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واکنش شهروندان افغانستان

 به مرگ مرسی

بن بست در مذاکرات طالبان 
و زلمی خلیل زاد

63

در پایــان گزینــش کمیشــنران، چهــار مــاه قبــل 
کاندیــدای   ۱۷ محضــر  در  ارگ   چارچنــار  در 
و  وقــت  حکومــت  رهبــری  ریاســت جمهوری، 
رســانه ها بــه آقــای اشــرف غنــی گفتــه بــودم 
کــه امیــدوارم حکومــت این بــار ماننــد گذشــته 
ــا  ــی ب ــای غن ــد. آق ــه نکن ــیون مداخل در کار کمیس
ــروز  ــا ام ــرد، ام ــم را رد ک ــل شــدید حرف عکس العم
ــه دارد، هشــدارم  ــه همــان شــدت مداخل برعکــس ب

ــد. ــت برآم درس

عنوانی کمیسیون  محترم انتخابات
ــۀ  ــه مثاب ــه ب ــفاف و عادالن ــات ش ــدازی انتخاب راه ان
بقــای  بــرای  گزینــه  تنهــا  و  شــانس  آخریــن 
افغانســتان باقیســت. اگــر از همیــن حــاال دقــت الزم 
نباشــد، مســووالنه عمل نشــود و سرنوشــت کشــور را 
بگذاریــم دســت تیمــی کــه خــود زادۀ تقلــب بــوده، 
از هــر وســیلۀ ممکــن بــرای حفــظ قــدرت اســتفاده 

کــرده، ماه هــا می شــود کــه عمــًا در روز روشــن از 
همــۀ امکانــات بیت المــال و منابــع دولتــی در تضــاد 
کامــل بــا قانــون، کمپایــن انتخاباتــی راه انــدازی 
نمــوده اســت، این بــار حتــا بــا تکــرار نصــف 
تقلبــات گذشــته، پیامدهــای نامیمــون آن یــک انتحــار 

ــد زد. ــم خواه ــور رق ــی را در کش مل
گذشــته از همــۀ تخلفــات دســتگاه و تیــم آقــای غنی، 
ــن  ــن و ابتدایی تری ــود، اولی ــر ش ــه دی ــل از اینک قب
ــم  و کســر  ــق بی ک ــات، تطبی ــیون انتخاب ــدام کمیس اق
ــتفادۀ  ــر اس ــی ب ــات مبن ــون انتخاب ــم قان ــادۀ نوزده م
بــرای شفاف ســازی  بایومتریــک  کامــل سیســتم 
انتخابــات اســت کــه خــود در پــای آن فیصلــه 
ــوع  ــر ن ــد. ه ــده داده ان ــردم وع ــرای م ــوده و ب نم
نقــض قانــون، ســوءمدیریت و تعلــل در ایــن راســتا 
ــران  ــه بح ــور را ب ــت، کش ــول نیس ــل قب ــًا قاب قطع
ــت  ــران سرنوش ــون و بازیگ ــن قان ــاند، ناقضی می کش
ــه  ــادی ک ــر نه ــه ه ــق ب ــا متعل ــخص ی ــردم، ش م

باشــند، ســرانجام در مقابــل قانــون و پایمــال نمــودن 
حــق مــردم پاســخ گو خواهنــد بــود. )وضعیــت 

ــت( ــز اس ــرت انگی ــی عب ــیون قبل کمیس
مدتــی می شــود، جریــان راه انــدازی ثبــت نــام 
ــل  ــرت کام ــه در مغای ــک ک ــدون بایومتری ــذی ب کاغ

ــا همیــن مــادۀ قانــون قــرار دارد، از همیــن شــروع  ب
زمینه ســاز تقلــب، غلــط کاری و مهندســی انتخابــات 

ــردد. ــری گ ــد از آن جلوگی ــًا بای ــه قطع ــوده ک ب
ــن  ــات ای ــرم انتخاب ــی کمیســیون محت ــا عنوان ــام م پی
ــی  ــون و بهگونه ی ــق قان ــات را مطاب اســت کــه انتخاب
کــه فیصلــه شــده، بــا پروســۀ ثبــت نــام بایومتریــک 
شــده آغــاز نماینــد. هیچ گونــه تهدیــد، تطمیــع، 
ــق  ــری در ح ــان کاری و معامله گ ــامحه کاری، پنه مس
ــازه  ــری اج ــاد دیگ ــا نه ــود ی ــرف خ ــردم را از ط م

ــد. ــد ش ــخ گو خواهن ــًا پاس ــردا حتم ــه ف ــد ک ندهن
ــدت  ــی بهش ــرف غن ــای اش ــی آق ــتگاه غیرقانون دس
تــاش دارد تــا بهنــام انتخابــات، کمیســیون را وســیله 
قــرار داده، بــار دیگــر قــدرت را بهگونــۀ غیرقانونــی 
ــال  ــد پنج س ــد و  کشــور را مانن ــده، غصــب نمای قاپی

گذشــته در بحــران مدیریــت شــده نگــه دارد.

ریاســت جمهوری،  انتخابــات  نامــزدان  از  برخــی 
ضمــن انتقــاد شــدید از محمداشــرف غنــی بــه 
ــردی  ــوزا، او را ف ــد از اول ج ــۀ کارش بع ــل ادام دلی
ــکا و  ــچ ات ــه او هی ــد ک ــد و می گوین خودخــواه می دان

ــدارد.  ــون ن ــه قان ــی ب احترام
انتخابــات  نامــزد  الکــوزی  محمدابراهیــم 
ــری  ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــت جمهوری دی ریاس
در کابــل، ضمــن انتقــاد از اقدامــات رییــس حکومــت 
وحــدت ملــی گفــت کــه تمامــی اقدامــات آقــای غنــی 
ــت. ــی اس ــت قانون ــد وجاه ــوزا، فاق ــد از اول ج بع
انســان  یــک  غنــی  کــه  گفــت  الکــوزی  آقــای 
ــش،  ــال حکومت ــی پنج س ــه در ط ــت ک ــت اس بی کفای
ــردم  ــرای م ــت داری ب ــه حکوم ــی او در عرص ناتوان

شده اســت. واضــح  افغانســتان 
ــتان  ــت جمهوری افغانس ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام  ای
ــات  ــی اقدام ــای غن ــر آق ــه در روزهــای اخی گفــت ک
خــاف قانــون خــود را افزایــش داده اســت، عــزل  و 
ــی  ــی و خارج ــفرهای داخل ــات، س ــای مقام نصب ه
ــاری  ــال ج ــوزای س ــات او از اول ج ــر اقدام و دیگ

ــی اســت. غیرقانون
او افــزود: محمداشــرف غنــی، فاقــد اخــاق سیاســی 
انتخابــات  نامــزدان  نگرانی هــای  بــه  و  اســت 
ــورد  ــان م ــا آن ــدارد و ب ــی ن ــت جمهوری توجه ریاس

مســایل جــاری کشــور مشــورتی نکرده اســت.
دوره  طــی  در  کــه  می گویــد  الکــوزی  آقــای 
ــزار  ــش از چهل ه ــی، بی ــای غن ــت جمهوری آق ریاس
ــی افغانســتان، خــود را از دســت داده و هــزاران  نظام

ــت. ــی شده اس ــز زخم ــر نی ــن دیگ ت
ــاد  ــا انتق ــت جمهوری ب ــات ریاس ــزد انتخاب ــن نام  ای
ــی  ــای غن ــه آق ــت ک ــت گف ــس حکوم ــدید از ریی ش
یــک انســان خودخــواه اســت و در طــی ایــن مــدت، 
بــدون توجــه بــه اصــول انتخابــات، کمپاین هــای 
ــا ســفرهای داخلــی و خارجــی آغــاز  تیــم خــود را ب

کرده اســت.
ــه شــدت نگــران  ــم او ب ــان اینکــه تی ــا بی  الکــوزی ب
انتخابــات ریاســت جمهوری آینــده اســت، گفــت 
ــب  ــا تقل ــان ب ــات پارلم ــه انتخاب ــور ک ــه همان ط ک
ــی  ــه مهندس ــبت ب ــا نس ــد، م ــزار ش ــترده یی برگ گس
انتخابــات آینــده از ســوی تیــم غنــی نگــران هســتیم.
محمدحنیــف اتمــر رییــس دســتۀ انتخاباتــی »صلــح و 
اعتــدال« نیــز حکومــت را بــه راه انــدازی کمپیــن پیــش 

از وقــت متهــم کــرده اســت.
اســت در شــرایط  نوشــته  توییتــی  دیــروز در  او 
ــاد از  ــای اعتم ــت احی ــم حکوم ــت مه ــی اولوی کنون
ــد  ــات می  باش ــد انتخاب ــه رون ــردم ب ــه م ــت رفت دس
امــا حکومــت فعلــی بــا راه انــدازی کمپیــن انتخاباتــی 
ــد  ــن رون ــه ای ــردم را ب پیــش از وقــت بی اعتمــادی م
ــا  ــت ب ــت حکوم ــزوده اس ــازد. او اف ــر می س عمیق ت
»چنیــن تخلــف ســریع از قانــون و عــرف سیاســی بــر 

می خنــدد«. مســوولیت پذیری  روی 
ایــن در حالی ســت چنــدی پیــش کــه شــورای 
ــه  ــد ک ــدار داده بودن ــت جمهوری هش ــزدان ریاس نام
در صــورت ادامــۀ کار حکومــت، از همــه گزینه هــای 
قانونــی بــرای اعمــال فشــار بــر رییــس حکومــت، بــه 
ــت. ــد گرف ــدرت کار خواهن ــن از ق ــار رفت ــدف کن ه

احمدولی مسعود به کمیسیون انتخابات:

فـردا حتـمًا پاسـخ گـو هستیـد

نامزدانانتخاباتریاستجمهوری:

غنی خودخواه و بی کفایت است

صفحه 2

روز تا برگـزاری انتخـابات
چـه بایـد کـرد؟



روز گذشــته تصویرهایــی در فضــای مجــازی 
ــان  ــه نش ــید ک ــر رس ــه نش ــاب ب ــت فاری از والی
مــی داد بــه صــورِت علنــی و رســمی کمپاین هــای 
ــت  ــس پیشــیِن حکوم ــِی اشــرف غنی ریی انتخابات
وحــدت ملــی در آن والیــت آغــاز شــده اســت. 
ــِی  ــن انتخابات ــای کمپای ــا دفتره ــن تصویره در ای
آقــای غنــی نشــان داده می شــدند کــه مــردم 
ــۀ  ــد و لوح ــد بودن ــال رفت وآم ــا در ح در آن ه
دفتــر کمپایــن هــم بــر روی دیوارهــا خودنمایــی 

می کــرد. 
ــازی  ــای مج ــه در فض ــی ک ــاس اطاعات ــر اس ب
در مــورد ایــن تصویرهــا نشــر شــده، گفتــه 
می شــود کــه ایــن دفترهــا بــه وســیلۀ روال 
غنــی همســر آقــای غنــی بــاز شــده  انــد و بــرای 
ــگام  ــای زودهن ــن کمپاین ه ــه ای ــه ب ــانی ک کس
البتــه  می شــود.  داده  هــم  پــول  می پیوندنــد، 
ــت  ــه والی ــوط ب ــا من ــا تنه ــوع گزارش ه ــن ن ای
اکثــر والیت هــا  در  بــل  نمی شــود،  فاریــاب 
ــی  ــای غنــی و همســرش کمپاین هــای انتخابات آق
ــه  ــی ک ــد و در همــۀ والیت های ــرده  ان ــاز ک را آغ
از آغــازِ کمپاین هــای انتخاباتــی زودهنــگام خبــر 
ــه از  ــه ک ــابِه آنچ ــاِت مش ــود، اطاع داده می ش
ــود دارد. در  ــده، وج ــر ش ــاب نش ــت فاری والی
اکثــر والیت هــا تغییــراِت بســیار گســترده در 
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــت هاِی والیت ه ــطح ریاس س
ــد،  و کســانی کــه وارد تیــم آقــای غنــی شــده  ان
در ایــن ســمت ها گماشــته شــده  انــد. در همیــن 
ــار والی هــا  ــز در اختی ــادی نی حــال، پول هــای زی
و مســووالِن بلندپایــۀ حکومتــی مربــوط بــه 
ــه  ــاال ب ــا از ح ــه ت ــرار گرفت ــی ق ــای غن ــم آق تی

ــد.  ــدام کنن ــراد اق ــذِب اف جلب وج
ــا اســتفاده  ــه و ب ــه صــورِت بی روی آقــای غنــی ب
ــال  ــات س ــد انتخاب ــی می خواه ــاِت دولت از امکان
روان را بــا بحـــران روبــه رو ســازد. او کــه از حاال 
ــی  ــات واقع ــدۀ انتخاب ــه برن ــرده ک ــاس ک احس
نخواهــد بــود و مــردم بــه هیــچ صــورت تمایلــی 
ــای  ــد از راه ه ــد، می خواه ــش ندارن ــه او و تیم ب
ــای  ــه لجــن بکشــد. آق ــات را ب ــی انتخاب فراقانون

غنــی از ایــن اقدام هــا کــه دیگــر حتــا به صــورِت 
ــد،  ــورت نمی گیرن ــم ص ــان ه ــرمانه یی پنهـ بی ش

ــد.  ــال می کن ــی را دنب ــدِف اساس دو ه
ــه از راه  ــت ک ــن اس ــی ای ــای غن ــدف اوِل آق ه
ــای  ــول و دادن امتیازه ــردِن پ ــز ک ــع و واری تطمی
ــات را  ــد نتیجــۀ انتخاب ــی در والیت هــا بتوان دولت
بــه ســود خــود رقــم بزنــد. او از حــاال بــه انــدازۀ 
ــی  ــوذ خــود در کمیســیون های انتخابات ــی، نف کاف
را گســترش داده و می خواهــد بــا خریــد رای 
انتخاباتــی  انجــام یــک ســری تقلب هــای  و 

ــد. ــته باش ــات داش ــری در انتخاب ــِت بهت موقعی
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــی ای ــای غن ــدف دومِ آق  ه
ــه نتیجــۀ مطلــوب  ــول ب ــد از راه تقلــب و پ نتوان
و دلخــواهِ خــود دســت پیــدا کنــد، آن قــدر 
ــد  ــام ده ــات انج ــی در انتخاب ــای غیرقانون کاره
بــه  مجبــور  انتخابــات  نامــزدان  دیگــر  کــه 
ــه  ــۀ آن ب ــه نتیج ــوند ک ــی ش ــن تصمیم های گرفت
ــر  ــتان منج ــلطه اش در افغانس ــود او و دوامِ س س
شــود. از جملــۀ ایــن تصمیم هــا کــه آقــای غنــی 
در انتظــار عملــی شــدِن آن از ســوی دیگــر 
نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت، 

می توانــد تحریــم انتخابــات باشــد.  
ــزدان  ــه نام ــت ک ــر اس ــا حاض ــی حت ــای غن آق
برابــر  در  کــه  ســازد  مجبــور  را  انتخابــات 
اقدام هــای غیرقانونــِی او دســت بــه تحـــریم 
ــاز هــم راهــی پیــدا شــود  ــا ب ــات بزننــد ت انتخاب
ــد  ــن را نبای ــد. ای ــی بمان ــدرت باق ــه او در ق ک
ــانی و  ــه  آس ــی ب ــای غن ــه آق ــرد ک ــوش ک فرام
ــا  ــی دارد. او حت ــدرت برنم ــاده گی دســت از ق س
ــرده  ــر ک ــز فک ــری نی ــای خطرناک ت ــه گزینه ه ب
اســت و حاضــر اســت کــه بــا انتخابــاِت سراســر 
ــی  ــه بحران ــتان را ب ــی، افغانس ــب و مهندس تقل
انتخابــات  بحــران  از  گســترده تر  و  فراگیرتــر 
ــه  ــم دارد ک ــد. او تصمی ــوق ده ــال ۱393 س س
ــم  ــون ه ــای خ ــردِن جوی ه ــاری ک ــا ج ــا ب حت

ــد.  ــت نده ــدرت را از دس ــده ق ــه ش ک
ــی  ــای غن ــه آق ــا ک ــن گزینه ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــرار داده  ــود ق ــر خ ــدرت در براب ــۀ ق ــرای ادام ب

