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ــط  ــر خ ــت و زی ــراً پُرجمعی ــی، اکث ــای افغان خانواده ه
فقــر انــد. اگــر متوســط تعــداد اعضــای هــر خانــواده را 
5 نفــر بــه حســاب بیاوریــم؛ یــک چنیــن خانواده یــی در 
فصــل زمســتان کــه ســرمای استخوان ســوز بــا بــی کاری 
و افزایــش اشــتها مصــادف می شــود، بــرای ســیر کــردن 

شــکم و گــرم کــردِن خانــه نیــاز بــه دســت کم ده قــرص 
نــان و یــک کیلوگــرام گاز مایــع دارد. آقــای غنــی کــه از 
نبــوغ علمــی و اقتصــادِی وافــر برخوردار اســت، محاســبه 
کنــد کــه ایــن خانــواده در کنــار ســایر ضروریــات 
زنده گــی، چقــدر بایــد درآمــد داشــته باشــد کــه بــرای پـُـر 

کــردن یــک بالــون ده کیلوگرامــی گاز مایــع،  1050 افغانی 
پــول بپــردازد؟ آقــای غنــی فــرض کنـــد کــه سرپرســت 
خانــواده یــک معلــم اســت و هشــت هزار افغانــی معــاش 
می گیــرد، اکنــون حســاب کنــد کــه معــاش ماهانــۀ او در 

ــام می رســد؟  ... ــه اتم ــد روز ب چن

افغانسـتان  حکومـت  از  سـنا  مجلـس 
خواسـت کـه طـرح صلـح خـود را بـه 
شـورای ملـی بفرسـتد تـا از سـوی ایـن 

نهـاد مـورد تاییـد قـرار گیـرد.
مجلـس  رییـس  مسـلم یار  فضل هـادی 
سـنا کـه در نشسـت عمومی دیـروز این 
مجلـس صحبت می کـرد، تاکیـد کرد که 
موقـف مجلـس سـنا حمایـت از رونـد 
صلـح بـه رهبـری و مالکیـت افغانسـتان 
اسـت و حکومـت بایـد در رونـد صلـح 

موقـف جدی داشـته باشـد.
آقـای مسـلم یار تاکیـد کـرد کـه صلـح 
بـا گدایـی بـه دسـت نمی آیـد و دولـت 
افغانسـتان بایـد برنامـۀ موثـر و مدون در 

باشـد. زمینه داشـته 
او بـا اشـاره بـه این کـه در طـرح صلـح 
انسـتیتیوت های  از  حتمـًا  حکومـت 
بیـان  شـده،  گرفتـه  مشـوره  بین المللـی 
داشـت: »حکومت باید طـرح صلح خود 
را بـه شـورای ملـی بفرسـتد تا از سـوی 

ایـن شـورا مـورد تاییـد قـرار گیـرد.«
موقـف  از  مسـلم یار  آقـای  همچنیـن، 
برقـراری  خصـوص  در  حکومـت 
مذاکـرات  شـروع  و  آتش بـس 
بین االافغانـی یـاد کـرد و تاکیـد ورزیـد 
کـه مجلس سـنا از این موقـف حکومت 

می کنـد. حمایـت  و  تقدیـر 
بـا ایـن وجـود، انارکلـی هنریـار دیگـر 
از  نیـز گفـت کـه  عضـو مجلـس سـنا 
طـرح حکومـت در رونـد صلـح به ویژه 
مذاکـرات  آغـاز  و  آتش بـس  برقـراری 
زیـرا  می کنـد؛  حمایـت  بین االفغانـی، 
هرنـوع  آتش بـس  بـدون  او،  گفتـۀ  بـه 
مذاکـرات صلـح نتیجه یـی در پـی ندارد.
بـا  مذاکـره  در  طالبـان  می شـود،  گفتـه 
امریـکا بـر سـر کاهـش خشـونت ها در 

افغانسـتان توافـق کرده انـد؛ امـا صدیـق 
صدیقـی سـخنگوی ریاسـت حکومـت 
وحـدت ملـی دو روز پیـش در توییـت 
کوتاهـی گفتـه کـه دولـت افغانسـتان در 
برقـراری  طـرح صلـح خـود خواسـتار 
آتش بـس و آغـاز مذاکـرات بین االفغانی 
اسـت و کاهـش خشـونت  جنبـه عملـی 

نـدارد و پذیرفتنـی نیسـت.
کمیسـیون  رییـس  منصـف  محی الدیـن 
»اگـر  تقنیـن مجلـس سـنا هـم گفـت: 

طالبـان صلـح می خواهـد باید دسـت از 
نخـوت و تکبـری بردارنـد و با آتش بس 
توافـق کننـد؛ زیـرا بـا ادامه وحشـت در 

کشـور، مذاکـرات صلـح معنـا نـدارد.«
آقـای منصـف افـزود، مذاکـرات امریکا 
و  می شـود  آغـاز  روز  یـک  طالبـان  و 
امیـدی بـرای مـردم ایجـاد می کنـد؛ امـا 
روز دیگـر دوبـاره متوقف می شـود ولی 
هیـچ نتیجـه اش مشـخص نیسـت. مردم 
افغانسـتان امیـد دارنـد که ایـن مذاکرات 
در مشـوره بـا جوانب ملـی و بین المللی 
بـه پیـش بـرده شـود تـا نتایـج آن برای 

همـه قابـل قبول باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه هفتـه گذشـته 
مذاکـرات صلـح بـه شـکل غیر رسـمی 
میـان امریـکا و طالبـان آغاز شـد و قرار 
بـود کـه ایـن مذاکـرات در جریـان یک 
هفتـه نتیجـه دهـد و توافق نامـه میان دو 
طـرف امضـا شـود؛ اما هـم اکنـون گفته 
می شـود کـه امضـای توافق نامـۀ صلـح 
سـه هفتـه دیگـر به تعویـق افتاده اسـت.

شـواهد نشـان می دهـد کـه زنـان در ایـن مـکان حبـس شـده و 
از خانـواده و جامعـه دور نگـه داشـته شـده انـد. میـان ایـن زنـان 
کودکانـی تـا سـن پنـج سـالگی نیـز بـوده کـه کامـًا منـزوی نگه 
داشـته شـده بودنـد. زنـان بایـد در ایـن مـکان کارهایـی را انجـام 
می دادنـد کـه ایـن روحانـی یهـودی برای شـان تعییـن کـرده بود.
بـه نحوه هـای مختلـف جریمـه و  را  زنـان  ایـن مـرد همچنـان 
مجـازات کـرده و پـول شـان را دزدیـده اسـت. بخشـی از پولـی 
کـه زنـان به خاطـر کار کـردن در بخش هـای مختلـف بـه دسـت 

ایـن مـرد می رفـت. بـه حسـاب  می آوردنـد، مسـتقیمًا 
بـه گفتـۀ پولیـس، هشـت زن نیـز بـه اتهـام همـکاری و کمـک به 
ایـن مرد دسـتگیر شـده انـد. میان بازداشـت شـده گان همسـر این 

مـرد نیز شـامل اسـت.
وب سـایت خبـری »ینیـت« گـزارش داده که این مـرد یک خاخام 
از یـک فرقـه بـه شـدت مذهبی یهـودی می باشـد. ایـن خاخام در 
مـورد اتهاماتـی کـه بـه وی وارد شـده گفت: »هیچ کـس فکر نمی 
کنـد کـه درسـت باشـد«. وب سـایت »ینیـت« گـزارش داده زنانی 
کـه ایـن فرقـه مذهبـی را تـرک کـرده بودند، بـه پولیـس گزارش 

دادند.
فیلم هـای پولیـس از محلـی که این مرد بازداشـت شـده، اتاق های 
تاریکـی را در یـک سـاختمان متروکـه نشـان می دهد کـه گچ های 
دیوارهایش ریخته اسـت. شـمار زیـادی الماری های پاسـتیکی و 

تخت هـای چنـد طبقـه در اتاق هـای بسـیار تنگ دیده می شـوند.
پولیـس گفـت کـه اداره هـای مسـوول قبـًا در مـورد ایـن مـکان 
سـرنخ های زیـادی به دسـت آورده بودند و تحقیقـات مخفیانه در 
ایـن زمینـه جریان داشـت. بازرسـان مـدارک زیادی را گـردآوری 
کـرده انـد کـه نشـان می دهـد ایـن مـرد بـه عنـوان رییـس ایـن 

اجتمـاع فعالیـت می کـرده اسـت.

از  حمایـت  سـازمان 
 )save the children(کودکان
شـدن  کشـته  بـه  واکنـش  در 
والیـت  مرکـز  در  کـودک  دو 
بلـخ، خواهـان توقـف کشـتار و 
لت وکـوب کودکان در افغانسـتان 

اسـت. شـده 
کـودکان  از  حمایـت  سـازمان 
گفتـه  خبرنامـه  یـک  در  دیـروز 
کـودکان  دیگـر،  »بـار  اسـت: 
دهـه  چندیـن  بهـای  بی گنـاه 
مـی  را  افغانسـتان  در  جنـگ 

پردازنـد. امـروز، یک بمـب کنار 
جـاده ای در والیـت بلـخ باعـث 
کشـته شـدن حداقـل دو کـودک 

شـد.«
ایـن نهـاد حامـی کـودکان تاکید 
لت وکـوب  و  کشـتار  کـه  کـرده 
کـودکان بایـد فورا متوقف شـود 
پاسـخ گو  بایـد  آن  عامـان  و 

باشـند.
ایـن سـازمان افـزوده اسـت کـه 
بـارور  و  آمیـز  صلـح  آینده یـی 
بـه  متکـی  افغانسـتان  بـرای 

حمایـت و آموزش فرزنـدان این 
کشـور اسـت و زمـان آن رسـیده 
کـه جنگ علیـه کـودکان متوقف 

شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه حوالی 
سـاعت ۸:۳0 دقیقه صبـح دیروز 
در دو انفجـار پـی هـم در شـهر 
کشـته  کـودک  دو  مزارشـریف، 

. ند شد
هیـات  نیـز  ایـن  از  پیـش 
متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت 
تاریـخ  بـه  افغانسـتان)یوناما(  در 
1۹ قـوس هشـدار داده بـود کـه 
کـودکان افغانسـتان از حمات بر 
مکاتـب و شـفاخانه ها و انفجـار 
نشـده  منفجـر  انفجـاری  مـواد 
همچنیـن  و  انـد  متاثـر  جنـگ 
در معـرض اسـتخدام و اسـتفاده 
و  جنـگ  در  درگیـر  طرف هـای 
خشـونت جنسـی قرار می گیرند.

صفحه 2

سناتوران: 
حکـومت طـرح صلـح خـود را به شـورای ملـی بفـرستد

زنده گی با ۵۰ زن؛ رییس یک فرقۀ 
مذهبی در اسرائیل دستگیر شد

سازمان حمایت از کودکان: 

کشتـار و لت وکـوب کـودکان متـوقف شـود

سـرمای جانسـوز، اقتصـاد ستـم پرور و نبـوِغ آقـای غنی

وزارت دفاع:

داعـش هنـوز هـم به عنـوان 
تهـدید امنیتـی مطـرح است

آرای 109 محـل 
در 21 والیـت را بـاطل کـرده ایم



بـه نظـر می رسـد کـه دوبـاره گفت وگوهـای صلـِح 
امریـکا بـا طالبـان بـه بُن بسـت خـورده اسـت و هـر 
امضـای  نهایـی  دو طـرف نمی تواننـد روی تصمیـم 
تأییـد  متعـدد  منابـع  برسـند.  نتیجـه  بـه  توافق نامـه 
بـا  آتش بـس  اعـام  خواهـان  طالبـان  کـه  می کننـد 
نیروهـای دولتی افغانسـتان نیسـتند و تنهـا می خواهند 
باشـند؛  داشـته  امریـکا  بـا  یک جانبـه  آتش بـِس  کـه 
امـا امریکایی هـا و ارگ تـاش دارنـد کـه طالبـان را 
متقاعـد بـه رعایـت آتش بس بـا نیروهای افغانســتان 
صلـح  گفت وگوهـای  زمانـی  می گویـد  ارگ  کننـد. 
در  کامـل  آتش بـس  کـه  بـود  خواهـد  نتیجه بخـش 
کشـور برقـرار شـود. ولـی طالبـان نخسـت خواهـان 
رسـیدن بـه توافـق با امریـکا انـد و بعـد می گویند که 
گفت گوهـای خـود را بـا سیاسـیوِن افغانسـتان و نـه 

می کننـد.  آغـاز  حکومـت 
 ایـن مـوارد کـه فعـًا به صـورِت کلی در رسـانه های 
مختلـف بازتـاب یافته، نشـان می دهند کـه طرف های 
گفت وگوکننـده هنـوز نتوانسـته اند به قناعـِت یکدیگر 

بـرای امضـای توافق نامۀ صلح نایل شـوند.
 این کـه رونـد گفت وگوهـای صلـِح امریکا بـا طالبان 
تـا چـه زمانـی ادامـه خواهـد یافـت، بیشـتر متکـی 
بـه مسـایل جهانـی، منطقه یـی و ملـی اسـت. امریـکا 
زمانـی بـه توافق بـا طالبان رغبـت نشــان خواهد داد 
کـه بـه هدف هـای اصلِی خـود در جنگ افغانسـتان و 
مانور در عرصۀ سیاسـت داخلی آن کشـور در آسـتانۀ 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری نزدیک شـود. در ضمن 
بحث هـای منطقه یـی نیـز ایـن روزهـا از حساسـیِت 
زیـادی برخـوردار شـده انـد. بـه ویـژه رو در رویـی 
بـر  را  تأثیـراِت خـود  منطقـه،  در  ایـران  بـا  امریـکا 
روند صــلح افغانسـتان نشـان داده اسـت. ایران یکی 
به سـاده گی  و  اسـت  منطقـه  در  اصلـی  بازیگـراِن  از 
نمی خواهـد کـه اجـازه دهد امریـکا در جنـِگ خود با 
طالبـان بـه آن هدف هایی کـه برای خـود تعیین کرده، 
برسـد. ایـران بـه انـدازۀ کافی بـر طالبان نفـوذ دارد و 
می توانـد ایـن گـروه را در جهـت هدف هـای خـود 
عیــار کنـد. طالبان هم که بیشـتر به دنبـال امتیازگیری 
در سـطح منطقـه و جهان انـد، این موقعیـت را به نفِع 
خـود می داننـد و منتظرنـد ببیننـد که تحـوالِت منطقه 
بـه کـدام طـرف پیـش مـی رود و ایـن گـروه در ایـن 

میـان چـه سـهمی را برخواهد داشـت. 
تردیـد  بـدون  نیـز  افغانسـتان  انتخابـات  موضـوع 
تأثیـرات منفـِی خـود را بـر رونـد صلح آشـکار کرده 
اسـت. همیـن کـه طالبـان ارگ را بـه عنـوان بخشـی 
از تاش هـاِی صلـح بـه رسـمیت نمی شناسـد، کافـی 
اسـت کـه پی ببریـم یک طـرِف معادلـه از همین حاال 
حـذف شـده تلقی می شـود. اگـر انتخابـات در جهِت 
درسـت پیـش می رفـت و تمامیت خواهـی یک دسـتۀ 
انتخاباتـی سـبب نمی شـد کـه سـامِت آن زیرسـوال 
بـرود، تا حاال بسـیاری از گره های مشـکل افغانسـتان 

حـل شـده بـود. امـا بـه نظـر نمی رسـد کـه تـا زمـان 
حـل مشـکل انتخابـات افغانسـتان، طالبـان بخواهنـد 
پشـِت میز مذاکره بـا نماینـده گان ارگ و یا جناح های 

بنشینند. افغانسـتان  سیاسـی 
 نشسـت چیـن کـه قـرار بـود ماه هـا پیـش برگـزار 
شـود، بـه دالیـِل نامعلـوم برگـزار نشـد. بسـیاری از 
کشـورهای منطقـه کـه تـاش داشـتند در روند صلح 
همـکاری کننـد، حـاال بـا تنش هایـی کـه در منطقـه 
بـه وجـود آمـده، کمتـر بـه معضـِل افغانسـتان عاقه 
نشـان می دهنـد. امریـکا نیـز کـه اصلی تریـن بازیگـر 
روزهـا  ایـن  بیشـتر  اسـت،  افغانسـتان  سیاسـت های 
درگیـر مسـایل ایـران و انتخاباِت خود اسـت تا این که 
بـه موضـوع افغانسـتان به صورِت جــدی فکـر کند. 
تنهـا امیـد مـردم افغانسـتان بـه جناح هـا و نیروهـای 
سیاسـِی داخلـی اسـت کـه بتواننـد گـره کورِ مشـکل 
افغانسـتان را بـا انگشـت تدبیـر باز کننــد. امـا این جا 
نیـز یـک مشـکِل کان وجـود دارد و آن فـردی به نام 
اشـرف غنـی و اطرافیاِن اوسـت که تمام قـدرت را به 
صـورِت یکه تازانـه در اختیـار گرفتـه و نمی خواهـد 

