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بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى  شود كه از میان ما رفته باشند.

امرسون

صفحه 3

وزارت امـور داخلـه تأییـد می کند کـه در دو 
حملۀ انتحاری در مسـجد صاحـب الزمان در 
شـهر گردیـز ۳۰ تـن شـهید و ۸۱ تـن دیگـر 

شـده اند. زخمی 
بـه گـزارش خبرگزاری صدای افغـان)آوا( دو 
حملـه کننـده انتحاری در شـهر گردیـز مرکز 
والیـت پکتیا هنـگام نماز جمعه وارد مسـجد 
خواجـه  منطقـه  در  الزمان)عـج(  صاحـب 
حسـن شـهر گردیـز شـده ابتـدا بـا نارنجـک 
بـه نمازگـزاران حمله کردند و سـپس یکی از 
آنهـا خـود را انفجـار داده و دیگری از سـوی 

پولیس کشـته شـده اسـت.
ایـن  پولیـس  فرمانـده  منـدوزی،  رازمحمـد 
والیـت می گویـد کـه ایـن حمله هـا حوالـی 
سـاعت یـک و نیـم پـس از چاشـت امـروز 
)جمعـه ۱۲ اسـد( هنگامـی در داخل مسـجد 
صاحـب الزمان در منطقۀ خواجه حسـن شـهر 
گردیـز رخ داد که باشـندگان محل برای ادای 
نمـاز جمعـه در این مسـجد گردآمـده بودند.

در همیـن حـال، گواهـان رویـداد می گوینـد 
کـه مهاجمـان مسـلح نخسـت نگهبانـان ایـن 
مسـجد را بـه گلولـه بسـتند و سـپس وارد 

مسـجد شـدند.
بـه گفتـۀ آنـان، مهاجمـان در کنـار تیراندازی 

بـر نمازگـزاران، بم هـای دسـتی نیـز بـر آنان 
پرتـاپ کردنـد و سـپس خودشـان را انفجـار 

دادند.
همزمـان بـا ایـن، رییس جمهـور غنـی، ایـن 
می گویـد  و  می کنـد  نکوهـش  را  رویـداد 
ایـن حملـه کـه بـه هـدف تفرقه انـدازی میان 
مـردم انجـام شـده، جنایت کارانـه و بـر ضـد 
ارزش هـای اسـامی و حقوق بشـری اسـت.

ضمـن  نیـز  اجرایـی  رئیـس  عبـداهلل  داکتـر 
محکـوم کـردن ایـن حملـه تروریسـتی گفته 

کـه بـا انجـام حمـات جنایتکارانـه و ضـد 
اسـامی دشـمن وحشـی تـاش دارد میـان 
پیـروان مذاهـب مختلـف تفرقـه ایجـاد کند، 
غافـل از اینکـه وحـدت اسـامی و همدیگـر 
ناپذیـر  مـا خدشـه  مـردم  میـان  در  پذیـری 

اسـت.
تاکنـون مسـؤولیت این رویـداد را گروهی به 
عهـده نگرفته اسـت، امـا طالبان گفتـه اند که 

ایـن حملـه کار آنان نبوده اسـت.
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110 نمـازگزار در گردیز شهیـد و زخمی شـدند
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مـوج گـرما

 و زردی  قـاره سبـز

کی ها از فهرست انتخابات 
حذف می شوند؟

وفــاق ملــی 

بستـــری برای اعتـــامد

صفحه 2

احتمال حذف ده نامزد انتخاباتی 
مجلس نماینده گان

کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی، از حـذف 
ده نامـزد احمالی انتخابات مجلـس نماینده گان 

کشـور خبر داده اسـت.
مانـدگار، ۱۳ اسـد: عبدالعزیـز آریایـی، رییـس 
کمیسـون شـکایت های انتخاباتـی، دیـروز طی 
یـک نشسـت خبـری در کابـل، گفـت کـه این 
کمیسـیون تاکنـون بیـش از ۲۲۰ قضیـه را ثبت 

و بررسـی کرده اسـت.
آقـای آریایـی، افـزود: »بررسـی همه دوسـیه ها 
ادامـه  تصمیم گیـری  رونـد  و  شـده  تکمیـل 
دارد و تاکنـون ۱۰ تـن حـذف، ۱۳ تـن اخطار 
عـادی، پنـج تن اخطـار جدی، پنج نفـر توصیه 

و ۲۱ شـکایت رد شـده اسـت.«
کمیسـیون،  ایـن  مسـووالن  گفته هـای  بربنیـاد 
نامزدانـی کـه اخطاریـه دریافـت کرده انـد، اگر 
در آینـده خـاف قانـون کشـور عمـل کنند، از 
فهرسـت نهایـی نامـزدان مجلـس نماینـده گان 

حـذف خواهند شـد.
کمیسـیون شـکایت   های انتخاباتی، امروز شـنبه 
)۱۱ اسـد( را پایـان فرصـت اسـتیناف خواهی 
نامزدانـی خوانـد کـه نـام شـان درج فهرسـت 
حـذف احتمالـی نامـزدان مجلـس نماینـده گان 

گردیده اسـت. 
ایـن کمیسـیون گفته اسـت که نتیجۀ بررسـی ها 
را تـا این هفتۀ به کمیسـیون مسـتقل انتخابات، 

فرستاد. خواهند 
روز  افغانسـتان،  شـفافیت  دیده بـان  هم چنـان 
مسـتقل  کمیسـیون  از  اسـد(   ۱۱( پنج شـنبه 
انتخابـات خواسـتند تـا  نـام نامزدانـی را کـه 
از  اسـتند،  قانون شـکنی  و  فسـاد  بـه  متهـم 
حـذف  پارلمانـی  کاندیـدان  نهایـی  فهرسـت 

کنـد.
شـفافیت  دیده بـان  رییـس  افضلـی،  اکـرم 
افغانسـتان، در یـک نشسـت خبـری گفـت:» 
در  ولسـی جرگـه  نامـزدان  از  زیـادی  تعـداد 
تعیینـات  در  نفـوذ  اعمـال  زمیـن،  غصـب 
ارشـد نظامـی و ملکـی، قاچـاق مـواد مخـدر، 
آدم ربایی، اسـتخراج غیرقانونی معـادن، چپاول 
عوایـد ملـی، لـت و کـوب منسـوبین ملکـی و 
نظامـی، ایجـاد تـرس و وحشـت میـان مـردم 
و در ادامـۀ گسـترش ناامنـی در کشـور دخیـل 

» ند. ا
مسـتقل  کمیسـیون  کـه  درحالی سـت  ایـن 
انتخابـات نیـز دیـروز )۱۲ اسـد( از کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی خواسـته بود که فهرسـت 
نهایـی نامـزدان ولسـی جرگـه را تا فـردا برای 

اعـان بـه آنـان بفرسـتد. 
مسـتقل  کمیسـیون  انتخابـات،  قانـون  بربنیـاد 
ابتدایـی را بـه کمیسـیون  انتخابـات فهرسـت 
شـکایات می فرستد و کمیسـیون شکایات پس 
از بررسـی ها ایـن لیسـت را نهایـی می سـازد.

سیگار: 

فسـاد در افغـانستان
 افـزایش یافتـه است
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دیــروز جمعــه، حملــۀ مســلحانۀ و ســپس حملــۀ 
ــز  ــه گردی ــن را در مســجدی در منطق ــا ت انتحــاری ده ه
ــه خــاک و خــون کشــاند. ایــن حملــه  ــا ب والیــت پکتی
ــن شــهر صــورت  ــیعیان در ای ــک مســجد ش ــه ی ــه ب ک
ــیعیان  ــاجد ش ــر مس ــی ب ــۀ حمله های ــت، در ادام گرف
ــوز  ــت. هن ــرده اس ــاال ب ــا را ب ــتان نگرانی ه در افغانس
ــه  ــده نگرف ــه عه ــی ب ــه را گروه ــن حمل ــوولیت ای مس
ــاجد  ــه مس ــه ب ــوولیت حمل ــته مس ــا در گذش ــت ام اس
شــیعیان در افغانســتان را داعــش بــه گــردن گرفتــه 
ــابقه دارد  ــتان س ــاجد در افغانس ــه مس ــه ب ــت. حمل اس
ــیعیان در  ــاجد ش ــخص مس ــرار دادن مش ــدف ق ــا ه ام
افغانســتان کاری اســت کــه در ســه ســال اخیــر صــورت 
می گیــرد و اخیــراً ایــن نــوع حمــات شــدت یافته انــد. 
ایــن حمله هــا از ســوی کســانی صــورت می گیرنــد کــه 
ــرای خافــت و  ــد و ب ظاهــرا ادعــای اســام گرایی دارن
امــارت اســامی جهــاد! می کننــد. بــه همیــن دلیــل مــردم 
ــر ایــن حمــات  افغانســتان بارهــا و یــک صــدا در براب

ــد. ــه ان ــرار گرفت ق
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــتان م ــی در افغانس ــاجد در حال مس
ــن  ــل احترام تری ــن و قاب ــی از مهم تری ــه یک ــد ک میگیرن
ــرگاه  ــام ه ــدر اس ــت و در ص ــام اس ــا در اس مکان ه
ــل  ــرض و قت ــرد، از تع ــاه می بُ ــجدی پن ــه مس ــی ب کس
ــه  ــدان را از حمل ــام مجاه ــا اس ــد. حت ــون می مان مص
ــی  ــرامِ دیگــر گروه هــای مذهب ــل احت ــه مکان هــای قاب ب
ــام  ــه ن ــی ب ــه گروه ــد ک ــه رس ــت؛ چ ــوده اس ــع نم من
ــلمانانی را  ــد و مس ــه کنن ــجدی حمل ــه مس ــلمان، ب مس

ــند. ــان بکش ــا خودش ــا ب یک ج
امــا افزایــش حملــه هــا بــه مســاجد شــیعیان در 
کشــور نشــان می دهــد کــه مســلمًا افغانســتان وارد 
ــی  ــری های ــه گ ــونت و فتن ــری از خش ــِل تازه ت مراح
ــام مذهــب شــده و ممکــن اســت ایــن خشــونت  ــه ن ب
ــا در  ــد. ام ــش یاب ــم افزای ــن ه ــش از ای ــری بی و فتنه گ
عیــن حــال ایــن مــردم افغانســتان انــد کــه بایــد هوشــیار 
ــای  ــت ه ــی و قرآئ ــای مذهب ــکارِ فتنه ه ــا ش ــند ت باش

ــوند.  ــت نش ــن دس ــی از ای افراط
ــه  ــد ک ــه کنن ــی اندیش ــد به خوب ــتان بای ــردم افغانس م
آن هایــی کــه بــه نــامِ دیــن و مذهــب بــه انســان ها حملــه 
ــرآن شــریف کار  ــان ق ــد، بمب های شــان را در می می کنن
ــازند  ــر می س ــدا آن را منفج ــۀ خ ــد و در خان می گذارن
ــد نیســتند و  ــی پابن ــن و عقانیت ــده و آیی ــچ قاع ــه هی ب
فقــط در خدمــِت کمپنی هــای آدم کشــی، وظیفــۀ کشــتار 
ــدِن  ــدازی در جهــان اســام و چرخان مســلمانان، نفاق ان
ــتخباراتی را  ــازمان های اس ــیاهِ س ــای س ــیِن بازی ه ماش

بــه عهــده دارنــد.
شــکی نیســت کــه برخــی از گروه هــا در افغانســتان، در 
ــه  ــد و ب ــا ایــن ســیاه بازی ها قــرار گرفته ان هم داســتانی ب
دنبــال منافــع خویــش، دســت بــه هــر خیانــت و جنایتی 
چهره هــای  روزگار  بــازی  روزی  یقینــًا  می زننــد. 
ــا آن  ــرد. ت ــدا خواهــد ک ــردم هوی ــه م ــا را ب ــِه آن ه کری
ــِت  ــد در نهای ــیعه در افغانســتان بای ــنی و ش ــا س روز ام
ــد  ــه کنن ــوادث مواجه ــا ح ــتن داری ب ــرادری و خویش ب
ــرادری  ــای ب ــام را مبنـ ــِن اس ــن مبی ــای دی و آموزه ه
ــداً  ــد و اب ــرار دهن ــر ق ــا یکدیگ ــش ب ــدردِی خوی و هم
ــان را  ــد مکاره گی هــای دشــمناِن اســام، آن اجــازه ندهن
بــه یکدیگــر بدبیــن ســاخته و بــه واکنش هایــی مطابــق 

نقشــۀ آن هــا ســوق دهــد.
ــد  ــور بای ــیعیان کش ــوص ش ــه خص ــتان ب ــردم افغانس م
ــه  ــانه ریش ــال دد منش ــن اعم ــه ای ــند ک ــن باش مطمی
در تاریــخ تســنن در ایــن ســرزمین نــدارد و اصــا 
خوشــبختانه در افغانســتان هرگــز فرقــه گرایــی مذهبــی 
ــز  ــیطانی نی ــای ش ــن دام ه ــت و ای ــته اس ــود نداش وج
ــه  ــه فرق ــتان را ب ــه افغانس ــه زودی جامع ــد ب ــی توان نم

