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می گوینـد  حکومـت  از  انتقـاد  بـا  سـناتوران 
در  ویـژه  بـه  تقرری هـا  از  بسـیاری  كـه 
خانه هـا  سـفارت  و  دولتـی  بلنـد  پسـت های 
انجـام  فسـاد  و  معامله گـری  اسـاس  بـر 
می شـود و رهبـران حکومـت تـاش می كننـد 
كـه هركـدام افـراد مـورد عاقـه خوسـت را 

بگمارنـد.
سـنا  مجلـس  اعضـای  از  یکـی  غفـاری  داود 
بـه حیـث سـفیر  گفـت: »تقـرری نورسـتانی 
در اسـپانیا اگـر دسـت باشـد نشـان می دهد 
در  تقلـب  در  هـم  رییس جمهـور  خـود  كـه 
جمهـوری دسـت  ریاسـت  انتخابـات گذشـته 

داشـته اسـت
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از جنـاب آقـای راحیـل شـریف رییس سـتاد ارتش 
پاکسـتان بـه حیـِث یـک جنـراِل بلندپایـۀ نظامـی و 
صاحـب فـورم و نشـاِن راسـت گویی و صداقـت، 
توقـع برده می شــد که برخـاف سـایر بلندپایه گان 
دولت پاکسـتان، سـامت وجدانِی خـود را در رابطه 
ایـن کشـور  افغانسـتان و اظهاراتـش در مـورد  بـا 
خدشـه دار نسـازد. امـا اظهـاراِت اخیـِر او مبنـی بـر 
این کـه پاکسـتان از افغانسـتان محافظـت می نمایـد 
مشـروط بـر این کـه افغانسـتان نیـز روِش بالمثـل را 
پیشـه کند، آقای جنـرال را در ردیِف جناِب سـرتاج 
عزیـز و سـایر دولت مـرداِن پاکسـتان قـرار می دهـد 
کـه قضاوت ایشـان در ارتبـاط با قضایای افغانسـتان 
و مناسـباِت ایـن دو کشـور همسـایه، غیرعادالنـه و 
دور از واقعیـت و انصـاف و چه بسـا کـه در ردیِف 

الطایـات بوده اسـت.
آقـای راحیـل شـریف در اظهاراتش، خـود را حامِی 
افغانسـتان قـرار داده و شـرط خـود را هـم در قیافۀ 
ناجـِی افغانسـتان بـه حکومـِت ایـن کشـور آمرانـه 

تفهیـم نموده اسـت.
کـه  باشـند  ملتفـت  بایـد  شـریف  راحیـل  جنـاب 
افغانسـتان بـه شـهادت تاریـخ، به ناجـی و حامی یی 
بـه جـز خداونـد )ج( ضـرورت نداشـته و بـه جـز 
بـازوی توانـای مـردمِ خـود نیـز تکیه گاهی نداشـته 
اسـت. شـما نیـک ملتفـت هسـتید کـه هسـت وبودِ 
این کشـور نذر سـامِت میهـن، اسـتقال و تمامیت 
ارضـی آن بوده و حاصلش سـربلندی مـردم، آزادی 

کشـور و افتخاراتی سـت کـه بسـا از کشـورها آن را 
تصـور هـم نمی تواننـد.  

جنـرال صاحـب راحیـل شـریف بایـد توجه داشـته 
باشــند کـه دولت پاکسـتان در هیچ زمانـی حامی و 
پشـتیباِن افغانسـتان نبـوده و ایـن تـوان را در وجود 
خود سـراغ نداشـته اسـت. برعکس، این افغانسـتان 
و حکومـات و مردمانـش بـوده انـد کـه از ظهـورِ 
احساسـاِت آزادی خواهـی در هنـد برتانـوی تا تولد 
پاکسـتان و تـا پاگـذاری آن بـه جهـاِن هسـته یی در 
کنار پاکسـتان بوده و در سـال های هفتاد و هشـتاد با 
رشـادت ها، جانبازی هـا و تقدیـم یک ونیـم میلیـون 
شـهید و ملیــون ها آواره، از آزادِی خـود دفاع نمود 
و مانع پیشـروی قشـون سـرخ به پاکســتان گردید. 

)رجـوع کنیـد بـه بیانیه هـای جنـرال ضیاءالحق(
بـه ایـن مسـأله نیـز بایـد ملتفـت بـود کـه پیـش از 
سـقوط شـوروی در افغانسـتان، حکومات پاکسـتان 
از مداخـاِت گونه گـون در افغانسـتان دریـغ ننموده 
و از اشـتعاِل جنگ هـای داخلـی تا ظهــور طالبان و 
نابسـامانی ها و ورشکسـته گی های  آن، در  بعـد  مـا 
افغانسـتان دسـِت قـوی داشـته اسـت. و در حالـت 
و  عملیات هـا  جنگ هـا،  پیشـرفِت  عامـِل  کنونـی، 
زمینه سـازی های خصــمانه برای نابودی افغانسـتان 
بوده و به شـهادت و چشـم دیِد جهانیـان، جنگ های 
نیابتـی را بـه پیـش می بـرد و وسـایل و امکانـات و 

پرسـونل را بـه همیـن منظـور تهیه مـی دارد.
بـه هـر صـورت، حکومـت و مـردم افغانسـتان بـه 

ایـن روش هـای خصمانه عـادت کرده و از پاکسـتان 
بـه جنـاب  بایـد  امـا  این همـه  بـا  ندارنـد.  گله یـی 

جنـرال پیـامِ مـردمِ افغانسـتان را برسـانیم کـه: 
مستشـعر باشـید که مـردم افغانسـتان از جنگ نفرت 
دارنـد، امـا بـرای حفـظ نوامیـِس ملـی و سـرزمیِن 
مقـدِس خـود از جنـگ نمی ترسـند و با هـر قدرتی 
مصـاف خواهنـد داد، حتـا بـا نیروهـای هسـتوی. با 
همسـایه گان، هم کیشــان و صلح جویـان، دوسـتانه 
و مردانـه و در فضـای انسـانی و فـارغ از هرگونـه 
دغل کاری هـای  و  کودکانـه  سیاسـت بازی های 
محیانـه، مناسـبات و روابـط به منظـور ایجاد صلح 
و ثبـاِت متقابـل برقرار می سـازد و از کشـورهایی که 
بـه این ارزش هـا معتقد اند و بـه آن ارج می گذارند، 

بـه نکویـی و جبیِن گشـاده اسـتقبال می کنــد.
جناب جنرال!

و  بی رحمانـه  مداخـاِت  محیانـه،  سیاسـت های 
بازی هـای خصمانه از دیِد جهانیان پوشــیده نیسـت 
و ملـت افغانسـتان هـم تجربـۀ کافـی کسـب کـرده 
اسـت. لطفـًا بـه کجــروی ها خاتمـه بدهیـد و خود 
را محافظـت کنیــد. دیگـران به حمایـت و حفاظِت 
شـما ضـرورت ندارنـد. مبــادا بخواهیـد قهـِر ملت 
بت شـکِن افغانسـتان را بـه امتحـان، و نیـرو و تـواِن 
انسانی شـان را دسـت کم بگیریـد و بـه ذره )نیـروی 

هسـته یی( مغـرور شـوید! 
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دكتور محمدطاهر هاشمی

افغانستاننیازی
بـه»محـافظت«نـدارد!

کورنیو چارو وزارت: 

فراه او غزين کې ۱۴ طالبان وژل شوي

 

قـرار بود دیـروز کمیسـیوِن مختلطی از مجلـس نماینده گان 
و مجلس سـنا تشـکیل شـود و روی بـرد قانـوِن اصاحاِت 
انتخاباتـی بحـث کند و کار روی عملی شـدِن اصاحات در 
نهادهـای اتخاباتـی را پـی بگیـرد. اما دیده شـد کـه مجلس 
نماینـده گان هنـوز آمـادۀ انتخـاِب افـراد بـه کمیتۀ مشـترک 
نیسـت و هیـچ گامـی هـم بـه این هـدف برنداشـته اسـت. 
شـاید بـه زودی ایـن کمیسـیون تشـکیل شـود و کارش را 
آغـاز کنـد، امـا مهـم نتایجی سـت کـه از کارِ این کمیسـیوِن 

بیرون می شـود.  مشـترک 
در  افغانسـتان  انتخاباتـی  نظـام  در  بنیادیـن  اصاحـات 
توافق نامـۀ سیاسـی گنجانیـده شـده اسـت، امـا بـا گذشـِت 
نزدیـک بـه دو سـال از دولـت وحـدت ملـی، فقـط شـعارِ 
اصاحـات مطـرح اسـت و هیـچ اقـدامِ عملی یـی در مورد 
اسـت:  آمـده  سیاسـی  توافق نامـۀ  در  نمی شـود.  دیـده  آن 
»بـه  منظـور حصـول اطمینـان از این کـه انتخابـات آینـدۀ 
افغانسـتان از اعتبـار کامـل برخوردار باشـد، نظـام انتخاباتی 
افغانسـتان )قوانیـن و نهادها( بـه تغییراِت بنیـادی نیاز دارد. 
رییـس  جمهـور با در  نظرداشـت مادۀ ۷ چارچوب سیاسـی، 
بافاصلـه پس از تأسـیس حکومت وحدت ملی، کمیسـیوِن 
خاصـی را بـه هدف اصـاح نظـام انتخاباتی افغانسـتان طی 
یـک فرمـان ایجـاد می کنـد. اعضـای کمیسـیون خـاص در 
مـورد پیشـرفت  کارهـا بـه رییـس اجرایـی گـزارش  داده و 
کابینـه،   پیشـنهادهای ایـن کمیسـیون را بررسـی نمـوده و 
اقدامـاِت الزم را بـرای تطبیق آن روی دسـت می گیرد. الزم 
بـه ذکر اسـت که تطبیـق اصاحـات انتخاباتی، بایـد قبل از 
برگـزاری انتخابـات پارلمانی در سـال ۱۳۹۴ صورت گیرد«. 
مسـلمًا صراحـِت حکـِم توافق نامـۀ سیاسـی یی کـه مبنـای 
دولـت وحـدت ملی اسـت، در عمِل رییـس جمهوری دیده 
نمی شـود و حکـم »بافاصلـه پـس از تأسـیس حکومـت 
وحـدت ملـی، کمیسـیون خاصـی را بـا هدف اصـاح نظام 
انتخاباتـی افغانسـتان طـی یـک فرمـان ایجـاد می کنـد«، بـا 
تأخیـر اجـرا شـد و فیصله های آن کمیسـییون نیـز از جانب 
ارگ نقـِش بـر آب گردیـد. اکنـون بحـث اصـاح نهادهای 
انتخاباتـی و قوانیـن آن، بـه یـک شـوخی در ذهِن ریاسـت 
جمهـوری می مانـد و بـه عملـی شـدِن توافق نامـۀ سیاسـی 
در ایـن خصوص هیـچ توجهی نمی شـود. ریاسـت اجرایی 
هـم فقـط بـه اعتراض هـا و یاددهانـی بسـنده کـرده و ایـن 
بسـنده کـردن، بیشـتر باعث شـده اسـت کـه کارِ اصاحات 

فـدای وقت کشـی های سیاسـی گـردد.
 همچنـان بـرای اصاحـات در نظـام انتخاباتـی مهم اسـت 
کـه در کنـارِ کار روی اصـاح بنیادیـِن نهادهـای انتخاباتـی 
و قوانیـن آن، شـناس نامه های برقـی نیـز بـر بنیـاد قانـوِن 
هـم  خصـوص  ایـن  در  کـه  گـردد  توزیـع  توشیح شـده 
فراموشـی پیشـه شـده اسـت. ظاهراً این همه نشـان می دهند 
کـه ارگ بـه فکــِر اصاِح نهادهـای انتخاباتی نیسـت و اگر 
می بـود، بایـد در بیانیه یـی کـه پـس از کنفرانـس وارسـا در 
کابـل داشـت، بـه اصاحـاِت انتخاباتـی بـه عنـوان یکی از 

شـرط های ناتـو اشـاره می کـرد کـه نکـرد. 
بـه زودی  کـه  مجلـس  مختلـِط  کمیسـیون  آن هـم،  بـا  امـا 
تشـکیل خواهـد شـد، معلـوم نیسـت چـه تصمیمـی دربارۀ 
اصاحـاِت نهادهـای انتخاباتـی خواهـد گرفـت. از قرایـن 
معلـوم اسـت کـه مجلـس نماینـده گان بـه جـز برخـی از 
برگـزاری  انتخاباتـی و  اصاحـات  اعضـای آن، طـرف دارِ 
انتخابـات پارلمانـی نیسـتند و آنـان، نفـِع خودشـان را در 
برگـزار نشــدن انتخابـات می بیننـد و ریاسـت جمهـوری 
هـم چنـدان مایـل بـه انتخابـات پارلمانـی نیسـت. بنابراین 
حـاال بایـد مـردم، نهادهـای مدنـی، مجلـس سـنا، ریاسـت 
اجرایـی و احـزاِب سیاسـی دسـت بـه دسـِت هـم بدهنـد 
و سرنوشـِت انتخابـات و سرنوشـِت کشـور را از محاصـرۀ 
ارگ و مجلـس نماینـده گان نجـات دهنـد. در غیـر آن، این 
انحصـار و اجاره گیرِی سرنوشـِت افغانسـتان، فقط به سـودِ 
چند شـبکۀ غیرمردمی و ضددمکراسـی خواهـد بود و آیندۀ 

ناگـواری را بـرای مـا به بـار خواهـد آورد.

اصالحاتانتخاباتی؛
فدایوقتُکشـیهایسیاسـی
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 ۱۰ ویلي،  وزارت  چلارو  کورنیلو  د  افغانسلتان  د 

طالبلان د لویدیلځ والیلت فلراه او څللور نلور یلې په 

سلوېي والیلت هلمنلد کلې وژل شلوي دي.

ددغله وزارت پله خربپاڼله کې ویل شلوي، پولیسلو د 

فلراه ښلار پله څنلډو کلې پر یلوه کي پله یلوه ځوايب 

بریلد کلې د طالبانلو ۱۰ غلړي وژيل او ۷ نلور یلې 

ټپیلان کلړي دي.

مازدیګلر  دوشلنبه  بریلد  دا  مخلې،  لله  خربپاڼلې  د 

بریلد  تلر  طالبانلو  د  ۲۱مله(  چنلګاښ  )رسطلان/ 

وروسلته وشلو، خو پله لړ کې یلې د پولیسلو رستېرو 

تله زیلان نله دی اوښلتی.

د یلوه بلل خلرب لله مخلې، د طالبانو یو نومول شلوی 

قلايض د غلزين پله اب بنلد ولسلوالۍ کلې لله خپلو 

درېیلو ملګرو رسه وژل شلوی دی.

