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آدمی را امتحان به ِکردار باید کرد نه به گفتار، 
چه بسیارند مردمی که زشت ِکردار  و نیکو گفتارند

فیثا غورث

شـــروع مذاکـــرات میـــان  امریـــکا 
و طالبـــان در قطـــر، بـــه جـــای 
ایجـــاد خوش بینـــی، بـــه  نگرانـــی  
ـــت.  ـــزوده اس ـــردم اف ـــویش م و تش
و  مـــردم  نگرانـــی  و  تشـــویش 
کشـــور،  سیاســـی  جریان هـــای 
ناشـــی از دادن امتیـــاز بـــه طالبـــان 
و احتمـــال انجـــام معاملـــه میـــان 
 امریـــکا و ایـــن گـــروه می باشـــد. 
ـــی  ـــان امورسیاس ـــان و آگاه کارشناس
گفت وگوهـــای  رونـــد  کشـــور 
صلـــح میـــان  امریـــکا و طالبـــان و 
ـــن  ـــردۀ ای ـــت پ ـــه در پش ـــه ک آن چ
مذاکـــرات می گـــذرد را، پیچیـــده، 

ــد.  ــاک می داننـ ــکوک و خطرنـ مشـ
مـــردم  حساســـیت  و  نگرانـــی 
نســـبت بـــه رونـــد گفت وگوهـــای 
صلـــح، هنگامـــی افزایـــش یافـــت 
کـــه مذاکـــرات  امریـــکا و طالبـــان 

درغیبـــت حکومـــت افغانســـتان 
انجـــام شـــد. 

کارشـــناس  ســـعیدی،  احمـــد 
امورسیاســـی در گفت وگـــو بـــا
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زمین از دوست تبدیل به دشمن 
می شود

بدل شدن به ›گلخانه داغ‹ زمین 
را تهدید می کند

تلفـات سنگین
 طالبـان مسلح در غــزنی

از گفتن » احزاب کیستند که به 
نماینده گی از مردم حرف می زنند؟«
تا مشورت  خواهی از  آنان

پروژه های کاروان صلح

ــی   ــران سیاس ــان رهب ــا می ــاز گفت وگوه ــا آغ ــان ب هم زم
ــات ریاســت  ــه آنتخاب کشــور و نزدیک شــدن افغانســتان ب
جمهــوری، کاروان هــای صلح خواهــی کــه از والیت هــای 

مختلــف بــه کابــل می آینــد، نیــز افزایــش یافتــه اســت.
ــان  »کاروان صلــح مردمــی والیــت هــرات« کــه بیشــتر آن
معلــوالن ایــن والیــت اســتند، صبــح دیــروز )16 اســد( بــا 

ویلچــر و پــای پیــاده راهــی کابــل شــدند.
ــه  ــی ب ــور صلح خواه ــه منظ ــه ب ــن کاروان ک ــای ای اعض
ــان  ــه آن ــد ک ــتند، می گوین ــت هس ــل در حرک ــب کاب جان
ــا  ــد ت ــه ان ــم گرفت ــده، تصمی ــته ش ــگ خس ــر از جن دیگ
صــدای صلح طلبــی شــان را بــه گــوش جهانیــان برســانند.
ــن  ــراد ای ــمار اف ــده، ش ــت آم ــات به دس ــاد اطالع بربنی
کاروان بــه ۲۰ تــن می رســد تعــداد بیشــتر آنــان معلــوالن 

ــند. ــرات می باش ــت ه والی
ــو  ــت در گفت وگ ــن حرک ــدزی، مســوول ای صــادق احم
ــیر  ــراد مس ــن اف ــت ای ــرار اس ــه ق ــه ک ــانه ها گفت ــه رس ب
هــرات- کابــل را پیــاده و بــا ویلچــر طــی کــرده و نفــرت 

و انزجــار  شــان را از جنــگ بیــان کننــد.
ــا  ــد ت ــته ان ــز خواس ــت نی ــلح دول ــان مس ــان از مخالف آن
جنــگ را کنــار گذاشــته و بــا رونــد صلــح یک جــا شــوند.
قابــل یادهانــی ا ســت کــه پیــش از ایــن نیــز یــک کاروان 
ــا پــای   ــان نیــز صلــح می باشــد، ب دیگــر کــه خواســت آن
ــاده از والیــت هلمنــد حرکــت کــرده و خــود شــان را  پی

بــه والیــت کابــل رســاندند.
کاروان صلح خواهــان هلمنــد، بیــش از یــک مــاه می شــود 
کــه در برابــر شــماری از ســفارت  خانه کشــورهای جهــان 
ــم  ــا ه ــل و ی ــتان دخی ــگ افغانس ــوی در جن ــه نح ــه ب ک
تاثیر گــذار بوده انــد، بست نشــینی کــرده و هنــوز هــم 

ــه دارد. ــان ادام ــی ش ــۀ صلح خواه پروس
ایــن کاروان قــرار اســت در پایــان هفتــۀ جــاری به منظــور 

صلح خواهــی از کابــل بــه ســوی بلــخ حرکــت کننــد.
ــن  ــش چنی ــور، افزای ــی در کش ــان سیاس ــی از آگاه برخ
کاروان هایــی را برنامه هــای پروژه یــی می خواننــد کــه 
ــتان  ــت افغانس ــل در سیاس ــخصیت های دخی ــوی ش از س
ــازمان دهی  ــی س ــورهای بیرون ــرف کش ــم از ط ــا ه و ی
می شــوند. اگــر ایــن گمانه هــا دقیــق از آب درآیــد 
نهایــت  نمایان گــر  کــه  را  حرکت هــا  ایــن  ماهیــت 
ناگزیــری مــردم افغانســتان اســت، نیــز بــه زمیــن خواهــد 
زد و صلــح، مثــل همیشــه همــان رویــای ناتمــام خواهــد 

ــه هســت.    ــود ک ب

با داعشیـان تسلیـم شـده 
چـه خـواهد شـد؟

ها گروه  رهبران  و     ارگ 
صفحه 2صفحه 2

مـاده یی  چـهار  فـرمان  صـدور 
رهبـران سیـاسی بـا  دیـدار  از  پـس 

با  امریکا طالبان  مذاکرات  پیش شرط  نتخابات؛  ا تعویق 

ــا  ــدار ب ــس از دی ــی، پ ــت وحــدت مل ــس حکوم ــد اشــرف غنی ری محم
ــرده اســت. ــی را صــادر ک ــار ماده ی ــان چه ــی، فرم ــزرگان سیاس ب

ــر بنیــاد ایــن فرمــان کــه دیــروز سه شــنبه )16 اســد( از ســوی هــارون  ب
ــس  ــد، هیچ ک ــالم ش ــوری اع ــت جمه ــخن گوی ریاس ــوری، س چخانس
ــوالی ها  ــورای ولس ــده گان و ش ــس نماین ــات مجل ــدارد در انتخاب ــق ن ح

مداخلــه کنــد.
هــارون چخانســوری، ســخن گوی ریاســت جمهــوری در نشســت خبــری 
ــور تکــت  ــزرگان سیاســی به منظ ــا ب ــور ب ــس جمه ــت: »نشســت ریی گف

ــه اســت.« ــه، بلکــه به خاطــر مشــوره خواهی صــورت گرفت ــی ن انتخابات
ــا  ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــه جلس ــرد ک ــه ک ــوری اضاف ــای چخانس آق
ــای  ــده و در روزه ــاز ش ــو آغ ــه این س ــد روز ب ــی از چن ــران سیاس رهب

ــد داشــت. ــه خواه ــز ادام ــده نی آین
او هم چنــان تصریــح کــرد: در ایــن جلســات روی ســه موضــوع، برگــزاری 
دولــت داری،  امــور  در  اصالحــات  و  دایمــی  آتش بــس  انتخابــات، 

گفت وگــو و مشــوره می شــود.
ــدان  ــا و کارمن ــه مقام ه ــی، ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــان ریی در فرم
ــی  ــده گان شــورای مل ــی و نماین ــی و قضای ــی، عدل ــی، ملکــی، نظام دولت
ــودداری  ــات خ ــه در انتخاب ــه از مداخل ــده ک ــتور داده ش ــتان دس افغانس

ــد. کنن
ــتان  ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ــده ک ــه ش ــان گفت ــان هم چن ــن فرم در ای

ــات اســتند. ــت انتخاب ــن امنی ــه تأمی ــف ب مکل
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ــد  ــانزدهم اس ــنبه ش ــه ش ــی امروز)س ــور غن رییس جمه
1397 برابــر بــه 7 آگســت ۲۰18( بــا مقامــات حکومتــی 
خــود و رهبــران احــزاب سیاســی و جهــادی بــه گونــۀ 
جداگانــه بــه گــزارش صفحــه فیســبوک ارگ در مــورد 
صلــح، آتــش بــس، انتخابــات و دیگــر موضوعــات مهــم 

جــاری افغانســتان صحبــت و مشــورت نمــود. 
ــن  ــوری ای ــی و مح ــۀ اصل ــه نکت ــود ک ــی ش ــه م گفت
دیدارهــا و بحــث هــا، برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و 
ریاســت جمهــوری آینــده و تعویــق انتخابــات پارلمانــی 

