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تنهـا گفت وگـوهای داخلـی 

بـاعث تـوقف جنـگ مـی شـود
جنـگ؛ استراتژی طالبان

در مذاکراِت صلح

23

زیاد  مصرف  دلیل  به  که  کرده  اعالم  برشنا  شرکت 
شده  ناگزیر  شرکت  این  هوا،  شدن  گرم  از  پس  برق 
که سهمیه بندی و پرچوی های وقفه یی برق را از طرف 

صبح و شام در تمام ساحات کابل تطبیق نماید.
است،  گفته  اعالمیه  یک  نشر  با  دیروز  برشنا  شرکت 
به دلیل کمبود ۴۳۰ میگاوات برق کابل، برشنا و مرکز 
توزیع  هدف  به  افغانستان  برق  انرژی  کنترل  و  توزیع 
ناگزیر  برق،  تاسیسات  از  حفاظت  و  برق  عادالنه 
تمام  از طرف صبح و شام در  را  پرچوی های وقفه ای 

ساحات تطبیق می نماید.
انرژی موجود  در اعالمیه شرکت برشنا آمده است که 
برق در کابل ۳۶۴ میگاوات فی ساعت می باشد، که از 
میگاوات   ۱۰۰ وارداتی،  برق  میگاوات   ۲۴۲ میان  این 
برق تولیدی بند نغلو و ۲۲ میگاوات برق از بند سروبی 

تأمین شود.
آب  شدن  کم  دلیل  به  که  است  افزوده  برشنا  شرکت 
دریای کابل، اکنون دستگاه تولیدی ماهی پر که بیش از 

۵۰ مگاوات تولید داشت، تولید ندارد.
و  جدید  میترهای  توزیع  روند  شرکت،  این  گفته  به 
افزایش مشترکین نیز یکی از عوامل پرچوی ها می باشد 
با شامل شدن سب استیشن ارغندی به شبکه برق  که 
در روزهای آینده، بخشی از اضافه باری لین ها کاهش 

خواهد.
شهر کابل از جمله محدود پایتخت های جهان است که 
به دلیل افزایش سردی و گرمی هوا، دچار کمبود برق و 

سهمیه بندی برق میان شهروندان می شود.

نخستین  تهداب  سنگ  ملی  وحدت  حکومت  رییس 
کابل  داراالمان  منطقۀ  در  را  افغانستان  اداری  مجتمع 

گذاشت.
محمداشرف غنی، هدف از ایجاد این مجتمع اداری را 
منسجم ساختن تمامی اداراه های دولتی و ایجاد سهولت 

برای پایتخت نشینان می گوید.
مجتمع  از  بهره برداری  با  که  می گوید  غنی  آقای 
به شمول  دولتی  اداره های  از  داراالمان، شماری  اداری 
وزارت خانه ها و نهادهای مستقل در این مجتمع انتقال 
می یابند و مرکز شهر دوباره به شهروندان کابل واگذار 

خواهد شد.
گذشته  حاضر  حال  در  غنی،  جمهور  رئیس  گفتۀ  به 
ساخت وساز  کار  نیز  دیگر  والیت   ۲7 در  کابل  از 

مجتمع های اداری جریان دارد.
اراضی  و  شهرسازی  وزارت  سرپرست  پیکار،  جواد 
می گوید، مجتمع اداری دارالمان در دو مرحله و برای 
۲7 ادارۀ دولتی ساخته می شود که با ساخت این مجتمع، 
روند پیشبرد کارهای اداری شتاب بخشیده خواهد شد.

کار ساخت وساز مجتمع اداری داراالمان بر گسترۀ ۱۰۰ 
هکتار زمین و با هزینۀ ۱.۶ میلیارد دالر  در ناحیه هفتم 
شهرکابل، در نزدیکی قصر داراالمان، تا ۲۰ سال آینده 

تکمیل خواهد شد.

برق کابل سهمیه بندی شد

سنگ تهداب 
»مجتمع اداری داراالمان« گذاشته شد

اکنـون کـه ایـن مسـأله در سـرخط خبرهـای 
اسـت،  گرفتـه  قـرار  بین المللـی  رسـانه های 
ایجـاب می کنـد کـه ارگ ریاسـت جمهوری به 
صـورِت فـوری بـه قضیـه واکنش نشــان دهد 

و افـرادی را کـه در مورد آنان ایـن اتهامات در 
داخـِل ارگ دسـت بـه دسـت می شـود، از کار 
سـبک دوش و بـه مراجـع عدلی معرفی  کنــد. 
امـا گویـی ارگ در پـِی آن اسـت کـه حبیـب 

احمـدزی و یـا هـر مرجـِع دیگری کـه مدعی 
فسـاد اخالقی و تجاوز در ارگ اسـت، سـندی 
ارایـه کننـد کـه چـوِب سـرمه در سـرمه دان را 

بدهد!... نشـان 

دوم  معاون  دانش،  محمدسرور 
ملی  وحدت  حکومت  ریاست 
اتهام های  و  گزارش ها  که  می گوید 
سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ، 
لکۀ ننگ بر دامن حکومت است و 

باید با جدیت بررسی شود.
مراسمی  در  دیروز  که  دانش  آقای 
زنان  علیه  خشونت  منع  پیرامون 
خواهان  می کرد،  صحبت  کابل  در 
فساد  موجودیت  اتهام هایی  بررسی 

اخالقی در ارگ شد.
پیشین  برخی مشاوران  پیش  چندی 
که سمت های  کردند  ادعا  حکومت 
سوءاستفاده های  بدل  در  حکومتی 
این  می گیرد؛  تعلق  زنان  به  جنسی 
ازآن   پس  اخیر  روزهای  در  اتهام 
که  کرد  توجه  جلب  پیش  از  بیش 
برخی زنان قربانی سوء استفاده های 
جنسی در حکومت در گفت وگو با 
تایید  را  شده  یاد  اتهام  بی.بی.سی 

کردند.
اتهام  که  گفت  دانش  آقای 
در  زنان  از  جنسی  سوء استفاده 
حکومت لکۀ ننگ بر دامن حکومت 
است و دادستانی کل با جدیت این 

اتهام را باید بررسی کند.
او افزود که دادستانی کل در صورت 
این  در  متهم  افراد  اتهام،  این  اثبات 
و  کرده  افشا  جرئت  با  را  قضیه 
در  شان  برای  سنگین  مجازات های 
اثبات  در صورت عدم  و  گیرد  نظر 
طرح  با  کسانی که  شده،  یاد  اتهام 
باید  نیز  اند  پرداخته  آن  اساس  بی 

مجازات شوند.
برخی  که  است  حالی  در  این 
دلیل  به  را  کل  دادستانی  سیاسیون 
حکومت  نفوذ  زیر  در  داشتن  قرار 
جنسی  سوء استفاده  اتهام  بررسی  از 
دانسته  عاجز  حکومت  در  زنان 
خواهان ایجاد یک مرجع اختصاصی 
برای رسیده گی به این اتهام شده اند.
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اخیر  هفته های  در  کشور  سراسرِی  امنیت 
است.  رفته  به سمِت وخامت  به صورِت کم سابقه 
به نظر می رسد که طالبان جنگ را به عنوان اهرمِ 
یک  همچون  صلح  گفت وگوهای  روند  بر  فشار 
می خواهد  گروه  این  می کنند.  دنبال  استراتژی 
کشور،  از  وسیعی  بخش های  در  جنگ  تشدید  با 
به  احتمالی  صلِح  توافق نامۀ  در  بیشتری  امتیازِ 
دست آورد. هرچند زلمی خلیل زاد نمایندۀ امریکا 
برای صـلح افغانستان به وضاحت گفته که »دلیل 
بل  نیست،  افغانستان  از  فرار  و  ترک  گفت وگوها 
گفت وگوهای  طالبان  اما  است«،  به صلح  رسیدن 
فعلی را موفقیِت خود در جنگ ارزیابی کرده و به 
فرماندهاِن این گروه دستور داده که جنگ های شان 

را افزایش بخشند. 
غرِب  در  بادغیس  والیت  در  شنبه  روز  که  آنچه 
بود.  استراتژی  این  از  بخشی  افتاد،  اتفاق  کشور 
گفته هایی وجود دارد که طالبان قصد سقوط قلعه 
شماری  گفتۀ  به  داشتند.  را  والیت  این  مرکز  نو 
کردند  تالش  طالبان  نو،  قلعه  شهر  باشنده گان  از 
که از چهار قسمت وارد شهر شده و با نیروهای 
دولتی درگیر شوند. اما برخی گزارش ها نیز نشان 
می دهند که عامالِن جنگ در شهر قلعه نو تعدادی 
که  می گویند  بادغیس  در  منابع  بوده اند.  انتحاری 
طالبان  قبضۀ  در  والیت  این  ولسوالی های  اکثر 
قرار گرفته و اگر در برخی مناطق حضور دولت 

احساس می شود، فقط در مرکز ولسوالی هاست. 
هرات در همسایه گی بادغیس، وضعیِت بهتری از 
این والیت ندارد. طالبان تقریبًا حلقۀ محاصرۀ خود 
را به دورِ شهر هرات تنگ تر کرده اند. از ده روز به 
این طرف والی این والیت مجبور شده است که 
رهبری جنگ در پشتون زرغون، ولسوالی نزدیک 
می شود  گفته  بگیرد.  دست  در  را  هرات  شهر  به 
که شمار زیادی از طالبان از والیت های همجوار 
به هرات سرازیر شده و می خواهند ولسوالی های 
بیشتری را از تسلط نیروهای امنیتی بیرون کننـد. 

هم  کشور  شماِل  و  جنوب  از  حال،  همین  در 
افزایش حمالت طالبان به گوش  از  گزارش هایی 
می رسد. همین که جنرال عبدالرشید دوستم معاون 

میـدان های  وارد  دوباره  جمهوری  ریاست  اوِل 
نبرد در شمال کشور شده، می تواند نشانۀ افزایش 
باشد. جنرال دوستم می خواهد  امنیتی  تهدیدهای 
را  خود  نفوذ  ساحه  انتخابات،  برگزاری  از  پیش 
به  توجه  با  اما  کند.  پاک سازی  مخالفان  از وجود 
موقعیِت متزلزِل او در حکومت گمان نمی رود که 
امنیِت شماِل کشور  تأمین  بتواند نقش موثری در 
بازی کند. او یک بار پیش از این نیز تالش هایی را 
به هدف تأمین امنیِت برخی شهرهای شمال انجام 

داد که به تبعید او از کشور انجامید. 
آن قدر  را  نظامی  فشارهای  می خواهند  طالبان 
امضای  به  وادار  را  امریکا  که  دهند  افزایش 
افغانستان سازد. این موضوع  از  توافق نامۀ خروج 
نمانده  دور  به  امریکا  ارتش  جنراالِن  چشم  از 
در  که  امریکایی  از جنراالن  تن  یک  اخیراً  است. 
کانگرس سخنرانی می کرد، گفت که گزینۀ خروج 
داشته  ناگواری  پیـامدهای  می تواند  افغانستان  از 
باشد. این نظامی امریکایی از کاخ سفید خواست 
که حضور سربازاِن این کشور را در افغانستان برای 
امنیِت امریکا جدی بگیرد. به نظر می رسد با این 
سخنان، جنراالِن امریکایی متوجه روی دیگِر سکه 
صلح  توافق نامۀ  از  پس  است  ممکن  که  شده اند 
طالبان تالش کنند که ُکِل قدرت را در دست بگیرند 
کشورهای  علیه  تهـدید  عنوان  به  افغانستان  از  و 
دیگر استفاده کنند. این برداشت از جهاِت مختلف 
می تواند جدی باشد. طالبان هنوز به گزینۀ ایتالف 
و یا ادغام در دولِت فعلی آماده گی نشان نداده اند. 
سیاسی  قدرت  ُکِل  به  که  می خواهد  گروه  این 
صلح  گفت وگوهای  دلیل  همین  به  یابد،  دست 
حتا  است.  کرده  هم زمان  نظامی  تهدیدهای  با  را 
تصمیمی که در پکینگ میان امریکا، روسیه و چین 
برای حل مشکل افغانستان گرفته شده و آتش بس 
که  نمی رسد  نظر  به  می دهد،  قرار  اولویت  در  را 
با استقباِل طالبان روبه رو شود. طالبان حتا اگر به 
چنین تصمیمی توافق نشان دهند، مشکل است که 
بتوان تشخیص داد که کدام گروه دست به حمالت 

انتحاری و یا تهاجمی می زند. 
نگرفت،  عهده  به  گروهی  هیچ  را  ننگرهار  حملۀ 

را  حمالتی  چنین  کی ها  که  است  معلوم  ولی 
خلع  که  زمانی  تا  طالبان  دهند.  انجام  می توانند 
از  نیست که دست  سالح عمومی نشوند، ممکن 
جنگ بردارند. نخست باید شرایط برای توافق نامۀ 
صلح و خلع سالح آماده شود، تا بعدتر بتوان در 
فعلِی  موقف  متأسفانه  کرد.  قضاوت  جنگ  مورد 
خوبی  موقِف  صلح،  گفت وگوهای  در  امریکا 
نیست. این کشور هرقدر بخواهد این گفت وگوها 
را توجیه کند، ولی نمی تواند هدف اصـلِی آن را 
نمی خواهد  امریکا  دیگر  این که  آن  و  سازد  پنهان 
به بهانۀ تروریسم در افغانستان بجنگد. این کشور 
رقبای  برای  را  میدان  نمی خواهد  حال  عین  در 
منطقه یی خالی کند. امریکا در پِی توافقی است که 
بتواند؛  منافع کالِن آن را در منطقه ضمانت کرده 
حکومت  افغانستان  بر  می خواهد  کس  هر  آن گاه 
قضیۀ  به  خطرناک  کاماًل  رویکردی  این  کند. 