کـه افغانسـتان از بحـران کنونـی بیرون شـود.
 بـرای حکومـت آقـای غنـی حتـا همـان مشـروعیت 
نیم بنـد سیاسـِی توافق نامـۀ حکومـت وحـدت ملـی 
نیـز باقـی نمانـده اسـت. شـاید در طـول چهـل سـال 
حکومـت  از  بی پشـتوانه تر  و  نامشـروع تر  گذشـته، 
فعلی در افغانسـتان حکومتی به ظهور نرسـیده باشـد. 
رژیـم طالبـان با همـۀ مشـکات و عقب مانده گی هایی 
کـه بـه آن مبتـا بـود، بـاز از حکومـِت آقـای غنـی 
مشـروعیِت بیشـتری داشـت و الاقـل بـه زور شـاق 
و کیبـل می توانسـت حاکمیـِت خـود را تثبیـت کنـد. 
امـا بـرای آقـای غنـی و حکومـت او، بـه جـز شـعار 
و  تـوش  هیـچ  دیگـر  عامـه،  دارایی هـای  و چپـاوِل 
برنامه یـی باقـی نمانـده اسـت. وزیـران آقـای غنـی، 
یکـی پـس از دیگری بـه بهانه های مختلـف از او جدا 
می شـوند و راه خـود را می رونـد. سـه قـوای اصلـی 
کـه بایـد در هماهنگـی یکدیگـر کشـور را مدیریـت 
کننـد، بـه جاِن هـم افتاده انـد و هر روز رسـوایی های 
همدیگـر را رسـانه یی می کننـد. مـردم امـا باتکلیـف 
بـا هـزاران مشـکلی کـه دارنـد، نمی دانند کـدام در را 
دق البـاب کننـد و بـرای حـل مشکات شـان بـه کدام 

مرجـع سـر بزنند. 
سـر  از  را  دشـواری  و  روزهـای سـخت  افغانسـتان 
می گذرانـد. از یک سـو درگیـر ناامنـی و جنگ اسـت 
و از سـوی دیگـر در چنـگ حکومتـی کـه فقـط بـه 
خواسـت ها و هدف  هـای خـود می اندیشـد. در ایـن 
میـان، اگـر نیروهـای سیاسـِی موجـود طـرح بدیلـی 
را ارایـه نکننـد کـه از سـوی مـردم مـورد حمایـت 
قـرار گیـرد، بدون شـک افغانسـتان در گرداب بسـیار 

خطرناکـی سـقوط خواهـد کـرد. 
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ــی  ــه 105 افغان ــل ب ــع در کاب ــرام گاز مای ــک کیلوگ ــت ی قیم
از  نیمــی  دســت کم  کــه  درحالی ســت  ایــن  و  رســیده 
خانوارهــاِی افغانســتان روزانــه 100 افغانــی هــم درآمــد بــرای 
ــن  ــا ای ــد. ب ــواده ندارن ــاِش خان ــرار مع ــی و ام مصــارِف خانه گ
حســاب، وقتــی در فصــِل زمســتان کــه فصــل »مــرگ غریبــان« 
ــم  ــش، ه ــرای گرمای ــم ب ــه ه ــرخ گاز ـ ک ــود، ن ــده می ش خوان
ــاز  ــک نی ــتان ی ــیِ  افغانس ــنایی در بی برق ــم روش ــز و ه پخت وپ
ــان  ــر می شــود؛ مــرگ غریب ــاره دوبراب ــه یک ب ضروری ســت ـ ب
از حالــِت ادعــا بــه »واقعیــت« تبدیــل می گــردد. در یــک 
ــًا  چنیــن وضعیتــی، بــرای جلوگیــری از فاجعــه، عقــًا و اخاق
ــه نظــر می رســد.  ــه ســودِ فقـــرا حتمــی ب مداخلــۀ حکومــت ب
امــا افغانســتان یــک کشــورِ اســتثنایی بــا دولتــی اســتثنایی تر در 

ــی اســت.  ــی و اخاق ــای عقل ــام معیاره ــِر تم براب
ــرگ  ــوختی و م ــواد س ــرخ م ــش ن ــتانی، افزای ــای زمس بارش ه
غریبــان، داســتان تکــرارِی هرســاِل افغانســتان اســت کــه بــرای 
ــا  ــادی و حت ــِر ع ــک ام ــی، ی ــدت مل ــتثنایی وح ــِت اس حکوم
ــدارد.  ــه ن ــوا و مرافع ــه دع ــاز ب ــه نی ــی می شــود ک خــداداد تلق
ــتان،  ــر زمس ــی در ه ــن اتفاق ــِر چنی ــا در براب ــت داراِن م حکوم
ســه رویکــرد و پاســِخ تکــراری دارنــد: نخســت این کــه 
ــت  ــازار آزاد« اس ــور »ب ــادی کش ــام اقتص ــد نظ ــر می دهن تذک
ــدار  ــار خری ــز را رفت ــه چی ــت، هم ــت دول ــه خــارج از دخال ک
و فروشــنده تعییــن می کنــد. دوم این کــه بــرای رســیده گی 
بــه وضعیــت آســیب دیده گان لطــف کــرده »هدایــات الزم« 
نمــوده  مرحمــت  این کــه  ســوم  می فرماینــد.  صــادر  را 
بــه پیگــرد  سوءاســتفاده کننده گان و محتکــراِن احتمالــی را 

قانونــی هشــدار  می دهنــد. 
ــن داســتان هــر ســال تکــرار می شــود و حکومــت داران هــر  ای
ــد  ــت می گذارن ــند و من ــل می فروش ــردم فض ــر م ــتان ب زمس
ــام  ــه نظ ــی را ک ــد آن های ــا هســتند و حاضرن ــادِ آن ه ــه ی ــه ب ک
از حــد آزاد« خیــال کرده انــد،  »بیــش  بــازار را  اقتصــادی 
مــورد مجــازات قــرار دهنــد. امــا در واقعیــت امــر، هیــچ کاری 
ــک موضــوع در  ــرار ی ــز تک ــانۀ آن نی ــرد و نش صــورت نمی گی

ــت.  ــال اس ــر س ــوِص آن در ه ــل به خص فص
خانواده هــای افغانــی، اکثــراً پُرجمعیــت و زیــر خــط فقــر 
ــه  ــر ب ــواده را 5 نف ــد. اگــر متوســط تعــداد اعضــای هــر خان ان
ــی در فصــل زمســتان  ــن خانواده ی ــک چنی ــم؛ ی حســاب بیاوری
ــتها  ــش اش ــی کاری و افزای ــا ب ــوز ب ــرمای استخوان س ــه س ک
ــردِن  ــرم ک ــکم و گ ــردن ش ــیر ک ــرای س ــود، ب ــادف می ش مص
ــان و یــک کیلوگــرام گاز  ــه دســت کم ده قــرص ن ــه نیــاز ب خان
مایــع دارد. آقــای غنــی کــه از نبــوغ علمــی و اقتصــادِی وافــر 
ــار  ــواده در کن ــن خان ــه ای ــد ک ــبه کن ــت، محاس ــوردار اس برخ
ســایر ضروریــات زنده گــی، چقــدر بایــد درآمــد داشــته باشــد 
ــع،   ــی گاز مای ــون ده کیلوگرام ــک بال ــردن ی ــر ک ــرای پُ ــه ب ک
ــه  ــد ک ــرض کنـ ــی ف ــای غن ــردازد؟ آق ــول بپ ــی پ 1050 افغان
ــی  ــت هزار افغان ــت و هش ــم اس ــک معل ــواده ی ــت خان سرپرس
ــۀ او  ــاش ماهان ــه مع ــد ک ــون حســاب کن ــرد، اکن ــاش می گی مع

ــد؟   ــام می رس ــه اتم ــد روز ب در چن
درد بــزرگ این کــه: آنچــه در افغانســتان »نظــام اقتصــادی بــازار« 
نامیــده می شــود، یــک سیســتِم مافیایــِی ســتم پرور بــرای حفــظ 
ــه  ــت. اگرچ ــزرگ اس ــراِن ب ــکنان و اختاس گ ــِع قانون ش مناف
ــازار در ایده آل تریــن شــکِل آن نیــز می توانــد  نظــام اقتصــادی ب
ــا در کشــور  ــی متهــم باشــد، ام ــه بی انصاف از ســوی منتقــدان ب
مــا زیــر ایــن عنــوان، آشــکارا قانــون، نقــض و خــوِن فقــرا در 
ــه؛  ــی این ک ــتان یعن ــازار در افغانس ــاد ب ــود. اقتص ــه می ش شیش
ــد،  ــه 10 روز بع ــد ک ــال هواشناســی اعــام می کن ــۀ مث ــه گون ب
ــک  ــا ی ــاز می شــود و ت ــت کشــور آغ ــرف در ده والی ــارش ب ب
هفتــه ادامــه می یابــد. بــه محــض ایــن اعــام، از دکان دارِ 
ــش  ــِگ افزای ــروش، آهن ــر عمده ف ــا تاج ــه ت ــروش گرفت ُخرده ف
ــوع  ــس از وق ــد و پ ــروع می کنن ــارش ش ــاز ب ــا آغ ــت را ت قیم
ــر  ــت دوبراب ــه قیم ــند ک ــرعت می بخش ــان س ــارش، آن را چن ب
ــت  ــان »دس ــی و هم ــد طبیع ــک رون ــاید ی ــن ش ــردد. ای می گ
ــی در  ــکار و فرصت طلبی ی ــچ احت ــد و هی ــازار« باش ــی ب نامرئ
ــوان  ــه عن ــت ب ــه دول ــن اســت ک ــا پرســش ای ــان نباشــد؛ ام می
ــی، در  ــح مل ــع و مصال ــع مناف ــی و مداف ــر عقان ــک کنش گ ی
ــرای جلوگیــری از  ــری ب ــوده و چــه تدبی ــان چــه کاره ب ــن می ای
ــِت اقتصــادی و هــم  ــرای امنی ایــن نوســان های ویرانگــر هــم ب

ــت؟ ــنجیده اس ــی س ــت جامعه گان ــرای امنی ب
ــد  ــِی آقــای غنــی در عرصــۀ اقتصــاد حکــم می کن نبــوغ احتمال
شــکاف های  بــازار،  بی بندوباری هــای  میــان  پیونــد  کــه 
اجتماعــی و عــدم توســعۀ سیاســی و در ُکل ناکامــِی افغانســتان 

در فصل هــاِی ناتمامــش را درک و چاره جویــی کنـــد.

سـرمای جانسـوز، اقتصـاد 
ستـم پرور و نبـوِغ آقـای غنی

افغانسـتان 
ک در گـردابی هـولنـا

احمــد عمران

شاید در طول چهل سال 
گذشته، نامشروع تر 
و بی پشتوانه تر از 
حکومت فعلی در 

افغانستان حکومتی 
به ظهور نرسیده 

باشد. رژیم طالبان 
با همۀ مشکالت و 

عقب مانده گی هایی که 
به آن مبتال بود، باز 
از حکومِت آقای غنی 
مشروعیِت بیشتری 
داشت و الاقل به 
زور شالق و کیبل 

می توانست حاکمیِت 
خود را تثبیت کند. 
اما برای آقای غنی و 

حکومت او، به جز شعار 
و چپاوِل دارایی های 

عامه، دیگر هیچ 
توش و برنامه یی 

باقی نمانده است. 
وزیران آقای غنی، 
یکی پس از دیگری 

به بهانه های مختلف از 
او جدا می شوند و راه 
خود را می روند. سه 
قوای اصلی که باید 

در هماهنگی یکدیگر 
کشور را مدیریت کنند، 
به جاِن هم افتاده اند 
و هر روز رسوایی های 
همدیگر را رسانه یی 
می کنند. مردم اما 
بالتکلیف با هزاران 
مشکلی که دارند، 

نمی دانند کدام در را 
دق الباب کنند و برای 
حل مشکالت شان به 
کدام مرجع سر بزنند
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مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی کشـور بـا تأییـد حضـور 
از والیت هـای دیگـر کشـور،  برخـی  داعـش در شـرق و 
می گوینـد کـه حضـور ایـن گـروه هنـوز بـه عنـوان یـک 

تهدیـد امنیتـی مطـرح اسـت.
مسـووالن در وزارت دفـاع ملـی بـا اشـاره بـه اینکـه مراکـز 
گـروه داعـش در شـرق کشـور نابود شـده اسـت، می گوید: 
نیروهـای امنیتی - دفاعی کشـور عملیات پیهـم برای نابودی 
بازمانده هـای داعـش در والیت هـای مختلـف کشـور انجـام 
داده انـد و زمینـه دوبـاره قـدرت گرفتـن داعـش در کشـور 

خیلـی اندک اسـت.
روح اهلل احمـدزی، سـخنگوی وزارت دفـاع  در گفت وگـو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: گـروه داعـش در والیت های 
شـمالی و شـرقی تحـت رصـد نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 
کشـور قـرار دارنـد و عملیـات  بـاالی مخفی گاه هـای آنـان 

جریـان دارد.
آقـای احمـدزی بـا تأییـد این کـه هنـوز داعـش در شـماری 
از والیت هـای کشـور حضـور دارد، امـا گفـت کـه حضـور 
داعـش نگـران کننـده نیسـت؛ چـون قـدرت داعـش اکنـون 
بـه انـدازۀ قبلـی اش نیسـت. داعش سـرنگون شـده اسـت و 
شـماری از اعضـای ایـن گـروه در بازداشـت دولـت قـرار 

دارند.
دولتـی  نیروهـای  کـه  می گویـد  دفـاع  وزارت  سـخنگوی 
در پهلـوی گـروه طالبـان بـا داعـش نیـز نبردهـای را انجـام 

داشـته اند.  چشـم گیری  دسـت آوردهای  و  می دهـد 
او گفـت کـه داعـش در شـماری از والیت هـای شـمالی و 
شـرقی حضـور دارنـد، امـا اکنـون داعـش تضعیـف شـده 

 . ست ا
ایـن در حالـی اسـت که مقامـات محلی در والیـت  کنر هفتۀ 
گذشـته از حضـور 1200 تـن از اعضـای گـروه داعـش در 

چهـار ولسـوالی ایـن والیت خبـر داده اند. 
عبدالباقـی میرزاکـوال، والـی کنر به رسـانه ها گفته اسـت که 
حضـور داعـش در کنـر بـه عنوان یـک زنگ خطر به شـرق 

کشـور است. 
همچنان مسـووالن والیت ننگرهـار از حضور داعش در این 

والیت هـا و تسـلیم شـدن، شـماری از خانواده هـای اعضای 
داعـش که بیشترشـان پاکسـتانی بودند، خبـر می دهند.

