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ساده ترین کار جهان این است که خودت باشی 
و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند...

دیل كارنگی
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جایگاه زنان در ایران باستان، 
یونان باستان

و اعراب بیابانگرد جاهلی

روی آوردن کتـلۀ بـزرگ مـردم 
به کابـل و تاثیـر آن به فرهنـگ شهـرنشینی

باج گیـری طالبـان
 از آمـوزگـاران در جـوزجـان

سفـر هیـات
 گـروه طالبـان به تاشکنـد

پایتخـت  تاشـکند،  بـه  طالبـان  گـروه  هیـات  یـک 
دهـم  تـا  هفتـم  تاریـخ  از  و  کـرد  ازبکسـتان، سـفر 
آگسـت بـا مقام هـای ازبکسـتان، دیـدار و گفت وگـو 

داشـت. 
وزارت خارجـه ازبکسـتان بـا نشـر اعالمیه یـی روز 
شـنبه گفتـه اسـت کـه ایـن هیـات گـروه طالبـان که 
ریاسـت آن را شـیر عباس اسـتانکزی بر عهده داشت، 

از هفتـم تـا دهـم اگسـت از ازبکسـتان دیـدار کرد.
مقـر  در  طالبـان  هیـات  کـه  آمـده  اعالمیـه  ایـن  در 
وزارت خارجـۀ ازبکسـتان بـا مقام هـای ایـن کشـور 
دیـدار کـرد و دو طرف روی چشـم انـداز روند صلح 

در افغانسـتان تبادلـه نظـر کردنـد.
امـا در اعالمیـۀ وزارت خارجۀ ازبکسـتان از جزئیات 

ایـن گفت وگوهـا چیزی بیان نشـده اسـت.
شـیر عبـاس اسـتانکزی مسـوول دفتـر سیاسـی گروه 
طالبـان در قطـر اسـت. آقـای اسـتانکزی در حاکمیت 
خارجـۀ  وزارت  معیـن  حیـث  بـه  نخسـت  طالبـان 
بـه حیـث  ایفـای وظیفـه می کـرد و سـپس  طالبـان 
معیـن وزارت صحـت عامـه کار کـرد و تـا سـقوط 

رژیـم طالبـان در ایـن موقـف باقـی مانـد.
ایـن نماینـدۀ گـروه طالبـان از معدودمقام هـای دوران 
حاکمیـت طالبـان بـود کـه با زبـان انگلیسـی صحبت 
می کـرد و برخـالف بسـیاری از مقام هـای طالبـان بـا 

خبرنـگاران در مقابـل کمـره مصاحبـه می کـرد.
یـک  میزبـان  نیـز  امسـال  مـارچ  مـاهِ  در  ازبکسـتان 
نشسـت در مـورد صلـح و توسـعه در افغانسـتان بود.
سـفر هیـات طالبـان بـه تاشـکند و بحث هـا در مورد 
رونـد صلح افغانسـتان در حالی صورت گرفته اسـت 
کـه طالبـان از دو روز بـه این سـو شـهر غزنـی را از 
چندیـن جهـت مورد حملـه قرار داده اند کـه در نتیجۀ 
آن ده هاتـن بـه شـمول غیـر نظامیـان کشـته و زخمی 

شـده اند.
پـس انتخـاب شـوکت میـر ضیایـف به حیـث رئیس 
کشـور  ایـن   ،۲۰۱۶ دسـمبر  در  ازبکسـتان  جمهـور 
تـالش کـرده تا نقش بیشـتر در روند صلح افغانسـتان 

کند. بـازی 

اعتـرافات قیـصاری
 آبـرویی بـه دولت غنـی نگـذاشت
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نیستیم پاسخ گو  سیگار  گزارش  به 
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کمیسیون شکایات انتخاباتی ۳۵ تن را از لیست نامزدان حذف کرد
فوزیه کوفی، ضیاالحق امرخیل، زرداد فریادی و مال تره خیل در میان حذف شده گان اند

تعـدادی نامـزدان حـذف شـده از ایـن تصمیم راضی نیسـتند. فوزیـه کوفی یک تـن از نامزدان حذف شـده به رسـانه ها گفته 
اسـت که این تصمیم جنبۀ سیاسـی دارد و او وابسـته به هیچ گروه مسـلح غیرمسـوول نیسـت: »متاسـفانه این یک لیسـت 
سیاسـی اسـت و در برابـر مـن یـک برخـورد سیاسـی صـورت گرفته اسـت؛ یک هفتـه قبل مـا اسـتیناف خواسـتیم و گفتیم 

کوچک تریـن سـندی را کـه مـا در گروه هـای مسـلح نقش داشـته باشـیم ارائه کنیـد، اما آن ها هیچ سـندی نداشـتند«.



حملـۀ تهاجمـی گـروه طالبان بـه والیت غزنی 
دیگـر  یک بـار  را  کشـور  امنیتـی  شـکننده گی 
بـه نمایـش گذاشـت. ایـن حملـه کـه از شـب 
پنجشـنبه هفتـۀ گذاشـته آغـاز شـد، کمـاکان 
هنـوز در بخش هـا و سـاحاتی در نزدیکی های 
شـهر غزنـی ادامـه دارد. امـا در لحظـات اولیـۀ 
حملـه نیروهـای تروریسـت موفـق شـدند که 
بخش هـای مهمـی از شـهر را به تصـرف خود 
در آورنـد. حمله به غزنی و رسـیدن تا نزدیکی 
سـاختمان های دولتـی در ایـن شـهر تنهـا یک 
زنـگ خطـر نیسـت کـه بـه صـدا در می آیـد، 
بـل هشـدار بسـیار تکان دهنـده به آنانی اسـت 
که هـر روز از بلندگوهـای حکومتی از نزدیک 
کشـور  در  سراسـری  امنیـت  و  صلـح  شـدن 
سـخن می گوینـد. در سـال روان ایـن بـار دوم 
اسـت کـه نیروهـای طالب در جنـگ رویاروی 
بـا نیروهـای دولتـی موفـق می شـوند کـه وارد 
شـهرهای کشـور شـوند. چندماه پیـش بود که 
طالبـان وارد شـهر فـراه شـدند و بخش هـای 
زیـادی از ایـن شـهر را بـه تصـرف خـود در 
آوردنـد. حـاال نیز عین سـناریو در غزنـی پیاده 
شـد. هرچنـد کـه علـل سـقوط این شـهرها به 
دسـت نیروهـای مخالـف می تواننـد مختلـف 
باشـند ولـی یک چیـز مشـترک در آن ها وجود 
دارد کـه قبـل از آغـاز جنـگ و ورود طالبـان 
بـه ایـن شـهرها هشـدارهای الزم بـه مقام های 
کشـور مبنـی بـر بحرانی بـودن وضعیـت آن هـا 
محلـی  مقام هـای  هـم  اسـت.  گـزارش شـده 
در فـراه و هـم در غزنـی بارهـا گفته انـد کـه 
ایـن شـهرها در آسـتانۀ سـقوط قـرار دارنـد؛ 
امـا سـرقوماندان اعلـی نیروهای امنیتی کشـور 
داشـته  نظامـی  فهـم  کم تریـن  کـه  آن  بـدون 
باشـد، خـود را استراتژیسـت نظامی احسـاس 
کـه  می گویـد  تکبـر  و  غـرور  بـا  و  می کنـد 
چنـان تغییرات اساسـی در شـیوۀ سـازمان دهی 
ایشـان  تفکـرات  یمـن  بـه  امنیتـی  نیروهـای 
وارد شـده کـه نیروهـای مخالـف حتـا فکـر 
نزدیک شـدن به شـهرهای کشـور را نمی توانند 
در سـر بپروراننـد. امـا همـواره واقعیت هـا این 
خیال پردازی هـای متفکـر همه چیـزدان کشـور 
را نقـش برآب کرده اسـت. سـرقوماندان اعلی 
نیروهـای امنیتی از سـقوط قندوز کـه در اوایل 

حکومـت داری اش بـه قوع پیوسـت هیچ درس 
نگرفـت. او در آن زمـان هـم بـا تکبـر اعـالم 
می کـرد کـه همـه چیـز تحـت مدیریـت قـرار 
دارد و جـای نگرانـی در مـورد سـقوط قنـدوز 
وجـود نـدارد، ولـی بـه زودی مشـخص شـد 
کـه هرچیـزی ممکـن اسـت در قنـدوز وجود 
داشـته باشـد، منهـای مدیریـت درسـت نظامی 
و سیاسـی. هنـوز هـم ایـن والیـت از تهدیـد 
امنیتـی نرسـته اسـت کـه والیت هـای دیگـری 
بـا تهدید هـای مشـابه رو به رو شـده اند. و این 
بـار غزنـی در نزدیکـی کابـل پایتخـت تحـت 
مدیریـت قرار گرفته اسـت. کاربـران صفحات 
دسـتاویز  را  بـزرگ  فاجعـۀ  ایـن  مجـازی 
شـوخی های تلـخ و از روی درد شـان در برابر 
نیروهـای  اعلـی  سـرقوماندان  اخیـر  سـخنان 
امنیتـی قـرار داده، می گوینـد کـه طالبـان برای 
آقـای  آمده انـد.  غزنـی  بـه  آیسـکریم خوردن 
غنـی اخیـرآ گفتـه بـود کـه وقتـی آتش بـس 
بـا طالبـان در روزهـای عیـد اعـالم شـد، ایـن 
باشـنده گان  بـا  و  آمدنـد  شـهرها  بـه  نیروهـا 
شـهرهای کشـور آیسـکریم خوردنـد. حاال هم 
شـاید طالبان در غزنی هوس آیسـکریم خوردن 
کـرده باشـند و بـه همیـن دلیـل بـه ایـن شـهر 
حملـه کردنـد. از ایـن شـوخی ها کـه بگذریم، 
عمـال دیـده می شـود کـه آقـای غنـی و تیم او 
هیـچ برنامه یـی بـرای تامیـن درسـت امینـت 
شـهرهای کشـور ندارد. وضعیـت امنیتی غزنی 
بـه یک باره گـی بـه وخامـت نگراییـد کـه حاال 
گفتـه شـود، در اثـر حملـۀ غافل گیرانـه چنیـن 
اتفاقـی افتـاده اسـت. غزنـی از چندسـال بـه 
طالبـان  نیروهـای  توجـه  محـراق  در  این سـو 
قـرار دارد و بخش هـای مهمـی از ایـن شـهر 
نیـز همـواره در اختیار ایـن نیروها قرار داشـته 
اعضـای  و  محلـی  مسـووالن  بارهـا  اسـت. 
شـورای والیتـی غزنـی هشـدار داده بودنـد که 
وضعیـت امنیتـی غزنـی روز بـه روز به سـمت 
وخامـت مـی رود و احتمال سـقوط این والیت 
به دسـت طالبـان و تکرار فاجعـه قندوز وجود 
دارد. امـا، ارگ ریاسـت جمهـوری و مقام های 
ارشـد امنیتـی در برابـر چنیـن هشـدارها چـه 
مـردم  بـه  این کـه  جـای  بـه  آن هـا  کردنـد؟ 
روحیـه بدهنـد و بـه افزایـش نیروهـای امنیتی 

توجـه کننـد، این شـهر را بیشـتر از هـر زمانی 
بـه فاجعـه سـقوط نزدیک تـر سـاختند. طـرح 
حوزه یی شـدن انتخابـات در غزنـی شـاید یکی 
از دالیـل نفـوذ بیشـتر طالبـان بـه ایـن والیت 
باشـد. فرامـوش نکنیـم بـه میزانی که مـردم از 
بـه  می گیرنـد  فاصلـه  و  می رنجنـد  حکومـت 
همـان انـدازه نیروهـای مخالـف می تواننـد بـا 
اسـتفاده از ایـن وضعیـت خـود را بـه شـهرها 
کشـور و مـردم نزدیـک سـازند. اجـرای هـر 
نـوع برنامـۀ قوم محـور و غیرعقالنـی بـه وقوع 
کـه  ارگ  می کنـد.  کمـک  فاجعه هـای  چنیـن 
در پـی تامیـن منافـع گروهـی خود قـرار دارد، 
نـه پـروای جـان و مـال مـردم را دارد و نـه 
پـروای جـان سـربازانی را کـه دسـته دسـته به 
سـوی مـرگ می فرسـتد. مقصـر اصلـی تلفات 
سرسـام آور سـربازان کشـور ارگ و برنامه های 
نابخردانـه آن اسـت. البتـه فرامـوش نکنیـم که 
فاجعـۀ غزنـی پایـان نیافتـه اسـت. نیروهـای 
ایـن  بـه  باردیگـر  کـه  کمین انـد  در  طالبـان 
شـهر تاریخـی حملـه کـرده و باشـنده گان آن 
دارد  احتمـال وجـود  ایـن  کننـد.  را سـالخی 
کـه دسـت های در داخـل بـا طالبـان هـم کاری 
کـرده باشـد کـه وارد ایـن شـهر شـوند و بـه 
آغـاز  هدف منـد  و  سـازمان یافته  کشـتارهای 
در  را  والیـت  ایـن  اقـوام  عمـال  ارگ  کننـد. 
برابـر هـم قـرار داده و باعـث بـه وجودآمـدن 
تنش های قومی و زبانی در آن شـده اسـت. در 
همیـن حـال وقتـی وضعیت شـهرهای کشـور 
در آسـتانۀ انتخابـات چنین شـکننده و غیرقابل 
پیش بینـی باشـد حکومـت چه گونـه می خواهد 
انتخابـات شـفاف و سراسـری  آن هـا  در  کـه 
زمانـی  در  طالبـان  حمـالت  کنـد؟  برگـزار 
تشـدید می یابـد کـه انتخابات نزدیک اسـت و 
مـردم بیم دارنـد که بتواننـد درانتخابـات آینده 
در موجودیـت تهدیدهـای بلند امنیتی شـرکت 
ورزنـد. ایـن امر شـاید زیاد بـا برنامه های ارگ 
در منافـات قـرار نداشـته باشـد، چـون بـه هر 
حـال در چنیـن فضایـی اسـت کـه می تـوان به 
تقلب هـای سیسـتماتیک و از قبـل برنامه ریزی 

