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افـزایش قتـل های هـدف منـد کارمنـدان 
نهـادهای غیردولتـی در پایتخت

کمیسیون انتخابات 
دچار مشکالت داخلی است

36

 آقـای غنـی بـا تفسـیر غلـط از کنـار رفتـن داکتـر نجیـب اهلل، 
مـرگ او را بـه نفـع خـود مصـادره می کنـد. مثـل ایـن کـه 
آقـای غنـی نمی دانـد کـه داکتـر نجیـب اهلل هرگـز از قـدرت 
کنـار نرفـت و دلیـل برکنـاری او اتفاق هایـی بود کـه در درون 
حکومـت همـان وقـت و از سـوی اطرافیـان داکتـر نجیب اهلل 

افتـاد. در همیـن حـال ایـن را نیـز نبایـد فرامـوش کـرد کـه 
شـرایط امـروز افغانسـتان بـه هیـچ صـورت با زمـان حکومت 
داری داکترنجیـب اهلل قابـل مقایسـه نیسـت. امـروز نظامـی که 
در افغانسـتان بـه وجـود آمده مـورد حمایـت مردم قـرار دارد 
در حالـی کـه حکومت هـای پـس از کودتای هفت ثـور هرگز 

مـورد حمایـت مـردم قـرار نداشـتند. بـرای آقـای محـب هیچ 
اهمیتـی نـدارد کـه شـریک قـدرت آقـای غنـی چـه نظـری 
در مـورد اظهـارات او در امریـکا دارد ولـی او فکـر می کنـد 
کـه نگرانـی هـای یـک کشـور را بـه صـورت مسـووالنه در 

بازتـاب داده اسـت... گفته هایـش 

ســفارت افغانســتان در اســام آباد می گویــد، 
اولیــن نشســت پی گیــری پیشــرفت ها در زمینــه 
تطبیــق ســند پــان عمــل افغانســتان و پاکســتان 
بــرای صلــح و همبســتگی)APAPPS( بــه 
مشــترک  همکاری هــای  چارچــوب  عنــوان 

ــود. ــزار می ش ــور برگ ــان دو کش می
ایــن ســفارت دیــروز بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه 
اســت کــه هیــأت دولــت افغانســتان بــه ریاســت 
ــن سیاســی وزارت خارجــه  ــان، معی ادریــس زم
ــه اســام آباد  ــن نشســت ب ــرای اشــتراک در ای ب

رســیده اســت.
بــر اســاس خبرنامه یــی کــه ســفارت افغانســتان 
در پاکســتان بــه روزنامــۀ مانــدگار فرســتاده 
آمــده اســت، اولیــن نشســت مــرور پیشــرفت ها 
ــل افغانســتان  ــان عم ــند پ ــق س ــه تطبی در زمین
و پاکســتان بــرای صلــح و همبســتگی کــه 
ــان  ــترک می ــای مش ــوب همکاری ه ــک چارچ ی
در  کاری  کمیتــۀ  پنــج  طریــق  از  کشــور  دو 
اســتخباراتی،  نظامــی،  سیاســی،  عرصه هــای 
اقتصــادی و مهاجــران می باشــد، در حاشــیه 

ــود. ــزار می ش ــفر برگ ــن س ای
اضافــه  اســام آباد  در  افغانســتان  ســفارت 
ــه ســند پــان عمــل  کــرده کــه نشســت افتتاحی
ــرطان  ــخ ۳۱ س ــه تاری ــتان ب ــتان و پاکس افغانس
ــس  ــد و پ ــر گردی ــل دای ــته  در کاب ــال گذش س
پی گیــری  بــرای  کاری  جلســات  نیــز  آن  از 
در  همــکاری،  چگونگــی  و  پیشــرفت ها 
چارچــوب کمیته هــای پنج گانــه در کابــل و 

اســام آباد برگــزار گردیــده اســت.

صفحه 2

دادســتانی کل کشــور، حکــم جلــب جنــرال حبیــب اهلل 
حکومــت  ریاســت  پیشــین  مشــاور  احمــدزی، 
وحــدت ملــی را در پیونــد بــه متهــم کــردن ارگ بــه 

ــت. ــرده اس ــادر ک ــی  ص ــاد اخاق فس
ــام  ــتانی کل اع ــخنگوی دادس ــولی س ــید رس جمش
ــن  ــه ای ــت ک ــدگار گف ــۀ مان ــه روزنام ــر ب ــن خب ای
ــدزی، از  ــای احم ــای آق ــه ادعاه ــد ب ــاد در پیون نه
وی خواســتار ارایــه مــدرک شــده اســت کــه تاکنــون 
آقــای احمــدزی ایــن مــدارک را بــه دادســتانی کل نــه 

ــت. ــپرده اس س
ــرال حبیــب احمــدزی یکــی از مشــاوران پیشــین  جن
ــاد  ــه فس ــم ب ــراً ارگ را مته ــوری، اخی ــت جمه ریاس
ــات در ارگ  ــه مقام ــه اســت ک ــرده و گفت ــی ک اخاق
ــی  ــمت و چوک ــکس« س ــدل »س ــا در ب ــرای خانم ه ب

ــد. می ده
ــد  ــتانی کل می گوی ــن حــال، ســخنگوی دادس در همی
کــه آقــای حبیــب اهلل احمــدزی چنــد روز پیــش نــزد 
ــه و دادســتانی رســمًا در  هیــأت تحقیــق حضــور یافت
یــک اســتعام طالــب اســناد و مــدارک شــده، امــا تــا 
ــه  ــاط ب ــن ارتب ــدرک در ای ــا م ــدام ســندی ی ــوز ک هن

ادعــای شــان ارایــه نکــرده اســت.
بــه گفتــۀ او، دادســتانی چنــد روز پیــش حکــم احضار 
و جلــب آقــای احمــدزی را صــادر شــده کرده اســت.

انتخابــات  نامــزدان  شــورای  حــال،  همیــن  در 
کشــور،  کل  دادســتانی  از  ریاســت جمهوری 
می خواهــد کــه ایــن پرونــده را بی طرفانــه و دو 

کنــد. قضــاوت  جانبــه 
ــناد و  ــه اس ــت ک ــده اس ــی ش ــدزی مدع ــای احم آق
مــدارک کافــی دربــارۀ فســاد اخاقــی در ارگ در 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــدارک را ب ــن م ــا ای ــار دارد، ام اختی
ــدارد و  ــتقالیت ن ــود اس ــور از خ ــتانی کل کش دادس
ــن  ــه دســترس ای ــری می شــود ب مســتقیم از ارگ رهب
نهــاد قــرار نمی دهــد و او حاضــر اســت ایــن مــدارک 
را در یــک دادگاه بی طرفانــه بیــن المللــی ارایــه کنــد.

فرمـان  اسـاس  بـر  کـه  کـرده  اعـام  کل  دادسـتانی 
محمداشـرف غنـی، ۱۹ تن از زندان پروان آزاد شـدند.
دادسـتانی کل دیـروز بـا نشـر خبرنامه یـی گفته اسـت، 
بر اسـاس فرمان شـماره چهارم ریاسـت جمهوری، ۱۹ 
تـن از زنـدان والیت پـروان آزاد و در میعـاد حبس ۱۰ 

تـن دیگـر تخفیف بـه عمل آمده اسـت.
روز  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  خبرنامـه  ایـن  در 

شـدند. آزاد  بنـد  از  جـوزا(  دوشـنبه)۱۳ 
دادسـتانی کل در مـورد زندانیـان آزاد شـده و جرایـم 

آن هـا جزییـات بیشـتری نـداده اسـت.
پیـش از ایـن رییـس حکومـت وحـدت ملـی گفته بود 
کـه به مناسـبت عیـد فطـر ۸۸۷ زندانی که بیشـتر آن ها 
از اعضـای گـروه طالبان انـد، از زندان های کشـور آزاد 

خواهند شـد.

اولین نشست پی گیری تطبیق سندِ 
»پالن عمل افغانستان و پاکستان« برگزار می شود

دادستانی کل کشور 
حکم جلب جنرال احمدزی را صادر کرد

۱۹ زنـدانی از زنـدان پـروان 
آزاد شـدند

ملـی امنیت  ر  و مشـا هـای  لطه   مغـا

صفحه 3

هشدار شورای نامزدان به حکومت و کمیسیون انتخابات:

تحریم انتخابات آخرین گزینه است



اصلی تریــن  از  مغالطه گویــی  روز  ایــن 
اســت.  شــده  ارگ  زمــام داران  ویژه گی هــای 
آن هــا در هــر زمینــۀ بــه جــای توضیــح و 
حرف هــای  و  مغالطه گویــی  بــه  اســتدالل 
ــر  ــخنان اخی ــد. س ــت می آزن ــن درآوردی دس م
ــرف  ــی اش ــت مل ــاور امنی ــب مش ــداهلل مح حم
غنــی رییــس حکومــت وحــدت ملــی اوج ایــن 
مغالطــه گویی هــا را بــه نمایــش گذاشــت. آقــای 
ــی  ــوی تلویزیون ــک گفت و گ ــه در ی ــب ک مح
ــرد  ــرح ک ــی مط ــود، حرف های ــده ب ــوت ش دع
کــه هیــچ کــدام روشــن کننــده وضعیــت موجــود 
نبودنــد. توضیحــات او در زمینــۀ مســایل اصلــی 
بحــران کشــور فقــط کمپایــن انتخاباتــی بــه 
نفــع آقــای غنــی و تیــم دولت ســاز بــود. او 
ــه جــای  در کل ایــن مناظــره تــاش کــرد کــه ب
ــا  ــد و ب ــق کن ــازه خل ــای ت ــنگری ابهام ه روش
ــت  ــای حکوم ــز ناکامی ه ــض آمی ــخنان تناق س
ــت  ــته موفقی ــال گذش ــج س ــی را در پن ــای غن آق
نشــان دهــد. همیــن کــه آقــای محــب می گویــد 
کــه در ظــرف چهارمــاه آینــده طالبــان بــه 
ــد شــد،  شکســت قطعــی نظامــی مواجــه خواهن
نــه تنهــا حرفــی پــر از تناقــض و در مغایریــت بــا 
وضعیــت بحرانــی امنیتــی قــرار دارد؛ بــل نوعــی 
ــاز  ــت س ــم دول ــع تی ــه نف ــی ب ــن انتخابات کمپای
می توانــد باشــد. از همــان دســت شــعارهای 
آبکــی کــه فقــط در رژیــم هــای جهــان ســومی 
ــد  ــدا می کنن ــرم پی ــازار گ ــات ب ــان انتخاب در زم
و پــس از آن حتــا کســی از ایــن گونــه شــعارها 
ــه  ــد ک ــه می دانن ــا هم ــرد. گوی ــز نمی گی ــر نی خب
حــرف هــای انتخاباتــی را بایــد شــنید ولــی بــاور 
نکــرد. آقــای غنــی پنــج ســال پیــش نیــز اداعــا 
ــی  ــه کرس ــیدن ب ــض رس ــه مح ــه ب ــت ک داش
ــه کشــور امــن و از نظــر  قــدرت افغانســتان را ب
ــه چهــار راه منطقــه تبدیــل می کنــد.  اقتصــادی ب
او ادعــا داشــت کــه در ســال اول حکومــت 
داری خــود حداقــل یــک میلیــون کار بــه وجــود 
خواهــد آورد تــا مشــکل فقــر و بــه بیــکاری در 
کشــور تــا حــد زیــادی حــل شــود. امــا آیــا ایــن 
ــیدند و افغانســتان  ــل پوش ــه عم ــا جام ــده ه وع
ــخن  ــی از آن س ــای غن ــه آق ــی ک ــه آن وضعیت ب
ــن  ــه چنی ــک ک ــدون ش ــید؟ ب ــت رس ــی گف م
ــت  ــتان از وضعی ــا افغانس ــاد و حت ــی نیفت اتفاق
قبلــی خــود نیــز بــه صــورت دراماتیکــی دچــار 
افــت سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی شــد.  روزی 
کــه آقــای غنــی حکومــت را غبضــه کــرد، بهــای 
دالــر در بازارهــای افغانســتان تقریبــا معــادل بــه 
ــود؛ امــا امــروز در مــرز  ــی ب پنجــاه و پنــج افغان
هشــتاد افغانــی قــرار دارد. روزی کــه آقــای 
ــد از  ــت درص ــط بیس ــد، فق ــی وارد ارگ ش غن
ــای دهشــت  ــار نیروه ــتان در اختی خــاک افغانس
افکــن قــرار داشــت؛ ولــی حــاال براســاس 

ــی بیشــتر  آمارهــای ســازمان ها و نهادهــای جهان
ــار  ــتان از اختی ــاک افغانس ــد خ ــصت درص از ش
حکومــت خــارج شــده اســت. روزی کــه آقــای 
غنــی حکومــت را تســلیم شــد، فقــر و بیــکاری 
ــروز  ــا ام ــود؛ ام ــترده نب ــاد و گس ــدر ح ــن ق ای
ــر و  ــور فقی ــان کش ــه هم ــاره ب ــتان دوب افغانس
بیــکار زمــان طالبــان ســقوط کــرده اســت. کشــت 
کوکنــار دیگــر غیرقابــل کنتــرول شــده و تعــداد 
ــاد  ــد. فس ــش می یابن ــه روز افزای ــادان روز ب معت
ــد  ــداد می کن ــان بی ــی چن ــی، اداری و اخاق مال
ــد داغ  ــی توان ــورد آن م ــای دو م ــط افش ــه فق ک
ــتان و  ــران افغانس ــت گ ــن حکوم ــر جی ــگ ب نن
ــه در  ــه ک ــی آن چ ــذارد. یک ــژه ارگ بگ ــه وی ب
فدراســیون فوتبــال افغانســتان اتفــاق افتــاده کــه 
ــی  ــز باق ــا ورزش نی ــرای حت ــی ب ــر آبروی دیگ
نگذاشــت و دیگــری فســاد اخاقــی کــه در ارگ 
ــن  ــرد و دو ت ــم می گی ــا ه ــه و ی ــورت گرفت ص
ــودش  ــه خ ــی ک ــای غن ــین آق ــاوران پیش از مش
ــای آن  ــه افش ــت ب ــود، دس ــده ب ــا را برگزی آن ه
زدنــد. آیــا دســت آوردهــای حکومــت وحــدت 
ملــی همیــن هاســت کــه آقــای محــب از آن هــا 
دفــاع می کنــد؟ آیــا واقعــا نگرانــی ارگ از رونــد 
ــه  ــرده ب ــاز ک ــکا آغ ــه امری ــح ک ــای صل گفتگوه
ــه  ــا این ک ــاط دارد و ی ــور ارتب ــی کش ــع مل مناف
در ایــن گفتگوهــا منافــع آقــای غنــی و اطرافیــان 
ــده اســت؟ چــرا بحــث حکومــت  ــه دی او صدم
سرپرســت می توانــد ایــن قــدر باعــث عصبانیــت 
ــه بهــای  ــا ب ارگ نشــینان شــود؟ آن هــا چــرا حت
آزمــون یــک طــرح هــم کــه شــده نمی خواهنــد 
از کرســی قــدرت کنــار برونــد؟ مــردم افغانســتان 
ــب اهلل  ــر نجی ــان داکت ــه در زم ــد ک ــاد دارن ــه ی ب
از  پــس  حکومــت  رییس جمهــور  آخریــن 
ــه در  ــد ک ــر ش ــور، او حاض ــت ث ــای هف کودت
صــورت تامیــن صلــح قــدرت را کنــار بگــذارد. 
امــا آقــای غنــی بــا تفســیر غلــط از کنــار رفتــن 
ــود  ــع خ ــه نف ــرگ او را ب ــب اهلل، م ــر نجی داکت
ــی  ــای غن ــه آق ــن ک ــل ای ــد. مث ــادره می کن مص
نمی دانــد کــه داکتــر نجیــب اهلل هرگــز از قــدرت 
ــی  ــاری او اتفاق های ــل برکن ــت و دلی ــار نرف کن
ــت و از  ــان وق ــت هم ــه در درون حکوم ــود ک ب
ســوی اطرافیــان داکتــر نجیــب اهلل افتــاد. در 
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــز نبای ــن را نی ــن حــال ای همی
کــه شــرایط امــروز افغانســتان بــه هیــچ صــورت 
ــل  ــب اهلل قاب ــت داری داکترنجی ــان حکوم ــا زم ب
مقایســه نیســت. امــروز نظامــی کــه در افغانســتان 
ــرار  ــردم ق ــت م ــورد حمای ــده م ــود آم ــه وج ب
از  پــس  حکومت هــای  کــه  حالــی  در  دارد 
ــت  ــورد حمای ــز م ــور هرگ ــت ث ــای هف کودت
مــردم قــرار نداشــتند. بــرای آقــای محــب هیــچ 
اهمیتــی نــدارد کــه شــریک قــدرت آقــای غنــی 
ــکا  ــارات او در امری ــورد اظه ــری در م ــه نظ چ