ــاند. ــی بکش ــی مذهب گرای

حمـله به مساجـد شیعیـان
 و نیـاز هوشیـاری هـمه

همــان گونــه کــه بــا گذشــت هــر روز بــه تاریــخ 
پارلمانــی و شــوراهای  انتخابــات  برگــزاری 
ــازوکارهای  ــویم، س ــی ش ــک م ــوالی نزدی ولس
ــد.  ــی کنن ــدا م ــتر پی ــود بیش ــز نم ــی نی انتخابات
اگــر چــه در مقایســه بــا انتخابــات های گذشــته، 
انتخابــات ســال روان آن جــوش و خــروش 
ــدارد و  ــته را ن ــای گذش ــات ه ــۀ انتخاب و هلهل
فضــای کشــور نســبت بــه انتخابــات ســرد تــر به 
نظــر مــی رســد ولــی بــا آن هــم دیــده می شــود 
کــه کمیســیون هــای انتخاباتــی برخــی برنامــه ها 
ــی  ــات انجــام م ــزاری انتخاب را در راســتای برگ
دهنــد. اعــام فهرســت افــرادی کــه نمــی تواننــد 
بــه دالیــل قانونــی در انتخابــات ســال روان 
ــکایت  ــیون ش ــوی کمیس ــد، از س ــرکت کنن ش
هــای انتخاباتــی یکــی از ایــن گام هــا مــی توانــد 
بــه شــمار رود. اخیــرا کمیســیون شــکایت هــای 
ــراد را  ــام هــای برخــی اف ــی فهرســت ن انتخابات
کــه متهــم بــه داشــتن گــروه هــای مســلح و یــا 
ــن  ــرد. ای ــر ک ــد، منتش ــری ان ــد بش ــم ض جرای
فهرســت هرچنــد در مقایســه بــا شــمار راه یافتــه 
گان بــه فهرســت ابتدایــی نامــزدان انتخابــات آن 
قــدر پررنــگ نیســت ولــی بــا آن هــم مــی تواند 
اقدامــی اولیــه بــرای قانونمنــد کــردن انتخابــات 
ــتر از  ــر بیش ــال حاض ــد. در ح ــاب آی ــه حس ب
۲5۰۰ تــن خــود را بــرای گرفتــن کرســی هــای 
پارلمــان کشــور نامــزد کــرده انــد. از آن جایــی 
ــی  ــات پارلمان ــزدی در انتخاب ــرایط نام ــه ش ک
نســبت بــه هــر انتخاباتــی بســیار ســهل و ســاده 
در قانــون تثبیــت شــده، بــه همیــن دلیــل افــراد 
بیشــتری از هــر طیــف و قمــاش عاقمنــد مــی 
شــوند کــه شــانس خــود را در چنیــن انتخاباتــی 
ــی  ــون اساس ــده گان قان ــن کنن ــد. تدوی بیازماین
کشــور وقتــی در برابــر ایــن پرســش کــه 
ــی  ــات پارلمان ــزدی در انتخاب ــرایط نام ــرا ش چ
افغانســتان چنیــن ســاده ذکــر شــده، قــرار مــی 
گیرنــد، اســتدالل مــی کننــد کــه پارلمــان ممثــل 
حضــور و مشــارکت کل شــهروندان کشــور 
ــا شــود کــه از هــر  اســت و بایــد شــرایطی مهی
ــور  ــی در آن حض ــده گان ــروه نماین ــف و گ طی
ــتداللی  ــن اس ــه چنی ــن ک ــا ای ــند. ب ــته باش داش
مــی توانــد برای شــرایط خــاص کشــورپذیرفتنی 
جلــوه کنــد، ولــی بــا آن هــم بایــد ســازوکارها 
و میکانیــزم هــای قدرتمنــد تــری بــه کار گرفتــه 
مــی شــد کــه پارلمــان کشــور همــان گونــه کــه 
ــده گان کل  ــل حضــور نماین ــی توانســت ممث م

افغانســتان باشــد، در عیــن حــال شــرایط بــرای 
همــه چنــان آســان نمــی بــود کــه خــود را نامــزد 
انتخابــات پارلمانــی ســازند. شــرایط آســان 
همــواره زمینــه را بــرای افــرادی بیشــتر مســاعد 
مــی ســازد کــه مــی تواننــد بــا توســل بــه زور، 
ــه دو  ــوند. تجرب ــان ش ــر وارد پارلم زر و  تزوی
دور انتخابــات پارلمانــی نشــان داد که بخشــی از 
افــراد موجــود در پارلمــان کشــور حتــا آشــنایی 
ابتدایــی و انــدک بــا مســایل حقوقــی و قانونــی 
ندارنــد و اصطاحــات حقوقــی و قانونــی را 
ــی  ــواره م ــل هم ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی فهمن نم
بینیــم کــه بحــث هــای نشســت هــای پارلمــان 
از ضابطــه هــای حقوقــی و قانونــی بیــرون 
ــردی  ــخصی و ف ــای ش ــدل ه ــه ج ــده و ب ش
ــا  ــه ب ــان هم ــای پارلم ــر اعض ــد. اگ ــی گرای م
ــند  ــز باش ــی مجه ــی و قانون ــوژی حقوق ترمینول
ــای  ــث ه ــر بح ــر س ــان ب ــت ش ــه وق ــن هم ای
ــع  ــی ضای ــایل قانون ــه مس ــط ب ــوده و نامرب بیه
نمــی شــد. کمیســیون شــکایات انتخاباتــی اگــر 
بــه صــورت دقیــق و مســتقانه عمــل کنــد، مــی 
ــازد.  ــع س ــکل را رف ــن مش ــی از ای ــد بخش توان
ایــن کمیســیون بــرای آن تــاش شــده کــه 
ــات را ســره و ناســره کــرده  نامــزد هــای انتخاب
و آنانــی را کــه واقعــا شایســته گــی راه یافتــن و 
نماینــده گــی از مــردم را در پارلمان دارنــد، وارد 
ــی کــه  ــا از آن جای ــزدان ســازد. ام فهرســت نام
متاســفانه نهــاد هــای انتخاباتــی کشــور بــا وجود 
داشــتن پیشــوند مســتقل بــودن، مســتقل نیســتند، 
کمتــر مــی شــود بــه آن چــه کــه در ایــن نهــاد 
ــن  ــرد. همی ــاد ک ــاور و اعتم ــذارد ب ــی گ ــا م ه
حــاال کــه کمیســیون شــکایت هــای انتخاباتی در 
حــال بررســی شــکایات علیــه نامــزدان فهرســت 
ــه وجــود آمــده  ــی ب ــن نگران ــی اســت، ای ابتدای
ــا تاثیــر پذیــری از جنــاح  کــه ایــن کمیســیون ب
هــای قــدرت و بــه ویــژه ارگ اقــدام هــای علیــه 
نامــزدان انتخابــات انجــام دهــد کــه بیشــتر 
شــایبه مهندســی را تقویــت بخشــد. ایــن نگرانی 
ــیون  ــه کمیس ــت ک ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
ــردن  ــذف ک ــا ح ــی ب ــای انتخابات ــکایت ه ش
چنــد نامــی کــه واقعــا براســاس قانــون اساســی 
ــه  ــن ب ــت راه یافت ــات صاحی ــون انتخاب و قان
فهرســت نامــزدان را ندارنــد، ده هــا تــن دیگــر 
ــرون  ــن فهرســت بی ــل سیاســی از ای ــه دالی را ب
بکشــد. گــزارش هــای تاییــد ناشــده یــی وجــود 
ــر ارگ از  ــر تاثی دارد کــه برخــی نهــاد هــای زی

ــراد منتقــد  همیــن حــاال در جســت و جــوی اف
ــا  ــه ب ــی ک ــای سیاس ــاح ه ــه جن ــوب ب و منص
ارگ همنوایــی ندارنــد، اســتند کــه خــود را نامزد 
انتخابــات پارلمانــی ســاخته انــد. تعــداد زیــادی 
ــای الزم  ــی ه ــته گ ــا شایس ــراد واقع ــن اف از ای
ــد. فرامــوش نکنیــم  ــرای نماینــده گــی را دارن ب
کــه بیشــتر افــراد منتقــد حکومــت و یــا جنــاح 
هــای رقیــب بــا آن کســانی را مــی خواهنــد وارد 
پارلمــان ســازند کــه افــراد متخصــص و کاردان 
انــد. آن هــا بــرای ایــن کــه واقعــا حضــور قاطــع 
خــود را در پارلمــان بــه اثبــات برســانند چنیــن 
ــک  ــی ی ــد. وقت ــی کنن ــاب م ــرادی را انتخ اف
ــد کــه  ــا هــراس از منتقــدان تــاش کن ــاح ب جن
ــود را  ــان خ ــت فرم ــر و تح ــه زی ــر ب ــراد س اف
در کرســی هــای پارلمــان داشــته باشــد، بــدون 
شــک پارلمــان آینــده نــه مــی توانــد بــه خوبــی 
ــه  ــد و ن ــی کن ــده گ از شــهروندان کشــور نماین
هــم پارلمــان خوبــی بــرای تصویــب قوانیــن و 
ــود.  ــد ب ــت خواه ــرد حکوم ــر کار ک ــارت ب نظ
ــای  ــاح ه ــع جن ــطح توق ــه س ــی ک ــه میزان ب
قــدرت و بــه ویــژه ارگ از انتخابــات پارلمانــی 
ــزان  ــان می ــه هم ــود، ب ــته ش ــه داش ــن نگ پایی
ــد  ــوی و قدرتمن ــی ق ــاد پارلمان ــاهد ایج ــا ش م
ــفانه در دو دور  ــود. متاس ــم ب ــور خواهی در کش
ــا  ــترین جف ــدرت بیش ــای ق ــاد ه ــته، نه گذش
ــتان روا  ــردم افغانس ــرای م ــه ب ــن ناحی را از ای
ــک تعــداد و دادن  ــا حــذف ی ــا ب داشــتند. آن ه
فرصــت بــرای تعــدادی دیگــر بخــش مهمــی از 
ــی  ــی و تیم ــای سیاس ــازی ه ــه ب ــان را ب پارلم
خــود مبــدل کردنــد. ایــن وضعیــت ســبب شــد 
ــک  ــتن ی ــود داش ــا وج ــور ب ــان کش ــه پارلم ک
ــی الزم را در مســایل  ــه کارآی ــراد نخب ــداد اف تع
مربــوط بــه خــود نداشــته باشــد. کارکــرد بخــش 
ــده گان  ــی مجلــس نماین مهمــی از اعضــای فعل
ــز  ــال روان نی ــات س ــرای انتخاب ــود را ب ــه خ ک
ــدا و  ــرای همــه کامــا هوی ــد، ب نامــزد کــرده ان
مشــخص اســت. چــرا کمیســیون شــکایت هــای 
انتخاباتــی بــا توجــه بــه صاحیــت هــای الزمــی 
کــه در اختیــار دارد، بــه حــذف نــام هــای ایــن 
ــد  ــم تاکی ــوز ه ــرا هن ــردازد؟ چ ــی پ ــراد نم اف
ــم  ــکان تی ــداد از نزدی ــن تع ــه ای ــود دارد ک وج
ــه  ــند ک ــته باش ــان حضــور داش ــم در پارلم حاک
در هشــت ســال گذشــته مشــغول معاملــه گــری 
و بــازی هــای سیاســی بــه نفــع ایــن و آن گــروه 

ــد؟ ــوده ان ب

احمدعمران از       فهرست       انتخابات  کی ها         
حذف        می شوند؟
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ــوز  ــه هن ــال روان ک ــای س ــوج گرم م
ادامــه دارد، بســیاری از کشــورهای قــاره 
ــی ســاخته  ــا را زرد و زعفران ســبز اروپ
اســت. بیشــتر از شــش هفتــه مــی شــود 
کــه قطــرۀ بــاران از آســمان نمــی بــارد؛ 
در حالــی کــه هیچــگاه روزهــای هفتــه 
ــای  ــود. چمــن زاره ــاران نب ــی از ب خال
ــا و  ــارک ه ــا و پ ــاده ه ــار ج ــبز کن س
ــاره  ــن ق ــیع در ای ــای وس ــف زار ه عل
ــوی  ــوخته ب ــگ زرد و س ــا رن ــبز ب س
ــای  ــاخه ه ــد. ش ــی ده ــوختگی م س
درختــان پژمــرده اســت و بــرگ هــا در 
ایــن اوایــل تابســتان رنــگ زرد پایــزی 
گرفتــه و در حــال فروریختــن انــد. 
ــا  ــاره ســبز اروپ ــه ق ــا ب ــا تنه ــن گرم ای
ــاره  ــی را در ق ــد و مناطق ــدود نمان مح
ــر  ــا در ب ــکا و افریق ــیا، امری ــای آس ه
گرفــت. گرمــی ایــن گرمــا تعــدادی از 
مناطــق جنگلــی را در برخــی کشــورها 
آتــش زد. آتــش ســوزی هــای هولناکــی 
در آتــن پایتخــت یونــان و مناطقــی 
ــش  ــی آت ــد. حت ــع ش ــویدن واق در س
ســوزی هــای ســویدن بــه مــدار قطــب 
ــره  ــق ک ــن مناط ــرد تری ــه س ــمال ک ش
زمیــن اســت، رســید. میــزان گرمــی در 
قطــب شــمال بگونــۀ بــی ســابقه تــا ۳۰ 
ــت و در  ــاال رف ــد ب ــانتی گری درجــه س
ســایبریا بــه ۳7 درجــه رســید. کوریــای 
ــرن  ــک ق ــال ی ــن س ــرم تری ــی گ جنوب
اخیــر را پشــت ســر مــی گذارنــد. 
مــردم در شــهر ســئول پایتخــت کشــور 
واســکت هــای یخــی بــه تــن مــی کنند 
ــزرگ  ــۀ ب ــهر خان ــن ش ــهر دار ای و ش