و هیــچ کــدام نیــز غیرموثــق نیســتند، چــه 
ــِر  ــزدان دیگ ــات و نام ــوان از انتخاب ــار می ت انتظ
ــن  ــه چنی ــه ب ــا توج ــا ب ــت؟ آی ــی داش انتخابات
وضعیتــی، ضــرور نیســت کــه انتخابــات از ســوی 
ــۀ  ــان گزین ــا همچن ــود و ی ــم نش ــزدان تحری نام
تحـــریم در برابــر عملکردهــای غیرقانونــی آقــای 

ــردد؟  ــال گ ــی دنب غن
هــر دو تصمیــم متأســفانه نــه بــه ســود افغانســتان 
اســت و نــه می توانــد از بحرانــی کــه آقــای 
غنــی در حــال فراهم ســازی آن اســت، کشــور را 
نجــات بخشــد. آقــای غنــی بــه گونه یــی فضـــا را 
مدیریــت کــرده اســت کــه هــر تصمیــِم مخالــف 
بــا خــود را بتوانــد بــه ســودِ خــود مصــادره کنــد. 
ــه همیــن لحــاظ ضــرورت اســت کــه نامــزدان  ب
و  درایــت  بــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــِر  سیاســِت بسیارســنجیده و دوراندیشــانه در براب
ــر در  ــد. اگ ــار کنن ــی رفت ــای غن ــای آق حرکت ه
وضعیــِت فعلــی بتــوان آقــای غنــی را وادار کــرد 
کــه براســاِس تصمیــم شــورای نامــزدان انتخابــات 
ــت  ــث سرپرس ــه حی ــا ب ــی ی ــد؛ یعن ــل کن عم
ــی  ــد ول ــی بمان ــایج باق ــام نتـ ــا اع ــت ت حکوم
از کاندیداتــوری خــود انصــراف دهــد و یــا 
ایــن  کــه حاضــر شــود از قــدرت کنــار بــرود تــا 
فــرد دیگــری تــا زمــان اعــام نتایــج انتخابــات در 
جــای او قــرار گیــرد، بســیار بــه نفــِع افغانســتان 
ــه  ــوان ب ــی می ت ــن وضعیت ــود. در چنی ــد ب خواه
ــِی او  ــای فراقانون ــو اقدام ه ــبی جل ــورِت نس ص
گرفــت  عزل ونصب هــا  زمینــۀ  در  به ویــژه  را 
ــطح و  ــی مس ــا اندازه ی ــات را ت ــدان انتخاب و می
ــان  ــی همچن ــای غن ــر آق ــا اگ ــرد. ام ــوار ک هم
ــات هــم  ــزد انتخاب ــد و نام ــی بمان ــدرت باق در ق
باشــد، بــدون هیــچ تردیــدی افغانســتان روزهــای 
ــی  ــود. روزهای ــد ب ــاهد خواه ــدی را ش ــیار ب بس
ــان و  ــارِی طالب ــات انتح ــا و حم ــه از جنگ ه ک
ــد  ــر خواه ــر و ویران گرت ــم خونین ت ــش ه داع

ــود.    ب
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ـــده  ـــات مان ـــزاری انتخاب ـــا برگ ـــد، صـــد روز ت ـــه بع ـــروز ب از ام
 اســـت. قـــرار اســـت کـــه انتخابـــات ریاســـت جمهوری بـــه 
ـــا در  ـــن ام ـــود؛ ای ـــر ش ـــاِل روان دای ـــزان س ـــش می ـــخ ش تاری
ــدداً  ــات مجـ ــزاری انتخابـ ــخ برگـ ــه تاریـ ــت کـ صورتی سـ
بـــه تأخیـــر نیفتـــد. مـــا در حالـــی صـــد روز بـــه برگـــزاری 
انتخابـــات، زمـــان در پیـــِش رو داریـــم کـــه هنـــوز مـــردم 
افغانســـتان روی برگـــزار شـــدن و نشـــدِن انتخابـــات شـــک 
ـــات  ـــر انتخاب ـــارِ دیگ ـــه  ب ـــد ک ـــران ان ـــن نگ ـــد و همچنی دارن
ـــزد  ـــع نام ـــه نف ـــترده ب ـــای گس ـــا تقلب ه ـــت جمهوری ب ریاس
ـــر  ـــزد ب ـــه نام ـــی ک ـــای غن ـــردد. آق ـــراه گ ـــدار هم ـــِر اقت ـــر س ب
ـــرف  ـــن ط ـــه ای ـــاه ب ـــت، از یک م ـــت اس ـــدار و حاکمی ـــِر اقت س
خـــاِف قانـــون و بـــه زور بـــر اریکـــۀ قـــدرت تکیـــه  زده اســـت 
ــی را در  ــه اعتراض هایـ ــد کـ ــرض می گوینـ ــزدان معتـ و نامـ
برابـــِر او شـــکل می دهنـــد و حتـــا در صـــورِت لـــزوم بـــه 
ـــی  ـــای غن ـــرا آق ـــرد. زی ـــد ک ـــدام خواهن ـــات اق ـــم انتخاب تحری
ـــته هاِی آن را  ـــت و داش ـــۀ دول ـــان، هم ـــۀ آشـــکار و نهـ ـــه گون ب
ـــد  ـــرار می ده ـــتفاده ق ـــورد اس ـــی م ـــزار انتخابات ـــوان اب ـــه عن ب

و آینـــدۀ انتخابـــات را بـــه خطـــر مواجـــه می کنـــد. 
بـــا ایـــن حســـاب، در ایـــن صـــد روز معلـــوم نیســـت کـــه 
ـــد  ـــی خواه ـــه تب وتاب های ـــی چ ـــی ـ انتخابات ـــاع سیاس اوض
ـــور  ـــه: حض ـــت این ک ـــوم اس ـــون معل ـــه اکن ـــا آنچ ـــت. ام یاف
ــی کمرنـــگ اســـت و در  ــامِ تقویتـ ــز ثبت نـ ــردم در مراکـ مـ
ـــل  ـــِش  رو به دلی ـــات پی ـــه انتخاب ـــبت ب ـــا نس ـــال آن ه ـــن ح عی
تقلباتـــی کـــه در انتخابات هـــاِی گذشـــته صـــورت گرفـــت 
و نیـــز به دلیـــل کشـــاله دار شـــدن انتخابـــات پارلمانـــی، 
ــاورِ  ــد. بـ ــان نمی دهنـ ــی نشـ ــتیاِق خاصـ ــبی و اشـ دل چسـ
ـــا، از  ـــا رض ـــه زور ی ـــی ب ـــای غن ـــه آق ـــت ک ـــن اس ـــردم ای م
ـــوار  ـــدرت س ـــۀ ق ـــر اریک ـــود را ب ـــب، خ ـــا تقل ـــع ی راه تطمی
ـــزدان  ـــن نام ـــن، ای ـــم ای ـــه رغ ـــا ب ـــت. ام ـــد داش ـــگاه خواه ن
ـــاط  ـــاد نش ـــا ایج ـــه ب ـــتند ک ـــوری هس ـــات ریاســـت جمه انتخاب
ـــات  ـــامِ انتخاب ـــز ثبت ن ـــه مراک ـــردم را ب ـــد م ـــد می توانن و اُمیـ
ــلمًا  ــانند. مسـ ــای رای بکشـ ــاِی صندوق هـ ــه پـ ــپس بـ و سـ
برانگیزاننـــدۀ  و  پُرتب وتـــاب  کمپاین هـــای  به راه انـــدازی 
ـــردم  ـــکند و م ـــی را می ش ـــاِک کنون ـــای رخوتن ـــی، فض انتخابات

ـــازد.  ـــدوار می س ـــودی امی ـــر و بهب ـــه تغییـ را ب
البتـــه پیـــش از همـــۀ این هـــا، نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری بایـــد فشـــارهایی را بـــر آقـــای غنـــی وارد کننــــد تـــا 
ـــِت  ـــام سرپرس ـــان، مق ـــنهادی  آن ـــۀ پیش ـــرح و فیصل ـــق ط مطاب
ــه  ــده بـ ــدود و مهارشـ ــاِی محـ ــا صاحیت هـ ــت بـ حکومـ
ـــریم« ســـبب  ـــۀ »تحـ ـــن نشـــود، گزین ـــا اگـــر چنی ـــد. ام ـــان آی می
می گـــردد کـــه هـــر نـــوع تب وتـــاب و نشـــاط و امیـــدواری 
ـــرود و  ـــان ب ـــوری از می ـــت  جمه ـــات ریاس ـــه انتخاب ـــبت ب نس
ـــگاه و  ـــچ جای ـــات هی ـــه در آن انتخاب ـــرد ک ـــکل بگی ـــی ش فضای

ـــت.    ـــد داش ـــی نخواه ارزش
در چنیـــن صورتـــی، مســـوولیِت حـــوادِث آینـــده بـــه دوِش 
ـــت  ـــی و درای ـــت سیاس ـــا عقانی ـــا ب ـــه ی ـــت ک ـــی اس ـــای غن آق
ــور  ــی در کشـ ــات و دمکراسـ ــای انتخابـ ــبب بقـ ــی، سـ ملـ
ــۀ  ــی، فاتحـ ــری و افزون طلبـ ــا سبک سـ ــا بـ ــود و یـ می شـ
ــد. و  ــه می خوانـ ــرای همیشـ ــات را بـ ــی و انتخابـ دموکراسـ
ـــت  ـــن اس ـــت ای ـــد داش ـــر آن تأکی ـــد ب ـــه بای ـــی ک ـــا نکته ی ام
کـــه شـــرایط کنونـــِی افغانســـتان بـــرای بقـــای دموکراســـی 
و انتخابـــات یـــک تهدیـــد اســـت؛ زیـــرا آقـــای غنـــی در 
یـــک مـــاه گذشـــته و پیـــش از آن نشـــان داد کـــه ذهـــن و 
ــس  ــه اُنـ ــتبدادی و تک روانـ ــای اسـ ــا نظام هـ ــِر او بـ ضمیـ
ــِی  ــای روحـ ــخ گوِی نیازهـ ــداً پاسـ ــاالری ابـ دارد و مردم سـ

او نخواهـــد بـــود.
از ایـــن زاویـــه کـــه نـــگاه کنیـــم، بایـــد نامـــزدان انتخابـــات 
ـــی  ـــادهای مدن ـــی و نهـ ـــزاب سیاس ـــوری، اح ـــت  جمه ریاس
ـــِت  ـــوند و دس ـــه کار ش ـــت ب ـــود دس ـــتان خ ـــردم افغانس و م
ـــًا  ـــازند. یقین ـــاه بس ـــی کوت ـــدامِ دموکراس ـــی را از انه ـــای غن آق
ـــه  ـــد توج ـــی می توان ـــاِت دموکراس ـــرای نج ـــا ب ـــاِف آن ه ائت
ـــرای  ـــه ب ـــازد ک ـــت س ـــن ســـمت هدای ـــانی را بدی ـــۀ جهـ جامع
ـــد  ـــتان، بای ـــی در افغانس ـــات و دموکراس ـــاِت انتخاب ـــۀ حی ادام
ـــای  ـــا از تاش ه ـــرار داد ت ـــار ق ـــر فش ـــداً زی ـــی را ج ـــای غن آق
ـــرا  ـــردارد؛ چ ـــت ب ـــدرت دس ـــادرۀ ق ـــِت مص ـــش در جه عریان
کـــه برگـــزاری انتخابـــات بـــا ایـــن بی مزه گـــی و ابتـــذال، 

ـــد داد!  ـــی را خواه ـــوِن غن ـــا جن ـــان ب ـــِی جه ـــاِی همراه معن

100 روز تا برگـزاری انتخـابات
چـه بایـد کـرد؟

احمـد عمران

اند روزهاِی خونینی که در پیش 
آقای غنی به گونه یی فضـا را مدیریت کرده است که هر تصمیِم مخالف با خود را بتواند به سوِد خود مصادره کند. به همین 
لحاظ ضرورت اســت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با درایت و سیاســِت بسیارسنجیده و دوراندیشانه در برابِر 
حرکت های آقای غنی رفتار کنند. اگر در وضعیِت فعلی بتوان آقای غنی را وادار کرد که براســاِس تصمیم شورای نامزدان 
انتخابات عمل کند؛ یعنی یا به حیث سرپرســت حکومت تا اعالم نتـــایج باقی بماند ولی از کاندیداتوری خود انصراف 
دهد و یا این  که حاضر شــود از قدرت کنار برود تا فرد دیگری تا زمان اعالم نتایج انتخابات در جای او قرار گیرد، بسیار 
به نفِع افغانســتان خواهد بود. در چنین وضعیتی می توان به صورِت نسبی جلو اقدام های فراقانونِی او را به ویژه در زمینۀ 
عزل ونصب ها گرفت و میدان انتخابات را تا اندازه یی مسطح و هموار کرد. اما اگر آقای غنی همچنان در قدرت باقی بماند 

و نامزد انتخابات هم باشد، بدون هیچ تردیدی افغانستان روزهای بسیار بدی را شاهد خواهد بود
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روح اهلل بهزاد

ــد  ــل می گوین ــس کاب ــی پولی ــووالن در فرمانده مس
ــه  ــبت ب ــوزا نس ــاه ج ــی در م ــای جنای ــه جرم ه ک
ــه اســت. ــل ماحظــه یافت ماه هــای پیــش کاهــش قاب

فــردوس فرامــرز ســخنگوی فرماندهــی پولیــس 
ــد:  ــدگار می گوی ــۀ مان ــا روزنام ــو ب ــل در گفت وگ کاب
ــوزا  ــور و ج ــل، ث ــای حم ــم در ماه ه ــراف جرای »گ

ــت«. ــوده اس ــاوت ب متف
ــد  ــم بلن ــراف جرای ــل گ ــاه حم ــرد، در م ــد ک او تأکی
بــود، امــا بعــداً بــه تدریــج ایــن گــراف پاییــن آمــد و 
در مــاه جــوزا جرایــم تــا حــد زیــادی کاهــش یافتــه 

اســت.
ــای  ــش جرم ه ــا در بخ ــل تنه ــس کاب ــزود، پولی او اف
ــم را  ــون ۱05مته ــوزا تاکن ــاه ج ــاز م ــی از آغ جنای
دســتگیر کــرده و در بخــش فــروش مــواد مخــدر 98 
نفــر  را بازداشــت کــرده اســت کــه در میــان دســتگیر 
ــز وجــود دارد  ــواد مخــدر نی ــران م شــده گان قاچاق ب
و ایــن ارقــام نســبت بــه ماه هــای گذشــته کاهــش را 

ــد. ــان می ده نش
بــه گفتــۀ ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل، روزانه 
بــه طــور اوســط حــدود هشــت تــا ده نفــر از مجرمین 

دســتگیر و بــه پنچــه قانــون ســپرده می شــود.
ــس در  ــبانه پولی ــای ش ــت، گزمه ه ــان گف وی همچن

ــی  ــت آوردهای خوب ــی دس ــت مل ــا امنی ــی ب هم آهنگ
ــه  ــان دارد ک ــب جری ــرف ش ــات از ط ــد و عملی دان
ــرده  ــه ک ــام آن را ارای ــی ارق ــایل امنیت ــر مس به خاط

نمی توانــم.
ــان را  ــه مجرم ــن  ک ــار ای ــس در کن ــزود، پولی وی اف
ــت  ــتند دس ــه می خواس ــانی  ک ــد، کس ــتگیر می کن دس
بــه جرایــم جنایــی بزننــد را نیــز شناســایی و دســتگیر 
کردنــد، یعنــی پولیــس بســیار اوقــات پیــش از وقــوع 

ــد. ــدام می کن ــرم اق ج
آقــای فرامــرز در خصــوص ایــن  کــه پولیــس کابــل در 
بســیاری از مــوارد بــا مجرمیــن همــکار اســت گفــت، 
ایــکاش شــهروندانی کــه چنیــن ادعــای دارنــد، ایــن 
ادعــا را ثابــت کننــد و همــکاری کننــد تــا ایــن 
فرصــت بــرای مــا فراهــم شــود کــه ایــن گونــه افــراد 
را شناســایی کــرده و جلــو افزایــش جرایــم را بگیریــم.
او در مــورد شناســایی شــبکه های جنایــی گفــت، 
در  کــه  جنایــی  شــبکه های  از  بزرگــی  بخــش 
ــدر در  ــواد مخ ــروش م ــل، دزدی و ف ــای قت بخش ه
نقــاط مختلــف شــهر کابــل فعالیــت داشــتند، دســتگیر 

