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اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می 
گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .

نیچه

مقام هـا از پایتخـت کشـور خبـر می دهند که 
صدهـا متهـم سال هاسـت در بازداشـت گاه 
دادگاه  تاکنـون  امـا  میبرنـد  سـر  بـه  کابـل 
سرنوشـت آنـان را مشـخص نکـرده اسـت.
کابـل  والـی  حیـدری  یعقـوب  محمـد 
»ایـن  گفـت:  رسـانه ها  بـا  گفت وگـو  در 
دارد  را  زندانـی   400 ظرفیـت  بازداشـتگاه 
در حالـی کـه هـم اکنـون 1400 نفـر در آن 

. هسـتند  زندانـی 
آقـای حیـدری اضافـه کرده که بدتر و شـرم 
آورتـر از همـه ایـن اسـت کـه در میـان این 
تعـداد زندانـی صدهـا نفـر وجـود دارند که 
سـال های متمـادی از توقیـف شـان گذشـته 
در  و  انـد  نشـده  محاکمـه  هـم  هنـوز  امـا 
توقیـف گاه بسـر مـی برنـد. او گفـت: بایـد 
ببینیـم کـه حقوق بشـر را از کجا شـروع می 
کنیم؟ سـوال من این اسـت که سـارنواالن و 

قضـات مصـروف چـه چیزی هسـتند؟
والـی کابـل بـا اشـاره به ایـن کـه در برخی 
مـوارد شـاهد بـوده کـه حتـا بلنـد پایه ترین 

مقـام فرماندهـی پولیـس کابـل نیـز در برابر 
آنـان عاجـز مانده اسـت تصریح کرد: کسـی 
مـی آیـد مـی گویـد کـه خانـه مـرا بـه زور 
غصـب کـرده انـد، زمانیکـه بـه فرماندهـی 
پولیـس کابـل مـی گویـم کـه ایـن مـورد را 
پیگیـری کننـد مـی گویند، زور ما نمی رسـد 
پـدرش معـاون شـورای امنیـت ملی اسـت.
از  نگرانـی  ابـراز  بـا  حکومتـی  مقـام  ایـن 
افزایـش افـراد زورگـوی در جامعـه اظهـار 
داشـت کـه بایـد در ایـن انتخابـات فرصت 

از آنهـا گرفتـه شـود.
قابـل یادکـرد اسـت که کمیسـون شـکایات 
نامـزدان  از  برخـی  افغانسـتان  انتخاباتـی 
پارلمانـی کشـور را بـه سـبب نقـض حقوق 
بشـر و انجـام اعمـال خالف قانونی اساسـی 
افغانسـتان، از فهرسـت نهایی نامزدان حذف 
از اسـتیناف خواهی  امـا پـس  کـرده اسـت. 
اضافـه  فهرسـت  بـه  دوبـاره  ممکـن  آنـان 
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دوســتان  از  یکــی  دیــروز  شــام  ضیافــت  در 
گرانقــدر، بنــده بــا جمعــی از چهــره هــای شــناخته 
ــا  ــرزی ب ــای ک ــاب آق ــور، جن ــی کش ــدۀ سیاس ش
داکترصاحــب اســپنتا، جنــاب آقــای داودزی بــا 
داکترصاحــب زلمــی رســول از شــورای حراســت و 
ثبــات، و داکترصاحــب انوارالحــق احــدی از ائتــالف 

ــم.  ــفره بودی ــن س ــان ای ــات، مهمان نج
ضمــن صحبــت هــا، آقــای کــرزی مصرانــه از بنــده 
ــه  ــی نمــود. نظــرم ب ــزرگ مل ــالف ب ــه ائت دعــوت ب
ــس  ــه نف ــود ک ــن ب ــر ای ــار دیگ ــس ب ــتان مجل دوس
جمــع شــدن هــا و ایجــاد ائتــالف هــا در وضعیــت 
تبعیــض و  افشــای سیاســت  کنونــی،  نابهنجــار 
ــای غنــی، یــک ضــرورت زمــان اســت.  تعصــب آق
احمدشــاه  بنیــاد  از  نمایندگــی  بــه  رویهمرفتــه 
مســعود، محــور تفکــر و دیــدگاه هــای شــهید 
مســعود و پشــتوانۀ بــزرگ مردمــی ایــن نــام اجمــاع 
آور، پشــتکار یــک و نیــم دهــه فعالیــت هــای 
مســتمر بنیــاد در راســتای تحقــق ارزش هــای جهــاد 
ــا داشــتن وســیعترین پیونــد  و مقاومــت، همچنیــن ب
بــا جمــع بــزرگ اندیشــه ورزان، جوانــان، شــخصیت 
ــور در  ــوام کش ــۀ اق ــی از هم ــار مل ــا اعتب ــای ب ه
محــور جریــان آجنــدای ملــی، تدویــن برنامــه 
ــود  ــه خ ــی ک ــا و اصول ــردی، ارزش ه ــای راهب ه
ــوده  ــد ب ــه آن پابن ــالیان دراز ب ــی س ــم ط و همراهان
ــم،  ــته ای ــی از آن نگذش ــچ قیمت ــا هی ــی ب و هیچگاه
ــر اینســت کــه در جهــت حفــظ بقــأ و  اعتقــاد مــا ب
ــه ثبــات سیاســی  ســالمت ملــی افغانســتان، گــذار ب
ــی  ــه گان سیاس ــر نخب ــش اکث ــی، نق ــو مل ــم ن و نظ
ــاز  ــی نی ــی واقع ــاق مل ــک وف ــور ی ــی در مح ـ مدن

ــد.  ــرزمین میباش ــن س ــی ای ــی و مل تاریخ
ــعود در  ــهید مس ــوارم ش ــرادر بزرگ ــه ب ــۀ آنچ ادام
آخریــن فصــل زندگــی و دورۀ مقاومــت، برایــم 
ــوت ۳۵0  ــا دع ــا ب ــردم ت ــی ک ــت داد و عمل هدای
ــدن و  ــوام در لن ــۀ اق ــی هم ــۀ سیاس ــخصیت نخب ش
ــان  ــل زدن می ــد و پ ــا پیون ــی، ب ــۀ مل ــن برنام تدوی
ــتان را  ــدۀ افغانس ــد، آین ــردم مجاه ــنفکران و م روش
ترســیم نماییــم و آمرصاحــب از آن ســخت اســتقبال 

ــود. ــدوار ب ــرد و امی ک
از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود
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ACKU



تیـم ارگ در حـال آماده گـی بـرای برگـزاری 
اسـت.  طالبـان  بـا  بـس  آتـش  دوم  مرحلـۀ 
براسـاس گفتـه هـای برخـی منابـع قرار اسـت 
بـار دیگر آتش بـس یکجانبـه در روزهای عید 
قربـان برقرار شـود. مقام های دولت افغانسـتان 
امیدواراسـتند کـه ایـن بار نیـز طالبـان به آتش 
بـس خواهنـد پیوسـت و زمینـه بـرای ادامـۀ 
چنیـن آتـش بـس هایـی در آینـده نیـز فراهـم 
خواهـد شـد. بـه نظـر مـی رسـد کـه در طرح 
و تدویـن برنامـۀ آتـش بـس تیـم ارگ تنهـا 
نیسـت و امریکایـی هـا هـم، کـه حـاال خسـته 
در  می رسـند،  نظـر  بـه  افغانسـتان  جنـگ  از 
ایـن برنامـه آن هـا را همراهـی می کننـد. بحث 
آتـش بـس بـا بحـث گفتگوهـای صلـح رابطه 
دارد و از چنـدی بـه ایـن طرف جانـب امریکا 
گفتگوهـای با برخـی نماینده گان طالبان داشـته 
و هـم یکـی از معاونـان وزارت خارجۀ امریکا 
گفت وگوهایـی را با شـماری از سـران احزاب 
و تنظیـم هـای پیشـین جهـادی صـورت داده 
اسـت. تیـم ارگ در ایـن روزهـا کـه روزهـای 
سـختی نیـز بـرای افغانسـتان به شـمار می رود 
بسـیار خوشـبین و راضـی بـه نظـر می رسـد 
و چنیـن می نمایـد کـه بـه زودی بایـد شـاهد 
امنیـت  و  صلـح  عرصـۀ  در  تـازه  تحـوالت 
باشـیم. و اما ایـن که این تحـوالت چه خواهد 
بـود و چقـدر می تواننـد بـرای تامیـن امنیـت 
کشـور مثمـر ثابـت شـوند، هنوز کسـی چیزی 
نمی دانـد. طالبـان را در یـک روز هـم می توان 
متقاعـد کـرد کـه از جنگ دسـت بردارنـد، این 
کار آنقـدر کار دشـواری نیسـت. طالبـان چنـد 
شـرط اساسـی دارنـد کـه در صورت بـرآورده 
شـدن ایـن شـرط ها بـه جنـگ ادامـه نمی دهد. 
طالبـان آن گونـه کـه وانمود می کنـد با حضور 
سـربازان خارجی در افغانسـتان مخالف اسـت، 
غیرمشـروع  حکومتـی  را  فعلـی  حکومـت 
می دانـد که بر اساسـات اسـالمی استوارنیسـت 
و خواهـان بـر قـراری دوبـارۀ امارت اسـالمی 
خـود اسـت. وقتـی ایـن خواسـته ها بـرآورده 
شـوند، آنـگاه طالبـان دیگـر بـه ادامـه جنـگ 
خود در افغانسـتان پافشـاری نکـرده بل تالش 
هـم خواهـد کـرد که ایـن بـار رابطه خـوب با 

امریکا داشـته باشـد. 
جهانـی  جامعـه  کـه  اینجاسـت  پرسـش  امـا 
چنیـن  می خواهنـد  امریـکا  آن هـا  راس  در  و 
معامله یـی با مسـاله افغانسـتان داشـته باشـند؟ 
در مـورد پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایـد جانـب 
احتیـاط را رعایـت کـرد. از یک طـرف جامعۀ 
جهانـی مدعی اسـت که از ارزش هـای موجود 
نمی گـذارد  می کنـد  حمایـت  افغانسـتان  در 
کـه ایـن ارزش هـا پایمـال برنامـه هـای صلح 

شـود و از طـرف دیگـر عمـال حاضـر اسـت 
کـه طالبـان را وارد چرخه سیاسـی سـازد. البته 
سیاسـت عرصۀ جسـت و جوی منافع اسـت و 
هـر وقـت منافع کشـوری ایجـاب کنـد، همان 
گونـه عمـل خواهـد کـرد. شـاید در سـال های 
نخسـت پـس از حادثـۀ یـازده سـپتامبر منافـع 
امریـکا ایجـاب می کـرد کـه طالبـان را گـروه 
تروریسـتی بنامـد و باعث فروپاشـی حکومت 
شـان در افغانسـتان شـود؛ امـا حاال با گذشـت 
هفـده سـال از حادثـه 11 سـپتامبر و فروکـش 
ایـن  در  عمومـی  افـکار  ملتهـب  جـو  کـردن 
بـه  کـه  نخواهـد  دیگـر  امریـکا  شـاید  بـاره، 
جنـگ فرسایشـی خـود بـا ایـن گـروه ادامـه 
دهـد. و امـا ایـن کـه پـس از آن بـر سـر مردم 
افغانسـتان و حتـا منطقـه چـه خواهـد آمـد، به 
ایـن کشـور و جامعـه جهانـی ربطـی نـدارد. 
برخـی آگاهـان سیاسـی در غـرب مدعـی انـد 
کـه اگـر مـردم افغانسـتان خواهـان جامعـه باز 
و مبتنـی بـر ارزش های مردم سـاالرانه باشـند، 
آنـگاه خودشـان از چنیـن حکومـت و نظامـی 
حمایـت خواهنـد کـرد و نمی گذارنـد کـه این 
گیرنـد.  قـرار  معاملـه  معـرض  در  ارزش هـا 
بـه ایـن اسـتدالل وقتـی از آن طـرف، یعنـی 
طـرف غربی هـا و جامعـۀ جهانـی نـگاه کنیـم، 
اسـتداللی متیـن و درسـت به نظر می رسـد. اما 
واقعیت هـای پـس از حادثـه یازده سـپتامبر هم 
که در افغانسـتان به وقوع پیوسـتند، آن را تایید 
می کننـد؟ بـدون شـک خیـر. جامعـه جهانـی 
درسـت اسـت که در طول هفده سـال گذشـته 
مبـذول  افغانسـتان  بـه  زیـادی  هـای  کمـک 
داشـت ولـی درکنـار آن هـم نگذاشـت کـه در 
ایـن کشـور حکومتـی سـالم و مبتنـی بـر اراده 
مـردم شـکل گیـرد. جامعـه جهانـی و در راس 
امریکایی هـا نگـران بودنـد کـه اگـر در راس 
قـدرت در افغانسـتان افـراد نزدیـک بـه آن هـا 
قـرار نداشـته باشـند، ممکـن اسـت کـه پروژۀ 
شـان در ایـن کشـور بـه بـن بسـت بینجامـد، 
در حالـی کـه بـا چنیـن رویکردی آن هـا عمال 
برنامه هـای خـود را در افغانسـتان به بن بسـت 
مواجـه کردنـد. حـاال اگـر جامعـه جهانـی از 
افغانسـتان بیـرون شـود، چـه دسـتاوردی را با 

داشـت.  خـود خواهد 
آیـا مـردم جهـان خواهنـد گفـت کـه جامعـه 
جهانـی افغانسـتان را گل و گلـزار سـاخت؟ و 
یـا ایـن کـه نـه، همـه خواهنـد گفـت کـه این 
کشـور را بـه میـدان جنـگ هـای خـود تبدیل 
کردنـد و در وضعیتـی بحرانـی رهـا سـاختند. 
امریکایی هـا  بـا  تبانـی  در  ارگ  تیـم  امـروز 
و  جمعیـت  کـم  مناطـق  واگـذاری  حـال  در 
روسـتایی بـه طالبان اسـت. این برنامـه به بهانه 

می گیـرد.  انجـام  غیرنظامیـان  تلفـات  کاهـش 
نـگاه  برنامه یـی  چنیـن  عمـق  بـه  وقتـی  امـا 
تهدیدهـای  و  خطرهـا  می تـوان  آنـگاه  شـود 
آن را حـس کـرد. بـا سـپردن بخش هایـی از 
افغانسـتان بـه چنیـن بهانه یـی بـه طالبـان و یا 
هـر گروه مسـلح دیگـر عمال دسـت حکومت 
را از رسـیدن بـه ایـن مناطق کوتاه می سـازد و 
مـردم آن مناطـق را در معـرض ده هـا تهدیدی 
قـرار می دهـد کـه چنیـن گروه هایـی می توانند 
بـرای شـان خلـق کننـد. از جانـب دیگـر ایـن 
مناطـق عمـال مثـل برخـی مناطـق مـرزی در 
پاکسـتان به مناطـق غیرکنترول تبدیـل خواهند 
شـد که هر گروه مسـلح هر کاری که خواسـته 
باشـند در آن هـا انجـام دهنـد. در همیـن حـال 
ایـن فرصـت نیز بـرای طالبـان فراهم می شـود 
کـه در بخش هـای از کشـور حکومـت خـود 
را مسـتقر سـازد. شـاید در این طرح پاکسـتان 
دیگـر  تـا  کننـد  کمـک  را  امریکایی هـا  نیـز 
اتهـام موجودیـت پایگاه هـای امـن گروه هـای 
دهشـت افکـن مخالـف حکومـت افغانسـتان 
را در خـاک خـود تحمـل نکننـد. امـا ایـن که 
ایـن طـرح و برنامـه چـه مصیبـت هایـی را بر 
مـردم افغانسـتان تحمیـل خواهـد کرد، کسـی 
دارد  تـالش  ارگ  تیـم  نمی پرسـد.  خـود  از 
انتخابـات  بـه هرشـکل ممکـن تـا برگـزاری 
ریاسـت جمهـوری طالبان را بـه گروهی متحد 
حـاال  کنـد،  تبدیـل  خـود  کننـده  حمایـت  و 
اگـر ایـن هـدف بـا زیرسـوال رفتـن حاکمیت 
در افغانسـتان هـم بـه دسـت آیـد، بـرای ارگ 

نشـینان هیـچ نگرانی یـی خلـق نمی کنـد.  
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احمدعمران

 