خــود را تــرک کــرده و در اپارتمــان 
یــک ســاختمان آســمان خــراش محــل 
زندگــی شــهروندان کــم در آمــد اقامــت 
ــا  ــانی گرم ــات انس ــت. تلف ــه اس یافت
نیــز قابــل ماحظــه و بــاال بــود: در 
ــتان  ــر، در پاکس ــش از 74 نف ــان بی یون
بیــش از 65 نفــر، در کانــادا بیــش از ۳۳ 
ــر و در  ــش از ۸۰ نف ــان بی ــر، در جاپ نف
کوریــای جنوبــی بیــش از ۲۸ نفــر جــان 
خــود را از دســت دادنــد. موجــی ایــن 
ــل  ــاه قب ــز در م ــتان را نی ــا افغانس گرم
ــۀ  ــه در هفت ــد ک ــر چن ــت، ه ــرا گرف ف
اخیــر از شــدت ایــن مــوج کاســته 
ــه حــدی  ــا ب شــده اســت. شــدت گرم
ــه قبــل در  ــود کــه وقتــی مــن دو هفت ب
ــۀ  ــیر در مال ــان پنجش ــار رود خروش کن
ــر  ــوزان ب ــی س ــتم، گرم ــازارک نشس ب
نســیم مایــم و ســرد رود چیرگــی 
ــی  ــن گرم ــت ای ــزان اذی ــت و می داش
بیشــتر از لــذت هــوای ســرد بــود. 
ــم،  ــده رفت ــه درۀ پارن ــه ب ــد ک ــۀ بع هفت
ــک و  ــیم خن ــرد دره و نس ــوای س از ه
مایــم رود صــاف و زالل پارنــده لــذت 

ــردم.  ب
چرا این موج گرمی؟ 

دانشــمندان ایــن عرصــه بــه گــرم شــدن 
جــو زمین کــه بخشــی از آن به اســتفادۀ 
نادرســت و تخریــب گرانــۀ محیــط 
انسان)کشــورهای  توســط  زیســت 
پیشــرفته صنعتــی( بــر مــی گــردد، 
ــری  ــکل گی ــد. ش ــی گذارن ــت م انگش
تنــد بــاد هــای گــرم بــه صــورت حلقــه 
ــال  ــای س ــوج گرم ــه م ــیع ک ــای وس ه

ــی  ــش گرم ــکل داد، و افزای روان را ش
ــمندان  ــیاری از دانش ــر بس ــار از نظ ابح
بــه گــرم شــدن جــو زمیــن پیونــد مــی 
یابــد. ایــن گرمــی و تبعــات آن از قبــل 
ــر آن  ــه در اث ــود ک ــی ب ــش بین ــل پی قاب
ــان در ۱۲  ــور جه ــدگان ۱95 کش نماین
ــش  ــار گرمای ــرح مه ــمبر ۲۰۱5 ط دس
زمیــن را در نشســت پاریــس تصویــب 

ــد.  کردن
کاهــش گازهــای گل خانــه ای بخشــی 
ــای آن  ــر مبن ــا ب ــود ت ــق ب ــن تواف از ای
ــرژی هــای فســیلی)زغال  اســتفاده از ان
ســنگ، نفــت و گاز طبیعــی( تــا حــدی 
تقلیــل یابــد کــه درجــۀ حــرارت زمیــن 
تــا ســال ۲۱۰۰ بیشــتر از ۲ درجــه 
از صنعــت  قبــل  دوران  بــه  نســبت 
افزایــش نیابــد. امــا دونالــد ترامــپ 
جمهــوری  بریاســت  آنکــه  از  بعــد 
امریــکا رســید، توافــق پاریــس را بــرای 
اقتصــاد کشــورش زیانبــار خوانــد و بــا 
ارســال نامــه ای در 5 آگســت ۲۰۱7 
ــکا را  ــروج امری ــل، خ ــازمان مل ــه س ب
ــارک  ــرد. ب ــان ک ــس اع ــان پاری از پیم
ــی  ــای جنوب ــل در افریق ــاه قب ــا م اوبام
ببــرد  نــام ترامــپ را  بــدون آنکــه 
گفــت: تمــام دانشــمندان عرصــه محیــط 
زیســت جهــان مــی گوینــد کــه گازهای 
ــه ای از عوامــل گرمایــش زمیــن  گلخان
ــرار  ــپ( اص ــک نفر)ترام ــا ی ــت، ام اس
ــوان  ــه می ت ــا او چگون ــه. ب ــه ن دارد ک

ــرد؟ ــم ک تفاه

سـیگاری در گزارشی گفته اسـت که فساد در 
افغانسـتان افزایش یافته است.

بازرس ویژۀ امریکا برای بازسـازی افغانستان، 
در تازه تریـن گـزارش خویش که بـه تاریخ 9 
اسـد نشـر شـد، عمل کرد حکومت افغانستان 
را در امـر مبـارزه بـا فسـاد اداری ضعیـف و 
ناقـص خوانده اسـت. سـیگاری در حالـی از 
رشـد فسـاد در افغانسـتان و ناتوانی در مبارزه 
بـا آن سـخن می گوید که محمد اشـرف غنی 
رییـس دولت وحدت ملـی از موفقیت هایش 
در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد بارها سـخن گفته 

است.
سـیگار یا بـازرس ویژۀ امریکا برای بازسـازی 
افغانسـتان، در گزارش تازه اش گفته اسـت که 
بـه شـماری از قضیه هـا در افغانسـتان به دلیل 
نمی شـود.  رسـیده گی  سیاسـی«  ارادۀ  »عـدم 
در  رسـانه ها  برخـی  گـزارش  اسـاس  بـه 
گـزارش سـیگار آمده اسـت که رشـوه گیری 
در افغانسـتان در زمـان حکومـت آقـای غنی 

نسـبت به گذشـته افزایـش یافته اسـت.
فسـاد  روی  ویـژه  تمرکـز  بـا  سـیگار  ادارۀ 
گسـترده از طرف لوی سـارنوال کشـور انتقاد 
کـرده و گفتـه اسـت کـه او در کار به محاکمه 
کشـاندن شـخصیت های بانفـوس و زورمند، 

عمل کـرد ضعیـف و ناقـص دارد.
گـزارش سـیگار بـه مشـکات موجـود در 
 )ACJC( فسـاد  بـا   مبـارزه  مرکـز عدلـی 
پرداختـه کـه سـال گذشـته از سـوی رییـس 
حکومـت وحـدت ملی بـه هدف رسـیده گی 
بـه  مربـوط  فسـاد  مهـم  پرونده هـای  بـه 
مقام هـای ارشـد و زیان  هـای هنگفـت مالی در 

شـد.  بنیان گـذاری  کابـل 
عدلیـۀ  وزارت  مـدارک  اسـتناد  بـه  سـیگار 
امریـکا گـزارش داده اسـت کـه بیـش از ۱۰۰ 
امـر جلـب عامـان فسـاد، بـه دلیـل بی میلی 
وزارت داخلـۀ افغانسـتان، تطبیـق و عملـی 
نشـده؛ یـا هم عامان زورمنـد، حکم جلب را 
نادیـده گرفته و مشـروعیت و صاحیت مرکز 
عدلـی و قضایی مبارزه با فسـاد را زیر سـوال 

برده انـد.
گـزارش سـیگار به  فسـاد گسـترده در درون 
مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا فسـاد و 
ادارۀ مبـارزه با جرایم سـنگین لوی سـارنوالی 
افغانسـتان نیـز اشـاره کـرده و گفته اسـت که 
نزدیـک به 4۰ درصد سـارنواالن ایـن دو اداره 
در امتحان پولیگرافی یـا »آزمایش دروغ یابی« 

مانده اند. نـاکام 
لوی سـارنوالی افغانسـتان نیز به گفتۀ سـیگار 
به نشـر نتایج آزمایـش پولیگرافی سـارنواالن 
مخالـف بـوده و بـا وصـف درخواسـت های 
مکـرر آن را نشـر نکـرده اسـت و کارمندانـی 
کـه در این آزمایـش ناکام مانده اند، بر اسـاس 
گزارش سـیگار، هنـوز هم مصـروف کار اند.

ایـن اداره هم چنان از کشـته شـدن سـه مامور 
تحقیـق پولیـس مرکز عدلـی مبارزه با فسـاد، 

نیز خبر داده اسـت.
بـازرس ویژۀ امریـکا برای افغانسـتان، در این 
گزارش بـه ناکامی نیروهای امنیتی افغانسـتان 

در میـدان جنگ نیز پرداخته اسـت.
 بـه گفتۀ این نهـاد، نیروهای امنیتی کشـور از 
اواسـط ماه می  نتوانسـته اند که کنتـرل و نفوذ 
خود را در ولسـوالی های که زیر دسـت شـان 

است،  گسـترش دهند. 
این در حالی سـت کـه دولت امریـکا به خاطر 
کاهش جنگ در افغانسـتان، مذاکره را با گروه 
طالبـان در قطر شـروع کرده اسـت. در جریان 
ایـن مذاکـرات دولت دونالـت ترامپ طرحی 
را نیـز به حکومت افغانسـتان پیش نهـاد کرده 
کـه بربنیـاد آن نیروهـای امنیتی کشـور باید از 
مناطـق کم جمعیـت تـرک مواضع کـرده و به 

امنیـت بزرگ شـهرها توجه کنند.
گفتنـی اسـت کـه حکومـت وحـدت ملـی 
امـروز  تـا  آغـاز کارش  از زمـان  افغانسـتان 
دولتـی  ادارات  در  فسـادزدایی  از  همـواره 
هـم  آن  باوجـود  امـا  اسـت؛  سـخن گفته 
افغانسـتان در سـطح کشـورهای دنیا از جملۀ 
فساد پیشـه ترین کشـور شـناخته شده اسـت.

افغانســتان،  ملــی  دفــاع  وزارت 
بــا نشــر  روز جمعــه )۱۲ اســد( 
ــصت ویک  ــی ش ــی از رهای خبرنامه ی
زندان  هــای  از  زندانــی  تــن 
نیروهــای  توســط  هراس افگنــان 
ــت. ــر داده اس ــد خب ــی در هلمن امنیت

کــه  اســت  آمــده  خبرنامــه  در 
ملــی  اردوی  نیروهــای کمانــدوی 
و  کشــفی  راپورهــای  بربنیــاد 
ــوی را  ــات تصفی ــتخباراتی، عملی اس
ــدان در ولســوالی  ــاب زن ــاالی دو ب ب

ــدازی  ــد راه ان ــت هلمن ــی والی کجک
ــصت ویک  ــۀ آن ش ــد؛ در نتیج کردن
تــن کــه بــا زجــر و شــکنجه در 
ــر  ــه س ــان ب ــزدن طالب ــدان ن دو زن

کردنــد. آزاد  را  می بردنــد 
ــن  ــه  در ای ــت ک ــه افزوده اس خبرنام
ــته  ــز کش ــان نی ــات، دو زندان ب عملی
شــده و هفــت تــن دیگــر شــان 

شــده اند. زخمــی 
هم چنــان در نتیجــۀ ایــن عملیــات ده 
کیلــو گــرام مــواد مخــدر نیــز از نــزد 

ــان مســلح به دســت آمده اســت. طالب
شــده گان  دســت گیر  و  زندانیــان 
ــد  ــی در هلمن ــرارگاه اردوی مل ــه ق ب

شــده اند. داده  انتقــال 
ــای  ــه نیروه ــت ک ــرد اس ــل یادک قاب
ــز در  ــل نی ــاه قب ــد م ــی در هلمن امنیت
نتیجــۀ راه انــدازی عملیــات تصفیــوی 
ایــن  قلعــۀ  موســی  ولســوالی  در 
ــی را از  ــت زندان ــت پنجاه وهش والی
ــد.  ــرده بودن ــان آزاد ک ــگ طالب چن

مـوج   
 گـر ما           و           زردی  قـاره سبـز
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ــه در  ــود ک ــروع می ش ــا ش ــه از آن ج قص
قــرن شــانزدهم و در ســرزمین اســتعماری ای 
ــام  ــه ن ــام برزیــل، آدم هــای قبیلــه ای ب ــه ن ب
ــک را  ــیش کاتولی ــک کش ــا ی ــی نامب توپ

می خورنــد.
 