ــای  ــی ه ــه نگران ــد ک ــر می کن ــی او فک دارد ول
بــه صــورت مســووالنه در  را  یــک کشــور 
گفته هایــش بازتــاب داده اســت. امــا واقعــا 
نگرانــی هــای مــردم افغانســتان ایــن اســت 
ــس از  ــم اش پ ــی و تی ــای غن ــه سرنوشــت آق ک
گفتگوهــای صلــح چــه خواهــد شــد و یــا ایــن 
ــد  ــه نتایجــی می توانن ــح چ ــای صل ــه گفتگوه ک
بــرای مــردم افغانســتان بــه بــار آورنــد. بــه نظــر 
می رســد کــه ارگ دچــار توهم وحشــتناکی شــده 
اســت کــه حضــور خــود را در قــدرت بــه عنــوان 
ــای  ــد گفتگوه ــتان از رون ــردم افغانس ــی م نگران
ــا طالبــان می خواهــد جــا بزنــد.  صلــح امریــکا ب
ــتند  ــی هس ــران گفتگوهای ــتان نگ ــردم افغانس م
ــد  ــی ان ــی طالبان ــی از آن بیشــتر نگــران رهای ول
کــه بــه نــام رونــد صلــح و حســن نیــت از نــام 
ــه  ــاره ب ــوند و دوب ــا می ش ــورتی ره ــه مش جرگ
ــن  ــس از ای ــا پ ــد. آی ــرد می رون ــنگرهای نب س
رهایــی ســربازان کشــور انگیــزۀ الزم بــرای 
ــت؟ ــد داش ــت افکنان را خواهن ــا دهش ــه ب مقابل
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ـــای  ـــان کمپاین ه ـــروز، در جری ـــش از ام ـــال پی ـــش س ش
ـــعار وصـــل شـــدن افغانســـتان  ـــی، ش ـــای غن ـــی، آق انتخابات
ـــه جهـــان را در برنامه هـــای کاری اش در حکومـــت، ســـر  ب
میـــداد و بـــه هـــر والیتـــی کـــه ســـفر می کـــرد وعـــده 
ــز تجارتـــی  ــه آن والیـــت را یکـــی از مراکـ ــداد کـ میـ

بـــرای منطقـــه می ســـازد. 
ســـخنان آن زمـــان آقـــای غنـــی، چنـــان بـــا شـــور و 
حـــرارت همـــراه بـــود کـــه برخی هـــا فکـــر می کردنـــد 
ـــد  ـــن کاری خواه ـــد، چنی ـــدرت برس ـــه ق ـــر او ب ـــه اگ ک
کـــرد؛ امـــا بیشـــتر مـــردم آن را مســـخره می کردنـــد و 

ـــد.  ــن می خواندن ناممکـ
بعـــد از بـــه قـــدرت رســـیدن آقـــای غنـــی، او بارهـــا 
شـــعار وصـــل کـــردن تجـــارت افغانســـتان بـــه جهـــان 
را داد. پروژه هـــای بزرگـــی را افتتـــاح کـــرد کـــه هیـــچ 
ــد و  ــان هنـ ــی میـ ــل هوایـ ــز پـ ــدند و نیـ ــی نشـ عملـ
افغانســـتان را افتتـــاح کـــرد تـــا محصـــوالت زراعتـــی 
ــال  ــرای انتقـ ــال داده شـــود، بـ ــد انتقـ ــه هنـ کشـــور بـ
ـــزی، او  ـــیای مرک ـــا و آس ـــه اروپ ـــتان ب ـــدات افغانس تولی
ـــورد کار آن  ـــک م ـــت و ی ـــخن گف ـــورد س ـــط الج از خ

هـــم افتتـــاح شـــد. 
ــش  ــان حکومتـ ــی در پایـ ــای غنـ ــعارهای آقـ ــن شـ ایـ
ــین  ــای پسـ ــه در ماه هـ ــد؛ چنانکـ ــتر شـ ــتر و بیشـ بیشـ
بارهـــا شـــعار وصـــل شـــدن افغانســـتان بـــه جهـــان را 
ســـر داد کـــه گویـــا در حکومـــت او صـــورت گرفتـــه 
ـــا  ـــدنی و ب ـــف ناش ـــرارت وص ـــور و ح ـــا ش ـــت. او ب اس
صـــدای منحصـــر بـــه فـــردش اعـــان کـــرد کـــه افغانســـتان 
امـــروز دیگـــر در انحصـــار یـــک کشـــور خـــاص نیســـت و 

امـــروز کشـــور مـــا بـــه جهـــان وصـــل شده اســـت.
ـــل  ـــوه و حاص ـــل می ـــه فص ـــین ک ـــای پس ـــا در روزه  ام
دیگـــر محصـــوالت زراعتـــی افغانســـتان اســـت، نـــرخ 
ـــش  ـــی کاه ـــک افغان ـــه ی ـــراه ب ـــوز در ف ـــو ترب ـــک کیل ی
ـــن  ـــه ای ـــه آن را ب ـــت ک ـــی نیس ـــا کس ـــت؛ ام ـــه اس یافت
ــه  ــت بـ ــوز مفـ ــد. تربـ ــداری کنـ ــم خریـ ــت هـ قیمـ
ــت  ــته در والیـ ــال گذشـ ــود. سـ ــه می شـ ــردم عرضـ مـ
ـــت  ـــوزه را مف ـــوز و خرب ـــان ترب ـــدوز دهقان ـــان و قن بغ
ـــه  ـــا ب ـــود؛ ام ـــل ش ـــل منتق ـــه کاب ـــا ب ـــد ت ـــل میدادن تحوی
ـــت  ـــر را کفای ـــۀ موت ـــۀ کرای ـــال، هزین ـــه آن انتق ـــل اینک دلی
ـــال  ـــود. امس ـــده ب ـــود داری ش ـــال آن خ ـــرد از انتق نمی ک
ـــت و  ـــوز اس ـــل ترب ـــه فص ـــاال ک ـــت. ح ـــتان اس ـــن داس عی
ـــد،  ـــود ببرن ـــوه از آن س ـــنده گان می ـــان و فروش ـــد دهقان بای
قیمـــت کیلـــوی آن بـــه یـــک افغانـــی رسیده اســـت و 
خریـــدار هـــم نـــدارد. ایـــن بی بهـــا شـــدن تربـــوز بـــه 
ـــل  ـــد اق ـــی ح ـــای غن ـــت آق ـــه دول ـــت ک ـــای آن اس معن
ـــتی  ـــه درس ـــه ب ـــت ک ـــته اس ـــم نتوانس ـــورد ه ـــک م در ی

ـــد.  ـــل کن عم
آقـــای غنـــی حـــاال اگـــر صـــدای از قیمـــت افتـــادن 
تربـــوز را در حکومـــت خـــودش بشـــنود و جیغ هـــای 
ـــر  ـــار دیگ ـــان را یک ب ـــه جه ـــتان ب ـــدن افغانس ـــل ش وص
مـــرور کنـــد در خواهـــد یافـــت کـــه چـــه فریادهـــای 

بیجایـــی   کشـــیده اســـت.
امـــروزه بازرگانـــان و دهقانـــان بـــه دلیـــل نبـــود، 
ــور  ــارج از کشـ ــه خـ ــوه بـ ــی میـ ــای انتقالـ میکانیزم هـ
ــوه  ــداری میـ ــرای نگهـ ــردخانه های الزم بـ ــود سـ و نبـ
آمده انـــد و حاصـــل دســـت رنج شـــان را بـــه بـــاد 
میدهنـــد؛ امـــا آقـــای غنـــی و ســـخنگویان حکومـــت 
بـــه دروغ از رشـــد محصـــوالت زراعتـــی افغانســـتان و 
از دهلیـــز هوایـــی و از راه الجـــورد ســـخن می گوینـــد. 
ـــه  ـــوال ک ـــن س ـــورد ای ـــی در م ـــای غن ـــه آق ـــم ک می دانی
آیـــا یـــک افغانـــی شـــدن یـــک کیلـــو تربـــوز، بهـــای 
ـــدۀ  ـــز خن ـــت ج ـــان اس ـــه جه ـــتان ب ـــدن افغانس ـــل ش وص
ــد  ــردم می داننـ ــا مـ ــدارد؛ امـ ــخی نـ ــچ پاسـ ــد هیـ بلنـ
کـــه یـــک روپیـــه شـــدن یـــک یـــک کیلـــو تربـــوز در 
ـــی و  ـــای غن ـــت آق ـــدن حکوم ـــه ش ـــک پیس ـــت ی حقیق
ـــرای  ـــه ب ـــه آو همیش ـــت ک ـــی ای اس ـــان ته ـــعارهای می ش
فریـــب مـــردم در الک اقتصـــاد دان و محاســـبه گر ســـر 

داده اســـت.

یک کیلو تربوز یک افغانی؛ 
بهای وصل شدن افغانستان به جهان؟

مغالطه های 
ملی امنیت  مشاور 

روزی که آقای غنی حکومت را 
غبضه کرد، بهای دالر در بازارهای 
افغانستان تقریبا معادل به پنجاه 
و پنج افغانی بود؛ اما امروز در مرز 
هشتاد افغانی قرار دارد. روزی 
که آقای غنی وارد ارگ شد، فقط 
بیست درصد از خاک افغانستان 
در اختیار نیروهای دهشت افکن 
قرار داشت؛ ولی حاال براساس 
آمارهای سازمان ها و نهادهای 
جهانی بیشتر از شصت درصد 
خاک افغانستان از اختیار حکومت 
خارج شده است. روزی که آقای 
غنی حکومت را تسلیم شد، فقر 
و بیکاری این قدر حاد و گسترده 
نبود؛ اما امروز افغانستان دوباره 
به همان کشور فقیر و بیکار زمان 
طالبان سقوط کرده است. کشت 
کوکنار دیگر غیرقابل کنترول شده 
و تعداد معتادان روز به روز افزایش 
می یابند. فساد مالی، اداری و اخالقی 
چنان بیداد می کند که فقط افشای 
دو مورد آن می تواند داغ ننگ بر 
جین حکومت گران افغانستان و به 
ویژه ارگ بگذارد. یکی آن چه که در 
فدراسیون فوتبال افغانستان اتفاق 
افتاده که دیگر آبرویی برای حتا 
ورزش نیز باقی نگذاشت و دیگری 
فساد اخالقی که در ارگ صورت 
گرفته و یا هم می گیرد و دو تن 
از مشاوران پیشین آقای غنی که 
خودش آن ها را برگزیده بود، دست 
به افشای آن زدند

احمدعمران
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مســووالن در نهادهــای ناظــر انتخاباتــی می گوینــد کــه 
کمیســیون انتخابــات دچــار مشــکات فــراوان داخلــی 
اســت و نمی توانــد انتخابــات ریاســت جمهوری را 

درســت مدیریــت کنــد.
بــه گفتــۀ آنــان، زمانــی  کــه یکــی از کمیشــنران 
ــه  ــد ک ــراف می کن ــات اعت ــیون انتخاب ــتۀ کمیس برجس
برنامــۀ آگاهــی عامــه در کمیســیون انتخابــات را اصــًا 
تصویــب نکــرده انــد، نشــان دهندۀ ناکامــی کمیســیون 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزاری انتخاب ــات در برگ انتخاب

اســت.
مســووالن در نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات بــا انتقــاد 
ــی  ــی تقویت ــد نام نویس ــانی در رون ــدم اطاع رس از ع
بــرای  حالــی  کــه  در  می گوینــد،  رأی دهنــده گان 
تبلیغــات رونــد ثبــت نــام رأی دهنــده گان چنــد هــزار 
ــی  ــون افغان ــد صــد میلی ــده و چن ــتخدام ش ــغ اس مبل
هزینــه شــده اســت، مــردم از آغــار ایــن رونــد 

بی خبــر نگه داشــته شــده انــد.
ایــن گفته هــا پــس از آن مطــرح می شــوند کــه 
ــس  ــات پ ــیون انتخاب ــنر کمیس ــداهلل، کمیش ــا عب موالن
از انتقادهــای شــهروندان و نهادهــای ناظــر انتخاباتــی 
ــاز نام نویســی  ــرای آغ ــی ب ــدم آگاهی ده ــر ع ــی ب مبن
ــدون وضــو  ــه نمازخــوان ب ــد را ب ــن رون ــی، ای تقویت

ــرده اســت. تشــبیه ک
او در برگــۀ فیســبوکش نوشــته اســت: بــه ســبب علــل 
ــی  ــان تبلیغات ــتیم پ ــه نتوانس ــی ک ــل مختلف و دالی
ــده گان  ــی رأی دهن ــام تقویت ــت ن ــات ثب ــرای عملی ب
ــد و  ــرح،   تأیی ــات ط ــتقل انتخاب ــیون مس را در کمیس

ــفم. ــم؛ متأس ــی کنی عمل
ــت:  ــته اس ــات نوش ــیون انتخاب ــنر کمیس ــن کمیش ای
ــدون  ــده گان ب ــی رأی دهن ــام تقویت ــت ن ــات ثب عملی
آگاهی دهــی وســیع؛ شــبیه نمــاز خوانــدن بــی وضــو 

می باشــد.
یوســف رشــید رییــس اجرایــی فیفا یــا بنیــاد انتخابات 

آزاد و عادالنــۀ افغانســتان می گویــد کــه نبــود برنامــۀ 
آگاهی دهــی در رونــد نام نویســی رأی دهنــده گان، 
ــیون  ــل کمیس ــه در داخ ــت ک ــن اس ــان دهندۀ ای نش
ــر  ــود دارد و اگ ــدی وج ــب ج ــه مرات ــکات ب مش
ــیون، در  ــی کمیس ــن مشــکات حــل نشــود، ناکام ای
انتخابــات ریاســت جمهوری از همیــن حــاال مشــخص 

اســت.
ــت  ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب ــید ک ــای رش آق
ــن  ــع ای ــرای رف ــی ب ــر اراده ی ــه اگ ــت ک ــرد، گف می ک
ــت  ــم ناوق ــوز ه ــد، هن ــته باش ــود داش ــش وج چال
ــأله  ــن مس ــردن ای ــریک ک ــا ش ــود ب ــت، می ش نیس
ــاف  ــان، انکش ــور زن ــاف، ام ــج و اوق ــا وزارت ح ب
ــات  دهــات، جریان هــای سیاســی و تکت هــای انتخاب

ریاســت جمهوری، مشــکل را برطــرف کــرد.
ــت جمهوری  ــات ریاس ــزدان انتخاب ــۀ او، نام ــه گفت ب
ــرای شــرکت در نام نویســی  در بســیج کــردن مــردم ب
رأی دهنــده گان می تواننــد نقــش مهــم و اساســی 