از  برخـی  در  را  داعـش  حالـی حضـور  در  دفـاع  وزارت 
شـورای  از  پیـش  کـه  می کنـد  تأییـد  کشـور  والیت هـای 
امنیـت کشـور گفتـه اسـت کـه افغانسـتان بـه تنهایـی تـوان 
مبـارزه بـا داعـش را نـدارد و بایـد در این مورد یـک اجماع 

جهانـی تشـکیل شـود. 
جاویـد فیصـل سـخنگوی شـورای امنیـت گفتـه اسـت کـه 
داعـش گـروه تروریسـتی جهانـی اسـت و نیـاز به مسـاعی 

مشـترک و مبـارزه جهانـی دارد. 
شـورای امنیـت هـر چنـد داعـش را در افغانسـتان شکسـت 
خـورده می دانـد، امـا تأکیـد می کنـد که ایـن گروه بـه عنوان 

تهدیـد امنیتی شـمرده می شـود. 
گـروه داعش )شـاخۀ خراسـان( در افغانسـتان پـس از ظهور 
داعـش در خاورمیانـه در سـال های پس از سـقوط حکومت 
صدام حسـین و محمد مرسـی در عراق و سـوریه، در سـال 
1۳۹4 حضـور خـود را بـه صـورت رسـمی بـه نام »شـاخۀ 
خراسـان داعـش« در ننگرهـار والیـت شـرقی کشـور اعام 

کرد.
گـروه داعش در شـرق افغانسـتان پایگاه خـود را تنظیم و از 
سـال 1۳۹4 بـه بعـد این گـروه چندیـن حمله بـر مکان های 
مختلـف انجـام داد کـه در نتیجـۀ صدها تن کشـته و زخمی 

شدند. 
افغانسـتان  داعـش  گـروه  بین المللـی،  رسـانه های  اخیـراً 
را پـس از عـراق و سـوریه یکـی از قدرتمندتریـن شـاخۀ 

اسـت.  دانسـته  تروریسـتی  گروه هـا 
والسـتریت ژورنال، یک رسـانۀ غربی گفته اسـت که شـاخۀ 
خراسـان داعـش در افغانسـتان پـس از عراق و سـوریه یکی 

قدرتمندترین شـاخه های این گروه تروریسـتی اسـت. 
پیـش از ایـن دولت افغانسـتان از شکسـت داعش در شـرق 
کشـور خبـر داده بود. رییـس جمهوری محمد اشـرف غنی، 
در مـاه قـوس در سـفری به والیت ننگرهـار گفت که داعش 

در شـرق افغانسـتان شکسـت خورده  است.
مقامـات امنیتـی کشـور اعـم از وزارت دافـاع و داخلـه از 

شکسـت داعـش در افغانسـتان به ویژۀ در اچیـن ننگرهار که 
مرکـزی اصلـی ایـن گـروه به شـمار می رفـت خبـر داده اند، 
امـا ظاهـراً اظهـارات اخیـر مقامـات محلی و شـورای امنیت 
کشـور نشـان می دهـد کـه گـروه داعش در شـرق و شـمال 
کشـور هنوز حضـور دارد و در صورتی کـه توجۀ الزم برای 
نابـودی ایـن گـروه روی دسـت گرفتـه نشـود، می توانـد به 
عنـوان یـک تهدیـد جـدی بـه امنیت مطـرح گـردد. هرچند 
در حالـی حاضـر داعـش بـه پیمانه یی کـه در ابتدایـی ظهور 
کـرده بود قـدرت ندارد، اما با گذشـت زمان و هسـته گزاری 
دوبـاره می توانـد خـود را بازسـازی کـرده و به تهدیـد بلقوه 

تبدیـل گردد.
والیت هـای شـمالی افغانسـتان از جمله فاریاب و سـرپل از 
دیگـر مراکـز داعش در کشـور قلم داده شـده اند، مسـووالن 
محلـی والیـت فاریـاب در جریـان سـال جـاری چندیـن 
مرتبـه از حضـور چندیـن خانـوادۀ داعشـی در والیت هـای 
فاریـاب و سـرپل خبـر داده اند. از سـویی هم، پـس از اعام 
شکسـت داعـش در افغانسـتان، مقامات روسـی این موضوع 
را پیـش از وقـت خوانـده و گفته انـد کـه در این مـورد باید 
تعمـق بیشـتر صـورت گیـرد و فرصت بیشـتر برای بررسـی 
ایـن موضـوع در نظـر گرفتـه شـود. ایـن در حالی اسـت که 
پس از کشـته شـدن سـلیمانی توسـط یک هواپیمایـی بدون 

سرنشـین امریکایـی بـه دسـتور دونالـد ترامـپ در عـراق، 
گـروه داعـش از دوباره سـازی این گروه در عـراق خبر داد. 
یـک شـبکۀ مرتبطـه بـه داعش گفته اسـت که کشـته شـدن 
سـلیمانی یـک فرصتـی را بـرای دوبـاره سـازی ایـن گـروه 
در خاورمیانـه ایجـاد کـرده اسـت. ایـن گفته هـای بـه امـا و 
اگرهـای زیاد مواجه شـده اسـت، برخی ها ادعای بازسـازی 
گـروه داعـش را لحـن مبالغـه آمیـز خوانـده و گفته انـد کـه 
بزرگنمایـی بیـش نیسـت، امـا شـماری بـاور دارنـد کـه در 
صورتـی که تنش هـا در خاورمیانه داغ تر شـود؛ ایـن احتمال 
وجـود دارد کـه داعش دوبـاره جـان بگیرد. امـا این که تنش  
میـان امریـکا و ایـران که در سـال های اخیر تصمیم مشـترک 
بـرای نابـود داعـش در خاورمیانـه داشـتند، می توانـد یـک 
نقطـۀ عطـف بـرای داعـش محسـوب گـردد و اگـر چنیـن 
شـود، ادعـای دونالـد ترامـپ مبنـی بـر این کـه گفتـه بـود؛ 
خافت داعش را در سـوریه و عراق سـرنگون کرده اسـت، 
چه می شـود. گمانه زنی هـای وجـود دارد کـه ظهـور دوبـاره 
داعـش در خاورمیانـه، می توانـد سـبب قدرت گیـری شـاخۀ 

ایـن گروه در افغانسـتان شـود.

شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  در  مسـووالن 
شـکایت های  بررسـی  رونـد  در  کـه  می گوینـد  انتخاباتـی 
انتخاباتـی، نزدیـک بـه ده هـزار شـکایت را بـه دلیل مسـتند 

نبـود، رد کـرده انـد. 
آنـان کـه دیروز در یک نشسـت خبـری »ختم روند بررسـی 
شـکایت ها در والیـات« را اعـام می کردند، همچنـان گفتند 
کـه آرای 10۹ محـل در 21 والیـت را باطل کـرده و بیش از 

5 هـزار محـل دیگر را به بازشـماری فرسـتاده اند.
کمیشـنران کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتی 
کمیسـیون های  تصمیم هـای  کـه  گفتنـد  نشسـت  ایـن  در 
بـا  نهـاد  ایـن  مشـکل  نیـز  و  نیسـت  نهایـی  والیتی شـان 

کمیسـیون انتخابـات هـم حـل شـده انـد.
بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
شـکایت های انتخابـات گفـت کـه 16 هزار و 545 شـکایت 

در پیونـد بـه نتایـج ابتدایـی انتخابـات ثبت شـده بـود که از 
ایـن میـان، ۹ هـزار و ۸66 شـکایت بـه دلیـل »نبـود اسـناد 
کافـی« رد شـدند. بانـو شـینواری افـزود کـه از بهـر 5 هزار 
و ۳16 شـکایت در 21 والیـت، قـرار اسـت 5 هـزار و 426 

محـل رای دهـی در ایـن والیت هـا بـه بازشـماری برونـد.
او بـا اشـاره بـه این کـه آرای 10۹ محل رای دهـی در جریان 
بررسـی ابتدایـی شـکایات، باطل اعام شـد، گفـت که 111 
شـکایات در والیت هـا بررسـی نشـده و بـه مرکـز ارجـاع 
ایـن  کارمنـد   71 شـینواری،  بانـو  گفتـۀ  بـه  اسـت.  شـده 
کمیسـیون هـم از وظایف شـان برکنـار و 75 تـن دیگرشـان 

جریمـۀ نقـدی شـده اند.
رییـس کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت ها بیـان کـرد کـه 
شـکایت،   76۹ مـورد  در  انتخابـات،  دسـته های  مسـووالن 
اسـتیناف طلب شـده انـد کـه رونـد ثبت شـکایات اسـتینافی 

در سـه روز آینـده در دفتر مرکزی کمیسـیون انتخابات ادامه 
خواهـد یافـت و ممکن ایـن رقم تغییـر کند. او تعهد سـپرد 
کـه کارهـای ایـن کمیسـیون بـا حفظ اصـل بی طرفـی انجام 
خواهد شـد و افـزود که تصمیم هـای کمیسـیون های والیتی 

این نهـاد نهایی نیسـتند.
بانو شـینواری از حل مشـکات این کمیسـیون با کمیسـیون 
انتخابـات نیـز خبـر داد و گفت کـه همکاری بین کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات و کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی وجـود 
دارد و مشـکل جدیـی بـه میـان نیامـده اسـت. پیـش از این، 
دبیرخانـۀ کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی 
طرحـی را بـه کمیسـیون انتخابـات سـپرده بـود که بـر بنیاد 
آن، کمیسـیون انتخابات می باییسـت روند بازشـماری آرا در 
2 هـزار و ۹00 و ۳۸ محـل رأی دهـی را بـه پیـش می بـرد، 
امـا مسـووالن در ایـن کمیسـیون در واکنـش بـه ایـن طـرح 

از کمیسـیون شـکایات خواهـان »وضاحـت« و ارایـۀ برنامـۀ 
منسـجم از سـوی ایـن کمیسـیون شـده بود.

بـه  انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن  حـال،  عیـن  در 
رسـانه ها گفتـه انـد کـه تـا کنـون جزییـات محاتـی کـه به 
بازشـماری می رونـد بـا کمیسـیون انتخابات شـریک نشـده 
اسـت. بـه گفتـۀ آنان، هـر زمانـی کـه جزییـات محاتی که 
بـه بازشـماری می رونـد در قالـب یـک برنامـه برای شـان 
فرسـتاده شـود، رونـد بازشـماری را آغاز خواهند کـرد. آنان 
ایـن رونـد  پیشـبرد  بـرای آغـاز و  آماده گـی کامل شـان  از 
خبـرداده و افـزوده انـد کـه منتظـر جزییـات از کمیسـیون 
شـکایت ها هسـتند تـا مطابـق آن، فـورم نتایـج و کارمنـدان 

را بـه محـات بفرسـتند.
سـخنگوی  و  کمیشـنر  الیاسـی،  قاسـم  دیگـر،  سـوی  در 
ایـن  در  انتخابـات  بـه شـکایت های  کمیسـیون رسـیده گی 
نشسـت گفـت کـه رونـد بازشـماری محل هـای رای دهـی 
براسـاس برنامـۀ منسـجم همزمـان در تمام والیـات به پیش 
خواهـد رفـت. آقـای الیاسـی افـزود کـه ایـن نتیجـۀ ایـن 
رونـد تـا آخـر هفتۀ جاری بـه کمیسـیون انتخابات فرسـتاده 
خواهـد شـد. آقـای الیاسـی اظهـار داشـت کـه آرای 5 هزار 
و 516 محـل ردی دهـی در 20 والیت، بازشـماری می شـود.
او افـزود: »آرای 16۹۹ محل در کابل، 117 محل در کاپیسـا، 
۹2 محـل در پـروان، 25 محل در میـدان وردک، 17 محل در 
لوگـر، 15۸2 محـل در ننگرهار، 6 محـل در بغان، 65 محل 
در غزنـی، ۳۸۳ محـل در پکتیـکا، 1۸6 محـل در پکتیـا، 5۳ 
محـل در خوسـت، 24۳ محـل در کنـر، 7۳ محـل در تخار، 
46 محـل در کنـدز، 51 محـل در غـور، 61 محـل در زابـل، 
121 محـل در قندهـار، 265 محـل در هلمنـد، 60 محـل در 

هـرات و 177 محـل در نیمـروز به بازشـماری می رود«.
قرار اسـت پس از فیصلۀ  کمیسـیون رسـیده گی به شـکایات 
انتخاباتـی، نتیجـه  نهایی انتخابات ریاسـت جمهوری ششـم 
میـزان اعان شـود. شـماری از آگاهاِن مسـایل انتخاباتی هم 
احتمـال بـه دور دوم رفتـن انتخابات را مطرح کـرده و گفته 
انـد، اگـر حتـا بـه ده درصد از شـکایت ها رسـید ه گی شـود،  

انتخابـات بـه دور دوم می رود.

رییس کمیسیون شکایات:

آرای 1۰9 محل در 21 والیت را باطل کرده ایم

وزارت دفاع:

داعـش هنـوز هـم به عنـوان 
تهـدید امنیتـی مطـرح است

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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بی گمـان مقولـۀ تجربـه همیشـه در زنده گـی بشـر بـه عنوان 
مهم تریـن رکـِن رکیـن مـد نظـر بـوده اسـت و کـم نیسـتند 
افـرادی که با اسـتفادۀ بهینه از آن، به اهـداف متعالی زنده گی 
دسـت یافته انـد. در فرهنـگ لغـات فارسـی، واژۀ تجربـه بـه 
معنـای آزمـودن آزمایـش، و جمِع تجارب به کار رفته اسـت. 
امـا از ایـن نـگاه می توانـد آموختـه و یـا آموخته هایی باشـد 
کـه بشـر در طـی گذر عمـر، در زنده گی کسـب می کنـد. لذا 
این کـه در زبـان عامیانـه می گوینـد: فانـی فـردی مجـرب 
اسـت، بدین معناسـت کـه این فرد سـردی و گرمـِی زنده گی 
را چشـیده و یـا بـه بیانـی، فـراز و فرودهـای زنده گـی را به 
عینـه مشـاهده کرده اسـت. عـاوه بر ایـن موارد می تـوان به 
نـکات فراوانـی در خصـوص جایـگاه و تأثیـر مقولـۀ تجربه 
در بطـن جامعـه اشـاره داشـت، به نحوی که مرسـوم اسـت: 
تجربـه باالتـر از علـم اسـت. امـا از این منظـر بـا این که این 
دیـدگاه محـل نظر اسـت، از طرفی نیز محِل بحث می باشـد. 
چـون بـا این که جایـگاه و تأثیر تجربه بسـیار سرنوشت سـاز 
و حیاتـی اسـت، ولـی باید مشـخص شـود کـه از کـدام علم 
باالتـر اسـت. آیا منظـور علم تقلیدی اسـت یا علـم تحقیقی. 
چنان چـه مقصـود علـم تحقیقی باشـد، محل بحث می باشـد. 
بـا ایـن تعابیـر، در زوایایـی به نظـر نمی آید که باالتـر از علم 
باشـد، چـون جوانـان نیـز در علم و دانـش موی سـپیدند، به 
طـوری کـه یـک حادثـه می توانـد تجارب بلنـدی را بـه فرد 

بیاموزد)یعنـی حادثه هـا تجربه سـازند(.
در زاویـۀ دیگـر نیـز می تـوان تجربـه و علـم را متـرادف و 
هم معنـا دانسـت. چه این کـه علم بـه دنبال اکتشـاِف مجهول 
در دِل معلـوم اسـت و یـا بـه بیانـی می توانـد دانشـی باشـد 
کـه قـدرت تجزیـه و تحلیِل جمـود را در جهـت نضبِح یک 
نـوع ابتـکار و خاقیـت بـر عهـده  گیـرد. و مقولـۀ تجربه را 
نیـز اگـر بخواهیـم بـه دو شـاخۀ تحقیقـی و تقلیدی منقسـم 
نماییـم، در هـر دو شـرایط تجربـه هـم می توانـد در زوایایی 
همـان علـم بـه شـمار آید. چـرا کـه در تجربۀ تقلیدی، بشـر 
از اندوخته هـا و تجـارب دیگـران در هـر حـد و نصابـی کـه 
بهـره  و  درک  همیـن  کـه  می جویـد  بهـره  و  درک  باشـند، 
جسـتن نیـز می توانـد بـه نوبـۀ خـود علـم باشـد. بـه عنوان 
مثـال، یـک فـرد بی سـواد را می تـوان نـام بـرد کـه براسـاس 
گذشـت زمـان و فعـل و انفعاالتـی که در بطن ایـن زمان رخ 
می دهـد، اسـتفادۀ الزم را به دسـت مـی آورد کـه این هـم در 
جـای خـود یک نـوع علم بـه شـمار می آید، چـون هوش و 
ذکاوت ویژه یـی را جهـت به دسـت آوردن ایـن تجربه به کار 
می بنـدد. بنابرایـن می تـوان در تعریـف تجربـۀ تقلیدی چنین 
گفـت کـه: تجربـۀ تقلیـدی تجربه یـی اسـت کـه از دیگـران 
)موالیـد چهارگانـه( بـه خویـش انتقـال می دهیـم کـه ایـن 
تجربـه نیـز می تواند در ابعـاد مختلف و متنوعـی نیز صورت 
پذیـرد و البتـه همیـن تجربـه نیـز در بطـن زنده گی، همیشـه 
درخـور توجـه و اسـتفاده بـوده و ازین پـس نیز خواهـد بود. 

