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 ذهن انسان به هر چیزی اعتقاد داشته باشد و آن را باور کند، به آن خواهد رسید.

ناپلئون هیل

شــفاف  انتخابــات  بنیــاد 
سیاســی  فضــای  افغانســتان)تیفا( 
ــرر  ــه ض ــتان را ب ــم در افغانس حاک
ــه آن  ــده و نســبت ب ــات خوان انتخاب

می دهــد. هشــدار 
نعیــم ایــوب زاده، رِییــس بنیــاد 
انتخابــات شــفاف افغانســتان یــا 
ــرداد  ــد/ م ــنبه ۶ اس ــروز ش ــا دی تیف
ــل  ــری در کاب ــت خب ــک نشس در ی
ــتان  ــی افغانس ــاع سیاس ــت: اوض گف
ــه شــدت متشــنج شــده و ممکــن  ب
اســت انتخابــات مجلــس نماینــدگان 
کــه قــرار اســت بــه تاریــخ ۲۸ 
ــزان ســال جــاری برگــزار شــود،  می
ــوی  ــه س ــته ب ــات گذش ــل انتخاب مث

ــرود. ــران ب بح
ــه:  ــان گفت ــوب زاده همچن ــای ای آق
ــه  ــاه ب ــش از ۳ م ــه بی ــی ک »در حال
و  پارلمانــی  انتخابــات  برگــزاری 
ــده،  ــی نمان شــوراهای ولســوالی باق

ــرر  ــه ض ــروز ب ــی ام ــای سیاس فض
انتخابــات بــه شــدت متشــنج شــده 

ــت«. اس
تیفــا در حالــی از بــه تعویــق افتــادن 

ــد  ــات پارلمانــی ســخن می زن انتخاب
کــه زمزمه هــای در مــورد برگــزاری 
در  پارلمانــی  انتخابــات  نشــدن 
ــد  ــوش می رس ــه گ ــاری ب ــال ج س

مسووالن در تیفا:
فضای سیاسی به ضرر انتخابات است

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 6

»ایتـال ف مـلی بـزرگ« 
و فـروپاشی حکـومت از درون

حتا قابله ها در امان نیستند

روشن فکری دینی، پروژۀ استعمار 
یا رسالت دینی علما؟

بــزرگ  بخــش  احــزاب سیاســی،  ائتــاف  اعــام 
جداشــده از بدنــۀ حکومــت در مقابــل حکومــت، عمــق 
فروپاشــی تیــم حاکــم، نــاکار آمدی ریاســت اســتبدادی 
و افتضــاح سیاســت دروغ، تبعیــض و تفرقــه را بنمایــش 

ــم. ــن بودی ــش بی ــل پی گذاشــت، آنچــه ســال های قب
ــزودی  ــار نگــردد، ب ــم مه ــی حاک ــت بحران اگــر وضعی
ــم  ــد کشــور خواهی شــاهد فروپاشــی کل نظــام و تهدی

بــود.
ــادی،  ــی اعتم ــاق و ب ــار نف ــاع نابهنج ــو اوض در همچ
نفــس جمــع شــدن قــوت هــای سیاســی در هــر قالــب 

ممکــن یــک قــدم مثبــت اســت. 
رویهمرفتــه کشــور مــا بــرای گــذار از شــرایط ســخت 
ــش  ــه نق ــوب، ب ــت مطل ــه وضعی ــود ب ــی موج بحران
تاریخــی همــه نخبــگان سیاســی-مدنی در محــور یــک 
راهبــرد قابــل قبــول در ســطح داخلــی، منطقــه و بیــن 
المللــی بــه اســاس یــک وفــاق ملــی افغانســتان شــدیدآ 

ــاز دارد.  نی
 از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

صفحه 3

عمران خان و سیاست مرزهای باز
صفحه 2

ناکار آمدی ریاست استبدادی
 و افتضاح سیاست دروغ

آگاهان سیاسی در پیوند به ایجاد ایتالف جدید:

سیاست های قومی و قبلیوی غنی سبب شد 
تا شرکای سیاسی او دست به ایجاد اپوزیسیون بزنند

نخسـتین جلسـه کمیتـه مشـترک چهـار جانبه، متشـکل 
از نماینـدگان احزاب سیاسـی، کمیسـیون های انتخاباتی، 

جامعـه بیـن المللـی و حکومت برگزار شـد.
نخسـتین جلسـه کمیتـه مشـترک چهـار جانبه، متشـکل 
از نماینـدگان احزاب سیاسـی، کمیسـیون های انتخاباتی، 

جامعـه بیـن المللـی و حکومت برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ ایـن جلسـه، دیـروز 
شـنبه )۶ اسـد( بـه ریاسـت سـرور دانـش معـاون دوم 
ریاسـت جمهـوری در قصـر گلخانـه صـدارت برگـزار 

. شد
کمیتـه مشـترک چهـار جانبـه بررسـی طـرح انتخاباتـی 
احـزاب سیاسـی در پـی هدایـت  رییـس جمهـور دایـر 
شـده تـا طـرح ارایـه شـده احـزاب سیاسـی در مـورد 

انتخابـات، مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد.
اخیـرا طرح انتخاباتی  از جانب شـماری احزاب سیاسـی 
بـه حکومـت ارایـه شـده اسـت. در ایـن طـرح تغییـر 
نظـام انتخاباتـی از نظـام رای واحـد غیـر قابـل انتقـال 
)SNTV( بـه نظـام چند بعـدی )MDR(، اسـتفاده از 
تکنالـوژی بایومتریـک و نظـارت تأثیـر گـذار احـزاب 

ونهـاد هـای بی طـرف مدنـی پیشـنهاد شـده اسـت.
نخسـتین جلسـه این کمیته کـه امروز برگزار شـد، طرح 
ارئـه شـده احزاب از جوانـب و زوایای مختلف توسـط 
اعضـای جلسـه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و 
دیدگاه هـای نماینـدگان احـزاب راجـع بـه طـرح ارائـه 

گردید.
سـرور دانـش، برگـزاری انتخابات شـفاف، سراسـری و 
عادالنـه را خواسـت همـه مردم افغانسـتان عنـوان کرده 
انتخاباتـی  بررسـی طـرح  بـرای  کـه حکومـت  افـزود 

احـزاب سیاسـی، آمادگـی الزم دارد.
قرار اسـت ایـن سلسـله جلسـات کمیته مشـترک چهار 
جانبـه بـرای بررسـی بیشـتر طـرح احـزاب سیاسـی در 

مـورد انتخابـات همچنـان ادامـه یابد.

نخستین جلسه کمیته مشترک چهار جانبه بررسی 
طرح انتخاباتی احزاب سیاسی برگزار شد ACKU



سرانجام در آسـتانۀ برگزاری دو انتخابات، پارلمانی 
و ریاسـت جمهـوری، ایتـاف تـازۀ در کشـور روز 
پنجشـنبه هفته گذشـته اعـام موجودیت کـرد. این 
ایتـاف کـه قبلـن هسـتۀ آن در شـهر انقـره ترکیـه 
در زمـان تبعیـد جنرال دوسـتم معاون اول ریاسـت 
جمهـوری و نارضایتـی شـماری از سـران دولتی و 
جریـان هـای سیاسـی گذاشـته شـده بـود، بـا کمی 
تغییـر نـام از ایتـاف نجـات افغانسـتان بـه ایتاف 
بزرگ ملی عملن وارد فضای سیاسـی کشـور شـد. 
اعضـای ایـن ایتـاف که نـگاه انتقـادی بـه کارنامه 
و ادامـه کار حکومـت وحـدت ملی به شـکل فعلی 
آن دارنـد، مـی گوینـد در پـی اصاحـات و ایجـاد 
تغییـرات اساسـی در حکومت داری کشـور اسـتند. 
آن هـا از کارکـرد حکومـت فعلـی در عرصـه های 
تامین امنیت، مشـارکت سیاسـی گسـترده، برگزاری 
انتخابـات و مسـایلی از ایـن دسـت راضی نیسـتند 
و مـی گوینـد کـه سـران حکومـت ظـرف چهـار 
سـال گذشـته موفـق بـه انجـام تعهـدات شـان در 
قبـال مـردم نشـدند و نـه تنها کـه به تعهـدات خود 
عمـل نکردنـد، بل بیشـتر از همـه وقت زمینه سـاز 
فضـای بی اعتمـادی، ناامنـی و تعصب هـای قومی 
و زبانـی در افغانسـتان شـده اند. به بـاور آن ها اگر 
وضعیـت بـه گونـه فعلـی ادامـه پیـدا کنـد، بحـران 
بزرگـی کـه در راه اسـت، فضـای کل کشـور را در 
مـی نـوردد و آن را بـه پرتـگاه نیسـتی و نابـودی 
مـی کشـاند. ارگ ریاسـت جمهـوری کـه مخاطب 
بیشـتر سـخنرانی های سـران ایتاف جدید بود، در 
واکنـش بـه اعام موجودیـت آن در یـک اعامیه با 
احتیـاط تمام از آن اسـتقبال کـرد و گفت که ایتاف 
هـای سیاسـی مـی تواننـد بـرای حـل مشـکات 
کشـور ممـد واقـع شـوند. امـا در عیـن زمـان شـاه 
حسـین مرتضـوی معاون سـخنگوی ارگ با اشـاره 
بـه سـفر اشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی کـه هـم زمـان بـا اعـام موجودیـت ایتـاف 
بـزرگ ملـی بـرای افتتـاح لین بـرق ترکمنسـتان به 
والیـت بادغیـس بـه ایـن والیـت سـفر کـرده بـود 
در صفحـۀ فیسـبوک خـود نوشـت کـه در زمانـی 
کـه مـردم یـک والیـت اشـک شـادی برای دسـت 
یافتـن بـه روشـنایی مـی ریزنـد، عـدۀ در کابـل بـا 
نقـد کارنامـۀ حکومـت، در پـی تخریب آن اسـتند. 
او در ادامـه مـی نویسـد کـه مـردم نسـبت بـه همه 
قضـاوت خواهنـد کـرد. این واکنـش هرچند که می 
توانـد دیـدگاه شـخصی تلقی شـود، ولی هـم چنان 
پـرده از وارخطایـی ارگ نسـبت به تشـکیل ایتاف 
جدیـد نیـز برمـی دارد. پیـش از ایـن گفته می شـد 
کـه ارگ پـس از آن موفـق به برگشـت معـاون اول 
ریاسـت جمهـوری از ترکیـه بـه کشـور شـد، که از 
او خواسـته بـود از ادامـه حضور در ایتـاف نجات 
دسـت بـردارد. امـا حضور جنـرال دوسـتم و تعداد 
زیادی از شـخصیت های سیاسـی و با نفوذ کشـور 
بـه  موفـق  فعلـی  مرحلـۀ  در  ارگ  کـه  داد  نشـان 
فروپاشـاندن ایتاف جدید نشـده اسـت. امـا بدون 
شـک تـاش هـا بـرای برهـم زدن ایـن ایتـاف به 

ویـژه از جانـب ارگ ادامـه پیدا خواهد کـرد وزمان 
نشـان خواهـد داد کـه ایتاف جدید سیاسـی چقدر 
مـی تواند نسـبت بـه آرمـان های کـه اعـام کرده، 
متعهـد باقـی بمانـد. متاسـفانه تجربـۀ ایتـاف های 
سیاسـی در کشـور بسـیار اسـفناک و مایوس کننده 
بـوده و بـه همیـن دلیـل هم مـردم بـاور زیـادی به 
موثریـت چنیـن ایتـاف هـای ندارنـد. شـاید یکی 
و  کـردن  رخنـه  بـرای  ارگ  هـای  امیـدواری  از 
فروپاشـاندن ایتـاف جدیـد همیـن موضوع باشـد. 
در گذشـته بارهـا در آسـتانۀ انتخابـات ایتاف های 
بـزرگ سیاسـی در کشـور شـکل گرفـت کـه پـس 
از چنـدی بـا نزدیکـی تاریـخ برگـزاری انتخابـات 
بـا نفـوذ ارگ در درون آن متاشـی شد.شـاید مهـم 
تریـن و نزدیـک ترین شـاهد عینی چنیـن وضعیتی 
فروپاشـی جبهـۀ باشـد کـه بـا حضـور شـماری از 
همین شـخصیت های سیاسـی در آسـتانۀ انتخابات 
سـال 1۳9۳ به وجـود آمد اما در نزدیکـی انتخابات 
بـه دلیـل نفـوذ امریکایـی هـا و سـران ارگ چنـان 
متاشـی شـد و از هم پاشـید که هر یک از اعضای 
آن بـه سـویی رفتنـد و فـردای آن هیـچ کسـی باقی 
نمانـد کـه حتـا از آن یـاد کنـد. اعضـای آن ایتاف 
سیاسـی همـه در بدنـه حکومـت فعلـی بـه موقف 
هـای بزرگـی دسـت یافتنـد و دیگـر از آن همـه 
سـروصدا و برنامـه هـای سیاسـی خبـری نبـود تـا 
ایـن کـه یـک بار دیگـر کارکـرد و برخـورد ارگ و 
بـه ویـژه شـخص رییس حکومـت وحـدت ملی با 
ایـن افـراد آن ها را یک بـار دیگر در کنـار هم قرار 
داد. نفـس پیدایی ایتاف های سیاسـی بدون شـک 
موجـه و غیرقابـل انکار اسـت. نمی تـوان گفت که 
چـرا شـخصیت هـا و احزاب سیاسـی برای دسـت 
یافتـن بـه مطالبـات مشـترک سیاسـی در کنـار هـم 
قـرار گرفتـه انـد. حکومـت وحـدت ملی خـود در 
توافـق نامـۀ سیاسـی متعهد بـه ایجـاد و حمایت از 
اپوزیسـیون شـده بود و حاال که چنین اپوزیسـیونی 
ایجـاد شـده چـرا بایـد نگـران بـود. نگرانـی امـا از 
جایـی دیگـر اسـت. نگرانـی از ایـن جـا بـروز می 
کنـد کـه آیا اعضـای فعلی ایتـاف جدید بـه برنامه 
هـای شـان تـا پایـان کار، حداقـل بـه برنامـه هـای 
کوتـاه مـدت شـان کـه مـی تواند همـان برگـزاری 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری باشـد، وفـا دار باقی 
خواهنـد مانـد؟ چـه ضمانتـی وجـود دارد کـه این 
سیاسـیون یـک بـار دیگـر در دامـن معاملـه گـری 
سـبز  چـراغ  محـض  بـه  و  نیفتنـد  سیاسـی  هـای 
نشـان دادن ارگ یـک دیگر را نفروشـند؟ و باالخره 
آیـا سیاسـیونی کـه برخـی هـای شـان همیـن حاال 
در بدنـه حکومـت در پسـت هـای بزرگـی قـرار 
دارنـد، مـی توانند بـه عنـوان منتقـدان وضعیت نیز 
عـرض انـدام کننـد؟ تجربـۀ افغانسـتان در هفـده 
سـال گذشـته از ایتـاف هـای سیاسـی بسـیار تلخ 
بـوده اسـت. همـه وقتـی از حکومـت سـرخورده 
شـده انـد، ایتـاف سـاخته انـد و یـا در ایتـاف ها 
شـریک شـده انـد امـا حضـور و دوام شـان چنـان 
کوتـاه مـدت و مقطعـی بـوده کـه وقتی بـه صورت 