ــند. ــته باش داش
ــی در  ــام خیال ــب و ارق ــام تقل ــید از انج ــف رش یوس
نگرانــی  ابــراز  رأی دهنــده گان  نام نویســی  رونــد 
ــدود  ــز مح ــطح مراک ــفانه س ــد: »متاس ــرده می گوی ک
ــی  ــار خیال ــش آم ــا افزای ــی م ــورد نگران ــت و م اس
ــب  ــرای تقل ــود ب ــه خ ــود ب ــه را خ ــه زمین ــت ک اس
ــی  ــای سیاس ــارت جریان ه ــا نظ ــد، ام ــم می کن فراه
ــد از  ــن می توان ــد ممک ــی تاح ــای انتخابات و تکت ه

ــد«. ــری کنن ــه جلوگی ــن فاجع ای
و  انتخاباتــی  تکت هــای  بایــد  او،  گفتــۀ  بــه 
ــان  ــره از جری ــور روزم ــه ط ــی ب ــای سیاس جریان ه
ــند و  ــته باش ــی داش ــده گان آگاه ــی رأی دهن نام نویس
بــر ایــن رونــد نظــارت کننــد نــه ایــن  کــه از طریــق 

ــد. ــع آوری کنن ــات جم ــن معلوم تلف
ــن  ــام ای ــرای انج ــه ب ــن  ک ــورد ای ــا در م ــس فیف ریی
ــا در  ــد، م ــت می گوی ــی اس ــان کاف ــا زم ــا آی برنامه ه

ــد و  ــن ب ــد بی ــم و بای ــرار داری ــر ق ــد و بدت شــرایط ب
بدتــر یکــی را انتخــاب کنیــم، اگــر بدتــر را انتخــاب 
کنیــم در نهایــت ناکامــی بــرای همــه ماســت، امــا بــا 
کمــک کــردن بــه ایــن رونــد می تــوان در حــد ممکــن 

ــم. ــده گان جلوگیــری کنی ــی رأی دهن از آمــار خیال
او از عــدم حضــور کارمنــدان زن در ســایت های 
نام نویســی رأی دهنــده گان در برخــی از والیــات خبــر 
داده می گویــد، در برخــی از والیــات اصــًا کارمنــدان 
ــن  ــه ای ــدارد ک ــوان وجــود ن ــرای نام نویســی بان زن ب
ــد. ــرای تقلــب دیگــر فراهــم می کن ــه را ب خــود زمین

ایتــوا  برنامه هــای  مســوول  شــینواری  حبیــب اهلل 
در گفت  وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار در خصــوص 
ــده گان  ــی رأی دهن ــد نام نویس ــوان در رون ــور بان حض
در  تنهــا  نام نویســی  مراکــز  چــون  می گویــد، 
ــه در  ــی ک ــرای بانوان ــده و ب ــاد ش ــوالی ها ایج ولس
ــکل  ــد مش ــت و آم ــد رف ــی می کن ــتاها زنده گ روس
ــن  ــدان زن در ای ــود کارمن ــم  نب اســت و از ســوی ه
مراکــز مشــکل دیگــری اســت، پــس بایــد بــرای نــام 

ــود. ــاد ش ــیار ایج ــز س ــوان مراک ــی بان نویس
ــر  ــوان بهت ــرای نام نویســی بان ــت، ب ــان گف وی همچن
ــود و  ــاز ش ــه آغ ــه خان ــه ب ــِن خان ــه کمپای ــت ک اس
کننــد  نام نویســی  شــان  خانه هــای  در  را  بانــوان 
فهرســت  شــامل  و  زده  اســتیکر  را  تذکره شــان  و 

ــد. ــی کنن رأی ده

ــون  ــد، کمیســیون براســاس قان ــا شــینواری می گوی آق
اساســی بایــد برنامــۀ نــام نویســی تقویتــی را کامیــات 
ــن  ــی را کــه درای ــون افغان ــج میلی ــه پن بســازد و برنام
ــردن  ــد ب ــرای بلن ــده را ب ــاص داده ش ــتا اختص راس

ــه مصــرف برســاند. ســطح اشــتراک مــردم ب
آقــای شــینواری تأکیــد کــرد کــه بایــد برنامــه آگاهــی 
ــردم از  ــی م ــرای آگاهی ده ــود و ب ــد ش ــه تمدی عام
کمــک  قومــی  متنفــذان  و  انتخاباتــی  تکت هــای 
گرفتــه شــود و نبایــد فرامــوش کــرد کــه تکــت هــای 
ــم  ــی و مه ــش اساس ــردم نق ــویق م ــی در تش انتخابات

ــد. دارن
ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــه ای ــوا ب مســوول برنامه هــای ایت
ــزرگ  ــد بســیار ب ــک رون ــات ی ــه انتخاب چــون پروس
اســت، بنابرایــن از تکت هــای انتخاباتــی کــه در 
تمامــی والیــات نماینده گــی دارنــد، کمــک بخواهنــد 
ــب  ــد نام نویســی تشــویق و ترغی ــردم را در رون ــا م ت

ــد. کنن
نام نویســی  رونــد  کــه  درحالی ســت  ایــن 
رأی دهنــده گان از ســه روز پیــش آغــاز شــده اســت، 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــا گزارش ه ام
ــت  ــد، در اکثری ــن رون ــردم از ای ــی م ــدم آگاهی ده ع
ــی  ــرای نام نویس ــرد ب ــچ ف ــون هی ــز تاکن ــن مراک ای

ــت. ــه اس ــور نیافت حض

اعضــای شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
بــه حکومــت و کمیســیون انتخابــات هشــدار داده انــد  
در صورتــی  کــه بــه خواســته آنــان تمکیــن نشــود در 

نهایــت انتخابــات را تحریــم خواهنــد کــرد.
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری کــه ۱2 
ســتاد انتخاباتــی را شــامل می شــود، دیــروز دوشــنبه، 
ــه  ــت را ب ــی حکوم ــدور اعامیه ی ــا ص ــوزا ب 2۰ ج
ادامــۀ کارهــای غیرقانونــی به ویــژه در خصــوص 
رتبــۀ  عالــی  پســت های  در  جدیــد  تقرری هــای 
ــرده  ــم ک ــی، مته ــن انتخابات ــدف کمپای ــه ه ــی ب دولت

اســت.
نامــزدان در ایــن اعامیــه بــه کمیســیون انتخابــات نیــز 
هشــدار داده در صورتــی کــه اعضــای ایــن کمیســیون 
مطابــق قانــون انتخابــات عمــل نکننــد از ســوی 

ــد شــد. ــزدان ســلب اعتمــاد خواهن نام
ــات در  ــیون انتخاب ــای کمیس ــه اعض ــت ک ــی اس گفتن
ــات  ــزدان انتخاب ــی از ســوی نام ــری علن ــک رأی گی ی

برگزیــده شــده اند.
ــی  ــدت مل ــت وح ــران حکوم ــزوده، س ــه اف اعامی
بعــد از مــاه جــدی ســال ۱۳۹۷ بــه حیــث کاندیــدان 

ــام  ــذا تم ــد، فله ــام نموده ان ــت ن ریاســت جمهوری ثب
عــزل و نصب هــای مقامــات بلنــد پایــه دولتــی 
غیرقانونــی بــوده و نامــزدان ایــن عــزل و نصب هــا را 
ــع  ــه نف ــات ب ــت انتخاب ــر مدیری ــازی به خاط زمینه س

ــد. ــم می دانن ــم حاک تی
نامــزدان  شــورای  کــه  شــده  گفتــه  اعامیــه  در 
انتخابــات ریاســت جمهوری یــک طــرح سیاســی 
ــی  ــته ول ــه داش ــی ارای ــدت مل ــت وح ــه حکوم را ب
تاهنــوز بــه ایــن طــرح توجــه صــورت نگرفتــه اســت.
شــورای نامــزدان افــزوده، اگــر ســران حکومــت 
ــت  ــی و مل ــای انتخابات ــل رقب ــی در مقاب ــدت مل وح
غیــور افغانســتان بــه امــورات غیرقانونــی و بــی 
اعتنایــی شــان ادامــه دهنــد شــورای نامــزدان انتخابات 
ــا در چارچــوب  ــام گزینه ه ــوری از تم ریاســت جمه
ــتفاده  ــی اس ــدت مل ــت وح ــاف حکوم ــون برخ قان

ــرد. ــد ک خواهن
ــر  ــت اگ ــه در نهای ــده ک ــورا آم ــن ش ــه ای در اعامی
محمداشــرف غنــی بــه خواســته های قانونــی شــورای 
ــات ریاســت جمهوری تمکیــن نکنــد،  نامــزادان انتخاب
ایــن شــورا تحریــم انتخابــات را بــه طورگزینــه 

ــه درآن  ــد داد ک ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــری م آخ
صــورت تمــام مســوولیت بــه دوش ســران حکومــت 

ــود. ــد ب ــی خواه وحــدت مل
ایــن در حالــی اســت کــه بــا وجــود انتقادهــای تنــد 
ــراً  ــات ریاســت جمهوری اخی ــزدان انتخاب شــورای نام
رییــس حکومــت وحــدت ملــی ده هــا وزیــر، معیــن، 
ــداً  ــی را جدی ــه دولت ــی رتب ــای عال ــفیر و مقام ه س

ــان دارد. ــد کمــاکان جری ــن رون مقــرر کــرده و ای
ایــن عــزل و نصب هــا از ســوی بســیاری از منتقــدان 
سیاســی حکومــت نیــز کمپاینــی خوانــده شــده اســت.
ــز دوره کار  ــل نی ــکا در کاب ــفیر امری ــس س ــان ب ج
ــی  ــون اساس ــق قان ــی را مطاب ــدت مل ــت وح حکوم
افغانســتان پایــان یافتــه دانســته و انتصابــات اخیــر در 

ــت. ــده اس ــز خوان ــوال برانگی ــت را س حکوم
ــران  ــه رهب ــرده ک ــد ک ــل تأکی ــکا در کاب ــفیر امری س
حکومــت وحــدت ملــی بایــد درک کننــد کــه در دورۀ 
ــدود  ــان مح ــان خواه ــد. وی همچن ــرار دارن ــژه ق وی
ــدت  ــت وح ــران حکوم ــای رهب ــدن صاحیت ه ش

ــی شــده اســت. مل

هشدار شورای نامزدان به حکومت و کمیسیون انتخابات:

تحریم انتخابات آخرین گزینه است

نهادهای ناظر بر انتخابات:
کمیسیون انتخابات دچار مشکالت داخلی است

»نگران افزایش آمارهای خیالی هستیم«

ناجیه نوری
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ــر روز  ــد و ه ــاده روی می کنی ــاعت پی ــد س ــر روزی چن اگ
ــددی را  ــد و آن ع ــه برمی گردی ــه خان ــل ب ــته تر از قب خس
ــد، حتمــًا یــک جــای  ــرازو نمی بینی کــه می خواهیــد روی ت
کار اشــتباه اســت. شــاید فوت وفــِن پیـــاده روی را به خوبــی 
ــا  ــی دارد و حت ــه آماده گ ــاز ب ــم نی ــاده روی ه ــد. پی نمی دانی
اگــر اهــل ورزش باشــید و هــر روز پیــاده روی کنیــد، 
ممکــن اســت همــۀ نــکات را دربــارۀ ایــن ورزش ندانیــد. 
ــد آب  ــی بای ــد و ک ــد آب بخوری ــدر بای ــد چق ــاید ندانی ش
بخوریــد و یــا این کــه چــه کفشــی بایــد بــه پــا کنیــد و یــا 
ــر  ــد. اگ ــکان بدهی ــور ت ــت های تان را چط ــه دس ــم این ک ه
ــد،  ــه بگیری ــان نتیج ــد از پیاده روی های ت ــان می خواه دل ت

نــکاِت کوچــک زیــر را رعایــت کنیـــد.

به میزان کافی آب بنوشید
ــا  ــه ی ــک پیال ــار ی ــک ب ــه ی ــاده روی هر2۰دقیق در طــول پی
بیشــتر آب بنوشــید. بعــد از پیــاده روی یــک یــا دو پیالــه آب 
بنوشــید. قبــل از ورزش نوشــیدنی های کافئیــن دار نخوریــد، 
ــود.  ــان می ش ــن آِب بدن ت ــن رفت ــث از بی ــواد باع ــن م ای
ــت  ــیدنی ها اس ــوع نوش ــن ن ــوردن ای ــر از خ ــنه گی بهت تش
کــه شــما را در طــول راه تشــنه کنــد و بــرای دست شــویی 
ــاعت  ــش از دو س ــر بی ــوید. اگ ــتادن ش ــه ایس ــور ب مجب
ــه  ــی ک ــِی ورزش ــیدنی الکترولیت ــد، نوش ــاده روی می کنی پی
ــن آب  ــت را جایگزی ــود اس ــی موج ــابه های ورزش در نوش
کنیــد و از آن بنوشــید. هنگامــی کــه تشــنه هســتید، حتمــًا 
ــاوی  ــیدنی ح ــه از نوش ــوید ک ــن ش ــید و مطمی آب بنوش
ــان  ــۀ بدن ت ــا نمــِک ازدســت رفت ــد ت نمــک اســتفاده می کنی

ــید. ــی بنوش ــط آب خال ــه فق ــه این ک ــود ن ــران ش جب

اگر توان پیاده روی ندارید
اگــر حــس و حــاِل پیــاده روی نداریــد و بــا کمــی پیــاده روی 
ــن  ــد، ممک ــری می کنی ــته گی و تحریک پذی ــاس خس احس
ــرای  ــد. ب ــته باش ــی نداش ــی کاف ــما آماده گ ــدن ش ــت ب اس
ــد  ــل کنی ــا را تعطی ــه جمعه ه ــر هفت ــکل ه ــن مش ــِل ای ح
ــه،  ــار در هفت ــل یــک ب ــد. حداق ــن روز اســتفاده کنی و از ای
بــه بدن تــان اجــازه دهیــد تــا خــودش را بازســازی و 
ــما  ــِی ش ــای خون ــات و رگ ه ــد و عض ــازی کن ماهیچه س
خودشــان را تقویــت کننــد و کمــی قــوت بگیرنــد و انــرژی 
ــا  ــی را ب ــاره هفته ی ــد دوب ــا بتوانی ــد ت ــه شــما بدهن ــی ب کاف
ــد  ــه بتوانی ــرای این ک ــم ب ــواب ه ــد. خ ــاز کنی ــرژی آغ ان
نتیجــۀ بهتــری از تمرینــاِت خــود بــه دســت آوریــد، نقــش 

ــد. ــی بخوابی ــدازۀ کاف ــه ان ــد. ب ــا می کن ــی ایف مهم

زیاده روی نکنیـد
ــا کمــی  ــد و ب ــاد نمی توانیــد ورزش کنی ــه مــدت زی اگــر ب
ــج  ــان ل ــا خودت ــد، ب ــادی می کنی ــته گی زی ــاس خس ــی روز احس ورزش ط
ــوی  ــان ق ــا بدن ت ــد ت ــام دهی ــان را انج ــوع بدن ت ــب ن ــات مناس ــد؛ تمرین نکنی
شــود. ســراغ ورزش یــوگا برویــد و تمرینــات کششــی انجــام دهیــد. می توانیــد 
از مربــی آشــنا بخواهیــد تمرینــات ورزشــی قســمت های باالیــی کــه مناســب 
ــد  ــه شــما آمــوزش دهــد؛ ایــن ورزش هــا می توان ــا وزن باالســت را ب ــراد ب اف
ــتر  ــه بیش ــد ک ــاده روی باش ــل پی ــی مث ــرای ورزش های ــبی ب ــن مناس جایگزی
ــواری  ــن دوچرخه س ــد. بی ــرار می ده ــر ق ــه را تحــت تأثی قســمت های پایین تن

