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انسان خود را نمی شناسد، مگر در هنگام فقر و بدبختی
آلفرد دو موسه

احمدســعیدی کارشــناس امــور سیاســی 
ــان  ــا و طالب ــی ه ــه امریکای ــد ک ــی گوی م
روی محــدود کــرن فعالیت هــای رســانه 
ــری در  ــای تصوی ــانه ه ــه رس ــا از جمل ه

ــد.   ــیده ان ــق رس ــه تواف ــتان ب افغانس
ــان  ــرط های طالب ــی از ش ــه یک ــت ک او گف
ــتان  ــانه ها در افغانس ــاختن رس ــدود س مح
ــول  ــکا قب ــب امری ــه از جان ــوده اســت ک ب

شــده اســت.
روزنامــه  بــا  گفت وگــو  در  ســعیدی، 
مانــدگار بــا اشــاره بــه عــدم نقــش حکومت 
گفــت:  مذاکــرات،  ایــن  در  افغانســتان 
ــاالت  ــان ای ــره می ــه دور مذاک ــون س »تاکن
ــه  ــورت گرفت ــان در قطرص ــده و طالب متح
ــت های  ــرایط و خواس ــان ش ــت و طالب اس
مشــخصی را بــا دیپلومات هــای امریــکا 

ــد.«.  ــرده ان ــرح ک مط
»طالبــان چنــد  آقــای ســعیدی گفــت: 
ــای تســهیل  ــوان شــرط ه ــه عن شــرط را ب
ــا در  ــا امریکایی ه ــح ب ــره صل ــده مذاک کنن
ــی  ــه یک ــد ک ــته ان ــان گذاش ــه در می دوح
ــژه  ــه وی ــانه ها ب ــردن رس ــدود ک از آن مح

افغانســتان  در  تصویــری  رســانه های 
ــت.« اس

یکــی   رســانه ها،  آزادی  گفــت:  او 
ســاله   17 مهــم  ازدســت آورد های 
گذشــتۀ مــا محســوب می شــود و ایــن 
خیلــی نگرانــی بزرگــی را بــرای مــردم 
خلــق خواهــد کــرد کــه متاســفانه بــه 
ــاالت  ــوی ای ــرط ازس ــن ش ــد ای نظرمی رس

متحــده نیــز پذیرفتــه شــده اســت. 
ــا  ــح ب ــرات صل ــد مذاک ــی رون ــا بررس او ب
و  موضع گیــری  ازچه گونگــی  طالبــان، 
ــاد  ــان انتق ــا طالب ــا ب ــورد امریکایی ه برخ
امریــکا  متاســفانه  کــه  گفــت  و  کــرده 
ــه  ــوع معامل ــع ش، هرن ــن مناف به خاطــر تامی

ــد داد. ــام خواه ــان انج ــا طالب را ب

توافق امریکایی ها و طالبان
 بر محدود کرن رسانه های افغانستان
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آفت سیاست و آسیب پذیری 
روشنفکری در افغانستان

وزارت معارف رخصتی مکاتب 
در مناطق سردسیر را تا ۳ سنبله تمدید کرد

نامزدان رد شده:

 در برابر انتخابات می ایستیم

رییس اجرایی: 

نیروهای امنیتی مناطق نا امن 
را ترک نخواهند کرد

ملــی  وحــدت  حکومــت  اجرایــی  رییــس 
ــد( در  ــنبه )15 اس ــک ش ــروز ی ــتان، دی افغانس
ــق   ــذاری مناط ــران، واگ ــورای وزی ــت ش نشس
طالبــان  دســت  بــه  را  کشــور  کم جمعیــت 

مســلح رد کــرد. 
عبــداهلل عبــداهلل، رییــس اجرایــی حکومــت 
وحــدت ملــی افغانســتان، در ایــن نشســت، 
گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان را تاییــد 
ــن  ــتان از ای ــت افغانس ــه دول ــت ک ــرده و گف ک

اســت. آگاه  گفت وگوهــا 
او گفــت: »ایــن تماس هــا در گذشــته هــم وجــود 
ــز تماســی صــورت  ــن اواخــر نی داشــته و در ای
گرفتــه و دولــت افغانســتان در جریــان موضــوع 
زمینه ســازی  و  دیدارهاســت  ایــن  بحــث 
گفت وگــوی دولــت بــا طالبــان موضــوع اصلــی 

ــت.« ــزی نیس ــر از آن چی ــوده و فرات ــث ب بح
ســپردن مناطــق کم جمعیــت و ناامــن بــه طالبــان، 
طــرح پیش نهــادی اســت از طــرف دولــت 
ایــاالت متحــده بــه منظــور کاهــش ناامنی هــا در 
افغانســتان بــه حکــوت وحــدت ملــی پیش کــش 
ایــن طــرح پــس از نخســتین  شــده بــود. 
نماینده هــای  بــا  طالبــان  گــروه  دیدارهــای 
افغانســتان  دولــت  بــه  قطــر،  در  امریــکا 
ــی کشــور  ــاع مل ــه وزارت دف ــد ک ــاد ش پیش نه
نیــز از عملــی شــدن آن در بعضــی مناطــق خبــر 

داد.
ــذاری  ــور واگ ــی کش ــس اجرای ــون ریی ــا اکن ام
مناطــق ناامــن بــرای طالبــان را رد کــرده اســت.
برخــی از اگاهــان سیاســی کشــور نیــز به خاطــر 
ــای  ــع نیروه ــرک مواض ــرح ت ــردن ط ــی ک عمل
کم جمعیــت،  و  ناامــن  مناطــق  از  امنیتــی 
ــرار داده  ــاد ق ــورد انتق حکومــت افغانســتان را م
و گفتنــد کــه عملــی شــدن ایــن پروســه ســبب 

ــد. ــد ش ــور خواه ــا در کش ــش ناامنی ه افزای
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صورتــی  در  پارلمانــی،  روان  ســال  انتخابــات 
ــی  ــۀ یک ــاید تجرب ــود، ش ــزار ش ــا برگ ــه واقع ک
انتخابات هــای  بدتریــن  و  تریــن  پرجنجــال  از 
نشــانه های  حــاال  از  باشــد.  کشــور  پارلمانــی 
ــش   ــات پی ــرای انتخاب ــی ب ــت بحران ــک وضعی ی
رو را می تــوان در بافــت جامعــه شــاهد بــود. 
دالیــل چنیــن برداشــتی بــه چنیــن فکتــور اساســی 
ــته  ــن نوش ــود در ای ــاش می ش ــه ت ــردد ک برمی گ

ــوند: ــته ش برجس
مســتقل  اصطــاح  بــه  کمیســیون   )1
انتخابــات خــاف کمیســیون های گذشــته از میــان 
ضعیف تریــن افــرادی کــه بــه ایــن ســمت خــود را 
ــۀ  ــه گفت ــد، گزینــش شــده اند. ب ــزد کــرده بودن نام
یکــی از دوســتان کــه اتفاقــا شــناخت نزدیــک بــا 
اعضــای کمیســیون انتخابــات کشــور دارد: اعضــای 
کمیســیون فعلــی »بچــه« انــد. بــه گفتــۀ او معنــای 
ــت  ــه اکثری ــت ک ــه اس ــودن در آن نهفت ــن بچه ب ای
ــه دور از  ــال و ب ــن و س ــراد کم س ــای آن اف اعض
دغدغه هــای انتخاباتــی بوده انــد و بــه همیــن 
ــا الیحــه وظایــف خــود و  ــوز هــم ب ــا هن ــل ت دلی
این کــه چه گونــه بایــد انتخابــات را مدیریــت 
وضعیتــی  چنیــن  در  ندارنــد.  آشــنایی  کننــد، 
ــیون کار  ــی کمیس ــای پایین ــه در رده ه ــانی ک کس
ــا و  ــد، دیدگاه ه ــاده گی می توانن ــه س ــد، ب می کنن
نظــرات خــود را بــه اعضــای کمیســیون بقبوالننــد 
و یــا آن هــا را در راســتای هدف هــای خــود 
ــیون  ــای کمیس ــی اعض ــازند. بی تجربه گ ــراه س هم
ــا  ــان کام ــای ش ــی فیصله ه ــا و برخ در تصمیم ه
ــرای  ــزم را ب ــوع میکانی ــک ن هویداســت. گاهــی ی
ــی  ــد، و گاه ــنهاد می کنن ــات پیش ــرد انتخاب پیش ب
ــزاب و  ــی  اح ــی برخ ــری را. وقت ــزم دیگ میکانی
ــزم  ــر کارکــرد و مکانی نهادهــای سیاســی کشــور ب
ــنهادهای  ــد و پیش ــرده گرفتن ــیون خ کاری کمیس
ــات  ــود برگــزاری انتخاب ــه هــدف بهب ــی را ب تازه ی
ارائــه داشــتند، اعضــای ارشــد کمیســیون انتخابــات 
در برابــر ایــن حرکــت، کامــا بی دفــاع شــدند و تــا 
هنــوز نمی تواننــد بــه قناعــت ایــن احــزاب موفــق 
شــوند. در حالــی کــه یــادم هســت وقتــی در ســال 
ــد و در  ــزار می ش ــی برگ ــات پارلمان 2010 انتخاب
ــوی  ــد معن ــل احم ــات فض ــیون انتخاب راس کمیس
قــرار داشــت، چقــدر بــه خوبــی می توانســت 
دفــاع  کمیســیون  برنامه هــای  و  تصمیم هــا  از 
ــا و  ــخ انتقاده ــه پاس ــی ب ــۀ عقان ــه گون ــد و ب کن
ــت  ــا اکثری ــردازد؛ ام ــدان بپ ــای منتق خرده گیری ه
ــات فاقــد چنیــن  اعضــای فعلــی کمیســیون انتخاب
ــرای  ــا از تصمیم هــای خــود ب ــد و حت ویژه گــی ان
ــن  ــا و روش ــان گوی ــا زب ــات ب ــزاری انتخاب برگ

ــه آســانی  ــا ب ــا آن ه ــد و حت ــرده نمی توانن ــاع ک دف
قــادر نیســتند کــه تصمیم هــا و نــوع مکانیــزم 
فعلــی برگــزاری انتخابــات را بــرای جامعــه توضیح 
ــن موضــوع باعــث می شــود در مراحــل  ــد. ای دهن
ــی  ــل اصل ــات وارد  مراح ــه انتخاب ــدی کار، ک بع
خــود می شــود، کمیســیون بــا مشــکات بیشــتری 
ــن کاســتی در  ــه ای ــد. البت ــرم کن دســت و پنجــه ن
کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی نیــز بــه همیــن 
ــه  ــود ک ــده می ش ــورد؛ دی ــم می خ ــه چش ــوت ب ق
ــرای  ــی الزم ب ــز توانای ــن کمیســیون نی اعضــای ای
وقتــی  ندارنــد.  را  شــکایات  بــه  رســیده گی 
بحــث بررســی فهرســت اولیــه نامــزدان انتخابــات 
پارلمانــی مطــرح شــد، کمیســیون شــکایات قــادر 
ــد.  ــوش بدرخش ــان اول راه خ ــه در هم ــد ک نش
ــزدان  ــدادی از نام ــد تع ــر چن ــیون ه ــن کمیس ای
ــه حــذف  ــف از فهرســت اولی ــل مختل ــه دالی را ب
ــل  ــه قاب ــی ک ــیاری نام های ــوز بس ــا هن ــرد، ام ک
ــم  ــه چش ــه ب ــت اولی ــد، در فهرس ــدن ان حذف ش
نام هــای  حــذف  حــال  همیــن  در  می خــورد. 
ــوده اســت.  ــدان قناعت بخــش نب ــز چن ــزدان نی نام
دیــده می شــود کــه کمیســیون شــکایات بــه دلیــل 
ــن  نارســایی های کاری موفــق نشــده کــه عمده تری
ــوول  ــای غیرمس ــتن گروه ه ــه داش ــم ب ــراد مته اف
ــام  ــن ن ــد. گرفت ــذف کنن ــه ح ــت اولی را از فهرس
ــابق  ــرد س ــختی نیســت. عمل ک ــراد کار س ــن اف ای
شــان در پارلمــان چنــان مشــهود اســت کــه همــه 
گمانه زنی هــا در مــورد شــان را رفــع می کنــد. 
ــه  ــراد ب ــن اف ــار ای ــات از کن ــا کمیســیون انتخاب ام
ــت.  ــرده اس ــور ک ــانی عب ــه آس ــوم ب ــل نامعل دالی
شــاید یکــی از دالیــل حمایــت ایــن افراد از ســوی 
ــوده باشــد و شــاید هــم  قدرت منــدان حکومتــی ب
هراســی کــه اعضــای کمیســیون شــکایات از ایــن 
افــراد بــه دلیــل تهدید هــای شــان داشــته اند. یکــی 
از ایــن چهره هــا کــه گویــا پایــگاه محکــم زور  و 
زر را نیــز بــا خــود دارد بارهــا در شــهر کابــل بــا 
تفنــگ داران اش دســت بــه اعمــال خــاف قانــون 
ــت  ــام او در فهرس ــم ن ــاال ه ــا ح ــت، ام زده اس
نامــزدان انتخابــات هم چنــان می درخشــد. آیــا 
ــر  ــردم فک ــه م ــود ک ــبب نمی ش ــورد س ــن برخ ای
ــات  ــزدان انتخاب ــا نام ــد کمیســیون شــکایات ب کنن
برخــورد دوگانــه و حتــا قومــی انجــام داده اســت؟
ــای  ــد ارگ در کاره ــش از ح ــود بی نف  )2
ــری اســت  ــی مشــکل دیگ کمیســیون های انتخابات
ــات  ــد باعــث ایجــاد بحــران در انتخاب کــه می توان
ــی  ــیون های انتخابات ــای کمیس ــود. اعض ــده ش آین
کــه تقریبــا اکثــر شــان بــا گزینــش رییــس 
ــد،  ــه ان ــت یافت ــا دس ــن موقف ه ــه ای ــت ب حکوم

ــه  ــد ک ــرار دارن ــوذ ارگ ق ــر فشــار و نف ــان زی چن
در ســاده ترین تصمیم هــای خــود نیــز مجبــور 
انــد، بــه فرمایش هــای آن گــوش فــرا دهنــد. 
ــات  ــد مدعــی اســت کــه در کار انتخاب ارگ هرچن
هیــچ دخالتــی نخواهــد داشــت و دیگــران را نیــز 
ــزاری  ــا برگ ــود، ام ــع می ش ــی مان ــن اقدام ازچنی
کــه  ارگ  در  کمیســیون  اعضــای  نشســت های 
ــورت  ــانه ها ص ــم رس ــه دور از چش ــی ب هرازگاه
ــه  ــد ک ــت می بخش ــایبه را تقوی ــن ش ــرد ای می گی
ارگ بــه آســانی از دخالــت در امــورات کاری 
ــای  ــی دارد. گزارش ه ــر نم ــت ب ــیون ها دس کمیس
از  ارگ  کــه  دارنــد  وجــود  ناشــده یی  تاییــد 
ــد  ــد و می خواه ــت می کن ــزدان حمای ــماری نام ش
کــه ایــن افــراد را بــه هــر شــکلی کــه هســت وارد 