ــود.  ــات شــوراهای ولســوالی ب ــی و انتخاب غزن
رئیــس جمهورغنــی در ایــن گفتگوهــا مــی خواهــد بــا 
ــد: 1  ــه دو چیــز دســت یاب تاییــد و همســویی آن هــا ب
–  تعویــق انتخابــات ولســی جرگــه در والیــت غزنــی و 
تعویــق انتخابــات شــوراهای ولســوالی در کل کشــور. ۲ 
–  برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری 
ــاختار و  ــد و س ــن رون ــا همی ــده ب ــالن ش ــان اع در زم
سیســتم موجــود انتخاباتــی. برخــی احــزاب و رهبــران 
ــام واجدیــن  ــد ثبــت ن ــراً خواســتار لغــو رون شــان اخی
شــرایط رای دهــی، ایجــاد نظــام تناســبی در انتخابــات 
پارلمانــی و بایومتریــک رای دهنــدگان شــدند و در ایــن 
مــورد با زبــان تهدیــد ســخن گفتنــد. محمدســروردانش 
ــس  ــوی رئی ــه از س ــوری ک ــت جمه ــاون دوم ریاس مع
جمهــور مامــور مذاکــره بــا آن هــا بــود بعــد از پنــج دور 
ــن طــرح بســیار  ــه ای ــرد ک ــرۀ بیحاصــل اعــالن ک مذاک
ناوقــت، غیــر عملــی وبرخــالف قانــون انتخابات اســت. 
ــن  ــن و معترضی ــف ارگ، منتقدی ــن موق ــس از ای ــا پ ام
متنفــذ سیاســی و جهــادی بــار دیگــر بــه مطالبــات خــود 
اصــرار کردنــد و در نشســت هــای خصوصــی خویــش 
عملــی شــدن یکــی از ایــن ســه گزینــه را مــورد بحــث 
ــات  ــیون انتخاب ــر کمیس ــتن دفاتی ــد: 1 - بس ــرار دادن ق
ــات. ۲ –  ــزاری انتخاب ــری از برگ ــات و جلوگی در والی
لغــو حکومــت وحــدت ملــی و تشــکیل یــک حکومــت 
موقــت و یــا یــک حکومــت سرپرســت بــرای ســه تــا 
ــات باشــد  ــاه کــه وظیفــه اش برگــزاری انتخاب شــش م
ــده و حــق  ــۀ آین و اعضــای آن حــق عضویــت در کابین
ــته  ــوری را نداش ــت جمه ــات ریاس ــزدی در انتخاب نام
باشــد. 3 – تعهــد رئیــس جمهور)اشــرف غنــی( و 
ــان  ــزدی ش ــدم نام ــه ع ــداهلل( ب ــس اجراییه)داکترعب رئی
ــه در  ــده ک ــال آین ــوری س ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــت آن  ــد توســط حکوم ــی توان ــات م آنصــورت انتخاب
ــی  ــان سیاس ــن و مخالف ــا منتقدی ــود. آی ــزار ش ــا برگ ه
ــه  ــات ب ــورد انتخاب ــد در م ــی توانن ــی م ــت غن حکوم
خواســت هــای شــان برســند؟ آیــا آن هــا در دسترســی 
بــه خواســت هــای شــان، وحــدت عمــل و یکپارچگــی 
ــا  ــی ه ــف امریکای ــرد؟ موق ــد ک خــود را حفــظ خواهن
ــدۀ  ــل کنن ــت و تموی ــی دول ــی اصل ــوان حام ــه عن ب
ــا  ــت ت ــان حکوم ــه از رئیس ــت ک ــای دول ــات و بق حی
ــت و  ــن حمای ــایۀ ای ــرض در س ــد و معت ــران منتق رهب
تمویــل زندگــی مــی کننــد و گــوش هــای شــان همیشــه 
ــاز  ــا ب ــی ه ــات امریکای ــرف و مطالب ــنیدن ح ــرای ش ب
ــود؟ در ایــن شــکی نیســت کــه  اســت، چــه خواهــد ب
ــی  ــت امریکای ــایۀ حمای ــی در س ــور غن ــس جمه رئی
ــی  ــان بازیگــر درون ــان و رقیب ــر حریف ــون ب ــا اکن ــا ت ه
دولــت و قــدرت خــود چیرگــی داشــته و بــا موفقیــت 
گام برداشــته اســت. بــدون تردیــد در گفتگــو هــای دو 
ــی  ــه خوب ــه ب ــران ک ــن رهب ــا ای ــا ب ــا تنه ــه و تنه جانب
ــی  ــال سیاس ــل و انفع ــا را در فع ــت آن ه ــض دس نب
ــد  ــویق و تهدی ــان تش ــد، از زب ــی خوان ــد و م ــی دان م
ــه  ــچ( ب ــاق و هوی ــن و قیماق)چم ــا سیاســت قمچی و ب
ــا،  ــاب آن ه ــت جــان و در غی ــت از نیکلســون و ب نیاب
حــرف زده باشــد. اینکــه ســد مطالبــات و یکپارچگــی 
رهبــران و گــروه هــای منتقــد و معتــرض بــه خصــوص 
در مــورد انتخابــات در برابــر سیاســت قمچیــن و قیمــاق 
ارگ نفــوذ نــا پذیــر باشــد و نشــکند، بایــد بــا احتیــاط 
ــری  ــوذ ناپذی ــز، از نف ــد. گذشــته نی ــه آن دی ــد ب و تردی
ــه  ــی ک ــۀ مهم ــا نکت ــدارد. ام ــت ن ــتن حکای و نشکس
مــی مانــد، تــوان و مهــارت ایــن منتقدیــن و معترضیــن 
درونــی اســت کــه امریکایــی هــا را بــرای همراهــی بــا 
خــود بــه یکــی از آن ســه گزینــه قانــع ســازند. تــا کنون 
نشــانی از ایــن قانــع ســازی بــه چشــم نمــی خــورد و 
ــن امریکایــی  ــر اســپ و زی ــان ب اشــرف غنــی هــم چن
هــا قمچیــن بــه دســت و قیمــاق بــه جیــب مــی تــازد.
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محمداكرام اندیشمند

ها گروه  رهبران  و     ارگ   

رسـانه ها اعـالم کردنـد کـه ده ها شـکایت در مـورد اعضای 
تسـلیم شـدۀ داعـش در افغانسـتان ثبـت شده اسـت. ایـن 
شـکایت ها شـامل انـواع اعمـال ایـن افـراد اسـت کـه در 
حـق مـردم جوجـان انجـام داده انـد و ایـن نخسـتین مورد 
از اتفاقاتـی اسـت کـه در افغانسـتان در ایـن خصـوص رخ 
می دهـد. تاکنـون پیشـینه نداشـته اسـت کـه گروه مسـلحی 
بـه دولـت تسـلیم شـده باشـد و بعـد مـردم در برابـر آن 
واکنـش نشـان داده اقامـۀ دعوا کننـد. اما حـاال چنین چیزی 

اتفـاق افتاده اسـت.
طبیعی اسـت که گروه هایی شـبیه داعش و طالبان در مناطقی 
کـه مسـلط اند دسـت به هـر اقدامی که دل شـان خواسـت 
متوصل می شـوند و داعشـیان تسلیم شـده هـم چنین چیزی 
را – آنگونـه کـه مردم محـل شـکایت هایی  کرده اند- انجام 
داده بودنـد. حـاال مهـم این اسـت کـه بدانیم دولـت به این 
اگرچـه  یـا خیـر.  مـردم رسـیده گی می کنـد  شـکایت های 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی کشـور اطمینـان داده 
اسـت کـه بـا داعشـیان تسلیم شـده هماننـد اسـیران جنگی 
داکتـر عبـداهلل  ایـن سـخن  اینکـه  امـا  برخـورد می شـود. 
می توانـد عیـن سـخن غنـی هـم باشـد جـای سـوال دارد. 
زیـرا ممکـن اسـت کـه آقـای غنـی بـه ادعـای این کـه اگر 
با داعشـیان تسـلیم شـده برخـورد ایـن چنینی شـود و آنان 
دادگاهـی شـوند، ممکـن اسـت سـبب شـود تـا گروه هـای 
دیگـر بـه دولـت تسـلیم نشـوند؛ چـون مـورد پیگیـرد قرار 
می گیرنـد. از جانـب دیگـر گفتـه می شـود کـه ایـن گـروه 
از داعشـیان بـه دولـت تسـلیم نشـده اند بلکـه دولـت آنـان 
را از محاصـره طالبـان نجـات داده اسـت و ایـن می توانـد 
برداشـت ها و معانـی مختلفـی را از رابطـه ارگ بـا گـروه 
هـای ایـن چنینی در پی داشـته باشـد. در چنیـن صورتی به 
کیفـر رسـاندن ایـن گروه به اسـاس شـکایت های مـردم، با 

موانـع سیاسـی مواجـه خواهد شـد.
 از جانـب دیگر بر اسـاس قانوني که زمسـتان سـال 138۵، 
از سـوی ولسـی جرگه به تصویب رسـیده اسـت؛ مرتکبین 
مـوارد جـدی نقض حقـوق بشـر از جمله جرایـم جنگی و 
جنایـت علیـه بشـریت طـی سـی سـال گذشـته، از معافیت 
برخـوردار می شـوند. بنابرایـن دولـت می   توانـد بـا اشـاره به 
چنیـن قانونـی، مسـاله را تشـبیه کنـد و از پیگیـری آنـان ابا 
ورزد؛ چنانکـه در معاملـه بـا گلبدین حکمتیـار، جنایت کار 
معروف، اصال هیچ شـکایتی به بررسـی گرفته نشـده اسـت 

و نـه چنیـن مجالی داده شـده تا شـکایتی درج شـود. 
حـاال نکتـه ایـن اسـت کـه اگر دولـت به دلیـل هـر تعاملی 
از رسـیده گی بـه شـکایتی های مـردم در مورد این داعشـیان 
خود داری کند و آن داعشـیان را به عنوان تسـلیم شـده گان 
در عـزت و انعـام خویـش قرار دهـد، مسـلمًا فرصتی برای 
از عمـری  بعـد  همـه جنایت کارانـی فراهـم می شـود کـه 
جنایـت بیاینـد و با تسـلیم شـدن خودشـان را اینگونه بیمه 

سازند. 
بنابرایـن حـرف مـا این اسـت که رسـیده گی به شـکایت ها 
و یـا نرسـیدن بـه آن بـرای آقـای غنـی بـا قیـد اینکـه ایـن 
گـروه به دولت تسـلیم شـده اسـت و مسـلمًا شـرایطی هم 
در میان بوده اسـت، دشـوار اسـت؛ اما این هم مسـلم اسـت 
کـه بایـد بـا آنانـی کـه از گروه هـای جنگـی و تروریسـتی 
جـدا شـده بـه دولـت می پیوندنـد، بـه گونه یـی برخـورد 
شـود که هم صـورت حقوقـی و مزایایـی مصونیتی تسـلیم 
شـدن هـم بـه مخاطـره مواجه نشـود و هـم حـق و حقوق 
و شـکایت مردمانـی کـه از طرف ایـن فراد صدمـه دیده اند 

بایـد مـورد توجـه دولت باشـد.
 البتـه در هرصـورت و صـرف نظـر از بعـد سیاسـی مسـاله 
کـه ایـن گـروه بـه دولت تسـلیم شده اسـت یـا دولـت آنان 
را بنابـر رابطه یـی از محاصـرۀ طالبـان نجـات داده باشـد، 
سـخن معقـول ایـن اسـت کـه رسـیده گی جـدی بـه ایـن 
گـروه از جانیـان بـرای اقـای غنـی تبعاتـی دارد کـه همیـن 
سـبب می شـود آقـای غنـی از رسـیده گی های جـدی بـه 
شـکایت های افـراد خـود داری کنـد. امـا دیـده شـود کـه 
داکتـر عبـداهلل مـی تواند ایـن مورد را تـا پایان دنیـال کند و 

بـه شـکایت های افـراد رسـیده گی شـود؟

با داعشیـان تسلیـم شـده 
چـه خـواهد شـد؟

ACKU
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وحـدت  حکومـت  ریاسـت  ارگ 
ملـی افغانسـتان، دیـروز )16 اسـد( 
بـا نشـر خبرنامه یـی از دیـدار آقـای 
غنـی بـا رهبـران احـزاب و برخـی 
در  فعـال  سیاسـی  جریان هـای  از 

داد. خبـر  کشـور، 
بـر بنیـاد خبرنامـه، موضـوع بحـث 
سـران  بـا  گفتگـو  دیدارهـا  ایـن 
شـخصیت های  و  سیاسـی  احـزاب 
بـه  پیونـد  در  کشـور  جهـادی 
افغانسـتان،  کنونـی  وضعیـت  حـل 
بـوده  آینـده  انتخابـات  و  آتش بـس 

اسـت. 
جریان هـای  و  احـزاب  از  برخـی 
سیاسـی فعـال در کشـور، از چنـدی 
بـه  این سـو خواسـتار تغییـر در نظام 
انتخاباتـی و به ویژه در پروسـۀ ثبت 

نـام رای دهنـده گان شـده بودند.
بـا آن کـه رییـس حکومـت وحدت 
ملـی کشـور پیـش از ایـن بـه تاریخ 
ارگ  در  روان  سـال  سـرطان(   ۲4(

بـا لحـن تنـدی احـزاب را خطـاب 
»احـزاب  بـود:  گفتـه  و  داده  قـرار 
کیسـتند کـه بـه نماینده گـی از مردم 
کـی  را  این هـا  می زننـد،  حـرف 
انتخـاب کـرده اسـت. چنـد درصـد 
آرا را بـه دسـت آورده انـد،  کـی بـه 
این هـا صالحیـت داده  اسـت، شـما 
کـی اسـتید کـه انتخابـات را تحریم 

می کنیـد!؟«
از  نشرشـده  خبرنامـۀ  بربنیـاد  امـا 
سـوی ارگ، آقـای غنـی در نشسـتی 
کـه عصر روز دوشـنبه )1۵ اسـد( با 
رهبـران اجـزاب سیاسـی داشـت، با 
جنـرال عبدالرشـید دوسـتم معـاون 
اول ریاسـت حکومـت وحدت ملی، 
حامـد کـرزی رییس جمهور پیشـین 
الرسـول  عبـدرب  اسـتاد  کشـور، 
سـیاف، حضرت صبغت اهلل مجددی، 
عطامحمـد  قانونـی،  محمدیونـس 
نـور، اسـتاد محمـد محقـق، انجنیـر 
گلبدیـن  انجنیـر  خـان،  محمـد 
حکمتیـار، اسـتاد محمدکریم خلیلی، 
امـان  میـر  زاهـد،  محمدالمـاس 
صافـی،  اقبـال  حاجـی  گـذر،  اهلل 
عبدالحکیـم  دین محمـد،  حاجـی 
منیـب، اسـتاد محمـد اکبـری، سـید 
احـدی  انورالحـق  گیالنـی،  حامـد 
عطـااهلل  ارغندیـوال،  عبدالهـادی  و 
لودین و شـماری از اعضای شـورای 
تحـت  اسـالمی  جمعیـت  انسـجام 

ریاسـت سـید اکرام الدیـن، به شـکل 
جداگانـه دیـدار کـرده اسـت. 

