانی به دست 
من  نظر  به  و  اند.  نیاورده 
بسیار  این رو  از  باید  سونتاگ 
با آن چه  باشد که  مورد احترام 
نمی پسندید  خود  وجود  در 
آن  رفع  در  و  شده  روبه رو 
نظر  در  باید  است.  کوشیده 
و  خطاها  او  اگرچه  که  داشت 
عیب های خود را برمی شمارد، سونتاگ حقیقی -نه آن چه 
به  سفر  با  -بی تردید  می کند  ترسیم  یادداشت هایش  در 
هانوی در زمان جنگ ویتنام و اقامت در سارایوو هنگام 
محاصرۀ آن، صداقت و جسارت کم نظیری از خود نشان 
وسیله  این  به  می خواست  او  شد  گفته  این که  با  و  داد، 
جلب توجه کند، نمی توان سختی ها و خطراتی که به جان 

خرید را نادیده گرفت.
با این حال، آن چه در این دفتر غالبًا به چشم می خورد، غم 
و تیره بختی سوزان سونتاگ است. با انتشار دفاتر بعدی 
خواهیم دید که در از میان بردن آن و غلبه بر »ایکس«هاي 

شخصیتی اش پیروز شده است یا نه.
                                                                           ***  

 برگرفته از »نیویورک ریویو اف بوکس«
عنوان اصلی این مقاله »او چه گونه سوزان سونتاگ شد« 

است.
در یادداشت چند سال بعد -1۹ جنـوری 1۹53                                                                 
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سوزان 

و سونتاک
خاطراتش
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ابوبکر مجاهد
افغانستان  داخل  پاکستان  تجهیزات  و  امکانات  با  طالبان 
می شوند و هرگاه پاکستان این امکانات را از این گروه قطع 

کند، جنگ در افغانستان متوقف می شود.
این  بابیان  دانشگاه  استادان  و  مجلس  اعضای  از  شماری 
و  منطقه  استخبارات  طرف  از  جنگ  می گویند:  مطلب 
پاکستان باالی افغانستان تحمیل شده است و پاکستان قادر 

است که این جنگ را متوقف سازد. 
مشترک  ستاد  رییس  راحیل شریف  سفر  به  اشاره  با  آنان 
دولت  رهبران  با  دیدارهایش  و  کابل  به  پاکستان  ارتش 
گفته اند که روند گفت وگوهای صلح برای مردم افغانستان 
یک مسأله حیاتی است و همکاری پاکستان می تواند به این 

روند کمک کند.
ابراز نگرانی می گویند، این نگرانی وجود دارد که  با  آنان 
عمل  صلح  گفت وگوهای  در  خود  تعهد  به  پاکستانی ها 
نکنند،  چون کمک به روند گفت وگوهای صلح تا هنوز از 

طرف پاکستانی ها در حد شعار باقی مانده است.
مقامات  اخیر  درنشست  که  می گویند  دولتی  مسووالن  اما 
دوم  دور  آغاز  روی  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  با  کشور 

گفت گوهای صلح تأکید شده است.
می گوید:  اجرایی  ریاست  معاون سخنگوی  فیصل  جاوید 
در دیداری که رییس اجرایی و رییس جمهوری با راحیل 
شریف رییس ستاد ارتش پاکستان داشته  اند، از او خواسته 

اند که مخالفان مسلح دولت افغانستان را حمایت نکنند و 
این گروه را به میز گفت وگو با دولت افغانستان بکشانند.

آقای فیصل افزود: در دیدار با رییس ستاد ارتش پاکستان به 
آغاز دور دوم گفت وگوهای صلح با گروه طالبان به رهبری 

افغانستان تأکید شده است.
به گفته او، در گفت وگو با راحیل شریف روی این مسأله 
نیز تأکید صورت گرفت، گروه هایی که با دولت افغانستان 
صلح می کنند، باید شناخته شوند و کسانی که خواهان صلح 
نیستند، از نیرو نظامی به خاطر نابودی شان استفاده خواهد 

شد.
او می افزاید: در نشستی که در ماه جنوری آینده برگزاری 
می شود، روی آغاز دور دوم گفت وگوهای صلح صحبت 

خواهدشد.
آقای فیصل خاطر نشان کرد: در نشست ما جنوری آینده، 
کارکردهای نشست قلب آسیا و نشست اخیر مقامات کشور 
با رییس ارتش پاکستان به بررسی گرفته می شود تا معلوم 

شود که کدام گروه  مخالفان مسلح آمادۀ صلح هستند.
کرد:  تصریح  کشور  اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون 
می شود،  برگزار  آینده  جنوری«   »ماه  در  که  نشستی  در 
نماینده گان کشورهای چین و امریکا در آن اشتراک خواهند 
داشت و تعهدات صورت گرفته از طرف پاکستان به بررسی 

گرفته می شود.
آقای فیصل اضافه کرد: حضور چین و امریکا به عنوان دو 
قدرت تاثیر گذار در منطقه در این گفت وگوها با اهمیت 

است.
به  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  این که  بیان  با  او 
افغانستان  امنیتی  نیروه های  پهلوی  در  قاطع خود  حمایت 
مربوط  را  اگر خود  طالبان  ادامه می دهند، می گوید: گروه  
افغانستان می دانند، باید به پروسه صلح بپوندند و در کنار 

سایر افغانستانی ها به زنده گی خود ادامه دهند.
اشاره  آینده  ما جنوری  مقر نشست  مورد  در  فیصل  آقای 
به  افغانستان  در  ناامنی  مشکالت  می گوید:  اما  نمی کند، 
پاکستان  بناً  می رساند،  نیز صدمه  پاکستان  اقتصادی  منافع 