ــا  ــا امریکایی ه ــان ب ــای طالب ــه گفت وگوه ــی ک درحال
ــی  ــی اطالعات ــاس برخ ــه اس ــراً ب ــان دارد و ظاه جری
ــی  ــانه های خارج ــمی از رس ــر رس ــکل غی ــه ش ــه ب ک
ــل در  ــی دخی ــای امریکای ــی دیپلومات ه ــول برخ از ق
مذاکــرات درز کــرده اســت، انعطاف هایــی از هــر 
دوطــرف بــه نظــر می رســد؛ امــا در برابــر دیــده 
ــی و  ــع دولت ــر مواض ــان ب ــالت طالب ــه حم ــود ک می ش

اهــداف خارجی هــا بیشــتر شده اســت. 
در  گشــته  ســاعت  بیســت وچهار  در  طالبــان 
عملیات هــای مختلــف دســت کــم صــد ســرباز امنیتــی 
را بــه شــمول چهــار ســرباز خارجــی کشــته اند و برخی 
ــد.  ــت آورده ان ــه دس ــم ب ــی را ه ــای نظام از پایگاه ه
ایــن درســت در حالــی اســت کــه امریــکا اعــالن کــرده 
اســت کــه بایــد برخــی از ســاحات در افغانســتان بــرای 
طالبــان بــه عنــوان حســن نیــت مذاکــرات ســپرده شــود 
و دولــت افغانســتان در چندیــن مــورد چنیــن هدفــی را 

ــراورده ســاخته اســت.  ب
امــا بــا ایــن حــال ادامــه و شــدت عملیات هــای 
طالبــان در کشــور نشــان می دهــد ظاهــرا طالبــان نقطــه 
یــی بــرای توقــف کــردن ماشــین جنگــی شــان ندارنــد 
امــا ابــر عکــس دولــت افغانســتان هنــوز هــم نیروهــای 

ــرار داده اســت.  ــت دفاعــی ق ــی را در حال امنیت
دادن مناطقــی بــرای طالبــان بــه اســاس راهبــرد ترامــپ 
هــم می توانــد دلیــل دیگــری بــرای تشــدید حمله هــای 
ــا  ــد ب ــان بخواهن ــه طالب ــد. چنانک ــان باش ــر طالب اخی
ــق  ــذاری  تطبی ــۀ واگ ــان پروس ــالت ش ــش حم افزای
ــت  ــا دول ــازند ت ــر س ــر جدی ت ــورد نظ ــۀ م ــن برنام ای
ــی  ــورد را عمل ــن م ــر ای ــه زودت ــا هرچ و امریکایی ه
ــان پرســش هایی را  ــن می ــه در ای ــزی ک ــا چی ــد. ام کنن
مطــرح کــرده اســت ایــن اســت کــه چــرا صــد ســرباز 
ارتــش در برابــر یــک گــروه از طالبــان غافل گیرشــده و 
تــار و مــار می گردنــد در حالــی کــه بــا همــه امکانــات 
ــا  ــی را باره ــن تجربه  ی ــه چنی ــد. البت ــلح ان ــی مس نظام
ــده  ــا دی ــه باره ــم چنانک ــاهد بودی ــال ها ش ــن س در ای
ــا  ــای مســلح افغانســتان روزه ــه نیروه شــده اســت ک
در محاصــرۀ طالبــان مانــده انــد امــا بــرای نجــات آنهــا 
ــا  ــه ت ــد ک ــوال هایی ان ــا س ــت. این ه ــده اس کاری نش
هنــوز پاســخ خــود را نیافتــه اســت و از نقــاط  کــور و 
ــاله  ــن مس ــار ای ــگ افغانســتان اســت. در کن ــم جن مبه
جنــگ افغانســتان ابعــاد بســیار پیچــده یــی را بــه خــود 
گرفتــه اســت م همیــن پیچیــده گــی در شــدت جنــگ 

هــای اخیــر هــم نقــش دارد.
ــرات  ــه مذاک ــگ در ادام ــش جن ــورت افزای ــه هرص  ب
ــان،  ــرای طالب ــی ب ــذرای مناطق ــال واگ ــن ح و در عی
ــه  ــد را بیشــتر ســاخته اســت. ب ــن فراین ــی ای پیچیده گ
راســتی مــردم نمی داننــد کــه چــرا بــرای گروهــی کــه 
ــی را  ــد مناطق ــل می کن ــدید عم ــطح ش ــن س ــه همی ب
ــه  ــن باشــد ک ــل ای ــد. شــاید یکــی از دالی واگــذار کنن
ــع  ــاحه وس ــه س ــم ب ــرات ه ــان مذاک ــان در جری طالب
ــا  ــد ت ــم شــدت عمــل نشــان بدهن ــد و ه دســت بیابن
در نهایــت نتایــج ایــن دیــدار بــه ایــن منجــر شــود کــه 
ــود  ــح داده ش ــی ترجی ــت کنون ــای دول ــه ج ــان ب طالب
ــر  ــای غی ــا و زبان ه ــروزه از آدرس ه ــه ام ــزی ک چی
ــه نظــر میرســد  ــاد شــنیده می شــود. پــس ب رســمی زی
ــر مواضــع نیروهــای  ــان ب کــه افزایــش فشــارهای طالب
ــورد،  ــن م ــان در چندی ــردن آن ــار ک ــی و تاروم دولت
ــته گی  ــرات بس ــن مذاک ــه ای ــب و روز، ب ــن ش در ای
داشــته باشــد؛ زیــرا طالبــان بــا شــدید ســاختن جنــگ 
می خواهنــد امتیازهــای بیشــتری در ایــن مذاکــرات بــه 
دســت آورند و مذاکــرات را بــه ســمت منافــع خویــش 

ــد ســازند. نتیجــه من

افزایش حمالت طالبان 
در جریان مذاکره با امریکایی ها

با سپردن بخش هایی 
از افغانستان به چنین 

بهانه یی به طالبان و یا هر 
گروه مسلح دیگر عمال دست 

حکومت را از رسیدن به 
این مناطق کوتاه می سازد 
و مردم آن مناطق را در 

معرض ده ها تهدیدی قرار 
می دهد که چنین گروه هایی 
می توانند برای شان خلق 
کنند. از جانب دیگر این 

مناطق عمال مثل برخی مناطق 
مرزی در پاکستان به مناطق 

غیرکنترول تبدیل خواهند 
شد که هر گروه مسلح هر 
کاری که خواسته باشند در 
آن ها انجام دهند. در همین 
حال این فرصت نیز برای 

طالبان فراهم می شود که در 
بخش های از کشور حکومت 
خود را مستقر سازد. شاید 
در این طرح پاکستان نیز 
امریکایی ها را کمک کنند 
تا دیگر اتهام موجودیت 
پایگاه های امن گروه های 

دهشت افکن مخالف حکومت 
افغانستان را در خاک خود 

تحمل نکنند. اما این که این 
طرح و برنامه چه مصیبت 

هایی را بر مردم افغانستان 
تحمیل خواهد کرد، کسی از 

خود نمی پرسد ACKU
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منابعــی در کمیســیون شــکایات انتخاباتــی بــه روزنامــه 
کمیســیون  در  تالش هــای  می گوینــد:  مانــدگار 
شــکایات انتخابــات بــه منظــور وارد کــردن دوبــاره نــام 

ــان دارد. ــده جری ــذف ش ــزدان ح نام
ــود،  ــه ش ــی از او گرفت ــت نام ــه نخواس ــع ک ــن منب ای
گفــت: کمیســیون شــکایات در خصــوص وارد کــردن 
دوبــاره نــام ایــن افــراد بــا حکومــت گفت وگــو کــرده 
اســت؛ امــا این کــه بــه نتیجــه خواهــد رســید یــا خیــر، 

هنــوز مشــخص نیســت.
ــذف  ــزدان ح ــماری از نام ــه ش ــت ک ــن درحالی س ای
شــده از لیســت نامــزدان، ادعــا دارنــد کــه از کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی بــا آنــان تمــاس گرفتــه شــده و از 
آنــان خواســته شــده تــا دســت بــه هیــچ اقدامــی نزننــد 
و بــه آنــان وعــده داده شــده کــه نــام شــان دوبــاره وارد 

لیســت خواهــد شــد.
ایــن نامــزدان حــذف شــده می گوینــد: اگــر نــام آنــان 
ــتردۀ را  ــات گس ــود، اعتراض ــت نش ــاره وارد لیس دوب
ــه حکومــت تحریــک  ــردم را علی ــد و م ــه راه خواهن ب

ــد کــرد. خواهن
ــرداد  ــد/ م ــنبه 1۳ اس ــه روز ش ــت ک ــن درحالی س ای
هفتــه روان کمیســیون شــکایات انتخاباتــی نــام نامزدان 

حــذف شــده را منتشــر کــرد. 
فوزیــه کوفــی، اهلل گل مجاهــد، عبدالرحمــان شــهیدانی، 
ــی  ــیر ول ــل، ش ــاه وزیر تره خی ــادری، ش ــیدجعفر ن س

احمــدزی، گل مــراد، مجیب الرحمــان ســمکنی و بشــیر 
ــد. ــدگان  ان ــان حذف ش ــز در می ــت نی قان

ــوارد  ــن م ــرادی کــه حــذف شــده اند در یکــی از ای اف
ــن،  ــب زمی ــدر، غض ــواد مخ ــاق م ــد: قاچ ــم ان مته
گروه هــای  بــا  همــکاری  بشــر،  حقــوق  نقــض 
مســلح غیرمســوول و داشــتن گروه هــای مســلح 

ــیدگی  ــژه ی رس ــیون وی ــووالن کمیس ــی. مس غیرقانون
بــه شــکایت های انتخاباتــی گفته انــد کــه بیشــتر 
ــا برخــی شــکایات  ــردم داشــته اند، ام شــکایت ها را م
از نهادهایــی مثــل بانک هــا رســیده و برخــی دیگــر بــر 

ــن. ــب زمی ــر تصاح ــر س ــا ب ــه دعواه ــردد ب می گ
و امــا یوســف رشــید رییــس فیفــا می گویــد: از یــک 

ســوی صالحیت هــای کافــی بــه کمیتــه بررســی 
ســوابق نامــزدان پارلمــان داده نشــده و از جانــب دیگــر 

ــت. ــش برانگیز اس ــیون پرس ــن کمیس ــب ای ترکی
ــن  ــدگار گفــت: در ترکیــب ای ــه مان ــه روزنام رشــید ب
کمیســیون یــک نفــر از کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
ــد؛  ــت دارن ــت عضوی ــی از حکوم ــر متباق ــار نف و چه
بنابرایــن تصامیــم گرفته شــده بیشــتر تصامیــم حکومتی 

اســت نــه تصامیــم کمیســیون شــکایات انتخاباتــی.
ــه  ــه ک ــن کمیت ــری در ای ــه تصمیم گی ــد دارد ک او تاکی
چهــار عضــو آن وابســته بــه حکومــت اســت،  بــدون 

ــه چشــم مــردم اســت. شــک خــاک زدن ب
بــه گفتــه رشــید:  امــا اگــر ایــن کمیتــه دارای نیروهــای 
متعــادل حکومتــی، نهادهــای ناظــر بــر انتخابــات 
و کمیســیون شــکایات انتخاباتــی می بــود، در ایــن 
ــه  ــن کمیت ــم ای ــه تصامی ــم ک ــا می پذیرفتی ــورت م ص

ــت. ــه اس عادالن
وی همچنــان گفــت:  مســاله مهــم دیگــر این کــه 
ــرده  ــی ک ــزد معرف ــوان نام ــه عن ــود را ب ــانی که خ کس
انــد، روابــط تنگاتنــگ بــا حکومــت دارنــد و در 
انتخابــات 9۳ نقــش اساســی داشــتند و حــاال کمیته یــی 
کــه بیشــتر صالحیت هــای حکومتــی دارد، ایــن افــراد 
را بــه بررســی گرفتــه اســت،  بنابرایــن تصامیــم گرفتــه 

ــت. ــود اس ــده غرض آل ش
رشــید می گویــد: مــا قبــاًل هــم اعــالم کــرده بودیــم کــه 
ایــن کمیتــه نمی توانــد چنیــن بــاری ســنگینی را حمــل 
کنــد و حکومــت در کار ایــن کمیتــه دخالــت خواهــد 
ــا  ــه م ــزی شــد ک ــون نتیجــه چی ــرد و متاســفانه اکن ک

ــم. ــرده بودی ــی ک پیش بین

ایـاالت متحـدۀ امریکا یک تیـم نیروهای ویژه اش 
نیروهـای  بـه  الزم  آموزش هـای  منظـور  بـه  را 
امنیتـی کشـور در زمینۀ مبـازه بـا هراس افگنی، به 
والیـت فـراه جابحـا کرده اسـت. در حیـن حال، 
بامـداد دیروز سـه تـن از نیروهای ناتـو در پروان 

هـدف حملۀ انتحـاری قـرار گرفتند.
دفتـر  سرپرسـت  رادمنـش،  محمـد  جنـرال 
رسـانه ها  بـه  دفـاع  وزارت  سـخن گوی 
در  فـراه،  در  شـده  اعـزام  نیروهـای  کـه  گفتـه 
چـوکات ماموریـت حمایـت قاطـع )ناتـو( حین 
عملیات هـای نظامـی بـر ضـد طالبـان، مأموریت، 
بـرد. پیـش خواهنـد  بـه  را  آمـوزش  و  مشـوره 

نیروهـای  کـه  رفتنـد  »فقـط  اسـت:  افـزوده  او 
دفاعـی مـا را در والیـت فـراه در مرکـز تعلیمـِی 
کـه در آنجـا اسـت، بیشـتر تعلیـم و تربیـه کننـد 
و تجهیزاتـی را کـه جدیـدن به قـول اردوی ۲0۷ 
لوای دوم توزیع شـده، نسـبت به آن یک سلسـله 
درس هایـی کـه الزم اسـت، این درس هـا را پیش 

. ند ببر

به گفتۀ آقای رادمنش، این نیروها، همچنان 
تولـی،  بلـوک،  سـطح  در  را  افغـان  فرماندهـان 
قـرارگاه  در  کـه  را  افـرادی  و  لـوا  و  کنـدک 
فعالیـت می کننـد، در بخـش تـردد و جلوگیری از 

بدهنـد. مشـوره  مخالفیـن  فعالیت هـای 
جنـرال رادمنـش، گفت کـه این نیروهـا در میدان 
جنـگ شـرکت نخواهنـد کـرد؛ امـا هنـگام نبـرد 

نقـش مشـاور را خواهند داشـت.
ایـن نخسـتین تیـم نیروهـای خـاص امریکاسـت 
کـه پـس از اعـالم راهبـرد جدیـد دونالـد ترمپ، 
بـرای  امریـکا  متحـده  ایـاالت  جمهـور  رییـس 
جنوب آسـیا و افغانسـتان، در والیت فراه مسـتقر 

می شـود.
مقام هـای محلـی اردوی افغانسـتان نیـز ایـن خبر 
را تأییـد کـرده اند. قول اردوی، ۲0۷ ظفر با نشـر 
خبرنامه  یـی کوتـاه گفتـه اسـت کـه نخسـتین تیم 
از نظامیـان ویـژه قطعـات ایـاالت متحـده امریکا 
بـرای سـرکوب گروه هـای تروریسـتی شنبه شـب 

در میـدان هوایـی فراه مسـتقر شـده اند.