شـده دسـت یازید.     
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ــر انســانی و اســالمی  ــوی برخــورد غی ــه ویدی آن وقــت ک
ــت  ــی دس ــبکه های اجتماع ــاری در ش ــان قیص ــا محافظ ب
بــه دســت شــد، ریاســت  جمهــوری اعــالم کــرد کــه ایــن 
ــه  ــش ب ــای ارت ــی مقام ه ــت و برخ ــت نیس ــو درس ویدی
صراحــت اعــالم کردنــد کــه چنیــن برخــوردی از جانــب 
ــات  ــت و مقام ــه اس ــورت نگرفت ــش ص ــای ارت کماندوه
سیاســی هــم آن را رد می کردنــد؛ امــا آن چــه کــه از 
اعترافــات قیصــاری از طریــق دوســتانش در رســانه ها درزد 
ــطح  ــونت ورزی از س ــان دهندۀ اوج خش ــت، نش ــرده اس ک
تصــور بــاال در دولــت آقــای غنــی اســت. چنان کــه نشــان 
ــتان  ــت افغانس ــان دول ــی و نظامی ــای امنیت ــد نهاده می ه
ــۀ الزم  ــوز تربی ــته هن ــال گذش ــن هجده س ــفانه در ای متاس
ــا برداشــت های بســیار زشــت و ناپســند  را نداشــته اند و ب
ــت  ــرم و خجال ــۀ ش ــه مای ــد ک ــام داده ان ــی را انج اعمال
ــه  ــان داد ک ــم نش ــن را ه ــاری ای ــات قیص ــت. اعتراف اس
ــد و  ــدت دروغ می گوین ــه ش ــور ب ــی کش ــووالن نظام مس
ــی  ــت، چــه صحنه آرایی های ــک حقیق ــان ی ــر کتم ــه خاط ب

ــد. ــه نمی کنن ک
ــی  ــا او در حال ــا ب ــاری از بدرفتاری ه ــات قیص ــن اعترف ای
همگانــی شــده اســت کــه او خــود در نخســتین دیــدارش 
ــان  ــه زب ــی، ب ــش مل ــری جنب ــای رهب ــن از اعض ــا دوت ب
ــود،  ــا ش ــدان ره ــر روزی او از زن ــا اگ ــت. ام ــده اس ران
ــه  ــد ک ــت کن ــم روای ــری را ه ممکــن خشــونت های دیگ
بــر او رفتــه امــا بــه دالیلــی هنــوز آن را بیــان نکــرده اســت. 
ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــده گزارش ــونت های بیان ش ــن خش ای
ــه  ــت چ ــوم نیس ــت و معل ــان آورده اس ــه زب ــر آن را ب نف
ــورت  ــا ص ــی م ــای امنیت ــری در نهاده ــای دیگ جنایت ه

ــد... ــان نمی ران ــه زب ــی آن را ب ــه کس ــرد ک می گی
ــب نیروهــای  ــی از جان ــدۀ محل ــن فرمان  خشــونتی کــه ای
ــک  ــًا اوج وحشــت را در ی ــد، دقیق ــت می کن ــی روای دولت
ــال کردن  ــد. کش ــان می ده ــی نش ــتبدادی سیاس ــام اس نظ
بــدن یــک فــرد زخمــی و خونیــن و از حــال رفتــه و بــه 
ــال، شــاید در  ــد از چرخ ب ــر بسته شــده در ارتفــاع بلن زنجی
ــونت ها را  ــن خش ــت و ای ــداده اس ــوری رخ ن ــچ کش هی
ــه داعــش انجــام داده  نمی شــود جــدا از خشــونت هایی ک
اســت مقایســه کــرد. در دولــت آقــای غنــی در حالــی در 
ــر قیصــاری چنیــن خشــونتی انجــام یافتــه اســت کــه  براب
ــک مهمــان  ــا ی ــر داعشــیان برعکــس برخــوردی ب در براب

بســیار بــا عــزت صــورت گرفتــه اســت. 
ــی  ــای دولت ــه از نیروه ــاند ک ــر می رس ــای اخی روایت ه
ــتفاده های  ــخص اس ــراد مش ــط اف ــور توس ــی کش و امنیت
شــخصی صــورت می گیــرد ایــن نیروهــا در مــواردی 
ــرادی  ــا اف ــده و ی ــار آم ــم ب ــخت دل و بی رح ــیار س بس
ــه بی رحــم، ســنگ دل  ــد ک ــا را در دســت دارن ــن نیروه ای

خشــونت گراند.  و 
ــادر  ــه ص ــتوری ک ــل دس ــه دلی ــی ب ــای غن ــد آق ــاال بای ح
کــرده اســت و هــم آقایــان امنیتــی کــه دســتور خشــن ترین 
عمــل ممکــن را در برابــر قیصــاری صــادر کرده انــد بایــد 
ــه ماهیــت و حیثیــت نیروهــای  پاســخ بدهنــد کــه چه گون
امنیتــی را زیــر ســوال برده انــد. جامعــه جهانــی هــم بایــد 
از آقــای غنــی در برابــر ایــن نــوع بــر خــورد در حکومتــش 
ــوند  ــال نش ــا دنب ــن قضای ــر ای ــرا اگ ــرد. زی ــاب بگی حس
ممکــن اســت کــه اســتبداد کار خــودش را کــرده و نظامــی 
این جــا حاکــم شــود کــه روی مســتبدترین نظــام سیاســی 

کشــور را ســفید ســازد. 
ــه اگــر قیصــاری مرتکــب عمــل  ــم ک ــن را می گویی ــا ای م
خالفــی شــده اســت، فقــط بازداشــت او بــه شــکل قانونــی 
و عســکری صــورت می گرفــت و بایــد بــا او از مجراهــای 
قانونــی رســیده گی می شــد و بشــود؛ امــا حــاال ایــن 
ــی  ــای غن ــه آق ــد ک ــان می  ده ــده نش ــای افشاش برخورده
بــه شــدت دارد بــد عمــل می کنــد و ایــن بــد عمل کــردن 
ــرا  ــت؛ زی ــرده اس ــن ب ــی او را از بی ــام سیاس ــار نظ اعتب
ــان از  ــد نش ــت می آی ــه دس ــه ب ــه این گون ــی ک نمونه های
آن دارد کــه مــا بــا دولــت خوبــی مواجــه نیســتیم و هرچــه 

زودتــر بایــد ایــن ســاختار عــوض شــود. 

اعترافات قیصاری
 آبرویی به دولت غنی نگذاشت

احمدعمران
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دادســتان کل کشــور، در یــک نشســتی کــه بــا 
دادســتان های ســی وچهار والیــت کشــور داشــت، 
ــه  ــد ب ــل در پیون ــدی قب ــه چن ــیگار را ک ــزارش س گ
فســاد موجــود در لــوی ســارنوالی، از ســوی ایــن اداره 
بــه نشــر رســید بــود، نادرســت خوانــده و گفــت کــه 

ــتیم. ــخ گو نیس ــزاش پاس ــن گ ــه ای ــا ب م
ســیگار یــا اداره بــازرس ویــژۀ امریــکا برای بازســازی 
ــتانی کل را  ــر خــود دادس ــزارش اخی افغانســتان در گ
یــک اداره نــاکام در قســمت مبــارزه بــا فســاد معرفــی 
کــرده و گفتــه بــود کــه دادســتان کل، توانایــی محاکمه 

ــدارد. کــردن افــراد قدرت منــد را ن
ــازی  ــرای بازس ــکا ب ــژۀ امری ــازرس وی ــا ب ــیگار ی س
ــه  ــه ب ــود ک ــه ب ــازه اش گفت ــزارش ت افغانســتان، در گ
ــدم  ــل »ع ــه دلی ــتان ب ــا در افغانس ــماری از قضیه ه ش
ارادۀ سیاســی« رســیده گی نمی شــود. در گــزارش 
ــتان  ــوه گیری در افغانس ــه رش ــود ک ــده ب ــیگار آم س
ــه گذشــته  ــی نســبت ب ــای غن ــت آق ــان حکوم در زم

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــترده  ــاد گس ــژه روی فس ــز وی ــا تمرک ــیگار ب ادارۀ س
از طــرف لــوی ســارنوال کشــور انتقــاد کــرده و 
گفتــه بــود کــه او در کار بــه محاکمــه کشــاندن 
عمل کــرد  زورمنــد،  و  بانفــوس  شــخصیت های 

ضعیــف و ناقــص دارد.
ــز  ــه فســاد گســترده در درون مرک ــزارش ســیگار ب گ
عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا فســاد و ادارۀ مبــارزه بــا 
ــاره  ــتان اش ــارنوالی افغانس ــوی س ــنگین ل ــم س جرای
کــرده و گفتــه بــود کــه نزدیــک بــه ۴۰ درصــد 
ــا  ــی ی ــان پولیگراف ــن دو اداره در امتح ــارنواالن ای س

»آزمایــش دروغ یابــی« نــاکام مانده انــد.
لــوی ســارنوالی افغانســتان نیــز بــه گفتــۀ ســیگار بــه 
نشــر نتایــج آزمایــش پولیگرافــی ســارنواالن مخالــف 
بــوده و بــا وصــف درخواســت های مکــرر آن را 
نشــر نکــرده اســت و کارمندانــی کــه در ایــن آزمایــش 
ــوز  ــر اســاس گــزارش ســیگار، هن ــد، ب ــاکام مانده ان ن

ــد. هــم مصــروف کار ان
امــا اکنــون آقــای فریــد حمیــدی دادســتان کل کشــور 
ــد:  ــته و می گوی ــص دانس ــن اداره را ناق ــزارش ای گ

قانــون  ســایه  در  افغانســتان  کل  دادســتانی  »ادارۀ 
ــای  ــد و نشــر گزارش ه اساســی افغانســتان کار می کن
ــرژی  ــا ان ــا حت ــه آن ه ــن اداره، ب ــورد ای ــص در م ناق

ــد.« ــارزه کنن ــاد مب ــا فس ــا ب ــد ت ــتر می ده بیش
آقــای فریــد حمیــدی دیــروز شــنبه )۲۰ اســد/ مــرداد( 
در  والیت هــا  دادســتان های  بــا  کــه  نشســتی  در 

پیونــد بــه ســمینار »مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان 
و رســیده گی بــه تخلفــات اطفــال« در کابــل داشــت، 
گفــت: »چنــدی قبــل گزارشــی نشــر شــد کــه مــا بــه 
ــتی و  ــزارش پوپولیس ــن گ ــتیم؛ ای ــو نیس آن جواب گ
نادرســت اســت. ایــن گــزارش نادرســت انــرژی مــا 
ــرای  ــل ب ــر از قب ــا قاطع ت ــازد و م ــر می س را بیش ت

ــم«. ــت می کنی ــاد حرک ــا فس ــارزه ب مب
ــی از  ــت یک ــق عدال ــت: »تطبی ــدی گف ــای حمی آق
ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــت های قان ــن خواس مهم تری
اســت و قانــون بایــد بــه گونــۀ یک ســان بــاالی همــه 

ــق شــود.« ــردم تطبی م
ــتانی  ــۀ دادس ــا وظیف ــع خشــونت تنه ــاور او، من ــه ب ب
ــت در  ــترش عدال ــه گس ــت، بل ک ــتان نیس کل افغانس
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن وظایف ــا از مهم تری خانواده ه

ــده دارد. اداره برعه
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــد ب ــور در پیون ــتانی کل کش دادس

جرایــم کــودکان نیــز اشــاره کــرد و تاکیــد کــرد کــه 
ــه  ــیده گی ب ــرای رس ــی ب ــت جنای ــک سیاس ــد ی بای
جرایــم اطفــال تدویــن شــود تــا ایــن رســیده گی بــه 

ــد. ــته باش ــی نداش ــرات منف ــودکان تاثی ــده ک آین
ــح کــرد: دست رســی  ــان تصری ــدی همچن ــای حمی آق
ــای  ــن نیازه ــه از مهم تری ــم و تربی ــت، تعلی ــه صح ب
اطفــال اســت کــه بایــد در مرکــز تربیــه کــودکان بــرای 
ــاد،  ــده اقتص ــودکان آین ــرا ک ــود، زی ــم ش ــان فراه آن

ــد. سیاســت و حکومــت افغانســتان ان
ــئوالن  ــه مس ــرد ک ــد ک ــتان تاکی ــتان کل افغانس دادس
مراکــز تخلفــات اطفــال نبایــد هماننــد بــزرگ ســاالن 
ــرا  ــد، زی ــورد کن ــودکان برخ ــی ک ــی جنائ ــه قضایائ ب
ایــن گونــه برخــورد و جــزا دادن بــه کــودکان، ســبب 

ــه آنهــا خواهــد شــد. خدشــته دار شــدن روحی
دادســتان کل همچنــان از ایجــاد دادســتانی منــع 
خشــونت در سراســر افغانســتان نیــز خبــرداده و گفت 
ــه نهاد هــای  کــه دولــت افغانســتان شــش مــاه قبــل ب
ــدت  ــن م ــه در ای ــود ک ــرده ب ــد ک ــی تعه بین الملل
دادســتانی، منــع خشــونت را ایجــاد می کنــد؛ امــا بــر 
ــر  ــتان بیش ت ــتانی کل افغانس ــای او دادس ــاد گفته ه بنی
ــان  ــت و در جری ــرده اس ــل ک ــود عم ــدات خ از تعه
شــش مــاه گذشــته افــزون بــر ایجــاد دادســتانی 
ــتانی  ــتان، دادس ــت افغانس ــع خشــونت در ۳۴ والی من
خانم هــا را نیــز در ایــن نهادهــا گماشــته اســت کــه بــه 
ــوان رســید ه گی می کنــد. قضایــای خشــونت علیــه بان
او بــا اشــاره بــه کارکــرد ایــن اداره افــزود: »بــا شــروع 
کار دادســتانی منــع خشــونت، قضایایی ثبت خشــونت 
نیــز افزایــش یافتــه اســت، زیــرا قضایــای خشــونت با 
ــرو شــده و  ــت ســر درگمــی بی ــون از حال ــان، اکن زن
بــا موجودیــت دادســتان منــع خشــونت بــا زنــان، بــه 

