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صلح از چشم انداز دین 
در افغانستان

ارگ پیرامون هفتمین دور مذاکرات 
خلیل زاد و طالبان چیزی نمی گوید

7

حـــاال نامـــزدان معتـــرض ریاســـت جمهـــوری 
درحالی کـــه بیـــش از دو و نیـــم مـــاه بـــه 
برگـــزاری انتخابـــات بـــر اســـاس زمـــان 
ــه  ــان را بـ ــده، اعتراض های شـ ــده مانـ تعیین شـ

شـــکِل جمعـــی شـــروع کـــرده انـــد. اگرچـــه 
ایـــن اعتراضـــات در مقیـــاس کمپاین هـــای 
ــده  ــبه شـ قبـــل از وقـــت توســـط ارگ محاسـ
اســـت، امـــا میـــزان اســـتفادۀ ارگ از امکانـــات 

دولتـــی و کمپاین هـــای قبـــل از وقـــت چنـــان 
گســـترده و عمیـــق اســـت کـــه ایـــن حرکـــت 
ــود. ــمرده نمی شـ ــم شـ ــام آن هـ ــزدان غـ نامـ

...

بـه  طالبـان  هشـدار  از  پـس  روز  یـک 
و  امریـکا  سـفیر  افغانسـتان،  رسـانه های 
نماینـدۀ ویـژۀ اتحادیـه اروپـا در افغانسـتان 
از گـروه طالبـان خواسـته اند کـه دسـت از 

بـردارد. خبرنـگاران  تهدیـد 
طالبـان  بـا نشـر اعامیه یـی بـه رسـانه های 
افغانسـتان هشـدار دادنـد کـه اگـر اعانات 
تجارتـی بـر »ضـد این گـروه« تا یـک هفته 
متوقـف  رسـانه ها  ایـن  طریـق  از  دیگـر 
نشـود، این رسـانه ها مـورد »هـدف نظامی« 

قـرار خواهنـد گرفت.
جان بـس، سـفیر  امریـکا در کابـل دیـروز 
در واکنـش بـه اعامیـه طالبـان در صفحـه 
تویتـرش نگاشـته کـه آزادی بیـان به ویـژه 
فعالیـت رسـانه ها یکی از دسـتاوردهای ۱۸ 

سـال گذشـته در افغانسـتان اسـت.
از طالبـان  افـزوده اسـت: »مـا  آقـای بـس 
می خواهیـم کـه تـا تهدیـد روزنامه نـگاران 
را متوقـف کنـد. خشـونت های بیشـتر علیه 
خبرنـگاران و غیرنظامیـان، امنیت و فرصت 
را بـرای افغان هـا بـه میـان نخواهـد آورد و 
نـه بـه طالبـان کمـک  می کند تـا بـه اهداف 

ساسـی خـود دسـت یابند.«
آقـای بـس تأکیـد کـرده کـه »خبرنـگاری 
خدمـات  ارزش  یـک  بـل  نیسـت،  جـرم 

اسـت. جهـان«  در  عمومـی 
وحـدت  ریاسـت حکومـت  در  مسـووالن 

ملـی نیـز تهدیـد و حملـه بـاالی رسـانه ها 
بـه هر عنوانـی مغایر بـا ارزش های انسـانی 

اند. دانسـته 
اعـام  ملـی  وحـدت  حکومـت  ریاسـت 
کـرده کـه تهدیـد و حمله بـاالی آزادی بیان 
و رسـانه ها بـه هـر عنوانـی کـه باشـد، در 
مغایـرت بـا ارزش هـای انسـانی و اسـامی 
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ارگ دیـروز در یـک خبرنامـه در واکنش به 
تهدیـد طالبـان علیـه رسـانه ها گفتـه اسـت 
کـه آزادی بیـان از دسـت آوردهای دولت و 
ملـت افغانسـتان می باشـد که بـا قربانی های 

زیـادی به دسـت آمده اسـت.
در خبرنامـۀ دفتـر ریاسـت حکومـت آمـده 
اقدامـات  بـا  ملـی  کـه حکومـت وحـدت 
مسـووالنه همـواره تـاش کـرده تـا از این 

ارزش حفاظـت و زمینـه را بـرای رشـد آن 
فراهـم سـازد.

ارگ تأکیـد کـرده کـه حکومـت از طریـق 
و  حکومـت  مشـترک  »کمیتـۀ  ایجـاد 
کارشـیوۀ  تصویـب  همچنـان  و  رسـانه ها« 
مصونیـت خبرنـگاران، تمـام تـاش خـود 
را بـرای تأمیـن امنیـت خبرنـگاران، دفاتـر 
انجـام  رسـانه یی  فعالیت هـای  و  رسـانه ها 
داده و از هیچ کوششـی در این راسـتا دریغ 

نخواهـد کـرد.
سـفیر اتحادیـه اروپا در افغانسـتان از تهدید 
اخیـر طالبـان نیـز نگرانـی کرده و خواسـتار 

متوقـف کـردن این تهدیدها شـده اسـت.
در  اروپـا  اتحادیـه  سـفیر  مایـودن،  پیـری 
افغانسـتان در صحفـه تویتـر خـود افـزوده 
اسـت: »من عمقأ نگـران تهدیـد خبرنگاران 
و کارمنـدان رسـانه های از طرف شورشـیان 
هسـتم. خبرنـگاران حـق دارنـد کـه بـدور 
تمامـی  کننـد،  کار  خشـونت  و  تهدیـد  از 
طرف هـا بایـد درک کننـد کـه خبرنـگاری 

جـرم نیسـت و هـدف نیسـت«.
حملـۀ  و  تهدیـد  خبرنـگاری  نهاد هـای 
احتمالـی بر خبرنـگاران و جامعه رسـانه یی 
را حملـه بـر آزادی بیـان عنـوان کـرده و از 
حکومـت افغانسـتان خواسـته اند کـه امنیت 
خبرنـگاران را در کابـل و والیـات تأمیـن 

. کند
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مانـدگار: وزارت امـور داخلـه اعـام کـرد که پرونـدۀ حمید 
خراسـانی بـه زودی تمکیـل و محـول دادسـتانی کل می شـود. 
در عیـن حـال ایـن وزارت از کاهش چشـم گیر جرایم جنایی 

و حمـات انتحـاری در شـهر کابـل خبـر می دهد.
نصـرت رحیمـی، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه دیـروز در 
یـک نشسـت در کابـل گفـت کـه حلقـه مصوونیـت بـرای 
تنـگ  پاییـن  و  متوسـط  سـطوح  و  سـازمان یافته  مجرمـان 
شـده اسـت و طـی چهـار مـاه گذشـته، بـا دسـتگیری حمید 
خراسـانی، ۴۸ مجـرم سـازمان یافته از سـوی وزارت داخلـه 

شـده اند. بازداشـت 
آقـای رحیمـی گفـت: به مـردم افغانسـتان اطمینـان  می دهیم 
کـه مجرمان در هر سـطحی باشـد، باالی شـان رحـم صورت 
مبـارزه  بـا تروریسـت ها  بـه همـان شـکلی کـه  نمی گیـرد. 
می کنیـم بـا مجرمـان جنایـی نیـز مبـارزه صـورت می گیرد.

او در دامـه از کاهـش چشـم گیری جرایم جنایـی و حمات 
تروریسـتی در کشـور خبـر داد و گفـت کـه در اثـر اقدامات 
نیروهـای امنیتـی، جرایـم سـازمان یافته ۹۰ درصـد، حمات 
 6۰ جنایـی  میـزان جرایـم  کل  در  و  ترویسـتی 7۰ درصـد 

درصـد کاهـش یافته اسـت.
کـه می خواسـت در  زمانـی  دیـروز  عبدالحمیـد خراسـانی، 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  دیـروز  گردهمایـی 
اشـتراک کنـد. توسـط قطعـۀ خـاص ۲۲۲ پولیـس بازداشـت 
گردیـد. او در برگـۀ فیسـبوکش از مـردم خواسـته بـود برای 
اشـتراک در ایـن گردهمایی از حمل سـاح خـودداری کنند. 
وزارت داخلـه از عبدالحمیـد خراسـانی همچـون »مسـوول 

بانـد جنایت پیشـه« یـاد کـرده اسـت.
مجـرم  ایـن  کـه  گفـت  دیـروز  داخلـه  وزارت  سـخنگوی 
حرفه یـی، در قضایـای زیـاد جنایـی به ویـژه در باج گیـری، 
اختطـاف، قتل، چپاولگری، ره زنی و زورگویی دسـت داشـته 
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سفیر امریکا به طالبان: 

از تهـدید خبـرنگاران دست برداریـد

پـروندۀ خـراسانی 
به دادستـانی فرستـاده می شـود

هشـدار نامـزدان و بـی توجهـی غنـی؛  تا کجـا چنیـن؟

در گردهمایی اعتراضی شورای نامزدان مطرح شد:

تمام امکانات دولت برای سازمان دهی تقلب 
در انتخابات پیش رو متمرکز شده است

ن آ ی  ی هـا بـاز و  انتخـابات 
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تجربـۀ انتخابات هـای ریاسـت جمهوری کشـور 
طـی سـال های گذشـته نشـان داده که ایـن روند 
بسـیار پُرچالـش و تـوام با اُفت وخیزهـاِی فراوان 
اسـت. وقتـی زمـان برگـزاری انتخابـات نزدیک 
می شـود، تکت هـای انتخاباتـی در پـی آن بیرون 
ائتـاف کننـد و یـا  می شـوند کـه بـا یکدیگـر 
افـرادی از تیم هـای رقیِب خـود را به کنـارِ خود 

 . نند بکشا
دلیـل  کـه  انتخاباتـی  تیم هـای  شـکننده گِی 
ارزشـی  و  فکـری  تجانـس  عـدم  آن  اصلـِی 
میـان ایجادکننـده گاِن آن می توانـد باشـد، سـبب 
می شـود کـه همـواره زمینـۀ ائتاف هـای بـدون 
دورنمـاِی روشـن در تکت هـای انتخاباتی فراهم 
باشـد. اگـر واضح سـخن بگوییـم، واقعیـت این 
اسـت کـه اکثـر تیم هـای انتخاباتـی کـه بـر پایـۀ 
بانک هـای رای قومـی شـکل می گیرنـد، مبنـای 
کنـار آمـدِن آن هـا بیشـتر از این کـه مسـایل ملی 
باشـد، امتیازهایـی اسـت کـه قبـل از انتخابـات 
بـر سـِر آن هـا توافـق می کننـد. بـه گونـۀ مثـال: 
فـان بانـک رای کـه حتـا حـاال در مـورد همین 
اصطـاح نیـز بایـد بـا تسـامح سـخن گفـت، با 
فـان فـرد سیاسـی یی کـه خـود را آمـادۀ رفتـن 
بـه انتخابـات اعـام می کنـد، روزهـا و هفته هـا 
شـروع بـه چانه زنـی می کننـد و سـرانجام یـا بـا 
هـم کنـار می آینـد و یـا این کـه نمی آینـد. کنـار 
آمـدن و نیامـدن ایـن افـراد نیـز بـه دلیل مسـایل 
کان ملـی نیسـت، بل موقعیت و جایگاهی سـت 
پیـروزی  انتخابـات و در صـورت  از  کـه پـس 

می تواننـد داشـته باشـند.  
یـک  بـه  انتخابـات  افغانسـتان  در  متأسـفانه 
بده بسـتاِن مبتـذل تقلیـل یافتـه اسـت. وقتـی بـه 
آرایـِش اکثـر تیم هـای انتخاباتـِی موجـود نـگاه 
کنیـم، متوجـه می شـویم کـه چهره هـا همان هـا 
هسـتند ولـی تیم های شـان تغییـر کـرده اسـت. 
شـخِص الـف کـه در انتخابـاِت گذشـته از تیـِم 
ب حمایـت کـرده بـود، حـاال رفتـه و از تیـِم ج 
حمایـت مـی کنـد و اگـر تـا رسـیدن بـه مرحلۀ 
برگـزاری انتخابـات شـخِص ب فکـر کنـد کـه 
یـا  و  نمی شـود  بـرآورده  ج  تیـم  در  او  منافـع 
شـانس پیـروزی تیـِم ج کمتـر از د اسـت، بـاز 

مـی رود و بـه تیـِم د می پیونـدد. 
ایـن نقشـۀ اصلـی انتخابـات ریاسـت جمهوری 
بـوده  افغانسـتان  در  گذشـته  سـاِل  هجـده  در 
در  نیـز  انتخاباتـی  تکت هـای  وقتـی  اسـت. 
آسـتانۀ انتخابات شـروع بـه مذاکـره و گفت وگو 
اسـت  موضـوع  همیـن  دلیلـش  می کننـد، 
اصـول  مبنـای  بـر  کسـی  کمتـر  می داننـد  کـه 
تیم هـای  از  یکـی  بـه  خـاص  ارزش هـاِی  و 
انتخاباتـی رفتـه اسـت. انتخابـات سـال ۱3۹3 را 
بـه یـاد بیاوریـد. در آن انتخابـات اگـر اصـول 
و ارزش هایـی وجـود می داشـت، مثـًا جنـرال 
دوسـتم بایـد در کنـار داکتـر عبـداهلل می مانـد اما 

در دقیقـۀ نـود جنـرال دوسـتم داکتـر عبـداهلل را 
پیوسـت.  تیـم اشـرف غنی  بـه  رهـا کـرد و 

یکـی از اندیشـمنداِن تاریـخ گفتـه اسـت که اگر 
بینـی کلیوپاتـرا کمـی بلنـد و یـا کوتـاه می بـود، 
حـاال جهـان چهـرۀ دیگـری می داشـت. شـاید 
ایـن حـرف بسـیار طنزآمیـز بـه نظـر برسـد ولی 
وقتـی خـوب فکـر شـود، شـّمه یی از واقعیت ها 
را نیـز در خـود دارد. به راسـتی هـم اگـر بینـی 
کلیوپاتـرا آن گونـه زیبـا نمی بود، شـاید بسـیاری 
تغییـر  را  روزگار  آن  جهـاِن  کـه  اتفاق هایـی  از 
بینـی  نیـز  افغانسـتان  در  نمی افتادنـد.  دادنـد 
کلیوپاتـراِی امتیازها سـبب می شـوند کـه همواره 
تاریـخ در مسـیر دیگـری ســیر کنـد. در آن زمان 
جنـرال دوسـتم ادعـا کـرد کـه منافع ملِی کشـور 
سـبب شـد کـه او داکتـر عبـداهلل را تـرک کنــد 
و بـه اشـرف غنی بپیونـدد. امـا امـروز چـه؟ آیـا 
بازهـم منافع ملی کشـور سـبب شـده کـه جنرال 
دوســتم دوبـاره بـه تیـم داکتـر عبـداهلل بپیوندد؟ 
ایـن چـه نـوع منافـع ملـی  اسـت کـه هـر دو 
تصمیـِم مـا را می توانـد توجیـه کنـد؟ )البتـه این 
از بـاِب مثـال بـود و اگـر هرکـدام از به اصطاح 
را  سیاسـی  شـخصیت های  و  رای  بانک هـای 
ببینیـم، زیـر نـام همیـن »منافـع ملـی« بارهـا از 
تیم هـا و افـرادی حمایـت کرده انـد و بـاز زیـر 

همیـن نـام از کنـار آن هـا رفته انـد.( 
بـا چنیـن انتخاباتی، افغانسـتان هیـچ گاه به صلح، 
امنیـت، ثبـات سیاسـی و اقتصـادی نمی رسـد. تا 
زمانـی کـه انتخابـات از وضعیـت فعلـی بیـرون 
نشـود، یارگیری هـا، کنارآمدن هـا و کنـار رفتن ها 
هیـچ مشـکلی را حـل نخواهند کرد. مـا همچنان 
کشـوردر  و  چرخیـد  خواهیـم  باطـل  دورِ  در 

مصیبـت و بدبختـی غـرق خواهـد بود.
نشـان  انتخابات هـا  تجربـۀ  دیگـر،  جانـب  از   
و  فریـب کاری  بـا  اکثـراً  نامـزدان  کـه  دادنـد 
چرب زبانی های شـان مـردم را نیـز دچـار توهـم 
بـازی  نقـش  ایـن  مـردم  امـا  انـد. حـاال  کـرده 
کردن هـا را تـا حـدودی درک کـرده انـد و بـه 
همیـن دلیـل نگاه شـان بـه انتخابـات دیگـر بـر 
پایـۀ آن ارزش هایـی کـه بایـد می بـود، نیسـت. 
اکثـر مـردم انتخابـات را فرصتـی می داننـد کـه 
نـان  شکم سـیر  روزی  چنـد  می شـود  آن  در 
خـورد و اگـر بخت یـاری کـرد، به چنـد افغانی 
پـول دسـت یافـت. ایـن ُکِل وضعیـت و تصویِر 
انتخابـات افغانسـتان اسـت. این کـه ارگ و آقای 
غنـی بـه جـای رقابـت سـالم، تطمیـع و تحمیق 
را برگزیده انـد، دلیلـش آن اسـت کـه می داننـد 
از ایـن راه می تواننـد بـه هدف هایـی کـه دارنـد 

زودتـر برسـند. 
بـرای آقـای غنـی بحـث اصلـی نهادینـه شـدِن 
ارزش هـای مردم سـاالرانه و بیرون شـدن کشـور 
می خواهـد  او  نیسـت.  بحرانـی  وضعیـت  از 
به شـدت  و  عوام فریبانـه  روش هـای  همیـن  بـا 