امـا نیروهـای امریکایـی مسـتقر در افغانسـتان و 
مأموریـت حمایـت قاطـع ناتـو تـا اکنـون در این 

مـورد چیـزی نگفتـه اند.
فـراه یکـی از والیت هـای ناامن افغانسـتان اسـت 
کـه اخیـراً شـاهد حمـالت گسـتردۀ طالبـان بوده 
اسـت. روز گذشـته رییـس احصایـۀ ایـن والیت 

نیز کشـته اسـت.
حمایـت  ماموریـت  نیروهـای  کـه  گفتنی اسـت 
نشـر  بـا  افغانسـتان  در  ناتـو  بـه رهبـری  قاطـع 
خبرنامه یـی تأیید کرده اسـت که سـه تـن از افراد 
آنـان هنـگام گشـت زنی در والیـت پـروان در اثر 

حملـۀ انتحـاری کشـته شـده اند.
ایـن خبرنامـه  بـه نقـل از جنـرال جان نیکلسـون، 
در  ناتـو  قاطـع  حمایـت  نیروهـای  فرمانـده 
افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در نتیجـۀ ایـن حمله 
سـه سـرباز امریکایی کشـته شـده و یک تن دیگر 

شـان زخـم برداشـته اسـت. 
مقام هـای محلـی پـروان گفتـه انـد کـه حوالـی 
سـاعت ۶:00 صبـح دیروز )14 اسـد( یک مهاجم 
پیـاده، کاروان گشـت زنی نیروهـای خارجی را در 
روسـتای خالزایـی مرکـز این والیت هـدف قرار 

است. داده 
در همیـن حـال، مقامـات نظامی جمهـوری چک 
گفتـه انـد کـه هر سـه قربانـی حملۀ انتحـاری در 

پـروان، نظامیان چکـی بودند.
اخیـران جمهـوری چـک، اعـزام ۳90 سـرباز آن 
کشـور را بـه افغانسـتان تصویب کـرد و این نیرو 
ها تا سـال ۲0۲0 میـالدی در چارچوب ماموریت 
قاطـع ناتو در افغانسـتان فعالیت خواهند داشـت.

امنیـه  جنـرال محمدمحفـوظ ولـی زاده، فرمانـده 
پـروان به رسـانه ها گفـت که بر اسـاس معلومات 
پولیـس، در ایـن حملـه دو سـرباز اردوی ملـی و 

دو نیـروی خارجـی زخمـی شـده اند.
او افـزود، نیروهـای خارجی سـاحه را مسـدود و 

افـراد شـان را بـه پایگاه بگـرام منتقـل کردند.
ذبیـح اهلل مجاهد، سـخن گوی گروه طالبـان بامداد 
دیـروز بـا به عهـده گرفتن این رویـداد در صفحۀ 
تویتـر خویـش نوشـت: »صبـح امـروز در منطقـه 
خـالزی مربـوط چاریـکار مرکز والیت پـروان بر 
عسـاکر اشـغالگر امریـکا انفجـار تاکتیکـی انجام 

» شد.
همچنـان سـخنگوی طالبـان ادعـا کـرده کـه در 
نتیجـۀ این حمله هشـت تن از نیروهـای خارجی 

کشـته شـده اند.
گـروه  گفت وگوهـای  کـه  حالی سـت  در  ایـن 
در  متحـده  ایـاالت  هیـأت  بـا  قطـر  در  طالبـان 
پیونـد بـه پیوسـتن ایـن گـروه بـه صلح و سـهیم 

ناتـــو؛

یی  به جـا جـا
ن ا و پـر ر   د شـدن  کشتـه  تا  ه  ا فـر ر  د

یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی:

دارد جریان  شده  حذف  نامزدان  از  شماری  نام  دوبارۀ  کردن  وارد  برای  تالش ها 
فیفا با انتقاد از حذف شماری از نامزدان:

است غـرض آلـود  شـده  گرفتـه  تصـامیم   

ناجیه نوری

ــخصیت و  ــت از ش ــور بزرگداش ــه منظ ــی ب ــن الملل ــیمینار بی ــن س اولی
کارنامــه ای محمــد ولــی خــان دروازی وزیــر امــور خارجــه اســبق کشــور 

ــل برگــزار شــد. در کاب
ــخصیت و  ــت از ش ــور بزرگداش ــه منظ ــی ب ــن الملل ــیمینار بی ــن س  اولی
کارنامــه ای محمــد ولــی خــان دروازی وزیــر امــور خارجــه اســبق کشــور 

در کابــل برگــزار شــد.
ــی  ــس اجرای ــداهلل رئی ــداهلل عب ــور، داکترعب ــزاری جمه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــیمینار  ــن س ــد( در ای ــنبه )14 اس ــروز یکش ــی، ام ــدت مل ــت وح حکوم
ــی خــان  ــد ول ــرد محم ــون شــخصیت و کارک ــت پیرام ــا صحب دو روزه ب
دروازی گفــت، او بــه تمــام معنــی یــک مبــارز و یــک دانشــمند بــود و در 

ــه نمــود. راه آزادی کشــور تــالش همــه جابن
داکتــر عبــداهلل بیــان داشــت کــه محمــد ولــی خــان، معــارف دوســت بــود 
ــا  ــرد ت ــالش می ک ــودکان ســخت ت ــرورش ک ــوزش و پ ــتای آم و در راس

معــارف در کشــور رشــد کنــد.
وی افــزود، متاســفانه امروزهــم در بعضــی از مناطــق کشــور مکاتــب بــه 
ــزار  ــا ه ــن ســرزمین بســته اســت و صده ــر و پســر ای ــا دخت روی صده

ــد. ــر و پســر از مکتــب و درس محــروم ان دخت
او بیــان داشــت کــه محمــد ولــی خــان، شــهید راه عدالــت و ارزش هــای 
ــه  ــه و ب ــدام جــرم محاکم ــدون ک ــه ب ــردم ســاالری درکشــور اســت ک م

ــای دار رفــت. پ
ــردم  ــت م ــق خواس ــم مطاب ــا ه ــت:« اگرم ــت گف ــی حکوم ــس اجرای ریی
ــته  ــزرگ کشــوری مشــوره نداش و احــزاب سیاســی کشــور در مســایل ب

ــم .« ــخ درس نگرفتی ــه از تاری ــن اســت ک ــی ای ــه معن ــیم ب باش
صــالح الدیــن ربانــی وزیــر امورخارجــه کشــور نیــز بــه ابعــاد شــخصیتی 
محمــد ولــی خــان دروازی پرداخــت گفــت: محمــد ولــی خــان دروازی 
ــا در  ــرات علم ــه نظ ــته و ب ــاص داش ــه خ ــدارس عالق ــارف و م ــه مع ب

ــود. ــل ب مســایل کشــور احتــرام قاب
سرپرســت وزارت خارجــه کشــور افــزود:« مــا بــا درس گرفتــن از 
شــخصیت محمــد ولــی خــان دروازی بایــد نقــش علمــا را در جنــگ نــرم 

ــازیم.« ــته س ــیم برجس ــه تروریس علی
ــه  ــروز ب ــاالری نســبی ام ــردم س ــه فضــای م ــان اینک ــا بی ــی ب ــای ربان آق
ــان دروازی و  ــی خ ــد ول ــت:« محم ــت گف ــده اس ــت نیام ــانی بدس آس
ــی  ــدرت سیاس ــتبداد و انحصــار ق ــه اس ــان دادن ب ــرای پای ــال  وی ب همث

ــد.« ــرده ان ــالش ک ت
محمــد ولــی خــان دروازی وزیــر خارجــه، وزیــر جنــگ  و نایب الســلطنه 
غــازی امــان اهلل خــان و یکــی از آزادی خواهــان واقعــی افغانســتان بــود کــه 
ــس و کســب اســتقالل نقــش  ــه اســتبداد و اســتعمار انگلی ــارزه علی در مب

مهــم داشــت.
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــتقل امان ــت مس ــیار دول ــفیر س ــوان س ــه عن  وی ب
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ــی و آســیایی ســفر  ــی، امریکای ــه کشــور های اروپای ــن نمــوده، ب آزاد تامی
کــرد تــا هویــت ملــی، اســتقالل و آزادی افغانســتان را بــه معرفــی گیــرد.
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از  عمدتـا  را  خـود  پیام هـای  رسـانه ها  مدنـی،  جامعـه  در 
تشـکلهای متکثـر مدنـی می گیرنـد و پیـام و زبان ایـن گونه 
تشـکلها نیـز طبعـا ارتباطـی و مفاهمـه ای اسـت. از آنجـا 
کـه تشـکلهای مدنـی بـه نهـاد تبدیـل می شـوند از طریـق 
می زننـد.  دامـن  را  همزبانـی  خـود،  بیـن  مسـتمر  ارتبـاط 
در ایـن شـرایط حتـی گروههـای فشـار کـه معمـوال نیـات 
خـود را از مجـاری غیـر قانونـی و در فضایـی از ارعـاب 
و خفقـان عملـی می سـازند، می تواننـد بـا انتشـار نشـریه با 
گروههـای دیگـر وارد گفت و گـو و مباحثـه شـوند، در غیـر 
ایـن صـورت، بکارگیـری زور و خشـونت، مشـروعیت آنها 

می سـازند. زایـل  را 
-۲ رسـانه ها و حقـوق و آزادیهـای فـردی و نظـارت بـر 

جریـان قـدرت و سـرمایه
جامعـه مدنـی، جامعه ای اسـت که در آن حقـوق و آزادیهای 
و  حراسـت  آن  از  و  شـده  شـناخته  رسـمیت  بـه  فـردی 
پاسـداری می شـود. اما مطبوعـات و روزنامه  نگاران مسـتقل 
و وابسـته بـه تشـکالت مدنـی، نیز همـه جا در صـف مقدم 
دفـاع از آزادیهـای مـردم قـرار دارنـد و گرچـه درسـت بـه 
همیـن دلیـل خود همـواره در معـرض مخاطـرات گوناگون 
هسـتند ولی می کوشـند حقـوق و حریم مـردم را از تجاوز و

تعدی هـای احتمالـی، از جانـب حکومـت و چـه از سـوی 
سـایر قدرتمنـدان، مصـون نـگاه دارنـد. مطبوعـات بـا نقـد 
در  قـدرت  جریـان  بـر  نظـارت  بـا  و  عملکـرد حکومـت 
واقعـی  دموکراسـی  یـک  اسـتقرار  بـه  می تواننـد  جامعـه، 

کمـک نماینـد و مناسـبات اجتماعـی را بـرای سـالم سـازی 
دموکراسـی واقعـی کـردن آن آمـاده نماینـد. بـه بیـان دیگـر 
یکی از وظایف به رسـمیت شـناخته شـده مطبوعات، ایفای 
نقـش نظارتـی به وسـیله آنهاسـت. بـه همین دلیل اسـت که 
آنتونیوگرامشـی، جامعـه مدنـی را سـنگرهای ملـت می دانـد 

کـه دولـت بـرای فتـح یـک جامعـه بایـد آن را فتـح کند.
مـردم  آزادیهـای  و  کـه حقـوق  اسـت  بدیهـی  نکتـه  ایـن 
وقتـی تامیـن می شـود و حکومـت زمانـی خـود را ناگزیـر 
از پای بنـدی بـه آن می بیننـد کـه مـردم نیـز حقـوق و حدود 
خـود و دولـت را به درسـتی بشناسـند و در نتیجـه از حریم 
آن دفـاع کنـد. امـروز هیـچ وسـیله دیگـری ماننـد رسـانه ها 
آشـنا  و حقه شـان  قانونـی  بـا حقـوق  را  مـردم  نمی توانـد 
سـازد و زمینـه مطالبـه و تحقـق آن را فراهـم نماینـد. ایـن 
امـر بـا افزایش بی رویه سـطح انتظـارات و توقعـات عمومی 
تفـاوت دارد. چـه، عقالیـی شـدن خواسـت ها و انتظـارات 
و حتـی کمـک بـه دولـت بـرای تحقـق آنهـا و نیـز دفـاع از 
حقـوق عمومـی و مصالح ملـی از جمله ضروریـات زندگی 
راهکارهـا،  ارائـه  در  رسـانه ها  و  اسـت  مدنـی  جامعـه  در 
آمـوزش غیـر مسـتقیم مـردم و جلوگیـری از شـکل آرزو 
فزاینـده کـه غالبـا سرنوشـتی جز شکسـت را در پـی ندارد، 
نقـش برجسـته ای دارنـد. اساسـا طبـق نظریه هـای رایـج در 

علـوم ارتباطـات، نقـش را نظـارت بـر محیـط دارنـد.
رسانه ها و حاکمیت قانون

سـالها اسـت که افغانسـتان از حاکمیت قانون نحروم اسـت. 
رسـیدن بـه قنـون گرایی آرمـان بزرگی برای شـهروندان این 

کشـور مبدل شـده است.
قانـون و قـرارداد اجتماعی، مبنای نظـم و جلوگیری از هرج 
و مـرج و اسـتبداد اسـت. محـور جامعـه مدنـی بـر اسـاس 
قانـون بنا شـده و قواعـد رفتارهـای و روابط میان انسـانها و 
نیـز مناسـبات مـردم بـا حکومـت و بالعکس را قانـون معین 
می کنـد. حاکمیـت قانـون، ضمن آنکـه اصل اختالفـات )در 
رفتار،گفتـار، عقیـده و…( را می پذیـرد و چگونگی برخورد 
میـان تفاوتهـا و اختالفـات را نیـز تعییـن می کنـد و اجـازه 
نمی دهـد کـه اوال اختالفـات نظر هـا سـرکوب شـوند و ثانیا 

بـر اثـر بی توجهـی و نادیـده انگاشـته  شـدن، ایجـاد بحـران 
کننـد. امـا رسـانه ها امـروز در نظـم پذیـر کـردن جامعـه، 
قانونمنـد شـدن امـور و محور قـرار گرفتن قانـون در روابط 
اجتماعـی، تاثیـر اساسـی دارنـد. رسـانه ها از یـک سـو، بـا 
تصویـر کـردن رفتـار و منش هـای پسـندیده دولتمـردان و 
نخبـگان فکـری و اجتماعـی، می توانند به طور غیر مسـتقیم 
الگویـی رفتـاری مناسـب را در جامعـه ترسـیم کننـد. و از 
سـوی دیگـر بـا نقـد و تحلیـل حرکت هـا و رفتارهـا خارج 
از قانـون، خودسـرانه، پرخاشـگرانه، خـود خواهانه و سـود 
جویانـه، عرصـه را بـر ایـن قبیـل روندهـای مخـرب، تنـگ 
قانـون  تاییـد  و  تشـویق  عامـل  می تواننـد  رسـانه ها  کننـد. 

گرایـی و منتقـد خیره سـری و هـرج و مـرج باشـند.
ویـژه  بـه  و  رسـانه ها  اساسـی  مسـئولیتهای  از  یکـی  اگـر 
مطبوعـات را مقابلـه بـا روش هایـی کـه بـه اسـتبداد بدانیم، 
قانون گرایـی رسـانه ها و تبدیـل قانـون پذیـری و تسـلیم در 
برابـر قانـون پذیری و تسـلیم در برابر قانون و یکسـان بودن 
همـگان در هـر موقعیتـی در پیشـگاه قانـون، بـه »فرهنـگ« 
یعنـی امـری کـه در زندگـی روزمـره مـردم کاربـرد و تاثیـر 
و  سـتیزی  اسـتبداد  وظیفـه  ناپذیـر  جدایـی  جزئـی  دارد، 

ارزشـی کـردن رفتـار قانونـی بوسـیله آنهـا اسـت.
رسانه ها و حرمت انسان

در جامعـه انسـان دارای حرمـت و ارزش اسـت. این حرمت 
گـذاری بـه انسـان بـه معنـای نفـی رابطـه بـا مبـدا آفرینش 
و نادیـده گرفتـن ارزش هـای الهـی در جامعـه نیسـت، بلکه 

صرفـا بـه عنـوان نوعـی روش زندگـی و رفتـار اجتماعـی، 
می کوشـد انسـان را در جایگاه واقعی خود بنشـاند. انسـانی 

کـه بـرای خود
احسـاس احترام و ارزش کرد، به راحتی تسـلیم زور، فشـار 
تهدیـد و حتـی تطمیـع نمی شـود و جـز از قانـون تبعیـت 
نمی کنـد. در جامعـه مدنـی، حریـم و خلـوت خصوصـی 
انسـان، امنیـت و مصونیـت دارد. افـراد، صاحـب حـق )حق 
اظهـار نظـر، حـق انتخابـات حـق انتخـاب شـیوه  زندگـی 
و …( هسـتند و انسـان بـه عنـوان اشـرف مخلوقـات کـه 
بـه جانشـینی خـدا در زمیـن می رسـد بایـد مـورد احتـرام، 
تکریـم و صاحـب ارزش باشـد. امـا سـوال ایـن اسـت کـه 
رسـانه ها چگونـه می تواننـد در تحقـق ایـن اصـل جامعـه 
مدنی، سـهم و نقش داشـته  باشـند؟ در بسـیاری از نظام های 
مسـئو لیت  و  آزادگی گـرا  نظام هـای  جملـه  از  مطبوعاتـی 
کنوانسـیون ها،  مرامنامه هـا،  غالـب  در  نیـز  و  اجتماعـی 
مقـررات حقوقـی و مصوبه هـای مربوط به فعالیـت حرفه ای 
روزنامه نـگاری کـه بوسـیله مجامـع بین المللـی و تشـکلهای 
بـه عنـوان  بـه تصویـب رسـیده و  صنفـی روزنامه نـگاران 
اصول مسـلم ایـن حرفه، پذیرفته شـده، همچنیـن در قوانین 
مطبوعاتـی اغلـب کشـورها، احتـرام بـه نوع بشـر، همدردی 
بشـری،  رنج هـای  و  آالم  تسـکین  دیگـران،  بـا  و همدلـی 
کمـک  بـه رهایی انسـان از مظالـم، زورگوییهـا، تجاوزگریها 
و حفـظ حریـم و خلـوت خصوصی افـراد مـورد تصریح و 
توصیـه اکیـد قـرار گرفتـه و تحـت هیـچ شـرایطی، عـدول 
از ایـن معیارهـا، مجـاز شـمرده نشـده اسـت. وقتـی قوانین 
مطبوعاتـی، توهیـن، تحقیـر، تهمـت و افتـرا و حتـی چـاپ 
عکـس و مطلبـی را بـدون رضایت صاحـب آن ممنوع و در 
صـورت شـکایت ذینفع مسـتوجب مجـازات می دانند، بدین 
معناسـت کـه حیثیت و شـخصیت افـراد جز به اجـازه قانون 
نمی توانـد فرهنـگ احتـرام بـه دیگـران را حاکـم گردانـد. 
بـا اطمینـان می تـوان گفـت کـه هیـچ رسـانه ای در صـورت 
نادیـده گرفتـن این حق فـردی مـردم، نمی تواند بـرای خود 
پایـگاه و مشـروعیت اجتماعـی کسـب کنـد، هتـک حرمت 
و تجـاوز بـه حریـم خصوصـی و تحقیـر افـراد بـه وسـیله 

رسـانه ها از نشـانه های توسـعه نیافتگـی آنهـا و اخـالل در 
چرخـه امـور جامعـه مدنی اسـت.