ــی بیشــتر رســیده گی شــده اســت.« قضایائ
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح می شــود کــه هنــوز 
خشــونت علیــه زنــان در افغانســتان بــه گونــه گســترده 
وجــود دارد و حکومــت افغانســتان متهــم اســت کــه 
ــه  ــه ک ــان آن گون ــا زن ــونت ب ــای خش ــه پرونده ه ب
بایــد برخــورد کنــد، نکــرده اســت و بیش تــر از نــود 
ــال آرام  ــا خی ــان ب ــا زن ــونت ب ــالن خش ــد عام درص

می کننــد. زنده گــی 

ــک  ــل کار ی ــتان از تکمی ــی پاکس ــای امنت مقام ه
ــداد  ــالدی در امت ــال روان می ــان س ــار تاپای حص

ــد. ــر داده ان ــور خب ــن کش ــتان و ای ــرز افغانس م
بربنیــاد گــزارش رســانه ها، ارتــش پاکســتان پــس 
از تکمیــل ایــن حصــار شــصت هــزار ســرباز را در 
امتــداد مــرز پاکســتان و افغانســتان مســتقر خواهــد 

 . د کر
ــش  ــخن گوی ارت ــور، س ــف غف ــرال آص ــا جن ام
ــه اســت  ــن گــزارش رد کــرده و گفت پاکســتان، ای
کــه مســوولیت تامیــن امنیــت آن بــه قــول اردوی 
ــه  ــن کشــور ســپرده خواهــد شــد ک ســرحدی ای
یــک واحــد شــبه نظامــی ارتــش پاکســتان اســت.
ارتــش  ســخن گوی  غفــور،  آصــف  جنــرال 
ــه  ــکا گفت ــدای امری ــا ص ــه ب ــتان در مصاحب پاکس
ــی  ــال ۲۰۱8 حصارکش ــامبر س ــاه دس ــا م ــه ت ک
تمــام بخش هــای ایــن مــرز تکمیــل خواهــد شــد.

مقام هــای پاکســتانی گفتــه انــد کــه کار روی 
احــداث حصــار امنیتــی در امتــداد مــرز پاکســتان 
ــه  ــه گفت ــه دارد و ب ــدت ادام ــه ش ــتان ب و افغانس
آنــان اعمــار پوســته های جدیــد امنیتــی در امتــداد 

ــن حصارکشــی اســت. ــرز بخشــی از ای ــن م ای
ــربازان  ــن کار، س ــرای ای ــه ب ــت ک ــه اس او گفت
ــد  ــتخدام خواه ــول اردو اس ــن ق ــرای ای ــتر ب بیش

ــد. ش
ــن اقــدام پاکســتان را  ــان، ای امــا مقام هــای افغ
ــده  ــی و کار بی فای ــن بین الملل ــام قوانی خــالف تم

ــد.  ــی خوانده ان ــت افگن ــا دهش ــارزه ب در مب
آگاهــان سیاسیاســی کشــور گفتــه انــد که پاکســتان 
ــن  ــرز ای ــدار م ــار در امت ــداث  حص ــای اح به ج
ــه در  ــتان را ک ــای تروریس ــد النه ه دو کشــور، بای
ــرده و  ــود ک ــت، ناب ــتان اس ــاک پاکس ــل خ داخ

ــد. ــرون کن ــود بی ــور خ ــان را از کش هراس افگن

شصت هزار  کردن  مستقر 
افغانستان مرز  با  امتداد  در  پاکستانی  سرباز  طالبـان باج گیـری 

از  آمـوزگـاران در جـوزجـان  

دادستان کل کشور:

نیستیم پاسخ گو  سیگار  گزارش  به  ما 
ناجیه نوری

نگرانــی  از  جوزجــان  والیــت  در  مســووالن 
خانواده هایــی خبــر می دهنــد کــه طالبــان از 

فرزنــدان  شــان بــاج می گیرنــد.
والیتــی  شــورای  عضــو  نــور  شــیرمحمد 
ســالم وطندار  بــا  گفت وگــو  در  جوزجــان، 
ــس از تصــرف 8 روســتای  ــان پ ــه طالب گفــت ک
ــن ولســوالی  ــوزگاران ای ــاد، آم ولســوالی فیض آب
ــی  ــزار افغان ــا 5 ه ــت ۲ ت ــه پرداخ ــور ب را مجب

پــول نقــد کرده انــد.
ــوزگاران  ــته گان آم ــکان و وابس ــماری از نزدی ش
ــانه ها  ــه رس ــاد ب ــوالی فیض آب ــای ولس مکتب ه
ــر  ــزون ب ــان اف ــروه طالب ــراد گ ــه اف ــد ک ــه ان گفت
جریمــۀ نقــدی آمــوزگاران، از تمامــی باشــنده گان 
ــاش و آب  ــود و ب ــا محــل ب محــل خواســته اند ت

ــد. ــز فراهــم کنن ــا را نی و غــذای آن ه
اعضــای  از  تــن  دو  زرغونــه،  و  قیمت خــال 
خانواده هــای آمــوزگاران ولســوالی فیض آبــاد 
ــان  ــد و طالب ــرون برون ــد بی ــد، نمی توانن می گوین
ــذا  ــان غ ــر برای ش ــه اگ ــد ک ــا گفته ان ــه آن ه ب

ــوند. ــته می ش ــد کش ــت نکنن درس
عبدالحفیــظ خاشــع، آمــر امنیــت فرماندهــی 
پولیــس جوزجــان نیــز تأییــد می کنــد کــه افــراد 
طالبــان در ولســوالی فیض آبــاد ایــن والیــت، بــه 

ــد. ــع آوری می کنن ــول جم ــردم پ زور از م
طالبــان،  ســخن گوی  مجاهــد  ذبیــح اهلل  امــا 
جریمــۀ نقــدی آمــوزگاران را رد کــرده و وعــده 

ــد. ــی کن ــوع را بررس ــن موض ــه ای ــپرده ک س
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شــهوت هم جنس خواهــی یکــی از انحرافــات 
جنســی اســت کــه بــه  واســطۀ نزدیکــی دو جنــس 
ــا زن  ــرد ی ــا م ــرد ب ــی م ــا یکدیگــر، یعن ــق ب مواف
در  هم جنس بــازی  می دهــد.  دســت  زن،  بــا 
 saphisme ــم ــی سافیس ــان خارج ــه زب ــا ب زن ه
یــا لسبینیســم lesbianism گفتــه می شــود و 
هم جنس بــاز زن را لســبین lesbin می گوینــد.

ــان  ــرای یون ــاعرۀ غزل س ــام ش ــم از ن ــن دو اس ای
بــه نــام ســافو گرفتــه شــده اســت کــه در حــدود 
ســال 5۰۰ پیــش از میــالد در جزیــرۀ لســبوس در 
ــد او  ــی گوین ــت. م ــان می زیس ــای اژه در یون دری
ــران زیبایــی  ــا دخت ــود و ب ــزار ب از جنــس مــرد بی
ــته و  ــه داش ــد رابط ــده بودن ــراف او پراکن ــه اط ک

ــت. ــرح داده اس ــن کار را ش ــای ای لذت ه
آنــدره ژیــد عقیــده دارد کــه مبــدا اصلــی همجنس 
بــازی یونــان باســتان اســت و می نویســد در یونــان 
باســتان در دورۀ پریکلــس و در روم باســتان در 
هم جنس بــازی  اوگوســت  امپراطــوری  زمــان 
ــری داشــته اســت.  بیشــتر از ســایر مواقــع همه گی
می گوینــد در یونــان باســتان حکمــا و دانشــمندان 
زن را موجــودی ناقــص می شــمردند و بــه جنــس 
ــی اســت  ــن در حال ــش داشــتند و ای ــق گرای مواف
کــه در بــاور ایرانیــان زن موجــودی اســت مزیــن 
بــه اســرار و شــگفتی های فــراوان و زنده گــی 

ــت. ــن شگفتی هاس ــوی ای ــایۀ تکاپ ــر در س بش
در ایــران باســتان زنــان دارای جایــگاه بســیار بلنــد 
ــان  ــن نش ــد و ای ــد بوده ان ــس ارجمن ــی ب و مقام
از تمــدن بســیار غنــی ایرانیــان بــوده اســت. اگــر 
ــم  ــف کنی ــتان توصی ــان باس ــگاه زن را دریون جای
می بینیــم کــه زنــان یونانــی از انــدک حقــوق 
ــان و  ــا زن ــراب ب ــد و اع ــوردار بودن ــی برخ مدن
دختــران، ماننــد چهارپایــان رفتــار مي کردنــد 
ــد  ــرض خری ــورت کاال در مع ــه ص ــان را ب و آن
و فــروش قــرار مي دادنــد. اینــان، بــه خاطــر 
حماقــت و نادانــي، دخترانشــان را زنــده بــه گــور 

مي کردنــد.
ــه  ــی ب ــتان و در دورۀ هخامنش ــران باس زن در ای
ــور  ــه ط ــان ب ــکان و زم ــر م ــی در ه ــای واقع معن
ــرد  ــریک م ــی ش ــای اجتماع ــر در فعالیت ه براب
بــوده اســت و مشــهورترین نمونــه برابــری حقــوق 

ــال  ــازۀ انتق ــتان اج ــران باس ــردان در ای ــان و م زن
ــود. ــر ب ــه دخت ــاه ب ــلطنت از پادش س

در ایــران باســتان بــود کــه چندتــن از زنــان ایرانی 
ــیدند.  ــای واال رس ــه جایگاه ه ــدند و ب ــاه ش پادش
پوراندخــت و آذرمیدخــت دختــران خســرو پرویز 
کــه بــه تخــت پادشــاهی تکیــه زدنــد. همــا، دنیاک 
و آرتمیــس از جملــه زنانــی بودنــد کــه در ایــران 
باســتان فرماندهــی ســپاهیان و گاهــی عنــوان 
ــه آ  ــان پانت ــی بن ــد. زن ــز دارا بودن ــاهی را نی پادش
در زمــان هخامنشــیان فرمانــده گارد جاویــدان 
ــر داریــوش ســوم هخامنشــی  ــود. اســتاتیرا دخت ب
ــاتیس  ــری س ــود. پ ــی ب ــای جنگ ــده نیروه فرمان
همســر داریــوش دوم هخامنشــی از ارتشــبدان 
ــان  ــیاری زن ــت و بس ــمار می رف ــه ش ــان ب آن زم
ــکری را در  ــوری و لش ــات کش ــه مقام ــر ک دیگ

ــتند. ــده داش ــتان برعه ــران باس ای
در جامعــۀ یونــان پــدر خانــواده اختیــاردار مطلــق 
ــف  ــدان ضعی ــه فرزن ــت ک ــق داش ــدر ح ــود. پ ب
خــود را بکشــد، و در ایــن بیــن دختــران را 
بیــش از پســران می کشــتند، زیــرا آن هــا نیــاز بــه 
جهیزیــه داشــتند و بعــد از ازدواج از خدمتــکاری 
خانــه پــدرآزاد شــده و در خانــۀ شوهرشــان 
خدمــت می کردنــد. در آن زمــان ایــن نــوع از 
ــتند و در  ــفالین می گذاش ــرف س ــال را در ظ اطف
ــاد  ــردم زی ــه م ــر راه ک ــا در س ــد ی ــک معب نزدی
ــن منظــور  ــد، بدی ــد،   رهــا می کردن ــور می کردن عب
هــر کســی کــه می خواســت، می توانســت آن 
ــر آن، طفــل از گرســنه گی  ــرد و در غی طفــل را بب
ــد. ــده می ش ــات درن ــوراک حیوان ــا خ ــرد ی می م

در جامعــۀ یونــان، هــدف از ازدواج ازدیــاد نســل 
بــود، چــون اگــر زنــی، صاحــب فرزنــدی نیرومند 
ــرف  ــتند. از ط ــد، او را می کش ــته نمی ش و شایس
ــد  ــب می کردن دیگــر شــوهران را تشــویق و ترغی
ــد  ــاده نیرومن ــردان فوق الع ــه م ــان را ب ــه زنان ش ک
ــد  ــان هــم صاحــب فرزن ــا از آن ــد ت ــرض بدهن ق

شــوند.
ــر داده  ــردي خب ــه م ــي ب ــراب وقت ــان اع   در می
مي شــد کــه دختــري پیــدا کــرده، رنگــش از 
خشــم تیــره مي شــد و از روي شــرمنده گي از 
ــا  ــا ب ــپس ی ــت. س ــان مي گش ــردم پنه ــار م انظ
ــداري  ــوزاد، نگه ــر ن ــي از دخت ــت بي عالقه گ نهای

مي کــرد و یــا کــودک بي گنــاه را زیــر خــاک 
پنهــان مي نمــود.