صحبت هـای  در  غنـی  آقـای 
چهـارم  و  بیسـت  تاریـخ  بـه  کـه 
سـرطان امسـال بـا رهبـران سیاسـی 
داشـت گفتـه بـود: »ایـن افـراد بـر 
بحـران  دعـوی حـل  اسـاس  کـدام 
چهـل  طـول  در  این هـا  می کننـد، 
طرحـی  چـه  کرده انـد،  چـه  سـال 
بـرای مـردم دارنـد و بـرای خـروج 
از بحران هـا چـه دسـتاوردی داشـته 
انـد؟« همچنـان او از سـران احـزاب 
بحران آفرینـی  از  کـه  بـود  خواسـته 
دسـت برداشـته و بـه قانون اساسـی 
تمکیـن کننـد و فراروی پروسـه های 

نکننـد. سـنگ اندازی  ملـی 
او در ایـن نشسـت مشـورتی کـه بـا 
ارگ  در  سیاسـی  احـزاب  رهبـران 
داشـت، مشـوره در خصوص مسایل 
مهـم کشـوری را بـرای بیرون رفـت 
موجـود  مشـکالت  و  چالش هـا  از 
خوانـده  اصـل  یـک  افغانسـتان 
سلسـله  کـه  ورزیـده  تأکیـد  و 
به منظـور  مشـورتی  نشسـت های 
طرح هـای  و  نظریـات  از  اسـتفاده 
مملکـت،  ملـی  و  سیاسـی  بـزرگان 

یافـت. خواهـد  ادامـه 

ــی  ــته و زخمـ ــی از کشـ ــی درغزنـ ــووالن امنیتـ مسـ
شـــدن 4۵ طالـــب در ایـــن والیـــت خبـــر داده انـــد.
ــی،  ــس غزنـ ــده پولیـ ــعل، فرمانـ ــد مشـ ــد احمـ فریـ
دیـــروز )16 اســـد( در گفت وگـــو بـــا رســـانه ها 
گفـــت کـــه طـــی ۲4 ســـاعت گذشـــته از اثـــر 
ــاالی  ــان بـ ــترده طالبـ ــالت گسـ ــا و حمـ درگیری هـ
پوســـته های امنیتـــی در دشـــت بـــکاول و دره قیـــاق 
ـــته  ـــلح کش ـــان مس ـــن ازطالب ـــی ت ـــو س ـــوالی جغت ولس

شـــده و پانـــزده تـــن دیگـــر زخمـــی شـــدند.
ــب  ــاعت 1:۲۰ شـ ــه سـ ــزود کـ ــعل افـ ــای مشـ آقـ
گذشـــته طالبـــان بـــاالی پوســـته های امنیتـــی دشـــت 
بـــکاول و پوســـته های امنیتـــی پولیـــس محلـــی درۀ 
ـــام  ـــترده انج ـــالت گس ـــو حم ـــنتان جغت ـــاق شهرس قی
دادنـــد کـــه بـــا مقاومـــت نیروهـــای امنیتـــی روبـــرو 
شـــده و بـــا رســـیدن نیروهـــای کمکـــی بـــه موقـــع 
در ســـاحۀ درگیـــری، هراس افگنـــان تـــرک مواضـــع 

کـــرده و بـــه عقـــب رانـــده شـــدند.
ـــان  ـــی، همچن ـــی والیـــت غزن ـــۀ مســـووالن امنیت ـــه گفت ب
ـــی  ـــای امنیت ـــن از نیروه ـــار ت ـــا چه ـــن درگیری ه در ای
کشـــور کشـــته شـــده و ۵ تـــن دیگـــر شـــان زخـــم 

ـــتند. برداش

همچنـــان، گزارش هـــای بـــه دســـت رســـیده از 
والیـــت لوگـــر حاکـــی از آن اســـت کـــه نیروهـــای 
امنیتـــی در عملیات هـــای جداگانـــه، دو فرمـــان  ده 
ــن  ــرادش در ایـ ــا افـ ــان را بـ ــروه طالبـ ــهور گـ مشـ

والیـــت بازداشـــت کـــرده و ســـپس کشـــته اند. 
 در همیـــن حـــال شمشـــاد لونـــگ، ســـخن گوی 
ــنبه )16 اســـد( بـــه  والـــی لوگـــر دیـــروز ســـه شـ
ـــو  ـــن س ـــه ای ـــته ب ـــه از روز گذش ـــت ک ـــانه ها گف رس
ـــاز  ـــوالی ازره آغ ـــان از ولس ـــازی طالب ـــات پاک س عملی

شـــده اســـت.
ـــی  ـــه هوای ـــتباهأ در حمل ـــته اش ـــب گذش ـــزود: ش او اف
نیروهـــای امریکایـــی، ســـه ســـرباز پولیـــس محلـــی 

ـــدند. ـــی ش ـــر زخم ـــرباز دیگ ـــته و ده س کش
بـــه گفتـــۀ او، شـــش ســـرباز دیگـــر نیـــز در ایـــن 

ــد. ــته انـ ــداد زخـــم ســـطحی برداشـ رویـ
ــات  ــز تلفـ ــان نیـ ــه طالبـ ــت کـ ــگ گفـ ــای لونـ آقـ
ســـنگینی در ایـــن عملیـــات داشـــتند کـــه آمـــار آن 

ــت. ــت نیسـ ــق در دسـ دقیـ
ــات  ــار تلفـ ــر آمـ ــی دیگـ ــع محلـ ــماری از منابـ شـ
پولیـــس محلـــی را در حملـــه هوایـــی امریکایی هـــا 

بیشـــتر از ایـــن گـــزارش داده انـــد.

پیش شرط... نتخابات؛  ا تعویق 
 روزنامـــه مانـــدگار، نگرانی هـــای مـــردم را به جـــا و آگاهـــی داشـــتن از 
ـــهروندان  ـــی ش ـــه را حـــق مســـلم و قانون ـــه  سرنوشـــت جامع ـــوط  ب تحـــوالت مرب
ـــته  ـــرات دانس ـــن مذاک ـــش در ای ـــد نق ـــتان را فاق ـــت افغانس ـــرد. او حکوم ـــوان ک عن
ـــان  ـــاالت متحـــده و طالب ـــان ای ـــرات می ـــون ســـه دورِ مذاک ـــا کن ـــرد: »ت ـــح ک و تصری
ـــخصی  ـــت های مش ـــرایط و خواس ـــان ش ـــت و طالب ـــه اس ـــورت گرفت ـــر ص در قط

ـــرده انـــد.« ـــرح ک را بـــا دیپلومات هـــای  امریکایـــی مط
ایـــن کارشـــناس امورسیاســـی از راز مذاکـــرات میـــان  امریـــکا و طالبـــان پـــرده 
ــه  ــز این گونـ ــان را نیـ ــوی طالبـ ــده از سـ ــرایط مطرح شـ ــایر شـ ــه و سـ برداشـ
ـــرط های  ـــی از ش ـــیدی، یک ـــال 1397 خورش ـــات، س ـــق انتخاب ـــرد: »تعوی ـــان ک بی
طالبـــان در گفت وگوهـــای صلـــح بـــا  امریکاســـت. خـــارج ســـاختن آن هـــا از 
ـــت  های  ـــروه از خواس ـــن گ ـــه ای ـــت ب ـــتر از 1۰ والی ـــذاری بیش ـــیاه، واگ ـــت س لیس
ـــورت  ـــث ص ـــرح  و روی آن بح ـــرات مط ـــون در مذاک ـــه تاکن ـــت ک ـــان اس طالب

ـــت.« ـــه اس گرفت
آقـــای ســـعیدی اضافـــه کـــرد: »طالبـــان چنـــد شـــرط  را بـــه عنـــوان شـــرایط 
تســـهیل کنندۀ مذاکـــرات صلـــح بـــا  امریکایی هـــا در دوحـــه  در میـــان گذاشـــته 
ــانه های  ــژه رسـ ــه ویـ ــانه ها بـ ــردن رسـ ــا  محدودکـ ــی از آن هـ ــه یکـ ــد کـ انـ

تصویـــری در افغانســـتان اســـت.«
ـــال  ـــم 17 س ـــت آورد های مه ـــی از دس ـــانه ها، یک ـــه آزادی رس ـــرد ک ـــد ک او تاکی
ـــردم  ـــرای م ـــی را ب ـــی بزرگ ـــی نگران ـــن خیل ـــود و ای ـــوب می ش ـــا محس ـــتۀ م گذش
خلـــق خواهـــد کـــرد کـــه متاســـفانه بـــه نظرمی رســـد، ایـــن شـــرط از ســـوی 

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــز پذیرفت ـــده نی ـــاالت متح ای
ــت های  ــورد خواسـ ــی را در مـ ــات  امریکایـ ــدگاه مقامـ ــعیدی دیـ ــای سـ  آقـ
ـــب  ـــدگاه جان ـــه دی ـــد ک ـــه نظرمی رس ـــت: ب ـــرده و گف ـــی ک ـــت ارزیاب ـــان مثب طالب
 امریکایـــی نســـبت بـــه ایـــن خواســـت ها و شـــرایط تـــا حـــال مثبـــت بـــوده و 
ـــوی  ـــان از س ـــت های طالب ـــی از خواس ـــم، خیل ـــالع داری ـــا اط ـــه م ـــای ک ـــا ج ت

دیپلومات هـــای  امریـــکا هـــم رد نشـــده اســـت.
 آقـــای ســـعیدی بـــا تـــا کیـــد برضـــرورت حفـــظ دســـت آوردهای 17 ســـال 
گذشـــته و این کـــه جامعـــۀ جهانـــی هدفـــش از حضـــور در افغانســـتان مبـــارزه 
ـــت از  ـــدر، حمای ـــواد مخ ـــاق م ـــری از قاچ ـــت و جلوگی ـــو کش ـــم، مح ـــا تروریزی ب
حقـــوق بشـــر و تقویـــه نهاد هـــای جامعـــه مدنـــی، ایجـــاد نظـــام دموکراتیـــک، 
ــت:  ــوده، گفـ ــازی بـ ــه، دولت -ملت سـ ــفاف و عادالنـ ــات شـ ــزاری انتخابـ برگـ
ــود.  ــه شـ ــده گرفتـ ــا نادیـ ــوی  امریکایی هـ ــی از سـ ــن ارزش هایـ ــد چنیـ نبایـ
ـــتان، روی  ـــگ افغانس ـــت جن ـــت بن بس ـــرای شکس ـــی ب ـــات  امریکای ـــون مقام اکن
ـــات،  ـــن انتخاب ـــه تعویق انداخت ـــری و ب ـــانه های تصوی ـــت رس ـــردن فعالی محدودک
ـــت آورد های  ـــردن دس ـــی نابودک ـــن یعن ـــد. ای ـــره می کنن ـــث و مذاک ـــان بح ـــا طالب ب
ـــان  ـــۀ خودش ـــاخته و پرداخت ـــه س ـــی را ک ـــت چیزهای ـــف اس ـــای تاس ـــود. ج خ
ــدات  ــام تعهـ ــالف تمـ ــن خـ ــد. ایـ ــود می کننـ ــود نابـ ــت خـ ــه دسـ ــوده، بـ بـ

سپرده شـــده از ســـوی جامعـــۀ جهانـــی بـــه مـــردم افغانســـتان اســـت.                           

