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لیست اسمای ۲۵ نفر از نامزدان انتخابات پارلمانی حذف شده منتشر شد 

نامزدان حذف شده این اقدام را سیاسی خوانده اند

بانوی نخست
 ایـن بـار چـه گفت؟

 انعطاف طالبان در مذاکره با امریکایی ها

»طالبان حضور نیروهای 
خارجی را پذیرفتند«
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ــده رییــس جمهــور در  ــواک نماین محمــد اکــرم اخپل
ــی  ــورای عال ــه ش ــس دبیرخان ــی و ریی ــور سیاس ام
ــش  ــام آت ــرای اع ــت ب ــه حکوم ــد ک ــح می گوی صل
ــل دارد. ــی کام ــان آمادگ ــد قرب ــای عی ــس در روزه ب
رییــس شــورای علمــای کشــور از دو طــرف درگیــر 
در جنــگ افغانســتان خواســت تــا در روزهــای عیــد 

ســعید قربــان اعــام آتــش بــس کننــد.
ــده رییــس جمهــور در  ــواک نماین محمــد اکــرم اخپل
ــی  ــورای عال ــه ش ــس دبیرخان ــی و ریی ــور سیاس ام
صلــح دیــروز در نشســتی در کابــل گفــت کــه 
حکومــت بــرای اعــام آتــش بــس در روزهــای عیــد 

ــل دارد. ــی کام ــان آمادگ قرب
ــرق  ــور بی ــس جمه ــه ریی ــزود ک ــواک اف ــای اخپل آق
ــرح  ــر ط ــا داده اســت و ه ــه دســت علم ــح را ب صل
کــه بــه منظــور جلوگیــری از خشــونت های جــاری در 
کشــور از از ســوی علمــا پیشــنهاد شــود مــورد قبــول 

ــرار خواهــد گرفــت. حکومــت ق
ــش  ــدار آت ــز طرف ــت نی ــه حکوم ــت ک ــان داش او بی
ــور  ــس جمه ــت و ریی ــور اس ــدار در کش ــس دوام ب
در مــورد اعــام آتــش بــس در روزهــای عیــد قربــان 

ــه  ــتان ب ــف افغانس ــار مختل ــا اقش ــوره ب ــس از مش پ
ــت. ــد گرف ــم خواه ــی تصمی ــای دین ــژه علم وی

بــه گفتــه او، آتــش بســی کــه در روزهــای عیــد فطــر 
ــردم  ــره م ــر منتظ ــتقبال غی ــورد اس ــد و م ــام ش اع
ــرای  ــی ب ــه  ای خوب ــت تجرب ــرار گرف ــتان ق افغانس

ــد  ــای عی ــه آن، در روزه ــه ب ــا توج ــود و ب ــت ب دول
قربــان نیــز اگــر آتــش بســی اعــام شــود بــر مبنــای 

ــود. ــد ب ــخص خواه ــزم مش میکانی
ــرای  ــت ب ــه حکوم ــرد ک ــد ک ــواک تاکی ــای اخپل آق
ــد  ــزاری مفی ــه اب ــور از هرگون ــح در کش ــق صل تحق

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت همزمــان بــا عیــد 
ــک  ــس ی ــش ب ــور آت ــر کش ــته در سراس ــر گذش فط
ــد  ــر تمدی ــرای ده روز دیگ ــه ب ــرد ک ــام ک ــه اع هفت
هــم شــد؛ امــا طالبــان فقــط در ســه روز عیــد آتــش 

ــد. بــس اعــام کردن
در همیــن حــال طالبــان بــا نشــر خبرنامــه ای در 
والیــت هــرات، از رونــد آتــش بــس میــان دولــت و 

ــد. ــت کردن ــان حمای طالب
ــا نشــر خبرنامــه ای  گــروه طالبــان در  ایــن والیــت ب
در چندیــن ولســوالی ایــن والیــت، حمایــت خــود را 

از آتــش بــس اعــام کردنــد.
گفتــه شــده کــه ایــن اعامیــه شــب گذشــته از ســوی 
مولــوی عبدالحکیــم، قاضــی القضــات طالبــان پخــش 

شــده اســت.
ــای اجتماعــی  ــی مســجدها و مرکزه ــوار تمام ــه دی ب
در ولســوالی های گلــران، کشــک کهنــه، کشــک 
ــه  ــن اعامی ــکن ای ــیندند و ادرس ــنگی، ش ــاط س رب

ــت. ــده اس ــب ش نص

کمیســیون ویــژۀ رســیده گی 
ــه شــکایات انتخاباتــی ۲۵  ب
ــات  ــزدان انتخاب ــن از نام ت
مجلــس نماینــده گان را از 
حــذف  نهایــی  فهرســت 

ــرد. ک

نماینــدۀ  مجاهــد  گل  اهلل 
مــردم کابــل در پارلمــان، 
نماینــدۀ  کوفــی  فوزیــه 
ســید  بدخشــان،  مــردم 
ــر  ــادری، شــاه وزی ــر ن جعف
ولــی  شــیر  تره خیــل، 

مــراد،  گل  احمــدزی، 
ســمکنی  مجیب الرحمــان 
میــان  قانــت در  و بشــیر 
شــده گان  انــد.  حــذف 
ــراد  ــه اف ــود ک ــه می ش گفت
فهرســت  از  حذف شــده 
ــات پارلمانی  ــزدان انتخاب نام
تــا روز شــنبه )13 اســد( 
شــکایات   داشــتند  حــق 
کمیســیون  بــه  را  شــان 
انتخاباتــی  شــکایات 
بســپارند. بیشــتر ایــن افــراد 
کــه وکای برحــال انــد، 

دیــروز بــه حــذف ...
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آتش بس دوم با طالبان در عید قربان
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به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. 
زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.

پاول ویلسون

غنـی در پی  ایجـاد نـهاد
 امر به معـروف و نهی از منـکر

فرمـان غنـی در حالـی بـه هـدف شـکل گیری طرحـی برای امـر به معروف و نهی از منکر صادر شـده اسـت كـه به نظر 
منتقدان او محدود كننده و سیاسـی اسـت. 

در عیـن حـال منتقـدان ایـن فرمـان رییـس حکومـت وحدت ملـی، می گویند كـه غنی كـه فرزنـدان او امریکایی و به 
شـکل و اسـتایل غربـی در خـارج زنده گـی می كننـد و خانـم او یک مسـیحی لبانی اسـت، اكنـون آمده اسـت و فرمان 

سـاختن طرحـی بـرای اصـاح جامعه  توسـط علمای دینـی را صادر كرده اسـت. 
ایـن منتقـدان می گوینـد كـه ایـن طـرح می توانـد برای محـدود كردن فضـای زنده گی مردم و تسـلط بیشـتر به روان 

و رفتـار افراد موثر باشـد. 
آگاهـان مـی گوینـد كـه سـاختن نهـاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر،  در واقع یـاد آور مظالـم دوران طالبان اسـت. 
اگرچـه هنـوز مشـخص نیسـت كـه كمیسـیون ایجـاد شـده چگونـه طرحـی را بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
می سـازد امـا مسـلم اسـت كـه ایـن فرمـان غنی زیر نـام اصـاح جامعه بیشـتر اهداف محدودسـازی را در پـی دارد. 



پـروژۀ اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی در افغانسـتان شـرکا و ترویـج کننـده گان 
نخسـت  بانـوی  جملـه  آن  از  دارد.  متعـددی 
کشـور اسـت کـه بخشـی از ایـن پـروژه را در 
همـکاری با برخـی نهادهای مشـکوک خارجی 
از  بیشـتر  کـه  بـرد. روال غنـی  مـی  پیـش  بـه 
همـه  دارد،  سـر  در  قـدرت  هـوای  شـوهرش 
چیـزش را بـه پای آن فدا کرده اسـت. شـاید از 
نخسـت هم چیز زیادی نداشـت که در مقایسـه 
بـا بانـوی نخسـت شـدن یـک کشـور جهـان 
سـومی مثـل افغانسـتان ارزش حفـظ کـردن را 
می داشـته باشـد. او و شـوهرش محمـد اشـرف 
غنـی در تبانـی بـا هـم، یـک دیگـر را چنـان 
اسـتحاله کردنـد کـه حـاال حتـا نشـانه هایی از 
آن هویـت و خـود پیشـین شـان چیـزی باقـی 
نمانـده اسـت. بانـوی نخسـت، اول از همـه نام 
اش را از دسـت داد و بـه دنبـال آن ظاهـراً دین، 
سـرزمین، خانـواده، قومیت و چیزهـای دیگری 
از ایـن دسـت را. او حـاال با کبر سـنی کـه دارد 
تـاش می کنـد که نـه تنهـا در افغانسـتان با این 
توهـم جدیـد زنـده گـی تازه یـی را آغـاز کند؛ 
بـل ایـن کشـور مصیبـت زده را هم کـه حداقل 
چهل سـال دچـار بحران های خونیـن و مرگبار 
بـوده، بازهـم در بحـران و بـی سـرانجامی نگـه 
دارد. بانوی نخسـت کشـور اخیـرا در گفتگویی 
هـای  توهـم  ایـن  خارجـی  رسـانۀ  یـک  بـا 
آخرالزمانـی را بـه نقطۀ اوج آن رسـانده اسـت. 
در گذشـته اگـر گاهـی دچار سـؤهاضمه فکری 
مـی شـد حداقـل از همـان چهـار چـوب دفتـر 
بانـوی نخسـت بیـرون نمی آمـد، اما حـاال از او 
تیـوری پـرداز و » افغـان شـناس« طـراز اول نیز 
جور شـده اسـت. روال غنی در این مصاحبه می 
گویـد که پشـتون هـا در افغانسـتان اکثریت اند 
و بـه جـز از آن ها کـس دیگری در این کشـور 
حکومـت کـرده نمـی توانـد. ایـن سـخن چنان 
سـخیف و بـی پایـه اسـت ک حتـا اگـر کسـی 
تاریـخ را سـرچپه هـم بخوانـد بـه چنیـن نتیجۀ 

نادرسـت و بـی اسـاس دسـت پیـدا نمـی کند. 
توهـم اکثریـت و اقلیـت از صـد سـال در ایـن 
کشـور رواج داشـته بـدون آن کـه واقعـا کسـی 
آمـده باشـد و تحقیـق درسـتی در این خصوص 
ارایـه کـرده باشـد. اگـر چنیـن مـی بـود، پـس 
چـرا در دربار سـلطان محمود غزنـوی که ترک 
بـود، چهار صد شـاعر فارسـی زبان جمع شـده 
بودنـد. ایـن فارسـی زبان ها از کجـا آمده بودند 
و چگونـه در ایـن کشـور جا بـاز کـرده بودند؟ 
چـرا موالنـا جـال الدیـن بلخی در این کشـور 
مـی زیسـته و ناصـر خسـرو قبادیانـی و جامـی 
و فخـر رازی و خواجـه عبـداهلل انصـاری در آن 
زنـده گـی مـی کردنـد؟ چـرا نـام هـای بیشـتر 
مناطـق ایـن سـرزمین برگرفتـه از متـون کهـن 
فارسـی و دیگـر زبـان هـای رایـج ایـن کشـور 
اسـت؟ چـرا تخـت رسـتم در سـمنگان قـرار 
ایـن دهـه  اکثریـت قومـی را در  دارد؟ بحـث 
هـای اخیـر تعـدادی که شوونیسـم قومی شـان 
بـه سـرحد بیمـاری روانی کشـیده بـود، مطرح 
کردنـد و آن هـم بیشـتر از آن کـه یـک واقعیت 
تاریخـی و اتنیکـی باشـد، یـک بحـث سیاسـی 
بـوده اسـت. روال غنـی در ایـن مصاحبـه مـی 
گویـد کـه تاجیـک هـا، ازبیـک هـا و هـزاره ها 
بـه دلیـل ایـن کـه نمـی تواننـد حکومـت کنند، 
تـاش مـی کننـد از راه زور و تفنـگ خواسـته 
هـای خـود را بـه کرسـی بنشـانند. چـه چیزی 
در ایـن گفتـه مـی تواند واقعیت داشـته باشـد؟ 
آیـا آن هایـی کـه علیـه حکومـت مـی جنگنـد، 
اقـوام غیـر پشـتون انـد؟ بـه نظـر می رسـد که 
کبر سـن و عدم آگاهی از مسـایل کشـور باعث 
شـده کـه بانوی نخسـت حتـا تصور درسـت و 
واقعـی از جنـگ فعلی نداشـته باشـد. آیا حملۀ 
روز جمعـه به شـهر گریز مرکز والیـت پکتیا را 
غیرپشـتون هـا انجام دادنـد؟ طالبان کـه نزدیک 
بـه شـش سـال بربخـش هـای از ایـن کشـور 
حاکمیـت متحجـر و قـرون وسـطایی خـود را 
بـر پـا کـرده بودنـد از کدام قـوم و تبـار بودند؟ 

بحـث هـا و واقعیـت هـای جامعـه را نباید این 
قـدر سـخیف و بـی بنیاد مطـرح کـرد. هنوز در 
مسـاجد افغانسـتان، در تمـام گوشـه و کنـار، از 
جنـوب شـروع تا بـه شـمال و از غرب شـروع 
تـا بـه شـرق، پـس از آموختـن قـران کریـم به 
کـودکان پنج کتاب تدریس می شـود که شـامل 
متن های از شـاعران فارسـی سراست. آن وقت 
بانـوی نخسـت مـی آیـد مـی گوید که پشـتون 
هـا در ایـن کشـور اکثریـت انـد و ازبیـک هـا، 
تاجیـک هـا و هـزاره ها بـه تنهایی نمـی توانند 
در انتخابـات برنـده شـوند. اگـر چنیـن می بود 
چرا شـوهر شـان در انتخابات سـال ۲009 فقط 
در  کـرد؟ چـرا  آن خـود  از  را  آرا  در صـد   3
انتخابـات ۲014 افـرادی چـون جنـرال دوسـتم 
در کنـار او قـرار گرفتنـد؟ حتا وقتـی بحث نبود 
یـک فـرد از قـوم تاجیـک بـرای او در آن سـال 
مشـکل سـاز شـد، او مجبور شـد که به دروازه 
احمـد ضیـا مسـعود بـرادر قهرمان ملی کشـور 
بـرود. و اصا از چنین بحـث های چه می توان 
نتیجـه گرفـت؟ درسـرزمین هند که مسـلمان ها 
اقلیـت را تشـکیل مـی دهنـد، عبدالـکام، یک 
مسـلمان مـی توانـد رییـس جمهـور شـود ولی 
در افغانسـتان نمـی توانـد یـک غیـر پشـتون به 
کرسـی ریاسـت جمهـوری برسـد؟ چـرا؟ چرا 
ایـن سـوال را از خـود نمـی  بانـوی نخسـت 
پرسـد؟ آیـا در جهانـی که او زنده گـی می کند، 
انسـان هـا بر اسـاس قـوم و نژاد شـان شـناخته 
مـی شـوند؟ آیا او نیـز چون هیتلر بـاور دارد که 
بایـد یـک قـوم بر جهـان حکومت کنـد؟ بانوی 
نخسـت در ایـن گفتگو بـا » اسـراییل نیوز« می 
گویـد کـه »دموکراسـی ضعیـف و عـدم احترام 
به مسـلط شـدن دموکراسـی در افغانستان  زمینه 
را بـرای اقلیـت هـای این کشـور مسـاعد کرده 
اسـت کـه با واقعیـت هـای افغانسـتان مخالفت  
کننـد و سـعی کنند کـه برتری خـود را با اعمال 
خشـونت  و استفاده از سـاح بردیگران تحمیل 
کننـد«. آیـا ایـن گفته ذره یـی از واقعیـت را در 
خـود نهفتـه دارد؟ کـی هـا در حـال جنـگ اند 
و باعـث بی سروسـامانی کشـور شـده انـد؟ آیا 
همـه کسـانی که نمـی خواهنـد دموکراسـی در 
افغانسـتان مسـلط شـود، غیرپشـتون هـا انـد و 
پشـتون هـا چـه طالـب و چـه داعـش فقط یک 
آرزو دارنـد که به دموکراسـی برسـند که ازبیک 
هـا و تاجیـک هـا و هزاره هـا از آن هـا به زعم 
جامعـه  انـد؟  داشـته  دریـغ  نخسـت  بانـوی 
واقعیـت هـای سـخت و انـکار ناپذیـر دارد که 
نمـی تـوان آن هـا را با صغرا و کبـرا کردن های  
ذهنـی وارونـه کـرد. در این کـه افغانسـتان مثل 
هـر جامعه و کشـور دیگـری دارای کثرت های 
قومـی اسـت هیـچ شـکی وجـود نـدارد. ایـن 
اقـوام سـال های سـال در کنار هم زیسـته اند و 
در غـم هـا و شـادی هـا در کنـار هم بـوده اند. 
بـه همـان میزانی که بـر ازبیک هـا و تاجیک ها 
و هـزاره هـا در ایـن کشـور از سـوی اجانب و 
دسـت نشـانده هـای شـان ظلم و جفـا صورت 
گرفتـه بـر پشـتون هـای این کشـور هـم ظلم و 
جفـا رفتـه اسـت. خون هـای که در این کشـور 
ریختـه می شـود خون یـک قوم و تبار نیسـت. 
دیـروز اگر برای آزادی خود ایـن مردم جنگیده 
انـد امـروز بـرای نجات یافتـن از افـراط گرایی 
و تنـدروی مـی جنگند. بانوی نخسـت به جای 
بـی پشـتوانه  اراجیـف و حـرف هـای  چنیـن 
خـوب اسـت کـه بـرای رهایـی زنان کشـور از 
چنـگ طالبـان و طالبانیزم مسـلط بر افـکار عده 
از نزدیـکان او و رییـس حکومـت کاری  یـی 
انجـام دهد. او بایـد بداند که مسـوولیت هایش 
در چـه زمینـه هـای اسـت و در چـه زمینه های 
مـی توانـد حـرف درسـت و دقیق بزنـد. حرف 
هـای از ایـن دسـت شـاید بـه مـزاج عـده یـی 
فاشیسـت برابـر باشـد و آن ها را بـه وجد آورد 
ولـی بـا قاطعیـت مـی تـوان گفـت کـه اکثریت 
پشـتون هـا بـا چنیـن حرف هـا و پیـش فرض 

