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در ایـن روزهـا بحـث »بـازی نهنـگ آبی« 
در افغانسـتان میـان جوانـان از موضوعات 
بسـیار داغ اسـت کـه دلهـره  و تـرس  را در 

میـان این قشـر ایجـاد کرده اسـت. 
هرچنـد ایـن بـازی مرگ بـار کـه از طریق 
انترنـت بـه افـراد پیش کـش می شـود، تـا 
تنهـا  و  نشـده  وارد  افغانسـتان  بـه  هنـوز 
در  به ویـژه  جوانـان  میـان  در  آن  بحـث 
نهادهـای آموزشـی سـر زبان هاسـت. امـا 
افراد بین سـنین ۱۸ – ۲۵ بیشـتر عالقه مند 

رفتـن بـه ایـن بـازی مرگ بـار هسـتند.  
برخی از اسـتادان روانشناسـی بـه این باور 
هسـتند کـه جوانـان و افراد کم سـن که در 
اجتمـاع منـزوی هسـتند و زنده گـی بـرای 
آنان ناخوشـایند اسـت، بیشـتر شکار چنین 

بازی هـا می شـوند. 

انجـام  بررسـی های  کـه  می گوینـد  آنـان 
مـورد  در  شـده  نشـر  نوار هـای  و  شـده 
کـه  می دهـد  نشـان  نهنگ آبـی«  »بـازی  
نوجوانان بیشـتر شـکار این بـازی مرگ بار 

بوده انـد. 
روانشناسـی  اسـتاد  شـرف الدین عظیمـی، 
در مصاحبـه بـا روزنامـۀ ماندگار با اشـاره 
بـه آسـیب های ایـن بـازی می گویـد: ایـن 

بازی هـا در  از مرگ بارتریـن  بـازی یکـی 
جهـان اسـت کـه قربانیـان زیـادی در پـی  

است. داشـته  
 آقـای عظیمـی می افزاید کـه هرچند برنامه 
نویـس ایـن بـازی تحـت بازداشـت قـرار 
دارد، امـا ایـن موضوع از دسـت فرد ایجاد 
کننـدۀ او بیـرون اسـت و به دسـترس یک 
تیـم قـرار گرفتـه و در بیشـتر کشـورهای 
اطـراف روسـیه و حتا بیرون از این سـاحه 
دو  بـازی  ایـن  و  می کنـد  فعالیـت  نیـز 

قربانـی در ایـران نیز داشـته اسـت. 
بـه گفتـۀ آقـای عظیمـی، هـر چنـد ایـن 
بـازی در افغانسـتان نرسـیده، امـا تـرس و 
دلهـره را در میـان افـراد به ویـژه جوانـان 

ایجـاد کـرده اسـت. 
می کنـد  نشـان  خاطـر  عظیمـی  آقـای 
اندیشـه های  بـا  آبـی«  نهنـگ  »بـازی  کـه 
روانشناسـانه بـه پیش می رود و با اسـتفاده 
از گزینه هـای روانشناسـی در ظـرف چنـد 
می کنـد  وادار  را  شـده   عضـو  فـرد  روز 
کننـد، آهنگ هـای  رابطـه  بـا مـردم قطـع 
تراژیـد بشـنوند، از زنده گـی ناامید باشـند 
و کارهـای خطـر آفریـن را آزمایـش کنند.  
او گفـت: پـس از این کـه شـما عضویـت 
این بـازی را گرفتید، برخـی از موضوعات 

فرمـان شـماره )۲43( رییـس حکومـت وحـدت ملی 
در مـورد تعدیـل مـادۀ ششـم قانـون ثبـت و احـوال 
نفـوص بـا اکثریـت آرای  نماینـده گان مجلس رد شـد.
مـادۀ ششـم  در  تعدیـل  ارگ،  فرمـان  ایـن  براسـاس 
قانـون ثبت و احوال نفوس کشـور پیشـنهاد شـده بود.

مـادۀ ششـم قانون ثبـت احوال نفوس طوری از سـوی 
شناسـنامه های  در  کـه  بـود  شـده  تعدیـل  حکومـت 
برقـی، ملیـت )قـوم(، ملـت و دیـن اضافـه شـده بود؛ 
در حالـی کـه در قانـون قبلـی تنهـا نـام، نـام فامیلی و 
والیـت شـهروندان بایـد در شناسـنامه ها ثبت می شـد.

از سـوی مجلـس  قانونی کـه در گذشـته  اسـاس  بـر 
تصویـب شـده بـود، مشـخصات کامـل در دیتابیـس 

ثبـت می شـود. نفـوس  ثبـت و احـوال  ادارۀ 
میردادخـان نجرابـی، رییـس کمیسـیون امنیـت داخلی 
ارائـه  مجلـس، دیـروز دوشـنبه )۸ عقـرب(، هنـگام 
فرمـان تقنینـی رییـس حکومـت وحدت ملی بـه تاالر 
عمومی گفت که این کمیسـیون جلسـات مشـترکی را 
در ایـن مـورد برگـزار کرده اسـت ولی کمیسـیون ها در 

مـورد ایـن فرمان اتفـاق نظـر ندارند.
عبدالحـی آخنـدزاده، معاون کمیسـیون نیـز تاکید کرد 
کـه سـه نظر مخالـف در مـورد این فرمان مطرح شـده 

است.
آقـای آخنـدزاده گفـت: برخـی کمیسـیون ها گفتهانـد 
کـه قومیـت و ملت در شناسـنامه های برقی ذکر نشـود 
و فقـط دیـن اسـالم اضافـه گـردد. برخـی گفته اند که 
ملـت باشـد ولـی قومیـت نباشـد؛ امـا برخـی دیگـر 

قانـون قبلـی را تاییـد کردند. 
مجلـس  رییـس  ابراهیمـی،  عبدالـرووف  انجـام  سـر 
نماینـدگان، ایـن فرمـان را بـه رای گیری گذاشـت که 

بـا اکثریـت آرای نماینـده گان مجلـس رد شـد.
حضـور  مجلـس  نماینـدۀ   ۱30 دیـروز  نشسـت  در 
داشـتند کـه ۸۲ تـن آنـان در مخالفـت با فرمـان و 4۸ 

نماینـده در موافقـت فرمـان رای دادنـد.
عبدالـرووف ابراهیمـی، پـس از رای گیـری اعالم کرد 
کـه فرمـان تقنینـی از سـوی مجلـس رد و قانـون قبلی 

ثبـت و احـوال نفـوس مورد تایید اسـت.
قانـون ثبـت و احوال نفوس سـه سـال پیش از سـوی 
مجلسـین شـورای ملـی تصویـب و از سـوی رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی توشـیح شـد. براسـاس ایـن 
قانـون بایـد رونـد توزیـع شناسـنامه های برقـی آغـاز 
می شـد؛ امـا مخالفت هـای سیاسـی بـر سـر درج کلمۀ 
دیـن، ملیـت و ملـت در شناسـنامه ها مانـع آغـاز ایـن 

روند شـده اسـت.
از سـویی هـم، یـک فرمـان دیگـر رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی در مـورد تغییـر و اصالح نام و سـن در 
شناسـنامه ها از سـوی مجلس تایید شـد. در این فرمان 
صالحیـت تغییـر و اصـالح نـام بـه رییـس ادارۀ ثبـت 

احـوال نفـوس و والیان داده شـده اسـت.
همچنیـن در این فرمان، حکومت پیشـنهاد اسـتقاللیت 
ادارۀ ثبـت احوال نفـوس را نیز به مجلـس نماینده گان 
ارائـه کـرده بـود کـه بـا مخالفـت نماینـده گان مواجـه 
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توانایی  انتخابات  کمیسیون  که  می رسد  نظر  به 
به  حاال  از  و  ندارد  را  آینده  انتخاباِت  برگزاری 
گونه هایی نشان می دهد که اگر انتخابات سال آینده 
برگزار نشود، کسی زیاد مسأله را کالن نسازد. چنین 
بعید هم  زیاد  اجرا گذاشته شود که  به  اگر  طرحی 
نیست، می تواند تبعاِت خطرناکی را برای کشور رقم 

زند.
را  خود  انتخابات،  کمیسیون  گذشته  ماه  پنج  طی   
برای  باید  که  را  وقتی  و  کرد  روزمره گی  درگیِر 
اصالحات انتخاباتی صرف می کرد، به چانه زنی های 

بی مورد و کاماًل غیرضروری هدر داد. حاال پس از 
رأی دهی،  ساختار  تغییر  سِر  بر  وقت تلفی  ماه  پنج 
نخواهد  تغییر  قبلی  ساختار  که  می گوید  کمیسیون 
کرد و رای دهنده گان به همان شیوه های قبلی به پای 
اعتراف  خود  آن ها  بروند.  باید  رای  صـندوق های 
تقلب و  میزان  می تواند  قبلی  که شیوه های  می کنند 
غیرقابل  و  چشم گیر  نحو  به  را  انتخابات  در  فساد 
این  از  غیر  چاره یی  ولی  دهد،  افزایش  پیش گیری 
هم وجود ندارد؛ انتخابات یا باید برگزار نشود و یا 
اگر هم برگزار شود، فقط به همان شیوه های سابق 

ممکن خواهد بود. 
تغییر  در  ناتوانی  به  کمیسیون  دیرهنگامِ  اعتراف 
خود  تأثیرهای  حاال  از  می تواند  رای دهی،  شیوۀ 
از  کشور  شهروندان  بگذارد.  آینده  انتخاباِت  بر  را 
مدت ها به این طرف در انتظار کارکردهای کمیسیون 
تا  اند  آن  جدید  اعضای  موجودیِت  در  انتخابات 
تکلیِف خود را با انتخابات آینده روشن بسازند، و 
در  تغییری  هیچ  که  می گوید  کمیسیون  وقتی  حاال 
روند رای دهی اعمال نخواهد شد، تعبیر آن در میان 

شهروندان کشور چه خواهد بود؟
نحو  به  هیچ وقت  انتخابات  کمیسیون  متأسفانه   
نفوذ  سیطرۀ  از  را  خود  نتوانست  قناعت بخش 
بیرون  ریاست جمهوری  ارگ  به ویژه  و  قدرتمندان 
کند. هم در زماِن آقای کرزی و هم حاال کمیسیون 
شده  متحمل  نهاد  این  سوی  از  را  ضربه  بیشترین 
در  دست اندازی ها  کرزی،  آقای  زمان  در  است. 
که  بود  یافته  شدت  حدی  به  انتخاباتی  مسایل 
امِر  تحت  کمیسیونی  به  عماًل  انتخابات  کمیسیون 
ارگ تبدیل شده بود. قرار بود که این تعامِل نامیمون 
و  شود  شکستانده  ملی  وحدت  دولت  سوی  از 
کمیسیون به عنوان نهادی مردمی و غیرجانب دار به 
امور انتخاباتی در کشور سروساماِن تازه ببخشد. ولی 
سه سال پس از درگیری ها و چانه زنی های نفس گیر 
حاال  قانونی،  و  با صالحیت  کمیسیون  ایجاد  برای 

دوباره به همان نقطۀ اول برگشته ایم. 
خود  رفتۀ  برباد  اعتماد  می تواند  چگونه  کمیسیون 
باور  رای دهنده گان  چگونه  سازد؟  اعاده  دوباره  را 
و  سازمان یافته  تقلب های  در  آن ها  رای  که  کنند 
شهروندان  چگونه  نمی رود؟  هدر  مهندسی شده 
می توانند قبول کنند که به عنوان شهروند، نقشی در 

سرنوشت سیاسی شان خواهند داشت؟ 
کمیسیون  را  امیـدها  این  همۀ  حاضر،  حال  در 
انتخابات به یأس مبدل کرده و حرف های اخیرشان 
انتخابات آینده که در هاله یی از  در مورد برگزاری 

ابهام و دودلی ابراز شد، شهروندان کشـور را نسبت 
تردید کرده است.  از حاال دچار  انتخابات  آیندۀ  به 
برگزاری  به  تمایل  صورت  در  دارد  وظیفه  دولت 
انتخاباِت شفاف و عادالنه، از حاال با جدیت مسالۀ 
انتخابات را در اولویِت کاری اش قرار دهد و با انجام 
نقش مثبت، نگرانی هایی را که به وجود آمده، کاهش 

دهد. 
نقشی را که تا امروز ارگ در مسایل انتخاباتی بازی 
کرده، نقشی غیرسازنده و مخرب بوده است. برکناری 
انتخابات،  کمیسیون  داراالنشای  رییس  غیرمترقبۀ 
به  می تواند  آینده  انتخابات  برای  خطر  زنِگ  اولین 
شمار رود. این برکناری حتا اگر به دالیل موجه و 
قانونی صورت گرفته باشد، با شیوه و مکانیسم فعلِی 
توانایی  اگر رییس داراالنشا  آن سوال برانگیز است. 
مدیریِت این نهاد را نداشت، مقصر چه کسی است؟ 
جمهوری  رییس  از  غیر  کسانی  او  گزینِش  در  آیا 
داشته اند؟ چرا چنین  نقش  اجرایی کشور  رییس  و 
شخصی را به چنین سمِت مهمی برگزیدند که حاال 

مجبور شده اند او را کنار بگذارند؟ 
کمیسیون های  اعضای  گزینش  در  حال،  همین  در 
انتخاباتی نیز نقش اساسی را سران دولت و به ویژه 
رییس جمهوری بازی کرده است و اگر مشکلی در 
روند برگزاری انتخابات به وجود بیاید، بدون شک 
مسوولیِت آن به دوش آقای غنی خواهد بود. آقای 
غنی برای ماه های متمادی، روند اصالحات انتخاباتی 
را در قبضۀ خود محبوس کرد به این بهانه که باید 
اصالحات به گونۀ نظام مند و کامل صورت گیرد. در 
حالی که هدف اصلِی او از این مشکل تراشی ها، هیچ 
نداشت.  انتخابات  شفافیت  و  اصالحات  به  ربطی 
آقای غنی می خواست که کمیسیونی را به وجود آورد 
که اعضایش عماًل از او فرمان ببرند و تحِت امرش 
باشند؛ چیزی که حاال با برخوردها و دودسته گی های 
را  خود  انتخاباتی  کمیسیون های  در  آمده  به وجود 

آشکار کرده است. 

اصالح  پی  در  این که  جای  به  انتخابات  کمیسیون 
نظام فاسد انتخاباتی کشور باشد، به دو دسته تقسیم 
نزاع های داخلِی  پیوسته مشغول  به صورِت  شده و 
خود هست. یک تعداد متهم اند که با ارگ سروسری 
دارند و عدۀ دیگر متهم اند که از قصر سپیدار دستور 
فراموشی  به  که  چیزی  میان،  این  در  و  می گیرند 
سپرده شده، اصالحات و تغییرات انتخاباتی است. 