باید تالش کند تا در روند صلح با افغانستان همکار باشد.
دراین حال، داوود کلکانی عضو کمیسیون روابط خارجی 
مجلس نماینده گان می گوید: طالبان با امکانات و تجهیزات 
پاکستان  وقت  هر  و  می شوند  افغانستان  داخل  پاکستان 
بخواهد امکانات و تجهیزات را به طالبان قطع بکند، جنگ 

درافغانستان نیز توقف پیدا می کند.
به گفته او، کمک به گفت وگوهای صلح وابسته است به 

ارادۀ پاکستان؛  اگر پاکستان در استراتیژی خود تغییر بیاورد 
صلح  گفت وگوهای  در  افغانستان  با  صادقانه  همکاری  و 

داشته باشد، صلح در این کشور پیاده می شود.
تصریح  نماینده گان  مجلس  خارجی  کمیسیون  عضو  این 
کرد: اگر پاکستانی ها عمل صادقانه نسبت به گفت وگوهای 
دولت  با  که  است  بازی  فقط  این  باشند،  نداشته  صلح 

افغانستان می کنند.
هم چنان، محمد ناطقی استاد دانشگاه و از نماینده گان دولت 
افغانستان در دور پیش گفت وگوهای صلح در اسالم اباد 
افغانستان  مردم  برای  صلح  گفت وگوهای  روند  می گوید: 
یک مسأله حیاتی است و همکاری پاکستان می تواند به این 

روند کمک کند.
آقای ناطقی با بیان این که چند دسته گی در صفوف طالبان 
روند گفت وگوهای صلح را  دشوار ساخته، افزود: وعده یی 
به  صلح  روند  به  نسبت  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  که 

مقامات افغانستان کرده است، باید در عمل پیاده شود.
صلح  گفت وگوهای  در  کرد:  اضافه  دانشگاه  استاد  این 
خطوط قرمزی افغانستان دارد که عبارت از »قاون اساسی، 
آزادی و ارزشهای مدنی« می باشد و از آن عدول نخواهند 

کرد.
آقای ناطقی می افزاید: در نشست های منطقه یی، شانگهای، 
تایپی و قلب آسیا که برگزار شد،  کشورهای منطقه و فرا 
با  روند گفت وگوهای صلح  در  به همکاری  تأکید  منطقه 

افغانستان داشته اند.
او خاطر نشان کرد: نگرانی هایی وجود دارد که پاکستانی ها 
نکنند،  چون  تعهد خود عمل  به  در گفت وگوهای صلح 
طرف  از  هنوز  تا  صلح  گفت وگوهای  روند  به  کمک 

پاکستانی ها در شعار باقی مانده است.
این در حال است که با افشا شدن مرگ مالعمر رهبر گروه 
طالبان دور دوم گفت وگوهای صلح میان دولت افغانستان و 

گروه طالبان به بن بست رفت.
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بدبینی آگاهان نسبِت به تعهدات پاکستان:

اسالمآبادباکابلبازیمیکند

وزارت دفاع: 

۸۰عضوداعشدرننگرهار
کشتهشدند

انتقادازطرحاخراج
پـناهجـویانافغـانیازآلمـان

علیه  هوایی  عملیات  جریان  در  که  کرده  اعالم  دفاع   وزارت 
کشته  گروه  این  عضو   ۸0 ننگرهار،  در  داعش  گروه  مواضع 

شده اند.
حمالت  جریان  در  که  گفته  خبرنامه یی  انتشار  با  وزارت  این 
هلی کوپترهای توپدار ارتش، 42 نفر در ولسوالی اچین و 3۸ نفر 

دیگر در ولسوالی چپرهار کشته شدند.
این خبر پس از آن اعالم می شود که ظاهر قدیر نایب رییس اول 
امنیتی و دفاعی،  نهادهای  از  انتقاد شدید  با  نماینده گان  مجلس 
را  آن  و  داد  تشکیل  داعش  علیه  ننگرهار  در  را  واحد مسلحی 

وارد جنگ کرد.
آقای قدیر گفته که اسنادی در دست دارد که به گفته او، بیانگر 
ننگرهار  در والیت  داعش  با گروه  دفاعی  نهادهای  بین  ارتباط 

است.
کرد  اعالم  نماینده گان  مجلس  عمومی  جلسه  در  دیروز  او 
این  از  پس  اگر  که  داده  دستور  امرش  تحت  نیروهای  به  که 
هلی کوپترهای مشکوک در مناطق تحت کنترل داعش فرود آمد، 

آن ها را بزنند.
که  بود  گفته  دفاع  وزارت  سرپرست  استانکزی  معصوم  پیشتر 
فرود آمدن هلی کوپترهای دولتی در مناطق تحت کنترل شورشیان 

شایعه است و حکومت این شایعه ها را بررسی می کند.
مرکز  عنوان  به  را  آن  داعش  گروه  که  است  والیتی  ننگرهار 
فعالیت خود تعیین کرده و در چند منطقه آن حضور فعال دارد.

از  آلمان  حکومت  بشر  حقوق  بخش  مسوول 
به  افغانی  پناهجویان  بازگرداندن  برای  برنامه ها 
سیاستمداران  از  شماری  کرد.  انتقاد  شان  وطن 
آلمان گفته اند که در افغانستان نقاط نسبتًا امن 
وجود دارند که افغان ها بتوانند به آنجا پناه ببرند.
شتریسر  کریستوف  وله،  دویچه  گزارش  به 
از  آلمان  حکومت  بشر  حقوق  بخش  مسوول 
برای  ها  طرح  از  دموکرات،  سوسیال  حزب 
اخراج پناهجویان افغان از این کشور انتقاد کرد. 
شمارۀ  ولت«،  »دی  آلمانی  روزنامۀ  به  شتریسر 
سه شنبه )2۹ دسمبر 2015( گفته است: »سخن 

داخل کشور«  در  فرار  برای  ها  »بدیل  از  گفتن 
یک مفکورۀ پوچ است«.