افغانستان است. 
فاجعه آمیز  تبعات  می تواند  افغانستان  کردِن  رها 
در  که  مردمی  باشد؛  داشته  مردم  برای  حداقل 
هجده ساِل گذشته قربانی جنگ، اشتباهاِت رهبراِن 
جهانی  قدرت های  سردرگِم  هدف های  و  نابخرد 
حاال  امریکایی  جنراالِن  که  است  جالب  بوده اند. 
دچار  افغانستان  جنگ  در  که  می کنند  اعتراف 
این  قیمِت  بودند.  شده  برآوردهای شان  در  اشتباه 
خانواده هاِی  و  افغانستان  مردم  متأسفانه  را  اشتباه 
که  نیست  معلوم  اما  پرداختند،  امریکایی  سربازاِن 
طالبان  با  ناسنجیده  تفاهِم  و  صلح  اشتباهِ  قیمت 
خلیل زاد  آقای  پرداخت.  خواهند  کسانی  چه  را 
می گوید که امریکا نمی خواهد میراِث بد از خود 
در افغانستان به جا بگذارد. شاید این گفته کنایه  یی 
به روسیه باشد، ولی واقعًا معلوم نیست که میراث 
امریکا چه خواهد بود. آیا دموکراسی و آزادی های 
نخواهد  طالبان  خواست های  قربانی  فعلی  نیم بنِد 

شد؟ 
دارند؛  هم  حق  و  اند  نگران  افغانستان  مردم 
از  می تواند  یافته،  تشدید  فعاًل  که  جنگ هایی 
آینده یی ناگوار و یا همان »میراث بِد امریکا« خبر 

دهد!
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ادعــای ترویــِج فســاد و فحشــا توســط ارگ کــه در چنــد ماهِ 
ــده، از  ــرح ش ــف مط ــِع مختل ــب مناب ــا از جان ــته باره گذش
رســوایی بزرگــی در مهم تریــن مرجــِع قــدرت در افغانســتان 
روایــت می کنــد؛ امــا حــاال فراتــر از آن، بهره کشــِی جنســی 
از زنــاِن شــاغل، بــه یــک موضــوع و مســالۀ حــاد اجتماعــی 
ــوءتفاهم ها و  ــیاری از س ــروز بس ــبب ب ــده و س ــل ش تبدی

ــا شــده اســت.  مشــکالت در ســطح جامعــه و خانواده ه
 تــا کنــون ایــن ادعــای بحـــران زا، از جانــب هیــچ مرجعــی 
بررســی نشــده اســت؛ در حالــی  کــه مــردم افغانســتان انتظــار 
ــه را  ــه به صــورِت ُکل جامع ــی ک ــن ادعاهای ــه چنی ــد ب دارن
شــوکه می ســازد و رشــتۀ اعتمادهــا را می گســالند، بــا 
قاطعیــت ترتیــِب اثــر داده شــود تــا ســیه روی شــود هرکــه 

در او غــش باشــد. 
ــر  ــد و منتظ ــی می خواه ــاید از روِی مصلحت اندیش ارگ ش
ــر ایــن نهــاد به تدریــج  اســت کــه ادعــای فســاد اخالقــی ب
ــن  ــار، ای ــالف انتظ ــا خ ــود؛ ام ــپرده ش ــی  س ــه فراموش ب
داســتان هــر روز نــو شــده و از دریچه هــاِی تازه تــری 

ســرک می کشــد.
بین المللــی  رســانۀ  در  گزارشــی  مــورد،  آخریــن  در 
ــِب  ــرادی در قل ــی داد اف ــه نشــان م بی بی ســی نشــر شــد ک
ــی  ــع سیاس ــن مرج ــتان و عالی تری ــِی افغانس ــدرِت سیاس ق
کشــور، بــه رشوت ســتانِی جنســی روی آورده  انــد. پیــش از 
آن، برخــی از افــراد نزدیــک بــه رییس جمهــور غنــی، پــس 
از انفصــال  از مقــام، چنیــن ادعایــی را مطــرح کــرده  و بــر آن 
اصــرار هــم ورزیــده  بودنــد. امــا هنــوز مشــخص نیســت کــه 

ــود.  ــری نمی ش ــتی پیگی ــرا به درس ــا چ ــن ادعاه ای
اگرچــه ارگ همیشــه ســعی کــرده اســت کــه ایــن اتهــام را 
بــازی انتخاباتــی بخوانــد و آن را جــدی نینــگارد، امــا حجــم 
و عمــِق ادعایــی کــه صــورت گرفتــه چنــان ســنگین اســت 
کــه ایجــاِب تحقیقــاِت فــوری، قاطــع و بنیادیــن را می کنــد. 
ــان  ــه زن نفــِس ادعایــی کــه در خصــوص تجــاوز جنســی ب
افغانســتان  می شــود،  مطــرح  ریاســت جمهوری  ارگ  در 
ــامِ  ــی در مق ــاد اخالف ــاظ فسـ ــان از لح ــطح جه را در س
ــون گــزارِش مشــابهی  ــا کن ــرا ت ــرار می دهــد. زی نخســت ق
از هیــچ جــاِی دنیــا بــه نشــر نرســیده کــه دفتــر و دســتگاه 
ــکس  ــدِل س ــان را در ب ــور زن ــک کش ــت جمهورِی ی ریاس
ــار  ــن حســاب، در کن ــا ای ــی می رســاند. ب ــه مقام هــای عال ب
آن کــه افغانســتان از لحــاظ ناامنــی و جنــگ اولیــن کشــور 
ــامِ دوم را دارد،  ــاد اداری مق ــاظ فس ــت و از لح ــان اس جه
از لحــاظ فســاد اخالقــی اســتثنایی ترین کشــورِ جهــان 
شــناخته می شــود کــه عطــِش جنســِی دولت مردانــش 
باعــث ســقوط اعتبــارِ نهـــاد دولــت در نــزد جامعــۀ داخلــی 

ــده اســت. ــی ش و جهان
ــانه های  ــای رس ــرخط خبره ــأله در س ــن مس ــه ای ــون ک اکن
ــه ارگ  ــد ک ــه اســت، ایجــاب می کن ــرار گرفت ــی ق بین الملل
ــش  ــه واکن ــه قضی ــوری ب ــه صــورِت ف ریاســت جمهوری ب
نشـــان دهــد و افــرادی را کــه در مــورد آنان ایــن اتهامات در 
داخــِل ارگ دســت بــه دســت می شــود، از کار ســبک دوش 
و بــه مراجــع عدلــی معرفــی  کنـــد. امــا گویــی ارگ در پــِی 
ــا هــر مرجــِع دیگــری  آن اســت کــه حبیــب احمــدزی و ی
کــه مدعــی فســاد اخالقــی و تجــاوز در ارگ اســت، ســندی 
ارایــه کننــد کــه چــوِب ســرمه در ســرمه دان را نشــان بدهــد!
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــه نظ ــی، ب ــق و وضعیت ــن منط ــا چنی ب
ــتانی  ــه دادس ــرد. چنان ک ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــوع م موض
ــندی  ــی س ــِع مدع ــوز مراج ــه هن ــد ک ــور می گوی ُکِل کش
ــم  ــان ه ــع و مدعی ــز مراج ــد و نی ــتانی نداده ان ــه دادس را ب
ــان را  ــه سندهای ش ــد ک ــد ش ــر نخواهن ــاده گی حاض به س
ــه  ــد. نتیج ــل بدهن ــتانی تحوی ــه دادس ــوص ب ــن خص در ای
این کــه: بحــث فســاد اخالقــی و تجـــاوز در ارگ، در ســطِح 
یــک »ادعـــا« باقــی می مانــد، امــا همیــن ادعــاِی خالــی اوالً 
رشــتۀ اعتمــادِ مـــردم نســبت بــه حکومــت و حضــور زنــان 
در آن را پوســیده می ســازد و ثانیــًا بــه تقویــِت روایت هــاِی 
طالبانــی و افراط گرایانــه از حکومــِت غنــی و علــِت حمایــِت 

ــی از آن منجــر خواهــد شــد.    جامعــۀ جهان

فساداخالقیارگ؛
ادعاییکهبررسینمیشود

احمــد عمران

؛ جنـگ
کراِت صلح ا ر مذ د ی طالبان  تژ استرا

طالبان تا زمانی که خلع سالح عمومی نشوند، ممکن نیست که دست از جنگ بردارند. نخست باید شرایط برای توافق نامۀ 
صلح و خلع ســالح آماده شــود، تا بعدتر بتوان در مورد جنگ قضاوت کرد. متأسفانه موقِف فعلِی امریکا در گفت وگوهای 
صلح، موقِف خوبی نیست. این کشور هرقدر بخواهد این گفت وگوها را توجیه کند، ولی نمی تواند هدف اصـلِی آن را پنهان 
ســازد و آن این که دیگر امریکا نمی خواهد به بهانۀ تروریسم در افغانســتان بجنگد. این کشور در عین حال نمی خواهد 
میدان را برای رقبای منطقه یی خالی کند. امریکا در پِی توافقی ســت که منافع کالِن آن را در منطقه ضمانت کرده بتواند؛ 

آن گاه هرکس می خواهد بر افغانستان حکومت کند. این رویکردی کاماًل خطرناک به قضیۀ افغانستان است
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سـخنگویان ریاسـت حکومت وحدت ملـی می گویند، 
تـا زمانی کـه گفت وگوهـای داخلی صلح آغاز نشـود، 

درگیـری متوقف نخواهد شـد.
آگاهـان اما بـاور دارند کـه در گفت وگوهـای امریکا و 
طالبـان در قطـر، جنگ افغانسـتان به فراموشـی سـپرده 

شـده است. 
صمیـم عـارف، معـاون سـخنگوی ریاسـت حکومـت 
وحـدت ملـی  با اسـتقبال از تالش هـای گفت وگوهای 
صلـح کـه از طـرف نهادهـای و کشـورهای مختلـف 
نشسـت ها  ایـن  می گویـد:  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
امیـدواری حکومـت را برای ایجاد یـک گفت وگوهای 
داخلـی میـان حکومـت و طالبـان، افزایش داده اسـت؛ 
جنـگ،  در  درگیـر  طرف هـای  او،  گفتـۀ  بـه  زیـرا 

حکومـت افغانسـتان و طالبـان هسـتند. 
آقـای عـارف که بـا روزنامـۀ ماندگار صحبـت می کرد، 
بـه  جنـگ  درگیـر  طرف هـای  کـه  تازمانـی  گفـت: 
صـورت مسـتقیم گفت وگـو نکنند، چنین نشسـت های 
شـاید تأثیـر آن چنانـی نداشـته و اجرایـی نمی گـردد. 

معـاون سـخنگوی ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی 
می گویـد: دخیـل شـدن نماینـدۀ ویـژه آلمـان در روند 
گفت وگوهـای صلـح بـه مشـورت و خواسـت دولـت 
افغانسـتان صـورت گرفتـه اسـت؛  زیـرا بـرای حـل 
بـه  نیـاز  افغانسـتان،  در  جـاری  جنـگ  و  چالش هـا 

اسـت.  منطقه یـی و جهانـی  اجمـاع 
آقـای عـارف در پاسـخ به این پرسـش کـه در صورت 
توافـق صلـح آیـا ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی به 
ایجـاد حکومـت سرپرسـت موافقـت خواهـد کـرد؟ 
گفـت: در قانون اساسـی، حکومت موقـت و حکومت 
سرپرسـت جایـگاه نـدارد و در جرگـۀ مشـورتی صلح 
کـه نماینـده گان از تمـام والیت هـای کشـور اشـتراک 

داشـتند بـه ایـن موضـوع تأکیـد کرده اند. 
بـه گفتـۀ او، مـردم نظـام جمهـوری می خواهنـد کـه 
اسـاس آن را قانـون اساسـی و تمثیـل آن بـه اسـاس 

می گیـرد.   صـورت  انتخابـات 
ایـن در حالی اسـت کـه زلمی  خلیـل زاد نماینـدۀ ویژه 
افغانسـتان،  صلـح  امـور  در  امریـکا  خارجـۀ  وزارت 
هفـت مرتبـه بـا طالبـان در قطـر دیـدار کـرده اسـت 
نظامیـان  آتش بـس، خـروج  موضـوع:  چهـار  روی  و 
امریکایـی، تضمیـن امنیتـی از خـاک افغانسـتان و آغاز 

کرده انـد.  بحـث  داخلـی  گفت وگوهـای 
زلمـی خلیـل زاد، هفتـۀ گذشـته بـه رسـانه ها گفت که 
در چهـار مـورد پیشـرفت های خوبـی داشـته اند و امـا 

بـه توافق نهایـی نرسـیده اند.
آقـای خلیـل زاد، گفته اسـت که امریکا در تـالش پایان 
دادن جنـگ افغانسـتان از طریـق گفت وگـو اسـت و 

می خواهـد یـک میـراث خـوب به جـا بماند.
از سـویی هـم، داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی 
»بین االفغانـی«  مذاکـرات  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
دوحـه را گامـی پیش بـر آغـاز مذاکرات مسـتقیم میان 
طالبـان و حکومـت برای دسـت یافتن به صلـح دایمی 

می دانـد.
رییـس اجرایـی بـا بیـان ایـن موضـوع، در دیـدار بـا 
شـورای انسـجام مجاهدان، دسـت یابی بـه صلح دایمی 
و عادالنـه را از خواسـت های بنیادیـن حکومت و مردم 

اسـت. خوانده 
رونـد  کـه  دارنـد  بـاور  آگاهـان  حـال،  همیـن  در 
قطـر  در  طالبـان  و  امریـکا  صلـح  گفت وگوهـای 
جنـگ افغانسـتان به فراموشـی سـپرده اسـت و امریکا 
رونـد  دیپلوماتیـک،  رویکـرد  یـک  بـا  می خواهـد 

کنـد.  تمـام  خـود  نفـع  بـه  را  گفت وگوهـای 
اسـداهلل ندیـم، آگاه نظامـی در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
نهایـت  در  صلـح  گفت وگوهـای  می گویـد:  مانـدگار 
رونـد  در  امـا  می گـردد،  منجـر  نتیجه یـی  یـک  بـه 
گفت وگوهـای صلـح، جنـگ افغانسـتان بـه فراموشـی 

سـپرده شـده اسـت. 
آقـای ندیـم می گویـد: در حالـی کـه مذاکـرات صلـح 

داغ شـده اسـت، جنـگ در افغانسـتان  شـدت گرفتـه 
اسـت و طالبـان بـرای امتیازگیـری بهتر جبهـات جنگ 

نگه میدارنـد.  داغ  را 
آقـای ندیـم می گویـد کـه در اولویـت برنامه های صلح 
حالـی  در  می گرفـت،  قـرار  آتش بـس  بایـد  امریـکا، 
کـه اکنـون اولویـت »خـروج نیروهـای امریکایـی« و 
»ضمانـت امنیتـی« خاک افغانسـتان اسـت؛ در حالی که 
اولویـت مـا خاموش شـدن جنگ اسـت کـه همه روزه 