امـا در تجربـۀ تحقیقـی بدیـن صورت نیسـت.
چـه این کـه تجربـۀ تحقیقی تجربه یی اسـت که بشـر سـواِی 
از تجربـۀ تقلیـدی انجـام می دهـد. یعنـی بـا اندیشـه کـردن 
در چیـزی اسـت کـه هـدف نهایـی خـود را پیـدا می کنـد. 
و یـا بـه بیانـی دیگـر آن چـه کـه به دسـت می آیـد، سـاختۀ 
تفکـر و اندیشـۀ خویـش می باشـد و نـه دیگـران. بـه عنوان 
مثـال: »گیرم که شـدی سـعدی یـک وجود تکراری هسـتی.« 
بنابرایـن تحـت هـر شـرایطی آدم بایـد بـه دنبـال به دسـت 
آوردن خویـِش واقعـی خـود باشـد و نـه خویـش واقعـی 

دیگـران. کـه بـاز در صـورت دوم، فـرد تنها جادۀ طی شـدۀ 
دیگـران را پیمـوده اسـت و ایـن نـوع کسـب تجربـه نیز در 
واقـع علـِم نسـبِت به دیگـران را به همراه دارد و نه شـناخت 

از خویـِش واقعـی خود. 
در  علـم  تعاریـف  بـا  تحقیقـی،  تجربـۀ  تقلیـدی و  تجربـۀ 
مقاطعـی همگـون و هم معناسـت و یـا بـه بیانـی می تـوان 
گفـت، می توانـد یک نوع روش علمی محسـوب شـود. چرا 
کـه حسـن تجربـه در ایـن اسـت کـه هـم می تواند اکتسـابی 
باشـد و هـم این کـه ابتـکاری. یعنـی در هـر دو حالـت بـا 
علـم تناسـب پیـدا می کنـد. از بهتـر این کـه در این جـا آن چه 
کـه می توانـد بسـیار مهـم و اساسـی بـه نظـر آیـد، اهمیـت 
و جایـگاه دو شـاخۀ تجربـه اسـت؛ یعنـی تجربـۀ تقلیـدی 
و تحقیقـی. بایـد گفـت کـه در تجربـۀ تقلیـدی، مهم تریـن 
عنصـر در ایـن تجربـه همـان تقلیـد اسـت و هـر آن چـه که 
به دسـت می آیـد نیـز برگرفته از همـان مقولۀ تقلیـد. یعنی در 
اکثـر مراکـز آموزشـی، ما بـا یک نـوع تجربۀ تقلیـدی مواجه 
هسـتیم. بـه عنـوان مثـال: کتـاب برای یـک فـرد کتاب خوان 
خودبـاوری  و  خویـش  پیدایـی  جهـت  در  روش  بهتریـن 
خویـش اسـت و اگـر مـا غیـر از ایـن از آموخته هـای کتاب 
بهره منـد شـویم، تردیـدی نیسـت کـه آن آموخته هـا، مـال ما 
نیسـت. بـه طوری که در نوشـتن همیشـه سـخن دیگـران را 
بایـد بـه نـام دیگـران لحـاظ کـرد و حتـا در گفتـار نیـز. در 
دیگـر بسـترها نیـز می توانـد بـه همیـن شـکل و متد باشـد.
مثـًا در دانشـگاه دانشـجو هر آن چـه را که می آمـوزد، افکار 
و اندیشـۀ دیگـران اسـت کـه به وسـیلۀ اسـتاد دانشـگاه بـه 
دانشـجو تزریـق و تفهیـم می شـود و البتـه ایـن نوع نـگاه به 
حـوزۀ آمـوزش در جای خـود می توانـد مفید و مؤثر باشـد، 
امـا نـه بـه عنـوان یـک تجربـۀ تحقیقـی، که بـه عنـوان یک 
تجربـۀ تقلیـدی. ولی ُحسـن کار این اسـت که دانشـگاه مغز 
دانشـجو را از آن حالِت سـخت و ناشـناخته به حالتی آسـان 
و شـناخته تبدیـل می کنـد. ولـی عیـب آن نیز مد نظر اسـت. 
چـه این کـه دانشـجو از خـود ابتکاری بـه خرج نداده اسـت.
و در این جـا اسـت کـه تجربـۀ تحقیقـی احسـاس می شـود. 
چـون فـرد عـاوه بـر این کـه از بسـترهای الزم در جهـت 
یافتـن جهـت الزم اسـتفاده می برد، بـه دنبال تحقیـق و تأمل 
نیـز برمی آیـد و طبعـًا بـا خلـق یـک نـوآوری و تکنولـوژی 
بدیـع، تجربـۀ تحقیقـی خـود را در جهـت به اثبات رسـاندن 

شـخصیت خـود بـه نمایش می گـذارد. 
تجربـۀ تحقیقـی، تجربه یـی اسـت کـه در هـر چیـزی تأمـل 
می کنـد، امـا نـه بـه منزلـۀ این که همـان چیـز را بفهمـد و بر 
روی صحنـه ببـرد، بلکـه آن چیـز را جهتـی مبنـی بـر یافتن 
ایـده و هـدف خویـش می پنـدارد. مثـًا دنیای شـعر )خیال( 
می توانـد یـک تجربـۀ تحقیقـی باشـد، چـرا کـه شـاعر در 
وجـود یـک درخـت و یـا دریـا تأمـل می کنـد و واقعیـات 
آن را در قالبـی مخیّـل بـه تصویـر می کشـد. و یـا در دیگـر 
دنیــاها نیـز بـه همین منوال اسـت. یعنـی یک فیزیـک دان و 
یـا شـیمی دان و یـا یک نجوم شـناس نیز اگرچه بـا بهره گیری 
از بسـترها حرکـت می کنـد، ولی تحقیـق و تفحص در جهت 
رسـیدن و کشـف مقولـۀ نـوآوری از اهـِم امـور آن به شـمار 
مـی رود. حسـن سـخن این کـه: تجربـۀ تقلیـدی می  توانـد به 
فـرد کمکـی در جهـت پیدایی اهـداف متعالی خویش باشـد 
و بی شـک اهـداف متعالـی خویـش نیز بـدون داشـتن مقولۀ 

مهمـی به نـام تجربـۀ تحقیقـی حاصـل نمی دهـد.

ایـن روزهـا کمتـر خانه یـي را مي تـوان پیدا کـرد که کمپیوتـر به آن 
راه نیافتـه باشـد؛ حتـا بسـیاري از مردم گونـۀ قابل حمـِل این مظهِر 
دنیـاي نویـن را همه جـا بـا خود بـه همـراه مي برند. به  ایـن ترتیب، 
زمـان قـرار گرفتـن در مقابـل مانیتـور و چشـم دوختـن بـه آن نیـز 
در مقایسـه بـا دهـۀ قبـل افزایـش یافته و حتـا کودکان هم سـاعاِت 

زیـادی را بـه بهانـۀ بازی یا چـت مقابـل نمایشـگر می گذرانند.  
قـرار گرفتـن در مقابـل یـک صفحـۀ نمایشـگر، یکـی از متهمـاِن 
عمـدۀ ضعیفـِی چشـم اسـت و این سـوال را مطـرح مي کنـد که  آیا 
در معـرض نـور نمایشـگر تلویزیـون، موبایـل، کنسـول های بـازی 
یـا کمپیوتـر بـودن می توانـد باعـث چشـم درد بشـود؟ پزشـکان در 
پاسـخ بـه  ایـن پرسـش، تنهـا عامـت نشـان دهندۀ آغـاز آسـیب به 
چشـم را خسـته گی بینایـی مي داننـد. در واقـع خسـته گی چشـم، 
یـک هشـدار بی خطـر اسـت و 50 تـا ۹0 درصـد افـرادي کـه زمان 
زیـادي را در مقابـل نمایشـگر می گذراننـد، بـه خسـته گی چشـمی 

 دچـار می شـوند.
احتمـال ابتـا بـه ایـن عارضـه در صورتي که فـرد بـدون هیچ گونه 
اسـتراحتی، طـي مـدت زیـادی در مقابـل صفحـۀ نمایـش قـرار 
داشـته باشـد، بیشـتر هم می شـود. امـا چگونـه می توانیم خسـته گی 
بینایـی را تشـخیص بدهیـم؟ نشـانه هاي این عارضه شـامل قرمزي، 
خـارش و حسـاس شـدِن چشم هاسـت. عاوه بـر ایـن و در موارد 
شـدیدتر، ممکـن اسـت اشـک از چشـم ها جـاري شـود و در ُکـرۀ 
چشـم احسـاس درد کنیـد. در برخـي مـوارد هـم سـردردهایی کـه 
منشـاي مغـزی دارنـد یـا  انواع کمـردرد همـراه با این عایـم بروز 

مي کننـد. 
برخـي از محققـان معتقدنـد احتمـال دارد کار بـا نمایشـگرها منجر 
به افزایش آب سـیاه شـود. افزایش فشـار چشـم دلیل بروز بیماري 
قـرار  بینایـی  اعصـاب  بیماری هـاي  ردۀ  در  کـه  اسـت  آب سـیاه 

مي گیـرد و بـا کاهـش میـدان دیـد بـروز مي کنـد.
ایـن معضـل چشـمي  بـا از بیـن رفتـن فیبرهـای بینایـی نیـز همراه 
اسـت. البتـه  ایـن موضـوع به طـور کامـل ثابـت نشـده، امـا احتمال 
دارد کـه کار بـا نمایشـگرها احتمال ابتـا به این بیمـاری را افزایش 
دهـد؛ زیـرا طبـق آمار، بروز آب سـیاه در افرادي که بـا کمپیوتر کار 
می کننـد، بیشـتر اسـت. با تمـام ایـن حرف وحدیث ها حتـا اگر کار 
بـا نمایشـگرها باعـث ایجـاد مشـکات بینایی هم 
نشـود، می توانـد وجـود برخـی مشـکات پنهـان 
چشـمي  ماننـد مشـکات شکسـت نـور را بـراي 
فـرد مشـخص کنـد و از ایـن بابـت قابـل توجـه 

ست.  ا
نمـرۀ  رفتـن  بـاال  معتقدنـد  پزشـکان  از  برخـي 
چشـم یـک رونـد طبیعـی اسـت و قـرار گرفتـن 
در معـرض نمایشـگرها باعـث باالتـر رفتـن نمرۀ 
چشـم یا ضعیف شـدِن آن نمی شـود. این گروه از 
چشم پزشـکان مي گوینـد حـاال کـه برخـي از افراد 
مجبور اند هفت یا هشـت سـاعت پشـت کمپیوتر 
بنشـینند، بایـد بـه عواملي مانند نور اطراف چشـم، 
اکونومـی  چوکـي، فاصلـۀ فرد بـا کمپیوتـر، فاصلۀ 
چشـم تـا کمپیوتـر، نـور دسـتگاه کمپیوتـر و نـور 
محیـط و سـامت چشـم توجـه کننـد؛ زیـرا در 
زمینـۀ قـدرت بینایـي موثرنـد و نبـود هر کـدام از 

آن هـا باعـث عـوارض چشـمي  خواهد شـد.
از  طوالنـی  و  مـداوم  اسـتفادۀ  ایـن،  وجـود  بـا 
کمپیوتـر بـا بـروز خشـکِی چشـم همـراه خواهـد 
شـد کـه باعـث فشـار بـر چشـم و قرمز شـدِن آن 
می شـود. چشم پزشـکان پیشـنهاد مي کنند کـه افراد 
در شـرایط اسـتفادۀ مـداوم از نمایشـگرها، مرتـب 
پلـک بزننـد و در مـوارد شـدت خشـکي چشـم، 
از داروهـای چشـمي  بهـره بگیرند. هم چنیـن باید 
تغییراتـی در نـوع تغذیـۀ خـود به وجـود آورند و 
مصـرف اسـیدهای چرب امـگا ۳ ماننـد ماهی های 
چـرب، تخم مـرغ و چهارمغـز را افزایـش دهنـد. 

کمبـود رطوبـت در هـواي اتاق نیز باعث خشـکی 
در  مي کننـد  پیشـنهاد  پزشـکان  می شـود.  چشـم 
ماه هـای سـرد سـال کـه میـزان رطوبـت هـوا کـم 
می شـود، یـک دسـتگاه بُخـور در اتـاق کارِ خـود 
روشـن کنیـد. چنـد دقیقـه بسـتِن چشـم ها هنگام 
کار بـا کمپیوتر هم عایم خشـکی چشـم را بهبود 

می بخشـد.

 تجربۀ تحقیقی،
 تجربه یی است که
 در هر چیزی تأمل

 می کند اما نه به
 منزلۀ این که همان
 چیز را بفهمد و بر
 روی صحنه ببرد،

 بلکه آن چیز را
 جهتی مبنی بر یافتن
 ایده و هدف خویش

 می پندارد. مثالً
 دنیای شعر می تواند

 یک تجربۀ تحقیقی
 باشد، چرا که شاعر
 در وجود یک درخت

 و یا دریا تأمل
 می کند و واقعیاِت

 آن را در قالبی
 مخیّل به تصویر
 می کشد. و یا در

 دیگر دنیـاها نیز به
 همین منوال است.

 یعنی یک فیزیک دان
 و یا شیمی دان و یا

 یک نجوم شناس نیز
 اگرچه با بهره گیری

 از بسترها حرکت
 می کند، ولی تحقیق

 و تفحص در جهت
 رسیدن و کشف
 مقولۀ نوآوری از
 اهِم امور آن به

شمار می رود

عابدین پاپی
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محسـن اعال 
بخش دوم و پایانی

9. ابهــام در شـعر نیمـا: یکـی از ویژه گی هـای اشـعار او، 
دیریـاب بودن و ابهام آن اسـت. »مقصود، پنهـان کاری تعمدی 
و هنری اسـت که خاسـتگاه آن در خاقیِت شـاعر و تنوعاتی 
اسـت کـه او در بیـان شـعرِی خـود بـه کار می گیـرد. شـاعر 
از طریـق آن، خواننـده را بـه کشـف، تأمـل و لـذت هنـری 
می رسـاند. چنیـن ابهامـی، شـعر را از سـطح به عمق کشـانده 
و می توانـد خواننـدۀ آن را بـه فضـای تازه یـی از احسـاس 
و تفکـر و تداعـی ببرد.«)تأملـی در ادبیـات امـروز، باقی نـژاد، 

ص72(
10. نـگاه و نگـرش تـازه بـه هسـتی: »شـعر نیمـا شـعری 
و  ژرف کاوی  بـا  تـوام  فلسـفی،  و  عمیـق  متفکرانـه،  اسـت 
روشـن بینی.«)جریان های شـعری معاصـر، حسـین پورچافـی، 

)2۳۹ ص 
11. زبـان سـمبولیک و نمادیـن: از آن جـا کـه اشـعار نیمـا 
دربردارنـدۀ انـواع نمـاد مبتکرانـه و ابداعی اسـت، فهـم دقیق 
نمادهـای  دریافـت  بـه درک و  منـوط  او  اشـعار  و درسـِت 
آن هاسـت. او بـا توسـل بـه زبـان سـمبولیک و بیانـی رمزی، 
موضوعـات اجتماعـی ـ سیاسـی عصـِر خـود را بیـان می کند 
و مـورد انتقـاد قـرار می دهـد. »نیمـا نخسـتین کسـی اسسـت 
کـه در شـعر فارسـی بیـان سـمبولیک را بـه معنـای واقعـی 
و تعریـف شـدۀ آن بـه کار بسـته اسـت.«)آیینه یی بی طـرح، 

جلیلـی، ص 61( 
12. رویکـرد روایـی و داسـتان گونه گی: زبـان شـعر نیمـا 
عـاوه بـر رمـزی و تمثیلـی بـودن بـا روایـت و نقالـی همراه 
بـه  زبـان شـعری خویـش  تکویـن  مسـیر  در  »نیمـا  اسـت. 
ترکیبـی از بیـان کنایـی، سـمبولیک، وصفـی و روایـی دسـت 
یافت.«)تأملـی در ادبیـات امـروز، باقـی نـژاد، ص 72(. لـذا 
نیمـا در سـروده هایش بـه ادبیـات نمایشـی و دراماتیک توجه 

می کنـد.
13. باسـتان گرایی در شـعر نیمـا: همان گونـه که در پیشـانی 
ایـن مقالـه اشـاره کردیم، نیمـا در ابتدا تابع سـبک خراسـانی 
نیـز شـاهد ویژه گی هـای  اسـت. و حتـا در قالب هـای  نـو 
این سـبک هسـتیم. به کارگیـری واژه های کهنه، اسـتفاده از دو 
حـرف اضافـه برای یک متمـم، فاصله انداختـن بین مضاف و 
مضـاف الیـه ضمیر به شـیوۀ قدما، کاربرد اشـباع شـدۀ سـاکن  

به جای کسـرۀ اضافـه و...
      از درون پنجرۀ همسایۀ من

      یا ز ناپیدای دیوار شکستۀ خانۀ من
      از کجـا یـا از چـه کس دیریسـت...«نیما »  )سـاختار زبان 

شـعر امروز، علیپور، ص 165(
14. اسـتفاده از آواهـا و صداهـا در شـعر: بـه کارگیـری 
صوت هـا و آواهـا در شـعر بـرای نیمـا نوعـی بدعت گـری و 
نـوآوری بـه شـمار مـی رود. »اسـم صوت هایـی کـه نیمـا بـه 
کار بسـته اسـت، بـه دو دسـته می تـوان تقسـیم نمـود. دسـتۀ 
نخسـت صـدای پدیده هایـی چـون سـنگ و سـاعت، بـرگ 
و اشـیای مختلـف اسـت کـه هریـک بـه گونه یـی و بـرای 
مقصـودی در شـعر وی راه یافته انـد: گمـب و گمـب، هوهو. 
دسـتۀ دیگـر صداهای جانـداران و پرنده گان گوناگونی اسـت 
کـه نیمـا از نزدیـک آن هـا را مشـاهده نمـوده و صدای شـان 
را شـنیده اسـت: قوقولـی قـو، دودوک دوکا، چـوک چـوک«.