وزیران داخلۀ فدرال و ایالت های آلمان در آغاز 
به دلیل  به توافق رسیدند که  امسال  ماه دسمبر 
به  را  افغان  آوارگان  پناهجویان،  شدید  هجوم 
تر.  مطمین  مناطق  به  اما  بازگردانند،  وطن شان 
آلمان  در آن زمان توماس دیمیزیر وزیر داخلۀ 
فدرال )از حزب اتحاد دموکرات مسیحی( اظهار 
بازگرداندن  که  اند  نظر  این  به  همه  که  داشت 
پناهجویان افغان به مناطق امن افغانستان اساسًا 

ممکن و مجاز است.

افغان ها در سال روان میالدی، پس از سوریایی 
می  را  آلمان  در  پناهجویان  رقم  بیشترین  ها، 

سازند.
به قول خبرگزاری آلمان »دی.پی.ای.« شتریسر، 
مسوول حقوق بشر در حکومت آلمان، در مورد 
موجودیت مناطق امن در افغانستان تردید نشان 
داده است، به ویژه اینکه آلمان به تازگی تصمیم 
را  افغانستان  در  خود  نظامی  حضور  گرفت 
تقویت ببخشد. شتریسر گفت: »این تصور کاماًل 
مضحک است که انسان ها به »ساحات محفوظ« 
برده شوند و همزمان تحت محافظت نظامی قرار 

داده شوند«.
در  ها  سبز  حزب  سخنگوی  امتسبرگ  لوئیزه 
اخراج  فدرال، طرح  پارلمان  در  مهاجرین  امور 
کرد.  عنوان  مسئوالنه  غیر  را  افغان  پناهجویان 
دویچلند  »میتل  آلمانی  روزنامۀ  به  امتسبرگ 
سایتونگ« )شماره سه شنبه 2۹ دسمبر 2015( 
نیست.  امن  مبدأ  کشور  یک  »افغانستان  گفت: 
طرح وزیر داخله برای بازگرداندن شمار گستردۀ 
و  بوده  مسئوالنه  غیر  شان  وطن  به  ها  افغان 
افغانستان  امنیتی  وضعیت  با  تناقض  در  شدیداً 
قرار دارد، وضعیتی که همه روزه خراب تر می 
بیشتر ملکی  شود و همواره قربانی های هرچه 

در پی دارد«.

روند  تحکیم  برای  افغانستان  مدنی  جامعۀ  نهادهای  شبکه 
مجلس  از سوی  را  انتخاباتی  تقنینی  فرامین  رد  انتخابات، 

نماینده گان، در تضاد با منافع ملی کشور می دانند.
پس از آن که مجلس نماینده گان روز شنبۀ هفتۀ جاری با 
اکثریت آرا فرامین تقنینی رییس جمهور را در مورد تعدیل 
و صالحیت  وظایف  تشکیل،  قانون  و  انتخابات  قانون  در 
شبکه  است  کرده  رد  را  انتخاباتی  های  کمیسیون  اعضای 
نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات 
رد این فرامین را ضربه شدیدی به روند اصالحات و صدمه 
برای جلب اعتماد از دست رفته مردم جهت اشتراک وسیع 

در انتخابات آینده می پندارد.
یک  در  گذشته  روز  اکسین  شبکه  عضو  بارکزی،  شکیال 
تقنینی  فرمان  اعالمیه یی گفت:  با خوانش  کنفرانس خبری 
تشکیل، وظایف و صالحت های کمسیون ها انتخاباتی و 
فرمان تقنینی قانون انتخابات که از سوی رییس جمهور به 
ماده 10۹  با  مغایرت  در  فرستاده شده است؛  ملی  شورای 
قانون اساسی کشور بوده و رد این فرامین از سوی مجلس 
روند  در  اصالحات  تایید  عدم  رای  معنی  به  نماینده گان 

انتخابات در کشور می باشد.
وی افزود: مجلس نماینده گان قبل از رد این فرامین باید از 
دادگاه عالی خواستار تفسیر ماده 10۹ قانون اساسی می شد 
و از این نهاد وضاحت می خواست و تا خالف صالحیت 
های خویش در این زمینه مرتکب تخطی از قانون اساسی 

نمی گردید.
در ماده 10۹ قانون اساسی آمده است: »پیشنهاد تعدیل قانون 
انتخابات در سال اخیر کاری شورای ملی وارد فهرست کار 
این شورا نمی شود« اما به دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات 
پارلمانی هنوز معلوم نیست که نماینده گان در مجلس تا چه 

زمان به کار خویش ادامه می دهند.
شبکۀ اکسین بار دیگر بر تسریع روند اصالحات انتخاباتی 
تاکید نمود و از کمیته گزینش خواست که تا روشن شدن 
های  صالحیت  و  وظایف  تشکیل،  قانون  تقنینی  فرمان 
فهرست  و  بدهد  ادامه  کارش  به  انتخاباتی  های  کمیسیون 
جمهوری  ریاست  به  را  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 

بسپارند.
برخی از وکال می گویند که دو فرمان تقنینی در مورد قانون 
اعضای  وظایف  و  صالحیت  تشکیل،  قانون  و  انتخابات 
کمیسیون های انتخاباتی در حالی از سوی مجلس رد می 
شود که نماینده گان به خاطر انتخابات پیش رو نمی خواهند 

اصالحات در نظام انتخاباتی بیاید.
فرمان  دو  هر  تا  که  سنا خواست  مجلس  از  اکسین  شبکه 
قانون  با  درمطابقت  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  تقنینی 

اساسی کشور و مصالح ملی و منافع عامه، تصمیم بگیرند.
جدی  تعهدات  از  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن 
افغانستان و جامعه  رهبران حکومت وحدت ملی به مردم 
نظام  در  پدیده  این  که  شود  دیده  حاال  باشد؛  می  جهانی 

انتخاباتی بوجود خواهد آمد یا خیر.