قربانـی می گیـرد. 
او گفـت: بحـث خـروج نظامیـان امریکایـی تنهـا بـه 
طالبـان نیسـت، حکومت و نهادهـای و احزاب دیگری 
هسـتند کـه روی ایـن برنامـه مالحظـۀ خـود را دارند. 
از  بیشـتر  افـزود: گروه هـای تروریسـتی  ندیـم  آقـای 
این کـه خطـری بـه کشـورهای منطقـه باشـند، هشـدار 
جـدی بـه مـردم افغانسـتان هسـتند و قربانـی پیهـم از 
ایـن مـردم می گیرند، به همین نسـبت اسـت کـه تأکید 
بـر گفت وگـوی طالبـان با حکومـت را دارنـد تا جنگ 

شـود.  متوقف 
ایـن آگاه نظامـی بـاور دارد کـه فاصلـۀ میـان کمیتـۀ 
نظامـی و سیاسـی طالبـان وجـود نـدارد؛ زیـرا طـراح 
برنامه هـای سیاسـی و جنگـی طالبـان پاکسـتان اسـت 
برنامه هـای سیاسـی و نظامـی  و تکنیک هـای کـه در 
اسـت کـه در  برنامـۀ  اسـاس  بـه  پیش بـرده می شـود 

پاکسـتان طـرح شـده می شـود. 
رونـد  در  خلیـل زاد،  کـه  می گویـد  ندیـم  آقـای 
گفت وگوهـا طالبـان از نهایـت محافظـه کاری اسـتفاده 
می کنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در رابطـه بـه 
حمـالت انتحـاری و انفجارهـای کـه در ماه هـای اخیر 

و در جریـان دور هفتـم گفت وگـو در کابـل و غزنـی 
اتفـاق افتاد؛ حتـا در توییتش خیلـی نرم انگارانه واکنش 
داد و از برخـی حمـالت حتـا در حسـاب تویترش یاد 

آوری نکـرد. 
ایـن در حالـی اسـت که حمـداهلل محب مشـاور امنیت 
ملـی، در دیـدار بـا پیتر پراگل، سـفیر جرمنـی در کابل، 
نشسـت  »بین االفغانـی« در کشـور قطر را مهـم خوانده 

است.
 مشـاور شـورای امنیـت، همـکاری کشـور آلمـان و 
دوحـه  نشسـت  برگـزاری  در  کـه  برغـاف  موسسـه 
همـکاری کـرده و فرصـت آن را مسـاعد سـاخت تـا 
نظریـات، گفت وگوهـا و پیشـنهادات پیرامـون صلـح 

مطـرح گـردد را گام مهـم خوانـد.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه بـه تاریـخ 
در  »بین االفغانـی«  نشسـت  یـک  جـوالی  مـا   7-  ۶
کشـور قطـر بـا اشـتراک نماینـده گان از کابـل و طالبان 
بـه میزبانـی کشـور آلمـان و قطـر در دوحـه برگـزار 
گردیـد. در ایـن نشسـت کـه 7۱ تـن از نماینـده گان، 
جامعـۀ مدنـی، فعـاالن حقـوق زن و اعضـای شـورای 
عالـی صلـح و حکومـت و طالبـان و نماینده هـای از 
آغـاز  مکانیسـم  روی  داشـتند،  اروپااشـتراک  و  قطـر 
حمـالت  کاهـش  و  »بین االفغانـی«  گفت وگوهـای 

انتحـاری و انفجـار بحـث صـورت گرفـت. 
ایـن در حالی اسـت که در هفتمیـن دور گفت وگوهای 
صلـح، طالبـان اعـالم کـرده اند کـه اکنون واشـنگتن با 
هیـأت گفت وگـو کننـدۀ ایـن گـروه روی پیش نویـس 
طـرح خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتو از افغانسـتان 

کار می کننـد. 

ماندگار: یکی از وکالی پارلمان به روزنامۀ ماندگار می گوید 
که فساد مالی در گزینش و کامیاب ساختن نامزدان انتخابات 
پارلمانی وجود داشته و خودش نیز با دادن پول به مجلس 

نماینده گان راه یافته است.
این عضو مجلس که نمی خواهد در این گزارش نامش ذکر 
روایت  را  کامیابان  فهرست  در  شدن  شامل  داستان  شود، 
می کند. او می افزاید که وقتی خبر شد فضل محمود فضلی، 
اکبر  وزیر  در  غنی  محمداشرف  دستیاران  از  یکی  و  مشاور 
خان دفتری برای گزینش و انتصاب نامزدان پارلمانی ساخته 
است، بی درنگ به آن دفتر شتافته و با آقای فضلی وارد معامله 

شده است.
این وکیل می گوید، مطمین بود که می تواند رأی بیاورد، اما 
این دفتر خبر  از موجودیت  امراهلل صالح،  از فیسبوک  وقتی 
از دست  را  با رأی مردم  برنده شدن  از  اطمینانش  می شود، 
دفتر  که  او می گوید  مراجعه می کند.  دفتر  این  به  و  می دهد 

انتصاب  و  گزینش  برای  را  شرایطی  فضلی  محمود  فضل 
از شرایط،  یکی  و  بود  گرفته  نظر  در  پارلمان  برای  نامزدان 
سپرده پول بود. این نمایندۀ مردم تصریح می کند که نامزدان 
انتخابات پارلمانی پیش از همه، با برخی از همکاران مشاور 
و دستیار محمداشرف غنی می دیدند و در صورتی که از فلتر 

این ها می گذشت، با خود آقای فضلی می دیدند.
نامزدان  کامیاب ساختن  نرخ  این عضو مجلس می گوید که 
انتخابات پارلمانی در دفتر فضل محمود فضلی، دوصدهزار 
آمادۀ  که  نامزدانی  فهرست  می افزاید،  او  بود.  امریکایی  دالر 
دفتر  رییس  رحیمی،  سالم  به  می شدند  مبلغ  این  پرداخت 
تاییدی  رحیمی  آقای  تا  می شد  فرستاده  حکومت  رییس 
محمداشرف غنی را می گرفت. این وکیل می گوید که تنها از 
آقایان پول گرفته می شد و رویکرد آقای فضلی و همکارانش 
که چگونه  نمی داند  را  بودند  نامزد  که  بانوانی  با  مواجه  در 

بوده است.

فضل  همکاران  با  دیدارش  در  که  می دارد  بیان  همچنان  او 
محمود فضلی، با خود دستگاه شنود برده بود. محاسبۀ وکیل 
این بوده که اگر این ها زیر قول شان بزنند، باخود سندی داشته 
باشد تا با تهدید همکاران فضلی و خود آقای فضلی، پولش 

را دوباره مطالبه کند. 
او اظهار می دارد: »وقتی در جریان اعالم نتایج انتخابات بحث 
فساد و رشوه ستانی برای کامیاب ساختن نامزدان مطرح شد، 
اندکی شاکی شدم و همکاران دستیار آقای فضلی گفتم که از 
جریان گفت وگوهای مان صدا و تصویر گرفته ام و در صورتی 
که زیر قول شان بزنند، این سندها را فاش می کنم. آنان پس از 
بیشتر شدن تهدیدهایم، پولم را برایم بازگرداندند و در مقابل 
کامیاب شدن، از من سندهای را خواستند و من هم سندها را 
برای شان سپردم«. این نمایندۀ مردم بیان می دارد که بسیاری 
از وکالی کابل و شماری از والیت ها از همین طریق وارد 

مجلس نماینده گان شده اند.
روند  رییس  صالح،  امراهلل  این،  از  پیش  که  است  گفتنی 
محمداشرف  رهبری  به  دولت ساز  تیم  کنونی  معاون  و  سبز 
غنی، از وجود دفتری زیر ادارۀ فضل محمود فضلی، دستیار 
محمداشرف غنی خبر داد و گفت که آقای فضلی نامزدان را 
به این دفتر می خواهد و از آنان تهد پولی و سیاسی می گیرد. 
آقای صالح در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته بود: »از دفتر 
سالم رحیمی، رییس دفتر غنی و فضل فضلی مشاور ارشد 
غنی به شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی تلفن می شود و 
انجام  ما  را  به آن ها گفته می شود که اصل فیصله )تصمیم( 
می دهیم. اگر می خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در 
باید  می کنند  فکر  که  هم  با شماری  و  بیایید  اکبرخان  وزیر 

هر نوع توهین و ذلت را به خاطر احراز کرسی متقبل شوند، 
مالقات کرده اند«.

در مقابل، آقای فضلی در پاسخ به این نوشتۀ آقای صالح در 
صفحۀ رسمی خود نوشت: »امراهلل صالح مانند یک چریک 
با  گرفتن  تماس  ادعای  می کند.  فیر  خریطه  بدون  همیشه 
کاندیداهای ولسی جرگه از دفتر خودم و دفتر آقای رحیمی 

بی اساس است«.
انتخابات پارلمان سال گذشته با تقلب های فراوانی همراه بود. 
پس از این انتخابات، اتهام های زیادی مبنی بر فساد پولی و 
کمیسیون های  کمیشنران  حکومت،  ارشد  مقام های  بر  مالی 
انتخاباتی و نامزدان مطرح شد. در کنار این، اتهام هایی مبنی 
بر کامیاب ساختن برخی از نامزد بانوان در بدل سکس نیز بر 
مقام های حکومتی و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مطرح 
شد. اما تا کنون هیچ کسی صحت و سقم این اتهام ها از سوی 

هیچ نهاد و شخصی بررسی و مستندسازی نشده است.
نتایج  به  نسبت  که  بانوانی  از  شماری  مورد،  آخرین  در 
ارگ  دروازۀ  مقابل  در  بودند،  معترض  پارلمانی  انتخابات 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی چادر تحصن برپا کرده 
بودند و ادعا داشتند که از فهرست ابتدایی برنده گان پس از آن 
حذف شدند که به حاضر به پرداخت روشوه نشده بودند. این 
بانوان مدعی بودند که پس از نشر فهرست ابتدایی، کسانی 
در کمیسیون های انتخاباتی و حکومت با آنان در تماس شده 
و خواهان پرداخت پول برای راهیابی در فهرست نهایی شده 
در  اخالقی  و  مالی  فساد  وجود  نیز  ناظر  نهادهای  بوندند. 
راهیابی برخی نماینده گان مجلس به پارلمان را تایید کرده اند.

پرده برداری یک عضو مجلس از فساد انتخاباتی:

قیمت شامل شدن در فهرست برنده گان 
مجلس دوصدهزار دالر بود

حکومت:

تنهـا گفت وگـوهای داخلـی 
بـاعث تـوقف جنـگ مـی شـود

ابوبکر صدیق
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۵. انتظاراِت خود را بیان کنید
موقعیـت: رهـا بـه فرزندانش اجـازه می داد کـه تلویزیون را قبـل از رفتن 
بـه مدرسـه/مکتب روشـن کننـد. وقتی یک نمایش تمام می شـد، او پسـِر 
۴سـاله اش را می بـرد تـا لباس بپوشـد درحالی کـه دختِر هفت سـاله اش به 
تلویزیـون نـگاه کـردن ادامه مـی داد. اما وقتـی نوبت دخترش می شـد که 
لبـاس بپوشـد، ُغر مـی زد و می گفـت: »فقط ده دقیقه بیشـتر! لطفـًا! لطفًا!«
روش قدیمـی: رهـا ممکن بـود فریاد برند: »نـه! به اندازۀ کافـی تلویزیون 
تماشـا کـرده ای!«. دختـرش ممکن بود بیشـتر اعتـراض کند و رهـا فریاد 
بزنـد: »گفتـم نـه!« و بعـد از خواهـش و التمـاِس بیشـتر ممکـن بـود رها 
اضافـه کنـد: »تـو تـا همیـن االن هـم بیشـتر از بـرادرت بـرای تماشـای 

تلویزیـون وقـت داشـته ای! داری ناسپاسـی می کنی!«
روش بهتـر: بگذاریـد فرزندتـان برنامـۀ شـما را از قبـل بدانـد. رهـا باید 
چیـزی شـبیه بـه این بـه دختـرش بگویـد: »بعـد از این که مسـواک زدی 
و کامـل لبـاس پوشـیدی و آمـادۀ رفتن شـدی، وقتی مـن دارم لباس های 
بـرادرت را بـر تنـش می کنـم، می توانـی کمـی بیشـتر تلویزیـون ببینـی. 