جداگانـه وارد گفتگـو و مذاکـره بـا ارگ شـده اند، 
بـه دوسـتان خود پشـت کـرده و ایتاف سیاسـی را 
از درون بـه چنـان سرنوشـتی دچـار کـرده انـد کـه 
واقعـا وحشـتناک بـوده اسـت. دلیـل ایـن امـر تنها 
مقطعـی بـودن خواسـت هـا و مطالبـات نبـوده، بل 
نبـود فکـر سیاسـی و هـدف کان مردمـی نیـز از 
مهـم تریـن عارضه هـای چنیـن ایتاف هـای بوده 
اسـت. اگـر قـرار باشـد همـه به خـود فکـر کنند و 
اگـر شـریک قـدرت انـد وضـع خـوب تلقی شـود 
و اگـر نبودنـد بحـران و سـیاه روزی کشـور را فـرا 
گیـرد، بـدون شـک سرنوشـت چنین ایتـاف های 
بـه جایی نخواهد رسـید. ایتـاف فعلی باید پاشـنه 
و  بررسـی  همیـن حـاال  از  را  آشـیل خـود  هـای 
محاسـبه کنـد. بایـد سـران آن با فکـر و برنامۀ دقیق 
و مدون وارد فضای سیاسـی کشـور شـوند و بدانند 
کـه بـرای چـه و کـدام هـدف در کنـار یـک دیگـر 
قـرار گرفته اند. با مردم نمی شـود همیشـه شـوخی 
کـرد. روزی خواهـی نخواهی مـردم خواهند فهمید 
کـه مـا چـه مـی کنیـم و چقـدر توانایـی بـرآورده 
سـاختن آرمـان هـای شـان را داریـم. چقـدر برنامه 
هـای ما ملـی و مردمی اسـت و چقدر بـرای هدف 
هـای شـخصی و گروهـی خـود مـی جنگیـم و از 

مـردم قربانـی مـی گیریم.    
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احمدعمران

آسیب     شناسی      ایتالف های 
سیاسی

 

عمــران خــان، رهبــر حــزب تحریــک انصــاف کــه بیشــترین 
کرســی ها را در انتخابــات بــه دســت آورده اســت، بــا شــعار 
ــرای تشــکیل  ایجــاد پاکســتان جدیــد، مذاکــرات خــود را ب
ــا  ــودش ب ــی خ ــت احتمال ــد، در دول ــی جدی ــت ائتاف دول

احــزاب آغــاز کــرده اســت.
او کــه مدعــی پیــروزی در انتخابــات پاکســتان شــده اســت، 
ــن  ــه فســاد در ای ــان دادن ب ــد« و پای ــدۀ »پاکســتان جدی وع
کشــور را داده اســت و گفتــه اســت کــه خواســتار سیاســت 
مرزهــای بــاز بــا افغانســتان اســت. اگرچــه احــزاب مخالــف 
ــب در آن  ــی تقل ــرده و مدع ــول نک ــات را قب ــج انتخاب نتای
ــه  ــی ک ــا همــه چالش های ــده شــدن او ب ــا برن ــد؛ ام شــده ان
وجــود دارد، بــه نظــر برخــی کارشناســنان پاکســتانی قعطــی 
ــی پاکســتان،  ــۀ انتخابات ــه اســاس روی ــه نظــر میرســد و ب ب
ــه مقــام نخســت وزیري مي رســد و  رییــس حــزب برنــده، ب
حکومــت تشــکیل مي دهــد و حــاال عمــران خــان بــه چنیــن 

موقعیتــی نزدیــک شــده اســت. 
امــا عمــران خــان و سیاســت های او چــه تاثیــری بــر 
در  افغانســتان  یــا  و  می گــذارد  افغانســتان  وضعیــت 
چگونــه در محــراق توجــه سیاســت های عمــران خــان 
ــای  ــا و واکنش ه ــه از کنش ه ــی ک ــود؟ تجربه ی ــد ب خواه
ــال  ــته در قب ــال های گذش ــتانی در س ــت مداران پاکس سیاس
ــه پاکســتان دارای  ــد ک افغانســتان وجــود دارد، نشــان میده
ــر  ــده در براب ــدازی ش ــده و نظران ــه ش ــت تهی ــک سیاس ی
ــن  ــت. در ای ــود اس ــی خ ــع مل ــاس مناف ــه اس ــتان ب افغانس
نظامیــان  اندیشــه های  رهگــذر  از  افغانســتان  سیاســت 
اســتیاءجوی پاکســتانی، همیشــه در قعــٍر قهــر آن سیاســت 
قــرار می گیــرد. بــا ایــن حــال در افغانســتان کســانی هســتند 
ــه سیاســت های عمــران خــان  کــه خوشــبینی هایی نســبت ب
در قبــال افغانســتان دارنــد و برخی هــا هــم مخالــف چنیــن 
نظــری انــد و می گوینــد کــه عمــران خــان فــرد مــورد نظــر 
ارتــش پاکســتان و ســازمان اســتخبارات نظامــي آن)آي. اس. 
ــا  ــور م ــان در کش ــران خ ــه از عم ــی ک ــت. چهره ی آي( اس
ــواي  ــروج ق ــتار خ ــه او خواس ــت ک ــن اس ــود دارد ای وج
ــه  ــگ طالبــان را علی ــت و جن ــو از  اینجاس امریــکا و نات
امریکایي هــا و دولــت افغانســتان مشــروع و برحــق میدانــد. 
ــه سیاســت ارتــش و آي اس آي را در افغانســتان  او این گون

ــرد. ــد ک ــق خواه تطبی
 امــا نکته یــی کــه در سیاســت آقــای عمــران خــان و 
ــرز  ــورد م ــه مشــترک او و اشــرف غني در م جــود دارد، نکت

ــت. ــتان اس ــتان و پاکس افغانس
ــان  ــاز می ــاي ب ــه خواســتار مرزه ــد ک عمــران خــان مي گوی
ــورهاي  ــاز کش ــاي ب ــد مرزه ــتان، مانن ــتان و پاکس افغانس
ــاي  ــي در روزه ــرف غن ــت. اش ــا اس ــه اروپ ــو اتحادی عض
ــوري ســال ۲014  ــات ریاســت جمه ــارزات انتخاب ــاز مب آغ
نیــز اظهــار نظــر مشــابه کــرده بــود و در پاســخ بــه پرسشــی 
بــر ســر مــرز دیورنــد گفتــه بــود کــه او خواســتار مرزهــاي 

ــان دو کشــور اســت.  ــاز می ب
ــوع  ــأله، ن ــن مس ــه ای ــان ب ــران خ ــای عم ــد آق ــاال تاکی ح
ــال  ــتان در قب ــرد پاکس ــه راهب ــه ب ــا توج ــت او را ب سیاس
افغانســتان مشــخص می کنــد و آن چیــزی شــبیه یــک 
کانفدریشــن میــان افغانســتان و پاکســتان اســت کــه در 
ــن  ــط گلبدی ــوروی ها توس ــروج ش ــد از خ ــاد بع دوران جه
ــاور  ــم ب ــون ه ــار اکن ــود. حکمتی ــده ب ــرح ش ــار مط حکمتی
ــد مــرز داشــته باشــد و  دارد کــه افغانســتان و پاکســتان نبای

ــد دارد. ــودش تاکی ــرف خ ــوز روی آن ح هن
امــا حــاال هم صدایــی اشــرف غنــی در مســالۀ مــرز بــاز بــا 
عمــران خــان ممکــن عملــی نشــود؛ امــا نشــان از یــک نــوع 
ــه در  ــد ک ــتان می ده ــال افغانسس ــترک در قب ــت مش سیاس
ــتان  ــر پاکس ــرا اگ ــدارد؛ زی ــی ن ــیار مثبت ــای بس ــت معن نهای
ــده  ــنجیده ش ــۀ س ــرد و برنام ــک راهب ــتان در ی ــه افغانس ب
چشــم نمی داشــت، ممکــن سیاســت مرزهــای بــاز در 
ــای  ــک معن ــا ی ــکات و نزاع ه ــه مش ــل هم ــورت ح ص
ــه  ــد ک ــان می ده ــفانه نش ــاال متاس ــا ح ــت. ام ــت میداش مثب
ــلف اش،  ــت گران س ــه سیاس ــان هم ــه س ــان ب ــران خ عم
ــک کشــور  ــوان ی ــه عن ــر افغانســتان ب ذهــن ســلطه جویی ب
ــت  ــف سیاس ــد مخال ــز او نمی توان ــت دارد و نی ــر دس زی
خارجــی پاکســتان و اهــداف کانــی آن کشــور بــرای خــود 

ــد. ــل کن ــده اســت، عم چی
 بنابرایــن هرنــوع خوشــبینی بــه سیاســت های عمــران 
ــیار  ــری بس ــت وزی ــه نخس ــیدن ب ــورت رس ــان در ص خ

اســت. ســطحی نگرانه 

عمـران خـان
 و سیـاست مـرزهای بـاز

 تجربۀ افغانستان در هفده سال 
گذشته از ایتالف های سیاسی بسیار 
تلخ بوده است. همه وقتی از حکومت 
سرخورده شده اند، ایتالف ساخته اند 
و یا در ایتالف ها شریک شده اند اما 
حضور و دوام شان چنان کوتاه مدت 
و مقطعی بوده که وقتی به صورت 
جداگانه وارد گفتگو و مذاکره با ارگ 
شده اند، به دوستان خود پشت 
کرده و ایتالف سیاسی را از درون به 
چنان سرنوشتی دچار کرده اند که 
واقعا وحشتناک بوده است. دلیل این 
امر تنها مقطعی بودن خواست ها و 
مطالبات نبوده، بل نبود فکر سیاسی 
و هدف کالن مردمی نیز از مهم ترین 
عارضه های چنین ایتالف های بوده 
است. اگر قرار باشد همه به خود فکر 
کنند و اگر شریک قدرت اند وضع 
خوب تلقی شود و اگر نبودند بحران 
و سیاه روزی کشور را فرا گیرد، 
بدون شک سرنوشت چنین ایتالف 
های به جایی نخواهد رسید. ایتالف 
فعلی باید پاشنه های آشیل خود را از 
همین حاال بررسی و محاسبه کند

ACKU
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پــس از بازگشــت جنــرال عبدالرشــید دوســتم معــاون 
نخســت ریاســت جمهــوری از ترکیــه، ایتــاف 
جدیــد سیاســی زیرنــام » ایتــاف بــزرگ ملــی« طــی 
ــرد.  ــت ک ــل رســما اعــام موجودی همایشــی در کاب
ــاون  ــتم مع ــرال دوس ــاف را جن ــن ایت ــای ای اعض
نخســت ریاســت جمهــوری، عطامحمــد نــور والــی 
ــامی،  ــت اس ــرای جمعی ــس اج ــخ و ریی ــین بل پیش
پیشــین ریاســت  احمــد ضیــأ مســعود معــاون 

وزیرخارجــه،  ربانــی  صاح الدیــن  جمهــوری، 
محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت اجرائیــه، محمــد 
یونــس قانونــی معــاون پشــیین ریاســت جمهــوری، 
اســماعیل خــان وزیــر پیشــین انــزژي و آب، همایــون 
همایــون معــاون نخســت پارلمــان و در مجمــوع ۳5 
ــران  ــد. رهب ــکیل میدهن ــر تش ــی دیگ ــان سیاس جری
ــت  ــای حکوم ــش کارکرده ــن همای ــاف در ای ائت
ــات را  ــتقل انتخاب ــیون مس ــی و کمیس ــدت مل وح

ــاف را  ــن ایت ــدف ای ــد و ه ــرار دادن ــد ق ــورد نق م
ــر  ــت جمهوری، تغیی ــد ریاس ــد واح ــی کاندی معرف
ــل  ــد غیرقاب ــی از »رای واح ــام انتخابات ــتم نظ سیس
ــی  ــا حزب ــال« وی ــل انتق ــه »رای واحــد قاب ــال« ب انتق
ــه  ــد. گرچ ــرده ان ــوان ک ــی عن ــام انتخابات ــدن نظ ش
ــاف  ــری ایت ــکل گی ــاهد ش ــم ش ــن ه ــش از ای پی
هــای سیاســی از ســوی برخــی ازاعضــای ایــن 
ایتــاف بودیــم کــه آخریــن مــورد آن را مــی تــوان 
بــه تشــکیل ایتــاف »جبهــه ملــی« میــان احمــد ضیــأ 
مســعود، دوســتم و محمــد محقــق اشــاره کــرد کــه 
همزمــان بــا برگــذاری انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــید.  فروپاش
نظام هــای  در  سیاســی  اپوزیســیون  شــکل گیری 
دموکراتیــک امــر معمــول، ضــروری و حــق قانونــی 
بــه  سیاســی  هــای  و جریــان  احــزاب  تمامــی 
ــارت  ــم آن را نظ ــف مه ــه وظای ــد ک ــاب می آی حس
ــر  ــم ب ــای تی ــد کارکرده ــت، نق ــرد دول ــر عملک ب
ســراقتدار و ارائــه برنامــه هــای بهتــر بــرای رســیدن 
ــه  ــا در افغانســتان ب ــد. ام ــدرت تشــکیل میده ــه ق ب
ــون از ســوی  دلیــل قانونشــکنی و عــدم رعایــت قان
حکومــت، ایتــاف هــا و اپوزیســیون هــا نیــز 
ــی و  ــف اصل ــت و ظای ــدون در نظرداش ــواره ب هم
فلســفه وجــودی خویــش شــکل گرفتــه اســت. امــر 
ــیون  ــکیل اپوزیس ــده در تش ــه ش ــول و پذیرفت معم
ــاف  ــه ایت ــی ک ــا و احزاب ــره ه ــه چه ــت ک اینس
ــان در  ــد خودش ــکل میدهن ــت را ش ــف حکوم مخال
تیــم خــارج از حلقــه حکومــت باشــند کــه از اصــل و 
مبنــا بــا برنامــه هــا و شــیوه کاری تیــم برســر اقتــدار 
ــردی  ــع ف ــت مناف ــه هروق ــه اینک ــند ن ــف باش مخال
ــر  ــی ب ــه ی ــت از درون حلق ــد قرارگرف ــورد تهدی م
ــد و ایجــاد  ــد کنن ــدار »اپوزیســیون« ســر بلن ســر اقت
ایتــاف بــا چنیــن شــیوه هــای خــاف آمــوزه هــای 