غیردموکراتیـک چوکـی قـدرت را همچنـان در 
اختیـار داشـته باشـد. برخـی دیگـر نیـز از همین 
روش در انتخابـات اسـتفاده می کننـد. همین حاال 
والیت هـای  از  بسـیاری  در  نامـزدان  از  برخـی 
کشـور فعـال شـده انـد و تـاش دارنـد کـه بـا 
تطمیـع و سـرازیر کـردن پـول، آرای مـردم را از 
آِن خـود سـازند. امـا در حـال حاضر آقـای غنی 
در ایـن میــدان از همـه چنـد گام جلوتر اسـت. 
ایتاف هایـی هـم اگـر صورت گیـرد، عمدتـًا بر 

همیـن مبنـا خواهـد بود. 
تـا روز برگـزاری انتخابات، باید شـاهد خیلی از 
جابه جایی هـا و تغییـرات در تیم هـای انتخاباتـی 
متأسـفانه  غیراخاقـی  بـازِی  ایـن  در  باشـیم. 
هـوای  واقعـًا  کـه  می کننـد  ضـرر  نامزدهایـی 
»تغییـر« در سـر دارنـد و می خواهنـد کشـور را 
از باهایـی کـه بـه آن هـا دچـار شـده، نجـات 
بخشـند. اگر مـردم افغانسـتان در انتخابات بعدی 
بـه جـای پـول، بـه برنامـه رای بدهند و کسـانی 
را در انتخابـات برگزیننـد کـه توانایـی مدیریـت 
و رهبـری واقعـی کشـور را دارنـد، بـدون شـک 
هـم نـان بـه دسترخوان شـان خواهـد آمـد و هم 
امنیـت و ثبـات در کشـور تأمین خواهد شـد. در 
غیـر ایـن صـورت، وضع همیـن چیـزی خواهد 

بـود کـه فعـًا وجـود دارد.   
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دیـــروز شـــورای نامـــزدان انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری در یـــک 
ـــل، اعتراض شـــان  ـــزرگ در اســـتدیوم ورزشـــی در کاب همایـــش ب
ـــه ادامـــۀ کارِ غنـــی پـــس از اول جـــوزای ســـال روان  را نســـبت ب
ـــور  ـــس جمه ـــی را »ریی ـــه غن ـــزدان ک ـــن نام ـــد. ای ـــام کردن اع
ـــی اش،  ـــۀ کار غیرقانون ـــِل ادام ـــه دلی ـــد، او را ب ـــین« خواندن پیش
رییس جمهـــور نامشـــروع می داننـــد. ایـــن نامـــزدان معتـــرض 
نســـبت بـــه انتخابـــات آینـــدۀ ریاســـت جمهوری در حضـــور 
آقـــای غنـــی در قـــدرت، ابـــزار نگرانـــی کـــرده و خواهـــان 
ــرح  ــده اند. طـ ــت« شـ ــت سرپرسـ ــن »حکومـ ــکل گرفتـ شـ
ــه ایـــن طـــرف توســـط  حکومـــت سرپرســـت از مدتـــی بـ
ـــا  ـــت ام ـــده اس ـــرح ش ـــا مط ـــرح و باره ـــزدان ط ـــورای نام ش
اکنـــون دقیـــق یـــک مـــاه و چنـــد روز از پایـــان زمـــان کار 
ــا  ــذرد و او بی اعتنـ ــی می گـ ــور غنـ ــس جمهـ ــی رییـ قانونـ
بـــه قانـــون اساســـی و اعتراضـــات مدنـــی و سیاســـی مـــردم 
ــم  ــام تیـ ــر نـ ــد و زیـ ــه می دهـ ــه کارش ادامـ ــزدان، بـ و نامـ
ــام  ــر انجـ ــای اخیـ ــن ماه هـ ــی را در ایـ ــاز« اقداماتـ »دولت سـ
ــوری  ــازی و قانون محـ ــا دولت سـ ــدام بـ ــچ کـ ــه هیـ داده کـ
ـــت و  ـــش از وق ـــای پی ـــه کمپاین ه ـــن ب ـــدارد. پرداخت ـــبت ن نس
ـــی از  ـــن نگران ـــدون کوچک تری ـــی ب ـــات دولت ـــتفاده از امکان اس
ـــی  ـــای دولت ـــۀ نهاده ـــزاری از هم ـــتفادۀ اب ـــاب وکتاب و اس حس
در کمپایـــن پیـــش از وقـــت، او را بـــه قانون گریزتریـــن 

سیاســـت مدارِ کشـــور تبدیـــل کـــرده اســـت.
ــه  ــوری درحالی کـ ــزدان معتـــرض ریاســـت جمهـ ــاال نامـ حـ
ـــاس  ـــر اس ـــات ب ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــاه ب ـــم م ـــش از دو و نی بی
زمـــان تعیین شـــده مانـــده، اعتراض های شـــان را بـــه شـــکِل 
جمعـــی شـــروع کـــرده انـــد. اگرچـــه ایـــن اعتراضـــات در 
مقیـــاس کمپاین هـــای قبـــل از وقـــت توســـط ارگ محاســـبه 
ـــی و  ـــات دولت ـــتفادۀ ارگ از امکان ـــزان اس ـــا می ـــت، ام ـــده اس ش
ـــت  ـــق اس ـــترده و عمی ـــان گس ـــت چن ـــل از وق ـــای قب کمپاین ه
ـــود. ـــمرده نمی ش ـــم ش ـــام آن ه ـــزدان غ ـــت نام ـــن حرک ـــه ای ک
ـــور  ـــود مح ـــه خ ـــوری ک ـــس جمه ـــر ریی ـــاب، اگ ـــن حس ـــا ای ب
ــه  ــت، بـ ــت اسـ ــاد ملـ ــاد اعتمـ ــدرت و نمـ ــدۀ قـ تمثیل کننـ
شـــکل غیرقانونـــی کمپایـــن  کنـــد و خـــاف قانـــون به ســـاِن 
ـــد،  ـــه  ده ـــی آن ادام ـــدار غیرقانون ـــدرت در م ـــه ق ـــاه ب ـــک ش ی
ــوند  ــور می شـ ــد و مجبـ ــد بکننـ ــه کاری بایـ ــدان او چـ منتقـ
ـــده  ـــی بازدارن ـــه اقدامات ـــت ب ـــای او دس ـــر اقدام  ه ـــه در براب ک
بزننـــد کـــه اگـــر خـــاف قانـــون هـــم باشـــد، توجیه پذیـــر 

ـــت. اس
ـــی  ـــی، بی توجه ـــای غن ـــی آق ـــۀ کار غیرقانون ـــر رو، ادام ـــه ه ب
بـــه اعتراضـــات مـــردم، برگـــزاری یـــک انتخابـــات خـــراب 
ـــس  ـــراً در مجل ـــه اخی ـــی ک ـــده گان و جنجال های ـــس نماین مجل
ـــت  ـــده اس ـــبب ش ـــه س ـــه و هم ـــود دارد، هم ـــده گان وج نماین
ـــر  ـــن اگ ـــد. بنابرای ـــای رای نرون ـــای صندوق ه ـــه پ ـــردم ب ـــه م ک
ـــور  ـــک رییس جمه ـــه ی ـــش را ب ـــی موقعیت ـــای غن ـــه زودی آق ب
ـــن  ـــای ای ـــت ج ـــت سرپرس ـــد و حکوم ـــل نکن ـــت تبدی سرپرس
ـــه  ـــبت ب ـــادی نس ـــوع اعتم ـــچ ن ـــد، هی ـــراز نکن ـــت را اح حکوم

ـــد.    ـــد ش ـــاد نخواه ـــِش رو ایج ـــات پی انتخاب
یـــک  انتخاباتـــی،  نامـــزدان  از  شـــماری  موضع گیـــری 
ـــدارهایی  ـــی هش ـــوده و در پ ـــا ب ـــت و به ج ـــری درس موضع گی
ـــت جمهوری  ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــتر از آن نام ـــه پیش ـــت ک اس
ـــت  ـــاز اس ـــون نی ـــد. اکن ـــته ان ـــی داش ـــای غن ـــۀ کار آق ـــه ادام ب
ــی  ــۀ کار غیرقانونـ ــه ادامـ ــاری بـ ــی از پافشـ ــای غنـ ــه آقـ کـ
کوتـــاه بیایـــد و بـــه طـــرح حکومـــت سرپرســـت شـــورای 
نامـــزدان ریاســـت جمهـــوری کـــه قبـــًا ارایـــه شـــده و در 
ـــه  ـــوری ب ـــت جمه ـــات ریاس ـــزدان انتخاب ـــروز نام ـــۀ دی قطعنام
ـــه  ـــا سیاســـت و کشـــورداری ب ـــد ت ـــه نمای ـــد، توج ـــاره ش آن اش
ـــردم  ـــر آن، م ـــردد. در غی ـــهروندی اش برگ ـــی و ش ـــیر قانون مس
ــد  ــع نخواهنـ ــن وضـ ــی از ایـ ــای خوبـ ــتان تجربه هـ افغانسـ
داشـــت و کشـــور بـــه قهقـــرا ســـوق داده خواهـــد شـــد و 

دموکراســـی دیگـــر ســـر برنخواهـــد آورد. 
حـــاال دیـــده شـــود کـــه غنـــی بـــه ایـــن هشـــدارها توجـــه 
می کنـــد یـــا تـــا زمانـــی بـــه پیـــش مـــی رود کـــه کشـــور در 

لبـــۀ پرتـــگاه قـــرار گیـــرد.

هشدار نامزدان و بی توجهی غنی؛ 
تا کجا چنین؟

ت انتخـابا
ن ی آ ی هـا تا روز برگزاری انتخابات، باید و بـاز

شاهد خیلی از جابه جایی ها و 
تغییرات در تیم های انتخاباتی 
باشیم. در این بازِی غیراخالقی 
متأسفانه نامزدهایی ضرر 
می کنند که واقعاً هوای »تغییر« 
در سر دارند و می خواهند کشور 
را از بالهایی که به آن ها دچار 
شده، نجات بخشند. اگر مردم 
افغانستان در انتخاباِت بعدی به 
جای پول، به برنامه رای بدهند و 
کسانی را در انتخابات برگزینند 
که توانایی مدیریت و رهبری 
واقعی کشور را دارند، بدون شک 
هم نان به دسترخوان شان خواهد 
آمد و هم امنیت و ثبات در کشور 
تأمین خواهد شد. در غیر این 
صورت، وضع همین چیزی خواهد 
بود که فعاًل وجود دارد 

احمـد عمران
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ابوبکر صدیق

دیـروز،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
ورزشـگاه  در  اعتراضـِی  گردهمایـی  سـرطان   ۴ سه شـنبه، 
غـازی کابل برگـزار کردنـد. در گردهمایـی اعتراضی دیروز 
ایـن شـورا، به شـمول اعضـای ارشـد دسـته های انتخاباتی، 

هـزاران تـن از شـهروندان نیـز اشـتراک کـرده بودنـد.
سـخنرانان ایـن گردهمایـی به پایـان عمـر حکومت وحدت 
ملـی تأکیـد کـرده و به سـران حکومت وحدت ملی ُهشـدار 

دادنـد کـه باید بـه طرح حکومت سرپرسـت تـن دهند.
آنـان همچنـان ارگ را متهـم بـه تـاش بـرای سـازمان دهی 
کـرده  پیـش رو  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  تقلـب 
برگـزاری  ایـن حکومـت،  کـه تحـت حاکمیـت  گفتنـد  و 
انتخابـات شـفاف، همه گانـی و بـدون تقلب ممکن نیسـت.

حکومت »نامشروع، ظالم و فاسد« باید »ختم« شود
امنیـت ملـی  اتمـر، مشـاور پیشـین شـورای  محمدحنیـف 
دیـروز  همایـش  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  و 
»ظالـم«  »نامشـروع«،  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه  گفـت 
و »فاسـد« و او خواهـان ختـم ایـن حکومـت اسـت. آقـای 
اتمـر، رهبـری حکومـت وحـدت ملـی را متهـم بـه »اهانت 
بـه قانـون« اساسـی نیـز کـرد و گفـت کـه اهانـت بـه قانون 
اساسـی، بـه معنـای اهانـت بـه مردم اسـت. آقـای اتمـر بار 
دیگـر حکومـت وحدت ملی را »نامشـروع« خوانـد و افزود 
کـه اگـر انتخابـات زیر چتـر »حکومـت نامشـروع« وحدت 
ملـی برگـزار شـود، رهبری ایـن حکومت بـار دیگـر به نفع 

خودشـان تقلـب می کننـد.
ایـن نامزد انتخابات ریاسـت جمهوری تأکید کـرد که برگزار 
انتخابـات را زیـر رهبـری حکومت وحدت ملـی نمی پذیرد. 
او بیـان داشـت کـه رهبـری حکومـت در انتخابـات پارلمان 
رأی هـا مـردم را دزدی کـرد. حنیف اتمر همچنـان حکومت 
را یگانـه مانـع در برابـر صلـح می خوانـد و اظهـار مـی دارد 
کـه حکومـت عامـل »بـزرگ بی اعتمـادی مـردم« افغانسـتان 

نیز اسـت.
آقـای اتمـر بـه ایـن باور اسـت: »هیـچ قومـی در افغانسـتان 
نیسـت کـه از پالیسـی های نفاق افگنانـۀ حکومـت وحـدت 
ملـی داغ ندیـده باشـد. حکومت تـاش دارد در میـان مردم 
بی اتفاقـی را دامـن بزنـد تـا حاکمیـت نامشـروع خـود را 
ادامـه بدهـد«. او گفـت که به جـای حکومت وحـدت ملی، 
سرپرسـت«  »حکومـت  خواهـان  اساسـی  قانـون  براسـاس 
اسـت تا بـه گفتۀ آقای اتمـر، حکومت سرپرسـت، انتخابات 

ریاسـت جمهوری پیشـرو را بی طرفانـه برگـزار کنـد.
وحـدت  حکومـت  ملـی  امنیـت  شـورای  پیشـین  مشـاور 
ملـی در بخشـی از سـخنانش گفـت کـه رهبـری حکومـت، 

بیت المـال را »غـارت« می کننـد و قراردادهایـی دسـت اول 
را بـه نزدیکان شـان می سـپارند و از ایـن طریـق، دسـت بـه 
ایـن  توقـف  او خواهـان  می زننـد.  انتخاباتـی  کمپاین هـای 
قراردادهـا شـد. آقـای اتمـر در اخیـر سـخنانش تأکیـد کرد 
کـه بـا »تمـام قـوت« از موقـف خـود دفـاع می کنـد و به آن 

پابنـد می مانـد.

»ارگ در پی سازماندهی انتخاباتی آتی است«
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  عضـو  علومـی،  نورالحـق 
گردهمایـی،  ایـن  در  سـخنانش  در  ریاسـت جمهوری 
خوانـد  پیشـین«  »رییس جمهـور  را  غنـی  محمداشـرف 
و گفـت کـه تمـام تاش هـای ارگ و سـاختار دولـت در 
در  تقلـب  چگونه گـی  و  سـازمان دهی  بـر  والیت هـا، 
انتخابـات ریاسـت جمهوری پیش رو متمرکز شـده اسـت. او 
نیـز حکومـت وحدت ملی را نامشـروع می خوانـد و به کنار 

تأکیـد مـی ورزد.  رفتـن سـران آن 
آقـای علومـی گزینش هـای اخیـر در پسـت های دولتـی را 
هـم تـاش در راسـتای کمپین انتخابـات ریاسـت جمهوری 
عنـوان کـرد و بیـان داشـت کـه و گفـت کـه از ارگ تـا دور 
دسـت ترین روسـتاها تاش هـا بـرای تقلب جریـان دارد. او 

گفـت کـه هیـچ امـر غیرقانونـی را نمی پذیرد.
نمی بـرد،  نـام  کسـی  از  کـه  حالـی  در  علومـی  نورالحـق 
می گویـد کـه برخـی از چهره هـا در افغانسـتان مانـع صلـح 
انـد. او از پاکسـتان نیـز به عنـوان »بزرگترین مانـع« در برابر 
پایـان جنـگ افغانسـتان یـاد کـرد. بـه گفتـۀ او، پاکسـتان در 
طـول تاریـخ »امتحـان« خـود را داده اسـت و نبایـد از ایـن 

پـس بـه آن هـا اعتمـاد کـرد و فریب شـان را خـورد.
آقـای علومـی همچنـان بـه ایـن بـاور اسـت کـه پاکسـتان 
در آرزوی ایجـاد یـک حکومـت ضعیـف، بـی اراده و مطیـع 
آن کشـور در افغانسـتان اسـت. ایـن عضـو شـورای نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در اخیـر سـخنانش همچنـان 
مدعـی اسـت که »داکتـران« حکومت وحدت ملی نسـخه یی 

بـرای افغانسـتان توسـعه یافته روی میـز ندارنـد.