ــدند. ــپرده ش ــون س ــه قان ــه پنج و ب
ــس در  ــدی پولی ــارزۀ ج ــرد، مب ــان ک ــر نش وی خاط
جریــان  ســازمان یافته  جرایــم  شــبکه های  برابــر 

ــازمان  ــم س ــه جرای ــی ک ــبکۀ بزرگ ــد ش دارد و چن
ــی« و  ــت ُقچ ــد »عنای ــد مانن ــام می دادن ــه را انج یافت
ــا  ــارزه ب ــرده و مب ــایی ک ــدی« را شناس ــی کوهبن »نب

شــبکه های جنایــی جریــان دارد.
ــه پولیــس را در  ــل می خواهــد ک او از شــهروندان کاب
ــۀ  ــه گفت ــرا ب ــد، زی شناســایی مجرمیــن همــکاری کنن
ــن  ــتگیری مجرمی ــهروندان دس ــکاری ش ــدون هم او ب

ممکــن نیســت.
ایــن درحالی ســت کــه گــراف جرم هــای جنایــی 
ــه  ــل ب ــهر کاب ــته در ش ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ــر روز شــهروندان  ــه اســت و ه ــش یافت شــدت افزای

کابــل شــاهد چندیــن قتــل، دزدی، اختطــاف و انــواع 
ــم دیگــر هســتند. جرای

پولیــس  ضعیــف  عملکــرد  از  کابــل  شــهروندان 
و نیروهــای امنیتــی بــه شــدت انتقــاد دارنــد و 
ــل ، دزدی و  ــوارد قت ــیاری از م ــه در بس ــد ک می گوین
ــی  ــبکه های جنای ــا ش ــی ب ــای امنیت ــا نیروه اختطاف ه
ــبب  ــاله س ــن مس ــد و ای ــکاری دارن ــن هم و مجرمی
ــدا کــرده  ــان جــرأت پی ــا دزدان و اختطاف چی شــده ت
و بــا خیــال راحــت کارشــان را انجــام دهنــد، مــوردی 
ــدت رد  ــل ش ــس کاب ــی پولی ــوی فرمانده ــه از س ک

ــده اســت. ش

ــه در  ــر ک ــوع مص ــور مخل ــی، رییس جمه محمدمرس
زنــدان بــه ســر می بــرد، دو روز پیــش حیــن دفــاع از 
پرونــدۀ خــود در دادگاه درگذشــت. در گذشــت او در 
ــی را  ــی و متفاوت ــای فراوان ــته واکنش ه دو روز گذش
ــا  ــن واکنش ه ــته اســت. ای ــی داش در افغانســتان در پ
در شــبکه های اجتماعــی بهتــر از هــر جایــی دیگــری 
بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت. بســیاری از کاربــران 
مرســی  مــرگ  ســوگ  در  اجتماعــی  شــبکه های 
قلــم زنــده و درگذشــت او را »ضایعه یــی بــرای 
ــان  ــران همچن ــن کارب ــد. ای ــام« خوانده ان ــان اس جه
بــا عکس هــای  یــا  را  نمایه هــای شبکۀهای شــان 
ــس  ــا عک ــم ب ــا ه ــد و ی ــن کرده ان ــی مزی محمدمرس
ســیاه کــه نشــانۀ ســوگواری اســت. برخــی از ماهــا 
و مذهبی هــای افغانســتان دیــروز بــرای آقــای مرســی 
جنــازۀ غیابــی خواندنــد و امــروز هــم قــرار اســت در 
ــش  ــت برای ــژه در پایتخ ــور به وی ــف کش ــاط مختل نق

ــد. فاتحــه بگیرن
ــی  ــت مرس ــم درگذش ــی ه ــر، عده ی ــوی دیگ در س
ــن  ــه ای ــد و ب ــام نمی دهن ــان اس ــه جه ــی ب را ربط
بــاور انــد کــه مــرگ محمدمرســی یــک حادثــۀ درون  

کشــوری اســت و نبایــد در ایــن زمینــه در افغانســتان 
ــند  ــا می نویس ــت. این ه ــم راه انداخ ــوگواری و مات س
ــتان و  ــردم افغانس ــرای م ــی ب ــت مرس ــه درگذش ک
جهــان اســام تنهــا از بُعــد اخاقــی و دینــی می تــوان 

یــک امــر ناخــوش باشــد.
در ایــن میــان، یــک عــدۀ دیگــری هــم در افغانســتان 
ــا شــناخت ابتدایــی از کشــور مصــر،  هســتند کــه حت
محمدمرســی و جنبــش اخوان المســلمین ندارنــد، 
امــا یــا از بهــر درگذشــت مرســی ســوگواری و ماتــم 
گرفتــه انــد و یــا هــم ســوگواری دیگــران را نکوهــش 

کــرده انــد.
کمال الدیــن حامــد، عضــو شــورای رهبــری جمعیــت 
اســامی افغانســتان و عالــم دیــن بــه ایــن بــاور اســت 
کــه محمدمرســی یکــی از »بیدارگــران جهــان اســام« 
بــود و جنبــش اخوان المســلمین، بــار »بزرگــی از 
ــانه  ــه ش ــان اســام را ب ــای« جه ــداری و مصیبت ه بی
می کشــد. آقــای حامــد در صفحــۀ فیســبوکش نوشــته 
ــار بازگشــت  ــام ب ــًا تم اســت: اخوان المســلمین تقریب
بــه بیــداری اســامی را بــه دوش می کشــد و قربانــی 
می دهــد. مرســی یکــی از ایــن حلقه هــا بــود در 

زنجیــرۀ تحمــل مصایــب در راه زنــده نگــه داری 
ــداری اســامی. بی

آقــای حامــد همچنــان می نویســد کــه مرســی، 
کوله بــار دیگــری را نیــز بــه دوش داشــت و آن 
»مشــروعیت سیاســی« در طــول تاریــخ مصــر بــود. او 
ــاب  ــه از دل آرا و انتخ ــود ک ــوری ب ــا رییس جمه تنه
ــی طبیعــت اســتبدادزدۀ  ــود، ول ــرون شــده ب ــردم بی م
جهــان عــرب بــه او و امثالــش گاهــی فرصــت 
ــن،  ــم دی ــن عال ــۀ ای ــه گفت ــد. ب ــد و نمی دهن نداده ان
اخــوان المســلمین اگــر زادۀ رنســانس غربــی می بــود، 
ــرو  ــفۀ پیش ــری و فلس ــۀ فک ــن رگ ــروز ایده آل تری ام
ــاک  ــان خ ــرب چن ــان ع ــی جه ــد، ول ــناخته می ش ش
اســتبدادزده و اســتبدادزاده اســت کــه اینجــا همه چیــز 

ــی«. ــروعیت مردم ــز »مش ــه ج ــد ب می روی
ــبکۀ  ــران ش ــر از کارب ــی دیگ ــی زاده، یک ــوراهلل ول ن
احتماعــی فیســبوک در صفحــه اش نوشــته اســت 
کــه بــه مــرگ مرســی اندوهگیــن نشــده اســت. او در 
یادداشــتش در فیســبوک افــزوده اســت: چــون متوجــه 
ــر  ــه اگ ــدم ک ــودم ش ــور خ ــج کش ــزاران درد و رن ه
قــرار باشــد، احساســات و عواطــف انســانی خــود را 
در نســبت بــه ایــن همــه رنــج وغــم جــدی بگیریــم، 
هــر روز و هــر لحظــه بایــد ســوگوار باشــیم و ایــن از 

نظــر عملــی ممکــن و منطقــی نیســت.
ــر  ــا، ه ــای م ــد: در جغرافی ــی زاده می نویس ــای ول آق
ــم.  ــت می دهی ــود را از دس ــدان خ ــن فرزن روز بهتری
ارزش این هــا کمتــراز مرســی نیســت. مهــم ایــن 
اســت کــه مــا یــاد بگیریــم کــه اول مشــکات ماحــول 
ــر  ــد اگ ــم و بع ــل کنی ــود را ح ــور خ ــهر و کش و ش
ــی  ــد، فرصت ــی نمان ــا باق ــط م ــی در محی درد و رنج
ــا در اندیشــه های »جهــان وطنــی«  ــم داشــت ت خواهی

ــم! ــج ببری ــه خــود رن غوطــه ور شــویم و از آنجــا ب
اخــوان  جنبــش  ارشــد  عضــو  محمدمرســی، 
ــۀ  ــر مجموع ــر یکــی از احــزاب زی المســلمین و رهب
ــت«  ــزب آزادی و عدال ــام »ح ــه ن ــلمین ب اخوان المس

بــود. محمدمرســی در ســال 20۱2 در یــک انتخابــات 
سراســر در ایــن کشــور برنــده شــد. از او بــه عنــوان 
نخســتین رییس جمهــور غیرنظامــی در مصــر یــاد 
ــه  ــن کشــور، ب ــاب در ای ــس از انق ــه از پ می شــد ک
ــت  ــه دس ــر را ب ــری مص ــک رهب ــورت دموکراتی ص
گرفــت. امــا دیــری نگذشــت کــه ارتــش مصــر 
ــش را  ــرد و حکومت ــا ک ــت او کودت ــر حکوم در براب

ــاخت. ــرنگون س س
ــی  ــر در نطق ــاع مص ــر دف ــی، وزی ــاح السیس عبدالفت
پــس از کودتــا، ضمــن برکنــاری مرســی، عدلــی 
ــه  ــر را ب ــی مص ــون اساس ــس دادگاه قان ــور، ریی منص
ــش  ــًا ش ــرای نهایت ــت ب ــور موق ــوان رییس جمه عن
مــاه تــا برگــزاری انتخابــات زودهنــگام معرفــی 
ــایر اعضــای  ــی مصــر مرســی و س ــرد. دادگاه نظام ک
اخوان المســلمین را کــه پــس از کودتــا بازداشــت 
ــه ســربازان ارتــش  ــه اتهــامِ »حملــه ب ــد، ب شــده بودن
ــان  ــویس در جری ــهر س ــاها در ش ــش زدن کلیس و آت
ــه  ــود ک ــرده ب ــوم ک ــازات محک ــه مج ــات« ب اعتراض
ســرانجام دو روز پیــش تلویزیــون دولتــی مصــر 
اعــام کــرد کــه محمدمرســی، رییس جمهــور پیشــین 
ــش در  ــه اتهامات ــرای رســیده گی ب ــه ب ــن کشــور ک ای
دادگاه حاضــر شــده بــود، در جلســۀ دادگاه غــش کــرد 
ــود را از  ــان خ ــتان، ج ــه بیمارس ــال ب ــد از انتق و بع

ــت داد. دس
محمدمرســی هرچنــد از طریــق انتخابــات و بــه 
ــت  ــه دس ــر را ب ــدرت مص ــک ق ــورت دموکراتی ص
گرفتــه بــود، امــا مخالفانــش همــواره او را بــه اســتبداد 
متهــم می کردنــد. خانــوادۀ مرســی و فعــاالن سیاســی 
و مدنــی مصــر همچنــان از شــرایط بــد او در زنــدان 
لــب بــه شــکایت می گشــودند. محمــد مرســی فشــار 
ــان از  ــوادۀ او همچن ــت و خان ــت داش ــون و دیاب خ
ــران  ــش نگ ــای پزشــکی برای ــه نکــردن مراقبت ه ارای

ــد. بودن

واکنش شهروندان افغانستان 
به مرگ مرسی

مسووالن در فرماندهی پولیس کابل:

جرم های جنایی کاهش یافته است

ناجیه نوری 
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معیارهـاِی ارایـه شـده در دسـته بندی و تشـخیص رفتارهـای اعتیادگونـۀ 

افـرادی کـه بـه تلیفـوِن همـراه اعتیـاد دارنـد، کامـًا برهـم می ریـزد و 

دگرگـون می شـود. اسـاِس ایـن معیارهـا سـوءمصرِف مـواد یـا اعتیـاد 

بـه قمـار اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در مطالعـات اخیـری کـه در مجلـۀ 

اعتیادهـای رفتـاری بـه چاپ رسـید، دکتر پیتـر اسـمتانیک این چنین بیان 

می کنـد کـه 20٪ از دانش آمـوزان امریکایـی کـه اکنـون عایـم اعتیـاد به 

تلیفـون همـراه در آن ها مشـاهده می شـود، پیـش از بروز عایـم اعتیاد به 

تلیفـون همـراه، دچـار اختـال اعتیاد بـه قمـار بودند.

گرچـه بسـیاری از متخصصـان بـر ایـن باورنـد کـه اسـتفادۀ افراطـی از 

تلیفـون همـراه صرفـاً یک اعتیـاد رفتاری  اسـت، امـا هنوز شـواهد کافی 

بـرای تأییـد یـا رد ایـن مفهـوم وجـود نـدارد. همانـا، ایـن حقیقـت کـه 

چنیـن شـرایطی می توانـد یـک نـوع اعتیـاد تلقـی شـود، تـا کنـون فقـط 

بـه مطالعـات مقدماتـی متکـی بوده کـه اطاعـات آن از نمونه های سـاده 

جمـع آوری شـده اسـت. بـه طـور خـاص، در ایـن میـان عـدم شـواهد 

ضروری سـت کـه مکانیـزم زیست شناسـی عصبـی و روان شناسـِی دخیل 

در ریشـه یابی اعتیـاد به تلیفـون همراه را با اعتیادهای شـیمیایی و رفتاری 

دیگـر مشـابه تلقـی کـرده و اجازه می دهـد تا با یکدیگر مقایسـه شـوند.

چنیـن شـواهدی نقـش مهمی در تشـخیص اختـال قماربـازی و اختال 

بازی هـای انترنتـی و طبقه بنــدی آن هـا در قالب آخرین نسـخۀ راهنمای 

تشـخیصی و آمـاری اختال هـای روانی اعتیـاد ایفا می کند. سـه نمونه از 

رفتارهـای خـاِص اعتیادگونه از دسـت دادن کنترل، خسـته گی ناپذیری و 

تعـارض اسـت کـه تاکنون توجـه تجربـی و عملِی خاصی بـدان معطوف 
نگشـته است.

بـا توجـه به مطالب ذکر شـده، شـواهد تجربـی و عملی در باب اسـتفادۀ 

افراطـی از تلیفـون همـراه در قالـب رفتار اعتیادگونه بسـیار ناچیز اسـت. 

بـا ایـن وجـود بـدان معنـا نیسـت کـه اسـتفادۀ افراطـی از تلیفـون همراه 

یـک نـوع اعتیاد نیسـت، اما ماهیت و میـزان داده های موجود و به دسـت 

آمـده تـا کنـون بـرای نتیجه گیـری قطعی و موثـق کفایـت نمی کند.

البتـه، اظهارنظـر قطعـی درباب اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون همراه مسـتلزم 

تحقیقـات تجربـی و گسـترده اسـت. بـا وجـود عـدم چنیـن اطاعاتـی، 

تمـام تاش هـا بـرای ایجـاد چارچوبـی کـه اسـتفادۀ افراطـی از تلیفـون 

باقـی  همـراه را اعتیـاد رفتـاری در نظـر بگیریـم، همچنـان غیرقطعـی 

می مانـد. ذکـر ایـن نکتـه کـه دهه هـا تحقیـق تجربـی و علمـی منجـر به 

اعـان رسـمی اختـال قماربـازی بـه عنـوان یکـی از انـواع اعتیاد شـد، 
خالـی از لطـف نیسـت.

مفاهیـم آشـفتۀ پیرامون اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون همـراه از این واقعیت 

نشـأت می گیـرد کـه گرچـه تعـداد مطالعـات تجربـی رو به فزونی سـت، 

امـا اساسـاً زیربنـای تمام ایـن مفاهیم از اختـاالت دیگر وام گرفته شـده 

اسـت. ایـن دیـدگاه فاقـد یـک تیـوری مـدون بـوده و به طـور خاص و 

ویـژه به بررسـی پدیـدۀ اسـتفاده ی افراطی از تلیفـون همـراه نمی پردازد.

