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صحبـت  اولیـن  گذشـته  شـب 
عمـران خـان را پـس از پیـروزی 
بـه  پاکسـتان  انتخابـات  در  وی 
دقت شـنیدم و از شـنیدن سخنان 
وطن پرسـتانه،  بی ریـا،  بـاز، 
غریـب  و  فسـاد  ضـد  انسـانی، 
پرورانـۀ او حـظ بـردم و به بخت 
کشـور خویـش غصـه خـوردم. 

هـر واژه، عبـارت، حرکت، ظاهر 
و باطـن وی پیام دهنـدٔه صداقت 
درونـی، وجـدان ملـی، احسـاس 
قلبـی بـه کشـور و مردمـش بود.
عمـران خـان منحیث یـک چهرۀ 
غیـر تکـراری و جدیـد از اقلیت 
و  پاکسـتان  بـه  وفـادار  پشـتون، 
منافـع ملی پاکسـتان، پـس از دو 

دهـه مبـارزات اصولـی و پی گیر، 
بـا برنامـۀ روشـن و ضـد فسـاد، 
در  وابسـتگی  و  معامله گـری 
بلندتریـن مقـام دولتـی پاکسـتان 

گرفته اسـت.  قـرار 
سیاسـت  تحقـق  بـا  امیـدوارم 
از عمـران  انسـانی آن چـه  هـای 
خـان شـنیدم، رابطـٔه دو کشـور 
)افغانسـتان و پاکسـتان( نیز تغییر 
اساسـی یافتـه و صفحـۀ جدیدی 
میـان هـر دو کشـور همسـایه و 
دو ملـت مسـلمان و بـرادر بـاز 
گـردد و هـر دو در یـک فضـای 
انسـانی  و  مسـالمت آمیز  جدیـد 

باشـند. داشـته  زنده گانـی 
از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود

ــار  ــروز چه ــور( ام ــی )کانک ــون همه گان ــج آزم نتای
می گــردد.  اعــام  مــرداد(  اســد/   10  ( شــنبه 
مســووالن از وزارت تحصیــات عالــی کشــور خبــر 
ــد کــه نتایــج کانکــور -1396 1397 امــروز از  داده ان

ــد. ــد ش ــام خواه ــن وزارت اع ــوی ای س
ضیــا ســاحل، ســخن گوی وزارت تحصیــات عالــی 
ــا  ــو ب ــب در گفت وگ ــن مطل ــراز ای ــا اب ــتان ب افغانس
ــا  ــم ت ــاش می کنی ــه  ت ــت ک ــدگار گف ــه مان روزنام
ــی را  ــون همه گان ــد( آزم ــنبه )10 اس ــروز چهارش ام

اعــام کنیــم.
وزارت تحصیــات عالــی کشــور در مــاه حمــل 
ــان در  ــی متعلم ــون همه گان ــد آزم ــال روان رون س
ــات  ــرد. وزارت تحصی ــاز ک ــور را آغ ــر کش سراس

عالــی کشــور بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه بــود 
ــزار  ــد ه ــتر از دو ص ــال بیش ــور امس ــه در کانک ک

ــه  ــد ک ــام کرده ان ــور ثبت ن ــر کش ــب از سراس داوطل
از میــان آنــان 62 هــزار و 662 تــن بــه دانشــگاه ها و 

موسســات تحصیــات عالــی و 53 هــزار و 770 تــن 
ــز  ــای مرک در انســتیتیوت های مســلکی و دارالعلوم ه

ــد. ــد ش ــات جــذب خواهن و والی
بــر بنیــاد معلوماتــی کــه ایــن وزارت نشــر کــرده بــود 
ظرفیــت مجموعــی جــذب در نهاد هــای تحصیــات 
هــای  انســتیتیوت  و خصوصــی،  دولتــی  عالــی 
ــک صــد و  ــا را ی تخنیکــی و مســلکی و دارالعلوم ه
16 هــزار و چهــار صــد و 32 تــن اعــام کــرد. ایــن 
ــته  ــال گذش ــذب در س ــزان ج ــه می ــت ک درحالی س
عالــی  نیمــه  و  عالــی  تحصیــات  نهاد هــای  در 

ــود. ــن ب ــی 92264 ت دولت
ــر  ــه ضمــن خب ــود ک ــه ب ــن وزارت گفت ــان ای هم چن
ــد  ــال، رون ــور امس ــان کانک ــذب دواطلب ــای ج ارتق
عمومــی کانکــور حــدود 6850 ســیت در رشــته های 
ــرای  ــت ب ــض مثب ــاس تبعی ــر اس ــت ب دارای اولوی
ــت. ــه شده اس ــر گرفت ــاث در نظ ــر ان ــان قش دواطلب
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زمـان برگـزاری انتخــابات را  
امــروز  اعــالم می کنیــم

بــازداشت دختــر داعشــی 

در ننــگرهــا
 نامــزد مجـــلس مناینــده گــان 

در ننـــگرهار کشتــه شـــد

ماندگار- روز پنجشـنبه گذشـته »ایتاف یزرگ ملی« 
ابـراز وجـود کـرد. ایـن ائتـاف از توافق شـماری از 
بـه  سیاسـی،  گروه هـای  و  احـزاب  شـخصیت ها، 
عنـوان یکـی از مهتریـن جبهـۀ سیاسـی شـکل یافتـه 

اسـت تـا در برابـر حکومـت اخـذ موضـع کنند.
 سـخنرانان در آن محفـل اعـام کـرده بودنـد کـه تـا 
چنـدی دیگـر طـرح مدونـی را بـه عنـوان راهـکار 
یـا خـط  مشـی سیاسـی شـان پیـش کـش خواهنـد 
کـرد. در همیـن حـال چهـا روز بعـد از اعـام ایـن 
ائتـاف، جنـرال دوسـتم یکـی از کلیدی تریـن عضو 
آن، دیـداری بـا محمـد اشـرف  غنـی و داکتـر عبداهلل 
داشـت و در آن دیـدار گفـت کـه ایـن ائتـاف برای 

حفـظ نظـام موجود اسـت.
 امـا حـاال کـه نزدیـک هفتـه از ایـن ائتاف گذشـته 
اسـت، تحـوالت کشـور از بحـث مذاکـرۀ امریـکا با 
طالبـان گرفته تا مسـایل انتخابات و سـایر مسـایل به 
تنـدی دارد بـه پیش مـی رود؛ اما از موقـف بعدی این 

جریـان خبری نیسـت. 
حـاال دیـده شـود کـه قـدم بعـدی ایـن جریـان کـه 
»ائتـاف بـزرگ ملـی« نـام گرفته اسـت چـه خواهد 

؟ د بو
در گذشـته ائتاف هایـی بـه ایـن سـطح و سـیاق هـا 
نتوانسـته انـد جایـی بـرای خودشـان بـاز کننـد و به 
عنـوان یک نهاد نیرومند در تحوالت سیاسـی کشـور 
عـرض وجـود نکـرده و بایـک خیمـه شـب بازی و 
یـک تمـاس و یـک حـرف منابـع داخلی یـا خارجی 
دچـار شکسـت و ریخـت عظیـم گردیدنـد. حـاال با 
چنیـن تجربه هایـی سـوال ایـن اسـت که آیـا ائتاف 
موجـود هـم شـکل گرفتـه اسـت تـا از هم بپاشـد یا 
اینکـه آمده اسـت که بمانـد و اقدامات بعـدی اش را 

دهد؟ سـامان 
 ایـن سـوال بایـد از آدرس معتبر این ائتاف سیاسـی 

پاسـخ داده شود.

عمران خان چهرٔه جدید پاکستان؛

اعالنمیشود امروز آزمونهمهگانی نتایج

»ائتـالفبزرگملـی« اعـالم از پس هفته یـک
چیست؟ بعدی  اقدام 

فکر می کنی آدم کوچکی هستی؟ در حالی که دنیای یزرگی در درون توست.

حضرت علی )ع(
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طالبان
واردمیشـوند؟

حکومـت افغانسـتان طرحـی را مـی خواهـد بـه 
اجـرا درآورد که براسـاس آن نیروهـای امنیتی از 
مناطـق کـم جمعیـت و روسـتایی بیرون کشـیده 
میشـوند. ایـن خبـر را پیـش از آن که مقـام های 
حکومـت افغانسـتان مطـرح کنند، از سـوی مقام 
هـای امنیتـی امریکا ارایه شـده بود. بـه گفته مقام 
هـای امنیتـی افغانسـتان این طرح به ایـن دلیل به 
اجـرا گذاشـته میشـود کـه از تلفـات غیرنظامیان 
در مناطـق کـم جمعیـت کاسـته شـود. امـا واقعا 
دلیـل اجرایی شـدن چنین طرحی کاسـتن تلفات 
غیرنظامیـان اسـت و یـا این دلیـل، توجیهی برای 
مسـایل دیگـری میتوانـد باشـد؟ پیـش از این ها، 
گلبدیـن حکمتیار رهبر شـاخۀ غیـر قانونی حزب 
اسـامی گفتـه بـود کـه طرحـی را بـه مقامهـای 

کشـور سـپرده اسـت کـه براسـاس آن مـی تواند 
صلح در کشـور تامین شـود. طرح آقای حکمتیار 
بـرای صلـح واگـذاری بخـش هـای از کشـور به 
طالبـان بـود کـه آن هـا در آن مناطـق آن گونه که 
بخواهنـد زنـده گی و گشـت و گـذار کنند و حتا 
قوانیـن خـود را مسـلط سـازند. آقـای حکمتیـار 

هـم چنین خواهـان ایجـاد یک گروه مسـلح غیر 
از نهادهـای امنیتـی فعلـی شـده بـود کـه امنیـت 
ایـن مناطـق را تامیـن کنـد. ایـن طـرح از همـان 
روزهـای نخسـت بـا مخالفتهـای جدی بسـیاری 
نهادهـای  و  نظامـی  آگاهـان  هـا،  شـخصیت  از 
سیاسـی کشـور رو به رو شـد. دلیـل مخالفت آن 
هـا نیـز ایـن بـود کـه سـپردن مناطقی از کشـور 
بـه طالبـان عمـا بـه معنای بـه مخاطـره انداختن 
حاکمیـت ملـی در کشـور بـوده و بـه تقویـت 
نیروهـای مخالـف کمـک مـی رسـاند. مخالفـان 
ایـن طـرح مـی گوینـد، بـا واگـذاری مناطقی به 
طالبـان دیگـر آنهـا یـک گـروه شورشـی مخالف 
به شـمار نمی آینـد و می تواننـد در همان مناطق 
خـود دولـت جایگزیـن را بـه وجـود آورنـد. به 
نظـر می رسـد که آقـای حکمتیار پیـش از آن که 
نگـران حاکمیـت ملـی و ارزش هـای موجود در 
کشـور باشـد، نگـران برنامـه هـا و دیـدگاه های 
اسـت کـه او را بـا طالبـان پیونـد می دهـد. آقای 
از صحنـه  طالبـان  کـه  نمـی خواهـد  حکمتیـار 
سیاسـی و نظامـی کشـور بـه عنـوان یـک گـروه 
باغـی، عقـب گرا و تروریسـت حذف شـود و یا 
حداقـل شکسـت بخـورد. حاال اما ایـن طرح زیر 
یـک نـام و دلیـل دیگـر در حـال اجرایـی شـدن 
اسـت. سـفر روز دوشـنبۀ فرمانده نیروهـای ناتو 
بـه غـرب کشـور و گفتگو بـا والیان ایـن والیات 
نیـز به گفته بسـیاری از آگاهان سیاسـی و نظامی 
در همیـن راسـتا صـورت گرفتـه بـود.  امریکا به 
هـر حـال در تـاش اسـت که جنـگ افغانسـتان 
را بـه گونـۀ بـه نفع خـود مصـادره کند. چـه این 
مصـادره بـه زور اسـلحه و تفنگ صـورت بگیرد 
و چـه حاال با سـپردن مناطقـی به طالبـان. امریکا 
بـه نظـر مـی رسـد کـه دیگـر خـود را در جنگ 
افغانسـتان و در کل در جنـگ بـا تروریسـم اگـر 
نگوییـم شکسـت خـورده، امـا ناموفق مـی داند. 
این کشـور بـا همه صابـت و ابهـت جنگی اش 
دیگـر از خطـر تروریسـم آن گونـه کـه در سـال 
های نخسـت پس از رویداد یازده سـپتامبر سخن 
مـی گفت، حـرف می زنـد. بـرای امریـکا امروز 
اولویـت هـای دیگری بـه وجود آمده کـه مانع از 
آن مـی شـوند که تمام تـوش و توان خـود را در 
جنـگ افغانسـتان هزینه کنـد. امریـکا حس کرده 
کـه اگـر راه بیـرون رفتی بـرای جنگ افغانسـتان 
جسـت و جـو نکنـد بـه همـان سرنوشـتی دچار 
خواهـد شـد کـه شـوروی سـابق در این کشـور 
بـه آن دچار شـده بـود. ایـن را دیگر سـران کاخ 
سـفید بـا همـه غـرور و تکبـری کـه دارنـد، می 

فهمنـد و اگـر به آن اعتـراف نمی کننـد، اما اقدام 
هـای شـان گویای چنیـن وضیعتی اسـت. امریکا 
در تـاش اسـت کـه دیگـر طالبان معضلـی برای 
آن کشـور بـه حسـاب نیایـد کـه مـی توانـد بـه 
تیـره سـاختن روابط اش بـا پاکسـتان کمک کند. 
در همیـن حـال تیـم حاکـم در ارگ نیـز چنـدان 
خواهـان حـذف طالبـان از صحنه نظامی نیسـت. 
ایـن تیـم منافـع خـود را در جنـگ و موجودیت 
طالبـان حـس می کنـد. به همیـن دلیـل طالبان یا 
بـرداران ناراضـی خوانده می شـوند و یـا برادران 
سیاسـی. ارگ مدعـی اسـت کـه مـی خواهـد به 
تفنـگ سـاالری در کشـور پایان دهـد، اما حاضر 
نیسـت کـه یک بـار هـم اعتـراف کند کـه تفنگ 
سـاالران اصلـی در ایـن کشـور طالبـان و گـروه 
هـای هـم پیمـان با آن اسـت. تیـم ارگ در حالی 
در پی بازداشـت فـان و بهمـان فرمانده و جنگ 
سـاالر محلـی اسـت کـه بـا طالبـان آتـش بـس 
اعـام مـی کنـد و از آن هـا می خواهـد که بدون 
تـرس و هـراس وارد شـهر هـای کشـور شـوند 
و بـه دیـد و بازدیـد بپردازنـد. آیـا همیـن طالبان 
عامـل اصلـی جنایـات و کشـتار غیرنظامیـان بـه 
فجیـع تریـن و بـی رحمانـه تریـن شـکل ممکن 
آن نیسـتند؟ مگـر همیـن طالبـان طی هفده سـال 
گذشـته هـزاران سـرباز را نکشـته اند، بـه دارایی 
هـای عامـه زیان نرسـانده انـد و در کل جامعه را 
دچـار عقـب گرد نکـرده انـد؟ چگونه اسـت که 
حـاال طالبان باید بر بخش های از کشـور مسـلط 
عرصـه  از  بایـد  سیاسـی  ناراضیـان  ولـی  شـود 
حـذف گردنـد؟ طرح عقـب نشـینی از مناطق کم 
جمعیـت و روسـتایی فقـط یک تاکتیک سیاسـی 
از قبـل سـنجیده شـده اسـت. دلیـل ایـن تصمیم 
جلوگیـری از تلفـات غیرنظامیـان نیسـت، بـل به 
ایـن صورت تیـم ارگ مـی خواهد کـه طالبان را 
در اذهـان عمومـی یـک قـدرت حذف ناشـدنی 
جلـوه دهـد. طـرح واگـذاری برخـی مناطـق بـه 
طالبـان زیـر نام جلوگیـری از تلفـات غیرنظامیان 
حتـا فرصـت جدیـدی در اختیـار پاکسـتان قرار 
مـی دهـد کـه دیگـر اتهـام حمایـت از طالبـان و 
فراهـم سـازی پنـاه گاه هـای امـن بـرای آن هـا 
را از ایـن کشـور پـاک سـازد. طالبـان بـا اجرایی 
شـدن چنیـن طرحی مـی تواننـد به راحتـی وارد 
مناطـق خاصـی از کشـور شـوند و آن گاه جنـگ 
مدهـش خود را علیـه مردم افغانسـتان مطمین تر 
از گذشـته ادامـه دهنـد بـدون آن که بـرای حامی 
اصلـی آن هـا یعنی پاکسـتان دردسـری به وجود 