شبکۀ جامعه مدنی افغانستان:
ردفرامینتقنینیدربارۀاصالحات
انتخاباتیمخالفمنافعملیاست
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یک عضو کمیتۀ مقابله با اسالم هراسی در فرانسه تأکید کرد: تعداد اقدامات 
داشته  افزایش  میالدی   2015 سال  طی  فرانسه  در  هراسی  اسالم  به  مربوط 

است.
جواد باچاره، عضو کمیتۀ مقابله با اسالم هراسی در فرانسه در سخنانی تصریح 
اقدامات اسالم هراسی در فرانسه طی سال 2015 میالدی بیش از 23  کرد: 
درصد رشد داشته است. از 13 نوامبر، یعنی زمان وقوع حمالت تروریستی 
خونین پاریس، این اقدامات اسالم هراسی به بیش از 222 مورد رسیده است.
او افزود: از این تعداد 11۹ مورد مربوط به اقدامات تبعیض آمیز و 103 مورد 

نیز مرتبط با تحقیق و بازرسی از خانه های مسلمانان بوده است.
این اقدامات مربوط به اسالم هراسی، مساجد را نیز هدف قرار داده و شامل 

رفتارهای خشونت آمیز علیه مسلمانان بوده است.

همکاری  با  پنتاگون  مخالفت  کرد:  تأکید  روسیه  دفاع  وزارت  سخنگوی 
اطالعاتی با روسیه در خصوص داعش ثابت می کند که امریکا تنها تظاهر به 

مقابله با گروه تروریستی داعش می کند.
ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز گذشته، در سخنانی 
در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مخالفت وزارت دفاع امریکا برای همکاری 
اطالعاتی در خصوص مواضع داعش، این مسأله را اثبات می کند که واشنگتن 

تنها تظاهر به مقابله با این گروه تروریستی می کند.
مایکل بالدانزا، سخنگوی پنتاگون پیش از این تأکید کرده است که ما قصدی 
برای همکاری با روسیه در سوریه نداریم، تا وقتی که آن ها راهبرد خود را در 

قبال حمایت از اسد تغییر ندهند و بر روی داعش متمرکز نشوند.
کوناشنکوف گفت: این اظهارات بالدانزا شبیه یک پیمان و عهد شکسته شده 
است. برای مقابله با داعش نیاز به اقدامات واقعی است نه حرف و صحبت.

انجام  جای  به  پنتاگون  که  می کند  ثابت  بالدانزا  سخنان  افزود:  ادامه  در  او 
اقدامات واقعی تنها به دنبال تظاهر کردن به مقابله با داعش است.

سرگیی رادسکوی، رییس بخش عملیات های مهم ستاد ارتش روسیه پیش از 
این در سخنانی تصریح کرد: روسیه آماده است تا اطالعات را با ایتالف به 
رهبری امریکا به اشتراک بگذارد و همین مسأله را نیز از شرکای خود انتظار 

دارد.
رادسکوی تأکید کرد: روسیه آماده است تا اطالعات را با ایتالف به رهبری 
اطالعات در خصوص  این  کند،  مبادله  داعش  تروریستی  علیه گروه  امریکا 
مکان استقرار تروریست ها در سوریه است و مسکو از شرکای خود نیز همین 
انتظار را دارد. نیروی هوایی روسیه ادامه حمالت هوایی علیه تروریست ها 

را تضمین می کند.

از  آلمان،  داخلۀ  وزارت  اطالعات  به  استناد  با  آلمانی  روزنامۀ  یک 
خبر  آلمان  در  بیگانه ستیزی  انگیزه های  با  افزایش چشم گیر خشونت 
این گونه  قربانی  نفر  یک  روزانه   2015 سال  در  است:  نوشته  و  داده 

خشونت بوده است.
به نقل از روزنامۀ »دی ولت«، شمار حمالت بیگانه ستیزانه در آلمان به 
شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 2015 روزانه یک نفر قربانی 

خشونت راست افراطی در آلمان بوده است.
وزیر داخلۀ و سازمان اطالعات داخلی آلمان دربارۀ شمار روزافزوِن 
حمالت بیگانه ستیزانه و حمالت به اقامتگاه های پناهنده گان در آلمان 

ابراز نگرانی کرده اند.
بخصوص در ایالت های زاکسن، بایرن و نوردراین-وستفالن، افزایش 
ناگهانی جرم و جنایت با انگیزه های سیاسی و بیگانه ستیزی مشخص 
شده است. این نتیجه براساس یک نظر سنجی خبرگزاری آلمان در این 

ایالت ها به دست آمده است.
بر اساس اطالعات وزارت داخلۀ آلمان، در سال جاری میالدی هر روز 
حداقل یک نفر قربانی خشونت بیگانه ستیزی در آلمان بوده است. تا 
ماه سپتامبر حدود 3۸۹ اعمال خشونت آمیز با انگیزه های بیگانه ستیزی 
تعداد  گذشته  سال  پنج  در  است.  شده  ثبت  مجروح   300 حدود  با 
پناهنده گان  اقامت  برابر شده است. محل  اقدامات تقریبًا دو  این گونه 
نیز تا دسامبر بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته هدف حمله قرر 
گرفت که تعداد این گونه اقدام تا 14 دسامبر ۸50 مورد گزارش شده 