ننــگ  را  زن  اعــراب  هم چــون  ایرانیــان 
نمی دانســتند بلکــه او را موجــودی مقــدس و 
ــام  ــته و مق ــت دانس ــات اس ــۀ حی ــه الزم ــاک ک پ
ــزرگ  ــوروش ب ــان ک ــد. در زم ــاده ان او را ارج نه
هخامنشــی زن حاملــه حــق کار کــردن نداشــت و 
ــان حاملــه  ــرای زن ــه دســتور کــوروش بــزرگ ب ب
ــوزاد  ــد ن ــا هنــگام تول ــه ت جیــره و حقــوق ماهیان

پیش بینــی شــده بــود.
ــن  ــم چنی ــرب، رس ــل ع ــي قبای ــان بعض . در می
بــود کــه زنــان بــاردار بــه هنــگام وضــع حمــل بــه 
نقطه یــي دور از خانواده هــاي خــود در صحــرا 
ــر  ــه حف ــر ب ــان دیگ ــک زن ــا کم ــد و ب مي رفتن
گــودال مي پرداختنــد تــا اگــر نــوزاد دختــر باشــد، 
ــاه را در میــان گــودال دفــن نماینــد  کــودک بي گن
و زحمــت پــدر در بــه خــاک  ســپردن فرزنــد، کــم 
ــاه از  ــران بي گن ــا کشــتن دخت ــود. در نتیجــه، ب ش
تعــداد زنــان کاســته مي شــد و باالجبــار، هــر ســه 
ــد.  ــک زن ازدواج مي کردن ــا ی ــرد ب ــار م ــا چه ی
چنیــن ازدواجــي را »ضمــد« مي نامیدنــد. زن، 
ــوهران  ــه ش ــار، ب ــه ناچ ــل، ب ــع حم ــس از وض پ
خــود مراجعــه مي کــرد و از میانشــان پــدري 
ــوزاد  ــود و ن ــدا مي نم ــش پی ــد خوی ــراي فرزن ب
ــت،  ــباهت داش ــتر ش ــه بیش ــان ک ــر کدام ش ــه ه ب
ــد.  ــدرش محســوب مي ش ــت و او پ ــق مي یاف تعل
ــوهر  ــد، ش ــش از تول ــر را پی ــي دخت ــراب، حت اع

مي دادنــد.
در جامعــۀ یونــان زن بســیار مظلــوم بــود، زن 
حــق قــرارداد در معامــالت و حــق اقامــۀ دعــوا در 
ــوهرش  ــه ش ــد از این ک ــت و بع ــه را نداش محکم
فــوت می شــد از او ارث نمی بــرد. در یونــان 
ــر،  ــروی بر ت ــه نی ــود ک ــن ب ــر ای ــاد ب ــم اعتق قدی
ــت و زن  ــرد اس ــارداری از آن م ــدرت ب ــی ق یعن
ــه  ــتاری وظیف ــل و پرس ــد طف ــل و تول ــز حم ج
ــی  ــوهر زن آتن ــن ش ــر س ــرف دیگ ــدارد. از ط ن
ــن  ــری زن س ــًا دو براب ــود و تقریب ــاال ب ــیار ب بس
داشــت و ایــن مطلــب هــم باعــث شــده بــود کــه 

ــد. ــردان باش ــق م ــر عمی ــت تاثی زن تح
ــال  ــر پانزده س ــان زی ــرا زن ــتان اکث ــان باس یونانی
ــان  ــردان یون ــد. م ــر می گزینن ــرای ازدواج ب را ب
ــان آزاد  ــق قانونش ــر طب ــن ازدواج ب ــس از اولی پ
ــتری  ــزش و هم بس ــری آمی ــر زن دیگ ــتند باه هس
ــا فاحشــه گان شــب ها  کننــد دموســتن می گویــد ب
ــر  ــان غی ــزان و زن ــا کنی ــویم و ب ــوش می ش هم آغ
مشــروع خــود در روزهــا ســالمت جســمانی 
خویــش را تامیــن می کنیــم. فاشــحه گری جــزوی 
از رســومات و بازارهــای گــرم آتــن بــوده و بــرای 
ــای فاحشــه هارا  ــی خانه ه ــه راحت ــردان ب ــه م آن ک
ــت تناســلی مــرد  ــد فاحشــه ها تندیســی از آل بیابن
ــا  ــد ت ــزان می کردن ــود آوی ــۀ خ ــر خان ــر س را ب

شــناخته شــوند.
ویــل دورانــت )در قســمت عشــق های پیــش 
ــان و  ــان زن ــی در می ــات جنس از ازدواج( انحراف
ــد.  ــج می دان ــیار رای ــی را بس ــربچه گان یونان پس
ــوب روی  ــران خ ــان پس ــه بازرگان ــه صورتی ک ب
ــن قیمــت  ــد و گران تری ــه شــهر می آورن ــا را ب زیب
ــی  ــا زمان ــردان ت ــد. م ــگان دارن ــر بچ ــن پس را ای
ــد  ــی دارن ــی کودک ــراوت و تازه گ ــران ط ــه پس ک
بــا آن هــا نیازهــای جنســی خــود را بــرآورده 
ــه  ــکاری خان ــه خدمت ــپس وی را ب ــد و س می کنن

خویــش در می آورنــد.
ــران  ــگ ای ــارۀ فرهن ــی در ب ــا حقایق ــه این ه   بل
ــود  ــون خ ــت و اکن ــتان اس ــان باس ــتان و یون باس
ــی  وان از  ــه نم ــراب ک ــورد اع ــد در م داوری کنی
تمــدن، کوچک تریــن ســخنی گفــت امــا آیــا 
ــت یــا ایــران  یونــان باســتان مهــد تمــدن اس
ــدن  ــلخ تم ــان را مس ــوان یون ــا نمی ت ــن؟ آی که
نامیــد؟ آری یونــان باســتان مســلخ تمــدن اســت.

/پارسیان دژ
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ــد،  ــن می گذارن ــه س ــا ب ــی پ ــا وقت ــرا خانم ه ــد چ ــخ دهن ــاوران پاس مش
بی حوصلــه می شــوند؟ و توقــع دارنــد شوهرشــان تجدیــد فــراش 

ــد. ــی کنی ــا را راهنمای ــی آن ه ــد؟ کم نکن
ــود  ــد خ ــائل را از دی ــراد مس ــه اف ــانی اســت ک ــی انس ــک ویژه گ ــن ی ای
می بیننــد و گاه از نــوع نــگاه دیگــری بــه یــک موضــوع غافــل می شــوند. 
بنابــر ایــن از شــما دعــوت می کنــم در بــارۀ موضــوع از نقطه نظــر 
ــق ســن همســر  ــور دقی ــه  ط ــما ب ــد ش ــد. هرچن ــل کنی ــز تام ــری نی دیگ
ــه ســن گذاشــتن«  ــا ب ــد و منظــور شــما از کلمۀ»پ ــان نکرده ای خــود را بی
ــه  ــوع کلم ــه ن ــا توجــه ب ــر، ب ــرض محتمل ت ــا ف ــا ب مشــخص نیســت ام
انتخابــی تــان، مــن ســن بــاالی 5۰ ســال را بــرای شــما و ایشــان در نظــر 

ــم. ــخ می ده ــما پاس ــوال ش ــه س ــا ب ــن مبن ــر ای ــرم و ب می گی
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و  یــأس  دچــار  را  فــردی  هــر  اســت  ممکــن  مختلفــی  دالیــل 
بی حوصله گــی کنــد. ایــن دالیــل منحصــر بــه ســن یــا جنســیت خاصــی 
ــه  ــراد را ب ــنی اف ــر س ــد در ه ــراد می توان ــت اف ــه موقعی ــا ب ــت و بن نیس
ــور  ــارۀ ام ــرد در ب ــود ف ــر می ش ــل منج ــن دالی ــد. ای ــغول کن ــود مش خ
بیرونــی بی عالقــه و بی حوصلــه شــود و آن چــه تــا کنــون بــرای او مــورد 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــایندی خــود را از دســت بده ــوده اســت، خوش ــه ب عالق
ــی تشــکیل شــده اســت  ــک انســان از مراحــل مختلف آن، دوران رشــد ی
ماننــد نوباوه گــی و نوپایــی، کودکــی، نوجوانــی، جوانــی و بــزرگ ســالی، 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــرد ب ــه ف ــی ک ــال خورده گی. زمان ــالی و س میان س
مراحــل وارد می شــود، ممکــن اســت بــه دلیــل پایان یافتــن مرحلــۀ قبــل 
ــز  ــدی نی ــا حــاالت جدی ــد از زنده گــی، ب ــه جدی ــک مرحل ــه ی و ورود ب
ــر  ــه نظ ــه ب ــان او این گون ــد اطرافی ــه از دی ــد ک ــرم کن ــه ن ــت و پنج دس

ــت. ــه گی نیس ــرد همیش ــان ف ــور هم ــرد مذک ــه ف ــد ک برس
ــه  ــر ورود ب ــه طــور میانگیــن در ســنین 5۰-55 ســالگی عــالوه ب ــان ب زن
ــا تغییــرات فیزیولوژیکــی کــه منجــر  یــک مرحلــه جدیــد از زنده گــی، ب
بــه یائســگی و قطــع دوران قاعده گــی و بــاروری در آنــان می شــود، نیــز 
ــرات فیزیولوژیکــی ممکــن اســت  ــد تغیی ــد شــد. هرچن ــه رو خواهن روب
ــه  ــدار ن ــه مق ــی و ب ــه بی حوصله گ ــر ب ــی منج ــد اندک ــا ح ت
چنــدان محســوس حــاالت خلقــی شــود امــا ایــن اتفــاق بــه 
خــودی خــود نمی توانــد تغییــر چشــم گیری در خلــق و 
ــک  ــان از ی ــه زن ــی ک ــد. در صورت ــان ایجــاد کن ــات زن روحی
کانــون حمایــت کننــده و همــراه بــا محبــت برخــوردار باشــند 
ــاروری خــود  ــی و ب ــه جوان ــا وابســته ب و ارزش خــود را تنه
ــان دوران  ــرای آن ــد ب ــی می توان ــگی حت ــد، دوران یائس ندانن
ــرای  ــان مشــتاقانه خــود را ب ــد و آن ــه حســاب آی دلچســبی ب

ــازند. ــاده س ــی آم ــه زنانه گ ــدی از تجرب ــوع جدی ن
 دالیــل مختلفــی ممکــن اســت هــر فــردی را دچــار یــأس و 

ــد  ــی کن ــی حوصله گ ب
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ــط  ــن رواب ــی از پایدارتری ــک یک ــدون ش ــویی ب ــۀ زناش رابط
انســانی اســت کــه هــر فــردی ایجــاد می کنــد. انتظــار مــی رود 
ــال  ــن اشــخاص در قب ــن و بامالحظه تری همســران صمیمی تری
ــات  ــری در لحظ ــرد دیگ ــر ف ــش از ه ــند و بی ــر باش یکدیگ
ــن  ــر ای ــد. بناب ــت کنن ناخوشــایند زنده گــی از یکدیگــر حمای
کامــال طبیعــی اســت کــه انتظــار تعهــد متقابــل در بــارۀ ایشــان 
ــت  ــش محب ــا افزای ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــته باش ــود داش وج
ــما و  ــان ش ــه می ــی را ک خــود، فرصــت حــل مشــکل ارتباط

همســرتان ایجــاد شــده اســت، فراهــم کنیــد. 
ــای  ــد در فض ــا بتوانی ــد ت ــم کنی ــی فراه ــد محیط ــعی کنی س
ــارۀ احساســات  ــا او بــه گفــت و گــو بنشــینید. در ب مناســبی ب
ــا  ــتید، ب ــند نیس ــی او خرس ــه از بی حوصله گ ــن ک ــود و ای خ
ــر  ــد ب ــو می توانی ــت و گ ــن گف ــد. در ای ــت کنی ــان صحب ایش
ارزش همســرتان و ســال های طوالنــی کــه بــا یکدیگــر ســپری 
کرده ایــد، تاکیــد و ســعی کنیــد دالیــل بی حوصله گــی ایشــان 
ــدن  ــرای بهترش ــی ب ــد راه  حل های ــوید. می توانی ــا ش را جوی
خلــق ایشــان پیشــنهاد کنیــد و از او بخواهیــد راهکارهایــی را 
ــان  ــازد، بی ــحال تر س ــد او را خوش ــد می توان ــر می کنی ــه فک ک
ــان  ــخصی ت ــالش ش ــا ت ــه ب ــی ک ــت در صورت ــد. در نهای کن
نتوانســتید کمکــی بــه ایشــان کنیــد، از او بخواهیــد بــه همــراه 
یکدیگــر بــه یــک زوج درمانگــر مراجعــه کنیــد. بــدون شــک 
ــا همســرتان زنده گــی می کنیــد،  ــی کــه ب تجدیــد فــراش زمان
نــه تنهــا کمکــی بــه بهترشــدن ایشــان و رابطــۀ شــما نخواهــد 

ــازد. ــر می س ــکالت را پیچیده ت ــه مش ــرد بلک ک
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5( یکـی دیگـر از آسـیب های نظریه پردازی هـای فـوق 
اسـتفاده از تمثیـل اسـت. در مثال هـا و تطبیـق فوری آن 
بـا مسـالۀ مـورد نظـر بسـیاری از تفاوت هـا از نظـر بـه 
دور می مانـد. درسـت اسـت مثال هـا از جهتـی مـا را 
در وصـول بـه مقصـود نزدیـک می کنـد ولـی از جهتـی 
دیگـر خـود می توانـد باعـث دوری مـا از مقصـد گردد. 
بکارگیـری مثـال در مسـالۀ مبتـال به مـا از همیـن مقوله 
اسـت. مخصوصـًا که مقایسـه ها بسـیار مع الفارق اسـت.
بـرای تحلیـل بحـث معنـاداری گزاره هـای دینـی  امـا 
ناظـر بـه خداوند بـرای آنکه مشـکل مثال ها هـم معلوم 
گـردد، موضـع خویـش را اجمـاالً در قالـب یـک مثـال 
ارائـه می کنیـم تـا مـا را بـا مشـکالت مثال هـای قبلـی 
آشـنا سـازد. بدیهـی اسـت کـه خـود نیز بـه این مسـاله 
واقفیـم کـه تمـام بـار برهـان بـه دوش مثـال نیسـت و 
مثـال می توانـد ضعف هایـی نیـز داشـته باشـد کـه در 
تحلیـل عقلـی، ایـن ضعف هـا بایـد زدوده شـود. سـعی 
می کنیـم مثـال خـود را در قالب داسـتان فلـو ارائه کنیم 