و تمرینــات دیگــر تعــادل برقــرار کنیــد.  
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عصرِ اثباتی اگوست کنت
بـا  اجتماعـی  علـوم  حـوزۀ  در  اثباتـی  فلسـفۀ 
»اگوسـت کنـت و مرشـِد او سـن سـیمون  آغـاز 
ایـن   .)2۱۰  :۱۳۹2 باتامـور،  می شـود«)آوتویت- 
اصطـاح بـرای اولین بار توسـِط اگوسـت کنت در 
سـال ۱۸۳۰ بـا آغازِ تدریـس »دورۀ فلسـفۀ اثباتی« 
ابـداع گردید و با انتشـارِ دورۀ شـش جلـدی آن، تا 

سـال۱۸۴2 پختـه و پـرورده شـد. 
تـاش  اثباتـی«  روح  »گفتمـان  انتشـارِ  بـا  کنـت 
کـرد تـا اثبات گرایـی را کـه ریشـه در فلسـفه های 
تجربه گرایانـۀ جـان الک، دیویـد هیـوم و سـلِف 
داشـت، در حـوزۀ علـوم  بیکـن  فرانسـیس  آنـان 
اجتماعـی جـا بیانـدازد و فراتـر از آن بـه عنـواِن 
شـریعِت جهانـی مطرح نمایـد. به همیـن جهت او 
درسـال ۱۸۴۸ گرایـش اثباتـی خـودش را به عنوان 
»دیانـت انسـانی« بـه گونـۀ رسـمی اعـام نمـود و 
اثبـات  عمومـی  در جهـِت گسـترش »چشـم اندازِ 
گرایـی« همـت گماشـت. همچنـان یکسـال پـس 
از آن انجمـِن پوزیتویسـتی را بـرای ترویـج جهانی 
ایـن رهیافـت بنیانگـذاری کـرد و اقـدام به انتشـارِ 

»توضیـح المسـائل دیانـت اثباتـی« نمـود.
کنـت روش تحقیـق اثباتی را همچنـان که در علوم 
دقیقـه ماننـِد فیزیـک و کیمیـا بکار گرفته می شـد، 
در دانـِش اجتماعـی نیـز توصیـه کـرد و از واقعیت 
 هـای اجتماعـی، همچـون »اشـیاء« سـخن بـه میان 
آورد. او روِش مشـاهده، فرضیـه سـازی، آزمایـِش 
علمـی و صورت بندی کمـی را در علوم اجتماعیبه 
کار بسـت و  سـنجش پذیـری و تبییـن تجربـی آن  
هـا را واجـِد اهمیـِت اساسـی تلقـی نمـود، ایشـان 
تأکیـد کرده اسـت کـه برای«تحلیـِل طبیعـِت دقیق 
و عینـی جامعـه طریـِق مشـاهدۀ دقیـق« )شـارون، 
۱۳۷۹: 2۹( و »یافتـِن قوانیـن« )پوپـر، ۱۳۷۷: ۱۷۹( 

اسـت. الزامی 
روِش تقسـیم بندی علـوم توسـِط کنـت نیز نسـبت 
بـه ارسـطو تازه و متناسـب بـا تحـوالِت جدید در 
حوزه هـای علمی بود. او در امتـدادِ میراِث دکارت، 

کانـت و تجربه گرایـاِن انگلیسـی قرار داشـت.
اگوسـت کنـت معتقـد بـود علـوم از حالـِت ُکلـی 
و سـاده بـه مرحلـۀ مشـخص و پیچیـده در آمـده 
و تطـور پیـدا کـرده اسـت، سـاده تریـن دانـش از 
نظـِر او ریاضـی و پیچیـده ترین آن جامعه شناسـی 
بود. ایشـان علـوم را بر بنـای اصل مشـهورِ »کلیت 
متنـازل و پیچیدگـی متصاعد« به شـش نوع تقسـیم 
کـرده اسـت: ۱. ریاضیـات  2. اختـر شناسـی  ۳. 
فیزیـک  ۴. شـیمی   5. زیسـت شناسـی 6. جامعـه 
شناسـی؛ جالب اسـت کـه »دانـِش جامعه شناسـی 
در حقیقـت بـه جـای دانش شهرنشـینی ارسـطو با 
همـان محتـوا و مسـئولیت و پیـام تعریـف شـده 

است«)شـاله، ۱۳۷۸: 62(.
کنـت طبقـه بنـدي یـاد شـده را در رابطـه بـا علوم 
نظـري سـاماندهي نمـوده بـود، او علـوم و فنـوِن 
علمـي را از دایـرۀ فلسـفه بیـرون بـه شـمار مـی 
آورد و تقسـیم بنـدي علـوم را بـه ترتیـِب فوق در 
اثِرمعـروف اش »دورۀ فلسـفۀ اثباتـی« مـوردِ بحث 
قـرار داده، شـیوه هـا، اصـول و کلیـات آنهـا را نیز 

بیـان  نمـوده اسـت.  
اگوسـت کنـت بـه مثابـۀ اندیشـمنِد تجربه گـرا در 

علـوم اجتماعـی، »ایسـتایی » و »پویایی« در منظومۀ 
فکـری خـود را از مقولـه های کلیدی به شـمار می 
آورد، او جامعـه را همچـون ارگانیـزم زنـده تلقـی 
مـی کـرد و بـا الگـو قـرار دادِن زیست شناسـی و 
جـدا بودِن کالبدشناسـی از فیزیولـوژی، تمایز میاِن 
ایسـتایی و پویایـی پدیـده  هـا در جامعـه شناسـی 
را نیـز ضـروری مـی انگاشـت، تمایزی کـه مفهومِ 
دوگانـۀ »نظـم و پیشـرفت« را در بـر مـی گرفـت، 
بـه گونـۀ که:«مفهـومِ نظـم دربرگیرنـدۀ هماهنگـی 
پایـدار میـاِن اوضـاع موجـودِ اجتماعـی اسـت و 
مفهومِ پیشـرفت، تحـوِل اجتماعـی را در نظر دارد، 
پس نظم و پیشـرفتیا ایسـتایی و پویایی، پیوسـته به 

یکدیگـر وابسـته  اند«)کـوزر،۱۳۸۳: ۳2 (.
دانـِش  تـا  اسـت  نمـوده  تـاش  کنـت  اگوسـت 
اجتماعی را بر شـالودۀ غیِرمتافیزیکی اسـتوار نماید 
و از روِش رایـج علـوم طبیعـی )تجربه گرایی( برای 
بنیـان نهـادِن یـک علـم اجتماعـی نوین و بـا ثبات 

ببرد. بهـره 
محورهـای فلسـفۀ اثباتـی کنـت  را می تـوان چنین 

برشمرد:
۱. وحـدِت روش شـناختی علوم اجتماعـی و علوم 

طبیعی
مطالعـاِت  از  ارزشـی  مباحـِث  گـذاردِن  کنـار   .2

علمـی
۳. نفی متافیزیک

۴. تأکید بر تجربه گرایی)معینی، ۱۳۸5: 25 (.
بـا  ِموجـود،  اجتماعـی  نظـِم  بررسـی  در  کنـت 
اسـتفاده از آراء جـوزف گال ، جامعـه را بـه مثابـۀ 
تنـوارۀ تلقـی می کـرد که در آن بخـش های جامعه 
همچـون انـدام هـای مختلـف در بـدِن انسـان در 
کنـارِ یکدیگـر و در ارتبـاط بـا هـم قـرار دارند، او 
خانـواده،  طبقـات و شـهرها را به ترتیب به سـلول 
هـا، بافـت هـا و ُکل بـدِن موجـوداِت زنده تشـبیه 

اسـت. کرده 
از نظـِر کنـت عوامـِل اسـتقرارِ نظـم در یـک دوره 

عبـارت انـد از:
۱. زبـان: از نظـِر کنـت زبـان گسـترۀ اسـت کـه در 
قلمـرو آن مـا بـا یکدیگـر تمـاس ایجاد مـی کنیم، 
دارای فرهنـِگ مشـترک می شـویم و بـا مردمی که 
در گذشـته بسـر برده انـد، ارتباط برقـرار می کنیم. 
زبـان باعـث مـی شـود که مـا هم بـه فهِم مناسـب 
از یکدیگـر دسـت یابیـم، و نیـز گذشـتۀ خـودِ مان 
را بـه گونـۀ بهتـر درک نماییـم، از ایـن نظـر زبان،  
زندگـی اجتماعـی را بـه فعالیِت معنـادار تبدیل می 

. کند
2. دیـن: بـه گمـان کنـت جامعـه بـرای نظـم، نیاز 
بـه ارزش هـای مشـترک دارد کـه این امـر همواره 
از رهگـذرِ دیـن میسـر مـی گـردد. دیـن موجـِب 
خلـق ارزش های مشـترک می شـود و همبسـتگی 
اجتماعـی را آسـان مـی کنـد، همچنـان احسـاِس 
امنیـت و آرامـش در میـاِن خـودی هـا را تقویـت 
مـی نماید و سـطح همبسـتگی و تعهد بـه یکدیگر 

در زندگـی اجتماعـی را بـاال مـی بـرد.
۳. تقسـیم کار: کنـت بدیـن باور اسـت کـه جامعه 
و  شـغلی  متنـوع  هـای  گـروه  و  هـا  نهـاد  دارای 
اجتماعـی اسـت کـه با افزایـِش جمعیت، هـر کدام 
در امـورِ خاصـی تجربـه و تخصـص بیشـتری پیدا 

کـرده انـد. نظامیـان، کسـبه کاران، کشـاورزان و ... 
همـه گـروه هـای شـغلی و اجتماعـی متفـاوت اند 
کـه در بسـتِر جامعـه حضـور دارنـد و بـه یکدیگر 
تسـهیل  انگیـزۀ  وابسـتگی  ایـن  هسـتند،  وابسـته 
سـامان اجتماعـی را بوجـود مـی آورد، زیـرا نیـاز 
هـای ایـن گـروه هـا نسـبت بـه هـم، آنهـا را در 
ارتبـاِط مسـتمر و مـداوم بـا یکدیگر نگه مـی دارد.
قانـوِن  خـود  تاریخـی  روِش  در  کنـت  اگوسـت 
مراحل سـه گانۀ پیشـرفت زندگی اجتماعی را ارائه 
کـرده اسـت، از نظـر او نحوۀ تفکـِر آدمی و زندگی 
و  تاریخ،یکنواخـت  بسـتِر  در  همـواره  اجتماعـی 
متفـاوِت  هـای  دوره  بلکـه  اسـت  نبـوده  ثابـت 
فکـری- اجتماعـی متمایـز از یکدیگـر، در تاریـخ 
وجود داشـته اند، او تاریخ بشـریت را به سـه دورۀ 

مجـزا تقسـیم می کنـد:
۱. ربانی )ماوراء الطبیعی، مذهبی(

2. متافیزیکی-انتزاعی )تجریدی، فلسفی(
۳. اثباتی )طبیعی، علمی(

کنـت معتقـد بـود کـه اندیشـۀ بشـری در مراحـِل 
پیشـرفِت ذهـِن بشـر از این روند می گـذرد، اولین 
اسـت،  بشـر  ابتدایـی ذهـن  مرحلـه، کـه مرحلـۀ 
تحـِت تأثیـر نیروهای ماوراء الطبیعـی قرار دارد، در 
ایـن مرحله خدایان و ارواح، مسـلط بـر حوادث و 

رخـداد ها انگاشـته می شـوند.
در مرحلـۀ مابعدالطبیعـی، ذهن انسـان در اثِر شـِک 
فلسـفی پیشـرفت مـی کنـد و عّلیـت پدیـده ها را 
دیگـر نـه فقـط در سـایۀ امـورِ غیـِر قابِل دسـترِس 
ماورائـی بلکـه در روشـنی امـورِ ایـن جهانـی و به 
گونـۀ عقانی جسـتجو می کنـد و موردِ شناسـایی 
قـرار مـی دهـد، در این مرحلـه فیلسـوفاِن مختلف 
در بـارۀ مسـائِل متنـوع حیـاِت اجتماعـی بحـث و 
تبـادل نظـر مـی کنند و می کوشـند تـا بهترین مدل 
هـای زندگـی اجتماعـی را ارائـه نماینـد، مثـال آن 
مـی توانـد اندیشـه هاییونـان قدیم در نزدِ سـقراط، 
افاتون و ارسـطو باشـد، که برجسـته ترین نشـانۀ 
آن در افـکارِ فیلسـوفان روشـنگری پدیـدار شـده 

ست. ا

منابع
آوتویـت ویلیـام و باتامـور تـام)۱۳۹2(.  فرهنـگ 
حسـن  ترجمـۀ  بیسـتم،  قـرن  اجتماعـی  علـوم 

نـی. نشـر  تهـران:  چاوشـیان، 
پوپـر کارل ریمونـد )۱۳۷۷(. جامعۀ باز و دشـمنان 
آن، ترجمـۀ عـزت اهلل فوالدونـد، تهران: انتشـارات 

خوارزمی.
دیـدگاه  از  پرسـش  ده   .)۱۳۷۹( جوئـل  شـارون 
جامعه شناسـی، ترجمـۀ منوچهـر صبـوری، تهـران: 

نی. نشـر 
شـاله فیلیسـین )۱۳۷۸(.  فلسـفۀ علمی یا شـناخت 
تهـران،  مهـدوی،  یحیـی  ترجمـۀ  علـوم،  روش 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
کـوزر لوئیـس آلفـرد )۱۳۸۳(. زندگـی و اندیشـۀ 
ثاثـی،  محسـن  ترجمـۀ  جامعه شناسـی،  بـزرگان 

تهـران: علمـی.
معینـي جهانگیر )۱۳۸5( . روش شناسـي نظریه هاي 
اثبـات  فـرا  و  گرایـي  سیاسـت)اثبات  در  جدیـد 

گرایـي(، انتشـارات تهـران: دانشـگاه تهـران.  