متاسـفانه هنـوز در برخـی مـوارد، حرمـت انسـانها صرفا به 
دلیـل عـدم موافقت آنها بـا عقایـد و دیدگاهها یـا رفتارهای 
مـا  جامعـه  در  گروههـا  و  رسـانه ها  پـاره ای  پسـند  مـورد 
بـه راحتـی شکسـته می شـود و مراجـع ذیصـالح نیـز گاه 
بـا هتـک حرمـت شـدگان  برخـوردی یکسـان و عادالنـه 
ندارنـد. مطبوعـات و رسـانه ها بطـور کلـی می توانـد رفتـار 
»معیـار« را ترویـج و تبلیـغ کننـد. در ایـن صـورت آنها قادر 
خواهنـد بـود بـه تحقق این اصل مسـلم جامعـه مدنی، یاری 

نند. رسا
رسانه ها و پاسخگویی حکومت به مردم

اکثریـت  نماینـده  منتخـب و  حکومـت در جامعـه مدنـی، 
جامعـه اسـت و بـه ایـن اعتبـار نمی توانـد خـود را ورای 
قانـون و برتـر از افـراد جامعـه بداند. یک دموکراسـی واقعی 
می کوشـد در جهـت تامیـن منافـع تـوده مردم حرکـت کند. 
در جامعـه مدنـی نـه تنها اصل تسـاهل و مدارا مـورد احترام 
و عمـل اسـت، بلکـه حکومـت از یـک سـو »حق پرسـش« 
دربـاره اعمـال خـود را بـرای شـهروندان )و نـه رعیـت( به 
رسـمیت می شناسـد و از جانـب دیگـر، خـود را موظـف به 
پاسـخگویی بـه شـهروندان می دانـد. پذیـرش ایـن دو اصل 
یعنـی پرسشـگری شـهروندان و پاسـخگویی دولـت، سـبب 
می شـود کـه اسـتبداد، نخبـگان سیاسـی و باندهـای قـدرت 
طلـب و بهره منـدان اقتصـادی، بسـتر مناسـبی بـرای ظهـور 

و رشـد و جایابـی بـرای خـود در سـاختار حکومـت نیابند.
ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه نخبـگان فکـری و عملـی بـه 
حاشـیه رانـده شـوند، بلکـه در جامعـه مدنـی نخبگانـی که 
آراء و تمنیـات مـردم خـود را نمایندگـی می کننـد مدیریـت 

جامعـه را بـه عهـده می گیرنـد.
اینجـا نیـز رسـانه ها نقش مهمـی دارند. چـه، آنها بـا نظرات 
و مراقبـت هوشـیارانه خـود نسـبت بـه اعمـال حکومت، از 
گرایـش آن بـه خودکامگـی و نادیـده گرفتـن حقـوق مردم، 
جلوگیـری می کننـد، نیازها و خواسـت های جامعـه را که در 
واقـع، همـان پرسـش های مـردم از حکومت اسـت در قالب 
گزارش هـا، مقـاالت ، نقدهـا، تفسـیرها و … بـا دولـت در 
میـان می گذارنـد و متقابـال، پاسـخ دولتمردان را به سـواالت
مـردم، دریافـت و منتشـر می کننـد. بـه طـور کلـی یکـی از 
مهمتریـن کارکردهـای رسـانه ها را بایـد در عرصـه ایجـاد و 
تنظیـم رابطـه میان حکومـت کنندگان و حکومت شـوندگان 
و نظـم و نسـق دادن بـه مناسـبات اجتماعـی فیمابیـن ایـن 
دو گـروه جسـتجو کـرد. رسـانه های مسـتقل و متعقـل بـه 
تشـکلهای مدنـی زبـان مـردم و چشـم و گوش شـهروندان 
هسـتند و مـدام وظیفـه و مسـؤولیت حکومـت را در زمینـه 
و  می نماینـد  گوشـزد  و  یـادآوری  مـردم،  بـه  پاسـخگویی 

سـنت نقـادی را در جامعـه برپـا می دارنـد.
ایـن امـر در عیـن حـال می توانـد به شایسـته سـاالری یعنی 
مدیریـت خردمنـدان، صاحبـان دانـش و تجربـه در جامعـه 
کمـک کنـد و همـگان را امیـدوار سـازد کـه در صـورت 
احـراز صالحیـت، توانایـی و شایسـتگی راه رشـد و تعالـی 
بـه رویشـان بسـته نیسـت. اینگونـه شایسـته سـاالری، هـم 
محصـول جامعـه مدنـی اسـت و هـم بـه تقویـت ارکان آن 
منجـر می شـود. چنیـن جامعـه ای بی تردیـد جامعـه ای خـرد 
ورز و تعلق گراسـت و مـدار امـور آن بـر محـور عقـل و 

می چرخـد. معرفـت 
سـاالر  مـردم  یـا  دموکـرات  جوامـع  دیگـردر  سـوی  از 
تنهـا وسـایل ارتبـاط جمعـی اسـت کـه مـی توانـد نیازهـا 
و  هـراس  هیچگونـه  بـدون  را  شـهروندان  وخواسـتهای 
وابسـتگی منعکس سـازد. در تمام مراحل انتخابات ریاسـت 

جمهـوری، پارلمانـی ویـا شـوراهای والیتی وسـایر بخشـها 
رسـانه هـا هسـتند که اطالعـات همـه جانبه وسـریعی را در 
اختیـار شـهروندان قـرار مـی دهند وآنهـا را برای مشـارکت 
گسـترده در نظام سیاسـی کشـور ترغیـب می کننـد بنابراین 
مـی تـوان بـه روشـنی اذعـان کـرد کـه رسـانه هـا وجامعهء 
مدنـی مـروج فرهنگ دموکراسـی بـرای مردم بـوده همراهی 
جامعـهء مدنـی بـا ابزارهـای اطـالع رسـانی جلـب اعتمـاد 
شـهروندان را در پـی خواهـد داشـت.مهمترین اصـل بـرای 
امتیـازات ومکلفیتهایـش  هـر شـهروند آگاهـی از حقـوق، 
در یـک جامعـه اسـت وتحقـق آن توسـط ارتبـاط نهادهـای 
جامعـهء مدنـی بـا رسـانه هـا امـکان پذیـر اسـت. ازطرفـی 
، شـهروندان را در  نظارتـی وافشـاگری رسـانه هـا  نقـش 
جریـان عملکـرد شـفاف ویـا ناعادالنـهء دولـت قـرار مـی 
دهـد کـه ایـن خـود فضایـی سـالم را بـرای قانونمند شـدن 
افـراد وارگانهـا مسـاعد مـی سـازد.بنابراین مـی تـوان گفت 
نهادهـای جامعـهء مدنـی که با هـدف حمایت از شـهروندان 
وبـدون وابسـتگی بـه ارگانهـای دولتـی در برابر نظام شـکل 
گرفتـه انـد بـدون ارتبـاط بـا رسـانه هـا نمـی تواننـد نقـش 
حمایتـی خـود را آنچنـان کـه بایـد ایفـا نماینـد چـرا کـه 
امکانـات ارتبـاط گسـترده وهمزمـان بـا همـه شـهروندان را 
ندارنـد وایـن خصوصیـت تنهـا مختـص ابزارهـای ارتبـاط 

جمعـی اسـت .
رسـانه هـا کـه خـود از اعضـای مهـم و فعـال جامعـه ی 
مدنـی هسـتند ، زبـان جامعـه ی مدنـی، شـهروندان و نظـام 

کسـب هویـت کرده اند . رسـانه هـا نقش پیامبـری میان این 
مثلـث را بـه واقعیـت مبـدل میسـازند. رسـانه هـا انعـکاس 
دهنـده ی نیازمنـدی شـهروندان، در ایجادِ نظامِ مردم سـاالر 
هسـتند. ایجـاد دموکراسـی، که به معنای مشـارکت گسـترده 
ی شـهروندان، در تشـکیِل نظـام سیاسـی میباشـد، توسـط 
انتخابـات، شـکل میگیـرد. جامعـه ی مدنـی و رسـانه هـا، 
تعمیـم دهنـده و ترویـج کننـده ی فرهنگ دموکراسـی برای 

شـهروندان بـه حسـاب مـی آیند.
هماهنگـی و همنوایـِی جامعـه ی مدنی با رسـانه هـا، باعث 
ایجـاد شـهروندان آگاه میگـردد. جامعه ی مدنـی وظیفه دارد 
تـا در روشـن سـازی ذهنیـت عامـه پیرامـون نظـام، نقش و 
تأثیـر رأیدهـی و مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی در بهبـود 
شـرایط زیسـت برای شـهروندان، نقش مهمی را بـازی کند. 
ایـن کار بـزرگ، بـدون هماهنگـی و همنوایی با رسـانه ها نا 

ممکـن به نظر میرسـد.
زمانـی، هماهنگـی سـالم و سـازنده میـان اداره ی عامـه و 
تأمیـن میگـردد، کـه رسـانه هـا و جامعـه ی  شـهروندان، 
مدنـی، نقـش هماهنگی را بـه منظور اطالع رسـانی همگانی 
مسـاعد بسـازد. رسـانه هـا و جامعـه ی مدنـی میتواننـد در 
آگاهـی دهی برای شـهروندان کشـور از حقـوق، امتیازات و 
مکلفیـت هـای شـان، نقش مهمـی را بـازی نماینـد. آگاهی، 
نخسـتین گام بـرای شـهروند شـدن اسـت. ایجـاد رابطـه ی 
ارگانیـک میـان رسـانه هـا و جامعـه ی مدنـی، میتوانـد این 

جریـان بـا اهمیت را سـریعتر سـازد.
ایجـاد فضـای هماهنگـی میان رسـانه هـا و جامعـه ی مدنی 
باعث شـکل گیـری فرهنگ حسـابدهی و شـفافیت میگردد. 
یکـی از رسـالت هـای مهم نقـش نظارتـی جامعـه ی مدنی 
و رسـانه هـا، ایجـاد فرهنگ حسـابدهی و شـفافیت در نظام 
سیاسـی اسـت. حسـابدهی نظـام از عملکـرد خویـش برای 
شـهروندان، جوهـر ارزشـمند جامعـه ی مدنـی در زیر چتر 
حاکمیـت قانـون را تعریـف میکنـد. رسـانه هـا و جامعه ی 
مدنـی میتوانند جوهر نظام را به شـهروندان نظام بشناسـانند.
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ــر  ــی ب ــکا، مبتن ــردم آمری ــی م ــه و زندگ جامع
فلســفه پراگماتیســم

ــر  ــی، اگ ــه عین ــال و نمون ــک مث ــه ی ــوان ارائ ــه عن ب
ــه  ــر جامع ــم ب ــِب حاک ــر غال ــد تفک ــی بخواه کس
آمریــکا را بــه گونــه ای عمیــق و ریشــه ای بشناســد و 
مناســبات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و نظامــی این 
ــد از اصــول  ــدا بای ــد، ابت ــی دریاب ــه خوب کشــور را ب
فلســفه پراگماتیســم و نئوپراگماتیســم آمریکایــی کــه 
ــز،  ــام جیم ــار فیلســوفانی همچــون پیرس،ویلیی در آث
جــان دیویــی، شــیلر، ژاک دریــدا و دیگــران )خاتمی، 

1۳8۶، ص ۶8۲(.
طــرح و تبییــن شــده اســت، آگاهــی دقیــق و تفصیلــی 
حاصــل کنــد و ســپس آثــار و نتایــج عینــی و عملــی 
آن مبانــی هســتی شــناختی و معرفــت شــناختی را تــا 
ــد )ر.ک:  ــال کن ــکا دنب ــه و سیاســت آمری ــن جامع مت
بشــیریه، 1۳9۲، ص ۲۶(. در غیــر ایــن صــورت، 
بعیــد بــه نظــر مــی رســد بتــوان بــه فهــم و دریافتــی 

عمیــق و مبنایــی در ایــن زمینــه نائــل شــد.
دکتــر حائــری یــزدی بــه عنــوان کســی کــه ســال هــا 
در اروپــا و آمریــکا زندگــی کــرده و نظــام آموزشــی 
و فرهنــگ اجتماعــی مــردمِ آن کشــورها را از نزدیــک 
ــوده  ــه نم ــوس تجرب ــوس و ملم ــور محس ــه ط و ب
ــد:  ــی کن ــد م ــن تأیی ــوق را چنی ــای ف ــت، مدع اس
ــم  ــر پراگماتیس ــی ب ــش مبتن ــام جریانات ــکا تم آمری
ــف  ــاًل اســتوار و متوق فلســفی اســت. سیاســتش کام
بــر پراگماتیســم اســت، اقتصــادش بــه همیــن گونــه. 
در سیاســت ـ مثــاًل ـ اگــر روزی احســاس کننــد کــه 
ــه برایشــان کاری نمــی  ــت اســرائیل در خاورمیان دول
توانــد بکنــد، ایــن دولــت بــه نظــر آنهــا اصــاًل وجــود 
نــدارد؛ زیــرا ]از نظــر فلســفه پراگماتیســم [حقیقــت، 
ــر اســت. در تمــام مراحــل زندگــی  ــِع عمــل و اث تاب
شــان همیــن اصــل حاکــم اســت. ... همیــن طــور هــم 
ــه  ــه هم ــه پای ــت تجرب ــس، اصال ــا، در انگلی در اروپ
جریانــات اقتصــادی، سیاســی، اخالقــی و همــه چیــز 

ــزدی، 1۳84، ص ۳۷9(. ــری ی اســت )حائ
برخــی دیگــر از محققــان فلســفه نیــز اعتقــاد و بــاور 
ــد:  ــرده ان ــو ک ــن بازگ ــب را چنی ــن مطل ــه ای خــود ب
ــکار  ــر اف ــن ب ــرب زمی ــی مغ ــفه سیاس ــروزه فلس ام
ــز، نیچــه، جــان  ــاول، هاب دانشــمندانی همچــون ماکی
الک و جــان رالــز اســتوار اســت و آنچــه کــه امــروز 
از مثبــت و منفــی اجــرا مــی شــود، ریشــه در اندیشــه 
ــدرت  ــی و ق ــلطه طلب ــا دارد. س ــفی آنه ــای فلس ه
ــه و  ــفه نیچ ــا از فلس ــرب عین ــت غ ــوری سیاس مح
ــکوری،  ــی اش ــرد )فنای ــی گی ــمه م ــاول سرچش ماکی