ــازد. ــده س ــان آین پارلم
ــان  ــب در جری ــا رای و تقل ــه ب معامل  )3
رای دهــی و شــمارش آرا نیــز از دیگــر نگرانی هــای 
اســت کــه می تواننــد انتخابــات را وارد فــاز بحــران 
ســازند. همیــن حــاال در کابــل و اکثــر والیت هــای 
ــته  ــروش گذاش ــد و ف ــه خری ــردم ب کشــور رای م
از  کــه  نامــزدان  از  تعــدادی  و  اســت  شــده 
ــا  ــد ب ــوردار ان ــتری برخ ــی بیش ــای مال توانایی ه
ــد،  ــرای خــود ایجــاد کــرده ان میکانیزم هــای کــه ب
ــال  ــن ح ــد. در همی ــد رای مردم ان ــال خری در ح
بخــش دیگــر ایــن نگرانــی مربــوط بــه کارمنــدان 
و اعضــای ردۀ پاییــن کمیســیون های انتخاباتــی 
می شــود کــه آن هــا نیــز در حــال برقــراری رابطــه 
ــتند.  ــد اس ــزدان قدرت من ــداد از نام ــک تع ــا ی ب
ایــن یــک نگرانــی جــدی اســت کــه هــم ســامت 
بــه  را خدشــه دار می ســازد و هــم  انتخابــات 
اعتمــاد مــردم نســبت بــه نتایــج انتخابــات از حــاال 

صدمــه وارد می کنــد.
نتیجه:

ــود  ــث می ش ــع باع ــایل و موان ــن مس ــۀ چنی نتیج
ــری  ــروعیت کم ت ــش رو از مش ــات پی ــه انتخاب ک
برخــوردار شــود و پارلمانــی بــه وجــود بیایــد کــه 
ــت  ــردم در خدم ــی از آرای م ــای نماینده گ ــه ج ب
برنامه هــای شــخصی، گروهــی و تیمــی قــرار 

ــرد.   گی
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در این روزها، بحث تسـلیم شـدن نیروهـای داعش برای 
دولت افغانسـتان در والیت های شـمالی کشـور خبرسـاز 
شـده اسـت و نیز اظهـارات متفاوتی را برانگیخته اسـت. 
از جملـه برخـی کارشناسـان در گفت وگـو  بـا روزنامـۀ 
مانـدگار گفتـه انـد که موضـوع تسلیم شـدن رهبـر گروه 
داعـش عـاری از حقیقـت بـوده و هیچ گونه تسـلیمی در 
کار نیسـت؛ زیـرا فـرادی کـه زیـر عنـوان گـروه داعـش 
در مناطقـی از والیت هـای جوزجـان و فاریـاب فعالیـت 
در  افغانسـتان  حکومـت  بـا  قبـل  مدت هـا  از  داشـتند 
ارتبـاط بوده انـد و چنـد روز قبـل که افـراد طالبـان آن ها 
را در محاصـره قـرار داده بودنـد، توسـط چرخ بال هـای 
حکومـت، رهبـر گـروه داعـش از محاصـره نجـات داده 
افکارعمومـی، عمل کـرد  توجیـه  بـرای  شـد. حکومـت 
خـود را در مـورد گـروه داعـش، تسـلیمی عنـوان کـرده 
اسـت. بـاور کارشناسـان داخلـی ایـن اسـت کـه گروِهی 
زیـر نـام داعـش در شـمال، سـاخته و پرداختـۀ حکومت 
شـان  خـاص  اهـداف  بـرای  را  آن هـا  اکنـون  و  اسـت 
اولین بـار  کـه  گفتنـد  کارشناسـان  می کننـد.  نگهـداری 
آقـای غنـی در کنفرانـس امنیتـی »مونیـخ« از تهدید گروه 
داعـش نـام بـرد کـه اصـا آن    زمـان شـهروندان کشـور 
بـا نـام چنیـن گروهـی آشـنا نبودنـد. ایـن تنهـا سـخنان 
کارشناسـان داخلـی در گـزارش روزنامۀ ماندگار نیسـت؛ 
بـل روزنامـۀ نیویـارک  تایمـز نیز در گزارشـی نسـبت به 
چگونه گـی حضـور داعش در افغانسـتان پرداخته  اسـت. 
گـزارش نیویـارک  تایمز نیز مدعی اسـت کـه افراد داعش 
بـه  سـان مهمان ها در مهمان سـراهای حکومت افغانسـتان 
نگهـداری می شـوند و هیـچ نشـانی از زندانی بـودن آنـان 
نیسـت. خبرنـگار نیویـارک  تایمـز کـه از نزدیـک به یک 
سـرکردۀ ایـن گـروه در مهمان خانـۀ دولتی ماقـات کرده 
و از چگونه گـی برخـورد بـا آنـان نوشـته اسـت چنیـن 
بـر می آیـد کـه بـه سـان »یـک مهمـان بسـیار محتـرم« با 
آنـان برخـورد می شـود ایـن در حالی سـت کـه پولیـس 
آن والیـت بـه شـدت از ایـن طـرز برخـورد با داعشـیان 

خشـم گین اسـت.
حـاال از گـزارش روزنامـۀ مانـدگار تـا نیویـارک  تایمـز، 
فقـط یـک نکته به دسـت می آیـد و آن این کـه راز پنهانی 
میـان ارگ و داعـش وجوداشـته باشـد. به خصوص وقتی 
کـه متوجـه می شـویم چگونه ممکن اسـت کـه حکومت 
هـزاران سـرباز امنیتـی اش را طـی تنهـا همین چهارسـال 
اخیـر، فقـط به دلیـل در محاصـرۀ طالبان ماندن از دسـت 
داده اسـت؛ امـا نیروهـای داعـش را از محاصـرۀ طالبـان 
بیـرون می کنـد و آنـان را در یـک مهمان خانـۀ مجلل نگه 

می دارد.
حـال سـوالی مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه آیـا واقعـًا 
داعـش ابـزاری بـه دسـت آقـای غنـی و شـرکای نزدیک 
در  ابـزاری  عنـوان  بـه  آن  از  می خواهنـد  کـه  اوسـت 
پروژه هـای خاصـی اسـتفاده ببرند؟ سال هاسـت کـه نگاه 
مشـکوک نسـبت به حضور نیروهای داعش در افغانستان 
وجـود دارد و افـراد مشـخصی در حلقـات حکومتـی بـه 
هم دسـتی بـه ایـن گـروه و یاهـم طالبـان متهـم شـده اند. 
امـا ایـن سـوال هـم مطـرح اسـت کـه دولـت افغانسـان 
بـه خصـوص آقـای غنـی بـه تنهایـی قـادر نیسـت کـه 
بتوانـد داعـش خلـق کنـد و از آن اسـتفاده ببـرد. اگـر 
فـرض کنیـم کـه ایـن داعش سـازی برنامـۀ ارگ باشـد، 
مسـلمًا قدرت هـای دیگـری وجـود دارد؛ ایـن قدرت هـا 
انگلیـس و  امریـکا و  تـا  پاکسـتان گرفتـه  از  می تواننـد 
یاهـم هـر قـدرت دیگـری باشـد. زیرا بـرای آقـای غنی 
و اطرافیانـش سـخت اسـت کـه بـدون داشـتن عقبه های 
حمایتـی دسـت بـه سـاختن داعـش در افغانسـتان بزنند. 
حاصـل سـخن این کـه داعش سـازی بـه ایـن پیمانـه و 
حمایـت و مهمان نـوازی هـم بـه ایـن حـد، بـدون نـگاه 
و نظـر قدرت هـای حامـی ایـن دولـت ممکـن نیسـت و 
این گونـه متأسـفانه افغانسـتان به بسـتری بـرای بازی های 
سـازمان های  و  شـرکت ها  و  کشـورها  پیچیـدۀ  بسـیار 
اسـتخباراتی انتخـاب شـده اسـت و حکومـت هـم بـه 
عنـوان یکـی از مجریـان پـروژه  در دل ایـن تعامـات 

می کنـد. جاخـوش 

آیا داعش ابزار دست غنی است؟

معامله با رای و 
تقلب در جریان رای دهی 

و شمارش آرا نیز از 
دیگر نگرانی های است 
که می توانند انتخابات را 
وارد فاز بحران سازند. 

همین حاال در کابل و اکثر 
والیت های کشور رای مردم 
به خرید و فروش گذاشته 
شده است و تعدادی از 

نامزدان که از توانایی های 
مالی بیشتری برخوردار اند 
با میکانیزم های که برای 
خود ایجاد کرده اند، در 

حال خرید رای مردم اند. در 
همین حال بخش دیگر این 
نگرانی مربوط به کارمندان 

و اعضای ردۀ پایین 
کمیسیون های انتخاباتی 

می شود که آن ها نیز در حال 
برقراری رابطه با یک تعداد 
از نامزدان قدرت مند استند. 
این یک نگرانی جدی است 
که هم سالمت انتخابات را 
خدشه دار می سازد و هم به 
اعتماد مردم نسبت به نتایج 
انتخابات از حاال صدمه وارد 

می کند
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از  جوزجـــان  والیـــت  باشـــنده  گان 
ـــیان  ـــن داعش ـــرادی در بی ـــت اف موجودی
تسلیم شـــده بـــه دولـــت خبـــر داده انـــد 
ــاوز  ــا تجـ ــودکان آن هـ ــاالی کـ ــه بـ کـ

ــد. ــام داده بودنـ ــی انجـ جنسـ
ـــتر از دو  ـــش بیش ـــتی داع ـــروه تروریس گ
ـــان  ـــت جوزج ـــه در والی ـــت ک ـــال اس س
فعالیت هـــای  بیشـــتر  دارد.  فعالیـــت 
تروریســـتی آنـــان در ولســـوالی هـــای 
درزآب و قوش تپـــه انجـــام می شـــود. 
از زمـــان پیدایـــش ایـــن گـــروه در 
ـــاوز،  ـــای تج ـــروز خبره ـــا ام ـــان ت جوزج
آدم ربایـــی، قتـــل و دیگـــر اعمـــال 
تروریســـتی منصـــوب بـــه آنـــان در 

ــت. ــده اسـ ــر شـ ــانه ها نشـ رسـ
ــان، در  ــنده گان جوزجـ ــۀ باشـ ــه گفتـ بـ
ـــش  ـــدۀ داع ـــلیم ش ـــان تس ـــان جنگجوی می
ــتند کـــه بـــر دختـــران و  کســـانی هسـ
ولســـوالی های  در  زیـــادی  پســـران 
قوش تپـــه و درزآب والیـــت جوزجـــان 
آنـــان  کرده انـــد.  جنســـی  تجـــاوز 
ــه  ــد بـ ــد ه گان بایـ ــد تجاوز کننـ می گوینـ
ـــند. ـــان برس ـــروع ش ـــال نامش ـــر اعم کیف

ــت  ــه دولـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ
افغانســـتان گفتـــه کـــه بـــا بیشـــتر از دو 
صـــد گـــروه تروریســـتی داعـــش کـــه 
ـــلیم  ـــت تس ـــه حکوم ـــش ب ـــت روز پی هف
ـــه  ـــیرانی ک ـــر اس ـــد دیگ ـــه مانن ـــدند، ب ش
ـــورد  ـــوند برخ ـــلیم می ش ـــت تس ـــه دول ب

خواهـــد شـــد. 
ــز  ــان نیـ ــی در جوزجـ ــووالن امنیتـ مسـ
گفتـــه انـــد کـــه آنـــان از زبـــان باشـــنده گان 
ــاوز  ــای تجـ ــه و درزآب خبرهـ قوش تپـ
گـــروه  ســـوی  از  را  کـــودکان  بـــر 
بـــار  داعـــش چندیـــن  تروریســـتی 
ــادی  ــکایت های زیـ ــد  و شـ ــنیده انـ شـ
ـــن  ـــر چنی ـــی ب ـــردم مبن ـــوی م ـــم از س ه
ـــیده  ـــان رس ـــه آن ـــی ب ـــر اخاق ـــال غی اعم

اســـت.
عبـــداهلل نـــام مســـتعار کـــودک 1۴ 
ســـاله یی اســـت کـــه بنـــا بـــر ادعـــای 
ـــش  ـــروه داع ـــده گ ـــک فرمان ـــودش، ی خ
اذیـــت  آزار و  او را مـــورد  بـــه زور 
جنســـی قـــرار داده اســـت. بـــه گفتـــۀ 
ــودکان را  ــش کـ ــروه داعـ ــداهلل، گـ عبـ
از ولســـوالی درزاب و چنـــد والیـــت 

ـــن  ـــاه ت ـــه پنج ـــان ب ـــه تعدادش ـــر ک دیگ
می رســـید، جمـــع آوری کـــرده و بـــاالی 

آنـــان تجـــاوز می کردنـــد.
امـــا حبیب الرحمـــان رهبـــر پیشـــین 
ـــا  ـــه ب ـــور ک ـــش در شمال کش ـــروه داع گ
ـــای  ـــه نیروه ـــتانش ب ـــن از زیردس 250 ت
امنیتـــی تســـلیم شـــده اســـت، تجـــاوز 
بـــر کـــودکان را توطئـــه در برابـــر ایـــن 
گـــروه می دانـــد: »ایـــن تبلیغـــات کـــه 
ــکل  ــردم مشـ ــا مـ ــه بـ ــود دارد کـ وجـ
آفریـــن بـــود یـــا تجـــاوز جنســـی، اهلل 
را شـــاهد می گیریـــم کـــه ایـــن کامـــأ 

ــت.« دروغ اسـ

طالبـــان گفتنـــد کـــه گـــروه داعـــش در 
نبـــرد بـــا آن هـــا شکســـت خوردنـــد و 
ـــت. ـــاه داده اس ـــیان پن ـــه داعش ـــت ب دول
عبـــداهلل عبـــداهلل، رییـــس اجرایـــی 
آن  حکومـــت  کـــه  می گویـــد  نیـــز 
ــب  ــه مرتکـ ــیانی را کـ ــده از داعشـ عـ
ــه دادگاه  ــده اند بـ ــی شـ ــت جنگـ جنایـ

. ند می کشـــا
ـــس کمیســـیون مســـتقل  ـــیما ســـمر، ریی س
ــاوز  ــه تجـ ــد بـ ــر در پیونـ حقـــوق بشـ
و نقـــض حقـــوق بشـــری از ســـوی 
داعشـــیان تسلیم شـــده، گفـــت »بخاطـــر 
تســـلیم شـــدن ایـــن مـــردم )داعـــش( 

جرایـــم جنگـــی و ضـــد بشـــری کـــه 
توســـط ایـــن مـــردم صـــورت گرفتـــه 
ـــد.«  ـــس بخشـــیده نمی توان ـــچ ک ـــد هی باش
ـــه  ـــی ک ـــق مردم ـــزود: »ح ـــه اف او در ادام
ـــی  ـــا تخط ـــه ی ـــرار گرفت ـــاوز ق ـــورد تج م
ـــن  ـــان ای ـــوق  ش ـــه از حق ـــورت گرفت ص
را هیچـــگاه حکومـــت نبایـــد ببخشـــد، 
ــای  ــه مســـوول تخطی هـ ــرادی کـ او افـ
ـــری  ـــد بش ـــی و ض ـــم جنگ ـــدی، جرای ج
اســـتند بایـــد مـــورد پاســـخ گویی قـــرار 
داده شـــوند و عدالـــت بـــرای قربانیـــان 