ــن:  ــات هنرآنالی ــگ و ادبی ــرویس فرهن * س
ــهور  ــان مش ــن در رم ــری فی ــه هاکلب ــی ک زمان
ــراه  ــی، هم ــنده ی آمریکای ــن، نویس ــارک توای م
ــد،  ــرار می کن ــم ف ــام جی ــه ن ــیاهی ب ــرده ی س ب
ــۀ  اتفــاق بســیار مهمــی می افتــد. بیاییــد از زاوی
ــه  ــا ب ــۀ ینگــه ی دنی ــتاِن آن زمان ــِد سفیدپوس دی
ــری  ــرار هاکلب ــم ف ــم و ببینی ــگاه کنی ــئله ن مس
ــاختار و  ــکانه، ضدس ــر سنت ش ــدر ام ــن چق فی

ــوده اســت. ــکنانه ای ب هنجــار ش
هاکلبــری فیــن، جهنــم هم نفســی بــا جیــم 
ــد  ــح می ده ــتان ترجی ــِت سفیدپوس ــه بهش را ب
ــی،  ــد کانادای ــرای، منتق ــول نورتراپ ف ــه ق ــا ب ت
تصویــری دوزخــی بیافرینــد کــه روی بــه 
ســمت رســتگاری دارد. شــاید در خیلــی از 
روایت هــای  یــا  پردازی هــا  ایــده  مــوارد، 
ــر  ــرای، تصاوی ــم ف ــه زع ــکنانه و ب ــنت ش س
دوزخــی تــا ایــن حــد راهگشــا باشــند. این هــا 
را گفتیــم تــا بــه مهم تریــن مفهــوم کتــاِب 
پسا-اســتعماری”  دیدگاه هــای  و  “ترجمــه 
یعنــی آدم خــواری برســیم، امــا پیــش از آن 
بگذاریــد بیشــتر بگوییــم دربــاره ی چــه حــرف 

می زنیــم.
ــه  ــوان “ترجم ــا عن ــت ب ــی اس ــخن از کتاب س
و دیدگاه هــای پسا-اســتعماری” کــه شــامل 
ــنت، هریــش  مقاالتــی اســت از ســوزان باس
تریــودی، ماریــا تیماکزکــو و تجاســوینی نیرانجا 
دانشــگاه  اســتادیار  شــیرخانی،  احمــد  کــه 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــتان ترجم ــتان و بلوچس سیس
ــر مفهــوم،  ــا ب در ایــن کتــاب امــر “ترجمــه” بن
حیــات و بــازه ی زمانــی “پسا-اســتعماری” مورد 
واکاوی قــرار گرفتــه و جنبه هــای مختلــف 
ــی  ــت. بررس ــده اس ــی ش ــوع بررس ــن موض ای
شــباهت های ســاختاری نوشــتار پسااســتعماری 
ــگاری و  ــئله قوم ن ــی، مس ــون ادب ــان مت و ترجم
ترجمــه و بررســی آن از نظــرگاه مردم شناســی، 
ــعه  ــط و توس ــرای بس ــواری ب ــه آدم خ و نظری
کتابــی  اصلــی  مضامیــِن  ترجمــه،  مفهــوم 
ــیار  ــم. هوش ــخن می گویی ــه از آن س ــت ک اس
ــه و  ــاب “ترجم ــاره کت ــف، درب ــوی در ال مجتب
دیدگاه هــای پسا-اســتعماری” نوشــته اســت 

ــرن  ــه در ق ــود ک ــروع می ش ــا ش ــه از آن ج قص
شــانزدهم و در ســرزمین اســتعماری ای بــه 
ــی  ــام توپ ــه ن ــه ای ب ــای قبیل ــل، آدم ه ــام برزی ن
ــد.  ــک را می خورن ــیش کاتولی ــک کش ــا ی نامب
کاری کــه اســپانیایی ها و پرتغالی هــا، یعنــی 
اســتعمارگراِن پیــر را حســابی بــه وحشــت 
می انــدازد. درســت اســت کــه مســیحی ها 
ــری  ــوان ام ــه عن ــئله  ب ــن مس ــه ای ــه ب همیش
هولنــاک و بــه صــورت عملــی قبیــح و خــاف 
ــه  ــای قبیل ــا آدم ه ــد، ام ــگاه می کردن ــنت ن س
توپــی نامبــا آدم خــواری را اصــا دور زدن خــط 
ــس  ــتند. برعک ــان نمی دانس ــای سنت ش قرمزه
ــم  ــان و ه ــه خودش ــم ب ــن کار ه ــا ای ــا ب آن ه
بــه  آن کشــیش مرحــوم احتــرام گذاشــته بودند. 
ــی  ــرد و حت ــم می ک ــن حک ــا چنی ــنِت آن ه س
معتقــد بودنــد خــوردن گوشــت و خوِن دشــمن، 
ــد.  ــال می ده ــا انتق ــه آن ه ــمن را ب ــدرِت دش ق
ــه  ــا ب ــری، )کام ــکل دیگ ــه ش ــنت ب ــن س ای
شــکل دیگــری( در ســنت مســیحی هــم وجــود 
دارد؛ آنجــا کــه مســیح تــن خــود و خــون خــود 
ــیحیان در  ــت مس ــرای عصم ــان و آب- ب را- ن
ــاب  ــالوده ی کت ــذارد. ش ــاص می گ ــق اخ َطبَ
ــارت دیگــر بخــش مهمــی  ــه عب ــا ب حاضــر، ی
ــای  ــه و دیدگاه ه ــی “ترجم ــاب، یعن ــن کت از ای
پسا-اســتعماری” بنــا بــر ارتبــاط روایــت مزبــور 
ــا مبحــث ترجمــه اســت کــه البتــه مقدمــه ای  ب

ــل دارد. مفص
ــئله  ــودِ مس ــدوا از خ ــث را ب ــاب بح ــن کت  ای
ایــن  در  ترجمــه  می دهــد.  بســط  ترجمــه 
کتــاب برعکــس نظریه هــای کاســیک بــه 
عنــوان فعالیتــی بــی طرفانــه و شــفاف معرفــی 
ــار ترجمــه را ســاحتی  نمی شــود، و ســاحِت آث
نــه تنهــا پایین تــر کــه گاه اعلی تــر از متــِن 
ــاز، شــاعر  ــو پ ــرد. اکتاوی اصلــی در نظــر می گی
ــا  ــن ب ــر مت ــد اســت: “ه شــهیر مکزیکــی معتق
متنــی کــه قبــل از آن قــرار دارد، کمــی متفــاوت 
اســت: ترجمــه ای از ترجمــه ی ترجمــه ای. هــر 
ــن  ــا در عی ــت، ام ــرد اس ــه ف ــر ب ــن منحص مت
ــچ  ــت. هی ــری اس ــن دیگ ــه ی مت ــال ترجم ح
ــرا  ــد، چ ــی باش ــا اصل ــد کام ــی نمی توان متن
کــه ماهیــت خــود زبــان تقریبــا نوعــی ترجمــه 
ــی،  ــای غیرکام ــه ای از دنی ــت-ابتداٌ ترجم اس
ــارت  ــر عب ــانه و ه ــر نش ــه ه ــن ک ــد، ای و بع
ترجمــه ای از نشــانه ای دیگــر و عبارتــی دیگــر 
اســت.” پــاز در ایــن جمــات ســاحت قدســِی 
متــِن اصلــی را زیــر ســوال می بــرد، دیدگاهــی 

ــر کرســی های  ــی ب ــی مطول کــه در دوره ی زمان
ــه زعــم  ــا ب ــی) ی دانشــگاهی کشــورهای اروپای
بــود.  حاکــم  اســتعمارگر(  حاضــر  کتــاب 
نویســندگان کتــاب “ترجمــه و دیدگاه هــای 
پسا-اســتعماری” بــا پیــش کشــیدن نظریاتــی از 
ــه ی  ــه، در وهل ــوزه ی ترجم ــت در ح ــن دس ای
تئوری هایــی کــه  از  مجزاشــان  نخســت راهِ 
معنــا  ایجــاد  در  فرعــی  گامــی  را  ترجمــه 
می داننــد و نســخه ای ثانــی و گاه بی اهمیــت 

ــد. ــان می دهن ــی، نش ــِن اصل ــر مت در براب
مفهــوم آدم خــواری در ایــن کتــاب پــس از ایــن 
اســت کــه بــه اســتعاره ای مهــم بــرای شــناخت 
ــه ای  ــود. اندیش ــدل می ش ــه” ب ــت “ترجم ماهی
در برابــر آنچــه مســتعمره را رونوشــت یــا 
ــد.  ــی می دان ــزرگ اروپای ــن ب ــه ای از مت ترجم
اولیــن  از  احتمــاال  کامپــوس  دی  هارولــد 
ــوم  ــن مفه ــه ای ــت ک ــوده اس ــی ب نظریه پردازان
ــک  ــادی- ایدئولوژی ــی انتق ــوان حرکت ــه عن را ب
بســط داده و وارد گفتمــان “ترجمــه” کــرده 
از  ســخن   6۰ دهــه ی  اوایــل  در  او  اســت. 
ــات  ــوان آن را ادبی ــه می ت ــی آورد ک ــی م ادبیات
اکســپریمنتال )تجربــی(، آوانــگارد و بدیعــی 
توصیــف کــرد کــه متفــاوت از ادبیــات اروپایــی 
و  بومــی  ویژگی هــای  بــا  ادبیاتــی  اســت. 
ســنتی کــه راهــش را از راه دنیــای غــرب جــدا 
بــا رشــد  کامپــوس همزمــان  می کنــد. دی 
فزاینــده ی اســتفاده از تعبیــر “جهــان ســوم” بــه 
نظریاتــش در حــوزه ادبیــات تجربــی عمــق داد 
و اختافــات مهــم بیــن فرهنگ هــا را برجســته 
ــه  ــن ک ــر بنیامی ــاف والت ــر خ ــاخت. او ب س
ــه  ــت، ب ــته گون می دانس ــری فرش ــه را ام ترجم
وجــه شــیطانی ِ فعالیــت ترجمــه نظــر داشــت. 
ــه از  ــه ای ک ــر ترجم ــوس نوشــت: “ه دی کامپ
سرســپردگی بــه محتــوی خــودداری کنــد، 
مانــع ظلــم منطــق از پیــش تعریف شــده ای 
ــع  ــک حضــور قط ــا انحصــار متافیزی ــود و ب ش
ارتبــاط کنــد )طبــق گفتــه ی دریــدا(، ترجمــه ای 

ــت.” ــیطانی اس ش
ــی؛  ــای بوم ــواران و زبان ه ــتعمرات، آدم خ مس
ادبــی؛  ترجمــه ی  و  پسا-اســتعمار  نوشــتار 
آزاد کــردن کالیبان هــا و بازنمایــی متــون و 
ــگاری،  ــه و قوم ن ــات ترجم ــا: مطالع فرهنگ ه
ــاب “ترجمــه  ــی کت ــار فصــِل اصل ــن چه عناوی
و دیدگاه هــای پسا-اســتعماری” اســت. ایــن 
کتــاب بــه تازگــی در نشــر قطــره منتشــر شــده 

ــت. اس

فوایــد گریــه و اشــک ریختــن بســیار اســت. گریــه یکــی از بهتریــن 
ــموم  ــت. س ــراب اس ــرس و اضط ــردن استس ــود ک ــرای ناب ــا ب راهه
بــدن را دفــع مــی کنــد و پوســت را ســرحال.از فوایــد دیگــر گریــه 

بــرای چشــم و ... باخبــر شــوید.
ــد  ــی کنی ــم فکــر م ــا اینکــه شــما ه ــد ی ــی دانی ــه را م ــد گری  فوای
گریــه بــرای ســامتی مضــر اســت؟ درســت اســت کــه غــم و انــدوه 
ــه در  ــه گری ــوش نشــود ک ــا فرام ــری اســت ام ــل بیمــاری و پی عام
حــد معمــول بــا دفــع ســموم بــدن موجــب ســامت بــدن و پوســت 
ــد  ــی توان ــم م ــه ه ــه گری ــود.تحقیقات نشــان داده اســت ک ــی ش م
بــرای ســامت خــوب باشــد، اگــر چــه تعــداد فوایــد گریــه کــردن 
نســبت بــه فوایــد خندیــدن کــم تــر اســت امــا قطعــا همــان تعــداد 
هــم نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. بایــد گفــت کــه اگــر جلــوی اشــک 
هــای خــود را بگیریــد ایــن امــر منجــر بــه آســیب رســاندن بــه خــود 
اســت. همانطــور کــه شــما هــم مــی دانیــد عمــل گریــه کــردن اجازه 
مــی دهــد تــا احساســات و تنــش هــا ســرکوب شــوند کــه ایــن امــر 
بــه از بیــن بــردن اســترس، افســردگی و بــه بهتــر کــردن خلــق و خــو 
کمــک مــی کند.گریــه عملــی طبیعــی، ســالم و شــفا بخــش اســت. 
 هــر فــرد قــادر بــه ریختــن ۱۰ اونــس اشــک و 
ــن در ســال را دارد. ایــن اشــک هــا مــی  ۳۰ گال
تواننــد اساســی، اشــک رفلکســی و یــا روانــی و 
احساســی باشــند. اگرچــه اشــک هــای حاصــل 
را  اســترس  از  باالیــی  احساســات حجــم  از 
دارنــد، امــا باعــث آســودگی عنبیــه و انتقــال ایــن 

ــران را دارد.  ــه دیگ احســاس ب
فواید گریه کردن و اشک ریختن

گریــه کــردن البتــه بــه انــدازه بــدن را بــه آرامــش 
ــه رفعغــم و  مــی رســاند امــا ایــن فوایــد تنهــا ب
ــد  ــم نمــی شــود و فوای ــه آرامــش خت رســیدن ب
ــر اســت. ــه شــرح زی بســیار دیگــری دارد کــه ب

فواید گریه برای دفع سموم بدن 
گریــه عــاوه بــر اینکــه ذهــن و احســاس افــراد 
ــموم  ــازی س ــه پاکس ــادر ب ــد ق ــی کن ــاک م را پ
نیــز مــی باشــد. اشــک هایــی کــه توســط 
ــی  ــدن کمــک م ــی شــوندبه ب ــد م اســترس تولی
ــده  ــش دهن ــیمیایی افزای ــواد ش ــا از م ــد ت کنن
ــه  ــت ک ــی اس ــوند. گفتن ــاص ش ــزول خ کورتی
ــه  ــود در گری ــیمیایی موج ــواد ش ــیاری از م بس
ــن  ــن پروتئی ــاوی پروالکتی ــی ح ــای احساس ه
ــه در د را  ــتند ک ــو هس ــون آدرنوکوتیک و هورم
ــق  ــد ادرار و تعری ــه مانن کاهــش مــی دهــد. گری
باعــث حــذف مــواد ســمی و محصــوالت زائــد 

ــود. ــی ش ــدن م ب
تاثیر مثبت گریه کردن برای سامت چشم

فواید گریه کردن برای چشم
ــد  ــکی تولی ــدد اش ــط غ ــه توس ــی ک ــک های اش
مــی شــوند باعــث بــاز شــدن دیــد مــی گردنــد. 
ــی  ــی م ــم آب ــار ک ــه غشــای چشــم دپ ــی ک زمان
شــود از کیفیــت بینایــی کاســته خواهــد شــد، لــذا 
اشــک باعــث شستشــوی ســطح چشــم شــده و 
مانــع از دســت دادن آب غشــای آن مــی گــردد. 
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اصل تقدم نقد بر فهم
اکنــون کــه اهمیــت و خطــورت نقــد تفکــر فلســفی 
ــد  ــت، بای ــل گش ــکار و مدل ــدی آش ــا ح ــرب ت غ
در نظــر داشــت کــه نقــد یــک اندیشــه یــا مکتــب 
ــت  ــی اس ــا و آداب ــارت ه ــا، مه ــز دارای معیاره نی
ــار  ــد اعتب ــا، نق ــه آنه ــزام ب ــد و الت ــدون تعه ــه ب ک
و اثربخشــی خــود را از دســت داده و بــه یــک 