الشمس  من  اظهر  که  هم  کمیسیون شکایات  وضع 
است و نیاز به توضیح ندارد. این نهاد نشـان می دهد 
ُخرد  قدرت،  روابط  و  چنددسته گی  در  چنان  که 
بار  زیر  از  بتواند  نیست  ممکن  که  شده  خمیر  و 
در چنین وضعیتی،  کند.  راست  قد  مشکالِت خود 
آینده  انتخاباِت  به سالمت  که  است  ممکن  چگونه 

باور داشته باشیم؟
ارزش های  و  انتخابات  به  کشور  دولت مردان  اگر   
به  باید  دارند،  باور  و  اعتقاد  ذره یی  مردم ساالرانه 
صورت فوری اعضای فعلِی کمیسیون های انتخاباتی 
جایگزین های  پی  در  و  کرده  صالحیت  خلع  را 
مطمین، توان مند و دارای صالحیت برای این نهـادها 
باشند. اعضای فعلِی کمیسیون های انتخاباتی پیش از 
آن که یک انتخاباِت دیگر را به بحران بکشند، خوب 
است که در کمیسیون های انتخاباتی حضور نداشته 
انتخاباتی  مسایل  با  که  نیستند  کسانی  آن ها  باشند. 
در  افراد  این  که  را  ادبیاتی  باشند.  داشته  آشنایی 
عمق  از  می برند،  کار  به  خود  خبری  نشست های 
انتخاباتی  مسایل  از  فهم شان  عدم  و  بی صالحیتی 

پرده برمی دارد.   
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دیـروز، مجلـس نماینـده گان فرمـان تقنینـِی رییـس  حکومـت 
وحـدت ملـی دربـارۀ اطالق کلمـۀ افغان بـرای همۀ شـهروندان 
رد  آرا  اکثریـِت  بـا  را  برقـی  شـناس نامه های  در  افغانسـتان 
کـرد و این گونـه بـار دیگـر قانـون توشیح شـدۀ مـورِخ ۱393 

می گـردد.  مرعی االجـرا 
بـر اسـاس این قانـون، کلمـۀ »افغان« بر همۀ شـهرونداِن کشـور 
اطـالق نمی شـود و نیـز مشـخصاِت یک فـرد، از جملـه تعلقات 
قومـی آن، در یـک چیـِپ تعبیه شـده در کارت وارد می شـود که 
فقـط توسـط کمپیوتـر قابـل خوانش اسـت. ایـن قانون، سـا ل ها 
در مجلـس نماینـده گان مـورد بحث قرار داشـت و اساسـی ترین 
مـورد بحـث آن، ایـن بـود کـه کلمـۀ »افغـان« نبایـد بـر همـۀ 
شـهرونداِن کشـور اطـالق شـود. ایـن بحـث چنـد سـال را در 
برگرفـت در نهایـت، بـا رای اکثریت اعضای مجلـس با رد کلمۀ 
افغـان، بـه تصویـب رسـید اما آقـای کـرزی آن را توشـیح نکرد 
تـا این کـه چنـد سـال بعـد، بـا نخسـتین امضـای آقـای غنی در 

حکومـت وحـدت ملی توشـیح شـد.
 امـا متأسـفانه بعـد از توشـیح ایـن قانـون توسـط آقـای غنـی، 
شـماری از گروه هـای متعصـب و رادیـکال قومـی، مانـع عملی 
شـدِن آن قانـون شـدند. آقـای غنـی، بعـد از فشـارهایی کـه از 
طـرِف نهادهـای داخلـی و خارجـی بـه هـدف عملی شـدن آن 
قانـون توشـیح شـده دریافـت، تـالش کـرد کاری کنــد که همۀ 
افغـان  عنـوان  بـه  برقـی  شـناس نامه های  در  افغانسـتان  مـردم 

شـناخته شـوند تـا سـپس امـر توزیـِع آن را صـادر کنـد. 
برخـی از سیاسـیون که منفعِت خودشـان باالتر از مسـالۀ هویت 
و شـخصیت اسـت، بـا ایـن نکتـه موافقـت کردند و در روشـنی 
همیـن توافـِق غیردمکراتیـک و قرون وسـطایی، آقـای غنـی بـا 
فرمانـی تقنینـی، خواهـان تغییـر در قانـون ثبـت احـوال نفـوس 
کشـور شـد تـا از آن طریـق، هم کلمۀ افغـان بر همـه گان اطالق 
شـود و هـم نـامِ اقـوام در کنـار کلمـۀ افغـان در صفحـۀ اول 
شـناس نامه ها درج گـردد. امـا ایـن امـر بـا مخالفت هایـی مواجه 
شـد و در نهایـت پـس از یک سـال، دیـروز مجلـس نماینده گان 
آن فرمـان را نیـز رد کرد تا دوباره به قانون توشـیح شـده توسـل 

گیرد.  صـورت 
رد فرمـان تقنینـی آقـای غنـی در ایـن خصـوص، دو نکتـه را 
دولـت  رهبـران  این کـه  اول  می رسـاند:  اثبـات  بـه  به خوبـی 
وحـدت ملـی و همـۀ سیاسـت گرانی کـه بـه درج کلمـۀ افغـان 
تأکیـد داشـتند و سـرانجام خـالف قانـون بـه فرمـان تقنینـی به 
ایـن هـدف قناعـت کردنـد، بداننـد کـه ایـن حکومـت بـه دلیل 
همیـن کارهـای غیرقانونـی از اعتبـار الزم برخـوردار نیسـت، به 
خصـوص ریاسـت جمهوری کـه به شـدت مایـل بـه تک قومـی 
کـردن کشـور، بـه نفـع اختنـاق و دیکتاتـوری اسـت. نکتـۀ دوم 
این اسـت کـه رد فرمان تقنینی آقای غنی توسـط بیشـتر اعضای 
مجلـس کـه نماینده هـای همـۀ اقـوام از جمله پشـتون ها شـامِل 
آن انـد، نشـان می دهـد کـه دیگـر نمی شـود یـک هویـت را بـر 
همـه بـه زور اطالق کرد و این نشـان از بلند بودِن سـطح آگاهی 
اعضـای مجلس و توجـه به عدالِت اجتماعـی دارد که امیدواریم 
پایـدار باقـی بمانـد؛ زیـرا اعضـای مجلـس، این بـار بـا ردِ ایـن 
فرمـان تقنینـی، در واقـع از اقدامـی جلوگیـری کردنـد کـه دقیقًا 
در برابـر امـِر خـدا قرار داشـت. خداوند مـردم را در هویت های 
مختلـف، بـرای شـناخته شـدن خلـق کرده اسـت و هیچ کسـی 
نمی توانـد همـۀ مـردم افغانسـتان را خـالف ایـن امـر الهـی، در 
یـک هویـت جـا بزند. نکتۀ سـوم این که بـا رد این فرمـان، دیگر 
بهانه یـی بـرای عملی نشـدِن توزیـع شـناس نامه های برقی وجود 
نـدارد و بنابریـن ریاسـت جمهـوری بایـد از همین امـروز خود 
را بـه اجـرای قانون توشـیح شـده آماده سـازد. چرا کـه با وجود 
قانـون توشـیح شـده، توزیـع شـناس نامه های کاغذی یـی که طی 
این سـه  سـال نیـز ادامه یافتـه، عملی سـت غیرقانونـی و خالِف 
قواعـد حقوقـی در کشـور کـه بایـد متوقـف و شـناس نامه های 

برقـی توزیـع گردد.
 امـا بـه نظـر می رسـد کـه ارگ تصمیـم نـدارد بـه هیـچ قیمتـی 
بـه توزیـع شـناس نامه های برقـی بپردازد و این مسـأله به شـدت 
بـه زیـان کشـور تمـام می شـود؛ زیـرا هـم آقـای کـرزی و هـم 
و  شـفافیت  کـه  برقـی  شـناس نامه های  توزیـع  از  غنـی  آقـای 
پاکـی در ادارات و امـور سیاسـی و انتخاباتـی و آمـارِی کشـور 
کـه  مـی رود  احتمـال  پـس  می هراسـند.  مـی آورد،  وجـود  بـه 
بـار دیگـر یـک گـروهِ کوچـک کـه خیـِر خودشـان را در عـدم 
توزیـع شـناس نامه های برقـی می بیننـد، تـالش کننـد بـا ایجـاد 
جنجال هـای تـازه ، مانـِع دیگـری را در ایـن راسـتا خلـق کننـد. 
پـس بایـد مجلـس نماینـده گان از حـاال متوجـه ایـن بـازی هم 

. شد با

رد فرمان تقنینی غنی 

ناکامی برنامۀ مصادرۀ هویت ها

متمادی، روند اصالحات انتخاباتی را در قبضۀ خود محبوس کرد به این بهانه که باید اصالحات به گونۀ 
نظام مند و کامل صورت گیرد. در حالی که هدف اصلِی او از این مشکل تراشی ها، هیچ ربطی به اصالحات و 
شفافیت انتخابات نداشت. آقای غنی می خواست که کمیسیونی را به وجود آورد که اعضایش عماًل از او فرمان 
ببرند و تحِت امرش باشند؛ چیزی که حاال با برخوردها و دودسته گی های به وجود آمده در کمیسیون های 

انتخاباتی خود را آشکار کرده است

نقشی را که تا امروز ارگ در مسایل انتخاباتی بازی 
کرده، نقشی غیرسازنده و مخرب بوده است. برکناری 
انتخابات،  کمیسیون  داراالنشای  رییس  غیرمترقبۀ 
به  می تواند  آینده  انتخابات  برای  خطر  زنِگ  اولین 
شمار رود. این برکناری حتا اگر به دالیل موجه و 
قانونی صورت گرفته باشد، با شیوه و مکانیسم فعلِی 
آن سوال برانگیز است. اگر رییس داراالنشا توانایی 
مدیریِت این نهاد را نداشت، مقصر چه کسی است؟ 
جمهوری  رییس  از  غیر  کسانی  او  گزینِش  در  آیا 
داشته اند؟ چرا چنین  نقش  اجرایی کشور  و رییس 
شخصی را به چنین سمِت مهمی برگزیدند که حاال 

مجبور شده اند او را کنار بگذارند؟ 
کمیسیون های  اعضای  گزینش  در  حال،  همین  در 
انتخاباتی نیز نقش اساسی را سران دولت و به ویژه 
مشکلی  اگر  و  است  کرده  بازی  رییس جمهوری 
بدون  بیاید،  وجود  به  انتخابات  برگزاری  روند  در 
شک مسوولیِت آن به دوش آقای غنی خواهد بود. 
اصالحات  روند  متمادی،  ماه های  برای  غنی  آقای 
این  به  کرد  محبوس  خود  قبضۀ  در  را  انتخاباتی 
کامل  و  نظام مند  گونۀ  به  اصالحات  باید  که  بهانه 
این  از  او  اصلِی  که هدف  در حالی  گیرد.  صورت 
مشکل تراشی ها، هیچ ربطی به اصالحات و شفافیت 

انتخابات نداشت
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حقوق  که  می دهد  نشان  نی  دفتر  یافته های 
در  افغانستان  رسانه یی  کارمندان  و  خبرنگاران 

درون سازمان رسانه، نقض می شود.
نی  دفتر  در  که  تحلیلی-پژوهشی  گزارش 
حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان تهیه شده، 
نشان می دهد که خبرنگاران و کارمندان رسانه یی 
در افغانستان در کنار این که با خشونت های زیادی 
حین تهیۀ گزارش و بعد از نشر آن مواجه هستند، 

نقض  شان  حقوق  نیز  رسانه  سازمان  درون  در 
می شود و مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت 
رسانه های همه گانی خصوصی با آن ها برخورد 

نمی شود.
کارمندان  و  خبرنگاران  درصدی  گزارش  این 
و  وقت  به  ماهوارشان  حقوق  که  را  رسانه یی 
زمان معین پرداخت نمی شود، خبرنگارانی که از 
رخصتی های قانونی شان استفاده کرده نمی توانند 

و یا به قرارداد های کاری شان دست رسی ندارند را 
مشخص می نماید.

عبدال مجیب خلوتگر رییس نی یا حمایت کننده 
رسانه های آزاد افغانستان می گوید: نقض حقوق 
در  افغانستان  رسانه یی  کارمندان  و  خبرنگاران 
درون سازمان رسانه  طبق گزارش پژوهشی دفتر 
نی، نشان می دهد که حقوق و امتیازات خبرنگاران 
رسانه ها  مالکان  سوی  از  رسانه یی  کارمندان  و 

نقض می شود.
او که روز گذشته ۸ عقرب/ آبان، در یک کنفرانس 
بر  به خبرنگاران گفت:  خبری صحبت می کرد 
بنیاد این گزارش پژوهشی نی، هیچ خبرنگار و یا 
کارمند رسانه یی حقوق شان را مطابق مقررۀ طرز 
تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی 

به طور کامل دریافت نمی کنند.
به گفته خلوتگر: این گزارش به اساس داده ها، 
سال گزارش های دیده بان رسانه ها، شکایت های کتبی  آغاز  از  رسانه یی  کارمندان  و  خبرنگاران 

۱3۸۱ الی ماه عقرب ۱39۶ و هم چنان به اساس 
نظرسنجی ها تهیه شده است.

رییس نی تاکید کرد: نبستن قراردادها، نپرداختن 
معاش به وقت معین، نداشتن حقوق بازنشسته گی، 
نداشتن رخصتی های قانونی، انفکاک غیرموجه، 
مسایل  در  رسانه ها  صاحبان  و  مدیران  مداخلۀ 
کار مسلکی و چندین نقض صریح مقررۀ طرز 
تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی 

از موارد درشت این گزارش است. 
خلوتگر به خبرنگران گفت: این گزارش درصدی 
حقوق  که  را  رسانه یی  کارمندان  و  خبرنگاران 
پرداخت  معین  زمان  و  وقت  به  ماهوارشان 
نمی شود، خبرنگارانی که از رخصتی های قانونی 
قرارداد  به  یا  و  نمی توانند  کرده  استفاده  شان 
های کاری شان دست رسی ندارند را  مشخص 

می نماید.
قانونی  حقوق  نقض  نی  دفتر  که  می گوید  او 
خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را به زیان صنعت 
مدیران  و  مالکان  از  دانسته  درکشور  رسانه یی 

مشکل  این  به  تا  می خواهد  کشور  رسانه های 
جدی و اساسی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی 
به  بیش تر  رسیدن  آسیب  از  و  نموده  رسیدگی 

آزادی بیان جلوگیری نمایند
وی افزود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان 
نیز مکلف است تا با تطبیق مقررۀ طرز تأسیس و 
فعالیت رسانه های همگانی خصوصی و قانون کار 
از تداوم این وضعیت ناگوار رسانه های کشور را 

حمایت کند.
واما شاه حسین مرتضوی سرپرست سخن گوی 
ریاست جمهوری درصفحه فیس بوک اش نگاشته 
حمایت  تامین  راستاي  در  حکومت  که  است 
حقوق خبرنگاران، اطالع رساني به موقع و امنیت 
خبر نگاران متعهد بوده و در همکاري با نهادهاي 

خبرنگاري در این راستا تالش خواهد کرد.
که  مي رود  انتظار  سال   ۱٧ از  پس  که  گفته  او 
رسانه هاي جمعي به این مساله توجه نموده تا خبر 
نگاران در پرتو حمایت هاي حقوقي و تضمین 
شغلي به مسوولیت خطیر خبرنگاري با آرامش 

و اطمینان بیشتر انجام وظیفه نمایند.

این گزارش درصدی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را که حقوق ماهوارشان به وقت و زمان معین 
پرداخت نمی شود، خبرنگارانی که از رخصتی های قانونی شان استفاده کرده نمی توانند و یا به قرارداد های 

کاری شان دست رسی ندارند را  مشخص می نماید.
او می گوید که دفتر نی نقض حقوق قانونی خبرنگاران و کارمندان رسانه یی را به زیان صنعت رسانه یی 
درکشور دانسته از مالکان و مدیران رسانه های کشور می خواهد تا به این مشکل جدی و اساسی خبرنگاران 

و کارمندان رسانه یی رسیدگی نموده و از آسیب رسیدن بیش تر به آزادی بیان جلوگیری نمایند
وی افزود که دولت جمهوری اسالمی افغانستان نیز مکلف است تا با تطبیق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت 
رسانه های همگانی خصوصی و قانون کار از تداوم این وضعیت ناگوار رسانه های کشور را حمایت کند
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عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی در نشست شورای 
باید  حکومتی  مقام های  که  گفت  وزیران 
گزارش های انتقادی از کارکردهای شان را جدی 
این  به  منطقی  راهکاری های  اتخاذ  با  و  گرفته 

انتقادها پاسخ دهند.
خویش  کاستی های  به  باید  همه  که  گفت  او 

اعتراف کنیم و به چشم مردم خاک نپاشیم. 
افغانستان باید به پای خود بیایستد

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان 
گفت که رکس تیلرسون، وزیر خارجۀ امریکا در 
جریان فصل زمستان سال جاری یک سفر ویژه 

به افغانستان خواهد داشت.
هفتۀ  سفر  در  افزود:  حکومت  اجرایی  رییس 
گذشته وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان، پیرامون 
راهبرد تازۀ این کشور در مورد افغانستان بحث 
صورت گرفت و رهبران حکومت وحدت ملی 

سخنانی مشخص را در این ارتباط بیان کردند.
رکس  با  گذشته  »هفته  می گوید:  عبداهلل  آقای 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  خارجۀ  وزیر  تیلرسون، 
دیدار داشتیم که در جریان آن، در مورد پالیسی 
جدید و تعهد امریکا در قبال افغانستان، تعهدات 
بین المللی، برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه، 
مبارزه با فساداداری، مسایل امنیتی، پناهگاه های 
تروریستی و همکاری های منطقه یی با وضاحت 

بحث صورت گرفت«.
جریان  در  که  داشت  اظهار  عبداهلل  دکتر 
صحبت هایش با وزیر خارجۀ امریکا، راهبرد تازۀ 

ایاالت متحده را در قبال افغانستان و کشورهای 
جنوب آسیا، یک فرصت خوب خواند و گفته 
که باید از آن به طور گسترده استفاده صورت 

گیرد.
او با اشاره به بخشی از راهبرد امریکا در زمینۀ 
دولت  در  اداری  فساد  با  مبارزه  و  اصالحات 
افغانستان، گفت که اگر حکومت در این زمینه 
ناکام شود، حضور همیشه گی نیروهای خارجی 
در افغانستان خواست مردم نخواهد بود. او تأکید 
کرد که حکومت باید شرایطی را ایجاد کند که 
به  تا ضرورت  بیایستد  پای خود  به  افغانستان 

حضور نیروهای خارجی در افغانستان نباشد.
جامعۀ  »تعهد  کرد:  تصریح  اجرایی  رییس 
در  کمک  برای  بی پایان  تعهد  یک  بین المللی 
افغانستان در هر حالت و در هر شرایط نیست، در 
پالیسی امریکا یک نکته این است که وقتی آنان 
حضورشان را محدود نکردن و محدود به شرایط 
ساختن، ما مسوولیت داریم که شرایط را مساعد 
بسازیم تا به وقت مناسب افغانستان به پای خود 
بیایستد و ضرورت به حضور نیروهای بین المللی 
نباشد، اما اگر ما در کار خود ناکام بمانیم، حضور 
نامحدود از لحاظ زمانی قوای خارجی چیزی 
نیست که خواست مردم افغانستان باشد، بلکه 

ضرورتش را مردم افغانستان درک می کنند«.
گفتنی  است که سفر وزیر خارجۀ امریکا پس 
کشور های  به  کشور،  آن  تازۀ  راهبرد  اعالم  از 
منطقۀ افغانستان افزایش یافته و در جریان هفتۀ 

نااعالم شده،  پیش  از  در یک سفر  او  گذشته، 
وارد افغانستان شد و در پایگاۀ نظامی بگرام با 

مقام های دولتی کابل دیدار کرد.
وزیر خارجۀ امریکا پس از سفرش به افغانستان، 
به پاکستان و هند نیز سفر کرده و در صحبت با 
مقام های پاکستانی، از آنان خواست تا در برابر 
النه های امن تروریستان اقدام های جدی را روی 

دست گیرد.