تامیـــن شـــود.«

ــی ولســی جرگــه  و  ــزدان احتمال برخــی از نام
ــای  ــذف نام ه ــبب ح ــه س ــی، ب ــاالن مدن فع
شــان از فهرســت نهایــی نامــزدان، انتقــاد کــرده 
ــه شــده اند. ــن زمین ــان وضاحــت در ای و خواه
کمیســیون ویــژه بررســی افــراد دارای عضویــت 
ــی  ــلح غیرقانون ــای مس ــی گروه ه ــا فرمانده ی
ــات   ــه جزیی ــدون ارای ــد، ب ــث کاندی ــه حی ب
ــن از فهرســت  ــه اســت کــه نام هــای 25 ت گفت
ــه،  ــی جرگ ــزان ولس ــات 2٨ می ــزدان انتخاب نام
حــذف شــده؛ امــا حــق اســتیناف طلبــی آنهــا 

ــوظ اســت. محف
ــخص  ــراد را مش ــن اف ــای ای ــیون، نام ه کمیس
نکــرده؛ امــا اهلل گل مجاهــد، شــیرعلی احمدزی 
و فوزیــه کوفــی اعضــای ولســی جرگــه، 
ــن ځاځــى  ــف امی ــکندری و یوس ــد س نوراحم
نامــزدان احتمالــی دیگــر ایــن جرگــه، بــا انتقــاد 
ــان شــامل کســانی اســت  ــام آن ــه ن ــد ک گفته ان

کــه از فهرســت نامــزدان حــذف شــده انــد. ایــن 
پنــج تــن، ایــن اقــدام در برابر خــود را نادرســت 

و سیاســی خوانــده انــد. 
ــان در  ــردم بدخش ــدۀ م ــی، نماین ــه کوف فوزی
ــرا  ــت: »اخی ــه اش گف ــه، در بیانی ــی جرگ ولس
کمیســیون بررســی افــراد دارای عضویــت و یــا 
وابســته بــه گــروه هــای مســلح غیــر مســوول، 
رســیدگی بــه شــکایات انتخابــات تصمیــم بــه 
ــدان  ــی کاندی ــت نهای ــذف ام از لیس ــه ح فیصل
ــن  ــد. ای ــه گرفتن ــن بهان ــه همی ــی را ب پارلمان
ــلیقه یی  ــی و س ــورد سیاس ــک برخ ــم ی تصمی

ــت.« بوداس
اهلل گل مجاهــد نماینــده مــردم کابــل در ولســی 
جرگــه و حاجــی شــیر علــی احمــدزی نماینــده 
ــار  ــک ب ــروز ی ــه، ام ــن جرگ ــا در ای کوچی ه
دیگــر در یــک نشســت خبــری مشــترک گفتنــد 
کــه کمیســیون، بــدون ارایــه وضاحــت نام هــای 

آنهــا را حــذف کــرده اســت.
مجاهــد گفــت: »بــرای مــا کــدام وضاحــت داده 
ــه سیاســی شــده و از ســوی  ــن قضی نشــده، ای
ــرا حــذف  ــا م ــده ت ــت داده ش ــت هدای حکوم

کننــد.«
ــت و  ــرده اس ــتیناف خواهی ک ــه اس ــزود ک او اف
اگــر کمیســیون جــواب مثبــت ندهــد، او حقش 
را بــا اســتفاده از حرکت هــای مدنــی بــه دســت 

خواهــد آورد.
ــردم لوگــر کــه  ــده م شــیرعلی احمــدزی نماین
ــز  ــی نی ــرف غن ــد اش ــور محم ــس جمه ریی
باشــنده اصلــی ایــن والیــت مــی باشــد، گفــت 
نــام او بــه دلیلــی از فهرســت حــذف شــده کــه 
ــردم  ــه م ــی، ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ریی
ــز  ــش« نی ــر کاکای ــام »پس ــه ن ــد ک ــان ده نش
شــامل کســانی اســت کــه از فهرســت حــذف 

ــد.  شــده ان
ــر موجــه  ــژه را غی ــدام کمیســیون وی ــن اق او ای
دانســته افــزود کــه تــا کنــون هیــچ نــوع اســناد 
ــراد  ــتن اف ــده داش ــان دهن ــه نش ــواهدی ک و ش
ــوی  ــه او از س ــد، ب ــئول باش ــر مس ــلح غی مس

ــه نشــده اســت. ــژه ارای کمیســیون وی

بــه گفتــه او نــام کســانی کــه بــه صدهــا میــل 
ســاح غیرقانونــی دارنــد و در شــهر کابــل 
گشــت و گــذار مــی کننــد، از فهرســت حــذف 

نشــده اســت.
ــا  ــرای م ــر ب ــت: »اگ ــدار داده گف ــز هش وی نی
وضاحــت داده نشــود، مــا در مخالفــت بــا ایــن 
ــیون های  ــر کمیس ــت دفات ــم در 3۴ والی تصمی
ــو  ــی جل ــت و حت ــم بس ــی را خواهی انتخابات

ــم.« ــی گیری ــات را م ــزاری انتخاب برگ
امــروز شــماری از فعــاالن مدنــی نیــز در یــک 
ــر اقــدام یادشــده کمیســیون  نشســت خبــری ب
ــای  ــه نام ه ــرادی ک ــی اف ــورد برخ ــژه در م وی
ــام  ــا ن ــد؛ ام ــاد کردن ــده، انتق ــذف ش ــان ح ش

ــد.   کســی را نگرفتن
صفــی اهلل ســلطانی کــه بــه نمایندگــی از دیگران 
ــدون  در ایــن نشسســت صحبــت مــی کــرد، ب
ــماری از  ــام ش ــه ن ــت ک ــی گف ــام کس ــر ن ذک
نامــزدان نبایــد حــذف مــی شــد؛ زیــرا بــه گفتــه 

او »آنــان بلندگــوی دموکراســی بودنــد.«
در  وضاحــت  خواســتار  کمیســیون  از  وی 
ــا حــال، هیــچ  ایــن مــورد شــد و گفــت کــه ت
ــت. ــده اس ــورد داده نش ــن م ــی در ای وضاحت

ــی از فهرســت  ــراد در حال ــن اف ــه او ای ــه گفت ب
حــذف شــده انــد کــه نــام شــماری از کســانی 
در فهرســت جــا دارد کــه مرتکــب جرایــم 

ــی باشــند. ــدد م متع
یــک تــن دیگــر از ایــن فعــاالن مدنــی گفــت: 
و  ســلیقه یی  برخــورد  نامــزدان  ایــن  »بــا 
شــخصی شــده اســت، مداخــات حکومــت و 
ــی  ــبب نگران ــات س ــور انتخاب ــدان در ام زورمن
مــا شــده اســت؛ زیــرا تصامیمــی کــه بایــد در 
کمیســیون ها گرفتــه شــود، در ارگ گرفتــه مــی 

ــود.« ش
ــانی را  ــام کس ــا ن ــت ت ــیون خواس او از کمیس
ــلح  ــراد مس ــه اف ــد ک ــذف کنن ــت ح از فهرس
غیرمســئول داشــته و در جرایــم مختلــف دســت 

ــد. دارن

پسر کاکای اشرف غنی درمیان نامزدان رد شده

باشنده گان جوزجان:
داعشیانتسلیمشدهباالی
کودکانماتجاوزکردهبودند

نامزدان رد شده:

 در برابر انتخابات می ایستیم
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آشــنایی بــا آداب و رســوم هــر قــوم و ملتــی 
می توانــد دریچه یــی بــه شــناخت فرهنــگ آن قــوم 
ــدون  ــن ب ــه یقی ــاید. ب ــدان بگش ــه روی عاقه من ب
شــناخت فرهنــگ و آداب و رســوم هــر ســرزمینی 
نمی تــوان تعامــات فرهنگــی و سیاســی درســتی را 
بــا آن ملــت برقــرار کــرد. فدراســیون روســیه بــا در 
ــه طــور  ــوام و فرهنگ هــای مختلــف ب برداشــتن اق
ــز برخــوردار  طبیعــی از آداب و رســوم متنوعــی نی
ــش رو از دریچــه- ــتۀ پی ــن رو نوش اســت. از همی

ــگ و  ــه فرهن ــاوت ب ــای متف هــای مختلــف و زوای
آداب و رســوم روســیه در چندیــن بخــش و نوشــته 

خواهــد پراخــت. 
ایــن نوشــتار در چنــد بخــش بــه آیین هــا و رســوم 
ــی  ــم مذهب ــا و مراس ــس، آیین ه ــیحیان ارتدوک مس
مســلمانان روســیه، آیین هــا و ُســنت های ملــی 
ــی  ــنتی خانواده گ ــم ُس ــن ها و مراس ــیه، جش روس
ــزد  ــه در ن ــی ک ــی اجتماع ــر آداب زنده گ و در آخ
مردمــان روس اســت، می کوشــد تــا عاقمنــدان بــه 
ــا نحــوۀ  فرهنــگ و آداب ایــن ســرزمین کهــن را ب

ــنا ســازد. ــان آش ــد آن ــکار و عقای ــی و اف زنده گ
ــم  ــیه می پردازی ــور روس ــی کش ــه معرف ــدا ب در ابت
زیــرا الزمــۀ آشــنایی بــا فرهنــگ یــک کشــور، بایــد 
ــد از  یک ســری معلومــات اضافــی و ابتدایــی را بای

کشــور مــورد نظــر، داشــته باشــیم.
ــه  فدراســیون روســیه پهناورتریــن کشــور جهــان ب
ــرۀ  ــع در نیم ک ــر مرب مســاحت ۴00/075/17 کلیومت
ــوس  ــمال و اقیان ــب ش ــاورت قط ــمالی، در مج ش
ــد ســفید،  ــی مانن آرام و منجمــد شــمالی و دریاهای
ــان  ــیاه و جاپ ــک، س ــگ، اُختُس ــف، کارا، برین الپت
واقــع شــده اســت. کوه هــای آن عمدتــا در جنــوب 
واقــع اســت ماننــد قفقــاز، قفقــاز کوچــک و اورال 
ماننــد  پهنــاوری  فات هــای  دارای  غــرب،  در 
و  حاصل خیــز  بســیار  جنگل هــای  و  ســیبری 
ــگا،  ــد ول ــود مانن ــای خ ــراف روده ــیع در اط وس
دنیپــر، اوب، اورال، دن و غیــره اســت. نــژاد مردمان 
آن ســفید از تیره-هــای روســی 7٨ %، تاتــار 2/3 % 
ــت  ــت. پایتخ ــره اس ــا 5/1 % و غی ــی ه و اوکراین
روســیه شــهر مســکو بــا 12 میلیــون نفــر جمعیــت 
و واحــد پــول آن روبــل )Rbl( برابــر بــا 100 
کوپـِـک اســت. ســرزمین پهنــاور روســیه در حــدود 
1۴۴ میلیــون جمعیــت در )ســال 2016( بــوده و در 
ــن  ــت در ای ــد جمعی ــرخ رش ــز ن ــر نی ــال حاض ح
کشــور منفــی اســت، بــه گونه یــی کــه برآوردهــای 
ــال 2030  ــا س ــه ت ــت ک ــی از آن اس ــمی حاک رس
ــر  ــون نف ــه 130 میلی ــی ب ــت فعل ــادی جمعی می
ــیه  ــت روس ــتر جمعی ــت. بیش ــد یاف ــش خواه کاه
ــی آن  ــش اروپای ــی بخ ــور یعن ــن کش ــرب ای در غ
ــیه  ــردم روس ــدود ٨0 % از م ــد. ح ــی می کنن زندگ
از نــژاد روس هســتند. زبــان رســمی روســیه، زبــان 
ــز  ــان رســمی دیگــر نی ــی 27 زب روســی اســت ول
در جمهوری هــا و مناطــق خودگــردان ایــن کشــور 
ــد  ــیه عبارت ان ــم روس ــهرهای مه ــود دارد. ش وج
ــوراد،  ــک، نیژنینوگ ــنت پترزبورگ، نووسیبیرس از: س
یِکاتِرینبــورگ و نــوع حکومــت آن هــم جمهــوری 
ــذاری  ــس قانون گ ــا دو مجل ــی ب ــدرال چند-حزب ف

اســت. کشــورهای مســتقل بعــد از فروپاشــی 
ارمنســتان،  آذربایجــان،  شــامل:  نیــز  شــوروی 
ــا  ــفید ی ــیه س ــن، روس ــتونی، اوکرای ازبکســتان، اس
ــتان،  ــتان، قرقیزس ــتان، ترکمنس ــاروس، تاجیکس ب
ــداوی  ــی، مول ــا، لیتوان قزاقســتان، گرجســتان، التوی
و فدراتیــو روســیه هســتند. روســیه بــا تولیــد 
ــال  ــر در س ــون دال ــی 1579 تریلی ــص داخل ناخال
ــوده  ــان ب ــزرگ جه ــاد ب ــن اقتص 2017، یازدهمی
اســت. اقتصــاد ایــن کشــور بــر پایــۀ ســرمایه داری 
و خصوصی-ســازی اســت، کــه ایــن موضــوع 
ــی و  ــاد دولت ــی از اقتص ــی و رهای ــس از فروپاش پ

ــد. ــام ش ــتی انج سوسیالیس
ــیه  ــگ روس ــه رن ــرق س ــح بی ــه توضی ــدا ب در ابت
توضیحاتــی مختصــر ارائــه می گــردد: رنــگ ســفید 

بــه معنــای آزادی، آبــی بــه معنــای وفــاداری، ســرخ 
ــد.  ــی می باش ــجاعت، عشــق، مهربان ــای ش ــه معن ب
از زمــان اســتقال روســیه یــک بــار در ســال 1993 
ــت  ــت. از 22 آگس ــر یاف ــور تغیی ــن کش ــرق ای بی
ــع  ــرق در واق ــن بی ــی در ای ــگ آب ــال 1991 رن س
ــد  ــه بع ــال 1993 ب ــا از س ــود، ام ــمانی ب آبی-آس

ــد. ــاب گردی ــگ انتخ آبی-تیره رن
ــرق و  ــوان بی ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرق ب ــن بی ای
نشــان رســمی کشــتی های تجــاری روســیه اســتفاده 
می گردیــد و از ســال 1696 بــه عنــوان پرچــم تــزار 
ــد در  ــت. بع ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــر کبی پت

زمــان شــوروی رنــگ و شــکل آن تغییــر یافــت.
اگــر بخواهیــم به نشــان رســمی فدراســیون روســیه 
ــاب دوســر اســت )روســیه چــه  ــم: عق توجــه کنی
ــا  ــک پ ــا و چــه از نظــر فرهنــگ ی از نظــر جغرافی
در شــرق و یــک پــا در غــرب داشــته اســت. ایــن 
ــی  ــاد مل ــب نم ــا در قال ــر ج ــش از ه ــت بی وضعی
ــان اســت، عقــاب دو ســر، یــک ســر  روســیه نمای
ایــن عقــاب بــه ســوی شــرق اســت و یــک ســر آن 
بــه ســوی غــرب، گویــی ایــن نشــان تقدیر روســیه 
ــن  ــل برخــورداری از چنی ــه دلی ــا ب اســت. روس ه