هـای موافق نیسـتند.
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احمدعمران

بانوی نخست
ایـن    بـار        چـه گفت؟

 

امریکایی هـا  و  طالبـان  دیدارهـای  بـازار  روزهـا  ایـن  در 
بـه  گفت وگوهـا  ایـن  ظاهـراً  شده اسـت.  گـرم  شـدت  بـه 
تاکنـون سـخن  امـا  انعطاف هایـی هـم منجـر شـده اسـت؛ 
رسـمی یی در ایـن خصـوص گفته نشـده امـا به گفتـه برخی 
منابـع دولتـی و مقالـه هایـی که در رسـانه های خارجی نشـر 
شـده اسـت طالبـان پذیرفته اند کـه در صورتی کـه حکومت 
بـه آنان سـپرده شـود، با حضـور نیروهـای خارجی مشـکلی 
نخواهنـد داشـت. بـه اسـاس همیـن توافقـات قرار اسـت که 
روز عیـد اضحـی/ قربـان، بـار دوم آتش بـس اعـان شـود و 
طالبـان یـک بار دیگر وارد شـهرهای کشـور شـوند؛ آنهم در 
شـرایطی که به اسـاس اسـتراتِیژی امریکا باید در این شـب و 
روزهـا بخش هـای زیادی از کشـور بـرای طالبان سپرده شـده 
باشـد. تـا جایـی کـه وزارت دفـاع ملـی تاییـد کـرده اسـت، 
نیروهـای دولتـی از بخش هایی در کشـور عقب نشـینی کرده 
انـد؛ امـا هنـوز بـه گونۀ رسـمی فهرسـت آن سـاحات اعان 
نگردیده اسـت. در چنیـن شـرایطی، حضور طالبـان در دوران 
آتش بـس پیـش رو، در داخل شـهرهای کشـور شـاید گرم تر 
و سـنگین تر از ورود آنـان در آتش بـس عیـد رمضـان باشـد 
و ایـن بـه معنـای چراغ های سـبزی اسـت کـه امریکایی ها و 

پاکسـتانی ها و طالبـان از خـود نشـان میدهنـد.
 امـا گزارش هایـی کـه رسـانه های بین  المللـی نشـر کرده انـد 
بـه  راهـی  پشـت پرده  گفت وگوهـای  کـه  می دهـد  نشـان 
جاهایـی بـرده اسـت و بهانه هایی که در گذشـته مانع می شـد 
تـا طالبـان وارد روند مذاکرات شـوند، برداشـته شده اسـت و 
بایـد پـس از این مسـیر عـادی اش را طی کنـد و نتیجه بدهد. 
همیـن  بـه  افغانسـتان  و صلـح  جنـگ  مسـایل  مسـلمًا  امـا 
پیچپیده گـی  ایـن  زیـادی  ابعـاد  و  نیسـت  هـم  سـاده گی ها 
کـه  اسـت  ایـن حـال ممکـن  بـا  معنابخـش سـاخته اند.  را 
طرف هـای مذاکـره بـه همه ابعاد آن اندیشـیده باشـند و روی 
آن کار کنند. افغانسـتان بیش از چهل سـال اسـت که در آتش 
جنـگ می سـود و  در ایـن هفده سـال اخیـر وضعیـت شـکل 
دیگـری اسـت و یـک روزی بایـد ایـن آتش خامـوش گردد. 
از ایـن رو، مـرم منتظر صحلـی اند که ناگذیر بایـد رخ بدهد. 
امـا ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه همـه دار و ندار و دسـت 
آوردهـای شـان در ایـن مسـیر قربانـی شـود. بـه تازه گی هـا 
امیدهـا درمـورد احیـای روند صلح در افغانسـتان پـس از آن 
افزایـش یافـت که مقامـات پاکسـتان و افغانسـتان اعام کرده 
بودنـد کـه طالبـان مایل بـه آغاز مذاکرات هسـتند. بـه تعقیب 
آن امریکایی هـا پـای پیـش گذاشـته مذاکره های مسـتقیم را با 
طالبـان راه انداختـه انـد. ایـن همه را می شـود بـه معنای یک 
امیـد قبـول کـرد. اگرچـه می دانیم پاکسـتان میلی بـرای ایجاد 
صلـح در افغانسـتان نـدارد؛ زیـرا آن کشـور در جهـت تحقق 
اهـداف خـودش هنـوز نفـس می  زنـد و پـا پیـش میگـذارد. 
امـا حـاال بـه نظـر میرسـد کـه تغییراتـی در مواضـع امریـکا 
و پاکسـتان در قبـال افغانسـتان بـه وجـود آمـده باشـد و این 
تغییـرات در تفاهمـات تازه یـی میـان ایـن دو کشـور جلـوه 

می کنـد. 
اگرچـه حـاال بـا شـروع مذاکـرات طالبـان و امریـکا، طالبـان 
بـرای نخسـتین بـار وارد یک گفت وگـوی موثر شـده اند. این 
همـه بـرای مردم افغانسـتان سـوال هایی را ایجاد کرده اسـت؛ 
از جملـه اینکـه چگونـه طالبـان می تواننـد حضـور نظامیـان 
امریکایـی را در صورتـی کـه حکومـت بـرای شـان واگـذار 
شـود، بپذیرنـد و چگونـه امریـکا می توانـد بـا طالبـان جمـع 
شـود و ایـن از مهمترین نقـاط مبهم در روند مذاکرات اسـت 
کـه به قـوت معمای جنـگ و صلح افغانسـتان افزوده اسـت. 
بـه نظـر میرسـد کـه طالبـان بـرای امریکایی هـا نسـبت بـه 
دولـت افغانسـتان ارجحیـت پیـدا کرده انـد و گفتـه می شـود 
کـه دولـت آقـای ترامـپ حتـا ایـن آماده گـی را نیـز دارد که 
طالبـان را جانشـین دولت کنونی سـازد؛ البته ایـن در صورتی 
اسـت کـه امریـکا در اول روی موردهـا و موضوعات بسـیار 
مهمـی بـا پاکتسـان بـه توافق هایـی رسیده باشـد. در پیونـد 
ایـن توافـق افغانسـتان بـه پاکسـتان تحویـل داده خواهد شـد 
و ایـن خـود مشـکات و بـن بسـت هایی تازه یـی را بـه رخ 

می کشـاند. 
امـا منتظریـم که دیده شـود ایـن مذاکرات به راسـتی آبسـتن 

بود؟ چه خواهـد 

طالبـان و امـریکا چگـونه
 با هم جمـع می شـوند؟
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شـورای علمـا کمیسـیونی را بـرای ارائـه طـرح جهت 
اصـاح جامعـه ایجاد کـرد. قرار اسـت این کمیسـیون 
نهـاد امـر به معـروف و نهـی از منکـر را ایجـاد کند. 

شـورای علمـای افغانسـتان، طـرح شـکل گیـری نهـاد 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را بـه اسـاس فرمـان 
محمـد اشـرف غنی جمهـور غنـی، ایجاد خواهـد کرد. 
اکنـون کمیسـیون ایجـاد شـده طرحی را بـرای اصالح 

ارایه مـی دهد.  جامعـه 
آقـای غنـی اخیـراً فرمانـی را صـادر کـرده کـه در آن 
تـا  اسـت  افغانسـتان موظـف شـده  شـورای علمـای 
کمیسـیونی را بـه ریاسـت قیـام الدیـن کشـاف رییـس 
شـورای علمای کشـور در راسـتای ارائه و تطبیق طرح 
پیشـنهادی علمـا در خصـوص اصـاح جامعـه ایجـاد 

. کند
مولـوی قیـام الدیـن کشـاف رییـس شـورای علمـای 
کشـور امروز شـنبه )1۲ اسـد( در یک نشسـت خبری 
در کابـل گفـت کـه ایـن کمیسـیون ۲4 نفـری بـا سـه 
کمیتـه کاری براسـاس فرمـان رییـس جمهـور ایجـاد 
شـده تـا جهـت اصـاح جامعـه طـرح جامـع را بـه 

حکومـت پیشـنهاد کنـد.
آقای کشـاف افـزود که کمیتـه اول در راسـتای تقویت 
ارشـاد و جلوگیـری از هرنـوع فسـاد، کمیتـه دوم در 
راسـتای انسـجام علمـا و ایجـاد داراالفتـاح در سـطح 
کشـور و کمیتـه سـوم هـم در راسـتای انسـجام نصاب 
مـدارس دینـی طرح هـای را با جزئیـات آمـاده کرده و 
بـه رییس جمهـور پیشـنهاد خواهنـد کرد تـا حکومت 

آن را عملـی سـازد.
او خاطـر نشـان کـرد، از آنجایـی کـه افغانسـتان یـک 
کشـور اسـامی اسـت، تقویـت ارشـاد، جلوگیـری از 
فسـاد، انسـجام امـور علمـا و تنظیـم نصـاب مـدارس 
دینـی حیثیـت شـاهرگ اصاحـی جامعـه اسـامی را 

دارد.

امر به معروف و نهی از منکر
فرمـان غنـی در حالـی بـه هـدف شـکل گیری طرحـی 
بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر صـادر شـده 

اسـت کـه به نظـر منتقدان او محـدود کننده و سیاسـی 
ست.  ا

در عیـن حـال منتقـدان ایـن فرمـان رییـس حکومـت 
او  وحـدت ملـی، می گوینـد کـه غنـی کـه فرزنـدان 
خـارج  در  غربـی  اسـتایل  و  شـکل  بـه  و  امریکایـی 
لبانـی  مسـیحی  یـک  او  خانـم  و  می کننـد  زنده گـی 
اسـت، اکنـون آمـده اسـت و فرمـان سـاختن طرحـی 
بـرای اصـاح جامعـه  توسـط علمـای دینـی را صادر 

کـرده اسـت. 
ایـن منتقـدان می گوینـد کـه این طـرح می توانـد برای 

محـدود کـردن فضـای زنده گـی مردم و تسـلط بیشـتر 
بـه روان و رفتـار افـراد موثر باشـد. 

آگاهـان مـی گویند که سـاختن نهـاد امر بـه معروف و 
نهـی از منکـر،  در واقـع یـاد آور مظالـم دوران طالبـان 
اسـت. اگرچـه هنـوز مشـخص نیسـت کـه کمیسـیون 
ایجـاد شـده چگونـه طرحـی را بـرای امـر بـه معروف 
و نهـی از منکـر می سـازد امـا مسـلم اسـت کـه ایـن 
فرمـان غنـی زیـر نـام اصـاح جامعـه بیشـتر اهـداف 

محدودسـازی را در پـی دارد. 
بـه نظـر میرسـد که ایـن فرمـان غنی، بیشـتر بـه بحث 

مذاکـرات امریـکا با طالبـان رابطه دارد و ممکن اسـت 
کـه در آسـتانۀ نتیجـه دادن مذاکـره طالبـان بـا امریـکا، 
محدودیت هایـی در جامعـه و زنده گـی مـردم وضـع 

گردد.
از جانـب دیگـر منتقـدان مـی گوینـد کـه ایـن فرمـان 
غنـی در عیـن حال یـک حرکـت کمپاینـی و انتخاباتی 
کاران  محافظـه  از  شـماری  رای  کـردن  جمـع  بـرای 

اسـت. جامعه 

اریه طرح اصالح جامعه
قـرار اسـت کـه کمیته هایـی در چـوکات کمیسـیونی 
بـرای تطبیـق پیشـنهادهای علمـا در راسـتای اصـاح 
جامعـه، کارهـای خـود را بـزودی آغاز کـرده و جهت 

تطبیـق بـه حکومت پیشـنهاد شـود.
محمـد اکـرم اخپلـواک نماینـده خاص رییـس جمهور 
غنـی در امـور سیاسـی نیـز گفـت کـه رییـس جمهور 
ایـن کمیسـیون را به پیشـنهاد علما بـرای تحقق اهداف 

اسـامی در کشـور ایجاد کرده اسـت.
عالمـان دینـی در نشسـتی کـه چنـدی پیـش در خیمـه 
لـوی جرگـه فتوایـی را بـه منظـور ایجـاد صلـح در 
کشـور صادر کردند، به حکومت پیشـنهادی مشـخصی 

را بـرای اصـاح جامعـه ارائـه کـرده بود.
آقـای اخپلـواک افـزود که رییـس جمهور مـی خواهد 
بـا عملـی کـردن پیشـنهادهای علمـای کشـور، ارگ و 

منبـر را بیشـتر باهـم نزدیک سـازد.
او تاکیـد کـرد کـه پیشـنهادهای علمـای در مـوارد یـاد 
شـده جداً از سـوی اداره های حکومتـی عملی خواهند 

. شد
ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود ۲907 عالـم دینی در 
اواخـر مـاه مبـارک رمضـان در کابـل گـرد هـم آمـده 
کشـور  در  صلـح  فتـوای  صـدور  ضمـن  و  بودنـد 
بـه حکومـت  را جهـت اصـاح جامعـه  پیشـنهاداتی 
پیشـنهاد کـرده بودنـد کـه رییـس جمهـور براسـاس 
پیشـنهاد آنـان فرمان تشـکیل کمیسـیونی را از شـورای 

علمـا صـادر کـرده اسـت. 