»ارگ غصب شده است«
ابراهیـم الکـوزی، عضـو دیگـر شـورای نامـزدان انتخابـات 
را  محمداشـرف  دیـروز  گردهمایـی  در  ریاسـت جمهوری 
انسـان »غاصـب«، »خودخـواه« و »شـیفتۀ قـدرت« خوانـد و 
گفـت کـه آقـای غنـی او بـه اقـوام و جریان هـای سیاسـی 
بیـرون از حکومـت »هیـچ احتـرام« نـدارد و تنهـا »کرسـی 

حکومـت« و »قـدرت« را بـه رسـمیت می شناسـد. 
آقـای الکـوزی افـزود کـه سـران حکومـت وحـدت ملی با 

کنـار نرفتـن از حکومـت، بـه قانـون اساسـی بی احترامـی 
می کننـد. او اظهار داشـت کـه حکومت وحـدت ملی آزادی 
و اختیـار مـردم و سیاسـت مداران را سـلب کـرده و همه چیز 
انتخابـات  نامـزد  ایـن  اسـت.  گرفتـه  خـود  قبضـۀ  بـه  را 
ریاسـت جمهوری در اخیـر سـخنانش گفـت کـه بـه »زور 

مـردم و اقـوام« حکومـت کنونـی را »کنـار« خواهنـد زد.

»ایستاده گی در برابر غیرقانونی و نامشروع«
شـهاب حکیمـی، نامـزد دیگـر انتخابـات ریاسـت جمهوری 
می گویـد کـه حکومـت وحدت ملـی در بیش از چهار سـال 
گذشـته »نـاکام« بـوده اسـت. آقـای حکیمـی کـه در مجلس 
دیروز سـخن می گفـت، افزود کـه او و هوادارانـش در برابر 
حکومتـی موضـع گرفته اند کـه مبنای »قانونی و مشـورعیت 

مردمـی« نـدارد و نمی توانـد بـه مـردم خدمات ارایـه کند.
او اظهـار داشـت کـه کـه رهبری حکومـت وحـدت ملی از 
صاحیت هایی که داشـت، »اسـتفادۀ سـوء کـرد و برای باقی 
مانـدن در قـدرت، حساسـیت های قومـی را نیـز دامـن زد. 
شـهاب حکیمـی می گویـد کـه رهبـران حکومـت در تاِش 
تقلب و مهندسـی انتخابات پیشـرو به نفع خودشـان هسـتند.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری ُهشـدار داد کـه در 
صورتـی کـه بـه خواسـت های شـورای نامـزدان انتخابـات 
اثـر داده نشـود، مطابـق فیصلـۀ  ترتیـب  ریاسـت جمهوری 
حکیمـی  شـهاب  می کننـد.  تحریـم  را  انتخابـات  پیشـین، 
محمداشـرف غنـی را بـه مانع تراشـی در برابـر تاش هـای 
صلـح می کنـد و می گویـد، محاسـبۀ آقـای غنـی این اسـت 
کـه در صـورت تأمیـن صلـح، او در رأس حکومـت باقـی 

نخواهـد مانـد.
او تأکیـد کـرد کـه محمداشـرف غنی قصـداً اجمـاع داخلی 
از  داخلـی  و  ملـی  اجمـاع  زیـرا  نمـی آورد،  میـان  بـه  را 
اولویت هـای پایـان جنـگ افغانسـتان اسـت. آقـای حکیمی 
نیـز حکومـت را بـه اسـتفاده از منابـع دولتـی در راسـتای 
کمپین هـای انتخابـات متهـم کـرد و از مـردم خواسـت تـا 
»جلـو غـارت بیت المـال« از سـوی حکومـت را بگیرنـد.

در عیـن حـال، ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی در واکنش 
بـه ایـن گردهمایـی، آن را کمپیـن انتخاباتی خوانـده و گفته 
اسـت کـه حکومـت ایـن گردهمایـی را دنبـال کـرده و در 
ندیده انـد. شاه حسـین مرتضـوی، معـاون  تازه یـی  پیـام  آن 
سـخنگوی ریاسـت حکومـت بـه رسـانه ها گفتـه اسـت که 
کمیسـیون ها انتخاباتـی بایـد جلو کمپین هـای انتخاباتی پیش 

از وقـت نامـزدان را بگیرنـد.
اخیـر  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
گردهمایـی دیروزشـان اعامیه یـی بخـش کردنـد و در آن، 
خواسـتار کناره گیـری محمداشـرف غنـی و داکتـر عبداهلل و 
ایجـاد حکومـت سرپرسـت شـدند. در قطع نامـۀ این شـورا 
آمـده اسـت کـه عمـر حکومـت وحـدت ملـی پـس از اول 

جـوزای مـاه گذشـته تمـام شـده اسـت.
شـورای نامـزدان در قطع نامۀ شـان گفته اند که بـرای محدود 
سـاختن صاحیـت رهبـری حکومـت، بایـد یک میکانیسـم 
روشـن وضع شـود تا در پرتو آن، نامـزدان انتخابات و دیگر 
نهادهـای مرتبـط بـه انتخابات نظارت داشـته باشـند و زمینۀ 
برگـزاری انتخابـات را فراهـم کننـد. در قطع نامـه همچنـان 
گفتـه شـده اسـت کـه محمداشـرف غنـی نبایـد از امکانات 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کمپیـن  راسـتای  در  دولتـی 

کند. اسـتفاده 
در ایـن قطع نامـه به ضـرورت لغو تصمیم هـا و عمل کردهای 
آقـای غنـی در زمینـۀ عـزل و نصب هـا و عقـد قراردادها نیز 
تأکیـد شـده و آمـده اسـت کـه محمداشـرف غنـی بایـد از 
بـردارد. شـورای  دسـت  انتخابـات  کمیسـیون  در  دخالـت 
شـان  تاش هـای  کـه  گفته انـد  قطع نامـه  ایـن  در  نامـزدان 
در راسـتای تأمیـن صلـح در کشـور انجـام داده انـد، امـا بـا 

ممانعـت حکومـت مواجـه شـده اند.
کار حکومـت  ادامـۀ  برابـر  در  اعتراضـی  گردهمایـی  ایـن 
وحـدت ملـی در حالـی صـورت می گیـرد کـه دادگاه عالـی 
یـا صـدور فرمانـی، ادامـۀ کار این حکومـت را تـا برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهوری تمدیـد کـرده اسـت.

ینــس  ســتونبرگ، منشــی عمومــی ناتــو، می گویــد کــه 
مذاکــرات »بین االفغانــی« بــه زودی آغــاز خواهــد  شــد. 
آقــای ســتونبرگ، در دیــدار بــا مقامــات پاکســتانی، با اســتقبال 
ــح  ــن صل ــد کــه تأمی از تاش هــای مذاکــرات صلــح می گوی

در افغانســتان بــه نفــع ثبــات منطقــه  اســت. 
ــش  ــنبۀ پی ــه ش ــوند ک ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن گفته ه ای
ــاز  ــل زاد آغ ــان و خلی ــای طالب ــن دور گفت وگوه رو هفتمی

ــی از حکومــت  ــچ نماینده ی ــی کــه هی می شــود. گفت وگوهای
افغانســتان در آن حضــور نــدارد.

ارگ امــا در رابطــه بــه آغــاز دور هفتــم گفت  وگوهــای صلــح 
خلیــل زاد و طالبــان کــه پیرامــون افغانســتان می چرخــد، 

چیــزی بــه گفتــن نــدارد. 
شــاه حســین مرتضــوی، معــاون ســخنگوی ریاســت حکومت 
وحــدت ملــی بــه روزنامــۀ مانــدگار می گویــد کــه در مــورد 
ــان  ــکا و طالب ــح امری ــای صل ــم گفت وگوه ــاز دور هفت آغ

چیــزی بــرای گفتــن ندارنــد. 
آقــای مرتضــوی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــا توجــه بــه 
نشســت های پیشــین، آیــا کــه ایــن نشســت نتیجــۀ ملمــوس 
بــرای آغــاز گفت وگوهــای مســتقیم دولــت افغانســتان 
ــی  ــر زمان ــه ه ــت  ک ــرد و گف ــر نک ــراز نظ ــان دارد، اب و طالب
ــت  ــند، ریاس ــان برس ــه پای ــوند و ب ــاز ش ــا آغ گفت وگوه
ــد  ــام خواه ــود را اع ــع خ ــی، موض ــدت مل ــت وح حکوم

کــرد. 
از ســویی هــم، ریاســت اجرایــی حکومــت وحــدت، موضــع 
ــتان را  ــت افغانس ــا دول ــو ب ــاز گفت وگ ــورد آغ ــان در م طالب

ــدارد. ــگ می پن گن
فریــدون خــوزون، معــاون ســخنگوی ریاســت اجرایــی، بــه 
ــی«  ــرات »بین  االفغان ــاز مذاک ــد: آغ ــدگار می گوی ــۀ مان روزنام
ــن  ــا ای ــت، ام ــان اس ــروه طالب ــی گ ــه ارادۀ سیاس ــروط ب مش

ــد. گــروه ارادۀ سیاســی مســتقل ندارن
آقــای خــوزون، شــش دور گفت  وگــو میــان طالبــان و امریــکا 
ــتان  ــت افغانس ــان دول ــو می ــاز گفت وگ ــه آغ ــه ب را در رابط
ــان در  ــه طالب ــد ک ــد و می افزای ــۀ می دان ــان  بی نتیج و طالب
ــو  ــاز گفت وگ ــه آغ ــبز ب ــراغ س ــو، چ ــش دور گفت وگ ش

»بین االفغانــی« نشــان نداده انــد.
او گفــت کــه تمــام خواســت های مشــروع مــردم افغانســتان از 

طــرف طالبــان بــه رد شــده اســت و ایــن گــروه ارادۀ سیاســی 
ــه  ــدارد ک ــتان ن ــت افغانس ــا دول ــو ب ــرای گفت وگ ــتقل ب مس

ایــن خــود ســوال برانگیــز اســت.
او می گویــد: در حالــی کــه شــش دور گفت وگــو میــان  
طالبــان و امریــکا صــورت گرفتــه اســت، امــا ایــن تاش هــا 
ــت  ــا دول ــره ب ــز مذاک ــه می ــان ب ــانیدن طالب ــه کش ــر ب منج

ــت. ــده اس ــتان نش افغانس
ــی کــه  ــد، در حال ــع صلــح ان ــان خــود مان ــۀ او، طالب ــه گفت ب
ــی  ــتقل سیاس ــتن ارادۀ مس ــح داش ــای صل ــرای گفت وگوه ب

مهــم اســت. 
او گفــت کــه زمانــی بــه گفت وگوهــای داخلــی دســت میابیــم 
کــه طالبــان بــا محوریــت دولــت افغانســتان در گفت وگــوی 

ــتراک کنند.   اش
هفتــم  دور  از  اجرایــی،  ریاســت  ســخنگوی  معــاون 
ــد  ــدواری می کن ــراز امی ــان اب ــا طالب ــکا ب ــای امری گفت گوه
ــت  ــان و دول ــی طالب ــو داخل ــاز گفت وگ ــه آغ ــر ب ــه منج ک

ــود.  ــتان ش افغانس
ــو در  ــی نات ــن حــال، یــس ســتونبرگ، منشــی عموم در همی
ــرات  ــه مذاک ــت ک ــه اس ــتانی گفت ــات پاکس ــا مقام ــدار ب دی

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــت آغ ــن وق ــه زودتری ــی« ب »بین االفغان
ــد کــه آقــای ســتنبرگ، در  رســانه های پاکســتانی خبــر داده ان
ــر خارجــۀ پاکســتان،  ــا شــاه محمــود قریشــی، وزی ــدار ب دی
ــم  ــه مه ــات منطق ــرای ثب ــتان را ب ــت در افغانس ــن امنی تأمی
دانســته و از پیشــرفت گفت وگوهــا بــا طالبــان اســتقبال کــرد.

همچنــان در خبرنامه یــی کــه از طــرف منشــی عمومــی ناتــو،  
منتشــر شــده آمــده اســت کــه ناتــو بــه تعهــدات خــود بــرای 
همــکار بــا افغانســتان و آمــوزش نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ــه می دهــد.  ــن کشــور ادام ای
ــژه  ــدۀ وی ــل زاد نماین ــی خلی ــه زلم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا  ــح ب ــای صل ــور گفت وگوه ــکا در ام ــۀ امری وزارت خارج
طالبــان، درمــورد آغــاز دور هفتــم گفت وگوهــای بــا طالبــان 
در تویتــرش نگاشــته کــه دورهفتــم گفت وگوهــا در ۲۲ جــون 

ــد.  ــاز می کن ــان را آغ ــا طالب ــادی را ب ســال جــاری می
ــاد  ــا از ایج ــه طرف ه ــه هم ــه اســت ک ــل زاد گفت ــای خلی آق

ــد. ــتقبال می کنن ــتان اس ــی در افغانس ــح دایم ــک صل ی
 

ارگ پیرامون هفتمین دور مذاکرات خلیل زاد و طالبان چیزی نمی گوید
ناتو:مذاکـرات»بیـناالفغانی«بـهزودیآغـازمیشـود

در گردهمایی اعتراضی شورای نامزدان مطرح شد:

تمام امکانات دولت برای سازمان دهی تقلب 
در انتخابات پیش رو متمرکز شده است
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       عرفان کسـرایی 

ــِض  ــار متناق ــتند رفت ــل می توانس ــا تخی ــا ب ــانِی م ــداد انس اج
ــرای  ــاش ب ــن ت ــد. ای ــه کنن ــدگاهِ خــود توجی طبیعــت را از دی
ــروزی  ــم ام ــدرِی عل ــِد پ ــوان َج ــاید بت ــان را ش ــیر جه تفس
بشــر  به هرحــال  کــه  منظــر  ایــن  از  دســت کم  نامیــد؛ 
ــپس در  ــرد و س ــاهده می ک ــان را مش ــوالِت جه ــت و تح طبیع
ــان رویدادهــا برمی آمــد. اگرچــه  جســت وجوی یافتــن ربــط می
کــه همــۀ کارِ علــم، تفســیر نیســت و یــک نظریــۀ علمــی بایــد 
بتوانــد پیش بینــی هــم بکنــد؛ مثــًا بایــد بتوانــد ماننــد فیزیــک 
بــا دقــت قابــل ماحظه یــی بگویــد اگــر یــک جســم را از یــک 
ارتفــاِع به خصــوص رهــا کنیــم، چقــدر طــول می کشــد کــه آن 
جســم بــه زمیــن برســد یــا این کــه بــا چــه ســرعتی بــه زمیــن 

ــرد.  ــد ک برخــورد خواه
ــه روی  ــا ک ــان؛ از آن ج ــیر جه ــا در تفس ــاکاِن م ــوی نی ــا الگ ام
ــی  ــه پیش بین ــادر ب ــود، ق ــده ب ــا ش ــانه ها بن ــطوره ها و افس اس
ــار قهــر  ــرای مه ــود. آن هــا ب ــِق احــواالت بعــدی جهــان نب دقی
طبیعــت در پــی چــاره بودنــد و بــا به کارگیــری عقــل و 
اســتدالل و منطــق و بــا آزمــون و خطــا؛ روش هــا و ابزارهایــی 
طراحــی می کردنــد کــه زنده گــی روی زمیــن را ایمن تــر و 
ــل و  ــوۀ تعق ــری ق ــا به کارگی ــر ب ــرد. بش ــر می ک ــا کم خطرت ی
ــت  ــۀ درخ ــتن تن ــا گذاش ــد ب ــه می توان ــت ک ــه دریاف ــا تجرب ب
ــر  ــوی دیگ ــه س ــور از آن، ب ــه و عب ــک رودخان ــرِض ی در ع
رودخانــه دسترســی پیــدا کنــد. ایــن راه حل هــا هــم عمومــًا در 
ــای  ــا راه حل ه ــدند و از دِل آن ه ــح می ش ــان تصحی ــذر زم گ

ــد.  ــق می ش ــر خل ــر و کارآمدت بهت
در حقیقــت همــۀ ایــن راه حل هــا و ابزارهــا پاســخی بــه 
ــوده تر  ــر و آس ــوان بهت ــه می ت ــه چگون ــد ک ــش بودن ــن پرس ای
ــا  ــه همین ج ــر ب ــش های بش ــۀ پرس ــا هم ــرد. ام ــی ک زنده گ
ختــم نمی شــدند. یعنــی پاســخ بســیاری از پرســش ها بــا 
آزمــون و خطــا و تجربــه مشــخص نمی شــد. بــرای مثــال 
پرســش هایی ماننــد »هــدف از زنده گــی چیســت؟« و »مــا 
از کجــا آمده ایــم؟«؛ پاســخ های صریحــی نداشــت. امــروزه 
از پرســش ها »پرســش های فلســفی«  ایــن دســته  مــا بــه 
می گوییــم؛ یعنــی پرســش هایی کــه پاســخ آن هــا هرچــه 
باشــد، در آزمایشــگاه یــا بــه کمــک آزمون هــای تجربــی مشــخص نمی شــود.
ــیته  ــان الکتریس ــاناِی جری ــس رس ــا م ــه آی ــود ک ــوان آزم ــگاه می ت در آزمایش
ــن  ــا همی ــوان ب ــا نمی ت ــزان. ام ــه می ــه چ ــت ب ــر هس ــر و اگ ــا خی ــت ی هس
روش بــه ســوالی دربــارۀ هــدف از زنده گــی پاســخ داد. امــا همــۀ داســتان ایــن 
نیســت. بســیاری از مســایل علمــی، تبعــات و پیامدهــاِی فلســفی به دنبــال خود 
دارنــد. در مقابــل، بخش هایــی از مســایل فلســفی هــم در کشــاکش اکتشــافات 
ــۀ  ــای نظری ــًا پ ــوند. مث ــن تر می ش ــر، روش ــد بش ــی جدی ــای علم و یافته ه
ــواهد  ــه و ش ــم و تجرب ــتخوان های عل ــه روی اس ــه ک ــن اگرچ ــل داروی تکام
ــی  ــو پژوهش های ــود. از دیگرس ــاز می ش ــم ب ــفه ه ــه فلس ــده، ب ــا ش ــی بن علم
کــه در مرکــز تحقیقــات فیزیــِک ســرن انجــام می شــود، اگرچــه صرفــًا 
ــده در  ــی شناخته ش ــوب روش علم ــتند و در چارچ ــی هس ــی تجرب آزمون های
ــات  ــا و مناقش ــه بحث ه ــود ب ــیۀ خ ــا در حاش ــوند؛ ام ــام می ش ــک انج فیزی