بی طـرح، جلیلـی، ص ۸۹-۸7( )آیینه یـی 
15. صـور خیـال شـعر نیمـا: صورت هـای خیـال تـازه بـا 
اگـر  نیسـت.  کـم  نیمـا  شـعرهای  در  جدیـد  برداشـت های 
در سـروده های او کنـدوکاوی داشـته باشـیم، »تشـخیص – 
جان بخشـی - جایگاهـی عمـده دارد، آن چنان کـه عنصری از 
طبیعـت را گاه همچـون خود می پنـدارد و او را در انجام دادن 
عملـی هماننـد خـود تصویـر می کنـد یـا شـریک کار خویش 
می سـازد. عـاوه بـر ایـن در شـعر او ترکیب هـای تشـبیهی و 
اسـتعاری نیـز دیده می شـود: رگ های صـدا، اسـتخوان آرزو، 
عطسـۀ شـب، سـاحل آشـوب ...«)سبک شناسی شـعر پارسی، 
غامرضایـی، ص 271(. عـاوه بر تشـبیه و انواع اسـتعارات، 
بـا کنایـات ابداعـی و ابتـکاری، تمثیل هـا، تلمیحـات بومی و 

... نیـز روبه رو هسـتیم.
16. آفرینـش واژه هـا و ترکیبـات نـو: شـاعر نکته یـاب و 
نوبینـی ماننـد نیمـا از آنجـا کـه در شـعر بـه دنبـال نوجویـی 
اسـت، طبعـًا بـرای بیـان دقیـق و عمیـِق مقصود خـود تاش 

می کنـد کـه واژه هـا و ترکیباتـی نـو خلـق کنـد. از ایـن رو 
در سـروده های او بـا واژه هـای جدیـد و خوش تراشـی نظیـر 
بیمارنـاک، خنده نـاک، نـازک آرا، دوزخ آرا مواجـه می شـویم 
کـه در این بـاره دکتـر حقوقـی در کتاب شـعر زمان مـا 5)نیما 

یوشـیج( به طـور دقیـق و مشـبع بـه آن پرداختـه اسـت.
17. کاربـرد تکـرار در قالـب مصرع آرایـی و بندآرایـی: 
در تعـداد چشـم گیری از اشـعار نیمـا یـک مصـراع یـا یـک 
بنـد، در آغـاز و انجـام شـعر تکـرار می شـود کـه این شـگرد، 
حالتـی دوار و گردنـده بـه شـعرها می دهـد. شـعرهایی مانند: 
آی آدم ها، تو را من چشـم در راهم، در شـب سـرد زمسـتانی، 

هنـگام کـه گریـه می دهد سـاز. 
18. هنجارگریـزی در شـعر نیمـا: تحـول و دگرگونـی در 
شـعر نیمـا محـدود بـه قالـب شـعر نیسـت، بلکـه همـۀ انواع 
دگرگونی هـا در شـعر او بـه چشـم می خـورد. او بـرای آنکـه 
بتوانـد بـر انـدام فکـر و اندیشـۀ نـو، لباسـی جالـب و جاذب 
و نظرگیـر بپوشـاند، از هرگونـه تمهیدات و امکاناتی اسـتفاده 
می کنـد. لـذا هنجارگریـزی یکـی از ایـن امکانـات زبانـی او 
زبانـی در  مهم تریـن هنجارگریزی هـای  محسـوب می شـود. 
شـعر نیمـا بـه قـرار زیـر اسـت:     »الـف( هنجارگریزی های 
ناشـی از کشـف و شـهود شـاعر. ب( هنجارگریزی ناشـی از 
تعلـق ذوقـی و سـبکی نیمـا بـه بسـیاری از سـنت های زبانی 
حضـور  از  ناشـی  هنجارگریزی هـای  ج(  کاسـیک.  سـبک 
اشـیاء و طبیعـت پیرامـون شـاعر. د( هنجارگریزی های ناشـی 
از تأثیـر زبـان محـاوره و طبیعـت نثـر.« )نگاهی بـه مهم ترین 
گونه هـای هنجارگریـزی زبانـی نیمـا، عزیزی فـر، نیک منش، 
فصلنامۀ علمی و... دانشـگاه الزهرا، سـال ششـم، شـماره 10، 

)۹۳ بهار
  عـاوه بـر ویژه گی هـای پیش گفتـه، بـه مـواردی از قبیـل: 
تلمیحـات محلـی و بومـی، اسـتفادۀ چشـم گیر از جمـات 
معترضـه، به کارگیـری اضافـات مقلـوب، توجـه بـه شـعریت 
کام، توجـه بـه گسـترۀ خیـال، فشـرده گی و ایجـاز کام هم 

می تـوان اشـاره نمـود..
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۸.  شـفیعی کدکنـی، محمدرضـا، ادوار شـعر فارسـی، تهران، 

سـخن، چـاپ اول، 1۳۸0
۹.  علیپـور، مصطفـی، سـاختار زبـان شـعر امـروز، تهـران، 

.1۳۸7 سـوم،  چـاپ  فـردوس، 
10.  علیپـور، منوچهـر، نیمـا یوشـیج، تهـران، تیـرگان، چاپ 

سـوم، 1۳۸4
از  فارسـی  شـعر  سبک شناسـی  محمـد،  غامرضایـی،    .11

رودکـی تـا شـاملو، تهـران، جامـی، چـاپ سـوم، 1۳۸7
12.  گـروه نویسـنده گان، شـرح زنده گانـی شـاعران بـزرگ، 

تهـران، تیـرگان، چـاپ اول، 1۳۸2
1۳.  یاحقـی، محمـد جعفـر، چـون سـبوی تشـنه، تهـران، 

1۳77 پنجـم،  چـاپ  جامـی، 
14.  نگاهـی بـه هنجارگریزی زبانی در شـعر نیما، عزیزی فر- 
امیرعبـاس و نیک منـش- مهـدی، فصلنامـۀ علمیـ  پژوهشـی 
زبان پژوهـی دانشـگاه الزهـرا، سـال ششـم، شـماره 10، بهـار 

 .1۳۹۳

اســتفاده از آواهــا و صداهــا در شــعر: بــه کارگیــری صوت هــا و آواهــا در شــعر بــرای نیمــا 
ــه کار  ــا ب ــه نیم ــی ک ــم صوت های ــی رود. »اس ــمار م ــه ش ــوآوری ب ــری و ن ــی بدعت گ نوع
ــوان تقســیم نمــود. دســتۀ نخســت صــدای پدیده هایــی  ــه دو دســته می ت بســته اســت، ب
چــون ســنگ و ســاعت، بــرگ و اشــیای مختلــف اســت کــه هریــک بــه گونه یــی و بــرای 
مقصــودی در شــعر وی راه یافته انــد: گمــب و گمــب، هوهــو. دســتۀ دیگــر صداهــای جانداران 
و پرنــده گان گوناگونــی اســت کــه نیمــا از نزدیــک آن هــا را مشــاهده نمــوده و صدای شــان 

را شــنیده اســت: قوقولــی قــو، دودوک دوکا، چــوک چــوک«
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نامزدان 92مین دورۀ اسکار...
واکیـن فینیکـس بـرای نقش آفرینـی شـخصیت آرتـور فلـک 
بیمـار روانـی و اسـتندآپ کمدین فقیـر در »جوکـر« و جاناتان 
پیـرس ایفاگر شـخصیت پاپ فرانسـیس نامزدهـای این بخش 

اعـام شـده اند.
گرفتـه  نادیـده  بخـش  ایـن  در  کـه  بازیگرانـی  مهمتریـن  از 
شـده اند بایـد بـه رابـرت دنیـرو، بازیگـر شـخصیت فرانـک 
شـیران در »مـرد ایرلندی« اشـاره کـرد. همچنیـن ادی مورفی و 
آدام سـندلر نتوانسـتند برای بـازی در فیلم های »دولمایت اسـم 
مـن اسـت« و »جواهرات تـراش نخورده« نامـزد بهترین بازیگر 

نقـش اول مرد شـوند.

بـرد پیـت بـرای ایفـای نقـش کلیـف بـوث در فیلـم »روزی 
بازیگـر مـرد نقـش  نامـزد بهتریـن  روزگاری... در هالیـوود« 
مکمـل شـده اسـت. برد پیت 56 سـاله بـرای به دسـت آوردن 
ایـن تندیـس بـا تام هنکس بـرای ایفـای نقـش در »روزی زیبا 
در محلـه«، آنتونـی هاپکینز برای نقش آفرینـی در »دو پاپ«، آل 
پاچینـو و جـو پشـی بازیگران »مـرد ایرلندی« رقابـت می کند.

نخستین رکورد نامزدی نت فلیکس در اسکار
نودودومیـن دورۀ اسـکار تقابـل میان هالیوود قدیـم و جدید را 
بـه تصویر خواهد کشـید: نـت فلیکس با 24 نامـزدی در صدر 
قـرار گرفـت امـا اسـتودیوهای سـنتی یـک قـدم از آن عقـب 

ماندند.

بـار  نخسـتین  بـرای  اسـکار  از  دوره  ایـن  در  فلیکـس  نـت 
صدرنشـین کمپانی هـای سـازندۀ فیلـم می شـود. ایـن رسـانه 
غـول جـاری تـازه واردی اسـت کـه سـال گذشـته توانسـت 
بهتریـن نامـزدی فیلم »رما« را به دسـت بیاورد. نخسـتین باری 
کـه نـت فلیکس با اسـکار بـه خانه بازگشـت سـال 201۸ بود 
کـه »ایـکاروس« جایـزۀ بهترین مسـتند را دریافت کرد. امسـال 
فیلم هایـی مثـل »دولمایـت اسـم من اسـت« که بازگشـت ادی 
مورفـی، بازیگـر و کمدیـن را بـه سـینما رقـم زده، نامـزد هیچ 
جایزه یـی نشـده اسـت و ایـن رسـانه جـاری رکـوردش را در 
ایـن دوره بـا فیلم هـای »قصـۀ ازدواج«، »مـرد ایرلنـدی« و »دو 

پـاپ« ثبـت کرده اسـت.
دیزنـی بـا 2۳ نامـزدی در جایگاه دوم ایسـتاده اسـت و سـونی 

کـه عهـده دار تولیـد فیلـم »روزی روزگاری... در هالیـوود« 
اسـت در 20 بخـش نامـزد شـده اسـت.

هفتـۀ گذشـته در هفتادوهفتمیـن دوره مراسـم گلـدن گلـوب، 
نـت فلیکـس بـا 17 نامـزدی در بخش هـای سـینمایی بـا دو 
جایـزه ایـن مراسـم را تـرک کـرد. حتـا رای دهنـده گان گلـدن 
گلـوب حاضـر نشـدند »مـرد ایرلنـدی« اسکورسـیزی را بـا 
بازی هـای درخشـان پاچینـو و پشـی تحسـین کننـد و عوامـل 
ایـن فیلـم را کـه در پنـج بخـش نامزد شـده بود، دسـت خالی 
روانـه خانه کردند. در آن مراسـم هالیوود، نـت فلیکس را کنار 
زد. بایـد دیـد اسـکار هم همیـن رویـه را برای رو به رو شـدن 
بـا غـول رسـانه جـاری پیـش می گیـرد یـا مثل سـال گذشـته 
بهتریـن جوایـزش را بـه اثـری از نـت فلیکـس اهـدا می کنـد.

4۸ درصـد از جمعیـت این کشـور کمتر از 15 سـال سـن 
دارنـد، براسـاس قانـون بانـک داری افغانسـتان، افـراد زیر 
1۸ سـال نمی تواننـد بـه صـورت مسـتقل حسـاب بانکی 

باشند. داشـته 
اولیـن بانـک دولتـی در افغانسـتان در سـال 1۳12 ایجـاد 
نیـز در سـال 200۳  بانـک خصوصـی  شـد و نخسـتین 

میـادی شـروع بـه کار کـرد.
اطاعـات بانـک مرکـزی نشـان می دهد هم اکنـون حدود 
بانکـی دارنـد کـه حـدود ده  نفـر حسـاب  ۳.۸ میلیـون 

درصـد کل جمعیـت کشـور اسـت.
بیشـتر حسـاب های بانکـی نیـز بخاطـر دریافـت معـاش 
بـاز شـده اند. براسـاس آمـار بیشـتر از 400 هـزار کارمنـد 
دولتـی و ۳50 هـزار نیروهـای امنیتی حقوق شـان از طریق 

بانک هـا پرداخـت می شـود.
مرکـزی  بانـک  مسـووالن  از  ناصـرزی،  احمدظاهـر 
افغانسـتان می گویـد، برای افزایش دسترسـی بیشـتر مردم 
بـه خدمـات و توسـعه بانک هـای موجـود، صـدور مجوز 

بـرای بانک هـای جدیـد را متوقـف کـرده اسـت.
آقـای ناصـرزی گفـت: »برای توسـعه خدمـات بانک های 
موجـود، باید تاش صـورت گیرد تا نماینده گی های شـان 
بیشـتر و دسترسـی مـردم بـه بانک هـا نیـز تسـهیل شـود، 
شـورای عالـی اقتصـادی تصمیـم گرفتـه بـه خاطـر ایجاد 

بانک هـای جدیـد مجـوز صادر نشـود.«
چهـار سـال پیـش شـمار بانک هـای فعـال در افغانسـتان، 
1۸ بانـک اعـام شـد و بـه دنبـال بحـران کابل بانـک، که 

بزرگتریـن فسـاد مالـی در ایـن کشـور قلمـداد می شـود، 
شـش بانـک فعالیتـش متوقف شـدند.

در میـان بانک هـای بسـته شـده، نماینده گـی بانک هـای 
متعلـق بـه کشـورهای ایـران، پاکسـتان و هند و سـه بانک 

غیردولتـی داخلـی نیز مشـمول اسـت.
بانـک ملـی، پشـتنی بانـک و کابل بانـک نـو متعلـق بـه 
دو  و  اسـت  خصوصـی  بانـک  هفـت  و  اسـت  دولـت 
نماینده گـی بانک هـا مربـوط بـه کشـور پاکسـتان نیـز در 

افغانسـتان فعـال انـد.
ادریـس علمـی از مسـووالن اتحادیه بانک های افغانسـتان 
می گویـد: »براسـاس آمار چهـار ماهه سـال 201۹ مجموع 
سـرمایه و دارایـی 12 بانـک حـدود 2۹۸ میلیـارد افغانی) 

۳.۸ میلیـارد دالر( اسـت.«
بـه گفتـۀ او: »سـپرده های مـردم در ایـن بانک هـا بـه 254 
میلیـارد افغانی )حـدود ۳.۳ میلیارد دالر( و سـرمایه اصلی 
خـود بانک هـا ۳4.7 میلیـارد افغانی)معـادل حـدود 500 

میلیـون دالر( اسـت«.
محمـد یوسـف سـلیم، مسـوول بخـش بانـک داری بانک 
مرکـزی افغانسـتان دربـارۀ نحـوه فعالیـت ایـن بانک هـا 
گفـت که آنـان خدمات بانـک داری اسـامی و بانک داری 

عـادی را ارایـه می کننـد.
آقـای سـلیم، دربارۀ عدم اسـتقبال مـردم افغانسـتان از باز 
کـردن حسـاب در بانک هـا گفـت کـه آمـار بانـک جهانی 
نشـان می دهـد کـه ۳6 درصـد مـردم افغانسـتان به خاطـر 
ماحظاتـی کـه دربـارۀ مفـاد پرداختـی بانک هـا دارنـد، 

در ایـن بانک هـا حسـاب بـاز نکـرده کـه ایـن خـاء را 
می تـوان بـا توسـعه بانـک داری اسـامی پُـر کـرد.