.)11 ص   ،1۳89
ــع  ــه شــناخت جوام ــات شــد ک ــن اســاس، اثب ــر ای ب
ــا رجــوع  ــا، جــز ب ــر آنه ــم ب ــگ حاک ــی و فرهن غرب
بــه اندیشــه فیلســوفان برجســته و تأثیرگــذار آن 
جوامــع کــه زندگــی و مناســبات سیاســی، اجتماعــی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و هنــری آنهــا را رقــم مــی 
ــم  ــا دســت ک ــود و ی ــد ب ــر نخواه ــکان پذی ــد، ام زن
بایــد گفــت: در غیــر ایــن صــورت، نبایــد در انتظــار 
حصــول شــناختی عمیــق و مبنایــی نشســت؛ چراکــه 
تمــام رفتــار و کــردار، سیاســت، اقتصــاد و همــه چیــز 
دنیــا مبتنــی بــر فلســفه اســت )حائــری یــزدی، 1۳84، 

.)۳۷8 ص 
ــاط  ــتفاده از نق ــرای اس ــرب، ب ــفه غ ــری فلس فراگی

ــوت آن ق
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه توصیــه بــه بهــره 
گیــری از نقــاط قــوت و وجــوه مثبــت فلســفه هــای 
غربــی، هرگــز بــه معنــای برتــری و تحســین تمــدن 
غربــی و دعــوت بــه فرهنــگ ســکوالر و ضدقدســی 
آن نیســت، بلکــه تنهــا بــه ایــن معناســت کــه اگــر در 
میــان آراء فیلســوفان غربــی، مســئله ای مفیــد و قابــل 
اســتفاده یافــت شــود، بــه گونــه ای کــه بتــوان از آن 
ــرفت  ــالمی و پیش ــفه اس ــی فلس ــد و بالندگ در رش
ــذ آن الزم و  ــرد، اخ ــره ب ــا به ــه ه ــایر عرص در س
ــا  ــی در آنه ــه مثبت ــر نقط ــود. اگ ــد ب ــروری خواه ض
ــه  ــا[ هســت، از آن نقط ــود دنی ــکار فلســفی موج ]اف
ــه ای، 1۳۷۷،  ــینی خامن ــم )حس ــتفاده بکنی ــت اس مثب

ج 8، ص ۶۵(.
ایــن شــیوه ای اســت کــه شــاید بتــوان شــهید 
ــت.  ــر دانس ــر حاض ــر آن در عص ــری را آغازگ مطه
ــاره ارزش آرای  ــری درب ــتاد مطه ــه، اس ــرای نمون ب
هــگل چنیــن مــی گویــد: هــگالز فیلســوفان بــزرگ 
ــی اش را  ــا بزرگ ــه حق ــت ک ــان اس ــروف جه و مع
نبایــد انــکار کــرد و در ســخنان وی مطالــب صحیــح، 
.)494 1، ص  1۳84، ج  )مطهــری،  اســت  بســیار 
شــهید مطهــری بــه مقتضــای روش صحیــح مواجهــه 
بــا افــکار و آراء اندیشــمندان ـ اعــم از شــرقی و 
ــت و  ــه ای را پذیرف ــد اندیش ــه بای ــا ک ــی ـ آنج غرب

ــی  ــب م ــم آن ل ــد و تعظی ــه تمجی ــن ب ســتود، اینچنی
گشــاید، امــا بــا ایــن حــال، در جایــی کــه الزم اســت 
عقیــده ای نادرســت طــرد و انــکار شــود، نــه تنهــا بــه 
ســکوت و انفعــال روی نمــی آورد، بلکــه بــه انتقــاد 
ــواردی  ــه در م ــر اینک ــردازد و باالت ــی پ جــدی آن م
ــز  ــب نی ــا مکت ــده ی ــا آن عقی ــارزه ب ــه و مب ــه مقابل ب
ــا مادیگــری،  ــارزه ب همــت مــی گمــارد: یــک گام مب
عرضــه کــردن یــک مکتــب الهــی اســت کــه بتوانــد 
پاســخگوی نیازهــای فکــری اندیشــمندان بشــر باشــد 

)همــان، ص ۵8۳و۵84(.
ــگ،  ــن فرهن ــی تری ــن و مترق ــل تری ــد، کام ــی تردی ب
ــده  ــت و نگارن ــالمی اس ــل اس ــگ اصی ــان فرهن هم
ــدس  ــی ق ــام خمین ــه ام ــه آنچــه ک ــه، ب ــن زمین در ای
ــد اســت:  ــا معتقــد و باورمن ــد عمیق ــوده ان ســره فرم
ــگ  ــن فرهن ــد. ای ــگ اســالمی بکنی ــه فرهن دعــوت ب
هــای غربــی را بیــش از پنجــاه ســال اســت کــه شــما 
ــن  ــد از ای ــت آم ــن مل ــر ای ــه س ــه ب ــد و هرچ دیدی
فرهنــگ غربــی آمــد. هــر انحرافــی کــه بــرای جــوان 
هــای عزیــز مــا پیــدا شــد، بــه واســطه ایــن فرهنــگ 
ــی، 1۳۷8، ج 1۳، ص  ــوی خمین ــود )موس ــی ب غرب

.)۳94
ــد:  ــاره ش ــتار اش ــن نوش ــه در همی ــر اینک ــاف ب مض
مــا بــرای خالصــی یافتــن از همیــن فرهنــگ منحــّط 
ــم  ــدن عظی ــه تم ــول ب ــور از آن و وص ــی و عب غرب
ــی  ــرب م ــفه غ ــناخت فلس ــر از ش ــالمی، ناگزی اس
باشــیم. بنابرایــن، مــی تــوان گفــت: آموختــن فلســفه 
غــرب ـ جــدای از آمــوزه هــای مفیــد و اثربخــش آن 
ـ در واقــع، ابــزاری اســت بــرای مقابلــه و مبــارزه بــا 

ــی. ــگ و تمــدن غرب فرهن
 

تذكر چند نکته مهم
ــکار  ــا اف ــی ب 1. ضــرورت مواجهــه انتقــادی و تحلیل
فالســفه غــرب: در پایــان بایــد گفــت: همــان گونه که 
در طــول مقالــه اشــاره شــد، آراء فلســفی اندیشــمندان 
غــرب ـ و اساســا هــر فلســفه دیگــری ـ را بایــد بــه 
ــاًل تحلیلــی و انتقــادی مطالعــه کــرد و  ــه ای کام گون
نقــاط قــوت و ضعــف آن را در کنــار هــم دیــد؛ نــه 
اینکــه همچــون برخی،ازسرســاده اندیشــی وســطحی 
ــودن  ــره ب ــی به ــی و ب ــی توجه ــت ب ــه عل نگری،وب
ــر  ــوم اســالمی، ه ــم عل ــا و قوی ــران به ــراث گ از می
آنچــه را کــه از غــرب آمــده مــورد تأییــد و تمجیــد 

ــرار داد. ق
ــل  ــرای اه ــا ب ــرب، تنه ــفی غ ــار فلس ــه آث ۲. مطالع
ــوفان  ــار فیلس ــه آث ــه مطالع ــن مقال ــا ای ــفه: ضمن فلس

غربــی را بــرای همــه محققــان علــوم اســالمی 
ــه  ــد، بلکــه تنهــا اهــل فلســفه را ب پیشــنهاد نمــی کن
ایــن مهــم دعــوت مــی نمایــد، آن هــم نــه همــه آنهــا 
ــث  ــا در مباح ــه واقع ــده را ک ــط آن ع ــه فق را، بلک
ــراوان و  ــه ف ــق و مطالع ــق، تدقی ــل تحقی ــفی اه فلس
ــن کار جــدی و مهــم  ــر مــی باشــند شایســته ای پیگی

ــد. ــی دان ــی م علم
ــّد  ــط در ح ــرب، فق ــفه غ ــث فلس ــش مباح ۳. گزین
مباحــث  میــان  از  همچنیــن  نیــاز:  و  ضــرورت 
فــراوان و متــوع فلســفی غــرب، تنهــا بایــد بــه قــدر 
ضــرورت و انــدازه نیــاز اکتفــا کــرد؛ زیــرا شایســته و 
معقــول نیســت بــا وجــود علــوم اســالمی ارزشــمندی 
همچــون عرفــان، فلســفه، کالم، تفســیر، فقــه و 
اصــول، حدیــث، اخــالق و غیــره ـ کــه زمینــه فهــم 
صحیــح و عمیــق آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهــل 
ــی  ــم م ــان فراه ــرای انس ــالم را ب ــم الس ــت علیه بی
ــه جــای  ــوده و ب ــت نم ــا غفل ــد ـ کســی از آنه آورن
بهــره بــردن از آنهــا و کســب تخصــص و اجتهــاد در 
ــا غالــب عمــر خویــش را صــرف  آن علــوم، تمــام ی
اندیشــه هــای متکثــر و متشــتت فالســفه غربــی کنــد!

4. ســنجش آراء فالســفه غــرب، بــا آیــات، روایــات 
و علــوم اســالمی: نبایــد فرامــوش کــرد کــه اولیــن و 
ــنجش صحــت  ــی و س ــالک در ارزیاب ــن م ــم تری مه
ــان  ــات معصوم ــات و روای ــکار، آی ــه اف ــقم هم و س
علیهــم السالماســت؛ ازایــن رو، چنانچــه اندیشــه 
هــای فیلســوفان غربــی کوچــک تریــن مخالفتــی بــا 
ــد، از  ــدون تردی ــند، ب ــته باش ــی داش ــع اله ــن مناب ای
درجــه اعتبــار ســاقط خواهنــد بــود. پــس از آیــات و 
روایــات، ایــن افــکار را بــا معیارهــای علــوم اســالمی 
ــز بایــد ســنجید  ــی فلســفه اســالمی نی ــژه مبان ــه وی ب
تــا میــزان درســتی یــا نادرســتی آنهــا بیشــتر آشــکار 
شــود. بنابرایــن، ِصــرف مطالعــه ایــن افــکار و ســپس 
تدریــس و ترویجشــان بیــن اهــل علــم و مــردم 
ــن  ــر موازی ــا ب ــق و عرضــه آنه ــدون تطبی ــادی ـ ب ع
فــوق ـ نــه تنهــا فایــده ای را دربــر نخواهــد داشــت، 

ــود. ــز خواهــد ب بلکــه آســیب زا و مخــرب نی
 

نتیجه گیرى
نتیجــه ای کــه از پــی ایــن تحقیــق حاصــل آمــد ایــن 
اســت کــه مطالعــه آثــار و آراء فالســفه غربــی بــرای 
ــوم و  ــا کاری مذم ــه تنه ــان فلســفه اســالمی، ن محقق
بیهــوده نمــی باشــد، بلکــه امــری اســت بســیار مهــم 
ــا،  ــا مدع ــه ی ــن فرضی ــات ای ــرای اثب ــروری. ب و ض
چهــار دلیــل اقامــه گردیــد. دلیــل اول ایــن بــود کــه 

ضرورت مطالعه 
فلسفه غرب 
براى محققان 
فلسفه اسالمی

على شفابخش

بخش ششم و پایانى

در میــان آراء و مکاتــب فلســفی غــرب، مطالــب 
ــه تقــدم معرفــت  مهــم و مفیــدی از جملــه اعتقــاد ب
ــه  ــی شــود ک ــت م ــر هســتی شناســی یاف شناســی ب
ــرد.  ــره ب ــالمی به ــفه اس ــا در فلس ــوان از آنه ــی ت م
ــرب،  ــفه غ ــد فلس ــویی، نق ــه از س ــل دوم اینک دلی
ــه ای اســت مهــم و  ــرای فیلســوفان اســالمی وظیف ب
ــل و بررســی  ــن تحلی حتمــی؛ و از طــرف دیگــر، ای
منطقــا بایــد مبتنــی بــر فهمــی صحیــح و مطابــق بــا 
واقــع از آراء آن فیلســوفان باشــد. پــس بــرای تحقــق 
ــه  ــد ب ــم، بای ــر فه ــی ب ــد مبتن ــی نق ــم، یعن ــن مه ای
ــمندان  ــفی اندیش ــتاوردهای فلس ــدی دس ــه ج مطالع
ــد  ــه در فراین ــوم اینک ــتدالل س ــت. اس ــی پرداخ غرب
ــن  ــه ای ــر ک ــاِن موردنظ ــوم، انس ــازی عل ــالمی س اس
ــد،  ــرار گیرن ــت او ق ــد در خدم ــی بای ــا م ــش ه دان
انســان مطلــوِب اســالم و قــرآن اســت؛ حــال آنکــه 
ــکوالر  ــی س ــان غرب ــی، انس ــی غرب ــوم تجرب در عل
موضــوع و مدنظــر مــی باشــد. ازایــن رو، اگــر کســی 
بخواهــد در مســیر تولیــد علــم دینــی گام بــردارد، در 
ــا  ــه عمدت ــی ـ ک ــی غرب ــان شناس ــد از انس ــدا بای ابت
ــی  ــه ـ آگاه ــور یافت ــور و تبل ــفه ظه ــار فالس در آث
ــا  ــد ب ــد بتوان ــه بع ــا در مرحل ــد ت ــب کن الزم را کس
ــدود  ــطحی و مح ــگاه س ــوع ن ــن ن ــال ای ــد و ابط نق
ــه انســان، زمینــه بــه میــان آمــدن و موضــوع قــرار  ب
گرفتــِن انســان اســالمی و بســتر تولیــد علــم تجربــی 
دینــی )اعــم از تجربــی طبیعــی و تجربــی انســانی( را 
فراهــم آورد. دلیــل چهــارم هــم ایــن بــود کــه فکــر 
و فرهنــگ مخــرب و آســیب زای غربــی، در جامعــه 
ــردی و  ــوء ف ــار س ــه و آث ــوخ یافت ــوذ و رس ــا نف م
اجتماعــی فراوانــی را نیــز از خــود بــر جــای گذاشــته 
اســت. اکنــون مــا بــرای رهایــی از بنــد ایــن ضایعــه 
اجتماعــی و فرهنگــی و پیــدا کــردن راه بــرون رفــت 
از ایــن وضعیــت، ناچاریــم حقیقــت عالــم غــرب را 
ــرب  ــم غ ــناخت عال ــرای ش ــیم. ب ــی بشناس ــه خوب ب
هــم، در مرحلــه نخســتـ  البتــه بــه عنوان شــرط الزم 
ــی آشــنا  ــکار فالســفه غرب ــا اف ــد ب ــه کافــی ـ بای و ن
ــه دســت  شــد؛ چراکــه ســنگ زیریــن ایــن تمــدن ب

ــا نهــاده شــده اســت. ــوم بن ــرز و ب فیلســوفان آن م
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انتظــار می  رفــت کــه زمــان برگــزاری انتخابــات 
ــد و خواســت تمــام شــهروندان  ــه امی کــه یگان
ــزاری آن  ــار برگ ــا هرب ــد و ب ــتان می باش افغانس
قربانی هــا داده  انــد، فــارغ از هــر نــوع وســواس 
و بهانه ســازی اربــاب قــدرت مشــخص گــردد.