گفت وگــو میــان امریــکا و طالبــان در قطــر، بــه 
ــروه  ــت. گ ــده اس ــل ش ــی نای ــرفت های صریح پیش
ــای  ــی را در فض ــات امریکای ــا مقام ــدار ب ــان دی طالب
بعــدی  نشســت های  از  و  توصیــف  دوســتانه 
ــان  ــد. گرچــه طالب ــرداده ان ــک خب ــای نزدی درآینده ه
در اظهــارات رســمی، ایــن نشســت را فاقــد اهمیــت 
دانســته و گفتــه انــد کــه نمی شــود اســم ایــن دیــدار 
را مذاکــره گذاشــت و ممکــن اســت کــه راه را 
ــات  ــا مقام ــد. ام ــوار کن ــدی هم ــرات بع ــرای مذاک ب
امریکایــی ضمــن بیــان تمایــل شــان بــه ادامــه رونــد 
گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان، در مــورد ایــن 
ــکا را  ــه و نقــش امری ــه ســخن گفت نشســت محتاطان
ــت افغانســتان  ــان حکوم ــح می ــای صل در گفت وگوه

ــد.  ــرده ان ــوان ک ــده عن ــهیل کنن ــان، تس وطالب
هنــوز بــرای مــردم افغانســتان اصــل موضــوع و 
جزئیــات مذاکــره روشــن نیســت و هیــچ کــس 
امریــکا و طالبــان در  نمی دانــد کــه در نشســت 
دوحــه چــه گذشــت؟ ایــن مذاکــرات به جــای ایجــاد 
ــان  ــا را در می ــتر نگرانی ه ــی، بیش ــد و خوش بین امی

ــت.  ــن زده اس ــتان دام ــردم افغانس م
روزنامــۀ امــت چــاپ پاکســتان، چنــدی قبــل جزئیات 
ــرده و  ــاش ک ــان را ف ــکا و طالب ــان امری ــرات می مذاک
گفتــه کــه شــرایط طالبــان بــرای مذاکــراه ایــن اســت 
کــه طــرف ســومی در گفت وگوهــا حضــور نداشــته 
ــت  ــت حکوم ــرات در غیب ــۀ مذاک ــی ادام ــد. یعن باش

افغانســتان بایــد صــور گیــرد. 
ــه نقــل از  از ســوی دیگــر روزنامــۀ »دیلــی  بســت« ب
کریــس کولنــدا، افســر ســابق ارتــش امریــکا کــه قبلن 
ــات  ــل دیپلم ِ ــن َرف ــوده و رابی ــتان ب ــود در افغانس خ
ارشــد ایــاالت متحــده امریــکا، گــزارش داده اســت: 
ــق  ــک تواف ــس ازی ــه پ ــد ک ــان( گفتن ــا )طالب »آن ه
سیاســی و ایجــاد دولــت فراگیــر در افغانســتان، 
آمــوزش  بــرای  بین المللــی  نیروهــای  حضــور 
ــان  ــت. طالب ــور الزم اس ــن کش ــی ای ــای امنیت نیروه
ــی  ــأله )حضــور نظام ــن مس ــا ای ــا ب ــه آن ه ــد ک گفتن
ــت؛  ــد داش ــکلی نخواهن ــتان( مش ــکا در افغانس امری
ــود.  ــد ب ــهیم خواهن ــم س ــن تصمی ــا در ای ــرا آن ه زی
َرفـِـل از تغییــر موضــوع ایاالت متحــدۀ امریــکا در باره 
ــت  ــد: »موقعی ــاد کــرده و می گوی ــگ افغانســتان ی جن
دولــت ایــاالت متحــده متحــول شــده اســت و آن هــا 
ــن بســت  ــک ب ــًا ی ــن جنــگ واقع ــه ای ــد ک پذیرفته ان
اســت. در صورتــی کــه طالبــان نمی تواننــد بــه روش 

ــده  ــم برن ــم نمی توانی ــا ه ــوند، م ــروز ش ــنتی پی س
ــد کــه دیپلماســی آرام و  ِــل اذعــان می کن شــویم.« َرف
ــل در رســیدن  ــن عام ــر رســمی او یکــی از چندی غی
دولــت ایــاالت متحــده بــه ایــن درک جدیــد اســت. 
روزنامــه دیلــی  بســت، در بخــش دیگــری از گــزارش 
ــل  ِ ــدا و َرف ــای کولن ــه گفته ه ــتناد ب ــا اس ــش ب خوی
ــل( در  ِ ــدا وَرف ــان )کولن ــه آن ــاخته اســت ک ــاش س ف
طالبــان نشــانه یی از یــک فوریــت را دیــده انــد. 
ــد کــه می ترســند  ــه ان ــان گفت ــه آن ــان ب مقامــات طالب
افغانســتان بــه »ســوریه دوم« تبدیــل شــود؛ امــری کــه 
مطمئنــن ناشــی از افزایــش حضــور گــروه تروریســتی 
ــال  ــه در ح ــی ک ــت. داعش ــن کشوراس ــش درای داع
ــان در  ــی طالب ــدرت سیاس ــان و ق ــدن هواخواه مکی

افغانســتان اســت. 
ــا  ــان ب ــی ش ــی در دیدارهای ــام امریکای ــن دو مق ای
ــری رســمی  ــن موضع گی ــه بی ــد ک ــه ان ــان دریافت طالب
ــای  ــور نیروه ــورد حض ــا درم ــمی آن ه ــر رس و غی
ــان در  ــود دارد. طالب ــی وج ــاوت اساس ــی تف خارج
ــه  ــری رســمی شــان از اشــغال افغانســتان ب موضع گی
ــا در  ــد، ام ــان خارجــی ســخن می گوین دســت نظامی
ــرش حضــور نیروهــای خارجــی  ــرای پذی ــوت ب خل
ــان داده و  ــاده نش ــوق الع ــاف ف ــتان انعط در افغانس
آماده گــی شــان را بــرای باقــی مانــدن ســربازان 

امریــکای ابــراز کرده انــد. 
ــد  ــرده ان ــح ک ــورد تصری ــن م ــل، در ای ِ ــد و َرف کولن
ــد  ــان گفته ان ــای طالب ــأت مذاکره کننده ه ــه مذاکرهی ک
ــدۀ  ــاالت متح ــت ای ــت حمای ــت تح ــر دول ــه اگ ک
افغانســتان قانــون اساســی را اصــاح، نظــام سیاســی 
بــاز و مشــارکت طالبــان را بپیذیــرد، آن هــا ایــن ایــده 
را کــه دولــت آن زمــان می توانــد از نیروهــای ایــاالت 
متحــدۀ امریــکا بــه مانــدن درافغانســتان دعــوت کنــد، 
ــاالت  ــای ای ــد از آن  نیروه ــرد. بع ــد ک ــول خواهن قب
متحــده می تواننــد بــه آمــوزش ســربازان و فرماندهــان 
ــند  ــان می باش ــامل آن ــم ش ــان ه ــه طالب ــتان ک افغانس

ادامــه دهنــد. 

ــن دو  ــه ای ــه را ک ــی  بســت آن چ ــزارش دیل ــق گ طب
ــد  ــان دریافته ان ــا طالب ــی از گفت وگــو ب ــام امریکای مق
ــدان جنــگ  ایــن اســت کــه آن هــا از موفقیــت در می
ــه  ــت ب ــی  بس ــزارش دیل ــر گ ــد. بناب ــده ان ــد ش ناامی
ــر  ــورد عص ــان در م ــد: »طالب ــل می گوی ِ ــل از َرف نق
ــتباهات  ــب اش ــا مرتک ــه آن ه ــان و این ک ــدرت ش ق
نمی خواهنــد  و  فکرکــرده  عمیقــن  انــد  شــده 
گروه هــای تروریســتی خارجــی در خــاک افغانســتان 

ــند.  ــته باش ــور داش حض
کولنــدا پــس از دیدارهــای مســتمر بــا طالبــان بــه ایــن 

نتیجــه رســیده کــه آن هــا خواهــان زندگــی بــا ثبــات 
و تحــت یــک حکومــت فراگیــر، مشــروع، محافظــت 
از حقــوق بشــر و جلوگیــری ازتجــارت مــواد مخــدر 
انــد. َرفـِـل دربخــش دیگــری ازســخنانش بدیــن بــاور 
ــان  ــکا و طالب ــۀ امری ــرات دو جانب ــه مذاک ــت ک اس
ــه  ــرای »شکســت بن بســت« ممکــن اســت منجــر ب ب
تضعیــف دولتــی شــود کــه امریــکا در طــول 17 ســال 
بــه عنــوان تنهــا صــدای مشــروع افغانســتان حمایــت 

کــرده اســت.      

امریکایی ها با  در مذاکره  انعطاف طالبان   
پذیرفتند« را  خارجی  نیروهای  حضور  »طالبان 

داود مکارم

غنـی در پی  ایجـاد نـهاد
 امر به معـروف و نهی از منـکر

ایــن دو مقــام امریکایــی در دیدارهایــی شــان بــا طالبــان دریافتــه انــد كــه بیــن موضع گیری رســمی 
و غیــر رســمی آن هــا درمــورد حضــور نیروهــای خارجــی تفــاوت اساســی وجــود دارد. طالبــان در 
ــد،  ــان خارجــی ســخن می گوین ــه دســت نظامی ــری رســمی شــان از اشــغال افغانســتان ب موضع گی
امــا در خلــوت بــرای پذیــرش حضــور نیروهــای خارجــی در افغانســتان انعطــاف فــوق العــاده نشــان 

داده و آماده گــی شــان را بــرای باقــی مانــدن ســربازان امریــکای ابــراز كرده انــد. 
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رســانه هــا بــه مثابــه عضــو فعــال جامعــه مدنــی 
ــه ســاختن ارزش هــا  ــم و نهادین همــواره در تعمی
ــه  ــذر از جامع ــی وگ ــه مدن ــند جامع ــورد پس م

ــوده اســت. ــر ب ــدوی موث ب
در واقــع جامعــه مدنــی و رســانه هــا الزم و 

ملــزوم و مکمــل همدیگــر اســت.
بــا تــو جــه بــه اینکــه در افغانســتان ســالها ادنیشــه 
جامغــه مدنــی مــورد تخریــب قــرار گرفتــه اســت 
و جنــگ هــه ســه دهــه اخیــر در ایــن کشــور در 
همــه ابعــاد تاثیــرات ناگــواری داشــته اســت مــی 
تــوان گفــت تعمیــم جامعــه مدنــی در ایــن کشــور 
شــرقی وآســیای بــدون حضــور فعــال رســانه هــا 

ناممکــن اســت.گ
ایــن کشــور ســالها از اطــاع رســانی ســالم 
ــی  ــرای ابادان ــزش ب ــاروری وانگی ــب ب ــه موج ک
ــوان گفترســانه هــا  ــوده مــی ت میگــردد محــروم ب
بــا اطــاع رســانی دقیــق و شــفاف از ابــزار اولــی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــۀ مدن ــی جامع و اساس
ــۀ  ــک جامع ــتان ی ــۀ افغانس ــه جامع ــی ک از آنجای
ســنتی اســت، نقــش رســانه هــا در ترویــج، 
گســترش و تحکیــم جامعــۀ مدنــی برازنــده تــر و 

ــود. ــی ش ــر م ــته ت برجس
ــی در  ــرون حکومت ــاختارهای بی ــا و س ــکل ه تش
افغانســتان وجــود دارد، چنانکــه احــزاب سیاســی 
ــۀ  ــه پیمان ــی ب ــی و علم ــای فرهنگ ــاختار ه و س
وســیع عــرض انــدام کــرده اســت، امــا ایــن همــه 
ــرار  ــی ق ــه هــای اول ــوارد در مرحل در بســیاری م
ــر  ــح نظ ــه مطم ــی آنچ ــای واقع ــا از معن دارد ی
ــی  ــر م ــه نظ ــه دارد، ب ــا فاصل ــنگ ه اســت، فرس
ــا  ــد، ب رســد، در ایــن راســتا رســانه هــا مــی توان
ترســیم چهــرۀ واقعــی جامعــۀ مدنــی، دموکراســی 
و ابــزار دموکراتیــک بــه مــردم، حکومــت و دســت 
ــد.  ــتر نمای ــک بیش ــی کم ــه مدن ــدرکاران جامع ان

ــی: ــه مدن ــوم جامع مفه
تردیــدی نیســت کــه جامعــه مدنــی چنــد وجهــی 
ــد تعریفــی  ــرده ان ــن ســعی ک ــذا متفکری اســت. ل
از زاویــه ی دیــد خــود ارایــه دهند.»جامعــه 
مدنــی در مقابــل دولــت بــه حــوزه ای از روابــط 
ــت  ــارغ از دخال ــه ف ــود ک ــاق میش ــی اط اجتماع
قــدرت سیاســی اســت و مجموعــه ای از نهادهــا ، 
انجمــن هــا و تشــْکل هــای خصوصــی و مدنــی را 

ــرد.«)1( ــی گی در برم
جامعــه مدنــی، قلمرویــی اســت از فعالیــت هــای 
ــی  ــت هدف ــه در جه ــه، ک ــازمان یافت ــای س نهاده
مشــترک و نظــم حقوقــی شــکل مــی گیــرد 
وهــدف ایــن نهادهــا و انجمــن هــا نیــز حمایــت 
شــهروندان در مقابــل اقتــدار و جبّاریــت حکومــت 

ــی باشــد.)۲( م
ــد  ــی چن ــف جامعــه مدن ــن وجــود در تعری ــا ای ب
ــه  ــدان توج ــد ب ــه بای ــوددارد ک ــده وج عنصرعم

ــرد: ک
ــی در اجتماعــات انســانی مفهــوم  -1 جامعــه مدن
مــی یابــد زیــرا ارتبــاط انســانها را بــر قــرار کــرده 

و تعریــف مــی کنــد.
-۲ جامعــه مدنــی ، جامعــه ای اســت فراگیــر 
و کلیتــی متنــّوع و متشــّکل از تعــداد زیــادی 
ــتی  ــن همزیس ــم در ارتباطند.ای ــا ه ــه ب ــروه ک گ
محصــول تمــّدن اســت و توســعه ی تمــّدن ایــن 
ــر تقســیم کار  ــه ام ــی آورد. ک ــار م ــه ب ــج راب نتای
ــه نحــوی پیوســته انجــام  و تخصیــص وظایــف ب
میگیرد،شــهروند بــودن نکتــه اصلــی در جــا معــه 
ای مدنــی اســت، بــه ایــن معنــا کــه انســان بوســیه 

ــه آنهاســت  ــق ب ــه متعل ــی ک ــای متفاوت ی گروهه
ــذا  ــود ؛ول ــی ش ــی م ــه ی مدن ــی از جامع جزئ
خانــواده ،مدرســه ،انجمنهــا و احــزاب ســبب مــی 
شــودکه انســان بــه شــهروند بــودن خــود آگاهــی 

ــد. یاب
ــا ،  ــای آن ” انجمنه ــاد ه ــی ونه ــه مدن -3 جامع
گــروه هــای فشــار. . .” بــه هیــچ وجــه در تعارض 

بــا دولــت نیســتند ، بلکــه مکمــل آن هســتند.
-4 جامعــه ی مدنــی بــه هیــچ وجــه دولــت 
نیســت، بلکــه شــامل حــوزه ی عمــوم مــی شــود 
ــراد و  ــن اف ــتقل بی ــطه ومس ــورت واس ــه بص ک

ــد.)3( ــی گیرن ــرار م ــی ق ــاختار سیاس س
مفهوم رسانه:

رســانه، در مفهــوم ارتباطــی آن، عاملــی اســت کــه 
مــی توانــد پیامــی را بــه مخاطــب انتقــال دهــد.

در واقــع رســانه هــا یــا وســایل ارتبــاط همگانــی 
ــانه ای  ــر رس ــت. اگ ــانی اس ــام رس ــان پی کارش
ــود  ــش خ ــد نق ــی توان ــد نم ــته باش ــی نداش پیام
ــبیه  ــزی ش ــگاه چی ــد و آن ــا کن ــه درســتی ایف را ب
ــه خــود رســانه، برداشــت  ــود ن رســانه خواهــد ب
هــای مختلفــی دربــاره ماهیــت رســانه هــا وجــود 
دارد. امــا در اکثــر تعاریــف ارایــه شــده از آن، بــه 
ــده  ــایانی گردی ــه ش ــانی آن توج ــام رس ــش پی نق

اســت.
ــانه  ــون از رس ــا کن ــه ت ــی ک ــن تعریف ــع تری جام
صــورت گرفتــه اســت همــان تعریــف مــک 
ــد: “رســانه  لوهــان کانادایــی اســت کــه مــی گوی

ــت. “ ــام اس ــان پی هم
برخــی دیگــر از صاحــب نظــران هــم در تعاریــف 
شــان از رســانه بــر ماهیــت پیــام رســانی آن تاکیــد 

دارند.
ــان رســانه بــدون پیــام نیســت واگــر  ــاور آن ــه ب ب
پیامــی بــا محتــوا در یــک وســیله ارتبــاط همگانــی 
ــانه را بخــود  ــل رس ــی کام ــیله معن نباشــد آن وس

نمــی گیــرد.
موضــوع  بــه  تعاریــف  از  دیگــر  برخــی  در 

اســت. شــده  توجــه  مخاطــب 
عــده ای از صاحــب نظــران برایــن نظــر انــد کــه 
کار رســانه هــا بــرای مخاطبــان انبــوه اســت و اگر 
رســانه ای مخاطبــی نداشــته باشــد کار آن بیهــوده 
اســت و همــان ضــرب المثــل)آب در هــاون 

کوبیــدن( مصــداق ایــن وضعیــت مــی باشــد.