ــود. ــی ش ــل م ــدارزش تبدی ض
یکــی از ابتدایــی تریــن و در عیــن حــال مهــم تریــن 
ــم  ــدم فه ــل تق ــت از اص ــارت اس ــد عب ــول نق اص
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــده مذک ــای قاع ــد. معن ــر نق ب
ــی  ــا مکتب اگــر کســی بخواهــد اندیشــه شــخصی ی
را مــورد نقــد و ارزیابــی قــرار دهــد، نخســت بایــد 
ســخن و ایــده او را بــه خوبــی دریابــد و تصویــری 
صحیــح از آن بــه دســت آورد و ســپس آنچــه را کــه 
بــه درســتی تصــور کــرده و فهمیــده اســت، مــورد 
بررســی و عیارســنجی قــرار دهــد نــه اینکــه آنچــه 
را کــه نفهمیــده و اساســا مدنظــر مخاطــب نیســت، 
ــل  ــن عوام ــم تری ــش بکشــاند. یکــی از مه ــه چال ب
نقــد بــی طرفانــه، توجــه بــه اصــل تقــدم فهــم بــر 
ــه در  ــخنی را ک ــم س ــعی کنی ــدا س ــت. ابت ــد اس نق
مقــام نقــد آنیــم بــه دقــت بشناســیم. ســنت تقریــر 
روشــن دیــدگاه مخالــف، نــزد دانشــمندان مســلمان 
حکایــت از دقــت نظــر آنهــا دارد )فرامرزقراملکــی، 

۱۳۸5، ص ۱۱۲(.
ــت  ــی اس ــوق، طبیع ــم ف ــل مه ــه اص ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه و ب ــش گفت ــل پی ــاس دالی ــر اس ــه ب ــی ک کس
علــت احســاس مســئولیت، در مقــام نقــد و تحلیــل 
ــدا  ــد، ابت ــی برمــی آی اندیشــه هــای فیلســوفان غرب
بایــد بــه ســراغ مطالعــه جــدی و دقیــق آراء و 
ــان کام  ــق، ج ــن طری ــرود و از ای ــا ب ــات آنه نظری
آنهــا را بــه درســتی و تفصیــًا دریابــدـ  البتــه در حّد 
نیــاز و ضــرورت و نــه بیشــتر ـ تــا اینکــه اگــر بــه 
نقــد مبانــی یــا لــوازم افــکار ایشــان پرداخــت، نقــد 
وی مبتنــی بــر فهمــی صحیــح و واقعــی باشــد و در 
غیــر ایــن صــورت، چنیــن نقــدی نــه تنهــا از نظــر 
روش شــناختی فاقــد اعتبــار اســت، بلکــه از منظــر 
اخــاق پژوهــش نیــز ناپســند و نکوهیــده محســوب 

مــی شــود.
ضرورت سوم: اسالمی سازی علوم

اســامی کــردن علــوم و تولیــد علم دینــی، ضرورت 
دیگــری اســت کــه مــا را بــه مطالعــه فلســفه غــرب 
فرامــی خوانــد. توضیــح آنکــه علــوم تجربــی غربــی 
ــا  ــه طــور مســتقیم ی )اعــم از انســانی و طبیعــی(، ب
غیرمســتقیم بــه انســان مربــوط مــی شــوند؛ بــه ایــن 
ــه منظــور خدمــت  ــدا ب ــوم از ابت ــن عل ــا کــه ای معن
ــا و  ــه انســان و برطــرف ســاختن برخــی از نیازه ب
مشــکات وی پدیــد آمــده انــد. دانشــی کــه هیــچ 
ــا انســان نداشــته باشــد یافــت  ارتبــاط و پیونــدی ب
نمــی شــود. پذیــرش ایــن مطلــب و اذعــان بــه آن، 
خــود حاکــی از واقعیــت دیگــری اســت و آن، اینکه 
دانشــمندان علــوم تجربــی بــر اســاس نــوع نگاهــی 
کــه بــه حقیقــت وجــودی انســان داشــته و دارنــد، 
ــه انســان  ــوط و متعلــق ب ــوم ـ کــه مرب ــن عل ــه ای ب
ــه  ــه نظری ــد ـ روی آورده و در چارچــوب آنهــا ب ان
پــردازی و تولیــد علــم مبــادرت مــی ورزنــد. ایــن 

مســئله در علــوم تجربــی انســانی آشــکارتر بــوده و 
بیشــتر خــود را نشــان مــی دهــد.

ــا  ــی ب ــوم تجرب ــمندان عل ــخن، دانش ــر س ــه دیگ ب
توجــه بــه شــناخت و تفســیری کــه از انســان دارنــد 
و بــر پایــه انســان شناســی متعالــی یــا متدانــی خود، 

ایــن علــوم را بــه اســتخدام انســان درمــی آورنــد.
ــوف و  ــز فیلس ــاس هاب ــگاره توم ــخن و ان ــن س ای
سیاســتمدار انگلیســی قــرن ۱6 و ۱7، مدعــای فــوق 
ــوزه  ــی ای در ح ــچ بررس ــد: هی ــی کن ــد م را تأیی
ــان،  ــی انس ــه روان شناس ــه ب ــی توج ــت، ب سیاس

کامــل نیســت )عالــم، ۱۳9۰، ج ۲، ص ۲۳6(.
ــاب  ــز در کت ــه هاب ــاد اســت ک ــن اعتق ــر همی ــا ب بن
ــه  ــان، پیــش از آنکــه ب معــروف خــود، یعنــی لویات
مباحــث سیاســی بپــردازد، ابتــدا بــه طــور مبســوط 
ــی  ــام م ــی اهتم ــان شناس ــائل انس ــی مس ــه بررس ب

ورزد.
ــه در حــوزه  ــز ک ــم و دانشــمندی همچــون هاب عال
جهــان بینــی و شــناخت، انســان را موجــودی 
ــین  ــک ماش ــّد ی ــاحتی و در ح ــک س ــادی و ت م
پیچیــده مــی دانــد، طبعــا بــر اســاس همیــن انســان 
شناســی ســطحی و محــدود خــود، وقتــی وارد 
ــی  ــت م ــم سیاس ــی عل ــی اش، یعن ــوزه تخصص ح
ــرح  ــان ط ــرای انس ــی را ب ــت و حکومت ــود، دول ش
ــا  ــا نیازه ــه صرف ــد ک ــی گزین ــوده و برم ــزی نم ری
ــر  ــی او را در نظ ــادی و حیوان ــای م ــه ه و دغدغ
ــد  ــا ورای بُع ــه اساس ــد؛ چراک ــن کن ــته و تأمی داش
نــازِل جســمی و دنیــوی انســان، ســاحت دیگــری را 
بــرای او نمــی شناســد تــا اینکــه تربیــت، تقویــت و 
تعالــی آن جنبــه یــا ابعــاد فــوق طبیعــی را، وظیفــه 
ــد؛  ــم بدان ــت حاک ــی دول ــی اصل ــران و ویژگ حکم
ازایــن رو، مهــم تریــن وظیفــه دولــت حکمــران را 
تأمیــن امنیــت )ر.ک: همــان، ص ۲۲5ـ۲64؛ حلبــی، 
۱۳۸۳، ج ۱، ص ۳45ـ۳5۸؛ کاپلســتون، ۱۳7۰، ج 
ــم،  ــه حاک ــد: وظیف ــی دان ــردم م 5، ص ۱۳ـ65( م
تأمیــن امنیــت مــردم اســت )هابــز، ۱۳۸7، ص 
ــعادت  ــول س ــرای حص ــازی ب ــه بسترس ۳۰۱( و ن
ــق عبودیــت و  ــدی انســان هــا از طری اخــروی و اب
بــه فعلیــت رســاندن کمــاالت اخاقــی و الهــی. وی 
بــه تبــع همــان نگاهــی کــه بــه حقیقــت انســان دارد، 
مقصــود اصلــی از وضــع قوانیــن را بازداشــتن مــردم 
از تعــرض بــه یکدیگــر معرفــی مــی کنــد؛ چراکــه 
او انســان هــا را گــرگ یکدیگــر مــی دانــد: هــدف 
ــردم در مســیر  ــن [هدایــت و پیشــبرد م آنهــا ]قوانی
حرکــت بــه نحــوی اســت کــه ـ بــه واســطه امیــال 
ناگهانــی، شــتاب زدگــی و عــدم تشــخیِص صحیــح 
خــودـ  بــه یکدیگــر آســیب و آزار نرســانند )همــان، 

.)۳۱۰ ص 
ایــن مســئله، یعنــی ابتنــاء علــوم تجربــی بــه ویــژه 
علــوم تجربــی انســانی، بــر نوعــی شــناخت و 
ــت  ــم سیاس ــه عل ــر ب ــان، منحص ــه انس ــرش ب نگ
نیســت، بلکــه در ســایر علــوم نیــز وضــع از همیــن 
ــا  ــم ب ــی ه ــانی و اجتماع ــوم انس ــت. عل ــرار اس ق
تلقــی خاصــی از بشــر و جامعــه بشــری و بــا پیــش 
آمــد جهــان جدیــد بــه وجــود آمــده اســت )داوری، 

.)۱5۸ ۱۳۸6، ص 
ــی  ــی غرب ــوم تجرب ــد عل ــخص ش ــه مش ــون ک اکن

برســاخته بــر نوعــی انســان شناســی اســت و اساســا 
جــز ایــن نمــی توانــد باشــد، در تمــام رشــته هــای 
ــی  ــان شناس ــز، انس ــر چی ــل از ه ــانی قب ــوم انس عل
ــس  ــی، ۱۳۸۸، ص 65(؛ پ الزم اســت )جــوادی آمل
ــوم  ــن عل ــی ای ــد و ارزیاب ــدد نق ــه درص ــی ک کس
برآمــده، منطقــا بایــد یــک گام بــه عقــب برگــردد و 
ابتــدا نــوع نــگاه و تصــور دانشــمندان علــوم تجربــی 
از انســان را مــورد بــازکاوی و شناســایی قــرار دهــد 
تــا بــا تکیــه بــر شــناخت صحیــح و دقیقــی کــه از 
ــه  ــد ب ــه دســت آورده اســت، بتوان ــی ب انســان غرب
ــا  ــپس ب ــه و س ــا پرداخت ــی آنه ــان شناس ــد انس نق
جایگزینــی انســان شناســی اصیــل و جامــع اســامی 
و قرآنــی، بــه جــای انســان شناســی ســطحی و تــک 
ــی دینــی و  ــه تولیــد علــوم تجرب ــی، ب ســاحتی غرب
ــم  ــی عل ــازد؛ چراکــه هــدف غای اســامی دســت ی
دینــی چیــزی جــز تأمیــن ســعادت دنیــوی انســان 
هــا ـ بــه منظــور ایجــاد بســتر و مقدمــه ای ـ بــرای 
ــا نمــی  ــدی آنه ــه ســعادت اخــروی و اب وصــول ب
ــر  ــت ب ــف اس ــئله متوق ــن مس ــد و ای ــد باش توان
ــان، آن  ــق از انس ــح و عمی ــناختی صحی ــول ش حص
ــال،  ــد متع ــی خداون ــن یعن ــان آفری ــه انس ــه ک گون
ــط  ــم و توس ــرآن کری ــان را، از راه ق ــت انس حقیق
انبیــا و اولیــای الهــی بــه خــودش شناســانده اســت.