او افـزود کـه به همین خاطـر برنامۀ آگاهی دهـی و معرفی 
بانـک داری اسـامی باید بیشـتر شـود تا مـردم در بانک ها 

حسـاب باز کنند.
عمـر زاخیلـوال، وزیـر پیشـین مالیـه می گوید کـه بانک ها 
نقـش  افغانسـتان  در  اقتصـادی  تحـرک  و  توسـعه  در 

نداشـته اند.
بانـک داری  به ویـژه  بانـک داری،  آغـاز  در  کـه  افـزود  او 
خصوصـی خیلـی خـوب بـود ولـی تعـداد بانک هـا بـه 
تناسـب ضـرورت و توان منـدی نظارت بر آنـان به مراتب 

بودند. بیشـتر 
آقـای زاخیلـوال می گویـد کـه بانـک داری فقـط بـه ایـن 
مفهـوم نیسـت کـه جـای سـپرده های پـول مـردم باشـد، 
بلکـه بانـک داری بایـد سـهولت ها را برای سـرمایه گذاری 

و تجـارت، خصوصـًا بـرای صـادرات آمـاده سـازد.
وزیـر پشـین مالیـه افغانسـتان می گوید که پس از سـقوط 
کابل بانـک در سـال 2010 میـادی، بانک هـا بـا بحـران 

اعتمـاد رو به رو شـدند.
 410 افغانسـتان  سراسـر  در  اکنـون  فعـال  بانک هـای 
نماینده گـی دارنـد کـه بانک مرکـزی ناظر بـر فعالیت آنها 

. ست ا
عـاوه بـر بانـک مرکـزی کـه نظـارت بـر تمـام فعالیـت 
سـایر بانک هـا دارنـد، اتحادیه بانک هـا نیز در این کشـور 
فعـال اسـت کـه مسـوولیت هماهنگـی میـان آنهـا را بـه 

عهـده دارد.
ادریـس علمی، از مسـووالن اتحادیه بانک داران افغانسـتان 
می گویـد کـه ایـن بانک هـا با توجه بـه چالش هـای امنیتی 
و اقتصـادی، تـاش دارند تـا فعالیت های خود را توسـعه 

دهند.
و  بـوده  متنـوع  بانک هـا  فعالیـت  کـه  می گویـد  او 
عمده تریـن کار بانک هـا پرداخـت قرضـه )وام(، باز کردن 
حسـاب جـاری، حسـاب پس انـداز، انتقال پول بـه خارج 

و داخـل افغانسـتان اسـت.
در بانک هـای دولتـی و غیردولتـی افغانسـتان حـدود 10 

هـزار نفـر کار می کننـد.
بـا توجـه بـا تمـام تاش هایـی کـه در عرصه بانـک داری 
در این کشـور شـده ولی بسـیاری از صاحب نظـران انتقاد 
دارنـد کـه ایـن بانک هـا نتوانسـته ماننـد دیگـر کشـورها 
در راسـتای کار آفرینـی خـارج از محـدودۀ بانکـی نقـش 

اساسـی داشـته باشند.

د افغانسـتان اجرائیـه ریاسـت وايي، کـه طالبـان د تاوتریخوايل 

لـه کمولـو رسه توافـق وکـړي دا بین االفغـاين خـرو تـه زمینـه 

برابرولـی يش، خـو پـه وینـا یـې بایـد د تاوتریخـوايل د کمولـو 

معیارونـه مشـخص يش څـو خلکـو تـه زیـان وانـه وړي.

د  یـووايل  مـي  د  افغانسـتان  د  چـې  ماڼـۍ  سـپېدار  او  ارګ 

حکومـت دوه رشیـکان دي، د سـولې پـه تـړاو د یـوې مهمـې 

مسـئلې پـه اړه یـو نظـر نه لـري.

د ارګ لپـاره لـه طالبانـو رسه د سـولې د خـرو تـر پیـل مخکـې 

اوربنـد مهمـه مسـئله ده، خـو اجرائیـه ریاسـت وايـي، لومـړی 

دې تاوتریخوالـی راکـم يش چـې پـه پایلـه کې یـې بین االفغاين 

خـرو تـه الره هـواره يش.

د اجرائیـه ریاسـت یـو ویانـد امیـد میثـم د دوشـنبې پـه ماښـام 

ازادي راډیـو تـه وویـل، بایـد د تاوتریخـوايل د کمولـو معیارونه 

مشـخص وي.

هغـه زیاتـه کـړه: »مـوږ هېڅکلـه د اوربنـد مخالـف نه یـوو، که 

اوربنـد ويش او یـا تـر هغې لـوړ ګام واخیسـتل يش، جنګ بند 

يش او طالبـان دې نتیجې ته ورسـېږي چـې کوالی يش د خرو 

لـه الرې خپلـو غوښـتنو تـه ورسـېږي او باالخـره جګـړه د حل 

الره نـه ده، معلومـه خـره ده چـې مـوږ یـې هرکلـی کـوو، خـو 

د تاوتریخـوايل او جګـړې کمېـدل چـې کـه جزئیـات، معیارونه 

او ژمنـې یـې مشـخصې وي، زمـوږ پـه بـاور کـوالی يش، د 

بین االفغـاين خـرو اتـرو پـر لـور یـو ګام وي.«

تـر دې مخکـې د ولسـمرش محمـد ارشف غنـي ویانـد صدیـق 

صدیقـي د یکشـنبې پـه ورځ ویـي وو، د سـولې د خـرو لپـاره 

چـې هـره طرحـه وړانـدې کېـږي بایـد روښـانتیا ولري.

د صدیقـي پـه وینـا، د سـولې ټینګښـت پـه افغانسـتان کـې د 

جګـړې د پـای ته رسـېدو په معنـی دی او د سـولې د خرو لپاره 

اسـايس طرحـه هـم د اوربنـد ټینګښـت دی.

د ولسـمرش ویانـد همدارنګـه ټینـګار کـړی چـې د تاوتریخوايل 

کمـول عمـي اړخ نه لـري.

تـر دې مخکـې څـو ځلـې د افغـان حکومـت او طالبانـو ترمنځ 

د اوربنـد پـه اړه اوازې خپرې شـوي، خـو د ۲۰۱۸ میالدي کال 

پـه لـوی اخـر کـې لـه درې ورځنـي اوربنـد پرتـه دواړو لـورو 

هېڅکلـه خپلـو کـې اوربنـد ته غـاړه نه ده ایښـې.

د افغانسـتان د سـولې عايل شـورا مرسـتیال حاجـي دین محمد 

د دوشـنبې پـه ورځ ازادي راډیـو تـه وویـل، کـه چېـرې طالبـان 

اوربنـد ومنـي، دا بـه یو اغېـز لرونکی اقدام وي، خـو د نوموړي 

پـه وینـا که چېـرې د اوربند د اعـالن په وړانـدې خنډونه موجود 

وي، د تاوتریخـوايل کمـول هـم کېـدای يش افغانسـتان اوربنـد 

تـه نـږدې کـړي او اړتیـا ده چې د سـولې بهیر همداسـې مخکې 

والړ يش.

تـر اوسـه پـورې په افغانسـتان کـې د روانـې جګړې پـه ترڅ کې 

د تاوتریخـوايل کمښـت ټـاکي معیارونـه یـا مشـخص تعریـف 

نه لـري او دا نـه ده څرګنـده چـې تاوتریخـوايل پـه کومـه پیامنـه 

. ي کمېږ

د افغانسـتان د اردو یـو پخوانـی جـرال عتیق اللـه امرخېـل پـه 

کابـل کـې لـه نظامـي پوهانـو څخـه دی.

نومـوړي د دوشـنبې پـه ماښـام ازادي راډیو ته وویـل، په نظامي 

برخـه کې پـه دې اړه جګـړه یا اوربنـد، یـوازې دوه اصطالحات 

د  ځکـه  نه لـري،  بـاور  کمولـو  پـه  تاوتریخـوايل  د  دا  او  دي، 

ښـاغي امرخېـل په وینـا کـم تاوتریخوالی هم د جګـړې د دوام 

پـه معنی دی

ی در افغانستان؛  بانک دار
ده درصد مردم حساب بانکی دارند

ارګ د اوربند او سپېدار د تاوتریخوايل د کمښت پلوي کوي

پولیس یا خانواده؛ 
مقصر افزایش جرم و جنایت کیست؟

فرهاد )نام مسـتعار( 17 سـال سـن دارد. او هفت سـال پیش، 
یعنـی در ده سـاله گی وارد حلقـۀ جـرم شـد و بی تفاوتـی 
خانـواده سـبب شـد تـا رفته رفتـه او به فـردی تبهـکار تبدیل 

شود.
کبیـر بـرادر فرهاد بـه خبرگزاری سـام وطندار می گویـد: »از 
روزی کـه مادرم بیمار شـد و به شـفاخانه رفـت، فرهاد کم تر 
بـه چشـم می خـورد. هفـت سـال غـم نـان و بیمـاری مـادر 
فرصـت نـداد تـا به فرهـاد توجه کنیـم؛ وقتی مادرمان چشـم 
از ایـن دنیـا بسـت، متوجـه شـدیم کـه خیلـی وقت هـا پیش 
فرهـاد هـم راهش را جدا کـرده بود.« به گفتۀ کبیر، داسـتان از 
دیرآمـدن فرهـاد آغاز شـد و بعدها بـه نیامـدن انجامید، »فکر 

نمی کردیـم، قضیـه بـه این جا بکشـد.«
احسـاس شـرم سـراپای کبیر را فرا می گیرد. با آسـتین دسـت 
چپـش، عرق پیشـانی اش را پاک می کند و می گویـد، از وقتی 
شـنیده، بـرادرش بـه جـرم راهزنـی و راهگیـری دسـت گیر 

شـده، حـس سـرافکنده گی رهایـش نمی کند.
بـر بنیـاد گزارش هـا مـردم از وضعیـت امنیتی کابل به سـتوه 
آمده انـد. همـه از یک دیگر هـراس دارند؛ رهزنان مـردم را در 
میـان جمعیت غافل گیـر می کنند و جمعیت هـم از ترس این 
کـه مبـادا ضـرری به آن ها برسـد، دسـت از پا خطـا نمی کنند 

و راه خودشـان را می روند.
اسـت؛  شـده  مجلسـی  هـر  نقـل  کابـل  امنیـت  موضـوع 
شـبکه های اجتماعی پر اسـت از هشـتگ »کابل امن نیست!«، 
خبرهای کشـته و زخمی شـدن شـهروندان بـه خاطر مقاومت 
در برابـر دزدان و هم چنـان دادوبیدادها علیه مسـئوالن امنیتی. 
همـه انگشـت انتقادشـان به سـوی مسـئوالن امنیتی سـت که 
چـرا مجرمـان و راهزنـان را دسـتگیر نمی کننـد، اما آیـا واقعا 
سـهل انگاری از پولیس اسـت یا خانواده هایی کـه در آموزش 

و پـرورش فرزندان شـان بی توجهـی کرده انـد.
سـن جرم و جنایت در دیگر کشـورها میان 1۸ تا 24 اسـت، 
در افغانسـتان امـا ایـن رقم از 1۸ به پایین اسـت و شمارشـان 
نیـز هـر روز در حـال فزونـی. فـردوس فرامـرز، سـخنگوی 
فرماندهـی پولیـس کابل می گویـد، از اول ماه شمسـی جاری 
تـا کنـون، دسـت کم 15۳ تـن بـه جـرم راهگیـری و اخـال 
نظـم عمومـی بازداشـت شـده اند که بیشـتر آنان زیر سـن 1۸ 

سـال عمـر دارند.
پـس از خانواده، فضای ماحول خانـه عامل پرورش نوجوانان 
و کـودکان به شـمار مـی رود. افغانسـتان جامعۀ قبیله یـی دارد 
و مزایـای ایـن نـوع فضـا وجـود مسـئوالن محلـی چـون 
شـورای محـل و وکیل گذر اسـت. این نهادهـای قبیله یی نیز 
می تواننـد بـه عنوان فلتـر مانـع ورود کـودکان و نوجوانان به 

حلقه هـای جرم شـوند.
جامعه شناسـان بـر نقش و مسـوولیت خانواده هـا در کاهش و 
کنتـرل جرایـم جنایـی تأکید می کننـد و می گوینـد، بی کفایتی 
و عـدم کنتـرل خانواده هـا بـر فرزندان شـان سـبب می شـود 

آنـان بـه بی راهـه بروند.
نبی احمدی، اسـتاد دانشـگاه و جامعه شـناس می گوید، وقتی 
کوتاهـی  فرزندان شـان  پـرورش  و  آمـوزش  در  خانواده هـا 
می کننـد، توقـع فضـای امـن و بـا ثبـات را در جامعه نداشـته 
باشـند. او می گویـد، فراینـد مدیریت خانواده ها در افغانسـتان 
به گونۀ درسـت آموزش داده نمی شـود و افراد و اشـخاص از 

کودکـی عقده منـد و تبهـکار بـار می آیند.
جامعه شناسـان بـر این باورنـد که عملکرد کنونی افـراد رابطۀ 
مسـتقیمی بـا دوران کودکـی و نوجوانـی آنـان دارد؛ کودکانی 
کـه دور کانـون گـرم خانـواده پـرورش می یابند و آیندۀ شـان 
بـرای خانواده هـا مهـم اسـت، عاملـی بـرای ثبـات جامعه به 
شـمار می رونـد، برعکـس، کودکانـی که رسـد نمی شـوند و 
ماننـد فرهـاد بـه حـال خـود رهـا می شـوند، بخشـی از پازل 

جـرم و جنایـت را تشـکیل می دهند.

نصیر بهزاد
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گفت وگو های آتش بس لیبی 
ژانرال حفتر بدون امضای توافق مسکو را ترک کرد

ـــی  ـــر در لیب ـــای درگی ـــن طرف ه ـــس بی ـــرات آتش ب مذاک
ـــس از  ـــود پ ـــده ب ـــاز ش ـــکو آغ ـــنبه در مس ـــه روز دوش ک
ـــرق  ـــای ش ـــده نیروه ـــر، فرمان ـــه حفت ـــرال خلیق ـــه ژن آنک
لیبـــی بـــدون امضـــای توافـــق آتش بـــس مســـکو را 

ـــد. ـــق درآم ـــت تعلی ـــه حال ـــرد، ب ـــرک ک ت
ــیه و  ــکار روسـ ــه ابتـ ــی بـ ــس لیبـ ــرات آتش بـ مذاکـ
ترکیـــه برگـــزار شـــده بـــود و بـــر اســـاس گفته هـــای 
ســـرگئی الوروف، وزیـــر خارجـــه روســـیه مذاکـــرات 
هفـــت ســـاعته روز دوشـــنبه »پیشـــرفت «هایی داشـــته 
اســـت امـــا نتیجـــه آن بـــه امضـــای ســـند آتش بـــس 

ـــد. ـــر نش منج
ـــه در  ـــی ک ـــت لیب ـــر دول ـــت وزی ـــراج، نخس ـــز الس فائ
ـــل  ـــازمان مل ـــت س ـــش از حمای ـــتقر و دولت ـــس مس ترابل
متحـــد برخـــوردار اســـت پـــس از یـــک روز مذاکـــره 
ــه  ــی بـ ــرد ولـ ــا کـ ــق را امضـ ــن توافـ ــکو ایـ در مسـ
ـــر  ـــه حفت ـــرال خلیق ـــیه، ژن ـــه روس ـــر خارج ـــۀ وزی گفت
ـــده  ـــنبه« ش ـــح سه ش ـــا صب ـــتر ت ـــت بیش ـــتار »وق خواس
ـــان  ـــد و اطمین ـــر کن ـــق فک ـــن تواف ـــاره ای ـــا درب ـــود ت ب
ـــت  ـــرد مثب ـــا رویک ـــس را ب ـــش ب ـــند آت ـــه س ـــود ک داده ب

ـــد. ـــی ده ـــرار م ـــه ق ـــورد توج م
بـــه گفتـــۀ خالـــد المشـــری، رئیـــس شـــورای عالـــی 
دولـــت لیبـــی هیـــچ نشســـتی بیـــن فائـــز الســـراج و 
ـــزار نشـــده اســـت. ـــر در مســـکو برگ ـــه حفت ـــرال خلیف ژن
همزمـــان ســـازمان ملـــل متحـــد بحـــث و گفت وگـــو 
ــی را در  ــان در لیبـ ــای صلح بـ ــتقرار نیروهـ ــرای اسـ بـ
صـــورت امضـــای توافـــق آتش بـــس بیـــن طرفیـــن، 