است. البته در برخی ایالت های آلمان این رقم باالتر بوده است.
در نورد راین-وست فالن، تعداد حمالت به اقامتگاه های پناهنده گان 
نسبت به سال گذشته بیش از شش برابر افزایش داشته و به 1۸۷ مورد 
نگرانی  ابراز  شدیداً  باره  این  در  ایالت  این  مقامات  و  است  رسیده 

کرده اند.
»اشتفان وایل«، نخست وزیر ایالت »نیدر زاکسن« آلمان نیز از افزایش 
دولت  که  است  گفته  کردهو  تأکید  و  گفته  شهروندان سخن  نگرانی 
آلمان باید با رویکرد آشکار به این مسأله واکنش نشان دهد. این کافی 
نیست که تنها بگوییم ما می توانیم از عهده هجوم پناهنده گان برآییم؛ 

دولت باید همچنین بگوید که چگونه این کار را انجام می دهد.

تیم ملی کرکت افغانستان،دومین دیدارِ پنجاهآوره را دیروز با تیم زیمبابوی 
انجام داد .

عزیز غروال مسوول نشرات بورد کرکت گفت: این رقابت ساعت سه بعد 
برگزار  عربی  متحده  امارات  شارجه  شهر  در  افغانستان  وقت  به  چاشت  از 
می گردد. تیم ملی افغانستان دربازی نخست، زیمبابوی را با تفاوت چهل ونه 

دوش، شکست داده است.
به گفتۀ غروال، ملی پوشان کرکت برای این بازی ازآماده گی وروحیه خوبی 

برخوردار اند .
او گفت: پس از این بازی، سه بازی دیگر پنجاه آوره وده بازی بیست آوره 

را دربرنامه  دارند.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از آن که در برابر تیم پُرقدرت کرکت زیمبابوی 

پیروزی حاصل کرد، درجملۀ ده تیم قدرت مند جهان جا گرفت.
دراین  الف  گروه های  فوتبال  کابل،رقابت های  از  دیگر  خبر  یک  بربنیاد 

والیتدیروز با دیدار امید افغان وپامیر دنبال شد.
فوتبال  رقابت های  گفت:  کابل  فوتبال  فدراسیون  معاون  قیومی  عبدالبصیر 
گروه های الف درکابل، با شرکت چهارده تیم در ورزشگاه غازی راه اندازی 
شده و در بازی روز یکشنبه، تیم جوانان آزادی سه در برابر یک، تیم شیوا 

را شکست داد.
در سوی دیگر، تیم یاران شمال ستارۀ سرخ را شکست داد.

رقابت های فوتبال گروه های B درکابل دیروز با یک دیدار پی گیری شد.
عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل گفت، دراین بازی، تیم های 

افغان کلپ ومتحد افغان به میدان می روند .
به گفتۀ منبع، رقابت های فوتبال گروه های B درکابل با اشتراک سی ودو تیم 
در ورزشگاه غازی راه اندازی شده و در بازی روز دوشنبه، تیم یاران شمال 

دریک بازی  جالب، پنج بار توپ  را وارد دروازه ستاره سرخ نمود.

اطمینان  خود  برزیلی  مهاجم  حفظ  از  این که  برای  بارسلونا  باشگاه 
حاصل پیدا کند، دستمزد او را به طرز قابل توجهی افزایش می دهد.

درخشش نیمار در فصل جاری موجب مطرح شدن شایعاتی مبنی بر 
تمایل تیم هایی همچون منچسترسیتی و منچستریونایتد برای جذب او 
شده است. حتا در این بین روزنامۀ »اسپورت« چاپ کاتالونیا مدعی 
شد که فلورنتیو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید قصد دارد مهاجم 23 
اول شهر  تیم  به  پیوستن  برای  قابل توجه  پیشنهادِ  با  را  بارسلونا  ساله 

مادرید وسوسه کند.
باشگاه بارسلونا برای نگه داشتن مهاجم برزیلی اشپیشنهاد قابل توجهی 
براساس  است.  گرفته  نظر  در  او  ساالنۀ  دست مزد  افزایش  برای 
گزارش ها، سران باشگاه بارسونا قصد دارند دست مزد خالص ساالنۀ 
10,5 میلیون یورو نیمار را به 30 میلیون یورو در سال افزایش بدهند.

نشریۀ اسپانیایی »اسپورت« هم مدعی شد که منچسترسیتی دست بردار 
ستاره های بارسلونا نیست و در کنارِ زیرنظر داشتن نیمار، قصد دارند 
به لیونل مسی، فوق ستارۀ آرژانتینی کاتاالن ها، پیشنهاد دستمزد ساالنه 

2۷ میلیون یورو را بدهد.
به ثمر رسانده  بازی اللیگایی 14 گول  نیمار در فصل جاری در 13 
و در مجموع در 1۹ بازی از رقابت های مختلف 1۶ گول برای بارسا 

زده است.

دروازه بان آرسنال یک رکورد تاریخی را به نام خود ثبت کرد.
پتر چک، دروازه بان اهل جمهوری چک تیم آرسنال، با بسته نگه داشتن 
دروازۀ تیمش مقابل بورنموث در بازی هفتۀ نوزدهم لیگ برتر انگلیس، 
رکورد بیشترین کلین شیت)بسته نگه داشتن دروازه در یک بازی( در 

تاریخ این رقابت ها را از آن خود کرد.
 1۷0 رکورد  مسابقه،   352 در  چلسی  و  رن  سابق  سالۀ   33 سنگربان 
کلین شیت را ثبت و از دیوید جیمز، دروازه بان پُراشتباه سابق لیورپول 

و استون ویال )او  1۶۹ کلین شیت در 5۷2 بازی داشت( گذر کرد.
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس از این رکوردشکنی گفت: او یک 
افتخار  این دستاورد بزرگ خود  به  باید  دروازه بان خدادادی است و 

کند.