موقعیــت جغرافیایــی- تاریخــی و فرهنگــی، خــود 
ــری  ــتاخیز بش ــی رس ــوان منج ــه عن ــه ب را همیش
نگریســته انــد(، روی ســینۀ عقــاب جرجیــس 
مقــدس اســت )وی از پیامبــران بنــی اســرائیل بــود( 
ــا  ــتن اژده ــون کش ــانه هایی چ ــیحیت افس در مس
ــی  ــن او را حام ــد. هم چنی ــبت داده ان ــه او نس را ب
ــد. ــیحی می دانن ــورهای مس ــهرها و کش ــی ش بعض

گــوی صلیــب دار و عصــای ســلطنتی کــه در 
ــدرت  ــنتی ق ــای ُس ــت نماده ــاب اس ــای عق پاه
و اقتــدار می باشــد. در زمــان کمونیســت ها کــه 
ــن  ــت ای ــلطنتی نیس ــیه س ــه روس ــل آن ک ــه دلی ب
ــس  ــروز جرجی ــه ام ــتند. گرچ ــانه ها را برداش نش
قدیــس در تفســیر رســمی حکومــت امــروزی 
ــی آن، پشــتیبانی  ــل اصل محســوب نمی شــود و دلی
ــد.  ــوان کردن ــد عن ــودن روســیه جدی از ســکوالر ب
ــدۀ ســلطۀ مســیح در  ــب دار نشــان دهن گــوی صلی
ــان را  ــان اســت و مســیح خــود، جه سرتاســر جه
ــی  ــه معن ــم ب ــلطنتی ه ــای س ــد. عص ــظ می کن حف
ــدرت ســلطنت  ــای ق ــه معن ــدار اســت و هــم ب اقت
ــا ملکــه  ــدرت پادشــاه ی ــت می باشــد. ق ــا حاکمی ی
ــا تــاج نشــان داده نمی شــود بلکــه از یــک عصــا  ب

اســتفاده می گــردد.
ــرقی  ــگ ش ــه فرهن ــر پای ــیه ب ــردم روس ــگ م فرهن
پی ریــزی شــده اســت و در ســال های اخیــر، بــر اثر 
ــا فرهنــگ غربــی،  آمیخته گــی نه چنــدان مطلــوب ب
بــه فرهنگــی بــا زیرســاخت شــرقی و رویــۀ غربــی 
تبدیــل شــده اســت. امــا لجام گســیخته گی فرهنــگ 
غــرب هنــوز نتوانســته اســت بــر فرهنــگ روس هــا 
غلبــه کنــد و زیرســاخت شــرقی بودن فرهنــگ 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــته اس ــوان را داش ــن ت ــیه ای روس
در برابــر هجــوم فرهنــگ غــرب ایســتاده گی کنــد، 
ولــی در عیــن حــال ایــن واقعیــت را نبایــد از نظــر 
ــه مــوازات حرکــت چرخه هــای  دور داشــت کــه ب
ــادی  ــم اقتص ــمت رژی ــه س ــیه ب ــادی روس اقتص

ــز  ــری فرهنگــی از غــرب نی ســرمایه داری، تاثیرپذی
بــه وقــوع خواهــد پیوســت. ضرب المثلــی در 
ــا ایــن مضمــون کــه:  میــان روس هــا وجــود دارد ب
ــد،  ــاده می کنن ــر آم ــی دی ــب را خیل ــا اس “روس ه
ــد”  ــا وقتــی ســوار شــدند خیلــی ســریع می تازن ام
ــن اســب های  ــا تاخت ــه ب ــی اســت ک ــن واقعیت و ای
ــگ  ــرب، فرهن ــمت غ ــه س ــادی ب ــدۀ اقتص زین ش
ــه  ــرد؛ البت ــد ک ــروی خواه ــه پی ــن مقول ــز از ای نی
ســال-های  در  روســیه  فرهنگــی  سیاســت های 
پــس از فروپاشــی، ســازوکارهای خــاص خــود را 
آن چنــان بــر پیکــرۀ فرهنگــی ایــن کشــور گســترده 
ــازی و  ــه ساختارس ــت از آن هم ــه برون رف ــود ک ب
پی ریــزی ســاختارهای جدیــد، آن هــم بــا تنگناهــای 
ــی،  ــس از فروپاش ــن پ ــال های آغازی ــادی س اقتص
دشــوار بــه نظــر می رســید ولــی سیاســت های 
ــال را  ــن دوران انتق ــن ای ــر پوتی ــادی والدیمی اقتص
بــه ســرعت ســپری کــرد و اکنــون متصدیــان امــور 
ــد  ــی مجــدد خــود، توانســته ان ــا بازیاب فرهنگــی ب
راه هــای انتقــال فرهنگــی بــه دوران متناســب پــس 

ــد. ــه ســرعت طــی کنن از فروپاشــی را ب
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ــه  ــرق س ــح بی ــه توضی ــدا ب در ابت
رنــگ روســیه توضیحاتــی مختصــر 
ــه  ــفید ب ــگ س ــردد: رن ــه می گ ارائ
معنــای آزادی، آبــی بــه معنــای 
معنــای  بــه  ســرخ  وفــاداری، 
مهربانــی  عشــق،  شــجاعت، 
اســتقالل  زمــان  از  می باشــد. 
ــال 199۳  ــار در س ــک ب ــیه ی روس
ــت.  ــر یاف ــور تغیی ــن کش ــرق ای بی
ــگ  ــال 1991 رن ــت س از 22 آگس
آبــی در ایــن بیــرق در واقــع آبــی-

ــال 199۳  ــا از س ــود، ام ــمانی ب آس
ــاب  ــگ انتخ ــد آبی-تیره رن ــه بع ب

ــد. گردی
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرق ب ــن بی ای
عنــوان بیــرق و نشــان رســمی 
روســیه  تجــاری  کشــتی های 
ســال  از  و  می گردیــد  اســتفاده 
1696 بــه عنــوان پرچــم تــزار پتــر 
کبیــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
بعــد در زمــان شــوروی رنــگ و 

ــت ــر یاف ــکل آن تغیی ش

گــوی صلیــب دار و عصــای ســلطنتی کــه در پاهــای عقــاب اســت نمادهــای ُســنتی قــدرت 
ــه روســیه ســلطنتی نیســت  ــل آن ک ــه دلی ــه ب ــان کمونیســت ها ک ــدار می باشــد. در زم و اقت
ایــن نشــانه ها را برداشــتند. گرچــه امــروز جرجیــس قدیــس در تفســیر رســمی حکومــت امــروزی 
محســوب نمی شــود و دلیــل اصلــی آن، پشــتیبانی از ســکوالر بــودن روســیه جدیــد عنــوان کردنــد. 
گــوی صلیــب دار نشــان دهنــدۀ ســلطۀ مســیح در سرتاســر جهــان اســت و مســیح خــود، جهــان را 
حفــظ می کنــد. عصــای ســلطنتی هــم بــه معنــی اقتــدار اســت و هــم بــه معنــای قــدرت ســلطنت 
ــک  ــه از ی ــود بلک ــان داده نمی ش ــاج نش ــا ت ــه ب ــا ملک ــاه ی ــدرت پادش ــد. ق ــت می باش ــا حاکمی ی

ــردد. ــتفاده می گ ــا اس عص
ــر،  ــال های اخی ــت و در س ــده اس ــزی ش ــرقی پی ری ــگ ش ــه فرهن ــر پای ــیه ب ــردم روس ــگ م فرهن
ــا زیرســاخت شــرقی و  ــه فرهنگــی ب ــا فرهنــگ غربــی، ب ــر اثــر آمیخته گــی نه چنــدان مطلــوب ب ب
رویــۀ غربــی تبدیــل شــده اســت. امــا لجام گســیخته گی فرهنــگ غــرب هنــوز نتوانســته اســت بــر 
فرهنــگ روس هــا غلبــه کنــد و زیرســاخت شــرقی بودن فرهنــگ روســیه ایــن تــوان را داشــته اســت 
کــه تاکنــون در برابــر هجــوم فرهنــگ غــرب ایســتاده گی کنــد، ولــی در عیــن حــال ایــن واقعیــت را 
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه بــه مــوازات حرکــت چرخه هــای اقتصــادی روســیه بــه ســمت رژیــم 

اقتصــادی ســرمایه داری، تاثیرپذیــری فرهنگــی از غــرب نیــز بــه وقــوع خواهــد پیوســت

آشنایی
با فدراسیون 

روسیه
از دریچه 

آداب و رسوم
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مقدمه )1(
از اوایـل قـرن بیسـتم کـه مسـالۀ زبـان نقشـی محـوری 
در فلسـفه یافـت، موضـوع معنـا و نحـوۀ ارجـاع آن در 
همچـون  انسـان،  اندیشـه ورزی  مختلـف  حوزه هـای 
قـرار  توجـه  مـورد  دیـن  و  هنـر  اخـاق،  مابعدالطبیعـه، 
گرفـت. نـزد ویتگنشـتاین اول، نحـوۀ معنـاداری گزاره هـا 
بیـش از محتوای فلسـفی آن ها اهمیت یافت. او در تقسـیم 
قضایـا بـه اتمـی و ملکولـی و ارجـاع قضایـای ملکولی به 
اتمـی و ابتنـای گزاره هـای اتمـی بـه حـس، گزاره هایی که 
در ایـن قالـب مفهومـی نگنجنـد را از حیطـۀ توجـه بشـر 
بیـرون دانسـت )Hudson, p ,196٨.9(، چـرا کـه ایـن 
گزاره هـا در ارایـۀ توجیهـی از نحـوۀ ارجاع شـان ناتـوان 
هسـتند. او حتـی منصفانـه، فلسـفه پردازی خـود را بـرای 
تبییـن ایـن دیـدگاه از حـوزۀ معنـاداری بیـرون دانسـت و 
نهایتـًا بـه ترجیح سـکوت در برابر آنچه نتـوان از ارجاع آن 
سـخن گفت، حکم کرد و فلسـفۀ خویـش را چون نردبانی 
دانسـت کـه پـس از وصـول او به بـام این تبییـن زبانی اش 
بایـد بـه دور انداختـه می شـد )Ibid, p.25 و  هارتنـاک، 

.)۴0-6٨ 1356، صـص 
توجـه  محـور  گزاره هـا  معنـاداری  موضـوع  او  از  پـس 
پزیتیویسـت های منطقـی قـرار گرفـت. آنـان نیـز بـه تبـع 
ویتگنشـتاین، صـدق و کـذب گـزاره را فـرع بـر معناداری 
گـزاره دانسـتند. اگـر گزاره یـی از آزمـون معنـاداری موفق 
و  صـدق  بـارۀ  در  می تـوان  حالـت  آن  در  آیـد،  بیـرون 
کـذب آن سـخن گفـت، و بالعکـس، گزاره یـی کـه نتـوان 
بـه نحـوی صـدق و کـذب آن را در شـرایطی نشـان داد 
نـه گزاره یـی کاذب کـه گزاره یـی بی معنـا قلـم داد گردیـد. 
ایـن دقـت پزیتیویسـت ها نکتـۀ قابـل تأملـی در بسـیاری 
نظریه پردازی هـا بـود. در یـک مثـال رایـج گفتـه می شـود 
کـه اگـر کسـی اّدعـا کنـد در لحظه یـی خـاص هـر یک از 
ابعـاد اجسـام موجـود در عالم دو برابر شـده اند، این ادعای 
او نـه قابـل اثبـات اسـت و نـه قابـل انـکار. نـه می تـوان 
صـدق آن را نشـان داد و نـه می تـوان کـذب آن را معلـوم 
کـرد، چـرا کـه از هرگونه معیـاری که بخواهیم برای نشـان 
دادن کـذب سـخن اسـتفاده کنیـم، خـود نیـز مشـمول این 
افزایـش ابعـاد می گـردد. در نتیجـۀ ایـن گـزاره نـه قابلیت 
اثبـات صـدق را دارد و نـه قابلیـت اثبـات کـذب را واجد 

اسـت. لـذا ایـن گـزاره بی معناسـت.
معناداری و تحقیق پذیری

معنـاداری  بـرای  معیـاری  آن کـه  بـرای  پوزیتیویسـت ها 
گزاره هـا ارائـه کننـد، گزاره هایـی را معنـادار دانسـتند کـه 
بـه  بتـوان  را  آن هـا   )Verifiability( »تحقیق پذیـرِی« 
نحـوی نشـان داد. یعنـی بایـد شـرایطی تجربـی را بتـوان 
نشـان داد کـه در آن شـرایط بتـوان به نحوی صـدق گزارۀ 
ابـراز شـده را بـه صـورت تجربـی معلـوم نمـود. واضـح 
اسـت که بـر طبِق تلقـِی آنان از علـوم تجربـی، گزاره هایی 
کـه در آزمایشـگاه بتـوان تحقق آن ها را نشـان داد از سـنخ 
گزاره هـای معنـادار خواهنـد بـود )الکوسـت، 1375، ص 
52(. البتـه معنـاداری بـه معنای صحت گزاره نیسـت، بلکه 
پـس از آنکـه بـه نحـوی و شـرایطی، هـر چنـد فرضـی، 
نحـوۀ تحقیق پذیـری گزاره یی معیـن گردید، اولیـن آزمون 
گـزاره کـه معنـاداری آن اسـت پشـت سـر گذاشـته شـده 
اسـت؛ پـس از ایـن، گـزاره بایـد از لحـاظ صـدق و کذب 
نیـز آزمون هـای خویش را پشـت سـر گـذارد تـا گزاره یی 

درسـت و علمـی قلمداد شـود.
پوزیتیویسـت ها بـا ایـن نـگاه خویـش، حیطـه ی معناداری 
گزاره هایـی  نمودنـد.  محـدود  علمـی  گزاره هـای  بـه  را 
کـه در ایـن حیطـه قـرار نمی گیرنـد، همچـون گزاره هـای 
دینـی،  گزاره هـای  و  اخاقـی  گزاره هـای  مابعدالطبیعـی، 
چـون نمی تواننـد شـرایطی تجربـی را بـرای تحقق خویش 
نشـان دهنـد، نـه گزاره های صـادق و نـه گزاره هایی کاذب 
هسـتند  معنـا  بـی  گزاره هایـی  بلکـه  می شـوند،  قلمـداد 
و هرگونـه تاشـی بـرای اثبـات یـا انـکار آن هـا از ابتـدا 

)10.p ,1936 .Ayer( نافرجـام اسـت
ابطال پذیری

چنـدی نپاییـد کـه مـاک تحقیق پذیـری پوزیتیویسـت ها 
به صورت هـای مختلفـی زیـر سـؤال رفـت، چـرا کـه در 
 ,197۴  ,Geisler( بـود  متناقـض  خـود  چالـش،  اولیـن 
پیـدا  کلیـت  نمی توانسـت  مـاک  ایـن  گرچـه   .)292.p
کنـد ولـی بـه هـر حـال مسـالۀ معنـاداری هنـوز بـه جای 
خـود باقـی بـود. پـس از چنـدی ایـن مـاک بـه مـاک 
»ابطال پذیـری« )Falsification( تبدیـل شـد. بـه جـای 
آنکه شـرایط تجربـِی تحقیِق یـک گزاره نشـانگر معنادارِی 
آن باشـد، شـرایطی کـه تحـت آن شـرایط بتوان نشـان داد 
کـه گزاره یـی باطـل اسـت، مـاک قـرار گرفـت. گزاره یی 
معنـادار اسـت کـه شـرایطی فرضی را بتـوان نشـان داد که 
اگـر آن شـرایط فراهـم آیـد، گـزاره باطـل خواهـد شـد. 
شـده  ارائـه  علمـِی  نظریه هـای  واکاوِی  در  مـاک  ایـن 
ایفـا  کننـده ای  تعییـن  نقـش  دانشـمندان،  برخـی  توسـط 
کـرد. ابطال پذیـری نـه در مـاک پوزیتیویسـت ها کـه در 
نظـرات برخـی از منتقـداِن آنـان هم چون پوپـر نقش تعیین 
کننـده ای یافـت. گرچـه پوپـر این مـاک را فقـط در تبیین 
نظریه هـای علمـی بکار بـرد )پوپـر، 1370، صص ٨7-90( 
ولـی در نظـر برخـی، مـاک عمومیـت یافـت و بـه سـایر 
گزاره هـا نیز تسـری داده شـد. پوپـر با مـاک ابطال پذیری 
خـود برخـی نظریه هـای علمی هم چـون نظریـه ی تاریخی 
کـه  را  آدلـری  روانشناسـی  نظریـۀ  و  مارکسیسـت ها 
نمی توانسـتند شـرایط ابطـال نظریه هـای خود را بیـان کنند 