ـــت. ـــرده اس ـــاز ک آغ
پیش نویـــس توافـــق آتش بـــس کـــه خبرگـــزاری 
ــه بـــه نســـخه یی از آن دســـت یافتـــه اســـت،  فرانسـ
از ابتـــکار روســـیه و ترکیـــه بـــرای »متوقـــف کـــردن 
ــی  ــازی زنده گـ ــادی سـ ــا«، »عـ ــدود درگیری هـ نامحـ
ـــاد  ــهرها« و ایج ــر شـ ــس و دیگـ ــره در ترابلـ روزمـ
»وضعیـــت امـــن« بـــرای دسترســـی مـــردم بـــه 
کمک هـــای بشردوســـتانه حمایـــت کـــرده اســـت.
ـــت مـــی  ـــتقر در ترابلـــس حمای ـــت مس آنـــکارا از دول
کنـــد و حتـــا بـــرای کمـــک بـــه فائـــز الســـراج گروهـــی از 
ـــیه  ـــت و روس ـــرده اس ـــزام ک ـــی اع ـــه لیب ـــربازانش را ب س
ـــتیبانی از  ـــه پش ـــون ب ـــرر مظن ـــای مک ـــود انکاره ـــا وج ب
ـــش  ـــول و نیروهای ـــاح، پ ـــال س ـــا ارس ـــر ب ـــه حفت خلیف

ـــت. اس
لیبـــی در ســـال های اخیـــر بـــه کشـــوری بـــدل شـــده 
ـــیه  ـــه و روس ـــی از ترکی ـــورهای خارج ـــه کش ـــت ک اس
ــای  ــا انگیزه هـ ــی بـ ــورهای اروپایـ ــا کشـ ــه تـ گرفتـ

ــد. ــت کرده انـ ــف در آن دخالـ مختلـ
ــال 2011  ــی در سـ ــر قذافـ ــت معمـ ــرنگونی دولـ سـ
توســـط ائتـــاف بین المللـــی بـــه رهبـــری ناتـــو و در 
ـــای  ـــی، نیروه ـــت قذاف ـــه دول ـــی ب ـــی اعتراضـــات مردم پ
ـــی  ـــرنگونی معمرقذاف ـــر س ـــر س ـــا ب ـــه تنه ـــی ک مختلف
توافـــق داشـــتند در ماه هـــای بعـــد از ســـرنگونی 
اختافات شـــان پُررنگ تـــر شـــد و انـــدک انـــدک 
جنـــگ داخلـــی میـــان گروه  هـــای مختلـــف در لیبـــی 

شـــدت گرفـــت.
اکنـــون حـــدود ۹ ســـال از درگیری هـــا در لیبـــی مـــی 
گـــذرد و ایـــن کشـــور صحنـــه بمبـــاران و درگیـــری 
ـــی  ـــرق لیب ـــت ش ـــس و دول ـــت ترابل ـــان دول ـــژه می به وی
ــای  ــت و کمک هـ ــدام از حمایـ ــر کـ ــه هـ ــت کـ اسـ

گروهـــی از کشـــورهای خارجـــی برخوردارنـــد.

درس هـای تایـوان بـرای
شـی  می دهـد  نشـان  انتخابـات  نتیجـۀ 
بایـد  چیـن  رییس جمهـور  پینـگ،  جیـن 
عملگرایانه تـری  و  متعادل تـر  رویکـرد 
نسـبت بـه تایـوان اتخـاذ کند. وب سـایت 
خبـری - تحلیلی »بلومبرگ« نوشـته اسـت: 
رای دهنـده گان تایوانـی خانم تسـای اینگ- 
ون را بـه عنـوان رییس جمهـور خـود برای 
چهـار سـال آینـده انتخـاب کردنـد. اکنون، 
بـا او  بایـد یـاد بگیـرد کـه چطـور  چیـن 
کنـار بیایـد. پکـن مـی توانـد دشـمنی خود 
را بـا تایـوان بیشـتر کند یـا اقداماتـی عملی 
انجـام دهـد کـه دو کشـور بتواننـد زنده گی 
مسـالمت آمیزی در کنـار هـم داشـته باشـند 
بـه مـردم دو کشـور فشـار  اینکـه  )جـای 
کـه  موضوعـی  شـوند،  متحـد  تـا  بیـاورد 

پذیرفـت(. نخواهنـد  تایوانی هـا 
ایـن چهارمین پیـروزی تسـای در انتخابات 
پیشـروی  حـزب  و  ریاسـت جمهوری 
کاهـش  نشـان دهندۀ  و  اوسـت  دموکـرات 
ملـی  جبهـه  یـا  کومینتانـگ  از  حمایـت 
چیـن اسـت، ایـن حـزب هنوز هـم آرزوی 
بازگشـت بـه چیـن و بـه قدرت رسـیدن را 
دارد، چیـزی کـه در سـال 1۹4۹ از دسـت 
داد. مجمـوع آرای او توانسـت رکورد سـال 
200۸ جبهـه ملـی چیـن را بزنـد و این پیام 
واضحـی به پکـن بود که حمایت از تسـای 

و سیاسـت های او شانسـی نبـوده اسـت.
نتیجه یـی کـه پکـن می خواسـت ایـن نبود، 
چـرا کـه می دانـد جبهـۀ ملـی چیـن تنهـا 
حـزب قابـل اعتمـادی اسـت کـه می توانـد 
تایـوان را بـه ادغـام بـا چیـن سـوق دهـد، 
مـردم  از  وسـیعی  طیـف  کـه  خواسـته یی 
تایـوان بـا آن مخالف اند. حزب کمونیسـت 
چیـن )که سیاسـت چمـاق و هویـج و تنبیه 
و تشـویق را بـه کار می برد( سـال ها پیشـتر 
از چمـاق و گاهـی از هویـج اسـتفاده کرده 
اسـت تـا بتوانـد فشـار بیشـتری بـه تایوان 
وارد کنـد. امـا موضوعی دربارۀ دموکراسـی 
وجـود  تایـوان(  )پایتخـت  تایپـه  سـرکش 

دارد: اینکـه انتخـاب بـا چین نیسـت.
پینـگ،  جیـن  شـی  متوجـه  اینهـا  همـه 
کسـی  می شـود-  چیـن  رییس جمهـور 
کـه از زمـان بـه قـدرت رسـیدن در سـال 
201۳ موضـوع تایـوان را پیچیده تـر کـرده 
- و فرصـت شـروع دوبـاره بـه تسـای داده 
اسـت. بایـد دوبـاره بـه پکـن یـادآور شـد 
کـه رفتـار محترمانـه همیشـه بهتـر جـواب 
می دهـد. پـس از انتخـاب »مااینـگ جیـو« 
از حـزب ملـی چیـن در سـال 200۸، ایـن 
کشـور پیوندهـای تجـاری، حمـل و نقـل 
و سـرمایه گذاری خـود را افزایـش داد تـا 
جایـی کـه موجـب تقویـت اقتصـاد تایوان 
شـد و بـه ایـن کشـور کمـک کـرد تـا از 
بحـران مالی جهانـی و تحریک احساسـات 
مـردم فـرار کـرده و خود را احیـا کند. برای 
مدتـی کوتـاه، مـردم زیـادی در تایـوان این 

طـور فکر می کردند که شـاید چیـن آن دیو 
وحشـتناکی کـه گفته می شـد، نبوده اسـت.

ایـن رویکـرد نشـان دهندۀ معکـوس کـردن 
تاکتیک   هـای قبلـی اسـت؛ تاکتیکـی ماننـد 
از  سـاحل  سـوی  آن  بـه  موشـک  پرتـاب 
بـرای  پیـش  سـال   25 در  چیـن  سـوی 
اولیـن  در  کـه  رای دهنده گانـی  ترسـاندن 
دموکـرات  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
تایـوان شـرکت کـرده بودنـد. امـا پـس از 
رویکـردی  شـی  تسـای،  آمـدن  کار  روی 
بی رحمانـه و سـازش ناپذیـر اتخـاذ کـرد، 
خـود  گردشـگری  و  تجـاری  روابـط  او 
را بـا ایـن کشـور قطـع کـرد. بـا ایـن حال 
اقتصـاد ایـن کشـور ضربـه چندانـی ندید و 
شـیوه حکومـت جدید تسـای نشـان دهندۀ 

شکسـت ایـن تهدیـد اسـت.
اگـر شـی واقعـًا خواهـان بـه دسـت آوردن 
تایوان اسـت، خصوصـًا پـس از اعتراضات 
رویکـرد  بایـد  کنـگ،  هنـگ  مفتضحانـۀ 
پیشـنهادات  و  کـرده  اتخـاذ  نرم تـری 
شـیرین تری ارایـه دهـد. بازگشـایی جریان 
گردشـگری اولیـن گام سـاده و مشـخصی 
اسـت کـه می توانـد بـدون واگـذاری زمین 
بـه حکومت انجام شـود. اگـر او می خواهد 
سـخاوت بـه خرج دهـد، اجـازه بـه تایوان 
تصمیم گیـری  نهـاد  بـه  پیوسـتن  بـرای 
سـازمان بهداشـت جهانـی بـه عنـوان ناظر 
می توانـد بـا حفظ ایـن موضع کـه تنها یک 

کشـور چیـن وجـود دارد، انجـام شـود.
خـود،  جدیـد  دسـتورالعمل  در  تسـای 
بهبـود  بـرای  تـاش  همچنیـن مسـوولیت 
او  می گـذارد.  اشـتراک  بـه  را  روابـط 
برخـاف چـن شـویی بیـان، رییس جمهور 
سـابق تایـوان، در دوره اول خود برای چین 
خـط و نشـان نکشـید، اگرچه به کسـی هم 
اجـازه قلـدری نسـبت به کشـورش را نداد. 
او در مـوارد زیـادی چیـن را بـه سـاده گی 
بـا  روابـط  ایجـاد  بـر  و  گرفـت  نادیـده 
کشـورهای دیگـر تمرکـز کـرد کـه از ایـن 
دونالـد  بـا  او  تمـاس  بـه  می تـوان  میـان 
ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا بـه محـض 
پیـروزی خـود در انتخابـات اشـاره کـرد.

امـا او نمی توانـد بـه اسـتفاده از ایـن ترفند 
ادامـه دهـد. در حالـی کـه شـی سـتیزه جو 
بـوده و ممکـن اسـت در ایـن حالـت باقی 
بمانـد، تسـای می توانـد بـا ارایـه پیشـنهاد 
صلـح در امـور غیر سیاسـی، از این موضوع 

بـه نفـع خـود اسـتفاده کند.
زمینـه  در  می توانـد  تایـوان  مثـال،  بـرای 
بهداشـت و سـامت حـرف زیـادی بـرای 
تسـای  پیشـنهاد  باشـد.  داشـته  گفتـن 
می توانـد راه انـدازی سـکویی بـرای تبـادل 
اطاعـات باشـد تـا در جنـگ چیـن علیـه 
ایـن  بـه  ذات الریـه  و  خوکـی  آنفلوانـزای 

کنـد. کمـک  کشـور 
انـرژی  مـورد  در  او  داخلـی  سیاسـت 

تجدیدپذیـر زمینۀ مشـترکی اسـت که پکن 
بایـد بـه دلیـل نیـاز مفـرط خـود بـه بـرق 
خواهـان همـکاری در آن باشـد. احتمالـش 
از  کـدام  هـر  بـا  کـه  اسـت  زیـاد  خیلـی 
پیشـنهادات تسـای مخالفت شـود. مشـکلی 
نیسـت. او بـا پیشـنهادات اخاقـی مسـتمر 
خـود بـه جهـان نشـان می دهـد چه کسـی 
بـازی جوانمردانـه اسـت و چـه  خواهـان 
گرفتـه  پیـش  در  را  قلـدری  روش  کسـی 

اسـت.
چنیـن رویکـردی بایـد نگرانی هـای امریکا 
احسـاس  واشـنگتن  کنـد.  کمتـر  نیـز  را 
کـرد می توانـد بـا تحریـک پکـن در مـورد 
مسـایل مهمـی ماننـد حاکمیـت، امریـکا را 
درگیـر جنـگ کند. بر اسـاس قانـون ایاالت 
متحـده، این کشـور مسـتلزم دفـاع از تایوان 
اسـت، از فـروش اسـلحه گرفته تـا احتماالً 
سـوی  از  نظامـی.  درگیـری  در  مداخلـه 
دیگـر، »مـا« تایـوان را بیـش از میزانـی کـه 
نزدیـک  چیـن  بـه  می خواسـت  واشـنگتن 
ادامـه خریـد سـاح های  از  و  بـود  کـرده 
امریکایـی اسـتقبال نکـرد. اعتراضات هنگ 
کنـگ بایـد بـه شـی جیـن پینـگ یـاد داده 
باشـد هنگامی که مردم انتظار شـنیده شـدن 
دارنـد، سـخت گیری نتیجـه نمی دهـد. ایـن 
انتخابات نشـان داد که صـدای جمعیت 24 

میلیونـی تایوان رسـا اسـت.
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مترجم: هدیه عابدی

اگــر شــی واقعــاً خواهــان بــه دســت آوردن تایــوان 
از اعتراضــات مفتضحانــۀ  پــس  اســت، خصوصــاً 
ــرده  ــاذ ک ــری اتخ ــرد نرم ت ــد رویک ــگ، بای ــگ کن هن
و پیشــنهادات شــیرین تری ارایــه دهــد. بازگشــایی 
جریــان گردشــگری اولیــن گام ســاده و مشــخصی 
اســت کــه می توانــد بــدون واگــذاری زمیــن بــه 
ــخاوت  ــد س ــر او می خواه ــود. اگ ــام ش ــت انج حکوم
بــه خــرج دهــد، اجــازه بــه تایــوان بــرای پیوســتن به 
ــه  ــی ب ــت جهان ــازمان بهداش ــری س ــاد تصمیم گی نه
عنــوان ناظــر می توانــد بــا حفــظ ایــن موضــع کــه تنهــا 

یــک کشــور چیــن وجــود دارد، انجــام شــود.
خــود، همچنیــن  جدیــد  دســتورالعمل  در  تســای 
بــه  را  روابــط  بهبــود  بــرای  تــالش  مســوولیت 
شــویی  چــن  برخــالف  او  می گــذارد.  اشــتراک 
بیــان، رییس جمهــور ســابق تایــوان، در دوره اول 
خــود بــرای چیــن خــط و نشــان نکشــید، اگرچــه بــه 
ــه کشــورش را  کســی هــم اجــازه قلــدری نســبت ب
ــاده گی  ــه س ــن را ب ــادی چی ــوارد زی ــداد. او در م ن
ــورهای  ــا کش ــط ب ــاد رواب ــر ایج ــت و ب ــده گرف نادی
ــه  ــوان ب ــان می ت ــن می ــه از ای ــرد ک ــز ک ــر تمرک دیگ
تمــاس او بــا دونالــد ترامــپ، رییس جمهــور امریــکا 
بــه محــض پیــروزی خــود در انتخابــات اشــاره کــرد.
امــا او نمی توانــد بــه اســتفاده از ایــن ترفنــد ادامــه 
دهــد. در حالــی کــه شــی ســتیزه جو بــوده و ممکــن 
اســت در ایــن حالــت باقــی بمانــد، تســای می توانــد 
بــا ارایــه پیشــنهاد صلــح در امــور غیــر سیاســی، از 

ایــن موضــوع بــه نفــع خــود اســتفاده کنــد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

نامـزدان نودودومیـن دورۀ آکادمـی اسـکار 
دوشـنبه صبـح به وقـت محلی از سـاموئل 
گولدویـن تیـه تیـر واقـع در بورلـی هیلـز 
کالیفرنیـا اعـام شـدند. با اعـام نامزدهای 
نشـان  اسـکار  رای دهنـده گان  دوره  ایـن 
گلـوب  گلـدن  رای دهنـده گان  بـا  دادنـد 
هـم نظر انـد و مجـذوب تریلـر روانکاوانه 