از گفتن » احزاب کیستند...؟«

تا مشورت  خواهی از  آنان

تلفات سنگین
 طالبـان مسلح در غــزنی
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اگـــر بـــه شـــرایط اقلیمـــی زمیـــن 
ـــد  ـــه خواهی ـــد متوج ـــی بیاندازی نگاه
ــودی  ــال نابـ ــت ها در حـ ــد دشـ شـ
ـــل بیابان هـــا در حـــال  اســـت و در مقاب
ـــا  ـــطح آب دریاه ـــت. س ـــترش اس گس
کاهش یافتـــه و بســـیاری از آن هـــا 
ــن  ــره زمیـ ــده اند. کـ ــز خشک شـ نیـ
ـــت و  ـــدی اس ـــرات ج ـــال تغیی در ح
ایـــن تغییـــرات ناشـــی از پدیـــده ای 
ـــش  ـــوان گرمای ـــت عن ـــه تح ـــت ک اس
جهانـــی از آن نـــام بـــرده می شـــود. 
ــن  ــای ایـ ــدای پـ ــا صـ ــن روزهـ ایـ
پدیـــده بیـــش  از پیـــش شـــنیده 
اخیـــر  ســـال های  در  می شـــود. 
میانگیـــن دمـــا در ســـطح زمیـــن و 
اقیانوس هـــا افزایـــش  یافتـــه اســـت. 
افزایـــش گازهـــای گلخانـــه ای در 
ـــی  ـــوان متهـــم اصل ـــه  عن ـــن ب جـــو زمی
شناخته شـــده  اقلیمـــی  تغییـــرات 
ایجادشـــده در  تغییـــرات  اســـت. 
ـــه ای  ـــای گلخان ـــار گازه ـــزان انتش می
دوران  در  انســـان ها  فعالیـــت  از 
ــی  ــی ناشـ ــالب صنعتـ ــد از انقـ بعـ
می شـــود. البتـــه در مقابـــل عـــده ای 
ـــت  ـــل را عل ـــن عام ـــه ای ـــراد ک از اف
اصلـــی تغییـــرات اقلیمـــی می داننـــد 
ـــه  ـــد ک ـــن باورن ـــر ای ـــز ب ـــده ای نی ع
افزایـــش دمـــای زمیـــن از تغییـــرات 
ــا  ــر دمـ ــد تغییـ ــده در رونـ ایجادشـ
ــود.  ــی می شـ ــا ناشـ ــطح دنیـ در سـ
بـــر ایـــن اســـاس گفتـــه می شـــود 
تنـــاوب وقـــوع دوره هـــای گـــرم و 
ســـرد و پدیده هـــای طبیعـــی ماننـــد 
آتشفشـــان ها بـــه گرم تـــر شـــدن 

زمیـــن منجـــر شـــده اســـت.
ــر  ــز بـ ــده ای نیـ ــان عـ ــن میـ در ایـ
دمـــای  افزایـــش  باورنـــد  ایـــن 
کـــه  اســـت  موضوعـــی  زمیـــن 
ســـاخته وپرداخته ذهـــن دانشـــمندان 
ــدارد؛  ــا حقیقـــت نـ اســـت و اساسـ
امـــا حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه 
و  مدل ســـازی ها  اســـاس  بـــر 
ــده  ــی پیش بینی شـ ــای علمـ روش هـ
ــد  ــتن رونـ ــه داشـ ــا ادامـ ــت بـ اسـ

ـــه ای،  ـــای گلخان ـــار گازه ـــش انتش ـــی افزای کنون
زمیـــن و همچنیـــن موجـــودات ســـاکن ایـــن 
کـــره خاکـــی آینـــده تیـــره و تـــاری پیـــش رو 
ــای  ــاس پیش بینی هـ ــر اسـ ــند. بـ ــته باشـ داشـ
انجام شـــده تـــا پایـــان قـــرن بیســـت  و یکـــم 

زمیـــن روزهـــای گرمـــی را تجربـــه خواهـــد 
کـــرد و بـــه  ایـــن  ترتیـــب تردیـــدی نیســـت 
ـــکالت  ـــا مش ـــی ب ـــیر زندگ ـــدگان در مس ـــه آین ک
و محدودیت هـــای بســـیار زیـــادی مواجـــه 

خواهنـــد شـــد.

 
ــش  ــه افزایـ ــی بـ ــای قطبـ ــدن یخ هـ ذوب شـ
ــده  ــر شـ ــن منجـ ــای آزاد زمیـ ــطح آب هـ سـ
ــی  ــد کنونـ ــون رونـ ــر اکنـ ــی اگـ ــت. حتـ اسـ
انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای متوقـــف شـــود 

ــا را در  ــن گازهـ ــار ایـ ــم انتشـ و بتوانیـ
ــا  ــم تـ ــت نگه داریـ ــن ثابـ ــطح زمیـ سـ
ـــش  ـــد افزای ـــده از پیام ـــال آین ـــزاران س ه
ـــم  ـــان نخواهی ـــای آزاد در ام ـــطح آب ه س
بـــود. اگرچـــه راهکارهایـــی ماننـــد 
ـــا  ـــه ای ی ـــای گلخان ـــار گازه ـــش انتش کاه
ـــا،  ـــن گازه ـــار ای ـــاختن انتش ـــف س متوق
ـــای  ـــات و پیامده ـــرعت رخ دادن اتفاق س
ــد  ــن رونـ ــه ایـ ــده در نتیجـ پیش بینی شـ
ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــادی کندت ـــد زی ـــا ح ت
تـــا ســـال ۲1۰۰ نواحـــی کوهســـتانی و 
ـــه ای  ـــای 8 درج ـــش دم ـــا افزای ـــی ب قطب
ــاس  ــر اسـ ــد. بـ ــد شـ ــه خواهنـ مواجـ
گـــزارش اعالم شـــده از ســـوی هیـــات 
ـــای  ـــن دم ـــم، میانگی ـــر اقلی ـــی تغیی جهان
کـــره زمیـــن تـــا ســـال ۲1۰۰، 4 تـــا 6 
ــن  ــد. ایـ ــدا می کنـ ــش پیـ ــه افزایـ درجـ
ــه  ــدی اســـت کـ ــبیه رونـ ــرات شـ تغییـ
زمیـــن از دوره یخبنـــدان تـــا امـــروز پشـــت 
ــد  ــدون تردیـ ــت. بـ ــته اسـ ــر گذاشـ سـ
ــت  ــن امنیـ ــرایطی تضمیـ ــن شـ در چنیـ
ـــش  ـــه افزای ـــت رو ب ـــرای جمعی ـــی ب غذای
ســـاکنان ایـــن کـــره خاکـــی به مراتـــب 
ــراه  ــتری همـ ــای بیشـ ــا محدودیت هـ بـ

خواهـــد بـــود.
 

ـــب  ـــزان آب شـــدن و تخری ـــن نقشـــه می ای
ـــوب را  ـــمال و جن ـــب ش ـــای قط ـــخ ه ی
ـــد و  ـــی ده ـــان م ـــال نش ـــته تاح از گذش
ـــود در  ـــای موج ـــخ ه ـــد ی ـــن رون ـــا ای ب

ـــرده ـــی ک ـــش بین ـــم پی ـــده را ه آین
ــور از  ــا عبـ ــود بـ ــه می شـ ــه گفتـ اگرچـ
نقطـــه قابـــل بازگشـــت فرصـــت را تـــا 
ــا  ــم امـ ــادی از دســـت داده ایـ ــد زیـ حـ
ـــب  ـــم مناس ـــاذ تصمی ـــد اتخ ـــدون تردی ب
می توانـــد مواجه شـــدن بـــا عواقـــب 
ناشـــی از وقـــوع گرمایـــش جهانـــی را 
تـــا حـــد زیـــادی بـــه تأخیـــر انـــدازد. 
ـــده  ـــت  آم ـــه بدس ـــاس نتیج ـــر اس ـــد ب بای
ــش  ــف گرمایـ ــاد مختلـ ــی ابعـ از بررسـ
جهانـــی و تغییـــرات اقلیـــم، از راهکارهـــای 
ـــای ناشـــی  ـــش پیامده ـــرای کاه ـــری ب مؤث
ـــا  ـــت ت ـــره گرف ـــی به ـــش جهان از گرمای
کیفیـــت زندگـــی بشـــر بیـــش از ایـــن 
ـــش  ـــر بیش ازپی ـــرد. خط ـــرار نگی ـــر ق ـــت تأثی تح
ـــم  ـــدام کنی ـــر اق ـــر دی ـــت و اگ ـــده اس ـــک ش نزدی

ــم. ــت می دهیـ ــان را از دسـ زمـ
فرانک فراهانی / روزنامه نگار علم

پیامد ناگوار ِ 
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

افزایش گازهای گلخانه ای در جو زمین 
به  عنوان متهم اصلی تغییرات اقلیمی 
شناخته شده است. تغییرات ایجادشده در 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای از فعالیت 
انسان ها در دوران بعد از انقالب صنعتی 
ناشی می شود. البته در مقابل عده ای از 
افراد که این عامل را علت اصلی تغییرات 
اقلیمی می دانند عده ای نیز بر این باورند 
که افزایش دمای زمین از تغییرات 
ایجادشده در روند تغییر دما در سطح 
دنیا ناشی می شود. بر این اساس گفته 
می شود تناوب وقوع دوره های گرم و سرد 
و پدیده های طبیعی مانند آتشفشان ها به 
گرم تر شدن زمین منجر شده است.