کمیتۀ مقابله با اسالم هراسی در فرانسه:

تعداداقداماتاسالمهراسیدرفرانسه

طیسال2۰۱5افزایشداشتهاست

مسکو:
امریکاتنهاتظاهربهمقابلهباداعشمیکند

روزانهیکنفردرآلمانقربانیخشونت
بیگانهستیزانهبودهاست

بازیدومتیمملیکرکتبازیمبابوی
برگزارمیشود

بارسلـونادستمزد
نیـماررا3بـرابرمـیکند

چـــک،
رکورددارتاریخلیگبرترشد

جلیل تجلیل

جدید  ساختمان  افتتاح  حین  غنی  رییس جمهور  از 
وزارت دفاع ملی پرسید که چرا تابلوهای راهنمایی را 
به زبان پشتو و انگلیسی نوشتید، در حالی که زبان ملی 

پشتو و فارسی است؟ 
انگلیسی را به خاطر سپاس گذاری از  رییس جمهور گفته که بچیم 
امریکایی ها که همین ساختمان را ساختند. پشتو به خاطر که تلفظ 
و لحن ادایش تند و خشین است. چون این ساختمان وزارت دفاع 
است و سر وکاراش با جنگ و نبرداست به همین خاطر پشتو را 

این جا آوردیم.
گفته  می شود؟  چی  ملی گرایی  و  ملی  زبان  مسأله  حاال  پرسیدند، 
که دلم بود در قانون جدید وزارت تحصیالت عالی آن را رعایت 
که  دادند  مشوره  طوری  متعصبم  و  بی انصاف  مشاوران  اما  کنم؛ 
فکر  در  و  شده  توشیح  زبانی  یک  به  فعاًل  قانون  آن  اصطالحات 
زبان سعدی علیه اسالم هستم که کدام جای برایش چانس دهم، اما 

نمی گذارند بی انصافا.
پ.ن: حذف زبان فارسی از تابلوی راهنمای وزارت دفاع ملی که به 

جای آن از زبان انگلیسی و پشتو استفاده شده است.

عبدالشهید ثاقب

انتحار فرهنگي
زبان فارسي, زبان تفاهم در میان اقوام افغانستان است. 
زبان  است.  هزاره  و  پشتون  و  تاجک  و  ازبک  زبان 
همان  به  زبان  این  رشد  در  است.  سرزمین  این  ساکن  اقوام  همه 
عربها,  پشتونها,  هزارهها,  داشته,  نقش  تاجکان  که  اندازهاي 
ایماقها و ازبکها نیز نقش داشتهاند. ستیز با زبان فارسي, تنها ستیز 
است.  افغانستان  مردم  همه  با  دشمني  بل  نیست,  فارسيزبانان  با 
چند فاشیستي که تالش دارند علیه این زبان توطئه کنند, آنها در 
نیز  افغانستان  ملت  علیه  همواره  که  هستند  کساني  همان  حقیقت 

توطئه ميکنند.

Ahmad Bahar Chopan

آهای صاحبان مملکت خدا داد بی در و پیکر ! 
را  دفاع  وزارت  ساختمان  رهنمای  لوح  که  مادامی 
و  کنید  آویختید، شهامت  دیوار  به  پارسی  زبان  بدون 
از قلمرو این سرزمین نیز به تنهایی و بدون فرزندان مادران فارسی 
بدنیا  از مادران فارسی زبان  افسرانی که  نمایید!سربازان و  زباندفاع 
آمده اند، و زبان اول شان فارسییست را از سنگر های کنر، و لغمان 
و خوست و جالل آباد و هلمند و قندهار و هرات و زابل و افغانستان 
، فراخوانید و مسؤلیت سنگین دفاع از مادر وطن را به تنهایی بعهده 

گیرید.. 
اهمیت  و  ارج  سرباز  مادری  زبان  که  سرزمینی  و  سنگر  از  دفاع 

گذاشته نمیشود، وظیفه ی سرباز فارسی زبان نیست 
آ های داعیان وحدت ملی دروغین بهتر است بدانید که 

ستیزه جویی و دشمنی با زبان فارسی را عین اهانت و خوار داشت 
مادرانمان می پنداریم و برای دفاع از سرزمینی که آنجا به مادران ما 

بی حرمتی شود خون خویشرا هدر نخواهیم ریخت.

نجیب سالم

زدودن زبان پارسی، زبان اکثریت مردم افغانستان و یکی 
از زبان های رسمی کشور، از سر لوحۀ وزارت دفاع و 
لوحه های رهنمای آن، عمل عمدی و حساب شده است.
از دیر زمانی کوشیده اند، تا تمام ترم های نظامی را به یک زبان خاص 
اختصاص دهند، کسانی که منصوب به وزارت های امنیتی اند، می دانند 
که حتا یک واژۀ پارسی را اجازه نداده اند که در رهنمودهای معمول 
عسکری راه پیدا کند و واژه های پارسی را قدغن کرده اند ، هر چه است 
از الف تا یا همه به یک زبان تعلق دارد، بد تر آن که از )تیار سی تا شی 
خوا گور ووو....( را اکنون نام ترمیمنولوژی ملی داده  اند، به گفته شکریه 