او هم چنان عالوه کرده که اگر پاکستان اقدام های 
به  اقدام  امریکا  نگیرد،  دست  روی  را  جدی 
کشور  آن  در  هراس افگنان  النه های  نابودی 

خواهد زد.
گزارش های پژوهشی باید جدی گرفته شود

دکتر عبداهلل در قسمتی از سخنانش با اشاره به نشر 
گزارش های پژوهشی و انتقادی از سوی رسانه ها 
در پیوند به کارکردهای نهادهای حکومتی، اظهار 
داشت: »وقتی گزارش های پژوهشی و انتقادی به 
نشر می رسد، باید به دقت به آن نگریسته شود، تا 
درک شود که چه کاری هایی در مورد بهبود آن 

کرده می توانیم«.
موجودیت  به  باید  مسووالن  که  کرد  تأکید  او 
و  کرده  اعتراف  اداره های شان  در  مشکالت 
اصالحات  آوردن  برای  را  اساسی  گام های 
بردارند. او گفت: »همۀ  ما باید به مشکالت و 

کاستی هایی که داریم، اعتراف کنیم و واقعیت ها 
را در اختیار مردم قرار دهیم. گرچه امکان این هم 
نیست که مردم از همه چیز اطالع داشته باشند، 
همۀ  بپاشیم.  خاک  مردم  به چشم  نباید  ما  اما 
همکاران باید برای اصالحات قدم های اساسی 

را بردارند«.
هم زمان بااین، رییس اجرایی از وزارت معارف 
تا نشر گزارش های موجود در زمینه  خواست 

فساد گسترده در این نهادها را پذیرفته و اقدامات 
جدی را برای مبارزه با فساد روی دست بگیرد.

او گفت: »توجه وزارت معارف را خواستاریم 
و  بپذیرد  سازنده  دیده  به  را  گزارش ها  این  تا 
است،  اداری  فساد  نفی  راه  در  که  را  اقداماتی 
بگیرد. ما وزارت معارف را اطمینان می دهیم که 

حمایت ما را در آوردن اصالحات دارید«.
این درحالی است که به تازه گی کمیتۀ مشترک 
نظارت و ارزیابی از فساد اداری، گزارشی را از 
فساد گسترده در وزارت معارف به نشر رسانده 

است. این گزارش نشان می دهد که در وزارت 
معارف کشور فساد گسترده یی وجود دارد.

رییس اجرایی:

به چشم مردم خاک
شیم نپا

نی یا حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان:

حقوق  رسانه ها 
می کنند نقض  را  خبرنگاران 

روح اهلل بهزاد

ناجیه نوری  

رییس اجرایی تصریح کرد: »تعهد جامعۀ بین المللی یک تعهد بی پایان برای کمک در افغانستان در هر 
حالت و در هر شرایط نیست، در پالیسی امریکا یک نکته این است که وقتی آنان حضورشان را محدود 
نکردن و محدود به شرایط ساختن، ما مسوولیت داریم که شرایط را مساعد بسازیم تا به وقت مناسب 
افغانستان به پای خود بیایستد و ضرورت به حضور نیروهای بین المللی نباشد، اما اگر ما در کار خود 
ناکام بمانیم، حضور نامحدود از لحاظ زمانی قوای خارجی چیزی نیست که خواست مردم افغانستان 

باشد، بلکه ضرورتش را مردم افغانستان درک می کنند«.

رییس اجرایی حکومت افزود: در سفر هفتۀ گذشته وزیر خارجۀ امریکا به افغانستان، پیرامون راهبرد تازۀ 
این کشور در مورد افغانستان بحث صورت گرفت و رهبران حکومت وحدت ملی سخنانی مشخص را 

در این ارتباط بیان کردند.
آقای عبداهلل می گوید: »هفته گذشته با رکس تیلرسون، وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا دیدار داشتیم 
که در جریان آن، در مورد پالیسی جدید و تعهد امریکا در قبال افغانستان، تعهدات بین المللی، برگزاری 
انتخابات شفاف و عادالنه، مبارزه با فساداداری، مسایل امنیتی، پناهگاه های تروریستی و همکاری های 

منطقه یی با وضاحت بحث صورت گرفت«.
دکتر عبداهلل اظهار داشت که در جریان صحبت هایش با وزیر خارجۀ امریکا، راهبرد تازۀ ایاالت متحده 
را در قبال افغانستان و کشورهای جنوب آسیا، یک فرصت خوب خواند و گفته که باید از آن به طور 

گسترده استفاده صورت گیرد.
او با اشاره به بخشی از راهبرد امریکا در زمینۀ اصالحات و مبارزه با فساد اداری در دولت افغانستان، گفت 
که اگر حکومت در این زمینه ناکام شود، حضور همیشه گی نیروهای خارجی در افغانستان خواست مردم 

نخواهد بود. او تأکید کرد

رسانه های آزاد افغانستان می گوید: نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه یی افغانستان در درون 
سازمان رسانه  طبق گزارش پژوهشی دفتر نی، نشان می دهد که حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارمندان 

رسانه یی از سوی مالکان رسانه ها نقض می شود.
او که روز گذشته 8 عقرب/ آبان، در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد به خبرنگاران گفت: بر بنیاد 
این گزارش پژوهشی نی، هیچ خبرنگار و یا کارمند رسانه یی حقوق شان را مطابق مقررۀ طرز تأسیس و 

فعالیت رسانه های همگانی خصوصی به طور کامل دریافت نمی کنند

ACKU
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Art Markman   نویسنده: دكتر
من به عنوان یک دانشگاهی، باید با انتقاد کنار بیایم. استادان 
راهنمای من، مقاالتم را با رنگ های مختلف تصحیح می کنند 
و تک تِک نقاط ضعِف آن را نشان می دهند. پس از انتشار 
تک تِک  و  ضعف  نقاط  تا  می رسد  منتقدین  نوبت  آن ها، 
خطاها را آشکار کنند و برخی از آن ها حتا از این کار لذت 

هم می برند.
این که از زحمات تان انتقاد کنند، دردآور است. وقتی دیگران 
که  می خواهند  و  می کنند  گوش زد  را  شما  غلط  رفتارهای 
آن ها را اصالح کنید، ممکن است ناراحت شوید. قبول کردن 

انتقادات در مورد ظاهر هم که دیگر جای خود دارد! 
باید چه  انتقاد  با این همه  ◄   اکنون برای کنار آمدن 

کرد؟
متوجه شخص  انتقادها  از  برخی  هستید؟  شما  موضوع  آیا 
می کند،  انتقاد  شما  رفتار  یا  ظاهر  از  کسی  وقتی  شماست. 
نمی شود آن را به دل نگرفت. اما در برخی موارد این افکار 

و سایر کارهای شماست که مورد انتقاد قرار می گیرد.
از  را  کارهای تان  و  تفکر  باید  شما  اما  باشد،  شاید سخت 
خودتان مجزا بدانید. وقتی کسی از نتیجۀ تالِش شما انتقاد 
به  که  هم  هرچقدر  کنید.  استقبال  امر  این  از  باید  می کند، 
که  بدانید  باید  باشید،  عالقه مند  فعالیت های تان  و  نوشته ها 
همیشه راهی برای پیشرفت و بهبود آن ها وجود دارد. اگر 
کسی وقت بگذارد و به شما پیشنهادی بدهد، با گوش دادن 

به آن می توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید.
دردناک  است  ممکن  انتقاد  با  شدن  روبه رو  که  گفت  باید 
مطالعۀ  و  کردن  گوش  از  مدتی  می کنم  پیشنهاد  من  باشد. 
درونی  منفِی  احساسات  هروقت  و  بردارید  دست  انتقادها 

خود را از بین بردید، برای بررسی آن ها برگردید. شما وقتی آمادۀ رویارویی سازنده با انتقاد هستید 
که با مطالعۀ گفته های منتقدیِن کارهای تان احساس نکنید آن ها احمق هستند و باور کنید که شاید 
منظوری داشته باشند. پس از این، می توانید بفهمید که کجای کارتان اشکال داشته و آن را اصالح 

کنید. 
◄    اگر انتقاد در مورد خودتان باشد، چطور؟

اغلب افرادی که انتقاد می کنند، هدِف بدی ندارند. آن ها به شما و زنده گی شما اهمیت می دهند. 
اندکی احساس  تغییر دارند، حداقل  به  نیاز  به شما که  نادرست  نکاِت  به  اشاره  از  خود آن ها هم 

ناراحتی می کنند. 
توجه به این که انتقادات از سر دوست داشتن بیان می شوند، در مواردی که مربوط به موضوعات 
یا  ظاهر  وزن،  مثل  بربخورد(؛  هم  باید  )و  برمی خورد  ما  به  و  است  مشکل  کمی  است،  شخصی 
از خودتان  انتقادهایی که در مورد تصویر ذهنی شما  انتخاب های سرنوشت ساز شما! قبول کردن 
باشد، سخت است. مثاًل وقتی وزن تان زیاد شود، خودتان از این موضوع آگاهید. از این جهت اگر 

کسی این موضوع را به شما بگوید، کمکی به شما نکرده است.
در این موارد، سعی کنید محبت را در پِس کلمات ببینید. چند نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید. آن ها 

برای تان ارزش قایل اند که حرفی می زنند.
◄    در مورد انتقادات دایمی چه باید کرد؟

بله، افرادی هستند که برای انتقاد کردن زنده گی می کنند )یا حداقل برای انتقاد کردن از شما زنده اند(. 
در مواجهه با این افراد، توجه به این که آن ها برای تان ارزش قایل اند کافی نیست، زیرا انتقاد کردن 

آن ها پایان ندارد. در این شرایط باید با آن ها گفت وگویی بی رودربایستی داشته باشید.
به آن ها بگویید که از توجهی که به شما دارند، متشکرید، اما اظهارنظرهای مداومِ آن ها ناراحت کننده 
و آزاردهنده است. اگر این هجمه ها پایان نیافت، باید از رو به رو شدن با این فرد دست بردارید. از 
وقت گذراندن با افرادی که مدام شما را ناراحت می کنند و دست از انتقاد برنمی دارند، اجتناب کنید. 
تحقیقات جدید نشان داده که زنان در محل کارشان بیشتر از مردان مورد انتقاد قرار می گیرند. اگر این 
اتفاق برای تان می افتد، به دفعاتی که از کار شما انتقاد می شود و دفعاتی که به خاطر آن 
مورد تشویق قرار می گیرید، توجه کنید. اگر حس می کنید همکاران تان به 
اندازۀ کافی به کارهای مثبت شما توجه نمی کنند و بیشتر به 
بیان مشکالت می پردازند، وقت آن رسیده که 
با رییس و همکاراِن خود در مورد 
محیط کاری صحبت 

کنید. 

بخش چهـارمعبدالمنان دهزاد
مهم ترین چهره یی که پس از ابن تیمیه تأثیراِت 
سید  گذاشت،  بنیادگرایان  اندیشۀ  بر  ژرفی 
بزرگ ترین  از  یکی  شک  بدون  او  بود.  قطب 
متفکراِن جهان اسالم به شمار می رود. بسیاری 
سید  راه«ِ  »نشانه های  کتاب  پژوهش گران،  از 
قطب را مانیفسِت جنبش های اسالمی افراط گرا 
در جهان اسالم خوانده اند.۱۸ او در این کتاب 
بیان داشته که ما در دوران جاهلیِت قرن بیستم 
که بدتر از جاهلیت زمان پیامبر است، زنده گی 
مي کنیم و باید این جاهلیت را که همان فرهنگ 
غرب است، از بین ببریم. تا این جا  سخنان سید 
که  مسأله یي  دومین  اما  نداشت،  اشکالی  قطب 
ایشان در این کتاب مطرح کرد و جهان اسالم 
به  هرکس  که:  بود  این  انداخت،  تالطم  به  را 
این جاهلیت راضی باشد، او هم کافر است و 
اند.  جاهلی  شهرهای  اسالمی،  شهرهای  تمام 
این چنین شد که تمام مسلمانان و شهرهای شان 
به حکم سید قطب کافر شدند! ۱9 او در این 
کتاب می گوید که برنامۀ اسالمی این است که 
تمام طاغوت های روی زمین را از میان بردارد 
و جهاد را کاماًل جدا از دفاع تعریف می کند.۲0 
تساهل ناپذیر  و  رادیکال  جنبش های  از  خیلی 
در خاورمیانه، برآمده از دل همین نظریات اند؛ 
اسالمی  حکومت  برپایی  برای  که  جنبش هایی 
القاعده،  نمی ورزند.  دریغ  وحشتی  هیچ  از 
الهجره  و  التکفیر  الشباب،  بوکوحرام،  داعش، 
نیز شمار  از طرِف دیگر  اند.  این دسته  از  و... 
اسالمی  اعتدال گرایی  جنبش های  از  زیادی 
جنبش های  آماِج  و  قربانی  هرازگاهی  که 
دهشت افگنی و افراطیت شده و در برابر آن ها 
به شاخه های  مربوط  کرده اند،  مبارزه  پیوسته 
می شود  که  هستند  اخوان المسلیمین  جنبش 
نام  افغانستان  در  جنبش  این  پیروان  شمارِ  از 
همواره  افغانستان،  در  جنبش  این  پیروان  برد. 
در برابر افراط گرایی و تروریسم مقابله کرده و 
سیستماتیِک  ترور  داده اند.  بی شمار  قربانی های 
اسالمی  جمعیت  اوِل  طراز  چهره های  برخی 
نمونۀ  بهترین  دهشت افگنان،  توسط  افغانستان 
آن است. اگرچه طالبانیسم برآمده از دل مکتب 
با اخوان سِر سازش ندارد  دیوبندی هست که 
و خود را از مخالفاِن این جنبش تعریف کرده 
است. به قول زلمی خلیل زاد: یکی از مهم ترین 
اخوان  پیروان  کردن  نابود  طالبان،  اهداف 
از  شماری  ترورِ  اما  است.  بوده  افغانستان  در 
افغانستان توسط طالبان،  هواخواهان اخوان در 
القاعده و تروریسم جهانی ممکن  بدون شبکۀ 

نبود.  
ناامیدی برای از دست دادِن ارزش های اسالمی 
اسالم  جهان  در  خشونت گرایی  شکل گیری  و 
در  افتیده  سرزمین های  و  کشورها  برخی  از 
با  آن،  دامنۀ  رفته رفته  و  شد  آغاز  خاورمیانه 
هند  شبه قارۀ  به  دیوبندی  مکتِب  شکل گیری 
مکتب  این  بنیان گذار  مهم ترین  اگرچه  رسید. 
)شاه ولی اهلل دهلوی( شاگردان شان را به مسایل 

قتل و ویرانی جهان فرا نمی خواند؛ ولی بعدها 
)سپاه  دهشت افگن  گروه های  خطرناک ترین 
صحابه، جمعیت العمای پاکستان، طالبان و...( از 
پیروان  مکتبی که  بیرون شدند؛  این مکتب  دِل 
آن غیر از ویرانی و قتل، چیِز دیگری در کیسۀ 
دست  یک  با  »آن ها  ندارند.  و  نداشته  روزگار 
مدعی یگانه پرستی اند و در دسِت دیگر شمشیر 
از  مسلمانان  تمام  حذف  با  و  برکشیده  تکفیر 
کفار،  جمع  به  آنان  راندِن  و  اسالمی  جامعۀ 
از  دیگران  و  است  مطلق  حِق  او  که  مدعی اند 

فهم اسالم بهره یی نبرده اند«.۲۱
این ها تنها نبودند. اندیشمندان قدر تمنِد دیگری 
همچون امام محمد غزالی)رح( و کسانی دیگر 
هموار  را  خردستیزی  جاده های  آن ها،  از  پیش 
نزد غزالی  تکلیف علوم عقلی در  بودند.  کرده 
را  ریاضیات  و  هندسه  حتا  او  بود،  روشن 
خطرناک می دانست. به باور غزالی »اگر فایده یی 
برآن ها مترتب باشد، زیان شان بیشتر است«.۲۲ 
اما دیری نگذشت که خود غزالی از سوی ابن 