تـا بـه تفاوت هـا توجـه شـود:
کنیـد.  تصـور  جهان گـرد  سـه  خـود  خیـال  عالـم  در 
ایـن اسـت کـه  ایـن سـه جهان گـرد فلـو در  تفـاوت 
بیرونـی هسـتند  واقعـی  عالـم  در  فلـو  جهان گردهـای 
ولـی ایـن سـه جهان گـرد در ذهـن شـما و عالـم خیـال 
هسـتند. روزی ایـن سـه جهان گـرد به زمیـن بی درختی 
)در عالـم ذهـن شـما( در جنـگل برخـورد کردنـد. در 
ایـن زمیـن گل هـا و علف هـای هـرزۀ زیـادی روئیـده 
بـود. یکـی از جهان گـردان می گویـد، »بایـد باغبانـی از 
ایـن قطعه زمیـن مواظبـت نماید«. دومـی مخالفت کرده 
می گویـد: »هیـچ باغبانـی وجـود نـدارد«. بنابر ایـن آنان 
حصـاری از سـیم خـاردار را بـه بـرق وصـل می کننـد، 
بعـد بـا سـگ شـکاری دور ایـن قطعـه زمین را گشـت 
می زننـد )زیـرا آنـان به یـاد دارند کـه انسـان نامرئی اچ. 
جـی. ولـز را می تـوان بوئیـد و لمـس کرد، هـر چند آن 
را نتوان مشـاهده نمـود(. اما هیچ جیغ و فریادی شـنیده 
نشـد تـا بـر ایـن داللـت کنـد کـه مزاحمـی دچـار برق 
گرفته گـی شـده اسـت. هیچ حرکتی از سـیم خـاردار که 
نشـان دهد شـخصی از آن باال رفته اسـت آشکارسـازی 
نمی کردنـد.  پـارس  هرگـز  شـکاری  سـگ های  نشـد. 
مع الوصـف، معتقـد بـه وجـود باغبـان متقاعد نمی شـود 
و می گویـد، »امـا باغبانی نامرئی و نامحسـوس و مصون 
در برابـر بـرق گرفته گـی وجـود دارد، باغبانـی کـه نـه 
بویـی دارد و نـه صدایـی ایجـاد می کنـد، باغبانـی کـه 
می کنـد«.  مراقبـت  دارد،  دوسـت  کـه  باغـی  از  نهایتـًا 
سـرانجام جهان گـرد شـکاک بـا نومیـدی بـه جهان گـرد 
اول کـه مدعـی وجـود باغبان بـرای باغ اسـت می گوید: 
»امـا از دعـوی آغازیـن تـو چـه بر جـای می مانـد؟ این 
باغبـان تـو کـه آن را ناپیـدا و نامحسـوس و تـا بـه ابـد 
ادراک ناپذیـر می نامـی، چـه فرقـی بـا باغبـان خیالـی یا 

حتی بـا ناباغبانـان دارد؟«.
آن  تـالش  تمامـی  و  راه می رسـد  از  جهان گـرد سـوم 
می دانـد.  غلـط  بـاغ  منشـأ  آشکارسـازی  بـرای  را  دو 
او می گویـد: »ایـن بـاغ و تمامـی درختـان آن بـا همـۀ 
تحوالتـش تمامـًا از انسـانی که در ذهن خـود، این عالم 
خیالی را سـاخته اسـت نشـأت گرفته اسـت. و اوسـت 
کـه هـر لحظـه بـه وجـود بـاغ و درختـان آن و کلیـۀ 
قوانیـن رشـد آن می اندیشـد و وجـود می دهـد تـا نـه 
تنهـا بـاغ بلکه ما سـه نفـر نیز باقـی هسـتیم و می توانیم 
در ایـن بـاره سـخن بگوییـم. اگـر او لحظه یـی عنایـت 
خویـش را از هـر یـک از ایـن موجـودات و تحـوالت 
آن هـا برگیـرد تمامـًا هیـچ شـده و دیگـر نه باغـی باقی 
خواهـد مانـد نـه باغبانـی«. جهان گـرد دوم می گویـد: 
آشکارسـازی  ابزارهـای  می توانـم  چه گونـه  »مـن 
هم چـون جریـان بـرق یـا بو کشـیدن سـگ هایم را بکار 
گیـرم تـا بتوانـم وجـود ایـن عامـل را تحقیق پذیـر کنم. 
ایـن انسـان تـو کـه مـا را در خیـال خـود تصـور کـرده 
اسـت چه گونـه قابـل ابطـال اسـت. شـرایطی را بـه من 
نشـان بـده که در آن شـرایط بتوانم فرضیـۀ وجود چنین 
موجـودی را تحـت آن شـرایط باطـل کنـم«. جهان گـرد 
سـوم در جـواب می گویـد: »اشـتباه تـو در این جاسـت 
کـه می خواهـی شـرایط ابطـال گزاره هـای تجربـی عالم 
خودمـان را )کـه همـان عالـم خیالـی اسـت( بـه منشـأ 
وجـود لحظـه بـه لحظـۀ کل ایـن عالـم تعمیـم دهـی و 
اصـاًل معلوم نیسـت چـرا من بایـد قاعـدۀ تحقیق پذیری 
تـو را در بـارۀ صدق هسـتی ایـن موجود نیز بـکار بندم. 
و اگـر چنیـن نکنم شـرایط ابطـال آن را معلـوم نکرده ام 
لـذا بیـان مـن در بارۀ چنـان موجـودی یک سـره بی معنا 
خواهـد شـد. تنهـا شـرایطی کـه بـا ابطـال فرضیـه ی 
وجـود ایـن شـخص پیـش خواهـد آمـد، بـه دیـار عدم 
شـتافتِن کل بـاغ و درخـت و قواعـد رشـد درختـان و 
نهایتـًا مـا سـه نفـر خواهد بـود. اصـاًل من می پرسـم که 
اگـر فرضیـۀ مـن درسـت باشـد آیا راهـی تجربـی برای 
اثبـات آن خواهـد بود. در صـورت درسـتِی فرضیۀ من، 
آشـکار  را  موجـودی  چنیـن  می تـوان  اصـاًل چه گونـه 

سـازی نمـود؟ یقینًا چنین موجودی از اسـاس بـا باغبان 
رفیـق اول مـا فـرق خواهـد داشـت. تنهـا طریـق بـرای 
ابطال پذیـری آن معـدوم دانسـتن تمامـی عالم ماسـت و 
تنهـا راه بـرای اثبـات چنین موجـودی نه راهـی تجربی 
کـه راهـی عقلـی اسـت. ما بـا تحلیـل عقلـی در وجود 
خودمـان بـه امـکان ذاتـی خـود و نیـاز ذاتـی خـود بـه 
هسـتی بخشـی مداوم پـی می بریم که وجـود او را برای 

مـا مبرهـن می کنـد«.
اینتبییننشانگرچندیننکتهاست:

۱(  رابطـۀ خداونـد بـا عالـم مثـل رابطـۀ باغبـان و بـاغ 
نیسـت. ایـن رابطه بیشـتر شـبیه رابطۀ ما با صـور خیالی 

ماست.
همچـون  گزاره هـا  معنـاداری  مالک هـای    )۲
تحقیق پذیـری یـا ابطال پذیـری فقـط در حیطـۀ علـوم 
حیطه هـا. تمامـی  در  نـه  اسـت  بحـث  قابـل  تجربـی 
۳(  اعتقـاد بـه خداونـد صرفـًا یـک بلیـک نیسـت. راه 
حل هـای سوبژکتیویسـتِی غیرشـناختاری در خصـوص 
وجـود خداونـد و صفات او بـا نوع نگاه ما بـه محتوای 

ایـن گزاره هـا فـرق می کنـد.
مـا بـه  نحـو شـناختاری از وجـود برتـر واقعـی خـدا 
سـخن می گوییـم و اعتقادمـان به وجود خارجی اوسـت 
نـه صرفـًا حالتـی روانشـناختی. این وجود نیـز به وجود 
این جایـی و اکنونـی او ناظر اسـت نه به وجـود اخروِی 

نسـیه وار او )هم چـون دیـدگاه هیک(.
۴(  تنهـا نحـوۀ فرض ابطـال خداوند هیچ شـدن تمامی 
عالـم اسـت و خـارج از آشکارسـازی هایی کـه ناظـری 
بی طـرف بتوانـد آن را بیابـد. ایـن منکِر وجـود خداوند 
اسـت کـه باید معلـوم سـازد چه گونـه می خواهد مالک 
معنـاداری تجربـی خـود را بـه عالمـی مثل عالـم خیالی 
و منشـأ آن نیـز سـرایت دهـد. ایـن همـان اسـت کـه 
کرومبـی از آن بـه »خـالف قاعده گی« تعبیر کرده اسـت.
5(  بـرای وقـوف بـه وجـود موجـودی هم چـون خـدا 
کـه رابطـه اش هم چون مثـال ما باشـد، راه اصلـی عقلی 
آن  ابزارهـای  و  تجربـه  محـدودۀ  تجربـی.  نـه  اسـت 
ناتوان تـر از اشـراف بـر وجـود چنیـن موجودی اسـت.
و صفـات  تبییـن وجـود  در  مشـکالت،  از  یکـی    )۶
خداونـد تلقـی نامناسـب از آن اسـت. در بیـان صفـات 
خداونـد اسـتفاده از تمثیـل پـدر و فرزند و برداشـت از 
ارادۀ خداونـد بـه نحـو دل بخواهـی مشـکالتی را بـرای 
اندیشـۀ دینـی به وجـود می آورد کـه نمونـۀ آن در مثال 

فـوق دیـده می شـود.
بـا توجـه بـه تبیین هایـی کـه از شـبهه و پاسـخ گردیـد 
نهایتـًا  بررسـی شـد و  نهفتـه در هـر یـک  مشـکالت 
راه حلـی کـه حاکـی از نـگاه دقیـق فلسـفی بـه مسـاله 

اسـت بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش ارائـه گردیـد.
پی نوشت :

۱. ایـن مقالـه اولیـن بـار در مجلـۀ زبان شناسـی، سـال 
اول، شـمارۀ دوم )پاییـز و زمسـتان ۱۳8۴( از صفحـات 

57 تـا 7۲ منتشـر گردیده اسـت.
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 حمیدرضا آیت اللهی

»من چه گونه می توانم ابزارهای 
آشکارسازی هم چون جریان برق 
یا بو کشیدن سگ هایم را بکار 

گیرم تا بتوانم وجود این عامل را 
تحقیق پذیر کنم. این انسان تو 

که ما را در خیال خود تصور کرده 
است چه گونه قابل ابطال است. 
شرایطی را به من نشان بده که 

در آن شرایط بتوانم فرضیۀ وجود 
چنین موجودی را تحت آن شرایط 

باطل کنم«. جهان گرد سوم در 
جواب می گوید: »اشتباه تو در 

این جاست که می خواهی شرایط 
ابطال گزاره های تجربی عالم 

خودمان را )که همان عالم خیالی 
است( به منشأ وجود لحظه به لحظۀ 

کل این عالم تعمیم دهی و اصاًل 
معلوم نیست چرا من باید قاعدۀ 
تحقیق پذیری تو را در بارۀ صدق 
هستی این موجود نیز بکار بندم
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کمیسیون شکایات انتخاباتی ۳۵ تن را از لیست نامزدان حذف کرد
فوزیه کوفی، ضیاالحق امرخیل، زرداد فریادی و مال تره خیل در میان حذف شده گان اند

ــن را  ــام ۳5 ت ــی ن ــکایات انتخابات ــیون ش کمیس
ــذف  ــی ح ــات پارلمان ــزدان انتخاب ــت نام از لیس
ــری  ــه رهب ــم ب ــده مته ــزدان حذف ش ــود. نام نم
ــوول  ــلح غیرمس ــای مس ــت گروه ه ــا عضوی و ی

هســتند.
براســاس لیســت نشرشــده از ســوی کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی، ۱۲ تــن از نماینــده گان 
کنونــی پارلمــان  نیــز از لیســت نامــزدان حــذف 
ایــن  کــه  گفــت  کمیســیون  ایــن  شــده اند. 
ــوی  ــده از س ــه ش ــناد ارائ ــاس اس ــم براس تصمی
مــردم، گرفتــه شــده کــه در آن موضوعــات 

سیاســی قطعــآ دخیــل نمی باشــد.
 براســاس تصمیــم ابتدایــی در مجمــوع ۱۳۴ 
تــن از نامــزدان از لیســت نامــزدان حــذف شــده 
بودنــد و از ایــن میــان ۱۰۲ تــن اعتــراض کردنــد 

کــه اعتراضــات شــان موجــه پنداشــته شــد.
ــام  ــیون، ن ــووالن کمیس ــارات مس ــاس اظه براس
ــاره  ــه دوب ــات موج ــس از اعتراض ــراد پ ــن اف ای
ــن  ــات ۳۲ ت ــی اعتراض ــد ول ــت گردی درج لیس
دیگــر بــه دلیــل ناموجه بــودن بــه افــزودن شــان 

ــرد. در لیســت کمــک نک
ــم  ــن تصمی ــد از ای ــی هرچن ــای انتخابات نهاده
اســتقبال  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون 
در  کــه خالهایــی  می گوینــد  امــا  می کننــد، 
ایــن عرصــه وجــود دارد. حبیــب الرحمــان ننــگ 

رییــس اجرایــی نهــاد نظــارت از انتخابــات گفت: 
»اصــال در ایــن بخش کمیســیون شــکایات بســیار 
بی موقــع تشــکیل شــد. کمیســیون در وقــت کــم 
نتوانســت بــه تمــام شــواهد و اســناد رســیده گی 
نمایــد. ایــن تصامیــم بــه دلیــل این کــه در پشــت 
دروازه هــای بســته گرفتــه شــده، شــک و نگرانــی 