)باریک زی( اسم خاص اند.
کسانی که داد از وحدت ملی می زنند و می خواهند ملت بسازند، کور 
بسازند.  ملت  بتوانند  بر خوردهای شوونیستی  با چنین  که  خوانده اند 
دوری استبداد و حذف هویت ها و زبان ها در این قرن به پایان رسیده 
است، با زور و اجبار نمی شود چیزی را تحمیل کرد. در افغانستان تنها 
با حرمت و احترام به تمام اقوام، به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ های 
و  ملی  سمبول های  همۀ  در  ملی  زبان های  بخشیدن  رسمیت  موجود، 
رایج سأختن متوازن واژه ها در همه حوزه ها می تواند اعتماد متقابل را 
در میان مردمان کشورمان به میان آورد، در غیر آن، انتظار نداشته باشید 
تا دیگران به زبان و هویت شما حرمت کنند. عدالت اجتماعی در تمام 
عرصه ها خط قرمز است، تفوق طلبی قومی و زبانی ره به جای نمی برد.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماری از اعضای مجلس سنا از سران حکومت خواستار پایان دادن به 
کار سرپرستان شدند و گفتند که نامزدان ریاست امنیت ملی و وزارت 
دفاع باید هرچه زودتر برای تأیید یا رد به مجلس نماینده گان معرفی 

شوند.
هفتادمین فرمان رییس جمهور مبنی بر دوام کار سرپرست ها در نهادهای 

امنیتی و دفاعی روز دوشنبه با دوسوم آرای مجلس نماینده گان رد شد. 
بر بنیاد قانون سرپرست ها، هیچ سرپرستی اجازۀ کار بیشتر از دو ماه را 
ندارد و رییس جمهور با صدور چنین فرمانی خواستار مستثنا قراردادن 

نهادهای امنیتی و دفاعی در این قانون شده بود.
محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا در نشست روز سه شنبه 
گفت که سران حکومت باید نسبت به موضوع پایان کار سرپرستان در 

نهادهای امنیتی و دفاعی بی توجه نباشند.
انتقاد از دوام کار سرپرست ها علت عمدۀ  شماری از این سناتوران با 
دفاع  وزارت  و  ملی  امنیت  ریاست  در  سرپرستی  را  کشور  در  ناامنی 
می دانند. محمدآصف وکیلی یکی از سناتوران می گوید که مقصر اصلی 
هر رویداد دلخراش در کشور سرپرستان وزارت دفاع و امنیت ملی اند.
وکیلی افزود که یک ونیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، 

اما تاکنون وزارت دفاع، وزیر ندارد.
این سناتوران ضعف در مدیریت سرپرستان در وزارت دفاع را علت 
عمدۀ سقوط چندی پیش شهر کندز و ناامنی های شدید اخیر در والیت 

هلمند دانستند.
چندین ماه است که شماری از نهاد های حکومتی افغانستان را سرپرستان 
اداره می کنند و پایان دادن به کار این سرپستان بارهاست که از سوی 
شورای ملی مطرح می شود، اما ریاست جمهوری تداوم سرپرستی در 

این وزارت ها و اداره ها را جلوگیری از »خالی امنیتی« عنوان می کند.

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز حاکی از این 
است که 110 خبرنگار در سال 2015 به دلیل فعالیت های حرفه ای خود 

و یا تحت شرایط نامشخصی جان خود را از دست داده اند.
به گزارش الجزیره، این سازمان تاکید کرد، کشته شدن ۶۷ تن از آن ها 
انجام  به ماهیت شغل مطبوعاتی شان مربوط می شود و آن ها در حین 
شمار  مجموع  ترتیب  بدین  و  شده اند  کشته  خود  حرفه ای  فعالیت 

کشته شدگان از سال 2005 تاکنون به ۷۸۷ تن رسیده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در این گزارش تصریح کرد، موارد دیگری 
نیز وجود دارد که مورد شک و تردید است و کشته شدن 2۷ خبرنگار 

شهروند و ۷ همکار رسانه ای نیز به این آمار افزوده می شود.
سازمان خبرنگاران بدون مرز این وضعیت دردناک را از یک سو رشد 
دیگر  از سوی  و  علیه خبرنگاران  عامدانه  پدیده خشونت  افزون  روز 

میزان شکست طرح های حمایت از اصحاب رسانه دانست.
سال  در  شده  کشته  خبرنگاران  سوم  یک  اگر  گزارش،  این  اساس  بر 
2014 در حین کار در مناطق درگیری جان خود را از دست دادند اما در 

سال 2015 یک سوم موارد کشته شدگان در اوقات صلح بود.
کریستوف دلوار، دبیرکل سازمان پزشکان بدون مرز گفت: چاره ای جز 
ایجاد سازوکاری ملموس برای اجرای قوانین بین المللی در خصوص 
دولتی  غیر  گروه های  برخی  نیست.  خبرنگاران  از  حمایت  مساله 
تجاوزاتی را عمدا علیه آن ها صورت می دهند و بسیاری از کشورها به 

تعهدات خود عمل نمی کنند.
واکنش  با  باید   2015 سال  در  خبرنگار   110 کشته شدن  گفت  دلوار 
نماینده  اسرع وقت  در  باید  و  بین المللی در سطح خود روبه رو شود 
ویژه ای در خصوص مساله حمایت از خبرنگاران در نزد سازمان ملل 

تعیین شود.
سوریه و عراق در راس کشورهایی بودند که خبرنگاران در آن کشته 

شدند.