این طـوری سـِر موقـع بـه مدرسـه خواهی رسـید.«
نتیجـه: اولیـن بـاری کـه رهـا ایـن روش را اجـرا کـرد، دختـرش بـدون 
گفتـن کلمه یـی تلویزیـون را خامـوش کرد. امـا صبـح روز دوم، از انجام 
ایـن کار خـودداری کـرد و شـکایت کـرد. رهـا به سـرعت فهمیـد کـه 
برنامۀ شـان را بـرای دختـرش یـادآوری نکـرده اسـت. بـرای همین صبح 
روز بعـد به روشـنی گفـت: »وقتی که من بـرادرت را ترک می کنـم، انتظار 
دارم تلویزیـون را خاموش کنـی«. ایـن کارِ رها با موفقیت روبه رو شـد. او 
اسـتفاده از ایـن اسـتراتژی را بـرای موقعیت های دیگر نیز مناسـب یافت. 
)تـا وقتی بازی قبلی تمام نشـده اسـت، بـازی جدیدی را شـروع نکنید.(

 
۶. به آن ها گوش دهید

اگـر می خواهیـد فرزندتـان به شـما گـوش دهد، ابتدا نیاز اسـت که شـما 
بـه حـرِف او گـوش کنیـد. منظـورم از این حـرف، گـوش دادن واقعی به 
زبـاِن کالمـی و زبان بدن آن هاسـت. آیـا از حالت نُرمال خارج  شـده اند؟ 

آیـا از چیـزی خسـته، کالفه یـا ناراحت اند؟
آن هـا را در موقعیتـی کـه نمی تواننـد از عهـده اش بربیاینـد، قـرار ندهید. 
اگـر از خریـد خوش شـان نمی آیـد، دنبـال راهـی باشـید کـه ایـن کار را 
بـدون آن هـا انجـام دهیـد. اگـر بـا گروه هـای بـزرگ مشـکل و درگیری 
دارنـد، از آن گروه هـا اجتنـاب کنیـد. اگـر دوسـت ندارنـد غریبه هـا بـا 
آن هـا صحبـت کننـد، به جـای آن هـا صحبـت کنیـد. اگـر در رسـتورانت 
بی قـرار می شـوند، از بیرون برهـا و غذاهـای آمـاده اسـتفاده کنیـد. اگـر 
دوسـت مـا از صـدای بلند یا شـلوغی خوشـش نیایـد، خیاِل بـردِن او به 
یـک کنسـرت را نمی کنیـم، پـس چرا ایـن کار را بـا فرزندان مـان بکنیم؟

اجـازه دهیـد دنیای خـود را در راحتی کشـف کنند و وقتـی کوچک ترین 
اثـری از ناراحتـی آن هـا می بینیـد، بـا دقـت جواب گـو باشـید. تنبیـه یـا 
نادیـده گرفتـن فرزندمـان زمانـی که دارای احساسـاِت شـدیدی هسـت 
)بـرای مثـال، حالتـی کـه بسـیاری از والدین بـر روی آن نام قهـر و غیظ 
می گذارنـد(، فرصتـی اسـت که از فرزندمـان عذرخواهی کنیـم که متوجه 
ناراحتـی اش نشـدیم، تـا بتوانیـم ببینیـم پشـِت ایـن رفتـارِ او چـه چیزی 

وجـود دارد و نیازهـای نادیدنـی را رفـع کنیم. 
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راه هایی موثر برای این که 
فرزندتان به حرِف شما گوش دهد 
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رییس جمهور  بیست و هشتمین  ویلسون 
سال  مارچ   ۱۳ در  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
نوع  این  بعداً  و  گردید  دایر  میالدی   ۱۹۱۳
نشسِت خبری مروج شد. داستان مروج شدِن 
کنفرانس مطبوعاتی جالب است؛ طوری که 
وودرو  مطبوعاتِی  مشاور  تمولتی   جوزف 
از  تن  چند  که  خـواسـت  ابتدا  ویلسون 
ژورنالیستان را دعوت کند تا رییس جمهور 
با آن ها معرفی شود. زمانی  که این خبر پخش 
صدوبیست وپنج  روز  آن  فردای  گردید، 
خبرنگار در همان محلی که قرار بود ویلسون 
خبرنگاران را ببیند، جمع شدند. ویلسون با 
برایش  کار  این  و  داد  دست  آن ها  تک تِک 
بسیار گران تمام شد و باالی مشاورِ خویش 
عصبانی  بود،  کرده  موافقه  اقدام  این  به  که 
زیادی  وقِت  غیرمنتظره  گونۀ  به  زیرا  شد؛ 
گردیده  مصرف  امریکا  رییس جمهور  از 
بود. اما فردای آن روز در سراسر رسانه های 
عکـس های  امــریکا  متحدۀ  ایاالت  چاپِی 
ویلـسون و گفته های کوتاهِ وی با خبرنگاران 
به چاپ رسید و ده ها مقاله در این باره نوشته 
شد، طوری که ویلسون با خواندن هر مقاله و 
دیدِن هر عکس به خود می بالید و تصمیم 
گرفت تا گاه ناگاه خبرنگاران را دعوت کند و 

حرف های بیشتر نیز به آن ها بگوید.
خبرنگاران  ویلسون  وودرو  که  زمانی  ابتدا 
را مالقات نمود، نــامِ این گـونـه مصـاحبه 
را »دیـدار با مطـبوعات«   گـذاشـتند و در 
برنـامۀ کارِی رییس جمهور همین اصطالح 
با  مالقات ها  این گونه  که  روزهایی  برای 
خبرنگاران صورت می گرفت، به کار رفت 
و همچنان محِل مصاحبه را که خبرنگاران 
در آن جا جمع می شدند، »نقطۀ خبرنگاران«  

نام گذاشتند.
از راه های  امروز کنفرانس مطبوعاتی، یکی 
و  مداوم  به صورِت  که  است  اطالع رسانی 
مسلکی توسط حکومت ها،  نهاد های دولتی 
دایر  مؤسسات  و  ا شخاص  غیردولتی،  و 
می گردد و با استفاده از رسانه ها نظریات و 
مردم  به  و گزارش ها  اخبار  عکس العمل ها،  

اطالع رسانی می شود. 
کنفرانس مطبوعاتی طوری تنظیم می گردد که 
بازیگران و دست اندرکاران، نخست هدف را 
بیان می کنند، بعداً پرسش و پاسخ صورت 
می گیرد. در کنفرانس مطبوعاتی یک یا چند 

مختلف  محالِت  در  و  می دهند  پاسخ  نفر 
سخنرانان  یا  سخنران  می گردد.  برگزار 
می داشته  قرار  خطابه  میزِ  عقب  در  معموالً 
برای  را  نکته  یک  آنان  از  عده یی  و  باشند 
بیان مطلب شان ارایه می کنند و به چند سواِل 

محدود پاسخ می دهند.
کنفرانس هــای مطبوعاتی وقـِت کــوتاه و 
محدود می داشته باشد و کمتر اتفـاق می افتد 
داده  سوال  چانِس  خبرنگاران  تمـام  به  که 
شود، اما خبرنگاران حِق استفاده از سواالِت 
یکدیگر را دارند به شرطی که آن سوال را به 

نامِ خود انتقال ندهند. 
در کنفرانس های مطبوعاتی شخص، موضوع، 
مکان و زمان، چهار رکن اساسی است که 
قبل از کنفرانس و یا در جریاِن آن باید به 
خبرنگاران کاماًل واضح شده باشد. البته در 
موجود  امنیتی  تشویش های  که  شرایطی 
نامِ  ذکر  از  می توانند  گرداننده گان  باشد، 
در  اما  کنند،  خودداری  اشتراک کننده گان 
تهیه  آن  از  خبر  این که  و  کنفرانس  جریان 
مخاطبان  به  باید  رکن  چهار  این  می شود، 

واضح شود. 
خبرنگاران به مجردِ دریافت اطالع از کنفرانس 
مطبوعاتی که معموالً با یک بیانیۀ مطبوعاتی  
از طرف کنفرانس دهنده گان صورت می گیرد، 
نمایند؛  اتـخاذ  را  الزم  آمــاده گی های  باید 
زیرا کنفرانس مطبوعاتی در یک فضای نسبتًا 
می شود.  برگزار  خاص  شرایط  و  محدود 
بنابراین خبرنگاران هر سه نوع آماده گی یعنی 
آماده گی ذهنی، جسمی یا فزیکی و وسایل را 

باید به خوبی در نظر گیرند.
محتوای  به  ذهنی  آماده گی  بخش  نخستین 
کنفرانس اختصاص داده شده است؛ یعنی به 
مجرد این که خبرنگار از کنفرانس مطبوعاتی 
اطالع پیدا می کند، باید این مسأله در ذهنش 
خطور کند که محتوای کنفرانس چه خواهد 
دربارۀ  داشت،  آگاهی  محتوا  از  اگر  و  بود 
گفته  چون  نماید.  بیش تر  تحقیِق  موضوع 
شد که تحقیِق بهتر زمینۀ پرسِش مهم تر و 
هرقدر  یعنی  می سازد؛  مهیا  را  اساسی تر 
به  باشد، پرسش ها دقیق تر و  بهتر  آماده گی 
اصِل هدف نزدیک تر مطرح می گردد. اکثراً 
کنفرانس ها قبل از دایر شدن آن، دارای برگۀ 
معلومات یا رهنمای مطبوعاتی می باشند که 
در آن نام کنفرانس دهنده، موضوع و بعضی 

ارقام و احصاییه ها درج می گردد.
ریســرچ  و  تحقیق  بر  عالوه  خبرنگار 

دربــارۀ مــوضوع، باید به یادداشت نمودِن 
نکات مهم و سواالِت احتمالی بپردازد تا در 

موقع ضرورت از آن ها کار گیرد. 
البته اگر یک مقام دولتی و یا رییس جمهور 
کشور در کنفرانس حضور می یابد، نه تنها 
سواالت مرتبط به موضوع کنفرانس مطرح  
شده می تواند، بلکه پرسیدن مسایل مهِم روز 
و موضع گیری های حکومتی نیز معمول است 
از  بیرون  پرسش سواالت  در  و خبرنگاران 

موضوع کنفرانس خودمختاری دارند.
خبرنگاران بعد از دریافت بیانیۀ مطبوعاتی، 
خبر یا معلومات از طرف کنفرانس دهنده گان 
کنفرانس  محِل  و  مــوضــوع  دربارۀ  باید 
بیندیشند و این نکته را در ذهن داشته باشند 
که آیا کنفرانس در فضای باز برگزار می شود 
یا محل بسته و داخل سالون. زیرا کنفرانس 
می تواند در محل حادثه یا کارگاه، دفتر و یا 
میدان نبرد باشد که هر کدام ایجاب آماده گی 

خاِص خودش را می نماید.
یا  کنفرانس دهنده  شهرِت  و  نام 
کنفرانس دهنده گان یکی دیگر از آماده گی های 
اهمیت  آن  به  خبرنگاران  که  است  ذهنی 
اساس  به  سواالت  برنامۀ  چون  می دهند؛ 
موقف، وظیفه، موضع گیری و پیشینۀ گفتار و 
سیاست های او ردیف بندی می شود. همچنان 
اگر کنفرانس دهنده یک خارجی باشد، زبان 
سخنرانی نیز اهمیت دارد، زیرا ندانستن زبان 
کنفرانس دهنده و یا عدم موجودیِت ترجمان 

برای خبرنگار مشکل ساز می باشد.
به  کنفرانـس،  بر محــل  خبرنگاران عالوه 
شـکل شیوۀ کنفرانس نیز توجه داشته باشند، 
زیرا گرداننده گان کنفرانس نظر به امکانات 
کاری شان  محدودیت های  و  لزوم دید  و 
همین سان  به  می دهند،  ترتیب  را  کنفرانس 
دانستن نشر مستقیم و غیرمستقیم کنفرانس 
مطبوعاتی مهم است که خبرنگار و یا رسانه 

باید از آن آگاهی داشته باشد.
کنفرانس مطبوعاتی گرداننده گانی می داشته 
و  ترتیب  اطالع رسانی،  بر  عالوه  که  باشند 
بهتر  دارند.  به عهده  نیز  را  کنفرانس  تنظیِم 
در  اشتراک  از  قبل  خبرنگاران  که  است 
کنفرانس مطبوعاتی، نام و شماره های تماس، 
وظیـفه و موقـف رسمِی آن هـا را با خـود 
داشته باشـند تا در صورِت بروز مشکل و یا 

موانع به آن ها مراجعه نمایند.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش بیســت وپنجـم

کنفرانس هــای مطبوعاتی 
وقـِت کــوتاه و محدود 
می داشته باشد و کمتر 

اتفـاق می افتد که به تمـام 
خبرنگاران چانِس سوال 

داده شود، اما خبرنگاران حِق 
استفاده از سواالِت یکدیگر 
را دارند به شرطی که آن 

سوال را به ناِم خود انتقال 
ندهند. 

در کنفرانس های مطبوعاتی 
شخص، موضوع، مکان و 
زمان، چهار رکن اساسی 

است که قبل از کنفرانس 
و یا در جریاِن آن باید به 

خبرنگاران کامالً واضح شده 
باشد. البته در شرایطی که 
تشویش های امنیتی موجود 

باشد، گرداننده گان می توانند 
از ذکر ناِم اشتراک کننده گان 
خودداری کنند، اما در جریان 
کنفرانس و این که خبر از آن 
تهیه می شود، این چهار رکن 
باید به مخاطبان واضح شود

بخش سوم
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روشن فکر چپ و راست، تعامل با حوزۀ قدرت
نظامِ حکومتی  دو  آن که  از  پیش  »راست«  »چپ« و 
بهتر  حتا  و  جهان  به  نسبت  تلقی  نوع  دو  باشند، 
به  هستند:  انسان  مفهوم  از  تلقی  نوع  دو  بگوییم 
نه  را  خویش  نمودِ  بهترین  چپ  نیز  دلیل  همین 
راست  و  می یابد  اومانیسم  در  بلکه  سوسیالیسم  در 
در  بلکه  کاپیتالیسم  در  نه  را  خویش  تصورِ  بهترین 
)پاره های  ضداومانیستی.  و  فردگرایانه  نولیبرالیسم 

انسان شناسی/ ناصر فکوهی(
صبغۀ  به  توجه  با  نیز  روشن فکری  طبقۀ  میان  در 
اعضای  از  یک  هر  که  نظری یی  و  اندیشه یی 
بر روی یک طیف  افراد  دارد،  باور  به آن  مجموعه 
سنجیده می شوند که سمت متمایل به راست، اغلب 
محافظه کاران و وابسته گان به قدرت هستند که یا با 
عملکرد خویش حوزۀ قدرت را راهنمایی می کنند و 
یا عملکرد آن را توجیه نموده و از آن دفاع می کنند. 
انتقادی  رویکردی  با  نیز  چپ  به  متمایل  طیف 
وظیفۀ خویش را در مرحلۀ اول عدم وابسته گی به 
نهاد قدرت دانسته و در مرحلۀ دوم همیشه بر طبِل 
انتقاد از عملکرد قدرت کوبیده و فعالیت های آن را 

واکاوی می کند.
نهاد  از آمریت  این که  به  با توجه  روشن فکِر راست 
ایشان  امکاناِت  از  بالطبع  است،  برخوردار  قدرت 
دفاع  را  خاستگاه خویش  و  برده  سود  به تمامی  نیز 
از قدرت تحت هر شرایطی )نسبی است( می داند؛ 
وی  نقد  سوژۀ  این که  به دلیل  چپ  روشن فکر  ولی 
قدرت و وضعیِت موجود است، طبیعتًا پشتیبانی از 
طرف نهاد قدرت نخواهد داشت. بنابراین با مخاطب 
اجتماعی خویش  پایگاه  دادن وجـدان جامعه،  قرار 
را در میان مردم قرار می دهد تا هم خود را از خطر 
به  هم  و  دارد  نگه  امان  در  حکومتی  تنگ نظری 
رسالت خویش که آگاه سازی اجتماعی است، جامۀ 
اندیشۀ  معنای  به  »لزومًا  بودن  بپوشاند. )چپ  عمل 
آن  از  برخاسته  اندیشه یی  طیف های  یا  مارکسیستی 
نیست«؛ تا دوره یی بسیار متأخر، همواره و کمابیش با 
مفهوم »انقالبی بودن« و همچنین با تمایالت ژاکوبنی 
و اراده گرایانه که در پدیدۀ انقالب ها مشاهده می شد، 
انطباق داشت. )پاره های انسان شناسی/ ناصر فکوهی(