د کورنیلو چلارو وزارت د راپلور لله مخلې، د طالبانو 

دغله قايض د ترهګریلزو بریدونو په طرحله کولو او د 

صحرایلي محکمو پله جوړولو کلې فعال ونلډه لرله.

صحرایلي محکمله هغلې محکملې تله ویلل کېلږی 

چلې حکم یلې د متعارفلې قضایي رویې لله رعایتولو 

پرتله لکله تلورن ته له ځانله د دفاع حق او نلور قانوين 

حقونلو پرته صلادر او عملي کېږي.

بېالبېللو رسچینلو پله وار وار د افغانسلتان پله بېالبېلو 

سلیمو کلې د اورپکلو ډللو، ځینلو قوملي مرشانلو او 

خپللرو کسلانو لخلوا ددغله ډول محکملو جوړولو 

خربه کلړې ده.

طالبلان چلې مشلخص دفلر او دیلوان نله للري او 

دولتلي قوانیلن هلم پله رسلمیت نه پېلژين، دغله ډول 

جلوړوي. محکملې 

طالبانلو ال پله فلراه او غلزين کلې د خپللو ملګلرو د 

وژل کېلدو خلرب پله اړه څله نله دي ویلي.

ACKU



نشسـت  در  افغانسـتان  سـنای  مجلـس 
دیروز )سـه شنبه، 22 سـرطان( سناتورانی 
نهایـی  بـرای  مشـترک  کمیتـۀ  در  کـه  را 
کـردن فرمـان تقنینی اصاحـات انتخاباتی 

حضـور دارنـد، مشـخص کـرد.
 سـناتوران بـرای کار روی فرمـان تقنینـی رییس جمهور غنی 
در مـورد تشـکیل، صاحیت و وظایف کمیشـنران انتخاباتی 
۱۰عضـو خـود را موظـف کـرد تـا در کمیتـۀ مشـترک بـا 
تصمیـم  فرمـان  ایـن  روی  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 

. ند بگیر
هوتـک،  حسـن  محمـد  منصـف،  محیی الدیـن  مولـوی 
فرهادسـخی، عزیـزه مصلـح، انارکلـی هنریـار، حسـیب اهلل 
کلیـم زی، صدیقه بلخـی، محمد علم ایزدیار، نجیبه حسـینی 
و محمـد حنیـف حنفـی از اعضـای معرفـی شـدۀ مجلـس 
سـنا بـرای کمیتۀ مشـترک هسـتند که از سـوی اعضـای این 

مجلـس نیـز رأی تاییـد گرفتنـد.
مجلـس نماینـده گان افغانسـتان نیـز اعـام کـرده کـه آنـان 
اعضـای خـود را در نشسـت امـروز مجلس برای کمیسـیون 

مشـترک انتخـاب می کننـد.
در عیـن حـال، رییس جمهـور غنـی بـر برگـزاری انتخابـات 
اصاحـات  گـرو  در  کـه  ولسـوالی  شـوراهای  و  پارلمـان 

می باشـد، تأکیـد کـرده اسـت.
ریاسـت  رسـانه های  دفتـر  نشـانی  از  کـه  خبرنامه یـی  در 
کـه  اسـت  آمـده  شـده  فرسـتاده  رسـانه ها  بـه  جمهـوری 
رییس جمهـور غنـی شـب گذشـته در دیدارش با  مشـاوران 
ریاسـت جمهـوری و شـماری از عالمـان دینـی گفته اسـت 
کـه صـد درصـد  طـرف دار برگـزاری انتخابـات  پارلمانی و 
شـوراهای ولسـوالی اسـت؛ امـا بایـد بـرای انجـام ایـن کار 
شـرایط مناسـب مهیـا گـردد تـا انتخابـات بـه گونۀ درسـت 

شـود. برگزار 
بـه گفتـۀ رییـس جمهور کشـور،  بـه منظـور برگـزاری این 

انتخابـات، تاش هـای بزرگان کشـور، عالمان دین و اقشـار 
مختلـف جامعه مهم اسـت. 

داکتـر عبـداهلل عبداهلل رییـس اجرایی حکومـت وحدت ملی 
نیـز گفتـه اسـت کـه در راسـتای آوردن اصاحـات در نظام 
انتخاباتـی، بـا رییس جمهـور بـه توافـق رسـیده و انتخابـات 
یـک اصـل اسـت کـه بـدون آوردن اصاحـات ماهیت خود 

را از دسـت می دهـد.
اعضـای  کـه  می گفتنـد  سـناتوران  برخـی  ایـن،  از  پیـش 
کمیسـیون مشـترک بایـد از نظریـات مجلـس سـنا در مـورد 
فرمـان تقنینـی بـا دلیـل و برهـان در برابـر اعضایـی کـه از 
سـوی مجلـس نماینـده گان معرفی می شـوند، دفـاع کنند در 

غیـر آن مجلس نماینده گان سرنوشـت این قانـون را به آرای 
دوثلـث آن مجلس که از صاحیت ویژۀ شـان اسـت خواهد 

. ند کشا
در صـورت کـه در کمیتـۀ مشـترک دو طـرف بـه توافـق 
نرسـند، مجلـس نماینـده گان صاحیـت ویـژه دارد تـا بـا 

دوثلـث آرا ایـن فرمـان را تصویـب کننـد.
سـناتوران تأکیـد دارند کـه فرمـان تقنینی انتخاباتـی زمینه را 
بـرای برگزاری انتخابات پارلمانی و شـوراهای ولسـوالی که 
خواسـت مردم افغانسـتان اسـت مسـاعد می سـازد و باید از 

سـوی کمیتۀ مشـترک تصویب شـود.
کـه  اسـت  افغانسـتان خواسـته  پارلمـان  از  نیـز  حکومـت 

تقنینـی  فرمـان  سرنوشـت  تـر  زود  هرچـه 
تشـکیل، صاحیـت  مـورد  در  رییس جمهـور 
و وظایـف کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتی 
را مشـخص سـازد تـا زمینـه انتخابـات فراهم 

. د گرد
کمیشـنران  گزینـش  کمیتـه  فرمـان،  ایـن  اسـاس  بـر 
فعالیـت اش  اسـت  ماه هـا  از  کـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
متوقـف اسـت، بـه کار آغـاز خواهـد کـرد کـه ایـن مسـأله 
آغـاز بـرای اصاحات در انتخابـات بعدی خوانده می شـود.

از سـویی هـم، مجلـس نماینـده گان می گویـد که بـا گزینش 
ایـن  از سـوی مجلـس سـنا،  اعضـای کمیسـیون مشـترک 
مجلـس نیـز ۱۰عضـوش را بـه کمیسـیون مختلـط معرفـی 

کرد. خواهـد 
براسـاس اصـول، هـرگاه قوانیـن مـورد اختـاف دو مجلس 
قـرار می گیرد، ابتدا مجلسـی کـه در مـورد آن ماحظه دارد، 
درخواسـت تشـکیل کمیسـیون مختلـط کـرده و اعضایش را 

معرفـی مـی کند.
عبدالـروف انعامی منشـی مجلـس نماینده گان بـه خبرنگاران 
گفـت کـه ایـن مجلـس امـروز اعضایـش را بـه کمیسـیون 
مختلـط روی فرمـان تقنینـی انتخاباتی معرفـی می کند و پس 

از آن کمیسـیون بـه کارش آغـاز خواهـد کرد.
نظـام  اصـاح  مـورد  در  رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان 
انتخاباتـی 2 هفتـه پیـش از سـوی مجلـس سـنا تاییـد شـد، 
پیـش از تاییـد مجلس سـنا، مجلـس نمایندهگان ایـن فرمان 
را رد کـرده بـود و حـال سرنوشـت آن به تصمیم کمیسـیون 

مشـترک دو مجلـس وابسـته اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه نهادهای جامعـه مدنـی و حکومت 
زودتـر  کـه هرچـه  ملـی خواسـتند  از شـورای  افغانسـتان 
سرنوشـت فرمـان اصـاح نظـام انتخاباتی را مشـخص کنند 

تـا زمینـه بـرای برگـزاری انتخابـات فراهـم گردد.
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وزارت تحصیالت عالی:

بهدنبالتساویجنسیتیدردانشگاههاهستیم

در  افغانستان  عالی  تحصیات  وزارت 
جستجوی راه هایی برای پایان دادن به آزار 
تحصیات  نهادهای  در  دختران  و  زنان 
عالی است. این وزارت با تدوین پالیسی 
جندر یا تساوی جنسیتی می خواهد سهم 
زنان را در نهادهای تحصیلی افزایش دهد.
پانزده سال پیش و با فروپاشی رژیم طالبان 
باز  تحصیلی  نهادهای  سوی  به  زنان  راه 
شد. طالبان به زنان اجازه تعلیم و تحصیل 
از  بیرون  در  نیز  زنان  کار  و  نمی دادند  را 
خانه، توسط این گروه ممنوع شد. زنانی 
دانشگاه  در  طالبان  دوره  از  پیش  که 

تحصیل می کردند، خانه نشین شدند.
اما پانزده سال پیش فضا یک بار دیگر برای 
حاضر  حال  در  شد.  بازتر  زنان  تحصیل 
زنان می توانند در دانشگاه ها تحصیل کنند 
ولی درصدی زنان و دختران در دانشگاه ها 
آزار  از سوی دیگر  از مردان است.  کمتر 
تحصیلی  نهادهای  در  دختران  اذیت  و 

مشکلی است که هنوز ادامه دارد.
عالی  تحصیات  وزیر  مومند  فریده 
استراتژی  گفت:  شنبه  سه  روز  افغانستان 
جندر و پالیسی منع آزار و اذیت دختران 
پس  و  شده  آماده  تحصیلی  نهادهای  در 
»فراهم  می گیرد:  قرار  تطبیق  مورد  این  از 
افزایش  از طریق  تساوی جنسیتی  نمودن 
و  پوهنتون ها  در  محصان  و  استادان 
همچنین فراهم شدن فضای مطمین برای 

دختران به دور از هرگونه آزار و اذیت از 
اهداف اصلی ما است.«

که  می گوید  عالی  تحصیات  وزارت 
در  زنان  حضور  جاری  سال  کانکور  در 
چنانچه  یافته  افزایش  تحصیلی  نهادهای 
کانکور،  شدگان  قبول  از  درصد   ۳5
عالی  تحصیات  وزیر  بوده اند.  دختران 
افزود که زنان تاکنون حضور قابل قبولی 
در نهادهای تحصیلی نداشته اند: »متاسفانه 
تاهنوز در سایر نهادهای علمی و اکادمیک 
تنها در عرصه  نه  استعدادهای خانم ها  به 
و  تدریسی  عرصه های  در  بلکه  تحصیل 
نداشته  وجود  باورمندی  چندان  مدیریتی 
بلکه به عنوان یک قشر منفعل و به حاشیه 

رانده شده معرفی شده اند.«
وزیر تحصیات عالی افغانستان گفت قرار 
افزایش  برای  تشویقی  برنامه های  است 
در  دختران  و  زنان  مشارکت  و  حضور 

نهادهای تحصیلی به راه انداخته شود.
آزار و اذیت دختران

نهادهای  در  دختران  اذیت  و  آزار 
برای  اصلی  چالش های  از  یکی  تحصیلی 
افغانستان  سنتی  جامعه  در  زنان  تحصیل 
عالی  تحصیات  وزارت  مسئوالن  است. 
آزار  موارد  تمام  به  این  از  پس  می گویند 
و اذیت و تبعیض علیه زنان در نهادهای 
تحصیلی رسیدگی خواهد شد. آن ها تاکید 
کردند که در صورت ثبت شکایتی در این 

موارد مسببین و کسانی که دست به آزار 
و اذیت دختران می زنند جزا خواهند دید.

وزارت  علمی  معین  بابری  عثمان  محمد 
تحصیات عالی گفت: »ما به همه شکایات 
به  را  مواردی  ما  کرده ایم. حتی  رسیدگی 
نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده ایم، 
کادرهای  انفکاک  به  گاهی  موارد  این  و 

علمی نیز منجر شده است.«
مسوده  است  قرار  که  افزود  بابری  آقای 
 دیگری به منظور برقراری نظم و دسپلین 
وزارت های  سوی  از  دانشگاه ها  در 
و  شود  تدوین  عدلیه  و  عالی  تحصیات 
مدنظر  مشخصی  جزای  متخلفین  برای 
گرفته شود. این در حالیست که نهادهای 
برای  میکانیزمی  این  از  پیش  تحصیلی 
اذیت  و  آزار  سبب  که  کسانی  مجازات 

دختران می شد، در اختیار نداشت.
سپوژمی وردک معین وزارت زنان در این 
نشست تاکید کرد که استراتژی و پالیسی 
او  شود.  تطبیق  که  دارد  ارزش  زمانی 
تاق های  پالیسی در  تاکید کرد که هزاران 
فکر  در  کسی  و  شده  گذاشته  فراموشی 
تطبیق آن نیست. خانم وردک گفت زنان 
»در  باشند:  مصوون  دانشگاه ها  در  باید 
سطح پوهنتون همه از قوانین باخبر هستند 
چرا باعث آزار و اذیت زنان می شوند. چرا 
نمی گذارند که دختران تحصیل کنند و در 

آینده برای خود ما خدمت کنند.«
حضور کمرنگ دختران

کمرنگ  حضور  اصلی  دالیل  از  یکی 
نهادهای تحصیلی، مسدود بودن  زنان در 
مکاتب و عدم دسترسی دختران به مکتب 
والیات  در  دخترانه  مکتب های  است. 
ناامن یا مسدود است و یا دختران به دلیل 
ناامنی و محدودیت های سنتی مکتب رفته 

نمی توانند.
گفتند  عالی  تحصیات  وزارت  مسووالن 
که تساوی جنسیتی در نهادهای تحصیلی 
زمانی ممکن است که مکتب ها برای زنان 
و دختران به صورت مساوی باز باشد در 
حالی که چنین نیست. برخی از خانواده ها 
حتی در مناطق امن و شهری نیز به دلیل 
رفتن دختران  مانع مکتب  باورهای سنتی 

می شوند. 