آورد. 
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احمدعمران

 

بحــث گفت وگوهــای امریــکا بــا طالبــان روی روان، بیــان و 
نــگاه مــردم تاثیــر کــرده اســت. گرچــه مــرم ســخت تشــنۀ 
ــر می ترســند کــه  ــد، از حرکت  هــای اخی صلــح و آرمــش ان
ــد  ــردم می خواهن ــد. م ــر بیفتن ــای بدت ــر ضعیت  ه ــد گی نبای
کــه صلــح بــه ارمغــان بیایــد امــا نبایــد ایــن صلــح در بهایــی 
ــا  ــه گذشــته یی باشــد کــه هیــچ کــس آن را حت بازگشــت ب

ــد.  ــه خــواب هــم ببین نمی خواهــد ب
ــی  ــای خطرناک ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــردم از ای ــی م نگران
ــردم  ــی م ــده گ ــوند و مجــال زن ــق ش ــن کشــور تطبی در ای
ــه امریکایی هــا  ــن فهــم وجــود دارد ک ــون ای ــد. اکن را بگیرن
می خواهنــد روی موضــوع افغانســتان بــا پاکســتان بــه 
توافقاتــی برســند. نگرانــی امریــکا فقــط یــک جملــه اســت 
و آن اینکــه افغانســتان بــار دیگــر پایگاهــی بــرای تروریــزم 
نشــود. در عیــن حال در حکومت افغانســتان هســتند کســانی 
در مقامــات بلنــد کــه فکــر می کننــد دیمکراســی بــرای آن هــا 
شــری بیــش نیســت؛ زیــرا بایــد هربــار بــرای حفــظ قــدرت 
ــا  ــه در انتخابات ه ــاص، همیش ــروه خ ــک گ ــت ی در دس
ــتین و  ــی راس ــق دیموکراس ــرا تطبی ــرد؛ زی ــب ک ــد تقل بای
ــه ســاده گی ســبب  ــد ب ــات درســت و شــفاف می  توان انتخاب
ــش  ــرس بی ــن ت ــدرت شــود. ای ــه دســت شــدن ق دســت ب
ــرده  ــران ک ــرب را نگ ــده از غ ــی آم ــه تکنوکرات های از هم
ــوان مســاله  ــه عن اســت و متأســفانه وقتــی کــه قــدرت را ب
ــفید  ــیاهی س ــظ آن هرس ــرای حف ــد، ب ــرح کنن ناموســی مط
و هــر ســفیدی را ســیاه می تواننــد بســازند. در همیــن 
مســیر، بــرای امریــکا دیگــر وجــود مظاهــر دمکراســی، بــه 
نظــر میرســد کــه در افغانســتان بســیار مهــم باشــد. ایــن بــه 
دلیــل البی گــری غیــر واقــع بینانــه امــا هدفمندی اســت کــه 
ــکا  ــه خصــوص امری ــخ گــوش غــرب ب ــر بی سال هاســت ب
ــات و  ــتعد انتخاب ــتان مس ــه افغانس ــود ک ــام می ش دارد انج
ــم  ــک رژی ــور ی ــن کش ــد در ای ــت و بای ــی نیس دیموکراس
ــن اســت  ــد. خطــر ای ــردم را اداره کن ــور م ــدر و دیکتات مقت
ــن، در  ــی چنی ــای فهم ــا و الق ــن البی گری ه ــر ای ــه اگ ک
دســتگاه های تصمیم گیرنــدۀ امریــکا تاثیــر کــرده باشــد 
وضعیــت بــه شــکل غیــر مطلــوب تغییــر خواهــد کــرد کــه 
بــر اثــر آن مــردم افغانســتان قربانــی اطاعــات بســیار غلــط 
ــرای  ــه ب ــوند ک ــورهایی می ش ــا و کش ــایس حلقه ه و دس
امریــکا چهــرۀ دیگــری از افغانســتان ترســیم می کننــد. زیــرا 
وقتــی کــه صــدای حکومــت مــا هــم در حقیقــت امــر بــرای 
ــکا  ــه امری ــد ب ــه کســی بای ــود، چ ــاال ش ــی ب ضــد دمکراس

ــد. ــا دروغ می گوین ــه این ه ــد ک بفهمان
بــه هــر رو. بــه نظــر میرســد کــه اقدامــات ترامــپ به ســمت 
آن اســت کــه روی مــواردی مهــم بــا پاکســتان بــه توافقاتــی 
ــت پاکســتان  ــن ضمان ــدل ای برســند و بعــد افغانســتان در ب
کــه پایگاهــی بــرای تروریــزم بین المللــی نخواهــد شــد، دو 
دســته بــا حضــور امریــکا بــه پاکســتان تحویــل داده شــود. 

کــه  می شــود  مطــرح  دارد  در شــرایطی  نگرانــی  ایــن 
ــجم  ــتر منس ــک بس ــی از ی ــازمان های سیاس ــا و س جریان ه
ــرای کشــور برخــور دار نیســتند و هیــچ کــدام در  فکــری ب
ــش فکــری  ــردم خوی ــرای خــود و م ــه ب ــی آن نیســتند ک پ
در خــوری داشــته باشــند. امــا در صورتــی کــه جریان هــای 
ــت  ــی و وطندوس ــتی مل ــخصیت های به راس ــی و ش سیاس
ــل حــس هــم هســت،  ــدون شــک حضــور شــان قاب ــه ب ک
ــی  ــدای مل ــک آجن ــر ی ــوند و از منظ ــع ش ــم جم ــار ه کن
بــرای افغانســتان روی مــواردی بــه عنــوان حــل مشــکات 
ــاق ملــی را ســامان  ــر آن وف ــه تفاهــم برســند و ب داخلــی ب
ــدرت  ــک ق ــوان ی ــه عن ــق ب ــن طری ــد از ای ــد، می توانن دهن
مطــرح، در بــارۀ ســناریوهای دیگــرن ابــراز موقــف کننــد تــا 
مــردم بــا بتواننــد نقطــۀ مرکــزی ثقــل قــدرت مشــروع مــردم 
ــت،  ــر هس ــتور پذی ــط دس ــه فق ــی ک ــرون از دولت را در بی
ــچ  ــی و هی ــچ قدرت ــه هی ــد. در آن صــورت اســت ک ردیابن
ــتی  ــا و هس ــی و ارزش ه ــر زنده گ ــد ب ــی نمی توان حکومت

ــد.  ــا قمــار بزن مــردم م
در غیــر آن ســکوتی کــه نیروهــای بی برنامــه، غیــر هدفمنــد 
سیاســی را در کابــل در ایــن شــب و رزو فــرا گرفتــه اســت 
نشــان می دهــد کــه این هــا در انتظــار ارادۀ دیگــران نشســته 
ــه  ــت ک ــی اس ــرای ملت ــی ب ــن بدبخت ــن کان تری ــد و ای ان

ســزاوار چنیــن سرنوشــتی نیســت. 

به ارادۀ دیگران تسلیم نشوید

طرح عقب نشینی از مناطق کم 
جمعیت و روستایی فقط یک تاکتیک 
سیاسی از قبل سنجیده شده است. 
دلیل این تصمیم جلوگیری از تلفات 

غیرنظامیان نیست، بل به این صورت 
تیم ارگ می خواهد که طالبان را 

در اذهان عمومی یک قدرت حذف 
ناشدنی جلوه دهد. طرح واگذاری 
برخی مناطق به طالبان زیر نام 

جلوگیری از تلفات غیرنظامیان حتا 
فرصت جدیدی در اختیار پاکستان 

قرار می دهد که دیگر اتهام حمایت 
از طالبان و فراهم سازی پناه گاه 

های امن برای آن ها را از این کشور 
پاک سازد. طالبان با اجرایی شدن 

چنین طرحی می توانند به راحتی وارد 
مناطق خاصی از کشور شوند و آن 

گاه جنگ مدهش خود را علیه مردم 
افغانستان مطمین تر از گذشته ادامه 
دهند بدون آن که برای حامی اصلی 
آن ها یعنی پاکستان دردسری به 

وجود آورد
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مسووالن در کمیسیون انتخابات می گویند: امروز تاریخ 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعام می شود.

کمیسـیون  سـخن گوی  معـاون  ابراهیمـی،  عبدالعزیـز 
گفـت:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  انتخابـات 
برگـزاری  تقویـم  مسـودۀ  روی  انتخابـات  »کمیسـیون 
انتخابـات کار کـرده و نشسـت مشـورتی را بـا اعضـای 
جامعـه مدنـی، نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات و احـزاب 
سیاسـی به منظـور چگونه گـی تاریخ برگـزاری انتخابات 

داشـته اسـت.«
بـه گفتـۀ ابراهیمـی: پـس از نشسـت با ایـن نهادهـا قرار 
شـد تاریـخ برگـزاری انتخابـات امـروز )چهارشـنبه 10 

اسـد/ مـرداد( اعام شـود.
معـاون سـخن گوی کمیسـیون انتخابات تصریـح کرد که 
قـرار فیصلۀ این کمیسـیون انتخابات ریاسـت جمهوری و 

شـورای والیتی هم زمـان برگزار خواهد شـد.
او اضافـه کـرد کـه تاریـخ برگـزاری انتخابـات پارلمانـی 
غیـر قابـل تغییر اسـت و در زمـان معیین آن یعنـی تاریخ 

28 میـزان/ مهـر سـال روان برگـزار خواهد شـد.
ایـن درحالی سـت کـه  کـه گفته هـای وجـود دارد کـه 
گویـا حکومـت در تبانـی بـا کمیسـیون انتخابـات قصـد 
دارد برگـزاری انتخابـات پارلمانی را بـه تعویق انداخته و 
تاریـخ انتخابـات پارلمانـی را هم زمان با تاریـخ انتخابات 

ریاسـت جمهوری اعـام کنـد.
بـا ایـن حال بحث هـای وجـود دارد کـه در هفتـۀ آینده، 
حکومـت تاریـخ برگزاری انتخابات پارلمانـی را نیز مانند 
انتخابات شـورای ولسـوالی ها بـه تعویق انداختـه و برای 
تاخیـر در انتخابـات امنیت و مشـکات اقتصـادی و عدم 
تعویـق  بـرای  بهانه یـی  را  خارجـی  کشـورهای  کمـک 

انتخابـات پارلمانـی قـرار دهد.
بـه تازه گی شـماری از وکای پارلمان در جلسـه عمومی 
مجلـس نماینـده گان نیـز ادعـا کـرده بودند کـه حکومت 
قصـد نـدارد، انتخابـات پارلمانـی را برگـزار کنـد، فقـط 
بـرای مصـروف نگهداشـتن احزاب سیاسـی کـه خواهان 
و  ولسـوالی  شـورای  پارلمانـی،  انتخابـات،  برگـزاری 
انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ  انـد،  ریاسـت جمهوری 
ریاسـت جمهـوری را اعـام می کنـد تـا مـردم و احزاب 

سیاسـی اعتراضـی نداشـته باشـند.
ابراهیمـی در خصـوص این کـه آیـا زمـان بـرای ثبت نـام 
نامـزدان شـورای ولسـوالی ها تمدیـد خواهد شـد گفت: 
»بـه هیـچ عنـوان زمـان ثبـت نـام بـرای نامزدان شـورای 

ولسـوالی ها تمدیـد نخواهـد شـد.«
و امـا آگاهـان امور سیاسـی بدین بـاور اند که کمیسـیون 
ثبت نـام  زمـان  عمـدن  و  ارگ  بـا  تبانـی  در  انتخابـات 
نامـزدان شـورای ولسـوالی ها  را تمدیـد نمی کنـد و در 
را  ولسـوالی ها  شـورای  انتخابـات  دارد  قصـد  حقیقـت 

برگـزار نکنـد.
بـه گفتـۀ آنان، اگـر انتخابات شـورای ولسـوالی ها برگزار 
قانـون  تعدیـل  جرگـه  لویـه  فراخوانـی  نصـاب  شـود، 
اساسـی تکمیـل خواهـد شـد. در ایـن صـورت احـزاب 
لویـه  برگـزاری  همـان  کـه  خواست های شـان  سیاسـی 
جرگـه تعدیل قانون اساسـی براسـاس توافق نامه سیاسـی 
شـکل  آن  براسـاس  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت  کـه 
گرفته اسـت، خواهنـد شـد. بنابراین از یک سـو برگزاری 
انتخابـات شـورای ولسـوالی ها را به تعویـق انداخته و از 
جانـب دیگـر تاریخ ثبت نام نامزدان شـورای ولسـوالی ها 
را تمدیـد نمی کنـد تـا زمینه یی بـرای برگـزاری انتخابات 

شـورای ولسـوالی ها فراهـم نشـود.
بـه بـاور ایـن آگاهـان سیاسـی،  تمـام ایـن مـوارد نشـان 
می دهـد که حکومـت هیچ ارادۀ برای برگـزاری انتخابات 
نـدارد، هم انتخابات شـورای ولسـوالی ها، هـم انتخابات 
پارلمانـی و هـم انتخابـات ریاسـت  جمهـوری. امـا برای 
این کـه نشـان بدهـد انتخابـات ریاسـت جمهوری برگزار 
اعـام  را  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  تاریـخ  می شـود، 
می کنـد تـا احـزاب سیاسـی اعتراضـی نداشـته باشـند. 
امـا بـه طـور قطـع می تـوان گفـت کـه انتخابـات برگزار 
نخواهـد شـد؛ زیرا نـه جامعۀ جهانی و نـه حکومت ارادۀ 

بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری ندارنـد. 
شـایان ذکـر اسـت کـه احـزاب و جریان ها سیاسـی فعال 
در کشـور بـه سـبب تقلـب کاری در پروسـۀ ثبت نـام این 
کمیسـون، خواسـتار تغیر برنامۀ انتخاباتی شـده  وهشـدار 
داده انـد کـه اگر به خواسـت آنـان توجه نشـود، انتخابات 

را تحریـم خواهنـد کرد.
برگـزاری  تاریـخ  منتظـر شـد و دیـد کـه  بایـد  اکنـون 
انتخابـات ریاسـت جمهوری امـروز اعـام خواهدشـد و 
یـا این کـه تاریخ برگـزاری انتخابـات پارلمانی بـه تعویق 
خواهـد افتـاد و یـا هـم حکومـت انتخابـات پارلمانی را 

برگـزار خواهـد کـرد یـا خیر.