عقیدتی  رادیکالیزۀ  اندیشه های  وجود  به  توجه  با 
از  پس  اندیشه یی  آشوب های  و  انقالب  انجام  در 
خرده فرهنِگ  از  جزیی  مبارزگرایی  خصلِت  آن؛ 
عقاید  شکل گیری  با  که  گردید  چپ  روشن فکری 
اومانیستی را به جایگاه  ترقی خواهانه که رویکردی 
اندیشه های  که  قرن ۲۰  به  با ورود  و  انسان داشت 
درهم تنیده گی  از  ترکیبی  متبلور شدند،  مارکسیستی 
با  را  چپ  روشن فکر  که  گرفت  شکل  عقاید 
داده  قرار  وی  برای  که  سمبولیک  خصوصیاِت 
که  کرد  تصور  اجتماعی  موقعیتی  به صورت  بود، 
اندیشۀ حاکم  با  مبارزه  به صورِت رادیکال خواستار 
این  بود.  مـردم  تودۀ  نفع  به  موجود  وضع  تغییر  و 
تصور نمادین از پایگاه روشن فکری چپ، ایشان را 
در  رهبر  حتا  و  پیشرو  یک  حِد  تا  مواقع  بیشتر  در 
مطرح  سیاسی  اعتراضات  و  اجتماعی   جنبش های 
کرد. مولفۀ ذکر شده برای تمامی روشن فکراِن چپ 
قابل دسترسی بود و به شغل ایشان مربوط نمی شد. 
بنا بر مثال: نماد این بحث از یک طرف شخصیِت 
یک  به  پزشک  یک  کسوِت  در  که  چه گواراست 
رهبری  به  و  گردیده  مبدل  سیاسی  ارتجاعی  عامل 
از سوی  و  کوبایی می پردازد  انقالبیون  و  شورشیان 
دیگر می توان به بوردیو اشاره کرد که به عنوان یک 
دانشگاهی عالوه بر فعالیت پژوهشی در جریان های 
مبارزاتِی کارگران فرانسه تا درجۀ یک رهبر فکری 

باال می رود.
با صراحِت کامل می توان بیـان کرد که خط بازتولید 
اندیشه های روشن فکری چه در طیف راست و چه 
در طیف چپ، اکادمی است که البته به دلیل روحیۀ 
انتقادی که اغلب در منابع و به صورِت کلی در فضای 
جریان  رشد  دارد،  جریان  عالی  آموزش  موسسات 
است؛  چشم گیرتر  و  عمیق تر  چپ  روشن فکرِی 
و  فعال ترین  دانشجویان  جوامع،  برخی  در  که  زیرا 
مهم ترین نیروی سیاسی طبقۀ متوسط را می سازند و 
دانشجویان،  در جوامع سنتی تر حوزۀ عمل سیاسی 
مفاهیم  و  نهادهای سیاسی موجود  قدرِت  به خاطر 
رایج، عمدتًا محدودتر است.)سامان سیاسی/ سموئل 

هانتیگتون/ ثالثی(.
پایتخت، به عنوان پیشرو  طبقۀ روشن فکر؛ دانشگاه 
را در دست  و رهبر جریان مخالِف قدرت موجود 
سیاسی  حساِس  مقاطع  در  این رو  از  و  می گیرد 
می تواند چهرۀ شهر را به عنوان مقر اصلِی حکومت 
آشوب  یا  اجتماعی  جنبش  یک  تشکیل  سوی  به 

تعامِل شهر و فرهنگ 
و شکل گیری فرهنِگ 
روشن فکری

طبقۀ  طیف  دو  باشد،  که  آنچه  هر  برد.  پیش  سیاسی 
نسبتًا  جریان  دو  به  خویش  دسته بندی  با  روشن فکری 
بنیـان  از  دفاع  در  یکی  که  یکدیگر  مقابل  در  منسجم 
نظری  مبارزۀ  یک  است،  آن  نقد  در  دیگری  و  قدرت 
روشن فکری  سنت  در  را  فیزیکی  و  کالبدی  گاهی  و 
به وجود آورده است که به نوعی توازن دلخواه قدرت را 
که همانا مقابله با نظر انتقادی طیف چپ است، برآورده 

می نماید.
در این میان روشن فکر چپ به دلیل وجود روحیۀ »عدم 
با حاکمان« که خصیصه های ذاتی وی به شمار  سازش 
خنثاسازی  کنش  این  از  نحو  هر  به  می بایست  می رود، 
واکنش  یک  ارایۀ  با  و  کرده  کناره گیری  قدرت،  نهاد 
منطقی خود را به موقعیت و جایگاه انتقادی برساند تا به 
قول سخِن بوردیو به ماهیت خویش که همان »وجدان 
بیدار« و »شورشی« بودن است، دست یافته و از قِبل آن 
رسالتش را در جلوگیری از بازتولید اجتماعی انجام دهد 
بر جامعه  را  که در پی آن حوزۀ قدرت تسلط خویش 
اکثریِت جامعه  به دست  کنترل جامعه  و  داده  از دست 
منتقل شود. اندیشۀ روشن فکری با علم بر این که بازتولید 
وضعیت  »همانی  تداوم  باعث  قدرت  نهاد  اجتماعی 
جامعه« خواهد بود با تمام توان خویش و با استفاده از 

نظر پراکسیستی در پی اثبات همین مدعاست.
حوزۀ قدرت نیز دو راهکار را برای دفع و یا حِل موضع 
به  بنا  که  می گیرد  کار  به  روشن فکری  جریان  انتقادی 

الگوی سیاسی حکومتی متفاوت است: 
بیان  آزادی  پایۀ  بر  که  دموکرات  حکومت های  در   .۱
واکنش های  اختیار  سلب  با  می کنند،  حرکت  اندیشه  و 
دادن  سازمان  بر  سعی  حکومت  قدرت،  نهاد  از  قهری 
طبقۀ روشن فکری از طریق جای دادن ایشان در داخل 
کردِن  یا حکومتی  دولتی  با  واقع  در  که  دارد  نهاد  یک 
انتقادی  موضع  از  جریان  این  روشن فکری،  جریان 

خویش کنار رود.
۲. در حکومت های توتالیتر و یا فاشیستی، حوزۀ قدرت 
با رویکردی اقتدارطلبانه و تمامیت نگر تالش خویش را 
و جریان  مخالف  افرادِ  اندیشۀ  درآوردِن  ریشه  از  برای 
شکنجه،  تطمیع،  ابزار  از  و  می بندد  به کار  روشن فکری 
تبعید و کشتار استفاده می کند. معموالً تطمیع و شکنجه، 
نیز  نیست و کشتار  این حکومت ها  پاسخ  گوی خواستۀ 
تحمیل  حکومت  دوش  به  را  سنگینی  اجتماعِی  هزینۀ 
موثرترین  و  فراوان ترین  »تبعید«  این رو  از  می کند. 
در  و  راستا  این  در  می نماید.  موجه  که  است  واکنشی 
تفهیِم معنای تبعید دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول 
که حوزۀ تأثیر روشن فکر را تنها در شهر می داند، معتقد 
اجتماعِی خود،  از حوزۀ  با دور کردن روشن فکر  است 
اجتماعی  تعامالت  بر  تأثیری  دیگر  روشن فکر  عماًل 

خویش ندارد؛ ولی رویکرد دوم بنا بر این تفکر مدعی 
است اندیشۀ روشن فکر فراتر از چهارچوب ساختی شهر 
است. با توجه به پیشرفت فناوری ارتباطی، وی می تواند 
بعد از گذشت زمان و کمتر شدن فشار اولیۀ حاصل از 

تبعید، به رسالت خویش بپردازد. 

روشن فکر، نخبه
آن چنان که دیده شد، چهرۀ اجتماعی روشن فکر عالوه 
بر  در  را  دیگری  نکاِت  مدرن  دانش  بر  اصالت وی  بر 
روشن فکری  ویژه گی های  به  آن  از  می توان  که  داشت 
یا  اومانیستی  عقاید  به  اعتقاد  انتقادگرایی،  کرد:  یاد 
عملی  بعضًا  و  فکری  رهبری  توانایی  نولیبرالیستی، 
که  بودند  مولفه هایی  و...  اجتماعی-سیاسی  جنبش های 
در  که  ساخته  فرد  به  منحصر  چهرۀ  یک  روشن فکر  از 
فرازمانی  تحلیل  برای  جامعه  بدنۀ  از  جداشده گی  عین 
و موقعیتی، در عین حال توانایی درگیر کردن جامعه در 

معادالت اجتماعی-سیاسی را داراست.
را  ثغوری  و  برای روشن فکر حدود  این شمایل  وجود 
برای شناسایی مرز روشن فکری از دیگری ایجاد می کند؛ 
بیشتر  در  و  اغلب  که  اجتماعی  نخبه گان  مثال:  طور  به 
بر تعریف های رایج  بنا  را  اکادمی برخاسته اند  از  موارد 
روشن فکری و عملکرد وی می توان روشن فکر نامید یا 
نه و از سوی دیگر، تمامی روشن فکران برخاسته از نهاد 
آزاد  تعقِل  یا  تجربی  طریق  از  شاید  و  نیستند  اکادمی 
وارد این عرصه شوند. در واقع حوزۀ تالقی روشن فکر 
با نخبه به صورت اعم و اخص است که هم پوشانی با 
یکدیگر نداشته و یک فرد می تواند هم نخبه باشد و هم 
روشن فکر و یا در یک دسته قرار گیرد و طبیعی است که 

خیل عظیمی نیز در هیچ دسته یی جای نگیرند.
رابطۀ روشن فکر و نخبه با امر سیاسی و قدرت است که 
بنا بر نحوۀ تعامل هم می تواند و هم نمی تواند پتانسیل 
حاضر در شخص را در غالب جریان روشن فکری بارور 

کند.

مرتضی ارشاد 

بخش سوم

در حکومت های توتالیتر و 
یا فاشیستی، حوزۀ قدرت 
با رویکردی اقتدارطلبانه 

و تمامیت نگر تالش خویش 
را برای از ریشه درآوردِن 

اندیشۀ افراِد مخالف و جریان 
روشن فکری به کار می بندد و از 
ابزار تطمیع، شکنجه، تبعید و 
کشتار استفاده می کند. معموالً 

تطمیع و شکنجه، پاسخ  گوی 
خواستۀ این حکومت ها 

نیست و کشتار نیز هزینۀ 
اجتماعِی سنگینی را به دوش 

حکومت تحمیل می کند. از 
این رو »تبعید« فراوان ترین 

و موثرترین واکنشی است که 
موجه می نماید. در این راستا 
و در تفهیِم معنای تبعید دو 

رویکرد وجود دارد: رویکرد اول 
که حوزۀ تأثیر روشن فکر را تنها 
در شهر می داند، معتقد است با 
دور کردن روشن فکر از حوزۀ 
اجتماعِی خود، عمالً روشن فکر 

دیگر تأثیری بر تعامالت اجتماعی 
خویش ندارد؛ ولی رویکرد دوم 

بنا بر این تفکر مدعی است 
اندیشۀ روشن فکر فراتر از 
چهارچوب ساختی شهر است. 
با توجه به پیشرفت فناوری 
ارتباطی، وی می تواند بعد از 
گذشت زمان و کمتر شدن 

فشار اولیۀ حاصل از تبعید، به 
رسالت خویش بپردازد



نافرجـامِ  کودتـای  سـال  سـومین  هفتـه،  ایـن  در  ترکیـه 
پانـزده جـوالی ۲۰۱۶ کـه از جانـب فتـح اهلل گولن و شـبکۀ 
تروریسـتِی او سـازمان دهی شـده بود را گرامی می دارد. این 
تعـرض بـاالی نهادهـای دموکراتیـِک ترکیـه، سـبب کشـتار 
بیـش از ۲۵۰ و زخمی شـدِن بیش از ۲۰۰۰ تـن گردیده بود.

مجلـس  اولین بـار  ترکیـه  تاریـخ  در  کودتاکننـده گان، 
اسـتراتژیِک  اماکـن  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  نماینـده  گان، 
داده  قـرار  خـود  تروریسـتی  هـدف  تحـت  را  بی شـماری 
اسـتانبول، مظاهره کننـده گاِن  و  انقـره   بودنـد. در شـهرهای 
ملکـی و مخالـف به تشـبث کودتا، با شـلیک گلوله ها  کشـته 
شـدند. ایـن کودتـا، تعرضی آشـکار بـه حکومت مشـروع و 

منتخـب و ارادۀ آزاد مـردم بـود.
درایـت و جدیـِت شـهروندان ترکیه و وابسـتگی قـوِی آن ها 
سـال ها  کـه  تهدیـدی  مانـع  دموکراتیک شـان،  حقـوق  بـه 
کشـور  ایـن  همسـایگان  و  ترکیـه  بی اسـتقراری  باعـث 
می شـد، گردیـد. از سـوی دیگـر، مـردم ترکیـه در حفـظ و 
نگهـداری دموکراسـی تنهـا نبودنـد؛ حکومت افغانسـتان در 
میـان نکوهش کننـده گان و از جملـه اولیـن کشـورهایی بـود 
کـه بعـد از واقعـه همبسـتگِی خویـش را نشـان داده اسـت. 
بـا اکثـر برادرهـاِی افغـاِن مـا کـه در مـدت دو سـال معرفی 
شـدم، می گوینـد کـه رخداد واقع شـده در ترکیـه را تا صبح 
بـا دقـِت کامـل تعقیـب کـرده و به خاطـر رفـاه و آرامـِش 
کشـوری کـه بـا آن پیونـد بـرادری دارنـد، دعـا نموده انـد. 