یــک گــزارش جدیــد کمیتــه مصئونیــت 
خبرنــگاران افغانســتان ســال 2۰۱۶ را 
خطرنــاک تریــن ســال بــرای خبرنــگاران 
ایــن  اســت.  کــرده  عنــوان  افغــان 
گــزارش نوشــته کــه ۱۰ خبرنــگار و 
ــاه اول  ــش م ــی در ش ــانه ی ــد رس کارمن

ــد. ــده ان ــته ش ــال کش امس
ایــن گزارش که روز دوشــنبه نشــر شــد، 
5۴ مــورد خشــونت علیــه خبرنــگاران را 
ــت  ــادی ثب ــال روان می ــه اول س در نیم
کــرده کــه ۳۸ درصــد افزایــش را نســبت 
ــال 2۰۱5  ــی در س ــن دوره زمان ــه همی ب

نشــان مــی دهــد.
مصئونیــت  کمیتــه  گــزارش  ایــن 
ــدون  ــگاران »ای جــی اس ســی« ب خبرن
توضیحــات زیــاد نوشــته اســت کــه ایــن 
رویدادهــا شــامل قتــل، ضــرب و شــتم، 
ــوده  ــگاران ب ــاب خبرن ــت و ارع بازداش
ــا  ــط ب ــراد مرتب ــط »اف ــتر توس ــه بیش ک

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــت« ص دول
در  طالبــان  گــزارش،  ایــن  براســاس 
عقــب ۳۰ درصــد از 5۴ مــورد حمــات 
بــر خبرنــگاران قــرار دارنــد کــه ۱۶ 
مــورد حملــه را در ایــن دوره زمانــی 

ــد. ــی ده ــکیل م تش
ــه  ــرده اســت ک ــاره ک ــزارش اش ــن گ ای
پــس از ســقوط چنــد روزه شــهر کنــدز 
بــه دســت طالبــان و یــک گــزارش 
تلویزیــون ۱ از تجــاوز بــر زنــان در 
شــهر،  ایــن  هــای  جنــگ  جریــان 
خصومــت طالبــان بــا رســانه هــا بیشــتر 

ــت. ــده اس ش
ــه انتحــاری  ــک حمل ــوری ی ــاه جن در م

ــدان  ــل کارمن ــس حام ــاالی ب ــان ب طالب
کابــل  در  طلــوع  تلویزیــون  شــبکه 
ــزون  ــن تلوی ــدان ای ــن از کارمن ــت ت هف

را کشــت.
کمیتــه مصئونیــت خبرنــگاران افغانســتان 
نوشــته اســت کــه فرمــان محمــد اشــرف 
غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان در 
مــاه فبــروری بــه منظــور تامیــن امنیــت 
بــر  تاثیــری  »تاکنــون  خبرنــگاران 

ــت«. ــته اس ــان نگذاش ــت آن وضعی
ــه کشــته شــدن  ــان ب ــه همچن ــن کمیت ای
ــی  ــد گیلکــی عــکاس شــبکه »ان پ دیوی
ــا  ــج اهلل تمن ــش ذبی ــکار افغان آر« و هم
ــاه جــون  ــه در م ــرده اســت ک ــاره ک اش
ــی  ــت جنوب ــان در والی ــه طالب در حمل

ــدند. ــته ش ــد کش هلمن
کمیتــه مصئونیــت خبرنــگاران اعــام 
کــرده اســت کــه شــمار زنــان در رســانه 
هــا بــه خاطــر وضعیــت امنیتــی در 
ــد.  ــی یاب ــش م ــواره کاه ــتان هم افغانس
ــان  ــت: »زن ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
خبرنــگار کــه در کابــل و والیــت هــای 
ــا خشــونت  ــد ب ــی کنن ــتان کار م افغانس
ــای  ــی ه ــان، افراط ــان طالب ــراط گرای اف
انفــرادی و همچنــان عناصــر افراطــی در 
ــرو  ــان روب ــای خودش ــواده ه درون خان

ــتند«. هس
ــو ده  ــن س ــه ای ــال 2۰۱5 ب ــاز س از آغ
ــگار افغانســتان را تــرک کــرده  هــا خبرن
ــن  ــتر ای ــد. بیش ــده ان ــر ش ــد و مهاج ان
خبرنــگاران بــه کشــورهای اروپایــی 

ــد. ــده ان ــده ش پناهن

»۲۰۱۶ تا کنون خطرناک ترین سال 
برای خبرنگاران افغان است«

ACKUیکبدنةکمیتةمشترکشورایملیمشخصشد
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بخش هشـتـم

قــــــرآني     روان شناسي 

بخش چهـــارم

نویسـنده: دكتور مصطفي محمود
مترجـم: سیداحمـد اشرفي

ــت از  ــارت اس ــۀ اول عب ــه دارد: مرحل ــن مرحل ــدت چندی ــت و مجاه ریاض
ــه  ــراف ب ــِق اعت ــوم، و آن از طری ــت و مذم ــاي زش ــس از عادت ه ــۀ نف تخلی
گنــاه و عیــب ممکــن می شــود. چنان کــه حضــرت موســي )ع( بعــد از آن کــه 

یــک نفــر مصــري را اشــتباهًا بــه قتــل رســانید، چنیــن گفــت: 
»َربِّ إِنِّي َظَلْمُت نَْفِسي َفاْغفِْر لِي َفَغَفَر لَُه« )سورۀ قصص: ۱۶(

ترجمــه: پــرودگارم! هــر آیینــه مــن بــر نفــِس خویــش ســتم کــردم، پــس مــرا 
بیامــرز و خداونــد او را آمرزیــد.

و چنان که حضرت یونس در میانۀ امواج دریا فریاد کرد:
الِمین« )سورۀ انبیاء: ۸۷(   »الَّ إِلََه إاِلَّ أَنَت ُسبَْحانََک إِنِّي ُکنُت مَِن الظَّ

ترجمــه: معبــودی جــز تــو نیســت، تــو از شــریک و عیــب، پــاک و منزهــی و 
مــن از جملــۀ ســتمکارانم.

مرحلــۀ دوم عبــارت اســت از: توبــه کــردن و قطــع رابطــه نمــودن بــا گذشــته 
و پیشــماني از اعمــال زشــتي کــه انجــام شــده و مراقبــت و محاســبۀ نفــس 

پــس از آن، چــه در عمــل و چــه در احســاس و اندیشــه.
مرحلــۀ ســوم عبــارت اســت از: مجاهــدت و مبــارزه بــا امیــال و خواهش هــا 
ــا انفــاق و ســخاوت، شــهوت  توســط اضــداد آن، مثــًا بخــل و امســاک را ب
را بــا عفــت و پاکدامنــي، خودخواهــي و انانیــت را بــا ایثــار و خودگــذري، و 
ــا کار  ــا تواضــع و شکسته نفســي و تنبلــي و کســالت را ب ــر و غــرور را ب تکب
و فعالیــت. بــا ایــن شــیوه نفــِس آدمــي بــه نقطــۀ اعتــدال مي رســد و اعتــدال 

راه حکمــت و کمــال اســت. 
ــاز  ــدون نم ــروردگار و ب ــدد و کمــک پ ــِب م ــدون طل ــن ریاضــت ب ــه ای البت
ــِت او  ــدن در محب ــي ش ــِر او و فان ــوع در براب ــوع و خض ــش و خش و نیای
ــرط از  ــل و بي قیدوش ــِت کام ــا اطاع ــه همان ــل ک ــد کام ــه توحی ــیدن ب و رس
ــه  ــت، ب ــش اس ــای خوی ــتۀ او برخواهش ه ــتن خواس ــدم داش ــد و مق خداون
ــي کــه شــروط فوق الذکــر متوفــر شــد، به طــور  ــي نمي رســد. امــا زمان کامیاب
ــاني و  ــش، پریش ــه آرام ــراب ب ــویش و اضط ــرت آور تش ــا و حی معجزه آس
ــت و  ــه عف ــهوت راني ب ــتي ش ــت و پس ــر، و دنائ ــان خاط ــه اطمین ــرس ب ت

ــد. ــال مي رس ــه کم ــس ب ــاي نف ــردد و کمبودي ه ــدل مي گ ــي مب پاکدامن
اوج مــداواي روانــي در اســام ذکــر خداســت. ذکــر خــدا بــا قلــب و اعضــا 
ــور  ــه آدم حض ــت ک ــتلزم آن اس ــود و مس ــام مي ش ــل انج ــلوک و عم و س
ــدگار جهــان در همــه ســاحات زنده گــي را استشــعار خــود  همیشــه گي آفری

ــد. قــرار داده وی را همیشــه در گفتــار و کــردار خــود حاضــر و ناظــر بدان
ــان  ــت و اطمین ــم امنی ــه و ه ــم وقای ــت و ه ــاج اس ــم ع ــدا ه ــر خ در ذک
ــده گارش و روح  ــروردگار و آفری ــه پ ــده را ب ــرا کــه ذکــر خــدا بن خاطــر؛ زی
آدمــي را بــه منبــع اصلــي اش کــه بــر همــۀ  رنج هــا و دردهــاي او آگاه و بــر 

ــد:   ــد می فرمای ــازد. خداون ــل مي س ــت، وص ــفاي او تواناس ش
»اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُکْم » )سورۀ غافر: ۶۰(

ترجمه: مرا بخوانید، دعاي شما را استجابت مي کنم.
»َفاْذُکُرونِي أَْذُکْرُکْم« )سورۀ بقره: ۱52(

ترجمه: پس مرا یاد کنید، یاد مي کنم شما را.
ــِر او خشــوع  ــد و قلبــش در براب ــان خــدا درآم ــده تحــت فرم ــه بن ــي ک زمان
ــود،  ــلیم نم ــه او تس ــود را ب ــود، خ ــۀ وج ــا هم ــرد و ب ــدا ک ــوع پی و خض
ــش را  ــاي درون ــد و تاریکي ه ــش مي تاب ــر قلب ــي ب ــات اله ــی از صف جلوه های

نوربــاران مي کنــد و ویراني هــاي نفســش را آبــاد مي ســازد.

با  انسان  فردیت یافته گِی  مارکس،  باور  به 
خاقیِت وی قابل شناسایی است. محصول 
“ابژه”  یا  فرآورده  یک  در  انسانی  کنِش 
نمادین می شود. سوژۀ انسانی از این طریق 
یگانه گی  به  و  یافته  “عینیت”  که  است 
خال  در  انسان  فعال  هستی  می رسد. 
داده های  میانجی گری  با  و  وی  باروری 
طبیعت، ارتباط یابی فرد با “سرشت ذاتی” 
می آورد  همراه  به  را  خویش  خویشتن  و 
جسمانی  انرژی های  انکشاف  معرف  و 
طریق  این  از  انسان  اوست.  فکری  و 
موجودی  را  خود  و  یافته  “شمولیت” 
آزاد، آگاه، داوطلبانه و  آزاد می یابد. کنش 
هدف مند، ضرورت وجودی انسان است و 
مفهوم  یعنی  ندارد.  ابزاری  جنبه یی  صرفًا 
مازمات  و  معاش  برای  تاش  هستی، 
زنده گی نیست، بلکه بارآوری، خود “غایت 
خویش” است. پس “انسان حتا وقتی که از 
نیاز جسمی مبرا باشد نیز تولید می کند، و 
از چنان  که  می نماید  تولید  موقعی حقیقتًا 

نیازی رهایی یافته باشد.” )ص 2۷۶(
“نوعی”  موجودی  انسان  حال  عین  در 
طریق  از  خودش  با  فرد  رابطۀ  است. 
بالفعل  و  عینی  دیگر  فردی  با  ارتباط 
می گردد. فعالیت بارآور نه فقط رابطۀ فرد 
با فرآورده اش، که رابطۀ افراد دیگر را نیز با 
فعالیت و محصوِل خویش برقرار می سازد.
“مالکیت  با  که  سیاسی  اقتصاد  برخاف 
خصوصی” آغاز به کار می کند ولی قادر به 
توضیح علل پیدایش آن نیست، مارکس با 
شروع از سرشت کار و خودارتباطی انسان، 
خصوصی  “مالکیت  که  می سازد  مستدل 
محصول، نتیجه و پی آمد کار بیگانه شده، و 
ارتباط بیرونی انسان با طبیعت و با خویش 
مسأله،  طرح  روش  این   )2۷۹( است.” 
که  چرا  دارد  خود  در  نیز  را  خود  پاسخ 
“وقتی صحبت از مالکیت خصوصی است، 
به نظر می رسد که با چیزی خارج از انسان 
سروکار داریم. ]اما[ وقتی که از کار حرف 
روبه رو  انسان  خود  با  مستقیمًا  می زنیم، 

هستیم.” )ص 2۸۱(
مارکس با چنین برداشتی، خود را نه فقط 
از اقتصاد سیاسی، بلکه از همۀ گرایش های 
زمانش  کمونیستی  و  سوسیالیستی 
مالکیت  “نفی”  عوض  به  می کند.  متمایز 
است،  ضروری  واسطه یی  که  خصوصی، 
به  را  واسطه  آن  خود  نفی  یا  نفی”،  “نفی 
و  برنشانده  ایجابی”  “اومانیسم  عنوان یک 
ابراز می دارد که این اومانیسم خود را “هم 
متمایز  ماتریالیسم  از  هم  و  ایده آلیسم  از 

متحدکنندۀ  حقیقت  حال  عین  در  و  کرده 
هردوی آندوست.” )ص ۳۳۶(

“کمونیسم  آن  با  مارکس  منظور،  بدین 
کامًا مبتذل و تهی فکری که یک سره نافی 
و  کرده  مرزبندی  است”  انسان  شخصیت 
انتزاعی  کمونیسم  این  که  می کند  عنوان 
“مقولۀ کارگر را رفع نمی کند بلکه به تمامی 
 )2۹۴ می دهد.”)ص  گسترش  انسان ها 
یک  حکم  در  جامعه  منظری،  چنین  در 
خصلت  و  است  تجریدی  کل  سرمایه دار 
را  طبیعت  و  اشیا  جهان  با  اجتماع  بیگانه 
“جامعه،  می گذارد.  باقی  نخورده  دست 
اجتماع کار و برابری دستمزدهاست که از 
سوی سرمایۀ اشتراکی، از سوی جامعه به 
مثابۀ سرمایه دار عمومی، پرداخت می شود.” 