ــت. ــان امروزاس ــج در جه ــد رای ــی و رون حقوق
ــاف ) اپوزیســیون( از درون   کارشناســان ایجــاد ایت
تیــم بــر ســر اقتــدار را نشــانه پوســیدگی و فروپاشــی 
حکومــت وحــدت ملــی ارزیابــی و از ســوی دیگــر 
ــی  ــاف های ــن ایت ــداوم چنی ــداری و ت ــورد پای در م

بتواننــد اهــداف شــان را عملــی بســازند؛  کــه 
باورمنــد نبــوده و تجربــه نــا کام توصیــف مــی کننــد. 
ــاف  ــکیل ایت ــگاه تش ــتاد دانش ــینی اس ــراق حس اش
جدیــد را نشــانه فروپاشــی حکومــت وحــدت ملــی 
ــاف  ــن ایت ــه ای ــانی ک ــد: کس ــد و وی می گوی میدان
را شــکل داده انــد نیروهایــی انــد کــه از درون نظــام 
ــم ارگ  ــت و تی ــر حکوم ــا در براب ــته و فع برخواس
قــرار دارد و حکومتــی کــه معــاون اول و وزیرخارجه 
اش در صــف اپوزیســیون باشــند، نشــانه ی  فروپاشــی 
ــت.  ــی اس ــش بین ــل پی ــیده گی آن قاب ــم پاش و ازه
ــد را  ــاف جدی ــن تشــکیل ایت ــای اشــراق همچنی آق
ــه  ــای ک ــرد: نیروه ــوان ک ــات عن ــی ثب ــدار و ب ناپای
ــم جمــع شــده  ــرد ه ــد را شــکل و گ ــاف جدی ایت
انــد، نــه براســاس ارزش هــا و برنامــه مشــترک، بلکه 
ــه خاطــر حفــظ منافــع شــخصی اســت؛ چــون در  ب
ایــن ایتــاف افــرادی کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد کــه 
هیــج ســنخیت بــا یــک دیگــر ندارنــد و از بنیادگــرا 
ــاف  ــن ایت ــاختار ای ــا در س ــت ه ــا لبرالیس ــا ت ه
ــه ارزش  ــاور ب ــد ب ــد بای ــل پیون حضــور دارد و عام

ــه شــخص محــور. هــا ی مشــترک باشــد ن
ــت  ــه نخواس ــگاه ک ــتادان دانش ــر از اس ــی دیگ  یک
ــه آقــای  نامــش گرفتــه شــود عملکــرد قــوم محوران
ــت  ــاف از درون حکوم ــاد ایت ــل ایج ــی را عام غن
خوانــد و تاکیــد کــرد: گرچــه ایتــاف جدیــد کــه بــه 
ــی  ــاد هــم خوان ــار حقوقــی زی ــا معی وجــود آمــده ب
نــدارد، نبایــد فرامــوش کــرد کــه عامــل پیدایــش آن 
ــی اســت و  ــای غن ــه آق ــوم گرایان ــای ق ــرد ه عملک
گســترش نارضایتــی از درون حکومــت زمینــه هــای 
زوال و فروپاشــی حکومــت وحــدت ملــی را فراهــم 
کــرده اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه بقــاء و مانــدگاری 
ــد و  ــه دور از احتمــال نمــی دان ــد را ب ایتــاف جدی
ــم  ــه فشــارهای ناشــی از ســوی تی ــد اســت ک معتق
ارگ کــه بــا انگیــزه هــای قومــی صــورت مــی گیــرد، 
دوام و اتحــاد ایتــاف جدیــد را تقویــت مــی بخشــد.

ــاد از نحــوۀ  ــا انتق ــران سیاســی ب برخــی از تحلیل گ
ــه  ــد ک ــی« می گوین ــزرگ مل ــاف ب شــکل گیری »ائت
ــور  ــه منظ ــتند و ب ــدار نیس ــا پای ــه ایتاف ه این گون
ــد.  ــکل می گیرن ــات ش ــل انتخاب ــهم گیری در فص س
ــمی  ــای موس ــن ایتاف ه ــاهد چنی ــا ش ــردم باره م

بوده انــد.
کــه  انــد  بــاور  بدیــن  سیاســی  آگاهــان  ایــن 
ــبب  ــی س ــوی غن ــی و قبلی ــط قوم ــت های غل سیاس
ــه ایجــاد  ــت ب شــد تــا شــرکای سیاســی او دس

بزننــد. اپوزیســیون 
ــت  ــا حمای ــران ب ــری از تحلیل گ ــی دیگ ــا برخ ام
»ائتــاف  تشــکیل  می گوینــد:  ایتــاف  ایــن  از 
ــذار  ــت در راســتای گ ــدم مثب ــک ق ــزرگ« ی ــی ب مل
می توانــد  مردم ســاالر  نظــام  و  دموکراســی  بــه 
ــه در  ــی ای  ک ــای سیاس ــزاب و جریان ه ــد. اح باش
چهارچــوب »ائتــاف ملــی بــزرگ« کنــار هــم 
ــی  ــول تاریخ ــر و تح ــرای تغیی ــًا ب ــد، عمدت آمده ان

ندیشــند.  می ا
ائتــاف بــزرگ ملــی از ۳5 حــزب و جریــان سیاســی 
تشــکیل شــده کــه بیشترشــان منتقــدان محمد اشــرف 
غنــی هســتند. محمــد محقــق معــاون ریاســت 
ــاون اول  ــتم مع ــید دوس ــرال عبدالرش ــی و جن اجرای
ــه  ــد ک ــی ان ــای حکومت ریاســت جمهوری از چهره ه

موســس ایــن ایتــاف بــزرگ انــد.
حضــور مقامــات ارشــد حکومــت در ایتــاف بــزرگ 
ــی  ــی در پ ــای گوناگون ــتان، واکنش ه ــی افغانس مل

داشــته اســت.
کابــل،  دانشــگاه  اســتاد  ســیحون  ســیف الدین 
حضــور برخــی از مقامــات ارشــد حکومــت در ایــن 
ایتــاف را ناآگاهــی و ناخــردی سیاســی آنان دانســته 
مقامــات  این کــه حضــور  از  می گویــد: گذشــته 
نشــان دهنده  ایتــاف  ایــن  در  ارشــد حکومتــی 
ــه  ــه این گون ــت ک ــد گف ــت، بای ــان اس ــردی آن ناخ
ــه منظــور ســهم گیری  ــدار نیســتند و ب ایتاف هــا پای
در فصــل انتخابــات شــکل می گیرنــد و مــردم بارهــا 

ــد. ــوده ان ــمی ب ــای موس ــن ایتاف ه ــاهد چنی ش
ــت در  ــی نتوانس ــت: غن ــگاه گف ــتاد دانش ــن اس ای
طــول چهــار ســال شــرکای سیاســی خــود را راضــی 

نگهــدار و در نهایــت کار بــه جــای رســید کــه 
ــکیل  ــیونی را تش ــت اپوزیس ــد حکوم ــات ارش مقام
دادنــد. تمامــی ایــن مــوارد بی کیفیتــی محمــد 

می دهــد.  نشــان  را  اشــرف غنی 
او تاکیــد کــرد: غنــی بــا سیاســت گذاری غلــط 
ــت  ــاز حکوم ــان آغ ــود از زم ــوی خ ــی و قبلی قوم
ــرد، بحــران پشــت  ــی بحــران ایجــاد ک وحــدت مل
ســر بحــران کــه نتیجــه آن نارضایتــی بیشــتر شــرکای 
سیاســی او را در بــر داشــت و در نهایــت هــم کار بــه 
ــه  ــر علی جــای رســید کــه شــرکای سیاســی غنــی ب

ــد. ــت او، اپوزیســیون تشــکیل دهن حکوم
ــکیل  ــد: تش ــدگار می گوی ــه مان ــه روزنام ــیحون ب س

ایتــاف جدیــد تضــاد درون حکومــت را نشــان 
می دهــد. از ســوی هــم چــون عمــر حکومــت 
وحــدت ملــی پایــان یافتــه اســت، بنابرایــن مخالفیــن 
سیاســی دورن حکومــت بــرای ایجــاد پایــگاه جدید، 

ــد. ــا می زنن ــن ایتاف ه ــاد چنی ــه ایج ــت ب دس
ــی  ــایل سیاس ــر مس ــعیدی تحلیل گ ــد س ــا احم ام
ــا  ــود؛ ام ــت ب ــه در حکوم ــود ک ــد: نمی ش می گوی
حکومــت را انتقــاد نکــرد، بایــد کــم و کاســتی های 
حکومــت را بیــان کــرد تــا برطــرف شــود. منــی کــه 
جــزو حکومــت اســتم، نبایــد ناکارایــی حکومــت را 
ــت  ــه در حکوم ــادی ک ــد از فس ــم و نبای ــاد کن انتق

ــم؟ اســت ســخنی بزن

ــق  ــا ح ــی ایتاف ه ــون اساس ــق قان ــت: طب او گف
مــردم افغانســتان اســت، ایــن مــردم می توانــد 
مــردم عــادی باشــد و یــا مقامــات ارشــد حکومتــی، 
ــات  ــم مقام ــادی و ه ــهروندان ع ــم ش ــن ه بنابری
ارشــد حکومتــی می تواننــد حکومــت را انتقــاد 

ــد. کنن
بــه بــاور ســعیدی: مطابــق بــه قانــون اساســی 
ــت  ــه عضوی ــق دارد ک ــتان ح ــهروند افغانس ــر ش ه
ایتاف هــا را داشــته باشــد، کاســتی های حکومــت را 
نقــد کنــد. قانــون اساســی نگفتــه اســت کــه مقامــات 
حکومتــی حــق انتخــاب ندارنــد؛ بنابرایــن عضویــت 

ــت.  ــول اس ــر معم ــک ام ــا ی ــن ایتاف ه در ای
ــت ها  ــی سیاس ــتان تمام ــرد: در افغانس ــد ک او تاکی
ــمی  ــواره موس ــتراتیژیک نیســت، سیاســت ها هم اس
و مقطعــی اســت. هــر زمانی کــه بــه انتخابــات 
نزدیــک می شــویم، ایتاف هــا شــکل می گیــرد. 
ــد،  ــا بمان ــا برج ــاف پ ــن ایت ــه ای ــدوارم ک ــن امی م

ــی آورد. ــا دوام نم ــن ایتاف ه ــوالً ای ــی معم ول

آگاهان سیاسی در پیوند به ایجاد ایتالف جدید:

سیاست های قومی و قبلیوی غنی سبب شد 
تا شرکای سیاسی او دست به ایجاد اپوزیسیون بزنند

بـزرگ«  مـلی  ف  »ایتـال 
از درون و فـروپاشی حکـومت 

ناجیه نوری 

داوود مکارم
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تحقیقـات  در  موردبررسـی  موضـوع  بـه  بنـا 
تاریخـی مورخان مـی توانند از منابـع متفاوتی 
بـرای پژوهشـهای خود اسـتفاده کننـد هر چه 
ایـن تحقیقات به حـوزه های تاریـخ اجتماعی 
و مـردم نزدیکتـر باشـد ارزش منابـع شـفاهی 
بـه علـت ماهیت عمومی بیشـتر اسـت. در این 
مقالـه به جایـگاه تاریـخ شـفاهی در تحقیقات 
تاریخـی و بررسـی ارتبـاط بیـن مورخـان و 
پرداخـت و ضمـن  تاریـخ شـفاهی خواهیـم 
ارائـه تعاریـف مرتبـط بـا موضـوع از تاریـخ 
از  منابـع شـفاهی  بـر  ،ایراداتـی کـه  شـفاهی 
دیدگاههـای مختلـف وارد شـده را بررسـی و 

درانتهـا راهکارهایـی ارائـه خواهـد شـد.
مورخـان-  شـفاهی-  تاریـخ  هـا:  کلیـدواژه 