در واقـع، بـا پذیـرش دیـدگاه تأییـدی کـه بـر پایـۀ کمیـت اسـتتنتاجی 

مطالعـات بنـا شـده، یافته هـای مهمـی کـه تجربیـات محـض اسـتفادۀ 

افراطـی از تلیفـون همـراه اسـت، نادیـده گرفته می شـود. به عنـوان مثال، 

هیچ گونـه تجزیـه تحلیـل کیفی در باب اسـتفادۀ افراطـی از تلیفون همراه 

وجـود نـدارد و فقـط بـه ارایـۀ چندیـن مـدل اکتفـا شـده اسـت. نتیجـۀ 

تلویحـی این کـه، اغلـب مطالعـات فاقـد تیــوری های مسـتدل بـوده کـه 

بتوانـد ورای اعتیـاد بـه تلیفـون همـراه را بنگـرد و آن را تجزیـه تحلیـل 
 . ید نما
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از چک کردِن مداوِم 
گوشی تان دست 

بردارید
بخش دوم و پایانی

ــرای دو  ــر ب ــِز دیگ ــر چی ــتر از ه ــم بیش دورکی
ــر  ــجم و پی گی ــۀ منس ــه گون ــده ب ــدِف عم ه

ــت: ــوده اس ــت نم فعالی
۱. دانــِش اجتماعــی را بــر بنــای داده هــای عینی 
و روش تجربــی همچــون علــِم دقیــق جامعه در 
نظــر گرفتــه بــود. او بــا در پیــش گرفتــِن ایــن 
ــر را  ــی درون نگ ــرف روان شناس روش، از یکط
پشــت ســر گذاشــت و از جانــِب دیگــر قلمــرو 
»پدیدههــا یــا جتماعــی همچــون اشــیا«)دورتیه، 
همــان: 250( را بــه  عنــواِن موضــوع مناســب و 

مطلــوِب خــود اعــام نمــود.
2. در پــی آن بــود تــا روش تجربــی اش را 
جدیــِد  شــالوده های  توضیــح  جهــِت  در 
ــی  ــدن آن را الزام ــی ش ــه صنعت ــتگی، ک همبس
بدین ســان،  و  گیــرد  بــه کار  بــود،  ســاخته 
نقــش اش را بــرای آشــکار کــردِن پایه  هــای 
اخاقــی انســجام اجتماعــی جدیــد بــازی 

ــد. نمای
ــاور هســتند کــه:  از همیــن رو، برخــی بدیــن ب
»او در عیــن ِ حــال هــم نظریه پــردازِ علــوم 
اجتماعــی و نیــز معلــم اخــاق بود«)کیویســتو، 

.)۱30  :۱38۷
دورکیــم از نخســتین نوشــته ها تــا آخریــن 
مکتوبــات اش »معطــوف بــه تحوالتــی بــود کــه 
جامعــه را دگرگــون می کرد«)گیدنــز، ۱3۷9، 
ــی  ــارِ اجتماع ــی رفت ــای غیِراثبات ۷5۱(. تبیین ه
ــِل  ــر تحلی ــی داد و ب ــرار م ــاد ق ــوردِ انتق را م
ــۀ رویدادهــای  ــه گون واقعیت هــای اجتماعــی ب

ــر او: ــه نظ ــود. ب ــد می نم ــی تأکی طبیع
اجتماعــی  عوامــل  و  ویژگی هــا  واقعیت هــا 
مفاهیــِم  بــا  کــه  دارنــد  تعیین کننده یــی 
ــن  ــل تبیی ــناختی قاب ــناختی و روان ش زیست ش
نســبت  اجتماعــی  واقعیت هــای  نیســتند. 
ــد،  ــی دارن ــۀ خارج ــده جنب ــردِ زن ــر ف ــه ه ب
ایــن واقعیت هــا بــا گذشــِت زمــان پایــدار 
می ماننــد، حــال آنکــه افــرادِ خــاص مــی  
ــد  ــران می دهن ــه دیگ ــان را ب ــد و جای ش میرن

.)29  :۱3۷3  ، )دورکیــم 
ــِر  ــۀ جــدی تحــِت تأثی ــه گون افــکارِ دورکیــم ب
ــه  ــری فرانس ــخ فک ــی تاری ــنِت روشن اندیش س
به ویــژه آثــارِ منتســکیو  و  روســو  واقــع 
ــود. مفهــومِ »وجــدان جمعــی » روســو  شــده ب
ــز  ــده و تمای ــایه افکن ــای او س ــل ه ــر تحلی ب
ــی و  ــای اجتماع ــده  ه ــاِن پدی ــدن می ــل ش قای
ــام از  ــو اله ــز در پرت ــان نی ــناختی ایش روان  ش
روســو بــه دســت آمــده اســت، امــا بــا وجــودِ 
آن برخــی بدیــن بــاور هســتند کــه: »هــر چنــد 
دورکیــم نظــِر ُکل گرایــی  اش را از منتســکیو 
ــدازۀ از  ــا ان ــز ت دارد و مفهــومِ همبســتگی او نی
قــراردادِ اجتماعــی روســو مایــه گرفتــه اســت، 
امــا دیــن او بــه ســن ســیمون و اگوســت کنــت 

از آن دو بیشــتر اســت«)کوزر، همــان: 2۱2(.  بــه 
هــر حــال، او همچنیــن وامــدارِ اسپنســر نیــز بــه 
ــی اش از آرای  ــۀ تکامل ــی رود و نظری ــمار م ش

ــد. اسپنســر ناشــی شــده ان
سرچشــمه های  بــه  توجــه  بــا  دورکیــم 
فکــری اش، مواضــع طبیعت گرایانــه داشــت. 
ایــن امــر شــاید از انزجــارِ او نســبت بــه ســبک 
روشــنفکری ادبــی ناشــی شــده باشــد کــه در آن 
زمــان در حوزه هــای روشــنفکری گســترش 
یافتــه بــود. وی اســتحکام مفهومــی و روش 
ــای  ــا تحلیل ه ــی  داد و ب ــح م  شــناختی را ترجی
ــی   ــه اســتدالالِت َجَدل ــه ب اجتماعــی کــه آمیخت
و متافیزیکــی باشــد مخالفــت می ورزیــد، از 
همیــن رو بــر طبیعت گرایــی روش شــناختی  
ــر  ــه ب ــفی ک ــردِ فلس ــرد، رویک ــی ک ــکاء م ات
مــوردِ  روش  شــناختی  قواعــِد  آن  مبنــای 
ــوم  ــد در عل ــوم طبیعــی می توانن اســتفاده در عل
اجتماعــی نیــز کاربــرد یابنــد، بــه همیــن جهــت 
ــی  ــت اجتماع ــت که:«واقعی ــاور داش ــان ب ایش
چــون  بایــد  بلکــه  شــود،  ســاخته  نبایــد 
ــرار  ــوردِ بررســی ق ــردد و م شــیء مشــاهده گ
گیرد«)دورکیــم، ۱39۱: 22(، ایــن نظــِر دورکیــم 
ــه هــای نظــری  ــن پای ــه یکــی از مهم تری ــه ب ک
او برمی گــردد، بــر ایــن امــر صحــه مــی گــذارد 
ــه  ــد ب ــی بای ــی م ــای اجتماع ــت ه ــه »واقعی ک
ــه  ــر گرفت ــرد در نظ ــارج از ف ــورِ خ ــواِن ام عن
ــخصی در آن  ــاِت ش ــکار و نظری ــا اف ــوند ت ش

 )5 :۱96۷ ,Rickman( .»دخالــت ننمایــد
بررســی آرای دورکیــم مســتلزم شــرح گســترده 
ــه  ــر ب ــۀ مختص ــه گون ــا ب ــا در اینج ــت، ام اس
برخــی از مفاهیــم مــوردِ عاقــۀ او اشــاره 

می شــود:
ــه  ــراي جامع ــم ب ــه؛ دورکی ــرد و جامع 1. ف
اصالــت و عینیــت قایــل بــود. از نظــِر او جامعــه 
ــه  ــرد در آن هیچ گون ــرد اســت و ف خــارج از ف
ــان  ــاِن ایش ــه گم ــدارد. ب ــي ن ــل و تصرف دخ
»جامعــه جــزو طبیعــت و برتریــن تجلــي 
ــی  ــرو طبیع ــي قلم ــرو اجتماع ــت و قلم طبیع

اســت«) دورکیــم ، ۱383: 25(.
2. همبســتگی؛ کتــاب ِ«دربــارۀ تقســیم کارِ 
اجتماعــی« دورکیــم در مــوردِ تأثیــِر تغییــِر 
ــر  ــیم کار ب ــترش تقس ــی از گس ــاختاری ناش س
ــده اســت.  همبســتگی اجتماعــی متمرکــز گردی
ــر دو شــکِل همبســتگی را از هــم  او در ایــن اث
ارگانیکــی.  و  مکانیکــی  می کنــد:  تفکیــک 
دورکیــم همبســتگی مکانیکــی را همبســتگی از 
ــد و همبســتگی ارگانیکــی  ــدی می دان راه همانن
ــگارد،  ــی ان ــی م ــاع اجتماع ــاِب از اجم را بازت
ــِز اجتماعــی  ــان ویژگــی مهــم آن را تمای همچن
ــراد،  ــه »اف ــی ک ــه گونه ی ــد، ب ــی کن ــی م معرف
دیگــر هماننــد نــه بلکــه متفــاوت انــد، و لــزوم 

ــۀ  ــدی نتیج ــا ح ــی ت ــاع اجتماع ــتقرارِ اجم اس
وجــودِ همیــن تمایزهاســت«)آرون، همــان : 

.)362
ــان بررســی  ــم می ــردی؛ دورکی ــن کارک 3. تبیی
کارکــردی و تاریخــی و نیــز میــان پیامــد هــای 
کارکــردی و انگیــزش  هــای فــردی، تمایــز 
ــه  ــرد در هم ــوم کارک ــود، مفه ــده ب ــل ش قای
در  دارد.  تعیین کننــدۀ  نقــِش  دورکیــم  آثــارِ 
ــدف  ــم ه ــی، دورکی بحــِث تقســیم کارِ اجتماع
اصلــی  اش را تعییــن کارکــرد هــای تقســیم کار 
ــازِ  ــی اینکــه تقســیم کار چــه نی ــد، یعن مــی  دان
ــاِب  ــازد، او در کت ــرآورده می س ــی را ب اجتماع
ــاِت دینــی » کارکــرد هــای  ــِن حی »صــورِ بنیادی
ــاور  ــا و ب ــن  ه ــا، آیی ــه کیش ه ــی را ک گوناگون
ــد  ــی  دهن ــام م ــه انج ــی در جامع ــای مذهب ه

ــت. ــان داده اس نش
هــرگاه  دورکیــم  نظــر  از  بی هنجــاری؛   .4
گســیخته  ازهــم  اجتماعــی  نظــم  شــیرازۀ 
بــر  جامعــه  نظارت کننــدۀ  نفــوذِ  شــود، 
ــت  ــی  اش را از دس ــردی، کارای ــای ف گرایش  ه
ــان  ــال خودش ــه ح ــه ب ــرادِ جامع ــد و اف می ده
را  وضعیتــی  چنیــن  او  می شــوند.  واگــذار 
ــه  ــاح ب ــن اصط ــد. ای ــاری« می  خوان »بی هنج
ــا  ــه ی ــبی در ُکل جامع ــی نس ــع بی ضابطگ وض
در برخــی از گــروه  هــای ترکیب کننــدۀ آن 
ــای  ــت، »آرزوه ــن موقعی ــت. در ای ــع اس راج
ــم  ــترک تنظی ــای مش ــا هنجاره ــر ب ــردی دیگ ف
نمی شــوند و در نتیجــه، افــراد بــدوِن راهنمــای 
اخاقــی مــی  ماننــد و هــر کســی تنهــا هــدف 
می کنــد«)  دنبــال  را  شــخصی اش   هــای 

دورکیــم، همــان:90 (. 
ــی  ــم، خودکش ــِر دورکی ــی؛ از نظ 5. خودکش
عمــِل مســتقیم یــا غیرمســتقیم اســت کــه 
فــرد بــا آگاهــی از اینکــه بــه مــرگ اش 
او  می دهــد.  انجــام  شــد  خواهــد  منجــر 
»پدیــدۀ خودکشــي را پاســخ بــه اوضــاع متغیــِر 
ــل  ــِر قاب ــه غی ــت ک ــر مي گرف ــی در نظ اجتماع
ــه روانشناســي فــردي اســت« )همــان:  تقلیــل ب

.)6۷
ــرد  ــد می ک ــم تأکی ــردی؛ دورکی ــی ف 6. آگاه
کــه واقعیت هــای اجتماعــی نمی تواننــد بــه 
وســیلۀ حــاالِت احســاس و آگاهــی فــردی 
تفســیر شــوند، بلکــه تنهــا بــه وســیلۀ واقعیــت 
هــای اجتماعــی دیگــر، تبییــن مــی شــوند، امــا 
از ســوی دیگــر انــکار نمــی کــرد کــه واقعیــت 
هــای اجتماعــی بــر حســِب قوانیــن عّلــی 

ــد. ــیر ان ــل تفس ــری نیزقاب جب
تبییــن گرایــي در علــوم اجتماعــي توســِط 
دورکیــم زمینــۀ ایــن را بوجــود آورد تــا معرفِت 
ــا معرفــت طبیعــي...  اجتماعــي در هماهنگــی ب

بارة فلسـفة در
علـوم اجتـماعی
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ــم،  ــاب« باش ــۀ »کت ــی کلم ــال معن ــه دنب ــتم ب ــي خواس وقت
فکــر کــردم کــه کارِ ســاده یي را بــه عهــده گرفتــه ام! 
تمــام در گــوگل کلمــۀ کتــاب و  امــا وقتــي دو روزِ 
کتاب خوانــي را جســت وجو کــردم، آن هــم بــه اُمیــد 
یافتــِن چنــد تعریــف مناســب، نه تنهــا هیــچ نیافتــم، 
ــاب  ــورد کت ــب در م ــدر مطل ــه چق ــدم ک ــازه فهمی بلکــه ت
ــه  ــدارم ک ــده ن ــن عقی ــه م ــت. البت ــم اس ــاب داری ک و کت
جســت وجوگِر گــوگل بــدون نقــص عمــل مي کنــد، 
ــم  ــوي و مه ــت وجو¬گِر ق ــک جس ــال ی ــر ح ــه ه ــا ب ام
اســت و مي بایســت مــرا در یافتــن دو یــا ســه تعریــف در 
ــي  ــد از مدت ــه بع ــا این ک ــرد؛ ام ــاب کمــک مي ک ــورد کت م
جســت وجو راه بــه جایــي نبــردم، بــه ایــن معني ســت کــه 

ــت. ــده اس ــا مان ــور و تنه ــاب مهج ــدازه کت ــه ان ــا چ ت
ــا و  ــوادث، رخداده ــه الي ح ــرا در الب ــرا؟ چ ــتي چ راس
مناســبت هاي ایــام مختلــف ســال، »کتــاب و کتاب خوانــي« 
بــه انــدازۀ یــک ســتون از ُکِل روزنامه هــاي یک ســال ارزش 
ــِي  ــار کتاب خوان ــه آم ــي ک ــي از دالیل ــاید یک ــدارد؟ ش ن
ــن  ــیار پایی ــي بس ــن جهان ــا میانگی ــه ب ــا در مقایس ــردمِ م م
باشــد؛  مــا  رســانه هاي  کــم کاري  و  کوتاهــي  اســت، 
ــم  ــش مه ــي نق ــوزش همه  گان ــر آم ــه در ام ــانه هایي ک رس
ــان  ــاب، هم ــد. کت ــده دارن ــي را برعه ــؤولیت بزرگ و مس
ــود  ــتني ب ــي دوست داش ــان هدیه ی ــي براي م ــه از کودک ک
ــن  ــا ای ــت! ام ــت اس ــن دوس ــه بهتری ــد ک ــان داده ان و یادم
کام تنهــا در حــد یــک شــعار در ذهن هاي مــان باقــي 
مانــده تــا اگــر روزي کســي از مــا دربــارۀ کتــاب پرســید، 
جمله یــي هرچنــد کوتــاه بــراي گفتــن داشــته باشــیم. ولــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه همــۀ مــا در حــِق ایــن »دوســت« 
ــه  ــاي آن ک ــه ج ــذرد ب ــه مي گ ــم، و هرچ ــي کرده ای کوتاه
ــتر و  ــم، بیش ــران کنی ــود را جب ــتۀ خ ــاي گذش کوتاهي ه