)همان جا(
بنابراین هر دو سوی رابطۀ سرمایه و کار 
است.  یافته  ارتقا  کاذب  جامعیتی  تاحد 
را  همه گان  که  وضعیتی  عنوان  به  کار 
دربر می گیرد و سرمایه به عنوان عمومیت 
آن چه  اجتماع.  قدرت  رسمیت یافتۀ 
آزاد  کاما  جامعۀ  یک  عنوان  به  مارکس 
کامل  “رهایی  معنی  به  می کند،  تعریف 
کلیه کیفیت ها و حواس انسانی” است. در 
این جا شکل تعاون و ارتباط پذیری انسان ها 
ماهیت  و  خودبیگانه گی  از  کامل  رفع  با 

آزادانۀ تعاون هم خوانی دارد.
به  اجتماعی  بهره مندی  و  فعالیت  اما 
خاصه  مادی  فعالیت  در  فقط  هیچ وجه 
که  فعالیتی  شکل  در  همواره  و  نمی شود 
نمی گردد.  نمادین  است  اشتراکی  مستقیمًا 
مارکس هشدار می دهد: “از همه مهم تر این 
است که ما باید از استقرار مجدد ‘جامعه’ 
پرهیز  فرد  مقابل  در  انتزاع  یک  مثابۀ  به 
کنیم. فرد، هستی اجتماعی است. بنابراین، 
بیان زنده گی اش، حتا اگر در شکل مستقیم 
در  و  نگردد،  پدیدار  اشتراکی  نمادی 
همکاری با دیگران هم انجام نگیرد، مبین 
و مُوید هستی اجتماعی است.” )ص 2۹۹(

همان طور که مشاهده شد، به دیدۀ مارکس 
انسان از “فردیتی خاص” برخوردار است 
او  به  و “درست همین مشخصه است که 
موجودی  واقعی  فردیت  می دهد؛  فردیت 
انسانی.” انسان در عین حال یک “کلیت”، 
“موجودیت  است.  جامع”  “ایده آل  یک 
خود”  “برای  که  اجتماعی  سوبژکتیو” 
تمامیت  “تجسم  و  شده  تفکر  و  تجربه 
چنین  مبنای  بر  تنها  باشد.  انسانی”  هستی 
دیدگاهی است که می توان “جامعه” را به 
انسان و طبیعت”، و بستر  عنوان “وحدت 

رهایی همه گانی و فردی شناسایی کرد.
این  نگارش  از  پس  بافاصله  مارکس 
فعالیت  درگیر  مجدداً  هم  دست نوشته ها، 
“عملی” از  جمله درگیری مطبوعاتی گشت 
جدیِد  دیدگاه  که  دانست  ضروری  هم  و 
خود را از سایر گرایش های نظری زمانش 
تفکیک کند. “خانوادۀ مقدس”، “ایدیولوژی 
نیز  و  انگلس(  همکاری  با  )بعضًا  آلمانی” 
که  بودند  آثاری  همه گی  فلسفه”،  “فقر 
به   )۱۸۴۷-۱۸۴5( سال  دو  طی  مارکس، 
“پسا  جریان های  کلیۀ  که  درآورد  نگارش 
هگلی” از  جمله فوئرباخ و نیز گرایش های 
مورد  را  پرودون،  به ویژه  سوسیالیستی، 

بررسی و نقدی همه جانبه قرار می دهند.
فعالیت های شبانه روزی مارکس در آستانۀ 
انقابات ۱۸۴۸، همکاری و سپس هدایت 
رشد  به  رو  و  نوبنیاد  سازمان های  فکری 
کارگری در سراسر اروپا، همچنین سردبیری 
نشریۀ “راین جدید”، کار تحقیقاتی به شیوۀ 
سابق را عمًا غیر ممکن ساخته بود. معهذا، 
مارکس با نگارش “مانیفست کمونیسم” که 
از  هم  یافت،  انتشار   ۱۸۴۸ فبروری  در 
جنبۀ نظری و هم عملی، جهان را دگرگون 
این  اوج  نقطۀ  که  است  ضروری  ساخت. 
“بیانیه” و فرجامین کامش را دوباره بازگو 
نمود تا “مارکسیسم مارکس” با جریان های 
“در  نگردد:  شناخته  مارکسیستی”  “پسا 
همراه  به  بورژوایی،  کهن  جامعۀ  عوض 
تعاونی  تعارض های طبقاتی اش،  طبقات و 
خواهیم داشت که در آن تکامل آزادانۀ هر 

فرد، شرط تکامل آزاد همه گان باشد.”
 

۴ـ “گروندریسه”، ثمرۀ یک دهه تالش
کودتای  و سپس   ۱۸۴۸ انقابات  شکست 
ناپلیون و الغای جمهوری فرانسه که موجی 
داشت،  دنبال  به  را  سرکوب  و  خفقان  از 
منجر به تبعید همیشه گی مارکس به انگلیس 
او  خود  که  همان طور   .)۱۸۴۹ گردید)می 
سیاسی”  اقتصاد  نقد  بر  “سهمی  مقدمۀ  در 
)۱۸5۹( بازگو می کند، این وقایع “موجب 
که  گردید  اقتصادی ام  پژوهش های  قطع 
از سر  لندن در ۱۸5۰ می توانستم  فقط در 
کتاب خانۀ  در  موجود  عظیم  منابع  بگیرم.” 
موزیم بریتانیا و نیز خود انگلیس به عنوان 
سرمایه داری،  جامعۀ  کاسیک  آزمایشگاه 
“مرا ترغیب کرد تا دوباره از اول شروع به 
کار کرده و منابع جدید را به دقت وارسی 

کنم.”
منبـع: سایت فلسفۀ نو
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بر  است  داوری  دكتر  مقدمة   می آيد،  پی  در  آن چه  )يادداشت: 
»گفت وگوی  دربردارندۀ  كه  وجود«  خانة  »زبان؛  كتاب 

هايدگر با يک جاپانی« است.(

ارسطو بنیان گذارِ منطق و آموزگار تفکر منطقی است. کسانی 
که کم وبیش اطاعاتی از تاریخ و فرهنگ دارند، این گفته را 
که می شنوند اگر در معنی و مضمون آن دقت کافی نکنند، 
آن را تصدیق می کنند؛ اما اگر درنگ کنند و عمق معنی جمله 
را دریابند، چه بسا که آن را به شدت انکار کنند و حتا گزافه 
اندک خود،  توان  قدر  به  اخیر  سال  در چهل  من  بخوانند. 
محقق  و  دریابم  را  جمله  این  حقیقِت  که  کوشیده ام  بسیار 
کنم. نمی دانم در این کار تا چه اندازه توفیق داشته  ام! آن چه 
می دانم، این است که اهل فلسفه نمی توانند در این باب به 

توافق برسند. 
که  می پذیرد  می فهمد،  و  می داند  چیزی  فلسفه  از  هرکس 
این  که  بپذیرد  و شاید  است  بی قیاس  ارسطو  تفکر  بزرگی 
بنیاد ادب و فرهنگ و علم و نظم بزرگی در جهان  تفکر، 
شده و مردمان قرن ها در شعاع نورِ آن راه خود را یافته و 
زنده گی خود را سامان داده اند و البته کسانی نیز گفته اند که 

ارسطو دو هزار سال بشر را به درجا زدن واداشته است.
این قبیل سخنان  باشیم که  این معنی کاری نداشته  به  فعًا 
چنان که  فلسفه  ایدیولوژیک.  سخن  یا  است  فلسفی  یافتۀ 
برخی از اصحاب، جهل مرکب می پندارند، تفنن کسانی که 
فیلسوف خوانده می شوند نیست، بلکه شاید پشتوانۀ دنیایی 
از دیگران بهره می برند.  بیشتر  از آن  این جاهان  باشد که 
قدر ارسطو را فیلسوف می داند و فیلسوف اهل بهره نیست. 
مایۀ  را  او  آثار  مطالعۀ  پیشرفت و  مانع  را  ارسطو  کسی که 
فیلسوف  که  عالمی  از  بداند  بی آن که  می داند،  وقت  اتاف 

طرح آن را درانداخته است، بهره می برد.
و  توقف  به  را  بشر  سال  دوهزار  ارسطو  که  را  سخن  این 
درجا زدن واداشته است، در نظر آوردیم؛ اما آن را بی درنگ 
تصدیق نکنیم و از آن نگذریم، بلکه بیاندیشیم که این ارسطو 
کیست که توانسته دو هزار سال بشر را به درجا زدن وادارد؟ 
او این قدرت را از کجا آورده است و چرا دیگران به آسانی 

نتوانسته اند آن را از سر راه بردارند و راه را مّمهد سازند؟
جای  به  ما  کرد.  نمی توان  تردید  ارسطو  تفکر  عظمت  در 
متصف  بد  و  خوب  صفات  به  را  عظمت  این  آثار  این که 
کنیم، بکوشیم تا دریابیم که ارسطو با تفکر چه کرده و تاریخ 
کنونی با او چه نسبتی دارد. یک نظر می تواند این باشد که 
در  مردمان  که  است  تأسیس شده  عالمی  ارسطو،  فلسفۀ  با 
عالم  این  دیوارهای  که  تدریج  به  ولی  کرده اند؛  اقامت  آن 
ارتفاع و ضخامت پیدا کرده، بیرون شدن از حصار سخت 
و خطرناک شده است، ولی جاهل این معانی را درنمی یابد 
و این را نمی گوید، بلکه ارسطو را از آن جهت نمی پسندد 
ندارد.  او  با  هم  و سنخیتی  بخواند  را  آثارش  نمی تواند  که 
از  برخی  حتا  و  ارسطو  تفکر  عظمت  منکران  که  می بینیم 
که  گفته اند  و  بگویند  می توانند  هنوز  آن  تصدیق کننده گان 
ارسطو راه تفکر را سد کرده است. به سخن کسی که چنین 
مطالبی می گوید و نمی تواند توضیح دهد که ارسطو چه کرده 

است، اعتنا نباید کرد.

منطق زبان 
بنابراین، این سخن نسنجیده معنی دارد. افاطون و ارسطو 
که آموزگاران بنیان گذار فلسفه اند، با درافکندن اساس عظیم 
هرچند خلل ها  که  کشیده اند  تفکر  دور  به  منطق، حصاری 
در آن راه یافته است، هم چنان برقرار و پا برجاست. منطق، 
آوردۀ بزرگ تاریخ بشر است؛ اما وقتی تفکر در دروِن آن 
نسبت  و  می آید  پدید  زبان  در  تغییری  اوالً  می گیرد،  قرار 
زبان با اشیا و موجودات، دگرگون می شود. ثانیًا زبانی که به 
مفاهیم و نسبت ها و روابط آن ها مبدل شده است، مطابق با 

اشیا و موجودات و روابط و نسب آن ها تلقی می شود. 
به عبارت دیگر، زبان مفهومی، منطق زبان موجودات انگاشته 
می شود. در این صورت بهتر است به جای مطابقت احکام 
احکام  مفاهیم و  با  از مطابقت موجودات  واقع و خارج  با 
بگویند؛ زیرا وقتی منطق قانون وجود داشته باشد، وجود را 
باید با آن سنجید و نه بالعکس؛ ولی آیا هر چیز را می توان 
نه فقط جنبش و  با مفهوم آن یکی دانست؟ زبان مفهومی 
حیات )به قول برگسون(، بلکه پیچیده گی و نیاز به بنیاد را 
پوشیده گی  آن ها،  کردن  آشکار  جای  به  و  می گیرد  اشیا  از 
جاپانی«  یک  با  هایدگر  گفت وگوی  »در  می کند.  افزون  را 

آمده است:
ـ جاپانی: بسی از مردم این فراشد )اروپایی شدن تام و تمام 
کرۀ زمین و آدمی و استفاده از تصورات و مفاهیم اروپایی 
برای فهم و درک( را نشان فتح و ظفر عقل می دانند. به هر 
تقدیر، این عقل بود که در اواخر قرن هیجدهم و در اثنای 

انقاب فرانسه مقام الوهیت یافت.
طریق  در  چنان  و  است  چنین  که  نیست  شک  هایدگر:  ـ 
با دعوی  بنده گی این خداوند پیش رفته اند که اگر تفکری 
شایسته گی عقل از در ناسازگاری درآید و اصیلش نخواند، 
او  خوارداشت  به  )بودن(  عقل  خاف  تهمت  با  صرفًا 

می توانند پرداخت. )صص ۱۹و2۰(
در گفتگوی هایدگر با استاد جاپانی، پرسش این است که: آیا 
با مفاهیم اروپایی و حتا از نگاه دوربین فیلم برداری، می توان 
زنده گی و تفکر جاپان را دریافت؟ چرا زبان اروپایی و چشم 
دوربین فیلم برداری نتواند ما را به دریافت تفکرات و دیدن و 

شناختن چیزها برساند؟
یونانیان می اندیشیدند که چیزها خود ظاهر می شوند و این 
که  شد  قرار  وقتی  اما  باشد؛  زبان  در  می تواند  شدن  ظاهر 

چیزها در مفهوم و در زبان منطق ظاهر شوند، محدودیتی 
برای ظاهر شدن نشان پدید آمد. شاید به همین جهت بود 
طبقه بندی  صدد  در  زمان  همان  در  ارسطو  و  افاطون  که 
زبان ها و نسبت هر یک از آن ها با زبان منطق )برهان( شدند 
و ارسطو کتاب های سفسطه و جدل و خطابه و شعر را در 
ذیل ارگانون قرار داد یا اگر حتا خود او چنین نظری نداشت، 
در تاریخ فلسفه الاقل سه کتاب سفسطه و جدل و خطابه را 

جزیی از منطق دانستند.
این حادثۀ فکری هر چه بود، زبان را محدود می کرد. البته 
تا مدت ها چندان شدت نداشت که فلسفه  این محدودیت 
را به اپیستمولوژی تحویل کند؛ یعنی منطق ارسطویی منطق 
در  این  و  آن ها  نه صورت بخش  و  بود  موجودات  و  عالم 
دورۀ جدید و به ویژه در تفکر کانت بود که موجود معنی 
آسانی  به  را  دگرگونی  این  ما  کرد.  پیدا  شناسایی  متعلق 

فهماندن  نمی کنیم و درنمی یابیم؛ زیرا زبان را وسیلۀ  حس 
و فهمیدن و صورت منطقی آن را وسیله یی که ماک درستی 
و زبان حقیقت است، می انگاریم حتا اگر اجماالً دگرگونی 
را بپذیریم، نمی پذیریم که کانت و زباِن او نگاه و نسبت ما 
با همه چیز را تغییر داده است، به ویژه اگر مخالف کانت 
باشیم و آرای او را به نحوی نقد و رد کنیم، دیگر وجهی 
نمی بینیم که خود را در حصار زبان و نگاه او محدود بیابیم. 
احساس  کم وبیش  هنوز  افاطون  فلسفه،  تاریخ  آغاز  در 
می کرد که علم، علم وجود و خیر است. شاید واقعۀ جدایی 
و دور شدِن آن ها از هم را نیز از دور می دید و به این جهت 
اگر بعضی صاحب نظران تصدیق افاطونی یگانه گی علم و 
بدانند،  جدایی  از  اخبار  یا  دو  این  جدایی  نشانۀ  را  وجود 
تعجب نباید کرد. ارسطو هم الاقل تا زمانی که در آکادمی 
بود، می کوشید ضامنی برای یگانه گی علم و وجود و وحدت 
یا الاقل پیوسته گی نظر و عمل بیاید؛ اما او با تدوین منطق 
و تصنیف کتاب های »اخاق نیکوماک« و »سیاست« گرچه 

به نظم فکری پیش از سقراط به صراحت تعرض نکرد، در 
بنیاد آن رخنه یی بزرگ پدید آورد و اساسی را تأسیس کرد 
که در آن دیگر صدای لوگوس هراکلیتس شنیده نمی شد و 
افق وجود پارمیندس پوشیده می شد. با تأسیس فلسفه عالمی 
ساخته شد که صورتی متناظر با قوۀ ادراک داشت یا درست 
بگویم: موجودات متعلق به آن با عقل ما که بهره یی از عقل 

عالم بود، شناخته می شدند و تعین پیدا می کردند.
منطق هم صورت انتزاعی همان عقل بود، نه برساختۀ قوۀ 
فهم و ادراک ما. در فلسفه های جهان اسام و قرون وسطا راه 
جدایی علم از وجود و نظر از عمل رهروان اندکی داشت و 
در هر صورت راه مرّضی اهل فلسفه نبود؛ اما در این عالم 
علی رغم تعلقات اعتقادی خاص فیلسوفان دیوارهای منطق 

محکم تر و استوارتر شد. 
این نکته که منطق رو گرفت و صورت انتزاع شده از عالم 

عجیب ترین  است  ممکن  است،  یونانیان  زبان  در  یونانی 
منطق ماک  که  داریم  باور  ما  همۀ  زیرا  تلقی شود؛  سخن 
مطلق درستی و حقیقت است و نسبت مساوی با همۀ زبان ها 
منطق  عالم جدید  که  درنیافته ایم  و  دارد  دوره ها  و  اقوام  و 
ارسطویی را کنار نهاده و روش دیگری برای علم و سیاست 

اختیار کرده است.