دالیـل جمـع آوری شـده در جریـان محکمـه و در نتیجـۀ 
تحقیقـات و بررسـی ایـن حملـۀ تروریسـتی خونیـِن تاریخ 
ترکیـه تـا امـروز، بیانگـِر آن اسـت کـه امـر کودتـا را فتح اهلل 
گولـن صـادر نمـوده و از طـرف شـبکۀ تروریسـتی متعلـق 
بـه وی صـورت گرفتـه اسـت. در تاریـخ مذکـور، فتـح اهلل 
گولـن بـا هوادارانـش می خواسـت جمهـوری ترکیـه را بـه 
زور به دسـت بگیـرد. از ایـن  رو، قضاوت و محدود سـاختن 
اعمـال تروریسـتی فتـح اهلل گولن و شـبکۀ تروریسـتی او در 
کودتـای نافرجـام ۱۵ جـوالی ترکیـه کاری بسـنده نخواهـد 
بـود. بلکـه جرایمـی کـه در آن شـب صـورت گرفتـه، تنهـا 

قسـمت بیرونـی کـوه یخ اسـت. 
عنـوان  تحـت   ۱۹7۰ سـال  در  وی  برنامه هـای  تمامـی 
فتـح اهلل  گردیـد.  آغـاز  خیریـه«  آموزشـی  »فعالیت هـای 
گولـن و هوادارانـش در حیـن تأسـیس مکاتـب در ترکیـه و 
کشـورهای دیگـر، خودشـان را بـه حیـث مدافـع و حامـی 
تعلیـم و تربیـه جلـوه می دادنـد. در ایـن موقـع حـدود هزار 
مکتـب را در کشـور ترکیـه و تقریبًا۸۰۰ نهاد آموزشـی را در 

نقـاط مختلـف جهـان، تحـت کنتـروِل خـود داشـتند. 
گولـن، در حـدود سـی سـال هـواداران ترکـی خویـش را 
بـه نفـوذ در نهادهـای دولتـی ماننـد نیروهـای مسـلح و قوۀ 
قضاییـه تشـویق نمـوده اسـت. در دهـۀ اخیـر ترکیه، شـبکۀ 

تروریسـتی فتـح اهلل گولـن تمـام امتحاناتی که در این کشـور 
برگـزار می شـد، سـواالت و جوابـاِت آن را قبـل از قبـل بـه 
طـرف داران و دانش آمـوزاِن تحـت حمایـت خویـش پخش 

و توزیـع می کـرد.
مقام هـای  بـه  گولـن  فتـح اهلل  تروریسـتی  منسـوبین شـبکۀ 
از صالحیت شـان جهـت  و  نمـوده  نفـوذ  دولتـی  بلندپایـۀ 
اخـراج مخالفیـن  از طریـق توطیه هـای دروغیـِن خـود بـه 
دسـتگیری های غیرقانونـی و گـوش دادن بـه تلیفون هـا بـه 
شـکل غیرقانونـی سوءاسـتفاده نمـوده اسـت. به سیاسـیون، 
فشـار  هنرمنـدان  و  ورزشـکاران  روزنامه نـگاران،  تاجـران، 
وارد کرده انـد. در نتیجـه، این شـبکه خـودش را یک حرکت 
آموزشـی جلـوه داده و بـا کنتـرول تدریجـی درون حکومتی 
جهـت تحـول مخفـی جامعـه بـه سـاختار عملیاتـی مبـدل 
گردیده اسـت. شـبکۀ تروریسـتی فتـح اهلل گولن با اسـتحکام 
تأثیـرش بـه مداخلـه بـه امـور تجارتـی و رونـد قرداد هـای 
دولتـی آغـار نمـوده، بـه ایـن شـکل پول شـویی بـه انـدازۀ 
زیـاد، انتقـال غیرقانونـی پـول و جرایـم مالِی دیگر به شـکل 

عـادی تبدل شـده اسـت. 
فتـح اهلل گولـن در ۱۶۰ کشـور  امـروزه شـبکۀ تروریسـتی 
هـزار ان مکتـب، محـالت کار، انجوهـا و نهاد های رسـانه یی 
را در اختیـار خـود دارد. طـرز فعالیـِت ایـن شـبکه بـه طور 
عمـوم در نقـاط مختلـف دنیـا یکسـان می باشـد. این شـبکۀ 
اقتصـادی جهانـی  تأثیـر سیاسـی و  این کـه  بـا  تروریسـتی 
خویـش را عمیق تـر و وسـیع تر نمـوده، اما برای کشـورهای 
بـه شـمار  امنیتـی  تهدیـد  یـک  فعالیتـش مسـتقیمًا  تحـت 

مـی رود. افغانسـتان نیـز یکـی از ایـن کشـورها می باشـد.
تروریسـتی  شـبکۀ  رهبـری  تحـت  انجـوی  افغانسـتان  در 
ایجکشـنل«  آموزشـی »چـاغ  نهـاد  نـام  بـه  فتـح اهلل گولـن 
یـا مکاتـب افغان-تـرک نزدیـک بـه ۲۰ سـال اسـت کـه به 
ایـن  حقیقـت  در  می دادنـد.  آمـوزش  افغـان  دانش آمـوزان 
انجـو، زیرمجموعـۀ شـبکه وسـیع تروریسـتی فتـح اهلل گولن 
و منسـوبینش جهـت تنظیم فعالیـت دسیسـه یی آن ها تمویل 
بـه  را  مکتب هـا  ایـن  تمامـی  عوایـد  بنابرایـن،  می گـردد. 

احتمـال قـوی بـه خـارج از افغانسـتان انتقـال می دادنـد. 
در جریـان ایـن مـاه، حیـن بازدیـد از لیسـۀ مومـن افغـان-
تـرک جالل آبـاد، شـخصًا شـاهد این موضـوع بـودم. در ماه 
مـارچ هنـگام انتقـال ایـن مکتـب بـه بنیـاد معـارف ترکیـه 
چنـان نابسـامان و غیرمنظـم بود کـه ارایۀ  خدمات آموزشـی 
خصوصـی در چنیـن خرابه یی باورنکردنی اسـت. حاال تمام  
زیرسـاخت مکتـب مذکـور را  بازسـازی نمودیـم. در عیـن 
زمـان، قبـل از آغاز سـال تعلیمی در کنار مکتب یک سـالون 
کنفرانـس، تعمیـر لیلیـه و همچنان به سـال آینـده ایجاد یک 

بـاب مکتـب انـاث را وعده سـپرده ایم.
مکتـب جالل آبـاد یکـی از این نمونه هـا اسـت. وزارت های 
معـارف افغانسـتان و ترکیـه سـاِل گذشـته یـک تفاهم نامـۀ 
مشـترک امضـا نمودنـد. در ایـن تفاهم نامـه هـر دو وزارت 
تصمیـم گرفتنـد ۱۵ باب مکتـب و مرکز آموزشـی را به بنیاد 
معـارف ترکیـه انتقـال دهند. کشـور ترکیه در ایـن تفاهم نامه 
ارتقـای کیفیـت آمـوزش مکاتـب، ایجـاد مکاتـب جدید در 
نقـاط مختلـف افغانسـتان، تخفیـف در فیـس دانش آمـوزان، 

ارایـۀ خدمـات آموزشـی رایـگان بـرای بازمانده  گان شـهدا، 
فراهم سـازی بورسـیه های تحصیلـی ترکیـه بـرای فارغین با 
نمـرات بـاال و سـرمایه گذاری عواید به دسـت آمده از مکاتب 
در بخش هـای تعلیـم و تربیـه در افغانسـتان را تعهـد نمـوده 
اسـت. بعد از ماه اپریل سـال گذشـته و انتقـال مکاتب افغان 
تـرک جوزجـان، قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، هـرات و در اخیر 
هـم مکاتـب کابـل بـه بنیـاد معـارف ترکیـه، پیشـرفت های 

قابـل مالحظـه در ایـن مکاتـب دیده  می شـود.
مـردم شـرافتمند افغانسـتان شـاهد تحـوالِت مثبـِت مکاتب 
معـارف افغان-تـرک تحـت مدیریت بنیـاد معـارف ترکیه و 
متعهـد مانـدن دولـت ترکیـه بـه تعهـدات خویش می باشـند 
و نظـر بـه توجـه خـاِص دولـت ترکیـه در بخـش تعلیـم و 
تربیـه و به درخواسـت مردم عزتمنِد افغانسـتان بورسـیه های 
تحصیلـی سـاالنۀ ترکیه برای افغانسـتان افزایش یافته اسـت.
ترکیـه بـه تعهداتـش در قبـال افغانسـتان پابنـد بـوده، ایـن 
موضـوع نه تنهـا جهـت خاتمه بخشـیدن بـه تهدید مشـترک 
بلکـه  نبـوده؛  فتـح اهلل گولـن  از جانـب شـبکۀ تروریسـتی 
روابـط دیرینـه بـا مـردمِ بـا هـم بـرادرِ افغانسـتان و ترکیـه 
شـده  ثابـت  بارهـا  زمانـی  مختلـف  مقاطـع  در  کـه  بـوده 
بخش هـای  در  سـرمایه گذاری  دیگـر،  سـوی  از  اسـت. 
آموزشـی، سـرمایه گذاری بـه آینـدۀ افغانسـتان می باشـد. در 
صـورت تقاضـای همـکاری از جانب مـردم افغانسـتان، این 

یافـت.  ادامـه خواهـد  همکاری هـا 

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

بـا مـرور »قطع نامۀ مشـترک کنفرانـس بین االفغانـی صلح در 
دوحـه« دریافتـم کـه اشـتراک کنندهگان چـون حافـظ نـگاه 
صوفیانـه بـه صلح داشـته انـد، نـه ارادۀ معطوف بـه گفتمان. 
مدعیـان روشـنفکری و نوازنـده گان خـرد نقاد بـه جای لب 
جنبانـدن فقط سـر جنبانـده انـد. در این نبشـته مخاطب من 

چنیـن مدعیانی اسـت. 
اسـت  بین االفغانـی  نشسـت  دوحـه«  در  »کنفرانـس صلـح 
و مـردم افغانسـتان قریـب بـه صـدر درصـد مسـلمان. پـس 

گفتمـان دوحـه گفتمـان درون دینـی اسـت.
 یکـی از پرسـش های مهـم و فربـه در بیـن قرآن پژوهـان 

اسـت: این 
- نظـام سیاسـی )دولت-حکومـت( امـری الهـی اسـت یـا 

؟ نی مد
بـه ایـن پرسـش دو پاسـخ ارایـه شـده اسـت. اصول گرایـان 
بـاور دارنـد کـه نظـام سیاسـی امری الهی اسـت. بدیـن معنا 
که کالم مجید سـاختار سیاسـی را مشـخص کـرده، ارزش ها 
و معیارهـای نظـام سـازی و سـاختار نظـام در متـن مقـدس 
مشـخص اسـت. بـه بـاور ایـن قرآن پژوهـان نظـام اسـالمی 
از شـورای حل وعقـد می گیـرد و در  مشـروعیت خـود را 
رأس چنیـن نظامـی امیرالمومنیـن قـرار دارد. چنیـن نظامـی 
از رأی مـردم، مشـروعیت نمی گیـرد بـل مشـروعیت بخش 
مـردم اسـت. چنیـن نظامی در قاموس سیاسـی نظامی اسـت 

تئوکراتیـک. برایند آن تئوکراسـی اسـت.
-برخـی دیگـر از قرآن پژوهـان بـاور دارند که نظام سیاسـی 
امـری مدنـی اسـت. بـا ایـن ضرباهنـگ بـاور دارنـد کـه از 
متـن مقـدس نمی تـوان سـاختار سیاسـی اسـتخراج کـرد. 
ارزش هـای سرنوشت سـاز و آخـرت پـرور در کالم مجیـد 
مبرهن اسـت، اما سـاختار سیاسـی هرگـز. چـون قرآن کریم 

بـرای همـۀ زمان هاسـت و فراینـد تکامـل اجتماعـی امـری 
متـداوم و متغیـر، بنابراین واقعیت خداونـد بزرگ صالحیت 
نظام سیاسـی را به انسـان تفویض کرده اسـت. نظام شـاهی، 
نظام مشـروطه، جمهوری، نطام ریاسـتی، پارلمانی، فدرالی... 
براینـد ارادۀ انسـان اسـت کـه بنابـر بافتار اجتماعـی گزینش 
می کننـد. تاریـخ اسـالم نیـز دال بـر چنیـن فراینـدی اسـت. 
هیچ کـس نگفتـه اسـت که نظام امیـر عبدالرحمان خان، شـاه 
امـان اهلل خـان، جمهـوری داوودخان، دولت اسـالمی، امارت 
اسـالمی، جمهـوری اسـالمی، حکومـت وحـدت ملـی غیر 
اسـالمی اسـت. سـاختار بـا ارزش هـا تبییـن می شـود نـه بر 
عکس. سـه مـادۀ اول قانون اساسـی جمهوری افغانسـتان را 
هویـت اسـالمی می بخشـد کـه با جمهـوری غربـی متفاوت 
جمهـوری  بـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  حتـا  اسـت 
اسـالمی ایـران و جمهوری اسـالمی پاکسـتان نیـز تمایزهای 

دارد.  ژرف 

بـه هـر روی، ایـن نحلـه بـا این فهـم و فراسـت سـاختارها 
را امـری مدنـی می داننـد نـه الهـی؛ و بـاور دارنـد کـه رأی 
فراینـد  ایـن  براینـد  اسـت.  مشـروعیت بخش  مـردم  آزاد 
دموکراسـی اسـت البتـه ایـن دموکراسـی نیـز با دموکراسـی 

غربـی تمایزهـای اساسـی دارد. 
جمهـوری اسـالمی و امـارت اسـالمی نسـبت های متقـارن 
نیـز اساسـی اسـت. چگونگـی  امـا تمایزهای شـان  دارنـد، 

مشـروعیت، ایـن تمایـز را آشـکار می کنـد.
در قطع نامـۀ دوحـه هیچ اشـارتی بـه جمهوریت نظام نشـده 
اسـت بـل بافتـار قطع نامه بیشـتر بـا دیدگاه هـای معطوف به 

امارت اسـالمی هماهنگ اسـت. 
پرسـش این اسـت آنانی کـه از دولت موقت تا امروز سـنگ 
جمهوری خواهـی، دموکراسـی، آزادی بیان، حقـوق برابر زن 
بـا مـرد، انتخابات، تفکیک قوا، حقوق بشـر، سکوالریسـم... 