بارة فلسـفة در
علـوم اجتـماعی

بخش هفتـم   -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ سید حسین اشراق

نیلوفر جامه بزرگی/ بخش نخست
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اصــوالً ایــن پرســش کــه »چــرا نقــد ادبــی مــدرن در افغانســتان 
ــه چــرا  ــدان درســت نیســت. این ک ــه  اســت« چن شــکل نگرفت
ــروزی  ــای ام ــه معن ــی ب ــد ادب ــل دارد. نق درســت نیســت، دلی
از رنســانس و  بعــد  یعنــی  اســت.  از دانش هــای مــدرن 
ــع از  ــت. در واق ــه  اس ــکل گرفت ــش ش ــن دان ــن گری ای روش
ــه  ــات ب ــبِت ادبی ــدرن در نس ــفۀ م ــای فلس ــای نظریه ه پیامد ه
ــه  ــبت ب ــدرن نس ــفۀ م ــه فلس ــوری  ک ــت؛ ط ــات اس ــر ادبی غی
ــان،  ــه جه ــانه اش را ب ــِت هستی شناس ــیک برداش ــفۀ کاس فلس
ــیت،  ــرد، جنس ــه، ف ــت، جامع ــرگ، دول ــی، م ــان، زنده گ انس
دیــن، زبــان و فرهنــگ تغییــر داد و فهــم جدیــد از ایــن مفاهیــم 
ــرار داد  ــز مــورد پرســش ق ــات را نی ــه کــرد؛ چیســتی ادبی ارای
ــدرِن  ــِم م ــات و مفاهی ــومِ ادبی ــن مفه ــازه بی ــبت های ت و نس

ــرد.   ــرار ک ــان و... برق ــرگ، زب ــی، م ــان، زنده گ ــان، انس جه
در ایــن برقــراری مناســباِت ادبیــات بــا مفاهیــم مــدرن، 
نظریه هــای ادبــی شــکل گرفتنــد کــه پیامــد ایــن نظریه هــا نقــد 
ــه شــد  ــود. این کــه گفت ــی ب ــا گفتمــان نقــد ادب ــی مــدرن ی ادب
پرســش »چــرا نقــد ادبــی مــدرن در افغانســتان شــکل نگرفتــه 
 اســت« چنــدان درســت نیســت؛ بــه ایــن دلیــل چنــدان درســت 
نیســت  کــه بایــد بپرســیم »گفتمان هــای مفاهیــم مــدرن فلســفی 
ــه  ــد  ک ــعه یافته ان ــه و توس ــکل گرفت ــتان ش ــدر در افغانس چق
گفتمــان نقــد ادبــی شــکل بگیــرد؟!« نقــد و گفتمــان نقــد ادبــی 
ــای  ــکل گیری گفتمان ه ــدا از ش ــدرن، ج ــوم م ــوان مفه ــه عن ب

ــرد.  ــکل بگی ــد ش ــدرن نمی توان فلســفی م
ــدرن  ــفۀ م ــای فلس ــه نظریه ه ــد ک ــن نظری ــه ای ــما ب ــا ش »آی
ــه  ــکل گرفت ــتان ش ــدرن در افغانس ــانۀ م ــر هستی شناس و تفک
ــکل گیری  ــعه و ش ــه توس ــبت ب ــی نس ــد ادب ــه نق ــت  ک  اس
ــه و توســعه  ــدان شــکل نگرفت نظریه هــای فلســفی مــدرن، چن
نیافتــه  اســت؟«. مــن غیــر از کتاب هــای خــواب خــرد و خــرد 
ــارۀ  ــده ام کــه درب ــی دیگــر را ندی ــری، مباحث آواره از علــی امی
ــی مطــرح شــده  باشــد. خــواب خــرد و خــرد  مباحــث عقان
آواره هــر دو مباحــث کان روایتــی و به نوعــی تکــراری اســتند 
ــاب مطــرح  ــن دو کت ــی در ای ــه بیشــتر مباحــث کامی-عقل  ک

اســت. 
ــد،  ــو نیام ــرد جل ــواب خ ــد از خ ــری بع ــی امی ــفانه عل متأس
ــۀ  ــه گفت ــد. ب ــام« ش ــاب »اس ــه کت ــرد ب ــار عقب گ ــا دچ حت
ــک از  ــت رمانتی ــار روای ــام دچ ــاب اس ــیدانی در کت ــا ش آق
ــارش  ــریعتی گرفت ــی ش ــه عل ــی  ک ــت. روایت ــده  اس ــام ش اس
بــود. همیــن اســتعاره های خــرد آواره و خــواب خــرد نیــز بــه  
گونه یــی رمانتیــک اســتند. در قلمــرو فرهنگــی مــا چــه پیــش 
ــوم فلســفی و  ــه مفه ــد از اســام، خــرد ب از اســام و چــه بع
یونانــی آن شــکل نگرفــت. اگــر در آرای فارابــی، ابــن ســینا و... 
مطــرح شــد؛ آن هــم مباحــث کامــی بــود تــا مباحــث خــرد و 

ــی آن.  ــای فلســفی و یونان ــه معن ــت ب عقانی
ــرو  ــرد را در قلم ــث خ ــد بح ــرار باش ــر ق ــن اگ ــر م ــه نظ ب
فرهنگــی جامعــۀ خــود آغــاز کنیــم، بایســتی از آرامــش 
ــگ  ــر در فرهن ــاع تفک ــی از »امتن ــرد؛ یعن ــاز ک ــتدار آغ دوس
دینــی«. اســاطیر و ادیــان می تواننــد نقدپذیــر و عقل پذیــر 
شــوند امــا نمی تــوان از درون اســاطیر و ادیــان خــرد و 

ــرد.  ــتخراج ک ــفی اس ــث فلس مباح
ــخ کام  ــی تاری ــی تاریخ ــتر بررس ــری بیش ــی امی ــرد عل رویک
ــه  ــود ک ــن نب ــرای ای ــری ب ــی امی ــار عل ــه آث ــاره ب ــت. اش اس
آثــار امیــری اهمیــت ندارنــد؛ اهمیــت دارنــد امــا بــه مباحــث 
ــن  ــه ای ــد ک ــاط ندارن ــدان ارتب ــدرن چن ــفی م ــی و فلس عقان
آثــار را مبنــای برخــورد مــا بــا فلســفۀ معاصــر غــرب بدانیــم. 
بنابرایــن چنــدان تأثیــری بــر گفتمــان نقــادی نمی توانــد 
داشــته  باشــند. در چنیــن فقــر تفکــر چگونــه می تــوان از نقــد 
ــای آن  ــی مــدرن ســخن گفــت. نقــدی  کــه رویکــرد و مبن ادب
بــه ادبیــات برخاســته از معرفت شــناختی و هستی شــناختی 

ــت.  ــدرن اس ــفه های م فلس
نمی توانــد  این کــه  از  را  منظــورم  توانســته  باشــم  شــاید 
ــای فلســفی شــکل  ــی جــدا از گفتمان ه ــد ادب ــای نق گفتمان ه
بگیــرد، رســانده  باشــم. ســوءتفاهم »چرایــی شــکل گیری نقــد 
ــح داده   ــل اندکــی توضی ــع نشــد، حداق ــدرن« اگــر رف ــی م ادب
ــد ســوء  ــوان چن ــن ســوء برداشــت، می ت ــح ای ــا توضی شــد. ب
ــی  ــد ادب ــکل گیری نق ــی ش ــارۀ چرای ــر را درب ــِت دیگ برداش

ــرد.  ــرح ک ــتان مط ــدرن در افغانس م
تعــدادی بــرای این کــه وانمــود کننــد ایشــان نقــد ادبــی 
می داننــد یــا منتقــد انــد، ُکلــی حکــم صــادر می کننــد 
ــم  ــن حک ــا ای ــدارد.« ب ــود ن ــتان وج ــی در افغانس ــد ادب »نق
ــکل دارد. اول  ــم دو مش ــن حک ــد. ای ــوولیت می کنن ــع مس رف
ــی  ــد ادب ــکل گیری نق ــت از ش ــود درک درس ــده، خ حکم کنن
ــدارد. دوم حکــِم  ــا نظریه هــای فلســفی مــدرن ن در مناســبت ب
مطلــِق ردِ نقــد ادبــی درســت نیســت. بهتــر اســت گفتــه  شــود 
ــد  ــرا نق ــه  اســت. زی ــکل نگرفت ــدان ش ــدرن چن ــی م ــد ادب نق
وجــود دارد امــا بیشــتر بــا رویکــرد ســنتی. این کــه نقــد ادبــی، 
ــبتًا  ــی نس ــکل گیری و درک ــدون ش ــًا ب ــود؛ طبع ــدرن نمی ش م
ــه  ــد فقــط نقــد ادبــی ب درســت از فلســفه های مــدرن نمی توان

ــدرن شــود.  ــی م ــای واقع معن
ــای  ــد مبن ــتان فاق ــی در افغانس ــد ادب ــد نق ــدادی می گوین تع
ــای  ــتان نظریه ه ــی در افغانس ــت و کس ــی اس ــای ادب نظریه ه
ادبــی را نمی دانــد. امــا ایــن افــراد فکــر نکرده انــد یــا 
نمی داننــد،  را  ادبــی  نظریه هــای  دیگــران  اگــر  نمی کننــد 
ــز  ــم نی ــن حک ــد. در ای ــه کار کرده ان ــد چ ــه می دانن ــا ک آن ه

فهِم نقد ادبی ی بر سوء نقد
برداشت از منتقد   سوء  و 

فغانستان در ا

ــای  ــوان نظریه ه ــا می ت ســوء برداشــت وجــود دارد: »آی
ادبــی را در کتاب هایــی  کــه امــروز زیــر نــام نظریه هــای 
ــدن فلســفۀ فیلســوفانی که  ــه شــده اند؛ بی خوان ــی تهی ادب
ــده اند؛  ــتخراج ش ــا اس ــفۀ آن ه ــی از فلس ــای ادب نظریه ه
دانســت؟« مثــال می دهــم تعریــف بی زمــان کانــت 
ــت«  ــودمند نیس ــا س ــر زیب ــه »ام ــا؛ این ک ــر زیب را از ام
ــوۀ حکــم و شــی  ــی درک از »نقــد ق ــوان ب ــه می ت چگون
ــای  ــای نظریه ه ــدِن کتاب ه ــت در خوان فی نفســه« ی کان
ــا را  ــر زیب ــام ام ــی بنت ــه جرم ــی دانســت؟ درحالی ک ادب

ــد! ــرد می دان ــت ف ــه منفع ــودمند ب ــر س ام
ــت؟«  ــی کیس ــد ادب ــس منتق ــود »پ ــیده ش ــاید پرس ش
ــه  ــص و حرف ــِد تخص ــزداِن فاق ــی همه چی ــد به نوع منتق
ــت؛  ــتان بدان( اس ــر داس ــدان و عناص ــبیه بدان، وزن ب )تش
زیــرا نقــد ادبــی، حرفــه و رشــتۀ تخصصی و دانشــگاهی 
نیســت. منتقــد ادبــی، فــردی خودســاخته اســت  کــه در 
ــل  ــات مث ــر ادبی ــم غی ــا مفاهی ــات ب ــومِ ادبی نســبِت مفه
مفهوم هــای زنده گــی، انســان، عشــق، مــرگ، جنســیت، 
فلســفه، تخیــل، علــم و... می اندیشــد. در نســبِت ادبیــات 
و ایــن مفاهیــم فرافکنــی می کنــد. ایــن فرافکنــی، 
ــه  ــی، ک ــه تکنیک ــز و اندیشــمندانه اســت؛ ن تخیل برانگی

ــن اســتعاره اســت.    ــن تشــبیه ای ــد ای مشــخص کن
تعــدادی از مرجعیــت در نقــد ادبــی صحبــت می کننــد؛ 
این کــه فــردی یــا افــرادی مرجــع در نقــد ادبــی 
ــد  ــت کنن ــد را مدیری ــه نق ــد ک ــود ندارن ــتان وج افغانس
ــانی  ــه کس ــد چ ــد و بگوین ــاد کنن ــد ایج ــک نق و ترافی
صاحیــت نقــد دارنــد و چــه کســانی فاقــد صاحیــت 

ــد.  ــد ان نق
ــد  ــا را برنمی تاب ــن حکم ه ــی ای ــد ادب ــن، نق ــر م ــه نظ ب
ــانی  ــه کس ــد و چ ــد کنن ــانی نق ــه کس ــم چ ــه بگویی ک
نقــد نکننــد. در حقیقــت، دانــش و خــرد انتقــادی 
بــرای همیــن اســت  کــه بســتر نقــادی را توســعه بدهــد 
بــه  آن  تک محــور  و  ســنتی  رویکــرد  از  را  نقــد  و 
دموکراســی نقــادی و گفتمان هــای نقــادی تبدیــل کنــد. 
ــی و  ــای ادب ــی نقده ــه عرصــۀ دموکراس ــرا ب ــه چ این ک
ــت   ــن اس ــرای ای ــده ایم؛ ب ــادی وارد نش ــای نق گفتمان ه
ــۀ  ــدرن در جامع ــرد م ــفی و خ ــای فلس ــه گفتمان ه ک
ــد  ــه تأکی ــده اند. ب ــه نش ــد و نهادین ــکل نگرفته ان ــا ش م
می گویــم همــه حــق دارنــد نقــد کننــد امــا این کــه نقــد 
چــه کســی جنبــه خواهــد داشــت و تأثیرگــذار خواهــد 

ــم اســت.  ــود، مه ب
ــد  ــل در نق ــد معض ــب چن ــت ها موج ــن سوءبرداش ای
ادبــی شــده اند؛ این کــه اگــر ایــن کارهــا را انجــام 
ــه انجــام  ــدرن می شــود؛ درحالی ک ــی م ــد ادب ــم نق بدهی
ایــن کارهــا معضــل در نقــد ادبــی مــدرن اســت: معضــل 
نخســت ایــن اســت  کــه بــی درک مبنــای فلســفی نظریــه 
ــات؛  ــه ادبی ــه نســبت ب ــگاهِ هستی شناســی آن نظری و دی
ــد  ــد و بع ــه می کنن ــی ارای ــول از نظریه ی ــل ق ــد نق چن
ــد  ــا خــم می کنن ــل قول ه ــه آن نق ــتانی را ب شــعر و داس
ــات، موجــب  ــه و ادبی ــه نظری ــه برخــورد ب ــه این گون ک
ــانی  ــوالً کس ــود. معم ــات می ش ــه و ادبی ــی نظری تهی گ
 کــه گویــا نقــد دانشــگاهی می نویســند ایــن کار را 

می کننــد. 
معضــل دوم این کــه تصــور می کننــد معنــای شــعر 
کننــد؛  اســتخراج  نظریه یــی  درون  از  را  داســتان  و 
ــه  ــن و نظری ــاِن مت ــن جه ــد بی ــوالً بای ــه اص درحالی ک
ــی را  ــار، نظریه ی ــه معی ــه این ک ــرد. ن ــرار ک مناســبت برق
ــن  ــه مت ــد ک ــار دی ــاِس آن معی ــه اس ــد ب ــرار داد و بع ق
معنــا دارد یــا نــدارد. درســت ایــن اســت  کــه ببینیــم چــه 

ــن  ــوان در مت ــی را می ت ــناختی و نظریه ی جهان ش
ادبــی دریافــت کــه بــه نظریه یــی ربــط داد و ایــن 
ــه آن  ــن را گشــود و ب ــای مت جهان شــناختی و معن

ــید.  ــی بخش ــعۀ مفهوم توس
ــت.  ــی اس ــد ادب ــت در نق ــوم مرجعی ــل س معض
ــی برداشــت ســنتی از نقــد  مرجعیــت در نقــد ادب
ــای  ــعرای درباره ــان ملک الش ــادآور هم ــت. ی اس
لقــب  جــواز  ملک الشــعرا  اســت.  ســلطنتی 
ــوب  ــرد. خ ــادر می ک ــاعری ص ــه ش ــاعری را ب ش
ــنجید.  ــعرا می س ــاعری را ملک الش ــعر ش ــد ش و ب
ــنجش و  ــد، س ــع نق ــعرا مرج ــع ملک الش در واق

زیبایی شناســی شــعرها بــود. 
حتــا اگــر ایــن مرجعیــت را در نقــد، یــک مرجــع 
این هــم  بــا  بدانیــم؛  تخصصــی  و  حرفه یــی 
حضــور چنیــن مرجعیتــی در نقــد پرســش برانگیز 
اســت. فکــر کنیــد کــه ایــن مرجــع تشــبیه، 
ــا  ــد؛ آی ــتان را بفهم ــر داس ــتعاره، وزن و عناص اس
ــت  ــط او صاحی ــت و فق ــی اس ــد حرفه ی او منتق
ــی در  ــد حرفه ی ــن منتق ــخن از ای ــد را دارد؟ س نق
ــه یی  ــنتی و کلیش ــث س ــه بح ــع ب ــات در واق ادبی
در داوری ادبیــات ارتبــاط می گیــرد. اگــر بــه ایــن 
ــط  ــم، فق ــگاه کنی ــر ن ــا مدارات ــی ب ــد حرفه ی منتق
ــی در  ــا حرفه ی ــن منتقــدی گوی ــه چنی ــم ب می توانی
ــی در  ــتان جایگاه ــعر و داس ــد ش ــای نق کارگاه ه
ــه نقــش آموزشــی داشــته  باشــد.  ــم ک نظــر بگیری
ــدی را  ــرمایه منتق ــازار و س ــه ب ــم ک ــاد نبری از ی
ــت.  ــرده  اس ــد ک ــند تولی ــد عامه پس ــام منتق ــه ن ب
ــر  ــن ناش ــی تجــاری بی ــند معامله ی ــد عامه پس منتق
ــارات های  ــت. انتش ــماره اس ــای پُرش و روزنامه ه
معــروف ســتونی را در روزنامه هــا خریــداری 
منتقــد  نــام  بــه  را  فــردی  رســانه،  می کننــد. 
اســتخدام می کنــد.  ایــن ســتون  در  حرفه یــی 
ــاپ  ــرای چ ــند ب ــی عامه پس ــد حرفه ی ــن منتق ای
کتــاب آن انتشــارات تبلیــغ می کنــد. نبایــد بــه ایــن 
ــازاری اغــوا شــد. بحــث مــن از نقــد  مناســبات ب
و منتقــد بحــث بــازاری آن نیســت؛ بحثــی اســت  
کــه منتقــد بــا نقــد ادبیــات، نســبِت ادبیــات را در 
نگرانی هــای هستی شناســانۀ بشــر و در امــکاِن 
هنــری، معرفتــی و نمادیــن زبــان برقــرار می کنــد. 
یعنــی نقــد ادبــی بررســی، تأویــل، تفســیر و 
ــی  ــان در پدیده ی ــتی و جه ــوم هس ــی مفه فرافکن