منطق، یک نظام مفهومی 
این قضیه را شاید به دشواری بتوان دریافت؛ زیرا ما هنوز با 
آن منطق تفنن می کنیم و حتا از اعتبار مطلِق آن می گوییم و 
متوجه نشده ایم که زبان و منطق دگرگون شده است. شاید 
ارسطو  آورده های  و  آرا  و  بیایند  که کسانی  داشته ایم  توقع 
تاریخ،  رسم  آن که  از  غافل  کنند،  ابطال  را  او  منطق  حتا  و 
علم ها  و  تاریخ، حوادث  سیر  در  نیست.  ابطال  و  رد  رسم 
مردمان  و  می پیوندد  گذشته  به  بلکه  نمی شود،  انکار  و  رد 
ما  اکنون  مگر  ولی  می گذرند؛  عمل  و  علم  و  رسم  آن  از 

مطابق قواعد منطق استدالل نمی کنیم و درسی که در مدرسه 
می آموزیم، مثًا در ریاضی با موازین منطق موافق نیست؟

منطق از آن جهت که یک نظام مفهومی است، هم چنان اعتبار 
عوالم  در  که  نیست  همان ها  ما  جهان  در  مفاهیم  اما  دارد؛ 
یونانی و اسامی و مسیحی بود؛ هرچند هنوز وجه مشترکی 
میان آن ها هست و آن این که هر دو زبان نظام عالم خاص اند 
و نه زبانی که از سرچشمه برخاسته است و در آن چیزها 
زبان های  این  از  یک  هر  می شود.  آشکار  طبع  صرافت  به 

مفهومی به دورانی یا به جهانی تعلق دارند. 
ما وقتی با زبان و درک تجدد )که معموالً به نحو ناقص فرا 
گرفته شده است( به تفکر گذشته رجوع می کنیم، آن را به 
این  در  البته  و  نیست، درمی یابیم  ما  آن  از  که  ناقصی  زبان 
صورت گذشته را در نمی یابیم؛ زیرا با آن و اهلش هم زبان 
نشده ایم. ما هنوز به کلی از عالم افاطونیـ  ارسطویی خارج 
بر  سر  عالم  درون  از  متجدد  و  جدید  عالم  زیرا  نشده ایم؛ 

آورده است.
غیر  برای  به خصوص  که  متنی  بازگردیم.  هایدگر  متن  به 
به  را  آنان  و  باشد  بزرگ  درسی  متضمن  می تواند  غربی ها 
تفکر در نسبتی که با غرب و جهان متجدد دارند، برانگیزۀ 
گفت وگوی یک جاپانی با مارتین هایدگر با یادآوری نام و 
یاد و  خاطرۀ گراف شوتسوکوکی آغاز می شود که هایدگر 

خاطرۀ او را حفظ کرده است. 
جاپانی به هایدگر می گوید گراف کوکی پس از بازگشت از 
اروپا به جاپان در کیوتو تدریس درس زیبایی شناسی هنر و 
شعر جاپانی را به عهده گرفت و فیلسوف متعجب می شود 
طریق  از  را  جاپان  شعر  و  هنر  است  ممکن  چه گونه  که 
زیبایی شناسی درک کرد؛ زیرا زیبایی شناسی وجهی از تفکر 
غربی است و قاعدتًا باید با تفکر آسیای شرقی بیگانه باشد.

و  بودن  ناگزیر  از  تأمل  قابل  و  به جا  سخنی  در  جاپانی 
ضرورت رجوع به فلسفۀ اروپایی و از جمله زیبایی شناسی 
می گوید و چون هایدگر می پرسد: »شما چرا ناگزیرید که از 
در  »چون  که:  می شنود  پاسخ  بگیرید؟«  مدد  زیبایی شناسی 
آن ها  مدد  به  که  می یابیم  را  الزم  مفاهیم  آن  زیبایی شناسی 

می توانیم هنر و شعر خود را درک کنیم.« )ص2( 
جاپانی )درست بگویم هایدگر به نماینده گی از جاپانی( به 
درستی گفته است که ما نه فقط برای شناختن جهان خود، 
بلکه برای درک و تفسیر شعر و هنرمان نیز به مفاهیم غربی 
نحوی  به  می بایست  خود  که  هایدگر  و  داریم  نیاز  جدید 
نیاز آگاه باشد )و آگاه بود( اظهار تعجب می کند و  از این 
ندارید  مفاهیم غربی  به  توسل  می پرسد: »چرا چاره یی جز 
عین  در  جاپانی  پاسخ  دارید؟«  مفاهیم  آن  به  نیازی  چه  و 

ساده گی، دشوار و دشواریاب است.
او می گوید: »در مدار مواجهه با تفکر اروپایی، زبان ما دچار 
ناتوانی شده است و با آن نمی توانیم متعلق های شناسایی را 
در نظامی روشن قرار دهیم.« وقتی جاپان که تقریبًا در همۀ 
شؤون تجدد شریک اروپای غربی و امریکای شمالی شده 
ناتوان از  است، زبان خود را بدون توسل به مفاهیم غربی 
درک چیزها و حتا گذشته می داند، دیگران چه باید بگویند؟ 
و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  زبان  ضعف  و  پریشانی 
توسعه نیافته بیش تر است و این ضعف و پریشانی را در زباِن 
می دانند،  منتسب  نسب  به  را  خود  که  گروه هایی  و  کسان 
آسان تر و بهتر می توان دید و پیداست که ناتوانان، ناتوانایی 
را کم تر احساس می کنند یا اصًا آن را درنمی یابند و به این 
و  می انگارند  اتفاقی  و  عرضی  امر  را  زبان  پریشانی  جهت 
می پندارند با تدابیری مثل بیشتر کردِن ساعات درس زبان در 
مدارس و دانشگاه ها آن را عاج کنند و با این که درمان ها 

بی اثر است و گاهی ناتوانی را بیش تر می کند. 

پریشانی و ضعف زبان در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیش تر است و این 
ضعف و پریشانی را در زباِن کسان و گروه هایی که خود را به نسب منتسب می دانند، 
آسان تر و بهتر می توان دید و پیداست که ناتوانان، ناتوانایی را کم تر احساس می کنند یا 
اصاًل آن را درنمی یابند و به این جهت پریشانی زبان را امر عرضی و اتفاقی می انگارند 
و می پندارند با تدابیری مثل بیشتر کردِن ساعات درس زبان در مدارس و دانشگاه ها آن 

را عالج کنند و با این که درمان ها بی اثر است و گاهی ناتوانی را بیش تر می کند
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ابوبکر صدیق
صرفیۀ  برق  بلندرفتن  از  کابل  شهروندان  از  برخی 
شکایت کرده می گویند که در چند ماه اخیر بل  صرفیه 

برق شان به شکل بی سابقه یی افزایش یافته است.
شرکت برشنا، به دالیلی هزینۀ برق را در سراسر کشور 
که  می گویند  شرکت  این  مسووالن  است.  برده  باال 
می رساندند،  فروش  به  را  برق  گذشته  قیمت  به  اگر 
ورشکست می گردیدند. به گفتۀ مسووالن این شرکت، 

در سال گذشته ۱۷ میلیون دالر تاوان داده اند.
گرفته شود  گزارش  در  نامش  نخواست  که  منبع  یک 
به روزنامۀ ماندگار می گوید که وجود فساد در سکتور 

برق مردم را بیچاره ساخته است. 
وارد  انرژی  کشور  چند  از  افغانستان  که  می گوید  او 
برق  صرفیه   بودن  بلند  از  مردم  آنهم  با  ولی  می کند؛ 
صورت  مورد  این  در  توجهی  هیچ  و  آمده  تنگ  به 

نمی گیرد. 
او می گوید: در گذشته »بل  مصرف برق« یک خانوادۀ 
متوسط ۸۰۰ تا  هزار افغانی  می آمد، اما در حاضر این 
یافته  افزایش  افغانی  به 25 - 2۷ هزار  بل صرفیه برق 

است و علت آنهم معلوم نیست. 
به گفته این منبع، در یک خانواده متوسط چگونه 2۷ 

هزار افغانی مصرف برق آن شده است؟
در همین حال، گزارش ها می رساند که برعاوه کابل 
در برخی والیات دیگر نیز صرفیه برق  افزایش یافته 

است.
شهروندان والیت بلخ از افزایش صرفیه برق شکایت 

کرده و خواهان توجهی  جدی دولت در مورد شده اند.
این در حالی است که برخی از بل های صرفیه برق که 
توسط خبرنگار روزنامۀ ماندگار در کابل مشاهده شده 
نشان می دهد خانواده هایی که پیش از این ۸۰۰ تا هزار 
افغانی صرفیه برق شان  حساب می شد، در حال حاضر 
این صرفیه برق به 2۷ هزار افزایش یافته که نگرانی این 

خانواده ها را برانگیخته است.
از  کابل  پنجم شهر  ناحیه  باشنده  نسیم  هم،  از سویی 
بل برق  می گوید:  کرده  نگرانی  ابراز  بل برق  رفتن  بلند 
استفاده شده  ما در چند ماه اخیر ۱۰ – ۱2 هزار افغانی 
افزایش یافته است،  این در حالی است که پیش از از 

۷۰۰- تا هزار افغانی صرفیه برق  ما می شد.
این مورد توجه کند و  باید در  او می گوید که دولت 
از مسووالن در مورد افزایش صرفیه برق پرسان شود. 

اما، وحیداهلل توحیدی سخنگوی شرکت برشنا می گوید: 
تمام مصرف برای مشترکین به اساس مصرف برق شان 

است نه اضافه ستانی.
به مصرف شان  که  افزود: خانواده هایی  توحیدی  آقای 
اعتراض داشته باشند، پس از خانه پری فورم شکایات 
و  می شود  تعیین  میترهای شان  بررسی   جهت  هیأت 
اگر اضافه از مصرف شان پول گرفته شده باشد، دوباره 

پرداخت می شود.

به گفتۀ او، قیمت برق فی کیلوات 25درصد بلند رفته 
که ماهانه ۴۰- 5۰ افغانی تفاوت دارد، اما در زمستان 
به علت سردی هوا که جهت گردم کردن منازل استفاده 
بیشتر از انرژی صورت می گیرد و هم چنان«پرچوی ها« 
دراین فصل به وجود می آید، با ۸۰ -۱۰۰ میگاوات برق 
حرارتی و ۳۰۰ میگاوات برق وارداتی به کمبود برق 
وجود  مشکل  این  تابستان  در  ولی  می شویم،  مواجه 

ندارد.
جویی  صرفه   به خاطر  برشنا  شرکت  کرد:  تصریح  او 
توجه  مردم  اما  می کند؛  راه اندازی  تبلیغات  انرژی  از 
نمی کند، و بدون صرفه جویی استفاده زیاد باعث انرژی 

باعث می شود که بل برق شان بلند بیاید.
دیگر  یکی  کرد:  نشان  برشنا خاطر  سخنگوی شرکت 
از علت هایی که »بل برق« بلند تمام می شود بلند رفتن 
تجارت  شرکت های  است،  کشور  در  خارجی  اسعار 
برشنا  باالی شرکت  دالر  به قیمت  انرژی را   انرژی،  
می فرشند؛ اما  جمع آوری پول به افغانی می شود که 
طبیعی است مصرف برق بلند می یاید، چون ۱ کیلوات 

برق ۹« سنت« تمام می شود.
شرکت  گذشته  سال  در  این که  بیان  با  توحیدی  آقای 
کرد  نقض  پول  آوری  از جمع  دالر  میلیون   ۱۷ برشنا 
پیدا کند،  نیز این حالت  جریان  و اگر در سال روان 

شرکت برشنا ورشکسته خواهد شد. 
می گوید: 25 درصد بلند رفتن در هزینه برق برای مردم 
معلوم نمی شود؛ اما می تواند کمکی باشد برای شرکت 

برشنا که از ورشکستگی جلوگیری کند. 
افرادی که تقاضای بررسی بل شان را داشته  او گفت: 
در  برشنا  شرکت  خدمات  شماره  به  می توانند  باشند 
تماس شوند یا به زون های خدمات مشتریان مراجعه 

کنند تا مشکل شان  حل شود.
 آقای توحیدی عرضه خدمات شرکت برشنا را بدور از 
اختاس قلم داد کرده افزود: نهادهای ناظر بین المللی 
شرکت برشنا را در جمع شفاف ترین نهاد قرار داده اند.
برخی از مردم مدعی هستند که برشنا توانایی جمع آوری 
پول از خانه های مقام های دولتی و دفاترشان را ندارد؛ 
بنًا هزینه را بر مردم افزایش می دهد. اخیراً گزارش هایی 
بلندپایۀ  از مقام های  اینکه شماری  منتشر شد مبنی بر 
دولتی از پرداخت صرفیۀ برق شان شانه خالی کرده اند. 
 55۴ کنون  تا  افغانستان  در  که  است  حالی  در  این 
بند برق آبی سروی گردیده که از جمله میشود ۴۰۰ 
تا  ساخت  دیگری  پی  یکی  را  وآبیاری  برق  آبی  بند 
نبود هزینه و وجود  به علت  اما  مشکات حل شود؛ 
بنیادی  کار  این  هنوز  تا  دولتی  دستگاه های  در  فساد 
صورت نگرفته است. تنها در این اواخر  بند برق سلما 
بیش از ۳۹ سال مردم افغانستان در انتظار باسازی آن 
بودند به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر از کمک های  کشور 
میگاوات   ۴2 تولید  ظرفیت  و  است  ساخته شده  هند 

برق را دارد.