و  بودن  دانا  دلیل  به  تکفیری ها  دیگر  و  تیمیه 
زیر  به  دین داری)تصوف(  ویژۀ  روش  انتخاب 
که  است  این  جالب  شد.  برده  تکفیر  ریسمان 
خیلی از کسانی که با منطق و فلسفه در جهان 
مایۀ  را  خردورزی  و  کردند  مخالفت  اسالم 
استعداد  که  بودند  کسانی  خواندند،  گمراهی 
فراگیری آن را نداشتند. بهترین نمونۀ آن، فتوای 
محدِث  و  فقیه  شهرورزی  صالح  ابن  عجیِب 

مشهور جهان اسالم است. 
در اواخر قرن ششم، دانشمندی به نام کمال الدین 
یونس در موصل می زیست که قبلۀ اهل معرفت 

بر  به شمار می رفت؛ زیرا  و هدِف طالباِن علم 
حدیث،  و  تفسیر  و  فقه  از  شرعی  علوم  کلیۀ 
بود.  مطلع  مختلفه  ادیاِن  و  عقاید  از  و  مسلط 
از  فلسفه  اجزای  تمام  بر  این ها،  بر  عالوه 
تا هیأت و طب و محاسبه  الهیات  و  طبیعیات 
صالح  نام  به  جوان  فقیه  وقتی  داشت.  تسلط 
شهرورزی )وفات- ۶43( به وی روی آورد و 
می خواست علم منطق فرا گیرد، استاد مضایقه 
نکرد و قواعد منطق را به وی  تقریر کرد، ولی 
برای  ذهن جوان  که  متوجه شد  مدتی  از  پس 
همه  با  و  است  عاصی  مطالب  این گونه  قبول 
ذهن  به  منطقی  معقوالت  می کند،  که  تالشی 
شاگرد راه نمی یابد. از این رو به وی گفت: ای 
فن  این  آموختن  از  باشد  بهتر  شاید  فقیه  مرد 
منصرف شوی. ابن صالح پرسید »چرا حضرت 
استاد؟« کمال الدین اشاره یی به عدم استعداد وی 
نکرد و پاسخ گفت »برای این که مردم به تو نظر 
خوبی دارند و همۀ آن ها منطق و رشتۀ معقول 
این رو  از  تباهی می دانند،  را سرچشمۀ فساد و 
عقیدۀشان از تو برمی گردد و تو هم در کارِ خود 
این  ابن صالح  نمی بری«.  فن  این  در  فایده یی 
پند را پذیرفت و از آموختن منطق منصرف شد، 
را علیه منطق و  فتوا  بعدها خظرناک ترین  ولی 
فلسفه صادر کرد. این فتوا را بیانیه و خط مشی 

اکثریت علمای اسالمی دانسته اند:
»فلسفه اساس سفاهت، مایۀ گمراهی و مدخل 
فلسفه خواند، چشمانش  ذندقه است؛ هرکسی 
و  می شود  کور  شریعت  زیبایی های  دیدِن  از 
نمی بیند...  را  آن  روشِن  براهیِن  و  دالیل  دیگر 
خداوند مومنان را از پلیدی منطق و کثافت آن 
مصئون دارد.... هرکسی خیال کرد در منطق و 
خورده  را  شیطان  فریِب  هست،  سودی  فلسفه 
شِر  که  است  واجب  امور  اولیای  بر  و  است 
مسند درس  از  کند،  دور  مسلمانان  از  را  آن ها 
فرودشان اندازند، از شهر و دیارشان بیرون رانند 
و مجازات های سخت بر مباشرین این فنون روا 
دارند. بر ولی امر واجب است فلسفه را مخیر 
کند میان قبول اسالم یا دم شمشیر، تا آتش فتنه 
فرو نشیند و آثار آن ها به کلی از روی زمین محو 
شود. او باید هر مدرسی را که تمایل به علوم 
عقلی دارد، از مدرسه بیرون کند، به زندان افکند 

یا الاقل نگذارد از خانه پای بیرون نهد... «۲3 
افتاد  فتوا در میان علمای سنتی چنان جا  این   
تأثیر گذاشت که روزی جالل الدین سیوطی  و 
مفسر قرآن و دانشمند بنام مصر، اعتراف کرد که 
»درآغاز دانش اندوزی به منطق روی آوردم، ولی 
خداوند کراهت آن را به دلم انداخت و هنگامی 
که فتوای ابن اصالح در حرمت منطق به گوشم 
علم  منطق،  کردم....  ترک  را  آن  به کلی  رسید، 
یهود و نصارا است«.۲4 این ها جزیی از هزاران 
فتوایی ست که در دل فرهنگ اسالمی نهفته بوده 
جهان  این  در  شدن شان  پیاده  مجال  هیچ گاه  و 
میسر نشده بود. الزم است که به بخشی از این 

فتواهای خوابیده در جهان اسالم اشاره شود. 

جهـان    اسالم
    عوامل بحران زا

این چنین شد که تمام مسلمانان و شهرهای شان به حکم سید قطب کافر شدند! 19 او در این کتاب می گوید که برنامۀ اسالمی این است که 
از دفاع تعریف می کند.20 خیلی از جنبش های رادیکال و تساهل ناپذیر  از میان بردارد و جهاد را کاماًل جدا  تمام طاغوت های روی زمین را 
در خاورمیانه، برآمده از دل همین نظریات اند؛ جنبش هایی که برای برپایی حکومت اسالمی از هیچ وحشتی دریغ نمی ورزند. القاعده، داعش، 

بوکوحرام، الشباب، التکفیر و الهجره و... از این دسته اند.

و  گمراهی  مایۀ  سفاهت،  اساس  »فلسفه 
خواند،  فلسفه  هرکسی  است؛  ذندقه  مدخل 
کور  زیبایی های شریعت  دیدِن  از  چشمانش 
آن  روشِن  براهیِن  و  دالیل  دیگر  و  می شود 
پلیدی  از  را  مومنان  خداوند  نمی بیند...  را 
هرکسی  دارد....  مصئون  آن  کثافت  و  منطق 
فلسفه سودی هست،  منطق و  خیال کرد در 
فریِب شیطان را خورده است و بر اولیای امور 
واجب است که شِر آن ها را از مسلمانان دور 
کند، از مسند درس فرودشان اندازند، از شهر 
و دیارشان بیرون رانند و مجازات های سخت 
امر  بر ولی  فنون روا دارند.  این  مباشرین  بر 
قبول  میان  کند  مخیر  را  فلسفه  است  واجب 
اسالم یا دم شمشیر، تا آتش فتنه فرو نشیند 
و آثار آن ها به کلی از روی زمین محو شود. 
او باید هر مدرسی را که تمایل به علوم عقلی 
دارد، از مدرسه بیرون کند، به زندان افکند یا 
الاقل نگذارد از خانه پای بیرون نهد... «23 

 این فتوا در میان علمای سنتی چنان جا افتاد 
و تأثیر گذاشت که روزی جالل الدین سیوطی 
مفسر قرآن و دانشمند بنام مصر، اعتراف کرد

شاید سخت باشد، اما شما باید تفکر 
مجزا  خودتان  از  را  کارهای تان  و 
تالِش  نتیجۀ  از  کسی  وقتی  بدانید. 
امر  این  از  باید  می کند،  انتقاد  شما 
به  که  هم  هرچقدر  کنید.  استقبال 
عالقه مند  فعالیت های تان  و  نوشته ها 
راهی  همیشه  که  بدانید  باید  باشید، 
وجود  آن ها  بهبود  و  پیشرفت  برای 
به  و  بگذارد  وقت  کسی  اگر  دارد. 
شما پیشنهادی بدهد، با گوش دادن 
یاد  زیادی  چیزهای  می توانید  آن  به 

بگیرید.
انتقاد  با  باید گفت که روبه رو شدن 
من  باشد.  دردناک  است  ممکن 
پیشنهاد می کنم مدتی از گوش کردن 
و  بردارید  دست  انتقادها  مطالعۀ  و 
درونی  منفِی  احساسات  هروقت 
بررسی  برای  بردید،  بین  از  را  خود 
آمادۀ  وقتی  شما  برگردید.  آن ها 
هستید  انتقاد  با  سازنده  رویارویی 
منتقدیِن  گفته های  مطالعۀ  با  که 
آن ها  نکنید  احساس  کارهای تان 
شاید  که  کنید  باور  و  هستند  احمق 
این،  از  پس  باشند.  داشته  منظوری 
کارتان  کجای  که  بفهمید  می توانید 

اشکال داشته و آن را اصالح کنید

چطور

نتقـاد
ا با   

ییم؟ یا
ب ر  کنا  

ACKU
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»ادوارد شـیلز« معتقـد اسـت کـه ایدیولوژی هـا 
موضوعـات  و  صریـح  دسـتورات  دارای 
خـود،  پیـروان  بـرای  کـه  هسـتند  گسـترده یی 
دارنـد.  را  آمرانـه  دسـتوراِت  و  قواعـد  حکـم 
ایدیولوژی هـا در مقام مقایسـه با دیگـر الگوهای 
اعتقـادی نظام مندانـه، یک پارچه و منجسـم راجع 
بـه یـک یـا چنـد ارزش واالی اجتماعـی؛ چـون 
رسـتگاری، مسـاوات یـا خلـوص نـژادی تمرکز 
یافته انـد. آن هـا بـه وجـود تفاوت هـای بـارز بین 
باورهـای خـود بـا نظریـات، اعتقـادات و دیگـر 
اصـرار  قویـًا  جامعـه  در  رایـج  ایدیولوژی هـای 
داشـته اند. افـزون بر ایـن، آن ها در قبـال هرگونه 
ایسـتاده گی  شـدیداً  خـود  عقایـد  در  نـوآوری 
کـرده و حتا وجـود و اهمیِت چنیـن رخدادهایی 
یـک  پذیـرِش  و  قبـول  کرده انـد.  تکذیـب  را 
ایدیولـوژی نیـز دارای تأثیـرات عمیقـی اسـت؛ 
زیـرا کسـانی کـه ایدیولـوژی خاصـی را قبـول 
داشـته و رفتارشـان کامـاًل تحت تأثیر دسـتوراِت 
الزم  مسـاعدت های  اسـت،  بـوده  آن  آمرانـۀ 
بـه ایدیولـوژی را کرده انـد، لـذا تمامـی پیـروان 
ایدیولـوژی خواهـاِن توافـق و ارتبـاِط کامـل بـا 

هسـتند. یک دیگـر 
و  الزم االتبـاع  منشـوری  فاقـد  نظریـات،  امـا 
درونـی،  سـاختار  لحـاظ  از  آن هـا  صریح انـد. 
دارای سـاختاری کثرت گـرا و بـه همیـن جهـت، 
فاقـد انسـجام نظام منـد هسـتند و لـذا بیـش از 
آماده گـی  مذهبـی،  اعتقـادات  و  ایدیولوژی هـا 
پذیـرش و آمیزش بـا عناصـری از نظریاِت دیگر 

و حتـا اصـول اعتقـادی بیگانـه را دارنـد.
از  دارای مجموعه یـی  درون خـود  در  نظریـات 
اعتقـادات ضمـن پذیـرش نظریـۀ فراگیـر، غالب 
برخـی  دربـارۀ  مربـوط،  جامعـۀ  در  مسـلط  و 
مسـایل خـاص در تضـاد دایـم بـا یک دیگـر بـه 
سـر می برنـد. ابهـام و عـدم انسـجام بـه همـراه 
پراکنده گـی در نظریـات و اعتقـادات، آن ها را در 
عمل بـا فشـارهای نابرابر )جهـت رعایت اصول 
مربوطـه( مواجـه کـرده اسـت از لحـاظ تبییـن، 
نظریـات تقریبـًا غیـر مؤثـر هسـتند و بـر خالف 
ایدیولـوژی، اجمـاع کمتـری از پیـرواِن خـود را 

می طلبنـد. 
»شـیلز« هم چنیـن معتقـد اسـت: ایدیولوژی ها به 
لحـاظ شـدت تأثیراتی که بـا اختالفـات عقیدتی 
و میـزان محدودیت هـای فکـری همـراه اسـت و 
نیـز از آن رو کـه مدعـی شـمول تمامـی اهـداف 
و حـوادِث قابـل دسترسـی هسـتند، بـا نظام های 
فکـری غیـر احساسـی و برنامه هـا فـرق می کنند.
بـه اعتقـاد وی، در حالی که نظریه هـا و اعتقادات 
و  قواعـد  نهـاد مرکـزی، در  نظـام  تقاضـای  بـا 
دسـتورات از قبل تعیین شـده و تغییـرات مقطعی 
در ارتبـاط هسـتند، ایدیولوژی هـا پیـروان خـود 
کلـی  تغییـرات  خـالل  در  تـا  می دارنـد  وا  را 
جامعـه بـر آرمـان مقـدِس خـود پافشـاری کنند. 
ایدیولوژی هـا چـه از طریـق غلبـۀ کلـی و چه از 
طریـق نادیده انگاشـتِن دیگـر ارزش ها بـه دنبال 
تمامیت انـد؛ بـه طـوری کـه شـکل خالص تـر و 
ایـده آل ارزشـِی جـدای از تأثیـر آلـودۀ محیـط 

اطـراف، می توانـد رشـد پیـدا کنـد.
»شـیلز« ضـرورت ایدیولـوژی را در نیـاز انسـان 
بـرای تحمیـل نظـام عقالنـی بـر جهـان می دانـد 
و آن را محصـول چنیـن نیـازی تلقـی و از آن به 
عنـوان یکـی از تمایـالت اساسـِی انسـان ها یـاد 
می کنـد. او می گویـد: ایدیولوژی هـا در شـرایط 
بحـران و در بخش هایـی از جامعـه کـه پیـش از 
ایـن تسـلط نظریـات، پذیـرش آن را غیـر قابـل 
قبـول کـرده بـود، ظهـور یافتنـد. ایدیولوژی هـا 
بـه  کـه  احساسـی تری  نیازهـای  ارضـای  بـرای 
وسـیلۀ نظریـات غالـب نتوانسـته بودنـد آن ها را 
ارضـا کننـد، و نیـز بـرای توصیف تجـارب مهم، 
بـه تثبیـت الگوهای رفتـاری و دفاعی اساسـی یا 
مشـروعیت ارزش و شـأن اشـخاصی کـه چنیـن 
وجـود  بـه  می کردنـد،  احسـاس  را  نیازهایـی 
آمدنـد. بـرای پیدایـی یـک ایدیولـوژی، وجـود 
دیدگاهـی بـه همـراه آلترنایتوی مثبـت در جهت 
الگـوی پذیرفته شـدۀ جامعه و فرهنـِگ آن جامعه 
و قابلیـت عقالیـی بـرای تفصیـِل آن دیـدگاه، به 

مثابـۀ قسـمتی از نظـِم جهانـی ضـرورت دارد. 
برخـی از ایدیولوژی هـا مخلـوِق شـخصیت های 
و  قدرت منـد  کـه  کسـانی  کاریزماتیک انـد. 
توسـعه طلب اند، دیدگاه هـای سـاده یی از جهـان 
دارنـد و قدرت هـای بـزرِگ فکـری بـه شـمار 
کـه  اعتقاداتـی هسـتند  ایدیولوژی هـا  می رونـد. 
افـراد آن هـا را هم چـون یـک حقیقـت و واقعیِت 

می پذیرنـد.  همیشـه گی 
برخـی شـخصیت ها اساسـًا ایدیولـوگ هسـتند. 
ارایـۀ  بـه  شـدید  نیـازی  دایمـًا  افـرادی  چنیـن 

تصویـری منظـم و آشـکار از جهـان و مکانی که 
می نماینـد.  احسـاس  می کننـد،  زنده گـی  آن  در 
آن هـا نیازمنـد معیارهـای واضـح و مشـخص اند. 
چیـز  چـه  وضعیتـی  هـر  در  این کـه  هماننـد 
درسـت و چـه چیـز غلـط اسـت، آنان بایـد قادر 
باشـند تـا هـر آن چـه را کـه اتفـاق می افتـد، بـا 
پیشـنهادهای صریـح، آمـاده و قابـل اجـرا کـه از 
پیش فرضـی اصولـی نشـأت می گیـرد، توضیـح 

دهند. اشـخاص دیگـر تحت شـرایط بحران های 
بـرای  نیـاز  مؤیـد  کـه  خصوصـی  و  عمومـی 
جهـت دادن بـه نظـم ادراکـی و اخالقـی اسـت، 
بحران هـا  کـه  زمانـی  و  گردیده انـد  ایدیولـوگ 
نیـز خصیصـۀ  افـرادی  نمایـد، چنیـن  فروکـش 

از دسـت می دهنـد. ایدیولوژیـِک خـود را 
الگوهـای  وجـود  بـدون  ایدیولـوژی  بنابرایـن، 
عمومـی اخالقـی و داوری هـای ادراکی پیشـین، 
نـه می توانـد به وجـود آید و نـه می توانـد نوعی 
سـنت فرهنگـی را شـکل دهـد. ایـن واقعیت که 
ایدیولـوژی وجـود دارد، متضمـِن دو نکتـۀ دیگر 

ست: ا
۱. شکل گرفتِن سنت ایدیولوژیک؛ 

مشـرب های  از  بسـیطی  حالـت  ایجـاد   .۲
ایدیولوژیـک که رقابـِت آن ها را تسـریع می کند. 
نـگاه بـه ایدیولـوژی از دو منظِر دیگـر نیز واجد 
اهمیـت اسـت: ۱. تغییـرات درون زا؛ ۲. تغییـرات 

برون زا.
از منظـر تغییـرات درون زا بایـد بـه نااسـتواری، 
بی ثباتـی و ابهام هـای ایدیولـوژی در ایـن دسـته 
کـه  گونه یـی  بـه  داشـت،  توجـه  تغییـرات  از 
ایدیولوژی هـا توانایـی پاسـخ گویی بـه نیازهـای 
آرزوی  در  و  ندارنـد  را  خـود  پیـرواِن  جدیـد 

نظام انـد.  جامعیـت 
از منظـر تغییـرات بـرون زا نیـز بایـد بـه تغییـر 
ایدیولـوژی در نتیجـۀ فشـار وقایـع و حـوادث 
خارجـی توجـه داشـت؛ بـه گونه یی که جـان به 

آسـانی نمی توانـد خـود را با نیازهـا و احتیاجات 
واقعیـات  اساسـًا  و  دهـد  وفـق  ایدیولوژیـک 
زنده گـی شایسـتۀ گروه بندی هـای ایدیولوژیـک 

 . نیست
بـا  جدیـد  نسـِل  مخالفـت  بنابرایـن، 
شـده،  منتقـل  ایدیولوژیـک  جهت گیری هـای 
آنـان  نویـِن  احتیاجـات  و  نیازهـا  از  برخاسـته 
جهت گیری هـا  ایـن  بـا  کـه  کسـانی  اسـت. 