چنانچــه در فرهنــگ روزنامــه نگاری، واژه رســانه، 
ــوان اطــاع رســانی و رســانه شناســی،  تحــت عن
ــا  ــه ابزاره ــای مجموع ــه معن ــی ب ــی کل اصطاح
و روش هایــی کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا 
ــده  ــف ش ــی رود تعری ــه کار م ــوه ب ــان انب مخاطب
ــف  ــری در تعری ــن دیگ ــن محققی اســت.) همچنی
ــر مخاطبــان  ــا وســایل ارتبــاط جمعــی ب رســانه ی

ــد. ــی کن ــاره م ــس اش ــا متجان ــوه و ن انب
“وســایل ارتبــاط جمعــی بــه وســایلی گفتــه 
فــراوان و  آن وســیع،  کــه مخاطبــان  میشــود 
نــا متجانــس انــد. ایــن اجتماعــات وســیع و 
ــایل  ــن وس ــط ای ــد توس ــی توانن ــس م ــا متجان ن
ــادل آرا و تفاهــم  ــه تب باهــم نزدیــک گردیــده و ب

)9( بپردازنــد.” 
ــش  ــه نق ــه ب ــا توج ــان ب ــر از محقق ــی دیگ برخ
ــه کــرده  ــرای آن تعاریفــی ارای ارتباطــی رســانه، ب
انــد. بــه نظــر آنــان رســانه هــا مهمتریــن وســایل 
ــد و  ــی آین ــع بشــری بشــمار م ارتباطــی در جوام
ــاده آن  ــوق الع ــت ف ــی شــدن و اهمی ســبب جهان
همیــن بعــد ارتباطــی اســت. در فرهنــگ الفبایــی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــانه ه ــی رس ــان فارس ــی زب قیاس

ــراری ــرای برق ــا ب ــا و روش ه ــوع ابزاره مجم
رسانه ها و فرهنگ گفت و گو

در جامعــه مدنــی، نقــد گفــت و گــو بحــث 
بــه جــای برخورد هــای  اندیشــه ها،  تبــادل  و 
زورمندانــه، خشــونت، تحمیــل عقیــده و نقــد 
ــات  ــیند. ارتباط ــم می نش ــکار و مفاهی ــری اف ناپذی
در صــور گوناگــون خــود از ارتباطات میــان فردی 
و گروهــی تــا ارتباطــات جمعــی، در جامعــه مدنی 
مجــرای داد و ســتدهای فکــری و انتقــال اطاعات 
بــه طــور عمــده  قــرار می گیرنــد. رســانه ها 
ــه  مطبوعــات در تبدیــل گفــت و گــو و مفاهمــه ب
فرهنــگ در جامعــه مدنــی، نقــش موثــر و حیاتــی 
ــانه های  ــروز، رس ــده ام ــع پیچی ــد. در جوام دارن
جمعــی، بســتر تولیــد افــکار و مجــرای برخــورد 

ــتند. ــرات هس آراء و نظ
ــان ســیال  ــه بســتر جری ــه مثاب اساســا رســانه ها، ب
ــت ها،  ــا، خواس ــکار، ایده ه ــز اف ــالمت آمی و مس
از کشــیده  شــدن  اجتماعــی  نیازهــای  و  آرزو 
بــر  تبایــن دیدگاههــا  اختافــات عقیده هــا و 
ســر حــل معضــات اجتماعــی بــه تخاصــم، 
ــه  ــوه قهری ــه ق ــل ب ــنونت و توس پرخــاش و خش
اگــر در جامعــه مدنــی  جلوگیــری می کننــد. 
آن  بــرای  می شــود  دفــاع  رســانه ها  تعــدد  از 
ــرای  ــری ب ــه فک ــروه و نحل ــچ گ ــه هی ــت ک اس
ــر  ــه را ب ــش، عرص ــت ها و نظریات ــرح خواس ط
خــود تنــگ نبینــد و ناگزیــر بــه خشــونت و 
ــر فرهنگــی روی  ــر فکــری و غی برخوردهــای غی
ــترش  ــا و گس ــا احی ــد ب ــانه می توانن ــاورد. رس نی
حــوزه عمومــی، کنــش ارتباطــی و عقــل ارتباطــی 
ــد و از  ــه آورن ــه صحن ــاس ب ــر م ــا ب ــورد نظر ه م
ــان  ــه زب ــه توجــه ب ــد. البت زوال آن جلوگیــری کنن
و چارچوب هــای زبانــی بــه کار گرفتــه شــده 
ــیار دارد.  ــت بس ــز اهمی ــانه ها نی ــیله رس ــه وس ب
ــا،  ــش واژه ه ــش و چین ــا گزین ــانه ها ب ــه، رس چ
ــا  ــاص ی ــای خ ــه کام ه ــم و تکی ــر، مفاهی تعابی
ــد  ــا مهندســی کام، می توانن ــر ب ــارت دیگ ــه عب ب
ــان را  ــر مفاهمــه ای زب ــا غی ســاخت مفاهمــه ای ی
بــه کار گیرنــد. در جامعــه مدنــی، زبــان رســانه ها 
ــل باشــد  ــم متقاب ــم و تفاه ــزار تفهی می بایســت اب
ــی  ــه مدن ــه جامع ــق ب ــور متعل ــفافیت ام ــه ش و ب

ــد. ــک کن کم

فواید گریه از بين بردن استرس
ــق و  ــردگي خل ــد افس ــه داروي ض ــر گون ــر از ه ــت بهت ــادر اس ــک ق اش
ــردن  ــه ک ــده گری ــل آم ــه عم ــات ب ــق مطالع ــد. طب ــود بخش ــو را بهب خ
باعــث تســکین روح و خلــق افــراد مــي شــود. افــراد مبتــا بــه اختــاالت 
ــه  ــه را تجرب ــت گری ــرات مثب ــر اث ــي ممکــن اســت کمت ــي و خلق اضطراب

ــد.  کنن
 یــک گریــه خــوب مــي توانــد احســاس آســودگي را بــه فــرد انتقــال دهــد، 
حتــي اگــر شــرایط بــد همچنــان باقــي مانــده باشــد.نکته قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه گریــه هورمــون هــاي اســترس و ســموم را از بــدن رهــا کــرده و 

باعــث کاهــش تنــش مــي گــردد.
ــالم  ــن س ــک جایگزی ــه ی ــه گری ــت ک ــد اس ــر معتق ــن روان درمانگ مارتی
ــع از  ــي رود و مان ــمار م ــه ش ــوار ب ــه دی ــت زدن ب ــراي مش ــب ب و مناس
مشــکاتي مــي شــود کــه ســامت جســم را تهدیــد مــي کنــد. لــذا اشــک 

ــا اســترس اســت. ــه ب ــراي مقابل ــر ب ــن و موث ــک راه ام ــن ی ریخت
ــا  ــدن م ــز و ب ــي شــویم، مغ ــي م ــا دچــار اســترس هیجان ــه م ــي ک هنگام
ــد.  ــي کن ــاي خاصــي م ــیمیایي و هورمونه ــات ش ــد ترکیب ــه تولی شــروع ب
گریــه کــردن کمــک مــي کنــد تــا ایــن ترکیبــات شــیمیایي زائــد کــه نیــازي 

ــه آنهــا نیســت از بــدن حــذف گردنــد. ب
ــي  ــي اســترس هیجان ــه در پ ــواد ســمي ک ــع م اشــکهاي احساســي در واق
در خــون تجمــع مــي یابنــد را از بــدن دفــع مــي کنــد. اشــکهاي احساســي 
ســطح منگنــز بــدن را کاهــش مــي دهنــد. ایــن مــواد معدنــي بــروي خلــق 
و خــو تاثیــر مســتقیم مــي گــذارد. غلظــت منگنــز اشــک 
ــر بیشــتر از منگنــز موجــود در ســرم  احساســي 30 براب

خــون اســت.
ــته  ــدن انباش ــترس در ب ــس از اس ــه پ ــي ک  هورمونهای
میشــوند بــه حــد ســطح ســمي رســیده و باعــث 
ــاي  ــر فرآینده ــدن و دیگ ــي ب ــتم ایمن ــف سیس تضعی
ــه  ــي ب ــاي احساس ــک ه ــوند. اش ــي ش ــي م بیولوژیک
عنــوان دریچــه اطمینــان بــراي قلــب عمــل مــي کننــد.
همچنیــن گریــه در کاهــش و جلوگیــري از بیماریهــاي 

ــد. ــي باش ــر م ــترس موث ــا اس ــط ب مرتب
ــي  ــرکوب م ــه س ــه گری ــي ک ــه هنگام ــد ک ــد بدانی بای
شــود، هیجانــات رهــا نمــي شــوند و خصایــص 
ــي  ــروز م ــگري ب ــون پرخاش ــرب همچ ــخصیتي مخ ش

ــد. کنن
ــه کار  ــاع از گری ــاور دانشــمندان ســرکوب و امتن ــه ب  ب
ــراد کــه پــس از مــورد  ــا برخــي اف ــي نیســت. ام معقول
ــه  ــتان، مواجه ــا دوس ــاجره ب ــن، مش ــرار گرفت ــاد ق انتق
بــا ناکامیهــاي کوچــک فــورا شــروع بــه گریســتن مــي 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــه کنن ــناس مراجع ــه روانش ــد ب ــد، بای کنن
ــاد  ــا اعتم ــه ه ــوع گری ــن ن ــي ای ــت اصل ــوال عل معم
ــرد  ــن در ف ــي مزم ــکات روان ــا مش ــن و ی ــس پایی بنف

ــرد. ــرار گی ــان ق ــرد تحــت درم ــوده و بایســتي ف ب
ــان  ــک زب ــاط اســت ی ــراري ارتب ــزار برق ــک اب ــه ی گری
جهانــي بــراي درخواســت کمــک و حمایــت اجتماعــي. 
ــه آزاد ســازي آندورفیــن هــا  گریــه کمــک مــي کنــد ب
ــیمیایي  ــات ش ــا ترکیب ــن ه ــان خــون. آندورفی ــه جری ب
ــود خلــق و خــو و تســکین  اي هســتند کــه باعــث بهب

ــي شــوند. درد م
 فواید گریه کردن براي پوست

 بعــد از نکاتــي کــه از فوایــد گریــه کــردن بــراي دفــع 
ســموم بــدن و کاهــش اســترس گفتــه شــد بــه راحتــي 
ــري و از  ــم در پی ــل مه ــه دو عام ــد ک ــوان فهمی ــي ت م
ــع  ــب رف ــه مناس ــا گری ــت ب ــي پوس ــن زیبای ــن رفت بی
ــد  ــي خواه ــه زیبای ــع ب ــه طب ــد شــد و پوســت ب خواه

رســید.
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معناى غرب
غــرب صرفــا بــه معنــای یــک منطقــه جغرافیایــی بــا 
شــرایط و ویژگــی هایــی خــاص نیســت؛ و همچنیــن 
مــراد از آن لزومــا انســان هــای اروپایــی و نــوع آداب 
و رفتــار مختــص بــه آنهــا نمــی باشــد؛ چراکــه ممکن 
ــلمان  ــی مس ــا حت ــدی و ی ــی، هن ــردی ژاپن ــت ف اس
ایرانــی غــرب زده باشــد؛ بلکــه حقیقــت غــرب 
ــه  عبــارت اســت از نــوع خاصــی از تفکــر و نــگاه ب
عالــم؛ غــرب یــک نحــوه نــگاه بشــر بــه عالــم اســت. 
بشــر از ابتــدا کــه بــوده اســت، نحــوی نــگاه بــه عالــم 
ــن  ــد و در ای ــگاه جدی ــا ن ــا ب و آدم داشــته اســت. ام
ــه  ــق یافت ــده و تحق ــدار ش ــی پدی ــخ غرب ــگاه، تاری ن

اســت )داوری، 1386، ص 93(.
وقتــی از عالــم غــرب ســخن مــی گوییــم، یــک جهان 
بینــی و تفســیر خــاص از خــدا و انســان و جهــان را 
در نظــر داریــم کــه برخــی انســان هــا بــدان معتقــد و 
باورمندنــد. ایــن نــوع نگــرش و نــگاه بــه نظام هســتی 
ـ کــه البتــه مهــم تریــن ویژگــی آن اصالــت دادن بــه 
انســان، آن هــم بــه ظاهــر و قشــر ایــن موجــود اســت 
ـ آثــار، لــوازم و ظهــورات خــاّص خــود را بــه دنبــال 
دارد. بــه تعبیــر دیگــر، ایــن نــگاه و هســتی شناســی، 
ــای  ــه نظــام ه همچــون اصــل و ریشــه ای اســت ک
ــادی  ــی و اقتص ــی، تربیت ــی، آموزش ــی، اجتماع سیاس
ــام  ــی تم ــه طورکل ــاوری و ب ــن فن ــرب و همچنی غ
ــول  ــم محص ــه در حک ــردم، هم ــی م ــر زندگ ظواه
ــن  ــند؛ ازای ــی باش ــه م ــن و ریش ــای آن ب ــوه ه و می
رو، نبایــد اصــل و فــرع را خلــط نمــود و بــا حصــر 
توجــه و تمرکــز بــر روی آثــار و ظواهــر، از علــت و 
ریشــه اصلــی غفلــت کــرد، بلکــه بایــد ایــن اصــل و 
ــرد و  ــک جــا و در طــول هــم ماحظــه ک ــرع را ی ف
مجمــوع آن دو )فکــر غربــی و مظاهــر آن( را توأمــان 

غــرب نامیــد.
بنابرایــن، مــی تــوان گفــت: غــرب یــک کلیــت واحد 
اســت متشــکل از نوعــی جهــان بینــی انســان محــور 
ــون  ــای گوناگ ــاحت ه ــر و س ــود را در مظاه ــه خ ک
ــی  ــکار و متجل ــر، آش ــی از بش ــوِع خاص ــاِت ن حی
ســاخته اســت. البتــه مــراد مــا جریــان هــای فکــری 
ــوفان و  ــه فیلس ــند، وگرن ــی باش ــرب م ــب در غ غال
ــدود و انگشــت  ــد مع ــز ـ هرچن ــب دیگــری نی مکات
ــتثنا  ــده مس ــن قاع ــه از ای ــد ک ــود دارن ــمارـ وج ش

ــتند. هس
 

لــزوم شــناخت غــرب )آزادى از ســيطره فرهنــگ 
و تمــدن غربــی و عبــور از آن(

حــال کــه مــراد از حقیقــت غــرب تــا حــدی آشــکار 
گشــت، بایــد بــه ایــن پرســش پاســخ داد کــه اصــوالً 
ــخن،  ــر س ــه دیگ ــناخت و ب ــرب را ش ــد غ ــرا بای چ
ــی  ــرب شناس ــس غ ــی در پ ــده و مصلحت ــه فای چ
ــرب  ــرورت غ ــه ض ــی ک ــرا مادام ــت؟ زی ــه اس نهفت
ــه فلســفه  ــه مطالع ــه ب شناســی محــرز نشــود، توصی
ــم  ــناخت عال ــی ش ــه اساس ــور مقدم ــه منظ ــرب ب غ