ــت اســامی افغاســتان طــی نشســتی  حــزب جمعی
ــرد.  ــی افغانســتان ک ــام انتخابات ــر نظ ــر تغی ــد ب تأکی
ایــن حــزب شــب دوشــنبه )8 اســد/ مرداد( نشســتی 
ــرد  ــزار ک ــتراک اعضــای برجســته اش برگ ــا اش را ب
ــی  ــر نظــام انتخابات کــه در آن روی چه گونه  گــی تغی
ربانــی،  صاح الدیــن  شــد.  تاکیــد  کشــور  در 
سرپرســت حــزب جمعیــت اســامی و وزیــر 
ــن نشســت  ــرض از ای ــتان غ ــۀ افغانس ــور خارج ام
ــد. او  را تغیــر در برنامــۀ انتخاباتــی افغانســتان خوان
گفــت: اعضــای شــورای حــزب جمعیــت اســامی 
افغاســتان، در مــورد ضــرورت تغییــر نظــام انتخابات 
ــزاری  ــه جهــت برگ ــده گان ب ــک رای دهن و بایومتری
انتخابــات عادالنــه و شــفاف بحــث صــورت گرفــت 
و بــر اهمیــت دنبــال کــردن آن بــا دیگــر احــزاب و 

ــد.  ــد گردی ــو، تاکی ــی هم س ــای سیاس جریان ه
در  نشســت  ایــن  اشــتراک کننده گان  از  یکــی 
ــت  ــدگار گفــت: »جمعی ــه مان ــا روزنام گفت وگــو ب
اســامی افغانســتان از آغــاز فعالیتــش تــا اکنــون در 
ــالمت  آمیز  ــر مس ــتار تغی ــازی و خواس ــی اعتمادس پ
در ســاختار حکومــت افغانســتان بــوده اســت. بــا در 
نظــر داشــت انتخابــات هــزار 1393 خورشــیدی کــه 
پــر از تقلــب بــود و لکــۀ ننــگ را بــر تاریــخ معاصــر 
افغانســتان حــک کــرد. جمعیــت اســامی افغانســتان 
بــر آن شــد تــا نشســتی را بــه هــدف بهبــود 
ــت اســامی  ــد. جمعی ــی برگــزار کن ــۀ انتخابات برنام
افغانســتان خواســتار تعییــن سرنوشــت سیاســی 
افغانســتان مبتنــی بــر آرای شــفاف شــهروندان 

کشــور اســت. یکــی از پیش نهادهــای کــه جمعیــت 
بــرای بهبــود انتخابــات دارد، پروســه شــفافیت 
انتقــال آرا از والیت هــای کشــور می باشــد کــه 
حکومــت بایــد در ایــن زمینــه توجــه جــدی کنــد.«
ــزاب  ــا و اح ــماری از جریان ه ــال ش ــن ح در هم
ــر  ــتار تغی ــز خواس ــتان نی ــال در افغانس ــی فع سیاس
برنامــۀ انتخاباتــی حکومــت وحــدت ملی افغانســتان 
ثبت نــام  رونــد  روی  احــزاب  ایــن  شــده اند. 
رای دهنــده گان انگشــت انتقــاد گذاشــته و گفتــه انــد 
ــر از  ــور پ ــی در کش ــام رای ده ــۀ ثبت ن ــه پروس ک
تقلــب اســت. احــزاب منتقــد انتخابــات افغانســتان،  
پیش نهــاد داده انــد کــه بایــد پروســۀ ثبت نــام 
رادهــی بــه شــکل برقــی انجــام شــود تــا از تقلــب 

ــردد. ــری گ ــیون جلوگی ــن کمیس ــاد در ای و فس
قابــل یادکرد اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابات 
افغانســتان اعــام کــرده کــه ایــن کمیســیون فرصــت 
ــا  ــدارد. ام ــی ن ــام انتخابات ــر نظ ــرای تغی ــی ب زمان
باوجــود آن رییــس حکومــت وحــدت ملــی کشــور 
کمســیونی را تنظیــم کــرده تــا بــا احــزاب در پیونــد 
ــرد. ــان گفت وگــو صــورت گی ــه خواســت های  آن ب

ــه  ــتان روز س ــات افغانس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
ــات  شــنبه )9 اســد/ مــرداد( زمــان برگــزاری انتخاب
ریاســت جمهــوری را اعــام کــرد. ایــن کمیســیون 
ــوری را  ــات ریاســت جمه ــزاری انتخاب ــخ برگ تاری
ــادف  ــه مص ــیدی ک ــال 1398 خورش ــل س 31 حم
ــرده  ــام ک ــادی اع ــل 2019 می ــا 20 آپری ــت ب اس

اســت.

ــز  ــرفته ترین مرک ــتین و پیش ــاخت نخس ــه س تفاهمنام
در  ســرطانی  بیماری هــای  درمــان  و  تشــخیص 
افغانســتان دیــروز ســه شــنبه )9 اســد/ مــرداد(  میــان 
وزارت صحــت عامــه  کشــور و یــک شــرکت پزشــکی 

ــید. ــا رس ــه امض ــی ب امریکای
ــور و  ــۀ کش ــت عام ــر صح ــروز،  وزی ــن فی فیروزالدی
ســکات بــروم، رییــس نهــاد صحــی امریکایــی گلوبــل 
ــن  ــی( ای ــی جهان ــرکت های  طب ــر ) ش ــکل پارتن میدی

ــد. ــه را امضــا کردن تفاهمنام
بربنیــاد تفاهمنامــه فــوق کــه ارزش آن 25 میلیــون دالــر 
گفتــه شــده،  یــک مرکــز پیشــرفته تشــخیص، درمــان و 
تحقیــق بیماری هــای ســرطانی در شــفاخانه جمهوریت 

ــل ایجــاد می شــود. شــهر کاب
ــه  ــن تفاهمنام ــن امضــای ای ــه، حی ــر صحــت عام وزی
ــه،  ــن تفاهم نام ــگاران گفــت کــه براســاس ای ــه خبرن ب
شــرکت امریکایــی گلوبــل مدیــکل پارتنــر متعهد شــده 
تــا یــک مرکــز پیشــرفتۀ درمــان بیماری هــای ســرطانی 
و  تشــخیص  دســتگاه های  پیشــ رفته ترین  بــا  کــه 
ــود را  ــان بیماری هــای ســرطانی مجهــز خواهــد ب درم

در مــدت یــک ســال ایجــاد کنــد.
آقــای فیــروز گفــت کــه ایــن مرکــز درمــان بیماری های 
ــان ســرطان از  ســرطانی کــه بخش هــای مختلــف درم
ــد  ــد، خواه ــام می ده ــعاعی را انج ــداوی ش ــه ت جمل
توانســت بخشــی زیــادی از نیازمنــدی مــردم افغانســتان 

در بخــش درمــان ســرطان را مرفــوع ســازد.
ــاران  ــد بیم ــتر از 60 درص ــه بیش ــت ک ــان داش او بی
ــا  ــه ب ــد. ک ــعاعی دارن ــداوی ش ــه ت ــاز ب ــرطانی نی س
ــد  ــور پدی ــات در کش ــن امکان ــز ای ــن مرک ــاد ای ایج
بیمــاران ســرطانی در کشــور شــعاع  تــا  می آیــد 

ــوند. ــی ش درمان

ــی ،  ــیوه های جراح ــا ش ــر ب ــد دیگ ــت 40 درص او گف
کیمیــاوی و بیولوژیکــی در ایــن مرکــز درمــان خواهنــد 

شــد.
وزیــر صحــت عامــه گفــت کــه در ایــن مرکــز ســاالنه 
ــر  ــرطان زی ــه س ــا ب ــار مبت ــا 3500 بیم ــن 3000 ت بی

ــد گرفــت. ــرار خواهن ــان ق درم
ــتکم 20  ــاالنه دس ــه س ــزود ک ــه اف ــر صحــت عام وزی
ــرطان  ــای س ــه بیماری ه ــتان ب ــر در افغانس ــزار نف ه
ــزار  ــش از 15 ه ــان بی ــن می ــه از ای ــا می شــوند ک مبت
تــن از آنــان بــه دلیــل نبــود مراکــز درمــان بیماری هــای 

ــد. ــن می رون ــور از بی ــرطانی در کش س

کمیسیون انتخابات:

زمانبرگزاریانتخاباتراامروزاعالممیکنیم

نشست سران جمعیت 
مبنی بر تغیر برنامۀ انتخاباتی

امضای ساخت نخستین 
مرکز درمانی بیماری سرطان در افغانستان
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چكیده
ارائــه تعریفــي روشــن و دقیــق از دیــن، در بحــث 
از ماهیــت و کارکــرد دیــن ضــروري اســت. 
شــدن  ســپري  از  پــس  معاصــر  دین پژوهــان 
دورانــي کــه تعریف هــاي تک بعــدي از دیــن 
ــدي از  ــف چندبع ــه تعاری ــروز ب رواج داشــت، ام
ــت  ــف هف ــان، تعری ــد. از آن می ــن رو آورده ان دی
بُعــدي اســمارت مقبولیــت بیشــتري یافتــه اســت. 
جامعه شناســان دیــن نیــز امــروز بــه ورشکســتگي 
و نارســایي نظریه هــاي عرفي شــدن دیــن اعتــراف 
مي کننــد و در بیــان کارکردهــاي متنــوع دیــن، بــر 
کارکردهــاي اجتماعــي و سیاســي آن بــه صراحــت 
تأکیــد دارنــد. دیــن، عــاوه بــر معنابخشــي، داراي 
مشروعیت بخشــي  و  هویت بخشــي  کارکــرد 
ــه و  ــاط جامع ــم و انضب ــد در نظ ــت و مي توان اس
حتــي بهداشــت روانــي، تعلیــم و تربیــت و روابــط 
ــان در  ــت ادی ــد. قابلی ــا کن ــش ایف ــل نق بین المل
ــت  ــان نیس ــا یکس ــن نقش ه ــک از ای ــاي هری ایف
ــود دارد.  ــي وج ــا تفاوت های ــان آنه ــکارا می و آش
ــگاه  ــا ن ــا را ب ــن کارکرده ــواع ای ــه، ان ــن مقال ای
ــل  ــورد بحــث و تحلی ــي م فلســفي ـ جامعه شناس

ــد. ــرار مي ده ق
ــاي  ــن، کارکرده ــف دی ــن، تعاری ــا: دی کلیدواژه ه

ــا، مشــروعیت، جامعــه. ــت، معن ــن، هوی دی
مقدمه

ســاحت هــاي زندگــي آدمــي بــه یکدیگــر 
مرتبــط و درهــم تنیــده انــد. چنــان کــه جدایــي و 
تفکیــک آنهــا عمــًا ممکــن نیســت. نــه در عمــل 
ــوان ابعــاد  ــل نظــري نمــي ت ــه حتــي در تحلی و ن
گوناگــون زندگــي را از هــم جــدا کــرد. بــه همیــن 
ــي  ــرو خاص ــه قلم ــن را ب ــوان دی ــي ت ــبب، نم س
از زندگــي فــردي یــا اجتماعــي محــدود ســاخت. 
امــروز نگرشــي کــه مــي کوشــید تــا دیــن را امري 
ــي آن را  ــاد اجتماع ــد و ابع ــي کن ــخصي معرف ش
نادیــده انــگارد، از ســوي دیــن پژوهان، فیلســوفان 
ــردود  ــن م ــان دی ــه شناس ــي جامع ــن و برخ دی
ــار  ــر اعتب ــده و دیگ ــام ش ــاع اع ــل دف و غیرقاب
ــن شناســان  ــروزه دی ــدارد. ام علمــي گذشــته را ن
بــزرگ بــر ابعــاد گوناگــون، متنــوع و متعــدد 
ــک ســویه  ــا را از ی ــد و م ــي ورزن ــد م ــن تأکی دی
نگــري و تــک بعــدي انگاشــتن دیــن برحــذر مــي 
ــه  ــن شناســي معاصــر، ب ــن رو، در دی ــد. ازای دارن
ــل تعریــف  ــن، مث جــاي تعریــف تــک بعــدي دی
ــر  ــخ، ب ــي تیلی ــو حت ــور، مارکس ــایرماخر، تیل ش
ــان  ــف نینی ــل تعری ــن، مث ــدي دی ــف چندبع تعاری
ــود  ــي ش ــد م ــمارت )Ninian Smart(، تأکی اس
و معمــوالً آن را محــور بحــث و درس قــرار مــي 
ــن  ــح و تبیی ــراي توضی ــه، ب ــن مقال ــد. در ای دهن
نقــش دیــن، بلکــه نقــش هــاي دیــن در جامعــه، 
ــاز  ــن آغ ــمارت از دی ــدي اس ــف چندبع ــا تعری ب
ــر  ــن ام ــت: دی ــد اس ــمارت معتق ــم. اس ــي کنی م

ــه داراي  ــت، بلک ــاحتي نیس ــک س ــا ت ــد ی واح
ــا و  ــن رو، کارکرده ــت. ازای ــون اس ــاد گوناگ ابع
ــرد و  ــي ف ــم در زندگ ــي ه ــاي متفاوت ــش ه نق

ــد. ــي کن ــا م ــي ایف ــات اجتماع حی
ــت  ــا اس ــت ت ــمارت هف ــر اس ــن از نظ ــاد دی ابع
)اســمارت، 1996، ص 10ـ11( بدیــن قرار اســت:
ــوزه اي  ــد آم ــن؛ بع ــي دی ــا عمل ــد مناســکي ی بع
ــا داســتاني  ــا فلســفي دیــن؛ بعــد اســطوره اي ی ی
دیــن؛ بعــد تجربــي یــا عاطفــي دیــن؛ بعــد 
ــا  ــد تشــکیاتي ی ــن؛ بع ــي دی ــا حقوق ــي ی اخاق