ــد.  ــن می زن ــی دام ــفی دیرینه ی فلس
ــان  ــکیل دهندۀ جه ــادی تش ــف ذرات بنی ــی کش ــان در پ ــا فیزیک دان در آن ج
ــاز  ــه »آغ ــفی ک ــالۀ فلس ــن مس ــه درِک ای ــی ب ــورِت ضمن ــا به ص ــتند ام هس
جهــان هســتی چــه بــود؟« یــاری می رســانند. همچنیــن آیــا ذهــن همــان مغــز 
اســت؟، یــک پرســِش فلســفی اســت امــا علــم و پژوهش هایــی کــه در زمینــه 
ــش  ــن پرس ــتری از ای ــاد بیش ــه روز ابع ــود، روز ب ــام می ش ــاینس انج نوروس

ــد.  ــن می کن ــفی را واکاوی و روش ــًا فلس اساس
ــا علــم  شــاید بهتــر باشــد در عنــوان ایــن مطلــب بازنگــری کنیــم. پاســِخ »آی
ــه خیــر.  ــه آری اســت و ن ــه پرســش های فلســفی پاســخ دهــد؟« ن ــد ب می توان
ــن  ــاختار ذه ــم و اندیشــه ورزی و س ــق فه ــاز و کارِ دقی ــم س ــاید روزی عل ش
ــا  ــان ی ــت منطــق، اســتدالل، زب ــه ماهی ــم ک ــد و بفهمی انســان را مشــخص کن
ــک  ــورت، ی ــن ص ــا در ای ــت. ام ــان چیس ــفی انس ــه های فلس ــکار و اندیش اف
ــک  ــا ی ــز م ــد. مغ ــی می مان ــود باق ــاِی خ ــر ج ــان س ــفی همچن ــکل فلس مش
ــز  ــا مغ ــا ب ــی م ــه عبارت ــت. ب ــاع )Self-reference( اس ــتم خودارج سیس
ــت  ــه »ماهی ــش ک ــن پرس ــت ای ــن جه ــه همی ــیم و ب ــز می اندیش ــارۀ مغ درب

ــد.  ــد مان ــی خواه ــخ باق ــان بی پاس ــت؟« همچن ــدن چیس فهمی

د؟
ده

خ 
اس

ی پ
سف

 فل
ی

ها
ش 

رس
ه پ

د ب
وان

ی ت
م م

عل
ضعف های مصاحبه شونده

مصاحبه کننـده گان  ماننـد  مصاحبه شـونده گان 
و  رسـانه  یـک  بـرای  کـه  دارنـد  ضعف هایـی 
بـار  بـه  را  مشـکاتی  برنامه هـا  تهیه کننـده گاِن 
تقریبـًا  کـه  ضعف هـا  ایـن  از  یکـی  می آورنـد. 
بـه  دسـت  آن  بـا  مسـوولین  و  رسـانه ها  همـۀ 
گریبـان انـد، عبارت از عـدم تمایل به اشـتراک در 
مصاحبـه می باشـد. خصوصـاً بعضی کارشناسـان 
در یـک موضـوع فقـط یـک یـا دو نفر می باشـند 
و  نمی داشـته  تمایـل  مصاحبـه  بـه  دو  هـر  امـا 
معلومـاِت دست داشتۀشـان را با رسـانه ها شـریک 
نمی سـازند. یـا هـم عده یی از ایـن کارشناسـان یا 
مسـوولین امور و شـاهداِن عینی وعده خاف اند و 
سـرِ وقِت معین بـرای مصاحبه حاضر نمی شـوند. 
مصاحبه شـونده گانی را سـراغ داریـم کـه در یـک 
موضـوع صاحب نظـر می باشـند اما آماده گـی الزم 
را بـرای انجـام یـک مصاحبـه نمی داشـته باشـند، 
خصوصـاً اگـر نشـر مصاحبه هـا مسـتقیم باشـد 

و یـا بـا تمـام دانایـی و تجربه یـی کـه در کارشـان 
دارنـد، ضعف درک از پرسـش می داشـته باشـند و 

به خوبـی مفهـوم سـواالت را درک نمی کننـد.
بـه  صاحب نـام  مصاحبه شـونده گان  از  عده یـی 
مشـکِل عـدم اعتمـاد طـرف متقابـل مواجه انـد. 
نیـز  را  مصاحبه کننـده  آن هـا  این کـه  دردآورتـر 
مغـرض خیال نمـوده و او را نمایندۀ یک سـازمان 
یـا جریـاِن مخالف تلقی می کنند. بـه همین ترتیب 
مصاحبه شـونده گانی را سـراغ داریـم کـه به خاطـر 
حفـظ امنیـت شغلی شـان بـه مصاحبه کننـده روی 
خـوش نشـان نـداده و از ارایـۀ پرسـش ها طفـره 

می روند. 
وابسـته گی  مصاحبه شـونده گان  ایـن  از  عده یـی 
حزبـی و گروهـی دارنـد و به خاطـر حفـظ منافـع 
گروهی یا فردی اعم از سیاسـی یا غیرسیاسی شـان 

از بیـان حقایـق خـودداری می نمایند.
یکـی دیگـر از ضعف هـاِی یـک مصاحبه شـونده 
تعصب اسـت که جلـو بیان حقایـِق او را می گیرد. 
همچنـان مبالغـه و اغـراق در دیـد گاه هـاِی او نیز 
یکـی از ضعف هـا بـه شـمار می آیـد کـه نام بـرده 
خـودآگاه یـا غیرعمـدی ارقـام و احصاییه هایی را 
بیـان می کنـد کـه دور از واقعیت بـوده و از اهمیت 
یـک مصاحبـه به شـدت می کاهد یا به نقـل قول ها 

و احصاییه هـای کاذب و جعلـی اتـکا می کند. 
مصاحبه کننـده  نظـرِ  از  خـوب  مصاحبه شـوندۀ 
اشـخاصی اند کـه بـه حاضریـن در بحـث و یـــا 
ایـن  مخاطــبان در ُکل احــترام دارنـد، اگرچـه 

اشـخاص مخالـف نظریـات و سیاست های شـان 
انـد، امـا بـا احتـرام بـا آن هـا برخـورد نمـوده و 
در جریـان بحـث پُرحرفـی نمی کننـد و نـوبــت 

دیگــران را مراعـات می نماینـد.
اندوخته هـای  بـا وجـود  از دانشـمندان  بسـیاری 
فـراوان و داشـتن تجربـه، در بیـان مطلب مشـکل 
دارنـد و یـا از ارایـۀ پاسـِخ مرتبـط بـه موضـوع ابا 
می ورزنـد کـه ایـن هــم یکــی از ضعـــف های 
مــصاحبه شونده بـه شـمار مـی رود و یـا هـم در 
پاسخ های شـان زبان بسـیار مغلق و تخنیکـی را به 
کار می برنـد کـه نه تنـــها برای مخاطبان مــشکل 
ایــجاد می کننـد، بلکه مصاحبه کننده نــیز از درک 

پاسـخ ها محـروم می مانـد. 
بـه همیـن ترتیـب عده یـی از مصاحبه شـونده گان 
بــرای  نامـوزون دارنـد کـه  ناهنجـار و  صـدای 
خـــوش آیند  صــوتی  رسـانه های  مخاطبـان 

نمی باشـد.

موضوع
موضوع را در انگلیسـی سـبجکت  و در فرانسوی 
آن  فرانسـوی  اصطـاح  کـه  می گوینـد  سـوژه  
بیش تر عمومیت دارد. سوژه یا موضـــوع، یکــی 
دیگـــر از ارکان مــصاحبه است که صحبت های 
آن  محـور  در  مصاحبه شـونده  و  مصاحبه کننـده 

می چرخـد. 
موضـوع مصاحبه به مانند خبـر جنبه های مختلف 
دارد؛ طـوری  کـه مصاحبـه روی حادثه یی صورت 
می گیـرد کـه اتفـاق افتـاده و ارزش خبـری دارد و 
مصاحبه کننـده برای کسـب معلومات خبـر از نهاد 
یـا اجزایـی کـه منبـع خبـر محسـوب می شـوند، 
متوسـل  مصاحبـه  بـه  و  می پرسـد  را  جزییـات 
می شـود. و یـا شـایعه یی اسـت همه گانی شـده و 
مصاحبه کننـده بـرای آگاهی مخاطبان بـا مقامات و 
یـا مراجـع مربوطه مصاحبه می نمایـد و یا موضوع 
اطاعـات تکمیلـی در موردی که قبًا عنوان شـده 

یـا اتفاق افتاده اسـت، می باشـد.
سـفر های  و  ادارات  هیأت هـا،  کاری  گـزارش 
مقامـات نیـز موضوع می باشـند کـه مصاحبه کننده 
با توسـل به مصاحبه، مخاطبان را از معلومات تازه 
و دسـت اول باخبـر می سـازد و یـا یافته های هیأت 
حقیقت یـاب، یـک موضوع مهم بـرای بیان حقایق 

از راه مصاحبه می باشـد.
کارنامه هـا و دسـت آوردهای شـخصی نیـز یـک 
موضـوِع خـوب بـرای یـک مصاحبـه اسـت کـه 
شـناخت آنـان بـرای مخاطـب مفید می باشـد. این 

کارنامه هـا می تواننـد اثـر بکـر هنرمنـدان، کتـاب 
یا اثـر تحقیقـی نویسـنده گان، دسـت آوردهـــای 
ورزشـــی ورزش کاران یـــا تــیم هــای ورزشی 
و موفقیت هـای چشـم گیر دانشـمندان، مخترعین، 
هـــرکدام  کـه  باشـند  کارشناسـان  و  محصلیـن 
مـــوضوع مهم و جالب برای مخاطبان محسـوب 

می شـود.
مـرض  یـک  تـداوی  بـه  دکتـور  یـک  هـرگاه 
صعب العـاج مبـادرت ورزد، یـا یک سـاینس دان 
یـا  و  محیرالعقـول گـردد  ماشـین  یـک  مختـرع 
کاشـفی یکـی از ناشـناخته هاِی طبیعت را کشـف 
کنـد، هرکـدام موضوعـی جالـب بـرای مصاحبـه 

اسـت.
گفتـار سیاسـیون و مسـوولین امـور کـه مرتبـط با 
اوضـاع روز باشـد، یک موضوع بـرای مصاحبه به 
شـمار مـی رود و مصاحبه کننـده گان را وا مـی دارد 
کـه بـرای دریافت جزییـات بیش تر با کارشناسـان 
یـا بازیگـران کلیـدی صحبـت نماینـد و دانسـتن 
نظـرات و طرح هـا، واکنش هـا و عکس العمل هـا، 
ماقات ها و سـفرها، تحلیل کارشناسان و نظریات 

آن هـا برای مخاطبـان جالـب می نماید.
اتفاقـات،  طـوری  کـه ذکـر گردیـد؛ حادثـات و 
و  موضع گیری هـا  معاهـدات،  و  گفت وگوهـا 
طرح هـا و سـفرها و ماقات هـا همـه موضوعـاِت 
مهـم بـرای مصاحبه کننـده بـه شـمار می آینـد، اما 
تمـام ایـن موضوعـات زمانی قابل نشـر انـد که با 
خـط نشـراتی یا پالیسـی رسـانه هم خوانی داشـته 
باشـند. پالیسـی نشـراتی توسـط صاحب امتیـاز یا 
مسـوول عمومی تعییـن می گـردد و مصاحبه کننده 
مجبـور اسـت در راسـتای همـان پالیسـی رفتـار 
نمایـد و خـط نشـراتی رسـانه را جـداً مراعـات 
نمایـد. به طـور مثـال، مصاحبه کننـده در رسـانه یی 
کار می کنـد کـه خـط نشـراتی آن ورزشـی اسـت 
یا رسـانه یی اسـت کـه کامًا بـه ورزش اختصاص 
دارد. در ایـن نـوع رسـانه مصاحبـۀ یـک مخترع یا 
کارشـناس مسـایل سیاسـی قابل نشـر نمی باشد یا 
برعکـس، مصاحبه بـا عضو تیم ملی فوتبـال برای 
یـک رسـانه کـه کامـًا سیاسـی اسـت، قابل نشـر 

. نیست

هدف
پیش از طرح پرسـش، هدف اساسـی باید بررسـی 
گـردد تـا مصاحبه بـه همـان هدفی کـه مخاطبین 
انتظـار دارنـد مسـیر داده شـود. هـدف عبـارت از 
دایره یـی اسـت کـه مصاحبه کننـده می خواهد تمام 
جوانـب حرف هـا و صحبت هـا را در داخـل آن 

جمـع و بـه مخاطبان ارایـه دارد. 
مصاحبه کننـده و یـا تهیه کننده باید از خود بپرسـد 
کـه: آیـا مصاحبـه کمبـودی گـزارش یـا خبـر را 
رفـع می کنـد؟ چگونـه نوشـتار را شـکل یـا تغییر 
شـکل می دهـد؟ و مصاحبـه بـه کدام شـیوه نشـر 
شـود تـا تمـام سـواالتی را که بـه ذهـن مخاطبان 
خطـور کـرده، جواب گو باشـد؟. به همیـن ترتیب 
تهیه کننـده از خود می پرسـد که: مصاحبـه در کدام 
قسـمت برنامـه باید آیـد؟ آیا مصاحبـه داخل یک 
گـزارش نشـر شـود و یا مسـتلزم برنامـۀ جداگانه 
اسـت؟ آیـا مصاحبـه تقویت کننـدۀ خبـر اسـت یا 
تهیه کننـده  می باشـد؟.  عکس العمـل  و  تحلیـل 
تمـام  کـه  باشـد  می داشـته  نظـر  در  هم چنـان 
مصاحبه نشـر شـود یا یک قسـمت از مصاحبه به 

خاطـر تنوع اسـتفاده شـود؟
بـه هـر صـورت، هـدف مصاحبـه همـان نقطـۀ 
مرکزی یی اسـت کـه تمام حرف هـا و تحلیل ها در 
جهـت تقویت آن بـه کار مـی رود و مصاحبه کنندۀ 
ماهـر و مصاحبه شـوندۀ توانـا به آن متوجـه بوده و 

مسـیر مصاحبه را بـه آن نقطه می کشـاند. 
گفته انـد کـه مهم تریـن هـدف عــبارت از ارایـۀ 
معلومات بـرای مـخاطبان است و این معــلومات 
در ســطوح مختـلِف زنده گی قابـل دانستن بـوده 

و مخاطبـان دوسـت دارند کـه دربـارۀ آن بدانند.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش چهاردهـم
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دو مقولۀ اساسـی در آموزش فلسـفۀ فاسـفه وجود دارد: 
یکـی آمـوزش دادن و دیگـری قبوالندِن یـک موضوع به 
دانشـجو. افاطـون در رسـالۀ گرگیـاس بـه طـرز جالبی 
تفکیـک قایـل می شـود میـاِن مفهـوم دانسـتن و معتقـد 
بیشـتر مـا در دوران تحصیـل معتقـد می شـویم  شـدن. 
تـا این کـه بخواهیـم بدانیـم و آگاه شـویم. این کـه مـن 
بخواهـم بـه کسـی کمـک کنـم تـا مطلبـی را بدانـد و یا 
این کـه او را وادار کنـم مطلبـی را بپذیـرد، کامـًا متفاوت 
اسـت؛ چـرا کـه با پیشـینۀ اعتقـادی مطلبی را بیـان کردن 
تفـاوت دارد بـا این کـه بخواهیـم مطلـب را بـه مخاطـب 

بـدون هیـچ غـرِض شـخصی بیاموزانیم.
دانشـجو اگـر آنچـه کـه می آمـوزد را فـارغ از زنده گـی 
خـود ببینـد، از آن دل زده می شـود؛ مثـًا اگـر او صرفـًا 
میـان  نسـبتی  و  دریابـد  را  فلسـفه  نظـری  جنبه هـای 
مطمینـًا  نیابـد،  دغدغه هایـش  و  زنده گـی  واقعیـت 
عاقه یـی بـه ادامـه دادن نخواهـد داشـت. این سـخن به 
ایـن معنـا نیسـت کـه فلسـفه را وارد حوزه هـای عمومی 
و روزمره گـی کنیـم، بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه بـه 
جنبه هـای حیاتـی و بنیادیـن ذهـن بشـر بایـد بیشـتر در 
فلسـفه توجـه شـود تا حوزه هـای صرفـًا نظـری و الفاظ 
کـه وهلۀ نخسـت این که فلسـفه در بسـتر عمومـی ظاهر 
شـده اسـت، نـه سـقراط مـدرک دکتـری داشـت و نـه 
افاطـون و ارسـطو؛ و دیگـر این که فلسـفه در بسـترهای 
نخسـتیِن خـود بـا توجـه بـه طبیعـت و زنده گـی شـروع 

می شـود. 