حــال از آن جهــت کــه پیــش فــرض هــای انســان 
ــه طورکلــی، جهــان بینــی دانشــمندان  شــناختی و ب
ــا  ــناختی آنه ــی فلســفی و هســتی ش ریشــه در مبان
ـ کــه البتــه دانســته یــا نادانســته از فاســفه و 
ــه شــده اســت  ــف وام گرفت ــب فلســفی مختل مکات
ــه  ــه اندیش ــه ب ــز اینک ــت ج ــاره ای نیس ـ دارد، چ
هــای فاســفه غــرب رجــوع شــود؛ زیــرا نــه تنهــا 
مبانــی انســان شناســی، بلکــه هــر آنچــه در غــرب 
در سیاســت، مدنیــت، حقــوق، مناســبات، معامــات 
و اخــاق مــی بینیــد در فلســفه غــرب ریشــه دارد و 
حتــی هنــر غــرب هــم نحــوی مــوازات و محــاذات 

بــا فلســفه دارد )داوری، ۱۳۸6، ص ۱۱9(.
بنابرایــن، بــرای تولیــد علــوم تجربــی دینــی اعــم از 
طبیعــی و انســانی، نخســت بایــد بــه طــور جــدی و 
عمیــق بــه نقــد و بررســی انســان شناســی غربــی و 
تغییــر آن پرداختــه شــود؛ زیــرا کســی کــه در علــوم 
انســانی تحقیــق مــی کنــد، پیــش فــرض هــای او در 
زمینــه انســان، الهــام بخــش نــوع معینــی از مفاهیــم، 
فرضیــه هــا، مــدل هــا، ســبک هــا و تئــوری هــای 
علــوم انســانی اســت )خســروپناه، ۱۳۸9، ص ۳99( 
و بــرای تحقــق ایــن مهــم، بایــد بــه مطالعــه فلســفه 
غــرب پرداخــت کــه بــا دیــدگاه و تفســیر فیلســوفان 
ــای  ــوز و زیربن ــه ره آم ــان ـ ک ــاره انس ــی درب غرب
ــت ـ  ــی اس ــوم تجرب ــمندان عل ــی دانش ــان بین جه
ــوع  ــن ن ــال ای ــد و ابط ــق نق ــا از طری ــد ت ــنا ش آش
انســان شناســی، راه بــرای معرفــی انســاِن موردنظــر 
اســام و تولیــد علــوم دینــی متناســب و مفیــد بــرای 

یــک چنیــن انســانی همــوار گــردد.
ــرب از  ــفه غ ــه فلس ــرورت مطالع ــان، ض ــن س بدی
ــی  ــم دین ــد عل ــر آن در تولی ــش و تأثی ــت نق جه
مبتنــی بــر انســان شناســی اســامی روشــن و اثبــات 

ــد. گردی
ــدون  ــی ب ــد کس ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــن بعی بنابرای

ضرورت مطالعه 
فلسفه غرب 
برای محققان 
فلسفه اسالمی

على شفابخش

بخش چهارم

هــای  اندیشــه  از  عمیــق  و  تفصیلــی  آگاهــی 
ــاز  ــه و پیــش نی ــه الزم ــی ـ کــه البت فیلســوفان غرب
مســّلم آن، آگاهــی از فلســفه اســامی و تســلط در 
ــه  ــا نســبت ب ــوع نگــرش آنه ــد ن آن اســت ـ بتوان

ــد. ــتی دریاب ــه درس ــان را ب انس
 

ــوی  ــی در پرت ــرب شناس ــارم: غ ــرورت چه ض
ــرب ــفه غ ــه فالس اندیش

ــرب را  ــه فلســفه غ ــه مطالع ــی ک ضــرورت چهارم
ــزوم  ــت و ل ــد، اهمی ــی گردان ــتدل م ــه و مس موج
ــر ـ  ــر حاض ــژه در عص ــه وی ــرب ـ ب ــناخت غ ش

ــت. ــامی اس ــوفان اس ــرای فیلس ب
مدعــا آن اســت کــه اگــر کســی بخواهــد غــرب را 
ــان  ــد فلســفه و جه ــدا بای ــد، ابت ــی بشناس ــه خوب ب
بینــی ای را کــه عالــم غــرب بــر آن مبتنــی اســت، 
ــد. اگــر خواســته  ــه طــور دقیــق و تفصیلــی دریاب ب
باشــیم عالــم جدیــد را بشناســیم، بایــد وضــع 
فلســفه جدیــد و وضــع تفکــر را بشناســیم )داوری، 

.)5۳ ۱۳۸7، ص 
بــه عبــارت ســاده تــر و کوتــاه تــر، یکــی از اهــداف 
توصیــه بــه مطالعــه فلســفه غــرب، شــناخت عالــم 
غربــی بــا تمــام ظواهــر و شــئونات متنــوع و متکثــِر 
برآمــده از آن مــی باشــد. مــا بــرای شــناخت غــرب 
ــاز  ــتیم و نی ــاز داش ــرب نی ــفه غ ــن فلس ــه آموخت ب

ــم )داوری، ۱۳۸6، ص ۲59(. داری
البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه شــناخت غــرب 
از طریــق اخــذ رویکــرد فلســفی، فقــط شــرط 
ــرط  ــه ش ــت و ن ــم اس ــن مه ــق ای ــرای تحق الزم ب
کافــی؛ چراکــه آگاهــی از وضعیــت ســایر مباحــث 
ــت،  ــل سیاس ــرب از قبی ــه غ ــق ب ــوالِت متعلِّ و مق
ــز  ــر نی ــات و هن ــاد، ادبی ــگ، اقتص ــاع، فرهن اجتم
در ایــن امــر دخیــل بــوده و بســیار مؤثــر و تعییــن 

ــی باشــند. ــده م کنن
امــا در اینجــا پیــش از آنکــه بــه دلیــل ایــن مازمــه 
ــم،  ــاره کنی ــرب( اش ــفه غ ــرب و فلس ــناخت غ )ش
بایــد ببینیــم اوالً، معنــای غــرب و مــراد از آن 
چیســت و ثانیــا، چــرا بایــد غــرب را شــناخت، تــا 
اینکــه بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف، ناگزیــر 

ــم؟ ــری فلســفه غــرب بپردازی ــه فراگی باشــیم ب
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وفاق ملی بستری برای اعتماد

دل  از  برآمـده  طرحی  اسـت  ملـی،  وفـاق 
ایـن  ملـی«.  »آجنـدای  سیاسـی  جریـان 
در  عقانـی  فکـری-  منظـم  چهارچـوب 
شـرایطی ریختـه شده اسـت کـه افغانسـتان 
و  به سـرمی برد  سیاسـی  اعتمـادی  بـی  در 
سـاختار،  مشـروعیت  در  بحـران   گرفتـار 
بحـران اعتمـاد ملـی، انتخاباتـی، امنیتـی و 

بحـران مشـارکت سیاسـی بـوده اسـت.
در افغانسـتان برای کار سیاسی، نیاز به ارائۀ 
برنامه هـای مـدون و جامـع اسـت. »وفـاق 
ملـی« یگانـه طـرح و راه کار مطلوبی سـت 
کـه بـرای بیرون رفـت از وضعیـت بحرانی 
موجـود بـه وضعیـت مطلوب وقانـع کننده 
به وجـود آمـده  و تاکنـون از جانـب یـک 

جریان سیاسـی مطرح شـده اسـت.
در شـرایطی که هر روز دچار زد و بندهای 
سیاسـت مداران  صف بندی هـای  قومـی، 
علیـه حکومت، انزجار شـهروندان از نحوۀ 
و  مهاجـرت  کننـده،  طبقـۀ حکومـت  کار 
آواره گـی و صدهـا مصیبـت دیگر هسـتیم، 
کـه  حکومتـی  سـران  اندیشـۀ  و  تفکـر 
گاهگاهـی از ادرس هـای مختلـف بیان می 
رنج دهنده اسـت.  و  دردآور  نهایـت  شـود 
یـک  تـا  داریـم  ضـرورت  بنابرایـن 
بسـیار  ایجـاد  بـرای  منظـم  چهارچـوب 
هـای اعتمـاد بخـش بـه خاطر شـکلگیری 
یـک سـاختار سیاسـی متعـادل، قانون منـد، 
آیـد  به وجـود  قاعده محـور  و  پاسـخ گو 
تـا افغانسـتان در فهرسـت کشـورهای قرار 
بتوانـد فضـای داخلـی را  گیـرد کـه هـم 
مدیریـت کنـد و هـم به عنـوان یـک واحد 
قدرت منـد سیاسـی و کنش گرتاثیرگـذار در 
معـادالت و مناسـبات منطقـوی- جهانـی 
وارد تعامـات شـود و صفحـه جدیـدی را 

بگـذارد.  به نمایـش  از خـود 
از ایـن رو، جریان سیاسـی »آجنـدای ملی« 
در تاریـخ پسـین افغانسـتان بـا روی کـرد 
متفـاوت و دیـدگاه دلسـوزانه نسـبت بـه 
بـا  هم  سـویی  در  افغانسـتان،  قضایـای 
شـخصیت های علمـی- سیاسـی از زاویـه 
افغانسـتان نگریسـته در پـی  بـه  متفـاوت 
ریختـن طـرح هـا و برنامـه هایـی بـرای 
سیاسـی  سـاختار  و  وضعیـت  در  تغییـر 
اجتماعـی کشـور اسـت. چنانکـه جریـان 
سیاسـی آجندای ملی در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ۲۰۱4 و قتی کـه نتایـج خـاف 
حقیقـت و بـاور مـردم افغانسـتان اعـان 
بحـران سـوق  بـه  داشـت  شـد و کشـور 
داده می شـد، رهبـری ایـن جریـان طرحـی 

را به نـام »حکومـت وحـدت ملـی« ارائـه 
کـرد تـا کشـور را از ایـن طریـق از رفتـن 
بـه بحـران تا یـک محـدودۀ زمانـی نجات 

 . هد د
طـرح ارائه شـده به نـام حکومـت وحـدت 
ملـی از آدرس آجندای ملی، بـه آن  گونه یی 
در نظـر گرفته نشـده بـود که اکنـون عملی 
شـده اسـت. متاسـفانه تاکنون تمام مولفه ها 
گیـری  شـکل  توافق نامـه  محورهـای  و 
فراموشـی  بـه  ملـی  وحـدت  حکومـت 

است.  سـپرده شـده 
بـدون شـک جامعۀ افغانسـتان یـک جامعۀ 
سـنتی و بسـته اسـت و هنـوز نتوانسـته تـا 
نظـام  مزیت هـای  و  دموکراسـی  اخـاق 
مردم سـاالری را تجربـه کنـد؛ اصلـی به نـام 
تفکیـک قـوا در نظـام سـازی به وجـود آید 
و هـر قشـر مطابـق اولویت هـای کاری و 
رسـالت شـهروندی خویش بتواند کاری را 
انجـام دهـد که بتواند تا باشـد آرامش را در 
جامعـه تامیـن کنـد. در چنین حالتـی وفاق 
ملـی، یگانـه طرحـی اسـت بـا محورهـای 
سـازنده و هدف  هـای کلیـدی کـه می تواند 
بـه عنـوان یـک راهـکار داخلی بـرای حل 
اعتمـاد  ایجـاد  و  کشـور  سیاسـی  بحـران 

مـورد توجـه قـرار گیرد. 
داشـتن افغانسـتان آرام و آبـاد و همه پذیر، 
ضـرورت بـه تعهـد الزم و ارائـه طرح های 
منظـم  بنـدی  چهارچـوب  بـرای  سـازنده 
دولـت داری دارد که در آن به خواسـت های 
اولیـه و نیازهـای اصلی مردم افغانسـتان به 
عنـوان اولویـت هـا در نظـر گرفته شـده و 
رسـیده گی گـردد. طـرح وفـاق ملـی چنین 
چیـزی را میخواهـد مورد وفـاق همه گروه 
هـا و جریـان هـای سیاسـی و نخبـه گان 
افغانسـتان قـرار بدهـد. ایـن را بایـد بدانیم 
کـه اگـر می خواهیـم تحـول ایجـاد کنیم و 
بـه بحـران موجـود نـه بگوییـم، یگانـه راه 
حـل دوری جسـتن از تعصـب و پیمـودن 
راهـا هایـی منتهـی به نفـاق و به جـای آن 
قـرار گرفتن زیـر چتری به نـام »وفاق ملی« 
اسـت. ما برای گام برداشـتن بـه آینده بهتر 
نمی توانیـم بـدون رسـیدن بـه وفـاق روی 
اولویـت هـای امـروز جامعه سیاسـی مان، 

راهـی بـه جایـی ببریم.
از ایـن رو، بـه نظر میرسـد که اکنـون وفاق 
ملـی آمـاده اسـت کـه بسـتری بـرای گزار 
تحـول  یـک  سـمت  بـه  را  مسـالمت آمیز 
مثبـت در یـک فراینـد قانونی قابـل اعتماد 
بـرای انتقـال قـدرت سیاسـی مسـاعد کند.

ارگ از فیصله کمیسیون شکایت های 

انتخاباتی حامیت می کند؟
انتـقاد از جدایی دختـران 

در دانشـگاه های کشـور
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات می گوینــد: اگــر حکومــت 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی را حمایــت نکنــد، این کمیســیون 
ــای  ــن و مافی ــان زمی ــن غاصب ــو رفت ــد جل ــی نمی توان ــه تنهای ب

ــرد. ــان بگی ــه پارلم ــادی را ب اقتص
نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات خطــاب بــه کمیســیون شــکایات 
انتخاباتــی می گوینــد: کمیســیون شــکایات هــم بایــد براســاس 

شــواهد معتبــر فیصلــۀ عادالنــه داشــته باشــد. 
ــن از  ــام ده ت ــته ن ــه گذش ــات هفت ــکایات انتخاب ــیون ش کمیس
ــا  ــت ی ــه عضوی ــم ب ــه مته ــی را ک ــات پارلمان ــزدان انتخاب نام
فرماندهــی گروه هــای مســلح غیــر قانونــی و یــا هــم غاصبــان 
زمیــن بودنــد را از لیســت نامــزدان پارلمــان حــذف کــرد. امــا 
بــه تازه گــی حــذف ۱5 تــن دیگــر از نامــزدان از لیســت نهایــی 
انتخابــات پارلمــان، شــمار نامزدهــای حــذف شــده از ۱۰ تــن 

ــن افزایــش داده اســت.  ــه ۲5 ت ب
اکنــون شــماری از حقوق دانــان و نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات 
بــا اســتقبال از ایــن اقــدام کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــدام  ــن اق ــژه ارگ از ای ــه وی ــت ب ــت حکوم ــران حمای ــا نگ ام
عاداالنــه  تصمیــم  و  انــد  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون 

ــد. ــی ان ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
موســی فریــور حقــوق دان می گویــد: »امتحــان بزرگــی ســر راه 
حکومــت و غنــی قــرار دارد و اگــر غنــی نتوانــد از کمیســیون 
شــکایات انتخابــات حمایــت کنــد و زیــر بــار حــرف زورمندان 
ــه  ــراد ب ــن اف ــد، ای ــت کن ــان حمای ــرود و از آن حــذف شــده ب