ــن. ــري دی ــا هن ــادي ی ــد م ــن؛ بع ــي دی اجتماع
بدیــن ترتیــب هــر دینــي، بــه ویــژه ادیــان بــزرگ 
و توحیــدي مثــل اســام، یهــود و مســیحیت هــم 
داراي مناســک و اعمــال دینــي هســتند. همچــون 
انــواع عبــادات، زیــارت هــا، مراســم نــذر و 
قربانــي، نیایــش هــاي دســته جمعــي، اعیــاد 
ــي  ــعائر دین ــام ش ــا انج ــه ب ــي ک ــي و بخش مذهب
ــه اي از  ــن داراي مجموع ــر دی ــروکار دارد. ه س
باورهــا، اعتقــادات و بــه اصطــاح، نوعــي جهــان 
ــه  ــبت ب ــي نس ــرش خاص ــه نگ ــت ک ــي اس بین
ــگاه  ــاد و جای ــدأ و مع ــان، مب ــدا، انس ــتي، خ هس
و تقدیــر آدمــي ارائــه مــي دهــد کــه ایــن مســایل 
بــي شــک ماهیتــي فلســفي دارند. هــر دیــن داراي 
ــده  ــي آورن ــخ و سرگذشــت و داســتان زندگ تاری
ــر  ــي پیامب ــل زندگ ــت. مث ــذار آن اس ــا بنیانگ ی
اکــرم، عیســي مســیح یــا بــودا، کــه شــرح وقایــع 
و رویدادهــاي خــاص زندگــي آن قهرمانــان ایمــان 
اســت. در همــه ادیــان نظــام ارزش هــا، هنجارهاي 
رفتــاري، خصایــل نفســاني و مجموعــه اي از 
بایدهــا و نبایدهــاي اخاقــي هــم وجــود دارد. در 
کنــار آن، البتــه احــکام حقوقــي و شــرعي کیفرهــا، 
ــم  ــا و شــریعت ه ــت ه ــا، محدودی ــت ه ممنوعی
ــي آن  ــي ـ حقوق ــد اخاق ــه بع ــد ک ــور دارن حض
ــان،  ــک از ادی ــد. هری ــي دهن ــکیل م ــن را تش دی
ــا  ــزرگ یــک جامعــه دینــي ی ــان ب بخصــوص ادی
امــت مؤمنــان را پدیــد مــي آورنــد کــه داراي نظام 
ــب و تشــکیات خــاص  ــله مرات ــازماني، سلس س
اســت. رهبــران دینــي، روحانیــان، واعظــان، 
ــا  ــام ه ــاء، خاخ ــان و اولی ــي، قّدیس ــان دین مربی
ــاص در  ــریفات خ ــا آداب و تش ــا ب ــیش ه و کش
ایــن جامعــه پدیــدار مــي گردنــد و داراي جایــگاه 
ــن  ــند. ای ــي باش ــود م ــاص خ ــاي خ و کارکرده
ــي و تشــکیاتي  ــد اجتماع ــان بع ــز هم ــده نی پدی
دیــن اســت. باالخــره، ادیــان داراي بعــد مــادي- 
هنــري هــم هســتند. مثــل آثــار هنــري و معمــاري 
ــا،  ــاها و معبده ــاجد، کلیس ــون مس ــاص همچ خ
ــار هنــري دینــي کــه  پوشــش هــا، کتــاب هــا، آث
تجلــي بخــش جهــان بینــي، باورهــا و ارزش هــاي 

ــن خــاص هســتند. ــک دی ی
ــوان گفــت: ایــن تعریــف هفــت  هرچنــد نمــي ت
ــل و  ــمارت کام ــه اس ــا بعدمحوران ــاخه اي ی ش

بــي عیــب اســت، یــا نیــاز بــه تکمیــل و تعدیــل 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــرروي مدع ــه ه ــا ب ــدارد، ام ن
ــدي  ــک بع ــاي ی ــف ه ــر دوره تعری ــروز دیگ ام
ــد  ــه عم ــه ب ــن، ک ــه از دی ــگ نظران محــدود و تن
یــا بــه ســهو ابعــادي از دیــن، بخصــوص بعــد و 
ــا  ــد ی ــي گیرن ــده م ــن را نادی نقــش اجتماعــي دی
ــده  ــر آم ــه س ــد، ب ــي کنن ــکار م ــت ان ــه صراح ب
ــدي و  ــاي چندبع ــف ه ــول، تعری ــف مقب و تعاری

ــند. ــي باش ــه اي م مجموع
امیــل  ماننــد  نیــز  پــرآوازه  شناســان  جامعــه 
ــر کارکردهــاي متنــوع و متعــدد  دورکیــم کامــًا ب
دیــن، بــه ویــژه نقــش هــاي اجتماعــي آن تصریــح 
و اعتــراف دارنــد. تعریــف رســمیدورکیم از دیــن 
ــي  ــت از نظام ــارت اس ــن عب ــت: دی ــن اس چنی
ــور  ــه ام ــوط ب ــال مرب ــا و اعم ــته از باوره همبس
الهوتــي و ماورایــي، ایــن باورهــا و اعمــال همــه 
کســاني را کــه پیــرو آنهــا هســتند در یــک اجتمــاع 
ــت متحــد  ــا ام ــام کلیســا ی ــه ن ــي واحــد ب اخاق

ــم، 1383، ص 63(. ــد )دورکی ــي کنن م
ایــن تعریــف و نگــرش صریــح دورکیــم، از دیــن 
و کارکردهــاي آن اســت کــه در کتــاب صــور 
ــان  ــان شــده اســت. چن ــي بی ــات دین ــي حی ابتدای
کــه پیداســت بــراي دورکیــم اساســًا دیــن بــدون 
ــي و  ــکیات دین ــت و تش ــا ام ــي ی ــه دین جامع
نیــز بــدون کارکردهــاي اجتماعــي وجــود نــدارد. 
خصلــت و خاصیــت اصلــي دیــن از نظــر او، 
ایجــاد وفــاق یــا همبســتگي اجتماعــي از راه 
ــي  ــال دین ــز اعم ــترک و نی ــي مش ــاي دین باوره
ــي  ــي جمع ــًا خصلت ــن، کام ــت. دی ــترک اس مش
ــا  ــردي ی ــًا ف ــر صرف ــک ام ــي دارد و ی و اجتماع
شــخصي نیســت. البتــه چنــان کــه خواهیــم گفــت: 
از نظــر مــا کارکردهــاي اجتماعــي دیــن، بیــش از 
وفــاق اجتماعــي و اتحــاد مؤمنــان یــا تشــکیل امت 
اســت و نظریــۀ دورکیــم نیــاز بــه تکمیــل و تتمیــم 
دارد، ولــي بــه هــر حــال، او متوجــه نکتــه مهمــي 

شــده اســت.
ماکــس وبــر نیــز بــه جــّد معتقــد بــود که دیــن مي 
توانــد در ســطح وســیعي از جامعــه، در سیاســت و 
اقتصــاد نیــز نقــش آفرینــي کنــد. کتــاب معــروف 
او اخــاق پروتســتاني و روح ســرمایه داري)ر.ک: 
وبــر، 1373( کًا بــه ایــن بحــث اختصــاص دارد. 
ــد  ــي ده ــان م ــي نش ــه خوب ــاب ب ــن کت او در ای
ــي در  ــوذ و رســوخ باورهــاي دین ــه نف ــه چگون ک
ــه کار و تــاش  ــد منجــر ب یــک جامعــه مــي توان
ــري و  ــکل گی ــي ش ــادي و حت ــکوفایي اقتص و ش
ــن  ــس ای ــه عک ــوند. البت ــرمایه داري ش ــد س رش
ــي  ــد؛ یعن ــح باش ــد صحی ــي توان ــز م ــخن نی س
ــي  ــود و خمودگ ــه جم ــرض ب ــه ف ــي ب ــر دین اگ
ــي تحرکــي، آخــرت گرایــي و زهــد منفــي و  و ب
ریاضــت کشــي افراطــي دعــوت کنــد و پیروانــش 
ــد موجــب  ــي توان ــاز دارد، م ــاش ب را از کار و ت

چه چیزی باعث عرق کردن در گرما می شود؟
هنگامی کــه بدنمــان گرم تــر می شــود عــرق می کنیــم تــا خودمــان را 
خنــک کنیــم. ایــن یــک فراینــد طبیعــی بــدن اســت کــه تنظیــم حــرارت 

ــام دارد. ن
ــدن  ــا ب ــر می شــود، کمــی طــول می کشــد ت ــای هــوا گرم ت ــه دم هنگامی ک
مــا بــا آن تنظیــم شــود، بنابرایــن ممکــن اســت بیش ازحــد معمــول عــرق 

کنیــد چــون بدنتــان ســخت تر کار می کنــد تــا شــما را خنــک کنــد.

چگونه خودتان را در گرما خنک کنید
ــی آورده  ــد راهنمای ــا چن ــد در اینج ــا می کنی ــاس گرم ــی احس ــرای وقت ب

شــده اســت:
آب کافــی بنوشــید. هرچــه بیشــتر آب بنوشــید، بدنتــان بــرای   •
ــه  ــرد. آب بنوشــید - ن ــد ک ــر عمــل خواه ــک نگه داشــتن شــما مؤثرت خن
ــما از  ــدن ش ــوند آب ب ــث می ش ــه باع ــی ک ــیدنی های گازدار و الکل نوش

ــرود. ــت ب دس
ــرای خنــک مانــدن هنــگام ورزش، از تمریــن در وســط روز  ب  •
ــن کار را  ــح زود ای ــد، صب ــرون ورزش کنی ــد بی ــد. اگــر بای خــودداری کنی

انجــام دهیــد کــه دمــا پایین تــر اســت.
ــد  ــی مانن ــای طبیع ــا پارچه ه ــن ب ــگ روش ــبک و رن ــاس س لب  •
پنبــه و کتــان بپوشــید، زیــرا کمــک خواهنــد کــرد کــه پوســت شــما نفــس 

ــوید. ــک ش ــا خن ــود ت ــر ش ــما تبخی ــرق ش ــد و ع بکش
عــرق  پــا  دو  هــر  از  روز  در  میلی لیتــر   300 مــا حــدود   •
ــید  ــتی بپوش ــی الانگش ــا دمپای ــدل ی ــد، صن ــر می توانی ــس اگ ــم، پ می کنی
تــا امــکان تبخیــر عــرق پاهایتــان فراهــم شــود.دریافت راهنمایــی دربــارٔه 

ــا < ــرق پ ع
از پنکــه بــرای گــردش هــوا از پنجره هــای بــاز اســتفاده کنیــد.   •
پرده هایتــان را در طــول روز بکشــید تــا وقتــی بیــرون هســتید خانــٔه شــما 

ــود. ــرم نش گ
ــرق  ــتر ع ــود بیش ــث می ش ــد باع ــای تن ــه غذاه ــودی ک باوج  •
ــرق  ــون ع ــد چ ــی باش ــز خوب ــد چی ــا می توان ــا در گرم ــن غذاه ــد، ای کنی
ــرای نوشــیدنی های  ــد خنــک شــوید. همیــن منطــق ب کــردن کمــک می کن
گــرم صــدق می کنــد، ولــی حتمــًا همــراه بــا چــای و قهــوه مقــدار زیــادی 
ــت  ــان از دس ــود آب بدنت ــث می ش ــن باع ــون کافئی ــید، چ ــم بنوش آب ه

ــرود. ب
بــرای خنــک شــدن ســریع، مــچ دســت هایتان را زیــر شــیر آب   •
ــد ســریع  ــا بتوانی ــد ت ــی در یخچــال نگه داری ــا افشــانه آب ــد ی ســرد بگیری

پشــنگ خنک کننــده ای بــه صورتتــان بزنیــد.
چنــد دســتمال مرطــوب در کیفتــان نگه داریــد تــا اگــر   •
احســاس گرمــا یــا خیســی چســبناک کردیــد، بتوانیــد دســت ها، صــورت 

کنیــد. تمیــز  را خنــک و  و گردنتــان 
ــد  ــد، می توانن ــرق می کنن ــد ع ــا بیش ازح ــه در گرم ــانی ک کس  •
 Maximum رکســونا  ماننــد  اضافــی،  محافظــت  بــا  ضدعرق هــای 

89 کننــد.  امتحــان  را   Protection
بــرای خنــک شــدن در شــب، پاهایتــان را در آب ســرد بشــویید   •
یــا پیــش از رفتــن بــه خــواب دوش آب ســرد بگیریــد - به ویــژه اگــر در 

طــول شــب گرمتــان می شــود یــا شــب ها عــرق می کنیــد.
ــد روبالشــی ها  ــک شــدن در رختخــواب، ســعی کنی ــرای خن ب  •
یــا مافه هــا را در طــول روز در یــک کیســٔه پاســتیکی در یخچــال 
ــاره آن هــا را روی تخــت پهــن کنیــد. پارچــه وقتــی  نگه داریــد. شــب دوب

ــد. ــد مان ــک خواه ــد خن ــواب بروی ــه خ ــد ب ــعی می کنی ــد س داری

 در گرما    خنک ماندن

همايون همتي 

تحلیل
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فلسفه پراگماتیسم
ــه  ــردی کارکردگرایان ــت رویک ــوفان پراگماتیس فیلس
ــار عینــی و عملــی  ــه آث دارنــد. توجــه جــدی آنهــا ب
ــه دام  ــادن ب ــز از درافت اندیشــه هــای فلســفی و پرهی
برخــی از بحــث هــای عقلــی تجریــدی محــض مــی 
باشــد کــه هیــچ فایــده مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای 
آنهــا در زندگــی واقعــی انســان هــا متصــور نیســت: 
ــرای  ــارت اســت از کوشــش ب روش پراگماتیکــی عب
تفســیر هــر مفهومــی بــه کمــک ردگیــری پیامدهــای 

ــز، 1386، ص 40(. ــه آن )جیم ــوط ب ــی مرب عمل
ــز  ــل را نی ــب ذی ــوان مطال ــی ت ــوق م ــوارد ف ــه م ب

ــزود: اف
ـ تحقیقــات و ابتــکارات دکارت، الک، هیــوم و کانــت 

در قلمــروی معرفت شناســی؛
هــای  اندیشــه  در  سیاســت  فلســفه  مباحــث  ـ 

هیــوم؛ و  هابــز  ارســطو،  افاطــون، 
ــر  ــیر تفک ــود، س ــئله وج ــر در مس ــات هایدگ ـ تأم
غربــی، حقیقــت غــرب و نقدهــای مبنایــی او بــر ایــن 

تمــدن؛
ـ مباحــث فلســفه اخــاق، نقــادی عقــل و توجــه بــه 
ــفی  ــام فلس ــناخت در نظ ــوه ش ــای ق ــت ه محدودی

کانــت؛
ـ برخــی مطالــب مطــرح شــده توســط ایمــان گرایانی 
همچــون کــی یرکــه گــور، ویتگنشــتاین، پانتینــگا و 

. ه غیر
ضرورت دوم: نقد و مقابله مبتنی بر فهم صحیح

ــان و  ــد محقق ــی کن ــه ایجــاب م ــی ک ضــرورت دوم
ــه ســراغ بازخوانــی  دوســت داران فلســفه اســامی ب
ــِد  ــزوم نق ــت و ل ــد، اهمی ــی برون ــفه غرب آراء فاس

ــان اســت. ــکار آن ــا فهــِم اف ــوأم ب ت
 

داليل پرداختن به نقد فلسفه غرب
ــی  ــادر م ــن متب ــه ذه ــش ب ــن بخ ــه در ای ــؤالی ک س
ــد  ــه نق ــازی ب ــه نی ــا چ ــه اساس ــن اســت ک ــود ای ش
تفکــر فلســفی غــرب مــی باشــد؟ بــه عبــارت دیگــر، 
چــرا و بــه چــه دلیــل بایــد بــه نقــد جــدی اندیشــه 