بیشــتر او را مي رنجانیــم. 
در این جــا ســعی شــده اســت کــه بــا انتخــاب گزیده هایــی 
متفــاوت و زیبــا از آثــار نویســنده گان بــزرگ، شــما بــا ایــن 
آثــار آشــنا شــوید. شــاید این گونــه گامِ کوچکــی در جهــت 

آشــتی بــا »یــار مهربــان«ِ کودکی مــان برداشــته باشــیم. 
***

اورســوال گفــت: مــا از این جــا نمی رویــم، همین جــا 
می مانیــم، چــون در این جــا صاحــب فرزنــد شــده ایم.
ــم؛  ــا نداری ــرده ای در این ج ــوز ُم ــا هن ــت: ام ــوزه گف خ
وقتــی کســی ُمــرده ای زیرخــاک نــدارد، بــه آن خــاک تعلــق 

ــدارد. ن
اورســوال بــا لحنــی آرام و مصمــم گفــت: اگــر قــرار باشــد 

مــن بمیــرم تــا بقیــه در این جــا بماننــد، خواهــم ُمــرد...
ــم:  ــز | مترج ــیا مارک ــل گارس ــی | گابری ــال تنهای ــد س ص

ــه ــن فرزان بهم

در خاک ســپاری مــن، بــه عــزاداران نــگاه کــن. بعضی شــان 
حتــا مــرا خــوب نمی شــناختند، ولــی آمــده بودنــد. چــرا؟ 
ــردم  ــرا م ــد چ ــران می میرن ــی دیگ ــیده ای وقت ــز پرس هرگ

ــن کار  ــد ای ــد بای ــرا احســاس می کنن ــوند؟ چ ــع می ش جم
را بکننــد؟

ــد  ــزاد، در عمــق وجــودش می دان ــرای این کــه جــاِن آدمی ب
ــه  ــد. این ک ــع می کنن ــر را قط ــا همدیگ ــۀ زنده گی ه ــه هم ک
ــی را  ــرگ کس ــی م ــرد؛ وقت ــی را نمی ب ــط یک ــرگ فق م
ــاه  ــۀ کوت ــرد. در فاصل ــری را نمی ب ــخص دیگ ــرد، ش می ب
بیــن بــرده شــدن و بــرده نشــدن، زنده گــی خیلی هــا 
ــو بــه جــای مــن  عــوض می شــود. می گویــی بایــد ت
زمیــن،  روی  زنده گــی ام  طــول  در  ولــی  می مــردی. 
ــن  ــر روز ای ــد. ه ــن مرده ان ــای م ــه ج ــم ب ــان هایی ه انس
اتفــاق می افتــد. وقتــی صاعقــه یــک دقیقــه بعــد از رفتــن 
ــن  ــه ممک ــد ک ــقوط می کن ــی س ــا هواپیمای ــد، ی ــو می زن ت
ــو در آن باشــی. وقتــی همــکارت مریــض می شــود  ــود ت ب
ــی  ــا تصادف ــن چیزه ــم ای ــر می کنی ــوی. فک ــو نمی ش و ت
ــی  ــود دارد. یک ــادل وج ــان تع ــرای همۀ ش ــی ب ــت؛ ول اس
ــرگ  ــد و م ــد. تول ــدونمو می کن ــری رش ــرد؛ دیگ می پژم

ــت. ــک ُکل اس ــی از ی بخش
ــوم |  ــچ آلب ــج نفــر منتظــر شــما هســتند | می در بهشــت پن

ــان ــا یوخانی مترجــم: پام

ــرۀ  ــی چه ــا و زیبای ــارۀ صف ــه درب ــن آنچ ــر م ــه نظ ... ب
آدمــی می گوینــد، بــه لبخنــد او بســته گی دارد. اگــر 
ــت. و  ــره زیباس ــد، آن چه ــر کن ــی را زیبات ــد چهره ی لبخن
ــا و  ــره صف ــر نگــذارد، آن چه ــی اث ــد در چهره ی ــر لبخن اگ
زیبایــی نــدارد، امــا اگــر لبخنــد صــورِت کســی را بدریخت 
ــت...! ــت اس ــل زش ــورت از اص ــد، آن ص ــی کن و بدآمدن

ــد  ــم: محم ــتوی | مترج ــو تولس ــی | لئ ــی و نوجوان کودک
ــی مجلس

در دنیــای مــدرن و بــا بــاال رفتــن ســطح آمــوزش در ســایۀ 
ــاه و  ــن تفکــِر نادرســت کــه ســواد و آگاهــی الزلمــًا رف ای
فرهنــگ عمومــی را در پــی خواهــد داشــت، بی شــعورهای 
رســیده اند.  بهره بــرداری  بــه  و  تولیــد  بیشــتری 
و  ایدیولوگ هــا  بــه  گــذرا  نگاهــی  کافی ســت  تنهــا 
بطــن  از  کــه  آدم کش هایــی  حتــا  و  نظریه پــردازان 
آمــار  و  یافته انــد  رشــد  جهــان  معتبــر  دانشــگاه های 
قربانیــاِن آن هــا بیندازیــم تــا صــدِق ایــن مدعــا ثابــت شــود. 
ــی سال هاســت  ــه کام بی شعورهاســت و گوی ــا ب ــه... دنی بل

کــه بی شــعورهای جهــان متحــد شــده اند!
بی شعوری | خاویر کرمنت | مترجم: محمود فرجامی

ــک  ــی ی ــک های کوک ــز عروس ــا نی ــه م ــاید ک ــاید، ش ش
بوده ایــم. تقدیــر 

کــه  کســانی  از  و  نمی دانســتیم  آنچــه  از  هرگــز  مــا 
ســوغات  تــرس،  نداشــتیم.  ترســی  نمی شــناختیم 

! ســت یی ها شنا آ

ــرانجام،  ــر س ــت. در ه ــان نیس ــتی پای ــی به راس ــچ پایان هی
ــه اســت. مفهــوم یــک آغــاز نهفت

ــه  ــام شــد« و دروغ نگفت ــد »تم ــد بگوی چــه کســی می توان
باشــد.

نــادر   | بــار دیگــر، شــهری کــه دوســت می داشــتم 
ابراهیمــی

ــر  ــری فک ــری جــورِ دیگ ــه پی ــوان اســت، ب ــی ج آدم وقت
می کنــد. فکــر می کنــد پیــری حالــت عجیب وغریبــی 
ــا ســال از  ــر و صده ــا کیلومت ــدازۀ صده ــه ان ــه ب اســت ک
آدم دور اســت. امــا وقتــی بــه آن می رســد، می بینــد هنــوز 
ــرِک پانزده ســاله اســت کــه موی هایــش ســفید  همــان دخت
ــف  ــش ضع ــاده، پاهای ــن افت ــم هایش چی ــده، دور چش ش
ــد.  ــا یکــی کن ــد پله هــا را ســه ت مــی رود و دیگــر نمی توان
ــه روی دوِش آدم  ــت ک ــارِ خاطره هاس ــر ب ــه بدت و از هم

ــد. ــنگینی می کن س
چهل ساله گی | ناهید طباطبایی

ــارم آورده بودنــد کــه بترســم. از همــه چیــز. از  این طــور ب
ــه  ــر ک ــورد، از کوچک ت ــش بربخ ــادا به ــه مب ــر ک بزرگ ت
مبــادا دلــش بشــکند، از دوســت کــه مبــادا برنجــد و تنهایــم 
بگــذارد، از دشــمن کــه مبــادا برآشــوبد و بــه ســراغم بیایــد.
یکــی می گفــت: منــه درمیــان راز بــا کســی کــه جاســوس 

ــدم بســی ــه دی هم کاس
یکــی می گفــت: مکــن پیــش دیــوار غیبــت بســی بــود کــز 

پســش گــوش دارد کســی
یکــی می گفــت: ســنگ بــر بــادۀ حصــار مــزن کــه بــود از 

حصــار ســنگ آیــد
و...

ــود، همــه اش نهــی،  ــان کنــم، همــه اش نصیحــت ب راحت ت
هیچ کــس هــم نگفــت چــه کار بایــد کــرد. یکــی هــم کــه 
از دســتش در رفــت گفــت: »ای کــه دســتت می رســد 
کاری بکــن – پیــش از آن کــز تــو نیایــد هیــچ کار« و 
ــز  ــچ چی ــه هی ــود ک ــور ب ــه کار. این ط ــت چ ــره نگف باالخ

ــردن را. ــت ک ــه مقاوم ــم از جمل ــاد نگرفت ی
همنوایی شبانه ارکستر چوب ها | رضا قاسمی

ــب  ــری در ش ــا تلنگ ــرون آورد و ب ــش بی ــزی از دهان چی
رهایــش کــرد. پنجــره را بســت و گفــت: »مــن آدم 
ــی  ــه چ ــد. هم ــی آبرومن ــوادۀ کوفت ــه خان ــابی ام، از ی حس
ــرد.  ــگاه ک ــر ن ــه میل ــت، کاس.« ب ــول، موقعی ــتم، پ داش
»ببینــم تــو از قضــا ممکنــه ســیگار میــگار داشــته باشــی؟«
 جنــگل واژگــون | جــروم دیویــد ســالینجر | مترجــم: بابــک 

تبرایــی و  ســحر ســاعی

ــع  ــی فجی ــت نمی شــنوید ورزشــکاری در حادثه ی ــچ وق هی
حــس بویایــی اش را از دســت بدهــد. اگــر کائنــات تصمیــم 
بگیــرد درســی دردنــاک بــه مــا انســان ها بدهــد، کــه البتــه 
ــه هیــچ درد زنده گــی آیندۀمــان نخــورد،  ایــن درس هــم ب
ــش را  ــد پای ــکار بای ــه ورزش ــت ک ــن اس ــل روز روش مث
ــمش،  ــاش چش ــش، نق ــوف عقل ــد، فیلس ــت بده از دس

آهنگســاز گوشــش و آشــپز زبانــش!
درس من؟! من آزادی ام را از دست دادم.

جزء از کل | استیوتولتر | مترجم: پیمان خاکسار

ــرد،  ــه می ک ــه زار زار گری ــربچه یی ک ــر از پس ــای کوین آق
ــید. ــه اش را پرس ــت غم وغص عل

ــینما  ــه س ــن ب ــرای رفت ــکه ب ــن دو س ــت: م ــربچه گف پس
جمــع کــرده بــودم، امــا پســرکی آمــد و یکــی از آن هــا را 
ــد،  ــده می ش ــر دی ــه دورت ــه پســری ک ــد و ب ــتم قاپی از دس

ــرد. اشــاره ک
ــه  ــردم را ب ــاد م ــا داد و فری ــر ب ــید: مگ ــر پرس ــای کوین آق

ــتی؟ ــک نخواس کم
پسربچه با هق هق شدیدتری گفت: چرا.

نــوازش  او را  بــا مهربانــی  آقــای کوینــر درحالی کــه 
می کــرد دوبــاره پرســید: کســی صدایــت را نشــنید؟

پسربچه هق هق کنان گفت: نه.
آقای کوینر پرسید: نمی توانی بلندتر فریاد بزنی؟

پسربچه با امیدواری گفت: نه.
آن گاه آقــای کوینــر لبخنــدی زد و بعــد گفــت: پــس حــاال 
ــکه را از  ــن س ــاد و آخری ــده بی ــم ب ــکه را ه ــی س آن یک
ــه داد. ــش ادام ــه راه ــه ب ــت و بی واهم ــه گرف ــت بچ دس

ــي  ــت برشــت | مترجــم: عل داســتانک های فلســفی | برتول
عبداللهــي

ــرو. چــون  ــای مونت ــا باشــیم، آق ــا تنه ــد م آن هــا می خواهن
ــت  ــه قداس ــیدن ب ــا راه رس ــزوا تنه ــد ان ــا می گوین ــه م ب
ــی  ــزوا خیل ــه در ان ــه وسوس ــد ک ــوش می کنن ــت. فرام اس

می شــود...! قوی تــر 
آئورا | کارلوس فوئنتس | مترجم: عبداهلل کوثری

ــط  ــاه در وس ــک گی ــعور ی ــم: ش ــودم گفت ــه خ ــب ب دیش
بهــاری  از  نمی آیــد،  گذشــته  تابســتان  از  زمســتان، 
ــه،  ــی کــه رفت ــه روزهای ــاه ب ــرا می رســد. گی ــد کــه ف می آی
ــر  ــد. اگ ــه می آی ــی می اندیشــد ک ــه روزهای نمی اندیشــد، ب
ــا  ــرا م ــد، چ ــد آم ــار خواه ــه به ــد ک ــن دارن ــان یقی گیاه
انســان هــا بــاور نداریــم کــه روزی خواهیــم توانســت بــه 

ــم؟ ــت یابی ــم، دس ــه می خواهی ــر آنچ ه
ــران |  ــل جب ــران خلی ــر | جب ــک پیامب ــای عاشــقانۀ ی نامه ه

مترجــم: آرش حجــازی
 منبع: مـد و مه  

ف هایـی  گرا پارا
خواندنی 

از ادبیات ایران 
و جهان



ـــل زاد  ـــی خلی ـــرات زلم ـــه مذاک ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ب
بـــا طالبـــان به ســـوی بن بســـت و ناکامـــی مـــی رود. 
ــد و  ــان یابـ ــه پایـ ــرات بی نتیجـ ــن مذاکـ ــر ایـ اگـ
ـــرات  ـــن مذاک ـــده گان ای ـــان و برن ـــود، کامیاب ـــاکام ش ن

ـــود.  ـــد ب ـــتان خواه ـــان و پاکس ـــاکام، طالب ن
ـــروه  ـــک گ ـــان را از ی ـــام طالب ـــر انج ـــتانی ها س پاکس
ــن  ــوان عمده تریـ ــه عنـ ــر بـ ــت افگن انتحارگـ دهشـ
ــان  ــه و جهـ ــی در منطقـ ــی و نظامـ ــروی سیاسـ نیـ
ــا  ــش تنهـ ــال پیـ ــد سـ ــا چنـ ــد. تـ ــی کردنـ معرفـ
ــورت  ــه به صـ ــد نـ ــر چنـ ــه هـ ــود کـ ــتان بـ پاکسـ
آشـــکار از طالبـــان حمایـــت می کـــرد، امـــا حـــاال 
پاکســـتانی ها روســـیه و چیـــن را به صـــورت علنـــی 
ـــا  ـــای امریکایی ه ـــد و پ ـــرار دادن ـــان ق ـــار طالب در کن
ـــاری  ـــروه انتح ـــک گ ـــا ی ـــاهانه ب ـــرات ش را در مذاک

در قطـــر کشـــاندند.
در حالـــی کـــه طالبـــان در ســـال های اخیـــر بارهـــا 
ـــره  ـــا مذاک ـــتان در خف ـــت افغانس ـــده گان دول ـــا نماین ب
ـــاع  ـــت امتن ـــا دول ـــره ب ـــروز از مذاک ـــا ام ـــد، ام کردن
ــارت  ــی امـ ــال فروپاشـ ــتین سـ ــد. در نخسـ می کننـ
ــا،  ــتند در خانه هـ ــا می خواسـ ــان تنهـ ــی، طالبـ طالبـ
ــا  ــد، امـ ــی کننـ ــود زنده گـ ــاجد خـ ــا و مسـ قریه هـ
ـــروه  ـــن گ ـــمیت یافت ـــتار رس ـــد خواس ـــال بع ـــد س چن
خـــود شـــدند و حـــاال چیـــزی کمتـــر از بازگشـــت 

ـــد. ـــول ندارن ـــدرت قب ـــامی را در ق ـــارت اس ام
ـــر،  ـــاور ماعم ـــا ی ـــب آغ ـــید طی ـــوس ۱380 س در ق
ــداهلل  ــار، عبیـ ــی قندهـ ــی والـ ــن رحمانـ محمدحسـ
آخنـــد معـــاون ماعمـــر و وزیـــر دفـــاع طالبـــان و 
ــا حامدکـــرزی در موافقت نامـــۀ  ــا، بـ میراحمـــد آغـ
ــان،  ــه طالبـ ــد کـ ــد کردنـ ــوت تعهـ ــی کـ ــاه ولـ شـ
ـــذار  ـــت واگ ـــه دول ـــاور را ب ـــات مج ـــار و والی قنده
کننـــد. ســـاح را تســـلیم و بـــه خانه هـــای خـــود 
ــی  ــار زنده گـ ــد در قندهـ ــر می توانـ ــد. ماعمـ برونـ

کنـــد.
ـــگ  ـــه جن ـــان را ب ـــتان طالب ـــه پاکس ـــد از ۱384 ک بع
ـــان  ـــیدۀ طالب ـــرات پوش ـــد، مذاک ـــر گردان ـــتان ب افغانس
را بـــا امریکایی هـــا و متحدیـــن غربـــی آنهـــا و 

دولـــت افغانســـتان مدیریـــت کـــرد.
ـــام 20  ـــذف ن ـــتار ح ـــنبله ۱384 خواس ـــرزی در س ک
ـــۀ  ـــت قطع نام ـــان از فهرس ـــی طالب ـــران قبل ـــن از رهب ت
۱26۷)۱999(شـــورای امنیـــت ملـــل متحـــد شـــد، 
ـــرد.  ـــت ک ـــا مخالف ـــام اینه ـــذف ن ـــا ح ـــیه ب ـــا روس ام
ـــان  ـــای طالب ـــه ج ـــا ب ـــروز روس ه ـــه ام ـــی ک در حال
ســـخن می گوینـــد و صدای شـــان بـــا صـــدای 
ـــد  ـــکو بلن ـــم درمس ـــون و آن ه ـــک تریب ـــان از ی طالب

می شـــود. 