لـوای  تحـت  زنده گـی  می ورزنـد،  مخالفـت 
آن  ایدیولـوژی،  کـه  را  گذشـته  سـنت های 
سـنت ها را از اعتقـادات و نظریـاِت مختلف اخذ 

می کننـد. رد  اسـت،  کـرده 
نظـم  بـا  کـه  عقایـدی  تمـام  رفتـه،  هـم  روی 
غیـر  دارنـد،  را  الزم  توافـق  و  تناسـب  جـاری 
واقعـی هسـتند و از موقعیت محیطـِی خود فراتر 
می رونـد. ایدیولوژی هـا دارای عقایـدی فراتـر از 
موقعیـت محیطـی هسـتند؛ عقایـدی کـه هرگـز 
بـه صـورت حقیقـی در تحقـق مضامیـِن مـورد 
نظرشـان کامیـاب نمی شـوند. هرچنـد آن عقایـد 
غالبـًا بـه شـکل انگیزه هایـی بـرای کـردار ذهنِی 
فـرد درمی آینـد کـه هدفی نیـک از آن هـا مد نظر 
اسـت، امـا وقتـی جامـۀ عمـل بـه تـن می کنـد، 

معانی شـان اکثـراً تغییـر شـکل می یابنـد.
کارل مانهایـم، مراحـل تغییـر در شـکل روحیـۀ 
چهـار  بـه  جدیـد  دوران  در  را  آرمان شـهری 
از: عبارت انـد  کـه  کـرده  تقسـیم بندی  صـورت 

۱. گرایـش سرمسـتانۀ آناباپتیسـت ها به سـلطنت 
شـکوه مند هزارسـالۀ مسیح؛

۲. طرز فکر آزادی خواهانه و انسان دوستانه؛
3. طرز فکر محافظه کارانه؛

4. آرمان شهر سوسیالیستی ـ کمونیستی.
او هم چنیـن معتقـد اسـت که تفکـر ایدیولوژیک 
می شـوند:  تقسـیم  نـوع  و  دسـته  سـه  بـه 
تفکـر  طـرز  واقعیـت؛  بـا  عقایـد  ناسـازگاری 

فریب آگاهانـه.  و  ریاکارانـه؛ 

اجتماعـی،  علـوم  بین المللـی  دایره المعـارِف 
تقسـیم کـرده  نـوع  بـه چهـار  را  ایدیولوژی هـا 
ایدیولـوژی  محافظـه کار،  ایدیولـوژی  اسـت: 
اصـالح )ریفـورم(، ایدیولـوژی انقالبـی و ضـد 
ایدیولـوژی کـه هـر چهار نـوع، برنامـۀ اجتماعی 
عرضـه  مشـروعیت  کسـِب  بـرای  را  خاصـی 

. می کننـد
بـر  ایدیولوژی هـا،  تقسـیم بندی  از  صرف نظـر 

شـده،  ارایـه  کنـون  تـا  کـه  معیارهایـی  اسـاس 
وظیفـۀ اساسـی ایدیولـوژی، یـاری رسـاندن بـه 
اتحـاد و  بـه  بـرای دسـت یابی  نظـام اجتماعـی 
توافـق بیشـتر اسـت. به ایـن معنا کـه ایدیولوژی 
گرچه تحریف نسـبتًا سـاده یی از یـک موقعیت و 
وضعیِت پیچیده اسـت، اما قادر اسـت مشـکالت 
را بـرای شـمار کثیـری از مـردم توجیـه کـرده، 
آنـان را بـر اسـاس طرحـی مشـترک بـه فعالیـت 
وا دارد. حتـا امیدهـای غیرعقالنـی نیـز اگر تا آن 
حـد غیـر واقعی نباشـند کـه موجبات فشـارهای 
بیشـتر را فراهـم آوردنـد، ممکـن اسـت بتواننـد 
مـردم را در فایق آمدن بر مشـکالت روزمرۀشـان 

نمایند. کمـک 
»ارنسـت هامن« سـه پیش زمینـه بـرای هم گرایی 
کـه  برمی شـمارد  کشـورها  و  ملت هـا  بیـن 

از: عبارت انـد 
فرهنگـی  ـ  اجتماعـی  سـاختارهای  وجـود   .۱
هم خـوان در جوامـع هم گـرا کـه در زمـان پیوند 
بتواننـد بـا یک دیگر سـازگار بـوده و کارکردهای 

هـم را جـذب کنند؛
۲. وجـود سـطح باالیـی از توسـعۀ اقتصـادی ـ 
صنعتـی کـه پاسـخ گوی نیازهـای جدیـد حاصل 
از شـیوۀ جدیـد زنده گـی در محیـط هم گرایـی 

؛ شد با
3. هماهنگـی فکـری و ایدیولوژیـِک رهبـران و 

نخبـه گان جوامـع مـورد نظر. 
از ایـن رو، ایدیولوژی هـا همـواره بـا حاکمیـت 

سـروکار دارنـد و نمی تواننـد از سیاسـی شـدن 
قدیم االیـام  از  کـه  چـرا  ورزنـد؛  اجتنـاب 
گروه هـای ایدیولوژیـک خـود را بـه عرصه هـای 
سیاسـی وارد سـاخته و از سـدۀ نوزدهـم بـه بعد 
هـم اغلـب ایدیولوژی ها به سیاسـت های مسـلط 

تبدیـل و ارزیابـی شـدند.
اندیشـۀ حاکمیـت، یکـی از دیدگاه هـای مرکزی 
ایدیولوژیـک بـه شـمار می رفـت و بررسـی های 
بـه  نیـاز  می یافـت.  انسـجام  آن  حـوِل  دیگـر 
ماشـینی کـه قـوی باشـد، چـه از طریـق توطیـه 
و چـه از طریـق خـراب کاری کـه قـدرت الزم 
را بـرای دولـت فراهـم نمایـد، ایجـاب می کنـد 
کـه توافق هـا و مصالحه هایـی بـا نظـم پیشـرفتۀ 
مـورد  و  بالقـوه  جهت گیری هـای  و  سیاسـی 
نظـر پیـروان ایدیولـوژی بـه عمل آید. سیاسـت 
ایدیولوژیـک اغلب به درون سیاسـت ُمُدن رخنه 
می کنـد و سیاسـت مـدن نیز در بیشـتر مـوارد به 
سـوی سیاسـت ایدیولوژیـک گرایـش می یابـد.
در میان متفکران، بسـیاری سیاسـت ایدیولوژیک 
را صحیـح می انگارنـد، امـا برخـی نیـز رشـد و 
توسـعۀ ایدیولوژی را به مثابه خطـری برای ادامۀ 
علـِم سیاسـِت موجـود می داننـد و معتقدنـد کـه 
یـک جامعۀ مدنـی غیرایدیولوژیـک، جامعه یی با 
گروه هـای متعـدد و متنفذ و افرادی اسـت که هر 
یـک اهـداف و منافـِع خـود را تعقیـب می کننـد. 
تنـوع اهـداف و غایـات، ویژه گـی جامعـۀ مدنی 
اسـت و هرچنـد جامعـۀ مدنـی می بایـد دارای 
شـهروندانی وفـادار باشـد، اما این وفـاداری باید 
غریـزی باشـد و نـه غیـر احساسـی. ایدیولـوژی 
به طـور قطـع دشـمن ایـن جامعـۀ مذهبی اسـت؛ 
چراکـه ایدیولـوژی خواهـان طرف دارنی عادی و 
غریـزی نیسـت، بلکه در پـی جذِب طـرف داراِن 

باوفـا و صادق اسـت. 
مثابـه  بـه  می توانـد  کـه  آن چـه  حـال،  هـر  بـه 
شـیرازه یـک جامعـۀ همگـرا بـا طرفدارانـی بـا 
وفـا و صـادق از یـک ایـده را گـرد هـم آورد، از 
یک سـو ایدیولـوژی و از سـوی دیگـر می توانـد 
فرهنـگ باشـد، بـا تمامـی تمایزهـای ظریفی که 
بیـن ایـن دو از یک سـو و بیـن فرهنـگ و تمدن 
از سـوی دیگـر می تـوان سـراغ گرفـت. دکتـر 
»محمـد علـی اسـالمی ندوشـن« تمایـز اخیـر را 
چنیـن شـرح می دهـد کـه تمـدن بیشـتر جنبـۀ 
علمـی و عینـی دارد و فرهنگ بیشـتر جنبۀ ذهنی 
ادبیـات  و حکمـت،  فلسـفه  هنرهـا،  معنایـی  و 
و اعتقـادات )مذهبـی و غیرمذهبـی( در قلمـرو 
فرهنـگ هسـتند، در حالـی که تمدن بیشـتر ناظر 
بـه سـطح حوایج مادی انسـان در اجتماع اسـت. 
تمدن بیشـتر جنبۀ اجتماعـی دارد و فرهنگ جنبه 
فـردی... تمـدن و فرهنگ بـا هـم مرتبط اند، ولی 
مالزمه یـی بیـن آن هـا وجـود نـدارد. همان گونـه 
کـه متمـدِن بی فرهنـگ وجـود دارد، بـا فرهنـِگ 

بی تمـدن نیز وجـود دارد. 

ایـدیـولـوژی از 
 به فرهنگ و زبان

ضیاءالدین صبوری //////////////////////////////////////////// بخش دوم

امـا نظریـات، فاقـد منشـوری الزم االتبـاع و صریح انـد. آن ها از لحاظ سـاختار درونـی، دارای سـاختاری کثرت گرا و بـه همین جهت، فاقد انسـجام 
نظام منـد هسـتند و لـذا بیـش از ایدیولوژی هـا و اعتقـادات مذهبـی، آماده گی پذیرش و آمیـزش با عناصری از نظریـاِت دیگر و حتا اصـول اعتقادی 
بیگانـه را دارنـد. نظریـات در درون خـود دارای مجموعه یـی از اعتقـادات ضمـن پذیـرش نظریـۀ فراگیر، غالب و مسـلط در جامعۀ مربـوط، دربارۀ 
برخـی مسـایل خـاص در تضـاد دایـم بـا یک دیگـر به سـر می برنـد. ابهام و عدم انسـجام بـه همـراه پراکنده گـی در نظریـات و اعتقـادات، آن ها را 
در عمـل بـا فشـارهای نابرابـر )جهـت رعایـت اصـول مربوطـه( مواجه کـرده اسـت از لحاظ تبییـن، نظریـات تقریبًا غیـر مؤثر هسـتند و بر خالف 

ایدیولـوژی، اجمـاع کمتـری از پیرواِن خـود را می طلبند

نااستواری،  به  باید  درون زا  تغییرات  منظر  از 
دسته  این  در  ایدیولوژی  ابهام های  و  بی ثباتی 
که  گونه یی  به  داشت،  توجه  تغییرات  از 
نیازهای  به  پاسخ گویی  توانایی  ایدیولوژی ها 
آرزوی  در  و  ندارند  را  خود  پیرواِن  جدید 

جامعیت نظام اند. 
تغییر  به  باید  نیز  برون زا  تغییرات  منظر  از 
حوادث  و  وقایع  فشار  نتیجۀ  در  ایدیولوژی 
به  جان  که  گونه یی  به  داشت؛  توجه  خارجی 
آسانی نمی تواند خود را با نیازها و احتیاجات 
واقعیات  اساسًا  و  دهد  وفق  ایدیولوژیک 
ایدیولوژیک  گروه بندی های  شایستۀ  زنده گی 

نیست. 
بنابراین، مخالفت نسِل جدید با جهت گیری های 
و  نیازها  از  برخاسته  منتقل شده،  ایدیولوژیک 
این  با  که  کسانی  است.  آنان  نویِن  احتیاجات 
زنده گی  می ورزند،  مخالفت  جهت گیری ها 
تحت لوای سنت های گذشته را که ایدیولوژی، 
آن سنت ها را از اعتقادات و نظریاِت مختلف 

اخذ کرده است، رد می کنند.
روی هم رفته، تمام عقایدی که با نظم جاری 
واقعی  غیر  دارند،  را  الزم  توافق  و  تناسب 
فراتر  خود  محیطِی  موقعیت  از  و  هستند 
فراتر  عقایدی  دارای  ایدیولوژی ها  می روند. 
از موقعیت محیطی هستند؛ عقایدی که هرگز 
مورد  مضامیِن  تحقق  در  حقیقی  صورت  به 
عقاید  آن  هرچند  نمی شوند.  کامیاب  نظرشان 
غالبًا به شکل انگیزه هایی برای کردار ذهنِی فرد 
درمی آیند که هدفی نیک از آن ها مد نظر است، 
به تن می کند، معانی شان  اما وقتی جامۀ عمل 

اکثراً تغییر شکل می یابند
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مجلس:

انتخابات 
بدون اصالحات جفاست

سولې شورا د »م.م«د 

بندیزونو لېست کې د طالب 

مرشانو د شاملېدو پلوي نه دي

نماینده گان غزنی:

اوضاع غزنی بحرانی است

انتخابات  برگزاری  به  تاکید  با  نمایندگان  مجلس 
بدون  انتخابات  برگزاری  که  می گوید  پارلمانی 
با شرایط قبلی کمیسیون جفا  آوردن اصالحات و 

در حق ملت است.
اعضای  گذشته  روز  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
کمیسیون انتخابات در یک نشستی در این کمیسیون 
گفته اند که الکترونیکی شدن روند انتخابات زمانبر 
شیوه های  با  پارلمانی  انتخابات  احتماالً  و  است 

گذشته برگزار شود.
این، مساله نگرانی هایی را به بار آورده و نمایندگان 
روند  در  اصالحات  بدون  که  می گویند  مجلس 
خواهد  تقلب  از  پر  انتخابات  برگزاری  انتخاباتی، 

بود و کشور بار دیگر به بحران خواهد رفت.
در  نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرئوف 
نشست روز دوشنبه )۸ عقرب( این مجلس گفت 
مردم  مسلم  حق  شفاف  انتخابات  برگزاری  که 
افغانستان است و حکومت باید به این مساله توجه 

عمیق داشته باشد.
ابراهیمی گفت: »حکومت به ویژه کمیسیون  آقای 
را  راهکاری  انتخابات  برگزاری  در  باید  انتخابات 
روی دست گیرد که هیچ شکایتی در این روند باقی 

نماند«.
مجلس  دیگر  نمایندگان  از  برخی  حال،  همین  در 
نیز با تاکید به برگزاری انتخابات شفاف در کشور 
قبلی  شرایط  با  انتخابات  برگزاری  که  می گویند 
کمیسیون انتخابات و عدم آوردن اصالحات در این 
روند، بار دیگر کشور را به پرتگاه بحران و سقوط 

خواهد برد.
کرام الدین رضازاده یک عضو مجلس گفت: »اگر 
انتخابات پارلمانی بار دیگر با سیستم قبلی کمیسیون 
انتخابات برگزار شود، جفا و خیانت بزرگی در حق 

آرای مردم افغانستان خواهد بود«.
به  باید  حکومت  که  کرد  تاکید  رضازاده  آقای 
انتخابات متعهد شده،عمل  اصالحاتی که در روند 

کرده و انتخابات شفاف برگزار کند.
نیز  مجلس  عضو  دیگر  مجروح  فاروق  غالم 
گفت:«برگزاری انتخابات با سیستم گذشته و میلیون 
ها کارت جعلی برای مردم افغانستان نگران کننده 
است؛ زیرا در آن صورت زمینه تقلب گسترده وجود 

دارد و انتخابات شفاف برگزاری نخواهد شد«.
پارلمانی  انتخابات  اگر  داد؛  هشدار  مجروح  آقای 
شفاف برگزار نشود، افغانستان بار دیگر به پرتگاه 

سقوط خواهد افتاد.
انتخاباتی  کمیسیون های  از  مجلس  عضو  این 
برگزاری  در  شفافیت  منظور  به  که  خواست 
انتخابات، اقداماتی را در نظر گیرد که به خیر ملت 

باشد نه اینکه کشور را به بحران سوق دهد.
کمیسیون  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
انتخابات گفته است که انتخابات آینده پارلمانی را 
به شکل الکترونیکی برگزار کرده و زمینه هرگونه 
تقلب احتمالی را در این روند به طور قابل مالحظه 

ای کاهش خواهد داد.
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ــو  ــرو ملتون ــي، د ملګ ــورا واي ــايل ش ــولې ع ــتان د س د افغانس

ــو د  ــو د مرشان ــله والو طالبان ــې د وس ــت ک ــه لېس ــو پ د بندیزون

شــاملېدو پلــوي نــه دي.