ــی نشســت؟ ــای متفکــران غرب ه
در پاســخ بــه پرســش فــوق دســت کــم بــه دو دلیــل 

مــی تــوان اشــاره کــرد.
دلیــل اول. نقــد انديشــه هــا؛ الزمــه تفكــر 

ــق ـ و  ــش و محق ــوف آزاداندی ــک فیلس ــفی: ی فلس
نــه متجّمــد و مقّلــد ـ دارای ویژگــی هــای متعــددی 
اســت کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا توانایــی و مهارت 
نقــد، تحلیــل و توزیــن افــکار خــود و دیگران اســت؛ 
بــه معنــای ســنجش یــک دیــدگاه براســاس تــرازوی 
ــر  ــت آن، ب ــت و دق ــارِ صح ــن اعتب ــی و تعیی منطق
مبنــای مــاک هــای عینــی وهمگانی)فرامرزقراملکــی

،1385،ص111(.
ــوه  ــه وج ــر ب ــف نظ ــه عط ــت ک ــت داش ــد عنای بای
مثبــت یــک مکتــب فلســفی و غفلــت از آســیب هــا 
ــر  ــن حص ــراط، و همچنی ــت آن، اف ــوازم نادرس و ل
توجــه وســواس گونــه، مغرضانــه و غیرمنصفانــه بــر 
کاســتی هــا و ناراســتی هــای یــک دســتگاه فلســفی 
ــط  ــد آن، تفری ــا و فوای ــی ه ــی از خوب و روی گردان
قلمــداد مــی شــود و در ایــن میــان، شــیوه معتــدل و 
ــه، لحــاظ نقــاط قــوت و ضعــف یــک نظــام  راه میان
فکــری در کنــار هــم مــی باشــد. بــرای هــر انســانی 
الزم اســت کــه دارای فکــر نّقــادی باشــد. قــوه نّقــادی 
ــت.  ــن نیس ــب گرفت ــای عی ــه معن ــردن ب ــاد ک و انتق
ــرار دادن  ــای انتقــاد، یــک شــی ء را در محــک ق معن
ــه آن، ســالم و ناســالم را  ــه وســیله محــک زدن ب و ب
ــری، 1383، ج 21، ص  ــت )مطه ــخیص دادن اس تش

.)190
ــح و  ــاد صحی ــا انتق ــا ب ــل تنه ــوف اصی ــک فیلس ی
ــد فکــری  ــد از دام تقلی ــی توان ســازنده اســت کــه م
ــتقال  ــی و اس ــام آزاداندیش ــه مق ــه و ب ــی یافت رهای
ــادی  ــفه، نق ــأن فلس ــًا ش ــود. اص ــل ش ــر نای در تفک
ــوف  ــر فیلس ــم ه ــون [ه ــد از او ]افاط ــت... بع اس
ــادی و نفــی وضــع موجــود و عــادی  ــه نق ــی ب اصیل
زمــان و علــوم و آداب عصــر خــود آغــاز کــرده اســت 

.)112 ص   ،1386 )داوری، 
ــد  ــد از نق ــز نبای ــامی هرگ ــوف اس ــن، فیلس بنابرای
ــه  ــواردی مقابل ــی در م ــی و حت ــفه غرب ــکار فاس اف
و مبــارزه )ر.ک: مطهــری، 1384، ج 1، ص 583(. 
ــی  ــن ب ــه ای ــت ورزد؛ چراک ــا غفل ــی از آنه ــا برخ ب
تفاوتــی و کوتاهــی، فیلســوف را از شــأن و رســالت 
ــری، و  ــادی و نقدپذی ــان نق ــه هم ــود ک ــی خ حقیق
ــت،  ــت اس ــکار نادرس ــح از اف ــی آراء صحی بازشناس
ســاقط مــی کنــد. عقــل بــودِن عقــل، بــه اســتقالش 
ــْوَل َفیَتَّبِعــوَن اْحَســنَُه؛ از  اســت: الَّذیــَن یَْســتَِمعوَن الَْق

ــدا  ــری پی ــود تعبی ــی ش ــر نم ــا دیگ ــر اساس ــن بهت ای
کــرد در مــورد دعــوت بــه اینکــه انســان بایــد عقلــش 
ــد،  ــتقل باش ــش مس ــد، عقل ــم باش ــتقال حاک باالس
ــد مســائل  ــاد باشــد و بتوان ــدرت نقــد و انتق دارای ق
را تجزیــه و تحلیــل کنــد. آدمــی کــه از ایــن موهبــت 
ــان، ج 22، ص  ــت )هم ــچ اس ــت، هی ــره اس ــی به ب

.)694
ــفه،  ــژه فاس ــه وی ــم ب ــل عل ــاره اه ــئله درب ــن مس ای

ــد. ــی کن ــی صــدق م ــق اول ــه طری بیشــتر و ب
دلیــل دوم. خــروج از وضعیــت انفعال، و اســتقرار 
در موضــع پاســخ گويــی و دفــاع: دلیــل دومــی کــه 
مــا را بــر آن مــی دارد تــا بــه ارزیابــی و نقــد جــدی 
ــه در  ــن اســت ک ــم، ای تفکــر فلســفی غــرب بپردازی
عصــر حاضــر، یعنــی قــرن 21، وضعیــت در مقایســه 
بــا 200 ســال پیــش ـ از لحــاظ گســتردگی ارتباطــات 
و برداشــته شــدن مرزهــای علمــی و فکــری ـ بکلــی 
دیگرگــون و متفــاوت شــده اســت؛ زیــرا در دهــه هــا 
ــه  ــی ب ــر غرب ــی تفک ــه دالیل ــا ب ــته بن ــرون گذش و ق
ــری و  ــای فک ــترده وارد فض ــر و گس ــورت فراگی ص
ــی  ــا در شــرایط کنون ــود، ام ــران نشــده ب فرهنگــی ای
اندیشــه هــای فلســفی و غیرفلســفی غــرب همچــون 
ســیلی خروشــان و ویرانگــر بــر افــکار پیــر و جــوان 
ــوم آورده و  ــوم هج ــرز و ب ــن م ــی ای ــم و عام و عال
ــم ســاخته  ــا فراه ــه احیان ــی ک ــار فرصــت های در کن
ــز در پــی  ــیب هایــی را نی اســت، تهدیدهــا و آس
داشــته و خواهــد داشــت؛ ازایــن رو، نمــی تــوان در 
برابــر ایــن حجــم وســیع از افــکار گوناگــون و متنــوع 
ــه و درســت و  ــم آمیخت ــه ه ــن آن ب ــّث و ثمی ــه غ ک
نادرســت آن بــر بســیاری از اهــل علــم نیــز مشــتبه و 
مبهــم گردیــده، از ســِر عافیــت طلبــی و بــی تفاوتــی، 

ــه انفعــال و خمودگــی و ســکوت روی آورد. ب
اندیشــه هــای غربــی اعــم از مفیــد و مضــّر و صحیــح 
و فاســد، ضمــن راه یافتــن در حــوزه هــای گوناگــون، 
از فلســفه و ادبیــات گرفتــه تــا روان شناســی و جامعه 
ــی از  ــره، برخ ــت و غی ــت و سیاس ــی و مدیری شناس
ــیده  ــش کش ــه چال ــز ب ــفی را نی ــی و فلس ــی دین مبان
ــت.  ــوده اس ــوت نم ــاوردی دع ــه و هم ــه مقابل و ب
اندیشــه هــای غربیــان کمابیــش در محافــل فرهنگــی 
مــا نفــوذ یافتــه و بســیاری از مســلمات فلســفه الهــی 
ــرده اســت )مصبــاح، 1379، ج 1، ص  را زیرســؤال ب

.)150
از ســوی دیگــر، مــی دانیــم کــه ریشــه هــا و مبانــی 
علــوم ـ از جملــه علــوم جدیــد ـ از فلســفه اشــراب 
ــد، فلســفه  ــم جدی ــی شــوند. باطــن عل ــت م و تقوی
ــت  ــدا نیس ــد از آن ج ــم جدی ــه عل ــت ک ــد اس جدی

.)124 ص   ،1386 )داوری، 
ــت  ــن اس ــفه، ای ــوم از فلس ــر عل ــا و تأث ــراد از ابتن م
ــه  ــه نوب ــک ب ــف، هری ــوم مختل ــمندان عل ــه دانش ک
ــوده  ــاص ب ــی خ ــان بین ــک جه ــب ی ــود صاح خ
ــود،  ــی خ ــتی شناس ــری و هس ــام فک ــّون نظ ودرتک
آگاهانــه یــا نیمــه آگاهانــه از یــک یــا چنــد فیلســوف 
ــا در  ــفی، طبع ــی فلس ــن مبان ــند و ای ــی باش ــر م متأث
جهــت گیــری کلــی ایــن دانشــمندان ســهیم و مؤثــر 
واقــع مــی شــوند. هــر علمــی، فلســفه علــم خــاّص 
خــود را دارد )فلســفه مضــاف( و هــر فلســفه علمــی، 
برخاســته از نگــرش خــاّص فلســفی اســت )فلســفه 

ــی، 1386، ص 129(. ــوادی آمل ــق( )ج مطل
ــبوق  ــم مس ــا، ه ــش ه ــام دان ــر، تم ــر دیگ ــه تعبی ب
بــه فلســفه مطلــق انــد و هــم مصبــوغ بــه صبعــه آن 
ــه  ــا توجــه ب )جــوادی آملــی، 1389، ص 6(. حــال ب
ــه چــه کســانی  ــن اســت ک ــوق، ســؤال ای ــب ف مطل
مــی تواننــد و صاحیــت دارنــد تــا از طریــق مواجهــه 
بــا افــکار فلســفی غــرب، بــه نقــد و ارزیابــی دقیــق و 

ــد؟ ــه آنهــا بپردازن مجتهدان
ــوم  ــمندان عل ــان دانش ــت: در می ــد گف ــخ بای در پاس
اســامی، فقــط فاســفه هســتند کــه با اتــکا بــه ذخایر 
ــفه اســامی، از  ــمند فلس ــای ارزش ــته ه ــی و داش غن
توانایــی و مهــارت ورود بــه ایــن عرصــه ناهمــوار و 

ــش برخــوردار مــی باشــند. پرچال
اگــر فیلســوفان مســلمان بــه نقــد و بررســی و تحلیــل 
ــن اندیشــه هــای فلســفی نپردازندونقــاط قــوت و  ای
ــجویان و  ــمندان و دانش ــرای دانش ــا را ب ــف آنه ضع
حتــی برخــی از عمــوم مــردم آشــکار نســازند، آنهــا با 
کــدام ســرمایه فکــری و پشــتوانه فلســفی مــی تواننــد 
بــه مصــاف ایــن آراء گوناگــون و متشــتّت برونــد تــا 
ــان  ــند؟ انس ــاز شناس ــان ب ــا راازفاسدش ــح آنه صحی
بــا ذهــن خالــی نمــی تواندبــه ســراغ فلســفه غــرب 

ــی،1391،ص65(. ــوادی آمل برود)ج
ازایــن رو، فیلســوفان اســامی موظفنــد بــه نقــد 
ــد  ــی بپردازن ــفه غرب ــی آراء فاس ــه ای و تحقیق ریش

ضرورت مطالعه 
فلسفه غرب 
براى محققان 
فلسفه اسالمى

علی شفابخش

بخش سوم

ــران  ــن فک ــوی روش ــامی اوالً، از س ــفه اس ــا فلس ت
ــی  ــدی و ب ــه ناکارآم ــی ب ــوم تجرب ــمندان عل و دانش
ــذر،  ــن رهگ ــا، از ای ــردد و ثانی ــم نگ ــی مته مایگ
ــری  ــای فک ــه نیازه ــی ب ــخ گوی ــر پاس ــاوه ب ع
و فلســفی فــراوان و روزافــزون جامعــه علمــی 
ــوم  ــجویان عل ــتادان و دانش ــژه اس ــه وی ــور ـ ب کش
ــک  ــی و تفکی ــا ارزیاب ــد ب ــانی ـ بتوانن ــه و انس پای
اندیشــه هــای صحیــح و اثربخــش، از آراء ســخیف 
و مخــرب، محافــل علمــی و دانشــگاهی کشــور را 
از تأثیرپذیــری بــی وجــه و مقلدانــه از اندیشــمندان 

ــد. ــی بازدارن ــردازان غرب ــه پ و نظری
ــت  ــن حقیق ــه ای ــد ب ــر، بای ــاده ت ــارت س ــه عب ب
ــه  ــی مواجه ــوفان توانای ــه غیرفیلس ــرد ک ــان ک اذع
دقیــق، تحلیلــی و انتقــادی بــا افــکار فاســفه 
ــای  ــه معن ــه، ب ــک اندیش ــد ی ــرا نق ــد؛ زی را ندارن
ّــه و همچنیــن پیگیــری  ــی، بررســی ادل تحلیــل مبان
ــر  ــم میس ــن مه ــد و ای ــی باش ــه م ــوازم آن اندیش ل
ــل  ــود اه ــه خ ــی ک ــرای کس ــر ب ــود مگ ــی ش نم
تأمــات و تحقیقــات فکــری و فلســفی باشــد؛ 
ــکار  ــای اســامی اف ــن رو، الزم اســت حکم ازهمی
ــوم  ــان عل ــرای عالم ــن را ب ــرب زمی ــوفان مغ فیلس
ــد  ــر، نق ــل و در آخ ــن، تحلی ــف، تبیی ــر توصی دیگ
ــا  ــد ب ــان بتوانن ــا ایش ــد ت ــی کنن ــیب شناس و آس
ــا  ــق ب ــامی و مطاب ــفه اس ــول فلس ــِت اص نظرداش
ــده  ــود، ای ــی خ ــامی ـ ایران ــل اس ــگ اصی فرهن
ــی  ــوده و از مبان ــذ نم ــا را اخ ــح آنه ــای صحی ه
نادرســت و مضرشــان احتــراز جوینــد. شــاید یکــی 
ــران  ــن فک ــه روش ــش معّلان ــای گرای ــت ه از عل
جهــان اســام بــه مارکسیســم، لیبرالیســم، فمینیســم 
ــب در  ــن مکات و...، فقــدان طــرح پرســش هــای ای
حکمــت اســامی باشــد. شــاهد ادعــای بنــده ایــن 
ــا  ــی ی ــه طباطبائ ــا همــت عّام ــی ب ــه وقت اســت ک
آقاعلــی حکیــم، فلســفه نوصدرایــی شــکل گرفــت 
ــتی  ــناختی و هس ــت ش ــای معرف ــش ه ــه پرس و ب
ــتی در  ــد مارکسیس ــی و در دوره بع ــی دکارت شناس
اصــول فلســفه و روش رئالیســم پاســخ داده شــد، 
بســیاری از متفکــران جهــان اســام بــه ایــن پیــران 
حکمــت رو آورده و از معتقــدات انحرافــی دســت 

شســتند )خســروپناه، 1389، ص 468(.
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 پارلمان جای زورمندان و مافیاست؟ آیا