تاریخـی تحقیقـات 

مقدمه 
تاریخ شـفاهی)1( بـه عنوان یکی از روشـهای 
در  اطاعـات  ابـزار جمـع آوری  و  پژوهشـی 
چنـد دهه اخیر گسـترش زیـادی در بین علوم 
مختلـف پیداکـرده  و ماهیت بین رشـته ای)۲( 
حوزه هـای  در  محققـان  تـا  شـده  باعـث  آن 
مختلف ماننـد علوم اجتماعی، جامعه شناسـی، 
اصلی تریـن  زمـره  در  تاریـخ  و  روانشناسـی 
اسـتفاده کننـدگان به شـمار  روند زیرابررسـی 
شـکل گیری و گسـترش تاریخ شـفاهی نشـان 
می دهـد که بـه علت ماهیـت انعطـاف  پذیری 
آن در دوره هـای مختلـف تاریخـی متناسـب 
بـا شـرایط و تغییـرات جامعـه نوع اسـتفاده و 
کاربـرد آن نیـز عوض شـده و توانسـته مطابق 
بـه خواسـتها و نیازها خود را تطبیـق دهد.)۳(.
 رابطـه تاریخ دانـان بـا تاریخ شـفاهی به عنوان 
و  کـش  از  آن  مدعیـان  اصلی تریـن  از  یکـی 
قـوس زیـادی در سـده اخیـر برخـوردار بوده 
و مورخـان در زمینـه تاریـخ شـفاهی ، ابعـاد 
آن و ارزش اطاعاتـی منابـع شـفاهی جمـع 
داشـته اند. هـم  بـا  زیـادی  بحث هـای  شـده 
)4( در ایـن مقالـه ضمـن پرداختـن کوتـاه بـه 
ارتبـاط مورخـان بـه کارکـرد و آسیب شناسـی 
منابـع تاریـخ  شـفاهی و ایراداتی کـه مورخان 
منابـع بر تاریخ شـفاهی وارد می کننـد پرداخته 
و راهکارهایـی برای اسـتحکام بیشـتر در منابع 
شـفاهی و اسـتفاده کامل تـر از تاریـخ شـفاهی 
بـه عنوان یکـی از مهمتریـن ابـزار جمع آوری 
اطاعـات در تاریـخ معاصر ارائه خواهد شـد. 
سـؤاالت زیـادی در زمینـه ارتبـاط مورخـان 
و تاریـخ شـفاهی می تـوان مطـرح نمـود کـه 
جـواب دادن بـه همه آنهـا در این مقاله میسـر 
نمی باشـد، اماسـعی خواهد شـد تـا به صورت 
ضمنـی در مقالـه به آن هـا پرداخته شـودو در 
ایـن جـا بـرای آشـنایی خواننـدگان بـا حوزه 

موضوعـی تعـدادی از آنهـا مطـرح می گـردد:
آیـا همـه اطاعـات تاریخی از طریـق مکتوب 

دسترسـی هستند؟ قابل 
آیـا در بررسـی یـک واقعـه تاریخـی می تـوان 

بـه همـه حقیقت رسـید؟
لـزوم نگـرش جدیـد بـه منابـع تحقیقاتـی در 

ریخ. تا
جدیـد  حوزه هـای  شـدن  مطـرح  لـزوم 

تاریـخ در  موضوعـی 
جایـگاه مـورخ در سـنجش منابـع و اسـتفاده 

از اطاعـات
مطـرح شـدن پژوهش هـای میـان رشـته ای و 

مطالعـات بیـن حـوزه ای در تاریـخ
مورخـان سـنتی و مـدرن و چالـش آنهـا بـا 

شـفاهی تاریـخ 
انـواع منابـع شـفاهی و تفـاوت در نگـرش به 

آن
سـطوح دربرگیرنده تاریـخ در جامعه و ارتباط 

تاریخ شـفاهی با آن
تفـاوت سـنتهای شـفاهی و تاریـخ شـفاهی و 

ارتبـاط آن بـا تاریخ.
میـزان دخالـت مورخـان دانشـگاهی در ظهور 

و بـروز تاریخ شـفاهی
مورخـان آکادمیـک و غیرآکادمیـک  و ارتبـاط 

آنهـا بـا تاریخ شـفاهی
تاریخ رسـمی و غیررسـمی و توجـه به حوزه 

منابـع آنها
تاریخ شفاهی و خاقیت در حوزه تاریخ

آیـا استانداردسـازی در حـوزه منابـع تاریـخ 
دارد؟ وجـود  نـگاری 

آیـا منابع تاریخـی در دوره هـای مختلف و در 
مناطق مختلف یکسـان هسـتند؟

آیـا می تـوان تفاوتی بـرای انواع منابع شـفاهی 
قائل شـد؟

مورخان تاریخ ساز و مورخان تاریخ نویس
رسالت مورخان در انتقال تاریخ

وظایف مورخان نسبت به جامعه و مردم
لـزوم تعریـف تخصصهای جدیـد در تاریخ و 

ارتبـاط آن با تاریخ شـفاهی
تاریخ شفاهی چیست؟

قبـل از ورود بـه هـر بحثـی مهمترین سـؤالی 
و  معنـا  می گـردد  مطـرح  آن  حـوزه  در  کـه 
تاریـخ شـفاهی و دیدگاه هـای رایـج  مفهـوم 
نسـبت بـه آن در جامعـه می باشـد. شـفاهیات 
و روایـات زبانـی مـردم کـه از طریـق تعامـل 
صـورت  بـه  انسـانها  بیـن  زبانـی  جانبـه  دو 
رسـمی یـا غیـر رسـمی تولیـد می گـردد و در 
قالبهـای مختلـف شـفاهی و گاهـًا مکتوب در 
جامعـه نگهداری می گـردد. از ایـن منظر تنوع 
منابـع شـفاهی گزینه هـای متعـددی را مطـرح 
می تـوان  را  شـفاهی  تاریـخ  کـه  می نمایـد 

یکـی از اصلی تریـن آنهـا بـه شـمار آورد. در 
زمینـه تاریـخ شـفاهی، تعاریـف و مفاهیـم آن 
خوشـبختانه در سـالهای اخیـر منابـع زیـادی 
تألیـف شـده )5( و در اینترنت هم اطاعات با 
ارزش زیـادی موجود اسـت،)۶( امـا مهمترین 
مؤلفه هایـی کـه باعـث شـده تاریـخ شـفاهی 
تغییـرات،  همـه  علی رغـم  معاصـر  دوران  در 
اهمیـت خـود را حفـظ و بـا توجـه بـه تغییـر 
رابطـه  تاریخنـگاری  هـای  در روش  شـرایط 
خـود را بـا مورخـان حفـظ نمایـد عبارتند از:

طریـق  از  را  گذشـته  مـردم  کـه  روشـی  ـ 
خاطـرات شـخصی و جمعـی بازخوانـی و از 
آن بـرای چشـم اندازی در زمـان حال اسـتفاده 

  )7 می کننـد.)
ـ نزدیکتریـن هـم افزایـی حافظـه بشـری کـه 
می تـوان بـه شـکل خاقانه بـر آن دسـت پیدا 

کرد.)۸( 
هـدف  و  محتـوا  انتقـال  بـرای  وسـیله ای  ـ 
تاریـخ از طریـق مردمی کـه قبـًا آن را تجربه 

کرده انـد.)9(
بـرای  تشـویق  از گذشـته و  ـ درک صحیـح 
برگردانـدن  طریـق  از  آینـده  در  تأثیرگـذاری 

حسـاس.)10(  لحظـات 
ـ جمـع آوری تواریـخ زندگـی افـراد در متـن 
موقعیت هـای تاریخـی که در گذشـته در بطن 

جامعـه اتفـاق افتاده اسـت.)11(  
ـ دادن مفهـوم بـه زندگـی فـرد در جامعـه و 

مشـارکت.)1۲(   زمینـه  تسـهیل 
ـ وارد کـردن تاریـخ بـه زندگـی افـراد و وارد 

کـردن فرد بـه تاریـخ.)1۳(  
ـ روشـی بـرای تجزیـه و تحلیـل اطاعـات 
در مقابـل بیـن مراحـل مختلـف اجتماعـی که 
قابلیـت بررسـی و چارچوب بنـدی اطاعات 
فراهـم  موضـوع  یـک  قالـب  در  را  گروههـا 

می کنـد.)14(  
یـا  عـادی  مردمـان  پنهـان  تاریـخ  ثبـت  ـ 
گروههـای حاشیه نشـین یـا اقلیتهـا در تعامـل 
بـا دانشـمندان و خاطـرات فـردی افـراد.)15(  
تاریخـی  تجربیـات  از  جنبه هایـی  کشـف  ـ 
زندگـی کـه بـه نـدرت ثبـت شـده یـا قبـًا 
درباره آن تجاهل یا تسـاهل شـده اسـت.)1۶(  
ـ برگردانـدن زبـان جوامـع کـه سـواد کمتـر 
تحصیل کـرده بـه نوشـته ها و زمـان علمـی بـا 

مفاهیمـی کامـل از درون جوامـع)17( 
ـ بیـان کارهـای انجام شـده در گذشـته و آمال 

و آرزوهـای آنهـا در آینده.)1۸(  

سختگیری ممنوع
ــه تفــاوت کــودکان از ســوی والدیــن امــر بســیار مهمــی اســت  توجــه ب
ــرد. بعضــی  ــی جــا ک ــر ســختگیری ب ــف ت ــودکان ضعی ــرای ک ــد ب و نبای
کــودکان کندتــر هســتند و نیــاز بــه زمــان بیشــتری بــرای نوشــتن دارنــد، 
ــری  ــه کمت ــی عاق ــوند و برخ ــی ش ــه م ــر درس را متوج ــی دیرت برخ

ــد. ــی دهن ــک درس نشــان م ــه ی نســبت ب
همیــن ویژگــی باعــث مــی شــود کــودک مرتــب از انجــام تکالیــف طفــره 
ــه روز  ــد، روز ب ــرده ان ــدا نک ــکل را پی ــه مش ــه ریش ــن ک ــرود و والدی ب
ســختگیرتر مــی شــوند و مشــکل کــودک را تشــدید مــی کننــد. بنابرایــن 

ــا یکدیگــر کار اشــتباهی اســت. مقایســه درس کــودکان ب
ــی و  ــا او همدل ــدا ب ــد ابت ــن بای ــر اســت والدی ــف ت ــودک ضعی ــی ک وقت
ــر را  ــن ام ــان صحبــت هــای کــودک علــت ای ــد از می ســپس تــاش کنن
ــه  ــا ن ــد ام ــی گوین ــات مشــکل را م ــی اوق ــا گاه ــه ه ــوند. بچ ــا ش جوی
ــر اســت  ــن بهت ــان خودشــان؛ بنابرای ــه زب ــزرگ ترهــا بلکــه ب ــان ب ــه زب ب
والدیــن بــه دقــت بــه حــرف کــودک گــوش کننــد و راه حــل را از حــرف 

ــد. هــای او بیابن
ــش را  ــتن تکالیف ــل ننوش ــه دلی ــرد ک ــودک را وادار ک ــد ک ــع نبای در واق
ــت دارد  ــد، دوس ــش را بگوی ــت احساس ــد از او خواس ــه بای ــد بلک بگوی
چــه کارهایــی انجــام دهــد، از چــه کارهایــی بــدش مــی 
ــد و... ســپس از حــرف هــای خــودش اســتفاده کــرد  آی
ــرای او  ــف را ب ــام تکالی ــتن و انج ــق نوش ــل مش و دلی
ــن  ــت والدی ــه قاطعی ــن جاســت ک ــه ای ــح داد. نکت توضی
حتــی در ایــن شــرایط هــم حیاتــی اســت و کــودک بایــد 
ــه  ــه ای ک ــت، وظیف ــه اوس ــف وظیف ــام تکالی ــد انج بدان

ــد انجــام دهــد. بای

لجبازی کودکان
بــه گفتــه دکتــر هاشــمیان نــژاد اگــر مــی خواهیــد مانــع 
از لجبــازی کــودک شــوید بــه احساســات او توجــه کنیــد. 
وقتــی خســته، بــی حوصلــه یــا کســل اســت، او را درک 
ــد  ــی دانی ــه م ــد ک ــد کنی ــی و تاکی ــا وی همدل ــد ب کنی
چقــدر مشــق نوشــتن در ایــن شــرایط ســخت اســت امــا 

او بایــد ایــن کار را انجــام دهــد.
ــده  ــون را ندی ــای تلویزی ــه تماش ــودک ب ــتیاق ک ــر اش اگ
بگیریــد، او هــم اشــتیاق شــما بــه نوشــتن مشــق را نادیــده 
مــی گیــرد و بــه ایــن طریــق جبــران مــی کنــد. در واقــع 

بــا ننوشــتن تکالیــف از والدیــن انتقــام مــی گیــرد.
بنابرایــن والدیــن بایــد کاری کننــد کــه کــودک بــا انجــام 
ــد و در  ــود برس ــه خ ــورد عاق ــای م ــه کاره ــف ب تکالی
ــرار  ــر ق ــا اگ ــد. مث ــم ببندن ــرار را ه ــای ف ــن راه ه ضم
ــف را  ــه تکالی ــودک هم ــد، ک ــان از راه برس ــت مهم اس
کنــار مــی گــذارد تــا مهمــان هــا بیاینــد. ایــن کار باعــث 
ــد. در  ــرار باش ــال راه ف ــه دنب ــودک ب ــه ک ــود ک ــی ش م
ــه  ــد ک ــودک بفهمانن ــه ک ــد ب ــن بای ــه والدی ــی ک صورت
برنامــه درســی کــودک تحــت هیــچ شــرایطی تغییــر نمــی 

ــد. ــی ده ــی را از دســت م ــد واال امتیازات کن

نوجوانی
دکتــر هاشــمیان نــژاد بــا اشــاره بــه ویژگــی اصلــی ایــن 
دوران کــه دوران هویــت و اســتقال اســت، تصریــح مــی 
کنــد: در ایــن دوران انجــام تکالیــف درســی اصــل نیســت 
و ایجــاد انگیــزه و تمایــل بــه تحصیــل حــرف اول را مــی 
ــدر و نوجــوان  ــه پ ــن دوران نوجــوان پســر ب ــد. در ای زن
دختــر بــه مــادر نیــاز بیشــتری دارد تــا الگوســازی 