می زدنـد و در کابینه هـای چندگانۀ جمهوری اسـالمی

وزیر بوده اند و حکومت ساالر، چگونه
ایـن عقب گـرد را توضیـح می دهنـد چسـان بـا قطع نامه یـی 
همـآوا شـده اند که بـا دیدگاه و کارنامۀ شـان نسـبتی ندارد. 
از جهـت دیگـر، آنانـی که بـا امارت اسـالمی »جهـاد« کرده 
انـد و جمـع کثیـری در زیـر چتر داعیـه و فرماندهی شـان به 

خـدا پیوسـته، چه توضیحـی دارند؟ 
صلـح، خیـر اسـت و ضـرورت حیاتـی جامعـۀ مـا. بایـد 
عاقالنـه و مومنانـه بـه سـمت صلـح پایـدار حرکـت کـرد؛ 
امـا گفتمـان صلـح  انعطـاف اصـل اسـت  ایـن فراینـد  در 
نیازمنـد لـب جنبانـدن خردمندانـه اسـت نـه سـر جنبانـدن 

. نـه فرصت طلبا
پیشـنهاد: حامیـان جمهـوری اسـالمی و امارت اسـالمی باید 
بـاب گفت وگـوی درون دینـی را بر روی چگونگی سـاختار 
سیاسـی بگشـایند. بافتـار صلـح در سـاختار نظـام سیاسـی 
بازتـاب می یابـد. جریان سـازی چنیـن گفتمانـی مقدمۀ صلح 

و دگرپذیـری پایدار اسـت.
نتیجـه: قطع نامـۀ دوحـه بیانگر بـازی برد برد حامیـان امارت 
اسـالمی اسـت و مدعیـان دموکراسـی، جمهوریـت... باد در 

کـف دارنـد و بـس. طنز گریه یی اسـت متبسـم.
طنـز نگارشـی: تـا آن جایـی بـا نامه نـگاری در حـوزۀ دینی 
آشـنایی دارم، بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم سـر لوحـه و سـر 
آغـاز هـر نبشـته یی اسـت. سـر آغـاز ۱۱۳ سـوره در کالم 

: مجید
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هست کلید در گنجی حکیم
در قطع نامـۀ دوحـه نـام کنفرانـس مقدم بر بسـم اهلل الرحمن 
الرحیم نوشـته شـده اسـت کـه با اسـلوب نامه نـگاری درون 

دینی مغایر اسـت:
قطع نامـۀ مشـترک کنفرانـس بین االفغانـی صلـح در دوحـه: 

بسـم اهلل الرحمـن الرحیم
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سه سال پس از کودتای نافرجام در ترکیه 
ایجاد همبستگی ترکیه-افغانستان در سیستم آموزشی افغانستان

اوغوزخان ارطغرل، سفیر کبیر جمهوری ترکیه در افغانستان

مـروریبـرنشستقطـر عبدالغفور آرزو



زمانی بود که هر حرف افالطون اگر خوشم می آمد، 
اما ایدۀ »حکومت فیلسوف« او هرگز به دلم چنگ 
تا عقل و تجربه ام پخته گی یافت،  نمی زد. بعدها 
همین ایده او بیش تر از هر حرف دیگرش برایم 
جالب توجه افتاد و به عمق آن ملتفت شدم. سابق 
فقط به شکلیات موضوع می اندیشیدم و این ایده 
را غیرعملی و ناممکن می یافتم که مثاًل فیلسوفان 
به  در یک جامعه  متأمل  و  ژولیده موی  و  منزوی 
سامان  را  حکومت  دستگاه  باز  و  برسند  قدرت 
مختلف  عرصه های  در  جامعه  تحوالت  و  دهند 
را مدیریت کنند )فیلسوف مسکین تا سر از تأمل 
بردارد، ُملک را آب می برده باشد(. شانس این کار 
و  طبع  و  ذوق  نه  و  است  میسر  فیلسوفان  به  نه 
تمایالت آنان به این کار می خواند. پس چه گونه 

می توان خوش بختی جامعه و یا دست یابی به یک 
فیلسوف  حکومت  گرو  در  را  اتیوپیایی  جامعۀ 
تصور  بالمحال«  »تعلیق  نوعی  را  این  دانست؟! 
می کردم که ممکن است از آن در حد یک آرمان 
در سیاق ایجاد یک »آرمان شهر افالطونی« سخن 

گفت و آن را به واقعیت های عینی تسری نداد.
وقتی از شکل به محتوا رفتم و تجارب توسعه یی 
در غرب را از نزدیک مطالعه کردم، ایده افالطونی 
باورمند  آن  درستی  به  و  یافتم  دیگری  نوع  را 
»حکومت  معادلۀ  بعدی،  محتوایی  فهم  در  شدم. 
فیلسوف« به »حاکمیت فیلسوف« تغییر می کند و 
می سازد.  منتقل  امکان  به  امتناع  از  را  ایده  اصل 
عماًل  هم  و  است  ممکن  هم  فیلسوف  حاکمیت 
در غرب تجربه شده است. درست است که در 

و  نرسیدند  قدرت  به  فیلسوفان  غربی  جوامع 
یا  و  نکردند  قبضه  را  اداره  و  حکومت  دستگاه 
به  تاریخ معاصر غرب  اتفاقی در  اکثر چنین  حد 
ندرت واقع شده است، اما اندیشۀ فیلسوفان بود 
که ابتکار را به دست گرفت و تحول رنسانس را 
آفرید و بعد از رنسانس نیز حکومت غیرمستقیم 
فیلسوفان ادامه یافت که تا امروز در قالب قوانین 
و اصول سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اخالقی 
در  گاهی  از  هر  ایده  این  هرچند  دارد،  جریان 
اُفت می شود و  از کشورهای غربی دچار  بعضی 
که  می رسند  قدرت  به  خطرناکی  ضدفیلسوفان 
ترامپ  شخیص  در شخص  را  آن  ورژن  آخرین 
حاکمیت  اگر  کرد.  مالحظه  می توان  امریکا  در 
این کشورها وارد کارکرد سیستمی  فیلسوفان در 

نمی شد، ضدفیلسوفان زیادی به آسانی می توانستند 
معادله را تغییر دهند و غرب را به سرنوشت شرق 

دچار سازند.
غلبۀ  و  در خلق  فیلسوفان  موفقیت  آغازین  نقطۀ 
به  هرچند  که  بود  مدنی  و  انسانی  گفتمان های 
دین  ظالمانۀ  سیطرۀ  برابر  در  واکنش  صورت 
قرون وسطایی به صحنه آمدند، اما این گفتمان ها به 
تدریج خود به کنش بدل شدند و به حادثه آفرینی 
همانا  حادثه،  کلیدی ترین  و  مهم ترین  پرداختند. 
وقتی  بود.  علم  به  مجال دادن  و  دین  عقب راندن 
شکست  را  دین  توانست  بار  اولین  برای  فلسفه 
ماجرا  وارد  علم  و  شد  باز  توسعه  راه  دهد، 
گردید که خودش در ذات خود یک ماجرا بود. 
فراهم  را  فرصت  این  واقع  در  دین  عقب نشینی 

و  آزادانه  انسان  مغز  و  رها شود  عقل  تا  ساخت 
برابر  در  دین  شکست  کند.  عمل  مزاحم  بدون 
فلسفه  چون  نبود؛  دین  نابودی  معنای  به  فلسفه 
اصاًل  و  نمی گیرد  انتقام  دشمنش  از  وقت  هیچ 
جایگاه  به  را  دین  فقط  نداشت،  دشمنی  دین  با 
مناسب آن سوق داد و در مدار حاکمیت فلسفه 
و  گرفت  اوج  نیز  دینی  اصالحات  موج  که  بود 
پروتستانیسم در دنیای مسیحیت به وجود آمد. این 
یعنی که دین از بین نرفت و یا بگو از بین برده 
نشد، بلکه به سلطۀ مطلقۀ آن پایان داده شد. این 
در حالی بود که دین از هیچ فرصت و اهرمی در 
سرکوب فلسفه دریغ نکرد و تا خود سِر قدرت 

بود، نگذاشت که فلسفه سر باال کند.
سلسله تحوالت موفقیت آمیز غرِب مابعد پیروزی 
افالطونی  ایده  که  یافت  ادامه  آنجا  از  فلسفه 
حاکم ساختن  طریق  از  را  فیلسوف«  »حکومت 
تحت  عماًل  غرب  دنیای  و  بخشید  تحقق  فلسفه 
دقت  اگر  شما  گرفت.  قرار  فیلسوفان  حاکمیت 
کنید، متوجه می شوید که تمام مکاتب فکری و یا 
»ایسم«ها در غرب، زاده فکر و اندیشه فیلسوفان 
آن بوده اند و دولت ها به نوبه خود از این مکاتب 
تبعیت کردند. این مکاتب به اساس نیازها ایجاد 
غرب  در  توسعه  و  تحول  روند  در  ما  و  شدند 
و  اومانیسم  قبیل  از  متعددی  ایسم های  معاصر، 
لیبرالیسم و سوسیالیسم و سیکوالریسم و صدها 
ایسم ها  این  فرق  بوده ایم.  را شاهد  دیگر  »ایسم« 
که  است  این  شرق  در  مشابه  فکری  مکاتب  با 
دولت های غربی از فیلسوفان و مبتکران ایسم های 
از  شرق  در  که  حالی  در  کردند،  پیروی  شان 
یک سو فلسفه سرکوب شد و از جانب دیگر هیچ 
حکومتی به عملی شدن گفتمان های مدرن فلسفی 
حتی در فاز تقلید از غرب هم مجال نداد. به عبارۀ 
دیگر، در شرق معاصر نه فلسفه مدرن تولید شد و 
نه فیلسوفان به حاکمیت رسیدند، برعالوه این که 
مزاحمت دین در راه فلسفه و خرد تا هنوز خاتمه 

نیافته است.
فلسفه  نباید  دین  و  بترسد  فلسفه  از  نباید  شرق 
در  دین  کند.  فرض  خود  وجودی  دشمن  را 
در  و  شود  اصالح  می تواند  فلسفه  با  هم زیستی 
فلسفی  ابزارهای  از  و  کند  کارآفرینی  مرتبه خود 
در تبیین قضایای ُکلی خود کار گیرد و باالخص 
در بخش مابعدالطبیعه به کمک فلسفه بشتابد، کما 
و  گیرد  کمک  دین  از  می تواند  نیز  فلسفه  این که 
اخالقی  حتا  و  عاطفی  و  روحی  چالش های  به 
فلسفه  با  دین  درانداختن  کند.  پیدا  راه حل  بشر 
و ایجاد مزاحمت در راه خرد با عنصر دین هرگز 
به صالح نیست و به توسعه هم کمکی نمی کند. 
شاید این حرف به دلیل این که زیاد تکرار شده، 
چندان جدی به نظر نرسد، اما وقتی در کنار آن به 
این نکته هم اشاره کنیم که روشنفکران دینی در 
جهان اسالم به دنبال آشتی دادن فلسفه و دین اند 
و می خواهند فاصله میان دین و علم را کم کنند 
و آن را به حد اقل برسانند، جلب توجه می کند. 
حاال خود این ادعا یک مسأله است و کسانی آن 
به  ضرورت  باشد،  هرچه  می انگارند،  معضله  را 
این دارد تا به یک گفتمان مسلط بدل شود. اجبار 
شرق اسالمی به تولید فلسفه مدرن و یا الزام آن 
کنون  تا  ایسم ها  از  تبعیت  در  غرب  از  تقلید  به 
در  که  است  این  بر  فرض  و  است  نداده  جواب 
دینی  گفتمان های  غلبه  دلیل  به  نزدیک هم  آینده 
و یا مزاحمت قرائت های رادیکال اسالمی جواب 
نخواهد داد و از تولید خشونت جلوگیری نخواهد 
راه  تا  است  در صدد  دینی  روشنفکری  لذا  کرد. 
از طریق رفع تضاد میان دین و فلسفه  فلسفه را 
و یا کاهش مزاحمت دین در برابر علم بگشاید و 
سرانجام، فیلسوفان را به قدرت برساند. »حکومت 
فیلسوف« در شرق هنوز یک نیاز جدی و حیاتی 

است.
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تمنا ابراهیم خیل
کهن الگوهای زنانه چیست؟

یکی از مهمترین کارهای که الزم است هر انسانی در زنده گی انجام 
دهد شناخت خود و یا خود آگاهی است؛ انسانی که خود را بشناسد 
می تواند انتخاب های بهتری دستیابی به عزت نفس، حس لذت بردن، 
عقاید،  جهان،  به  نسبت  متفاوتی  دید  طرز  فرد،  به  منحصر  کارهای 
زنده گی، دارای روابط سالم، دارندۀ اهداف، از حقوق خود نسبت به 

دیگران و از دیگران نسبت به خود آگاه می شود.
خود آگاهی برای انسان ها یک امر ضروری است و اینکه چطور خود 
را بشناسیم و در رابطه به اینکه زنان چطور شخصیت ها و یا همان 
به آن  این مقاله  الگوهای که در وجودشان هست بشناسند در  کهن 

پی می بریم.
با هم  موارد  بعضی  در  و  دارند  متفاوتی  انسانها شخصیت های  تمام 
شباهت های نیز دارند، اما زنان از زمان تولد دارنده چهار شخصیت 
و یا چهار کهن الگو می باشند که این کهن الگوها از همان زمان در 

وجود زنان است و به مرور زمان رشد می کند.
از واژۀ یونانی آرکه تیپوس  یا همان آرکی تایپ برگرفته  الگو  کهن 
است این واژه در زبان یونانی به معنای مدل یا الگویی بوده است که 

چیزی را از روی آن می ساختند.
نظریه کهن الگوها یا آرکی تایپ های شخصیتی بر اساس تیوری های 
کارل گوستاو یونگ روانشناس  و متفکر سویسی شکل گرفته است.