فلسـفه چیست؟
دوسـت داری دانـش؟... در دنیـای امـروز بیـش از صدها 
رشـتۀ علمی در دانشـگاه ها وجود دارد و بس شگفت آور 
اسـت کـه مـراد از فلسـفه، دوسـت داری هیچ یـک از این 
دانش هـا نیسـت. لفـظ فیلوسـوفیا زمانـی از فلسـفه بـه 
دسـت داده شـد کـه دانش هـا این همـه گسـترده نبـود و 
حدومـرز مشـخصی بـرای دانش هـا وجـود نداشـت. اما 
بـا گذشـت زمـان دانش هـا هـم پیشـرفت کردنـد و بـه 

شـیوه یی تخصصـی از هـم جـدا شـدند.
امـا بـا ایـن وصـف، بایـد در دنیـای معاصر تعریفـی تازه 

از فلسـفه داشـته باشـیم - البته در کتب آموزشـی فلسـفه 
در ایـران هنـوز هـم از تعریفـی که گذشـت برای فلسـفه 
اسـتفاده می شـود - بایـد در دنیـای امـروز فصلـی بـرای 
فلسـفه قایل شـویم. فلسـفه، دانـش نمی تواند باشـد چرا 
کـه ویژه گی هایـی کـه می تـوان بـرای دانش متصـور بود، 
در فلسـفه وجـود نـدارد. در دانـش خصلـت انباشـتی و 
برهم افزایـی وجـود دارد حـال آن کـه در فلسـفه چنیـن 

چیـزی وجود نـدارد.
مـا لفـظ فیلسـوف را هـم بـرای شـارحان و هـم بـرای 
بـا  فلسـفه ورزان بـه کار می بریـم؛ دوسـت داری دانـش 
دانایـی خیلـی متفـاوت اسـت و عامـل فصـل بحـث مـا 
نیـز در همیـن مسـأله اسـت. به راسـتی همان طـور کـه 
در مسـایل تشـکیک وجـود دارد، در اطـاق مفاهیـم نیز 
وجـود دارد؟... در تعریف فلسـفه اگر بگوییم دوسـت دار 
دانایـی، بایـد دانایـی را تعریـف کنیـم کـه آیـا دانایـی بر 
دانسـتن عمومـی علـوم اطـاق می شـود یا در پی پاسـخ 
دادن بـه پرسـش های بنیادیـن بـودن، کـه اگـر این طـور 
باشـد، تمامـی علـوم در پـی این موضع هسـتند. مـراد از 
فیلسـوف اگـر متفکـر فرهنـگ و سـرزمینی در روزگاری 
خـاص باشـد، باید گفت کـه او حتمًا از ایـن جامع نگری 
کـه امـکان طـرح سـواالت زمانـه را می دهـد برخـوردار 
بـوده اسـت و اگـر منظور متخصصان دانشـگاهی فلسـفه 
انـدازۀ شـأن آموزشـی و  بـه  باشـند، شـأن آن هـا مـآالً 
پژوهشـی هـر دانشـگاهی دیگـر در هـر رشـتۀ دیگـری 

اسـت و الزامـًا جایـی در تاریـخ تفکـر ندارنـد. 
فلسـفه اگر تاش برای آموختن اندیشـیدن باشـد، روش 
اسـت و بـرای به کارگرفتـن ایـن روش بایـد مـادۀ دانش 

هـم وجـود داشـته باشـد، بسـته بـه این کـه شـخص در 
چـه زمینه یـی می خواهد بیندیشـد. موضوع دانـش او هم 
متفـاوت خواهـد بـود اما بـدون دانش دربـارۀ موضوع و 
بـدون اطـاع از دیگر دسـتاوردهای علمی و فکری بشـر 
دربـارۀ آن موضـوع و بـدون پیـش چشـم داشـتن تاریخ 
فلسـفه بـه معنای خـاص و تاریخ فرهنگ بشـر به معنای 

عـام بحـث فلسـفی کـردن بی فایـده می تواند باشـد. 
فلسـفه مبتنـی بـر اسـتدالل های عقلـی اسـت و تحلیـل 
عقـل  دارای  اسـت  موجـودی  هـم  انسـان  و  مفاهیـم، 
و قـوۀ فهـم اسـتدالل و تحلیـل، امـا نـه فلسـفه صـرف 
اسـتدالل تحلیلـی اسـت و نـه انسـان یک سـره منطقـی 
اسـت  الزم  منطـق  و  تحلیـل  و  اسـتدالل  معقـول.  و 
همـۀ  نهایتـًا  بـود  اگـر چنیـن  کـه  نیسـت  کافـی  ولـی 
اختاف نظرهـا رفع می شـد. فلسـفه دانی و فلسـفه خوانی 
و فلسـفه ورزی نوعـی وسـعت دیـد و گریـز از تعصـب 
محسـوب می شـود، چـرا که بـه انسـان کمـک می کند از 

یابـد. رهایـی  تنگ فکـری 
اول  اسـت؛  رایـج  مختلـف  فلسـفي  نظـام  پنـج  اینـک 
کـه شـامل  اسـت  اسـامي  فلسـفه  از همـۀ  قدیم تـر  و 
حکمت مشـاء و اشـراق و حکمت متعالیه و کام معتزله 
و اشـعري و عقایـد متصوفـه مي شـود، که البته ریشـۀ آن 
را بایـد در اندیشـه ها و اصـول فلسـفي یونانیان جسـت.

صـدرا  چـون  اسـامي  حکمـاي  این کـه  علي رغـم 
ابتـکارات متعـددي را بر آن افزودند اما اسـلوب اساسـي 
و پایـۀ آن همـان فلسـفۀ یوناني اسـت، به واقـع حکماي 
اسـامي بسـط و شـاخ و برگ دیني بـدان وارد کردند اما 
تنـه همـان تفکـر ثابـت اسـت. همچنیـن اسـت حکمت 
تومـاس آکویینـي کـه آن هـم مبتنـي بـر فلسـفۀ ارسـطو 
اسـت و نیز فلسـفۀ متداول در میـان کاتولیک هاي جهان.
سـه نظـام دیگـر عبارت انـد از فلسـفۀ اصالـت وجـود 
)اگزیستانسیالیسـم( - اعـم از دینـي یا الحـادي - دیگري 
از  و صرف نظـر  محـض  فلسـفي  جنبـۀ  از  مارکسیسـم 
فلسـفۀ  آخـر  در  و  آن  سیاسـي  و  اقتصـادي  جنبه هـاي 
نحلـه  چنـد  شـامل  خـود  کـه  اسـت  تحلیلـي  جدیـد 
مي شـود چـون »اصالت تحقیـق منطقي« و »فلسـفۀ لغوي 

و لفظـي«.

اینـک عقایـد ارسـطو بـر فلسـفۀ نصـف جهـان متمـدن 
بارهـا  کـه  حالي سـت  در  ایـن  مي کنـد.  حکومـت 
ناکارآمـدي و نقصـان آن توسـط فاسـفۀ غرب رد شـده 
بقـراط و  بطلمیـوس، طـب  اسـت. در حالي کـه نجـوم 
حتـا هندسـۀ اقلیـدس و طبیعیـات و منطـق خود ارسـطو 
اسـت.  شـده  بسـیار  تبدیـات  و  تغییـرات  دسـتخوش 
ایـن مسـأله ذهـن را درگیـر خـود مي کنـد کـه چگونـه 
بـا گذشـت زمـان و الیـه الیـه شـدن افـکار در تاریـخ 
رسـوبات فلسـفۀ ارسـطو هنـوز هـم در تاریـخ مانـدگار 

مانـده اسـت؟
افـکار ارسـطو بـر مبنـاي افـکار ابتدایـي همـۀ انسـان ها 
بـوده اسـت و بـه عبارت دیگـر تکنیـک ارسـطو در بیان 
احساسـات و اندیشـۀ مشترک بشـري خود عاملي استوار 

در ابقـای اندیشـۀ او مي باشـد.
عامـل دیگـري را کـه مي تـوان اشـاره کـرد، تداخـل و 
اندیشـه هاي  بنـاي  اسـت.  ادیـان  بـا  او  آمیـزش عقایـد 
اندیشـه ها و حقیقت هایـي  پایه هـاي  بـر  ادیـان  فلسـفي 
اسـت کـه ماحصـل اکتشـافات فلسـفي ارسـطو اسـت. 
انسـاني  مشـترک  احساسـات  بـر  همـه  اندیشـه ها  ایـن 
اشـاره دارد و پذیـرش آن را در وجـود انسـان ها بدیهـي 
ایـن خـود مقدمه یـي اسـت بـراي این کـه  مي سـازد، و 

آورد. به وجـود  واحـدي  حقیقـت 
از سـویي ادیـان الهـي بـا دو مفهـوم الوهیـت و هدایـت 
احساسـات  و  آمدنـد  ملـل  و  اقـوام  میـان  در  انسـاني 
مقدمـۀ  را  انسـاني  اولیـۀ  بدیهیـاِت  و  انسـاني  مشـترک 
خـود قـرار دادنـد و بعـد از آن ایـن تفکرات را به سـوي 
مـاوراء سـوق دادنـد و بـراي هـر عمـل قانـون تعییـن 

کردنـد و بـراي آن مابه ازاء قـرار دادند کـه در همان عالم 
ناملمـوس و غیرمشـهود متصور مي شـد و بـه عبارتي در 
دل حکومت هـا و قوانیـن آن هـا حکومـت بر دل هـا را بنا 
نهادنـد. ایـن حکومت نه بر شمشـیر اسـتوار بـود و نه بر 
جبـر اربـاب ـ رعیتـي، بلکه از برابري انسـان ها از سـفید 
و سـیاه تـا مرد و زن سـخن مي گفت؛ اما ایـن ابتداي کار 
بـود و خـوب بـراي ابتـداي کار چنین احیاگـري و تأکید 
بـر جنبه هـاي کشـف نشـدۀ ذات انسـاني کافـي بـود. به 
عبـارت دیگـر، تمـام ایـن احساسـاتي کـه دین بـر آن ها 
تکیـه داشـت، اندیشـه هـا و تفکراتـي بودند کـه در ذات 
انسـان وجود داشـت اما کشـف نشـده بود و دیـن صرفًا 
بـا نشـان دادن و دسـت گذاردن بـر گوشـه یي از آن، این 
احسـاس را در وجـود انسـان طنین انـداز نمـود و ایـن 
طبیعـي بـود کـه در قـدم اول بسـیاري از انسـان ها بـدان 
روي آوردنـد چـرا کـه آن ها را به سـوي چیزي ناشـناس 

آشـنا مي خواند.  امـا 
امـا در قـدم دوم یعني بعـد از آن که این بنیان گـذاران این 
طـرق بدرود حیـات گفتند، این پیشـوایان بودنـد که باید 
پاسـخ گو باشـند امـا آن هـا نه تنها درکـي کـه بنیان گذاران 
داشـتند را ندارنـد؛ بلکـه سـعي بر ملموس نمـودن طریق 
نمودنـد و ایـن امر خود نیازمند دسـتگاهي بـود که عقلي 
باشـد، چـرا کـه انسـان ها بـه مـرور زمـان روي بـه عقل 
آوردنـد و و ایـن زمانـي بـود که بر مسـایل دین اشـراف 
یافتنـد و مفهـوم چرایـي در ذهن شـان مترتب شـد و این 

یعنـي آغاز دین ـ فلسـفه.  
انسـان زنده گـي  نبـود کـه در آن  اولیـن منطقـه  یونـان 
شـرایطي  آن  مردمـان  اینکـه  سـبب  بـه  امـا  مي کـرد 
متفـاوت بـا امپراتوري هـاي اطراف داشـتند چـه به لحاظ 
جغرافیایـي و چـه از نظـر سیاسـی، این فرصـت را یافتند 
کـه بـه مفهوم چرایـي برسـند و ایـن درجه یي از فلسـفه 
اسـت کـه اقـوام دیگر هم شـاید بدان رسـیده باشـند. اما 
صـرف گسـترش آن در محیطـي که مردمانش تفلسـف و 
بحـث و جـدل را آموختـه بودند و حتا جنبـۀ اقتصادي به 
بحـث کـردن داده بودنـد، رشـد یافت و ایـن موضوع در 
ملـل دیگـر مشـاهده نمي شـود و زمانـي کـه زمینـه براي 
رشـد بـراي چیـزي فراهم شـود، بـه تبـع آن ابعـاد دیگر 

آن نیـز رشـد مي یابـد.
یونانیـان ایـن میراث خـود را به قلم آوردند و این سـبب 
شـد کـه به اقـوام دیگر صـادر شـود و ملل دیگـر هم که 
بهـرۀ چندانـي از دانـش و حقیقـت سـخنوري و این علم 
نداشـتند، آن را پذیرفتنـد و کم کـم با پیدایش و گسـترش 

ادیـان مورد اسـتفاده بعـد هدایت دیني قـرار گرفت.
ادیـان بایـد اصولـي را در خـود داشـته باشـند کـه وجوه 
تمایـز خـود را به وجـود آورنـد و مـرز خود را بـا جوامع 
نشـان دهنـد، چـه بسـا اگـر به حـق سـخن بگوییـم بـا 
چشم پوشـي از آداب دینـي فلسـفۀ دینـي حـوزۀ یونـان 
و آسـیاي صغیـر کـه در خـود دو دیـن بـزرگ را جـاي 
داده انـد، هـر دو دین آنچه را که اصول عقاني و فلسـفي 
خـود قـرار داده انـد تـا حد زیـادي متأثـر از اندیشـه هاي 
ارسـطو بـوده اسـت. ایـن اصـول حتـا در آخریـن دیـن 
الهـي نیـز به طـرز غیرقابل انکاري وجود دارد. در فلسـفۀ 
اسـامي شـاید این حـوزه گسـترش یافت امـا مباني پایۀ 

آن تغییـر چندانـي نیافت. 
ارسـطو در فلسـفۀ دین پیش زمینـۀ اصلي دینـي را فراهم 
کرده اسـت، یعني اسـلوبي ثابـت مبتني بر حـس و مباني 
عقلـي مشـترک بـراي پذیرفتـن منطقـي حقیقـت دیـن. 
تـا بدین جـا مي تـوان گفـت کـه فلسـفۀ دینـي اسـام و 
مسـیحیت بـر اصـول فکـري یونانیـان گسـترش منطقـي 
یافتـه اسـت. البتـه شـایان بـه ذکر اسـت کـه این مسـأله 
بـا ابداعـات و خدمات فاسـفۀ ادیـان در تغییـر و تبدیل 

فلسـفۀ ارسـطویي هیـچ منافاتـي ندارد.
امتـزاج فلسـفۀ ارسـطو بـا دین سـبب ابقـای آن از لحاظ 
مبانـي پایـه بـا فلسـفه هاي جدیـد شـد. امـا در حقیقـت 
فلسـفۀ ارسـطو مدت هاسـت که بـه زیر افـکار و نقدهاي 
نـو فراموش شـده اسـت. از زمانـي که بیکن بـه مخالفت 
بـا آن برخاسـت و علـوم نـو، پایه هـاي طبیعیـات آن را 
اعتبـار و  از  ارسـطو هـم  اندیشـه هاي  منهـدم سـاخت، 
اهمیـت افتـاد. امـا چـون به عنوان فلسـفۀ رسـمي در نزد 
اهل اسـام و مسـیحیت پذیرفته شـد و از آن جا که تغییر 
عقایـد دینـي بسـیار مشـکل و کنـد صورت مي گیـرد، در 

برابـر تمامـي این حمـات هنوز حیـات دارد.
در نـزد حکمـاي اسـامي هـم هرچنـد انتقـادات محکِم 
امـام فخـر رازي و محمـد غزالـي پایه هـاي مشـائیون را 
سسـت نمود و بسـیاري از شبهات و مسـایلش بي جواب 
مانـد و گاهـی بخشـي از آن هـم به حـق بـوده اسـت، اما 
هنوز هم در فلسـفۀ اسـامي منطق و فلسـفۀ ارسـطو چه 

مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم تدریس مي شـود. 
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ماه نامۀ فلسفۀ نو
 مـد و مه  

فلســـــفهسرگذشت تراژیِک 
 در ایـــــران

اینك پنج نظام فلسفي مختلف 
رایج است؛ اول و قدیم تر از 
همۀ فلسفه اسالمي است که 
شامل حکمت مشاء و اشراق و 
حکمت متعالیه و کالم معتزله 
و اشعري و عقاید متصوفه 
مي شود، که البته ریشۀ آن 

را باید در اندیشه ها و اصول 
فلسفي یونانیان جست.

علي رغم این که حکماي اسالمي 
چون صدرا ابتکارات متعددي 
را بر آن افزودند اما اسلوب 

اساسي و پایۀ آن همان 
فلسفۀ یوناني است، به واقع 
حکماي اسالمي بسط و شاخ و 
برگ دیني بدان وارد کردند 

اما تنه همان تفکر ثابت 
است. همچنین است حکمت 
توماس آکوییني که آن هم 

مبتني بر فلسفۀ ارسطو است 
و نیز فلسفۀ متداول در میان 

کاتولیك هاي جهان

بخش دوم و پایانیفرشـاد نوروزی



د ناټـو دفـاع وزیـران...
هڅې کېږي.