جنســیتی انجــام دهــد.
از ســوی والدیــن  بــرای نوجــوان  گذاشــتن وقــت 
اهمیــت اساســی دارد زیــرا در همیــن اوقــات اســت کــه 
ــس خــود  ــم جن ــد ه ــا وال ــد ب ــی کن ــاش م ــوان ت نوج
همــذات پنــداری کنــد و یــا از او الگــو بگیــرد. آمــوزش 
غیرمســتقیم هــم در همیــن مرحلــه آغــاز مــی شــود و مــی 
تــوان از تفکــرات نوجــوان و آینــده ای کــه در ذهــن دارد 
کمــک گرفــت و بــه وی یــادآور شــد کــه چــه گام هایــی 
بایــد بــردارد تــا بــه بهتریــن شــکل بــه اهدافــش برســد.
ــه  ــیدن ب ــای رس ــی از راه ه ــد یک ــد دریاب ــوان بای نوج
ــر رشــد  ــرا عــاوه ب ــل اســت زی ــه تحصی ــت ادام موفقی
علمــی بایــد رشــد اجتماعــی داشــته باشــد و بتوانــد طعــم 
ــد. ــایی کن ــود را شناس ــت خ ــد و هوی ــتقال را بچش اس
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منطقـه   )1۶7۸-1514( قـرن شـانزدهم  در 
یارکنـد در وادی زرافشـان در سـین کیانگ 
اجتماعـی  سیاسـی-  اوضـاع  و  تأسـیس 
بـه  تثبیـت شـد و رو  اقتصـادی منطقـه  و 
رشـد نهـاد. وضعیـت فرهنگـی منطقـه نیـز 
همزمـان توسـعه یافـت و بـا ورود تعدادی 
از مسـلمانان از کشـمیر و گلگیـت که آن ها 
تکلـم می- کردنـد،  فارسـی  زبـان  بـه  نیـز 
موقعیـت زبان فارسـی مسـتحکم تر شـده و 
نویسـندگان بیشـتری آثـار خود را بـه زبان 
فارسـی به وجـود آوردند که اندیشـمندانی 
همچـون خالـق، حنیفـی، خراباتـی، آخوند 
فاضـل شـاه خوجـه و  مـا  مـا خوجـه، 
شـاعره هایی همچـون نفیسـی، زلیخـا بیگم 
محسـوب  شـخصیت ها  ایـن  جملـه  از 
می شـوند. در طول ایـن دوران عاوه بر آثار 
ادبـی که به فارسـی ایجاد شـد، تعـدادی از 

جـورس)-1۶9۶مورخیـن همچون محمد 
قـل)1551-1500(  حیـدر  میـرزا   ،)1۶۲9
کتاب هـای تاریخـی مهمی همچـون “تاریخ 
راشـدی”، “منتخبـات تاریـخ” و “تواریـخ” 
را بـه زبـان فارسـی نوشـتند. از اواخـر قرن 
17 تـا اواسـط قـرن 1۸ کـه مجـددا اوضاع 
سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی منطقـه بـه 
خاطـر درگیری  هـای مختلـف بحرانی شـد، 
نـه تنهـا در ایجـاد آثـار فرهنگـی و ادبی به 
زبـان فارسـی وقفـه ای ایجـاد نشـد، بلکـه 
آثـار جدیـدی بـه آنـان افـزوده و تعـدادی 
از آثـار گذشـتگان نیـز اصـاح و ویرایـش 

گردید.
اگـر چـه یادگیـری زبان فارسـی و آشـنایی 
بـا  ارتبـاط  ایجـاد  و  ایـران  فرهنـگ  بـا 
مراکـز علمـی ـ فرهنگـی ایـران در منطقـه 
حـال  در  ولـی  دارد،  بسـیاری  عاقمنـدان 
فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  آمـوزش  حاضـر 
بـا همـه سـوابق درخشـان و تأثیرگـذاری 
در طـول تاریـخ، وضعیـت مناسـبی در این 

منطقـه نـدارد.
و  تحقیقاتـی  مراکـز  در  فارسـی  زبـان 

آموزشـی:
دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی

از  یکـی  دانشـگاه،  ایـن  پکـن:  دانشـگاه 
بزرگ تریـن دانشـگاه های چیـن اسـت کـه 
در شـهر پکن در سـال 1۸9۸ تأسـیس شده 
اسـت. رشـته زبـان فارسـی در سـال 1957 
زبان  هـای  دانشـکده  در  دانشـگاه  ایـن  در 
آسـیای غربـی  زبان  هـای  خارجـی، گـروه 
مقطـع  سـه  در  بخـش  ایـن  شـد.  ایجـاد 
دکتـرا  و  ارشـد  کارشناسـی  کارشناسـی، 
بـه  مجمـوع  در  و  می  پذیـرد  دانشـجو 
صـورت میانگیـن15 دانشـجو دارد. دارای 
سـه اسـتاد زبـان فارسـی اسـت. همچنیـن 
از سـال ۲015، بـا توجـه بـه درخواسـت و 
عاقـه دانشـجویان، زبان فارسـی بـه عنوان 
بـه  رشـته  ها  همـه  در  عمومـی  دوم  زبـان 
می  شـود. ارائـه  انتخابـی،  واحـد  صـورت 

خارجـی  زبان  هـای  مطالعـات  دانشـگاه 
پکـن: ایـن دانشـگاه )BFS ( کـه مسـتقیما 

زیـر نظـر وزارت آمـوزش چین قـرار دارد، 
نسـبت  و  شـد  تاسـیس   1941 سـال  در 
قدمـت  از  چیـن  دیگـر  دانشـگاه  های  بـه 
زبـان  کرسـی  اسـت.  برخـوردار  بیشـتری 
ایـن دانشـگاه در سـال ۲01۲  فارسـی در 
بـه عنوان سـومین کرسـی زبان فارسـی در 

شـهر پکـن، ایجـاد شـد. 
دانشـگاه اقتصـاد و تجـارت بین الملـل: این 
پکـن  شـهر  در   1951 سـال  در  دانشـگاه 
تأسـیس شـد و جـزو ده دانشـگاهی اسـت 
کـه باالتریـن نمـره و سـخت  ترین مراحـل 
را بـرای پذیـرش دانشـجو اعمـال می  کنـد. 
ایـن دانشـگاه بـر اسـاس نیـاز کشـور برای 
طراحـی  خـارج  بـا  اقتصـادی  مبـادالت 
شـده و طـی ایـن سـال ها نقـش مهمـی در 
اقتصـاد خارجـی چیـن ایفـا کـرده اسـت. 
زبـان فارسـی یازدهمین زبانی اسـت که در 
ایـن دانشـگاه راه انـدازی شـده اسـت. زبان 
فارسـی، بـه عنـوان یـک رشـته تحصیلـی 
تدریـس  آن،  در  میـادی   ۲01۲ سـال  از 

می شـود.
یـک  کـه  دانشـگاه  لویانگ:ایـن  دانشـگاه 
از سـال های دور  اسـت،  نظامـی  دانشـگاه 
دارای رشـته زبان فارسـی اسـت و سـه نفر 
اسـتاد چینـی بـه آمـوزش زبان فارسـی، در 

می پردازنـد. کارشناسـی  مقطـع 
 دانشـگاه رادیـو تلویزیون: این دانشـگاه نیز 
از سـال های دور)پیـش از انقـاب اسـامی  
ایران( دارای رشـته زبان فارسـی است ولی 
بـه صـورت مسـتمر دانشـجو نمی گیـرد، و 
هـر زمـان کـه بخشـهای مریوطـه نیـاز پیدا 
مـی کننـد اقـدام به پذیـرش دانشـجو کرده 

است.

بین  المللـی  مطالعـات  دانشـگاه 
مطالعـات  شانگهای)SISU(دانشـگاه 
مـاه  در   )SISU( شـانگهای  بین  المللـی 
دسـامبر سـال 1949 میادی تاسـیس شـد. 
ایـن دانشـگاه نخسـتین دانشـگاه مطالعـات 
خارجـی پـس از تاسـیس جمهـوری خلـق 
چیـن بـه شـمار می  رود.دانشـگاه مطالعات 
بین  المللـی شـانگهای یکـی از مراکـز مهـم 
چیـن  در  خارجـی  زبان هـای  آمـوزش 
محسـوب می  شـود. این دانشـگاه دارای ۲5 
رشـته زبان  هـای خارجـی و 1۳ رشـته غیـر 
زبـان در دوره لیسـانس دارد. تـا مـاه اوت 
سـال ۲01۳، دانشـگاه مطالعـات بین  المللی 
شـانگهای بـا ۲۸0 دانشـگاه و سـازمان بین 
المللـی از 54 کشـور و منطقه جهان، روابط 
همـکاری و تبـادل برقرار کرده اسـت. پس 
از بیـش از ۶0 سـال توسـعه، ایـن دانشـگاه 
بـه دانشـگاه پیشـرو در چیـن تبدیـل شـده 

. ست ا
در سـال 1997 میادی گروه زبان و ادبیات 
فارسـی در دانشـگاه مطالعـات بین  المللـی 
شـهید  دانشـگاه  همـکاری  بـا  شـانگهای 
بهشـتی ایـران و کمک  های سرکنسـولگری 
شـانگ های  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

زبـان  کارشناسـی  دوره  شـد.  نهـاده  بنیـان 
دوره  سـال1997،  در  فارسـی  ادبیـات  و 
ایجـاد   ۲007 سـال  در  ارشـد  کارشناسـی 
تـاش  از 15 سـال  بیـش  در طـول  شـد. 
مـداوم، بیـش از ۶0 تن از فـارغ التحصیان 
مقطـع کارشناسـی زبـان و ادبیـات فارسـی 
دانشـگاه مطالعـات بیـن المللی شـانگ های 
در سـازمان  ها و اداره  هـای مختلـف دولتـی، 
رسـانه  ای  مراکـز  و  تجـاری  شـرکت  های 

یافته  انـد. اشـتغال 
مقطـع  در  دانشـجو   1۲  ،1۳94 سـال  در 
مقطـع  در  دانشـجو  یـک  کارشناسـی، 
کارشناسـی ارشـد در ایـن گـروه آموزشـی 
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. از فعالیت های 
مهـم گـروه زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه 
تأسـیس  شـانگهای،  بین  المللـی  مطالعـات 
بـر  و   ۲01۲ سـال  در  ایرانشناسـی  اتـاق 
گـزاری نشسـت های بزرگداشـت شـاعران 
بزرگ فارسـی از جمله سـعدی، فردوسـی، 
خیام، مولوی هسـتند. از دیگر کوشـش های 
ملـی،  همایش هـای  برگـزاری  گـروه  ایـن 
حوزه هـای  در  بین المللـی  و  تخصصـی 
مختلـف زبـان و ادبیـات فارسـی اسـت که 
از آن جملـه می تـوان بـه سـمینار بررسـی 
متـون درسـی زبـان فارسـی در چین اشـاره 
کـرد. امـروزه، ایـن گـروه در کنـار تدریس 
زبـان و ادبیات فارسـی، در زمینـه مطالعات 
ایران شناسـی نیز تحقیقات گسـترده  ای دارد.
دانشـگاه مطالعات خارجی شهر شیان: یکی 
از سیاسـت  های ایـن دانشـگاه در سـال  های 
اخیـر ایجاد کرسـی زبـان کشـورهایی بوده 
کـه در مسـیر جـاده ابریشـم قـرار دارند. بر 
اسـاس این سیاسـت، در سـال ۲01۲ رشـته 
زبان فارسـی در این دانشـگاه تأسـیس شد. 
ایـن دانشـگاه هـر سـال ۳0 نفر را در رشـته 
بخـش  در  اسـت.  پذیرفتـه  فارسـی  زبـان 
فارسـی این دانشـگاه دو اسـتاد زبان فارسی 
از چیـن و یک اسـتاد ایرانی)دکتـرای تاریخ 
از چیـن( تدریـس می کنند. این دانشـگاه در 
ابتدای تأسـیس یکـی از ایرانیان دانشـجوی 
شـهر وو هـان را بـرای تدریـس انتخـاب 

کرد.

مدارس
مدرسـه مرکـزی سـوم چین ان)شـانگهای(: 
کنسـرواتوار  بـه  وابسـته  مدرسـه  ایـن 
شـانگهای هسـت و بسـیار مـدرن و دارای 
امکانـات خـوب و فضای آموزشـی بسـیار 
بـزرگ همچون محیـط وفضای دانشـگاهی 
هسـت. کلیـه دانـش آموزان در این مدرسـه 
همـه  و  می خواننـد  درس  نهـم  کاس  تـا 
دانـش آمـوزان عـاوه بـر دروس عمومـی 
در حـال فراگیری دروس موسـیقی هسـتند 
در نواختـن یک سـاز متبحر می شـوند. ۲۲ 
دانش آمـوز دوره ابتدایـی در حال فراگیری 

فارسـی هسـتند. زبان 
منبع: باشگاه خبرنگاران ایران

چیز  همه 
زبان  درباره 
فارسی 
در چین
 از آغاز تا امروز

در قرن شانزدهم )1678-1514( منطقه یارکند در وادی 
زرافشان در سین کیانگ تأسیس و اوضاع سیاسی- 

اجتماعی و اقتصادی منطقه تثبیت شد و رو به رشد نهاد. 
وضعیت فرهنگی منطقه نیز همزمان توسعه یافت و با 

ورود تعدادی از مسلمانان از کشمیر و گلگیت که آن ها نیز 
به زبان فارسی تکلم می- کردند، موقعیت زبان فارسی 
مستحکم تر شده و نویسندگان بیشتری آثار خود را به 
زبان فارسی به وجود آوردند که اندیشمندانی همچون 

خالق، حنیفی، خراباتی، آخوند مال خوجه، مال فاضل شاه 
خوجه و شاعره هایی همچون نفیسی، زلیخا بیگم از جمله 

این شخصیت ها محسوب می شوند. در طول این دوران 
عالوه بر آثار ادبی که به فارسی ایجاد شد، تعدادی از 
مورخین همچون محمد جورس)1696-1629(، میرزا 

حیدر قل)1551-1500( کتاب های تاریخی مهمی 
همچون “تاریخ راشدی”، “منتخبات تاریخ” و “تواریخ” را 
به زبان فارسی نوشتند. از اواخر قرن 17 تا اواسط قرن 

18 که مجددا اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه 
به خاطر درگیری  های مختلف بحرانی شد، نه تنها در 

ایجاد آثار فرهنگی و ادبی به زبان فارسی وقفه ای ایجاد 
نشد، بلکه آثار جدیدی به آنان افزوده و تعدادی از آثار 

گذشتگان نیز اصالح و ویرایش گردید.