د دغــې شــورا مرســتیال حاجــي عزیــز اللــه دیــن محمــد 

ــه  ــو ت ــړم ۰۸« ازادي راډي ــه ورځ »۱۳۹۶ کال د ل ــنبې پ د دوش

ــو  ــري، خ ــره نه ل ــره تب ــړه ډې ــه پرېک ــت پ ــل، د حکوم ووی

ــې د  ــت ک ــه لېس ــو پ ــې د بندیزون ــړه چ ــده ک ــې څرګن هیله ی

ــه دغــې ډلــې رسه  ــر شــاملېدو دمخــه دوی ل ــو ت طالــب مرشان

ــېږي. ــه ورس ــې ت ــوې نتیج ی

نوموړی وايي:

ــو د  ــرو ملتون ــه د ملګ ــه توګ ــړي پ ــورا د غ ــايل ش ــولې ع »د س

ــه لېســت کــې د نویــو کســانو د ورشــاملېدو پلــوي  ــو پ بندیزون

ــر دی.« ــت نظ ــم دا د حکوم ــا ه ــو بی ــو، خ نه ی

ــس  ــه رئی ــت اجرائی ــې د حکوم ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

عبداللــه عبداللــه د ملګــرو ملتونــو د امنیــت شــورا د بندیزونــو 

ــله وال  ــې وس ــي چ ــې وی ــه ک ــه لېدن ــرش رسه پ ــه م ــې ل د کمېټ

طالبــان د افغــان ملکیانــو د وژنــې عاملیــن دي او ملګــري 

ــې  ــت ک ــه لېس ــو پ ــرشان د بندیزون ــې م ــد د دې ډل ــه بای ملتون

ــړي. ــامل ک ش

د حکومــت یــوې رسچینــې د نــوم نــه  اخېســتلو پــه رشط ازادي 

راډیــو تــه ویــي چــې د ملګــرو ملتونــو د امنیــت شــورا د 

بندیزونــو کمېټــې مــرش غیــرت عمــروف اجرائیــه رئیــس عبدالله 

عبداللــه تــه ډاډ ورکــړی چــې د هــر هغــه طالــب مــرش نــوم بــه 

ــت   ــان حکوم ــې افغ ــات يش چ ــه ور زی ــت ت ــو لېس د بندیزون

ــې غــواړي. ی

یــو کال وړانــدې ولســمرش محمــد ارشف غنــي هــم لــه ملګــرو 

ملتونــو غوښــتي و چــې د مــا هبــت اللــه نــوم د ملګــرو ملتونــو 

پــه تــور لېســت کــې شــامل کــړي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې حکومــت د بندیزونــو ترڅنــګ 

د ســولې پــه خــرو اتــرو هــم ټينــګار کــړی.

ــو وضــع  ــه دې نظــر دی چــې د بندیزون ــا پ ــان حکومــت بی افغ

ــزوري  ــان کم ــله وال طالب ــوا وس ــوې خ ــه ی ــی يش ل ــول کول ک

کــړي او بل خــوا د ســولې د خــرو اتــرو زمینــه هــم برابــره يش.

خــو د افغانســتان د مرشانــو جرګــې غــړي لــه دې ډلــې زملــی 

ــد  ــوين چلن ــه دوه ګ ــت پ ــې د حکوم ــه ک ــه دې برخ ــی پ زابل

ــي. ــي ګڼ ــې ناکام ــوي او دا ی ــاد ک انتق

ښاغلی زابلی وايي:

»د وســله والو طالبانــو پــه وړانــدې د حکومــت دوه ګونــې 

پالیــي نــا کامــه ده، تــر اوســه پــورې، د ســولې د خــرو اتــرو 

دروازه پــه بشــپړه توګــه تړلــی نــه ده چــې حکومــت دا ډول اقــدام 

کــوي.«

ښــاغي زابــي دغــه شــان وویــل، د حکومــت دا پریکــړه 

ــې  ــوي چ ــه الس ورک ــه پ ــه پلم ــړو ت ــو مات ــو او د هغ طالبان

جګــړې تــه دوام ورکــړي.

نومــوړی ټينــګار کــوي چــې د ســولې د بهیــر د بریالیتــوب لپــاره 

د خــرو اتــرو الر تــر ټولــو غــوره الره ده.

در دو حملـه جداگانـه طالبـان بـر نیروهـای امنیتی افغانسـتان 
دسـت کـم ۱۵ پولیس کشـته شـدند. مقام هـا در والیت غزنی 
هشـدار می دهنـد کـه برخـی ولسـوالی های ایـن والیـت در 

تهدیـد مسـتقیم گـروه طالبان قـرار دارند.
حمـالت گـروه طالبان بـر پُسـته های امنیتی در ولسـوالی های 
عـارف  مـورد،  تازه تریـن  در  دارد.  ادامـه  غزنـی  والیـت 
نـوری، سـخنگوی والـی غزنـی روز دوشـنبه بـه خبرگـزاری 
اسوشـیتدپرس گفـت کـه طالبـان بـر پُسـته های امنیتـی حمله 
کردنـد کـه در نتیجـه آن 9 پولیـس کشـته و چهـار تـن دیگر 

شـدند. زخمی 
او افـزود کـه در نتیجـه ایـن درگیـری که بیش از یک سـاعت 
طـول کشـید، هفـت شورشـی طالبـان نیـز کشـته و پنـج تـن 

دیگـر زخمی شـدند.
نثـار احمد فقیری، عضو شـورای والیتی غزنـی به خبرگزاری 
آلمـان )دی پـی آ( گفت کـه در نتیجه این حمله در ولسـوالی 
خوگیانـی ایـن والیـت، پُسـته های نیروهـای امنیتـی توسـط 

سـالح سـنگین طالبان تخریب شـده اند.
شـب دوشـنبه همچنیـن جنگجویـان طالبـان بـر یـک پُسـته 
امنیتـی در والیـت زابـل در جـوار والیت غزنی حملـه کردند 
و بـه تعقیـب آن درگیری صـورت گرفت که در نتیجه، شـش 

پولیس و هشـت شورشـی کشـته شـدند.
امیـر جـان الکـوزی، ولسـوال ارغنـداب گفـت کـه در ایـن 

حادثـه هشـت پولیـس و ۱۲ شورشـی زخمـی شـده انـد.
گـروه طالبـان مسـئولیت هـر دو حملـه را بـه عهـده گرفتـه 
اسـت. ایـن گروه در ایـن اواخر حمالت خود را بـر نیروهای 

امنیتی افغانسـتان شـدت بخشـیده اسـت.
نگرانی از وضعیت امنیتی غزنی

امـان کامـران، عضـو کمیتـه امنیتـی شـورای والیتـی غزنی با 
ابـراز نگرانـی از وضعیـت ولسـوالی های غزنی، گفـت که در 
ایـن روزهـا جنگجویـان طالبان حتـی پُسـته هایی را در حدود 

سـه کیلومتـری مرکـز والیت مـورد حملـه قـرار داده اند.
او بـا شـکایت از ایـن کـه دولـت مرکـزی بـه والیـت غزنـی 
توجهـی نمی کنـد، گفـت: »گـپ دیگـر ایـن کـه غزنـی یـک 
والیـت بسـیار بـزرگ اسـت و تشـکیالت امنیتی که بـرای آن 
اختصاص داده شـده اسـت کفایـت نمی کند. نیروهـای امنیتی 
هـم زیر فشـار انـد. مانند والیت هـای دیگر، طالبـان در غزنی 

بسـیار زیـاد انـد و ولسـوالی نـاوه هم سـقوط کرده اسـت.«
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه طالبـان از ولسـوالی های غزنـی بـه 
صـورت مسـتقیم از پاکسـتان حمایـت بـه دسـت می آورنـد، 
از تبعـات سـقوط احتمالـی غزنـی هشـدار می دهـد: »دولـت 
مرکـزی بـه والیـت غزنـی توجـه نـدارد. توجـه مـا از دولت 
مرکـزی ایـن اسـت کـه به والیـت غزنـی توجه کنـد. چونکه 
غزنـی یـک والیـت مرکـزی اسـت. اگـر خـدای نخواسـته 

والیـت غزنـی سـقوط کنـد، کابـل حتمـَا سـقوط می کنـد.«
ایـن نماینـده مـردم غزنـی در شـورای والیتـی، می گویـد که 
بـه جـز از ولسـوالی های جاغوری، مالسـتان و ناهـور، طالبان 
بـه صـورت کم یـا زیـاد در همـه ولسـوالی های دیگـر غزنی 

حضـور و نفـوذ دارند.

خصوصـی شـما توسـط ادمیـن برنامـه حـک 
خـالف  شـما  کـه  صورتـی  در  و  می شـود 
دسـتورهای ادمیـن برنامـه عمـل کنید به شـما 
طریـق  از  کـه  موضوعاتـی  می دهـد  هشـدار 
رسـانه های اجتماعـی و تیلفـون همـرای شـما 
حک شـده را افشـا خواهد کرد و این موضوع 
شـما را ناگزیـر می سـازد تـا به دسـتورهای او 
عمـل کنیـد و در نهایـت بیـرون شـدن از این 
برنامـه چالش  برانگیـز و حتـا نـا ممکن اسـت. 
بـه  اشـاره  بـا  روانشناسـی،  اسـتاد  ایـن 
شکارشـدن افـراد در چنیـن بازی هـا، می گوید 
کـه دو بحـث روانشاسـی در ایـن بـازی نهفته 
خـود  و  کاذب  غـرور  این کـه  اول  اسـت: 
شـیفته گی های قشـر جـوان سـبب می شـود تا 
شـکار این بـازی شـوند و دوم سـرخورده گی 
در میـان برخـی از جوانان نیز سـبب می شـود 

تـا بـه چنیـن دامـی در افتنـد. 
آقـای عظیمـی، پیشـنهاد می کند کـه خانواده ها 
بایـد بـرای جلوگیری از منزوی شـدن فرزندان 
را  آنـان  بـا  حـس  همـکاری  نوجوان شـان 
افتـادن چنیـن  بـه دام  از  تـا  پیـش گیرنـد  در 

هم چنـان،  شـود.  جلوگیـری  فاجعه هایـی 
در  فرزنـدان  بـا  کـردن  ایجـاد  نیـک  روابـط 
خانواده هـا، دسـتگیری آنـان در وقت گرفتاری 
چنیـن  بـه  رفتـن  از  می توانـد  مشـکالت  بـا 

کنـد.  جلوگیـری  قربانی شـدن  و  بازی هـا 
ایـن اسـتاد روانشناسـی بیـان کـرد کـه افـراد 
بـازی   ایـن  قربانـی  بیشـتر  آسـیب پذیر 
در  افـراد  جـذب  بـرای  تیمی کـه  می شـوند. 
فعالیت هـای  تمـام  می کننـد،  کار  بـازی  ایـن 
افـراد آسـیب پذیر را همه روزه تحـت مراقبت 
قـرار می دهنـد. مثاًل نظـرات ناامیـد کنندۀ یک 
کاربـر رسـانۀ اجتماعـی در مـورد کشـتارها و 
خودکشـی ها را می بیننـد و برایش  درخواسـت 

می فرسـتند.   ادمیـن 
او گفـت کـه پیـش از گرفتـار شـدن فرزنـدان 
بـه چنیـن دامـی مـرگ بـار، بایـد حانواده های 
برنامـۀ پیش گیـری کنند ه و راه حل هـا را برای 
فرزنـدان آسـیب پذیر خـود پیدا کننـد. به باور 
ایـن اسـتاد روانشناسـی، بیشـتر کسـانی که در 
زنده گـی منزوی  هسـتند و در سـن  پایین قرار 

دارنـد گرفتـار این دام می شـوند. 

بـازی نهنـگ آبـی در سـال ۲0۱3 در کشـور 
روسـیه توسـط فلیـپ کودکـن برنامه نویسـی 
رشـته  دانشـجوی  کودکـن  آقـای  شـد. 
روانشناسـی در یکـی از دانشـگاهای روسـیه 
بـود. اما پـس از آن که اسـتاد از ارتباط کودکن 
بـا دختـری آگاهی حاصـل می کنـد او را مورد 
تهدیـد قـرار داده در نهایت از دانشـگاه اخراج 
می شـود. امـا بعـداَ می بیند کـه اسـتادش با آن 

دختـر روابـط دارد.
»کودکـن« پـس از اخـراج شـدن از دانشـگاه 
بـه فکـر انتقـام گرفتـن از اسـتادش می شـود 
و برنامـۀ »نهنـگ آبـی« را راه انـدازی می کنـد 
و بـه فرزنـد اسـتاد درخواسـت می فرسـتد و 

نهایـت او را بـه کام مـرگ می فرسـتد.
ایـن بـازی ۵0 مرحلـه دارد که تنها در کشـور 
روسـیه ۱30 قربانی داشـته اسـت“ادمین بازی 
نهنـگ آبـی” )تیمـی کـه در ایـن مـورد کار 
می کنـد( همـه روزه یک دسـتور را بـرای فرد 
عضـو شـده از طریـق رسـانه های اجتماعـی 
می فرسـتد و شـما بـا فرسـتادن تصویـر او را 
مطمیـن سـازید کـه وظیفـه را انجـام داده ایـد.  

 f- مثـاًل می فرسـتد کـه » بـا تیـغ روی دسـت
۵٧ حـک کـن یـا روی رگ هـای دسـت را بـا 
تیـغ جـرح بـزن، فلم های ترسـناک نـگاه کن، 

بـه آهنگ هـای تراژیـد کـوش بـده. 
۵0 مرحلۀ بازی نهنگ آبی:

۱ – ادمین درخواست می فرستد
۲ – روزانه یک دستور باید انجام بدهید

3 – بـا تیـغ روی دسـت f- ۵٧ حـک کـن 
بفرسـت ادمـی  بـه  تصویـرش 
4 – فلم های ترسناک تماشا کن

۵ – با تیغ رگ هایت را ببر 
۶ – احساس کن نهنک استی 

٧ – حود را شکنجه کن 
۸ – روی دستت با تیغ f -40  حک کن 

9 – فلم وحشتناک تماشا کن 
۱0 – آهنگ های تراژید بشنو

۱۱ – لبته با تیغ ببر
۱۲ – سوزن در دستت فرو ببر

۱3 – با یک عضو دیگر بازی صحبت کن
۱4 – ادمیـن تاریـخ مـرگ برایـت می فرسـتد 

کن قبـول 

۱۵ – نزدیک خط آهن برو 
۱۶ – با هیچ کس گفت و گو نکن 

۱٧ – نوارهای ترسناک ببین
۱۸ – روی بدن با تیغ بریده گی ایجاد کن

۱9 – احساس کن یک نهنگ استی
۲0 – از یـک سـاختمان بلنـد خـود را پاییـن 

ز ندا ا
۲۱ –  بـه یـک پشـت بـام بـرو و در لبـۀ آن 

بنشـین قسـمی کـه پاهایـت آویـزان باشـد
۲۲ – یک وظیفۀ محرمانۀ

۲3 – قول بده که یک نهنگی
۲۵– سـاعت چهـار بامـداد وقتی بیدار شـدی 

آهنـگ  غمگین گـوش کن
از شـمارۀ 30 تـا 49 گفته هـای فـوق را همـه 

روزه تکـرار کـن.
تـا  بپـر  پایـن  طبقـه  چنـد  سـاختمان  از   ۵0

بگیـری. را  نهنگـت 

ACKU
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ورزش
هارون معترف

دیروز چند تکه یی دیگر از مسـتندهای سـخنرانی 
آمرصاحـِب شـهید رونمایی گردید. این مسـتندها 
یوسـف جان نثـار  آقـای  از دسـت آوردهای  نیـز 
بـود. جان نثـار شـخصی کـه همیشـه در کنـار آمرصاحـب شـهید 
مشـغول ضبـط فعالیت هـای او بود. مسـتنِد اخیر درسـت در زمامی 
تهیـه گردیـده کـه »مقاومـت« وارد سـال دوم گردیـده و شـمالی و 
قسـمت های زیادی از شـمال کشـور در دسـت نیروهـای حکومت 
اسـالمی افغانسـتان زیـر فرماندهی احمدشـاه مسـعود قرار داشـت. 
طالبـان در حـال پیشـروی انـد و عرصـه را روزبـه روز بـر نیـروی 
مقاومـت تنگ تـر می سـازند. آمرصاحـب شـهید در ایـن مسـتند در 
چندیـن محـل در والیـت پنجشـیر بـا مـردم صحبـت می کنـد و از 
خطر پیشـروی بیشـتر طالبان ُهشـدار می دهـد. جوانان و بـزرگان با 
شـور و اشـتیاق در پای سـخنرانی قهرمان ملی نشسـته اند و منتظر 
انـد آن بزرگ مـرد چـه پیامـی دارد. مسـعود شـهید چه بـا صراحت 
و شـجاعت و عشـق، پیـامِ بسـیج می دهـد تـا در برابر لشـکر جهِل 
طالـب و در دفـاع از وطـن و عـزت، یک دسـت شـوند. او بـر مردم 
تحمیـل نمی کنـد کـه بـه جنـگ بـرود، بلکـه وضعیـت را تعریـف 
می کنـد و از نیـت خطرنـاک دشـمن ُهشـدار می دهـد و در واقـع، 
درس پای مـردی و شـجاعت را بـه مـردم می دهـد، در پایـان هـر 
سـخنرانی ها در هـر مجلـس همـه حاضر می شـوند تا با جـان و دل 
کمـر همـت ببندنـد و در کنار فرمانده نسـتوه به نبرد دشـمن بروند. 
امـروز آنچـه کشـور درگیـر آن اسـت و ده هـا سـرباز وطـن در 
جبهـات جنـگ علیـه دشـمن مبـارزه می کننـد، در واقـع در خـط 
اندیشـۀ مبارزاتی مسـعود بزرگ قرار دارند و آنچه مسـعود هشـدار 
مـی داد، حقانیـت مبـارزۀ او هـر روز بـه جهانیـان ثابـت می گـردد. 
تنهـا بـا ایـن تفـاوت کـه دیـروز در رأس نیروهـای امنیتـی کشـور 
قهرمانـی وجود داشـت به نام احمدشـاه مسـعود با امکانـات اندک، 
امـا امـروز نیروهای امنیتـی را ده ها کشـور با ملیاردهـا دالر حمایت 
می کنـد، ولـی رأس این نیروها خالی از اندیشـه و قهرمان اسـت. از 
کانـون اصالحـات و جنـاب یوسـف جان نثار بابت تهیـه و رونمایی 

ایـن مسـتند اظهـار سـپاس می کنم.