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1819  چها  ر   شنبه        23 سرطان /      تیر       y    1395   7 شوال المکرم  y 1437   13 جو ال ی   62016

ـــر دفـــاع  ـــا وزی رؤســـای دولـــت وحـــدت ملـــی در دیـــدار ب
امریـــکا، از واشـــنگتن بـــرای تفویـــض صاحیت هـــای 
ـــتان در  ـــع در افغانس ـــت قاط ـــوای حمای ـــرای ق ـــد ب جدی
ـــی  ـــای نظام ـــظ نیروه ـــم حف ـــزم  تصمی ـــا تروری ـــارزه ب مب
ـــاالت  ـــدی ای ـــش کلی ـــتان و نق ـــده در افغانس ـــاالت متح ای
ـــه قـــوای مســـلح افغانســـتان  متحـــده در تمویـــل و کمـــک ب

ــد.  ــپاس گذاری کردنـ سـ
ــا  ــاع امریـــکا دیـــروز بـــه کابـــل آمـــد و بـ وزیـــر دفـ
رهبـــران دولـــت و وزرای امنیتـــی دیـــدار و گفت وگـــو 

کـــرد. 
رییس جمهـــور غنـــی در نشســـت مشـــترک خبـــری بـــا 
وزیـــر دفـــاع امریـــکا در کابـــل گفـــت کـــه پاکســـتان 
بـــا یـــک تصمیـــم درســـت  رو به  ـــرو اســـت، امیـــدوار 

اســـت کـــه تصمیـــم درســـت بگیـــرد.
ـــه  ـــم ک ـــتان گفته ای ـــه پاکس ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــی گف ـــای غن آق
ـــان  ـــم و می ـــک می خواهی ـــبات نی ـــت مناس ـــا دول ـــت ب دول

ـــود. ـــک ش ـــد تفکی ـــان بای ـــگ طلب ـــان و جن ـــح طلب صل
ـــگاران در  ـــخ خبرن ـــت در پاس ـــن نشس ـــی در ای ـــای غن آق
ـــا  ـــا ب ـــط م ـــه رواب ـــت ک ـــتان گف ـــا پاکس ـــط ب ـــاره رواب ب
ـــت. ـــده اس ـــفا ف تر ش ـــه ش ـــده، بلک ـــراب نش ـــتان خ پاکس

در همیـــن حـــال، اشـــتون کارتـــر وزیـــر دفـــاع امریـــکا 
گفـــت کـــه بـــرای پاکســـتان، همســـایه تهدیـــد نیســـت 
ـــت. ـــد اس ـــک تهدی ـــتان ی ـــرای پاکس ـــت ب ـــه تروریس بلک
آقـــای کارتـــر در همیـــن حـــال بـــه تـــداوم حمایـــت 

ــان داد. ــتان اطمینـ ــکا از افغانسـ ــی امریـ نظامـ
ــای  ــای نیروهـ ــه توانایی هـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ وی هم چنـ

ـــدود  ـــر ح ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک ـــتان گف ـــی افغانس امنیت
۳2۰ هـــزار نیـــروی افغانســـتان بـــا شـــجاعت تمـــام در 

ــد. ــمنان می رزمنـ ــر دشـ برابـ
او گفـــت کـــه نیروهـــای امریکایـــی و افغانســـتان 
به صـــورت مشـــترک در برابـــر تروریســـم در افغانســـتان 

مبـــارزه می کننـــد.
ـــۀ  ـــت پایان یافت ـــون ماموری ـــه اکن ـــت ک ـــر گف ـــای کارت آق

ـــت. ـــده اس ـــروع ش ـــاره ش ـــا دوب م
ـــه اصاحـــات  ـــی خواســـت ب وی از حکومـــت وحـــدت مل

ـــد. ـــه ده خـــود ادام
ـــکا  ـــت امری ـــردم و دول ـــه م ـــت ک ـــکا گف ـــاع امری ـــر دف وزی
ـــتیبانی  ـــت و پش ـــه حمای ـــد ب ـــاز باش ـــه نی ـــی ک ـــا هنگام ت

ـــد. ـــه می دهن ـــتان ادام ـــت افغانس ـــردم و دول ـــان از م ش
گفتـــه شـــده اســـت کـــه اشـــتون کارتـــر وزیـــر دفـــاع امریـــکا 
ــان  ــای فرماندهـ ــردن صاحیت هـ ــاال بـ ــداف بـ ــر اهـ بـ
ــای  ــد کمک هـ ــو، تعهـ ــع ناتـ ماموریـــت حمایـــت قاطـ
ـــتان،  ـــکا در افغانس ـــی امری ـــور نظام ـــداوم حض ـــی و ت مال

ـــت. ـــرده اس ـــفر ک س
ـــتان  ـــه افغانس ـــکا ب ـــاع امری ـــر دف ـــر وزی ـــای کارت ـــفر آق س
ـــا  ـــور اوبام ـــه رییس جمه ـــرد ک ـــورت می گی ـــی ص در حال
در نشســـت وارســـا در پولنـــد، بـــه تمدیـــد ماموریـــت 
ـــرد. ـــد ک ـــتان تعه ـــش در افغانس ـــه کمک های ـــی  ادام نظام

در ایـــن نشســـت هم چنـــان ناتـــو نیـــز تعهـــد ســـپرده 
ـــش  ـــت و کمک های ـــه حمای ـــال 2۰2۰ ب ـــا س ـــه ت ـــت ک اس

بـــه افغانســـتان ادامـــه می دهـــد.
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سناتوران: 

جاینورستانیزنداناستنهسفارت
ریاست جمهوری:

دربارةتقررنورستانیوزارتخارجهپاسخبدهد
ناجیه نوری   

ریاسـت جمهوری در خصـوص تقـرر نورسـتانی به 
عنوان سـفیر افغانسـتان در اسـپانیا می گویـد که باید 
وزارت خارجـه در ایـن خصوص پاسـخ دهد. زیرا 
در گماشـتن سـفرا، وزارت خارجه پیشـنهاد می کند 
معـاون  می نمایـد.  تاییـد  هـم  رییس جمهـور  و 
سـخنگوی رییس جمهـوری بـا تاکیـد می گویـد که 
وزارت خارجـه بایـد در این خصوص پاسـخ دهد. 
او می گویـد کـه ایـن مسـاله بـه ریاسـت جمهوری 
ربطـی نـدارد و بایـد بـا وزارت خارجـه صحبـت 

گیرد. صـورت 
امـا سـخنگویان وزارت خارجه به رغـم تماس های 
ایـن خصـوص خـودداری  از صحبـت در  پی هـم 

کردند. 
روزنامـه  بـه  خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
مانـدگار گفـت کـه ده دقیقـه مهلـت دهیـد تـا بـا 
ریاسـت جمهوری تمـاس بگیریـم و معلومات مـان 
را هماهنـگ سـازیم. اما بـا تماس های مکـرر موفق 
نشـدیم پاسـخ وزارت خارجـه را درایـن خصوص 

باشـیم. داشـته 
 بـه تازه گـی رییس جمهـور محمد اشـرف غنی طی 
حکمی یوسـف نورسـتانی رییس پیشـین کمیسیون 
افغانسـتان  بـه عنـوان سـفیر  انتخابـات را  مسـتقل 
در اسـپانیا تعییـن کـرده اسـت. ایـن حکـم رییـس 
جمهـور بـا مخالفت های زیادی مواجه شـده اسـت.
عنـوان  بـه  نورسـتانی  تقـرری  بـا  ریاسـت اجرایی 
سـفیر در اسـپانیا ضمـن بی خبـری واکنـش نشـان 
داده و گفتـه کـه اگـر ایـن موضـوع حقیقت داشـته 
باشـد، تعهـد رهبـران حکومت در زمینـه اصاحات 

و مبـارزه بـا فسـاد زیـر سـوال مـی رود.
ریاسـت اجرایی تاکیـد دارد کـه مسـووالن حکومت 
وحـدت ملی در قدم نخسـت برای مردم افغانسـتان 
و در قـدم دوم بـرای جامعۀ جهانی تعهد سـپرده اند 
کـه بر ضد فسـاد مبـارزه و بـرای آوردن اصاحات 
بـه  نوسـتانی  آقـای  تقـرری  اگـر  می کننـد؛  کار 
عنـوان سـفیر افغانسـتان در اسـپانیا حقیقـت داشـته 
باشـد، تعهـد مـا بـرای آوردن اصاحـات و مبـارزه 
و عملکـرد مـا در قسـمت فسـاد اداری زیـر سـوال 

می رود.
یوسـف نورسـتانی، متهـم بـه مهندسـی انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری سـال 2۰۱۴ افغانسـتان اسـت. 
تحـت مدیریـت او، انتخابات افغانسـتان بـه یکی از 

بدنام تریـن انتخابات هـای تاریـخ مبـدل شـد.
مـردم و تحلیلگران نورسـتانی را متهـم به خیانت به 
آرای مـردم می کننـد و می گوینـد که جـای او زندان 

اسـت، نه سفارت.
بـا ایـن حـال، اعضـای مجلـس سـنا نیز بـه احتمال 
تقرری یوسـف نورسـتانی رییس پیشـین کمیسـیون 

انتخابـات به حیث سـفیر در کشـور اسـپانیا واکنش 
نشـان داده و گفته انـد کـه اگـر این احتمال درسـت 
جمهـور  رییـس  معامله گـری  از  نشـانه یی  باشـد، 

ست.  ا
شـماری از اعضـای مجلس سـنا با انتقـاد از احتمال 
تعین نورسـتانی به حیث سـفیر در اسـپانیا می گویند 
کـه ضعـف مدیریتـی آقای نورسـتانی سـبب بحران 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوسـال قبل شـد 
و بـه جـای این کـه او محکمـه شـود، سـفیر تعییـن 

می شـود.
کـه  می گوینـد  حکومـت  از  انتقـاد  بـا  سـناتوران 
بسـیاری از تقرری هـا بـه ویـژه در پسـت های بلنـد 
دولتـی و سـفارت خانه هـا بـر اسـاس معامله گـری 
و فسـاد انجـام می شـود و رهبـران حکومـت تاش 
می کننـد کـه هرکـدام افـراد مـورد عاقـه خوسـت 

را بگمارنـد.
داود غفـاری یکـی از اعضـای مجلـس سـنا گفـت: 
»تقـرری نورسـتانی بـه حیـث سـفیر در اسـپانیا اگر 
دسـت باشـد نشـان می دهد که خـود رییس جمهور 
ریاسـت  گذشـته  انتخابـات  در  تقلـب  در  هـم 

جمهـوری دسـت داشـته اسـت«.
آقـای غفاری افزود، اگر قرار باشـد آقای نورسـتانی 
در سـفارت افغانسـتان در اسـپانیا مقرر شود، چرا او 
را از کمیسـیون انتخابـات برکنـار شـد در حالـی که 

برکنـاری او خـاف قانـون نیز بود.
صفی اهلل هاشـمی دیگر سـناتور نیز گفـت: »تقرری 
نورسـتانی بـه حیـث سـفیر خود فسـاد اسـت؛ زیرا 

او انتخابـات را به چالش کشـید«.
آقای هاشـمی خاطرنشـان کـرد که مردم افغانسـتان 
خواسـتار  گذشـته،  انتخابـات  بحـران  دلیـل  بـه 
مجازات آقای نورسـتانی هسـتند ولـی او بدون این 
کـه بـه محکمـه کشـیده شـود به سـفارت گماشـته 

شـود. می 
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه تقرری هـا در پسـت های 
بلنـد دولتـی با فسـاد صـورت میگیرد تاکیـد ورزید 
کـه رهبـران حکومت وحدت ملـی بیشـتر ازاین بر 

»دهل رسـوایی« خـود نکوبند.
زلمـی زابلـی نیـز بیـان داشـت: »نورسـتانی نسـبت 
افـراد  نمی توانـد؛  مدیریـت  بـاال  سـن  و  مریضـی 
در پسـت هـای دولتـی براسـاس روابـط و خـاف 

می شـوند«. گماشـته  اصـول 
سـفرای  از  برخـی  بـردن  نـام  بـا  زابلـی  آقـای 
افغانسـتان در خـارج از کشـور یـاد آور شـد کـه 
رهبـران حکومـت افـراد غیـر مسـلکی و کم سـواد 

انـد. را بـه سـفارت خانـه گماشـته 
افضل شـامل هـم گفت که آقـای نورسـتانی باید به 
جـای سـفارت به نهادهـای عدلی و قضایـی معرفی 
شـود تا نسـبت بحران در انتخابـات محاکمله گردد.

آغازماموریتپایانیافته
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ورزش

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی گفت که هند عامل اصلی ناآرمی 
در منطقه و گسترش دهنده بی ثباتی است.

گفته  خارجی  سیاست  امور  در  پاکستان  نخست وزیر  مشاور  عزیز،  سرتاج 
است که دولت دهلی نو از خشونت علیه افراد بیگناه در کشمیر بهره می گیرد 

و ادعایش برای برقراری صلح در این منطقه مورد مناقشه، کذب است.
در جریان سه روز درگیری خشونت بار در کشمیر که به دلیل کشته شدن برهان 
مظفر وانی و فعال آزادی خواه 22 ساله کشمیری در این منطقه صورت گرفت، 

۳2 تن کشته شدند که اکثراً معترضان بودند.
سرتاج عزیز که عالی ترین مقام در سیاست خارجه پاکستان محسوب می شود 
در گفت وگو با یکی از کانال های تلویزیونی دولتی پاکستان گفت: کشمیری ها 
فقط خواستار آزادی از هند هستند و نمی خواهند درگیری ها بیش از این ادامه 

پیدا کند، اما نیروهای دولتی هند از زور و ساح علیه آن ها استفاده می کنند.
معترضان در جریان این درگیری ها به یک پاسگاه پولیس حمله کرده و آن 
را به آتش کشیدند و صدها تن دیگر از آن ها تاش کردند تا به یک پایگاه 
نیروی هوایی ارتش هند در 25 کیلومتری جنوب مرکز کشمیر یورش ببرند.

ورود  از  پولیس  که  گفت  هند  از  کشمیر  جدایی  حامی  گروه های  از  یکی 
آمبوالنس ها به محل برای انتقال زخمی ها به بیمارستان جلوگیری کرده است.