مجلــس راه خواهنــد یافــت.«
ــذف  ــزدان ح ــن نام ــن و نرفت ــد: » رفت ــور می گوی ــتاد فری اس
شــده مطابــق بــه قانــون از صاحیت هــای کمیســیون شــکایات 
انتخاباتــی اســت؛ بنابرایــن کمیســیون و دیگــر اعضــای آن نبایــد 
اجــازه دهنــد کــه حکومــت و ارگ در کار آنــان دخالــت کنــد«.
باایــن حــال نعیــم  ایــواب زاده رییــس تیفــا از حکومــت 
ــی  ــکایات انتخابات ــدام کمیســیون ش ــن اق ــه از ای ــد ک می خواه
حمایــت کنــد و کمیســیون شــکایات هــم بایــد براســاس 

ــد. ــته باش ــه داش ــه عادالن ــر فیصل ــواهد معتب ش
ایــواب زاده بــه روزنامــه مانــدگار گفــت: اگــر حکومــت از ایــن 
ــدون  ــد ب ــت نکن ــی حمای ــکایات انتخابات ــیون ش ــدام کمیس اق
شــک کمیســیون نمی  توانــد در مراحــل بعــدی کار بهتــری 
ــرای راه نیافتــن  را انجــام دهــد؛ بنابرایــن حمایــت حکومــت ب
ــی یــک امــر الزمــی  ــه کار زاری انتخابات ــراد حــذف شــده ب اف

حتمی ســت. و 
او گفــت: کمیســیون شــکایات انتخاباتــی جــرأت کــرده، 
شــهامت بــه خــرچ داده، تــاش کــرده و زحمــت زیــادی بــرای 
تهیــه ایــن لیســت کشــیده اســت؛ بنابرایــن اگــر حمایــت نشــود، 
بــدون شــک روی کارکردهــای بعــدی کمیســیون تأثیــر منفــی 

خواهــد گذاشــت.
ــت  ــت حکوم ــا حمای ــی م ــی اصل ــد: نگران ــوب زاده می گوی ای
ــرا  ــت، زی ــی اس ــکایات انتخابات ــیون ش ــدام کمیس ــن اق از ای
کمیســیون کارخانه گــی خــود را بــه درســتی انجــام داده؛ 
ــر  ــد منتظ ــه بای ــت اســت ک ــدی کار حکوم ــدام بع ــن اق بنابرای
مانــد و دیــد کــه حکومــت آیــا از ایــن اقــدام حمایــت خواهنــد 

ــر. ــا خی کــرد ی
ــژه  ــیون وی ــو کمیس ــن س ــدی بدی ــه از چن ــت ک ــی اس گفتن
بررســی نامــزدان متهــم بــه عضویــت یــا فرماندهــی گروه هــای 
مســلح غیــر قانونــی ایجــاد شــده تــا شــکایات پیرامــون نامــزدان 

در ایــن زمینــه را بررســی کنــد.
عبدالعزیــر آریایــی، مســوولیت ریاســت کمیســیون ویــژه 
بررســی نامــزدان متهــم بــه عضویــت یــا فرماندهــی گروه هــای 

ــده دارد. ــه عه ــی را ب ــر قانون ــلح غی مس
ــاع  ــه، وزارت دف ــور داخل ــد ه گان وزارت ام ــای آن نماین اعض
ملــی، ریاســت عمومــی امنیــت ملــی و اداره ارگان هــای محلــی 

هســتند.

ــال  ــا در س ــه ت ــم گرفت ــی، تصمی ــات عال وزارت تحصی
۱۳97 هجــری شمســی بــرای شــش هزار دانش جــوی 
در  جداگانــه  و  اختصاصــی  صنف هــای  دختــر 

ایجــاد کنــد. دانشــگاه های کشــور 
می  گویــد  وزارت،  ایــن  ســخن گوی  ســاحل،  ضیــا 
کــه ایــن صنف هــا ویــژۀ دختــران خواهــد بــود و 
ــا را  ــن صنف ه ــتراک در ای ــق اش ــر ح ــان پس دانش جوی

ــت. ــد داش نخواهن
بــه گفتــۀ او، ایــن تصمیــم ازبهــر کمرنــگ بــودن دختــران 
در دانشــگاه های کشــور گرفتــه شده اســت: »در ایــن 
ایــن  صنف هــا پســران نمی تواننــد درس بخواننــد و 
صنف  هــای جداگانــه انــد. البتــه صنف هــای مختلــط هــم 
وجــود دارنــد امــا ایــن صنف هــا اختصاصــی و جداگانــه 

ــد.« ــده می توانن ــران درس خوان ــط دخت ــه فق ــد ک ان
ــت  ــا مخالف ــی، ب ــات عال ــم وزارت تحصی ــن تصمی ای
ــان  ــت. آن ــده اس ــه رو ش ــان روب ــماری از دانش جوی ش
ــور  ــی در کش ــای عمل ــول نهاده ــاف اص ــن کار را خ ای
ــران  ــای دخت ــی صنف ه ــه جدای ــد ک ــد و می گوین می دانن
و پســران در دانشــگاه ها، تبعیــض آشــکار جنســیتی 

اســت.
نظیفــه رســولی، دانش جــوی دانشــگاه کابــل در ایــن بــاره 
گفــت: »اگــر صنف هــای دختــران و پســران باهــم یکجــا 
باشــد، نتیجــۀ بهتــر دارد چــون می تواننــد از آموخته هــای 

همدیگــر یــاد بگیرنــد و ایــن موثــر تمــام می شــود.«
ــل  ــگاه کاب ــر دانش ــوی دیگ ــت، دانش ج ــب اهلل معرف غی
نیــز بیــان داشــت: »بــه هــر انــدازه کــه وزارت تحصیــات 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــد، ب ــاد کن ــا را ایج ــی محدودیت ه عال
حساســیت ها بیــن دختــران و پســران زیــاد خواهــد شــد.«
همزمــان بــا ایــن، شــماری از اعضــای مجلــس نماینده گان 
نیــز جدایــی صنف هــا دختــران و پســران در دانشــگاه های 
کشــور را غیرمنطقــی می داننــد و می گوینــد کــه ایــن کار 

پیامدهــای منفــی خواهد داشــت.
فرشــته امینــی، یکــی از ایــن نماینــده گان اظهــار داشــت: 
»اگــر صنف هــای جدیــد هــم ایجــاد می شــود بایــد 
ــه وزارت  ــای این ک ــد. بج ــته باش ــان روال گذش ــه هم ب
ــد اگــر  ــی مســایل جنســیتی را دامــن بزن تحصیــات عال
روی مســایل علمــی، فرهنگــی و تصحیــح  نصاب درســی 

ــود.« ــر خواهــد ب ــد خیلــی مؤث کار کن
ــژۀ  ــای وی ــد صنف ه ــی، می گوی ــات عال وزارت تحصی
ــاینس،  ــی، س ــوم اجتماع ــکده های عل ــران در دانش دخت
ــور  ــگاه های کش ــگاری دانش ــوق و خبرن ــری، حق انجین

ــد شــد. ایجــاد خواهن
ــون  ــی، هــم اکن ــاد آمارهــای وزارت تحصیــات عال بربنی
۲4درصــد از دانشــجویان در دانشــگاه های دولتــی در 
ــد و بیــش از  ــران تشــکیل می دهن سراســر کشــور را دخت
ــی  ــون راهیاب ــر امســال در آزم ــوز دخت ــزار دانش آم 67 ه

ــد. ــرده  بودن ــتراک ک ــی اش ــگاه های دولت ــه دانش ب

سیدجمال خورشید

ناجیه نوری
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ورزش
رامین انوری

غربـــت آنجاســـت کـــه روزهـــا بگـــذرد، روزهـــای 
فـــراوان؛ و هیـــچ دیالـــوگ معنـــاداری بـــا کســـی 
نداشـــته باشـــی. بـــا هـــر نـــوع غربتـــی می تـــوان 
ـــته  ـــی برخاس ـــه از بی هم زبان ـــی ک ـــا غربت ـــز ب ـــه ج ـــد، ب ـــار آم کن
ـــر  ـــاید کمت ـــی ش ـــادی دارد. ول ـــای زی ـــی خالی گاه ه ـــت. زندگ اس
ـــی  ـــتن گفتگوی ـــان، و نداش ـــتن هم زب ـــدازه ی نداش ـــه ان ـــی ب فقدان
کـــه تقویـــت هیجـــان کنـــد، کشـــنده باشـــد. آدمـــی در چنیـــن 

ــود. ــک می شـ ــد خشـ ــکوتی، تمام قـ سـ

گلنور بهمن

چــرا  می کنیــد  نصیحــت  را  دیگــران  کــه  شــما 
نیســتید؟ نصیحت پذیــر 

شــمار  کــه  می بینــم  بســیار  روزهــا  ایــن  در 
ــن  ــماری ازی ــده و ش ــر ش ــازی بیش ت ــای مج ــران دنی نصیحت گ
در  کــه  می دهنــد  انــدرز  را  اوزبیک هــا  غالبــن  پندآمــوزان 
ــند  ــاط باش ــیار محت ــوری بس ــت جمه ــده ی ریاس ــات آین انتخاب
ــن  ــرم اول ــه نظ ــد. ب ــب نخورن ــد و فری ــتباه نکنن ــا و اش ــه خط ک
ــوند و  ــم ش ــن توه ــار ای ــد دچ ــی نبای ــدگان گرام ــن اندرزدهن ای
گمــان برنــد کــه اوزبیک هــا قومــی هســتند کــه بــه کمــال و بلــوغ 
سیاســی نرســیده و محتــاج نصیحــت و رهنمایــی دیگــران هســتند. 
ــه  ــد ک ــوب می فهمن ــا خ ــه اوزبیک ه ــد ک ــد درک کنن ــن بای ثانی
ــم  ــی شــفافی هســتند کــه مقــدرات سیاســی زعی دارای رای ملیون
ــد در  ــه می توانن ــی ک ــد. مردم ــم می زن ــتان را رق ــده ی افغانس آین
قضایــا و مســایل مهــم سیاســی بــه گونــه ی هماهنــگ و متحدانــه 
تصمیــم بگیرنــد، حتمــن ایــن قــدر فهــم و درایــت سیاســی هــم 
ــم  ــوری تصمی ــت جمه ــات ریاس ــاره ی انتخاب ــه در ب ــد ک دارن

ــد. ــاذ کنن ــت اتخ ــنجیده و درس س
دیــدگاه مــن ایــن اســت کــه بایــد نظــام سیاســی بعــدی افغانســتان 
ــل  ــای تقاب ــه برمبن ــود ن ــذاری ش ــی پایه گ ــم مل ــاد تفاه ــر بنی ب
حقــوق  بــه  احتــرام  و  هم گرایــی  در  اوزبیک هــا  و  تبــاری. 
دیگــران و رعایــت اصــول هم زیســتی خیلــی دوراندیــش و 

. نــد بزرگ منش  ا

محمد یاسین نگاه

زنده گی در نفرت آباد
ـــران  ـــا را بســـیار وی ـــگ و خشـــونت دوام دار م جن
کـــرده اســـت. خـــود کم تـــر بـــر ایـــن ویرانـــی آگاهیـــم، 
دو روز پیـــش حســـب تصـــادف یکـــی از ظاهـــرن رفقـــا 
ــه ی  ــان لحظـ ــدم، از همـ ــال دوری دیـ ــس از یک سـ را پـ
ـــخنانی  ـــان س ـــی در می ـــی یک ـــا خداحافظ ـــدار ت ـــت دی نخس
ـــمنی در  ـــه و دش ـــرت و کین ـــز نف ـــه ج ـــد ک ـــان می ران ـــر زب ب
ـــتت  ـــن دوس ـــی داد که:»م ـــر م ـــم تذک ـــت و پی ه ـــی نداش پ
ــود  ــرت خـ ــم.« نفـ ــا را می گویـ ــن حرف هـ ــتم و ایـ هسـ
ـــم  ـــر تحویل ـــی دیگ ـــی پ ـــران یک ـــث دیگ ـــام حدی ـــر ن را زی
مـــی داد و ســـرانجام بلنـــد شـــد و رفـــت...او رفـــت امـــا 
ـــا  ـــب ب ـــان ش ـــا پای ـــده اش ت ـــی و کام آزاردهن ـــرژی منف ان

ـــد. ـــراه بودن ـــن هم م
دیـــروز بـــرای اشـــتراک در برنامـــه ی روگشـــایی و نقـــد 
ـــم  ـــن قل ـــه انجم ـــی ب ـــحاق ثاقب ـــای اس ـــاب آق ـــن کت تازه تری
ـــاب  ـــاره ی کت ـــت درب ـــان صحب ـــم، در جری ـــتان رفتی افغانس
ــه  ــایه بـ ــه ی هم سـ ــنگی از خانـ ــه سـ ــودم کـ ــور بـ مذکـ
ـــورد،  ـــم کاوه خ ـــر اده ـــر س ـــد و ب ـــاب ش ـــا پرت ـــمت م س
ـــن  ـــه دومی ـــرده ک ـــاب ک ـــتباهی پرت ـــی اش ـــاید کس ـــم ش گفتی
ــنگ های  ــت و سـ ــن گذشـ ــورت مـ ــار صـ ــنگ از کنـ سـ

ســـوم و چهـــارم...
هم ســـایه از هـــر صدایـــی نفـــرت دارد، حتـــا از صـــدای 
شـــعر و ادبیـــات و فرهنـــگ، هم ســـایه را صـــدای جنـــگ 
ـــرت دارد  ـــا نف ـــام صداه ـــاال از تم ـــت و ح ـــرده اس ـــران ک وی
و بـــر خـــود اجـــازه می دهـــد تـــا بـــا ســـنگ بـــر ســـرما 

ـــد.  بکوب
ــل  ــتی در کابـ ــتی و درسـ ــتی و راسـ ــت وجوی دوسـ جسـ
ــه  ــون همـ ــوند، چـ ــدل می شـ ــا مبـ ــه رویـ ــم بـ ــم  کـ کـ
ــتن را در  ــن قربانی گشـ ــای ایـ ــتیم و دلیل هـ ــی هسـ قربانـ
قربانیـــان دیگـــر جســـت وجو می کنیـــم و در پـــی انتقـــام 

می شـــویم.