ــود. ــد ب ــو خواه ــی، لغ غرب
ــیم  ــرب را بشناس ــد غ ــا بای ــه م ــت ک ــخ آن اس پاس
ــا تکیــه بــر معرفــت و آگاهــی دقیــق و  تــا بتوانیــم ب
عمیقــی کــه از ماهیــت آن حاصــل کــرده ایــم، جامعــه 
ــی  ــبک زندگ ــگ و س ــر و فرهن ــد فک ــود را از بن خ
ــای  ــه ه ــب عرص ــا غال ــه ی ــا هم ــه تقریب ــی ک غرب
گوناگــون زندگــی و فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی مــا را 
دربــر گرفتــه، رهــا ســازیم. پــس دعــوت بــه مطالعــه 
فلســفه جدیــد و تحقیــق در آن، بــرای فضــل انــدوزی 
ــت،  ــفه نیس ــوف و آن فلس ــن فیلس ــات ای و رّد و اثب
ــت  ــرب اس ــوخ در ذات غ ــوذ و رس ــرای نف ــه ب بلک
و چــون بــا ایــن رســوخ، نســبتی کــه همــه عالــم بــا 
غــرب دارنــد معیــن مــی شــود، بــرای آزادی از غــرب 
ــود )داوری، 1386، ص ۲67(. مــددکار مــا خواهــد ب
ــه طــور خاصــه، آزادی از غــرب و عبــور از  پــس ب
فکــر، فرهنــگ و تمــدن آن، مــا را بــر آن مــی دارد تــا 
ــا همــه پشــتوانه فکــری ـ  تمامیــت عالــم غــرب را ب

ــر آن بشناســیم. ــر متعــدد و متکث فلســفی و مظاه
نگــرش و زندگــی غربــی، از عصر نوزایی )رنســانس( 
ــی ســریع و در  ــر و تحوالت ــه بعــد دســتخوش تغیی ب
عیــن حــال، عمیــق و بنیــادی در ابعــاد گوناگــون قرار 
گرفــت. کانــون اصلــی ایــن تغییــر و دگرگونــی را در 
نــوِع نــگاه بــه انســان و نیازهــای او و همچنیــن اصــل 
قــرار گرفتــن میــل و خواســت او مــی تــوان جســت 
وجــو کــرد. غــرب جدیــد از وقتــی بــه وجــود آمــد 
ــت  ــز دانس ــه چی ــدار هم ــود را دایرم ــر خ ــه بش ک
ــازل  ــم در ن ــان ـ آن ه ــی انس ــان، ص 93(؛ یعن )هم
ــتی  ــام هس ــور نظ ــود ـ مح ــه خ ــا و مرتب ــن معن تری
قــرار گرفــت و همــه چیــز حتــی دیــن و خــدا را، بــر 
اســاس عقــل خودبنیــاد و هــوای نفــس خــود تفســیر 

و معنــا کــرد؛ بــه طــوری کــه بــا قاطعیــت مــی تــوان 
گفــت جوهــر تفکــر جدیــد غــرب اومانیســم اســت 

ــان، ص 181(. )هم
حــال مشــکل اساســی در اینجــا بــروز و نمــود پیــدا 
ــی  ــطحی و افراط ــگاه س ــوع ن ــن ن ــه ای ــد ک ــی کن م
بــه انســان ـ کــه در واقــع، آن را بایــد نوعــی انســان 
ــی  ــرب فراوان ــوازم مخ ــار و ل ــد ـ آث ــتی خوان پرس
ــای  ــال، در عرصــه ه ــن چهارصــد س ــول ای را در ط
ــال  ــه دنب ــا ب ــی ه ــی غرب ــوع زندگ ــف و متن مختل
ــت  ــر آن اس ــهمگین دیگ ــل س ــت. معض ــته اس داش
ــان  ــده از جه ــای برآم ــا و رهاورده ــن پیامده ــه ای ک
بینــی اومانیســتی، بــه کمــک علــم و فنــاوری پیشــرفته 
ــده و  ــا را در نوردی ــه مرزه ــج هم ــه تدری ــی، ب غرب
تقریبــا تمــام عالــم را تحــت تســخیر و ســیطره خــود 
ــّد  ــا ح ــا را ت ــگ ه ــوم و فرهن ــایر رس درآورده و س
زیــادی در خــود هضــم و هــدم کــرده اســت. اکنــون 
ــه  ــه اســت و هم ــان رفت ــه جــای جه ــه هم ــرب ب غ
مــردم جهــان مایلنــد کــه در توســعه شــریک شــوند و 
بــه تکنولــوژی دســت یابنــد )داوری،1387، ص ۲8(.
کشــور مــا نیــز ـ چــه پیــش از انقــاب و چــه پــس 
ــه  ــن زمین ــی کــه در ای از آن، علــی رغــم تــاش های
صــورت پذیرفتــه ـ از آســیب هــا و آفــت هــای ایــن 
ــده اســت؛  ــان نمان ــی در ام ــری و فرهنگ ــه فک هجم
بــه گونــه ای کــه بســیاری از مــردم بــه ویــژه جوانــان 
و حتــی قشــر دانشــگاهی و بعضــا حــوزوی محافــِل 
ــرده  ــود ک ــون خ ــذوب و مفت ــز مج ــا را نی ــی م علم
و بــه عنــوان یــک رقیــب، فرهنــگ اســامی را 
ــه  ــه جانب ــدی و هم ــه ای ج ــی و مقابل ــه رویاروی ب
ــرب  ــوای غ ــی در ه ــر کنون ــت. بش ــده اس فراخوان
نفــس مــی کشــد و بــا چشــم غربــی مــی بینــد و بــا 
گــوش غربــی مــی شــنود )داوری، 1386، ص 119(.
اکنــون بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و حاکــم، اگــر 
ــد  ــق ـ بخواه ــم و تحقی ــل عل ــان اه ــی ـ از می کس
خــود و جامعــه اش را از قیــد اســارت و چنبــره فکــر 
ــه ســراغ  ــد ب ــد، نخســت بای ــی برهان ــگ غرب و فرهن
جوهــره اصلــی و ســنگ زیریــن بنــای تمــدن غربــیـ  
کــه همــان فلســفه و هســتی شناســی آنهاســتـ  بــرود 
و البتــه نبایــد بــه ایــن حــد اکتفــا کنــد، بلکــه در ادامه 
بایــد آثــار، ظهــورات و ابعــاد ســطحی و فوقانــی ایــن 
فکــر را نیــز در جامعــه، سیاســت، فرهنــگ، اقتصــاد، 
هنــر )بــه ویــژه ســینما و موســیقی(، ادبیــات و حتــی 
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــا ب ــد، ت ــال نمای ــا دنب ورزش آنه

برســد.
دلیل تازم میان شناخت غرب و فلسفه غرب

ــرب شناســی  ــت غ ــس از اینکــه ضــرورت و اهمی پ
ــای  ــان مدع ــه هم ــر ب ــار دیگ ــد، ب ــز مشــخص ش نی
اول بــاز گشــته و مــی گوییــم: بــرای شــناخت عالــم 
غــرب، نخســت بایــد ریشــه و اســاس آن ـ کــه 
ــاصِّ  ــه خ ــر و اندیش ــی تفک ــت از نوع ــارت اس عب
ظهوریافتــه در آثــار فیلســوفان آن دیــار ـ مــورد 

ــردد. ــع گ ــی واق ــازکاوی و بازخوان ــی، ب بررس
امــا ایــن مطلــب نیــز خــود مدعــای دیگــری اســت 
ــی  ــه پاســخی منطق ــه ارائ ــوط ب ــرش آن، من ــه پذی ک
ــان  ــه ایــن ســؤال اســت: اساســا چــه رابطــه ای می ب
ــود دارد؟  ــا وج ــی ه ــفه غرب ــرب و فلس ــناخت غ ش
چــرا غــرب شناســی در گام نخســت، در گــرو آگاهی 
ــا  ــارت دیگــر، آی ــه عب از اندیشــه فاســفه اســت؟ ب
اگــر کســی از فلســفه غــرب آگاهــی نداشــته باشــد، 

ــه شــناخت غــرب نائــل نمــی آیــد؟ ب
ــق وخــو  ــار، خل ــح آنکــه آنچــه در عمــل، رفت توضی
و بــه طورکلــی در زندگــی انســان هــا مشــاهده مــی 
ــتند  ــی هس ــورات و ثمرات ــه ظه ــه و هم ــم، هم کنی
کــه از یــک فکــر و اندیشــه خــاص برآمــده انــد. در 
ــان  ــی انس ــتی شناس ــی و هس ــان بین ــن جه ــع، ای واق
اســت کــه بــه زندگــی و نظــام رفتــاری و تربیتــی او 
ســمت وســو مــی دهــد: همــه دیــن هــا و آییــن هــا 
و همــه مکتــب هــا و فلســفه هــای اجتماعــی، متکــی 
ــی  ــوده اســت. هــدف های ــی ب ــان بین ــر نوعــی جه ب
کــه یــک مکتــب عرضــه مــی دارد و بــه تعقیــب آنهــا 
ــن  ــه تعیی ــی ک ــد و راه و روش های ــی کن ــوت م دع
ــد  ــی کن ــه انشــا م ــی ک ــد و نبایدهای ــد و بای ــی کن م
ــی آورد، همــه  ــه وجــود م ــه ب ــی ک و مســئولیت های
ــی ای  ــان بین ــروری جه ــج الزم و ض ــه نتای ــه منزل ب
اســت کــه عرضــه داشــته اســت )مطهــری، 1383، ج 

۲، ص 77(.
بــه دیگــر ســخن، آنچه کــه در عرصــه هــای گوناگون 
ــد، در  ــی کن ــدا م ــود پی ــور و نم ــان ظه ــی انس زندگ
ــر و  ــک فک ــت از ی ــی اس ــد و انعکاس ــع، برآین واق
ــر  ــه ه ــی ب ــان بین ــر و جه ــن تفک ــال ای ــه؛ ح اندیش
انــدازه کــه عمیــق تــر و متعالــی تــر باشــد، بــه همــان 
ــد،  ــی یاب ــروز م ــه از آن ب ــی ک ــار و اعمال ــزان رفت می
ــل،  ــود و در مقاب ــد ب ــر و ارزشــمندتر خواه ــل ت کام
هرقــدر کــه نظــام فکــری و فلســفی انســان ضعیــف 
تــر و ســطحی تــر باشــد، بــه همــان انــدازه زندگــی 
ــز  ــی وی نی ــی و عمل ــای اخاق ــری ه ــت گی و جه
متدانــی و بــی ارزش خواهــد بــود. ازایــن رو، بــرای 
ــرب  ــت غ ــق و ریشــه ای ذات و ماهی ــناخت عمی ش
و اصــوالً هــر فرهنــگ و تمــدن دیگــری، ابتــدا بایــد 

ضرورت مطالعه 
فلسفه غرب 
برای محققان 
فلسفه اسالمى

علی شفابخش

بخش پنجم

بــه ســراغ جوهــره اصلــی و مبنــای فکــری و نظــری 
آنهــا ـ کــه اعمــال و رفتارشــان را شــکل مــی دهــد ـ 
رفــت. مســائل بنیادیــن و کان هســتی شــناختی نیــز 
عمدتــا پیرامــون ســه موضــوع مهــم خــدا، انســان و 
جهــان طــرح و ســامان مــی یابنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ــه  ــا ب ــگاه انســان ه ــوع ن ــی، ن ــان بین ــرو جه در قلم
حقیقــت خــود، خــدا و جهــان، ســایر آراء و اندیشــه 
هــای آنهــا و همچنیــن بــه تبــع آن، نظــام رفتــاری و 
ــی  ــرار م ــر ق ــز تحــت تأثی ــا را نی ــی آنه روش زندگ

دهــد.
در ایــن مطلــب هــم نمــی تــوان تردیــدی روا داشــت 
ــی، در  ــی جهــان بین کــه مســائل مهــم و خطــوط کل
فلســفه مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گیرنــد و 
ــان  ــی جه ــز نوع ــت ج ــزی نیس ــفه چی ــا فلس اساس
ــی و  ــورت عقل ــه ص ــا ب ــی ام ــتی شناس ــی و هس بین

فکــری.
در میــان غربیــان هــم، نوعــا فاســفه بــا ارائــه 
تفســیرهای متفــاوت، متعــدد و متکثــر از نظــام 
هســتی، بیشــترین ســهم و تأثیــر را در تکویــن، 
توســعه و پیشــبرد علــم و صنعــت و تمــدن و 
فرهنــگ کشــورهای اروپایــی وآمریکایــی داشــته انــد؛ 
بــه طــوری کــه مــی تــوان ادعــا کــرد فلســفه اروپــا 
راهبــر علــم و تکنولــوژی و سیاســت و مدیریــت کّل 
اروپــا بــوده و ایــن نســبت چنــدان ثابــت اســت کــه 
ــا شــواهد و قرائــن توضیــح داد و  مــی تــوان آن را ب
دیگــران را ـ مثــًا ـ قانــع نمــود کــه چگونــه کانــت 
ــت  ــوده اس ــه ب ــا و مدرنیت ــوزگار اروپ ــم و آم معل

.)۲9 ص   ،1387 )داوری، 
ــار و  ــه رفت ــت ک ــاس، اوالً، از آن جه ــن اس ــر ای ب
ــده  ــر نوعــی فکــر و ای ــی ب ــا مبتن زندگــی انســان ه
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا، ب ــی خــاص اســت و ثانی عقان
ایــن اصــول و مبانــی فکــری در دقیــق تریــن و 
عمیــق تریــن ســطوح خــود در دانــش فلســفه ظهــور 
ــه  ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــی ت ــد، م ــی یابن ــور م و تبل
بــرای شــناخت عالــم غــرب در گام نخســت، حتمــا 
بایــد اندیشــه هــای فیلســوفان غربــی را مــورد تحقیق 
و کنــکاش قــرار داد. اگــر در واقــع، بخواهیــم مســائل 
عالــم کنونــی را بشناســیم، بــدون آشــنایی بــا تفکــر و 
ــا فلســفه نمــی توانیــم بشناســیم )همــان، ص ۵3(. ب
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انتـظاراتى
افغـانستان انتخـابات      ز        ا  

نظـام  اساسـی  فکتـور  حقیقـت  در  انتخابـات 
دموکراسـی می باشـد که با سـهم گرفتن شـهروندان 
در پروسـه انتخـاب پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری 
رقـم میخـورد، در جهـان امـروز هـر دولـت نظر به 
صـواب دیـد خود از نظام های سـه گانـه انتخاباتی، 
یکـی آنهـا را بـر مـی گزینـد و حاکمیـت مردمی را 
بـه نمایـش مـی گـذارد، قانـون اساسـی افغانسـتان 
در سـال 1384 بـا پذیرفتـن نظـام دموکراسـی، نوع 
معرفـی  سـاده  اکثریتـی  را  خـود  انتخاباتـی  نظـام 
نمـوده اسـت. اینکـه ایـن نـوع نظـام انتخاباتـی بـا 
چـه رویکردی گزینش شـده اسـت و آیـا معیارهای 
پذیرفتـه شـده جهانـی را بازتـاب میدهـد یـا خیر و 
ضمنـاً در نبود معیارها، کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
سرنوشـت سیاسـی شـهروندان را بـه کجـا خواهـد 
کشـانید؟ سوالیسـت کـه در این مقاله بـه جواب آن 
پرداختـه میشـود. نخسـت اینکـه طـرح نظـام هـای 
انتخاباتـی بواسـطه اجماع نخبگان، کمیسـون خاص 
تخصصـی و یـا اجمـاع مردمـی انتخـاب مـی گردد 
وضمنن در کشـورهای پسـا جنگ اکثـرا تحمیل می 
شـود، بنابـر موجودیـت شـواهد، گزینه اخیـر یعنی 
نظـام انتخاباتی افغانسـتان تا جایی تحمیلی میباشـد، 
چـون گزینـش نوع نظام انتخابات افغانسـتان بیشـتر 
منـوط بـه خواسـت کشـورهای خارجـی بـوده تـا 

لویـه جرگهقانـون اساسـی 1384.
بهتریـن نوع نظـام انتخاباتی، نظامی اسـت که در آن 
معیارهـای جهانـی کـه ذیـًا بـه آن پرداخته میشـود 