پارلمـان یکـی از شـاخه های اصلـی و رکـن  محوری 
در امـر تشـکیل وتکمیـل نظـام سیاسـی تحـت نـام 
در  اتـاق  ایـن  اسـت.  شـده  تعریـف  »دموکراسـی« 
ناسـالم  فضـای  می توانـد  دموکراتیـک  جامعه هـای 
مدیریتـی را رقـم زنـد؛ می توانـد بـرای تطبیـق قانون 
و حاکمیـت قانـون نقـش ایفـا کنـد؛ از کارکردهـای 
خـاف  کـه  حکومـت  نامرغـوب  و  ناشایسـت 
می   کنـد  عمـل  شـهروندان  و  ملـت  خواسـت های 
بهبـود  را  حکومـت داری  رونـد  و  شـده  نظاره گـر 

بخشـد.
افغانسـتان یکـی از کشورهایی سـت کـه هنـوز موفق 
بـه ارائـۀ یـک تعریـف روشـن و قابـل ماحظـه از 
عملکـرد  چه گونه گـی  تـا  تاثیرگـزاری  و  اهمیـت 
پارلمـان بـرای شـهروندانش نشـده اسـت. حداقـل 
نتوانسـته ایم بفهمیـم کـه مجلـس نماینـده گان جـای 
کـدام قشـر اسـت و بـرای چـه منظـوری ایجادشـده 
اسـت؟ کدام نـوع تفکر و اندیشـه باید حاکم باشـد؟ 
و حلقـه رهبـری این اتاق دسـت کی ها باشـد؟ با این 
پرسـش ها و نماینـده گان گذشـته و حـال می توانیـم 
نتیجـه بگیریم که پارلمان افغانسـتان بـه عوض انجام 
کارهـای توسـعه یی، نظـارت از عملکـرد حکومـت، 
آن،  درسـت  شـکل  بـه  قانـون  تصویـب  و  تطبیـق 
شـهروندان؛  و  مـوکان  مشـکات  دسـت گیری 
برعکـس از ایـن مجلـس فرصتـی بـرای نفاق افگنی، 
دامـن زدن بـه مسـایل هویتی و تبـاری، بـازی کردن 
بـا سرنوشـت و حیـات سیاسـی- معنوی افغانسـتان، 

تصویـب قوانیـن تباه کننـده و بحران زا، ایجـاد فضای 
دیگـری  فاجعـۀ  صدهـا  و  وکا  میـان  بی اعتمـادی 
نیـز وجـود دارد کـه در تاریـخ یک ونیـم دهۀ پسـین 
امـروز  افغانسـتان مـا شـاهدش بوده ایـم. دیـروز و 
مجلـس نماینـده گان کشـور بـه اسـتثنای یـک جمع 
نخبـه  شـخصیت های  و  اندیشـمندان  از  محـدود 
کـه در اقلیـت قـرار داشـت و قـدرت تاثیر گـزاری 
بقیـه  بـود.  کم تـر  مجلـس  فیصله هـای  در  شـان 
رفتارهـای اعضـای ایـن مجلـس اصلن موافـق منطق 
حکومـت داری نبـود و به جای دسـتیابی به توسـعه و 
سـامتی افغانسـتان وضعیـت به گونه بـدی ادامه پیدا 
کـرد کـه هـر روز شـاهد قربانـی و  تباهـی بیشـتری 
بودیـم و هسـتیم؛ یـک بخـش کان ایـن فاجعه هـا 
و  مجلـس  در  نماینـده گان  تعهـد  عـدم  از  ناشـی 
بی موازنه گـی در شـکل ومحتـوای کاری اعضـای آن 

می باشـد.
در مطالعـات علـم سیاسـت تمـام تیوری پـردازان و 
اندیشـمندان باور دارند که برای داشـتن جامعه سـالم 
و بـه دور از همـۀ پریشـانی ها، نیـاز بـه  موجودیـت 
اسـت.   و عقانـی  منظـم  یـک سـاختار حکومتیـی 
مجلـس بـه صـورت قطعـی از سـوی مـردم مکانـی 
بـرای خدمت گـذای پنداشـته می شـود. ایـن مقوله ها 
بـه یقیـن کامل تـا امروزه پیـروان زیادی نیز داشـته و 
از سـوی مدیـران حکومتی و تیم رهبـری دولت های 
آراسـته بـا اخـاق و نظام دموکراسـی قابـل تطبیق و 

اجـرا بوده اسـت.

فرهنـگ زورمداری و مافیایی و اسـتفادۀ نادرسـت از 
صاحیـت وظیفوی در مجلس نماینده گان افغانسـتان 
تـا امـروز بـه یـک فرهنـگ و اصـل پذیرفتـه شـده 
از سـوی نماینـده گان انتخـاب شـده اسـت. قطعـن 
نم یشـود بـا این وضعیـت امیـدوار برای داشـتن یک 
انتخابـات بـه دور از تقلـب در 28 میزان سـال جاری 

. بود
نسـل  فعـال  حضـور  بـه  نیـاز  مـا  مقننـۀ  قـوۀ  در 
دانشـگاهی و تحصیـل کـرده، چهره هـای دلسـوز و 
متعهـد، بـا کرکترهـای هدفمنـد و نماینده هایـی کـه 
برخواسـته از رای ملـت باشـند و با ارمـان ملت خود 
را عیـار نکـرده باشـند؛ داریـم، مانیـاز بـرای کسـانی 
داریـم کـه ایـن مجلـس را بهتـر وخوبتـر مدیریـت 
بکننـد واز بدرفتـاری تـا زور مـداری به دور باشـند.
بـا تاسـف داشـتیم و داریـم نماینده گانـی کـه از رای 
مـردم بـه بهانه هـای مختلـف وکیـل شـده اند و بعـد 
دهنـده گان  رای  تمـاس  بـه  حتـی  شـدن  برنـده  از 
هـم کـه یکـی از اصل هـای مهـم انتخابـات اسـت، 
پاسـخ نداده انـد و کجـا برسـد بـر اینکـه بـا تفکـر 
خدمت گزاری، انکشـاف شـهرها و نجات شهروندان 

آمـاده همـکاری باشـند.
بـا توجـه بـه روزگار گذشـتۀ مجلـس نماینـده گان 
و بی اعتمـادی ملـت نسـبت بـه کارکردهـای و کا، 
اکنـون حکومـت در پـی حـذف چهره هـای مافیایـی 
از  آن عـده  نهایـی  لیسـت  از  می خواهـد  و  اسـت 
کاندیـدان را حـذف کنـد که در دوره های قبل دسـت 
بـه اقدامات نامنسـاب زده انـد و از صاحیت خویش 
بـرای ادامـۀ کارهای شـخصی خویش اسـتفاده سـود 
اصـل  بـه  پایبنـدی  اخـاق  به جـای  انـد.   جسـته 
وظیفـه شناسـی و خدمتگـذاری بـه اخاق ناپسـند و 
رفتارهـای مافیـای دسـت زده انـد. در ظاهـر امـر این 
تصمیـم می شـود نیـک و خوب باشـد، امـا حکومت 
برابـر  را در  تعهـد  ایـن همـه  افغانسـتان فکرنکنـم 
مـردم افغانسـتان و رونـد سرنوشت سـاز )انتخابـات(
داشـته باشـد.  قرایـن نشـان میدهـد کـه حکومت با 
ایـن سـناریو و نقشـۀ ترسـیمی خویـش  می خواهـد 
اشـخاصیکه را مخالـف اراده حکومـت در حرکـت 
انـد و در مجلـس خودمختارانـه عمـل می کننـد، از 
فهرسـت نهـای نامـزدان حـذف کنـد و کسـانی را 
به جـای شـان برگزینـد کـه در محاسـبات و قضایای 
مربـوط به کشـور موافق خواسـت حکومت باشـند و 

بـه طبـق فرمایشـات حکومـت برقصند.
در حالیکـه در افغانسـتان چیـزی به نـام ظرفیت نگری 
و قابلیت پـروری در مشـارکت و سـاختار اداری دیده 
نم یشـود؛ بـاز هـم حکومـت بـار دیگـر می خواهـد 
فرصتـی  را  جـاری  سـال  میـزان   28 انتخابـات 
بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری آینـده بسـازد. 
احـزاب و جریان هـای برنامـه محـور سیاسـی ایـن 
بـار می خواهنـد بـا جدییـت وارد میـدان شـوند و 
باقاعده هـای روشـمند بـازی انتخابات را بـرای مردم 
افغانسـتان برگزار کنند و این از اسـن پروسـه نظارت 

کنند. جـدی 
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مسووالن محلی در ننگرهار از بازداشت یک دختر نوجوان 
توسط نیروهای امنیتی در این والیت خبر داده اند.

در  داعش  تروریستی  گروه  عضو  که  ساله   16 دختر  این 
این والیت  امنیتی  نیروی های  از سوی  باشد  می  ننگرهار 

بازداشت شده است.
عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار به رسانه ها گفته 
که دختر 16 ساله داعشی از مربوطات ولسوالی بهسود این 

والیت  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
 او گفته است که این دختر خدیجه نام دارد و چند روز 
پیش از مربوطات ولسوالی بهسود والیت ننگرهار توسط 

نیروی امنیتی دست گیر شد.
تروریستی  گروه  اواخر  این  در  که  است  یادکرد  قابل 
ننگرهار  دیگر  و شهرستان های  بعضی  و  مرکز  در  داعش 
در  تن  که چندین  داده  افزایش  را  انتحاری شان  حمات 
این حمات جان شان را از دست داده و چندین تن دیگر 

زخمی شده اند.

ــه رســانه ها  ــا ب ــۀ پکتی ــده امنی رازمحمــد منــدوزی، فرمان
گــزارش داده کــه عصــر روز دو شــنبه )8 اســد/ مــرداد(  
شــش  از  را  غیرنظامــی  بیســت ودو  مســلح  طالبــان 

ــد. ــت ربوده ان ــن والی ــاختمان ای ــری س کیلومت
ــع  ــه موق ــدام ب ــا اق ــه ب ــت ک ــه اس ــدوزی گفت ــای من آق
نجــات  ربوده شــدگان  از  تــن   6 امنیتــی  نیروهــای 

نــد. فته ا یا
ــه دلیــل این کــه طالبــان از افــراد  منبــع تصریــح کــرده، ب
ــد،  ــتفاده می کردن ــانی اس ــپر انس ــوان س ــده به عن ربوده ش

نیروهــای امنیتــی از ادامــۀ عملیــات منصــرف شــدند.
ــان  ــان غیرنظامی ــا در می ــۀ پکتی ــده امنی ــۀ فرمان ــه گفت ب

ربوده شــده هیــچ کارمنــد دولــت وجــود نــدارد.
قابــل یادکــرد اســت کــه حکومــت افغانســتان قرار اســت 
طبــق طرح پیش نهــادی امریــکا بــرای افغانســتان، از 
مناطــق ناامــن و کم جمعیــت کشــور تــرک مواضــع کــرده 
ــا  ــاع ب ــد. وزارت دف ــیده گی کن ــهرها رس ــه بزرگ ش و ب
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــرح گفت ــن ط ــدن ای ــی ش ــد عمل تایی
طــرح در بعضــی از مناطــق کشــور جامــۀ عمــل پوشــیده 
اســت کــه والیــت پکتیــا و پکتیــکا هــم شــامل آن بودنــد.

منبـر، گزینش غنـی...
ــرد؟  ــر می ب ــه س ــد ب ــتان در تبعی ــرون از افغانس و در بی
ــه  ــرال ب ــدن جن ــه محــض ام ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ق
کشــور نشســت ائتــاف بــزرگ ملــی افغانســتان در کابــل 
برگــزار گــردد امــا هنگامــی کــه دوســتم بــه کابــل رســید 
ــه ایــن ائتــاف، او در دقیقــۀ  ــع نزدیــک ب ــۀ مناب ــه گفت ب
ــد.  ــا ورزی ــاف اب ــن ائت ــت ای ــتراک در نشس ــود از اش ن
ــاف  ــای ائت ــراوان اعض ــای ف ــس از تاش ه ــره پ باالخ
ــه  ــم خــود منصــرف شــده و ب ــا از تصمی راضــی شــد ت
ائتــاف بپیونــدد. پــس از ایــن رییــس حکومــت وحــدت 
ملــی بــا او قــرار ماقــات گذاشــته و بــا اشــتراک داکتــر 
ــن  ــش ای ــه و ســرور دان ــس اجرایی ــداهلل، ریی ــداهلل عب عب
دیــدار صــورت گرفــت. هــر چهــار طــرف ایــن دیــدار 
روشــن نکردنــد کــه روی کــدام موضوعــات گفت وگــو 
ــه  ــات ب ــن ماق ــتم در ای ــود دوس ــه می ش ــد. گفت کردن
غنــی اطمینــان داده کــه ائتــاف فــوق بــه ســود حکومــت 
ــه از  ــی ک ــل از منبع ــه نق ــرر آن. ب ــه ض ــه ب ــوده و ن ب
موضوعــات روی بحــث ایــن دیــدار خبــر داده، دوســتم 
ــاف خــاف خــط  ــر ائت ــه اگ ــه اســت ک ــی گفت ــه غن ب
مــش حکومــت عمــل کنــد از عضویــت آن دســت بــردار 

خواهــد شــد.
و حــاال نوبــت بــه عقیــدۀ پــاک مــردم افغانســتان رســید. 
غنــی چــرا در ایــن مــدت چهــار ســال از »صــدای منبــر« 
ــر از  ــه کم ت ــاال ک ــرد؟ ح ــتفاده نک ــادزدایی اس ــرای فس ب
یــک ســال بــرای دوام ایــن کرســی نمانــده اســت  دســت 
بــه فســادزدایی از روزنــۀ منبــر زده  اســت. روز یــک شــنبه 
)هفتــم اســد/ مــرداد( در ارگ نشســتی بــا اشــتراک 
بیشــتر از دوصــد عالــم دیــن از سراســر کشــور زیــر نــام 
ــس  ــر ضــد فســاد اداری« از ســوی ریی ــر ب »صــدای منب
حکومــت وحــدت ملــی و دادســتانی کل کشــور برگــزار 
ــدای  ــی ص ــای غن ــت آق ــن نشس ــود. در ای ــده ب گردی
ــت داده  ــانه یی ارجحی ــه رس ــه هرگون ــبت ب ــر را نس منب
ــت فاســد اســت و  ــک اقلی ــه در افغانســتان ی ــه ک و گفت
ــه گان در  ــاد پیش ــر فس ــود. اگ ــه ش ــو آن گرفت ــد جل بای
افغانســتان اقلیــت هســتند پــس چــرا ایــن کشــور مقامــم 
ــد؟ ــا را از آن خــود می کن فسادپیشــه ترین کشــور در دنی

مسـووالن محلـی در ننگرهـار از کشـته شـدن یـک 
نامـزد مجلس نماینـده گان در اثر حملـۀ انتحاری در 

شهرسـتان رودات ایـن والیـت خبـر می دهند.
ننگرهـار  والـی  سـخن گوی  خوگیانـی،  عطـااهلل 
در گفت وگـو بـا رسـانه ها  گفتـه اسـت کـه ایـن 
رویـداد حوالـی سـاعت 6:30 شـام روز دوشـنبه )8 
اسـد/ مـرداد( در منطقـۀ کمـپ کابـل در مربوطـات 
شهرسـتان رودات رخ داده کـه در نتیجـۀ آن حاجـی 
حیـات اهلل، نامـزد مجلـس نماینـده گان مـردم ننگرها 

کشـته شـده است.
او افـزوده اسـت کـه یک مهاجـم انتحاری سـوار بر 
یـک موتـر بمب گـذاری شـده، موتـر حامـل حاجی 
حیـات اهلل کـه از ولسـوالی کـوت بـه طـرف شـهر 

جال آبـاد در حرکـت بـود را هـدف قـرار داد.
مسـوولیت ایـن حملـه را تاکنـون هیـچ گروهـی به 

عهـده نگرفته اسـت.
ننگرهـار یکـی از والیت های مـرزی و در حین حال 
در ایـن اواخـر بـه ناامن تریـن والیت هـای کشـور 

تبدیل شـده اسـت. دلیـل ناامنی ایـن والیت حضور 
گسـتردۀ گروه های تروریسـتی در  آن می باشـد. آمار 
کشـته شـده گانی را کـه وزارت صحت عامه کشـور 
پـس از سـه مـا گذشـته از والیـت ننگرهـار ارائـه 
کـرده، نشـان می دهـد کـه 160 تـن در رویدادهـای 

مختلف تروریسـتی کشـته شده و بیشـتر از 490 تن 
دیگـر زخمی شـده اند.