ــات اســت.  ــام ادبی ــه ن ب
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ــا  ــا رویدادهــای تروریســتی در پایتخــت، آماره ــان ب همزم
نشــان می دهنــد کــه رویدادهــای ترورهــای هدف منــد 
ــت. ــته اس ــم گیری داش ــش چش ــل، افزای ــهر کاب ــز در ش نی
تکــرار قتل هــای هدف منــد در کابــل باشــنده گان آن را 
به شــدت نگــران کــرده اســت. پــس از آغــاز گفت وگوهــای 
صلــح میــان گــروه طالبــان و ایــاالت متحــده امریــکا کابــل 
گــواه کاهــش حمــات انتحــاری کــه بیشــترین قربانــی را 
ــن  ــم چنی ــا آنه ــت. ب ــوده اس ــرد، ب ــی می گی ــراد ملک از اف
حمــات چندین بــار بــاالی نهادهــای ملکــی صــورت 
ــی  ــدان ملک ــی آن کارمن ــی اصل ــه قربان ــت ک ــه اس گرفت

ــد.  ــوده ان ــی ب ــی و غیردولت ــای دولت نهاده
ــان را  ــات ش ــتان روش حم ــلح و تروریس ــان مس مخالف
ــترین  ــر بیش ــن اواخ ــه  در ای ــت ک ــر داده اس ــراً تغیی ظاه
ــی  ــای ملک ــاالی نهاده ــز ب ــت متمرک ــات در پایتخ حم
و کارمنــدان نهادهــای بین المللــی بــوده اســت. حملــۀ 
انتحــاری از ســوی طالبــان بــاالی دفتــر امریکایــی  کونتــر 
ــکا  ــاالت متحــده امری ــارت کــه توســط  نهــاد توســعه ای پ
ــدف  ــی و ه ــای دین ــل علم ــد، قت ــی می ش ــت مال حمای
ــی در  ــای غیردولت ــاوران نهاده ــدان و مش ــرار دادن کارمن ق
ــرای  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــوص در م ــر به خص ــاه اخی م

ــت.  ــار آورده اس ــه ب ــدی را ب ــی ج ــنده گان نگران باش
چنــدی پیــش، تفنــگ دارن ناشــناس، صبــح روز )یک  شــنبه، 
5 جــوزا( شــبیر احمــد هاشــم کامــه وال، مشــاور یــک نهــاد 
ــه  ــه ب ــلیک گلول ــا ش ــل ب ــو کاب ــۀ ن ــی را در کارت غیردولت

قتــل رســاندند.

یکــی از دوســتانش کــه سال هاســت بــا ایــن نهادهــا 
ــداد  ــن روی ــد، از ای ــی کار می کن ــاور حقوق ــث مش منحی
ــار،  ــخص بردب ــه وال ش ــه کام ــد ک ــده می گوی ــوکه ش ش
ــودن  ــا پیم ــه ب ــود ک ــوب ب ــوق دان خ ــن و حق ــم دی عال
ــای  ــات و فعالیت ه ــال ها  زحم ــس از س ــا دراز و پ راه ه
مســلکی  بــه عنــوان یــک کــدر مطــرح تبــارز کــرده بــود. 
ــن همســلکان و  ــگاه خــوب بی ــرام و جای ــن رو از احت از ای
همــکاران خــود برخــوردار بــوده کــه چنــد دور از طریــق 
ــر  ــورای رهب ــو ش ــث عض ــتقل بحی ــات آزاد و مس انتخاب
ــرف کل  ــتان از ط ــع افغانس ــتقل وکای مداف ــن مس انجم

ــد.  ــده بودن ــاب ش ــور انتخ ــع کش وکای مداف
ــت:  ــرد، گف ــت می ک ــدگار صحب ــۀ مان ــا روزنام ــه ب او ک
قتــل وی باعــث نگرانــی عمیــق امنیتــی مــا گردیــده اســت، 
ــا از ســوی  ــه م ــوه علی ــدات به صــورت جــدی و بالق تهدی
مخالفــان وجــود دارد، تروریســتان و مخالفــان مســلح ســد 

ــوند.  ــع می ش ــا واق ــلکی م ــای مس راه  فعالیت ه
ــه  ــی ک ــح روز هنگام ــه وال، او صب ــکان کام ــۀ نزدی ــه گفت ب
در موتــر بــه  ســوی وظیفــه مــی  رفــت، چهــار مــرد موتــر 
ســایکل  ســوار بــر وی چندیــن مرمــی شــلیک کردنــد. ایــن 
رویــداد در دو کیلومتــری یک حــوزۀ پولیس رخ داده اســت. 
تروریســتان بــا نقــاب و چهــره مخــوف بــر قتــل و کشــتار 
ایــن چنینــی در پایتخــت  ادامــه خواهنــد داد کــه در کنــار 
چالش هــای دیگــر فــرا روی ایــن شــهر و کشــور، چالــش 
بــزرگ دیگــری افــزود شــده و راه حــل نزدیــک بــرای آن 

ــود. ــده نمی ش دی

ــان روایــت می کــرد کــه گویــی هفــت  ــروز چن پیرمــرد دی
ــار دور زده اســت. خــودش را  ــت ب ــان را هف ــگ جه اورن
ــز  ــود و یک ری ــم ناصــر خســرو ســاخته ب ــرای مــن حکی ب
از ســرزمین هایی حکابــت می کــرد کــه دهــان مــن از 

ــد. ــاز می مان ــب ب تعج
پیرمــرد گفــت بــاری در ســفرهای دراز خویــش بــه 
و  عجایبــات  ســرزمین  را  آن  کــه  رســیدم  ســرزمینی 

می گفتنــد. غرایبــات 
در بــازار کــه می گشــتم، مردمــان دیــدم دســتان شــان 
بســته بــه زنجیــر و شــمار دیگــری آزاد آزاد. دســتان شــان 
ــی  ــه از هرجای ــزی را ک ــر چی ــد و ه ــت بن آزاد و بی دس
می خواســتند بــر می داشــتند، می خوردنــد و می بردنــد. 
حکومــت چیــان، آنــان را چیــزی نمی گفتنــد و تنهــا 

ــد. ــی نکنن ــا هیاهوی ــد ت ــته گان بودن ــت بس ــه دس متوج
از کســی کــه دســتانش بــاز بــود، پرســیدم: بــرادر، ایــن چــه 

رســمی اســت کــه در شــهر شماســت؟ 
ــداد. از  ــخی ن ــرد و پاس ــگاه ک ــویم ن ــه س ــره ب ــره خی خی
ــا ایــن کــه  دیگــری پرســیدم و از دیگــری و از دیگــری. ت
کســی گفــت: ایــن رســم را حکمتــی اســت کــه عقــل مــا 
قــد نمی دهــد. پاســخ ایــن پرســش جــز حکیــم الحکمــای 
ــزد  ــه ن ــرا ب ــر می خواهــی ت ــد. اگ شــهر دیکــر کســی ندان

ــدم. ــد دســتانت را ببن ــا اول بای ــرم؛ ام ــا ب ــم الحکم حکی
ســخت وســواس شــده بــودم و بــا ناشــکیبایی می خواســتم 
ایــن راز را بدانــم، پذیرفتــم! در راه کــه می رفتــم بــه حکیــم 
ــا بســته!  ــاز باشــد ی الحکمــا می اندیشــیدم کــه دســتانش ب
چــون باریــاب شــدم حکیــم الحکمــا را دیــدم نشســته بــر 
ــه در  ــتان دراز ک ــان دس ــا چن ــاز؛ ام ــتانش ب ــگاه و دس جای
عمــر خــود چنیــن دراز دســتی ندیــده بــودم. بــه چارســوی 
خــود نــگاه کــردم دســتان همــه گان بــاز بودنــد؛ دراز دراز؛ 
امــا نــه بــه درازی دســت حکیــم الحکمــا. بــا خــود گفتــم 
ــر  ــدرت ه ــد و ق ــتان باش ــرزمین دراز دس ــن س ــاید ای ش

کــس بــه انــدازۀ درازی دســت او اســت.
در چنیــن ُچرت هایــی فــرو رفتــه بــودم کــه حکیــم 
الحکمــا بــر مــن چیــغ زد: ای غریبــه! تــرا چــه نیــازی بــه 

ــت؟ ــانده اس ــا کش ــار م درب
گفتــم: ای حکیــم الحکمــای روزگار! جرعه یــی از حکمــت 
خــود مــرا ارزانــی دار! کــه پرسشــی کامــم را خشــک کــرده 

! ست ا
ــا  ــت م ــوی! حکم ــی؟ برگ ــه پرسش ــا: چ ــم الحکم حکی

ــه  ــس ب ــر ک ــاری اســت و ه ــان ج ــی خروش ــان دریای چن
ــد! ــا بنوش ــن دری ــد از ای ــود می توان ــوان خ ــدر ت ق

ــن  ــه ای ــون ب ــاد! چ ــزون ب ــزون در ف ــت ف ــم: حکمت گفت
شــهر رســیدم، مردمــان دیــدم دســت بســته، نشســته ملــول 
ــا  ــاز و ت ــان ب ــتان ش ــدم دس ــی دی ــا مردمان ــگ؛ ام و دل تن
ــود  ــا خ ــته گان را ب ــت بس ــال دس ــال و من ــتند م می توانس
ــد و  ــزی نمی گفتن ــان چی ــر آن ــهر ب ــبانان ش ــد، پاس می بردن

نهیبــی نمی زدنــد! 
کاخ  داد،  رخ  حکیــم  دهــان  در  خنده یــی  انفجــار 
ــی  ــر آب م ــاده ب ــیانه یی افت ــد آش ــه مانن ــا ب حکیم الحکم
لرزیــد، قندیل هــا یــگان یــگان بــر زمیــن افتادنــد. مــن نیــز 
ــی را  ــا ایــن کــه حکیم الحکمــا گفــت: آنان ــدم. ت مــی لرزی
ــزی را از  ــر چی ــت و ه ــاز اس ــان ب ــدی دستان ش ــه دی ک
ــد.  ــر می دارنــد، دزدان شــهر ان هرجایــی کــه می خواهنــد ب
ــه دزدی  ــد ک ــی ان ــدی مردمان ــه دی ــته گان را ک ــت بس دس
ــد  ــه دزدی نمی کنن ــی را ک ــت مردمان ــا دس ــد! م نمی کنن

می بندیــم و دســت دزدان را بــاز می گذاریــم!
ــرون  ــرغ خانه گــی بی ــد تخــم م از تعجــب چشــم هایم مانن
زدنــد، گفتــم: ای حکیــم بــزرگ وار، کــه چنــان خورشــیدی 
ــه  ــن کار چ ــی، در ای ــت می درخش ــوه حکم ــراز ک ــر ف ب
ــت  ــچ حکم ــود هی ــرزمین خ ــا در س ــت؟ م ــی اس حکمت
ــان  ــال و ج ــا م ــم ت ــت دزدان را می بندی ــا دس ــم؛ ام نداری
ــم  ــاز می گذاری ــردم را ب ــد، دســت م ــان بمان ــان در ام مردم

ــد؟ ــاس داری کنن ــود پ ــی خ ــال و زنده گ ــود، م ــا از خ ت
حکیم الحکمــا بــاز خندیــد، خندیــد و خندیــد، می ترســیدم 
کــه ایــن خنده هــای هراس انگیــز گلــوی حکمــت آلــود او 
را نبنــدد، تــا ایــن کــه گفــت: حکمــت در همیــن جاســت، 
ــات و  ــرزمین عجایب ــن س ــم. ای ــکنی می کنی ــو ش ــا تاب م
ــوش می ســازیم،  ــش خام ــا آت ــش را ب ــات اســت. آت غرایب
ــز  ــتخوان تی ــا اس ــغ را ب ــوییم، تی ــون می ش ــا خ ــون را ب خ
می کنیــم. دشــمنان را از بندهــا رهــا مــی کنیــم و پاســدارن 
ــه  ــه این هم ــدان ک ــم. ب ــر می زنی ــت خنج ــک را از پش مل
ــکنی  ــو ش ــای تاب ــت .حکمت ه ــکنی ماس ــو ش ــان تاب هم

ســرزمین عجایبــات و غرایبــات اســت.
تــا  می بیندیــم  دســت  را  مردمــان  ســرزمین  ایــن  در 
ــوند،  ــاده ش ــه دزدی آم ــد، ب ــی فراگیرن ــای مدن آموزش ه
ــی  ــاییم. می دان ــان می گش ــتان ش ــد دس ــن ش ــون چنی چ
ــاز  ــه ب ــم ک ــزی بگوی ــا چی ــود؟ ت ــه می ش ــت چ آن وق

گفــت: و  شــد  توفانــی  حکیم الحکمــا  خنده هــای 

ــود.  ــد ب ــرزمین نخواه ــن س ــر مشــکل ای آن گاه دزدی دیگ
چــون همــه گان دزد می شــوند، اگــر کســی از کســی 
دزدیــد، فــردا او از کــس دیگــری مــی دزد و جامعــه متعــادل 
ــود؟ ــه می ش ــی چ ــد می دان ــه نش ــن گون ــر ای ــود. اگ می ش
گفتــم: ای حکیــم بــزرگ وار! عقــل مــن کوچــک تــر از آن 

اســت کــه از حکمــت تــو بویــی ببــرد.
گفــت: در آن صــورت کــه همــه گان دزد باشــند، دزد 
ــدزد و ســرزمین گل و گل زار می شــود.  ــد از دزد ب نمی توان
شــاید شــمار کوچــک دزدان بــزرگ غول پیکــر باقــی 

ــتند.  ــم نیس ــدان مه ــه چن ــد ک بمانن
ایــن یــک قانــون هســتی اســت. نهنــگان ماهیــان را 
می خورنــد. خــوب اگــر نخورنــد نهنــگان می میرنــد، 
مارهــای بــزرگ مارهــای کوچــک را مــی خورنــد و مارهــا 
ــد  ــر نخورن ــد، خــوب اگ ــا را می خورن ــای جوی باره بقه ه

ــورد! ــم می خ ــر ه ــتی ب ــام هس ــد و نظ می میرن
اگــر  خــوب  می خورنــد،  را  گوســفندان  گرگان هــار   
ــی  ــو ماه ــی ت ــد. وقت ــه را بخورن ــد، چ ــفند را نخورن گوس
باشــی، بقــه باشــی، گوســفند باشــی خــورده می شــوی، از 

ــند،  ــگ باش ــه گان نهن ــم هم ــه می خواهی ــبب ک ــن س همی
همــه گان مــار باشــند، همــه گان گــرگ باشــند، ببــر باشــند، 
کفتــار باشــند! ایــن همــه تابــو شــکنی اســت! مــا ســرزمین 
عجایبــات و غرایبــات را بــه النــۀ گــرگان، پلنــگان، ببرهــا و 

گفتارهــا بــدل مــی کنیــم، شــیر مــی شــویم شــیر!
ــۀ  ــه در کاس ــردم ک ــس می ک ــده بود.ح ــک مان ــم خش دهان
ــه  ــم ب ــار شــنیدم کــه حکی ســرم آتشــی می ســوزد، یــک ب
ــه زده  ــینه حلق ــه س ــه دور او دســت ب ــه ب ــتانی ک دراز دس
بودنــد گفــت: دســتانش را بــاز کنیــد کــه بــرود تــا عظمــت 

حکمــت مــا را بــه ســرزمین خــود برســاند!
ــۀ  ــه گفت ــرد ب ــاز ک ــل زده ام ب ــتان قف ــتی دس ــا دراز دس ت
ــردم و  ــرض ک ــر ق ــای دیگ ــتم و دو پ ــای داش ــردم دو پ م
ــردم  ــس می ک ــرون. ح ــه بی ــدم ب ــا پری از کاخ حکیم الحکم
کــه کلــه ام ماننــد خربوزه یــی در زیــر خورشــید مــاه اســد 
ــان دو دســتم فشــار دادم  ــرده اســت. ســرم را در می ورم ک
تــا انفجــار نکنــد، هنــوز کلــه ام در میــان دســتانم بــود کــه 
ــا  ــد: م ــم پیچی ــاز در گوش های ــدری ب ــد تُن ــی مانن صدای

ــکنی! ــو ش ــم تاب ــکنی می کنی ــو ش تاب

افـزایش قتـل های هـدف منـد 
کارمنـدان نهـادهای غیردولتـی در پایتخت
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صحبتـی 
با حکیم الحکمای روزگار!