موجود باشـد. 
شـفافیت انتخاباتـی: بـه منظـور گزینش   .1
رییـس جمهـور و وکای مـورد پسـند شـهروندان، 
بایـد پروسـه انتخابـات شـفاف و عـاری از تقلـب 
باشـد تـا مـردم بـه شـخصی کـه واقعـاً رای داده 
اسـت، پیـروز انتخابات گـردد. در نبود آمـار و ارقام 
مشـخص رای دهنـدگان واجـد شـرایط، در نبـود 
مکانیـزم تفکیـک تذکره هـای اصلـی از تقلبی و در 
عـدم موجودیـت امنیـت در افغانسـتان ایـن امـر به 

چالـش بسـیار جـدی مواجـه گردیـده اسـت. 
نمایندگی از شـهروندان: نظـام انتخاباتی   .۲
بایـد قسـمی طراحـی شـود کـه اشـخاص انتخـاب 
شـده، از مـردم بـه طـور درسـت نمایندگـی کننـد 
شـهروندان  برحـق  خواسـت  و  نظـر  طبـق  یعنـی 
قانـون گـذاری نمایند و حاکمیت کننـد و از کارکرد 
خـود بـرای شـهروندان شـهروندان معلومـات دهند 
و در صورتیکـه مـورد کارکـرد شـان مـورد قبـول 
اسـتعفا  گزینـه  بهتریـن  نگیـرد  قـرار  شـهروندان 
دهـد.در افغانسـتان برای سـه گـروه زمینـه ورود به 
پارلمـان مسـاعد میباشـد، نخسـت: کاندیـدای که از 
طـرف حکومـت حمایت میشـوند. دوم: پـول داران 
کـه بـا پـول خـود رای را خریـداری مینماینـد و یـا 
کمیشـنران کمیسـیون انتخاباتـی را تطمیع می نمایند 
و گـروه سـوم شـهروندان عـادی جامعـه اسـت که 
اقلیـت پارلمـان را شـکل میدهنـد بدیـن صـورت 
تمـام نماینـدگان راه یافته، به هیچ وجـه نمیتوانند از 
شـهروندان نمایندگـی کننـد و ضمنـن تـا جایی که 

تجربه شـان داده اسـت کرسی ریاسـت جمهوری از 
آن کسـی اسـت کـه حمایـت کشـور هـای خارجی 
را داشـته باشـد کـه در موجودیت چنیـن مداخاتی 

پاسـخگو بـودن حکومـت امریسـت نـا ممکـن. 
پاسـخگو سـاختن حکومـت: حکومتـی   .3
خاطـر  بـه  استبدادیسـت.  نباشـد،  پاسـخگو  کـه 
پاسـخگو سـاختن حکومت نظـام انتخاباتی قسـمی 
تنظیـم و ترتیب شـود کـه حکومتـداران در برابر هر 
نوع اعمال ناپسـند به شـهروندان و محاکم پاسـخگو 
باشـند، اگـر صـادق بـود بـه کار خـود ادامـه دهد و 
اگـر بـه رای مـردم خیانـت ورزیـد به میـز محاکمه 
کشـانیده شـود. متاسـفانه افغانسـتان ممکـن یکی از 
کشـورهایی باشـد کـه در آن عمـا از پاسـخگویی 

مقامـات عمومـی خبـری نباشـد.
دنیـای  در  کـه  آنچـه  احـزاب:  تقویـت   .4
انـد  امـروز تجربـه شـده اسـت نظام هایـی موفـق 
سـهمی  انتخاباتـی  پروسـه  در  احـزاب  بـرای  کـه 
قایـل شـوند و احـزاب در رقابـت انتخاباتی و پسـا 
انتخابـات میتواننـد کـه بـرای خدمت گـذاری برای 
شـهروندان مفید واقع شـوند. قانون فعلـی انتخابات 
افغانسـتان که بر اسـاس فرمان تقنینی حاکم میباشـد 
بـرای احزاب هیچ سـهمی و امتیـازی در نظر نگرفته 

. ست ا
تقویت اپوزیسـیون: در نظام های تناسبی   .۵
معمـوال احزابـی کـه پیـروز میشـوند مسـئولیت قوه 
مجریـه را بعهمـده میگیرند و احزابـی که به پیروزی 
نمـی رسـند در مقابـل حکومـت بعنوان یـک مرجع 
نظارتـی و پـل ارتباطـی میـان حکومـت شـوندگان 
و حکومـت کننـدگان قـرار میگیرنـد. متاسـفانه در 
کشـور مـا ایـن نقیصه به شـدت محسـوس اسـت.
حکومـت  انتخاباتـی:  منازعـات  حـل   .6
برحـق  خواسـت  انتخاباتـی  نظـام  در  کـه  هایـی 
شـهروندان و احـزاب را در نظـر نگیرنـد و بـرای 
عامـه مردم زمینه رقابت را مسـاعد نسـازند، احزاب 
و گـروه هـای قـدرت طلب کوشـش خواهنـد کرد 
کـه از طریـق مجاری غیـر دموکراتیـک یعنی جنگ، 
قـدرت سیاسـی را از آن خـود سـازند.باتوجه بـه 
معیـار های یاد شـده که قانـون انتخابات افغانسـتان 
فاقـد ان میباشـد در کنـار ایـن معایب، نبود شـرایط 
منطقـی بـرای کاندیـدای پارلمـان و عـدم تخصص 
پارلمانـی  نظـارت  قانـون گـذاری و  امـر  وکا در 
سـبب ناکارایـی خانه ملت شـده اسـت که بـی بهره 
بـودن از مزایای علمی یکتعـداد از وکای پارلمان و 
تشـکیل نشـدن گروپ پارلمانی و کمیسـیون خاص 
پارلمانـی بمنظـور نظـارت از کارکـرد وزارت خانـه 
مصـداق همیـن ادعاسـت و در چنیـن حالتی ممکن 
انتخابات صـورت بگیرد ولی شـهروندان نمایندگان 
واقعـی نخواهنـد داشـت. انتخابـات پارلمانـی یـک 
پروسـه ملی اسـت و ارزش ملی دارد اگـر انتخابات 
واقعـا ملـی و عادالنه باشـد میتواند که جلو اسـتبداد 
فلسـفه  چـون  بگیـرد  را  اداری  فسـاد  حکومتـی، 
محـو  خـوب،  گـذاری  قانـون  پارلمـان  وجـودی 
اسـتبداد اراکیـن قـوه مجریـه و محـو فسـاد اداری 

میباشـد، بـر عکـس اگر خـدای ناخواسـته انتخابات 
مهندسـی شـده و مثـل گذشـته پـر از تقلـب برگزار 
گـردد، چنیـن انتخاباتـی بمعنی گسـترش اسـتبداد، 
فسـاد اداری و ضعـف خدمـات در عرصـه عمومی 
خواهـد بود. با توجه به مشـکات ذکر شـده دو راه 
حل پیشـنهاد میگرد.نخسـت اینکه؛ بجـای انتخابات 
پـر از تقلـب بهتـر اسـت که هیـچ انتخاباتـی برگزار 
نگـردد چـون پـول و وقـت ملـت بـه ناحـق ضایع 
میگـردد. دوم اینکـه: اگـر قـرار بـر ایـن اسـت کـه 
انتخابـات شـفاف، عادانـه و معیـاری برگـزار کـرد، 

روی چهـار محـور کار صـورت گیـرد:
امنیـت:  اگـر بهتریـن قانـون انتخاباتـی   .1
داشـته باشـیم ولی امنیت نباشـد، حکومـت نمیتواند 
کـه انتخابـات شـفاف و عادالنـه را برگـزار نماینـد 
انتخابـات  برگـراری  بخاطـر  همـه  از  قبـل  یعنـی 
امنیت سرتاسـری در سـی و چهار والیت افغانسـتان 

ضروریسـت.
نخسـت  همـه  از  انتخابات:قبـل  قانـون   .۲
تعداد واجدین شـرایط رای دهی در سراسـر کشـور 
معلـوم گـردد، دوم تذکـره های تقلبـی از اصلی جدا 
گردند، سـوم اینکـه؛ نظام انتخاباتـی فیصدی تعدیل 
گـردد تـا احزاب همچنـان در حدود سـی الی چهل 
باشـند  داشـته  انتخابـات سـهم  پروسـه  فیصـد در 
چـون انتخابـات بـدون سـهم احـزاب ناقص اسـت 
و ضمنـن در شـرایط کاندیداتـوری بـرای پارلمـان 
سـطح تحصیلـی عاوه شـده تـا هر کـس و نا کس 

نتوانـد بـه آسـانترین وجـه بـه پارلمـان راه یابد.
انتخابـات:  مسـتقل  کمیسـیون  سـاختار   .3
قسـمیکه قرایـن و شـواهد در گذشـته نشـان داد، 
نیسـت  مسـتقل  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 
چـون هفـت تـن از کمیشـنران انتخاباتـی از طریـق 
یـک کمیسـیون خـاص پیشـنهاد و بواسـطه رئیـس 
جمهـور منظـور میگردنـد، و از طـرف دیگـر رئیس 
د ارالنشـای کمیسـیون و روسـای والیتی کمیسـون 
نیـز بواسـطه رئیس جمهـور منظور میگردنـد که این 
همـه بیانگـر وابسـته بـودن کمیشـنران بـه حکومت 
میباشـد و همچنـان کمیسـیون مسـتقل انتخابات در 
قسـمت پول و برنامه وابسـته به حکومت میباشـند. 
بهتر اسـت کـه همانند نظام سیاسـی  فرانسـه دیوان 
قانـون اساسـی ایجـاد گـردد و اعضای کمیسـون را  
رییـس جمهـور فعلـی، رییـس اجرایییه، سـه تن از 
اعضـای پارلمـان، سـه تن از قـوه قضاییـه عضویت 
در دیوان داشـته باشـند تا مـوارد انتخاباتـی را بطور 

بی طرفانـه آغـاز، ختـم و بررسـی نماینـد. 
افـراد: انچـه را که تاریخ کمیسـیون برای   .4
ما آموخته اسـت، اعضای کمیسـون مسـتقل نیسـتد 
و بـه دالیـل سیاسـی، قومـی، سـمتی و یـا زبانی در 
گـرو تیـم حاکـم می  باشـند، در ایـن مـورد چنیـن 
پیشـنهاد می گـردد کـه اعضای کمیسـون به واسـطۀ 
دیـوان قانـون اساسـی پیشـنهاد و از طـرف پارلمان 
رای اعتمـاد اخـذ بدارنـد چنیـن پروسـه اسـتخدام 
می توانـد امـر مسـتقل بـودن کمیشـنران انتخاباتی و 

انتخابـات عادالنـه کمـک شـایان نمایـد.

لیست اسمای ۲۵ نفر از نامزدان...
را »دسیســۀ  آن   اعتــراض کــرده و  نام های شــان 

ــد. ــوان کرن ــی« عن سیاس
ــکایات  ــیون ش ــس کمیس ــی، ریی ــز آریای عبدالعزی
انتخاباتــی بــه بی بی ســی گفتــه کــه ۲30 فقــره 
شــکایت از 137 نفــری کــه قصــد نامــزدی در 
انتخابــات را داشــتند، رســیده کــه پــس از بررســی 
ــوی  ــده از س ــه ش ــدارک ارائ ــکایات و م ــن ش ای
شــاکیان، ۲۵ نفــر فاقــد صاحیــت نامــزدی دانســته 

ــدند. ش
ــود  ــل نب ــه دلی ــزوده اســت کــه ب ــی اف ــای آریای  آق
ــورد 67  ــده، شــکایت در م ــع کنن ــل قان ســند و دلی

نفــر دیگــر رد شــده اســت. 
 او گفتــه کــه بیشــتر شــکایت ها را مــردم داشــته اند، 
ــا  ــل بانک ه ــی مث ــکایات از نهادهای ــی ش ــا برخ ام
ــا  ــه دعواه ــر می گــردد ب رســیده و برخــی دیگــر ب

بــر ســر تصاحــب زمیــن.
ــن  ــت ای ــرای رد صاحی ــزود: ب ــی اف ــای آریای آق
افــراد در مــواردی عــاوه بــر اســناد افــراد شــاکی، 
مدارکــی از ســوی دولــت و ارگان هــای بیــن المللــی 

هــم ارائــه شــده اســت.
ــه  ــراد رد صاحیت شــده از جمل ــا شــماری از اف ام
فوزیــه کوفــی، نماینــدۀ مــردم بدخشــان در مجلــس 
نماینــده گان، اهلل گل مجاهــد، نماینــدۀ مــردم کابــل 
ــراض  ــیون اعت ــم کمیس ــن تصمی ــه ای ــس ب در مجل

ــد. کردن
ــری  ــس خب ــک کنفران ــروز در ی ــی دی ــه کوف فوزی
ــت  ــذف او از فهرس ــه ح ــرد ک ــام ک ــل اع در کاب
نامــزدان مبنــای قانونــی نــدارد و در مــورد او 
ــی  ــم کوف ــت. خان ــده اس ــلیقه ای ش ــوردی س برخ
در دو دور گذشــته عضــو مجلــس نماینــده گان 
افغانســتان بــوده و از فعــاالن مهــم سیاســی زن بــه 

ــی رود. ــمار م ش
اهلل گل مجاهــد نیــز در گفت وگــو بــا رســانه ها 
گفتــه: »دیــروز ســاعت 1۲:30 بــه مــا زنــگ زدنــد 
کــه از فهرســت حــذف شــده اید و می توانیــد 
ــام  ــه اته ــیدم ک ــی پرس ــد. وقت ــتیناف خواهی کنی اس
ــه صــورت  ــراد شــما ب ــه اف ــد ک ــا چیســت، گفتن م
ــواب  ــد. در ج ــل می کنن ــاح حم ــی س ــر قانون غی
ــات  ــون انتخاب گفتــم کــه طبــق بنــد ۲ مــاده 44 قان
مــا کارت حمــل ده میــل اســلحه و ســند قانونــی از 
وزارت داخله/کشــور را داریــم. ایــن قضیــه سیاســی 
شــده. ایــن ظلــم در حــق ماســت و ناعادالنــه 

ــم.« ــی کردی ــتیناف خواه ــا اس ــده. م قضــاوت ش
باایــن حــال عبدالرحمــن شــهیدانی، نماینــده مــردم 
بامیــان در مجلــس نماینــده گان نیــز از جملــه افــراد 

رد صاحیــت شــده اســت.
 او گفتــه کــه دلیــل رد صاحیــت اش سیاســی اســت 
ــراد عــادی را وســیله ســاخته و  ــی آمــده اف و عده ی

علیــه وی از آن هــا اســتفاده می کننــد.
بــه  مــا  نــدارد.  علتــی  »دیگــر  افــزود:  او   
ــم  ــرا مته ــم. م ــل نکردی ــزرگان عم خواســت های ب
کردنــد کــه گــروه مســلح غیــر قانونــی دارم.«

نامــزدان  نــام  ثبــت  کــه  درحالی ســت  ایــن 
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی بــه 
تاریــخ پنجــم جوزا/خــرداد امســال آغــاز شــد 
ــیون  ــید. کمیس ــان رس ــه پای ــاه ب ــان م و در ۲۲ هم
ــوان  ــه عن ــر ب ــه ۲396 نف ــرد ک ــام ک ــات اع انتخاب
نامــزد در انتخابــات پارلمانــی ثبــت نــام کردنــد کــه 
ــکایات  ــیون ش ــتند. کمیس ــان هس ــان زن 381 نفرش
انتخاباتــی افغانســتان کــه در چنــد روز گذشــته 
مشــغول بررســی صاحیــت نامــزدان بــوده، اعــام 
ــی  ــم جنگ ــب جرای ــه مرتک ــرادی ک ــود اف ــرده ب ک
ــی  ــلح غیرقانون ــراد مس ــا اف ــند و ی ــات باش و جنای
ــه از فهرســت حــذف  داشــته باشــند در ایــن مرحل
ــی  ــت نهای ــی رود فهرس ــار م ــد. انتظ ــد ش خواهن
ــه زودی  ــتان ب ــی افغانس ــات پارلمان ــزدان انتخاب نام
ــی و  ــات پارلمان ــت انتخاب ــرار اس ــود. ق ــام ش اع
ــخ )۲8  ــه تاری ــتان ب ــوالی های افغانس ــورای ولس ش

ــود. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــزان( س می

محمد شاكر حیات
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ورزش
امین كاوه

ــی  ــکایات انتخابات ــاح ش ــه اصط ــیون ب ــی زور کمیس وقت
ــذف  ــرادر زاده اش را ح ــد، ب ــل نمی رس ــره خی ــا ت ــه م ب
ــر  ــاه کاکا را ب ــرا گن ــزرگ اســت؛ زی ــی ب ــد، بی عدالت می کن
ــی  ــی اســت. وقت ــی و اوج بی عدالت ــت درماندگ ــتن نهای ــرادر زاده نوش ب
ده هــا جنگ ســاالر و قلــدوری کــه آدم می کشــند، دزدی می کننــد، 
قاچاقبرنــد و زنــدان شــخصی دارنــد، روزانــه ده هــا جنایــت دیگــر را نیــز 
ــامل  ــانند، ش ــش می کش ــه چال ــت را ب ــا حکوم ــد و عم ــام می دهن انج
ــه  ــور ک ــد دهقانپ ــس عطامحم ــل ریی ــا آدم مث ــوند و چندت ــت می ش لس
ــدرن  ــت ارزش م ــرورش و تقوی ــوزش و پ ــتای آم ــرش را در راس عم
چــون دموکراســی و دفــاع از حقــوق زنــان بــه خــرچ داده و بــی زر و زور 
اســت و بــه تمــام معنــا یــک کارگــر اســت، بــر اســاس فرمایــش حــذف 
ــیون  ــن کمیس ــی ای ــی و بیچارگ ــودن و هرزگ ــخره ب ــر مس ــوند، ب می ش
بایــد تاســف خــورد کــه بخاطــر معــاش و امتیــاز چنــد روزه حاضرنــد، 
ــت  ــخ بی عدال ــت، می ــی عدال ــر کرس ــند و ب ــان را بفروش ــز ش ــه چی هم
را بکوبنــد و نــاف هــرزه شــان را بــر کنــدوی روغــن ســتمگری چــرب 

کننــد نبایــد بــر ســتمگری شــان نــام عدالــت بگذارنــد.