در این میان عده ای نیز بر این باورند 
افزایش دمای زمین موضوعی است 
که ساخته وپرداخته ذهن دانشمندان 
است و اساسا حقیقت ندارد؛ اما حقیقت 
این است که بر اساس مدل سازی ها و 
روش های علمی پیش بینی شده است

ـــاال  ـــه ای ب ـــای گلخان ـــاد گازه ـــی ایج ـــش بین ـــپ( و پی ـــم )چ ـــه ای ك ـــای گلخان ـــناریوی گازه ـــاالنه در س ـــارش س ـــط ب ـــه متوس نقش
ـــی دهـــد. ـــارش را نشـــان م ـــوه ای هـــم كاهـــش ب ـــارش و مناطـــق زرد و قه ـــش ب ـــی و ســـبز افزای ـــق آب در آینده)راســـت( مناط
ACKU
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براسـاس  از خداونـد  تلقـی  نحـوۀ  فلـو،  مثـال  در   4(
برداشـت مسـیحی )بیشـتر مسـیحی عامیانه( از او است. 
در ایـن تلقـی خداونـد پدر آسـمانی مسـیحیان اسـت و 
جـز عشـق و محبـت بـه بندگانـش چیـزی بـرای آن ها 

نمی خواهـد.
۵( ایـن تمثیـل فلـو معنـاداری گزاره هـای دینـی را بـا 
تلفیقـی از مسـالۀ شـر و نوعـی پاسـخ بـه آن مطـرح 
می کنـد. لـذا چـه بسـا تفکیـک آن از ایـن مسـاله و یـا 
نـوع دیگری از پاسـخ به مسـالۀ شـر مشـکل معنـاداری 
صفـات خداونـد را از قالـب بی معنایـی یـا کم معنایی به 

زمینه یـی معنـادار مبـدل سـازد.
6(  توقعـی کـه فلـو از آشکارسـازی صفـات خداونـد 
دارد، دخالـت گزافـی اوسـت کـه مبتنی بـر ارادۀ جزافیه 
خداونـد اسـت. در این نگـرش ارادۀ خداونـد به معنای 
عوامانـه »اگـر بخواهـد انجام دهـد و اگـر نخواهد انجام 
ندهـد« اسـت. ارادۀ خداونـد کـه در رحمـت عـام او 
هـم واره سـاری و جـاری اسـت منظـور او نبوده اسـت. 
ایـن خـود بـه تلقـی دیگـر او از مسـالۀ ارادۀ خداونـد 
مسـیحی  و  اشـعری  نگـرش  معمـوالً  کـه  می انجامـد 

برداشـتی ایـن چنینـی دارند.
خالصـه اسـتدالل فلـو ایـن اسـت کـه جهانگـرد اول 
بـا سـخن خـود حـرف محصلـی نمی زنـد و »فرضیـۀ 
جسـورانه و قشـنگ« او »ذره ذره بـه کام مـرگ مـی رود 
و بـا هـزاران قیـدی کـه بـه تعریـف او می خـورد، فـرو 
می میـرد«. بنـا به اسـتدالل فلـو این »خطر خاصی اسـت 
کـه گفتـار الهیاتـی را تهدیـد می کند و بلکه شـر بوم زاد 
 .)97.p  ,19۵۵  ,Flew and McIntyre( اسـت«  آن 
اگـر شـخص معتقـد انـکار کـرد کـه شـرایطی بالفعل یا 
ممکـن می توانـد تصدیقـات او را ابطـال کنـد، به طـور 
ضمنـی پذیرفتـه اسـت کـه تصدیقاتـش )چـون تحلیلی 
نیسـتند( همـه بی معنـی و مهمل انـد. پرسـش نهایی فلو، 
کـه پـس از بیان مقدماتی مسـالۀ رنج بیهوده طرح شـده، 
ایـن اسـت: »چـه چیزی بایـد اتفـاق بیفتد یا بایـد اتفاق 
افتـاده باشـد تـا بتوانـد دلیلی را برای شـما فراهـم آورد 
کـه بـا آن عشـق الهـی را رد کنیـد یـا وجـود خداوند را 

.)99.p( »مـردود بدانیـد؟
هیر و راه حل غیرشناختاری بلیک

پرسـش  ایـن  بـه   )R.M.Hare( هیـر  ام.  آر.  پاسـخ 
 Hare/qtd. in( متضمـن نقـل حکایتـی دیگـر اسـت
pp ,199۰ ,Hick.37۲-3(.  دیوانه یـی خـود را متقاعد 
کـرده اسـت که تمامـی اسـتادان دانشـگاه می خواهند او 
را بکشـند و بـرای او اصـاًل مهـم نیسـت کـه چـه تعداد 
اسـتاد بـه او نشـان داده شـود کـه متشـخص، محتـرم و 
نرم خـو باشـند، ایـن دیوانـه در اعتقاد خود مصر اسـت. 
او فکـر می کنـد نیرنـگ خـورده اسـت، ولـی در چـه 

مـوردی فریـب خورده اسـت؟
بگذاریـد آزمـون فلـو را در مـورد او بـه کار ببندیـم. در 
این جـا هیـچ رفتـاری از اسـتادان دانشـگاه سـر نمی زند 
تـا او بخواهـد علیـه نظریـۀ دیوانـه اقامـه کنـد و بنابـر 
ایـن براسـاس ایـن آزمـون نظریـۀ او چیـزی را اظهـار 
نمی کنـد، امـا از ایـن نتیجـه نمی شـود که هیـچ اخالقی 
میـان آن چـه او در بـارۀ اسـتادان دانشـگاه می اندیشـد 
و آن چـه بسـیاری از مـا، در مـورد آنـان فکـر می کنیـم، 
وجـود نـدارد. اگـر چنیـن بـود کـه نمی توانسـتیم او را 
دیوانـه و خـود را عاقـل بخوانیم و اسـتادان هیـچ دلیلی 
آکسـفورد  در  او  حضـور  از  ناآرامـی  احسـاس  بـرای 

نمی داشـتند.
بگذاریـد آن وضعیتـی را که ما را از ایـن دیوانه متفاوت 
می کنـد، بلیـک )blick( مخصـوص بـه خودمـان نـام 
بگذاریـم. او بلیکـی احمقانـه در بـارۀ اسـتادان دارد و ما 
بلیکـی عاقالنـه... فلـو نشـان داده اسـت کـه یـک بلیک 
در یـک تصدیـق یـا نظامـی از تصدیق هـا جایـی ندارد، 
امـا بـا ایـن همـه بسـیار اهمیـت دارد کـه واجـد بلیکی 
 ,19۵۵  ,Flew and McIntyre( باشـیم  درسـت 

.)1۰۰.p
برابـر نظـر هیر، فلـو به غلط زبـان خداباورانـۀ توحیدی 
را زبانـی تبیین گرایانـه می شـمارد، حـال آن کـه بـه تبـع 
هیـوم بایـد بگوییـم »بـدون یک بلیـک هیچ تبیینـی معنا 
می توانیـم  بلیک هـا  پایـۀ  بـر  مـا  زیـرا  نمی کنـد،  پیـدا 
تعییـن کنیـم چـه چیـزی از قسـم تبییـن هسـت، و چه 
چیـزی نیسـت« )p.1۵1(.عـالوه بـر ایـن، در حالـی که 
جهانگـردان فلـو هیـچ التفاتـی بـه بـاغ خـود ندارنـد، 
دیوانۀ هیر نسـبت به اسـتادان دانشـگاه دل نگران اسـت. 
»بـه همیـن دلیـل من بسـیار توجـه دارم و دل نگرانم که 
ببینـم در باغـی کـه هسـتم چه می گـذرد، مـن نمی توانم 
حالـت کناره جویانـه و بی طرفانۀ جهانگـردان را بپذیرم« 

.)1۰3.p(
مالحظاتی چند در باب پاسخ هیر به فلو وجود دارد:

1( هیـر هـم مـالک ابطال پذیـری را می پذیـرد و هـم 
دینـی  گزاره هـای  کـه  می پذیـرد  ضمنـی  به طـور 

نیسـتند. ابطال پذیـر 
دهـد  نشـان  می خواهـد  خـود  مثـال  بـا  او   )۲

ابطال ناپذیربـودن گزاره هـا در مقـام تبییـن بـا شـرایطی 
می دهـد  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  مـا  زنده گـی  کل  کـه 
بلیـک  اعتقـادی  ویژه گـی  طـرح  بـا  او  می کنـد.  فـرق 
در صـدد اسـت تـا حـوزۀ اعتقـادات دینـی را بـه جای 
تبییـن واقعیـت بیرونـی به حـوزۀ دغدغۀ درونـی انتقال 
دهـد. دان اسـتیور معتقد اسـت »در نظر هیر شـاید زبان 
دینـی دیدگاهـی را عرضـه کنـد کـه بی تردیـد پذیـرای 
ابطـال نباشـد، در عیـن حال بـه لحاظ وجـودی اهمیت 
بسـزایی داشـته باشـد. این واکنش هیـر، نمایانگر چیزی 
اسـت کـه می توانیـم واکنـش غیرشـناختاری بـه چالش 

.)8۰.p ,1996 ,Stiver( »فلـو نـام نهیـم
3( ایـن نـگاه هیـر نوعـی منظـر فیدئیسـتی اسـت کـه 
باورهـای دینـی را امـری سـوبژکتیو می دانـد. در حالـی 
کـه خدابـاوران، گذشـته از بـاور درونـی بـه واقعیـت 
بیرونـی خداوند نیـز اعتقاد دارند. و این مقدار اسـتدالل 
نمی توانـد در توجیـه کل بـاور مؤمنـان موفق باشـد. فلو 
در بـاب بلیک هـای هیـر اعـالم می کند که اگـر دین هیر 
چیـزی جـز یـک بلیـک و »متضمـن هیچ گونـه تصدیق 
جهان شـناختی در خصـوص طبیعـت و افعـال آفریدگار 
او  مطمئنـًا  ایـن صـورت  در  باشـد،  نبـوده  متشـخص 
 ,199۰ ,Flew/qtd. in Hick( »یـک مسـیحی نیسـت
p.374(. آلن پی. اف سـل معتقد اسـت: گذشـته از این، 
اگـر گرفتارهـای دینـی از قسـم تصدیقات تلقی نشـود، 
بسـیاری از افعـال دینـی فریبکارانـه یا احمقانـه خواهد 

.)1۵3.p ,1988 ,Sell( بـود
اطمینـان  و  میچـل  بازیـل  پارتیـزاِن«  و  »غریبـه  مثـال 

جهه یـی ا مو
بازیـل میچـل با وقوف نسـبت بـه غیرشـناختاری بودن 
راه حـل هیـر، در حکایتـی دیگـر معنـاداری گزاره هـای 
 ,Mitchell( می دهـد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  دینـی 

.)1۲.p  .1971
داسـتان او در بـارۀ نحـوۀ مواجهـۀ یـک پارتیـزان با یک 
غریبـه در زمـان جنـگ اسـت که ایـن مالقـات پارتیزان 
را عمیقـًا تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. او بـه ایـن غریبـه 
و صداقـت و دلسـوزی اش برای نهضـت مقاومت کاماًل 
ایمـان مـی آورد و ایـن اعتمـاد کامـل خـود را بـه سـایر 
بـه  گاهـی  غریبـه  ایـن  می گـردد.  متذکـر  دوسـتانش 
اعضـای نهضـت مقاومـت کمک می کند و گاهی دسـت 
کمـک آنـان را پـس می زنـد. گاهـی مشـاهده می شـود 
بـه  را  اشـغالگران، میهن پرسـتان  پلیـس  لبـاس  وی در 
نیروهـای اشـغالگر تسـلیم می کند. پارتیـزان در برابر هر 
یـک از ایـن واکنش هـای غریبـه مسـاله را بـه گونه یـی 
جلـوه می دهـد کـه غریبه بـه منظـور پیش بـردن وظیفۀ 
نهایـی اش که همـان دفاع از مـردم در مقابل اشـغالگران 
اسـت ایـن رفتارها را می کند. دوسـتانش گاهـی به او با 
خشـم می گوینـد »بسـیار خوب، غریبـه باید چـه کاری 
را بـرای تـو انجـام دهـد تـا بپذیری کـه اشـتباه می کنی 
و غریبـه در جبهـۀ مـا قـرار نـدارد؟«. پارتیـزاِن حکایت 
اجـازه نمی دهـد کـه چیـزی به طـور قطعـی ناقـض این 
گـزاره تلقی شـود که »غریبـه در جبهۀ ماسـت«. این امر 
بـه آن دلیـل اسـت که وی متعهد شـده اسـت نسـبت به 