در حقیقت کهن الگوهای زنانۀ زیادی وجود دارد، اما به روزترین و 
مهمترین آنها همین چهار کهن الگو است: 

 )Mother Role( ۱: نقش زن مادر
 )Spiritual Role( ۲: نقش زن روحانی

 )Fighter Role( ۳: نقش زن جنگجو
 )Queen or princess role( ۴: نقش زن لُوند

۱: نقش زن مادر:  زن مادر زن است که نسبت به دیگران دست و 
دارنده  مادر هستند که  از همه چیز یک  بیشتر  زنان  این  دارد  دل باز 
خصوصیات مادرانه، فداکار، پرستار، مهربان، عاشق، وفادار، پرورش 
دهنده، زیبا کننده است و عالقۀ زیادی به فرزند داشتن دارند و در 

روابط خود بسیار ایثارگر هستند.
زن مادر نسبت به همسر، دوستان و اطرافیان کارهای مادرانه می کند 
به طور مثال خیلی ها متوجه غذا، لباس و یا اینکه دواهایش را باید سر 
وقت بخورد. به طور ُکل حامی خوبی برای دیگران است و همیشه این 

گونه زنان را در حال خدمت کردن به دیگران می بینید.
۲: نقش زن روحانی: زن روحانی زنی است که چارچوب اخالقی و 
ارزش های رفتاری و معنوی آن از نوع است که  واالترین  ارزش های 
آنها  شرایط  هیچ  تحت  و  دارد  محکم  مرزهای  حد  و  است  انسانی 
ارزش های  به  که  نمی دهد  اجازه  هیچ کسی  به  نیستند،  معامله  قابل 
آنان و به حد و مرزهای آنان  توهین و یا تجاوز شود. زنان روحانی 
بیشتر نجیب و با تعهد هستند هم چنان به معنویات اهمیت می دهد 
و با جهان هستی رابطۀ قشنگی دارد این زنان خیلی با خدا هستند و 

خیلی ها پرهیزگار.
۳ نقش زن جنگجو یا ملکۀ آمازون: در آمازون قبیله یی بود که زنان 
بسیار زیبا و با شهامت، توانا و قوی زنده گی می کرد و آنها اسطوره یی 
برای  فقط  مردان  از  و  مراقبت می کردند  از خود  که  بودند  زنانی  از 

تولید مثل استفاده می کردند.
 این زنان از موجودیت خود و خانواده خود دفاع و از خطرات نجات 
می دهد اکثراً باعث پیشرفت قرار می گیرند این زنان همیشه هدف مند 
هستند چون همیشه در رقابت قرار دارند چه رقابت درسی باشد یا هم 

ورزشی...، زنان جنگجو تا که پیروز نشوند دست از کار نمی کشند.
جرأت،  با  شجاع،  عشوه گر،  زن  از  اسطوره یی  لُوند:  یا  ملکه  زن   ۴
با هوش، زیرک، دوست داشتنی، محبوب، شوخ طبع است این زنان 
عاشق توانایی زنانه یی خود هستند. با زنان لَوند خیلی مردم می خواهند 
در ارتباط باشند چون مردم در کنار زنان لُوند حس جالبی دارند در 
حالی که به او احترام می گذارند خیلی هم راحت هستند. اما در جامعه 
ما لُوندی با هرزه گی مترادف شده است چون در فرهنگ لغات ما لُوند 
به معنای: روسپی، فاحشه، زن بدکار، شوخ، جماش، اطواری، هرزه 

و هرجایی  می باشد.
انتخاب  توانایی  هم  هست  زن  یک  در  وقتی  الگو  کهن  چهار  این 
انتخاب های  درست را دارد چون حد مرزهای خود را می شناسد و 
عقالنی دارد نه احساسی و از همه مهمتر در یک سطح قرار داشتن 
این چهار کهن الگو است به طور مثال به حیث یک زن مادر در کجا 
مهربانی کند و وفادار باشد به حیث زن جنگجو در کجا نه بگوید و 

از ارزش های خود دفاع کند از بدن خود دفاع کند. 

عبداالحد هادف
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رخصتی هـای  تـا  خواسـته  ملـی  شـورای  از  حکومـت 
بودجـه  تاییـد  و  تصویـب  دلیـل  بـه  را  تابسـتانی خـود 

بیاندازنـد. تعویـق  بـه  انتخابـات 
نشسـت  در  سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
دیـروز ایـن مجلـس گفت که حکومـت از طریـق وزارت 
دولـت در امـور پارلمانـی از مجلـس سـنا خواسـته اسـت 
تـا رخصتی هـای تابسـتانی خـود را تـا تصویـب بودجـه 

انتخابـات معطـل قـرار دهند.
آقـای مسـلم یار افـزود، حکومـت تاکیـد دارد کـه جامعـه 
جهانـی و شـرکای انتخاباتـی افغانسـتان در تامیـن بودجه 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری جدی نیسـتند و به 
همیـن خاطر حکومـت از طریق وزارت مالیـه به انتخابات 
بودجـه اختصـاص داده تا زمینه برگـزاری انتخابات فراهم 

گردد.
انتخابـات  برگـزاری  در  حکومـت  او،  گفتـۀ  بـه 
ریاسـت جمهوری جـدی اسـت و بـرای تصویـب بودجـه 

انتخابـات از دو مجلـس شـورای ملـی خواسـته اسـت تـا 
اندازنـد. تعویـق  بـه  را  خـود  تابسـتانی  رخصتی هـای 

بـا ایـن وجـود سـناتوران نیـز بـا تعویـق رخصتی هـای 
تابسـتانی شـان تـا معرفـی و تاییـد بودجـه وسـط سـال 

کردنـد. موافقـت 
از سـوی دیگـر، آقـای مسـلم یار بـه سـناتوران گفـت کـه 
سـالم رحیمـی وزیـر دولـت در امـور صلـح نیـز از وی 
از  یکـی  در  کـه  دهـد  او وقـت  بـه  تـا  اسـت  خواسـته 
نشسـت های آینـده مجلس سـنا دیـدگاه دولت افغانسـتان 
در مـورد صلـح را بـه سـناتوران و از ایـن طریق بـه مردم 

افغانسـتان توضیـح دهـد.
سـناتوران نیـز موافقت کردنـد تا آقای رحیمـی در یکی از 
نشسـت های آینـده مجلس سـنا حضـور یافتـه و در مورد 

چگونگـی روند صلح معلومـات دهد.
آقـای مسـلم یار گفـت کـه به آقـای رحیمی وقـت خواهد 
داد تـا در یکـی از نشسـت های مجلـس سـنا )سـه شـنبه 

هفتـه جـاری و یا یک شـنبه آینـده( در مورد صلـح دیدگاه 
خـود را با سـناتوران شـریک سـازد.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـالم رحیمـی بـه تازه گـی از 

سـوی محمداشـرف غنی بـه عنـوان وزیر دولـت در امور 
صلـح تعیین شـده اسـت. او پیـش از این به عنـوان رییس 

دفتـر مقـام عالـی ریاسـت جمهوری کار می کـرد.

صراحت  به  چندبار  خلیل زاد  زلمی 
اولویت  امریکا،  نظر  از  که  گفت 
بعد  و  است  صلح  افغانستان  در 

انتخابات.
از نظر رییس جمهور غنی، انتخابات 
تاکید  نیز  صلح  به  و  دارد  اولویت 
انتخابات و صلح را متمم  می کند و 

یکدیگر می داند. 
در میان دسته های انتخاباتی و نامزدان 
سه  این  همآهنگی  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری  کاندیدای  و  تکت 
و  حکمتیار  گلبدین  عبداهلل،  )دکتر 
برگزاری  برای  اتمر(  محمدحنیف 
انتخابات شفاف جالب و قابل توجه 

است.
جالب تر از آن دریافت پاسخ به این 

پرسش است که چه نکاتی اینها را به 
هم آهنگی در انتخابات می برد؟ 

کنندۀ  مذاکره  خلیل زاد  عجلۀ 
امریکایی مذاکرات صلح در رسیدن 
برگزاری  طالبان،  با  توافق  یک  به 
در  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
و  پرسش  به  روان  سال  میزان  ماه 
کرده  روبه رو  بسیاری  تردیدهای 

است.
صراحت  با  پیش  روز  سه  طالبان 
قوای  وجود  صورت  در  که  گفتند 
که  صورتی  در  واقع  در  و  امریکا 
به  آنها  با  امریکا  جاری  مذاکرات 
مخالف  نینجامد،  صلح  توافق نامۀ 
آن  و  هستند  انتخابات  برگزاری 
تذکر  این  معنای  نمی پذیرند.  را 
به  که  است  این  طالبان  هشدار  و 
امریکایی ها تفهیم می کنند تا اول با 
طالبان توافق نامۀ صلح را امضا کنند؛ 
کم  از  کم  امریکایی ها  که  را  چیزی 
ترامپ در قصر سفید و خلیل زاد در 
پشت میز مذاکرات قطر با طالبان با 

عجله می خواهند به آن برسند.
ارگ کابل و صاحب فعلی آن اشرف 

امضای  که  می داند  خوبی  به  غنی 
پیش  طالبان  با  امریکا  صلح  توافق 
میزان  در  انتخابات  برگزاری  از 
سرنوشت  و  انتخابات  روان،  سال 
به  و  رییس جمهور  عنوان  به  را  او 
ریاست جمهوری  کاندیدای  حیث 
خویش  بردن  که  انتخابات  این  در 
هاله یی  در  می کند،  تلقی  قطعی  را 

از  می برد.  فرو  تاریکی  و  ابهام  از 
این رو، رییس جمهور غنی می خواهد 
تا بدون توجه به مذاکرات امریکا با 
توافق نامۀ  امضای  احتمال  و  طالبان 
با  و  کند  برگزار  را  انتخابات  صلح، 
در  را  امریکایی ها  آن  نتیجۀ  اعالن 
بدهد.  قرار  شده  انجام  عمل  برابر 
را  امریکایی ها  می تواند  او  آیا  اینکه 
باید  بکشد،  چالش  به  مورد  این  در 
امریکایی ها  اما  دید.  و  بود  منتظر 
را  او  دست  کف  اصطالح  به  هم 
خود  آسانی  این  به  و  اند  خوانده 
مایک  نمی سازند.  وی  مغلوب  را 
پمپئو وزیر خارجۀ امریکا در آخرین 
سفرش به کابل این نکته را بی پرده 
که  گفت  غنی  رییس جمهور  برای 
نامزدان  سوی  از  انتخابات  تحریم 
در  تقلب  ترس  از  ریاست جمهوری 
و  برگزاری  امریکا،  برای  انتخابات، 
سوال  زیر  را  انتخابات  مشروعیت 
غیرشفاف  انتخابات  چنین  و  می برد 
برای  چند  هر  نیست.  قبول  قابل 
رقیبان او و نامزدان دیگر کم از کم 
برای چندتای مهم آن هشدار داد که 
نتیجۀ  پذیرش  عدم  حوصلۀ  امریکا 
انتخابات را پس از اعالن کمیسیون 
و  ندارد  نامزدان  سوی  از  انتخابات 

اینها باید این نتیجه را بپذیرند. 
به هر حال، اگر امریکایی ها امضای 
پیش  را  طالبان  با  صلح  توافق نامۀ 
باشند  داشته  مدنظر  انتخابات  از 
خواست  این  بدون  غنی  اشرف  و 
انتخابات  برگزاری  صدد  در  امریکا 
سوی  از  انتخابات  تحریم  شود، 
یکی  انتخاباتی  دسته های  و  نامزدان 
را  غنی  که  بود  خواهد  راه های  از 
تالش  است  ممکن  کنند.  متوقف 
مشترک این سه دستۀ انتخاباتی برای 
تضمین شفافیت انتخابات علی رغم 
همان  به  شان،  بسیار  نامشترکی های 
نکته یی گره بخورد که وزیر خارجۀ 
امریکا در مورد تحریم انتخابات بیان 

کرد.

د افغانسـتان دفـاع وزارت د جګـړې پـه لومـړۍ 

کرښـه کـې د ولسـمرش د لومړي مرسـتیال حضور 

تـه پـه غربګون کې وايـي، د هېواد سـاتنه او پوځي 

عملیـات د افغـان امنیتـي ځواکونـو دنده ده.

لـه هغې وروسـته چـې د مـي جنبـش د ګوند یوه 

ویانـد په جوزجـان کې د جګړې په لومړۍ کرښـه 

کـې د ولسـمرش د لومـړي مرسـتیال عبدالرشـید 

دوسـتم د موجودیـت خـرب ورکـړ، دفـاع وزارت 

یـې پـه غربوګـون کـې وویـل چـې افغـان امنیتي 

ځواکونـه د پوځـي عملیاتـو دنـده پـر غـاړه لري.

تېـره  احمـدزي  اللـه  روح  ویانـد  وزارت  دفـاع  د 

شـپه لـه ازادي راډيـو رسه پـه خـربو کـې وویـل، 

افغانسـتان امنیتـي ځواکونـو د هېـواد ټـول امنیتي 

وضعیـت تـر څارنې النـدې نیولـی او د مخالفینو 

پـر ځپلـو بوخـت دي.

د جـرال عبدالرشـید دوسـتم پـه مـرشۍ د مـي 

جنبـش ګونـد ویانـد بشـیراحمد تـه ینـج د شـنبې 

پـه ورځ لـه ازادي راډيـو رسه پـه خـربو کـې وویل 

چـې ولسـمرشۍ ماڼـۍ او امنیت شـورا د هېواد د 

شـايل سـیمو لـه امنیتـي وضعیـت رسه سـیايس 

کوي. برخـورد 

خو د دفاع وزارت ویاند په دې اړه ښـاغي دوسـتم 

تـه ډاډ ورکـوي او وایـي: مـوږ د ولسـمرش لومړي 

مرسـتیال او د ټولـو شـايل والیتونـو ولسـونو تـه 

ډاډ ورکـوو چـې د یـوې منظمې تـګالرې له مخې 

د اړونـدو اداراتـو رسه پـه همغـږۍ د دې هېـواد 

لـه خـاورې سـاتنه کـوو او مـوږ د منظمـو پوځي 

عملیاتـو لپـاره چمتووالـی لرو.

دا پـه داسـې حـال کې ده چـې جرال عبدالرشـید 

پـه ورځ د جوزجـان  پنجشـنبې  تېـرې  د  دوسـتم 

والیـت پـه فیـض ابـاد او خانقـاه ولسـوالیو کې د 

جګـړې پـه لومـړۍ کرښـه کـې راڅرګند شـو.

کـه څـه هـم د جـرال دوسـتم راڅرګندېـدل پـه 

ده،  نـه  نـوې خـربه  کومـه  کـې  پوځـي عملیاتـو 

نومـوړي لـه دې وړانـدې هم پـه یو شـمېر پوځي 

عملیاتـو کـې ونـډه اخیسـتې وه، خـو دا ځـل د 

افغانسـتان د مـي جنبـش ویاند بشـیراحمد ته ینج 

داسـې وايـي: د اجـازې او نـه اجازې خـربه نه ده، 

کلـه چـې تاسـو د ځـان، ملـت او هېـواد لپـاره د 

خطـر احسـاس کـوئ، نـو معلومـه خـربه ده چې 

د دې ټولـو د سـاتنې لپـاره بـه الس پـه کار کېږي.

د مـي جنبـش ګوند ویانـد همداراز وايـي، امنیتي 

ګواښـونه د هېـواد پـه شـال کې مـخ پـر زیاتېدو 

دي او امنیتـي ځواکونـه بایـد د خپـل مسـؤلیت پر 

اسـاس خپلې دنـدې پرمخ یوسـې.

دفاع وزارت جرنال دوستم ته:انتخاباتیاصلح؟

د نـظامي عملیـاتـو کـار 

د افغـانستان ځواکـونـو دنـده ده
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