ــل  ــې خپ ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــادي کال ک ــه ۲۰۱۴ می ــو پ ناټ

ــاوه. ــه ورس ــای ت ــت پ ــارب مأموری مح

لــه هغــه وخــت راهیســې افغــان پوځیانــو ســخته هڅــه کــړې 

ــه  ــو ت ــت نیول ــوم والی ــتان ک ــر د افغانس ــب ترهګ ــې طال چ

ــه ږدي. پرین

متحــده ایــاالت پــه افغانســتان کــې شــااوخوا ۱۴ زره پوځیــان 

لــري. ګــڼ دا پوځیــان د قاطــع ماتــړ مأموریــت پــه چــوکاټ 

کــې د افغــان پوځیانــو پــه مشــورې، روزنــې او مرســتې بوخــت 

دي.

د امریــکا متحــده ایاالتــو ځینــي پوځیــان بیــا د طالــب اورپکــو 

او داعــش یــا اســامي دولــت ډلــې پــر ضــد پــه بېابېلــو پوځي 

عملیاتــو کــې برخــه اخيل.

ــه  ــمېر څ ــو ش ــو د پوځیان ــې د ناټ ــتان ک ــه افغانس ــال پ ــول ټ ټ

ــېږي. ــه رس ــدې ۱۷ زرو ت بان

• د سولې د هڅو زیاتوالی

ــو  ــده ایاالت ــګ متح ــو ترڅن ــاوړي کول ــو د پی ــان پوځیان د افغ

پــه افغانســتان کــې د ۱۸ کلنــې جګــړې د پــای تــه رســولو پــه 

ــې کــړې دي. هــدف هڅــې هــم زیات

د افغانســتان د ســولې پــه چــارو کــې د متحــده ایاالتــو ځانګړي 

ــوړو  ــه لوړپ ــو ل ــب اورپک ــو واره د طال ــه څ ــر اوس ــتازي ت اس

مرشانــو رسه خــرې کــړي، څــو دا ډلــه ســولې تــه وهڅــوي.

هغــه تــازه پــه خپــل ټویټــر لیــکيل راروانــه شــنبه چــې د جــون 

۲۹مــه کېــږي لــه طالبانــو رسه د خــرو راتلونکــی دور پیلــوي.

لــه دې مخکــې دواړو لــورو ویــيل چــې د دوو مهمــو مســایلو 

پــر مســودې موافقــې تــه رســېديل:

• له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل

• او له ترورېزم رسه د مبارزې په برخه کې امنیتي ضامنتونه.

خــو خلیــل زاد بیــا ویــيل، ترڅــو چــې پــه ټولــو مــواردو موافقــه 

نــه وي شــوي پــه هېــڅ يش موافقــه نه کېــږي.

د افغــان ســولې لپــاره د امریــکا خــاص اســتازی زملــی 

خلیــل زاد بیــا وایــي:

• له افغانستان خاورې د ترورېستانو د نه کارونې ډاډ.

• له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل.

• ســیايس جوړجــاړي تــه د رســېدو پــه هــدف د بین االفغــاين 

خــرو پیــل.

• او دایمي اوربند د ده لپاره څلور مهم اهداف دي.

د افغانســتان د ســولې د ټينګښــت لپــاره لــه مــخ پــه زیاتېدونکو 

هڅــو رسه رسه بیــا هــم د دې ډلــې مــرش مــا هبت اللــه 

اخنــدزاده پــه خپــل اخرتیــز پیغــام کــې د اوربنــد لپــاره 

ــتان د  ــې افغانس ــا ی ــل بی ــو ځ ــړې او ی ــړې ک ــدۍ س هیله من

ــان  ــه افغ ــرشۍ ل ــه م ــي پ ــد ارشف غن ــس محم ــور رئی جمه

حکومــت رسه هــر ډول خــرې رد کــړې.

ــه ورځ د  ــنبې پ ــي د پنجش ــمرش ارشف غن ــان ولس ــه ده افغ مت

ــړي. ــفر وک ــه س ــام اباد ت ــه اس ــه ۲۷م ــون پ ج

ــه  ــولې پ ــې د س ــودلې چ ــه ښ ــې هیل ــه مخک ــې ل ــه مخک هغ

ــتان  ــتان او پاکس ــوالی يش د افغانس ــکاري وک ــې هم ــه ک برخ

ــي. ــای ونی ــاوري ځ ــو بې ب ــځ د کلون ترمن

ــتې  ــوې ناس ــه اړه د ی ــولې پ ــتان د س ــتان د افغانس ــازه پاکس ت

ــم و. ــه ه کورب

پــه دې ناســته کــې چــې د الهور پروســې نــوم ورکړل شــوی و د 

پاکســتان د بهرنیــو چــارو وزیــر شــاه محمــود قریــي د کابل او 

اســام اباد ترمنــځ د بــاور د احیــا کولــو د غوښــتنې تــر څنــګ 

وویــل: »پاکســتان لــه داســې یــوه افغانســتان ماتــړ کــوي چــې 

لــه خپــل ځــان او خپلــو ګاونډیــو رسه پــه ســوله کــې وي.«
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ــی  ــکارا و بخش ــی ام را در آن ــی از دوران کودک ــن بخش م
دیگــر را در مادریــد گذرانــدم. در اوایــل دهــۀ ۱۹۸۰، 
ــود.  ــی ب ــۀ عجیب ــه تجرب ــپانیا و ترکی ــان اس ــد می رفت وآم
اســپانیا پــس از ســال ها دیکتاتــوری بــه دموکراســی 
بازگشــته بــود و ترکیــه هــم کودتــای نظامــِی دیگــری را از 
ســر گذرانــده بــود. هــر دو کشــور در حاشــیۀ اروپــا بودند؛ 
ــد:  ــد. می گفتن ــا نبودن ــۀ اروپ ــو اتحادی ــک عض ــچ  ی هی
می شــود  شــروع  پیِرنــه  رشــته کوه های  کــه  »جایــی 
ــته کوه های  ــر رش ــاوه ب ــا ع ــود«، ام ــام می ش ــا تم اروپ
میــان فرانســه و اســپانیا، مــرز دیگــری هــم به نــام تنگــه ی 
ــه از  ــردم ک ــب احســاس می ک ــود داشــت. اغل ــُفر وج بُس
یــک ســِر اروپــا [ترکیــه] بــه ســِر دیگــر [اســپانیا] مــی روم.
اســپانیایی کــه مــن تجربــه کــردم ســرزنده، مهربــان 
و صمیمــی بــود. به رغــم غرولنــد گاه وبــی گاه نســل 
قدیمی تــری کــه بــا حســرت از دوران فرانکــو یــاد 
می کردنــد، اســپانیا بــه دموکراســی روی آورد. خیلــی دلــم 
ــیر  ــان مس ــز هم ــادری ام نی ــرزمین م ــه س ــت ک می خواس
ــزی  ــه، چی ــک روز، در راه مدرس ــا ی ــد. ام ــال کن را دنب
دیــدم کــه در جــا خشــکم زد. دیوارهــای سراســر خیابــان 
ــوزادان  ــی داد ن ــه نشــان م ــود ک ــترهایی ب ــیده از پوس پوش
ــد. میخکــوب شــدم.  ــه ســطل آشــغال می اندازن مــرده را ب
ایــن تصاویــر بدریخــت و ناخوشــایند را گــروه کاتولیــک 
ــا  ــه ادع ــود ک ــرده ب ــش ک ــه کاری پخ ــاده محافظ فوق الع
می کــرد بــه ارزش هــای خانوادهگــی حملــه شــده، و 
ــش  ــد. واکن ــاده روی کرده ان ــوای آزادی زی ِ ــِر ل ــان زی زن
ــه ســر  ــا نهفتگــی ب ــِی مردســاالرانه در دورۀ کمــون ی منف
ــده  ــای فرهنگــی نمان ــه شــروع جنگ ه ــزی ب ــرد. چی می ب

ــود. ب
ــرده  ــکار ک ــر را آش ــن ام ــر ای ــرِی اخی ــات سراس انتخاب
ــزب  ــک ح ــال ۱۹7۸، ی ــتین بار از س ــرای نخس ــت . ب اس
ــت  ــم گیری دس ــت چش ــه موفقی ــی ب ــت گرای افراط راس
یافتــه اســت. حــزب »نظــر« )Vox( توانســت ۱۰.۲6 
ــه در  ــزب، ک ــن ح ــت آورد. ای ــه دس ــد از آرا را ب درص
ــش  ــدترین جنب ــه سریع الرش ــد، ب ــیس ش ــال ۲۰۱3 تأس س
در اســپانیا تبدیــل شــده اســت. متخصصــان علــوم سیاســی 
زمانــی بــا تکبــر می گفتنــد کــه کشــورهایی وجــود دارنــد 
کــه دیگــر فاشیســم در آنهــا ظهــور نخواهــد کــرد. بــه نظــر 

آنهــا، آلمــان و اســپانیا، کــه تــرس و وحشــت فاشیســم را 
ــن  ــه وعده هــای دروغی ــد، نســبت ب ــده بودن از ســر گذران
ــو  ــور »آلترناتی ــا ظه ــد. ام ــون بودن ــی مص ــت افراط راس
 )Alternative für Deutschland( آلمــان«  بــرای 
ــدر  ــان چق ــورات متخصص ــه تص ــان داد ک ــر« نش و »نظ

ــوده اســت. نادرســت ب
ــت  ــان پوپولیس ــر ملی گرای ــه دیگ ــر« ب ــت های »نظ سیاس
شــباهتی چشــم گیر دارد: مهاجرت ســتیزی، کثرت ســتیزی، 
ــه  ــبت ب ــگرانه نس ــرتی پرخاش ــان، و حس ــوق دگرباش حق
گذشــتۀ زریــن افســانه یی. منازعــه  بــر ســِر کاتالونیــا 
بازیچــۀ دســت »نظــر« شــد ــــ در سراســر تاریــخ، نوعــی 
ناسیونالیســم »بی خطــر« بــه طــور خطرناکــی، ناسیونالیســم 
ــده  ــرِی شــدیدی انجامی ــه درگی ــه و ب دیگــری را برانگیخت
دشــمنان  عاشــق  پوپولیســت  ملی گرایــان  اســت. 
ــتثنا  ــده مس ــن قاع ــم از ای ــر« ه ــتند و »نظ ــی هس تخیل
ــدۀ  ــه عقی ــای دارد. ب ــون آن ج ــتیزی در کان نیســت. زن س
راســت گرایان افراطــی، مــردان از دســِت »فمینازی هــا« 
بــه  افراطــی  فمینیســت های  ایــن  و  می کشــند  زجــر 
ملی گرایــان  می زننــد.  صدمــه  اجتماعــی  ســاختار 
ــد و  ــده دارن ــاالری عقی ــود مردس ــه وج ــه ب ــت ن پوپولیس
ــان  ــرای مــِن تــرک، زب ــه وقــوع تغییــرات اقلیمــی. ب ــه ب ن
ــت.  ــنا اس ــتناکی آش ــرز وحش ــه ط ــر« ب ــتیزانۀ »نظ زن س
درســت مثــل حــزب »عدالــت و توســعه« در ترکیــه، 
ــه  ــیت را ب ــِی جنس ــۀ فعل ــد وزارت خان ــر« می خواه »نظ
ــم  ــات مه ــر کلم ــد. تغیی ــل کن ــواده تبدی ــۀ خان وزارت خان
اســت. از ایــن پــس، بــه جــای توجــه بــه تبعیض جنســیتی 
و نابرابــرِی جنســیتِی نهــادی، بــر »ارزش هــای خانوادهگــِی 
ســنتی« تمرکــز خواهنــد کــرد. تــا همیــن اواخــر، اســپانیا 
ــه  ــه شــمار می رفــت کــه ب یکــی از معــدود کشــورهایی ب
ــری جنســیتی  ــورد براب ــرفت های چشــم گیری در م پیش
ــن  ــا در چنی ــه حت ــم ک ــاال می دانی ــود. ح ــه ب ــت یافت دس

ــرود. ــب ب ــد عق ــخ می توان ــم تاری ــورهایی ه کش
ســخنگوی ایــن حــزب، فرانسیســکو ِســرانو، قاضــی 
ــا ادعــا کــرده اســت کــه نوعــی نسل کشــی در  ســابق، حت
ــدرک  ــند و م ــوان س ــه عن ــود دارد و ب ــردان وج ــر م براب
ــاره  ــردان اش ــن م ــزان خودکشــی در بی ــودن می ــاال ب ــه ب ب
کــرده اســت. ایــن نمونه یــی از طــرزکار دســتگاه تبلیغاتــی 

راســت گرایان افراطــی اســت ــــ سوءاســتفاده از مشــکلی 
ــژه مــردان جــوان  ــر مــردان جــوان، به وی واقعــی )فشــار ب
عضــو طبقــات محــروم( در جهــت منافــع سیاســِی خــود. 
ــازمان های  ــد. س ــن می کن ــه چنی ــت ک ــر« نیس ــا »نظ تنه
کاتولیــک فوق العــاده محافظــه کار، از جملــه »صدایــت 
ــده  ــه حمــات گزن ــه ب ــه گــوش دیگــران برســان« ک را ب
تمام عیــارِ  هــوادارِ  دارد،  شــهرت  تراجنســی ها  علیــه 
فمینیست ســتیزی هســتند. امســال ایــن ســازمان اتوبوســی 
ــد  ــان در چن ــی زن ــش از روز بین الملل ــرد و پی ــه ک را کرای
ــری از  ــوس تصوی ــن اتوب ــد؛ روی ای ــپانیا گردان ــهر اس ش
هیتلــر بــا ایــن جمــات نقــش بســته بــود: »ایــن خشــونت 
ــوی  ــت # جل ــی اس ــونت خانگ ــت، خش ــیتی نیس جنس
ــای  ــد.« معن فمینازی هــا [فمینیســت های افراطــی] را بگیری

ــود. ــوم ب ــًا معل ــام و هویــت دشــمن کام ــن پی ای
در »کنفرانــس حقــوق خانــواده« که از ســوی راســت گرایان 
ــو ســالوینی، معــاون  ــا برگــزار شــد، ماتئ افراطــی در ایتالی
نخســت وزیــر و رهبــر حــزب دست راســتِی »لیــگ«، 
ــروه را  ــخنرانی اش دو گ ــود. او در س ــی ب ــخنران اصل س
بــه بــادِ انتقــاد گرفــت: فمینیســت ها و مهاجــران. بــه نظــر 
ــرای  ــی ب ــاروری »بهانه«ی ــزان ب ــودن می ــن ب ســالوینی، پایی
ــد  ــی بای ــان ایتالیای ــن، زن ــت و بنابرای ــران اس ورود مهاج
بیشــتر بچــه بــه دنیــا بیاورنــد. او بــه نادرســتی فمینیســت ها 
ــد  ــم می کن ــر اســام گرایی مته ــن خط ــده گرفت ــه نادی را ب
ــن  ــود و در عی ــت ب ــوان فمینیس ــرا نمی ت ــد چ و نمی گوی

ــرد. ــی مخالفــت ک ــواع افراط گرای ــام ان ــا تم حــال ب
در مجارســتان، ویکتــور اوربــان، کــه بــرای افزایــش 
زادوولــد مشــوق های مالــی ارایــه کــرده، »مطالعــات 
جنســیتی« در دانشــگاه ها را ممنــوع کــرده اســت. در 
ترکیــه، اردوغــان می گویــد »هــر ســقط جنینــی مثــل 
ــن  ــاران ای ــا بمب ــه ب ــودِره اســت« )ارتــش ترکی کشــتار اول
ــه نظــر  ــاند(. ب ــل رس ــه قت ــرد را ب ــِی ک شــهر 3۴ غیرنظام
ــه ملــت  ــارداری، توطئه یــی علی اردوغــان، پیش گیــری از ب
بــزرگ ترکیــه اســت. او زنــان بــدون فرزنــد را »معیــوب« 
می خوانــد. بــه عقیــدۀ او، »خانواده هــای قــوی کشــورهای 
ــد  ــت را بای ــای مل ــک اعض ــازند، و تک ت ــوی را می س ق

ــرد.« ــیج ک ــزرگ« بس ــداف ب ــب »اه ــرای تعقی ب
ــان پوپولیســت  ــن نســل از ملی گرای عجیــب اســت کــه ای

پیشــگام همــکاری سیاســی بین المللــی شــده اند. آنهــا 
از ترفندهــای یکدیگــر تقلیــد می کننــد، سیاســت های 
)راســت گرایان  می کننــد  تکــرار  موبه مــو  را  یکدیگــر 
ــری  ــرای جلوگی ــد ب ــا می خواهن ــپانیایی حت ــِی اس افراط
از ورود مهاجــران در مــرز میــان مراکــش و ســوتا [
ــوار  ــا] دی ــمال آفریق ــاری در ش ــپانیایِی خودمخت ــهر اس ش
بکشــند(، و اغلــب بــه شــدت از یکدیگــر حمایــت 
اســپانیا  در  انتخابــات  نتایــج  از  ســالوینی  می کننــد. 
ــی کــه  ــدوارم حــزب »نظــر« در اروپای اســتقبال کــرد: »امی
ــًا همــان  ــن دقیق ــان باشــد.« و ای ــم می ســازیم متحدم داری
کاری اســت کــه دارنــد می کننــد: آنهــا دارنــد اروپــا 
ــی  ــا اروپای ــه حت ــد، ن ــی جدی ــه اروپای ــازند. ن را می س
ــی  ــته یی خیال ــر گذش ــی ب ــی مبتن ــه اروپای ــی، بلک قدیم
ــرفت و  ــه پس ــد ب ــن و متعه ــی همِگ ــانه یی. اروپای و افس

جلوگیــری از پیشــرفت.
ــا  ــِی دنی ــی کنون ــوالت سیاس ــت تح ــه ماهی ــی ب ــر کس اگ
شــک دارد فقــط کافــی اســت کــه بــه منازعــات شــدیدی 
بنگــرد کــه خــارج از حــوزۀ سیاســت و در حیطــۀ فرهنــگ 
درگرفتــه اســت، از حمــات لفظــی کمدین هــای فرانســوی 
بــه اقلیت هــا گرفتــه تــا بدگویــی شــهرداران راســت گرای 
ــان  ــای ج ــی ترانه ه ــی و چپ گرای ــی از جهانی گرای ایتالیای
ــا پیشــنهاد  ــح حــال در بلژیــک ت ــون، از ممنوعیــت ذب لن
حــزب آزادی در اتریــش مبنــی بــر ثبت نــام رســمِی همــۀ 
یهودیانــی کــه مایــل بــه مصــرف گوشــت حــال هســتند. 
ــه  ــد اســت ک ــای مدی ــوم سیاســی مدت ه متخصصــان عل
تنهــا بــه داده هــای ســنجش پذیر توجــه کرده انــد و از یــاد 
ــه  ــا ب ــوار ام ــد دش ــگ هرچن ــل فرهن ــه تحلی ــد ک برده ان

همــان انــدازه حیاتــی اســت.
ــور  ــون، دانش ــاموئل هانتینگت ــای س ــاف پیش گویی ه برخ
ــا  ــت. م ــا« نیس ــگ تمدن ه ــر »جن ــا درگی ــی، دنی امریکای
بــا چیــزی بســیار پیچیده تــر و متفاوت تــر مواجه ایــم. 
هــزاران منازعــۀ فرهنگــی درگرفتــه اســت و ایــن نبردها در 
داخــل کشــورها جریــان دارد، نــه بیــن آنهــا. ایــن منازعات 
ــت  ــد و سیاس ــود می آورن ــه وج ــتگی ب ــع دودس در جوام
ــرای همیشــه دگرگــون  ــه ب ــد ک ــی می کنن ــان دوقطب را چن

خواهــد شــد.