غریبـه اعتماد داشـته باشـد.
رفتارهـای  بـا  برخـورد  هنـگام  بـه  پارتیـزان  حالـت 
معـارض یـا مشـکوک فـرد غریبـه هم چـون حالت های 
مصیبـت  بـا  مواجهـه  در  کـه  اسـت  متدیّنـی  شـخص 
هولناکـی بـا آرامـش می گویـد: »خواسـت خـدا چنیـن 
اسـت و چـه بسـا مصالحـی در کار اسـت کـه از مـا 
مخفـی اسـت« )علـی زمانـی، 1381، ص 1۲۵(. در این 
مثـال، عضویـت فـرد بیگانـه یا خائـن بـودن او از ناحیۀ 
جهـان خـارج، اثبـات یـا تکذیب نشـده اسـت، ولی در 
واقـع و نفس االمـر، سـرانجام، ایـن شـخص یـا رهبـر 
نهضـت مقاومت هسـت یا نیسـت. خود شـخص بیگانه 
هـم می دانـد چـه کاره اسـت و در آینـده پـس از اتمـام 
شـرایط جنگـی معلـوم خواهـد شـد کـه او چـه موضع 
واقعی یـی داشـته اسـت همیـن نکته یـی که میچـل بدان 
اشـاره نموده اسـت بعدهـا مبنـای نظریـۀ تحقیق پذیرِی 

اخـروِی جـان هیـک قـرار گرفت.
در تحلیل موضع میچل می توان گفت:

1( میچـل دیـدگاه غیرشـناختاری هیـر را نمی پذیـرد و 
در صـدد اسـت در مثـال خـود نحوه یـی شـناختاری در 

تبییـن زبـان دیـن ارائـه کند.
۲(  او بـرای مواجهـۀ اولیـه کـه همـان اطمینـان و ایمان 
ناشـی از تجربـۀ دینی اسـت نقـش محوری قائل اسـت. 
زبـان دیـن در ایـن تجربـه معنـا می یابـد و نـه در قالب 
زبـان علـم که تأیید تجربـی آن با تکـرار آزمایش محّقق 

می شـود.
3(  میچـل بیـن »ناتوانی ما در رسـیدن بـه نفس االمر که 
شـرایطی موجب آن می شـود و با تغییر شـرایط می توان 
بـه تعییـن صـدق و کذب رسـید« و »تحقیـق ناپذیری یا 
ابطال ناپذیـری« فـرق می گـذارد. اولـی معنـاداری را بـه 
زیـر سـؤال نمی بـرد در حالـی کـه دومـی گـزاره را از 

معنـاداری خارج می سـازد.

4(  دیـدگاه میچـل اگـر بتواند مسـالۀ معنـاداری را حل 
بـا مشـکل دیگـری مواجـه می کنـد و آن  کنـد مـا را 
نقدناپذیـری دیدگاه هـای دینـی اسـت کـه مواجهه هـای 
متفـاوت اعتقـادات گوناگـون و حتـی متعـارض پدیـد 
مـی آورد ولـی مواجهـه ی اولیـۀ آن را برای هر شـخص 
بـر  مؤمنـان  کـه  حالـی  در  می گردانـد.  مسـلم  امـری 
نقدپذیـری دیدگاه هایشـان و جـرح و تعدیـل معرفـت 

شـناختی آن معتـرف هسـتند.
۵(  دربـاب تحویـل دیـن بـه تجربـۀ دینی و اشـکاالت 
عمده یـی کـه در ایـن دیـدگاه وجـود دارد بحث هـای 
مفصلـی شـده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد بسـیاری از 
نقدهـای تجربـۀ دینـی بـه ایـن دیـدگاه میچل نیـز وارد 
باشـد. بـرای آشـنایی بـا ایـن نقدهـا بـه منابـع مربوطـه 

رجـوع شـود )ر.ک. قائمـی نیـا، 138۰(.
6(  فلـو بـه دیـدگاه میچـل دو اشـکال وارد می کنـد. 
اول آن کـه تعبیـر میچـل از دیـن بـا تعبیر رایج و سـنتی 
ایمـان مسـیحی فاصلـۀ زیـادی دارد. ثانیـًا این کـه اگـر 
مدعیـات دینـی بـه عنـوان حکـم اراده نشـده باشـند، 
آن گاه بسـیاری از کارکردهـای دینی بـه نوعی فریبکاری 
 ,Flew/qtd. in Hick( یـا حماقـت مبـدل می شـوند

.)374.p  ,199۰
تحقیق پذیرِی اخروِی جان هیک

در سـومین پاسـخ، جـان هیـک از موضعی دفـاع می کند 
کـه بـه تحقیق پذیـری اخـروی معـروف شـده اسـت. 
ابتـدا طـی  او  موضـع جـان هیـک شـناختاری اسـت. 
پنـج مقدمـه نحـوه ی انتظـار از تحقیق پذیـری را مطـرح 
دیـدگاه خـود می پـردازد  بـه طـرح  می کنـد و سـپس 
)هیـک، 137۲، ص ۲1۵-۲11(. در ایـن مقدمـات تأکید 
واقعـی  گزاره هـای  و  اقـوال  تحقیـق  قابلیـت  می کنـد 
اثبـات منطقـی آن هـا نیسـت. هسـتۀ مرکـزی  هماننـد 
مفهـوم تحقیق پذیـری از بیـن بـردن هـر نـوع زمینـه ای 
بـرای تشـکیک عقلـی اسـت. هم چنین گاهـی ضروری 
اسـت کـه بـرای تحقـق شـرط تحقیق پذیـری، خـود را 
در وضـع خاصـی قـرار دهیـم یـا عمـل خاصـی انجـام 
دهیـم. از طرفـی یـک حکـم ممکـن اسـت در صـورت 
صـورت  در  امـا  باشـد  تحقیق پذیـر  اصـل  در  صـدق 
کـذب علی االصـول قابل ابطال نباشـد. او مثالـی می زند 
و می گویـد: بـه ایـن قضیـه توجـه کنیـد کـه »سـه عدد 
هفـت متوالـی در عددهـای اعشـاری مربـوط بـه عـدد 
»پـی« وجـود دارد«. تـا آن جا کـه از این عـدد می دانیم و 
تـا به حـال بـدان رسـیده اند، شـامل مجموعه یی از سـه 
عـدد هفت نیسـت، امـا چون این عمـِل یافتـِن رقم های 
بعـدی عـدد پـی می توانـد الـی غیـر النهایـه ادامـه یابد، 
همـواره امکان دارد که یک دسـتۀ سـه تایـی از هفت در 
جایـی کـه هنور هیچ کـس در محاسـباتش به آن دسـت 
نیافتـه اسـت بدسـت آیـد. از ایـن رو، ایـن حکـم اگـر 
درسـت باشـد ممکـن اسـت روزی اثبـات گـردد، امـا 
اگـر نادرسـت باشـد هرگـز نمی توانـد ابطـال شـود. او 
سـپس فرضیۀ اسـتمرار حیـات روح پـس از مرگ قوای 
جسـمانی را از ایـن دسـت گزاره هـا می دانـد. او نیـز به 

تبـع متقّدمیـن خود موضـع خویش را در قالب داسـتانی 
.)۲۰3-189.pp  ,1977  ,Hick( می کنـد  ارائـه 
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ــای  ــم ه ــوان فیل ــبیه عن ــت ش ــن اس ــد ممک هرچن
درجــه دو علمی-تخیلــی بــه نظــر برســد، امــا بــرای 
دانشــمندان علــوم زمیــن تبدیــل شــدن ســیاره مــا بــه 
ــه داغ« موضوعــی کامــال جــدی اســت. یــک »گلخان
ــه زودی از  ــت ب ــن اس ــد ممک ــی گوین ــان م محقق
ــه  ــه نتیج ــم ک ــت بگذری ــل بازگش ــر قاب ــرزی غی م
آن دمــای طاقــت فرســا و بــاال آمــدن ســطح دریاهــا 

ــود. ــد ب ــرن خواه ــد ق ــرای چن ب
ــید  ــار دی اکس ــه مه ــق ب ــورها موف ــر کش ــی اگ حت
کربــن در ســطح توافــق شــده شــوند، بــاز هــم امــکان 
شــروع ایــن »مســیر غیرقابــل بازگشــت« وجــود دارد.
ــن  ــال چنی ــه احتم ــد ک ــی ده ــا نشــان م ــه آنه مطالع
ســناریویی بــا بــاال رفتــن میانگیــن دمــا بــه انــدازه دو 

درجــه ســانتیگراد وجــود دارد.
دانشــمندان شــرکت کننــده در ایــن مطالعه مــی گویند 
گرمایشــی کــه تاکنــون تجربــه کــرده ایــم، و افزایــش 
ــه  ــده تجرب ــه آین ــد ده ــاال در چن ــه احتم ــی ک دمای
ــای  ــی از نیروه ــت بعض ــن اس ــرد، ممک ــم ک خواهی
طبیعــی زمیــن کــه هــم اکنــون از مــا محافظــت مــی 

ــه دشــمن مــا بــدل کنــد. کنــد را ب
ــا و  ــوس ه ــن، اقیان ــای زمی ــگل ه ــال جن ــر س ه
خشــکی هــا 4.۵ میلیــارد تــن کربنــی کــه مــی توانــد 
ســر از اتمســفر در آورد و هــوا را گرمتــر کنــد جــذب 

مــی کننــد.
امــا بــا ادامــه رونــد گرمایــش امــکان دارد ایــن مراکــز 
جــذب کربــن تبدیــل بــه منبــع انتشــار کربــن شــود و 

مشــکل تغییــرات اقلیمــی را بــه طــور قابــل توجهــی 
بدتــر کنــد.

خــاک منجمــد عــروض بــاالی جغرافیایــی کــه 
میلیــون هــا تــن گازهــای گــرم کننــده در آنهــا ذخیــره 
شــده یــا جنــگل هــای آمــازون از جملــه ایــن منابــع 
ــای دو  ــه دم ــه هرچــه ب ــی رود ک ــم آن م اســت و بی
ــر  ــک ت ــی نزدی ــل صنعت ــر از دوران ماقب ــه باالت درج
ــا  ــن ب ــع کرب ــه دف ــع شــروع ب ــن مناب ــی شــویم، ای م

ــد. ــاد کنن شــدت زی
در ســال ۲۰1۵ دولــت هــای جهــان خــود را بــه حفظ 
افزایــش دمــا بــه کمتــر از دو درجــه ســانتیگراد متعهد 
ــش  ــرای نگــه داشــتن افزای ــی ب ــد حت ــد و گفتن کردن
ــه  ــه گفت ــد. ب ــی کنن ــالش م ــه ت ــر 1.۵ درج ــا زی دم
نویســندگان مقالــه تــازه، برنامــه فعلــی بــرای کاهــش 
تولیــد گازهــای کربنــی ممکــن اســت کافــی نباشــد.