ـــی- ـــتخبارات آلمان)ب ـــازمان اس ـــرطان ۱384 س در س
ــه  ــای درجـ ــر اعضـ ــا دونفـ ــخ بـ ان-دی( در زوریـ
متوســـط طالبـــان کـــه بـــه شـــورای کویتـــه تعلـــق 
داشـــت مذاکـــره کـــرد. بعـــد از ســـال ۱385 
امضـــا  طالبـــان  بـــا  محلـــی  موافقت نامه هـــای 
هلمنـــد،  قلعـــه  موســـی  موافقت نامـــۀ  شـــد. 

و  نـــوزاد  موافقت نامـــۀ  گرشـــک،  موافقت نامـــۀ 
ســـپس موافقت نامـــۀ دندغـــوری بغـــان این گونـــه 

بودنـــد.  موافقت نامه هـــا 
عربســـتان در ســـنبله و دلـــو ۱38۷ میزبـــان دو دور 
ـــا  ـــرزی ب ـــد ک ـــرادر حام ـــرزی ب ـــوم ک ـــرات قی مذاک
ـــتان آن  ـــی پاکس ـــتخبارات نظام ـــه اس ـــود ک ـــان ب طالب
را مدیریـــت می کـــرد. وقتـــی در ســـال ۱388 چنـــد 

ـــده  ـــان کا آی ـــره می دور مذاک
ـــتان  ـــد درافغانس ـــل متح ـــازمان مل ـــاص س ـــدۀ خ نماین

ـــف منصـــور منشـــی  ـــا عبدالطی ـــه ب ـــان از جمل ـــا طالب ب
ـــرادر  ـــی ب ـــا عبدالغن ـــان و م ـــری طالب ـــورای رهب ش
ــت،  ــورت گرفـ ــت آی.اِس.آی صـ ــدور از مدیریـ بـ
ـــی  ـــت و زندان ـــی بازداش ـــا را در کراچ آی.اِس.آی آنه
ـــوس  ـــرات، در ق ـــاه مذاک ـــف کوت ـــس از توق ـــرد. پ ک
۱39۱ و ثـــور ۱392 بـــا میان جگیـــری امریـــکا 

و نـــاروی دولـــت افغانســـتان بـــا کمیتـــۀ سیاســـی 
ـــز  ـــاروی در حـــوت ۱393 نی ـــرد. ن ـــره ک ـــان مذاک طالب
میزبـــان طالبـــان و نماینـــده گان دولـــت افغانســـتان 

ـــود. ب
بـــه  شـــروع  نیـــز  آلمـــان  زمـــان  ایـــن  در 
ــان  ــرات میـ ــرد و یـــک دور مذاکـ ــری کـ میان جیگـ
ســـازمان اســـتخبارات آلمـــان و طیـــب آغـــا در 
ـــرب ۱369  ـــدی در عق ـــد. دور بع ـــزار ش ـــه برگ دوح
ــا در  ــا و آلمانی هـ ــب آغـ ــان طیـ ــور ۱390 میـ و ثـ
ـــامل  ـــز ش ـــکا نی ـــتخبارات امری ـــد. اس ـــر ش ـــخ دای مونی
ایـــن مذاکـــرات بـــود کـــه در نتیجـــه منجـــر بـــه 
تشـــکیل دفتـــر طالبـــان در قطـــر در جـــوزای ۱392 
ـــی  ـــرزی حام ـــان ک ـــم طالب ـــاندار پرچ ـــزار ش ـــد. اهت ش
طالبـــان را ناراحـــت ســـاخت، امـــا علـــی رغـــم آن 
ـــه  ـــی ب ـــرف غن ـــی اش ـــت. وقت ـــه یاف ـــرات ادام مذاک
ـــتانکزی  ـــوم س ـــان معص ـــره می ـــن مذاک ـــد، اولی ارگ آم
ــان  ــه عضوطالبـ ــا سـ ــاع بـ ــت وزارت دفـ سرپرسـ
ــی  ــین رحمانـ ــد حسـ ــل، محمـ ــوی عبدالجلیـ )مولـ
ـــرزاق  ـــار و ماعبدال ـــان در قنده ـــین طالب ـــی پیش وال
ــی  ــور ۱394 در ارومچـ ــان( در ثـ ــۀ طالبـ وزیرداخلـ
چیـــن بـــا نظـــارت و مدیریـــت آی.اِس.آی انجـــام 
ـــد و  ـــره را دوام ندادن ـــن مذاک ـــان ای ـــا طالب ـــت. ام یاف
ـــا  ـــر آنه ـــر و در دفت ـــد در قط ـــره بای ـــه مذاک ـــد ک گفتن
ـــتان  ـــت پاکس ـــا مدیری ـــود آن ب ـــا وج ـــود. ب ـــام ش انج
ــت  ــا دولـ ــان بـ ــرات طالبـ ــر مذاکـ ــک دور دیگـ یـ

افغانســـتان.
ـــد.  ـــروع ش ـــتان ش ـــری پاکس ـــرطان ۱394 در م در س
ــور،  ــکل از عبدالطیـــف منصـ ــان متشـ ــأت طالبـ هیـ
ــرادر  ــری بـ ــم عمـ ــد و ابراهیـ ــاس آخونـ محمدعبـ
ـــد از:  ـــارت بودن ـــت عب ـــأت دول ـــد. هی ـــی بودن حقان
حاجـــی دیـــن محمـــد، حکمـــت خلیـــل کـــرزی، 
ــد  ــروان، محمـ ــین پـ ــی پیشـ ــم والـ ــد عاصـ محمـ
ناطقـــی، اســـداهلل ســـعادتی، فیـــض اهلل زکـــی و 
ـــن  ـــح. در ای ـــی صل ـــورای عال ـــاد از ش ـــاداهلل فره فره
ـــتند.  ـــر داش ـــتان ناظ ـــکا و پاکس ـــن، امری ـــرات چی مذاک
ـــف  ـــر متوق ـــرگ ماعم ـــای م ـــس از افش ـــرات پ مذاک

ـــد.  ش
در ســـرطان ۱39۷ آیـــس ولـــز معـــاون وزیـــر 
ــا  ــی بـ ــیای جنوبـ ــور آسـ ــکا در امـ ــۀ امریـ خارجـ
ـــنبله ۱39۷  ـــرد. در 30 س ـــدار ک ـــر دی ـــان در قط طالب
خلیـــل زاد بـــه نماینده گـــی وزارت خارجـــه در 
مذاکـــرات صلـــح منصـــوب شـــد و مذاکـــره را بـــا 
طالبـــان آغـــاز کـــرد. طالبـــان بـــا امریکایی هـــا بـــه 
ــد.  ــره کردنـ ــل زاد شـــش دور مذاکـ ریاســـت خلیـ

مذاکـــرات مســـتقیم و شـــاهانه بـــا امریکایی هـــا در 
قطـــر، اســـتقبال از طالبـــان در مســـکو و پیکینـــگ آنهـــا 
ـــی  ـــدۀ اصل ـــه برن ـــت ک ـــرده اس ـــاور ب ـــن ب ـــه ای را ب
ـــورد  ـــت م ـــا و دول ـــا امریکایی ه ـــتان ب ـــگ افغانس جن
حمایـــت آن هســـتند. طالبـــان افغانســـتان آینـــده را 
بـــه عنـــوان غنیمـــت جنگـــی و جهـــادی می بیننـــد 
ـــامی  ـــارت اس ـــر از ام ـــزی کمت ـــه چی ـــن رو ب و از ای

ــوند.  ــع نمی شـ قانـ
ــی و  ــت جنگـ ــه غنیمـ ــده بـ ــتان آینـ ــا افغانسـ آیـ
جهـــادی طالبـــان تبدیـــل خواهـــد شـــد و امـــارت 
ــد  ــاز خواهـ ــتان بـ ــه افغانسـ ــی بـ ــامی طالبانـ اسـ
ــن  ــت از ایـ ــرات حکایـ ــت مذاکـ ــت؟ بن بسـ گشـ

ــدارد. ــناریو نـ سـ

در بـارة فلسـفة علـوم...
ســنجش پذیــر تلقــی شــود و قیــاِس انســان بــا اشــیاء از رهگــذرِ مکانیــزم هــاي 

عّلــي توجیــه پیــدا کنــد، امــا او افــزون بــر آن:
تحــِت عنــواِن جامعــه شناســی، نوعــی فلســفۀ اجتماعــی عرضــه کــرده، و بیــش 
از آنکــه جامعــه شــناس باشــد فیلســوف بــوده اســت. دروکیــم مــزاج فلســفی و 
حتــی دینــی داشــت. وی بــا نوعــی حــدِت انقابــی پیامبرانــه از جامعــه شناســی 
ســخن مــی گفــت. از ســوی دیگــر جامعــه شناســی او ترجمــاِن  بینشــی در  بــارۀ 
انســان، جامعــۀ جدیــد و تاریــخ اســت... تأکیــد دورکیــم بــر ضــرورِت اجمــاع 
ــفی  ــای فلس ــش ه ــی گرای ــی از برخ ــارض،  ناش ــل تع ــبی عوام ــاِل نس و اهم

اوســت) آرون، همــان: 438(. 

نقِد اثبات گرایی
تحلیلگــران، اصلی تریــن شناســۀ علــوم اجتماعــی جدیــد را در نخســت، 
ماهیــِت  کشــِف  ادعــای  کــه  روشــی  می داننــد؛  آن  بــودِن  اثبات گرایانــه 
ــه وســیلۀ  ــه معرفــت ب جامعــه و حــل معضــاِت آن را مطــرح نمــوده و »توجی

تجربه«)روزنبــرگ، ۱384: 50( را کانونــی انگاشــته اســت.
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بن بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل زاد
 محمداکرام اندیشمند

ـــرات  ـــد، مذاک ـــر گردان ـــتان ب ـــگ افغانس ـــه جن ـــان را ب ـــتان طالب ـــه پاکس ـــد از 1384 ک بع
ــتان  ــت افغانسـ ــا و دولـ ــی آنهـ ــن غربـ ــا و متحدیـ ــا امریکایی هـ ــان را بـ ــیدۀ طالبـ پوشـ

مدیریـــت کـــرد.
کـــرزی در ســـنبله 1384 خواســـتار حـــذف نـــام 20 تـــن از رهبـــران قبلـــی طالبـــان از 
ـــا  ـــیه ب ـــا روس ـــد، ام ـــد ش ـــل متح ـــت مل ـــورای امنی ـــۀ 1267)1999(ش ـــت قطع نام فهرس
ـــان ســـخن  ـــای طالب ـــه ج ـــا ب ـــروز روس ه ـــه ام ـــی ک ـــرد. در حال ـــا مخالفـــت ک ـــام اینه حـــذف ن
ـــد  ـــکو بلن ـــم درمس ـــون و آن ه ـــک تریب ـــان از ی ـــدای طالب ـــا ص ـــان ب ـــد و صدای ش می گوین

می شـــود. 
ــر  ــا دونفـ ــخ بـ ــی-ان-دی( در زوریـ ــتخبارات آلمان)بـ ــازمان اسـ ــرطان 1384 سـ در سـ
ـــرد.  ـــره ک ـــت مذاک ـــق داش ـــه تعل ـــورای کویت ـــه ش ـــه ب ـــان ک ـــط طالب ـــه متوس ـــای درج اعض
بعـــد از ســـال 1385 موافقت نامه هـــای محلـــی بـــا طالبـــان امضـــا شـــد. موافقت نامـــۀ 
ســـپس  و  نـــوزاد  موافقت نامـــۀ  گرشـــک،  موافقت نامـــۀ  هلمنـــد،  قلعـــه  موســـی 

بودنـــد.  موافقت نامه هـــا  این گونـــه  بغـــان  دندغـــوری  موافقت نامـــۀ 
عربســـتان در ســـنبله و دلـــو 1387 میزبـــان دو دور مذاکـــرات قیـــوم کـــرزی بـــرادر 
ــت  ــتان آن را مدیریـ ــی پاکسـ ــتخبارات نظامـ ــه اسـ ــود کـ ــان بـ ــا طالبـ ــرزی بـ ــد کـ حامـ

می کـــرد. وقتـــی در ســـال 1388 چنـــد دور مذاکـــره میـــان کا آیـــده 



پیشگفتار 
در  وســیع  کاربــرد  دارای  واژه هــای  از  یکــی  صلــح 
ــی  ــوالً وقت ــت و معم ــی اس ــف اجتماع ــای مختل حوزه ه
ــت  ــد، از اهمی ــته باش ــود داش ــگ وج ــی جن در جامعه ی
ــان  ــک آرم ــوان ی ــه عن ــردد و ب ــوردار می گ ــتری برخ بیش
مــورد توجــه افــرادِ خســته از جنــگ قــرار می گیرد. کشــور 
مــا کــه ســال ها اســت از جنــگ رنــج می بــرد همیشــه بــه 
صلــح بــه عنــوان یــک وضعیــت ایــده آل دیــده می شــود و 
هرازگاهــی ارزش ایــن واژه مــورد تحقیــق و تحلیــل قــرار 
ــی در  ــگ صلح جوی ــج فرهن ــدف آن تروی ــه ه ــرد ک می گی
عصــری اســت کــه همــه چیــز بــوی جنــگ و زد و خــورد 

ــه خــود گرفتــه باشــد. ب
ــه  ــار توجــه ب ــل اســت در کن ــن کام ــک دی ــه ی اســام ک
مــوارد دیگــری از ارزش هــای اجتماعــی بــه ارزش »صلــح« 
نیــز توجــه قابــل لمســی کــرده اســت و قــرآن عظیم الشــان 
ــح  ــه صراحــت اذعــان کــرده اســت. صل ــورد ب ــن م در ای
می توانــد بــه عنــوان یــک ارزش فراگیــر اجتماعــی مطــرح 
ــد  ــه بتوانن ــک جامع ــراد ی ــال اف ــال های س ــه س ــد ک باش
ــی  ــا عزت ــی ب ــن ارزش زنده گ ــر ای ــر چت ــم زی ــار ه در کن
ــا و  ــام فرهنگ ه ــگ در تم ــه جن ــه ک ــد. البت ــر ببرن ــه س ب
ــر  ــک ام ــردد و همیشــه ی ــی می گ ــتثنا تلق ــک اس ــان ی ادی
مذمــوم بــه شــمار رفتــه اســت؛ امــا از آنجایــی کــه بشــر 
ــده  ــواه آفری ــب و تمامیت خ ــی زیاده طل ــه صــورت طبیع ب
شــده اســت، میــزان قابــل توجــه از عمــر جوامــع در حالت 
جنــگ گذشــته اســت و جوامــع انســانی گــواه جنگ هــای 