صحرا مانی

ــي  ــک چوک ــا ی ــه حتم ــت ک ــي نیس ــارز زن زن مب
حکومتــي را تصاحــب کــرده باشــد و یــا در مجلــس 

ــد.  باش
ــین  ــخنان آتش ــا س ــون ه ــه در تلویزی ــت ک ــي نیس ــارز زن زن مب

ــود.  ــوان ش ــران ج ــق دخت ــد و سرمش بگوی
ــن  ــت. م ــل هــم یاف ــاي کاب ــه ه ــي شــود در خراب ــارز را م زن مب
زنــي مبــارز را در همــان خرابــه هــا یافتــم، زنــي جــوان و زیبــا امــا 

خســته از درد. دردي بــه وســعت آســمان پرغبــار کابــل. 
دختــري ۲3 ســال کــه بــه انــدزۀ صدهــا ســال درد داشــت امــا بــا 

خنــده هایــي عمیــق و چشــماني زیبــا. 
ــم0  ــارزه کردی ــا مب ــیدیم ام ــم درد کش ــا ه ــال ب ــن س ــا چندی م
روزهــاي ســختي داشــتیم امــا هرگــز نمــي دانســتیم کــه در نهایــت 

ــود.  ــد ب ــا خواهن روزهــاي خوشــي هــم منتظــر م
نمــي دانســتیم کــه بــا هــم بــه ســفرها خواهیــم رفــت و از تــه دل 

خواهیــم خندیــد بــه دنیــاي نابرابــر و دیوانــۀ دیوانــه! 
خاطــره و مــن بــه زودي بــه جشــنواره فیلــم اســتکهلم مــي رویــم 
ــم و  ــدار مــي کنی ــم ســویدن دی ــا افغــان هــاي مقی و در آن جــا ب
ــاره  ــم، درب ــي زنی ــي افغانســتان حــرف م ــورد سیســتم قضای در م
ي سیســتم قضایــي کــه متهــم را تبرئــه و متضــرر را محکــوم مــي 

کنــد.

یعقوب یسنا

می گوینــد بیــن تعــدادی از اهــل فضیلــت و معرفــت، 
ــرای شــمار دندان هــای اســپ صــورت گرفــت.  ــی ب جدال
ایــن جــدال 14 روز ادامــه یافــت. در ایــن مــدت به اکثــری 
از معــارف مهــم و جالــب عالــم دربــاره اســپ و دنــدان اســتناد و اشــاره 
شــد، امــا نتیجــه و توافقــی به دســت نیامــد؛ بعــد از 14 روز کــه معرفــت 
ــت  ــط برخاس ــی از وس ــده بود، جوان ــه دار ش ــگان جریح ــه فرهیخت هم
ــای  ــمار دندان ه ــرای ش ــنی ب ــنیده و خش ــی ناش ــه، روش ــل مجادل به اه
اســپ پیشــنهاد داد و گفــت »به دهــان اســپ نــگاه کنیــد«. ایــن پیشــنهاد، 
لطمــه ای بیشــتر بــر معرفــت اهل نظــر وارد کــرد، زیــرا اهل نظــر خــوش 
دارنــد کــه ســاعت ها »زبــان ورزی و نقــل قــول ارایــه کننــد« تــا فضیلــِت 
دانــش و اطاعــات خــود را بــر دیگــری نشــان بدهنــد؛ به خــود زحمــت 
ــود  ــه ش ــان گفت ــر به ایش ــد. اگ ــن کنن ــت تمکی ــا به واقعی ــد ت نمی دهن
ــت،  ــرف زش ــی ح ــن خیل ــد ای ــن« می گوین ــگاه ک ــپ را ن ــان اس »ده
پیشــنهادی خشــن و ســخنی دور از فضیلــت و معرفــت بــود؛ ایــن حــرف 
ــردم و  ــاره می ک ــش را پ ــودم، دهان ــنیده ب ــی ش ــر از کس ــای دیگ را ج
ــای  ــت، بج ــر اس ــت« بهت ــخ اس ــت تل ــنیدن واقعی ــتم اش و... »ش می کش
عــادت بــه ادای فضیلــت؛ بــرای درک واقعیــت به پیشــنهادِ خشــِن 

ــم! ــادت کنی ــن« ع ــپ ببی ــان اس »به ده

هارون سمرقندی

در کشــور مــا خــط خــوان هــا کــه بــه هــدف سیاســی یــا 
غیــر سیاســی دور هــم جمــع شــدند اکثریــت شــان دعــوای 
ــه او  ــه ب ــد ک ــا خــوش دارن ــی ه ــد ، وخیل ــری میکنن رهب
رهبــر بگوینــد کــه حتــا بیــن جوانــان کتــاب خــوان ایــن توهــم ریشــه 
ــا در  ــی آنه ــه یک ــون همینک ــت، چ ــکل کان اس ــک مش ــن ی دارد ؛ وای
بخــش سیاســی رهبــر شــد بــاز مــادام العمــر رهبــر اســت ، بقیــه اعضــای 
ــی برگــزار نشــد  ــات درون حزب ــد ســال کــه انتخاب ــری پــس از چن رهب
ــروع  ــر ش ــن رهب ــد ،و ای ــا مینماین ــی را ره ــان سیاس ــد جری ــر میکنن قه
میکنــد بــه ســرباز گیــری هــای عــوام فریبانــه جهــت پرکــردن ســاختار 
ــرانجام  ــد و س ــد و میرون ــماری میآین ــدار ش ــه دوام ــکیاتی ،و بگون تش
ــی سرمســت  ــان یک ــده، و هم ــی مان ــر باق ــد نف ــد چن تشــکیات در ح
رهبــر بــودن باقــی میمانــد و نــه حــزب تشــکیل میشــود و نــه هــم یــک 
ــداری  ــه دوکان ــر گــذار؛ و حــزب تبدیــل میشــود ب ــان سیاســی تاثی جری

سیاســی .

چـرا ویـدال به جـای
 اینتـر، به بـارسا پیـوست؟

گواردیوال: 
فقط یک بازیکن خاص می گیرم

فیـسبـوک نـــامــه

هـر دو باشـگاه بایـرن مونیـخ و بارسـلونا رسـمًا اعـام کردنـد کـه آرتورو 
ویـدال بـا قـراردادی سه سـاله بـه ارزش تقریبـی 30 میلیـون یـورو به غول 

کاتـاالن خواهد پیوسـت. 
بـه گـزارش ورزش سـه، این هافبک شـیلیایی بعد از سـه فصـل حضور در 
بایـرن بـه بارسـا خواهد پیوسـت. ویـدال در دوران حضـورش در مونیخ به 
تیـم بـزرگ این شـهر کمک کرد تا سـه بـار پیاپـی قهرمانـی در بوندس لیگا 
را جشـن گرفتـه، یک بـار در جام حذفی آلمـان به قهرمانی رسـیده و فصل 

گذشـته تـا مرحلـه ی نیمه نهایی لیـگ  قهرمانان پیـش برود. 
 در طـول تابسـتان و در جریـان فرصـت نقـل و انتقـاالت فوتبـال اروپـا، 
خبرهـای زیـادی دربـاره ی پیوسـتن ویدال بـه اینترمیـان مطرح شـده بود. 
امـا انتقـال او بـه ایـن باشـگاه حاضر در سـری آ بـا موفقیت همراه نشـد تا 
بارسـلونا پـا پیش گذاشـته و پیشـنهاد بهتـری به ایـن هافبک شـیلیایی ارائه 

دهد. 
فرنانـدو  ویـدال،  مدیربرنامه هـای  آلمـان،  بیلـد  روزنامـه ی  گـزارش  بـه 
فلیچویـچ بـا شـروع فرصـت نقـل و انتقـاالت، او را بـه همه ی باشـگاه های 
بـزرگ پیشـنهاد داده بـوده و اعتقاد داشـته کـه می تواند با منعقـد کردن یک 
قـرارداد بـزرگ، همـه ی طرف هـا را راضـی کنـد. بـه گـزارش بیلـد، انتقال 
ویـدال بـه اینتـر، به ایـن دلیـل ناموفق بوده کـه اینتر می خواسـته ویـدال را 
بـه عنـوان یـار قرضـی به خدمـت بگیرد، بـا این گزینـه که در پایـان مهلت 
حضـور او بـه عنـوان یـار قرضی در اینتـر، بتواند ویـدال را خریـداری کند. 
امـا هـم ویـدال و هـم فلیچویـچ قاطعانـه بـه اینتـر می گوینـد کـه آنهـا تنها 
خواهـان یـک انتقـال دائمی هسـتند. این خواسـته البته با توجه به 31 سـاله 
بـودن ویـدال منطقـی بـه نظـر می رسـد. از سـوی دیگـر اینتـر قصد داشـته 
دسـتمزد سـاالنه ای معـادل 4.۵ میلیـون یـورو به ویـدال پرداخـت کند ولی 
بارسـلونا در پیشـنهاد خـود، دسـتمزد سـاالنه را 9 میلیـون یـورو در نظـر 

می گیـرد.
 از سـوی دیگـر فلیچویـچ در مـورد انتقـال بـه بارسـلونا نظـر مثبتی داشـته 
چـون باشـگاه کاتـاالن، پائولینیـو را بـه تازگـی و بـر خاف میـل مربی اش 
ارنسـتو والـورده از دسـت داده و ایـن بـه ویـدال امـکان می دهـد راحت تر 
بـه ترکیـب فیکـس تیم راه یابـد. ویدال در صـورت انتقال به اینتـر برای راه 
یافتـن بـه ترکیـب اصلـی بایـد بـا راجـا  ناین گـوالن کـه بـه تازگی بـه این 
تیـم ملحـق شـده، ژائو ماریـو، مارسـلو بروزویـچ، و ماتیاس وسـینو رقابت 

می کـرد کـه همگـی جوان تـر از ویدال هسـتند. 
بایرنی هـا  بـه نظـر می رسـد.  بایـرن هـم منطقـی  بـرای   قـرارداد ویـدال 
تعـداد زیـادی هافبـک وسـط در اختیـار دارند، بـه خصوص حاال کـه لئون 
گورتـزکا را هـم بـه خدمـت گرفته انـد. فـروش ویـدال 31سـاله که مسـلمًا 
جوانتـر نخواهـد شـد و در سـه فصل گذشـته بارهـا و بارها بـا مصدومیت 
مواجـه بـوده، بـا قیمتـی 7.۵ میلیـون یـورو کمتـر از مبلـغ پرداختـی بایـرن 

بـرای خریـد او مسـلمًا بـرای باواریایی هـا معاملـه ی بـدی نبـوده اسـت.

سـرمربی  گواردیـوال  پـپ 
اسـت  معتقـد  منچسترسـیتی 
پایـان  تـا  می توانـد  تیمـش 
انتقـاالت  و  نقـل  فرصـت 
تابسـتانی یـک بازیکـن دیگـر 
بـه شـرط  البتـه  کنـد،  جـذب 
اینکـه مهـره ی جدیـد تیمـش، 
باشـد.  خـاص  بازیکـن  یـک 
سـه،  ورزش  گـزارش  بـه 

درحالیکـه تنهـا شـش روز به پایـان فرصت نقـل و انتقاالت تابسـتانی باقی 
مانـده، پـپ گواردیـوال تـا اینجـا تنهـا یـک بازیکن بـه تیمش اضافـه کرده 
اسـت؛ ریـاض محـرز کـه بـا قـراردادی بـه ارزش 6۵ میلیون پوند از لسـتر 

بـه مدافـع عنـوان قهرمانـی لیـگ برتـر اضافـه شـده اسـت. 
گواردیـوال البتـه بـه دنبـال جـذب یـک هافبـک بـود و تـا یـک قدمـی بـه 
خدمـت گرفتـن جرجینیـو پیـش رفـت ولـی او در نهایـت تصمیـم گرفت 
بـه سـرمربی سـابقش در ناپولی، مائوریتسـیو سـاری که هم اکنون سـرمربی 
چلسـی اسـت بپیونـدد. ولـی گواردیوال، سـرمربی سـابق بارسـلونا و بایرن 
می گویـد تنهـا بـه دلیـل اینکـه بتوانـد بگویـد یک بازیکـن دیگر بـه تیمش 

اضافـه کـرده، حاضـر نیسـت هـر بازیکنی را بـه خدمـت بگیرد. 
گواردیـوال گفـت:« می توانیـم بـرای آینـده ی باشـگاه یـک بازیکـن خاص 
بگیریـم. نـه اینکـه فقـط بـرای بازیکـن گرفتـن اقـدام بـه جـذب یـک 
فوتبالیسـت کنیـم. مـن از لحظـه ای که به اینجا آمـده ام، از همـان فصل اول 
از ترکیـب تیمـم راضـی بـوده ام. مـا روز دوشـنبه دور هـم جمع می شـویم 
تـا بـه ایـن  نتیجـه برسـیم که برای حفظ سـطح تیـم در حد  فصل گذشـته 

چـکار بایـد کرد«.