پروفســور یوهــان راکســتروم از نویســندگان ایــن 
مقالــه در مرکــز رزیلیانــس اســتکهلم بــه بــی بــی ســی 
ــوا دو درجــه  ــی ه ــه وقت ــم ک ــی گویی ــا م ــت: »م گف
ــر شــد، ممکــن اســت در نقطــه ای باشــیم کــه  گرمت

ــد.« ــن بیافت ــه دســت کــره زمی ــرل ب مکانیســم کنت
زندگــی در بســیاری از بخــش هــای جهــان بــا شــروع 

پدیــده گلخانــه داغ غیرممکــن خواهــد شــد
ــی  ــا وقت ــرل دســت ماســت، ام »درحــال حاضــر کنت
از دو درجــه گذشــتیم، مــی بینیــم کــه سیســتم زمیــن 
ــت  ــی شــود. آن وق ــه دشــمن م ــل ب از دوســت تبدی
سرنوشــت را بــه سیســتمی ســپرده ایــم کــه توازنــش 

درحــال بــه هــم خــوردن اســت.«
ــر از دوره  ــه باالت ــک درج ــر ی ــال حاض ــا در ح دم
ماقبــل صنعتــی اســت و هــر دهــه حــدود ۰.17 درجه 

ــاال مــی رود. ب
ــه  ــی ک ــتم طبیع ــازه 1۰ سیس ــه ت ــان در مطالع محقق
آنهــا را »فرآیندهــای بازخــوردی« مــی نامنــد بررســی 

ــد. کردن
ــی  ــک م ــان کم ــه انس ــا ب ــن فرآینده ــون ای ــم اکن ه
کنــد از شــدیدترین آثــار انتشــار بیــش از حــد کربــن 
و افزایــش دمــا در امــان باشــد. اینهــا شــامل جنــگل 
ــت  ــتم انباش ــمال، و سیس ــب ش ــای قط ــخ ه ــا، ی ه

ــوس هاســت. ــف اقیان ــان در ک مت
ــن  ــادل یکــی از ای ــر تع ــه اگ ــن اســت ک ــی ای نگران
ــار  ــه انتش ــروع ب ــورد و ش ــم بخ ــه ه ــا ب ــتم ه سیس
مقــدار زیــادی دی اکســید کربــن در جــو کنــد، بقیــه 
سیســتم هــای مشــابه هــم در یــک حرکــت زنجیــره 

ــادل شــوند. ــی تع وار ب
سناریوی »گلخانه داغ« چیست؟

به زبان ساده سناریوی خوبی نیست.
ــن  ــل شــدن زمی ــازه تبدی ــه تحقیقــی ت براســاس مقال
بــه یــک »گلخانــه داغ« بــه معنــی آن اســت کــه دمــای 
ــزار  ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ــان در ی ــر زم ــن از ه زمی

ســال اخیــر بیشــتر خواهــد شــد.
سیســتم آب و هوایــی زمیــن ممکــن اســت وقتــی دما 
ــل  ــر از دوره ماقب ــانتیگراد باالت ــا ۵ درجــه س ــه 4 ت ب
صنعتــی رســید دوبــاره تثبیــت شــود. بــه دلیــل ذوب 

صفحــات یخــی قطــب، آب دریاهــا ممکــن اســت 1۰ 
تــا 6۰ متــر بــاال بیایــد.

ایــن بــدان معنــی اســت کــه بعضــی از بخــش هــای 
زمیــن غیرقابــل ســکونت خواهــد شــد.

نویســندگان مــی گوینــد آثــار ایــن تغییــرات »عظیــم، 
گاه ناگهانــی و بــدون شــک اخاللگــر« خواهــد بــود.

روی مثبــت آن - اگــر بشــود چنیــن تعبیری داشــت - 
ایــن اســت کــه بدتریــن عــوارض احتمــاال بــرای یک 
ــد شــد. روی دیگــرش  ــرن احســاس نخواه ــا دو ق ت
ــود  ــروع ش ــد ش ــن فرآین ــی ای ــه وقت ــت ک ــن اس ای

غیرقابــل بازگشــت خواهــد بــود.
موج گرمای کنونی شواهدی از این پدیده است؟

نویســندگان مــی گوینــد کــه رویدادهای شــدید آب و 
هوایــی کــه اکنــون در اطــراف جهــان از جملــه اروپــا 
مــی بینیــم را نمــی تــوان بــه طــور مســتقیم بــه خطــر 
عبــور از افزایــش دمــا بــه میــزان دو درجــه ربــط داد.

ــن  ــه ای ــد ک ــی کنن ــتدالل م ــا اس ــال آنه ــن ح ــا ای ب
پدیــده هــا ممکــن اســت گواهــی بــر ایــن موضــوع 
باشــد کــه زمیــن از آنچــه فکــر مــی کردیــم در برابــر 

ــر اســت. ــش حســاس ت ــد گرمای رون
پروفســور راکســتروم گفــت: »بایــد از ایــن رویدادهای 
ــت و آن را شــاهدی  ــی درس گرف شــدید آب و هوای

دانســت بــر اینکــه بایــد حتــی محتــاط تــر باشــیم.«
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــه ای ــندگان مقال ــرف نویس ح
قــدرت و حساســیت سیســتم هــای طبیعــی زمیــن را 

ــه اســت. ــم گرفت دســت ک
قبــال تصــور مــی شــد کــه اگــر دمــا تــا پایــان قــرن 
ــه  ــت اســت ک ــاال رود آنوق ــه ب ــار درج ــا چه ــه ت س
جهــان بــا یــک وضعیــت اضطــراری روبــرو خواهــد 

شــد.
آیا امیدی هست؟

پاسخ غافلگیر کننده این است که بله!
مــی تــوان از ســناریوی »گلخانــه داغ« پرهیــز کــرد بــه 
ــا  ــط خــود ب ــادی رواب ــم بنی شــرطی کــه شــاهد تنظی

ســیاره باشــیم.
کاترین ریچاردســون از دانشــگاه کپنهاگ از نویسندگاه 
ایــن مقالــه مــی گویــد: »آب و هــوا و ســایر تغییــرات 
سراســری نشــان مــی دهــد کــه تاثیــر فعالیــت انســانی 
ــدان  ــن ب ــی اســت. ای ــن جهان ــر سیســتم هــای زمی ب
معنــی اســت کــه مــا بــه عنــوان یــک جامعــه جهانــی 
ــت  ــوری مدیری ــیاره را ط ــا س ــط ب ــم رواب ــی توانی م

کنیــم کــه بــر شــرایط آینــده اثــر بگــذارد.«
ــرای  ــه بعضــی از اهــرم هــای موجــود ب ــن مطالع »ای

ــد.« ــی کن ــن کار را شناســایی م انجــام ای
بــه ایــن ترتیــب نــه فقــط بایــد تــا نیمــه قــرن جــاری 
ــم،  ــف کنی ــای فســیلی را متوق ســوزاندن ســوخت ه
ــان،  ــتن درخت ــغول کاش ــدت مش ــه ش ــد ب ــه بای بلک
ــدود  ــای مس ــن راه ه ــا، یافت ــگل ه ــت از جن حفاظ
کــردن نــور خورشــید و توســعه دســتگاه هایــی بــرای 

ــن از هــوا شــویم. ــدن کرب مکی
نویســندگان مــی گوینــد کــه الزمــه آن تغییــر جهــت 
ــت.  ــانی اس ــاوری انس ــار و فن ــا، رفت ــل ارزش ه کام
همــه مــا بایــد نقــش نگهبــان زمیــن را بــازی کنیــم.
ــه نظــر نویســندگان  ــد ک ــی گوین ــان م بعضــی محقق
ــر  ــا بســیاری دیگــر ب ــازه افراطــی اســت. ام ــه ت مقال
ــد کــه نتیجــه گیــری آنهــا منطقــی اســت. ــن نظرن ای
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بــه  رســیده گی  امــور  در  دولــت  وزارت 
ــی  ــۀ کمک ــای تفاهم نام ــی از امض ــوادث طبیع ح
ــیب دیده گان  ــتان و آس ــه افغانس ــن ب ــت چی دول

رویدادهــای طبیعــی خبــر داده اســت.
تفاهم نامــۀ  اســد(   16( دیــروز  وزارت  ایــن 
ــت  ــا دول ــن آرد را ب ــج و 816 تُ ــن برن 3۰16 تُ
چیــن امضــا کــرد. کمک هــای فــوق قــرار اســت 
در جریــان ســال جــاری بــه آســیب دیده گان 

ــردد. ــع گ ــی توزی ــای طبیع رویداده
نجیب آقــا فهیــم، وزیــر دولــت در امــور رســیدگی 
ــت  ــانه ها گف ــا رس ــو ب ــوادث در گفت وگ ــه ح ب
شــمال،  در  را  والیــت   ۲۰ خشک ســالی  کــه 
شــمال غرب، جنوب غــرب و مناطــق مرکــزی 
ــه  ــا ب ــت، چراگاه ه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی تح
دلیــل خشک ســالی در ایــن والیت هــا از بیــن 
ــه و محصــوالت زراعتــی ۵۰ درصــد کاهــش  رفت

ــه اســت. یافت
ــاد  ــۀ آقــای فهیــم، عمــق خشک ســالی زی ــه گفت ب
اســت و منابــع کــم؛ روی ایــن ملحوظ، افغانســتان 

ــه کشــورهای همســایه داده  فراخــوان کمــک را ب
ــه  ــیده گی ب ــور رس ــت در ام ــر دول ــت. وزی اس
 3.3۰ حاضــر  حــال  در  می افزایــد،  حــوادث 
ــد و 14۰۰  ــه دارن ــود علوف ــی کمب ــون مواش میلی
ــد. ــاز دارن ــه کمک هــای فــوری نی هــزار انســان ب

ــرای افغانســتان  لیوجنــگ ســونگ، ســفیر چیــن ب

ــت  ــت دول ــه خواس ــا ب ــن کمک ه ــد، ای می گوی
افغانســتان انجــام شــده و کشــورش حاضــر اســت 
ــز  ــی نی ــای طبیع ــا رویداده ــارزه ب ــش مب در بخ
بــا افغانســتان همــکاری کند.ســال های اخیــر 
ــق  ــه و عم ــش یافت ــور افزای ــالی در کش خشک س
ــود. ــر می ش ــر روز کم ت ــی ه ــای زیرزمین آب ه

زمین از دوست تبدیل به دشمن می شود
بدل شدن به ›گلخانه داغ‹ زمین را تهدید می کند

کمک های چین به آسیب دیده گان رویدادهای طبیعی

خبرنگار محیط زیست بی بی سیمت مک گرت

هدف غنی  راضی نگهداشتن...
 نظـارت و نقـش داشـتن احـزاب و رهبـران سیاسـی در هـردو 

می  دانـد. ریاسـت  جمهـوری(  و  )پارلمانـی  انتخابـات 
آقـای اعتمـادی گفـت: »رهبـران سیاسـی چـون نمی خواهنـد از 
بازی هـای مهـم سیاسـی محـروم و عقب بماننـد؛ بنابراین بـا ارایه 
طـرح و برنامـه، بـه گونه یـی در چه گونه گـی برگـزاری انتخابـات 
دخالـت می کننـد؛ حکومـت هـم مجبـور می شـود کـه آنـان را به 

هر شـکلی کـه شـده راضی نگهـدارد.«
ایـن عضـو مجلـس نماینـده گان بـه ایـن باور اسـت که هـدف از 
ایـن دیدارهـا راضی نگهداشـتن سـران جهادی و رهبران سیاسـی 

در آسـتانه انتخابـات اسـت و ایـن یـک امر معمول اسـت. 
ایـن درحالی سـت کـه غنـی فرمـان 4 ماده  یـی را  بـدون فاصله و 

پـس از دیـدار بـا رهبـران سیاسـی صادر کرده اسـت.
 براسـاس ایـن فرمـان هیچ کس حـق نـدارد در انتخابـات مجلس 

نماینـده گان و شـورای ولسـوالی ها مداخلـه کند.
در فرمـان رییـس حکومـت وحـدت ملی، بـه مقام هـا و کارمندان 
دولتـی، ملکـی، نظامـی، عدلـی و قضایـی و نماینـده گان شـورای 
ملـی دسـتور داده شـده کـه از مداخلـه در انتخابـات خـودداری 
کننـد. در ایـن فرمـان همچنـان گفتـه شـده کـه نیروهـای امنیتـی 

افغانسـتان مکلـف بـه تأمیـن امنیـت انتخابات اسـتند.