خلــق کــرده اســت«.
در  انتخاباتــی  شــکایات  کمیســیون  رییــس 
نشســت روز شــنبه گفــت کــه در مجمــوع ۲۳۰ 
شــکایت علیــه نامــزدان انتخابــات پارلمانــی 
ثبــت شــده بــود؛ امــا کمیســیون تنهــا شــکایاتی 
ــورد آن  ــی در م ــه اســناد کاف ــرد ک را بررســی ک

ــت. ــود داش وج
براســاس اظهــارات رئیــس کمیســیون، در نتیجــۀ 
بررســی ابتدایــی ۲5 تــن حــذف شــدند، ۹ تــن 
ــادی  ــر دیگــر اخطــار ع اخطــار جــدی و ۲8 نف
دریافــت نمودنــد وهم چنــان ۶7 شــکایت رد 

ــد. گردی
آقــای آریایــی گفــت کــه پــس از تشــکیل 
جلســۀ اســتیناف خواهی در حضــور نماینــده گان 
ــد.  ــت گرفتن ــن برائ ــی، ۱۱ ت ــای انتخابات نهاده
ــکایات  ــۀ کمیســیون ش ــن فیصل در نتیجــۀ آخری
ــذف  ــزدان ح ــت نام ــن از لیس ــی ۳5 ت انتخابات
ــه  ــار و توصی ــر اخط ــن دیگ ــد و ۴5 ت گردیدن

کرده انــد. دریافــت 

لیستنامزدانحذفشده
براســاس لیســت منتشــر شــده از ســوی کمیسیون 
ــری از  ــاز ناص ــته ب ــی، شایس ــکایات انتخابات ش
والیــت کنــدز، اکبــر ســتانکزی از والیــت لوگــر، 
جاویــد زمــان از والیــت ننگرهــار، ســخی نویــد، 
محمــدی،  تره خیــل  مولــوی  قیــس حســن، 
ــت زاهــد، ضیاالحــق  ــادری، صداق ســید داوود ن
شــیرعلی  عاطــف،  اهلل  احســان  امرخیــل، 
از والیــت کابــل،  احمــدزی، زرداد فریــادی 
بشــیر قانــت و اســداهلل ایــوب از والیــت تخــار، 
لیاقــت اهلل بابکرخیــل و جبار جبارخیــل از والیت 
ــف  ــد آص ــاوری، محم ــه خ ــت، معصوم خوس
ــراهلل از والیــت ســمنگان،  عظیمــی و رییــس خی
اســالم زوی،  اســداهلل  نــادری،  جعفــر  ســید 
حیــات اهلل وفــا از والیــت بغالن، اســداهلل شــریفی 
از والیــت بلــخ، غالم حیــدر جیالنــی، نــور 
احمــد ســکندر از والیــت پــروان، اهلل میــر، 
ــا، محــب اهلل،  ــت پکتی ــل از والی ــد ابراهیم خی نوی
ــت  ــی از والی ــان اهلل هوتک ــاه شــمس، ام احمدش
کنــدز، عبدالرحمــن شــهیدانی از والیــت بامیــان، 
ــد  ــان، عبدالصم ــی بی ــد نب ــی، محم ــه کوف فوزی
عبدالحمیــد، مریــم کوفــی از والیــت بدخشــان از 

ــده اند. ــذف ش ــزدان ح ــی نام ــت نهای لیس

واکنششماریازنامزدانحذفشده
ــذف  ــزدان ح ــدادی نام ــت تع ــن در حالی س ای
ــه  ــتند. فوزی ــی نیس ــم راض ــن تصمی ــده از ای ش
ــه  ــده ب ــزدان حذف ش ــن از نام ــک ت ــی ی کوف
ــۀ  ــم جنب ــن تصمی ــه ای ــه اســت ک ــانه ها گفت رس
سیاســی دارد و او وابســته بــه هیــچ گــروه مســلح 
غیرمســوول نیســت: »متاســفانه ایــن یــک لیســت 
ــورد  ــک برخ ــن ی ــر م ــت و در براب ــی اس سیاس
سیاســی صــورت گرفتــه اســت؛ یــک هفتــه قبــل 
ــن  ــم کوچک تری ــتیم و گفتی ــتیناف خواس ــا اس م
ــش  ــلح نق ــای مس ــا در گروه ه ــه م ــندی را ک س
ــچ  ــا هی ــا آن ه ــد، ام ــه کنی ــیم ارائ ــته باش داش

ــتند«. ــندی نداش س
خانــم کوفــی گفــت کــه او قربانــی سیاســت های 
تبعیض آمیــز رییــس جمهــور غنــی شــده اســت، 
ولــی او دســت از سیاســت نکشــید زیــرا »زمینــۀ 
سیاســت بســیار گســترده« اســت و قــرار اســت 
ــوره بــا هواخواهانــش تصمیــم  ــه او در مش ک
بعــدی را اتخــاذ نمایــد. ایــن نامــزد حذف شــده 
ــد،  ــز می باش ــان نی ــال پارلم ــدۀ برح ــه نماین ک
تاکیــد کــرد کــه در برابــر ایــن تصمیــم ســکوت 

نخواهــد کــرد.
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میــدان وردک می گوینــد، شــب  مقامــات والیــت 
ــمول  ــه ش ــت ب ــن والی ــرخ ای ــوالی ن ــته در ولس گذش
پنــج قومانــدان طالبــان ده طالــب مســلح کشــته و هفــده 

ــده اند. ــی ش ــن زخم ت
ــه ایــن والیــت  ــدان امنی محمــد ویــس صمیمــی قومان
ــا  ــته ده ه ــه اســت، شــب گذش ــانه گفت ــه رس ــروز ب ام
ــوالی  ــی در ولس ــته های امنیت ــر پوس ــلح ب ــب مس طال

ــد. ــه کردن ــرخ حمل ن
ــان براســاس  ــای افغ ــای صمیمــی، نیروه ــۀ آق ــه گفت ب
اطالعــات کشــفی در برابــر آن هــا کمیــن گرفتــه و بــه 

ــد. ــات وارد کردن ــان تلف طالب
ــه  ــزی ب ــورد چی ــن م ــوز در ای ــا هن ــلح ت ــان مس طالب

رســانه ها نگفتــه انــد.

ــکاری را  ــی و بی ــکالت امنیت ــل مش ــاروالی کاب ش
عامــل اصلــی افزایــش نفــوس در پایتخــت دانســته 
ــه  ــردم ب ــم م ــۀ عظی ــه رو آوردن کتل ــد ک ــی گوی م
ــر ســاخته  ــن شــهر، فرهنــگ شهرنشــینی را متاث ای

اســت.
ــل،  ــاروالی کاب ــت ش ــب زی، سرپرس ــداهلل حبی عب
ــه  ــی ک ــژه برنامه ی ــاح وی ــم افتت ــروز در مراس دی
ــاغ  ــل« در ب ــه فرهنگــی شــهر کاب ــام »هفت تحــت ن
بابــر بــا حضــور شــماری از اراکیــن دولتــی تدویــر 
ــرای  ــن کار ب ــکل تری ــه مش ــت ک ــود، گف ــه ب یافت
ــگ  ــای مجــدد فرهن ــل، احی ــهر کاب ــنده گان ش باش

شهرنشــینی می باشــد.
ــتای  ــر، در راس ــن اواخ ــه در ای ــزود: »گرچ او اف
ــی آن  ــار تاریخ ــل و آث ــهر کاب ــدد ش ــای مج احی
تالش هــای زیــادی صــورت گرفتــه؛ امــا متاســفانه 
ــه  ــینی توج ــگ شهرنش ــج فرهن ــمت تروی در قس

ــت.« ــده اس ــی ش اندک
ســایر  در  بــی کاری  و  ناامنــی  او،  گفتــه  بــه   
ــوم و  ــا رس ــردم ب ــا م ــده ت ــبب ش ــا س والیت ه

بــه  ســنتی  دیدگاه هــای  و  مختلــف  عنعنــات 
ــگ  ــر، فرهن ــن ام ــد و ای ــل روی بیاورن طــرف کاب

شهرنشــینی را متاثــر ســاخته اســت.
کابــل  شــهر  درحالی کــه  گفــت  حبیــب زی 
گنجایــش چهــار میلیــون ســکنه را دارد؛ امــا 
ــش  ــات و افزای ــغلی در والی ــای ش ــود فرصت ه نب
ــن  ــن را در ای ــون ت ــت میلی ــی در کشــور، هف ناامن

ــت. ــم آورده اس ــا گرده ج
محمــد لودیــن اکرامــی، آگاه مســایل فرهنگــی 
ــی  ــل زندگــی م ــاًل در کاب ــه قب گفــت: »کســانی ک
کردنــد، بــا اصــول شهرنشــینی عــادت داشــتند و آن 
را مراعــات مــی کردنــد؛ امــا متاســفانه از ۱۶ ســال 
بــه این ســو کابــل بــه مرکــز تجمــع فرهنــگ هــای 

گوناگــون شــده اســت.«
او عــالوه کــرد تــا زمانــی کــه یــک پالیســی منظــم 
جهــت رعایــت فرهنــگ شهرنشــینی از ســوی 
ــن  ــل از ای ــط ایجــاد نشــود، شــهر کاب ادارات ذیرب

ــد شــد. ــرون نخواه منجــالب بی
حســینه صافــی سرپرســت وزارت اطالعــات و 

ــه  ــه در هفت ــت ک ــم گف ــن مراس ــگ، در ای فرهن
ــدا  ــه پی ــاه روان ادام ــا ۲5 م ــه ت ــل ک فرهنگــی کاب
ــار  ــاب، آث ــگاه های کت ــدازی نمایش ــد، راه ان می کن
نقاشــی، صنایــع دســتی، محصــوالت زراعتــی، 
نمایــش فلم هــای داخلــی، تیاتــر و موســیقی، 

بخشــی از ایــن برنامــه می باشــد.
بــه گفتــه او، گرامیداشــت از هفتــه فرهنگــی، بــرای 
ــه  ــا ب ــد و ت ــاز ش ــروان آغ ــت پ ــار از والی اولین ب

ــت  ــی، خوس ــار، غزن ــای ننگره ــال در والیت ه ح
و کاپیســا صــورت گرفتــه اســت.

موصــوف خاطــر نشــان کــرد کــه از هفتــه فرهنگــی 
ــایر  ــل و س ــاروالی کاب ــا ش ــل، در هماهنگــی ب کاب
ادارات ذیربــط در بــاغ بابــر، پــارک تیمورشــاهی، 
در  معرفــت  لیســه  ځاځــی،  هللا  حبیــب  پــارک 
دشــت برچــی، پــارک خیرخانــه و مکروریــان اول، 

ــه عمــل مــی آیــد. گرامیداشــت ب

مقامات:
 ۱۰ طالب مسلح در میدان وردک کشته شدند

آوردن کتـلۀ بـزرگ مـردم  روی 
شهـرنشینی فرهنـگ  به  آن  تاثیـر  و  کابـل  به 
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ــی  ــان در پ ــان، طالب ــر طالب ــرول ب ــدد کنت ــپ در ص ترام
ــت ــک والی ــخیر ی تس

ــان  ــر طالب ــا ب ــا اداره ترامــپ تــالش دارد ت برخــالف اوبام
کنتــرول یابــد. از همیــن رو نماینــده  بــا صالحیــت خــود را بــه عربســتان، 
ــان  ــر طالب ــینان ب ــت شیخ نش ــا از حمای ــتاد ت ــارات فرس ــن و ام بحری
نظــارت و گــوش زد کنــد. هم زمــان بــا آن، ترامــپ معــاون وزیــر 
ــدار  ــر دی ــان در قط ــا طالب ــا ب ــرد ت ــیل ک ــه گس ــه دوح ــه اش را ب خارج
کنــد. ترامــپ می دانــد کــه طالبــان چالــش بــزرگ نیســتند. ریشــه هــای 

ــرد.  ــارت ک ــد نظ ــا را بای ــی آن ه حمایت
ــد  ــرده ان ــه درســتی درک ک ــد ب ــه می گیرن ــه از پاکســتان برنام ــان ک طالب
ــش  ــه نمای ــن فرصــت مهــم ب ــدرت خــود را در ای ــوت و ق ــد ق ــه بای ک
گذارنــد. از ایــن رو حملــه شــدیدی را بــه غزنــی کــه از لحاظ اســتراتژیک 

ــد.  ــاز کرده ان ــی دارد آغ ــا اهمیت ــت ب موقعی
ــش  ــه نمای ــود را ب ــت خ ــد ظرفی ــتان بای ــت افغانس ــان دول ــن می در ای
ــش  ــد، نق ــف کن ــان را تضعی ــع طالب ــد مواض ــت بتوان ــر دول ــذارد. اگ گ
ــر  ــا اگ ــود. ام ــیب می ش ــار آس ــان دچ ــا طالب ــره ب ــتان در مذارک پاکس
طالبــان بتواننــد غزنــی را بــه محدودتریــن وضعیــت امنیتــی تبدیــل کننــد، 
آن گاه طالبــان جــای گاه خــود را در مذاکــرات بــا اداره ترامــپ اســتحکام 

ــد بخشــید. خواهن

نورالرحمن ناصح سنجنی

ــتوانه  ــن پش ــت. ای ــی اس ــتوانه سیاس ــان دارای پش زب
چــه بــه صــورت کتله یــی باشــد یــا انفــرادی اهمیــت 