از  او  استعفای  با  که  است  کرده  اعام  بریتانیا  نخست وزیر  کامرون  دیوید 
مقام اش، نخست وزیر جدید سر از امروز چهارشنبه )2۳ سرطان(، به کار خود 

آغاز می کند.
آقای کامرون که به دنبال نتیجۀ همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا گفته 
بود از مقام اش استعفا می کند، اکنون اعام داشته است که خانم ترزا می، به 

عنوان نخست وزیر حکومت بریتانیا جانشین او می شود.
جلسه  از  پس  کامرون  آقای  سرطان،   2۳ چهارشنبه  امرروز  که  است  قرار 
پارلمان به کاخ باکینگ هام برود و استعفانامۀ خود را تحویل دهد و خانم ترزا 

می به مقام نخست وزیری بریتانیا دست یابد.
دیوید  استعفای  اعام  از  پس  که  است  بریتانیا  داخلۀ  وزیر  می،  ترزا  خانم 
کامرون از مقام نخست وزیر، حزب محافظه کار او را به عنوان رهبر این حزب 

اعان کرده و نامزد پُست نخست وزیری معرفی کرد.
خانم ترزا می پس از مارگارت تاچر، دومین زنی خواهد بود که در تاریخ 

بریتانیا به مقام نخست وزیری می رسد.
خانم می تا پیش از نتیجۀ همه پرسی، مخالف جدایی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا 
بود اما او اکنون گفته است که »برکسیت، برکسیت است«، باید به رای مردم 

احترام گذاشت و آن را به فرصتی برای موفقیت در کشورمان تبدیل کنیم.
خانم می گفته است تاش خواهد کرد تا با گفت وگو با رهبران اتحادیۀ اروپا 

توافق هایی را برای منفعت بریتانیا به دست آورد.

درحالی کـه سـازمان های بین المللـی حقوق بشـری بـه دنبال انجـام تحقیقات 
دربـارۀ نقـض حقـوق جوامـع کـرد توسـط دولـت ترکیـه هسـتند، آنـکارا 

هرگونـه همـکاری بـا ایـن سـازمان ها را رد می کنـد.
سـازمان ناظـر حقـوق بشـر در ترکیـه در بیانیه یـی دربـارۀ اقدامـات انـکارا 
علیـه کردهـا در مناطـق جنوب شـرقی این کشـور اعـام کرد: دولـت ترکیه 
هرگونـه دسترسـی بـه مـدارک بـرای انجـام تحقیقـات مسـتقل درباره سـوء 
اسـتفاده های انجـام شـده علیه شـهروندان کـرد در این مناطـق را منع می کند.
بـه نوشـته ایـن سـازمان، از مـوارد نقـض اصـول حقـوق بشـر می تـوان بـه 
کشـتن غیرنظامیـان، بیـرون انداختـن افـراد از خانـه و تخریـب غیرقانونی و 
گسـترده اموال شـخصی کردها اشـاره کـرد. در درگیری های رخ داده دسـت 

کـم ۳۳۸ نفر کشـته شـده اند.
هرگونـه  انجـام  از  ترکیـه  دولـت  می گوینـد  بشـری  حقـوق  سـازمان های 
تحقیقـات دربـارۀ مـوارد نگران کننـده در مناطـق جنـوب شـرقی جلوگیـری 

می کنـد.
ایـن بیانیـه در ادامـه مـی آورد: دولـت ترکیـه بایـد بـه سـازمان ملـل و دیگر 
گروه هـای غیردولتـی اجـازه دسـت یابی بـه اسـناد دربـارۀ این کـه در ایـن 

مناطـق چـه می گـذرد را بدهـد.
به گفتـه مسـووالن ایـن سـازمان ها، در مـاه ابریـل پولیـس اجـازه مصاحبه با 
خانـواده قربانیـان و شـاهدان کشـتارها در مناطـق کردنشـین جنـوب شـرقی 
بـا مسـووالن حقـوق بشـری را نـداده اسـت. پیـش از اعمـال ممنوعیت هـا، 
ایـن سـازمان ها توانسـته بودنـد بـه اسـنادی دربـاره جزییـات مـرگ هشـت 

غیرنظامـی در شـهر جیـزره دسـت یابند.

برای نخستین بار تیم ملی کریکت معلوالن هند به منظور انجام یک مسابقۀ دو 
جانبه با تیم ملی کریکت معلوالن کشور به کابل می آید.

مسابقۀ  این  که  می گوید  افغانستان  کریکت  بورد  سخنگوی  هوتک،  فرید 
2۰آوره در پایان ماه جاری َ)جوالی( در ورزشگاه الکوزی در کابل برگزار 

می شود.  
در خبرنامه یی که بورد کریکت به رسانه ها فرستاده، آمده است که مسابقات 
انتخاب تیم ملی کریکت معلوالن کشور میان تیم های 5  مقدماتی به منظور 

زون آغاز شده است و به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت.
براساس خبرنامۀ بورد کریکت، از میان 5 تیمی که از 5 زون انتخاب شده اند، 

یکی شان به تیم ملی راه خواهد یافت.
در روز اول این مسابقات مقدماتی،  تیم بند امیر و سپین غر و تیم مس عینک 

و زون آمو با هم بازی کردند تا به مرحلۀ بعدی راه یابند.

فوق ستارۀ تیم ملی فوتبال پرتغال قهرمانی این تیم در پانزدهمین دوره جام 
ملت های اروپا را به مهاجران تقدیم کرد.

تیم ملی فوتبال پرتغال که با شکست فرانسه در فینال مسابقات یورو 2۰۱۶ 
برای نخستین بار در تاریخ رقابت های جام ملت  های اروپا به قهرمانی رسید، با 

جام قهرمانی در استقبال پُرشور هواداران خود به پرتغال بازگشت.
کریستیانو رونالدو در جشنی که برای قهرمانی پرتغال در خیابان های لیسبون 
ترتیب داده شده بود، در بخشی از صحبت های خود که در این مراسم انجام 
داد، رو به هواداران و مردم پرتغال گفت: این موفقیت و این قهرمانی متعلق به 
شماست. این قهرمانی تقدیم به تمامی مهاجران. ما در تاریخ پرتغال جاودانه 

شدیم.

نایـب رییـس باشـگاه وسـتهام عنـوان کرد کـه این باشـگاه به هر پیشـنهادی 
کـه بـرای جـذب هافبک فرانسـوی این تیـم برسـد، توجه نخواهـد کرد.

دیمیتـری پایـت در اولیـن فصـل حضـورش در وسـتهام درخشـش خاصـی 
داشـت و ۱2 ُگل به ثمـر رسـاند و ۱5 پـاس ُگل هـم داد. او در یـورو 2۰۱۶ 
هـم در اوج بـود و آمـار سـه ُگل زده و دو پـاس ُگل را از خـود بـر جـای 
گذاشـت، هرچنـد نتوانسـت در فینـال ایـن رقابت هـا بـه خروس هـا کمـک 
کنـد و در نهایـت تیمـش بـا نتیجـه یـک بـر صفـر مغلـوب پرتغـال شـد و 
از رسـیدن بـه قهرمانـی بازمانـد. براسـاس گزارش هـا، تیم هایـی همچـون 
چلسـی، منچسترسـیتی و پاری سـن ژرمن نسـبت بـه جـدب ایـن هافبـک 

هسـتند. عاقه منـد 
دیویـد گلـد، نایـب رییـس باشـگاه وسـتهام در گفت و گـو می گویـد: پس از 
دیـدن توانایی هـای پایـت باشـگاه های بـزرگ سـراغ او می آیند، امـا ما اصًا 
بـه پیشـنهادات زیـر 5۰ میلیون پونـد توجهـی نخواهیم کرد. هـدف ما حفظ 
بهتریـن بازیکنان مـان اسـت، از ایـن رو هـر پیشـنهادی را کـه بابـت دیمیتری 
برسـد، جـدی نمی گیریـم. پایـت بازیکنـی مهـم بـرای مـا بـه شـمار می رود 
و تیـم براسـاس او شـکل گرفتـه اسـت. بنابر این، دیمیتری فروشـی نیسـت.
وقتـی از گلد پرسـیده شـد کـه »آیا وسـتهام می توانـد پایت را حفـظ کند؟«، 
او این طـور پاسـخ داد: دیمیتـری رابطـۀ خیلـی خوبـی با سـرمربی تیـم دارد 
کـه ایـن بـرای یـک بازیکـن خیلی خیلـی مهم اسـت. پایـت با خانـواده اش 
در لندنـی مسـتقر شـده، هـواداران او را دوسـت دارنـد و بـه همراهـش بـه 
بازی هـای خانگـی وسـتهام(  المپیـک )محـل جدیـد برگـزاری   ورزشـگاه 
خواهنـد رفـت.  به هر حـال، مـا تـاش خـود را خواهیـم کـرد تـا پایـت را 

حفـظ کنیـم. امیـدوارم تاش های مـان در نهایـت کافـی باشـد.
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شنیده اید؟  را   »good cop bad cop« اصطاح  شما  آیا 
می گویند.   cop اختصاری  به گونۀ  را  پولیس  امریکا  در 
اصطاح پولیس خوب و پولیس بد در پیوند به شیوه یی 
آن  و  می رود  به کار  است،  معمول  متهمین  استنطاق  و  تحقیق  در  که 
به گونه یی ست که یک پولیس می آید متهم را تهدید می کند، لت وکوب 
پولیس  بعد  دقایقی  او حرف بکشد.  از  تا  می کند و زیرفشار می گیرد 
دیگر می آید و با او به خوبی و نرمی و دوستی برخورد می کند و به او 
می فهماند که بهتر است اقرار کند ورنه باز پولیس بد خواهد آمد و باز 
شکنجه از سرگرفته خواهد شد. هدف و مقصد هردو پولیس یکی ست. 

یعنی اقرار و حرف کشیدن از متهم.
تب  به  و  مرگ گرفتن  به  همان  ما  زبان  در  آن  معادل  اصطاح  شاید 

راضی کردن باشد.
و  تعصب،  یک دنگی،  بی حوصله گی،  عمل،  شدت  من  وقتی  اما  و 
ضدیت اشرف غنی با مردم را می نگرم و از سویی به یاد نرمش های 
صیادگونۀ کرزی می افتم، همین اصطاح پولیس بد و پولیس خوب به 
ذهنم خطور می کند. هدف غنی و کرزی هردو یکی ست. دست هردو 
در یک کاسه است. غنی می آید و بازوی تان را قطع می کند و کرزی بر 

می گردد و برای تان دست مصنوعی می سازد...
به  گاه دل  این وطن،  از چیزفهمان  برخی  که  زمانی ست  فاجعه  اما  و 
غنی می بندند و گاه به کرزی و میان این دو انتخاب سرگردان اند. یعنی 
در این جهان و در این کشور غیر از همین دو تا هیچ کس دیگری و 
هیچ روش دیگری و هیچ راه دیگری برای ساختن این کشور و تامین 

عدالت و انصاف وجود ندارد؛ ها؟

عزیزاهلل آریافر

انتظار از برده گان بی اراده، بیهوده است
از نظر من، برده گان جدید به »برده گان فکری«، »برده گان 
فرهنگی«،  »برده گان  اقتصادی«،  »برده گان  سیاسی«، 
»برده گان  قومی«،  »برده گان  اداری«،  »برده گان  مذهبی«،  »برده گان 
بین المللی« و... تقسیم می شوند. هرکدام از این دسته ها از خود تعریف ها 

و مصداق هایی دارند؛ توضیح شان باشد برای بعد.
اما در میان برده گان قدیم و برده گان جدید چند تفاوت اساسی وجود 

دارد:
۱-برده گان قدیم به میل خود تن به برده گی نداده بودند، بلکه آن ها را 
به زور به برده گی گرفته بودند؛ درحالی که برده گان مدرن اغلب به میل 

خود زنجیر برده گی بر گردن نهاده اند.
2-برده گان قدیم تنها برده بودند، اما برده گان جدید هم برده اند هم بنده!
۳-برده گان قدیم اغلب نیروی جسمی خود را در خدمت باداران شان 
قرار می دادند؛ درحالی که برده گان جدید نیروی فکری و سیاسی خود 

را در اختیار باداران شان قرار می دهند.
۴-برده گان قدیم پیرو نداشتند، درحالی که برده گان جدید پیروان زیادی 

را به دنبال خود می کشند.
5-برده گان قدیم دیگران را به برده گی نمی کشیدند؛ اما برده گان جدید 
و  نیرنگ  با  بلکه  نمی شوند،  برده  خود  تنها  سیاسی،  برده گان  به ویژه 
فریب و به کارگیری پوپولیزم، جماعت ها و گروه های زیادی از مردم 
خویش  باداران  برده گی  به  و  می بندند  خویش  زنجیر  انتهای  در  را 

می کشانند.
درحالی که  بودند؛  شده یی  تعریف  و  ساده  اشخاص  قدیم  ۶-برده گان 
بسا  چه  و  نیستند  قابل شناسایی  عوام،  نزد  در  به ویژه  جدید  برده گان 

هم چون باداران و انسان های آزاد جلوه می کنند.
۷-برده گان قدیم به یک فرد پاسخ گو بودند؛ درحالی که برده گان جدید 

هم به افراد پاسخ گواند هم به دستگاه ها و نهادها.
نداشتند؛  خود  دست  زیر  در  دیگری  برده  هیچ  قدیم  ۸-برده گان 
درحالی که برده گان جدید در زنجیره »سلسله مراتب برده گی« در باال 

بادارانی و در پایین برده گانی دارند.
۹-برده گان قدیم به برده گی خود اعتراف می کردند، اما برده گان جدید 

خود را نماد شرف و آزاده گی می دانند.
۱۰-برده گان قدیم برای آزادی خود تاش و مبارزه می کردند؛ برده گان 
در  صداقت  تا  می افزایند  زنجیرهای شان  وزن  بر  روز  هر  اما  جدید، 

برده گی را به باداران شان ثابت کنند.
۱۱-برده گان قدیم با کار جسمی طاقت فرسا در صدد راضی نگه داشتن 
بادار خود بودند تا فرصتی برای توهین و تحقیر بیشتر ایجاد نشود؛ اما 
برده گان جدید نان مفت می خورند و بیشتر توهین پذیر و عزت فروش اند.

و...
به باور من -جز استثناات نادر- در ُکل هیچ فرد و جامعه آزادی وجود 
باداری و سرانجام و در باالترین سطح  ندارد؛ هرکس برده یی دارد و 
سلسله مراتب برده گی - باداری، وجود سازمان ها و سیستم های پیچیده 

ساخت خود انسان، انسان ها را به برده گی و اسارت کشانیده است!
اما در این میان کسانی هستند که با سماجت و مبارزه، بخشی از آزادی 

خویش را حفظ کرده اند.
در عجبم که مردم ما چرا تن به برده گی 

کسانی می دهند که از خود اراده یی ندارند و خواست ها و آرزوهای شان 
وزن  و  نیستند  بیش  برده یی  خود  که  می کنند  طلب  کسانی  از  را 

زنجیرهای شان به مراتب از وزن زنجیرهای دیگران سنگین تر است.