ــت. ــوده اس ــود ب ــوز در درون خ ــدت خانمان س ــه ش ب
ــه صــورت ُکل و در شــریعت  ــح در اســام ب ــگاه صل جای
اســامی بــه صــورت خــاص یکــی از مباحثــی اســت کــه 
ــه  ــاز ب ــری نی ــان دیگ ــر زم ــه ه ــه ب ــلمانان در مقایس مس
ــرای  ــق ب ــن طری ــد از ای ــه بتوانن ــد ک ــۀ آن دارن ــاز مطالع ب
بیــرون شــدن از جنگ هــای خانمان ســوزی کــه غالبــًا 
ملت هــای مســلمان درگیــر آن انــد، قدمــی بردارنــد. ایــن 
ــگاه  ــی جای ــدد بازخوان ــذرا در ص ــورت گ ــه ص ــته ب نبش
حقوقــی صلــح در شــریعت اســامی اســت و بــاز خوانــی 
ــه فرهیختــه گان دیگــر  حوزه هــای دیگــر ایــن مأمــول را ب
ــۀ ارزش  ــاز مطالع ــل و ب ــق تحلی ــه از طری ــپارد ک می س
ــح در حوزه هــای مختلــف شــریعت اســامی کمکــی  صل
در جهــت تعمیــم ایــن ارزش در جامعــۀ مــا انجــام دهنــد.
ــرای  ــل ب ــک راه ح ــورت ی ــه ص ــوالً ب ــه معم ــح ک صل
ــات  ــده، در ســطوح مختلــف حی ــه وجــود آم منازعــات ب
اجتماعــی افــراد مطــرح می باشــد و از جایــگاه خوبــی در 
حــوزۀ حقــوق، اخــاق و سیاســت در شــریعت اســامی 
برخــوردار اســت. اســام کــه زیربنــای فرهنــگ و حیــات 
اجتماعــی جامعــۀ مــا را تشــکیل می دهــد، ارزش دهــی آن 
بــه قضیــۀ صلــح بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای منازعــاِت 
ــی را  ــد دریچه ی ــلمانان می توان ــان مس ــده می ــود آم به وج
ــز  ــی صلح آمی ــک زنده گ ــه ی ــا ب ــردم م ــه روی آرزوی م ب
بگشــاید. در اســام صلــح معمــوالً بــرای حــل یــک 
اختــاف پیشــنهاد شــده کــه رفتــه رفتــه خــود تبدیــل بــه 
ــی  ــر زنده گ ــم ب ــان حاک ــی در گفتم ــوع اصل ــک موض ی

ــده اســت.  ــلمانان گردی ــی مس اجتماع
از آن طــرف، جنــگ نیــز بخشــی از واقعیــت جــاری میــان 
ــات  ــدۀ حی ــمت عم ــک قس ــه ی ــوده ک ــری ب ــع بش جوام

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــریت را ب ــی بش اجتماع
ــود  ــخ خ ــول تاری ــگ در ط ــیب جن ــز از آس ــلمانان نی مس
ــران و در  ــا دیگ ــات ب ــیاری اوق ــد و بس ــه دور نبوده ان ب
ــوده  ــگ ب ــر جن ــان خودشــان درگی ــًا می دورۀ معاصــر غالب
و می باشــند. جنگ هــا بــه هــر انگیــزه و دلیلــی کــه 
ــردد و  ــر گ ــح منج ــه صل ــت، ب ــد در نهای ــد می توان باش
ایــن قضیــه می رســاند کــه صلــح از جایــگاه حقوقــی بــه 

ــد. ــوردار می باش ــامی برخ ــریعت اس ــزایی در ش س
شــریعت اســامی جهــان را بــه صــورت زمینــی اختصــاص 
یافتــه بــرای جنگیــدن تعریــف نمی کنــد و رســالت انبیــا را 
بــه رســانیدن رحمــت بــرای جهانیــان خاصــه می گردانــد 
ــح  ــی و صل ِــر از مهربان ــی پ ــک زنده گ ــان دهندۀ ی ــه نش ک
میــان مــردم و بشــریت اســت؛ امــا بایــد وضعیــت صلح آمیز 
را بــه لحــاظ حقوقــی )شــرعی( تعریــف کــرد کــه بالتبــع 
آن وضعیــت جنگــی نیــز قابلیــت تعریــف و یــا توجیــه را 
ــت  ــف شــریعت اســامی از وضعی ــه  دســت آورد. تعری ب
»دارالســام«  بشــری  جوامــع  در  صلح آمیــز  زنده گــی 
ــرای جهــان اســت  ــۀ آرامــش و ســامتی ب ــا همــان خان ی
ــا ســامتی و  کــه بایــد در ایــن دارالســام همــه بتواننــد ب
صلح آمیــز زنده گــی و بنده گــی کننــد. روی هم رفتــه، 
شــریعت اســامی بــه لحــاظ طبیعــی بــودن حالــت صلــح 
در زنده گــی اجتماعــی انســانها جنــگ را یــک اســتثنا 
می دانــد و بــرای مشــروعیت آن دالیلــی چــون دفــاع 
ــش می کشــد  ــاد را پی ــع فس ــتبداد و دف ــع اس مشــروع، رف
و منهــای دالیــل فــوق جنــگ هیــچ توجیــه شــرعی پیــدا 
ــر نظــام حاکــم  نمی کنــد بلکــه تجــاوزی می باشــد در براب
بــر بشــریت کــه ســنت خداونــدی بــرای انســان ها اســت.

بحث اول، کلیات مفاهیم صلح و جنگ
صلــح وجنــگ معمــوالً مقابــل هــم قابــل طــرح انــد بــرای 
ــته  ــح را برجس ــه صل ــاز ب ــه نی ــد ک ــا ان ــه جنگ ه اینک
می ســازد و جنگ هــا انــد کــه صلــح را بــه یــک اولویــت 
تبدیــل می کنــد. اســام در عیــن حالــی کــه صلــح را یــک 
ــه  ــا ب ــته، ام ــتثنا دانس ــک اس ــگ را ی ــادی و جن ــد ع رون
ــت اســت و  ــک واقعی ــز گاهــی ی ــگ نی لحــاظ اینکــه جن
بایــد پیش بیــن وضعیــت جنگــی نیــز بــود و از آن طــرف 
ــده  ــی ش ــادت تلق ــک عب ــز ی ــاد( نی ــدس )جه ــگ مق جن
ــد بررســی  ــه خواهــد داشــت، بای ــد ادام ــا اب ــه ت اســت ک
کــرد کــه صلــح بــه لحــاظ مفهومــی بــه کــدام وضعیت هــا 
ــدام  ــد در ک ــگ می توان ــه جن ــود و همین گون ــه می ش گفت

حــاالت یــک ناگزیــری تلقــی شــود.
الف، مفهوم شناسی صلح 

ــورت  ــن ص ــه چندی ــود ب ــی خ ــاظ مفهوم ــه لح ــح ب صل
ــم  ــان ه ــن می ــت و از ای ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــگ« آم ــدم جن ــای »ع ــه معن ــی ب یک
ــا پیــدا می کنــد. در  ــل جنــگ معن ــا کــه صلــح در مقاب معن
ایــن صــورت، صلــح می توانــد بــه مفهــوم پایــان منازعــۀ 
ــه در شــریعت اســامی از آن  ــی باشــد ک دو طــرف داخل
ــت.  ــده اس ــاد گردی ــاس« ی ــه بین الن ــوان »مصالح ــه عن ب
ــک  ــی ممکــن اســت دو عضــو ی دو طــرف منازعــۀ داخل
ــد و  ــی باش ــی و جغرافیای ــروه قوم ــد، دو گ ــواده باش خان
یــا دو جریــان داخلــی درون یــک کشــور باشــد. شــریعت 
ــن  ــه ای ــود ب ــی خ ــای اخاق ــوزۀ توصیه ه ــامی در ح اس
مفهــوم صلــح بیشــترین ارج را گذاشــته اســت. آنجــا 

ــور  ــت منظ ــرده اس ــم داد ک ــر قل ــح را خی ــرآن صل ــه ق ک
ــه  ــک جامع ــراد در ی ــان اف ــالمت آمیز می ــی مس آن زنده گ
اســت و یــا پایــان یــک منازعــه میــان مســلمانان می باشــد. 
ــرای یــک  پیامبــر اســام )ص( یکــی از مــواردی را کــه ب
مســلمان توصیــه کــرده همانــا ایجــاد صلــح میــان دو نفــر 
یــا دو گــروه از طریــق میانجی گــری ولــو کــه بــا اســتفاده 
ــوع  ــه موض ــه مصالح ــت. در این گون ــد، اس از دروغ باش
ــالمت آمیز  ــتی مس ــای همزیس ــاره فض ــاد دوب ــی ایج اصل
ــرارداد  ــان دو طــرف اســت، قطــع نظــر از چگونگــی ق می

ــوان مصالحــه.  ــده تحــت عن منعق
بیرونــی یــک جامعــه اســامی را  قرآن کریــم نمــای 
»اخــوت« یــا بــرادری میــان اعضــای آن ترســیم می نمایــد 
ــان  ــد کــه ممکــن اســت می ــد می کن ــه صراحــت تدکی و ب
بــرادران نیــز نزاعــی واقــع گــردد، امــا بــرای دیگــر 
مســلمانان الزم اســت تــا میــان برادران شــان صلــح و 
فضــای مســالمت آمیز را دوبــاره حاکــم گردانــد. ایــن 
ــد عــادی  ــه از یــک طــرف نشــان می دهــد کــه رون توصی
ســایه  در  زنده گــی  بایــد  مســلمانان  میــان  زنده گــی 
ــد  ــک پیش آم ــا ی ــتثنا و ی ــک اس ــگ ی ــد و جن ــح باش صل
غیرعــادی اســت و چــون این گونــه پیش آمدهــا یــک 
ــد  ــح رون ــاره صل ــاد دوب ــا ایج ــد ب ــت بای ــت اس واقعی
ــت  ــال رحم ــروردگار متع ــردد. پ ــاز گ ــی ب ــادی زنده گ ع
ــلمانان  ــان مس ــه می ــاد مصالح ــرو ایج ــز در گ ــود را نی خ
قــرار می دهــد کــه خــود نشــانگر آن اســت کــه زنده گــی 
صلح آمیــز نمــودی از رحمــت پــروردگار متعــال بــر 
ــن  ــح در چنی ــای ایجــاد صل ــش می باشــد. روش ه بنده گان
یــک مــوردی مشــخص نگردیــده اســت و بنــا بــه مقتضای 
نــص قرآنــی هــر زمــان و مــکان ایجابــات صلح آمیــز خــود 
را دارد و صــرف مصلحیــن میــان دو طــرف نــزاع تقــوای 
ــد نظــر  ــد مســالمت آمیز م ــارۀ رون الهــی را در ایجــاد دوب

ــد. ــرار دهن ق
ــک  ــان ی ــای پای ــه معن ــح ب ــت صل ــن اس ــان ممک همچن
ــز  ــا نی ــد. اینج ــا باش ــن دولت ه ــا بی ــی ی ــۀ بین الملل منازع
ــم قــرار گرفتــن تمــام بشــریت )مــردم( را  لحــن قرآن کری
ــا  ــد. آنج ــه می کن ــز توصی ــی صلح آمی ــر زنده گ ــر چت زی
ــه  ــد ک ــتور می ده ــردم دس ــام م ــه تم ــم ب ــه قرآن کری ک
بــه »ســلم« یــا صلــح همــه دســته جمعــی داخــل گردنــد، 
منظــور آن طبیعــی نشــان دادن فضــای ُکلــی صلح آمیــز بــر 
حیــات بشــری اســت. امــروز حقــوق بین الملــل عمومــی 
ــت  ــده اس ــود آم ــه وج ــن ارزش ب ــت همی ــرای ضمان ب
ــد از  ــش می کن ــود کوش ــی خ ــازوکارهای حقوق ــا س و ب
منازعــات مســلحانه میــان کشــورها جلوگیــری کنــد. 
ــالمت آمیز  ــازوکارهای مس ــی س ــل عموم ــوق بین المل حق
و تعریــف شــدۀ را بــرای تمــام منازعــات قابــل پیش بینــی 
مــد نظــر قــرارداده اســت و بــا قــدرت گرفتــن ایــن نظــام 
حقوقــی جهانــی از اکثــر منازعــات ممکــن مســلحانه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــت، می ت ــردد. در نهای ــری می گ جلوگی
»صلــح« بــه مفهــوم مقابــل جنــگ می توانــد پایانــی بــرای 
ــزاع داخلــی باشــد کــه همــان مصالحــه بین النــاس  یــک ن
اســت و یــا پایانــی بــرای یــک نــزاع بین المللــی باشــد کــه 
ــرای حــل  ــی ب ــل عموم ــوق بین المل ــازوکار حق ــان س هم

ــی اســت. منازعــات جهان
ــق  ــرف از طری ــزاع دو ط ــع ن ــوم رف ــه مفه ــح ب دوم، صل

قبــول حکمیــت طــرف ثالــث اســت و ایــن نــزاع معمــوالً 
جنبــۀ حقوقــی و مدنــی داشــته باشــد. اینجــا نیــز صلــح بــه 
خــودی خــود یــک عقــد یــا یــک موضــوع نیســت بلکــه 
بــرای بیــرون رفــت از یــک نــزاع مدنــی و حقوقــی اســت. 
ــده  ــع ش ــزاع واق ــوردی را در ن ــک م ــن ی ــم چنی قرآن کری
ــق  ــد از طری ــه بای ــد ک ــنهاد می کن ــوهر پیش ــان زن و ش می
ــر  ــی دیگ ــرف و حکم ــک ط ــم از ی ــک حک ــنهاد ی پیش
ــا  ــود. اینج ــان داده ش ــزاع پای ــن ن ــه ای ــر ب ــرف دیگ از ط
ــًا پایــان  ــار »ســازش« را دارد کــه غالب واژۀ صلــح بیشــتر ب
ــق  ــد . طب ــی والینحــل را نشــان می ده ــوای مدن ــک دع ی
ــر نحــوۀ حکمیــت میــان  معمــول قرآن کریــم اینجــا نیــز ب
طرفیــن نمی پــردازد، امــا بــه صــورت عمومــی براخــاص 
و صداقــت حکــم میــان طرفیــن تأکیــد می کنــد کــه نشــان 
دهنــدۀ بی طرفــی و خیرخواهــی چنیــن حکم هــای در 
ــد.  ــراد می باش ــان اف ــده می ــود آم ــه وج ــات ب ــل منازع ح
ایــن گونــه اقدامــات صلح آمیــز بــه صــورت معمــول میــان 
ــی  ــی و حقوق ــای مدن ــان نزاع ه ــد و پای ــراد رخ می ده اف
ــه لحــاظ  ــود. ب ــک جامعــه خواهــد ب ــراد درون ی ــان اف می
ــد  ــام بای ــورت ع ــه ص ــای ب ــن حکمیت ه ــی چنی حقوق
ــی  ــمیت حقوق ــه رس ــش از اینک ــه پی ــردد و قضی ــع گ واق

ــود. ــل ش ــق حل وفص ــن طری ــد از ای ــد بای یاب
ــق« دو طــرف  ــوم »تواف ــه مفه ــح ب ــز صل ســوم، گاهــی نی
ــه  ــح گفت ــز صل ــوق خصوصــی را نی ــک مســألۀ حق ــر ی ب
می شــود. مســایلی چــون تملیــک، اجــاره و... ممکــن 
اســت از طریــق عقــد صلــح بــه وجــود آیــد و بــه جــای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــمی و قانون ــازوکار رس ــک س ی
ــن  ــه همی ــوالً ب ــز معم ــح« نی ــد صل ــاح »عق ــرد. اصط گی
مفهــوم اشــاره دارد. ایــن گونــه صلــح الزامــًا مســبوق بــه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــه می توان ــد بلک ــگ نمی باش ــزاع و جن ن
ــوق  ــرد. حق ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــد مدن ــک عق ی
ــح«  ــد صل ــورۀ »عق ــی در ح ــن مباحث ــی متضم خصوص
ــود.  ــناخته می ش ــان ش ــی جه ــای حقوق ــام نظام ه در تم
ــای مســلمان  ــتنباط های فقه ــوم از اس ــن مفه ــه ای ــح ب صل
ــنت  ــرآن و س ــح در ق ــه صل ــق ب ــوص ناط ــول نص از مدل
اســت. در خــود قرآن کریــم صلــح بــه مفهــوم یــک 
ــا  ــت، ام ــه اس ــرار نگرفت ــح ق ــورد تصری ــی م ــد مدن عق
فقهــای مســلمان بــا اســتفاده از عمومیــات نصــوص بــاب 
صلــح ایــن مفهــوم را نیــز اســتنباط و بــرای آن ســازوکار 