بربنیـاد منابـع به دسـت آمـده در مدت ها نـه چندان 
ایـن  در  تروریسـتی  رویـداد  سـی  از  بیشـتر  دور 

والیـت رخ داده اسـت. 

ننگرهارکشتهشد در نمایندهگان نامزدمجلس 

بازداشت دختر داعشی در ننگرها

نتیجه ترک مواضع نیروهای 
امنیتی از والیت های ناامن
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سید جمال خورشید
 

ــی و  ــراط گرای ــا اف ــارزه ب ــل مب ــح اص ــات صل در مطالع
ــن نمــودن  ــر ســرکوب ســازی و ریشــه ک ــت در ام قاطعی

ــد. ــش باش ــه بخ ــد نتیج ــتی میتوان ــای تروریس النه ه
ــان، سیاســت  ــبکه طالب ــرد ایجــاد و تشــکیل ش ــا رویک ــا ب ــی ه امریکای
تحریــم و تهدیــد بــاالی ایــن گــروه و اکنــون در فضــای تفاهــم و مذاکــره 
ــوی  ــود گفت وگ ــآ نمیش ــد. قطع ــوده ان ــرون نب ــتان بی ــگ افغانس از جن
ــده را  ــرد و آین ــان در قطــر خوشــبینی قلمــداد ک ــا طالب ــا را ب امریکایی ه

مثبــت تعریــف نمــود.
بــدون شــک طالبــان ان ســاختار منظــم عقانی-فکــری دیــروز خویــش را 
ــد  ــه شــاخه های مختلــف تقســیم شــده ان ــد و امــروز ب از دســت داده ان
کــه هدفشــان جــز خلــق وحشــت و توهــم در کشــور چیــزی دیگــری 
نیســت و حتــی گفت وگوهــای اخیرشــان بــا کشــورهای منطقــه میتوانــد 
ــی  ــت ناکام ــه باب ــرد ک ــوال بب ــر س ــتان زی ــکا را در افغانس ــگاه امری جای
ــان را  ــاره طالب ــد دوب ــاال می خواهن ــین ح ــه پس ــم ده ــان در یک ونی ش

باخــود داشــته باشــند.
بــرای پیدایــش افغانســتان در معــادالت کان محیــط بیــن الملــل نیــاز بــه 
ارایــه طــرح مــدون امنیتی-سیاســی از ســوی نخبــه گان قــدرت اســت و 
ــه نتیجــه رســیدن اجمــاع داخلــی میــان کرکترهــای متعهــد سیاســی و  ب

حکومــت و قــرار داشــتن زیــر چارچــوب بنــام وفــاق ملــی.

رضا غفوری
 

قریجــات  و  دســت  دور  ســاحات  واگــذاری 
ــه طالبــان از تفاهم هــای اصلــی امریــکا  ولســوالی ها ب

ــت. ــتی اس ــروه تروریس ــن گ ــا ای ب
ــا ایــن چنیــن حرکــت غیــر منطقــی و مداخلــۀ مشــهود امریــکا  ب
در امــور داخلــی و خارجــی افغانســتان، مملکــت و شــهروندان را 

ــرد. ــرا می ب ــه قهق ب
ایــن چنیــن امتیــاز دهــی بــه قاتــان هــزاران تــن از هموطنــان مــا 
اعــم از جوانــان، اطفــال، خانم هــا و محاســن ســفیدان، شــعله آور 

ســاختن و جنبــه دیگــر بخشــیدن جنــگ در کشــور اســت.
ــت  ــد جه ــتان می توان ــان افغانس ــور هم پیم ــث کش ــکا منحی امری
دســت یابی افغانســتان بــه صلــح از رهگذرهــای خوبــی وارد 
میــدان و فــاز همــکاری شــود نــه اینکــه مناطــق را بــه نیروهــای 

ــد.  ــذرا کن ــی واگ ــگر و افراط شورش

امان ريازت

از خوش بینـی تـا واقع بینـی؛ چـه زمانـی پاکسـتان دوسـت 
مـا می شـود؟

گردیـد.  انتخـاب  پاکسـتان  وزیـر  نخسـت  خـان،  عمـران 
بسـیاری ها بـه شـدت خوشـبین انـد کـه وی ممکـن در بهبـود روابـط 

کنـد. افغانسـتان و رونـد صلـح همـکاری  و  پاکسـتان 
دیـروز در پیونـد بـه همیـن موضـوع، وضعیت احزاب سیاسـی در کشـور 
و نقـش ایـن احـزاب در پیش برد سیاسـت خارجـی افغانسـتان در یکی از 
رسـانه ها بـا جمعـی از مهمانـان دیگـر بحـث و گفت گـو نمـودم. سـفیر 
افغانسـتان در پاکسـتان نیـز در ایـن بحـث بـود. وی گفـت کـه بـه عنوان 
سـفیر افغانسـتان در پاکسـتان دیـدار و گفت وگوهـای بسـیاری بـا عمران 
خـان داشـته اسـت. در بخشـی از گفت وگوهـا، او و برخـی از مهمانـان 
دیگـر بـاور داشـتند که بـا روی کار آمدن عمران خان، اسـام آبـاد به دنبال 
ایجـاد روابـط بهتـری با افغانسـتان خواهد شـد. آقای سـفیر تأکیـد می کرد 
کـه بایـد بـه ایـن فرصـت بـه گونـۀ محتاطانـه خوشـبین باشـیم. برخی از 
مهمانـان دیگـر بـه شـمول آقـای صدیـق پتمـن، بـه ایـن بـاور بودنـد که 
عمـران خـان افغانـی االصـِل پاکسـتانی اسـت و بی درنـگ کـه بـه دنبـال 

روابـط بهتـری با افغانسـتان اسـت.
هـر چنـد کـه سـاحۀ مشـخص بحث مـن ایـن نبـود؛ امـا در بـارۀ عمران 
خـان بخشـی از نظـرم ایـن بود که عمـران خان بـه دلیل اظهـار نظرش در 
بـارۀ ایجـاد مرز باز میان افغانسـتان و پاکسـتان و نیز خـروج نیروهای بین 
المللـی از افغانسـتان، مشـکوک بـه نظـر می رسـد. در کنار ایـن، حکومت 
پاکسـتان، حکومـت نظامـی اسـت و اهـداف و سیاسـت های پاکسـتان در 
برابـر افغانسـتان تعریـف شـده اسـت. بنابـر این، هر شـخصی که نخسـت 
وزیـر پاکسـتان شـود، ناگزیـر اسـت که اهـداف و سیاسـت های پاکسـتان 
را در برابـر افغانسـتان بـه پیـش ببـرد. او حتـا اگـر بخواهـد کـه روابـط 
افغانسـتان و پاکسـتان بهتـر شـود، به سـادگی و به تنهایـی نمی تواند که در 
اهداف و سیاسـت های تعریف شـده ی پاکسـتان در برابر افغانسـتان، تغییر 
بیـاورد. بـاور مـن ایـن اسـت کـه پاکسـتانی ها هـم واره در گفت وگوهـای 
رسـمی و غیـر رسـمی می گوینـد کـه طـرف دار صلـح در افغانسـتان اند؛ 
امـا آن چـه قابـل تأمـل اسـت این کـه حکومـت پاکسـتان، بـا کـدام شـرط 
و شـرایط راضـی بـه همـکاری صادقانـه در رونـد صلـح در افغانسـتان 
می شـود. پاکسـتانی  چنـد تا مشـکل تاریخی بـا افغانسـتان دارد و تا زمانی 
کـه آن مشـکل ها را بـه نفع خـود، حل نکنـد، هیچ گاهی صادقانـه در روند 
صلـح افغانسـتان نـه تنهـا همـکاری نمی کند، بل کـه آتش جنـگ و نا امنی 

را نیز شـعله ور می سـازد.
بنابـر ایـن، هـر چنـد معمول اسـت که بـا روی کار آمـدن عمـران خان در 
روابط افغانسـتان و پاکسـتان خوشـبین باشـیم؛ اما بهتر اسـت کـه واقع بین 

باشیم.

فیـسبـوک نـــامــه

کـوب و  لت  و  بـازداشت 
افغـان-تـرک مکتب هـای  آمـوزگاران   

معلمـان  از  چهارتـن  بازداشـت  دنبـال  بـه 
نیروهـای  توسـط  تـرک  افغـان-  مکتب هـای 
بـار  گذشـته،  سـال  در  کشـور  امنیتـی 
دیگرعکس هـا و تصاویر خونین درشـبکه های 
نشـان  کـه  شـد  دسـت  بـه  دسـت  مجـازی 
مـی داد، معلمـان زن لیسـه افغـان- تـرک در 
شـهر شـبرغان از سـوی پولیـس مـورد ضرب 
یـا رد  تاییـد و  بـرای  قرارگرفته انـد.  و سـتم 
ایـن  برخـورد مربـوط بـه پولیـس مکـرر بـا 
سـخن گویان وزارت داخلـه تمـاس صـورت 
گرفتـم و آن هـا بـا ایـن بها نـه کـه از پولیـس 
بـه  حاضـر  می کننـد،  تحقیـق  جوزجـان 

نشـدند.  پاسـخ گویی 
جنجـال و اعتـراض از یـک سـال بدیـن سـو 
از سـوی مدیـران و اولیای شـاگردان در مورد 
چه گونه گـی  و  مکتب هـا  ایـن  سرنوشـت 
بـا  سـرانجام   و  داشـت  ادامـه  آن  مدیریـت 
امضـای تفاهنامه یی میـان حکومت افغانسـتان 
و ترکیـه، مدیریـت ایـن مکتب هـا رسـمن بـه 
دانش آمـوزان  گرفـت.  تعلـق  ترکیـه  معـارف 
از  پـس  کـه  داشـتند  انتظـار  حکومـت  از 
واگـذاری ایـن مکتب هـا بـه حکومـت ترکیه، 
بـه جنجال هـا در بـارۀ ایـن مکتب هـا پایـان 
داده و اجـازه دهـد کـه مکتب هـا بـه همـان 
باقـی  افتخارآفریـن  گذشـته یی  وضعیـت 
بـرای  را  بیشـتری  موفقیـت   زمینه هـای   و 

کننـد.  کشـورفراهم  فرزنـدان 
یـک  درطـول  مکتب هـا  ایـن  دانش آمـوزان 
پیـش  جنجالـی  وضعیـت  از  گذشـته  سـال 
آمـده اظهـار نارضایتـی کـرده و گفته انـد کـه 
جنجال هـای یک سـال اخیـر کیفیـت آموزش 
را درایـن مکتب هـا پاییـن آورده اسـت. آنـان 
آموزشـی  کیفیـت  بـه  بازگشـت  خواهـان 
سـابق درایـن مکتب هـا هسـتند. ترکیـه پـس 
حکومـت  علیـه  ارتـش  نافرجـام  ازکودتـای 
قانونـی )اردغـان( تصمیم گرفت کـه مدیریت 
کنتـرول  خـود  را  تـرک  افغـان-  مکتب هـای 
خواسـت  افغانسـتان  ازحکومـت  و  گرفتـه 
بازگردانـد.  ترکیـه  بـه  را  تـرک  معلمـان  کـه 
دولـت ترکیـه جنبـش فتـح اهلل گولـن را طراح  
 2016 جـوالی  نافرجـام  کودتـای   ومجـری 
سراسـر  در  گولـن  فتـح اهلل  جنبـش  می دانـد. 
جهـان  فعالیـت فرهنگـی و آموزشـی دارد که 
مکتب هـای افغـان- تـرک نیـز از سـوی بنیـاد 

می شـوند.  حمایـت  گولـن 
تـرک  افغـان-  مکتب هـای  فعالیـت  آغـاز 
برمی گـردد.  قبـل  سـال   22 بـه  درکشـور 
لیسـه های افغـان– تـرک درحالـی بـه فعالیت 
آغازکردنـد کـه در بسـیاری از مناطـق کشـور 
جنـگ داخلـی میـان گروهـا جریان داشـت و 
کمتـر و الیتـی بـود کـه مکتب هـا درآن فعـال 

رغـم  علـی  تـرک   - افغـان  لیسـه های  بـود. 
شـرایط جنگـی حاکـم،  توانسـت که هـزاران 
نفـر از فرزندان مـردم را آمـوزش داده و نقش 
ارزنـده درارتقـای سـطح فکـری و میـزان بـا 
سـوادی ایفـا کنـد. مکتب های افغـان- ترک نه 
تنهـا درعرصه هـای آموزش بـا کیفیت و مدرن 
فعالیـت موفقیـت آمیـز داشـته، بلکـه دانـش 
علمـی  مسـابقات  در  مکتب هـا  ایـن  آمـوزان 
و بین المللـی نیـز افتخارهـای ارزش منـدی را 

بـرای افغانسـتان کسـب کرده انـد. 
مکتب هـای افغـان- تـرک بـا دو دهـه فعالیت 
درخشـان در عرصـۀ  آموزش هـای علمـی  و 
آیـا الزم  بـا سـواد سـاختن فرزنـدان مـردم؛ 
اسـت  به جـای  تقدیـر ازخدمـات شایسـته و 
انسان دوسـتانۀ آنـان، به دلیـل پیدایش اختاف 
میـان حکومـت ترکیه و جنبـش گولن، معلمان 
آن هـا را  زندانـی و چهره هـای شـان را خـون 