بخش سوم و پایانی
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ــخ ۶  ــه تاری ــاوری در ولســوالی متذکــره ب ــع ب یــک منب
اســد، بــه آژانــس خبــری پــژواک گفــت کــه دو شــب 
ــازار  ــک ب ــان، در نزدی ــدوی افغ ــای کمان ــش نیروه پی

ــد. ــرده بودن ــک محــل تجمــع ک دشــت ارچــی در ی
 نامبــرده افــزود: »در جریــان اســتقرار نیروهــا درهمیــن 
محــل، کــدام کــس فیــر نمــوده اســت، نیروهــای کماندو 
ــه  ــده و س ــا آم ــد، آنه ــاع داده ان ــا اط ــی ه ــه خارج ب

ــد.« ــارد کــرده ان ــه را بمب پوســته منســوبین نظــم عام
قــرار معلومــات نامبــرده، در ایــن پوســته هــا 45 ســرباز 
مســتقربودند؛ امــا بــه ســربازان ایــن پوســته هــا از قبــل 
درمــورد حملــه طالبــان خبــر داده شــده بــود، ســربازان 

پوســته هــا را تــرک کــرده بودنــد.
 موصــوف گفــت کــه درایــن حملــه، یــک ســرباز کشــته 
ــا و  ــته ه ــا پوس ــد؛ ام ــده ان ــی ش ــن دیگرزخم و دو ت

ــده اســت. ــزات موجــود درآن تخریــب گردی تجهی

امــا ســلیم جاویــد ســخنگوی نیروهــای کمانــدو در زون 
شــمال، بــه پــژواک گفــت کــه در دشــت ارچــی میــان 
ــری  ــه، درگی ــام عام ــس نظ ــدو و پولی ــای کمان نیروه

ــاه مــدت صــورت گرفتــه اســت. کوت
نامبــرده افــزود: »بمبــارد هوایــی صــورت نگرفتــه 
اســت، صــرف ســهواً چنــد فیــر توســط طرفیــن تبادلــه 

ــت.« ــده اس ش
 نامبــرده گفــت کــه درایــن رویــداد، یــک ســرباز نظــم 

عامــه کشــته و یــک تــن دیگــر زخمــی شــده اســت.
نیروهــای خارجــی تاکنــون در مــورد ابــراز نظــر نکــرده 

. ند ا
شــایان ذکراســت کــه پیــش ازایــن هــم طــی رویدادهای 
مشــابه در کنــدز، بــه شــمول شــفاخانه داکتــران بــدون 

مــرز، پوســته هــای امنیتــی بمبــارد شــده انــد.

سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2300  یک    شنبه       7   ا  سد /   مرد ا  د     y    1397    16ذ والقعد ة الحرام   y 1439  29جو ال  ی     62018

روشن فکری 
دینی، پروژۀ 

استعمار 
یا رسالت 

دینی علما؟
نوشــته ذیــل را از بــاب تعلیــق در پیونــد بــه مقاله ای 
ــر  ــراً زی ــه اخی ــم ک ــم می کن ــتان تقدی حضــور دوس
عنــوان »مدرنیــزم دینــی، پــروژه اســتعمار« از ســوی 
ــات  ــن در صفح ــادی وزی ــل اله ــر فض ــتاد دکت اس
اجتماعــی دســت به دســت می شــود کــه در آن 
شــده  کشــیده  به چالــش  دینــی  روشــن فکری 
اســت. از آنجایی کــه جنــاب دکتــر صاحــب وزیــن 
ِســمت اســتادی را بــر مــن دارد، بــا کمــال حرمــت 
تعــدد  این کــه  و  ایشــان  دیــدگاه  بــه  ارادت  و 
دیدگاه هــا خالــی از خیــر نخواهــد بــود، نقــاط ذیــل 
را حضــور ایشــان و دوســتانی که بــا ایشــان همســو 

ــم: ــرض می نمای ــه ع ــد، صمیمان ان
یــک: روشــن فکری دینــی موضوعــی اســت کــه در 
ــاره  ــه آن اش ــی داود ب ــام اب ــت ام ــه روای ــی ب حدیث
ــِۀ َعَلــی َرأِْس  شــده اســت: »إَِنّ الَلّ یَبَْعــُث لَِهــِذهِ اْلَُمّ
ُد لََهــا دِینََهــا« خــدای متعــال  ُکِلّ مِائـَـِۀ َســنٍَۀ َمــْن یَُجــِدّ
ــر  ــرای ایــن امــت ب در هــر صدســال شــخصی را ب

ــد.  ــد نمای ــی آن را تجدی ــور دین ــا ام ــد ت می گزین
مجــدد، به معنــای نوگــرا، تجدیــد کننــده، شــخصی 
کــه بنــای فرســوده ای را از نــو اعمــار کنــد. ریشــه ی 
ایــن اصطــاح، اساســاً بــه حدیــث فــوق پیونــد دارد 
ــون  ــمندانی همچ ــه اندیش ــت ک ــن جاس و از همی
ســید جمــال الدیــن افغانــی، شــاه ولــی الل دهلــوی، 
امــام حســن البنــا، امــام مــودودی و شــخصیت های 
ــا شکســتن  ــد و ب ــر آمدن ــای اخی دیگــری در قرن ه
بــه روی  را  اجتهــاد  دروازه ی  ســکوت،  مهــر 
جنبــش  و  گشــودند  رســالت مند  اندیشــمندان 
بیــداری اســامی را در سراســر جهــان شــکل دادنــد.
ــب رأی در  ــه و مکت ــم فق ــدن عل ــود آم دو: به وج
قــرن نخســت، گســترش چشــمگیِر دامنــه ی اجتهــاد 
تدویــن حدیــث،  بعــدی،  قرن هــای  در  فقهــی 
ــف  ــیر، تألی ــث و تفس ــوم حدی ــدن عل ــود آم به وج
ــوم  ــف عل ــای مختل ــاب در بخش ه ــزار کت ــا ه ده ه
دینــی، به وجــود آمــدن مکتب هــای فقهــی متفــاوت 
در حوزه هــای مــاوراء النهــر، بیــن النهریــن، حجــاز، 
مصــر و اندلــس، همــه نشــان دهنده تاش هــای 
تجدیــدی علمــا در گوشــه و کنــار مختلــف جهــان 

ــوده اســت. اســام در گذشــته ب
ــه،  ــه، قدری ــان معتزل ــی می ــای کام ــه: بحث ه س

جهمیــه، کرامیــه و گروه هــای دیگــر در بغــداد، 
ــب  ــن مکات ــر ای ــا در براب ــری برخــی علم موقف گی
ــد از وی به وجــود  ــد و بع ــام احم ــد ام فکــری مانن
ــدی در  ــراق و ماتری ــعری در ع ــب اش ــدن مکت آم
ــر  ــر تکفی ــه برکســی مه ــدون این ک ــر ب ــاوراء النه م
زده شــود یــا بــا تیــر لعــن و نفریــن و تهمت پراکنــی  
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــود، هم ــه ش ــدف گرفت ه
هریکــی در جســتجوی دیدگاه هــای جدیــد حتــا در 

ــد. ــوده ان ــادی ب ــای اعتق عرصه ه
چهــار: در قــرآن کریــم بــه ده هــا مــورد بــر 
ــور«  ــه »ن ــی ب ــان و کام اله ــه از ایم ــم ک می خوری
ــوٌر َو  ــَن الَلِ نُ ــم  مِ ــْد َجاَءُک ــر نمــوده اســت. )َق تعبی
کِتـَــٌٰب مُّبِیــٌن( و )هــل تســتوی الظلمــات و النــور(. 
ــی، روشــن فکری  ــر دعوتگــر دین ــه ی ه ــس وظیف پ
فــردی،  زندگــی  در عرصه هــای  و روشــن گری 

ــت. ــی اس ــی و اجتماع خانوادگ
ــاهد آن  ــه ش ــه هم ــی ک ــی از واقعیت های ــج: یک پن
روشــن فکران  نتیجــه ی تاش هــای  در  هســتیم، 
ــتم  ــرن بیس ــه دوم ق ــژه از نیم ــر، به وی ــی معاص دین
بوداییــزم،  یهودیــت،  مســیحیت،  بدین ســو، 
ــد  ــر مانن ــب دیگ ــش و مذه ــر کی ــزم و ه هندویی
در  دینــی  گفتمان هــای  در  تبشــیر  و  استشــراق 
برابــر مســلمانان شکســت خــورده انــد. حــاال 
دیگــر تشویشــی از ســوی استشــراق و تبشــیر بــرای 

ــدارد. ــود ن ــلمانان وج مس
ــی  ــای دین ــا در گفتمان ه ــت غربی ه ــش: شکس ش
در برابــر مســلمانان باعــث گردیــده اســت کــه 
فعالیت هــای  و  تبشــیری  حلقــات  به عــوض 
ــتخباراتی  ــازمان های اس ــان، س ــاور شناس ــری خ فک
ــد  ــدان کنن ــی وارد می ــی هنگفت ــات مال ــا امکان را ب
ــرام،  ــده، بوکوح ــب، القاع ــام طال ــی به ن و گروه های
داعــش و غیــره را بســازند و ازایــن طریــق چهــره ی 
ــا و انســانی اســام را در نظــر دیگــران، زشــت  زیب

ــد. بنمایانن
هفــت: حــاال مهم تریــن رســالت روشــن فکران 
ــن  ــط بی ــه پیچیدگی هــای رواب ــن اســت ک ــی ای دین
ــای  ــان قدرت ه ــادی می ــای اقتص ــل، رقابت ه المل
ــت  ســازمان های  ــای فعالی ــان، روش ه ــه و جه منطق

ــتثمارِ  ــا و اس ــتعمارِ ملت ه ــرای اس ــتخباراتی ب اس
منابــع اقتصــادی ســرزمین های اســامی را از راه 
ــد،  ــان کنن ــردم بی ــه ی م ــرای عام ــم ب ــان و قل زب
از توطئه هــا و دســایس، مــردم را آگاه ســازند و 
ــی را  ــای دین ــه ارزش ه ــت ب ــات و بازگش راه نج
ــا معیارهــای عملــی و منطقــی  ــه ب ــه واقع بینان به گون

ــد. ــت، تفســیر نماین ــرای ام ب
ــون  ــروز خ ــه ام ــی ای ک ــی دین ــت: افراط گرای هش
مختلــف  شــهرهای  در  را  بی گنــاه  انســان های 
ــچ ســیر نمی شــود، واجــب  اســامی می مکــد و هی
ایمانــی روشــن فکران دینــی اســت تــا اصطاحــاِت 
ــی  ــات، ترق ــت و ثب ــه روی، امنی ــی، میان اعتدال گرای
ارزش هــای  و  انســانی  همزیســتی  ســعادت،  و 
دیگــِر دینــی در برابــر جزم اندیشــاِن متحجــر و 
افراط گرایــان را از منظــر دیــن مطــرح نماینــد و راه 
درســت را بــرای ملت هــای مســلمان بازگــو کننــد.
ــا برخــی  ــی ب ــه: اگــر در مســیر روشــن فکری دین ن
اشــخاص ماننــد: محمــد ارکــون، نصــر حامــد 
ابوزیــد، دکتــر عبدالکریــم ســروش، هم آهنــگ 
نیســتیم، مانعــی نیســت؛ )لــکل جعلنــا منکــم شــرعه 
ــا از  ــِم م ــه زع ــه ب ــرادی ک ــر اف ــا(. به خاط و منهاج
ــته  ــر گذاش ــا فرات ــی پ ــن فکری دین ــره ی روش دای
ــد بکشــیم  ــه نق ــا را ب ــات آنه ــم نظری ــد، می توانی ان
ــی را  ــن فکری دین ــه روش ــت ک ــته نیس ــا شایس ام

ــم. ــؤال ببری ــر س ــق زی ــه مطل به گون
ــق  ــه ی مطل ــی را به گون ــن فکری دین ــر روش ده: اگ
ــرای  ــا ب ــه م ــن معناســت ک ــم بدی ــر ســؤال ببری زی
ســاختارهای اجتماعــی در عرصه هــای سیاســی، 
بادرنظرداشــت  وغیــره  آموزشــی  اقتصــادی، 
مقتضیــات زمــان و درک و تشــخیص چالش هــا 
ــم  ــه ای نداری ــام، برنام ــر اس ــا از منظ و فرصت ه
ــا  ــه ب ــم ک ــی می دانی ــن آرمان ــک آیی ــام را ی و اس

ــدارد. ــازش ن ــر س ــان س ــای زم واقعیت ه
با عرض حرمت
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ــات  ــاد انتخاب ــال زی ــه احتم ــه ب ــود ک ــه می ش و گفت
ــت جمهوری  ــات ریاس ــه انتخاب ــان ب ــی هم زم پارلمان

ــد شــد. ــزار خواه ــده برگ ــال آین در س
میــان  شــدید  اختاف هــای  می گویــد:  ایــوب زاده 
ــات  ــیون انتخاب ــت و کمیس ــی، حکوم ــزاب سیاس اح
روی فهرســت رأی دهنــدگان و نظــام انتخاباتــی ایجــاد 
شــده و ایــن اختاف هــا، نگرانی هــا از چگونگــی 
برگــزاری انتخابــات را بــه شــدت افزایــش داده اســت.
رئیــس تیفــا همچنــان گفــت: احتمــال عــدم همــکاری 
ــش رو،  ــات پی ــی در انتخاب ــزاب سیاس ــتراک اح و اش
می توانــد تجربــه ی انتخابــات ۲014 میــادی را دوبــاره 

تکــرار کنــد.
ــماری از  ــن ش ــش از ای ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــزاری  ــتار برگ ــی خواس ــای سیاس ــزاب و جریان ه اح
ــک شــده و  ــتفاده از سیســتم بایومتری ــا اس ــات ب انتخاب
گفتــه بودنــد؛ در صورتــی کــه بــه ایــن خواســت شــان 
ــد  ــم خواهن ــده را تحری ــات آین ــود، انتخاب ــه نش توج

ــرد. ک
ــه  ــش ب ــز در واکن ــتان نی ــات افغانس ــیون انتخاب کمیس
ــی  ــه عمل ــه ک ــی گفت ــزاب سیاس ــت اح ــن خواس ای
ــه  ــات را ب ــی انتخاب ــزاب سیاس ــرح اح ــن ط ــردن ای ک