پرتو نادری

مجاهد منیب



آیــا دربــارۀ زوجــی کــه تصمیــم گرفتنــد اســم دخترشــان 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــورد ای ــا در م ــد ی ــت بگذارن را برگزی
در بخش هایــی از بریتانیــا کــه اهالــی اش بــا خــروج 
ــایع  ــون گاوی ش ــد، جن ــق بودن ــا مواف ــۀ اروپ از اتحادی
بــوده       اســت، چیــزی شــنیده      اید؟ دربــارۀ ایــن قضیــه 
ــوب  ــز را معی ــراه مغ ــن هم ــه تشعشــعات ناشــی از تلف ک
ــور؟ ــی آورد، چط ــار م ــه ب ــدید ب ــِی ش ــد و دیوانگ می کن
ــه  ــد ک ــر کنی ــاید فک ــت. ش ــا دروغ اس ــن ادعاه ــام ای تم
عقیــده بــه ایــن چیزهــا احمقانــه اســت امــا چنیــن 
ــزی اســت.  ــم مغ ــال مه ــی اخت ــی از نوع ــی ناش باورهای
تحقیقــات روان شــناختی نشــان می دهــد کــه مغــز انســان 
ــد  ــتکاری می  کن ــوری دس ــی را ط ــای جعل ــه خبره زیرکان
کــه اســتدالل دقیــق تحلیلــی نادیــده انگاشــته شــود. حتــا 
ــت  ــن اس ــم ممک ــراد ه ــن اف ــن و فرهیخته    تری باهوش    تری
ــًا در  ــی کام ــچ کس ــد. هی ــاور  کنن ــاری را ب ــن اخب چنی
ــان نیســت. برعکــس، شــواهد موجــود نشــان می دهــد  ام
ــا بیشــتر از  ــی حت ــوش ممکــن اســت گاه ــراد باه ــه اف ک
افــراد عــادی تحــت تأثیــر بعضــی افــکار قــرار گیرنــد زیــرا 
ــد  ــه عقای ــد ک ــک می کن ــا کم ــه آنه ــان ب ــِی ذهنیِ ش توانای
نادرســت خــود را توجیــه کننــد. خوشــبختانه، پژوهش هــا 
ــه  ــا ارای ــه م ــم ب ــا را ه ــن کج فهمی ه ــاح ای ــای اص راه ه

می دهــد.
در ابتــدا خــوب اســت کــه ببینیــم چــرا بعضــی از دعــاوی 
مطالعــات  پذیرفتــه می شــوند.  راحتــی  بــه  دروغیــن 
ــگام  ــا هن ــه بســیاری از م ــرده اســت ک ــت ک ــف ثاب مختل
خوانــدن مطالــب جدیــد بــه نــدرت کامــًا بــه آن   توجــه 
ــد:  ــن پرســش را در نظــر بگیری ــال، ای ــرای مث ــم. ب می کنی
ــتی  ــه کش ــوان را ب ــوع حی ــر ن ــد رأس از ه ــی چن »موس
بــرد؟« نوربــرت شــوارتز، از دانشــگاه کالیفرنیــای جنوبــی، 
ــجویان  ــد از دانش ــدود 12 درص ــط ح ــه فق ــت ک دریاف
ــه  ــق ب ــد کشــتی متعل ــی گفتن ــد )یعن پاســخ درســت دادن

ــه موســی(. ــوده اســت، ن ــوح ب ن
ــی »آســان« و  ــم مطلب ــه حــس می کنی ــی ک ــژه، هنگام به وی
آشــنا اســت، تمایلــی بــه درک جزئیــات آن نشــان نمی دهیم 
و فقــط می خواهیــم لــب مطلــب را بفهمیــم. شــوربختانه، 
ــردازان  ــه دروغ پ ــود دارد ک ــی وج ــادۀ فراوان ــای س راه  ه
می تواننــد بــا توســل بــه آن  هــا بــه ادعاهــای خــود رنــگ 
ــد.  ــا بیفزاین ــنایی آن  ه ــی و آش ــر روان ــد و ب ــاب بزنن و لع
ــم  ــر و تجس ــتفاده از تصوی ــن کار، اس ــه از ای ــک نمون ی
ــون  ــا مضم ــد ت ــک می کنن ــا کم ــه م ــر ب ــت. تصاوی اس

بعضــی حرف  هــا را بهتــر بفهمیــم. یکــی از مصادیــق ایــن 
ــی  ــال، وقت ــرای مث ــت. ب ــکی اس ــای پزش ــر، گزارش ه ام
بیمــاران، همــراه بــا یــک نظــر شــبه علمی در بــاره ی مغــز 
ــول آن  ــال قب ــد، احتم ــم ببینن ــری از آن را ه خــود، تصوی

ــود. نظــر بســیار بیشــتر خواهــد ب
شــاید موثرتریــن راه بــرای اشــاعهی یــک دروغ تکــرار آن 
باشــد؛ هــر چــه بیشــتر یــک نظــر را بشــنوید، احتمــال ایــن 
کــه آن را صحیــح بپنداریــد بیشــتر اســت. وقتــی گروهــی 
کوچــک، امــا هــم رأی و هم صــدا- مثــل منکــران تغییــرات 
ــون، عرصــۀ ســخن را  ــو و تلویزی ــی- در رادی آب و هوای

ــد. ــد، دروغ رواج می یاب قبضــه کنن
اکنــون داریــم می بینیــم کــه چگونــه بــه  تدریــج خبرهــای 
جعلــی بــه اصطــاح مهندســی می شــوند و تفکــر منطقــی 
و پرســش انتقــادی را بــه حاشــیه می راننــد. امــا آیــا 
ــن از  ــای دروغی ــر داعیه  ه ــی در براب ــت و فرهیختگ فراس
ــی  ــا حاک ــن پژوهش  ه ــد؟ جدیدتری ــت می کن ــا حمای م
ــا بســتگی  ــر م ــیوۀ تفک ــه ش ــر ب ــن ام ــه ای از آن اســت ک
دارد. بعضــی از مــردم از نظــر ادراکــی »خســیس« هســتند. 
ــادی داشــته  ــِی زی ــِی ذهن ــراد ممکــن اســت توانای ــن اف ای
باشــند و همیشــه از عهــدۀ امتحانــات ســخت برآینــد امــا 
ــر  ــای تفک ــه ج ــد و ب ــتفاده نمی کنن ــت از آن اس ــچ وق هی
ــزی  ــه دریافــت شــهودی و ادراک غری ــی، ب شــفاف تحلیل
متوســل می شــوند. معمــوالً ایــن طــرز فکــر را را از طریــق 
»آزمــون تأمــل ادراکــی« و بــه کمــک چنیــن پرســش  هایی 
ــج  ــا پن ــد ت ــول بکش ــه ط ــج دقیق ــر پن ــنجند: »اگ می س
ــدر  ــورت چق ــن ص ــازند، در ای ــه بس ــج قطع ــتگاه پن دس
ــه بســازند؟«  ــا صــد دســتگاه صــد قطع طــول می کشــد ت
پاســخ صحیــح، پنــج دقیقــه اســت امــا بســیاری از افــراد 
باهــوش جــواب می دهنــد صــد دقیقــه، جوابــی کــه بیشــتر 
ــکا  ــده در امری ــات انجام ش ــهودی دارد. تحقیق ــه ی ش جنب
ــه پرســش  ها  ــه این گون ــه ب ــرادی ک ــه اف نشــان می دهــد ک
پاســخ غلــط می دهنــد، بیشــتر تحــت تأثیــر اخبــار جعلــی 
قــرار  غیرعــادی  افــکار  و  توطئه آمیــز  نظریه  هــای  و 
ــرۀ  ــون نم ــن آزم ــه در ای ــانی ک ــد. برعکــس، کس می گیرن
ــون  ــد چ ــول  می خورن ــر گ ــد، کمت ــب می کنن ــری کس بهت
بــه جــای اتــکا بــر ادراک غریــزی، عقــل و هــوش خــود را 

ــد. ــل می کنن ــأله را تحلی ــد و مس ــه کار می گیرن ب
امــا همــۀ اخبــار جعلــی یکســان نیســتند. بعضــی از ایــن 
روایت  هــا، مثــل داســتان خانواده یــی کــه اســم دخترشــان 
را برگزیــت گذاشــتند، ممکــن اســت تــا حــدی مضحــک 

ــد،  ــه باش ــر چ ــما ه ــری ش ــۀ فک ــند. زمین ــر برس ــه نظ ب
نیــازی نداریــد بــرای حمایــت از جهان بینــِی خــود چنیــن 
ادعایــی را بــاور کنیــد. اّم دعــاوی دیگــر ممکــن اســت بــا 
هویــت سیاســی شــما ســازگارِی بیشــتری داشــته باشــند. 
ــاده احساســات برانگیز  ــای فوق الع ــن ادعاه ــای ای ــی پ وقت
از  می توانــد  تحصیــات  و  هــوش  اســت،  میــان  در 
ــًا  ــه«، عم ــتدالل انگیخت ــه »اس ــوم ب ــد موس ــق فراین طری
ــد.  ــی کن ــار جعل ــرش اخب ــتعد پذی ــتر مس ــما را بیش ش
ــا  ــاراک اوبام ــه زادگاه ب ــوط ب ــۀ مرب ــال، نظری ــرای مث ب
ــارج از  ــرد او خ ــح می ک ــه تصری ــد ک ــر بگیری را در نظ
امریــکا بــه دنیــا آمــده اســت. هرچنــد بطــان ایــن حــرف 
ــیاری  ــِی بس ــوژی سیاس ــا در ایدئول ــد ام ــان ش ــا اع باره
ــر نادرســتی  ــد بیشــتر ب ــردم حــک شــده اســت. تأکی از م
ایــن نظــر نــه تنهــا آن را از ذهــن مــردم پــاک نکــرد بلکــه 
احســاس فریب خوردهگــی آن  هــا را تشــدید کــرد. اشــلی 
جاردینــا، از دانشــگاه دوک در کارولینــای شــمالی، نظــرات 
را  کارتــر  محافظــه  سفیدپوســت  جمهوری خواهــان 
بررســی کــرد - یعنــی همــان کســانی کــه احتمــاالً کمتریــن 
ســنخیت را بــا اوبامــا داشــتند. تحقیقــات او نشــان داد کــه 
در میــان جمهوری خواهــان سفیدپوســت محافظــه کار، 
کســانی کــه بیشــترین دانــش سیاســی را داشــتند بیــش از 
بقیــه عقیــده داشــتند کــه اوبامــا خــارج از امریــکا بــه دنیــا 

آمــده اســت.
ــا  ــودن اوبام ــلمان ب ــه مس ــده ب ــورد عقی ــر در م ــن ام همی
ــات  ــه اصاح ــا ک ــن ادع ــورد ای ــا در م ــت ی ــادق اس ص
ــرگ«  ــای م ــاد »هیأت ه ــه ایج ــی ب ــام درمان ــا در نظ اوبام
ــارۀ  ــان درب ــدۀ مدعی ــه عقی ــه ب ــی ک ــد، هیأت های انجامی
مــرگ و زندهگــی افــراد تصمیــم می گیرنــد. بدتــر از 
همــه ایــن کــه به رغــم اثبــات بطــان ایــن عقایــد، 
کمتــری  تمایــل  تحصیل کرده تــر  مصاحبه شــوندهگان 
نســبت بــه اصــاح باورهــای خــود نشــان می دادنــد 
و در عقایــد خــود راســخ تر می شــدند. گویــی دانــش 
بیشترشــان بــه آن  هــا اجــازه مــی داد کــه اطاعــات جدیــد 
ــبند. ــود بچس ــد خ ــه عقای ــتر ب ــد و بیش ــده بگیرن را نادی

مطالعــات مربــوط بــه اســتدالل انگیختــه تــا کنــون 
منحصــر بــه امریــکا بــوده اســت. امــا بــا توجــه بــه همیــن 
ــر  ــن فرایندهــا ب ــدم کــه همی یافته  هــا، حاضــرم شــرط ببن
ــم  ــم حاک ــت ه ــورد برگزی ــا در م ــخ  های بریتانیایی ه پاس
اســت. زیــرا وقتــی چیــزی بــه اســاس هویــت مــا آســیب 
برســاند، توانایــِی ذهنــِی بیشــتر صرفــًا بــرای دفــاع از ایــن 

ــی رود. ــه کار م ــه قیمــت نفــی حقیقــت ب ــت ب هوی
ایــن درک جدیــد از اطاعــات نادرســت بایــد طــرز 
برخــورد مــا بــا دروغ پــردازی را تغییــر دهــد. در گذشــته، 
ــردم  ــه م ــق را ب ــما حقای ــه ش ــود ک ــن ب ــر ای ــرض ب ف
امــا  می شــوند.  متنبــه  ســرانجام  آن  هــا  و  می گوییــد 
امــروزه، بعضــی از متخصصانــی کــه بــه مطالعــۀ اطاعــات 
ــا  ــی« ی ــی »مایه کوب ــدار نوع ــغول اند، طرف ــت مش نادرس
واکسیناســیون هســتند. در ایــن مــورد، قانع کننده    تریــن 
ــون  ــرج میس ــگاه ج ــوک از دانش ــان ک ــتدالل  ها را ج اس
و اســتفان الواندوفســکی از دانشــگاه بریســتول ارایــه 
ــت از  ــرای محافظ ــی ب ــن راه ــا یافت ــدف آن  ه ــد. ه داده      ان
مــردم در برابــر اطاعــات نادرســت دربــارۀ تغییــرات آب و 
هوایــی اســت- از جملــه  دادخواســت  هایی تقلبــی دال بــر 
ــارۀ  ــمندان درب ــان دانش ــترده می ــر گس ــود اختاف نظ وج