ظهور راست 
افراطی 

نشانۀ برخورد 
فرهنگ هاست 

نه تمدن ها
الیف شفق/ برگردان: عرفان ثابتی
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    از آنجایی  که اسـام از ریشـۀ ِسـلم به  معنای سـامتی 
و صلـح و ایمـان از ریشـه  امـن بـه  معنای امنیـت و ثبات 
گرفتـه شـده اسـت و مسـلمانان هرگاهـی بهـم رو بـه رو 
بـه   پیـام سـامتی  »السـام علیکـم«  لفـظ  بـا  می شـوند 
همدیگـر می دهنـد، صلـح و امنیـت در فرهنـگ اسـامی 

از اهمیـت به سـزایی برخـوردار اسـت. 
    پیامبـر گرامـی اسـام صلـی اهلل علیه وسـلم در حدیثی 
تأکیـد فرمـوده اسـت: »مسـلمان حقیقی کسـی اسـت که 
مسـلمانان دیگـر از اذیـِت دسـت و زبـان وی مصـون 
باشـند«. و همان گونه: »مؤمن کسـی اسـت کـه مردم، وی 

را در برابـر مـال و جـان شـان امیـن بدانند«.
    قرآن کریـم صلـح را سراسـر خیـر خوانـده اسـت: 
»والصلـح خیـر« و مسـلمانان را در صورتـی کـه دشـمن 
به صلـح تمایـل داشـته باشـد، بـرای رفتن به سـوی صلح 
لََهـا  َفاْجنَـْح  ـْلِم  لِلسَّ َجنَُحـواْ  )َوإِن  اسـت:  داده  دسـتور 
ـِمیُع الَْعلِیـُم(.  اگـر آنـان به  ُه ُهـَو السَّ ْل َعَلـی اهلّل إِنَـّ َوتَـَوکَّ
صلـح گرایـش نشـان دادنـد، تـو نیـز بـدان تمایـل کـن. 

)انفـال:6۱(.
ُ َعِن      در آیـه دیگـری نیـز فرموده اسـت: )اَل یَنَْهاُکـُم اهللَّ
الَِّذیـنَ لَْم یَُقاتُِلوُکـْم فِي الّدیِن َولَـْم یُْخِرُجوُکم ّمن دِیَارُِکْم 
َ یُِحـبُّ الُْمْقِسـِطیَن(.  وُهـْم َوتُْقِسـُطوا إِلَیْهِـْم إِنَّ اهللَّ أَن تَبَرُّ
خداونـد شـما را بـاز نمـي دارد از این که نیکي و بخشـش 
کنیـد بـه کسـاني که بـه سـبب دیـن بـا شـما نجنگیده اند 
و از شـهر و دیارتـان شـما را بیـرون نرانده انـد. خداونـد 

نیکـوکاران را دوسـت مـي دارد. )ممتحنه:۸(. 
نزاعـی کـه طبیعـت  یـا      در صورتـی  کـه مشـاجره 
زنده گـی اجتماعـی اسـت، میان زن و شـوهر پیـش بیاید، 
قرآن کریـم بـه مصالحـه و برچیـدن دامـن منازعـات در 
سـطح خانـواده دسـتور داده اسـت و فراتـر از آن، اگـر 
جدالـی میـان دو گـروه از مسـلمانان بـه  وقـوع بپیونـدد، 
جنـاح سـوم و بی طـرف و همچنـان هـر یکـی از طرفین 
قضیـه، شـرعًا مکلـف انـد تا به  صلـح روی بیاورنـد و از 

نفـاق و دشـمنی میـان مسـلمانان جلوگیـری کننـد. 
    یکـی از سـه مـوردی کـه دروغ گفتـن در آن از منظـر 
دین مقدس اسـام مشـروع خوانده شده اسـت، مصالحه 

میان انسـان ها اسـت. 
انسـان ها را تضمیـن  اتحـاد و همبسـتگی میـان  صلـح، 
و  امانـت داری  اعتمـاد،  اخـاص،  صمیمیـت،  می کنـد، 
موضوعـات اخاقی دیگـر را در جامعـه تقویت می نماید 
و  آسـایش  و  رفـاه  توسـعه،  انکشـاف،  زمینه هـای  و 
رسـتگاری و سـعادت دنیا و آخـرت را می توانـد به دنبال 

باشد.  داشـته 
تباهـی، نفـاق و  نباشـد، فسـاد و  در جایـی  کـه صلـح 
تفرقـه و تعصـب، جهل اندیشـی و ستم پیشـگی، کبـر و 
غـرور و عـداوت و سـر انجـام جنـگ و خون ریـزی و 
عقب مانده گـی از کاروان تمـدن انسـانی و سـرافکنده گی 

دنیـا و آخـرت خواهـد بـود.
    اعتـدال و میانـه روی، همزیسـتی مسـالمت آمیز، عـدم 
تبعیـض و تعصب، امنیِت روانـی و فیزیکی فرد و جامعه، 
ثبات سیاسـی، رشـد اقتصادی، توسـعه فرهنگی و روابط 
نیـک با کشـورها و ملت هـای دیگر، از موضوعاتی اسـت 

کـه دیـن مقدس اسـام به آنهـا تأکید کرده اسـت.

صلح، مهمترین نیاز
    در نتیجـۀ چهاردهـه جنـگ فرسایشـی بـا وجـودی  
کـه مردم افغانسـتان در برابـر دو پدیده جهانی کمونیسـم 
و تروریسـم بیـن المللـی ایسـتاده گی و از آزادی، شـرف 
و نوامیـس ملـی، پاسـداری کـرد امـا ده هـا میلیـارد دالـر 
خسـارۀ مالی به  پیکـر این مملکـت وارد گردید؛ از دانش 
و علـوم معاصـر عقب افتاد؛ توازن سیاسـی خـود در برابر 
همسـایه گان را از دسـت داد؛ سـاختارهای اجتماعـی و 
فرهنگـی آن از هـم پاشـید؛ وحـدت و یگانگـی ملت در 
نتیجـۀ مداخـات اسـتخباراتی خدشـه دار شـد و جایگاه 
بین المللـی افغانسـتان در میـان ملت های جهان، به شـدت 

زیـر سـوال رفت.
از  بیشـتر  گذشـته  سـال  هـژده  در  کـه  باوجـودی       
در  جهانـی  جامعـۀ  کمک هـای  از  دالـر  صدمیلیـارد 
افغانسـتان بـه  مصـرف رسـید امـا به  دلیـل تـداوم جنگ، 
گذشـته از اینکـه نتوانسـت از ناحیـه اقتصـادی به پـای 
خـود بایسـتد، آنچنـان کـه الزم بـود قـادر نشـد فسـاد 
در عرصه هـای مختلـف و مـواد مخـدر را مهـار کنـد و 
بـه  یـک مدیریـت سیاسـی جوابگو دسـت یابـد. فراتر از 
آن، فقـر و بیـکاری، محرومیـت از آمـوزش و پـرورش، 
بی عدالتی هـای اجتماعی، خشـونت علیه زنـان و اطفال و 
عـدم حاکمیت قانون در بخش هایی از کشـور، از مسـایل 

دیگـری انـد کـه پیونـد مسـتقیم بـه جنـگ دارند. 
    تـداوم جنـگ، باعـث فاصلـه میـان اقـوام افغانسـتان، 
بی اعتمـادی  تقویـِت  تبـاری،  تبعیض هـای  گسـترش 
در  ذات البینـی  دشـمنی های  ریشه دارشـدن  و  سیاسـی 
سـطوح مختلـف اجتماعـی )خانـواده، قریه، شـهر و تمام 

مملکـت( گردیـده اسـت.
    قربانی اصلی جنگ جاری در کشـور، مردم افغانسـتان 
اسـت؛ هـر قطـره خونـی  کـه ریختـه می شـود از انسـانی 
اسـت کـه زاده همیـن سـرزمین اسـت؛ هـر آبادی یـی که 
ویـران می گـردد و هـر مکتب و مسـجدی که سـوختانده 

می شـود، مربـوط به افغانسـتان و مردم ماسـت.
    پـس الزم اسـت تـا عوامـل و انگیزه هـای ایـن جنـگ 
ویرانگـر، از زوایـای مختلـف بـه  بررسـی گرفته شـود و 

بادرنظرداشـت چالش هـا، فرصت هـا، منابـع و امکانـاِت 
دست داشـته، راهـکار عملـی واضـح، منطقی و روشـمند 

بـرای آن وضـع گردد.

ریشه های جنگ در افغانستان
    جنـگ در افغانسـتان اساسـًا بـه دو انگیـزه عمومـی 
پیونـد دارد: یکـی افراط گرایی  یـی کـه از بسـتر اجتماعی 
سرکشـیده امـا بـه  دیـن پیونـد داده شـده اسـت و دوم، 
منافـع برخـی کشـورها کـه از طریـق رشـد و پـرورش 

افغانسـتان دنبـال می شـود. افراطیـت در 

الف: بسترهای اجتماعی پرورش افراطیت
در  افغانسـتان  مـردم  اجتماعـی  زنده گـی  سیسـتم      
چارچـوب ارزش هـای قبیله یـی و روسـتایی نـه قانون را 
به گونـۀ مطلـوب می پذیـرد و نه هـم در برابـر  ارزش های 

دینـی سـِر تسـلیم فـرو می نهـد.
    فقـر و بیـکاری، نبـود حاکمیت قانون، عـدم آگاهی از 
دیـن، بی سـوادی از دانش و علـوم معاصـر، تبعیض میان 
فرزندان دختر و پسـر در اجتماع، بحث روی مشـروعیت 
و عـدم مشـروعیت درس خوانـدن و کارکـردن دختـران 
و زنـان در حکومـت و موسسـات، بیـرون شـدن زنـان 
از منـزل از منظـر قرائت هـای دینـی حاکـم بـر جامعـه، 
فسـاد و بی عدالتـی در ادارات حکومتـی، در عیـن زمـان 
عـدم درآمد الزم بـرای امرار معاش و برخـی موضوعات 
دیگـر از جملـه عوامـل و انگیزه هـای اجتماعـی انـد کـه 
تعـدادی از جوانـان را در برابـر دولـت عقده منـد سـاخته 
و ناخـودآگاه بـرای پیوسـتن بـه  صفـوف جنگ جویـان 

تشـویق می کننـد. 

ب: مهاجرت 
    از سـوی دیگـر، مهاجـرت بـه  کشـورهای همسـایه 
جهـت فراگیـری علـوم دینـی، موجودیـت قرائت هـای 
خشـن و ناقـص از دیـن مقدس اسـام در منطقه، حضور 
کـه  اندیشـه هایی  بـا  سـازمان یافته  تکفیـری  گروه هـای 
واقـع  در  و  می دهنـد  مشـروعیت  را  انسـان ها  کشـتن 
موجودیـت نصاب های آموزشـی کاسـیک و قرائت های 
ناقـص و حتـا غلـط از دین اسـام، یکـی از دالیل عمده  
دیگـری اسـت کـه در تداوم جنـگ در افغانسـتان حداقل 

در دودهـه اخیـر، نقـش و تأثیر مسـتقیم داشـته اسـت.
    سـازمان های اسـتخباراتی فرصت طلـب، بـا مطالعـه 
علمـی بسـترهای افراطیـت در افغانسـتان بـه حمایـت و 
پشـتیبانی گروه هـای تروریسـتی و زنـده نگه داشـتن آنها 
می پردازنـد تـا از ایـن طریـق اهـداف اقتصـادی و نظامی 

خـود در برابـر رقبـای منطقه یی شـان را دنبـال کننـد.
    اندیشـه های افراطـی و تکفیـری در سـال های اخیـر 
کـه از طریـق مهاجـرت  جوانـان بـه  کشـورهای منطقـه، 
از یک طـرف، گروه هـای  انـد،  افغانسـتان گردیـده  وارد 
تروریسـتی را بـرای تـداوم جنـگ تشـویق می نماینـد و 
از سـوی دیگـر زمینـه  خوبـی بـرای حضور سـازمان های 
به حسـاب  درازمـدت  در  مداخله گـر  اسـتخباراتی 

می رونـد.

د: تنش ها و تعصبات قومی
    گسـترش تبعیـض و تعصـب، نفاق و تفرقه و دشـمنی 
و خصومـت میـان اقـوام افغانسـتان، روحیـه بی اعتمادی 
را به ویـژه میـان نخبـه گان سیاسـی و مدنـی در سـال های 
اخیـر بـاال بـرده اسـت کـه دامنـه آن متأسـفانه قسـمًا بـه 

والیـات نیـز گسـترش یافته اسـت. 
    جنگ جویـان مخالـف نظـام، بـه ایـن نـوع انگیزه های 
جوانـان  میـان  از  تـا  می زننـد  دامـن  بیشـتر  اجتماعـی 
از  یکـی  قومـی  برتری جویی هـای  کننـد.  سـربازگیری 
مسـایل نگران کننده یـی اسـت کـه کشـورهای مداخله گر، 
همـواره تـاش ورزیـده انـد تـا از آن بـه نفـع خویـش 

ببرند. سـود 
    در سـال های اخیـر، تفـاوت قایـل شـدن میـان زبـان 
و  مـروج  واژه هـای  برخـی  برداشـتن  دری،  و  فارسـی 
مشـترک در لهجه هـای فارسـی ایـران و افغانسـتان مانند: 
دانشـگاه، دانشـکده، دانشـجو و غیـره، تبعیض های قومی 
مختلـف  سـطوح  در  را  تاجیک هـا  و  پشـتون ها  میـان 
برخـی  جمـع  سیاسـیون  از  شـماری  و  آورد  به وجـود 
رسـانه های  همچنـان  و  حکومـت  بلند پایـه  مقامـات 

اجتماعـی خیلـی بـه آن دامـن زدنـد.
    طـرح ملیـت »افغان« برای تمام باشـنده گان افغانسـتان 
در تذکره هـای برقـی بـر خـاف آنچـه از سـوی پارلمان 
در سـال ۱3۹3 تصویـب گردیـد از موضوعـات دیگـری 
اسـت که شـگاف قومی میـان مردم این کشـور را بیشـتر 
را  اعتمـادی سیاسـی در سـطح کشـور  بـی  و  سـاخت 

کرد. تقویـت 
انتخابات هـای  در  واضـح  دسـتبرد  و  گسـترده  تقلـب 
گذشـته بـه خصـوص انتخابـات پارلمانـی سـال ۱3۹7 
کـه بـه برکنـاری اعضـای هـر دو کمیسـیون از سـوی 
رییس جمهـور انجامیـد، تقسـیم قدرت بر اسـاس قومیت 
به گونه یـی کـه رییـس دولـت از یـک قـوم و معاونـان 
آن از اقـوام دیگـر بایـد باشـند، از مـوارد دیگـری اسـت 
شـهروندان  و  احـزاب  میـان  سیاسـی  بی اعتمـادی  کـه 
افغانسـتان را بـاال بـرده اسـت و انگیزه هـای قومیت را در 
اندیشـه بسـیاری از جوانـان کشـور زنده سـاخته اسـت. 