از دور خـارج سـاخت )چالمـرز، 137٨، ص 55(.
امـا بـه کارگیـری ایـن مـاک توسـط آیـر در حوزه هـای 
دیگـر اندیشـۀ بشـری هم چـون گزاره هـای دینـی چالشـی 
 ,1936  ,Ayer( داد  قـرار  دیـن داران  پیشـاروی  جدیـد 
p/۴1.p.11۴(. تـا پیش از ویتگنشـتاین و آیر، چالش اصلی 
دیـن داران اثبـات گزاره هـای دینـی خـود هم چـون اثبـات 
وجـود خداونـد و اثبات حضـور او و فیـض و ربوبیت اش 
در عالـم بـود ولـی پـس از ایـن ایرادهـا، دیـن داران بـا دو 
چالـش روبـرو گردیدنـد. آنـان از اثبـات گزاره هـای دینی، 
بایـد از پـس آزمـون معنـاداری گزاره هـای دینـی برآینـد 
و سـپس مجـوز اثبـات گزاره هـای خـود را بیابنـد. بدیـن 
منظـور، آنـان بایـد قبـل از اثبـات دیـدگاه خود، شـرایطی 
را کـه تحـت آن شـرایط می توان ابطـال گزاره هـای آنان را 
نشـان داد معیـن کنند تـا گزاره های آنـان معنـادار گردند و 

سـپس بـه اثبـات آن هـا بپردازند.
مسالۀ   معناداری گزاره های دینی

در ایـن میـان، برخـی تعابیـر دیـن داران از دیـن بـه توجـه 
عمیق تـر بـه ایـن انتقـاد منجـر شـد. در ایـن مقالـه سـعی 
شـده اسـت که انواع حملـه به معنـاداری گزاره هـای دینی 
بیـان و تحلیـل شـود و سـپس پاسـخ های مختلفـی کـه بـه 
ایـن ایرادهـا داده شـده اسـت بازنمـوده و ارزیابی شـود و 
سـرانجام بـا تحلیلـی جدید از مشـکل در قالـب یک طرح 
برخاسـته از نـوع نگـرش فلسـفی تفکـر اسـامی، پاسـخ 

مناسـب بـه ایـن چالش داده شـود.
درسـت اسـت کـه اولیـن بـار ویتگنشـتاین مسـالۀ  عـدم 
معنـاداری را در حوزه های اخاق، دین، هنر و مابعدالطبیعه 
متذکـر شـده اسـت و حلقـۀ ویـن و پوزیتیویسـت ها بر آن 
تأکیـد نمودنـد و آیـر در کتـاب خـود - حقیقـت، زبـان و 
منطـق - بـه بی معنایـی زبان دیـن حکم نموده اسـت، ولی 
شـبهۀ بی معنایـی زبـان دیـن و گزاره هـای دینـی بـه طـور 
جـدی بـا مثـال و ایـراد آنتونی فلـو در یک سـمپوزیوم که 
در قالـب یـک داسـتان مطـرح شـده اسـت، محـور توجـه 
 Flew, Hare and( جـدی فیلسـوفان دین قـرار گرفـت
pp ,1971 ,Mitchell.1-13(. جالـب این اسـت که مثال 
آنتونـی فلـو برگرفتـه از تمثیـل جان ویـزدام بود کـه برای 
نشـان دادن تفـاوت نگـرش یـک خدابـاور و یـک ملحـد 
 ,Wisdom( و جلـوۀ نگـرش خدابـاور مطرح کـرده بـود
-33۴.pp  ,1990  ,qtd. Hick  /206-1٨5.pp  ,19۴۴

3۴9(. در پاسـخ بـه شـبهۀ فلـو کـه در قالـب داسـتان ارائه 
شـد، چندیـن پاسـخ مطـرح شـد کـه آن هـا نیـز اغلـب در 
قالـب داسـتان ارائه شـده اسـت. در ایـن میان بـه مثال های 
ریچـارد هیـر، بازیـل میچـل و جـان هیـک می توان اشـاره 
نمـود. مـا ضمـن بیـان و ارزیابـی ایـن پاسـخ ها، و طـرح 
پاسـخ یـان کرومبـی، سـعی خواهیـم نمـود پاسـخ دیگری 
نیـز در قالـب یـک داسـتان ارائـه نماییـم تـا نکتـۀ ابهـام 
معنـاداری کـه در تلقـی غلـط از نحوۀ ارتباط خـدا و جهان 

اسـت روشـن شـده و پاسـخ نهایـی ارائه شـود.
فلو و طرح شبهۀ معناداری گزاره های دینی

اکنـون داسـتان فلو را کـه از حکایت جان ویـزدام در مقالۀ 
 ,Sell( بازگـو می کنیـم  اسـت  برگرفتـه شـده  »خدایـان« 
p ,19٨9.152(. نظـر بـه این کـه تحلیـل اصـل حکایت در 
نتیجه گیـری مـا اهمیـت دارد، کل داسـتان و نتیجه گیـری 

فلـو آورده می شـود:
روزی دو جهانگـرد بـه زمین بی درختـی در جنگل برخورد 
کردنـد. در ایـن زمیـن گل هـا و علف هـای هـرزۀ زیـادی 
روییـده بـود. یکـی از جهانگـردان می گوید، »بایـد باغبانی 
از ایـن قطعـه زمیـن مواظبـت نمایـد«. دیگـری مخالـف 
کـرده، می گویـد: - هیـچ باغبانـی وجـود نـدارد.« بنابراین، 
آنـان حصـاری از سـیم خـاردار بـه بـرق وصـل می کننـد، 
بعـد بـا سـگ های شـکاری دور ایـن قطعه زمین را گشـت 
می زننـد )زیـرا آنـان بـه یـاد دارند کـه انسـان نامرئـی اچ. 
جـی. ولـز را می تـوان بوییـد و لمـس کـرد، هرچنـد آن را 
نتوان مشـاهده نمود(. اما هیچ جیغ و فریادی شـنیده نشـد 
تـا بـر ایـن داللت کنـد کـه مزاحمی دچـار بـرق گرفته گی 
نشـان  از سـیم خـاردار کـه  اسـت. هیـچ حرکـت  شـده 
دهـد شـخصی از آن بـاال رفتـه اسـت آشکارسـازی نشـد. 
مع الوصـف،  نکردنـد.  پـارس  هرگـز  شـکاری  سـگ های 
معتقـد بـه وجـود باغبـان متقاعـد نمی شـود و می گویـد، 
»امـا باغبانـی نامرئـی و نامحسـوس و مصئـون در برابـر 
بـرق گرفتگـی وجـود دارد، باغبانـی کـه نـه بویـی دارد و 
نـه صدایـی ایجـاد می کنـد، باغبانـی کـه نهایتـًا از باغـی 
کـه دوسـت دارد، مراقبـت می کنـد«. سـرانجام جهان گـرد 
شـکاک بـا نومیـدی می گویـد: »امـا از دعـوی آغازیـن تـو 
چـه بـر جـای می مانـد؟ ایـن باغبـان تـو کـه آن را ناپیدا و 
نامحسـوس و تـا بـه ابـد ادراک ناپذیـر می نامی، چـه فرقی 
 Flew and( بـا باغبـان خیالـی یا حتـی بـا ناباغبـان دارد؟

.)96.p  ,1955  ,McIntyre
ایـن مثـال فلـو بیشـتر ناظـر بـه تمثیـل ویـزدام و تلقـی او 
از خـدا و حضـور او در عالـم اسـت. ویـزدام در تبییـن 
نظـم موجـود در عالـم قائـل اسـت کـه بـرای ایـن تبییـن 
شـخصی  یـا  باشـد.  داشـته  وجـود  می توانـد  نظریـه  دو 
براسـاس تبیین هـای علمـی و براسـاس نظریـۀ تکامـل و 
انتخـاب اصلـح می توانـد بگوید تمامـی این نظـم تصادفی 
بـوده و شـعوری در کار نیسـت و شـخص دیگـری نیـز 
می توانـد بگویـد مـن تمامـی ایـن فرآینـد تحـول عالـم را 
تحـت نظـارت یـک شـعوری کـه خـدا می نامـم، می دانم. 
او در ایـن مثـال بـه اطمینان خاطر و آرامشـی کـه از نظریۀ 
غیرقابـل اثبـات بـرای دومی پیـش می آید، سـخن می گوید 

)pp ,19۴۴ ,Wisdom.1٨5-206(. امـا فلـو قائـل اسـت 
کـه ایـن سـخن جـز افـزودن قیدهـای بیشـتر بـرای حفظ 
نظریـۀ کـه دیگر چیـزی از آن باقـی نمی ماند ثمـری ندارد 

و هـر قیـدی نظریـه را از معنـاداری بـه دور می کنـد.
فلـو بـرای تبییـن ایـن مطلـب از مثـال سـرطان حنجـره 
 .)36٨.p ,1990 ,Flew/qtd. in Hick( اسـتفاده می کنـد
او می گویـد در دیـن بـه مـا آموخته انـد کـه خـدا مانند هر 
پـدری نسـبت بـه فرزنـدش مهربـان اسـت و ما هـم او را 
بـه عنـوان پـدر آسـمانی پذیرفته ایـم. ولـی از سـوی دیگر 
می بینیـم کـه وقتـی پسـر بچه یـی مبتا بـه سـرطان حنجره 
می شـود پـدر زمینـی خـودش را بـه آب و آتـش می زند تا 
شـاید بـه او کمـک کنـد و سـرطان او را عـاج نماید. ولی 
پـدر آسـمانی با آن که قـدرت دارد و می توانـد او را نجاب 
دهـد هیـچ کاری نمی کنـد و خونسـرد می مانـد تـا این کـه 
بچـه پـس از تحمـل رنـج بسـیار می میـرد. حـال وقتـی به 
او  سـؤال می کنیـم کـه:  از  کشـیش مراجعـه می کنیـم و 
تـو گفتـی پـدر آسـمانی مهربان اسـت ولـی در ایـن مورد 
خـاص از پـدر زمینـی عقب تر مانـده و هیـچ عکس العملی 
کـه نشـانگر مهربـان بودن او باشـد از خـود بروز نـداد، او 
جـواب خواهـد داد: سـنخ مهربانی پدر آسـمانی با مهربانی 
پـدر زمینـی تفـاوت دارد. او دارای نوعی از مهربانی اسـت 
کـه بـا همۀ ایـن دردهـا و رنج ها سـازگار اسـت. چه بسـا 
ایـن دردهـا و رنج هـا مایـۀ تکامـل روحـی شـخص بیمار 
اسـت و مصلحـت او در ایـن اسـت کـه ایـن رنج هـا را 
تحمـل کنـد. پس هر مـوردی که مطرح می شـود بـا اضافه 
نمـودن قیـدی )مصلحـت، عـذاب و ...( سـعی می کنیم آن 

مـورد را توجیـه کنیم )علـی زمانـی، 1375، ص 115(.
فلـو بعـد از طـرح مسـالۀ   شـر و این کـه غالـب معتقـدان 
تـا  می دهنـد  انجـام  تعدیـل  و  جـرح  پیوسـته  چه گونـه 
توضیـح دهنـد کـه خـدای کامـًا خیـر و قـادر چـرا رنـج 
را روا مـی دارد، بـا ایـن پرسـش بـه سـخن خـود خاتمـه 
می دهـد کـه »چه چیـزی بایـد اتفاق افتـد تا بـاری تو نفی 
 ,Silver( »محبـت خـدا یـا وجـود خـدا را نشـان دهـد؟
p ,1996.۴٨(. ایـن ادعـای فلـو را نهایتـًا می تـوان چنیـن 
بیـان کـرد کـه »سـخنی معنـادار اسـت کـه ابطـال آن در 
اوضـاع خاصـی ممکن باشـد. چـون از دیـدگاه خداباوران 
گزاره هـای دینـی چنیـن نیسـتند و تحـت هیـچ شـرایطی 
قابـل ابطـال نیسـتند پـس بی معنـا هسـتند« )علـی زمانـی، 

.)117 ص   ،1375
در تحلیل دیدگاه فلو چند نکته را باید متذکر شد:

1( نظـر فلـو دو جنبـه دارد کـه در مثـال او بـا هـم خلـط 
معنـاداری وجـود  او،  نظریـۀ  از  شـده اند، در یـک جنبـه 
خداونـد زیـر سـؤال اسـت و در جنبـۀ دیگـری از سـخن 
او معنـاداری صفـات خداونـد هم چـون قـدرت و علـم و 
مهربانـی او در تعـارض بـا شـرور موجـود در عالـم مـورد 
سـؤال اسـت. این تفکیک بـه خوبی توسـط کرومبی انجام 

است. شـده 
2( در نظـر فلـو نسـبت خداوند بـا عالم مثل نسـبت باغبان 
دلسـوز بـه بـاغ و درختـان آن اسـت. باغبانـی کـه اگر هم 
حضـور داشـته باشـد فقط در نظـم باغ، نـه در فرآیند نحوۀ 

رشـد درختـان و وجود آن هـا، دخالت دارد.
3( تبییـن ویـزدام از حضـور خداونـد بـه جـای تأکیـد بـر 
وجـود واقعـی او در عالـم، بـر جنبـۀ سـوبژکتیو اعتقـاد به 

او ناظـر اسـت و اطمینـان خاطـری کـه از پذیـرش فرضیۀ 
وجـود خداونـد در انسـان ایجـاد می شـود. در ایـن نـوع 
بـاور  کـه  خداونـد  واقعـی  وجـود  بـه  پاسـخی  نگـرش 
دیـن داران بـر آن اسـت و ملحـدان از آن پرسـش می کننـد 