ــن. ــش زمی ــل گرمای عل
بــه جــای درگیرشــدن مســتقیم بــا چنیــن اخبــاری، کــوک 
و الواندوفســکی ابتــدا گزارشــی از عملکــرد شــرکت های 
ارایــه  بــه شــرکت کنندهگان در تحقیــق  را  دخانیــات 
ــن شــرکت ها  ــه ای ــی داد ک ــزارش نشــان م ــن گ ــد. ای دادن
ــد،  ــتی را رواج دهن ــات نادرس ــا اطاع ــد ت ــاش کرده ان ت
ــردم  ــی م ــان قاب ــای متخصص ــه حرف  ه ــتناد ب ــا اس و ب
ــه را  ــرطان ری ــه س ــی ک ــات علمی ی ــه تحقیق ــبت ب را نس
ناشــی از مصــرف ســیگار می شــمارند، بدبیــن کننــد. 
ــرد  ــۀ عملک ــد از مطالع ــد. بع ــع ش ــر واق ــا موث روش آن  ه
شــرکت کنندهگان  بدگمانــِی  دخانیــات،  شــرکت های 
ــه تغییــرات  ــوط ب ــِی مرب ــه دادخواســت  های قاب نســبت ب
آب و هوایــی افزایــش یافــت. ایــن تمهیــد حتــا در مــورد 
ــد،  ــع ش ــر واق ــم مؤث ــت گراتر ه ــرکت کنندهگان راس ش
ــه نفــی  ــل ب یعنــی همــان کســانی کــه طبعــًا بیشــتر متمای

ــد. ــی بودن ــرات آب و هوای تغیی
بــه بــاور مــن، بــا توجــه بــه رواج اطاعــات دروغیــن در 
ــار  ــخیص اخب ــای تش ــادی و راه  ه ــر انتق ــد تفک ــا، بای دنی
ــت،  ــوزش داد. در نهای ــه ها آم ــام مدرس ــی را در تم جعل
ــای  ــه از ُحقه  ه ــی بلک ــِی سیاس ــار جعل ــا از اخب ــه تنه ن
پزشــکی و فریب کاری  هــای مالــی هــم بایــد در امــان 
ــه همــه، فــارغ  ــد ب ــد. تقویــت تفکــر شــکاکانه می توان مان
ــر  ــا خردمندانه ت ــد ت ــک کن ــا، کم ــوش و ذکاوت آنه از ه

ــد.  قضــاوت کنن
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چـرا آدم  هـای باهـوش
 بیشتر تحت تأثیر خبـرهـای جعـلی قرار می گیـرند؟
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له نږدې يوې میاشـتې وروسـته ال هم د افغانسـتان د وليس 

جرګـې د مـر د ټاکلـو پـر رس راپورته شـوې نانـدرې پای 

نه دي رسـېديل. ته 

خـو اوس چـې د يـاد کړکېـچ د هـواري لپـاره د حکومت او 

سـرې محکمـې د مداخلـې خربې کېـږي، د دغـې جرګې 

يـو شـمېر غـړي وايـي چـې د جرګـې د داخـي اصولـو له 

مخـې حکومـت د دوی په چـارو کې د هېـڅ ډول مداخلې 

نه لري. حـق 

اسـتازی غـام  د خلکـو  د غـزين  پـه ولـيس جرګـه کـې 

حسـین نـارصي وايـي: »د ولـيس جرګـې د داخـي اصولو 

لـه مخـې حکومت پـه دې برخـه کـې د هېـڅ ډول مداخلې 

حـق نه لـري، نـه ولسـمرۍ ماڼـۍ، نـه سـره محکمـه او 

نـه هـم د حکومـت اجرائیـه ریاسـت، دغـه سـتونزه بایـد د 

ولـيس جرګـې د اصولـو له مخـې همدلته د دغـې جرګې د 

وکیانـو له خـوا هـواره يش.«

دا په داسـې حـال کـې ده چـې د افغانسـتان ولـيس جرګه د 

ډېـرو النجـو او ناندریـو له امله دوه میاشـتې پـه ځنډ رسه د 

غويي میاشـتې په شـپږمه نېټه پرانیسـتل شـوه.

خـو د ولـيس جرګې پـه پرانیسـتل کېـدو رسه په دغـه جرګه 

کـې د مـر د ټاکلو پـر رس د وکیانو ترمنځ يـو نوی کړکېچ 

پيـل شـو او د زیاتـرو په بـاور قومي او سـمتي بڼه یـې خپله 

کړه.

پـه ولـيس جرګـه کـې د دغـې راپورتـه شـوې کشـالې د 

هـواري لپـاره له نږدې يوې میاشـتې راهیسـې هڅـې روانې 

دي، خـو الهـم دغـه سـتونزه نـه ده هـواره شـوې.

دغـې موضـوع د ګڼو نـورو بنسـټونو ترڅنـګ د افغانسـتان 

د ازادو او عادالنـه انتخاباتـو بنسـټ یـا فیفـا اندېښـنې هـم 

راپـارويل او دغـه بنسـټ د افغانسـتان پـه ولـيس جرګه کې 

روان وضعیـت ناهیلـی کوونکـی بويل.

فیفـا د دوشـنبې پـه ورځ پـه کابـل کې پـه دې اړه يـوه خربي 

ناسـته رابللـې وه او خپـل وړاندیزونـه او غوښـتنې یـې لـه 

رسـنیو رسه رشیکـې کړې.

د دغـه بنسـټ ویانـدې مـروې امینـي د افغانسـتان د وليس 

جرګـې د مـر د ټاکلـو پـر رس د راپورتـه شـوې کشـالې 

د هـواري لپـاره د فیفـا مشـخص وړاندیـز ازادي راډیـو تـه 

داسـې بیـان کـړ: »زمـوږ مشـخص وړاندیـز دا دی چـې د 

ولـيس جرګـې ټـول وکیـان په خپلـو منځـو کـې انتخابات 

وکـړي او د هـر والیـت څخـه يو-يـو تـن انتخـاب کـړي 

او د کوچیانـو او هندوانـو لـه حـوزو څخـه هـم دې يو-يـو 

اسـتازی وټـاکل يش او دغـه ۳۶ کسـیز ټیـم دې بیا د وليس 

جرګـې د مـر د ټاکلـو د موضـوع پـه اړه پرېکـړه کـوي.«

فیفـا د ولـيس جرګـې لـه وکیانـو وغوښـتل چـې د جرګې 

د ریاسـت لـه حیثیتـي کولـو، فسـاد او لـه قومي او سـمتي 

بحثونـو ډډه وکـړي.

د دغـه بنسـټ پـه بـاور کـې کـه د ولـيس جرګـې د مـر د 

ټاکلـو پـر رس راپورته شـوی کړکېچ ژر تـر ژره حل نه يش، د 

افغانسـتان پـه پارملـان به د خلکـو بـاور زیامنن يش.

دورۀ  پایــان  بــا  همزمــان 
در  غنــی  آقــای  ریاســت جمهوری 
اول جــوزا، برخــی نامــزدان انتخابــات 
از  تعــدادی  و  ریاســت جمهوری 
ــد  ــی تهدی ــرح سیاس ــای مط جناح ه
ــه  ــد علی ــد کــه پــس از عی کــرده بودن
ــه  ــت ب ــور دس ــه کار رییس جمه ادام
زد. خواهنــد  خیابانــی  اعتراضــات 
ــوز از  ــا هن ــد ســپری شــد، ام ــام عی ای
ــا  ــری نیســت. آی ــن اعتراضــات خب ای
ــان«  ــش از توف ــش پی ــک »آرام ــن ی ای
ــراغ  ــدام چ ــه ارگ ک ــا اینک ــت ی اس
ســبزی بــه نامــزدان نشــان داده اســت؟

مصاحبــۀ حمــداهلل محــب، مشــاور 
شــورای امنیــت ملــی کشــور، بــا 
ــه  ــی ک ــنیدم. در حال ــوز را ش طلوع نی
ســخنگویان ارگ قبــًا تأکیــد داشــتند 
مــدت  کشــور  عالــی  دادگاه  کــه 
را  غنــی  آقــای  ریاســت جمهوری 
ــد  ــش تمدی ــا صاحیت های ــراه ب هم
کــرده اســت، امــا از صحبت هــای 
ــه  ــود ک ــته می ش ــب دانس ــای مح آق

ارگ تحــت فشــار نامــزدان آمــاده 
ــد و  ــل ده ــک تعام ــه ی ــن ب ــت ت اس
وضــع محدودیــت بــر صاحیت هــای 
رییس جمهــور را بپذیــرد. آقــای محــب 
ــت  ــوز گف ــا طلوع نی ــو ب در گفت وگ
ــزدان روی  ــا نام ــتند ب ــاده هس ــه آم ک
ــور  ــه رییس جمه ــد ک طرحــی کار کنن
ــر و  ــه تغیی در وقــت اضافــی دســت ب
ــر  ــًا داکت ــد. قب ــه نزن ــل در کابین تبدی
عبــداهلل و ســفیر آمریــکا نیــز از چنیــن 
طرحــی تلویحــاً صحبــت کــرده بودند.
ــه  ــن اســت ک ــوی ای ــال ق ــک احتم ی
ارگ چنیــن طرحــی را بــا نامــزدان 

شــریک کــرده باشــد. در این صــورت، 
ــوان  ــی را می ت ــان غن ــکوت مخالف س
ــی در  ــل احتمال ــانه تعام ــوع نش ــه ن ب
روزهــای نزدیــک میــان رییس جمهــور 
و نامــزدان دانســت. امــا فکــر می کنــم 
ــی  ــان غن ــی می ــن توافق نامه ی اگــر چنی
بدتریــن  امضــا گــردد،  نامــزدان  و 
ــرا  ــود. زی ــد ب ــن خواه ــل ممک تعام
تجربــۀ پنج ســال حکومــت داری غنــی 

ــد  ــل تعه ــه او اه ــان داده اســت ک نش
ــه قــول و  ــه زودی ب ــر نیســت و ب معتب
ــد.  ــا می زن ــت پ ــود پش ــای خ قراره
نامــزدان ریاســت جمهوری حداقــل 
بایــد از توافق نامــه حکومــت وحــدت 
ملــی بیاموزنــد کــه چگونــه غنــی آن را 
ــران  ــب وزی ــزل و نص دور زد و در ع
ــم  ــیزی ه ــداهلل را پش ــوره های عب مش
ــزدان  ــورای نام ــان ش ــد. هم چن نخری
بایــد از سرنوشــت توافقــات غنــی بــا 
احمدضیــا مســعود و حتا طالبــان درس 
ــی  ــه وقت ــه چگون ــد ک ــرت بگیرن عب
ــچ  ــت، هی ــرام خــود دســت یاف ــه م ب

ــی نکــرد. ــی را هــم عمل کدام
غنی بــه شــدت تمایــات اقتدارگرایانه 
اســتفاده  فرصتــی  هــر  از  او  دارد. 
می کنــد تــا قــدرت سیاســی را غصــب 
بی چون وچــرای  ســلطه  و  کــرده 
خــود را بــر نهادهــای دولتــی تحکیــم 
ــر فشــارها  ــاید تحــت تأثی ــد. او ش کن
تــن بــه یــک توافــق بــا نامــزدان بدهد، 
ــا  ــش اعتراض ه ــه آت ــی ک ــا هنگام ام
فروکــش کــرد دو بــاره بــه عــزل 
آغــاز  خودســرانه  نصب هــای  و 
ــود  ــروزی خ ــی پی ــرد. غن ــد ک خواه
را در اســتفاده از امکانــات دولتــی و 
ــرده  ــف ک ــی تعری ــای انتخابات تقلب ه
اســت. او بــه ایــن آســانی آماده نیســت 
کــه عمــا تــن بــه وضــع محدودیــت 
بدهــد و یــک انتخابــات شــفاف و 
عــاری از تقلــب تــن دهــد. او بــه 
ــه، بــل در  ــا نامــزدان ن دنبــال توافــق ب
ــه  ــار ک ــت. زنه ــان اس ــب ش ــی فری پ

ــم! ــب نخوری فری
ــه، همــان  ــن گزین ــم بهتری فکــر می کن
راه انــدازی اعتراضــات خیابانــی اســت. 
ــوان  ــی نمی ت ــدون اعتراضــات خیابان ب
افغانســتان  نیم بنــد  دموکراســی  از 
محافظــت کــرد. یــک هفتــه اعتــراض 
ــی را از  ــا غن ــت ت ــی اس ــی کاف خیابان

ــرد. ــراج ک ارگ اخ

دکتـــر محمدمیرویـــس بلخـــی سرپرســـت وزارت 
ـــر دانش آمـــوز  ـــه یـــک دخت معـــارف، در پاســـخ ب
ـــب  ـــوم کت ـــی و مفه ـــکات نگارش ـــارۀ مش درب
درســـی مکاتـــب، گفتـــه اســـت کـــه او نیـــز 

ــرد. ــج می بـ ــا رنـ ــن کتاب هـ ــدن ایـ دیـ
در  هشـــتم،  صنـــف  دانش آمـــوز  نیایـــش 
اجتماعـــی  صفحـــات  در  کـــه  ویدیویـــی 
ـــی  ـــدی نگارش ـــکات ج ـــرده، از مش ـــر ک منتش
ــب  ــی مکاتـ ــای درسـ ــی در کتاب هـ و مفهومـ
ـــه و از سرپرســـت وزارت معـــارف خواســـته  گفت
تـــا در ایـــن زمینـــه پاســـخ بدهـــد. او یکـــی 
از جمـــات کتـــاب تعلیمـــات دینـــی صنـــف 
هشـــتم را بـــرای سرپرســـت وزارت معـــارف 
می خوانـــد و می گویـــد کـــه پـــی بـــردن بـــه 
ـــوار  ـــی دش ـــرای او خیل ـــه ب ـــن جمل ـــوم ای مفه

اســـت.
ـــی،  ـــس بلخ ـــر محمدمیروی ـــال، دکت در همین ح
ــا ابـــراز قدردانـــی از ایـــن دانش آمـــوز، در  بـ

پاســـخ بـــه او گفتـــه اســـت کـــه کتاب هـــای 
ـــده  ـــراث مان ـــه می ـــرای او ب ـــود، ب ـــی موج درس
ـــش  ـــه پرس ـــی ب ـــی در پیام ـــای بلخ ـــت. آق اس
ـــا  ـــه ب ـــن ک ـــکر از ای ـــت: »تش ـــه اس ـــش گفت نیای
جـــرات مشـــکات کتـــب درســـی را بـــرای 
ــد.  ــان کردیـ ــارف بیـ ــوولین معـ ــن و مسـ مـ
ـــب  ـــدن کت ـــد از دی ـــه ح ـــن تاچ ـــی م کاش بدان
ـــرای  ـــا ب ـــن کتاب ه ـــم. ای ـــج می کش ـــود رن موج
ـــا روی  ـــت. ام ـــده اس ـــراث مان ـــه می ـــم ب ـــن ه م
ـــی کار  ـــد درس ـــاب جدی ـــی و کت ـــاب تعلیم نص
ـــد در  ـــب جدی ـــااهلل کت ـــان دارد. انش ـــدی جری ج
ســـال ۱۴۰۰ مطابـــق معیارهـــا و نیـــاز جامعـــه 

ـــد.« ـــد ش ـــاپ خواه چ
وزارت معـــارف، چنـــد مـــاه پیـــش برخـــی از 
ـــرده  ـــف ک ـــب را تألی ـــی مکات ـــای درس کتاب ه
ـــی  ـــی عموم ـــه نظرخواه ـــدی آن ب ـــرای غنامن و ب

ـــود. ـــته ب گذاش

سرپرست وزارت معارف در پاسخ به یک دانش آموز: غنی اهل تعهد معتبر نیست!

منـم از دیـدن کتاب هـای درسـی 
موجـود رنج مـی بـرم

وليس جرګه کې د کړکېچ دوام؛ حکومت د مداخلې حق نه لري

عبدالشهید ثاقب 