می انــدازد. تعویــق 

عزیز احمد حنیف

ــورد  ــا در ننگرهــار م ــه ه ــز آموزشــی قابل ــک مرک ی
ــه  ــت و اینگون ــه اس ــرار گرفت ــتی ق ــه تروریس حمل
هیــچ آدرســی از شــر ایــن حمله هــا در امــان نیســت.
ــۀ مخالفــان  مقام هــای محلــی والیــت ننگرهــار حمل
مســلح بــه مرکــز آموزشــی قابله هــا در شــهر جــال 
آبــاد مرکــز ایــن والیــت را تاییــد کــرده مــی گوینــد 

کــه نمیداننــد ایــن حملــه کار کیســت.
ایــن مرکــز در ناحیــه ســوم امنیتــی شــهر جــال آبــاد 

دارد. موقعیت 
مهاجمــان حوالــی ســاعت 11:00 پیــش از ظهــر 
ــی  ــز آموزش ــر مرک ــرداد، ب ــد/ م ــنبه ۶ اس ــروز ش دی
ــۀ  ــه در ناحی ــت عام ــت صح ــوط ریاس ــا مرب قابله ه

ــد. ــه کردن ــاد حمل ــهر جال آب ــوم ش س
ننگرهــار  والــی  ســخنگوی  خوگیانــی،  عطــاالل 
ــا  ــی قابله ه ــه تمام ــام حمل ــش از انج ــد: پی می گوی
ــه  ــن حمل ــا در ای ــد، ام ــده بودن ــرون ش ــز بی از مرک

تاکنــون ۳ تــن زخــم برداشــته اند.
ــد  ــار تایی ــت ننگره ــه والی ــت عام ــای صح مقام ه
کردنــد کــه ســه زخمــی بــه بیمارســتان منتقــل 

ســت. شده ا
در  »داعــش«  گــروه  اصلــی  پــای گاه  ننگرهــار 
تاکنــون  امــا  می آیــد  حســاب  بــه  افغانســتان 
ــه  ــده نگرفت ــه عه ــه را کســی ب ــن حمل مســئولیت ای

اســت.
ــت در  ــتان اس ــا پاکس ــرز ب ــه هم م ــت ک ــن والی ای
ماه هــای اخیــر شــاهد حمــات مرگبــار زیــادی 

ــت. ــوده اس ب

حتـا قابـله ها
 در امـان نیستنـد

نیروهای خارجی در ولسوالی دشت ارچی کندز، سه پاسگاه منسوبین نظم عامه را بمبارد نموده اند

ACKU
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محی الدین مهدی

به شوراِی احزاب سیاسی پیشنهاد کردم:
1.احــزاب سیاســی افغانســتان از ســر منشــی ســازمان 
ــازمان در  ــدۀ آن س ــا نماین ــد ت ــد بخواهن ــل متح مل
افغانســتان را تعویــض کنــد؛ زیــرا ایــن شــخص بــا لحــن تهدیــد 
ــدی  ــات را ج ــه »انتخاب ــت ک ــزاب گف ــه اح ــاب ب ــزی خط آمی
ــد!«. معنــی ایــن ســخن اینســت کــه ســازمان ملــل متحــد،  بگیری
ــت  ــا حکوم ــب، ب ــر از تقل ــات پ ــک انتخاب ــزاری ی در کار برگ

ــت! ــت اس ــتان همدس افغانس
۲.بــه حکومــت بگوینــد: تــا وقتــی حکومــت تأســیس کمیســیون 
ــت  ــدگان احــزاب سیاســی، حکوم ــه -متشــکل از نماین ســه جانب
و کمیســیون مســتقل انتخابــات- بــرای رســیدگي بــه پیشــنهادات 
احــزاب در خصــوص انتخابــات را، رســمًا اعــان نکنــد، احــزاب 
حاضــر نیســتند در ماقات هــاِی نمایشــی در ارگ شــرکت نماینــد.

ملک ستیز

سه پرسش از بازی گران ائتالف ها
اخیـرا ائتاف هـای در حـال شـکل گیری هسـتند. ائتاف هـا 
زمانـی سـاخته می شـوند کـه گروه های سیاسـی، بـه تنهایی 
ظرفیـت کافـی بـرای رسـیدن بـه هـدف را در خـود نمی بینـد. از ایـن رو 
بـا سـایر گروه هـای سیاسـی بـه مذاکـره و گفـت و گـو می شـود تـا بـا 
هم گرایـی هدف منـد راه را بـرای رسـیدن بـه قـدرت هم وارتر سـازند. اما 
ائتاف هـا بـر یـک سلسـله بایسـته هایی متکی هسـتند که در نبـود آن ها به 
شکسـت مواجـه می شـوند. این جـا طی سـه پرسـش آن را مطـرح می کنم.
1. ائتـاف نمایان گـر هم گرایـی فکـری بازی گران در تشـخیص و انتخاب 
دورنمـای راهبـردی اسـت. دورنمـای راهبـردی شـما چـه اسـت؟ چطور 

می تـوان بـه دورنمـای مشـترک راهبردی شـما باور داشـت؟ 
۲. ائتـاف بـه معنـای سـازگاری بـرای یـک ماموریـت سـازنده، کارا و 
خـاق اسـت. ایـن ماموریـت رهبرانـی را بـه بـار مـی آورد کـه ظرفیـت 
دگرگونی هـای ژرف اجتماعـی و اقتصـادی را دارا باشـد. آیـا می شـود بـه 

ایـن تغییـر باورمنـد بود؟
۳. ائتـاف بـه معنـای تعهـد بازی گـران بر یک هدف مشـترک اسـت. این 
هـدف پیامـد هایـی  از پیکارهـای سیاسـی نهادهـای عضـو را بـه نمایـش 

می گـذارد. چگونـه بـه تعهـد شـما در برابـر هم دیگـر بـاور داشـت؟
ائتـاف تنهـا بـه معنـای رسـیدن بـه قـدرت و مشـارکت در آن نیسـت. 
اگـر ائتـاف از هم گرایـی در دورنمـای راهبـردی، ماموریـت اسـتراتژیک 
و تعهـد ارزش هـا بی بهـره باشـد، دسـت خوش معاملـه سیاسـی و مجادله 

درونـی می شـود.

نوررحمان اخالقی

ــد  ــه هم فکرن ــم ک ــی را می شناس ــن از نامزدان ــا ت ده ه
ــتم  ــر سیس ــد. اگ ــی نامزدن ــوزه انتخابات ــک ح و در ی
این هــا  کنــد،  تغییــر   )MDR( بــه   )SNTV( از 
می تواننــد فهرســت واحــد تشــکیل دهنــد و بــه صــورت مشــترک 
ــد. در این صــورت کــه رای شــان  مبــارزه انتخاباتی شــان را پیش برن
ــامل فهرســت  ــرادی ش ــا اف ــردی و ی ــر ف ــال اســت، اگ ــل انتق قاب
ــازد و  ــده  می س ــرش را برن ــری دیگ ــد، رای اش هم فک ــده نش برن

ــد.  ــته باش ــس می داش ــده اش را در مجل ــۀ نماین ــری و برنام فک
فقط به تغییر میدان بازی چشم دوزیم؛

محمد سالم اسپارتک

پژوهــش ۸00 ســال پیــش به زبــان فارســی دربــاره ی 
ــی ــل مهتاب گرفتگ عوام

ــم تفلیســی« اســت. قســمی  ــر مهــم از »ابراهی ــن اث ای
ــوده  ــام او پیداســت، اهــل تفلیــس پایتخــت گرجســتان ب کــه از ن
ــی« را  ــی، »مهتاب گرفتگ ــای تفلیس ــش آق ــرن پی ــت ق ــت. هش اس
ــا در  ــی برخی ه ــد، ول ــت می کن ــی ثاب ــادی و طبیع ــر ع ــک ام ی
قــرن بیســت ویکم آن را غضــب الهــی تلقــی کــرده و به خرافــات  

ــد! ــی آورن روی م
دو صــد ســال پیــش از ایــن، منجــم فارســی زبان، دانشــمند بــزرگ 
ــق  ــان دقی ــن را چن ــی، قطــر زمی ــی ابوریحــان بیرون دیگــری، یعن
ــک  ــر از ی ــط کمت ــروزی فق ــا محاســبه ام ــه ب ــد ک محاســبه می کن

درصــد فــرق دارد!
بر ما چه رفت که به چنین روزگار سیاه دچار شدیم؟!

فیـسبـوک نـــامــه

آیـا اثـرات مرگبـار
 گـرم شـدن زمیـن را می دانیـد؟

ـــود در  ـــای موج ـــال ه ـــن یخچ ـــن رفت از بی
ـــران  ـــی از نگ ـــوب یک ـــمال و جن ـــب ش قط
ـــن  ـــدن زمی ـــرم ش ـــرات گ ـــن اث ـــده تری کنن
اســـت. آب شـــدن ایـــن حجـــم زیـــاد از 
ـــطح  ـــدن س ـــاال آم ـــث ب ـــرف باع ـــخ و ب ی
ـــیاری از  ـــده و بس ـــا ش ـــوس ه آب در اقیان
ـــر آب  ـــه زی ـــان ب ـــاحلی در جه ـــق س مناط

ـــت. ـــد رف خواه
ــای  ــی هـ ــروه خواندنـ ــزارش گـ ــه گـ بـ
ـــن  ـــدن زمی ـــرم ش ـــگاران، گ ـــگاه خبرن باش
یکـــی از نگـــران کننـــده تریـــن مســـائل 
ــن  ــت. ایـ ــریت اسـ ــان بشـ ــروز جهـ امـ
مســـئله بـــه قـــدری مهـــم اســـت کـــه در 
ـــادی  ـــای زی ـــان ه ـــر پیم ـــای اخی ـــال ه س
مثـــل پیمـــان »کیوتـــو« بـــه ایـــن منظـــور 
بیـــن بســـیاری از کشـــورهای جهـــان 
ــتار  ــاء شـــده اســـت. در ایـــن نوشـ امضـ
ــی از  ــما را بعضـ ــا شـ ــم تـ ــعی داریـ سـ
ـــنا  ـــن آش ـــدن زمی ـــرم ش ـــار گ ـــرات مرگب اث

کنیـــم.

بـــر اســـاس نظـــر کارشناســـان و بـــا * پخش بیماری ها 
ـــتر  ـــه بیش ـــر چ ـــدن ه ـــرم ش ـــه گ ـــه ب توج
ـــرات  ـــیاری از حش ـــمالی بس ـــورهای ش کش
ــن  ــه ایـ ــا بـ ــای ماالریـ ــه هـ ــل پشـ مثـ
کشـــورها مهاجـــرت کـــرده و بـــا رشـــد 
و تکثیـــر در ایـــن کشـــورها موجـــب 
ـــی  ـــاک م ـــای خطرن ـــاری ه ـــترش بیم گس

شـــوند.

ـــن * افزایش خشکسالی  ـــای زمی ـــش گرم ـــه افزای ـــور ک ـــان ط هم
ـــش  ـــا و افزای ـــخ ه ـــدن ی ـــب ذوب ش موج
حجـــم آب در بعضـــی از مناطـــق زمیـــن 
مـــی شـــود ، در عیـــن حـــال در بعضـــی 
ــئله  ــن مسـ ــن ایـ ــای زمیـ ــش هـ از بخـ
ــد.  ــد شـ ــالی خواهـ ــه خشکسـ ــر بـ منجـ
ــترین  ــاهد بیشـ ــا شـ ــا مـ ــاره آفریقـ در قـ
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــا ب ـــالی ه ـــم خشکس حج
ـــیار  ـــاره بس ـــن ق ـــی در ای ـــع آب ـــتیم. مناب هس
ـــع  ـــن مناب ـــرل ای ـــرای کنت ـــت و ب ـــم اس ک
ـــای  ـــگ ه ـــده جن ـــاد در آین ـــال زی ـــه احتم ب

زیـــادی در خواهـــد گرفـــت.
*  ضررهای اقتصادی  

ــن  ــدن زمیـ ــرم شـ ــده گـ ــرات پدیـ تاثیـ
ــت.  ــت نیسـ ــر روی طبیعـ ــه بـ ــا بـ تنهـ
یکـــی دیگـــر از تاثیـــرات ویرانگـــر ایـــن 
ـــق  ـــت. مناط ـــاد اس ـــر روی اقتص ـــده ب پدی
ـــده  ـــن پدی ـــر ای ـــر اث ـــان ب ـــیاری در جه بس
ـــا خشکســـالی و  ـــان ، ســـیل و ی دچـــار طوف
ـــی  ـــای طبیع ـــواع بای ـــر از ان ـــیاری دیگ بس
شـــده و اقتصـــاد و تجـــارت در ایـــن 

مناطـــق از بیـــن مـــی رود.

ـــود در * از بین رفتن یخ های قطبی  ـــای موج ـــال ه ـــن یخچ ـــن رفت از بی
ـــران  ـــی از نگ ـــوب یک ـــمال و جن ـــب ش قط
ـــن  ـــدن زمی ـــرم ش ـــرات گ ـــن اث ـــده تری کنن
اســـت. آب شـــدن ایـــن حجـــم زیـــاد از 
ـــطح  ـــدن س ـــاال آم ـــث ب ـــرف باع ـــخ و ب ی
ـــیاری از  ـــده و بس ـــا ش ـــوس ه آب در اقیان
ـــر آب  ـــه زی ـــان ب ـــاحلی در جه ـــق س مناط
ـــن  ـــر ،از بی ـــد دیگ ـــر ب ـــت. اث ـــد رف خواه
ـــت  ـــی اس ـــوران قطب ـــیاری از جان ـــن بس رفت
ـــره  ـــوردن زنجی ـــم خ ـــر ه ـــب ب ـــه موج ک
ــمال  ــب شـ ــه ای در قطـ ــی و تغذیـ حیاتـ
و جنـــوب خواهـــد شـــد. اثـــر مخـــرب 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــئله ایـ ــن مسـ ــر ایـ دیگـ
بـــرف و یـــخ موجـــود در قطـــب باعـــث 
بازتابـــش نـــور شـــده و دمـــای زمیـــن را 
کاهـــش مـــی دهـــد. بـــا از بیـــن رفتـــن 
ایـــن یـــخ هـــا ایـــن خاصیـــت از بیـــن 
رفتـــه و زمیـــن بیـــش از پیـــش از گـــرم 

خواهـــد شـــد.