نمی شـود. داده 
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در  و  همیشه  قدرت  دستگاه های 
تا  اند  بوده  این  تاریخ، در تاش  طول 
همه چیز و همه کس را تحت سیطره و 
حکمروایی و در معرض استفادۀ خود 
قرار بدهند. با همین محاسبه آنان سعی 
متفکر  مغز های  با  تا  می دادند  به خرچ 
مماشات  در  از  جامعه  پرسش گر  و 
تطمیع  با  ممکن  حد  تا  و  بیایند  پیش 
و  پرسش گری  قدرت  بتوانند  آنان، 
اندیشه ورزی شان را، به نفع دستگاه خود 
بکار بیاندازند و از آن در مسیر تغلب و 
پیروزی بیشتر، بر توده های بی همه چیز 
و بی همه کس سود ببرند. باری، بسیاری 
اندیش ورزان و چیزفهمان و داعیه داران 
دانش و خرد در جامعه هم، سر تمکین 
بر دروازۀ قدرت خم می کردند که دیگر 
چشم های تیزبین و ژرف نگر شان، هیچ 
نابرابری و بی دادیی را نبیند، از عدالت 
نگویند و از نقص و کمبودی هم چیزی 
ننویسند و در عوض، زیر سایۀ حاکمیت 
بخوابند و از نعماتی که در مقابل اندیشه 
و دانش و خرد نقاد شان برایشان ارزانی 
داشته می شد، لذت ببرند یا حد اقل در 
پناه قدرت و حاکمیت، صدای مخالفین 
فکری خود را برای همیش و یا به طور 
موقت خاموش بسازند. » آری، دشمن 

نمونه هایش  از   » است  اندیشه  اندیشه، 
ابو  شیخ االسام  که  بس  همین  شرق  در 
که  را  اثری   )  501-۴50  ( غزالی  حامد 
 « بود،  نوشته  باطنیه  عقاید  رد و جرح  در 
فضایح الباطنیه « به نام خلیفۀ وقت عباسی، 
نام گذاری   » المستظهری   « مستهظربااهلل 
کارا  حربۀ  عنوان  به  آن  از  خلیفه  و  کرد 
استفاده   » فاطمیون   « خود  مخالفین  علیه 
 21٨-170  ( مامون الرشید  هم سویی  برد. 
معتزلی  متکلمین  و  دانشمندان  با   ) قمری 
عصر  بودند،  اندیشه  و  خرد  اربابان  که 
محنه و دادگاه های تفتیش عقاید را به بار 
با  بعدترهم، هم آوایی اهل حدیث  آورد و 
خلیفۀ دیگر عباسی، با عث شد تا معتزلی ها 
که  بکنند  دریافت  مشابهی  عکس العمل 
خردگرای  مهم  نحلۀ  این  تاریخی  انزوای 
در  باشد.  داشته  پی  در  را  اسامی  کام 
و  مدرن  سیاسی  فلسفه  بنیان گذار  غرب، 
نیکولو  سیاسی،  اندیشۀ  اربابان  از  یکی 
اثر مشهورش  ماکیاولی ) 1۴69-1527 م( 

» شهریار« را، به پیشگاه لورنزوی مدیچی ) 
1۴۴9-1۴92 م( حاکم قدرت مند فلورانس 
تقدیم می کند. همان گونه که در قرن دانش 
 ( انسان گرایی  قرن  و  پرسش  و  خرد  و 
به  بزرگی  فیلسوف  متفکر و   ) بیستم  قرن 
 ) م   1976-1٨٨9  ( هایدگر  مارتین  وزن 
نازی آلمان هتلری قرار  در خدمت حزب 
اندیشه  اربابان  تعامل  این  بنابر  می گیرد. 
خودخواهی  به  اغلبا  قدرت،  صاحبان  و 
قدرت  مالکان  فزون خواهی  و  اندیشمندان 
محنت  و  آفریده  فاجعه  نتیجتا  و  انجامیده 
کشی ها  نسل  عقاید،  تفتیش  و  کرده  خلق 
و جنگ های خونین در پی داشته است. از 

همین جهت بوده که فقیه صاحب بصیرت 
ابوحنیفه،  امام  چون  بزرگی  مجتهد  و 
زجر زندان و شاق و شکنجه را به جان 
می خرد اما حاضر نیست در مقام هم کاری 
با حکومت منصور » خلیفه  و هم صدایی، 
امر  این  بر  امام  عباسی « قرار بگیرد. گویا 
نتیجۀ  سلطان،  با  او  تعامل  که  بوده  واقف 
مقام  در  او  گرفتن  قرار  و  سلطان  تقدس 
و  دارد  پی  در  را  جامعه  بامنازع  قدرت 
حوزۀ  تا  می ورزید  تاش  همین جهت  از 
بماند،  امان  در  قدرت  ساحۀ  از  اندیشه 
هرچند احتاف اساسی با حاکمان نداشته 
کشمکش  پر  تاریخ  و  گذشته  از  باشد. 

بغض های  یا  ُحب  و  خودمان  کشور 
اندیشمندان  و  روشنفکران  با  حاکمان 
که بگذریم، در پانزده سال پسین، همیشه 
که  قومی  مدعیان  و  سیاسی  الت های 
بودند،  نیز  صاحبان قدرت و حکومت 
و  جوان  نسل  از  سربازگیری  پی  در 
تحصیل کرده و با سواد، از هیچ تاشی 
دریغ نورزیدند. از امتیازات و پست های 
حکومتی گرفته تا پول و ثروت و موتر 
و محافظ و همه چیز. در عوض هم این 
به اصطاح،  روشنفکران  و  چیزفهمان 
موظف شدند تا از یک تاجر یا قاچاق بر 
و  زمین ها  غاصب  یا  و  و  مخدر  مواد 
بیچاره، یک رهبر و زعیم  ثروت مردم 
ملی و همه شمول برای مردم افغانستان 
بتراشند و آنرا تندیس بسازند و بپرستند 
هم  اخاقی  مسئولیت  احساس  هیچ  و 

نکنند.
ذهن های  خدمت گرفتن  در  ما  باور  به 
الت های  سوی  از  پرسش گر 
و  ثروت  مافیای  و  قومی  و  سیاسی 
و  ما  عصر  فاجعۀ  بزرگترین  قدرت، 
قدرت،  ارباب  شگرد  قدیمی ترین 
تداوم  و  خودشان  قهرمان ساختن  برای 
قدرت در خانوادۀ شان است. ورنه چه 
فلسفه یی دارد تا کسی که یک عمر برای 
به قول خودش، جهاد   » اهلل  اعاء کلمه   «
و  مالی  حمایت  مورد  را  شخصی  کرده، 
سیاسی خود قرار بدهد که به خدا و دین 
باور  نشری،  و  حشر  و  میعاد  و  پیامبر  و 
ندارد؟! به هر روی، سیاست گران در عصر 
بتوانند،  این که  برای  اطاعات،  و  رسانه ها 
شخصی  بازی های  و  سیاسی  ناکامی های 
شان، در مناصب عمومی را توجیه بکنند، از 
روشنفکران و قلم بدستان مدد می جویند و 
در مقابل هم امتیازهای مادی برایشان اعطا 
با این حال سیاست و قدرت دو  می کنند. 
اند که  آسیب بزرگ و دو ضربت مخربی 
و  می آیند  وارد  ما  فکری  جامعۀ  پیکر  بر 
اندیشه و قلم را از مسیر اصلی اش منحرف 
می سازند و بسیاری از نخبه گان این کانون 
را، افسون زده کرده و با خود می برند. وقتی 
آب و نان و قدرت، بی هیچ درد سری در 
هموار  سیاسی  نابکار  بزرگان  دسترخوان 
است، کم تر کسی می  تواند در برابر حرص 
و طمع و غرایز انسانی خود مقاومت کند 

و در کنج کتابخانه، روزها و شب ها، خاک 
کتاب و دود چراغ نوش جان بکند، تا هم 
چراغ اندیشه را روشن نگاه داشته باشد و 
هم لقمه نانی برای خود کسب بکند. متباقی 
 « شان  مولوی حرص  قول  به  که  آنانی  و 
اژدرهاست، نه چیزیست خورد « و دانش 
اندیشه  و  اند  آموخته  تن پروری  برای  را 
می دهند  قرار  معیشت خود  در خدمت  را 
علم های   = دل حمال شان  اهل  علم های   «
اهل تن احمال شان «، از این افسون جان 
سالم بدر نخواهند برد، هم چنان که شاهد 
آنیم! مرحوم جال آل احمد، با تعریف و 
تصوری که از روشنفکری داشت، معتقد بود 
که روشنفکری، فرصت، اجازه و جسارت 
ورود به الهوت » اعتقادات آسمانی مردم « 
و ناسوت » زمین و زنده گی زمینی مردم « 
را می خواهد. آل احمد، با این محاسبه تاکید 
می ورزید که دو گروه را هرگز توان ورود 
آنانی  اول،  نیست؛  روشنفکری  حریم  به 
که  آنانی  دوم،  اند.  تن و شکم  بند  در  که 
لوازم  از  اما،  افغانستان  در  تبعیض.  بند  در 
ورود به دنیای سیاست، پست و باال دیدن 
مردم کشور و احترام گذاشتن به تبعیض و 
ارج گذاری به شکم است. بنابر این آنانی که 
در گستره و زمین سیاست قدم می گذارند 
کار  و  روشنفکری  مدعی  آن هم  با  و 
روشنگرانه اند، هم به خود دروغ می گویند 
و هم برای مردم کذب می بافند. در کشوری 
بیداد می کند و کوزۀ فکری  دانش  فقر  که 
مردمانش سال هاست خشکیده، صیدکردن، 
مغزهای نقاد و استعدادهایی که می توانند/
می توانستند آیندۀ فکر و فرهنگ این جامعه 
را رقم بزنند، فاجعۀ جبران ناشدنی است و 
چرخۀ  باطل  دور  پایان نیافتن  آن هم  نتیجۀ 
افراطیت و بی سوادی و بی دانشی و تبعات 
مرگ بار آن هاست. روشنفکران و چیزفهمان 
پاس  را  اندیشه  رسالت  می باید  ما،  کشور 
بگیرند،  نقد  به  کنند،  پرسش گری  بدارند، 
طرح نو بی اندازند و و به قول مولوی علم 
»سقف  و  ندهند  قرار  تن  خدمت  در  را 
و  نزنند  اندیشه«  ستون  بر  را  معیشت 
خسته گی گوشۀ کتابخانه و صنف دانشگاه 
را، بر کرسی های خیانت و چپاول ترجیح 
دهند. تا باشد جاودانه بمانند و نام نیکی از 

خود در جهان باقی گذارند.
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  شمس الرحمن عزیزی

وزارت معــارف افغانســتان رخصتــی مکاتــب در 
مناطــق سردســیر کشــور را الــی تاریــخ 3 ســنبله 

تمدیــد کــرد.
ایــن وزارت بــا نشــر خبرنامه یــی، نوشــت: »بــا 
توجــه بــه گرمــی رو بــه تزئیــد هــوا و تقاضــای 
رهبــری وزارت  محتــرم شــاگردان،  اولیــای 
ــات  ــه تعطی ــود ک ــاذ نم ــم اتخ ــارف تصمی مع
ــت  ــب مناطــق و والی تابســتانی شــاگردان مکات
ــی  ــی و خصوص ــم از دولت ــور اع ــیر کش سردس
ــی اولیــن شــنبۀ بعــد از عیــد ســعید اضحــی  ال

ــردد.« ــد گ تمدی
در  دانش آمــوزان  تمامــی  از  معــارف  وزارت 
ــه  ــه ب ــته ک ــتان خواس ــیر افغانس ــق سردس مناط
روز شــنبه )3 ســنبله( بــه درس هــای شــان 

ــوند. ــر ش حاض
و  دولتــی  موسســات  تمــام  بــه  همچنــان 
خصوصــی دســتور داده شــده تــا مفــردات 
نصــاب تعلیمــی را کــه طــی یــک مــاه تعطیات 
ــران  ــال جب ــر س ــا آخ ــت ت ــده اس ــق نش تطبی

ــد. کنن

طلـوع نیـوز از میـان شـناس نامه هایی کـه اطاعـات شـان 
ثبـت  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  اطاعاتـی  بانـک  در 
شـده اسـت، چنـد شـناس نامه را بیرون کشـیده اسـت، اما 
اطاعـات ایـن شـناس نامه ها در بانک اطاعاتـی ادارۀ ثبت 

احـوال نفـوس پیـدا نشـده اند.
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، می گویـد کـه بیـش از نُـه 
میلیـون تـن از واجـدان شـرایط رأی دهـی نام هـای شـان 

کرده انـد. ثبـت  را 
این کمیسـیون، برای تهیۀ فهرسـت نام هـای رأی دهنده گان 
بانـک  در  دهنـده گان  رأی  تمامـی  بـارۀ  در  را  اطاعـات 

اطاعاتـی ایـن کمیسـیون ثبـت می کنـد.
منتقـدان سیاسـی حکومـت می گوینـد کـه از میـان ایـن نُه 
میلیـون بیـش از پنـج میلیـون نـام خیالـی و تقلبی اسـتند، 
امـا آیـا کمیسـیون تـوان جدا سـازی نام هـای واقعـی را از 

نام هـای خیالـی دارد؟
ابراهیـم سـادات، رییـس فـن آوری اطاعاتـی کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات در ایـن باره گفـت: »به خاطری که شـما 
می دانیـد تذکـره از ادارۀ مـا صـادر نشـده اسـت و ایـن که 
مـا چیـزی را بـه اختیـار مـردم نـداده باشـیم مطمیـن کـه 
تشـخیص آن نیـز از مسـوولیت هـای کمیسـیون نیسـت.«

تنهـا  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  اطاعاتـی  بانـک  در 
شـناس نامه یی کـه بیشـتر از یـک بـار ثبـت شـده باشـند، 
و نیـز کسـانی کـه کمتـر از هـژده سـاله باشـند، شناسـایی 
خواهنـد شـد امـا ایـن نهـاد شـناس نامه هـای تقلبـی را 
اطاعـات  تاکنـون  همـه،  ایـن  بـا  نمی توانـد.  شناسـایی 
نزدیـک بـه سـه میلیـون رأی دهنـده در بانـک اطاعاتـی 

شـده اند. ثبـت  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
در بانـک اطاعاتـی ادارۀ ثبت احوال نفـوس، اطاعات در 
بـارۀ پنـج میلیـون شناسـنامه ورقی که بـه تازه گـی توزیع 
شـده انـد و نیز پنج درصد از شـناس نامه های شـهروندان 

تاکنـون ثبت نشـده اند.
روح اهلل احمـدزی، سـخن گوی اداره ثبـت احـوال نفـوس 

در ایـن بـاره گفـت: »جزئیاتی را کـه شـما آورده بودین و 
مـا در سیسـتم خـود چـک کردیم، چیـزی را که شـما کار 

داشـتید برمـا نشـان نداد.«
کمیسـیون مسـتقل انتخابات، می گوید که بـرای جلوگیری 

از تقلب قرار اسـت دو کمیسـیون تازه ایجاد شـوند.
سـید حفیـظ اهلل هاشـمی، دبیرکمیسـیون مسـتقل انتخابات 
اداره  و  انتخابـات  مسـتقل  »کمیسـیون  داشـت:  اظهـار 
احصاییـه و ثبـت احـوال نفـوس جـور شـد کـه ایـن هـا 
بشـینند و دیتابیس هـا را شـریک بسـازند تـا دیده شـود که 

چقـدر دقیـق شـده اسـت.«
مخالفـان سیاسـی حکومـت، شـمار رأی دهنـده گان خیالی 
را نگـران کننـده می داننـد و برشناسـایی ایـن نام هـا تأکید 

مـی ورزند.
امیرمحمـد آخنـدزاده، عضـو ایتـاف نجـات بیان داشـت: 
»حکومـت شـش میلیـون جعل کرده اسـت و مـن مطمین 
اسـتم کـه حتـا یـک و نیم میلیـون رای شـفاف و درسـت 

نـدارد.« درافغانسـتان وجود 
احـزاب و جریـان های سیاسـی بـرای جلوگیـری از آرأی 
رأی دهنـده گان خیالـی تثبیت بایومتریـک رأی دهنده گان 
را پیشـنهاد کـرده انـد، امـا تـا کنـون ایـن خواسـت آن هـا 

پذیرفته نشـده اسـت.