در هفته های اخیر 3۵۰هزار تن  از 
باشنده گان حدیدۀ یمن آواره شده اند

همزمــان بــا ادامــۀ نبردهــا در یمــن، نهــاد حمایــت از 
ــر  ــد کــه در هفته هــای اخی کــودکان در ایــن کشــور می  گوی
کــم از کــم 3۵0هــزار تــن از باشــنده گان شــهر حدیــده آواره 

شــده اند.
جنــگ میــان نیروهــای دولتــی یمــن بــا پشــتیبانی عربســتان 
ســعودی و شــبه نظامیــان حوثــی کــه ایــران بــه حمایــت از 

آنــان متهــم اســت در بنــدر حدیــده ادامــه دارد.
ــد  ــان می دهن ــیده اند، نش ــانه  ها رس ــه رس ــه ب تصویرهایی ک
حمله هــای هوایــی در نزدیــک شــفاخانه »ثــواره«، بزرگتریــن 
ــی  ــده اند – حمله های ــام ش ــده انج ــدر حدی ــفاخانه در بن ش

ــه عربســتان ســعودی نســبت داده می شــوند. کــه ب
از تلفــات ایــن حمله هــا، گزارش هــای ضــد و نقیضــی 
داده شــده انــد و مــردم و رســانه های محلــی، شــمار کشــته 

ــد. ــن می گوین ــا 1۵ ت ــده  گان آن را از 14 ت ش
محمــد زوبــل، گــواه رویــداد در ایــن بــاره می  گویــد: 
ــتیاد  ــدر اس ــا و کشــتی های جنگــی عربســتان، بن »جنگنده ه
و در شــفاخانه ثــواره را آمــاج قــرار دادنــد. در بنــدر، مــردم 

ــدند.« ــی ش ــیاری کشــته و زخم بس
بــا ایــن حــال، ایتــاف عــرب بــه رهبــری عربســتان 
ــه  ــد و آن را ب ــفاخانه را رد می کن ــر ش ــه ب ــعودی، حمل س

شورشــیان حوثــی نســبت می دهــد.
ایــن حمله هــا در حالــی انجــام می شــوند کــه مــردم 
یمــن بــه ویــژه باشــنده گان بخش هــای جنــگ زده بــه 
ــوس،  ــر کیرول ــد. تام ــاز دارن ــای صحــی ســخت نی کمک ه
مســؤول نهــاد حمایــت از کــودکان در یمــن، می گویــد کــه 
ــی  ــات صح ــت و خدم ــار اس ــور مرگب ــن کش ــع در ای وض
بــه گونــۀ الزم بــه مــردم نمی رســند: »مــن چنــد روز پیــش 
ــه در  ــد ک ــان شــکایت کردن ــودم. آن ــواره( ب در شــفاخانه )ث
ــده  ــی ش ــه هوای ــفاخانه حمل ــن ش ــوب ای ــری جن ۲00مت
ــده  ــیب دی ــکان آس ــگاه پزش ــه، اقامت ــن حمل ــت. در ای اس
ــرده  ــورد ک ــفاخانه برخ ــه ش ــا ب ــای بم ه ــت و پارچه ه اس
ــردم از  ــه م ــد ک ــد و می گفتن ــان بســیار نگــران بودن ــد. آن ان

ــند.« ــفاخانه می ترس ــن ش ــه ای ــن ب رفت
در ایــن میــان، باشــند ه گان بنــدر حدیــده و بخش هــای 
ــاد  ــد. بربنی ــهر رو آورده ان ــن ش ــرک ای ــه ت ــون آن، ب پیرام
گفته هــای نهــاد حمایــت از کــودکان، روزانــه تــا ســه 
هــزار کــودک یمنــی بــا خانــواده هــای شــان از ایــن شــهر 
می گریزنــد: »مــا می  دانیــم کــه در چنــد هفتــه اخیــر، 
ــرده  ــرک ک ــده را ت ــهر حدی ــن، ش ــزار ت ــم 3۵0ه ــم از ک ک
ــا  ــد، ام ــه ان ــک رفت ــه بخــش هــای نزدی ــد. برخــی هــا ب ان
ــن  ــد. تخمی ــده ان ــر ش ــدن مهاج ــا و ع ــه صنع ــا ب برخی ه
هــا نشــان مــی دهنــد کــه نیمــی از آنــان، کــودکان اســتند.«
ــت  ــز دس ــری نی ــزرگ دیگ ــکل ب ــا مش ــن ب ــهروندان یم ش
ــون  ــا کن ــه ت ــرا ک ــاری کول ــد؛ بیم ــی کنن ــرم م ــه ن و پنج
جــان هــای هــزاران تــن را در ایــن کشــور گرفتــه اســت و 
ــی،  ــا حمله هــای هوای ــد. ام ــد مــی کن ــز تهدی دیگــران را نی
مانــع تطبیــق واکســین بــرای مــردم یمــن شــده انــد. ظاهــرأ 
حمله هــای هوایــی نمی گذارنــد کــه بیمــاران و افــرادی کــه 
در خطــر اســتند بــه کمــک هــای صحــی دسترســی یابنــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــه دارن ــی ادام ــده در حال ــدر حدی ــا در بن نبرده
بنــدر، راه اصلــی رســیدن کمک هــا بــه میلیون هــا تــن 
ــی  ــازمان های جهان ــت. س ــور اس ــن کش ــهروندان ای از ش
می گوینــد کــه 7۵درصــد مــردم یمــن یعنــی ۲۲اعشــاریه ۲ 

ــد. ــاز دارن ــای انســانی نی ــه کمکه ــن ب ــون ت میلی
ــاله  ــای چهارس ــل متحــد، در جنگ ه ــازمان مل ــۀ س ــه گفت ب
ــا زخمــی شــده  ــن کشــته و ی در یمــن بیــش از ۲8هــزار ت
ــن ســازمان، کشــته شــدن 9هــزار و ۵00غیرنظامــی  ــد. ای ان
را ثبــت کــرده اســت کــه بیشترشــان در حمله هــای هوایــی 
جــان باختــه انــد. امــا گفتــه می شــود شــمار واقعــی قربانیــان 

ــا اســت. ــگ یمــن بیشــتر از این ه جن



ارگ ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه خبرهـاي نشـر 
شـده بـه نقـل از بانـوي اول در شـبکه هاي مجـازي 

اسـت. بي اسـاس 
دفتـر بانـوی اول کشـور بانشـر خبرنامه یی گفته اسـت 
کـه خانـم بی بـی گل، در مـورد اقـوام کشـور هیچ نوع 

ابـراز نظری نکرده اسـت.
در ایـن خبرنامـه کـه دیـروز )13 اسـد( از دفتـر بانوی 
اول منتشـر شـد، آمـده اسـت کـه در ایـن اواخـر، در 
صفحـات اجتماعی سـخنان دور از واقعیت و شـایعات 
غلـط از زبان بانوی اول کشـور، از طـرف بعضی ویب 

سـایت هـای مغرض پخـش گردیده اسـت. 
بـه نقـل از روال غنـی ایـن سـخنان در شـبکه هـای 
»پشـتون ها  می شـود:  دسـت  بـه  دسـت  اجتماعـی 
اصلی تریـن سـاکنان ایـن سـرزمین ]افغانسـتان[ بوده و 
اکثریـت نفـوس ایـن کشـور را می سـازند. پشـتون ها 

تمدنـی  و  تاریخـی  پیشـینه ای  و  انـد  متمـدن  مـردم 
چندیـن هـزار سـاله دارنـد و کسـانیکه در جغرافیـای 
خـود  افتخـار  بـه  بایـد  می کننـد  زندگـی  افغانسـتان 
را افغـان و پشـتون بنامنـد. بـا درک ایـن مسـأله، مـن 
قومیـِت خودم را در اسـناد رسـمی افغانسـتان، پشـتون 
ثبـت کـرده ام. بـرای کسـیکه بخواهـد بـه سـادگی در 
انتخابـات پیـروز شـود حمایـت پشـتون ها بـه تنهایـی 
بسـنده اسـت. گروه  هـای قومی دیگـر ماننـد ازبیک ها، 
تاجیک هـا و هزاره هـا توانایی پیروز شـدن در انتخابات 
بـه تنهایی خـود را ندارنـد. دموکراسـی ضعیف و عدم 
احترام به مسـلط شـدن دموکراسـی در افغانستان زمینه 
را بـرای اقلیت هـای ایـن کشـور مسـاعد کـرده اسـت 
کـه بـا واقعیت هـای افغانسـتان مخالفـت کنند و سـعی 
کننـد کـه برتـری خود را با اعمال خشـونت و اسـتفاده 
از سـاح بـر دیگـران تحمیـل کنند. درهر کشـوری که 

اکثریـت، حاکمیت را به دسـت نداشـته باشـد، کشـور 
دچـار بحـران و خشـونت می شـود و آن کشـور تـا لبه 

فروپاشـی بـه پیش مـی رود."
امـا خبرنامه یـی دفتـر بانـوی اول افـزوده اسـت کـه 
چـون  هایـی  سـایت  ویـب  بـا  هیچگاهـی  چناچـه 
 breakingisrealnews.com و   Sachime.ocm
بـه تاریخ هـای ذکـر شـده مصاحبـه صـورت نگرفتـه 

اسـت و چنیـن شـایعات، بـر ضـد ثبـات و وحـدت 
مـردم افغانسـتان بـه نشـر مـی رسـد.

بانـوی نخسـت کشـور گفتـه کـه بـا نزدیـک شـدن به 
انتخابـات پارلمانی و ریاسـت جمهـوری، افراد مغرض 
بـه شـایعات دروغیـن و دور از واقعیـت دسـت مـی 
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روز  کــه  قربانــی  ســی وپنج 
ــه  ــد( در در حمل ــه )1۲ اس جمع
مرگ بــار گردیــز کشــته شــده 
ــاک  ــه خ ــم ب ــار ه ــد، در کن بودن

ســپرده شــدند.
ــه در  ــه روز جمع ــه ک ــن حمل ای
در  جمعــه  نمــاز  ادای  جریــان 
ــق  ــن متعل ــه حس ــجد خواج مس
ــز  ــهر گردی ــیعه، ش ــل تش ــه اه ب
والیــت پکتیــا رخ داده بــود و 
در نتیجــۀ آن ســی وپنج تــن از 
شــهروندان کشــور بــه شــمول 
و  شــده  کشــته  کــودک  ســه 
نودوچهــار تــن دیگــر زخمــی 

شــدند.
ایــن  در  گزارش هــا  بربنیــاد 
مهاجمــان  از  تــن  دو  حملــه 
نمازگــزاران  بــاالی  نخســت 
ــود  ــپس خ ــره و س ــدازی ک تیران

کرده انــد. منفجــر  را  شــان 
شــهروندان  از  کثیــری  تعــداد 

کشــور و باشــنده گان محــل در 
ــتراکرده  ــهیدان اش ــن ش ــازۀ ای جن
ــاک  ــه خ ــم  ب ــار ه ــان را کن و آن

ســپردند.
پکتیــا  عامــۀ  صحــت   رییــس 
رســانه ها،  بــا  گفت وگــو  در 
ــان  ــن از زخمی ــده ت ــت هف وضعی
وخیــم  نیــز  را  رویــداد  ایــن 

اســت. داده  گــزارش 
ســخن گوی طالبــان گفتــه کــه 

نبــوده  آنــان  کار  حملــه  ایــن 
اســت. تاکنــون هیــچ گروهــی 
مســوولیت ایــن حملــه را بــر 

عهــده نگرفتــه اســت.
قابــل یادکــرد اســت  کــه رهبــران 
حکومــت وحــدت ملــی ایــن 
حملــۀ مرگ بــار و خونینــن را 
ــش  ــا نکوه ــدیدترین لفظ ه ــا ش ب

کرده انــد.

کـودک دوازدۀ سـالۀ مکسـیکویی، 
آزمـون  کـردن  سـپری  از  پـس 
از  یکـی  بـه  )کانکـور(  همه گانـی 
معتبرترین دانشـگاه  این کشـور راه 

فته اسـت. یا
سـنتاماریا  کارلـوس  کـودک  ایـن 
دیـاز نـام دارد. او پس از راه یابی در 
آزمـون همه گانـی به دانشـگاه ملی 
»یونـم« در مکسـیکو، در دانشـکدۀ 

دانشـگاه  ایـن  پزشـکی  فزیـک 
شده اسـت. پذیرفتـه 

بـا  گفت وگـو  در  کارلـوس، 
خبرنـگاران از حکومـت کشـورش 
بـه شـدت انتقاد کـرده و گفتـه که: 
»توصیـۀ مـن بـه حکومـت کنونـی 
این اسـت کـه اشـتباه های رییسـان 
نکـرده  تکـرار  را  پیشـین  جمهـور 
و سـبب بـه راه افتـادن انقاب هـا 

نشـود.«
عقانـی  نظرهـای  و  کارهـا  بـا  او 
متعجـب  را  مـردم  نظام منـدش  و 
در  تغییـر  خواهـان  و  سـاخته 
نیـز  آموزشـی در کشـورش  نظـام 
دوازده  کارلـوس  شده اسـت. 
سـاله گفتـه: »بایـد نظـام آموزشـی 
مکسـیکو تغییـر کند و تنهـا چیزی 
نباشـد کـه بـا آن مغـز شـما را پـر 
کننـد. نهادهـای آموزشـی بایـد نـه 
بـل  آموختـن،  بـرای  جایـی  تنهـا 
جایـی بـرای کشـف چیزهـای تازه 

باشـند.«
او گفتـه که فوتبـال ورزش دل خواه 

او نیـس امـا فوتبال بـازی می کند.
سـال  نُـه  کـه  هنگامـی  کارلـوس 
آموزشـی  برنامه هـای  در  داشـت 
بیوشـیمی  و  بیولـوژی  کیمیـا، 
ایـن دانشـگاه درس خوانـده بـود. 
ایـن  کـه  گفتـه  یونـم  دانشـگاه 
عـادی  دانشـجوی  یـک  کـودک، 
خواهـد بـود و به او امتیـازات ویژه 

شـد. نخواهـد  داده 

چنــد روز پیــش حــدود دوصــد تــن از افــراد داعــش 
ــلیم  ــی تس ــای امنیت ــه نیروه ــان ب ــت جوزج در والی
شــدند. در ایــن میــان فرماندهــان ایــن گروه در شــمال 
نیــز شــامل  بودنــد؛ امــا امــروز ده هــا تــن از باشــندگان 
ایــن والیــت می گوینــد، افــرادی کــه بــه صلــح 
ــد و  ــری متهم ان ــی و بش ــم جنگ ــه جرای ــته اند ب پیوس
بایــد مجــازات شــوند در غیــر آن »خودشــان را آتــش 

می زننــد.«
قوش تپــه  و  درزاب  ولســوالی های  معترضــان 
ــه  ــته اند »ب ــح پیوس ــه صل ــه ب ــرادی ک ــد، اف می گوین
ــماری را  ــرده، ش ــی ک ــاوز جنس ــان تج ــکان آن نزدی

ســربریده اند و شــماری را هــم آتــش زده انــد.«
از  افــراد  »ایــن  می گوینــد:  نورمحمــد  و  حلیمــه 
ــد  ــد و بای ــغ نکرده ان ــم دری ــودکان ه ــه ک ــاوز ب تج

مجــازات شــوند.«
تأییــد  بــا  جوزجــان  والــی  عزیــزی،  لطــف اهلل 
ــوالی های درزاب  ــش در ولس ــروه داع ــای گ جنایت ه
یک صدوچهــل  از  بیــش  می گویــد،  قوش تپــه  و 
ــه  ــمًا ب ــوالی ها را رس ــن ولس ــندگان ای ــکایت باش ش
ــون  ــق قان ــان مطاب ــتاده اند و مجرم ــی فرس ــت مل امنی

می شــوند. مجــازات 
ــد،  ــام وطندار می گوین ــه س ــر ب ــع معتب ــان مناب همچن
هیأتــی از کابــل بــرای بازپرســی از افــراد پیوســته بــه 

ــد.. ــه جوزجــان رفته ان ــح ب صل
بــه گفتــۀ مســئوالن محلــی ولســوالی های درزاب 
ــش در  ــروه داع ــته گ ــال گذش ــه در دو س و قوش تپ
ــی  ــت جنس ــه آزار و اذی ــت ب ــوالی ها دس ــن ولس ای
قتل هــای  اختطــاف،  کــودکان،  و  زنــان  علیــه 
ــا  ــد و حت ــردم زده ان ــوال م ــارت ام ــی  و غ زنجیره ی
ــاد  ــال اجس ــه دنب ــون ب ــا هم اکن ــماری از خانواده ه ش

می کردنــد.. خانواده های شــان 

تهدید جوزجانی ها به خودسوزی؛
 »افراد داعش را مجازات کنید«

ارگ:
 بانوي اول در باره اقوام مصاحبه اي نداشته است

به خاک سپردن کنار هم قربانیان حملۀ گردیز

مکسیکویى  لۀ  سا زده  ا دو کودک 
یافت ا  ر ه  نشگا دا به 
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