در حالـــی کـــه زمیـــن پیوســـته در حـــال * آتش سوزی های گسترده 
ـــرم و  ـــق گ ـــت، مناط ـــدن اس ـــر ش ـــرم ت گ
ـــتعد  ـــول مس ـــور معم ـــه ط ـــه ب ـــک ک خش
ــوزی  ــار آتـــش سـ ــتند دچـ ــق هسـ حریـ
ـــد.  ـــد ش ـــر خواهن ـــترده ت ـــیار گس ـــای بس ه
ـــورد  ـــزار م ـــادی ۳ ه ـــتان ۲007 می در تابس
ـــا  ـــرقی اروپ ـــوب ش ـــوزی در جن ـــش س آت
ــق  ــادی از مناطـ ــم زیـ ــه حجـ رخ داد کـ
جنگلـــی را در ایـــن مناطـــق تخریـــب 
کـــرد.در عیـــن حـــال دی اکســـید کربـــن 
موجـــود در آتـــش ســـوزی نیـــز باعـــث 

آلودگـــی بیـــش تـــر هـــوا مـــی شـــود.

ـــوس *  طوفان های مخرب  ـــای اقیان ـــه دم ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
ـــان  ـــدن طوف ـــود آم ـــه وج ـــث ب ـــا در بح ه
ــا  ــری ایفـ ــش موثـ ــا نقـ ــا و گردبادهـ هـ
مـــی کننـــد پـــس بایســـتی دقـــت کـــرد 
ــرارت در  ــه حـ ــر درجـ ــن تغییـ ــه ایـ کـ
ایـــن مـــدت اخیـــر بـــه افزایـــش تعـــداد 
و قـــدرت تخریبـــی طوفـــان هـــا منجـــر 
ـــام  ـــبات انج ـــق محاس ـــر طب ـــود. ب ـــی ش م
شـــده قـــدرت تخریبـــی طوفـــان هـــا در 
ــدود 50  ــزی در حـ ــر چیـ ــال اخیـ ۳0 سـ
درصـــد افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت.هر 
چـــه هـــوای اطـــراف و ســـطح اقیانـــوس 
ـــرب  ـــا مخ ـــان ه ـــود طوف ـــر ش ـــرم ت ـــا گ ه

تـــر خواهـــد شـــد.

ــه * موج سرما  ــئله کـ ــن مسـ ــگاه اول ایـ ــاید در نـ شـ
گـــرم شـــدن کـــره زمیـــن باعـــث ایجـــاد 
ـــر  ـــه نظ ـــی ب ـــر منطق ـــود غی ـــرما ش ـــوج س م
ـــرات  ـــا تغیی ـــه ب ـــت ک ـــد گف ـــا بای ـــد ام آی
گســـترده ای کـــه ایـــن پدیـــده در کـــره 
ــن  ــت ممکـ ــده اسـ ــب شـ ــن موجـ زمیـ
اســـت کـــه حجـــم گســـترده ای از نـــور 
خورشـــید توســـط اقیانـــوس هـــا جـــذب 
ـــه وجـــود  ـــا و ب ـــش دم ـــث کاه ـــده و باع ش
ـــان  ـــی در جه ـــرمای قطب ـــواج س ـــدن ام آم
ـــه  ـــد ب ـــی توان ـــرما م ـــوج س ـــن م ـــود. ای ش
ــی  ــات زیربنایـ ــادی از تاسیسـ ــم زیـ حجـ
ــن  ــرژی و همچنیـ ــال انـ ــوط انتقـ ، خطـ
انســـان هـــا و ســـایر موجـــودات زنـــده 

خســـارت هـــای عظیمـــی وارد کنـــد.

ـــت * رعد و برق های مرگبار ـــا و رطوب ـــش دم ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ب
بایســـتی منتظـــر افزایـــش رعـــد و بـــرق 
ــر  ــود. بـ ــز بـ ــر نیـ ــاک تـ ــای خطرنـ هـ
اســـاس نظریـــه هـــای موجـــود در پایـــان 
ـــدی  ـــش 100 درص ـــا افزای ـــا ب ـــرن م ـــن ق ای
رعـــد و بـــرق هـــای مرگبـــار و نیرومنـــد 
ــاس  ــر اسـ ــود. بـ ــم بـ ــه رو خواهیـ رو بـ
ــا  ــا و خصوصـ ــش گرمـ ــات افزایـ تحقیقـ
رطوبـــت در ایجـــاد رعـــد و بـــرق موثـــر 

بـــوده و بـــا آن نســـبت مســـتقیم دارد
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وزیــر امــور داخلــه از آنچــه کــه آزار و اذیــت 
مســافران در میــدان هوایــی کابــل توســط 
ــرده  ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــد ب ــس می خوان پولی
ــه  ــن گون ــر از ای ــه دیگ ــد ک ــدار می ده و هش
تخطی هــای پولیــس چشم پوشــی نخواهــد 

شــد.
وزیــر امــور داخلــه از آنچــه کــه آزار و اذیــت 
مســافران در میــدان هوایــی کابــل توســط 
ــرده  ــاد ک ــدت انتق ــه ش ــد ب ــس می خوان پولی
ــه  ــن گون ــر از ای ــه دیگ ــد ک ــدار می ده و هش
تخطی هــای پولیــس چشم پوشــی نخواهــد 

شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری جمهــور؛  ویس احمــد 
ــنبه )۶  ــروز ش ــه، ام ــور داخل ــر ام ــک وزی برم
ــس  ــده پولی ــی فرمان ــم معرف ــد( در مراس اس
برخــورد  کــرزی،  حامــد  هوایــی  میــدان 
برخــی از منســوبین پولیــس میــدان هوایــی بــا 

ــد. ــرم آور خوان ــافران را ش مس
ــار  ــاد از برخــورد و رفت ــا انتق ــک ب ــای برم آق
ــی  ــدان هوای ــس می ــوبین پولی ــی از منس برخ
ــی  ــدان هوای ــس می ــت، پولی ــافران گف ــا مس ب
بــا  ملــی  و  مســلکی  مناســب،  برخــورد 
مســافران داخلــی و خارجــی نداشــته کــه 
ــتان  ــس افغانس ــته پولی ــاری شایس ــن رفت چنی

. شــد نمی با
ــک  ــی از ی ــدان هوای ــس می ــزود:« پولی وی اف
مســافر افغــان کــه از امریــکا یــا جــای دیگــر 
ــه  ــه جــای اینکــه ب ــده اســت ب ــه کشــور آم ب
او بگویــد خــوش آمــدی، درافغانســتان برایــت 
بی جــا  ســوال های   ،... و  بگــذرد  خــوش 
ــه  ــردی، چ ــد در امریــکا چــه کار می ک مانن
ــس  ــرای پولی ــه ب ــد ک ــه داری، می پرس وظیف

ــت«. ــرم آور اس ش
ــار  ــت،  در کن ــان داش ــه بی ــور داخل ــر ام وزی
مســافران  پولیــس،  بی جــای  ســوالی های 
داخلــی و خارجــی از ســوی مســووالن میــدان 
ــد.  ــرار می گیرن ــت ق ــورد آزار و اذی ــی م هوای
بــه گفتــه او :«اگــر پولیــس از کســی خوشــش 
ــورد  ــرده م ــتاد ک ــق او را ایس ــه ناح ــد ب آم
ــرار  ــی جســمی ق ــت روحــی و حت آزار و اذی

می دهــد.«
آقــای برمــک بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بایــد 
ــی  ــدان هوای ــت مســافران در می ــه آزار و اذی ب
نقطــه پایــان گذاشــته شــود بــه منســوبین 
ــان  ــر رفتارت ــت:« اگ ــدار داده گف ــس هش پولی
خارجــی  و  داخلــی  مســافران  مقابــل  در 
ــن  ــده متخلفی ــن شــخصا آم اصــاح نشــود م

ــاز هرچــه بــه او  را محاکمــه خواهیــم کــرد، ب
ــی  ــد محاکمــه صحرای ــد بگذاری ــام می گذاری ن

ــی«. ــر صحرای ــم غی ــا ه و ی
هوایــی  میــدان  پولیــس  منســوبین  از  وی 
خواســت تــا در صورتــی کــه بــه مــوارد 
ــا  ــه و ب ــد، محترمان ــر می خورن ــکوک س مش
درنظرداشــت اصــول مســلکی بــا آن برخــورد 

ــد. کنن
وزیــر امــور داخلــه همچنــان تاییــد کــرد کــه 

ــل  ــی کاب ــدان هوای برخــی از مســووالن در می
ــد. در قاچــاق مشــروبات الکــی دســت دارن

ــتم  ــور داش ــا راپ ــت:« قب ــک گف ــای برم آق
کــه بعضــی همــکاران مــا در انتقــال مشــربات 
ــل  ــا قاب ــرای م ــن کار ب ــتند و ای ــت داش دس
قبــول نیســت و بایــد چنیــن کارهــا در میــدان 

ــود.« ــف ش ــی متوق هوای

پیــش از ایــن نیــز گزارش هایــی از آزار و 
ــدان  ــوان در می ــژه بان ــه وی ــافران ب ــت مس اذی
هوایــی کابــل و همچنــان قاچــاق مــواد مخــدر 
ــه نشــر  ــدان ب ــن می ــی از ای و مشــروبات الکل
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــا ای ــود ام ــیده ب رس
ــا  ــی ب ــام امنیت ــن مق ــد پایه تری ــه بلن ــت ک اس
تاییــد دســت داشــتن پولیــس در ایــن جرایــم 

ــد ــاد می کن ــدت انتق ــه ش از آن ب

رئیس جمهوری ارمنستان بود
روبـرت کوچاریـان، رئیس جمهوری سـابق ارمنسـتان 
تظاهـرات  مرگبـار  پرونـده سـرکوب  بـا  ارتبـاط  در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در سـال  بـه  معترضـان 

۲00۸ بازداشـت شـده اسـت.
دادگاهی در ایروان، پایتخت ارمنسـتان، شـب گذشـته 
)جمعـه، ۲7 ژوئیـه( دسـتور ایـن بازداشـت را صـادر 

کرد.
 ۲00۸ تـا   199۸ سـال  از  کوچاریـان  آقـای 
دومیـن  او  بـود.  ارمنسـتان  رئیس جمهـوری 
رئیس جمهـوری این کشـور پـس از اسـتقال آن بود.
بازپرسـان پرونـده آقـای کوچاریـان را متهـم کرده اند 
تـا پـس از انتخابـات جنجالـی سـال ۲00۸ کـه منجر 
بـه روی کار آمـدن سـرژ سرکیسـیان شـد، بـر خاف 

قانـون اساسـی ایـن کشـور عمل کرده اسـت.
حمله پلیس به تظاهرکنندگان در ایروان  -

انتخابـات  در  سرکیسـیان  سـرژ  پیـروزی   -
ن منسـتا ر ا

آقـای کوچاریـان اتهام هـای وارده را رد کـرده و گفته 
اسـت طـرح چنیـن ادعاهایی بـه دالیـل و انگیزه های 

سیاسـی صـورت می گیرد.
سـرژ سرکیسـیان در جریان این انتخابات در دور اول 
بـا کسـب 5۳ درصـد آرا به پیـروزی رسـید. او که در 
آن زمان سـمت نخسـت وزیری را به عهده داشـت از 

حمایت آقـای کوچاریان برخـوردار بود.
رقیـب او لئـون ترپطروسـیان، رئیس جمهوری پیشـین 
ارمنسـتان بـود کـه گفـت در انتخابـات تقلـب شـده 

ست. ا
تظاهرات مخالفان از سـوی نیروهای امنیتی سـرکوب 
شـد و ده نفر )هشـت تظاهرکننده و دو پلیس( کشـته 

شدند.
اعتراض هـا،  فرونشـاندن  بـرای  کوچاریـان  آقـای 
وضعیـت اضطـراری اعـام کـرد و واحدهـای ارتش 

کـرد. مسـتقر  پایتخـت  خیابان هـای  در  را 
وکای آقـای کوچاریـان قـرار اسـت امـروز در ایـن 

بـاره نشسـت خبـری برگـزار کننـد.

در والیــت ارزگان، از هفتمیــن ســالگرد قتــل احمدامیــد 
ــمی  ــی مراس ــژواک، ط ــری پ ــس خب ــگار آژان ــواک خبرن خپل

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب تجلی
خپلــواک، هفــت ســال پیــش بــه تاریــخ ۶ اســد، بعــد ازحملــه 
انتحــاری بــر ســاختمان رادیــو تلویزیــون ملــی، بــا تیرانــدازی 

نیروهــای خارجــی کشــته شــد.
ــواک،  ــل خپل ــالروز قت ــن س ــت از هفتمی ــم بزرگداش در مراس
ــوز هــم محاکمــه  ــن وی هن ــاد صــورت گرفــت کــه قاتلی انتق

ــد. نشــده ان
ــد خپلــواک گفــت کــه وی  ــرادر کان امی ــد خپلــواک، ب جاوی
هفــت ســال پیــش درحالــی توســط نیروهــای خارجــی کشــته 
ــره  ــی متذک ــای خارج ــه نیروه ــش را ب ــه کارت هویت ــد ک ش

ــود. نشــان داده ب
ــو، دو  ــد افــزود کــه نیروهــای امریکایــی درچــوکات نات جاوی
ــط  ــواک توس ــد خپل ــه امی ــد ک ــل وی پذیرفتن ــد از قت ــاه بع م
ســربازان آنهــا کشــته شــده اســت؛ امــا هنــوز هــم درمحاکمــه 

ــد. ــاه آمــده ان قاتلیــن وی کوت
خانــواده امیدخپلــواک، بــر تامیــن عدالــت و مجــازات عاملیــن 

قضیــه تاکیــد کردنــد.

بازداشت شد رمنستان  ا سابق  رئیس جمهوری 

هفتمین سالروز قتل احمد امید خپلواک 
در ارزگان تجلیل شد

آزار و اذیت مسـافران در میـدان هـوایی کابل؛ 
وزیر داخـله به پولیس هشـدار داد
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