فیـسبـوک نـــامــه
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ایـن روزهـا در نقطـه نقطه سـازمان های دولتی غـرب این 
زنـان هسـتند که زمـام امور را در دسـت گرفته انـد و یا در 
مسـیر آن قـرار دارنـد. از آلمـان گرفتـه که صـدر اعظم اش 
قدرتمندتریـن زن جهان اسـت تـا هیاری کلینتـون که در 

آسـتانه ریاسـت جمهوری امریکا قـرار دارد.
زمانـی که شـنیدم تـرزا می و آندره آ لدسـام بـه دور نهایی 
انتخابـات نخسـت وزیـری انگلیس در حـزب محافظه کار 
ایـن کشـور رسـیده اند و بـه ایـن ترتیـب تضمین شـد که 
نخسـت وزیـر آتـی کشـور یـک زن خواهـد بـود اولیـن 

اسـمی کـه بـه یادم آمـد »ادمونـد کوپـر« بود.
ایـن روزهـا کسـی کوپـر را به یاد نمـی آورد امـا او یکی از 
معروف تریـن نویسـندگان دهه ۶۰ و ۷۰ بـود که رمان های 
علمـی تخیلـی طول و درازی می نوشـت. اما چیـزی که او 
را مشـهور کـرد  عقایـد نه چنـدان خوشـبینانه اش در قبال 

زنـان بود.
زمانـی کـه همـه از آزادی زنـان صحبـت می کردنـد کوپـر 
قاطعانـه علیـه ایـن اندیشـه ایسـتاد. در نگاهـش بـه قـرن 
25، کوپـر زنـان را در راس امـور پیش بینـی می کرد. کوپر 
در نوشـته هایش در ایـن بـاره توضیـح داده اسـت کـه تـا 
قـرن 25 زنـان چگونـه مـردان را تحـت سـیطره خـود در 
خواهنـد آورد و سیاسـتمداران مـرد بریتانیایـی چگونـه از 
آنهـا می گریزنـد. کوپـر کـه در سـال ۱۹۸2 از دنیـا رفـت 
در مـورد مسـائل زیـادی اشـتباه کـرده بود اما یـک چیزی 
را درسـت می گفـت: از جنبـه سیاسـی دسـت کـم آینده به 
کسـانی تعلـق یافته کـه زمانی تنهـا به آنها »جنـس لطیف« 

می گفتنـد.

زمانـی کـه هر کـدام از بانـوان نامزد حزب محافظـه کار به 
دومیـن نخسـت وزیـر زن انگلسـتان تبدیل شـوند یکی از 
آنهـا )ترزا مـی( در واقع به جامعه زنان سیاسـتمدار ارشـد 
جهـان می پیونـدد. در حقیقـت اغـراق نیسـت اگـر بگویم 
تمامـی شـخصیت های  تقریبـًا  انگلسـتان سـال 2۰۱۶  در 

تاثیرگـذار در زندگـی مردم، زن هسـتند.
یکـی از ایـن زنان نیکـوال اسـتورجن، وزیر اول اسـکاتلند 
یکـی از توانمندتریـن بانـوان در جزیـره بریتانیاسـت. در 
حالـی کـه از آن طـرف روث دیویدسـون، بـه عنـوان یک 
بانـوی سیاسـتمدار دیگـر بـه رهبری حـزب محافظـه کار 
اسـکاتلند رسـیده اسـت. حتـی وزیـر اول ایرلنـد شـمالی 

»آرلـن فاسـتر« نیـز یک زن اسـت.
قطعـًا ایـن کودکانـه خواهـد بـود کـه بگوییم عـدم تعادل 
تاریخـی بیـن زنان و مـردان مسـاله ای درباره گذشـته بوده 
اسـت چـرا کـه بـا وجـود ورود میلیون ها زن طـی نیم قرن 
اخیـر بـه بازارهـای کاری اکثـر آن هـا تنهـا توانسـته اند بـه 
مشـاغل سـطح پاییـن و مشـاغل پـاره وقـت دسـت پیـدا 

. کنند
تعـداد زنان صاحـب ۱۰۰ کمپانی برتـر در انگلیس گویای 
همیـن مدعاسـت. در انگلیـس تنهـا ۱۷ درصـد از مدیـران 
۱۰۰ شـرکت برتر این کشـور را زنان تشـکیل می دهند. در 
عرصـه سیاسـی در همین حال تنها از هر سـه عضو شـورا 
یـک نفـر زن اسـت و در مجلس عـوام فعلی تنهـا ۱۹۱ تن 
از نماینـدگان یعنـی کـم تر از یـک سـوم کل جمعیت این 

مجلس زن هسـتند.
بـا ایـن حـال حضـور برجسـته زنـان در مناصـب عالـی 
ایـن روزهـا  روایـت می کنـد.  را  داسـتان خـود  سیاسـی 
در قیـاس بـا گذشـته دیگـر زن  بـودن مانعـی فـوق بزرگ 
در مسـیر رهبـری نبـوده و ایـن تنهـا در انگلیـس در حـال 
وقـوع نیسـت. در حقیقت اگـر فراتر از مرزهای انگلسـتان 
را بنگریـد تصویـری کـه خواهیـد دیـد متقاعـد کننده تـر 

بود. خواهـد 
در  انتخابـات آتـی ریاسـت جمهـوری امریـکا هیـاری 
کلینتـون، گزینـه پیشـتاز اسـت. کمـی عمیق تـر هـم نـگاه 
رسـیس  کـه  می بینیـد  را  الگارد  کریسـتین  خانـم  کنیـد 
تفاسـیر کامـًا  ایـن  بـا  پـول اسـت.  بین الملـل  صنـدوق 
ممکـن اسـت که طـی چند مـاه تقریبًا تمام شـخصیت های 

قدرتمنـد در جهـان را زنـان تشـکیل دهنـد.
امـا چـه چیـزی می توانـد دالیـل ایـن اتفاقـات را توضیح 

هد؟ د
زنـان  افزایـش حضـور  علـت   کـه  دالیلـی  از  بسـیاری 
سیاسـتمدار را توضیـح می دهد چنـدان قابل قبول نیسـت. 
نشـان  امریکایـی  یـک وب سـایت  مطالعـه  مثـال  بـرای 
می دهـد کـه زنـان رهبرانـی فوق العـاده می شـوند چـرا که 
در میـان تمـام ویژگیهـا، آنهـا شـنوندگان خوبـی هسـتند،  
بـه ارزشـها احتـرام می گذارنـد و انعطـاف پذیرنـد. اما این 
ویژگی هـا معمـوالً از جملـه اسـتریوتایپ هایی هسـتند که 

زنـان سـال های زیـادی بـا آنهـا مقابلـه کرده انـد.
بـه هیـچ وجـه هیچ کس بـه ترزا می یـا نیکوال اسـتورجن 
بـه دلیل اینکه شـنوندگان خوبی هسـتند رای نداده اسـت. 
جـواب واضـح بـه این سـوال این اسـت کـه ایـن رهبران 
زن موفـق بوده انـد چـرا که رقبای مـرد آنها بسـیار ضعیف 

کرده اند. عمـل 
تـا همیـن دو هفتـه پیـش هم شـاید کسـی گمـان نمی کرد 
کـه یـک زن در آسـتانه نخسـت وزیـری انگلیـس قـرار 
بگیـرد. اگـر دیویـد کامـرون فـرار نمی کـرد، اگـر بوریس 
جانسـون از هـم فـرو نمی پاشـید، اگـر »میشـل گـوو« از 
پشـت به دوسـتانش خنجـر نمی زد، پیـش از اینکه خودش 
را از پـای درآورد، آن زمـان ممکـن بـود مـا منتظـر یـک 
نخسـت وزیر مـرد دیگر باشـیم و آن موقع بـود که جامعه 

سیاسـت انگلیـس بـه نفـرت از زنـان متهـم می شـد.
امـا تمامـی زنانـی کـه به سـمت های عالی سیاسـی دسـت 
یافته انـد یـک اصـل مشـترک دارنـد. اگـر بخواهیـم سـاده 
بگوییـم آنهـا نماینده نسـلی از زنان هسـتند که نیـاز دارند 
ماهیتـی خـاص را نشـان دهند تـا در بین جامعـه مردگونه 
مطـرح شـوند. ایـن زنان توانایـی این را دارند تـا به بقایای 

جنسـیت گرایـی در میان همکارانشـان غلبـه کنند.
بـه طـور قطـع درسـت اسـت کـه طـی نیم سـده اخیـر ما 
در جهانـی برابـر طلـب زندگـی کرده ایم. حتی مسـن ترین 
زنانـی کـه مـن از آنهـا نـام بـردم یعنـی هیـاری کلینتـون 
متولـد سـال ۱۹۴۷ اسـت و در فضایـی بـزرگ شـده کـه 
دختـران ماننـد پسـرها خـوب و برابر بوده انـد و فرصت ها 
بـرای آنهـا در دوران جوانی در قیاس با نسـل های گذشـته 
بیـش از انـدازه بـوده اسـت. اما با ایـن تفاسـیر کلینتون باز 
هـم بایـد بـر موانعی که بـه خاطر زن بـودن با آنهـا مواجه 

بـوده، غلبـه می کرده اسـت.
هیـاری کلینتـون بـا وجـود اینکـه در دوران تحصیلش در 
دانشـکده حقـوق در دانشـگاه ییـل یک سـتاره محسـوب 
می شـد از او انتظـار می رفـت کـه شـوهرش را بـه شـغل 
خـودش ترجیـح دهـد. زمانـی کـه بیـل کلینتـون در سـال 
۱۹۹2 کاندیدای ریاسـت جمهوری امریکا شـد، همسـرش 
مجبـور بـود سـطح خـود را تـا انـدازه یـک زن خانـه دار 
پاییـن بیاورد. هـر چیزی که شـما درباره هیـاری کلینتون 
از  پـس  بسـیار  ایسـتادگی  دهنـده  نشـان  می کنیـد،  فکـر 

شکسـت های متعـدد اسـت.
امـا حتـی حـاال خانـم کلینتـون هنوز هـم با خشـونت های 
کامـی مواجـه می شـود کـه در آن فـردی بـه او می گوید: 
»پیراهنـم را اتـو کن« ؛ خشـونتی کـه یک مرد هرگـز با آن 

رو بـه رو نخواهد شـد.
و بـرای مـن بسـیار عجیـب اسـت کـه مـرکل از زمـان 
ورودش بـه کابینـه هلمـوت کوهـل در اوایـل دهـه ۱۹۹۰ 
چقـدر صبـر و تحمـل بـه خـرج داده آن هـم در مقابـل 

می کرده انـد. خطابـش  »دختـرم«  احتمـاال  کـه  کسـانی 

مشـکل بـرای بسـیاری از زنان بـه طور قطع این اسـت که 
اگـر از خنـده در مقابـل چنیـن اظهاراتـی خـودداری کنند 
همـکاران مـرد آنهـا را افرادی عبـوث خواهند دانسـت که 

رفتـه رفتـه باید کنار گذاشـته شـوند.
زمانـی کـه حـزب محافظـه کار انگلیـس از خانـم مـی بـه 
عنـوان »زنـی بسـیار سرسـخت« یاد کـرد، زنان شـاغل در 
سراسـر کشـور از اینکـه بـه رسـمیت شـناخته شـده اند به 
وجـد آمدنـد. در تاریـخ انگلسـتان امـا زنـان دیگـری هـم 
باشـند.  زده  تکیـه  سیاسـی  مسـندهای  در  کـه  بوده انـد 
مـارگارت تاچـر یکـی از ایـن بانـوان اسـت کـه می تـوان 
از او بـه عنـوان نمونـه بـارز زنـان سیاسـتمدار یـاد کـرد. 
تاچـر هرگـز خـود را فمنیسـت معرفـی نکرد بـا این حال 
جنسـیت اش بزرگتریـن برجسـتگی دربـاره او بـود. تاچـر 
سـال ها زخـم زبـان و شکسـت را تجربـه کـرد تـا پایـش 
بـه پارلمـان بـاز شـد و مـدت بیشـتری هـم از نگاه هـای 
جنسـیتی آسـیب دیـد تـا سـرانجام بـه نخسـت وزیـری 

. سید ر
امـا در تاریـخ ایـن فقـط مـارگارت رابرتـز )تاچـر( جوان 
نبـوده کـه توانسـته بـه سـمت های عالـی سیاسـی دسـت 
یابـد. در طـول تاریـخ نمی تـوان الیزابت اول، ملکه اسـپانیا 
در سـال ۱5۸۸ را نادیـده گرفـت حتـی بـا وجـود اینکه از 
زن بودنـش بـه عنـوان ضعف یـاد می کرد. کافی اسـت که 
عقـب تـر برویـم کـه بـه کلوپاتـرا، آخریـن ملکـه مصر یا 
کاتریـن کبیـر ملکه روسـیه برسـیم. حقیقت این اسـت که 
در طـول تاریـخ زنـان بـرای رسـیدن بـه سـطحی در امور 
سیاسـی بایـد ویژگی هـای خـاص و یگانـه ای می داشـتند، 
هماننـد اکنـون کـه بـه سـادگی می تـوان گفـت زنـان در 
مقایسـه بـا مـردان همـراه خـود از توانایی هـای بیشـتری 

ایـن  از  دیگـر  یکـی  نیـز  انگلسـتان  ملکـه  برخوردارنـد. 
نمونه هـا اسـت کـه پـس از ۶۴ سـال تنهـا عضـو خانـدان 
سـلطنتی اسـت کـه تـا ایـن انـدازه حکومـت کرده اسـت. 
شـاید ملکـه انگلیـس تجربـه خوبـی از همکاری بـا اولین 
نخسـت وزیـر زن خـود نداشـته باشـد امـا پس از داشـتن 
چهـار نخسـت وزیر مـرد بـه نظـر می رسـد اکنـون کنـار 
رفتـن کامـرون را انتظـار می کشـد تـا بتوانـد با زنـی که به 

دنبـال تغییـر اسـت دربـاره مسـائل گفت وگـو کنـد.
بـا همـه اینهـا دوسـت دارم اصطاحـی از کوپـر را قرض 
بگیـرم و صحبتـم را بـا آن خاتمـه دهم: حاال چه کسـی به 

مردان نیـاز دارد؟!«

حاال چه کسی به مردان نیاز دارد؟!
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