اند. »جوکـر« شـده 

چهار فیلم کاماًل مردانه و سفیدپوست
جوکـر بـه کارگردانـی تـاد فیلیپـس در 11 
بهتریـن  فیلـم،  بهتریـن  جملـه  از  بخـش 
بـرای  بازیگـری  بهتریـن  و  کارگردانـی 
نقش آفرینـی واکیـن فینیکـس نامزد اسـکار 
شـده اسـت. پس از »پلنگ سـیاه« که سـال 
گذشـته در بخـش بهتریـن فیلم نامزد شـد 
»جوکـر« - کـه بـر پایه شـخصیتی از دنیای 
سـینمایی دی سـی کامیکس سـاخته شده- 
دومیـن فیلـم از دنیـای دی سـی کامیکـس 
اسـت کـه توانسـته به ایـن بخـش راه یابد.
فیلـم جنایی »مـرد ایرلندی« سـاخته مارتین 
بـه   »1۹17« جنگـی  درام  اسکورسـیزی، 
کارگردانـی سـم منـدس و نامـۀ عاشـقانۀ 
کوئنتیـن تارانتینـو بـه لس آنجلـس »روزی 
روزگاری... در هالیـوود« سـاخته کوئنتیـن 
نامـزد  تارانتینـو هـر کـدام در 10 بخـش 
بـه  کـه  ازدواج«  »قصـۀ  فیلـم  شـده اند. 
ماجـرای جدایـی یـک زوج می پـردازد در 
بیشـترین  بازیگـری  بهتریـن  شـاخه های 

کمـدی  اسـت.  کـرده  کسـب  را  نامـزدی 
سـیاه »انـگل« بـه کارگردانـی بونـگ جون 
هـو، فیلم سـاز کوریایـی تحسـین شـده که 
نخـل طـای جشـنواره کـن امسـال را بـه 
خانـه برد در شـش بخش از جملـه بهترین 
شـده  نامـزد  فیلـم  بهتریـن  و  کارگردانـی 

. ست ا
بـا وجـود حضـور نامـزدان رنگارنگـی که 
بـرای رسـیدن بـه تندیـس اسـکار رقابـت 
می کننـد، آکادمـی اسـکار هنـوز هـم همان 
دیـدگاه سـنتی خـودش را پیـش گرفتـه و 
بیشـترین نامزدی هـا را به چهـار فیلم کامًا 
مردانـه بـا عواملـی کاما سفیدپوسـت داده 

ست. ا

جای خالی فیلم سازان زن
مارتین اسکورسـیزی، سـم مندس، کوئنتین 
تارانتینـو، تـاد فیلیپـس و بونـگ جـون هو 
کارگردانـی  بهتریـن  بخـش  نامزدهـای 
معرفـی شـده اند. پیـش از اعـام نامزدهای 
ایـن دوره از اسـکار منتقـدان چشـم انتظار 
حضـور یک فیلم سـاز زن در بخش بهترین 
دورۀ  هفتادوهفتمیـن  بودنـد.  کارگردانـی 
گلـدن گلـوب و جوایز انجمـن کارگردانان 
امریـکا هـر دو بـه کلـی فیلم سـازان زن را 
کنـار گذاشـتند و پنـج کارگـردان مـرد را 
نامـزد اعـام کردنـد که بـه واکنش شـدید 
موضـوع  ایـن  شـد.  منجـر  سـینماگران 
فقـط بـه صنعـت سـینمای امریـکا محدود 

نمی شـود.
بدتـر  مراتـب  بـه  بریتانیـا  در  اوضـاع 
نامزدهـای  گذشـته  هفتـۀ  اینهاسـت.  از 
آکادمـی  جوایـز  دورۀ  هفتادوسـومین 
بریتانیـا  تلویزیونـی  و  هنرهـای سـینمایی 
بفتـا  کـه  انـگار  شـدند.  اعـام  )بفتـا( 
و  کنـد  تکـرار  را  تاریـخ  داشـت  وظیفـه 
بـرای دومیـن سـال متوالـی فهرسـت های 
بازیگـری زن و مـرد نقـش اول و مکمـل 
ایـن دوره اش را خالی از حضـور بازیگران 
سیاهپوسـت کنـد. از طرفـی رای دهنده گان 
بفتـا تنـوع جنسـیتی را نادیـده گرفته و پنج 
بهتریـن  نامـزد بخـش  را  کارگـردان مـرد 
بخـش  در  حتـا  کرده انـد.  کارگردانـی 
بهتریـن فیلـم اول کارگـردان، تعـدادی از 
تحسـین شـده ترین فیلم هـای ایـن گـروه 
بریتانیایـی  فیلم سـازان  کارگردانـی  بـه 
سیاهپوسـت نتوانسـتند بـه ایـن بخـش راه 
پیـدا کننـد. فهرسـت رای دهنـده گان بفتا با 
چنان واکنشـی رو به رو شـد که مسـووالن 
ایـن آکادمـی وعـده دادند رونـد رای گیری 

را بازبینـی خواهنـد کـرد.
بـا فیلـم  انتظـار می رفـت گرتـا گرویـگ 
»زنان کوچک« اقتباسـی از رمانی کاسـیک 
بـه همیـن نـام نوشـته لوییـزا مـی الـکات، 
طلسـم بخش بهترین کارگردانی را بشـکند 
و اسـمش را در تاریخ نودودوسـاله اسـکار 
نامـزد  زن  فیلم سـاز  ششـمین  عنـوان  بـه 
جایـزۀ بهتریـن کارگردانـی ثبـت کنـد. بـا 

ایـن حـال »زنـان کوچک« در شـش بخش 
از جملـه بهتریـن فیلـم و بهتریـن فیلم نامه 

اقتباسـی نامزد اسـکار شـده اسـت.

رابرت دنیرو رد شد
کـردن  دوبرابـر  بـرای  اسـکار  آکادمـی 
اعضـای زن و متعلـق به نژادهـای مختلف، 
سـوی  آن  از  را  حرفه یـی  سـینماگرانی 
آب هـا دعـوت کـرد. امـا پـس از گذشـت 
چهـار سـال از ایـن طـرح، هنـوز هـم 6۸ 
درصـد اعضـای اسـکار مـرد و ۸4 درصـد 
اسـکار  امسـال  هسـتند.  سفیدپوسـت  آن 
از تکـرار  بـرای دوری کـردن  فـراری  راه 
دادن  قـرار  بـا  اسـت.  کـرده  پیـدا  تاریـخ 
فهرسـت  در  سیاهپوسـت  هنرپیشـۀ  یـک 
بخش هـای بهتریـن بازیگری که از بیسـت 
مکمـل  و  اول  نقـش  مـرد  و  زن  بازیگـر 
تشـکیل می شـود، کار خـودش را راحـت 

کـرده اسـت.
فیلـم  سیاهپوسـت  بازیگـر  اریـوو  سـینتیا 
بهتریـن  نامـزد  »هریـت«  زندگی نامه یـی 
بازیگـر زن نقـش اول شـده اسـت. او در 
بخـش بهتریـن ترانه نیز نامزد شـده اسـت. 
اسـکارلت جوهانسـون کـه پیـش از ایـن 
هرگـز نامـزد جایزه اسـکار نشـده بـود در 
ایـن دوره در دو بخـش بهتریـن بازیگـری 
زن نقـش اول برای نقش آفرینی شـخصیت 
نیکـول در فیلـم »قصـه ازدواج« و بهتریـن 
بازیگـر زن مکمـل بـرای ایفـای نقش رزی 
بتزلـر در فیلـم »خرگـوش جوجـو« نامـزد 
شـده اسـت. حـاال جوهانسـون ۳5 سـاله 
بـه گـروه بازیگرانـی کـه در یـک سـال در 
دو بخـش نامـزد جایـزه شـده اند، پیوسـته 

. ست ا
بخـش  در  اریـوو  و  جوهانسـون  رقیبـان 
بهتریـن بازیگـری زن نقـش اول سورشـا 
»زنـان  در  نقش آفرینـی  بـرای  رونـان 
ایفـای  بـرای  تـرون«  »شـارلیز  کوچـک«، 
نقـش در »بمـب خبری« و رنـه زلوگر برای 
»جـودی«  زندگی نامه یـی  فیلـم  در  بـازی 
بازیگـری زن  بهتریـن  هسـتند. در بخـش 
جوهانسـون،  بـر  عـاوه  مکمـل  نقـش 
کیتـی بیتس بـرای بـازی در فیلـم »ریچارد 
جوئـل«، الرا درن »قصـه ازدواج«، فلورنس 
پیـو »زنـان کوچـک« و مارگو رابـی »بمب 
خبـری« نامـزد شـده اند. رنـه زلوگـر و الرا 
درن بـرای ایفـای نقـش در همیـن فیلم هـا 
جایـزۀ گلـدن گلـوب را بـه خانـه بردنـد.

در  نقش آفرینـی  بـرای  بانـدراس  آنتونیـو 
فیلـم »رنـج و افتخـار« بـه کارگردانی پدرو 
آلمـودوار بـرای نخسـتین بار نامزد اسـکار 
شـده اسـت. آلمـودوار در این اثـر زنده گی 
بانـدراس  بـه تصویـر کشـیده و  را  خـود 
شـخصیت محـوری فیلـم را بـازی می کند. 
ایـن فیلـم در بخـش رقابتـی هفتادودومین 
جشـنوارۀ فیلـم کـن نمایـش داده شـد کـه 
بانـدراس بـا نشـان نخـل طـای بهتریـن 

بازیگـری مـرد بـه خانه بازگشـت.
لئونـاردو دی کاپریـو بـرای ایفـای نقـش 
ریک دالتون، سـتارۀ سـریال های تلویزیونی 
دهـه 1۹50 امریـکا، در »روزی روزگاری... 
در هالیـوود«، آدام درایـور برای ایفای نقش 
چارلـی، کارگـردان تئاتر نیویورکـی موفق، 
در »قصـۀ ازدواج«،...        ادامـه صفحـه6

چگـونه 
وزنامه نگار شویم؟ ر

ایـن کتـاب به قلـم احمد توکلی نوشـته و در 112 برگ منتشـر 
شـده اسـت. کتابـی کـه بـرای هر ردۀ سـنی ایـن حرفـه عالمی 
از گـپ و آموختنـی دارد؛ چـه بـرای آنانـی کـه در این راه سـر 
سـفید کـرده و چـه آنانی کـه می خواهنـد در ترم بهـاری آزمون 
ورودی بـه ایـن رشـته بدهنـد و یـا هم کسـانی که چنـد ماهی 
فراوانـی  روزنامه نـگاری شـده اند، درس هـای  مشـغول  اسـت 

دارد.
احمـد توکلـی بـا زبانـی سـاده و بـا بهره گیـری از تجربیـات 
روزنامه نـگاران خوش نـام زبان فارسـی ایـن کتاب را نوشـته و 
عـاوه بر بحث هـای تئوریک، خاطـرات و تجربیـات آموختنی 
آنـان را نیـز ضمیمـه سـاخته اسـت. در پایان هر بحث، بخشـی 
بـا کلیشـه ی »از اسـتاد بپرس« آمـده و در آن یونس ُشـکرخواه، 
حسـن نمک دوسـت، مهـدی فرقانـی، علـی اکبـر قاضـی زاده، 
مجیـد رضائیـان و فریـدون صدیقـی داشـته های خـود را بـا 

خواننـده تقسـیم کرده انـد.
توکلـی در شـروع مقدمـۀ چگونه روزنامه نگار شـویم؟، نوشـته 
اسـت: روزنامه نـگاری، حرفه یـی فاخـر اسـت، چرا که پاسـدار 
مشـارکت  در  شـهروندان  نقـش  بـر  کـه  اسـت  ارزش هایـی 
سیاسـی و اجتماعـی تاکیـد می کنـد. ایـن حرفـه در تحوالت و 
پیشـرفت های اجتماعـی نقـش مهمی دارد و در میان رشـته های 
علـوم ارتباطات اجتماعی، در کاُکل آن می درخشـد. ماهیت این 
حرفـه بـه دلیل شـرایط بی بدیلـی کـه در فرایند شهروندسـازی 
دارد، اجبـاراً کارکنـان خـود، یعنـی روزنامه نـگاران را نیـز ارتقا 
می بخشـد، شـاید هـم ایـن روزنامه نـگاران انـد کـه بـا رویکرد 
مسـووالنۀ خـود و بازنمایـی آرمان های شـان و با آگاهی بخشـی 
بـه شـهروندان ایـن حرفـه به یـک حرفۀ فاخـر مبـدل کرده اند.
از آنکـه یـک  بـاور آقـای توکلـی، روزنامه نـگاری پیـش  بـه 
شـغل باشـد، یـک تعهـد اسـت. تعهـد یک انسـان مسـوول که 
می خواهـد خـودش و جامعـه را رو بـه جلـو هدایـت کنـد. به 
دنبـال آن اسـت کـه شـرایط زنده گی مـردم را بهبود بخشـد. به 
پسـرفت ها و پیشـرفت ها توجـه دارد، ناعدالتـی و ظلـم را بـر 
نمی تابـد، ناامنـی، فقـر و بی سـوادی جامعـه او را آزار می دهـد. 
مقـاوم و تاش گـر اسـت و خـودش را وکیـل مـردم می دانـد.

دنیـای  بـه  شـامل:  کـه  دارد  بخـش  چهـار  کتـاب  ایـن 
روزنامه نـگاران خـوش آمدیـد، پای بنـدی بـه اصـول حرفه یی، 

می باشـد. راه،  آغـاز  در  و  دانشـگاه  محیـط 
در کنـار ایـن، کتـاِب چگونـه روزنامه نـگار شـویم؟ کمک گـر 
دوسـتانی نیـز اسـت که حرفه هـای دیگر دارنـد و امـا مایل اند 
تـا تجربیـات و باورهای خـود را از طریق شـبکه های اجتماعی 
بـا دوسـتان شـان تقسـیم کننـد، امـا نمی داننـد که چگونـه آغاز 
کننـد تـا ایده های شـان خوانـده شـود و یـا بـه عبارتـی، باورها 
و عواطـف خـود را بـا دیگـران از راه نوشـتن درسـت رسـانده 

شند. با
در نهایـت، ایـن کتـاب کهنـه کاران ایـن حرفـه را -به ویـژه در 
افغانسـتان- رهنمایـی می کنـد کـه چگونـه از »روزنامه نـگاری 
کلیشـه یی« بـه »روزنامه نـگاری خاقانـه« گـذار کنند و کسـانی 
کـه این حرفـه را تـازه انتخاب کرده اند، چگونه سـیر پیشـرفت 

خـود را بپیمایند.
احمـد توکلـی که زادۀ 1۳۳6 در طبس اسـت، دکتـرای مدیریت 
رسـانه دارد و پیش از این خبر نویسـی پیشـرفته به زبان سـاده، 
گـزارش نویسـی در مطبوعـات، ویراسـتاری و مدیریـت اخبار، 
مصاحبـۀ حرفه یـی، مثلـث طایـی نوشـتن، شـیوۀ نـگارش در 
گزارشـی  و  روزنامه نـگاری  در  کلیـدی  واژه هـای  رسـانه ها، 
نویسـی داسـتانی-روایی نوشـته اسـت. تمامـی ایـن کتاب هـا 

چندیـن نوبـت زیـر ماشـین چـاپ رفته اند.
چگونـه روزنامه نـگار شـویم؟ را انتشـارات ثانیـه در بهار 1۳۹5 
منتشـر کـرده اسـت و در کتـاب فروشـی های شـهر کابـل نیـز 

قابل دسـترس اسـت.

هارون مجیدی

بهار سرلک

آمریـت شـفاخانه والیتـی  شـیهد دوکتورکـرام الدیـن وکیـل زاده سـمنگان ازتمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعـوت می نمایـد تادرپروسـه داوطلبـی )۳4 قلم مواد شـوینده ( 
مورد ضرورت دارای نمبرتشـخیصه MoPH/GDCM/HPR/SMGPH/NCB/G005 / 1399اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را 
ازشـفاخانه والیتی شـیهددوکتورکرام الدین وکیل زاده وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شـفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  
و فورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر 
اعان مدت )21( روز تقویمی الی سـاعت 10 بجه قل از ظهر تاریخ روزسـه شـنبه 15 دلو سـال مالی 1۳۹۹ به صندوق آفرها درشـعبه  مدیرایت اداری  شـفاخانه والیتی شـهید 

دوکتورکرام الدین وکیل زاده  واقع شـهرایبک والیت سـمنگان بگذارند.آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلغ ۳0,000 سـی هزارافغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز سـه شـنبه تاریخ 15 دلو سـال مالی1۳۹۹سـاعت 11:00 

قبل ازظهر در سـالون کنفرانس شـفاخانه والیتی  شـهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده  به حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی شهید دوکتورکرام الدین وکیل زاده سمنگان       نمبرتماس :07446۹۸2۹2     
2. پروژه اصاحات شفاخانه ها - وزارت صحت عامه               نمبرتماس: 0700۸۹2۸۸۸    

موضع : اعان تدارکات )43( قلم مواد شوینده مورد ضرورت شفاخانه  والیتی شهید دوکتورکرام الدین »وکیل زاده«