زیــادی بــه زبــان دارد. 
ــور  ــخنان رییس جمه ــکریم« در س ــاد آیس ــده ب ــتفادۀ واژه »زن اس
یکــی از نمونه هــای آن اســت. در بافتــی کــه واژه مذکــور را 
رییــس دولــت اســتفاده کــرد از لحــاظ فصاحــت جایــگاه نداشــت؛ 
از لحــاظ تسلســل منطقــی و مفهومــی زنجیــرۀ گفتــار نیــز چنــدان 
ــد. در  ــتقبال نمودن ــان از آن اس ــی مخاطب ــود؛ ول ــت نب ــل اهمی قاب
ــتفاده  ــی اس ــن موقعیت ــادی آن را در چنی ــر آدم ع ــه اگ ــی ک حال

ــد. ــه می ش ــخر گرفت ــه تمس ــرد ب می ک

گلنور بهمن
ــخن  ــنجیده س ــد س ــش بگویی ــان خوی ــه هواخواه ب
ــد. ــدم بردارن ــاط ق ــا دوراندیشــی و احتی ــد و ب بگوین

...
ــراز  ــب مخــرب ت ــه مرات ــان ب ــادان و بدزب دوســتان ن
ــه  ــی جرگ ــات ولس ــای اتخاب ــد. و کاندیده ــمنان و بدخواهانن دش
ــک  ــد. ی ــان دارن ــادان و بدزب ــد کــرزی دوســتان ن ــر از حام بیش ت
مثــل قدیمــی می گویــد: دوســتت را معرفــی کــن تــا بگویــم خوت 
چــه کاره هســتی. آن گونــه کــه دیــده مــی شــود اکثــر کاندیدهــای 
ــار  ــار و رفت ــردم گفت ــه م ــد ک ــه نمی فهمن ــات ولســی جرگ انتخاب
دوســتان و هــواداران آنــان را در جامعــه و شــبکه های اجتماعــی بــا 
دقــت مــرور و بررســی مــی کننــد و بعــد تصمیــم مــی گیرنــد کــه 

از میــان فوجــی از کاندیدهــا بــه چــه کســی رای بدهنــد. 
ــان  ــار باشــند مخالف ــراد ســالم و خوش رفت ــر دوســتان شــما اف اگ

ــد. ــوب کنن ــما را مغل ــد ش ــما نمی توانن ش

احمد سعیدی

ــا  ــا یکج ــلح م ــای مس ــردی قوت ه ــهامت و پایم ش
ــل تروریســتان و  ــی در مقاب ــزت غزن ــا ع ــردم ب ــا م ب
ــوی  ــا از س ــت ام ــر اس ــل تقدی ــا قاب ــرکوب آن ه س
ــه  ــد احترامان ــن پرســش ها را می دانی دیگــر اگــر شــما حقیقــت ای
ــان  ــا طالب ــکا ب ــازید؛ امری ــریک س ــز ش ــن نی ــا م ــدم ب خواهش من
ــد،  ــام عی ــی در ای ــور غن ــت رییس جمه ــره اس ــتقیمًا در مذاک مس
ســخن از آتش بــس دایمــی می زنــد و می گویــد بــا آمــدن 
ــان  ــروه طالب ــس گ ــم؛ برعک ــکریم می دهی ــا را آیس ــا آن ه طالب ه
ــی، دهنــه غــوری و ده هــا نقــاط دیگــر وحشــیانه  در والیــت غزن
ــن  ــانند م ــهادت می رس ــه ش ــا را ب ــان م ــد، هموطن ــه می کنن حمل
نمیدانــم ایــن چــه بــازی اســت مــا نمی دانیــم یــا زیــر کاســه نیــم 
ــد  ــانی که می توانن ــتند کس ــرزمین هس ــن س ــت. در ای ــه یی اس کاس
ــان  ــرهای  ش ــن س ــاع از وط ــری در دف ــروه دیگ ــد و گ ــر ببرن س
ــن  ــم ای ــتند. مه ــم نیس ــوادث مه ــن ح ــا ای ــود. آی ــده می ش بری
اســت کــه در ایــن جغرافیــا انســان ها بــا چنیــن تجربیاتــی مواجــه 
می شــوند، ســربریدن و بریــده شــدن ســر. ایــن صحنه یــی اســت 
ــن ســرزمین داشــته  ــد انتظــارش را در ای ــه بعــد بای ــن ب کــه از ای
باشــیم. بــه عقیــده مــن ایــن صحنــه را بی خردانــی خلــق می کننــد 
کــه ادعــا دارنــد مــا مدافعیــن اســالمیم در حالی کــه دیــن اســالم 
ــر روز،  ــا گذشــت ه ــت و انســانیت اســت. ب ــن شــفقت، محب دی
جنــگ پیچیــده می شــود فهــم و درک از عمــق ایــن جنــگ خیلــی 
ــه دســتان بزرگــی در  ــم ک ــدر میدان ــا همین ق ــده تنه دشــوار گردی

ــد.  ــرار دارن ــگ ق ــن جن ــب ای ــی در عق ــطح بین الملل س

آماده گی وزنه برداران کشور 
برای رقابت های المپیک آسیایی

رونالدو:
 از کودکی رؤیای بازی برای یوونتوس را داشتم

فیـسبـوک نـــامــه

دیگـر  روز  هفـت  تـا  اسـت  قـرار  آسـیایی که  المپیـک  رقابت هـای  در 
اندونیزیـا آغـاز شـود، در آن دو ورزشـکار رشـتۀ  پایتخـت  در جاکارتـا 

یافـت. خواهنـد  حضـور  نیـز  افغانسـتان  وزنه بـرداری 
رقابت هـای المپیـک آسـیایی ۲۰۱8 از هجدهـم آگسـت تـا دوم سـپتمبر 
سـال روان میـالدی در جاکارتـا، پایتخـت اندونیزیـا در ۴۶ رشـتۀ ورزشـی 
برگـزار می شـود. در ایـن رقابت ها بـه نماینده گـی از افغانسـتان بیش از 8۰ 

ورزش کار در ۱۶رشـتۀ ورزشـی شـرکت خواهنـد کـرد.
میرویـس رازقـی و زبیـر نظـری، ورزش کارانی هسـتند که در ایـن رقابت ها 

از افغانسـتان نماینده گـی خواهند کرد.
ایـن ملـی پوشـان کشـور می گوینـد که از سـه ماه به این سـو، بـرای حضور 

در ایـن رقابت هـا آماده گـی می گیرند.
میرویـس رازقـی، در ایـن بـاره  بـا رسـانه ها گفت: »مدت سـه ماه می شـود 
کـه تمرینـات بـرای رقابت هـای المپیک کـه قرار اسـت در جاکارتـا برگزار 
شـود گرفتیـم و بـه امیـد دعـای مـردم انشـااهلل کـه بتوانیـم نتیجـۀ خـوب 

بگیریم.«
زبیـر نظـری، نیـز افـزود: »در وزن 77 کیلوگرام برای شـرکت در رقابت های 

المپیـک آماده گی زیـاد گرفتیم.«
همزمـان بـا ایـن، میرعبدالغفـور رسـولی، مربـی تیـم ملـی وزنه بـرداری نیز 
می گویـد کـه ایـن وزرش کاران در حـدود ۹۰درصـد بـرای ایـن رقابت  هـا 
آماده گـی گرفتـه انـد: »ایـن دو ملی پـوش برای بـه اهتـزاز در آوردن پرچم 
سـه رنـگ کشـور، تـالش می کنند تـا خود شـان را آمـاده حضـور پرقدرت 

در بازی هـای آسـیایی بسـازند.«

تابستان  در  مادرید  رئال  در  ۹ فصل حضور  از  که پس  رونالدو  کریستیانو 
سال روان در ازای ۱۱۲ میلیون یورو به یوونتوس پیوست، در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی »یوونتوس تی وی« گفت: »یوونتوس پیش از هر چیز یک 
باشگاه بزرگ است. از زمان کودکی، بازی های یوونتوس را دنبال می کردم 
و رؤیای بازی برای این تیم را داشتم. اکنون برای این باشگاه فوق العاده که 
یکی از بزرگ ترین باشگاه های جهان است، بازی خواهم کرد و از این بابت 

خوش حالم.
او افزود: در طول سال های گذشته چندین بار مقابل یوونتوس بازی کردم 
و احساس خاصی از عالقه یی که هواداران ایتالیایی نسبت به من داشتند، به 
من دست می داد. یوونتوس بزرگ ترین باشگاه ایتالیایی و یکی از بزرگ ترین 

باشگاه های جهان است، از این رو آمدن به یوونتوس تصمیم سختی نبود.
راه راه پوشان تورین، فوق ستارۀ پرتغالی با اشاره به تشویق شدنش از سوی 
هواداران یوونتوس پس از گل زنی با پیراهن رئال مادرید با ضربه آکروباتیک 
یادآور شد: »لحظه یی فراموش نشدنی بود. آن لحظه را هر روز به یاد می  آورم، 
اتفاقی که هرگز پیش از این برایم نیفتاده بود. در ورزشگاه خانه گی یوونتوس 
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان گل زنی کنی و ببینی که از سوی 

هواداران تشویق می شوی، حس فوق العاده ای است.«
رونالدوی ۳۳ ساله تصریح کرد: »عادت داشتم یوونتوس را دنبال کنم و این 
باشگاه را دوست داشتم، اما از آن لحظه  به بعد که از سوی هواداران این تیم 
تشویق شدم، بیشتر از یوونتوس خوشم آمد. نمی خواهم بگویم که آن اتفاق، 
نقش کلیدی در این تصمیمم داشت، اما هر جزئیات به تصمیم گیری ام کمک 

کرد. دیدن چنین تماشاگرانی حس کاماًل متفاوتی به انسان می دهد.«
 بیانکونری، فوق ستاره پرتغالی در پایان خاطرنشان کرد: »اولویتم ارائه بهترین 
عملکرد، حرفه یی بودن و کمک به بهتر شدن تیم است. می خواهم در فرم و 
شکل خوبی باشم و به تیم برای کسب عناوین قهرمانی کمک کنم. هیجان زده 
که  است  سال   ۱۶ یا   ۱5 کنم.  خوشحال  را  هواداران  می خواهم  و  هستم 
شکل  یک  به  دیدگاهم  همیشه  و  می کنم  بازی  فوتبال  حرفه ای  سطح  در 
حاال  و  کرده ام  بازی  مادرید  رئال  و  منچستریونایتد  در  سال ها  است.  بوده 
ماجراجویی جدیدی در پیش دارم، اما همیشه روش کاری  و اخالقی ام به 
یک شکل بوده است و به دنبال کمک به تیم برای رسیدن به اهدافش هستم.

تضاهرات بیش تر از پنجاه هزار شهروند 
رومانیا علیه دولت سوسیال دموکرات

هتــلر در هنــد

مقام هـای کشـور رومانیـا اعـالم کردنـد کـه در تظاهـرات ضـد دولتی در 
روز جمعـه  ) ۱۹ اسـد/ ۱۱ آگسـت( کـه بـه خشـونت کشـیده شـد ۴۴۰ 

تـن از جملـه ۲۴ پولیـس زخمی شـدند.
معترضـان بـه علـت تغییـرات مجموعه یـی از قوانیـن کـه بـه گفتـه آنـان 
مبـارزه بـا فسـاد و پیگـرد قانونی متخلفیـن را پیچیـده می کرد، خواسـتار 

اسـتعفای کابینـه دولت شـدند.
هماهنـگ کننـده گان ایـن تظاهـرات ضـد دولتـی گروهـی از شـهروندان 
رومانیـا خارج از کشـور بودند کـه معتقدند دولت سوسـیال دموکرات در 

تـالش اسـت تا دسـتگاه قضایـی این کشـور را تضعیـف کند.
هـزاران شـهروندا رومانیـا روز جمعـه )۱۹ اسـد( بـه بخارسـت، پایتخت 
این کشـور، سـرازیر شـدند تا در این تظاهرات ضد دولتی شـرکت کنند.

بین ۳۰ تا 5۰ هزار نفر در این تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند.
تظاهرکننـده گان در بخارسـت، پایتخـت رومانیـا بـه سـوی پولیس بطری 
پرتـاب کردنـد و در مقابل پولیس با گاز اشـک آور و ماشـین های آب پاش 

سـعی در متفـرق کردن آنـان کرد.
بـودن دسـت مزدها  پاییـن  و  در کشـور  فسـاد  بـه  معترضـان همچنیـن 

دارنـد. اعتـراض 
شـماری از معترضـان سـعی کردنـد وارد سـاختمان های دولتی شـوند اما 

پولیـس مانـع از این کار شـد.
معترضـان پرچم هـای رومانیـا و اتحادیـه اروپـا را در دسـت داشـتند و 

می دادنـد. شـعار 
مسـولین بیمارسـتان ایلـوف در بخارسـت گفتـه کـه از ایـن میـان ۶5 نفر 
شـامل ۹ پولیـس روانه بیمارسـتان شـدند؛ امـا وضعیت جسـمی هیچ کس 

وخیم گزارش نشـده اسـت.
کالوس یوهانیـس، رییـس جمهوری رومانیا خشـونت پولیـس را محکوم 
کـرد و گفـت:» مـن قاطعانـه مداخلـه وحشـیانه پولیـس ضد شـورش را 
محکـوم می کنـم. خشـونت بیـش از انـدازه پولیـس بـا رفتـار اکثریـت 

معترضیـن سـازگار نبود.«
بـه گفتـه بانـک جهانـی ، نزدیک بـه یک چهـارم جمعیت رومانیـا که بین 
۳ تـا 5 میلیـون نفـر اسـت در خـارج از ایـن کشـور زندگـی می کننـد و 

سـاالنه نزدیـک بـه 5 میلیـارد دالر بـه کشورشـان پول می فرسـتند.