روح اهلل یوسف زاده

از  می تـوان  را  اجتماعـی  روابـط  و  دوسـتی  کیفیـِت 
میـزاِن امنیتـی که به مـا می دهـد، درک و دریافت کرد. 
رابطـه و دوسـتی یی یک طرفـه  کـه هیـچ  همان طـور 
بـوده نمی توانـد، هیـچ قهر و برخوردی نیـز تک سـویه و تک علتی نخواهد 
بـود. همـۀ مـا در دوسـتی ها و رفاقت های مـان به دنبـاِل آرامـش، امنیت و 
در نهایـت، شـادی و پیشـرفت هسـتیم. این هـا همـه محقق نمی شـود مگر 

بـا مدیریـِت چندجانبـۀ رفتارها. 
وقتـی کـه شـما بـه شـخصیِت دیگـران احتـرام می گذاریـد، در واقـع بـه 
آن هـا می گوییـد: »مـن نیـز الیـِق احتـرام هسـتم!« وقتـی بـا اطرافیان تـان 
بـا صداقـت رویـه می کنیـد و بـه صحبت هـا و غم هـا و دردِ دل های شـان 
ارج می گزاریـد، در حقیقـت دوسـتی و فهـِم عاطفی تـان را بـه آن هـا ثابت 
می کنیــد و متقابـاًل ایـن انتظـار را نیـز از اطرافیـان دارید که بـه دغدغه ها 

و نگرانی هـاِی شـما ارج بگزارنـد. 
به رغـم این همـه، اگـر در یـک جمـع و رابطـۀ گویـا دوسـتانه دیدیـم کـه 
بـه مـا بی احترامـی می شـود و یـا آن چـه در شـأِن شـخصیت مان هسـت، 
بـه مـا تعلـق نمی گیـرد؛ سـکوت و یا ادامـۀ آن رابطـه در همیـن وضع، به 
ایـن معناسـت: »مـن آدمـی لـوده و بی اهمیتـم، راحـت بـاش و آزادانه هر 

توهینـی کـه می خواهـی بـه مـن ُکن!«
بـا این حسـاب، هرگـز نباید اجازه بدهیـم که به نامِ »دوسـتی« یا »رفاقت«، 
شـخصیت مان لگدمـال و احساسـات مان جریحـه دار شـود. هرکـدام از مـا 
حـق داریـم از رابطه های مـان لـذت ببریم، انـرژی مثبت کسـب کنیم و آن 

را نردبانـی بـرای تعالِی روحی و جسـمی مان بسـازیم.
احتــرام  او  بـه  دوسـتت،  غیـاِب  و  در حضـور  این کـه:  یعنـی  دوسـتی 
بگـذاری؛ رازهـا و دردِ دل هایش را سـوژۀ سـخن چینی و خندیدِن دیگران 
نسـازی و همـۀ آن چـه بـه خـود می پسـندی، بـه او نیـز بپسـندی. در غیر 
این صورت، »دوسـتی« اگر »دشـمنی« نباشـد، حتمًا یـک دروغ و ریاکارِی 
محـض اسـت. چـه خوب اسـت بیاییـم »دوسـتی« را از نـو تمریـن کنیم!

حارث جمال زاده

در ادامـۀ کار حکومـت وحـدت ملـی بازهـم 
هسـتیم ماتم دار 

شـب گذشـته طالبـان بـا حملـه بـر یک پاسـگاه 
پولیـس محلـی در ولسـوالی خان آبـادِ والیت کندز، کاکای همسـرم 
را بـا ۱۲ همـکارش تیربـاران کردنـد. اگر بازهم حکومت وحشـت 
ملـی بنویسـم، ممکن سـخنگویان حکومـت وحدت ملی مـرا مورد 
نقـد قـرار بدهنـد، چـون خبرنگار هسـتم، اما بـاور دارم کـه اگر هر 
یـک از ایـن سـخنگویان گرامـی در موقـف مـن قـرار بگیرنـد، بـه 
مراتـب بدتـر و شـدیدتر می نویسـند. ایـن چندمیـن عضـو خانوادۀ 
مـا اسـت کـه در پشـتبانی از حکومـت وحـدت ملـی بـه شـهادت 

می رسـند.

پیام کنایه آمیز رهبر کاتالونیا

تیم کریکت »سپین غر« تیم 
»آمو« را شکست داد

فیـسبـوک نـــامــه

ــه  ــز در فضــای مجــازی، ب ــی کنایه آمی ــا پیام ــا ب ــت کاتالونی ــر ایال رهب
شکســت تیــم پایتخــت اســپانیا در خانــۀ تیــم تــازه صعــود کــرده بــه 

اللیــگا واکنــش نشــان داد.
کارلــس پیگدمونــت، رهبــر ایالــت کاتالونیــا کــه چنــدی پیش اســتقالل 
ایــن ایالــت را از دولــت اســپانیا اعــالم کــرد و بــه دنبــال آن از ســوی 
دولــت مرکــزی از ایــن ســمت کنــار گذاشــته شــد، شــب گذشــته پــس 
از پیــروزی ۲ بــر یــک خیرونــا برابــر رئال مادریــد در کاتالونیــا، پیامــی 

کنایه آمیــز در صفحــۀ شــخصی خــود در توئیتــر گذاشــت.
ــا  ــت کاتالونی ــم ایال ــا بعــد از بارســلونا و اســپانیول، ســومین تی خیرون
در اللیــگا اســت کــه فصــل گذشــته جــواز حضــور در لیــگ دســتۀ اول 
ــع  ــر مداف ــه ب ــا غلب ــال اســپانیا را کســب کــرد و شــب گذشــته ب فوتب

ــد. ــاز ش ــا شگفتی س ــی رقابت ه ــوان قهرمان عن
پیگدمونــت پــس از پیــروزی تیــم ایالتــش نوشــت: خیرونــای بــزرگ، 
رئال مادریــد را در مونتیلیــوی و در روز ســن نارسیســو )یکــی از 
چهره هــای سرشــناس خیرونــا در قــرن هجدهــم( شکســت داد. 
آفریــن! مــا ادامــه می دهیــم! پیــروزی خیرونــا برابــر یکــی از بزرگتریــن 
تیم هــای دنیــا، یــک الگــوی کامــل و مبنایــی بــرای بســیاری از شــرایط 

اســت.
ــد از  ــپانیا بع ــود در اس ــی موج ــاع سیاس ــه اوض ــت ب ــۀ پیگدمون کنای
ــت  ــه دول ــت ک ــا اس ــت کاتالونی ــتقالل ایال ــی اس ــزاری همه پرس برگ
مرکــزی اســپانیا آن را لغــو کــرد، امــا همچنــان پس لرزه هــای آن 

ــه دارد. ادام

تیـم سـپین غـر در چهارمیـن دیـدار رقابت های فرسـت کالس چهـار روزۀ 
احمدشـاه ابدالـی، توانسـت بـا تفـاوت هشـت ویکـت تیم آمو را شکسـت 

بدهد.
در ایـن دیـدار در نوبـت نخسـت، بـازی را در بخـش بیتنـگ بازیکنـان تیم 
آمـو آغـاز کـرد و توانسـت بـا از دسـت دادن تمامـی بازیکنـان خـود ۱9۶ 

دوش را انجـام دهنـد.
در بخـش بیتنـگ ایـن بـازی، بـرای تیـم آمـو، زاهـد زاخیـل درخشـید و 
توانسـت هفتـاد دوش را به سـود تیم خـود انجام دهـد. در مقابل، در بخش 
بالینـگ بـرای تیـم سـپین غـر، طاهرخـان درخشـید و توانسـت در مقابـل 

کمتریـن دوش سـه بازیکـن حریـف را از میـدان بـازی بیـرون کنـد.
در مقابـل، بازیکنـان تیـم سـپین غـر در نوبـت نخسـت تـوپ زنـی خـود 
توانسـتند بـا از دسـت دادن تمامی بازیکنان خـود ۲۸۲ دوش را انجام دهند.
در بخـش بیتنـگ بـرای تیـم سـپین غـر، وحیداهلل شـفق خوب درخشـید و 
توانسـت ٧9 دوش را بـه سـود تیم خـود انجام دهد. امـا در مقابل در بخش 
بالینـگ بـرای تیـم آمـو عبـداهلل مـزاری خـوب درخشـید و توانسـت چهار 

بازیکـن حریـف را از میـدان بازی بیـرون کند.
بازیکنـان تیـم آمـو در نوبـت دوم بیتنـگ خـود توانسـت بـا از دسـت دادن 
تمامـی بازیکنـان ۲۲۱ دوش را انجـام دهنـد کـه در بخـش بیتنـگ بـرای 
تیـم آمـو مـراد مـراد، درخشـید و توانسـت ٧4 دوش را بـه سـود تیـم خود 
انجـام دهـد. در مقابـل در بخـش بالینـگ برای تیم سـپین غر ظاهر شـهزاد، 
درخشـید و توانسـت پنـج بازیکن حریـف را از میـدان بازی بیـرون نماید.
بازیکنـان تیـم سـپین غـر در نوبـت دوم بیتنـگ خود توانسـت با از دسـت 
دادن دو بازیکـن توانسـتند هـدف داده شـده دو بخـش بیتنـگ تیـم آمـو را 

بـرآورده سـازند و برنـده ایـن دیدار شـوند.
در پایـان ایـن دیـدار، »مسـلم موسـی« از تیـم سـپین غـر بـا درخشـش در 
بخـش بیتنـگ و بالینـگ از سـوی کادر فنـی برگـزاری این رقابت هـا، لقب 

بهتریـن بازیکـن میـدان را به دسـت آورد.

چرا افغان فلم 
فعالیِت قابل مالحظه یی ندارد؟

همایون پائیز
دوسـتانی همـه وقـت از بنـده می پرسـند: چـرا افغان فلـم در ایـن دو دهۀ 

اخیـر فعالیـت قابـل مالحظه یـی ندارد؟
مـردم حـق دارنـد بپرسـند، ولـی جـواب دقیـق بـه ایـن مسـأله اندکـی 
مشکل سـاز اسـت؛ زیـرا گفتـه انـد: جـز راسـت نبایـد گفت، هر راسـت 
نشـاید گفـت، امـا این بـار مـن خـدای خـود را حاضـر گرفتـه و شـرط 
»شـاید« را کنـار گذاشـته، جـز راسـت نمی گویـم: اول بایـد بـه عـرض 
رسـانم کـه داسـتان دو دهـۀ اخیـِر افغان فلـم دراز اسـت و مـن کوشـش 
می کنـم لُـب مسـأله را بـه آگاهـی عالقه منـدان فرهنـگ و هنر برسـانم و 
مخاطبـان عزیـز می تواننـد افغان فلم را که یگ موسسـۀ کوچـک و دور از 
انظـار اسـت، بـه قیـاس گرفتـه، بعـد می دانند کـه در عرصه هـای کالن و 

مهـم دیگـر ایـن کشـورِ بی صاحـب و بیچـاره چـه می گـذرد.
افغان فلـم بعـد از رفتـن طالبـان و آغـاز نظام جدیـد، فعالیت دوبـارۀ خود 
را بـه ریاسـت کارگـردان شـناخته شـدۀ کشـور آقـای »صدیـق برمک« از 
صفـر محـض آغـاز کرد و برمـک با دیگر دوسـتان و همکارانـش تا وقتی 
کـه رییـس افغان فلـم بـود و دوسـتان همـه شـاهد انـد کـه بـا تالش های 
شـباروزی، ایـن ریاسـت را دوبـاره احیـا کـرد و بعـد مـا هر دو تـا اخیر 
از دولـت سـاالنه  بیشـتر،  تولیـدی  کارهـای  بـرای  کـه  تـالش کردیـم 
هزینه یـی کـه مسـتحق آن اسـت، بـه دسـت آوریـم و چـرخ تولیـد را به 
راه اندازیـم. متأسـفانه هـر تالشـی کـه در ایـن راسـتا کردیـم، نتیجه یـی 
بـه دسـت نیاوردیـم؛ زیـرا آقایانـی کـه بودجۀ ایـن دولت در دست شـان 
بـود، بـه بهانه هـای مختلف و خنـده دار، جواب منفـی دادند؛ مثـاًل گفتند: 
»فلـم از جملـۀ تجمـالت اسـت و ما بـه تجمالت پـول نمی دهیـم«. قصه 
کوتـاه، برمـک داوطلبانه از پُسـت ریاسـت افغان فلم کنار رفـت و رهبری 
افغان فلـم را بـه انجنیـر صاحـب لطیـف سـپرد. این کـه آقـای انجنیـر بـه 
چـه بُن بسـت هایی مواجـه شـد، حرف های بسـیار به مـردم دارد کـه باید 

بگوید.
و  فرهنگیـان  نـزد  در  افغان فلـم  دربـارۀ  بی پاسـخ  نیـز چراهـای  امـروز 
دوسـت داران هنـر باقی سـت کـه خوشـبختانه یـا بدبختانـه، علـت العلـل 
منـزوی کـردن و بیـکار نگه داشـتن افغان فلـم و کارمنـدان آن را از زبـان 
دوسـت فرهنگی یـی کـه هـم نویسـنده اسـت و هـم در کار هنـر و نقـد 
هنـر و ادبیـات، شـنیدم که شـنیدنش مـو را در بدنم راسـت کـرد و عمق 
تعصـب کـور این دولت قوم گـرا را بیشـتر از پیش برایم به اثبات رسـاند. 
دوسـت بنـده بسـیار سـاده و کوتاه برایم گفـت: مسـووالنی از تبار خاص 
می گوینـد: »افغان فلـم در دسـت پنجشـیری ها اسـت و ما از همین سـبب 
و قصـدن بـه آن بودجـه نمی دهیـم...« مـن، درحالـی که این جا از نوشـتن 
ایـن سـطور خجالـت می کشـم؛ ولـی ناگزیـرم بـه خاطـر روشـن شـدن 

حقایـق، واقعیت هـای بیشـتری را بـه آگاهـی مردم برسـانم.
افغان فلـم نزدیـک بـه صدنفـر کارمنـد اداری و تخنیکـی دارد کـه فقـط 
سـه نفـر آن پنجشـیری اند)تـالش، قـادر و بنـدۀ حقیـر(. ریـس افغان فلم 
در رشـتۀ سـینما از کشـور روسـیه و آلمان سـند کارشناسـی و کارشناسی 
ارشـِد سـینما دارد که در یک رقابت آزاد به این پسـت رسـیده اسـت. ما 
سـه نفـر بـا کمترین معـاش در خـط فقـر زنده گـی می کنیـم؛ درحالی که 
حاکمـان قدرت مـدار بـه نوبـت، فراریان بی کاره و بی اسـتعداد خـود را به 
نام هـای مشـاور هنـر و فرهنـگ و... از اروپـا و جاهـای دیگـر می طلبنـد 
آنـان  از  و معاش هـای دالـری و هنگفـت برای شـان تعییـن می کننـد و 
فقط وفقـط در راسـتای واگرایی بیشـتر میـان اقوام و پخش تعصب بیشـتر 