   امــا متاســفانه آن تقویــم زمانــی را کــه چنــدی 
قبــل توســط کمیســیون بــا یــک دنیــا دودله گــی 
بــه مــردم وعــده ســپرده شــد هــر روز بــا بــروز 
ــام  ــه تم ــازد ک ــه می س ــکوک مواج ــوارد مش م
ــای  ــه وعده ه ــبت ب ــور را نس ــهروندان کش ش

ــاور ســاخته اســت. خــام حکومــت بی ب
   نشســت های مرمــوز حکومــت و ایــاالت 
متحــده آمریــکا بــا طالبــان و وعده هــای چــرب 
بــه  رابطــه  در  دهن شــیرین ُکن حکومــت  و 
ــویم،  ــک می ش ــح نزدی ــه صل ــم ب ــه داری این ک
بحــث حوزه بنــدی والیــت غزنــی و لغــو 
انتخابــات در ایــن والیــت، بــه تعویــق انداختــن 
تازه تریــن  ولســوالی،  شــوراهای  انتخابــات 
ــت  ــی دس ــبکه های اجتماع ــه در ش ــوردی ک م
ــر  ــردم را درگی ــان م ــود و اذه ــت می ش به دس

خــود ســاخته احتمــال برگــزاری انتخابــات 
ــوری در  ــا ریاســت جمه ــدگان ب ــس نماین مجل
ــۀ  ــق تفاهم نام ــوز طب ــا هن ــه ت ــان ک ــک زم ی
ایــن  سرنوشــت  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــده  ــی مان ــده باق ــل ناش ــگ و ح ــت گن حکوم
ــر  ــی در اکث ــاع امنیت ــدن اوض ــر ش ــت، بدت اس
ــه  ــر، از جمل ــورد دیگ ــا م ــاط کشــور و ده ه نق
ــیدن  ــش کش ــا پی ــت ب ــه حکوم ــد ک دالیلی ان
وعده هــای چــرب و میان خالــی و تعییــن آن 
ــزاری  ــه برگ ــی ب ــم مشــکوک، ارادۀ چندان تقوی
انتخابــات نــدارد، بلکــه ایــن بحــث را بــه حیث 
ــب  ــیلۀ آرام ســازی شــهروندان در جی ــک وس ی
انداختــه و از آن بــرای شــکار فرصت هــای 
به قــول  سیاســی ســود می بــرد و ملــت را 

ــت.  ــته اس ــر کار گذاش ــروف س مع
ــم  ــرس و توه ــی، ت ــن نگران ــاید عمده تری    ش
ــت  ــی از دس ــای غن ــاً آق ــت مخصوص حکوم
ــه  ــد ک ــوری باش ــت جمه ــی ریاس دادن کرس
بــرای حفــظ آن دســت و پاچــه شــده و حاضــر 
اســت هــر جفایــی را در حــق  دموکراســی روا 

بــدارد کــه نمونــۀ بــارز و برجســتهۀ آن دخالــت 
حکومــت در کار کمیســیون، رونــد نــاکام و 
ــت احــوال  ــون ثب ــو قان ــام، لغ ــت ن رســوای ثب
نفــوس مصــوب 1۳9۳ توســط توســط مجلــس 
نماینــده گان و بــه گــرو گرفتــن شــناس نامه های 
ــط  ــه توس ــک ک ــتم بایومتری ــی و رد سیس برق
ــد.  ــده، می باش ــنهاد ش ــزاب پیش ــدادی از اح تع
در نهایــت حکومــت بــا ســرپیچی های مکــرر و 
بی شــرمانه از برگــزاری یــک انتخابــات شــفاف 
ــا سرنوشــت مــردم بــدون  و عــاری از تقلــب ب
وقفــه بــازی می کنــد. ســکوت جامعــۀ جهانــی 
مخصوصــا ایــاالت متحــده آمریــکا امــا در ایــن 
میــان، جالــب و تماشایی ســت؛ انــگار دنیــا نیــز 
ــود  ــای موج ــا و مهره ه ــظ چهره ه ــی حف در پ

اســت.
ــی  ــای سیاس ــکیل ائتالف ه ــم تش ــویی ه از س
ــت  ــت موق ــۀ حکوم و روی دســت گرفتن گزین
ــی  ــط بعض ــوری توس ــت عب ــان حکوم ــا هم ی
نگرانی هــای  بــه  سیاســی  تشــکل های  از 
بــرای  را  آن هــا  و  می افزایــد  ارگ  ســران 
به تعویق انداختــن انتخابــات و یــا برگــزاری 
ــازد  ــر می س ــه مصمم ت ــب آن، هرچ ــراز تقل پ
ــرای خــود راه و  ــه شــده ب ــی ک ــر قیمت ــا به ه ت

ــد. ــا کنن ــت و پ ــی دس چاره ی
   اکنــون کــه داریــم بــه زمــان مشــخص 
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی )۲8 میــزان( 
نزدیک تــر می شــویم دیــده می شــود کــه آن 
ــیون  ــوی کمیس ــده از س ــی ارایه ش ــم زمان تقوی
بــه بحــث تقریبــی و شــیر- خــط مبــدل شــده 
ــه  ــبت ب ــردم را نس ــد م ــک و تردی ــت و ش اس
آن  معییــن  زمــان  در  انتخابــات  برگــزاری 
ــخره رفتن  ــی و ُس ــت. بهانه جوی ــه اس برانگیخت
برابــر خواســت های مشــروع  در  حکومــت 
ــدر  ــف و ه ــا را حی ــی از فرصت ه ــردم خیل م

ــرد. ــد ک خواه
ــوری  ــران کالن و کش ــن بح ــار ای ــد مه  هرچن
هنــوز  امــا  می نمایــد،  دشــوار  خیلی هــا 
ــن  ــن ای ــا راه ممک ــت؛ تنه ــن نیس ــم ناممک ه
اپوزیســیون  طرف هــای  کــه  بــود  خواهــد 
تشــکیل  و  بی نتیجــه  نشســت های  به جــای 
ــر،  ــه تاثی ــد هرگون ــر و فاق ــای کم عم ائتالف ه
ــه  ــل در قضی ــای دخی ــی و نهاده ــه مدن جامع
افغانســتان بــه نفــس مســاله کــه همانــا حمایــت 
از حــق تعییــن سرنوشــت مــردم می باشــد، 
ــودن  ــا وارد نم ــرج داده و ب ــدی به خ ــه ج توج
فشــار موثــر بــر رفتــار مرمــوز حکومــت، زمینــه 
ــور  ــته و در خ ــات شایس ــک انتخاب ــرای ی را ب

ــازند.  ــاعد س مس
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ــت  ــک نشسـ ــروز در یـ ــام دیـ ــرزی شـ حامدکـ
ــی  ــران، از احمدولـ ــت گـ ــی از سیاسـ ــا جمعـ بـ
بـــه اصـــرار خواســـت کـــه بایـــد بـــه »ایتـــالف 
ـــا رد  ـــعود ب ـــای مس ـــا آق ـــدد. ام ـــی« بپیون ـــزرگ مل ب
ـــه  ـــرد ک ـــنهاد ک ـــه او پیش ـــرزی ب ـــای ک ـــنهاد آق پیش
ـــاد شـــهید مســـعود و  ـــد همـــه گان در محـــور بنی بای
ـــود  ـــا و رهن ـــان ه ـــه از آرم ـــی ک ـــاق مل ـــه وف برنام
ـــوند. او در  ـــع ش ـــت، جم ـــی اس ـــان مل ـــای قهرم ه
ـــرادی  ـــالف اف ـــردم روی ایت ـــه م ـــت ک ـــع گف جم
ـــوند و  ـــی ش ـــع م ـــی جم ـــداف خاص ـــه اه ـــه ب ک
ـــد و  ـــی کن ـــاب نم ـــد حس ـــم دوام ندارن ـــدی ه چن
ـــک  ـــته در ی ـــه از گذش ـــا تجرب ـــیون ب ـــد سیاس بای
ـــردم  ـــاد م ـــل اعتم ـــش قاب ـــروعیت بخ ـــور مش مح

ـــوند. ـــع ش جم
احمدولـــی مســـعود بـــا ایـــن تصمیـــم تاریخـــی 
ـــاوم و  ـــردم مق ـــه حـــد و حـــق م ـــرد ک ـــت ک اش ثاب
ـــاع از کشـــور  ـــرای دف ـــتان را ب ـــناس افغانس ـــدر ش ق
و زحمـــت هایـــی کـــه کشـــیده انـــد، میدانـــد و 
ـــتن  ـــا پیوس ـــان را ب ـــارات آن ـــه انتظ ـــد ک ـــاده نش آم
ـــان  ـــاک یکس ـــه خ ـــی، ب ـــد سیاس ـــالف جدی ـــه ایت ب

ـــد.  کن
ـــت  ـــای مســـعود روای ـــدام آق ـــن اق ـــن ای ـــر م ـــه نظ ب
ــداز  ــم انـ ــف و چشـ ــه موقـ ــودن او بـ ــد بـ پابنـ
سیاســـی ای هســـت کـــه قهرمـــان ملـــی ترســـیم 
کـــرده اســـت. آدرس جهـــاد و مقاومـــت کشـــور 
کـــه یـــک آدرس کالن اســـت نیـــاز بـــه محـــور 
بـــودن شـــخصیتی دارد کـــه قـــدر مـــردم و حـــد 
ـــد. ـــان را درک کن ـــی آن ـــروع سیاس ـــارات مش انتظ

ـــت  ـــود درای ـــعود از خ ـــای مس ـــای کار آق ـــا اینج ت
نشـــان داده اســـت و ســـعی کـــرده اســـت کـــه 
ـــت  ـــرده اس ـــیم ک ـــران ترس ـــه دیگ ـــی ک وارد میدان
ـــرای  ـــی ب ـــود میدان ـــه خ ـــد ک ـــی خواه ـــود. او م نش
بـــازی مشـــروع سیاســـی بـــرای کشـــور ترســـیم 

ـــت.  ـــیده اس ـــوش درخش ـــا خ ـــا اینج ـــد. او ت کن
بـــرای دوســـتان خواننـــده یـــادآوری مـــی کنـــم 
کـــه مـــن ایـــن یادداشـــت را نـــه از روی زبـــان 
ـــته ام.  ـــدی ننوش ـــداع و مقص ـــم م ـــا ه ـــی و ی چرب
مـــن در جلســـات وفـــاق ملـــی هـــم بـــا انتقـــاد 
و تفکـــر بـــه مســـایل نـــگاه مـــی کنـــم تـــا بـــار 

دیگـــر مرتکـــب اشـــتباهی نشـــویم. 
ـــعود را  ـــای مس ـــروز آق ـــف دی ـــورت. موق ـــه هرص ب
مـــی ســـتایم امـــا آرزو دارم کـــه بـــا ایـــن خـــردورزی 
سیاســـی و جســـارت و تقوایـــی کـــه از خـــود نشـــان 
داده اســـت، بیشـــتر بـــا تدبیـــر عمـــل کنـــد تـــا 
ـــع  ـــرم ضای ـــم م ـــود و ه ـــع نش ـــت ضای ـــم فرص ه

ـــد.  نگردن
ـــان  ـــه می ـــت ک ـــی اس ـــد کس ـــه خردمن ـــد ک می گوین
ـــای  ـــد و آق ـــاب کن ـــش را انتخ ـــاب بهترین دو انتخ
ـــا  ـــت. ام ـــه اس ـــن رفت ـــمت بهتری ـــه س ـــعود ب مس
ـــور  ـــی کش ـــداران مل ـــت م ـــر سیاس ـــه دیگ ـــن ب ای
کـــه در حـــوزه مقاومـــت دیـــروز قـــرار دارنـــد، 
ـــد  ـــر واح ـــد زیرچت ـــه بیاین ـــود ک ـــی ش ـــوط م مرب
ـــاد شـــهید مســـعود و برنامـــه  مشـــروعیت بخـــش بنی
وفـــاق ملـــی و بـــه مـــردم و جهانیـــان نشـــان بدهنـــد 
ـــی  ـــت سیاس ـــه سرنوش ـــود ب ـــد خ ـــی توانن ـــه م ک
ـــد.  ـــی گیرن ـــم م ـــیند و تصمی ـــان میاندیش ـــردم ش م
بیاییـــد تقدیـــر مـــان را خـــود مـــان بنویســـیم و 
دهقانـــی بـــرای دیگـــران نشـــویم تـــا ســـروری 

یابیـــم.

ـــی  ـــت غزن ـــگ والی ـــات و فرهن ریاســـت اطالع
ـــکو  ـــکاری یونس ـــا هم ـــه ب ـــه ک ـــم گرفت تصمی
ســـینمای ایـــن والیـــت را پـــس از ســـال ها 

ـــد. ـــال کن ـــاره فع ـــی دوب خاموش
ـــک روز  ـــار ی ـــن ب ـــرای آخری ـــه ب ـــی ک از زمان
ـــان  ـــنبه هم ـــوان و روز پنجش ـــرای بان ـــنبه ب دوش
ـــی  ـــهر غزن ـــینمای ش ـــردان در س ـــرای م ـــه ب هفت
ـــد، ۳9  ـــته ش ـــش گذاش ـــه نمای ـــازه ب ـــی ت فیلم

ــال می گـــذرد. سـ
ـــت  ـــال ها خشـــونت و افراطی ـــس از س ـــون پ اکن
ــات و  ــت اطالعـ ــینما، ریاسـ ــی سـ و خاموشـ
فرهنـــگ غزنـــی تصمیـــم گرفتـــه اســـت تـــا 
ـــن  ـــینمای ای ـــکو س ـــی یونس ـــکاری مال ـــا هم ب

ـــد. ـــال کن ـــر فع ـــار دیگ ـــهر را ب ش
ـــگ  ـــات و فرهن ـــس اطالع ـــدی ریی ـــیر محم بش
مجـــدد  فعال ســـازی  از  هـــدف  غزنـــی، 
ــازان  ــی را حمایـــت از فیلم سـ ــینمای غزنـ سـ
ــا  ــهروندان بـ ــق شـ ــنایی دقیـ ــور و آشـ کشـ

دنیـــای ســـینما می خوانـــد.
ــم  ــن تصمیـ ــگ از ایـ ــوزۀ فرهنـ ــاالن حـ فعـ
و اقـــدام ریاســـت اطالعـــات و فرهنـــگ 

حمایـــت می کننـــد، اگرچـــه احتمـــال عـــدم 
ـــه  ـــاندن آن ب ـــینما و کش ـــت س ـــت درس مدیری
ســـمت ابتـــذال و ســـطحی نگری یکـــی از 

نگرانی هـــای فرهنگیـــان اســـت.
پیشـــین  حکومت هـــای  حالـــی  کـــه  در 
ـــی  ـــر در غزن ـــینما و تئات ـــه س ـــی را ب جایدادهای
اختصـــاص داده بودنـــد، در 1۵ ســـال اخیـــر، 
بهـــار  »فصـــل  عنـــوان  این کـــه  به رغـــم 
ــوق  ــته در بـ ــتان« پیوسـ ــانه ها در افغانسـ رسـ

ــچ  ــینما هیـ ــت سـ ــد، از سرنوشـ ــا شـ و کرنـ
ــاد، آن  ــال زیـ ــه احتمـ ــت و بـ ــری نیسـ خبـ
ـــه  ـــت رفت ـــر از دس ـــون دیگ ـــز اکن ـــا نی جایداده

اســـت.
 شـــهر غزنـــی در ســـال ۲00۷، از ســـوی 
ســـازمان آموزشـــی، علمـــی و فرهنگـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــکو( ب ـــالمی )ایسس ـــورهای اس کش
ــالم  ــان اسـ ــدن جهـ ــگ و تمـ ــز فرهنـ مرکـ
بـــرای ســـال ۲01۳، انتخـــاب گردیـــده بـــود.

مالک عطش
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نصراهلل نیکفر

گرمی  بازارِ ریا
همــه ادیــان و باورهــا چــه زمینــی و چه آســمانی ریــاکاری 
را نکوهــش کــرده انــد و گفتــه انــد کــه بپرهیزیــد. جهــاِن 
ــت.  ــار اس ــک افتخ ــاکاری ی ــتان ری ــی در افغانس ــم ول ــر را نمی دان دیگ
ــا در  ــد ام ــد می گوین ــا کاری را ب ــریفاتی ری ــمی و تش ــخنان رس در س
ــر  ــد. اگ ــام می دهن ــار انج ــا افتخ ــه آن را ب ــای روزان ــل و در کنش ه عم
ــج و  ــه برن ــد کیس ــن و چن ــی روغ ــد قط ــرای چن ــت ب ــرمایه دار اس س
ــی. اگــر زاهــد اســت زهــدش را  ــد و خــود نمای ــاکاری می کن آردش ری
بــه رخ مــردم می کشــد و اگــر جهــادی اســت جهــادش را بــه رخ مــردم 
ــه  ــش را ب ــمند، دانش ــر دانش ــت و اگ ــوان اس ــیه خ ــر س ــد و اگ می کش
ــر  ــد چپت ــان چن ــا هم ــم ب ــگاه خواندگی هاه ــد، دانش ــردم می کش رخ م
ــه  ــب این ک ــد. و جال ــور ســینای بلخــی می بینن میخانیک شــان خــود را پ
ــند  ــردم می کش ــه رخ م ــان را ب ــان انگلیسی ش ــته ها زب ــارج برگش از خ
ــه  ــتان وقتی ک ــن افغانس ــی در همی ــان انگلیس ــای زب و کورس خوانک ه
ــان ۶  ــه ی پارسی ش ــد در ده جمل ــی پیون ــه زور و ب ــد، ب ــخن بگوین س
ــودن  ــم ب ــت چیزفه ــا اک ــد و گوی ــر می کنن ــی ج ــه ی آن را انگلیس جمل

می کننــد.
اگــر چیزهــای مفیــد خویــش را بــه رخ مــردم بکشــیم کــه از آن هــا ســود 
ــه رخ کشــیدن چیــزی کــه مــردم از آن  می برنــد گپــی نیســت ولــی از ب
ــد،  ــز نمی کن ــر هیچ کســی پرهی ــرد. اگ ــز ک ــد پرهی ــد بای ســودی نمی برن
ــعار دســت کم  ــان انســانیت و حق ش ــان و مدعی ــن چیزفهم ــتکم همی دس

بپرهیزنــد. تنهــا پرهیــزگاری نــه بلکــه بایــد خــود الگــو شــوند.