سـازیم؟  آلود 
اگـر قرار اسـت کـه مکتب هـای افغـان- ترک 
تحـت مدیریـت جدید آغـاز به فعالیـت کنند، 
در نخسـت الزم نیسـت کـه با دخالـت پولیس 
عمـل غیـر انسـانی بـا آنـان انجـام شـود. دوم 
چـرا پولیـس با معلمـان زن رفتار خشـونت بار 
انجـام داده و صورت هـای شـان را خون آلـود 
سـاخته اسـت؟ اگـر قـرار اسـت کـدام تغییـر 
مجـرای  از  بایـد  گیـرد،  صـورت  تبدیـل  و 
ریاسـت معـارف والیـت انجـام می شـد. مگر 
بـرای پولیـس و نیروهـای امنیتـی این کشـور 
رفتـاری جـز خشـونت چیـز دیگـری آموزش 
داده نشـده اسـت؟ ممکن اسـت که بازداشـت  
بـا  نـه  امـا  گیـرد؛  صـورت  پولیـس  توسـط 
خشـونت و تحقیـر. ایـن داد سـتانی و محکمه 
اسـت  کـه پـس از اثبـات جـرم بـرای مجـرم 
جـزا تعییـن و حکم صـادر می کند نـه پولیس. 
بـرای چندمیـن بـار اسـت کـه شـاهد رفتـار 

خشـن از سـوی پولیـس و نیروهـای امنیتـی 
کشـور اسـتیم. بدرفتاری نیروهـای امنیتی پس 
بـا هیـچ  قیصـاری  از دسـت گیری محافظـان 
منطـق انسـانی و اسـامی سـازگاری نـدارد. 
افـراد دست گیرشـده درحالی که دسـتان شـان 
بـه پشـت بسـته شـده، بـه شـدت بـه دهـان 
آن هـا کوبیـده می شـود و تاکنـون جـواب قانع 
کنندهـۀ هم ازسـوی حکومت بـرای مردم داده 
نشـده است. سال گذشـته در جریان تظاهرات 
»جنبـش رسـتاخیر و تغییر« به دلیـل رفتارهای 
غیرمسـلکی پولیـس و یـا انگیزه هـای قومـی، 
توسـط نیروهـای امنیتـی بـه سـوی جمعیـت 
انبـوه مـردم آتش بـاری صـورت گرفـت کـه 
نمونـۀ  گرفتارنشـده اند.  آن  عامـان  تاکنـون 
اخیـر برخـورد غیرقانونـی پولیـس بـا معلمان 
زن لیسـه افغـان- ترک درشهرشـبرغان اسـت. 
حـال پرسـش ایـن اسـت کـه دالیل ایـن نوع 
رفتارهـای غیرقانونـی پولیـس بـا شـهروندان 

چـه مـی تواند باشـد؟
بدرفتـاری  دلیـل  امنیتـی  امـور  کارشناسـان 
چیـز  دو  در  را  مـردم  بـا  امنیتـی  نیروهـای 
مـی داننـد. آن هـا معتقـد انـد کـه علـی رغـم 
جامعـه  سـوی  از  کـه  هنگفتـی  هزینه هـای 
جهانـی روی تربیه و آمـوزش نیروهای امنیتی 
شـده، توجـه کافـی در زمینه هـای آمـوزش و 
درهنـگام  مـردم  بـا  چه گونـه  پولیـس  اینکـه 
پیـش آمـد مشـکل و جنجـال برخـورد کنـد، 
صـورت نگرفتـه اسـت. دیگـر اینکـه کسـانی 
قـرار  امنیتـی  نیروهـای  بـاالی  رده هـای  در 
دارنـد کـه می خواهنـد بـا دسـتور رفتارهـای 
خشـونت آمیز بـه پولیـس یـک نـوع تـرس و 
وحشـت را در ذهـن مردم نسـبت به حکومت 
بتواننـد جلـو  ازایـن طریـق  تـا  ایجـاد کننـد 
خیلـی از خواسـته هـا را گرفتـه وحرکت های 

مدنـی مـردم را مهـار کننـد .     

داود مکارم

ACKU



شــدن  نزدیــک  روز  هــر  بــا 
افغانســتان بــه انتخابــات ریاســت 
حکومــت  رییــس  جمهــوری، 
وحــدت ملــی کشــور شــروع بــه 
ــی  ــای انتخابات ــت کمپاین ه فعالی
ــه  ــرده اســت، ســفر ب ــش ک خوی
دوبــاره  کشــور،  والیت هــای 
ــس از  ــتم پ ــرال دوس آوردن جن
ــتیبانی  ــال، پش ــک س ــت ی گذش
در  کــه  احزابــی  ائتــاف  از 

ــی روان  ــش غن ــط م ــاف خ خ
ــر  اســتند و برگــزاری برنامــۀ  زی
ــر زد فســاد  ــر ب ــام »صــدای منب ن
اداری« بــا اشــتراک عالمــان دینــی 
ــرای  ــه ب ــن برنام و داد زدن در ای
منهــدم کــردن فســاد اداری از 
ــدن فســاد  ــت خوان ادارات و اقلی

دولتــی؛  ادارات  در  پیشــه گان 
همــه و همــه  نشــان دهندۀ آغــاز 
کمپاین هــای انتخاباتــی رییــس 
ــی حکومــت وحــدت ملــی  کنون
ریاســت  انتخابــات  نامــزد  و 
جمهــوری دو هــزار و نــوزدۀ 

ــت. ــتان اس افغاس
کمپاین هــا  ایــن  کــه  ایــن 
ــدن  ــی ش ــته و زخم ــبب کش س
چــی تعــداد مــردم رنج دیــدۀ 

افغاســنتان می گــردد، بــرای غنــی 
هیــچ اهمیتــی نداشــته و پشــیزی 
ــون  ــدن خ ــه ش ــه ریخت ــم ب ه
ــت.  ــل نس ــتان قای ــردم افغانس م
کشــته و زخمــی شــدن بیشــتر از 
ده هــا شــهروند هنــود افغانســتان 
انتحــاری کــه  اثــر حملــۀ  در 

ــت  ــه والی ــی ب ــفر غن ــس از س پ
ــه  ــت ک ــورت گرف ــار ص ننگره
ــزد  ــتین نام ــنگ، نخس ــار س اوت
شــهروندان هنــود نیــز شــامل 
ایــن حملــه  کشــته شــده گان 
بــود. لــه شــدن کــودک در شــهر 
مهتــرالم توســط محافظــان غنــی 
ــه  ــری ک ــان دیگ ــا قربانی و ده ه
کمپاین هــای  فعالیــت   قربانــی 

شــده اند. انتخاباتــی 
خوســت،  والیــت  بــه  ســفر 
و  بادغیــس  پنجشــیر،  پکتیــا، 
دیگــر والیت هــای کشــور و دادن 
وعده هــای چــرب بــه مــردم 
ــن  ــای کمپای ــزء برنامه ه ــز ج نی

او می باشــند. تــی  انتخابــا 
بازداشــت  عد ه یــی  بــاور  بــه 
نظام الدیــن قیصــاری، فرمانــدۀ 
ملــی  جنبــش  حــزب  ارشــد 
ــرال  ــری جن ــه رهب ــتان ب افغانس
برنامه هــای  شــامل  دوســتم، 
بــود کــه ســبب شــود تــا صــدای 
شــهروندان شــمال بــه خاطــر 
ــتۀ  ــخص برجس ــن ش ــی ای رهای
بلنــد  افغانســتان  ازبیک هــای 
فــوق  راه پی مایــی  و  گــردد 
دلیلــی شــود بــرای آوردن معــاون 
در  جمهــوری  ریاســت  اول 

کشــور. 
چــرا قیصــاری در ایــن مــدت بــا 
وجــودی که بیشــتر از چهارســال 
وحــدت  حکومــت  عمــر  از 
دســت گیر  می گــذر،  ملــی 
ــت گیر  ــار دس ــر قیص ــد؟ اگ نش
جاده هــا   بــه  کی هــا  نمی شــد 
ــه  ــم ک ــار ه ــرای یک ب ــده و ب آم
شــده اســت، یادشــان می آمــد 
ــید  ــام عبدالرش ــری به ن ــه رهب ک

ــد... ــتم دارن دوس
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دفتـر رسـانه یی الیـت فـراه بـا نشـر خبرنامه یی گفته اسـت 
کـه در یـک انفجار کنـار جاده یی در این والیـت دوازده تن 

کشـته و زخمی شـده اند. 
 در خبرنامـه آمده اسـت کـه ایـن انفجـار سـاعت 4 بامـداد 
سـه شـنبه )9 اسـد/ مـرداد( هنگامـی رخ داد کـه یـک موتر 
مسـافربری نـوع 404 بـا یـک مایـن کنـار جـاده، برخـورد 
کـرد کـه  در نتیج آن هشـت کشـته و چهار تـن دیگر زخم 

برداشتند.
خبرنامـه افـزوده اسـت کـه ایـن موتـر از والیت هـرات به 
سـوی کابـل در حرکت بـود و در منطقۀ لخشـک که مربوط 
سـاحۀ فـراه رود شهرسـتان باالبلـوک والیـت فراه اسـت، با 
مایـن کارگـذاری شـد ۀ مخالفـان مسـلح دولـت، برخـورد 

. کرد

بـر بنیـاد خبرنامـه، درمیـان جـان باختـه گان یـک زن نیـز 
شـامل اسـت و در میان زخمیان نیز زنان و کودکان، شـامل 

ستند. ا
زخمیـان ایـن رویداد برای درمـان به شـفاخانه های نزدیک، 

انتقـال یافته  اند.

مهاجرانـی کـه خواهان برگشـت از ایران به افغانسـتان 
هسـتند، مقامـات مسـوول در ایـران بـه آنـان اجـازه 

برگشـت بـه وطن شـان را نمی دهـد.
برخـی از مهاجرانـی افغانسـتانی مقیم ایـران در تماس 
قبـًا زمانی کـه  انـد کـه  مانـدگار گفتـه  بـا روزنامـه 
می خواسـتید به افغانسـتان بیاید، بـه »اردوگاه« )مکانی 
می کنـد(،  فراهـم  را  مهاجـران  برگشـت  زمینـه  کـه 
مراجعـه می کردیـد و بعـد از طـی مراحـل قانونـی و 
بسـیار به سـاده گی می توانسـتید به وطن تـان برگردید؛ 
امـا اکنـون این طور نیسـت و بسـیاری از اردوگاه های 
که مسـوولیت انتقال مهاجرین افغانسـتانی را داشـتنند، 

اند. بسـته 
ایـن مهاجـران می گوینـد: باالرفتـن دالـر در برابر پول 
ایـران سـبب بیـکاری و افزایـش قیمت هـا در ایـران 
شـده. حتـا خریـد یـک قـرص نان هم بسـیار مشـکل 
ایـران  مقیـم  افغانسـتانی های  بنابرایـن  اسـت؛  شـده 
مسـووالن  امـا  برگردنـد؛  وطن شـان  بـه  می خواهنـد 

ایرانـی زمینـه برگشـت آنـان را فراهـم نمی کنـد.
ایـران  مقیـم  افغانسـتانی  مهاجـران  از  یکـی  داد  اهلل 
اسـت کـه بـه گفتـۀ خـودش حـدود سـی سـال را 
در ایـران زنده گـی کـرده اسـت؛ امـا اکنـون بـه دلیـل 
افزایـش بی سـابقه مواد اولیـه و بیـکاری می خواهد به 

برگـردد. افغانسـتان 
بـی داد  ایـران  در  بی پولـی  و  بیـکاری  می گویـد:  او 
هفتـه  یـک  طـول  در  ایرانـی  مغـازه داران  و  می کنـد 
هـم فروشـی ندارنـد، تنهـا مـواد خوراکـی بـه فروش 
می شـود؛  قیمت تـر  روز  هـر  هـم  آن  کـه  می رسـد 
بنابرایـن مـا مجبـور شـدیم که برگردیـم، امـا وقتی به 
»اردوگاه« مراجعـه کردیـم، بـه مـا اجازه رفتـن ندادند.
اهلل داد می گویـد: چـون معـاش بسـیار کـم اسـت و 
مصـارف را کفـاف نمی کنـد؛ بنابرایـن ایرانی ها حاضر 
نمی شـوند، کار کننـد، هرچند در گذشـته هـم کارهای 

سـاختمانی و شـهرداری را افغان/ افغانسـتانی ها انجام 
می دادنـد؛ امـا اکنـون کـه افغان هـا/ افغانسـتانی ها بـه 
دلیـل افزایـش قیمت هـا حاضـر نیسـتند کار کننـد و 
می خواهنـد برگـردد؛ ایـران اجـازه رفتـن بـه آنـان را 

نمی دهـد و درب »اردگاه هـا« را بسـته انـد.
افغانی االصـل  و  آلمـان  کشـور  شـهروند  وحیـداهلل 
اسـت که بـرای بازدیـد خانـواده اش به ایـران آمده. او 
می گویـد: مـن حدود پانزده سـال پیش از ایـران رفتم. 
در آن زمـان کرایـه یـک بـاب آپارتمـان سـه اتاقه 20 
هـزار تومـان بـود. اما اکنـون یک پیـزا 20هـزار تومان 

اسـت و ایـن یعنـی فاجعه.
وحیـداهلل گفـت: پـول ایـران هـر روز ارزش اش را در 
برابـر دالـر از دسـت می دهد؛ امـا این که در ایـران چه 
اتفـاق می افتـد و این کـه ایـران بـا امریکا چه مشـکلی 
دارد، بـه مـا مربـوط نیسـت؛ امـا مسـاله کـه مـن را 
نگـران کـرده اسـت، وضعیـت نا بـه سـامان مهاجران 

است. افغانسـتان 
افغانـی یـک نفـر کار  او: در خانواده هـای  بـه گفتـه 
می کنـد و مسـوولیت بیـش از چهـار تا پنج نفـر دارد؛ 
امـا معـاش او کفـاف یـک هفتـه را هـم نمی کنـد و 
زمانی کـه می خواهـد بـه وطـن اش برگـردد، کسـی به 

او اجـازه رفتـن را نمی دهـد.
در  اقتصـادی  وضعیـت  زمانی کـه  افـزود:  وحیـداهلل 
ایـران خـوب بـود، ایرانی هـا بـا مهاجـران بدرفتانـی 
می کردنـد و آنـان بـه زور بیـرون می کردند؛ امـا اکنون 
کـه آنـان می خواهنـد برگردنـد، بـه آنـان اجـازه رفتن 

نمی دهنـد. را 
مـور  در  تـا  می خواهـد  افغانسـتان  حکومـت  از  او 
برگشـت مهاجـران افغانسـتانی مقیـم ایران بـا مقامات 
ایرانـی صحبـت کـرده و زمینـه برگشـت آنـان را بـه 

عنـوان شـهروندان افغانسـتان فراهـم کنـد.
ایـن درحالی سـت که تحریـم اقتصادی وضع شـده بر 
ایـران از سـوی امریـکا سـبب افزایـش  بی سـابقه دالر 

در برابـر ریال ایران شـده اسـت.
گفتـه می شـود کـه یـک دالـر امریـکا تـا دیـروز سـه 
شـنبه 9 اسـد/ مـرداد حتـا تـا پانـزده هـزار تومـان بـه 

فـروش رسـیده اسـت

مهاجران افغانستانی مقیم ایران:

ایران اجازه برگشت به مهاجران افغانستانی را نمی دهد

منبـر، گزینش غنـی برای پیـروزی
 در انتخـابات آینـده

کشته و زخمی شدن دوازده غیر نظامی در فراه ACKU