یـک سیاسـت مدار هنـدی خـود را در اعتـراض بـه دولـت نارندرا 
مـودی، نخسـت وزیر این کشـور به شـکل آدولـف هیتلـر درآورد.
نارامالـی سیواپراسـاد، نماینـدۀ مجلـس نماینـده گان هنـد در خارج 
از سـاختمان ایـن مجلـس لباسـی را بـه رنـگ خاکـی به تـن کرده 
بـود. بازوبنـدی بـا نقش صلیب شکسـته روی آسـتین دسـت چپ 
خـود، بسـته بـود. ایـن نماینده پارلمـان سـبیلی )بروت( هم شـبیه 

هیتلـر بـه پشـت لب خـود چسـبانده بود.
آقـای سیواپراسـاد ادعـا می کند که نخسـت وزیر هند وعـدۀ بودجه 
بیشـتری را بـرای ایـاالت آنـدرا پـرادش داده اسـت، موضوعی که 

دولـت آقـای مـودی آن را رد می کند.
مـردم  کـه  آن چـه  از  بیشـتر  »چیـزی  می گویـد:  نماینـده  ایـن 
را  وزیـر(  )نخسـت  او  می خواهـم  و  نمی خواهـم  می خواهنـد، 

نباشـد.« هیتلـر  ماننـد  کـه  کنـم  ترغیـب 
ایـن بـار نخسـت نیسـت کـه آقـای سیواپراسـاد از تغییـر لبـاس و 
چهـره بـرای بیـان اعتراضـی اسـتفاده می کنـد. او پیـش از ایـن در 
لبـاس یـک کشـاورز، یـک روحانـی مسـلمان و یـک زن ظاهـر 
شـده بـود. رهبـر حزب تیلگو دیشـم هنـد، پیـش از نماینده گی در 

پارلمـان بازی گـر بـود.
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سـمینار سـه روزۀ مبـارزه باخشـونت علیـه زنـان و 
رسـیده گی بـه تخلفـات کـودکان، بـا حضورداشـت 
برگـزار  کابـل  در  والیـت   سـی وچهار  دادسـتان های 

. شد
فریـد  محمـد  جمهـور،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
حمیـدی، دادسـتان کل کشـور کـه دیـروز )۲۰ اسـد( 
در سیمینارسـه روزه مبـارزه بـا خشـونت علیـه زنـان 
کابـل سـخن  در  اطفـال  تخلفـات  بـه  رسـیده گی  و 
می گفـت، ابـراز داشـت: »پیـام ما بـه مخالفان مسـلح 
دولـت این اسـت کـه اطفال برای اسـتفاده بـه مقاصد 
نظامـی و سیاسـی نیسـتند و طالبـان بایـد از کـودکان 

منحیـث ابـزار جنگـی اسـتفاده نکننـد.«
او گفـت کـه دولـت افغانسـتان در مبارزه با خشـونت 
علیـه زنـان و کـودکان اقدام های الزم قانونـی را روی 
دسـت گرفتـه و طالبـان نیـز بایـد بـه حقوق کـودکان 

بگزارند. احتـرام 

آقـای حمیـدی تصریـح کرد که خشـونت علیـه زنان 
و کـودکان وجـود دارد؛ اما اراده دولت هـم در مبارزه 
بـا خشـونت قاطـع اسـت و به منظـور دادن احسـاس 
امنیـت بـه مردم، هیـچ گونـه معافیت از قانـون وجود 

ندارد.
از  دقیـق  آمـار  ارائـه  بـدون  کشـور  کل  دادسـتان 
علیـه  شـده  انجـام  خشـونت های  بـه  رسـیده گی 
زنـان و کـودکان خاطـر نشـان کـرد کـه هـم اکنـون 
آمـار رسـیده گی بـه قضایـای خشـونت علیـه زنـان و 
کودکان بیشـتر شـده و این مسـاله به معنای آن اسـت 
کـه دسترسـی مـردم به نهادهای عدلی بیشـتر شـده نه 

این کـه خشـونت افزایـش یافتـه اسـت.
او در ایـن برنامـه گفت کـه این اداره در تالش اسـت 
تـا عدالـت را بـه خانواده هـا گسـترش دهد تـا از این 
طریـق سـالمت خانواده هـا را حفـظ کـرده و اطمینان 
مـردم را بـه نهادهـای عدلـی وقضـای کشـور جلـب 

. کند
آقـای حمیـدی از دادسـتان های والیتـی خواسـت که 
قضایـای مربـوط به خشـونت علیـه زنـان را باجدیت 
پیگیـری کـرده و برای رسـیدگی به تخلفـات کودکان 
بـه گونـه مسـلکی برخورد کـرده تـا آنان عقـده  ای به 

نیایند. بـار 
هم چنـان او تاکیـد کـرد کـه سـلب آزادی کـودکان 
بایـد مجـازات نهایی باشـد زیرا سـالمت روانـی آنان 

می شـود. سـرکوب 
اشـرف رسـولی، مشـاور وزارت عدلیـه کشـور گفت: 
در  را  خوبـی  قوانیـن  افغانسـتان  دولـت  آن کـه  بـا 
خصـوص منـع خشـونت علیـه زنـان و کـودکان بـه 
اجـرا گذاشـته اسـت، امـا ایـن قوانیـن در نتیجـه فقر 
فرهنگـی، اجتماعـی، علمـی و اقتصـادی موجـود در 
کشـور اثـرات چشـم گیر را بـر کاهـش خشـونت ها 

نگذاشـته اسـت.
دلبـر نظـری، وزیـر امـور زنـان کشـور نیـز بـا اشـاره 

بـه چنـد مـوارد خشـونت علیـه زنـان، از دادسـتانی 
کشـور خواسـت کـه بـه مـوارد خشـونت علیـه زنان 
رسـیده گی جـدی کـرده وعامـالن موارد خشـونت را 

بسـپارد. بـه عدالت 
خانـم نظـری افـزود کـه بـرای رسـیده گی بـه مـوارد 
بایـد هماهنگـی بیشـتر میـان  خشـونت علیـه زنـان 

نهادهـای عدلـی و قضایـی کشـور به وجـود آیـد.
قابل یادکرد اسـت که برای رسـیده گی به خشـونت ها 
علیـه زنـان و کـودکان دادسـتانی های خـاص در ۳۴ 
والیت کشـور ایجاد شـده که این دادسـتانی ها در ۳۱ 

والیت کشـور توسـط زنان اداره می شـوند.
دادسـتان های والیتـی بـرای یـک سـیمینار سـه روزه 
بـه کابـل گـرد هـم جمـع شـده بودنـد تا بـا اسـتفاده 
از شـریک سـاختن تجـارب بـا هم دیگـر و نیز سـطح 
آگاهـی  شـان را نسـبت به قوانیـن مبارزه با خشـونت 
در برابـر زنـان و کـودکان بـاال ببرنـد تـا در تطبیـق 

قوانیـن دقـت الزم داشـته باشـند.

چیـن در حـال گسـترش نفـوذ خـود در سراسـر جهـان 
اسـت و جنـوب آسـیا هـم از ایـن امر مسـتثنی نیسـت. 
بـر همیـن اسـاس پیونـد چینی ها بـا کشـورهای جنوب 
آسـیا در تمامـی عرصه هـا از جملـه اقتصـاد، ارتباطـات، 
تبـادل فرهنگـی، انـرژی و همـکاری امنیتی غیرمسـتقیم 

گسـترش یافته اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، بـه نقـل از پایـگاه خبری نیشـن، در 
گزارشـی می نویسـد: نیـم قـرن پیـش، چیـن از یکـی از 
مهمتریـن فجایـع اقتصـادی مهـم در تاریـخ این کشـور 
خـارج شـد امـا امـروزه رشـد تولیـد ناخالـص ملـی آن 
سـاالنه ۶.8 درصـد اسـت کـه ایـن کشـور را بـه دومین 
از  بیـش  چیـن  می کنـد.  بـدل  جهـان  بـزرگ  اقتصـاد 

۶۰۰ میلیـون تـن از سـاکنانش را فقـر بیـرون کشـید و 
بزرگتریـن شـریک تجـاری آمریـکا، اتحادیـه اروپا، هند 
و ژاپـن شـد. بـا اسـتناد بـه تولیـد ناخالـص ملـی، چین 
می توانـد ظـرف چنـد سـال آتـی از آمریـکا هـم پیشـی 

. د بگیر
مهمتریـن تحـوالت اقتصـادی در تاریـخ بشـر موجـب 
پدیـده »ظهور چین« شـد کـه »تغییر در پویـش جهانی و 
تکامـل ژئوپولیتیـک در یک جهان عمدتـا جنوب محور« 
فعالیت هـای  همچنیـن  چیـن  آورد.  وجـود  بـه  را 
دیپلماتیـک خـود را گسـترش داده و نقـش مهمـی در 
ژئوپلیتیـک  نفـوذ  و  کـرده  ایفـا  بین المللـی  نهادهـای 
بیشـتری در آسـیا و سراسـر جهان داشته اسـت. در روند 

مذکـور، چیـن دومین کشـور تاثیرگـذار در جهان پس از 
ایـاالت متحـده اسـت. برای مثـال، نقـش آن در تحریک 
اقتصـاد جهانـی و حتـی حـل مسـائل هسـته ای در شـبه 

جزیـره کـره و خلیـج فـارس بسـیار مهـم بوده اسـت.
در ایـن نظـم جدیـد، چین در حـال تبدیل شـدن به یک 
بازیگـر مسـئول در سـطح جهانـی اسـت و بـه مسـائل 
محیـط  تخریـب  تروریسـم جهانـی،  ماننـد  بین المللـی 
غیـره  و  بین المللـی  جرایـم  انـرژی،  امنیـت  زیسـت، 

می کنـد. رسـیدگی 
در رئالیسـم سیاسـی، »قدرت« توانایی وادار ساختن یک 
دولـت دیگـر بـه انجام کاری اسـت کـه در حالت عادی 
انجـام نمی دهـد و برعکـس. آنچـه باعـث قدرتمنـدی 
یـک دولـت می شـود بـه توانایـی آن در تأثیرگـذاری بر 
دیگـران بسـتگی دارد. در روابـط کشـورها، ایـن توانایی 
براسـاس خصوصیـات ملموس و غیرملموس هر کشـور 
اسـتوار می شـود. خصوصیات ذاتی شـامل مواردی مانند 
بزرگـی کشـور، اقتصـاد، ارتـش، توسـعه تکنولوژیکـی 
و جمعیـت اسـت. بـه طـور خـاص در آسـیا می تـوان 
گفـت، چیـن اژدهای آسـیا اسـت. غـرور، سختکوشـی، 
اراده ملـی و ویژگی هـای ناملموس موجب شـده اسـت 

تـا چین بـه موفقیت برسـد.
از آنجایـی که »گسـترش« یکی از خواص قدرت اسـت، 
بنابرایـن زمانـی کـه کشـورها قوی تـر می شـوند، منافـع 
آنهـا به مـاورای مرزهایشـان نیز کشـیده می شـود و آنها 
بایـد راه های جدیـدی برای محافظت از منافع خودشـان 
پیـدا کننـد. چین هم مسـتثنی نیسـت. بنابرایـن، چین به 
منظـور حفـظ ظهـور صلح آمیز خـود در حال گسـترش 
نفـوذ خـودش در سراسـر جهـان اسـت و جنوب آسـیا 

هـم از آن جدا نیسـت.

از  چهـارم  یـک  سـکونتگاه  کـه  آسـیا  جنـوب  منطقـه 
جمعیـت جهـان اسـت، جـزو مناطقـی در جهـان اسـت 
کـه کمتریـن میـزان اتحـاد اقتصـادی را دارد. تجـارت 
درون منطقـه ای بـه علـت »تنـش سیاسـی و بی اعتمادی 
تاریخـی، بـا اختالفـات مـرزی و نگرانی هـای امنیتـی« 
بسـیار پایین تـر از توان بالقوه آن اسـت. اکثر کشـورهای 
توسـعه یافته  کشـورهای  بـر  شـدت  بـه  آسـیا  جنـوب 
بـه عنـوان مقصـد صـادرات متکـی هسـتند و بـه طـور 

از چیـن وارد می کننـد. فزاینـده ای 
از قـرن بیسـت و یکـم، چیـن همکاری های چنـد بعدی 
بـا تمام کشـورهای جنوب آسـیا )افغانسـتان، بنگالدش، 
بوتـان، هنـد، مالدیـو، نپال، پاکسـتان و سـریالنکا( انجام 
جنـوب  کشـورهای  بـا  چینی هـا  پیونـد  اسـت.  داده 
آسـیا بـه همـه زمینه هـا از جملـه اقتصـاد، ارتباطـات، 
تبـادل فرهنگـی، انـرژی و همـکاری امنیتی غیرمسـتقیم 

اسـت. یافته  گسـترش 
ارتقـای  شـامل  آسـیا  جنـوب  در  چیـن  عمـده  منافـع 
ثبـات در افغانسـتان و پاکسـتان نیز هسـت تـا مانع نفوذ 
افراط گرایـان اسـالمی و تسـهیل تجـارت و انـرژی در 
سراسـر ایـن منطقـه  شـود کـه چیـن می توانـد بـه آن 
دسترسـی پیـدا کند، یعنـی افزایش حضـورش در منطقه 

هند. اقیانـوس 
اقیانـوس هنـد نیمـی از ترافیـک کانتینـری دریایـی در 
جهـان و 7۰ درصـد کل حمـل و نقـل نفتـی جهـان را 
اقیانـوس هنـد را یـک آبـراه  میزبانـی می کنـد. چیـن، 
اسـتراتژیک مهـم می دانـد زیـرا بخـش قابـل توجهی از 
ترانزیـت کاالهـا و نفتی آن از طریق ایـن اقیانوس انجام 
می شـود. اسـتراتژی جنـوب آسـیای چیـن همچنیـن بر 
تقویـت نفـوذ در سـایر کشـورهای جنـوب آسـیا تاکید 
دارد؛ آن هـم بـه عنـوان بخشـی از تـالش جهانـی برای 
گسـترش نفـوذ دیپلماتیـک و اقتصـادی خـود در جهان.

است آسیا  در  جنوب  نفوذ خود  سریع  گسترش  درحال  چین 

کـودکان، ابـزارهای جنـگی برای طالبـان
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