فرهاد مسافر

از چنـدی بدین سـو شـاهد مطالـِب چـرب و بلنـد باالی 
در مـورد تقـرری دوسـت ِ دوسـت های فیس بوکـی خود 

ستم. ا
متن هـا و مطلب هـا، چنـان ثقیل و سـنگین و چرب نوشـته می شـوند، 
کـه نـه زور جرثقیـل برای حمـِل آن و نـه زور ترش تریـن لیمو برای 

آب کردن آن می رسـد.
حتـا یقیـن دارم، شـخصی که در مورد تقرری اش مطلب نوشـته شـده 
بعـد از خوانـدِن مطلـب بی درنگ یا سـر خود مشـکوک می شـود و یا 

فکـر می کنـد متن/مطلـب راجع به کدام هم نام ش نشـر شـده اسـت.
اصلـن چـه نیـاز بـه چنیـن سفسـطه گویـی و دروغ و الف پراگنی ها؛ 
جایـگاه ی دوسـت جـدا و جـدا، امـا بـه حـدی توصیـِف میـان تهـی 
نشـود، کـه بـا مـرور کـردِن متـن، پیـش خـودش خجـل شـود - اگر 

درک باشـد در آن صـورت-.
روزگاری دانشـجوی دانشـگاه بـودم؛ در طول چهار سـال دانشـگاه یی 
در درجـه ی دوم قـرار داشـتم؛ از یک سـو زد و بند هـای جنسـیتی و 
از سـوی دگـر رقابـت بـرای نپریـدن از درجـه، چنـان چپتـر زده و 
میخانیکـی زده سـاخته بـود مرا که یارای سـربلند کـردن و پرداختن به 
کتاب هـای بیرونـی نبود - اینجا نقـش چند آموزگار جوانم جداسـت، 

کـه هر سـاعت درسـی منبـع و ماخـذ در اختیار مـا قرار مـی داد-.
انتهـای درس نامه/چپتـر را بـه شـکل میخانیکـی حفـظ  ابتـدا تـا  از 
می نمـودم، تـا در جریـان آزمـون سـوال های »خانـه خالـی« دوره ی 
دانشـگاه،  آزمون هـای  در  اسـت  مضحـک  چقـدر   - دانشـگاه یی 

نمایـم. پـری  دقیـق خانـه  را  سـوال های خانـه خالـی- 
همیـن بـود کـه بـه جـای آموختـن، اندوختـِن بـدون درک و فهـم را 
تعقیـب کـردم و حتـا بعـد از فراغـت نیـز بی سـواد و بی دانـش کامـل 

ندم. ما
امـا جـان گـپ اینجاسـت، که چنـد صنفی هایـم از روی لطـف در هر 
محفـل و مجلـس مـرا شـاعر، نویسـنده، ادیـب، جـوان فعـال، قلم به 
دسـت و مبـارز معرفـی می کردنـد، اما خـودم از خجـل در درون خود 
ذوب می شـدم، آب می شـدم، کـه آیا واقعـن شایسـته ی همین صفات 
اسـتم و ایـن قریحه و اسـتعداد در من اسـت یا اینهـا از صمیمیت زیاد 

بجل هـای رسـوایی مـرا روی زمیـن دگران خر و اسـپ می کشـند.
گویند: » لطف بی جای کم از آزار نیست«

بعـد از هـر چنیـن اتفاقـی، وقتـی خانـه می رفتـم، یـا پیش آیینـه ی قد 
نمـا و یـا هـم در جـای خـواب، ذهـن و فکـر و قلـب هـر سـه باهم 
درگیـِر تصفیـه سـازی ایـن اتفاقـات می بودنـد، امـا صادقانـه بـه هیچ 
نتیجـه ی نمی رسـیدم و نـه هم تـواِن این را داشـتم، که بـه صنفی هایم 
بگویـم کـه مدیـون و ممنون ارج گـذاری و خلوص نیت تان اسـتم، اما 

لطفـن مـرا با صفـاِت کـه در من نیسـت، خجل نسـازید.
ایـن همـه از روی حسـادت نیسـت عزیـزان، از روی شـفاف سـازی 

اسـت. تعریف هـا  و  دوسـتی ها 
بـا در نظرداشـِت اسـتثنا، اکثـر افـرادِ مبـارز، قلم به دسـت، نویسـنده، 
شـاعر، انقالبـی و مچـم چه و چـه همین کـه »کون« نامبـارک ش بوی 
کرسـی، بسـت، وظیفـه، مقـام و امتیـاز را استشـمام نمود، فسسسـس 
بـادِ پوقانـه ِ مبارزاتـی اش مـی رود و همرنِگ جماعِت بوجی به دسـت 
شـده، آهسـته، آهسـته رونـِد خـون آشـامی ملت و چـور کـردِن بیت 
المـال را آشـنا شـده در کم تریـن فرصت صاحب لکسسـس ترین موتر 

و زیباتریـن بلنـد منـزل می گردد.
بعـد مـای که در زمـان تقرری اش متـِن چرب و چاینکی وارو نوشـته 
می بودیـم، یـا وجـدان را حاضـر دانسـته خجالـت می کشـیم و یـا هم 

مثـِل پس قـات پوش هـای بـه ثبـوت می گویم:
» فـالن حرامـی تـا دیروز پیسـِه ۵0 کریدته نداشـت، اینه یک سـال از 

تقرری اش نشـد، امـا صاحب آرگا و بارگا شـد«.

فیـسبـوک نـــامــه

هند روی  پیش  افق  ترسیم  و  عمران خان  پیروزی 
بیـن الملل - آسـیای میانـه و قفقاز - ایرنا نوشـت: 
پیشـنهادات عمـران خان پیروز انتخابات سراسـری 
پاکسـتان بـه نخسـت وزیـر هنـد ، بـرای گفـت و 
گوی سـران دو کشـور برای حل اختالفات اسـالم 
آبـاد - دهلـی نو مورد اسـتقبال نارنـدرا مودی قرار 

گرفت.
رسـانه هـای هند از تمـاس تلفنـی ›نانـدرا مودی‹ 
نخسـت وزیـر هند با عمـران خان پیـروز انتخابات 
سراسـری پاکسـتان که بایـد دولت آتی این کشـور 

را تشـکیل دهد ، خبـر دادند.
مقامـات هنـدی این احتمـال را مطرح کـرده بودند 
کـه مـودی بـه عنـوان بخشـی از تـالش دهلـی نو 
بـرای احیـای روابـط بـا پاکسـتان، در چنـد روز 
آینـده بـا عمـران خان تماس بگیرد. دوشـنبه شـب 

ایـن هفتـه ایـن تمـاس حاصل شـد.
مـودی در تمـاس بـا عمـران خـان نخسـت وزیـر 
آینده پاکسـتان، پیـروزی او و حزبـش در انتخابات 
پاکسـتان را تبریـک گفـت و ابـراز امیـدواری کـرد 

کـه ›دموکراسـی در پاکسـتان عمیـق تر شـود‹.
یک بیانیه رسـمی از سـوی دولت هند خاطرنشـان 
کـرد که نخسـت وزیر هند در ایـن تماس همچنین 
بـر هدف خـود مبنی بـر صلح و پیشـرفت در تمام 

منطقـه تاکید کرد.
در اسـالم آبـاد حزب تحریک انصـاف در بیانیه ای 
اعـالم کـرد کـه عمـران خـان از آرزوهـای خـوب 
نارنـدرا مـودی بـرای پاکسـتان تشـکر و قدردانـی 

اسـت. کرده 
در ایـن بیانیـه آمده اسـت: عمـران خـان تاکید کرد 
راه حـل اختـالف هـا بایـد از طریـق مذاکـره پیـدا 
شـود. دولـت هـای هنـد و پاکسـتان باید یـک راه 
حـل مشـترک طراحی کننـد تا مردم خـود را از فقر 
نجـات دهنـد. جنـگ و خونریـزی بـه جـای حـل 
اختـالف هـا سـبب بـروز مصیبـت هـای جدیدی 

شـوند.  می 
›اشـرف غنی‹ رئیـس جمهوری افغانسـتان نیز روز 
یکشـنبه بـا خان تمـاس گرفتـه و پیـروزی وی در 

انتخابـات را تبریـک گفت.
را  غنـی و خـان  تلفنـی  تمـاس  نزدیـک  از  هنـد 
دنبـال کـرد. رئیـس جمهـوری افغانسـتان پـس از 
ایـن تمـاس در حسـاب توئیتری خود نوشـت: دو 
طـرف توافـق کردنـد که گذشـته را فرامـوش کرده 
و یـک بنیان جدید بـرای آینده با شـکوه اقتصادی، 

سیاسـی و اجتماعـی دو کشـور ایجـاد کننـد. 
پـس از ایـن تمـاس ، ناظـران روابـط پاکسـتان و 

هنـد، منتظـر تحـوالت جدیـد هسـتند.
خـان در اولیـن اظهـار نظـر خود به عنوان نخسـت 
وزیـر منتخـب در یـک پیـام تلویزیونـی پـس از 
اعـالم نتایـج انتخابـات خطـاب به هنـد گفت: من 
واقعـا بـه دنبـال ترمیم روابط پاکسـتان هسـتم، اگر 
شـما یـک قدم به سـوی جلـو بردارید، مـا دو قدم 

به سـوی شـما پیـش خواهیـم آمد.
تحلیلگـران دو تمـاس تلفنـی نخسـت وزیـر هنـد 
را بـه عنـوان دو ›گام‹ ارزیابـی مـی کننـد کـه از 
سـوی این کشـور با چشمداشـت به تحرک بیشـتر 
پاکسـتان در راسـتای تنـش زدایـی برداشـته شـده 
اسـت و اکنـون بایـد بـا پاسـخ اسـالم آبـاد روبرو 

. د شو
آنهـا معقتدنـد هنـد مصمـم اسـت پـس از تائیـد 
را  خـود  ارتباطـات   ، پاکسـتان  انتخابـات  نتایـج 
بـا حـزب حاکـم ›تحریـک انصـاف‹ پاکسـتان بـه 

رهبـری عمـران خـان افزایـش دهـد.
روزنامـه › تایمـز او ایندیـا‹ بـه نقـل از مقامـات 
دولتیـی نوشت:سـفارت هند در پاکسـتان با رهبران 
ارشـد حـزب ›تحریـک انصـاف‹ کـه بـه احتمـال 
زیـاد در دولـت آینـده ایـن کشـور نقـش خواهنـد 

داشـت ،ارتبـاط خـود را حفـظ کـرده اسـت.
تحریـک  حـزب  انتخاباتـی  مبـارزات  چنـد  هـر 
انصـاف پاکسـتان عاری از احساسـات ضـد هندی 
نبـود، امـا دهلـی نو ایـن تبلیغـات را بیشـتر مرتبط 

بـا سیاسـت هـای داخلـی پاکسـتان مـی داند.
حـزب عمـران خـان همچنیـن بـی طرفـی هند در 
انتخابـات ایـن کشـور و عـدم حمایت دهلـی نو از 
احزاب سیاسـی پاکسـتانی را تحسـین کرده اسـت. 
رسـانه  در  ایـن  از  پیـش  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
هـا اینگونـه تبلیـغ شـده بـود کـه هنـد خواهـان 
بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره حـزب نـواز شـریف، 

اسـت. پاکسـتان  اسـبق  وزیـر  نخسـت 
یـک مقـام هنـدی گفـت: ›تحریـک انصـاف‹ مـی 
دانـد کـه هنـد ارتبـاط خـود را بـا همـه احـزاب 
پاکسـتانی از جملـه تحریـک انصـاف حفـظ کـرده 

 . ست ا
عمـران خـان کـه منتقـد آمریکا اسـت اعـالم کرده 
مـی خواهـد مشـکالت دولتـی و اقتصـاد ضعیـف 
پاکسـتان را حـل کنـد و روابـط بـا آمریـکا را احیا 

کـرده و همچنیـن بـا هنـد صلـح کند.
مفتـی سـروزیر سـابق  در همیـن حـال، محبوبـه 
ایالـت جامو و کشـمیر و رهبر حـزب ›دموکراتیک 
مردمـی‹ خواهـان موافقت مودی با پیشـنهاد عمران 

خـان بـرای مذاکره مسـتقیم بین دو کشـور شـد.
روزنامه ›هندوسـتان تایمز‹ گـزارش داد که وی در 
سـخنرانی خـود در سـرینگر به مناسـب نوزدهمین 
سـالگرد تشـکیل حزبـش گفـت: مـی خواهـم بـه 
نارنـدرا مـودی نخسـت وزیـر هند بگویـم که یک 
دولـت جدیـد در پاکسـتان در حـال شـکل گیـری 
اسـت و عمـران خـان نخسـت وزیـر منتخـب این 
کشـور بـه سـوی هنـد دسـت دوسـتی دراز کـرده 

ست. ا
او گفـت عمـران خـان از مذاکـره حـرف بـه میـان 
آورده و هنـد نیـز بایـد بـه آن پاسـخ مثبـت بدهد. 
سـخنان مفتـی یـک روز پـس از اسـتقبال رهبـران 
جدایـی طلـب از سـخنان عمـران خـان مبنـی بـر 
حـل مسـاله کشـمیر از طریـق مذاکـره منتشـر مـی 

 . د شو
کمیسـیون انتخابـات پاکسـتان روز جمعـه اعـالم 
کـرد کـه حـزب تحریـک انصـاف عمـران خـان با 
کسـب 109 کرسـی از ۲۶9 کرسـی مجلـس برنـده 

اصلـی ایـن انتخابات اسـت.
لیـگ« کـه رقیـب اصلـی حـزب  حـزب »مسـلم 
»تحریـک انصـاف« بـود فقـط ۶9 کرسـی کسـب 
کـرد و حـزب چپ میانـه »مـردم پاکسـتان« نیـز بـا 
کسـب ۳9 کرسـی در جایـگاه سـوم قـرار گرفـت؛ 
رهبـر ایـن حـزب »بـالول بوتـو زرداری« فرزنـد 
بی نظیـر بوتو،  نخسـت وزیر اسـبق پاکسـتان اسـت. 
کـرد  اعـالم  مردمـی  دموکراتیـک  حـزب  رهبـر 
از  را  مـودی  نبایـد  هنـد  آینـده  سـال  انتخابـات 

دارد.  بـاز  پاکسـتان  بـا  صلـح  اسـتقرار 
وی افـزود: یـک رهبـر بـزرگ بـه انتخابـات فکـر 
نمـی کنـد بلکـه مـردم کشـور خـود را درنظـر می 

. د گیر
مفتـی همچنیـن گفـت: جامـو و کشـمیر همیشـه 
بـوده  هنـد  بـرای نخسـت وزیـران  یـک چالـش 
اسـت. نام نخسـت وزیـری که یک راه حـل دائمی 
برای مسـاله کشـمیر پیـدا کند و خون ریـزی ها را 
در ایـن منطقـه متوقـف کند بـا کلماتـی طالیی در 