اشتراک تیم بسکتبال 
در رقابت هـای جنوب آسیا

مسابقات بولینگ در کابل

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم بســکتبال افغانســتان بــرای شــرکت در رقابت هــای جنــوب آســیا 
دیــروز )۱۲ اســد( راهــی ســریانکا شــد.

ایــن تیــم چهــار نفــرۀ بســکتبال کشــور بــرای اشــتراک در رقابت هــای 
ــزار  ــت( برگ ــد/ 5 اگس ــردا )۱4 اس ــه ف ــیا ک ــوب آس ــکتبال جن بس
ــان دارد عــازم ســریانکاه شــدند. ــا هشــتم اگســت جری می شــود و ت
ــا  ــی ب ــاد ابراهیم ــاب و می ــری، وه ــعید امی ــدودی، س ــاه ح سیدش
مربی گــری عبیــداهلل ارغندیــوال شــامل تیــم افغانســتان در ایــن 

نــد. رقابت ا
هندوســتان،  تیم هــای  آســیا  جنــوب  بســکتبال  رقابت هــای  در 
ســریانکا، نیپــال، بوتــان، مالدیــو، بنگله دیــش و پاکســتان نیــز 

کرده انــد. اشــتراک 

در ایــن رقابت هــا، ســی ودو ورزش کار از پایتخــت شــرکت کــرده و بــرای 
یــک روز در برابــر هــم رقابــت کردنــد.

ــم  ــه تی ــر ب ــای برت ــش چهره ه ــا، گزین ــن رقابت ه ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــی  ــم مل ــرای حضــور در رقابت هــای گزینشــی تی ــل ب منتخــب شــهر کاب

ــت. ــده شده اس ــتان خوان افغانس
ــل راه  ــهر کاب ــب ش ــم منتخ ــه تی ــن ورزش کاران ب ــر ای ــرۀ برت ــش چه ش
یافتــه و بــرای حضــور در رقابت هــای گزینشــی تیــم ملــی دعــوت شــدند.
مســووالن کمیتــۀ ملــی المپیــک و تربیــت بدنــی، کارکــرد و فعالیت هــای 
فدراســیون بولینــگ را در در کشــور ســتودنی عنــوان کــرده و بــرای ادامــۀ 

هــم کاری بــا ایــن فدراســیون تأکیــد کردنــد.
ــی  ــۀ مل ــووالن کمیت ــگ از مس ــیون بولین ــووالن فدراس ــم مس ــوی ه از س
المپیــک و تربیــت بدنــی خواســتار عملــی کــردن وعده هــای شــدند کــه 

ــود. ــه  ب ــر گرفت ــگ در نظ ــتۀ بولین ــت رش ــرای پیش رف ــه ب ــن کمیت ای
ــر  ــاز ب ــت ۲۲4 امتی ــا دریاف ــوری ب ــرم ن ــا، مک ــن رقابت ه ــان ای در پای
ــاز در  ــت ۱۸۳ امتی ــا دریاف ــز  ب ــمیر عزی ــتاد، س ــی ایس ــکوی قهرمان س
ــه   ــاز ب ــا به دســت  آوردن ۱67 امتی جایــگاه دوم قــرار گرفتــه و عظیــم اهلل ب

ــت. ــوم دســت یاف ــام س مق
ورزش کاران از برگــزاری ایــن رقابت هــا اظهــار خرســندی کــرده و ســطح 

برگــزاری آن را بلنــد و بی نظیــر توصیــف کردنــد.
ــن  ــر ای ــی نظی ــز رقابت های ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــرد اس ــل یادک قاب
ــگ  ــیون بولین ــوی فدراس ــرات از س ــخ و ه ــای بل ــا در والیت ه رقابت ه

ــود. ــزار شــده  ب برگ
قــرار اســت ایــن رقابت هــا، هفتــۀ پیــش رو در بخــش بانــوان نیــز برگــزار 

. د گرد
بولینــگ یــک ورزش تفریحــی نیــز اســت. ورزش کاران ایــن رشــته تــوپ 
بولینــگ را روی یــک ســطح همــوار غلتانــده و میله هــای پیــش روی شــان 

ــد. ــرار می دهن را هــدف ق

امـریکا بار دیگـر کوریـای 
شمالـی را تحریـم کرد

ترکیه از ›تالش مشترک‹ برای 
رفع اختالف با آمریکا خبر داد

امریــکا در تــازه تریــن اقــدام علیــه پیونــگ یانــگ یــک بانــک و دو شــرکت 
ــود  ــه داری خ ــای وزارت خزان ــم ه ــت تحری ــمالی را در فهرس ــای ش کوری

ــرار داد. ق
در اطاعیــه دفتــر کنتــرل دارایــی هــای خارجــی )اوفــک( آمــده اســت: بانــک 
ــی صنعــت و تجــارت دنــگ  تجــاری آگروســیوز مســتقر در مســکو و کمپان
ــره  ــی ک ــارت خارج ــک تج ــا بان ــه ب ــن ک ــتقر در چی ــنگ مس ــگ ژونش دون
ــی  ــرار م ــکا ق ــه آمری ــای یکجانب ــم ه ــط هســتند، تحــت تحری شــمالی مرتب

ــد. گیرن
همچنیــن در ایــن اطاعیــه اضافــه شــده اســت »جونــگ وون« ســاکن مســکو 
ــرار  ــکا ق ــای آمری ــم ه ــرض تحری ــی در مع ــخص حقیق ــوان ش ــه عن ــز ب نی

گرفتــه اســت.
ــن  ــه ای ــم ب ــگ ه ــگ یان ــوم در پیون ــره ای آنگی ــرکت ک ــر آن ش ــاوه ب ع

ــت. ــده اس ــه ش ــت اضاف فهرس
از ایــن تمامــی امــوال و دارایــی هــای ایــن فــرد و دو نهــاد وابســته بــه کــره 
شــمالی در حــوزه آمریــکا مســدود خواهــد شــد و هرگونــه معاملــه بــا آنهــا 

نیــز ممنــوع اعــام شــده اســت.
ــه  ــرد ک ــی گی ــی شــکل م ــمالی در حال ــره ش ــه ک ــد علی ــای جدی ــم ه تحری
ــمالی در  ــره ش ــر ک ــگ اون رهب ــم جون ــا کی ــن ب ــپ در ۱۲ ژوئ ــد ترام دونال

ــد. ــازنده خوان ــیار س ــرد و آن را بس ــدار ک ــنگاپور دی س
بــر اســاس ادعــای وزارت خزانــه داری آمریــکا، تحریــم هــای جدیــد علیــه 
کــره شــمالی بــه دلیــل فعالیــت در حــوزه گســترش ســاح هــای اتمــی بــوده 

اســت.
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــای ش ــه ه ــراه قطعنام ــه هم ــکا ب آمری
تحریــم هــای متعــددی علیــه کــره شــمالی وضــع کــرده اســت و خواهــان آن 
اســت کــه تمــام برنامــه هــای مرتبــط بــا هســته ای و موشــک هــای بالســتیک 

کــره شــمالی معــدوم شــود.

وزیــران خارجــه آمریــکا و ترکیــه موافقــت کرده انــد بــرای حــل اختــاف 
دو طــرف تــاش کننــد

مولــود چاووش اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیــه پــس از ماقــات بــا مایــک 
پومپئــو، همتــای آمریکایــی خــود گفــت کــه دو طــرف موافقــت کرده انــد 
ــن  ــد. ای ــکاری کنن ــک هم ــور از نزدی ــن دو کش ــاف بی ــل اخت ــرای ح ب

ماقــات در حاشــیه نشســت آســه آن در ســنگاپور صــورت گرفــت.
دو روز پیــش، وزارت خزانــه داری آمریــکا اعــام کــرد کــه وزیــران 
دادگســتری و کشــور ترکیــه را بــه خاطــر نقشــی کــه در ادامــه بازداشــت 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــته اند، تحری ــی داش ــیش آمریکای ــون، کش ــدرو برانس ان
آقــای برانســون در پــی کودتــای نافرجــام تابســتان ســال ۲۰۱6 در ترکیــه 
بازداشــت و بــه ارتبــاط بــا »تروریســم« و مشــارکت در ســازماندهی کودتــا 
ــان رجــب  ــا مخالف ــاط او ب ــل ارتب ــه دلی ــام ب ــن اته متهــم شــد. ظاهــرا ای

ــوده اســت. ــه ب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهــوری ترکی
ــدرو  ــت ان ــخصا بازداش ــکا مش ــوری آمری ــس جمه ــه رئی ــی ک در حال
ــود،  ــی توصیــف کــرده و خواســتار آزادی او شــده ب برانســون را بی عدالت
مقامــات ترکیــه او را از زنــدان آزاد کردنــد امــا تحــت بازداشــت خانگــی 

ــد. ــرار دادن ق
آنــدرو برانســون هنــگام انتقــال از زنــدان بــه بازداشــت خانگــی - ادامــه 

بازداشــت برانســون تحریــم دو وزیــر ترکیــه را در پــی داشــته اســت
ــن  ــر ای ــری لی ــرخ براب ــه، ن ــه ترکی ــر کابین ــم دو وزی ــام تحری ــی اع در پ
کشــور بــه ســرعت کاهــش یافــت. از چنــد مــاه پیــش، نــرخ برابــری لیــر 
در برابــر ارزهــای معتبــر رونــدی نزولــی داشــت کــه گفتــه می شــود ناشــی 
از نگرانــی در مــورد سیاســت های اقتصــادی دولــت بــوده اســت. تحریــم 
ــزل در  ــانه ای از تزل ــه نش ــاال ب ــه احتم ــکا، ک ــوی آمری ــده از س ــع ش وض
موقعیــت بین المللــی ترکیــه تعبیــر شــده، ایــن رونــد را ســرعت بخشــید.

عــاوه بــر کاهــش ارزش لیــر، بــازر ســهام ترکیــه نیــز نســبت بــه تشــدید 
ــادار،  ــهام و اوراق به ــای س ــش نشــان داد و به ــکا واکن ــا آمری ــاف ب اخت
بــه خصــوص اوراق قرضــه دولــت ترکیــه نیــز بــا کاهــش قابــل توجهــی 

مواجــه شــد.
ــه از جملــه وزیــر خارجــه آن کشــور، تحریم هــای آمریــکا  مقامــات ترکی
ــات  ــه اقدام ــه ب ــد ک ــرده بودن ــد ک ــف و تهدی ــول توصی ــل قب را غیرقاب
تافی جویانــه علیــه آمریــکا دســت خواهنــد زد امــا هنــوز در ایــن مــورد 

گزارشــی منتشــر نشــده اســت.
ــه  ــران خارج ــه وزی ــت ک ــه اس ــکا گفت ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج س
آمریــکا و ترکیــه در دیــداری کــه ســنگاپور داشــتند »در مــورد موضوعــات 
ــل  ــل و فص ــرای ح ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــد و تصمی ــو کردن ــف گفتگ مختل

ــد.« ــه دهن ــه تمــاس خــود ادام ــن دو کشــور ب مســایل موجــود بی
پیشــتر، وزیــر خارجــه آمریــکا گفتــه بــود کــه ایــاالت متحــده »بــه ترکیــه 
فهمانــده اســت کــه مهلــت بازگردانــدن کشــیش برانســون بــه پایــان خــود 

نزدیــک شــده اســت.«
ــه  ــی ک ــایر آمریکایی های ــون و س ــدرو برانس ــه ان ــت ک ــو گف ــای پومپئ آق
بــه گفتــه او بــدون دلیــل موجــه در ترکیــه در بازداشــت هســتند بایــد آزاد 
شــوند و بــه کشورشــان برگردنــد. او افــزود: »اینهــا افــراد بیگناهــی هســتند 

کــه ترکیــه بــرای مدتــی طوالنــی آنــان را در بازداشــت داشــته اســت.«
عــاوه بــر آقــای برانســون، دولــت آمریــکا خواســتار بازگشــت ســه تــن 
از کارمنــدان محلــی ســفارت خــود در ترکیــه اســت کــه آنــان هــم ظاهــرا 

بــه ظــن حمایــت از مخالفــان دولــت در بازداشــت بــه ســر مــی برنــد.
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این صفحه توسط  جریان آجندای ملی حمایت می شود.

چشــم انــداز وضعیــت عمومــی در کشــور، 
ریاســت  کاندیــدای  چگونگــی  و  انتخابــات 
جمهــوری از حــوزۀ مقاومــت در ســطح ملــی، بــا 
داکتــر صاحــب عبــداهلل و محتــرم احمــد مســعود.

دیــدار هــای جداگانــه پیرامــون وضعیــت و 
منصــور،  عبدالحفیــظ  محتــرم  بــا  انتخابــات 
ــرم عطاالرحمــن  ــدرام، محت ــب اهلل پ ــرم حبی محت
ســلیم، محتــرم انجنیــر صاحــب عاصــم، محتــرم 
ــر  ــرم انجنی ــل، محت ــردان ق ــاه م ســفیرصاحب ش
ــارف  ــر ع ــرم انجین ــیر، محت ــی پنجش ــال وال کم
ســروری، محتــرم قومانــدان عبدالخالــق قندهــار، 
محتــرم عبــداهلل هدایــت، محتــرم آقــای تالقانــی، 
ــای  ــد، آق ــای فرهمن ــل، آق ــب مائ ــس صاح رئی
روحانــی، مولــوی صاحــب عبدالجبــار و جمعــی 
ــات  ــان از والی ــرم پارلم ــدان محت ــر از کاندی دیگ

ــف، مختل
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