کار می خواهنـد.
مـن از آقایـان می پرسـم: چندتا پنجشـیری یی کـه به جز عمر خـود را در 
پـای هنـر و فرهنـگ ایـن کشـور گذاشـته، دیگر چـه خیانتـی را مرتکب 
شـده اند؟ سـالم سـنگی را همه می شناسـند، او تا وقتی که در این کشـور 
بود، با گرسـنه گی و فقر سـاخت، مگر در رشـد سـینما از جان خود مایه 
گذاشـت. صدیـق برمک، هنر و سـینمای افغانسـتان را بـه جهانیان معرفی 
کـرد و نزدیـک بـه پنجـاه جایـزۀ بین المللـی بـرای افغانسـتان و بـه نـام 
افغانسـتان گرفـت. کوچک تریـن پنجشـیری )جوان مـرد( در طـول تاریخ 
سـینمای مـا اولیـن افغانسـتانی یی بـود کـه روی فـرش قرمز اسـکار قدم 

گذاشـت. مـن و تالش و... کـه هیچ!
هسـتند،  همین هـا  سـینما،  و  فلـم  دسـت اندرکار  پنجشـیری های  آری، 
ولـی نمی دانـم حـاال افغان فلـم چگونـه و چطـور در دسـت پنجشـیری ها 
اسـت؟! گیریـم باشـد کـه نیسـت؛ مگر این هـا اسـتعداد خود را بـه اثبات 
نرسـانده اند؟ مگر آبروی سـینمای افغانسـتان نبوده اند؟ دوسـتان هنرمند 
و سـینماگر دیگـر مـا مـرا ببخشـند اگـر این جـا از آنـان نامـی نبـرده ام... 
این جـا مسـألۀ پنجشـیر و پنجشـیری در میـان بـود؛ ورنـه مـا هنرمنـدان 
بـزرگ دیگـر از اقـوام دیگـر و جاهـای دیگـر داریم کـه مثل کسـانی که 
از آنـان نـام برده شـده اسـت، حتـا بیشـتر از ما در ایـن عرصه رنـج برده 
انـد و زحمـت کشـیده انـد؛ مثـل قـادر فـرخ، فقیـر نبـی، انجنیـر لطیف، 
تاجـزی صاحـب، عبـداهلل صمـدی، سـعید جـان اورکـزی، نبـی تنهـا، 
حشـمت فنایـی، امیـن رحیمـی و دیگـران و دیگران... بدین سـان هسـتند 
در عرصـۀ سـینما  افغان فلـم  از  بیـرون  در  کـه  عزیـزی  شـخصیت های 
زحمـت کشـیده و می کشـند کـه دولـت قوم گـرای متعصـب، هرگـز آنان 
را بـه رسـمیت نشـناخته و آنـان را پشـتیبانی و کمـک نکـرده و نمی کند؛ 

مثـل رویـا سـادات، جوانـان مسـتعد هزارۀ مـا و...
و  قوم گرایانـه  ماهیـت  بنابـر  دولـت  ایـن  این کـه:  آخـر  حـرف 
فارسی سـتیزی اش، نمی خواهـد بـه زبـان فارسـی فلم سـاخته شـود و در 
مجامـع بین المللـی حضـور بیابـد؛ زیـرا ادعاهـای دروغ و واهی شـان در 
آنجا ها افشـا می شـود؛ در نتیجه، پنجشـیر و پنجشـیری ها را بهانه سـاخته 
و فارسـی زبانانـی کـه عقل شـان در چشمان شـان اسـت را نیـز تـا این دم 

بـه سـکوت واداشـته اند...
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شدۀ امریکا خراب است

گروه داعش که در ماه های اخیر شکست پشت شکست 
را در سوریه و عراق تجربه کرد سعی در بازسازی خود 
دارد. کارشناسان می گویند، جنگ پایان نیافته و تنها از 

جبهه ای به جبهه دیگر منتقل شده است.
به گزارش دویچه وله، گروه شبه نظامی داعش که در 
ماه های اخیر در سوریه مناطق تحت سلطه خود را یکی 
بیابان های  به  رو  اخیرا  داد،  دست  از  دیگری  از  پس 
دورافتاده آورده است؛ جایی که  کارشناسان می گویند 
آن ها در حال تجدید سازمان و آماده سازی خود برای 

ظهور مجددند.
این گروه سنی مذهب که با تصرف شهرهای بزرگی در 
سوریه و عراق، از جمله رقه و موصل ادعای »خالفت« 
کرده بود اگرچه ممکن است مغلوب شده باشد، اما به 

عقیده بسیاری هنوز از بین نرفته است.
به  بگذریم  که  سوریه  مسکونی  و  شهری  مناطق  از 
بیابان  این  »بادیه  الشام«.  نام  به  بیابانی وسیع می رسیم 
که به غارها و کوهستان های سر به فلک کشیده خود 
معروف است شامل مناطقی در جنوب شرقی سوریه، 
غرب  و  سعودی  عربستان  شمال  اردن،  شرقی  شمال 
عراق می شود و وسعتی حدود ۵00 هزار کیلومتر مربع 

را در برمی گیرد.
است  فوق العاده  اختفا  برای  که  متروکه  سرزمین  این 
دومین خانه داعش قبل از اعالم خالفت بود. کارشناسان 
تخمین می زنند که برای عملیات جست وجو و کنترل 
نیاز  نظامی  هزار  صدها  به  بیابان  این  در  داعش  دائم 

است.
پیش  که  اروپا  ساکن  فعاالن سوری  از  لیلی،  ابو  عمر 
از این در استان شرقی دیرالزور بوده، می گوید: آن ها 
عاشق جنگ در داخل بیابانند و به راه های قبلی خود 

برمی گردند.
بنا بر گزارشی که یکشنبه در این زمینه در خبرگزاری 
که  می رسد  نظر  به  است،  شده  منتشر  آسوشیتدپرس 
رهبران داعش طرح های احتمالی برای تجدید سازمان 
در بیابان و شروع حمله از آنجا در پیش داشته باشند؛ 
درست مانند سلف خود شبکه القاعده عراق که برای 
بیش از یک دهه بعد از حمله ائتالف بین المللی تحت 
رهبری آمریکا در سال ۲003 به این شکل عمل  می کرد.

درآمده  نمایش  به  نیز  این طرح ها هم اکنون  از  بعضی 
است. در شرق سوریه در شهر میادین که سابق بر این 
دژ داعش محسوب می شد، در اوایل ماه جاری )اکتبر( 
با  روز جنگ  از چند  بعد  فقط  گروه  این  شبه نظامیان 
بیابان  در  و  کرده  عقب نشینی  سوریه  دولتی  نیروهای 

مخفی شدند.
برت مک گورک، فرستاده ارشد آمریکا در ائتالف ضد 
داعش می گوید، گروه داعش در حال حاضر کم تر از 
و  عراق  در  این  از  پیش  که  سرزمین هایی  ۱0درصد 
سوریه تصرف کرده بود را در دست خود دارد. اما این 
از  که  میان سنی هایی  از  می کند  گروه همچنان تالش 
تبعیض دولت تحت رهبری شیعیان در عراق و اقلیت 

علوی در سوریه شکایت دارند نیرو جذب کند.
به  عراق  در  آمریکایی  عالی رتبه  ژنرال  فانک،  پاول 
آسوشیتدپرس گفته است، داعش می خواهد زمان بخرد 
و از دعواهای سیاسی و منازعاتی مانند آن چه در ماه 
جاری میان عراقی ها و نیروهای کرد اقلیم خودمختار 
داد  رخ  خطه  این  استقالل  رفراندوم  سر  بر  کردستان 

سود بجویند.

کرد  نیروهای  و  شیعی  شبه نظامیان  عراقی،  واحدهای 
با همکاری هم داعش را تقریبا از تمامی خاک عراق 
رانده اند، اما اگر این ها رو در روی هم بایستند افراطیون 

فرصت خواهند یافت تا خود را تجدید سازمان کنند.
گروه  خودخوانده  پایتخت  که  سوریه  در  رقه  شهر 
داعش در این کشور محسوب می شود تقریبا از کنترل 

آن در آمده است.
افتاده  اتفاق  سوریه  در  که  خطرآفرینی  دیگر  حرکت 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  که  است  این  است 
دولتی  نیروهای  و  هستند  آمریکا  حمایت  تحت  که 
موثرترین  به حال  تا  که  روسیه  حمایت  تحت  سوری 
جنگ ها علیه داعش را انجام داده اند، اخیرا در دیرالزور 
ترتیب  را  داعش  علیه  جنگ هایی  موازی  صورت  به 
به  است  ممکن  حرکت  این  که  حالی  در  داده اند؛ 

رویارویی این دو بینجامد.
ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  دانفورد،  جوزف  ژنرال 
دموکراتیک  نیروهای  توسط  رقه  آزادسازی  آمریکا 
سوریه را »نقطه عطفی« در جنگ علیه داعش نامید، اما 
در عین حال هشدار داد که ائتالف باید »متمرکز« بماند.
او می گوید، داعش اکنون در موضع دفاعی قرار گرفته، 
اما باید مراقب بود که دوباره سامان نیابد. با این حال 

کارشناسان می گویند، این کار دشوار است.
دانا جالل، خبرنگار عراقی ساکن سوئد که از نزدیک 
تحرکات این گروه در خاور میانه را دنبال کرده است 
زیرزمینی«  تروریستی  »سازمان  به  داعش  می گوید، 

تبدیل خواهد شد.
القاعده نیز در عراق تقریبا در سال ۲00٧ توسط آمریکا 
و نیروهای عراقی در هم کوبیده شد. اما بعد از خروج 
شبه نظامیان  این   ۲0۱۱ سال  در  عراق  از  آمریکایی ها 
در  قبل  از  قوی تر  و حتی  داده  سامان  را  دوباره خود 

میدان ظاهر شدند.
موتلو چیویراوغلو، تحلیل گر کرد ساکن واشنگتن که 
گروه  می گوید،  می کند،  دنبال  را  داعش  علیه  نبردها 
در عراق سنی  »پایگاه حمایت کننده ای  باز هم  داعش 
دولت  از  نارضایتی  آن  در  که  کشوری  می کند«؛  پیدا 

باالست.
او می گوید، داعش بعد از عقب نشینی از سرزمین های 
اشغالی خود در عراق و سوریه سعی می کند حضورش 
در لیبی، یمن، افغانستان، شمال آفریقا و سایر مناطق را 
افزایش دهد. به گفته او، تنها این حقیقت که این گروه 
در حدود 30 کشور در سراسر جهان دست به حمالتی 

می زند گواه »توانایی جهانی« آن است.
به گفته این تحلیل گر، داعش هر چه بیشتر به عملیات 
انتحاری رو خواهد آورد. در اوایل ماه جاری یک عامل 
پلیس  قرارگاه  به  را در حمله  نفر  انتحاری حدود ۲0 
در دمشق به کشتن داد. در اواخر سپتامبر مردان مسلح 
داعش از بیابان ها بیرون آمده و به نیروهای دولتی در 
مرکز سوریه حمله و به مدت چند روز راه تدارکاتی 
آن ها را قطع کردند. داعش همچنین حمالت مرگباری 
در بغداد، پایتخت عراق و در استان غربی انبار انجام 

داده است.
چیویراوغلو با اشاره به خشم و نارضایتی های موجود 
می گوید، هنوز عده ای می توانند مورد بهره برداری این 
گروه قرار گیرند و خالص شدن از دست خالفت آن ها 

به معنای رهایی از تهدید این گروه نیست.

داعش به »سازمان تروریستی 
زیرزمینی« تبدیل می شود

زنده گی نامه های زیادی از قهرمان ملی کشور از 
در  است.  نوشته شده  تا حال  زیادی  خامه های 
تا زنده گی  این مقاالت و رساله ها، تالش شده 
به  شهادت  روز  تا  تولد  زمان  از  مسعود  شهید 

تصویر کشیده شود.
رسالۀ »د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان، 
پشتو  زبان  در  که  است  کارهایی  نخستین  از 
برای معرفی زنده گی و کارنامۀ شهید احمدشاه 

مسعود نوشته شده است. 
از نشانی  امروز  از  این رساله سیزده سال پیش 
بنیاد شهید مسعود در سه هزار نسخه و ۲4 برگ 
چاپ شده است. کار طراحی و صفحه آرایی »د 
جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان« را ویس 

مهرزاد انجام داده است.
زمان  از  را  کشور  ملی  قهرمان  زنده گی  رساله، 
گزیده  و  روان  زبانی  با  شهادت  روز  تا  تولد 

از  پهلوهایی  رساله  این  است.  کرده  روایت 
کارنامۀ شهید مسعود و این که او از آغاز مبارزه 
تا روز شهادت با جان و دل برای آزادی و آبادی 
سرزمینش تالش و جانش را در این راه قربان 

کرد، با کلمات نقاشی کرده است.
روایت زنده گی شهید احمدشاه مسعود در این 
رساله با آوردن تصویرهای از او مستند و مزین 
قهرمان  زنده گی  روایت گر  است.  شده  ساخته 
منابع  از  استفاده  تا  کوشیده  رساله  این  در  ملی 
او  کارنامۀ  و  زنده گی  پیرامون  که  بی شماری 
و  تالش ها  از  فراوانی  بخش های  دارد،  وجود 

جان بازی های او را به تصویر بکشد.
رسالۀ »د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان« 
شهید  خاک سپاری  با  که  این جمالت  گفتن  با 
فرجام  به  مبارزه اش  و  راه  کارنامه،  مسعود 

نرسیده، پایان می یابد.

د جهاد د وروستی 

سنگر فاتح قوماندان

هارون مجیدی

کویـن  کـه  گفتنـد  دوشـنبه  روز  طالبـان 
دانشـگاه  پروفیسـور  دو  از  یکـی  کینـگ، 
گذشـته  سـال  کـه  افغانسـتان  امریکائـی 
گـروه  ایـن  مسـلح  جنگجویـان  توسـط 
اختطـاف شـدند، جـداً بیمـار اسـت و نیـاز 

دارد. طبـی  عاجـل  توجـه  بـه 
طالبـان  سـخنگوی  مجاهـد،  اهلل  ذبیـح 
گفتـه اسـت کـه ایـن امریکائـی از مـرض 
رنـج  گـرده  تکلیـف  و  قلبـی  »خطرنـاک« 
می بـرد. مجاهـد در اعالمیـه ای گفته اسـت: 
»بیمـاری وی شـدت یافتـه اسـت، پاهایش 
بیهـوش  اوقـات  برخـی  و  اسـت  پندیـده 
بدتـر  روز  هـر  او  وضعیـت  و  می گـردد 

» می شـود.
سـخنگوی طالبـان عـالوه نمـود: »مـا وقتـًا 
فوقتـًا کوشـیدیم او را تـداوی کنیـم، امـا ما 
تسـهیالت طبـی نداریم، چـون در وضعیت 

جنگـی قـرار داریم.«
کینـگ و تیموتـی ویکس همکار آسـترلیائی 
اختطـاف  هنگامـی   ۲0۱۶ آگسـت  در  او 
شـدند کـه بـه سـوی سـاختمان رهایشـی 
شـان در پایتخـت افغانسـتان بر می گشـتند.
مقامـات افغانسـتان و غربـی فکـر می کننـد 
کـه آن ها توسـط شـبکه حقانی اسـیر شـده 
انـد کـه یـک گـروه پیکارجـوی موتلـف با 
اختطـاف  گذشـته  در  و  می باشـد  طالبـان 
هـای زیـادی را انجـام داده اسـت. آن هـا 
اعتـراف کـرده اند کـه یک عملیـات نجات 
نـا موفـق چنـد مـاه پـس از اختطـاف ایـن 
دو نفـر در شـرق افغانسـتان انجـام داده اند.
اعالمیـه طالبـان حـدود دو هفته پـس از آن 
انتشـار می یابد که اردوی پاکسـتان جوشـوا 
همسـر  کولمـن  کایتلـن  و  کانادائـی  بایـل 
امریکائـی اش را نجـات دادنـد کـه توسـط 
آن  بودنـد.  اختطـاف شـده  شـبکه حقانـی 
هـا در سـال ۲0۱۲ از یـک منطقـه نزدیـک 
بـه مـرز افغانسـتان به گـروگان گرفته شـده 

ند. بود
ویدیوئـی  طالبـان  جـاری  سـال  اوایـل  در 
را  از کینـگ و  ویکـس انتشـار دادنـد کـه 
دیـده می شـد آن ها از حکومت های شـان 
تقاضـا مـی کننـد تـا زندانیـان طالبـان را در 

بـدل رهائـی شـان آزاد گرداننـد.
اختطـاف یـک هـدف مهـم طالبـان و سـائر 
گـروه های جنگجو در افغانسـتان اسـت که 
معاملـه پـر درآمـدی بـرای آن هـا گردیـده 
اسـیران،  سـازی  آزاد  بـدل  در  و  اسـت 
تقاضـای پـول هنگفت و یا رهائـی زندانیان 

شـان را مـی کنند.
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