صلح از چشم انداز دین 

در افغانستان
عزیز احمد حنیف

بخش نخست

جهــت  همســایه  بــه  کشــورهای  مهاجــرت 
موجودیــت  دینــی،  علــوم  فراگیــری 
ــدس  ــن مق ــص از دی ــن و ناق ــای خش قرائت ه
اســالم در منطقــه، حضــور گروه هــای تکفیــری 
ســازمان یافته بــا اندیشــه هایی کــه کشــتن 
انســان ها را مشــروعیت می دهنــد و در واقــع 
کالســیك  آموزشــی  نصاب هــای  موجودیــت 
دیــن  از  غلــط  حتــا  و  ناقــص  قرائت هــای  و 
ــت  ــری اس ــده  دیگ ــل عم ــی از دالی ــالم، یک اس
ــل  ــتان حداق ــگ در افغانس ــداوم جن ــه در ت ک
در دودهــه اخیــر، نقــش و تأثیــر مســتقیم 

داشــته اســت.
فرصت طلــب،  اســتخباراتی  ســازمان های      
افراطیــت  بســترهای  علمــی  مطالعــه  بــا 
پشــتیبانی  و  حمایــت  بــه  افغانســتان  در 
نگه داشــتن  زنــده  و  تروریســتی  گروه هــای 
آنهــا می پردازنــد تــا از ایــن طریــق اهــداف 
رقبــای  برابــر  در  خــود  نظامــی  و  اقتصــادی 

کننــد دنبــال  را  منطقه یی شــان 
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حکومــت  اجرایــی  رییــس 
وحــدت ملــی می گویــد، اگــر 
انتخابــات  مشــکات قبلــی در 
پیــش رو تکــرار شــود، کشــور بــه 

بحــران خواهــد رفــت.
ــب را  ــن مطل ــداهلل ای ــداهلل عب عب
صبــح دیــروز در دیــدار از رونــد 
ــگان  ــی رأی دهند ه ــام تقویت ثبت ن
بیــان  کابــل  نادریــه  لیســه  در 

ــت. داش
در  خواســت  مــردم  از  وی 
ثبت نــام  باقی مانــده  روز  ســه 
تقویتــی، بــه مراکــز مربــوط رفتــه، 
ــان در  ــه نام ش ــوند ک ــن ش مطمی
زیــرا  دارد،  وجــود  جدول هــا 
ــده گان  ــای رأی دهن ــدول نام ه ج
نقطــه اصلــی در روز رأی دهــی 

ــت. اس
ســاخت،  خاطرنشــان  عبــداهلل 
چگونگــی  کمیســیون ها  بایــد 
بــه  مطابــق  را  نام هــا  ترتیــب  

روشــی  یــا  الفبــا  حرف هــای 
دیگــری ترتیــب کننــد تــا در روز 
بــا  رأی دهندهــگان  انتخابــات، 

مشــکل مواجــه نشــوند.
کمیســیون  بــه  همچنــان  او 
تــا  داد  پیشــنهاد  انتخابــات 
مراکــز،  ثبت شــده  جدول هــای 
چــاپ و در هــر مرکــز نصــب 
شــود و نیــز بــه گونــه آنایــن در 
ــرار  ــور ق ــهروندان کش ــار ش اختی

گیــرد.

رییــس اجرایــی حکومــت بــا 
آگهی دهــی  رونــد  از  انتقــاد 
در  انتخابــات  کمیســیون 
تقویتــی  ثبت نــام  بــه  ارتبــاط 
مــردم  افــزود،  رأی دهندهــگان 
هنــوز آگاهــی پیــدا نکرده انــد 
کــه بداننــد و در صــورت اشــتباه 
نشــدن  ثبــت  یــا  نــام  بــودن 
نام شــان، بــه مراکــز رأی دهــی 
برونــد و نام های شــان را ثبــت 

و یــا اصــاح کننــد.

ــی  ــی و قضای ــز عدل ــخنگوی مرک س
ــا مســکرات و مــواد مخــدر  ــارزه ب مب
ــته،  ــاه گذش ــه م ــه در س ــد ک می گوی
قاچــاق  اتهــام  بــه  نفــر  صدهــا 
ــواد مخــدر در کشــور  مســکرات و م

شــده اند. بازداشــت 
خالــد موحــد، ســخنگوی ایــن مرکــز 
ــری در  ــت خب ــک نشس ــروز در ی دی
کابــل گفــت کــه در جریــان ســه 
مــاه نخســت ســال، روان 258 قضیــه 
قاچــاق مــواد مخــدر بــه هــدف 
اداره  ایــن  بــه  بررســی  و  تدقیــق 

ــت. ــیده اس رس
آقــای موحــد تصریــح کــرد: »پولیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ســه 
ــد  ــن را در پیون ــته 321 ت ــاه گذش م
بــه 258 قضیــه قاچــاق مســکرات 
و مــواد مخــدر بازداشــت کــرده و 
ــی  ــز عدل ــه مرک ــیده گی ب ــرای رس ب
وقضایــی مبــارزه بــا مســکرات و 

ــت.« ــتاده اس ــدر فرس ــواد مخ م

وی افــزود کــه مدیریــت تدقیــق، 
و  مرکزعدلــی  البراتــور  و  بررســی 
ــه ایــن  قضایــی، پــس از رســیده گی ب
ــن  ــیه ها و مظنونی ــام دوس ــا، تم قضای
ــه  ــتر، ب ــات بیش ــور تحقیق ــه منظ را ب
ــی و  ــی مرکزعدل ــتانی اختصاص دادس
قضایــی مبــارزه علیــه مســکرات مــواد 

ــت.  ــت داده اس ــدر رجع مخ
ــاه  ــه م ــان س ــه در جری ــت ک او گف
از  تــن   293 روان،  ســال  نخســت 
ــا ســی ســال حبــس، از  یــک ســال ت
ســوی محکمــه ابتداییــه مبــارزه علیــه 
مســکرات و مــواد مخــدر، محکــوم به 

شــده اند. مجــازات 
ــه  ــت ک ــز گف ــن مرک ــخنگوی ای س
ــارزه  ــتیناف مب ــه اس ــان محکم همچن
ــواد مخــدر 202  ــه مســکرات و م علی
تــن را در پیونــد بــه 148 قضیــه، 
مختلــف  تنفیــذی  بــه حبس هــای 
ــت. ــرده اس ــازات ک ــه مج ــوم ب محک
بــه گفتــۀ او، در همیــن حــال، محاکــم 

مرکزعدلــی  واســتیناف  ابتداییــه 
وقضایــی مبــارزه علیــه مســکرات 
ــل  ــود دالی ــر نب ــدر بناب ــواد مخ و م
ــه شــمول 10  ــر ب ــرای 18 نف ــزام، ب ال
تــن موظفیــن خدمــات عامــه، برائــت 

ــد. داده ان
ــی  ــی و قضای ــز عدل ــخنگوی مرک س
ــا مســکرات و مــواد مخــدر  ــارزه ب مب
گفــت کــه طــی ســه مــاه گذشــته پس 
ــارزه  ــتیناف مب ــه اس ــه محکم از فیصل
مخــدر،  مــواد  و  مســکرات  علیــه 
توســط محکمــه دیــوان امنیــت عامــه 
ســتره محکمــه بــه قطعیــت94 قضیــه، 

ــه صــادر شــده اســت. فیصل
بــه گفتــۀ او، پولیــس مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر افــزون بــر بازداشــت افــراد در 
ــش از 630  ــه، بی ــه 258 قضی ــد ب پیون
کیلوگــرام هیروییــن، 86 کیلوگــرام 
ــرام  ــتر از 2400 کیلوگ ــن، بیش مورفی
کیلوگــرام  از 3600  بیــش  تریــاک، 
ــرام  ــه 450 کیلوگ ــک ب ــرس، نزدی چ
شیشــه، هــزاران تابلیــت روان گــردان، 
مــواد  تیــزاب،  کیلوگــرام  هــزاران 
ــی  ــد ومشــروبات الکل ــاوی جام کیمی

ــت. ــرده اس ــط ک ــف و ضب را کش
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل مرک
تأکیــد  مــواد مخــدر  مســکرات و 
ــر  ــاه آخ ــه م ــه در س ــت ک ــرده اس ک
ســال 1397، بــه گونــه مجموعــی 
ــه  ــه 186 قضی ــد ب ــن در پیون 230 ت
ــدر از  ــواد مخ ــکرات و م ــم مس جرای
سراســر کشــور، بــرای رســیده گی بــه 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــی و قضای ــز عدل مرک
ــت  ــدر مواصل ــواد مخ ــکرات و م مس

ــود. ــرده ب ک

د شــاميل اتانتیــک ســازمان یــا ناټــو تــړون ۴۱ غــړو 

او رشیــکان روانــه اوونــۍ د بروکســل پازمېنــه بلجیــم 

ــث  ــه اړه بح ــت پ ــولې او امنی ــتان د س ــې د افغانس ک

کــوي.

دوه  دفــاع وزیرانــو  د  ناټــو ۲۹ غــړو هېوادونــو  د 

ورځنــۍ ناســته د چهارشــنبې او پنجشــنبې پــه ورځــو 

پــه بروکســل کــې د دغــه ســازمان پــه مقــر کــې تــررسه 

ــږي. کې

د ناټــو د عمومــي منــي مرســتیال ویانــد پیــرز کــزايل 

د ناټــو دفــاع وزیرانــو د بحثونــو د اجنــډا پــه اړه ازادي 

راډیــو تــه وویــل: »د افغانســتان پــه اړه پــه ناســته کــې 

ــوه ســوله ییز  ــران ی ــاع وزی ــږي چــې زمــوږ دف متــه کې

ــه خاطــر د افغــان ســولې  ــه د رســېدو پ جوړجــاړي ت

ــه  ــو وار پ ــه هڅــو ی ــو ل ــکا متحــده ایاالت ــاره د امری لپ

بشــپړه توګــه ماتــړ وکــړي. ترڅنګ یــې متــه ده چــې 

د ناټــو دفــاع وزیــران د افغانســتان پــه اړه خپلــې اوږد 

ــه د  ــه توګ ــه خاص ــړي، پ ــوې ک ــا ن ــې بی ــې ژمن مهال

ــا او  ــو د ال پياوړتی ــي ارګانون ــو او امنیت ــان پوځیان افغ

پراختیــا پــه برخــه کــې.«

ــو  ــه کــړه چــې د افغانســتان ترڅنــګ د ناټ کــزايل زیات

دفــاع وزیــران د دغــه تــړون د دفاعــي لګښــتونو او هــم 

د منځنــۍ کچــې د اټمــي ځواکونــو د تړونونــو پــه اړه 

بحــث کــوي.

ــړې  ــځ د س ــیې ترمن ــکا او روس ــل، د امری ــزايل ووی ک

جګــړې د وخــت دا تــړون پــه بــد وضعیــت کــې دی.

هغــه زیاتــه کــړه چــې د ناټــو دفــاع وزیرانــو پــه غونــډه 

کــې بــه لــه روســیې وغوښــتل يش، څــو د دغــه تــړون 

ــوه کار  ــې ی ــو د داس ــږدي: »خ ــاړه کی ــه غ ــو ت رعایتول

لپــاره روســیه بایــد ځینــي راکټونــه او راکــټ النچــرې 

ــڅ  ــو هې ــويس، خ ــه ی ــې له منځ ــر دوهم ــت ت د اګس

ــه  ــا د دغ ــیه دې بی ــې روس ــورو چ ــه نه ګ ــې نښ داس

تــړون رعایــت تــه غــاړه کېــږدي.«

واشــنګنت او مســکو د ۱۹۸۷ میــادي کال د منځنــۍ 

ــل ګــډون  ــړون کــې خپ ــه ت ــو پ کچــې اټمــي ځواکون

ــډاوه. ســږ کال وځن

ــد ټرمــپ  ــکا ولســمرش ډونال ــه فــروري کــې د امری پ

ــر د  ــه خاط ــب پ ــتم د نص ــي سیس ــوه راکټ ــکو د ی مس

ــه رد  ــیې دا تورون ــړ. روس ــورن ک ــو ت ــه ماتول ــړون پ ت

کــړل.

د ناټــو د عمومــي منــي مرســتیال ویانــد پیــرز کــزايل 

وايــي، پــه دې غونــډه کــې پــه افغانســتان کــې د ناټــو د 

غــوڅ ماتــړ عمومــي قومانــدان جــرال ســکاټ مېلر، 

ــې، د  ــکاس ک ــتازی نی ــي اس ــوړی ملک ــو لوړپ د ناټ

ــد  ــدالله خال ــت اس ــاع وزارت رسپرس ــتان د دف افغانس

او د ملګــرو ملتونــو، اروپايــي ټولنــې او نړیــوال بانــک 

اســتازي برخــه اخــيل.

ــه  ــي، پ ــا واي ــوه ويل اری ــیايس کارپ ــتی س ــدن مېش لن

افغانســتان کــې لــه فســاد رسه د مبــارزې او د میــزان په 

ــر  ــه څې ــو پ ــو د تــررسه کول شــپږمه د ولســمرشۍ ټاکن

لــه شــته ننګونــو رسه رسه ناټــو بــه پــه دې برالســې وي 

چــې پــه دغــه هېــواد کــې د ســولې پــه ټینګښــت کــې 

مهــم رول ولوبــوي.

ويل اریــا ازادي راډیــو تــه وویــل: »پــه دې مرحلــه کــې 

ــل يش  ــې ډاډ حاص ــئله دا ده چ ــه مس ــو مهم ــر ټول ت

ــم  ــان او ه ــم افغان ــن ه ــول مخالفی ــو ټ ــې د طالبان چ

غیــر افغانــان پــه دې ســا وي چــې د قــوت لــه دریځــه 

لــه طالبانــو رسه خــرې وکــړي. ناټــو د یــوه اتحــاد پــه 

توګــه پــه دې برخــه کــې ښــه کار کــوالی يش.«

ــې  ــادي کال ک ــه ۲۰۱۸ می ــې پ ــو ی ــو او رشیکان ناټ

ــان  ــې افغ ــړه چ ــه وک ــې ژمن ــته ک ــه ناس ــل پ د بروکس

ــوي. ــه متویل ــر ۲۰۲۴ کال ــه ت ــان ب پوځی

ــارده  ــه میلی ــت پنځ ــن لګښ ــو د تأمی ــان پوځیان د افغ

ډالــره اټــکل کېــږي چــې ډېــره برخه یــې متحــده 

ایــاالت ورکــوي.

ــو  ــه د درېی ــو ت ــان پوځیان ــې افغ ــري ی ــو او ملګ ناټ

ــيل  ــې د م ــو ی ــوي. ی ــې ورک ــه الرې پیس ــو ل صندقون

اردو د مرســتو صنــدوق دی.

ناټــو وايــي، د ۲۰۱۹ میــادي کال د مــې تــر نیاميــي 

ــدوق رسه  ــه صن ــه دغ ــو ل ــتندویه هېوادون ــورې مرس پ

ــړه. ــته وک ــره مرس ــه ډال ــارد او ۸۰۰ میلیون دوه میلی

• د الرې د رس خنډونه

ــم  ــتونزې ه ــې س ــګ ځین ــې ترڅن ــړ او ډاډګېرن د مات

موجــودې دي. پــه دې وروســتیو کــې د امریــکا متحــده 

ــار  ــې د څ ــيل چ ــې ادارې وی ــوې څارونک ــو ی ایاالت

ــڅ کــړی دی. ــګ پ ــو پرمخت کمــي د افغــان پوځیان

د افغانســتان د بیارغونــې لپــاره د امریــکا متحــده 

ایاالتــو د مرســتو پــر رس د څــار ادارې ســیګار د جــون 

ــور  ــزه راپ ــل ۲۱۰ مخی ــه خپ ــرس ت ــه کانګ ــه ۲۰م پ

ــږه. ولې

پــه راپــور کــې راغــيل چــې متحــده ایاالتــو پــر افغــان 

ــړی  ــرف ک ــره م ــارده ډال ــږدې ۸۴ میلی ــو ن ځواکون

ــه دوام کــې دا ویــل شــوي چــې د افغــان  دی، خــو پ

ــوځ د  ــه دې پ ــو او ل ــې د تلفات ــو ک ــه لیک ــو پ پوځیان

رستېــرو د تېښــتې کچــه ال هــم لــوړه ده او دا چــې دا 

پوځیــان د ادارې، همغــږۍ او تدارکاتــو پــه برخــه کــې 

ســتونزې لــري.

د دغــه راپــور پــه یــوه برخــه کــې راغــيل: »پــه 

افغانســتان کــې د امنیتــي برخــې رسه د مرســتو هڅــې 

د متحــده ایاالتــو د پــوځ او د امریــکا د ســفارت ترمنــځ 

ــډ  ــه خن ــر ل ــه خاط ــت پ ــو د کمښ ــانه ارتباطات د روښ

ــوي دي.« ــخ ش رسه م

د ناټــو د عمومــي منــي مرســتیال ویانــد پیــرز کــزايل 

هــم دا ســتونزه منــي.

ــې وضعــې د ښــه وايل  ــي، د افغانســتان د روان دی واي

او د افغــان پوځیانــو د ال تقویــت او پرمختــګ لپــاره... 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر:
صـدها نفـر به اتهـام قاچـاق مسـکرات 

و مـواد مخـدر در سه مـاه گـذشته بـازداشت شـده اند

د ناټـو دفـاع وزیـران او رشیکـان یې

 د افغـانستان پر سـولې او امنیت غـږېـږي
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