تاریـخ ثبـت خواهد شـد.
ایـن نخسـتین سـخنرانی عمومی مفتی پـس از لغو 
ائتـالف دولتـی میـان حـزب حاکـم بهارتیـا جانتـا 
پارتـی ) بـی جی پـی( و حزب دمکراتیـک مردمی 
در کشـمیر در مـاه ژوئـن )تیـر مـاه( اسـت. از این 
مـاه تاکنـون فرمانـدار مسـولیت امـور دولتـی در 

ایالـت جامـو و کشـمیر را بـر عهـده گرفته اسـت.
عمـران خـان کـه منتقـد آمریکاسـت اعـالم کـرده 
مـی خواهـد مشـکالت دولـت و اقتصـاد ضعیـف 
پاکسـتان را حـل کنـد و روابـط بـا آمریـکا را احیا 

کـرده و همچنیـن بـا هنـد صلـح کند.
وی همچنیـن در سـخنرانی خـود کشـمیر را تنهـا 

مانـع در روابـط هنـد و پاکسـتان دانسـت.
سـخنان  ایـن  از  کشـمیر  طلـب  جدایـی  رهبـران 
عمـران خـان اسـتقبال کردنـد و از هنـد خواسـتند 

تـا بـه او پاسـخ دهـد. 
طلـب  جدایـی  رهبـر  یـک  گیالنـی  علـی  سـید 
کشـمیری در بیانیه ای گفت: کشـمیر مسـاله اصلی 
میـان هنـد و پاکسـتان اسـت و دو کشـور باید این 
مسـاله را از طریـق مذاکـره حـل کنند. هنـد باید به 

پیشـنهاد پاکسـتان پاسـخ مثبـت دهد.
میرواعـظ عمـر فـاروق یک رهبـر دیگر کشـمیری 
گفت:مردم کشـمیر همیشـه خواهـان روابط خوب 
میـان دو کشـور بـوده انـد. مـردم معتقدنـد اگر هر 
دو کشـور هنـد و پاکسـتان بـرای حـل صادقانـه 
مسـاله کشـمیر تصمیم بگیرند، در شـبه قـاره صلح 

و ثبـات برقـرار خواهد شـد.
بخشـی از کشـمیر درخـاک هنـد و بخشـی دیگـر 
درخـاک پاکسـتان قـراردارد. هـر دو کشـور ادعای 
مالکیـت بر تمام کشـمیر را دارنـد و همین موضوع 
یکـی ازعلـل اصلـی مناقشـه دیرینه میـان دهلی نو 
و اسـالم آباد از زمان اسـتقالل پاکسـتان از هند در 

سـال 194۷میالدی تاکنون اسـت. 
ایـن در حالیسـت کـه دیـده بـان اقتصـاد پاکسـتان 
روز گذشـته بـا اعـالم اینکه پس از پیـروزی بزرگ 
حـزب تحریک انصاف، پاکسـتان به به یک کشـور 
درحـال پیشـرفت و معتـدل تبدیل خواهد شـد، از 
برخـی کشـورها از جملـه هنـد خواسـت رویکرد 
خـود را در مقابـل پاکسـتان تغییـر دهد زیـرا ثبات 
منطقـه و جهـان بـه ثبات پاکسـتان مرتبط اسـت و 

ایـن اقـدام بـه نفـع آنها خواهـد بود.
وی افـزود: حـزب تحریک انصاف پاکسـتان دارای 
سیاسـت مـداران بـا تجربـه در زمینـه امـور بیـن 
الملـل اسـت امـا ایـن حـزب بایـد هرچـه زودتـر 
وزیـر دارایـی خـود را معرفی کند تـا اعتماد جامعه 

تجـاری و بازرگانـی را بدسـت آورد.
او همچنیـن اعـالم کـرد مسـائل اقتصـادی ماننـد 
مسـائل سیاسـی بایـد اهمیـت الزم را برخـوردار 
شـود تـا ثبات سیاسـی و اقتصـادی حاصل شـوند. 
مرتضـی مغـول همچنیـن تاکید کـرد کـه انتظارات 
اقتصـادی حـزب  دارد و مدیـران  زیـادی وجـود 
تـا  بکوشـند  بایـد  پاکسـتان  انصـاف  تحریـک 

بخشـند. بهبـود  را  کشـور  اقتصـادی  وضعیـت 
کمیسـیون انتخابـات پاکسـتان روز جمعـه اعـالم 
کـرد کـه حـزب تحریـک انصـاف عمـران خـان با 
کسـب 109 کرسـی از ۲۶9 کرسـی مجلـس برنـده 

اصلـی ایـن انتخابات اسـت.
راویـش کومار سـخنگوی وزارت خارجـه هند نیز 
بـا اسـتقبال از نتایـج انتخابات ملی پاکسـتان ، ابراز 
امیـدواری کـرد کـه دولـت جدیـد همسـایه خـود 
در تامیـن صلـح و ثبات و پاکسـازی تروریسـم در 

جنوب شـرق تـالش کند.
وی بـا ابـراز خوشـحالی از اینکه مردم پاکسـتان با 
شـرکت در انتخابـات ملـی، بـار دیگر بـرای تعیین 
انـد،  داده  رای  دموکراسـی  بـه  خـود  سرنوشـت 
افـزود: هنـد خواهـان یـک پاکسـتان درحال رشـد 
اسـت کـه بـا کشـورهای همسـایه خـود در صلـح 

 . شد با
وی ابـراز امیـداری کرد کـه دولت جدید پاکسـتان 
از  عـاری  و  امنیـت  ثبـات،  صلـح،  تامیـن  بـرای 

تروریسـم در منطقـه جنـوب آسـیا تـالش کنـد.

ACKU



مقام هـای وزارت تحصیـالت عالـی کشـور، ابـراز نظـر در 
بـارۀ ایجـاد صنف هـای جداگانه بـرای دختران و پسـران را 

در دانشـگاه ها، اشـتباه لفظـی عنـوان کردند.
در حالـی کـه پیـش از ایـن، سـخن گوی وزارت تحصیالت 
بـرای  جداگانـه  کـه صنف هـای  بـود  کـرده  تأییـد  عالـی 
دختـران و پسـران در دانشـگاه ها درنظر گرفته شـده اسـت، 

امـا اکنـون او ایـن موضـوع را رد کرده اسـت.
ضیـا سـاحل، روز جمعـه )1۲اسـد( بـه طلـوع نیـوز گفتـه 
بـود کـه وزارت تحصیالت عالـی تصمیم گرفته تا در سـال 

1۳9۷ هجـری شمسـی بـرای شـش هزار دانش جـوی دختر 
صنف هـای اختصاصـی و جداگانه در دانشـگاه های کشـور 
ایجـاد کنـد. او افـزوده بـود که ایـن صنف ها ویـژۀ دختران 
خواهـد بـود و دانش جویـان پسـر حـق اشـتراک در ایـن 

صنف هـا را نخواهنـد داشـت.
امـا اکنـون سـخن گوی وزارت تحصیـالت عالی ابـراز نظر 
در بـارۀ ایجـاد صنف های جداگانـه برای دختران و پسـران 

را در دانشـگاه ها، اشـتباه لفظـی خوانده اسـت.
عالـی،  تحصیـالت  وزارت  سـخن گوی  اظهـارات  ایـن 

واکنش هـای زیـادی را در شـبکه های اجتماعـی و نیـز میان 
دانشـجویان و فعـاالن حقـوق زن برانگیختـه اسـت.

شـماری از ایـن دانش جویـان، ایـن کار را تبعیض جنسـیتی 
خوانـده انـد. از سـویی هـم، شـماری از نماینـده گان مـردم 
می گوینـد کـه جـدا کـردن دختران و پسـران در دانشـگاه ها 

خـالف اصـول نهادهای عملی اسـت.
قابـل یادکرد اسـت کـه مسـووالن کمیتـۀ آزمـون همه گانی 
)کانکـور( گفتـه انـد که ۶۷هـزار دانـش آموز دختر امسـال 

در ایـن آزمون اشـتراک کـرده اند.
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان برمي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک 13 وزيراکبرخان، کوچه چهارم 
دست چپ

وزارت تحصیالت عالی:
ایجاد صنف های جداگانه برای دختران اشتباه لفظی بود

ایـن  در  آن چـه کـه   اظهـارات طرف هـای درگیـر و 
حضـور  و  ناامنـی  از  می گـذرد،  شـمال  در  روزهـا 
کشـور  شـمال  در  تروریسـتی  گروه هـای  گسـتردۀ 
حکایـت دارد. عامـل تشـدید بحران در مناطق شـمالی 
و این کـه چـرا درگیری های مسـتمر میان گـروه داعش 
و طالبـان در ایـن والیـات ادامـه دارد در هالـۀ از ابهـام 
قـرار دارد و تاکنـون دیدگاه هـای گوناگونـی در مـورد 
در  کارشناسـان  از سـوی  در شـمال  داعـش  حضـور 

داخـل و خـارج از افغانسـتان مطـرح شـده اسـت.
کارشناسـان امـور نظامـی و امنیتـی در گفت وگـو بـا 
روزنامـه مانـدگار تسـلیمی رهبـر گـروه داعـش همراه 
بـا 1۵0 نفـر از اعضـای ایـن گـروه  را بـه حکومـت 
افغانسـتان، ادعای مضحک و بی اسـاس توسط تیم ارگ 
می داننـد؛ آنـان بر ایـن باوراند که موضوع تسلیم شـدن 
رهبـر گـروه داعش عـاری از حقیقت بـوده و هیچ گونه 
تسـلیمی در کار نیسـت. افـرادی کـه زیر عنـوان گروه 
داعـش در مناطقـی از والیت هـای جوزجـان و فاریاب 
فعالیـت داشـتند و در نبـرد بـا طالبان شکسـت خورده 
انـد، از مدت هـا قبـل با حکومـت افغانسـتان در ارتباط 
بـوده انـد و چنـد روز قبـل کـه افـراد طالبـان آن هـا را 
در محاصـره قـرار داده بودنـد، توسـط چرخ بال هـای 
حکومـت، رهبر گـروه  داعش از محاصـره نجات داده 
شـد. حکومـت بـرای توجیـه افکارعمومـی، عمل کـرد 
خـود را در مـورد گـروه داعش، تسـلیمی عنـوان کرده 
اسـت. آقای جاوید کوهسـتانی کارشـناس امورنظامی، 
تسـلیمی رهبـر گـروه داعـش در شـمال را بـه گونه یی 

صحنه سـازی اسـتخباراتی از سـوی حکومـت دانسـته، 
بـه ایـن بـاور اسـت: از سـال ها قبـل می دانسـتیم کـه 
مولـوی حبیب الرحمـن رهبر شـاخۀ داعش در شـمال، 
از ولسـوالی شـولگرۀ والیـت بلـخ اسـت و چندسـال 
پیـش به  جنرال دوسـتم تسـلیم و بـه کابل آورده شـد. 
وی هم چنـان تصریـح کـرد که از سـه ماه بـه این  طرف 
طالبـان از مناطـق ارزگان، هلمنـد، زابـل و نیمـروز در 
حـدود سـه هزار نفـر از نیروهـای خـود را بـه منظـور 
سـرکوب گـروه داعش به شـمال آورده بودنـد و اکنون 

بـه نظرمی رسـد کـه  داعـش را در ایـن مناطـق ریشـه 
کـن شـده و تعـدادی از ایـن گـروه همـراه بـا مولـوی 
توسـط  قرارداشـت  محاصـره  در  کـه  حبیب الرحمـن 
حکومـت نجـات داده شـده انـد. این آگاه امـور نظامی 
بـا انتقـاد شـدید از کارکـرد حکومـت غنـی، برنامـۀ 
حکومـت را در برابـر گـروه داعـش مرمـوز و پیچیـده 
زیـر نـام داعـش در شـمال،  افـزود: گـروهِ  خوانـده، 
سـاخته و پرداختـۀ حکومـت اسـت و اکنـون آن هـا را 

بـرای اهـداف خـاص شـان نگهـداری می کنند. 

وحیـد مژده کارشـناس دیگر امور امنیتـی در گفت وگو 
بـا روزنامـه مانـدگار، برخـورد حکومت افغانسـتان را 
در زمـان آقـای غنـی بـا گـروه داعـش فاقـد هرگونـه 
صداقـت رفتـاری و گفتـاری دانسـته، تصریـح کـرد: 
مگـر پروازهـای مشـکوک چرخ بال های نیروهـای ناتو 
و حکومـت افغانسـتان از سـال ها قبـل، بارهـا مـورد 
اعتـراض نماینـده گان مجلـس، فعاالن سیاسـی و مدنی 
و حتـی برخـی از کشـورهای منطقـه قـرار نگرفـت؟ 
مشـاور امنیـت ملـی آقـای اتمر در پاسـخ بـه اعتراض 
شـمال  بـه  داعـش  گـروه  رفتـن  گفـت:  نماینـد ه گان 
کشـور بـه ضررمـا نیسـت. مگـر اولین بـار آقـای غنی 
در کنفرانـس امنیتـی »مونیـخ« از تهدیـد گـروه داعـش 
کـه  آن زمـان شـهروندان کشـور اصـال بـا نـام چنیـن 
گروهـی آشـنا نبودند، سـخن نگفت؟ طالبـان نیز بارها 
اظهـار داشـته انـد که هـر وقـت داعـش را در جنگ با 
شکسـت مواجـه می سـازیم، طیـارات ناتـو و حکومت 
افغانسـتان بـه حمایـت آن ها مـی پـردازد. جنگ جاری 
در مناطـق »خـوش تپـه« والیـت فاریـاب و ولسـوالی 
درزآب جوزجـان، میـان گـروهِ داعـش و طالبـان که به 
انجامیـد و محاصره شـده گان  شکسـت گـروه داعـش 
ایـن گروه تروریسـتی را متاسـفانه حکومـت آقای غنی 
نجـات داد و کسـانی را  کـه اکنـون حکومـت بـه نـام 
داعـش نجـات داده انـد و از آنـان محافظـت می کننـد، 
سـال ها قبـل با حکومـت در ارتبـاط بودند و تسـلیمی  

داعشـیان بـه حکومـت  در شـمال معنی نـدارد.                      

مقام هــای امنیتــی در والیــت فــراه از کشــته شــدن 
حاجــی صفــی اهلل، رییــس احصائیــۀ مرکــزی ایــن 

والیــت خبــر داده انــد.
 محــب اهلل محــب، ســخن گوی پولیــس فــراه گفتــه کــه 
ــان«  ــه  زم ــۀ »قلع ــته در منطق ــب گذش ــداد ش ــن روی ای

ــراه رخ داده اســت. ــهر ف ش
او افــزوده اســت کــه پولیــس یــک تــن را در پیونــد بــه 

تــرور رییــس احصائیــۀ مرکــزی والیــت فــراه بازداشــت 
کــرده اســت.

ــه  ــی ب ــای ابتدای ــرد در بازجویی ه ــن ف ــه او، ای ــه گفت ب
ــرده اســت. ــراف ک ــش اعت جرم

ــزارش  ــت گ ــن والی ــی از ای ــع محل ــک منب ــان ی هم چن
ــت  ــس از چاش ــز پ ــس نی ــرباز پولی ــک س ــه ی داده ک
دیــروز در مرکــز  فــراه از ســوی افــراد ناشــناس تــرور 

شــده اســت. 
فریــد بختــور، رییــس شــورای والیتــی فــراه بــه 
ــش از ۳0  ــته بی ــاه گذش ــک م ــه در ی ــه ک ــانه ها گفت رس
تــن از کارمنــدان دولتــی، نیروهــای امنیتــی و غیرنظامــی 

ــده اند. ــته ش ــراه کش ــهر ف در ش
ــمار  ــه ش ــور ب ــن کش ــای ناام ــی از والیت ه ــراه یک ف
ــتر ده  ــان مســلح در آن حضــور گس ــه مخالف ــی رود ک م
ــام  ــتی را انج ــم گیر تروریس ــای چش ــته و فعالیت ه داش

می دهنــد.
ــی  ــتی پ ــای تروریس ــای و فعالیت ه ــال ناامنی ه ــه دنب ب
ــدۀ  ــاالت متح ــی ای ــه تازه گ ــت، ب ــن والی ــی در ای در پ
ــت  ــن والی ــو را در ای ــای نات ــم نیروه ــک تی ــکا ی امری

ــرده اســت.   مســتقر ک

 ادعای بی اساس ارگ مبنی بر تسلیمی رهبر گروه داعش

کشته شد ه  فرا والیت  احصائیۀ  رییس 
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