مسووالن ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گویند، در 
۹ ماه گذشته میزان سرمایه گذاری نسبت به سال 2014 میالدی 22 

درصد کاهش یافته  است.
افغانستان  سرمایه گذاری  از  حمایت  ادارۀ  رییس  حقجو،  قربان 
پارک   24 ساخت  تفاهم نامۀ  امضای  هنگام  سه شنبه  روز  )آیسا( 
و  راهبرد  نداشتن  با  حکومت  که  گفت  والیت  پنچ  در  صنعتی 
باعث خروج سرمایه های داخلی و  اقتصادی مشخص،  سیاست 

کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است.
ناگوار  اوضاع  و  سیاسی  ثبات  عدم  که  می افزاید  حقجو  آقای 
به  تا میزان سرمایه گذاری ها روز  اقتصادی در کشور سبب شده 
چالش  را  بانکی  تسهیالت  نبود  همچنین  وی  یابد.  کاهش  روز 
در  که  می گوید  و  می داند  سرمایه گذاری  امر  فراروی  دیگری 
حال حاضر سود وام های بانکی 3 تا ۶ ساله به 12 تا 30 درصد 
می رسد که این مسأله خود مانع بزرگی پیش روی سرمایه گذاری 

در کشور است.
نبود  نیز  سرمایه گذاران  و  بازرگانان  از  شماری  حال،  همین  در 
برای  ضروری  و  پایه یی  امکانات  به  دسترسی  عدم  و  امنیت 
سرمایه گذاری را مهمترین دالیل خارج شدن سرمایه ها از کشور 

می دانند.
افغانستان  سرمایه گذاری  از  حمایت  ادارۀ  رییس  همه  این  با 
می گوید که این اداره برنامه یی را روی دست دارد که با عملی 
بل که  یافت،  کاهش خواهد  موجود  نه تنها چالش های  آن،  شدن 

سرمایه گذاری داخلی نیز رونقی تازه خواهد گرفت.

مجلس سنا:
سرپرستیدرنهادهایامنیتی
عاملعمدۀبحرانامنیتیاست

2۰۱5؛مرگبارترینسال
برایخبرنگاران

رییس آیسا: 
حکومتباعثخروجسرمایهوکاهش
سرمایهگذاریدرکشورشدهاست

هزینۀمهاجریندرسال
پیشروبرشانههایآلمان

ملیارد  میالدی 1۷  در سال 201۶  که  دارند  نظر  در  آلمان  های  ایالت 
یورو )معادل تقریبًا 1۸,۷ میلیارد دالر امریکایی( را برای مجادله با بحران 

مهاجرت در این کشور به مصرف برسانند.
روزنامه »دی ولت« آلمان با جمع آوری اطالعات از وزارت های مالیه 
این کشور نسبت به مصارف روز افزون مهاجرین اعالم داشت، که در 
وزارت  برای  را  یورو  میلیارد   15,3 آلمان  مرکزی  دولت   2015 سال 
معارف و تحقیقات فدرال این کشور تخصیص داده بود، که در سال 

آینده حتی هزینه مهاجرت فرا تر از آن می باشد.
به گزارش دویچه وله، ایالت نوردراین وستفالن یکی از ایالت های پر 
نفوس آلمان بوده که هزینه پناهجویان در این ایالت به 4 ملیارد یورو 
در سال آینده می رسد. پس از آن ایالت بایرن با هزینه 3,31 ملیارد یورو 
و در ایالت بادن ویورتمبرگ قرار است 2,25 ملیارد یورو در این راستا 
به مصرف برسد. در میان همه ایالت های این کشور زارلند منطقه ایست 

که هزینه پناهجویان در آن به 100 ملیون یورو تخمین شده است.
ارائه خدمات سخاوت مندانه، برای صد ها  بنابر  آلمان به گونه نسبی 
هزار پناهجو که در نتیجه جنگ های جاری، فقر و تنگ دستی از کشور 
ارائه  بنابر  بیرون می شوند،  افریقا  میانه و  به ویژه شرق  های مختلف 

مزیت های سخاوتمندانه اش هدف اصلی پنداشته می شود.
در اوج ورود مهاجرین در ماه سپتمبر سال جاری به آلمان، دولت این 
کشور پرداخت ۶۷0 یورو برای هر فرد را به عهده گرفته بود که برای 
ایالت های خود بپردازد. اما وزارت های مالیه برخی ایالت ها نسبت 
به این تصمیم راضی نبوده و مدعی بودند که مصارف بیشتر از این بر 

شانه های آنان خواهد بود.
از سوی هم ایالت های مختلف آلمان به گونه متواتر سیاست در های 
باز انگال مرکل صدر اعظم آلمان را مورد انتقاد قرار داده و از از چالش 
های موجود فرا راه خود برای مجادله با بحران مهاجرت شکایت کرده 

اند.
25 هزار آموزگار نیاز است

مارلیز تیپی مسوول اتحادیه آموزگاران، آموزش و ساینس می گوید که 
اند  آنان 300 هزار طفل در میان تازه وارد شدگان  یافته های  بنیاد  بر 

که برای آموزش آنان استخدام 25 هزار آموزگار نیاز دانسته می شود.
او می گوید: »یافته های ما نشان می دهد که برای هر صد هزار تازه وارد 

دست کم ۸250 آموزگار نیاز است.«
با این همه روزنامه »دی ولت« گفته است بدون ایالت بریمن که از دادن 
خودداری  مهاجرین  برای  خود  آینده  سال  هزینه  مورد  در  معلومات 
یورو  ملیارد   1۶,5 به  کشور  این  دیگر  های  ایالت  فعلی  برنامه  کرده، 

تخمین زده شده است.
به گفته این روزنامه احتماال مصارف حقیقی حتی بیشتر از این برآورد 
آلمان گمان می کرد که در سال  بود چرا که دولت فدرال  ها خواهد 
آلمان  پناهجو وارد  به گونه مجموعی حدود ۸00 هزار  2015 میالدی 
هزار   ۹۶5 جاری  سال  نومبر  ماه  اخیر  تا  حقیقت  در  اما  شد.  خواهد 

پناهجو وارد این کشور شده اند.
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