مشــخصی تعریــف کرده انــد. 
ــی واژۀ  ــه لحــاظ مفهوم ــه ب ــت ک ــوان گف در نتیجــه، می ت
»صلــح« در اســام در کل بــار مثبــت داشــته و نشــان دهندۀ 
یــک رونــد طبیعــی در زنده گــی مســلمانان می باشــد. 
زنده گــی  زوایــای  تمــام  در  می توانــد  رونــد  ایــن 
مســلمانان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. یعنــی اینکــه صلــح 
می توانــد یــک عقــد طبیعــی میــان دو طــرف یــک معاملــه 
باشــد، رفــع یــک نــزاع مدنــی باشــد و یــا اینکــه پایــان یک 
ــونت بار  ــلحانه و خش ــوۀ مس ــا بالق ــل و ی ــری بالفع درگی
باشــد. همــۀ ایــن مــوارد مبیــن آن اســت کــه خیــر جامعــه 
در آن نهفتــه اســت و از آســیب های زیــادی یــک جامعــۀ 

ــی دارد. اســامی و در ُکل، بشــریت را مصــوون نگــه م
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ــر  ــد روز اخی ــای چن ــی درگیری ه در پ
طالبــان  و  امنیتــی  نیروهــای  میــان 
در ولســوالی بهــارک تخــار، صدهــا 
آواره  ولســوالی  ایــن  از  خانــواده 

ند. شــده ا
پنــج روز اســت کــه طالبــان بخش هایی 
ــار را  ــت تخ ــارک والی ــوالی به از ولس
ــن  ــز ای ــری مرک ــد کیلومت ــه در چن ک
ــرده  ــت دارد، تصــرف ک ــت موقعی والی
نزدیکی هــای  تــا  را  خودشــان  و 
فرماندهــی  و  ولســوالی  ســاختمان 

رســانده اند. پولیــس 
در  نیــز  امنیتــی  مشــترک  نیروهــای 
ــده و  ــتقر ش ــوالی مس ــن ولس ــز ای مرک
از چنــد روز بــه این ســو درگیــری 
شــدیدی میــان نیروهــای امنیتــی و 
ــان  ــارک جری ــوالی به ــان در ولس طالب
دارد. نیروهــای امنیتــی از زمیــن و هــوا 

طالبــان را هــدف قــرار می دهنــد.
روســتای   20 از  بیــش  باشــنده گان 
ایــن  درپــی  بهــارک  ولســوالی 

را  شــان  خانه هــای  درگیری هــا 
تــرک کــرده و بــه شــهر تالقــان، مرکــز 

آورده انــد. پنــاه  تخــار  والیــت 
خانه های شــان  می گوینــد،  آواره گان 
و  تخریــب  پاره هــا  خــم  زیــر 
شــده  دشــوار  برای شــان  زنده گــی 
ــرک  ــه ت ــور ب ــن رو مجب ــود و از همی ب

شــدند. خانه های شــان 
ــن از  ــم و عبدالبشــیر، دو ت ــد مقی محم
ایــن بی جاشــده گان بــه خبرگــزاری 
مــردم  اســت،  گفتــه  ســام وطندار 
و  کردنــد  تــرک  را  روستاهای شــان 
خانه هــای  در  طالــب  جنگ جویــان 

گرفته انــد. ســنگر  مــردم 
ــی  ــت محل ــۀ آواره گان، حکوم ــه گفت ب
تخــار تــا کنــون هیــچ کمکــی بــه 
ــان نکــرده و بیش ترشــان در فضــای  آن
ــد. ــر می برن ــه س ــرپناه ب ــدون س بازوب
محمدافضلــی، منشــی شــورای والیتــی 
بی توجهــی  از  انتقــاد  بــا  تخــار 
درصــد   60 می گویــد،  حکومــت 

اراضــی ولســوالی بهــارک به دســت 
طالبــان افتــاده و باشــنده گان محــل 
امنیتــی  نیروهــای  دســتور  بــه 
کرده انــد. تــرک  را  خانه های شــان 
یاســین لبیــب، رییــس مهاجریــن تخــار 
ــمار آواره گان  ــه ش ــا آن ک ــد، ب می گوی
ــار  ــان آم ــا آن ــش اســت، ام ــه افزای روب
دردســت  بی جاشــده گان  از  دقیقــی 

ــد. ندارن
ــن  ــپ مهاجری ــان کم ــۀ او، آن ــه گفت ب
را در 20 کیلومتــری شــهر تالقــان در 
امــا  کرده انــد،  برپــا  ربــاط  دشــت 
ــن  ــه ای ــل دوری راه ب ــه دلی آواره گان ب

نمی رونــد. منطقــه 
هفتــه  یــک  از  طالبــان  حمــات 
ولســوالی های  بــر  این ســو  بــه 
اشــکمش،  بهــارک،  خواجه غــار، 
نمــک آب و چــاه آب تخــار شــدت 
درگیری هــای  نتیجــۀ  در  و  گرفتــه 
یــک هفتــۀ اخیــر، هــزاران تــن از ایــن 

شــده اند.  آواره  ولســوالی ها 

د افغانســتان ســرې محکمــې د انتخابــايت کمېســیونونو 

د پخوانیــو غــړو دوســېې لوېــې څارنوالــۍ تــه مســردې 

. کړې

د افغانســتان لویــه څارنــوايل وايــي، ډېــر ژر بــه پرېکــړه 

پخوانیــو  د  انتخاباتــو کمېســیونونو  د  وکــړي چــې 

ــه  ــې ل ــرې محکم ــې د س ــې چ ــیې کوم ــړو دوس غ

ــې  ــې بل ــاره کوم ــې لپ ــوي، د ارزون ــردې ش ــوا مس خ

ــتوي. ــه واس ــې ت محکم

د دغــې ادارې ویانــد جمشــېد رســويل ازادي راډیــو تــه 

وویــل: محکمــې پــه دې اړه خپــل ځــان بــې صالحیتــه 

ــږل  ــه ولې ــې ت ــدې محکم ــد اړون ــیه بای ــی او دوس ګڼل

ــه  ــۍ ت ــې څارنوال ــیه لوی ــه دوس ــې دغ ــه چ يش، کل

ولېــږل شــوه، څارنوالــۍ پــه دې هڅــه کــې شــوه 

ــژين، د اســتېناف  ــې وپې ــه ی چــې دوهمــې محکمــې ت

ــر ژر  ــاس ډې ــه اس ــودې پ ــون د مس ــې او د قان د محک

ــږي. ــع کې ــه راج ــې ت ــدې محکم اړون

ــي  ــه وی ــه ۲۹م ــور پ ــۍ د روان کال د ث ــې څارنوال لوی

ــو  وو چــې د دواړو کمېســیونو د ۱۲ غــړو او د انتخابات

معلومــايت  او  داراالنشــاء  د  کمېســیون  خپلــواک  د 

ــانو  ــې د ۴۹۵ کس ــډون ی ــه ګ ــانو پ ــوژۍ د رئیس ټکنال

د  کــې  انتخاباتــو  پــه  جرګــې  ولــي  د  دوســیې 

ــه  ــې ت ــرې محکم ــه س ــه امل ــاد ل ــې او فس رسغړون

لېږلــې دي.

ــه  ــاوړه ګټ ــو ن ــه صالحیتون ــر، ل ــې تزوی ــو ک ــه پاڼ پ

ــاد او  ــايل فس ــرول، م ــول او ډې ــو کم ــتنه، د رأی اخیس

داســې نــور هغــه مــوارد دي چــې د رســويل پــه خــره، 

دغــه کســان یــې پــر کړنــو د لویــې څارنوالــۍ لــه خــوا 

ــوي دي. ــل ش ــؤل ګڼ مس

ــو او  ــر رسغړون ــې پ ــو ک ــه انتخابات ــې پ ــي جرګ د ول

ــو وروســته ولســمرش محمــد ارشف  ــه انتقادون فســاد ل

ــه دنــدو  غنــي د دواړو انتخابــايت کمېســیونونو غــړي ل

ــدل. ــې ور وپېژن ــه ی ــۍ ت ــې څارنوال ــرې او لوي لې

لویــې څارنوالــۍ دغــه کســان ممنــوع الخــروج اعــالن 

او د لګېدلــو تورونــو پــه اړه یــې ارزونــې پیــل کــړې.

اوس چــې د ولســمرش لــه فرمانــه ۴ میاشــتې تېرېــږي، 

ــې  ــديل چ ــه دي توانې ــه ن ــي ارګانونون ــديل او قضاي ع

ــه روښــانه کــړي. دغــه تورون

یــوه دولتــي منبــع وايــي، ســرې محکمــې پــه تېــره یــوه 

ــو  ــو جرمون ــړی د درن ــیې لوم ــه دوس ــې دغ ــت ک میاش

ــږيل،  ــه لې ــي محکمــې ت ــارزې ابتداي ــدې د مب ــر وړان پ

خــو یــادې محکمــې ویــي چــې دغــه دوســیې 

انتخابــايت جرایمــو پــورې اړه لــري او ارزول یــې د دوی 

ــه دی. ــت ن صالحی

ــو  ــیونونو ی ــايت کمېس ــې د انتخاب ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــدې د  ــر وړان ــي، د دوی پ ــړي وای ــواين غ ــمېر پخ ش

ــه وه. ــه ن ــړه عادالن ــۍ پرېک ــې څارنوال لوی

لــه دې ډلــې معاذاللــه دولتــي وايــي، د دوی پــر 

بڼــه لــري. وړانــدې تصمیــم ســیايس 

بــل خــوا د انتخابــايت شــکایتونو د کمېســیون پخوانــی 

ــیونونو  ــي، د کمېس ــت واي ــتګیر هدای ــالم دس ــړی غ غ

غــړي د اعــراض کوونکــو د ناســمو ادعاګانــو قربــاين 

شــوي دي.

د  کميشــران  کمېســیونونو  انتخابــايت  د  وویــل:  ده 

معرضینــو د ناســمو ادعاګانــو قربــاين شــوي، پــه 

اصــي  د  څارنوالــۍ  لویــې  چــې  رسه  خواشــينۍ 

ــته  ــړې او وروس ــتباه ک ــې اش ــو ک ــه پېژندل ــو پ مجرمین

پاتــې شــوې ده، مــوږ هیلــه کــوو چــې دغــه قضیــه دې 

ــام وکــړي، ځکــه  ــه دې پ ــا وارزول يش او اســنادو ت بی

د تحقیــق کمېټــې لــږه توجــو کــړې او مــوږ پــه دې اړه 

ــړي دي. ــه ورک ــۍ ت ــې څارنوال ــناد لوی اس

خــو اوس پوښــتنې دا دي چــې د انتخابايت کمېســیونونو 

غــړي د دغــو پرېکــړو او لــه دې وروســته چــې دوســیې 

ــي  ــې غ ــوي، ول ــږل ش ــه لې ــې ت ــرې محکم ــې س ی

ــر  ــه د دوی پ ــره محکم ــرې س ــه چې ــې دي؟ او ک پات

محکومیــت پرېکــړه وکــړي، د ولــي جرګــې د اوســنیو 

ــر پوښــتنې النــدې را نــه يش؟ ــه ت غــړو موقــف ب

ــه  ــي، څرنګ ــر واي ــر رنج ــوه کبی ــارو پ ــي چ د حقوق

چــې دغــه موضــوع پېچلــې ده او څــو تورونــه پــه کــې 

رانغښــتي، د ارزونــې لپــاره یــې بایــد ځانګــړې محکمــه 

ــوړه يش. ج

د ارزګان ســیمه ییز چارواکــي وايــي، پــه تېــرو درېیــو 

ورځــو کــې یــې د عملیاتــو پــر مهــال تــر ۵۶ تنــو زیــات 

ــې  ــلې نیول ــه وس ــلګونه میل ــله وال او س ــؤله وس ــر مس غی

دي.

د دغــه والیــت امنیــه قومانــدان محمــد خطــاب خنجــري 

ــې  ــل چ ــې ووی ــه ک ــړې مرک ــه ځانګ ــو رسه پ ازادي راډي

ــی د  ــت پخوان ــه والی ــې د دغ ــانو ک ــویو کس ــول ش ــه نی پ

ــدان  ــی قومان ــډک پخوان ــورزی، د شــهرا کن ــر ن ــت ام امنی

غــالم دســتګیر املــاس، د اوســنۍ درېیمــې حــوزې امــر 

نــور محمــد او د یــو شــمېر امنیتــي پوســتو قوماندانــان هــم 

ــامل دي. ش

قومانــدان وايــي، د دغــه کســانو لــه ډلــې د شــهرا کنــډک 

د قومانــدان پــه کــور کــې یــې یــو نیــم کانټیــر ســپکې او 

درنــې وســلې هــم پیــدا کــړي چــې شــمېر یــې ســلګونو 

تــه رســېده.

ــر  ــت ام ــواين امنی ــې د پخ ــوي چ ــه راز زیات ــوړی دغ نوم

ــپکې،  ــمېر س ــات ش ــري او زی ــه ملګ ــورزي رسه ۱۶ تن ن

ــويل. ــم نی ــایط ه ــي وس ــلې او دولت ــې وس درن

دغــه مــرش زیاتــوي چــې د یــادو عملیاتــو پــر مهــال د دغــه 

والیــت د برښــنا رشکــت د رئیــس ســمیع رشافــت پــر کــور 

ــه  ــې د نومــوړي ل ــر مهال ي ــې چــې پ ــه وهل ــې هــم چاپ ی

کــوره چاودېدونکــي توکــي نیــويل دي.

ــان  ــوي کس ــول ش ــوي نی ــري زیات ــاب خنج ــد خط محم

ټــول پــه غــالوو، د خلکــو پــه وژنــه، د نشــه يي توکــو پــه 

ــرل. ــار کــې الســونه ل کاروب

نومــوړی وايــي، دغــه کســانو ته يــې درې میاشــتې مخکــې 

ــوين  ــر قان ــایط او غی ــي وس ــې دولت ــړی وو چ ــر ورک خ

ــه وســپاري، خــو هغــوی یــې  ــه قوماندانــۍ ت وســلې امنی

پــه خــرو غــوږ هــم نــه وو ګرولــی، نــو اړ شــول نظامــي 

عملیــات پــرې تــررسه کــړي.

نیول شویو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویي.

خــو د دغــه کســانو نیــول کېــدل پــه ارزګان والیــت کــې د 

یــو شــمېر خلکــو لــه غرګونونــو رسه مــخ شــول او ویــل 

ــاه دي او دولــت دې  ــول شــوي کســان بې ګن ــې چــې نی ی

بېرتــه خوشــې کــړي.

ــت  ــېده د والی ــه رس ــااوخوا ۲۰۰ ت ــې ش ــمېر چ د دوی ش

مقــام مخــې تــه راغونــډ شــوي وو او ګواښ یــې وکــړ کــه 

نیــول شــوي کســان خوشــې نــه يش، نــو الریونونــو تــه بــه 

دوام ورکــړي.

ــم  ــې ال ه ــت ک ــه والی ــوي، په دغ ــدان زیات ــه قومان امنی

زیــات شــمېر ســپکې او درنــې دولتــي وســلې او وســایط 

ــله والو رسه دي. ــؤله وس ــر مس ــه غی ل

ــورو کســانو هــم غــږ وکــړ چــې  ــر ن ــدان دغــه راز پ قومان

ــه د  ــړي، که ن ــلیم ک ــه تس ــایط ورت ــلې او وس ــت وس د دول

ــررسه يش. ــات ت ــه هــم عملی ــدې ب ــر وړان دوی پ

نومــوړی وايــي، دغــه عملیــات بــه تــر هغــو روان وي، څو 

ــله والو  ــؤله وس ــر مس ــه غی ــلې ل ــي وس ــې دولت ــې ټول چ

څخــه نــه وي راټولــې شــوې.

قومانــدان د خلکــو هغــه خــرې هــم رد کــړې چــې ګنــې 

ــي  ــه د ارزګان امنیت ــدو رسه ب ــول کې ــه نی ــانو پ ــادو کس د ی

ــور هــم خــراب يش. وضعیــت ن

ــې  ــتې مخک ــو میاش ــې څ ــې ده چ ــال ک ــې ح دا په داس

افغــان ځواکونــو د دغــه والیــت بــل پخوانــی د امنیــت امــر 

ــی و. ــم نیول ــه ه رحیم الل

لویه څارنوايل:صدها خانواده در تخار آواره شدند

 د انتخابايت کمېسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې بلې محکمې ته استوو

د ارزګان چارواکي: 

په نیول شویو غیر مسؤله 

وسله والو کې پخواين چارواکي هم دي