مکاتب  رخصتی  معارف  وزارت 
کرد تمدید  سنبله   ۳ تا  ا  ر مناطق سردسیر  در 

دیتابیس کمیسیون انتخابات قادر
 به تشخیص شناس نامۀ تقلبی نیست
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ورزش
یاسر محسنی

ــاد  ــدد، اقتص ــز را ببن ــه هرم ــد تنگ ــی توان ــران م ای
جهانــی را فلــج و هــر گونــه پاســخ نظامــی آمریــکا را 
دفــع کنــد.در نهایــت، ایــاالت متحــده بــه فشــار بیــن 
المللــی تســلیم خواهــد شــد و بــه دنبــال توافقــی مبتنــی بــر مذاکره 
بــا ایــران خواهــد بــود. ایــران تنهــا بــه ایــن دلیــل پیــروز خواهــد 
ــن نتیجــه را  ــران ای ــرد. ای ــه در خواهــد ب شــد کــه جــان ســالم ب
ــد برجــام ترجیــح  ــه مانن ــه یــک پیــروزی دیپلماتیــک ســخت ب ب

ــد داد. خواه

محمد اكرام اندیشمند

ــه  ــواه کـ ــت خـ ــک و تمامیـ ــای آیدئولوژیـ نظام هـ
ـــد و  ـــی کنن ـــت م ـــض حکوم ـــوری و تبعی ـــا دیکتات ب
بقـــای خـــود را بـــر ســـرکوب و اِعمـــال خشـــونت 
ـــن  ـــی را متضم ـــزار نظام ـــی و اب ـــدرت نظام ـــد و ق ـــی دارن ـــا م بن
ـــی  ـــد، فروپاش ـــی کنن ـــی م ـــود تلق ـــدار خ ـــداری اقت ـــدار و پای اقت
عبـــرت انگیـــز و تماشـــایی دارنـــد. در حالـــی متاشـــی مـــی 
شـــوند و فـــرو مـــی پاشـــند کـــه قـــدرت و قـــوت نظامـــی و 
ـــام داده  ـــان انج ـــات ش ـــرای نج ـــچ کاری ب ـــان هی ـــی ش ـــزار نظام اب

ـــد.  ـــی توانن نم
اتحـــاد شـــوروی سوسیالیســـتی پـــس از پیـــروزی حـــزب 
ــن در  ــچ لنیـ ــر ایلیـ ــری والدیمیـ ــه رهبـ ــیه بـ ــویک روسـ بلشـ
ـــش  ـــون و آت ـــان خ ـــه از می ـــواریهای ک ـــه دش ـــا چ ـــر 1917 ب اکتوب
ـــت  ـــداری دول ـــدار و پای ـــرای دوام، اقت ـــت. ب گذشـــت، شـــکل گرف
ـــزب  ـــت ح ـــتی و حاکمی ـــوروی سوسیالیس ـــور ش ـــوروی، کش ش
ـــام داد،  ـــر ن ـــوروی تغیی ـــت ش ـــزب کمونیس ـــه ح ـــه ب ـــویک ک بلش
ملیون هـــا خـــون ریختـــه شـــد. زحمـــات و عـــرق ریزی هـــای 
ـــاوری  ـــرزمین های پهن ـــت. س ـــام یاف ـــابی انج ـــی حس ـــیار و ب بس
ـــای  ـــا مرزه ـــمال ت ـــب ش ـــد. از قط ـــا در آم ـــغال روس ه ـــه اش ب

ـــه.  ـــیای میان ـــاز و آس ـــا قفق ـــی و ت ـــای غرب اروپ
شـــوروی علـــی رغـــم بیســـت ملیـــون تلفـــات انســـانی بـــر 
بزرگتریـــن قـــدرت مهاجـــم و نظامـــی وقـــت یعنـــی فاشـــیزم 
ـــوری  ـــن امپرات ـــاور تری ـــت و پهن ـــه یاف ـــر غلب ـــری هیتل ـــان برهب آلم
ـــدرت  ـــه ق ـــروزی ب ـــن پی ـــس از ای ـــرد. پ ـــا ک ـــن بن ـــروی زمی را ب
ـــا را  ـــته ای دنی ـــۀ هس ـــن زراد خان ـــد و بزرگتری ـــل ش ـــی تبدی اتم
ـــش 7500  ـــدرت رقیب ـــکا ابرق ـــه امری ـــی ک ـــرد. در حال ـــاد ک ایج
ـــزار کاهـــک  ـــه ٨000 ه کاهـــک هســـته ای ســـاخت، شـــوروی ب
ـــای  ـــاره پیم ـــک های ق ـــن موش ـــت. بزرگتری ـــت یاف ـــته ای دس هس
ــا را  ــته ای را ســـاخت. بزرگتریـــن ارتـــش کاســـیک دنیـ هسـ
شـــکل داد. بـــه ایـــن همـــه پیشـــرفت و قـــوت عظیـــم نظامـــی 
ـــزب کمونیســـت شـــوروی، دولـــت  رســـید تـــا از حاکمیـــت ح
ــتی  ــاد سوسیالیسـ ــام اتحـ ــه نـ ــاد شـــوروی و کشـــوری بـ اتحـ
شـــوروی دفـــاع کنـــد و حیـــات و بقـــای این هـــا را در ســـایۀ 

ـــد.  ـــن کن ـــوت تضمی ـــدرت و ق ـــن ق ای
ـــت  ـــزب کمونیس ـــت ح ـــت و حاکمی ـــه نیاف ـــات، ادام ـــن حی ـــا ای ام
شـــوروی، دولـــت و کشـــور شـــوروی باقـــی نمانـــد. تمـــام آن 
ــا و  ــاره پیمـ ــک های قـ ــام آن موشـ ــی، تمـ ــای اتمـ کاهک هـ
ـــوت و  ـــه ق ـــا و آن هم ـــوپ و هواپیم ـــک و ت ـــه تان ـــام آن هم تم
ـــت  ـــوروی، حاکمی ـــت ش ـــا دول ـــد، ام ـــی مان ـــش باق ـــدرت ارت ق
ـــر  ـــتی در براب ـــوروی سوسیالیس ـــور ش ـــت و کش ـــزب کمونیس ح
آن همـــه ابـــزار قـــدرت و قـــوت ســـقوط کـــرد و فروپاشـــید. 
ـــی  ـــای اتم ـــاره پیم ـــک ق ـــا موش ـــی، صد ه ـــک اتم ـــزاران کاه ه
ـــت و  ـــات آن دول ـــۀ نج ـــت مای ـــدر نتوانس ـــم مقت ـــش عظی و آن ارت

ـــود.  ـــوروی ش ـــور ش کش
ــام  ــک نظـ ــوان یـ ــه عنـ ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــا جمهـ آیـ
ـــابه  ـــت مش ـــرکوبگر، سرنوش ـــواه و س ـــت خ ـــک تمامی آیدئولوژی
ـــوری  ـــاد ش ـــت اتح ـــزب کمونیس ـــوروی و ح ـــاد ش ـــت اتح دول

خواهـــد داشـــت؟

سودابه رقیه نوری

چـــه بســـا مادرانـــی کـــه زیـــر پـــای شـــان دوزخ 
اســـت. بلـــی وظیفـــه و مســـوولیت مـــادری بـــس 
ــا  ــه بـ ــت کـ ــادر اسـ ــت؛ مـ ــم اسـ ــنگین و مهـ سـ
ــدی را  ــت اش، فرزنـ ــا نادرسـ ــت و یـ ــه درسـ ــرورش و تربیـ پـ
ـــت  ـــث بهش ـــد. بح ـــم می کن ـــه تقدی ـــه جامع ـــر ب ـــا مض ـــد و ی مفی
و دوزخ، از همـــان رفتـــار و مفیدیـــت و مضریـــت یـــک فـــرد 
در جامعـــه سرچشـــمه گرفتـــه و می گیـــرد، روشـــن و هویـــدا 
اســـت کـــه همـــه می دانیـــم. و امـــا در جامعه یـــی کـــه 
ـــد،  ـــده ان ـــادران آین ـــه م ـــران ک ـــت دخت ـــه تربی ـــه ب ـــن توج کم تری
ـــه و  ـــل توج ـــد، قاب ـــم باش ـــی ک ـــم خیل ـــود ه ـــر ش ـــا اگ ـــود و ی نش
ـــر  ـــود؟ مگ ـــد ب ـــه خواه ـــه چ ـــدۀ آن جامع ـــا آین ـــد، بن ـــدی نباش ج

ـــود.  ـــی ش ـــه نم ـــزه ک معج

جوان عربستانی
 برندۀ جایزۀ 25 هزار دالری شد

مالدینی پس از این در نقش مدیریت 
یک تیم نقش ایفا خواهد کرد

فیـسبـوک نـــامــه

مســاعد الدوســاری، بازیکــن اهــل عربســتان ســعودی توانســت 
ــازی  ــان ب ــده، قهرم ــرکت کنن ــون ش ــت میلی ــش از بیس ــان بی در می
کامپیوتــری ایکــس باکــس »جــام جهانــی فیفــا« و برنــده جایــزه 250 

ــود. ــزار دالری آن ش ه
ــد توانســت در  ــزار ش ــدن برگ ــه در لن ــابقات ک ــن مس ــال ای او در فین
ــل اســتفانو  ــا نتیجــه 0-۴ مقاب ــت و برگشــت ب ــازی رف مجمــوع دو ب
ــت 32  ــن تورنمن ــی ای ــۀ پایان ــود. در مرحل ــروز ش ــک پی ــا از بلژی پین

ــد. ــم رفتن ــه مصــاف ه بازیکــن از 19 کشــور ب
ــه سیســتم  ــه نقــل از بی بی ســی، مســاعد الدوســاری 1٨ ســاله کــه ب ب
ــروزی نتیجــه  ــن پی ــازی شــهرت دارد، گفــت: »ای ــن ب ــش در ای دفاعی
ــم  ــه می بین ــود. خوشــحالم ک ــن و تیمــم ب سخت کوشــی و پشــتکار م
بــازی فیفــا گســترش پیــدا کــرده امــا مــن حتــی تصــور ایــن قهرمانــی 
ــی  ــازی فیفــا و قهرمان ــی ب ــه نهای را هــم نمی کــردم. حضــور در مرحل
ــم  ــتان و هوداران ــواده، دوس ــن، خان ــرای م ــه ب ــود ک ــی ب در آن رویای
ــته اند  ــالن نشس ــه در س ــی ک ــوی هواداران ــی جل ــد. قهرمان ــق ش محق
ــو.« ــدا کنم ــح آن پی ــرای توضی ــی ب ــم کلمه   ی ــت و نمی توان ــی اس عال

مرحلــۀ مقدماتــی ایــن تورنمنــت از مــاه نوامبــر آغــاز شــد و بیــش از 
بیســت میلیــون نفــر بــرای رســیدن بــه دور نهایــی بــا یکدیگــر رقابــت 
ــد  ــدا کردن ــی راه پی ــه حذف ــه مرحل ــر ب ــد. شــرکت کننده های برت کردن
و در پایــان هــم بهتریــن بازیکنــان در ســالن  »o2« لنــدن بــه مصــاف 

هــم رفتنــد.
ژان فرانســوا پتــی، مدیــر بازاریابــی فیفــا گفــت: »مســابقات نهایــی فیفــا 
ــود.  ــته ب ــن رش ــدن ای ــه ای ش ــرای حرف ــاده ب ــی فوق الع 201٨ فرصت
ــی داشــت و توانســت  ــل توجه ــابقات پیشــرفت قاب ــن دوره از مس ای
نقشــی کلیــدی در جــذب بازیکنــان، هــواداران و بیننده هــا ایفــا کنــد.
عــاوه بــر تماشــاگرانی کــه در ســالن حضــور داشــتند ایــن بــازی از 
ــرای هــواداران  طریــق توییتــر، فیســبوک، یوتیــوب و وبســایت فیفــا ب

در سراســر دنیــا پخــش شــد.

پائولــو مالدینــی، ســتاره ســابق میــان و مدیــر فنــی جدیــد ایــن تیــم در 
اولیــن کنفرانــس مطبوعاتــی خــود در پســت جدیــد حاضــر شــد.

بــه گــزارش ورزش ســه، مالدینــی بــا بیــش از 900 بــازی برای روســونری 
و محبوبیــت غیرقابــل توصیــف در بیــن هــواداران میــان، حــاال دوبــاره بــه 

ایــن تیــم بازگشــته و در نقــش مدیریتــی نقــش ایفــا خواهــد کــرد. 
ــیار  ــت بس ــاردو دوس ــا لئون ــد ام ــر می کنن ــردم تغیی ــت: »م ــی گف مالدین
ــم. 20 روز  ــی کنی ــل م ــا یکدیگــر را تکمی ــن اســت و م ــرای م ــی ب خوب
ــاردو  ــان، لئون ــگاه می ــن در باش ــت گرفت ــد از پس ــه بع ــش و بافاصل پی
بــا مــن تمــاس گرفــت و مــن بــا اعضــای باشــگاه در نیویــورک صحبــت 

ــور دارم.« ــا حض ــه این ج ــتم ک ــان زده هس ــز هیج ــاال نی ــردم و ح ک
ــرار  ــاال ق ــا ح ــم، ام ــت نمی کن ــاد صحب ــوال زی ــن معم ــرد: م ــه ک او اضاف
اســت بیشــتر از زمانــی کــه فوتبالیســت بــودم، حــرف بزنــم زیــرا نقش هــا 
متفــاوت اســتند. مــن بــه ایــن باشــگاه تعلــق دارم و فکــر مــی کنــم تجربــه 
ــه  ــن ب ــان و نقــش م ــروژۀ می ــود. پ ــد ب ــان بســیار مهــم خواه ام در می
ــی  ــطح مدیریت ــه  در س ــچ تجرب ــن هی ــت. م ــط اس ــم مرتب ــه ه ــدت ب ش
نــدارم، امــا نزدیــک بــودن بــه لئونــاردو بــرای مــن بســیار  اهمیــت دارد 

باشــگاه از نظــرات مــا پیــروی خواهــد کــرد.
همچنــان او تصریــح کــرد: مــن بایــد مراقــب باشــگاه، رابطــه بــا ســرمربی، 
ــازار نقــل و انتقــاالت باشــم؛ مســوولیت های خــود در  نقــش اکادمــی و ب
حــوزۀ مدیریــت ورزشــی را بــا لئونــاردو تقســیم خواهــم کــرد زیــرا مــا 

هــر دو نقــش هــای مشــابهی داریــم.

اروپا در واکنش به تحریم های امریکا علیه ایران:

قوانین بازدارنده را اجرا می کنیم
اتحادیـــۀ اروپـــا، امـــروز دوشـــنبه )15 اســـد/ مـــرداد( در 
بیانیه  یـــی از بازگشـــت تحریم هـــای امریـــکا علیـــه ایـــران 
ـــه  ـــن اتحادی ـــه ای ـــت ک ـــه اس ـــرده و گفت ـــدید ک ـــف ش ـــراز تاس اب
و دیگـــر امضاکننـــدگان توافـــق هســـته یی بـــا ایـــران تـــاش 
ــاز  ــران را بـ ــرمایه گذاری در ایـ ــای سـ ــا کانال هـ ــد تـ می کننـ

نگه دارنـــد.
ـــۀ  ـــت خارجـــی اتحادی ـــی، مســـوول سیاس ـــل از بی بی س ـــه نق ب
اروپـــا در بیانیه  یـــی مشـــترک بـــا وزیـــران خارجـــه بریتانیـــا، 
آلمـــان و فرانســـه-امضاکنندگان توافـــق هســـته یی- گفتـــه 
ـــه  ـــد ک ـــد داده ان ـــام تعه ـــده در برج ـــای باقی مان ـــت »طرف ه اس
از جملـــه بـــرای حفـــظ و نگـــه داری کانال هـــای موثـــر مالـــی 
ـــد.« ـــاش کنن ـــران ت ـــت و گاز ای ـــادرات نف ـــه ص ـــران و ادام ـــا ای ب
ـــم اســـت  ـــه مصم ـــرده ک ـــد ک ـــه تاکی ـــن بیانی ـــا در ای ـــۀ اروپ اتحادی
کـــه از منافـــع شـــرکت هایی کـــه بـــه صـــورت مشـــروع بـــا 

ـــد. ـــاع کن ـــد دف ـــه دارن ـــران معامل ای
ـــنبه  ـــه از سه  ش ـــت ک ـــه اس ـــا گفت ـــه اروپ ـــل اتحادی ـــن دلی ـــه همی ب
7 آگســـت »قوانیـــن بازدارنـــده«  خـــود را کـــه بـــروز کـــرده و 
ــران  ــال در ایـ ــی فعـ ــرکت های اروپایـ ــت از شـ ــرای حمایـ بـ
ــش  ــر آن بخـ ــرکت ها در برابـ ــن شـ ــا از ایـ ــد تـ ــرا می کنـ اجـ
از تحریم هـــای آمریـــکا کـــه شـــرکت های خارجـــی  را تهدیـــد 

ــد. ــد، محافظـــت کنـ می کنـ
دور نخســـت تحریم هـــا کـــه شـــامل فلـــزات گران بهـــا 
ــح  ــار صبـ ــاعت چهـ ــت از سـ ــازی اسـ ــت خودروسـ و صنعـ
ــرا  ــچ اجـ ــت گرینویـ ــه وقـ ــرداد( بـ ــنبه 7 اوت )16 مـ سه شـ

. د می شـــو
ــه  ــروش دالر بـ ــا را از فـ ــن بانک هـ ــا همچنیـ ــن تحریم  هـ ایـ
ایـــران منـــع می کنـــد و صـــدور فـــرش ایـــران را هـــم هـــدف 

می گیـــرد.
ــام در  ــه برجـ ــه اســـت کـ ــه اش گفتـ ــا در بیانیـ ــه اروپـ اتحادیـ
ــه  ــود، از جملـ ــه تعریـــف شـــده بـ ــه اهدافـــی کـ ــیدن بـ رسـ
ایـــن کـــه برنامـــه هســـته یی ایـــران صرفـــا صلح آمیـــز بمانـــد، 
ــزارش  ــه 11 گـ ــت کـ ــرده اسـ ــادآوری کـ ــوده و یـ ــق بـ موفـ
آژانـــس بین المللـــی انـــرژی اتمـــی ایـــن موضـــوع را تاییـــد 

کـــرده اســـت.
تاکیـــد اتحادیـــه اروپـــا بـــر بـــاز گذاشـــتن کانال هـــای مالـــی 
بـــا ایـــران در حالـــی صـــورت می گیـــرد کـــه ایـــران از زمـــان 
ــزرگ  ــای بـ ــه بانک هـ ــن کـ ــواره از ایـ ــام همـ ــرای برجـ اجـ
اروپایـــی حاضـــر بـــه همـــکاری بـــا ایـــران نبوده انـــد شـــاکی 

بـــوده اســـت.
ــه  ــرده اســـت کـ ــام کـ ــان اعـ ــاد آلمـ ــان وزارت اقتصـ هم زمـ
ایـــن کشـــور بـــا وجـــود تحریم هـــای آمریـــکا بـــه دادن 
ــرکت های  ــه شـ ــی بـ ــرمایه گذاری و صادراتـ ــای سـ ضمانت هـ

طـــرف حســـاب ایـــران ادامـــه خواهـــد داد.
وزارت اقتصـــاد آلمـــان گفتـــه اســـت کـــه هم زمـــان دربـــاره 
امـــکان معافیـــت شـــرکت های آلمانـــی از تحریم هـــای امریـــکا 

بـــا ایـــن کشـــور مذاکـــره می کنـــد.
در بیانیـــۀ وزارت اقتصـــاد آلمـــان آمـــده اســـت: »ضمانت هـــای 
در  کمـــاکان  اقتصـــاد  وزارت  ســـرمایه گذاری  و  صادراتـــی 

ــت.« ــرکت ها اسـ ــترس شـ دسـ
ــم  ــوی هـ ــای ثانـ ــامل تحریم هـ ــکا شـ ــای امریـ محدودیت هـ
می شـــود کـــه بـــر اســـاس آن امریـــکا شـــرکت های خارجـــی 

طـــرف معاملـــه بـــا ایـــران را هـــم مجـــازات می کنـــد.
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ــک  ــتباهی ی ــراج اش ــس از اخ ــاه پ ــک م ــدود ی ح
پناهجــوی افغانســتانی بــه کشــور، حــاال قــرار اســت 
او در هفتــه جــاری دوبــاره از کابــل بــه آلمــان  
برگردانــده شــود. ایــن اولیــن بــاری اســت کــه یــک 
پناهجــوی اشــتباهَا اخــراج شــده از افغانســتان پــس 

ــود. ــده می ش ــان بازگردان ــه آلم ب
ــه، ایــن جــوان 20 ســاله کــه  ــه نقــل از دویچــه ول ب
ــده  ــراج ش ــتان اخ ــه افغانس ــان ب ــته از آلم ــاه گذش م
ــده  ــان برگردان ــه آلم ــاره ب ــاری دوب ــه ج ــود، هفت ب
دیــروز  آلمــان  فــدرال  داخلــۀ  می شــود. وزارت 
دوشــنبه در برلیــن ایــن موضــوع را بیــان کرده اســت.
ــان شــده کــه  ــن بی ــل بازگشــت ایــن جــوان چنی دلی

ــه  ــی اش ب ــده پناهندگ ــوز پرون ــت اخــراج، هن در وق
گونــۀ کلــی بســته نشــده بــود. بنابرایــن اخــراج ایــن 

ــوده اســت. ــی نب ــان قانون جــوان در آن زم
شــکایت ایــن جــوان کــه نصیــب اهلل  نــام دارد، 
ــتان در دادگاه اداری  ــه افغانس ــتادنش ب ــگام فرس هن

ــت. ــته اس ــرار داش ــی ق ــر بررس زی
نصیــب اهلل در میــان 69 پناهجویــی قــرار داشــت کــه 
ــل فرســتاده  ــه کاب ــاه جــوالی امســال ب ــارم م در چه
ــی از  ــن گروه ــع بزرگتری ــن در واق ــد. ای ــده بودن ش
ــد  ــان آغــاز رون ــه از زم ــد ک ــان بودن ــان افغ پناهجوی
اخــراج گروهــی افغان هــا بــه کابــل بازگردانــده 

ــد. شــده ان

پناهجوی اخراج شده به آلمان بازگردانده می شود

امنیتــی،  هــای  کمــک  امریــکا،  متحــده  ایــاالت 
بــه  را  خــود  ملکــی  مســاعدت های  و  انکشــافی 
بــا ســال های  مقایســه  پاکســتان در  افغانســتان و 

اســت. داده  کاهــش  گذشــته، 
ــپ  ــت ترام ــری حکوم ــارد دال ــۀ 717 میلی در بودج
ــرس  ــوی کانگ ــه از س ــادی ک ــال 2019 می ــرای س ب
امریــکا تاییــد شــده اســت، پنــج میلیــارد دالــر بــرای 
افغانســتان  بــه  امنیتــی  و  نظامــی  همکاری هــای 

ــت.  ــده اس ــص داده ش تخصی
در ایــن بودجــه کــه مــاه ســپتامبر ســال 201٨ بــه اجرا 
ــر  ــون دال ــان 630 میلی ــد، همچن ــد ش ــته خواه گذاش
ــتان  ــه افغانس ــافی ب ــی و انکش ــای ملک ــرای کمک ه ب

اختصــاص داده شــده اســت.
بــه نقــل از صــدای امریــکا، بربنیــاد آمــار ادارۀ ایــاالت 
ــواس آی دی(  ــی )ی ــاف بین الملل ــرای انکش ــده ب متح
امریــکا در ســال 201٨ حــدود 7٨3 میلیــون دالــر و در 
ســال 2017 حــدود یــک میلیــارد دالــر را بــرای کمــک 

هــای ملکــی بــه افغانســتان تخصیــص داده بــود.
در بخشــی از متــن پیشــنهادی ایــن بودجــه بــه 
ــه  ــن بودج ــت: »ای ــده اس ــده آم ــته ش ــرس نوش کانگ
ــک  ــداوم کم ــرای ت ــر را ب ــارد دال ــج میلی ــش از پن بی
و آمــوزش نیروهــای امنیتــی افغــان از ســوی امریــکا 
ــد  ــکا خواهن ــای امری ــا آن نیروه ــد و ب ــا می کن تقاض
ــات ضــد دهشــت افگنی را انجــام  ــا عملی توانســت ت
دهنــد و اطمینــان حاصــل گــردد کــه گروه هــای 
دهشــت افگن دیگــر نتواننــد، از منطقــه بــر علیــه 
خــاک امریــکا، شــهروندان امریــکا در خــارج، و 
ــام  ــرزی انج ــات فرام ــا حم ــرکای م ــدان و ش متح

ــد.« دهن
ــکا  ــی امری ــای مال ــش دادن کمک ه ــا کاه ــان ب همزم
ــازه اش را  ــای ت ــن کشــور نیروه ــرای افغانســتان، ای ب

ــرده  ــتقر ک ــتان مس ــق افغانس ــی از مناط ــز در برخ نی
اســت کــه چنــد روز پیــش یــک تیــم از نیروهایــش را 

ــرد.  ــا ک ــراه جابه ج ــت ف در والی

ــه  ــود را ب ــی خ ــاعدت امنیت ــپ، مس ــت ترام حکوم
پاکســتان نیــز کاهــش داده اســت. ســبب اصلــی ایــن 
ــتان  ــنده پاکس ــارزه نابس ــکا از مب ــی امری کار، نارضایت
ــاک  ــتقر در خ ــای دهشــت افگن مس ــر ضــد گروه ه ب

ــده شــده اســت. پاکســتان خوان
حکومــت امریــکا در ســال 2019 میــادی فقــط 336 
ــه  ــد ک ــاعدت می کن ــتان مس ــه پاکس ــر ب ــون دال میلی
ــط  ــادی و فق ــاعدت اقتص ــر آن مس ــون دال 256 میلی
٨0 میلیــون دالــر مســاعدت نظامــی اســت کــه بخــش 
نظامــی آن مشــروط بــه همــکاری عملــی پاکســتان در 
ــیا،  ــوب آس ــرای جن ــکا ب ــتراتیژی امری چارچــوب اس

مــی  باشــد.
افــزون بــر ایــن، ســهم پاکســتان از »صنــدوق حمایــت 
ــال 201٨  ــر در س ــون دال ــز از 700 میلی ــاف« نی ائت
ــه  ــر در ســال 2019 کاهــش یافت ــون دال ــه 150 میلی ب
اســت. امــا تنهــا کشــورهایی مســتحق دریافــت پــول 
کــه  می شــوند  ائتــاف  از  حمایــت  صنــدوق  از 
ــت  ــت از ماموری ــتای حمای ــی در راس ــکاری عمل هم

ــند. ــته باش ــکا داش ــی امری نظام
پاکســتان، از آغــاز تهاجــم بــه رهبــری ایــاالت 
متحــده در افغانســتان، ده هــا میلیــارد دالــر مســاعدت 
ــا  ــارزه ب ــه هــدف مب ــکا را ب اقتصــادی و نظامــی امری

ــرد. ــت ک ــی دریاف ــت افگن دهش
ــال  ــش در س ــت خوی ــتین توی ــپ در نخس ــا ترام ام
201٨ نوشــت کــه حکومــت امریــکا در پانــزده ســال 
گذشــته احمقانــه بیشــتر از 33 ملیــار دالــر را بــه ایــن 

کشــور مســاعدت کــرده اســت. 

و  اســماعیل خیل  ولســوالی   باشــنده گان  از  شــماری 
ــد(  ــروز )15 اس ــح دی ــت صب ــت خوس ــدوزی والی من
در واکنــش بــه تخریــب خانه هــای ساخته شــده در 
ــد.  ــراض زدن ــه اعت ــی دســت ب ــارک صنعت ــای پ زمین ه
و  آن هاســت  از  زمیــن  کــه  مدعی انــد  معترضــان 

شــود. تخریــب  نبایــد  نیــز  خانه های شــان 

ــا  ــن خانه ه ــب ای ــرای تخری ــه ب ــی ک ــن، نیروهای بنابرای
ــر شــده  ــا مــردم محــل درگی ــد، ب ــه بودن ــه ســاحه رفت ب
و در واکنــش بــه حملــۀ مــردم بــا ســنگ و چــوب، بــه 
ــری 10  ــن درگی ــد. در ای ــلیک کرده ان ــا ش ــمت آن ه س

ــده اند. ــی ش ــی زخم ــس و 15 غیرنظام پولی
ــه  ــت ب ــندگان خوس ــن از باش ــب اهلل و داوود دو ت نجی
ــد، زمیــن ملکیــت آن هاســت و از  ســام وطندار می گوین
ملکیــت خــود تــا حــد تــوان  شــان دفــاع خواهنــد کــرد.
امــا اخترمحمــد نــوروزی، فرمانــده پولیــس خوســت بــه 
ســام وطندار می گویــد کــه از میــان 1۴900 جریــب 
زمیــن دولتــی در ایــن ســاحه، ۴00 جریــب آن  براســاس 
ــه پارک هــای  ــی ب ــان رییــس حکومــت وحــدت مل فرم
صنعتــی اختصــاص یافتــه اســت. آقــای نــوروزی تأکیــد 
ــا  ــد ت ــازه نمی دهن ــردی اج ــچ ف ــه هی ــه ب ــد ک می کن
ــتفاده  ــخصی اس ــت ش ــوان ملکی ــا به عن ــن زمین ه از ای

کننــد.
بربنیــاد معلومــات مســووالن محلــی خوســت، کار 
ــه  ــد س ــت بای ــن والی ــی ای ــای صنع ــاخت پارک ه س
ــارهای  ــل فش ــه  دلی ــا ب ــد؛ ام ــاز می ش ــش آغ ــال پی س
برخــی افــراد زورمنــد ایــن کار تاکنــون بــه تأخیــر افتــاده 

ــت. اس

کاهش کمک های مالی امریکا 
برای افغانستان  و پاکستان

تخریب خانه های شان به خاطر  مردم خوست  ه پیمایی  ا ر
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