ACKU
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ورزش
برزگر ماندانا

مفاهیــم  برســر  همه گانــی  توافــق  امــروز  جهــان  در 
ــد  ــوده باش ــی ب ــر زمان ــکل تر از ه ــاید مش ــی ش اجتماع
فضــای  در  مخصوصــن  اجتماعــی  رســانه های  چــون 
مجــازی کشــور مــا از هــر آدمــی یــک صاحب نظــر تمــام عیــار، منتقــد 
و ســخنور ســاخته اســت. در ایــن میــان همــه روزه اطالعــات فراوانــی 
ــر  ــه ه ــد ب ــی بی شــماری در پیون ــه دســت می شــوند و نظریات دســت ب
ــرود. ــدام راه ب ــه ک ــد ب ــه آدم می مان ــوند ک ــراز می ش ــوع داغ اب موض
ــاختارهای  ــا س ــت ت ــاد و از سیاس ــا اقتص ــت ت ــه از امنی ــه ی ک در جامع
اجتماعــی اش فروریختــه اســت، حجــم ایــن گفتگوهــا و نظریه هــا چنــان 
ــانه های  ــه رس ــه ب ــی ک ــه آنهای ــازد ک ــان می س ــی راه پریش روان عموم
اجتماعــی بــرای کســب اطالعــات و خبــر و ســرگرمی رجــوع می کننــد 
دچــار ســرگیجه می شــوند. بیشــتر نســل جــوان و دانش آمــوز و دانشــجو 
دچــار ایــن وضعیــت انــد چــون شــاید در مراحلــی نیســتند کــه بتواننــد 
ــق  ــد خل ــت رون ــن وضعی ــن ای ــر م ــه نظ ــد. ب ــل کنن ــت را تحلی وضعی
ــد. ــن می کن ــه مشــکل و در بعضــی حــاالت ناممک ــرای هم ــر را ب تفک

یــک نمونــه از ایــن وضعیــت همیــن نوشــته های بی مســوولیت و اکثــرن 
ــد و  ــران رســانه های اجتماعــی اســت. قلــم می گیرن از ســر نفهمــی کارب
بــرای مــا کســانی را روشــنفکر، متفکــر، نخبــه، عیــار، فرهیختــه، شایســته 
ــا داخــل  ــن آنه ــم درون ذه ــا چــراغ ه ــد ب ــی می کنن ــا و ... معرف و توان
شــوید برگــی از ایــن مفاهیــم نمی توانیــد پیــدا کنیــد. مــورد داریــم کــه 
ــدم زده اســت  ــم و ق ــت قل ــک عمــر در خدمــت ســنت و اخوانی ــا ی آق
امــروزه روشــنفکر می شــود، چهــار ســال دانشــگاه را در هفــت ســال بــه 
ــرای منافــع بســیار  پایــان رســانیده نخبــه و شایســته معرفــی می شــود، ب
ــغ  ــن نیرنگ هــا دری ــه نزدیــک ترین هایــش از بزرگتری کوچــک فــردی ب
ــه شــما  ــی می شــود و مثال هــای دیگــر ک ــار معرف ــا عی ــرای م نکــرده، ب

حتمــن متوجــه هســتید.
مــن فکــر می کنــم همچنــان کــه مافیــای مــواد مخــدر و ســالح و قــدرت 
ــد،  ــش دارن ــی نق ــب همه گان ــگ فری ــردن فرهن ــه ک ــازار در نهادین و ب
نوشــتن بی مســوولیت و از ســر هــواداری، فضــای فرهنگــی و اجتماعــی 
مــا را بــه یــک فضــای کاذب و درون خالــی بــدل می کنــد. لطفــن بــه جــان 
ایــن مفاهیــم کمــی رحــم کنیــم و پیــش از نوشــتن یــک بــار هــم شــده 
ــک  ــت نزدی ــا واقعی ــه می نویســیم ب ــات ک ــن کلم ــدر ای ــم چق فکــر کنی

انــد...

خالد میرزایی

تعصـب چیسـت و تبعـات شـناختی رفتـاری آن چگونـه 
میشـود؟ نمایـان 

تعصـب بـه معنـای احسـاس تعلق بـه گروهی خاص اسـت 
که در عمل موجب میشـود انسـان در سـطوح شـناختی و رفتاری مختلف 
از گـروه خـودی جانبـداری کنـد و متقابـال بـه گـروه غیـر خـودی بـی 
اعتنایـی کـرده و یـا در مـواردی بـه صـورت منفـی واکنـش نشـان دهـد. 
تعصـب میتوانـد بـه صـورت طیفـی از رفتارهـای جانبدارانـه از ترجیـح 
خـودی بـه غیـر خـودی گرفتـه تـا نفـرت از غیـر خـودی، نمایـان شـود. 
تقسـیم بنـدی افراد به گـروه خودی و غیرخـودی میتواند بر اسـاس موارد 
مختلفـی از ملیـت و مذهـب گرفته تا رنگ پوسـت و سـن و جنس باشـد.
اشـنایی و انس خمیر مایۀ  اصلی هسـتی و بقای انسـان اسـت و به همین 
دلیل، آشـنایی در دسـتگاه شـناختی عنصری خوشـایند اسـت که به واسطه 
آن مـا بـه افـرادی کـه در دایره این آشـنایی قـرار میگیرند احسـاس خوبی 
پیـدا میکنیـم. والدیـن، فامیل، همسـایه هـا، ملیت و بعدها سـنت و مذهب 
همـه و همـه عنصـر آشـنایی هسـتند که در ما احسـاس خوشـاید آشـنایی 
و در نتیجـه تعلـق گروهـی ایجـاد میکنند. همین آشـنایی و تعلـق گروهی 
ریشـه بنیادیـن تعصـب را شـکل میدهد کـه اغلب بـه رفتـار جانبدارانه به 

سـود گـروه خـودی و گاهـا به ضـرر گروه غیـر خودی منجـر میگردد.
احسـاس تعلـق گروهـی بـر روی الگـوی توجـه افراد هـم تاثیـر میگذارد. 
مثـال افـراد معمـوال با سـرعت بیشـتری جهـت نگاه افـراد متعلق بـه گروه 
خـودی را دنبـال میکننـد. اگـر از افـراد خواسـته شـودحرکات اتوماتیـک 
چشـم خـود را بـه طـرف محـرک خـودی متوقـف کـرده و بـه سـمت 
مخالـف نـگاه کننـد، افـراد معمـوال خطـای بیشـتری میکننـد و بـه کرات 
بـه طـرف محـرک گروه خـودی نـگاه میکننـد. در حالیکـه نگاه کـردن به 
جهـت مخالـف گـرو  غیر خـودی راحت تر اسـت و افـراد در ایـن مورد 

کمتـر خطـا میکنند.
تاثیـر ضمنـی بـر ادراک گاهـی میتوانـد حتی مخـرب تر از تعصب اشـکار 
باشـد. مثـال مسـاله رفتارهـای جانبدارانـه پولیـس کـه دامن گیـر اجتمـاع 
امریـکا شـده را در نظـر بگیرید، ایـن رفتارهـای متعصبانه نـژادی هر چند 
بـه صـورت ضمنـی و نه اشـکار وجـود دارند. پولیس سـفید پوسـت پس 
از شـلیک بـه افـراد سیاه پوسـت غالبـا اذعـان بـه گمـان اینکـه فـرد سـیاه 
پوسـت مسـلح و خطرناک اسـت به او شـلیک کرده. اما در بسـیاری موارد 
ثابـت شـده کـه ایـن در اصـل خطـای ادراکی بـوده و فـرد سیاه پوسـت با 

خود اسـلحه یی نداشـته.

روح اهلل بهرامیان

چاقـی مفـرط را از بیماری هـای فراگیر زنده گـی مدرن گفته 
انـد امـا ازدحـام ترافیـک را نـه کـه جـا دارد درایـن لیسـت 
عـالوه شـود. زیـرا ازدحام در بزرگ شـهر ها بـه پیمانۀ چاقی 
بیمـاری فراگیـر بشـر معاصـر شـده اسـت و گیـر مانـدن در ازدحـام عیِن 
مصـاب و مبتال شـدن اسـت که فقـط راننده ها درد آن را بیشـتر می چشـند.

رئال مادرید با پسر مهاجم 
پیشین بارسلونا قرارداد بست

رقابت آرسنال و منچستر 
برای خرید عثمان دمبله

فیـسبـوک نـــامــه

باشــگاه پایتخــت اســپانیا پســر نوجــوان یکــی از بازیکنــان ســابق رقیــب 
دیرینــه اش را بــه خدمــت گرفــت.

بــه گــزارش از نشــریۀ مــارکا، آنــدری لــوکاس، یکــی از ســه  پســر ایــدور 
گودیانســن و مهاجــم ایســلندی ســابق بارســلونا بــا باشــگاه رئــال مادریــد 

قــرارداد بســته اســت. 
آنــدری لــوکاس 16 ســاله، فرزنــد بــزرگ مهاجــم ســابق چلســی و بارســا 
بــه عضویــت باشــگاه رئــال مادریــد درآمــده و قــرار اســت در تیــم جوانان 

ایــن باشــگاه بــازی کنــد.
او ماننــد پــدرش بــا بــازی در فوتبــال اســپانیا آشــنا اســت چــرا کــه پیــش 
از ایــن در تیــم جوانــان اســپانیول بــازی می کــرد. او جــزو بازیکنــان تیــم 

جوانــان ایســلند هــم هســت.
ــم  ــوان مهاج ــه عن ــاله ب ــوین آرون ۲۰ س ــن، اس ــزرگ گودیانس ــر ب پس
ــل تریســتان  ــد. دانی ــازی می کن ــا ب ــپتزیا در ســری B ایتالی ــم اس ــرای تی ب
ــلونا  ــگاه بارس ــاالن باش ــم در رده نونه ــن ه ــر گودیانس ــن پس کوچکتری
ــنی خــودش  ــان در رده س ــتعدادترین بازیکن ــا اس ــزو ب حضــور دارد و ج

محســوب می شــود.

ـــه،  ـــان دمبل ـــد عثم ـــد دارن ـــتر قص ـــدن و منچس ـــان لن قرمزپوش
ـــد. ـــت بگیرن ـــه خدم ـــلونا را ب ـــوی بارس ـــم فرانس مهاج

ـــد  ـــرای خری ـــگام ب ـــنهادی دیرهن ـــا پیش ـــد ب ـــتر یونایت منچس
ـــت. ـــده اس ـــنال ش ـــا آرس ـــت ب ـــلونا وارد رقاب ـــه از بارس دمبل
طبـــق اعـــالم نشـــریۀ موندودپورتیـــووی کاتالونیـــا، دمبلـــه 
ـــورو  ـــون ی ـــراردادی 1۵۰ میلی ـــا ق ـــته ب ـــال گذش ـــتان س تابس
از ۲۲۰ میلیـــون یورویـــی کـــه بارســـلونا از خریـــد نیمـــار 
بـــه دســـت آورد، بـــا »آبـــی  و  اناری هـــا« قـــرارداد بســـت؛ 
ـــرآورده  ـــان را ب ـــارات آن ـــوان نتوانســـت انتظ ـــچ عن ـــه هی ـــا ب ام

ـــد.  کن
ـــل مصدومیـــت از دســـت داد  ـــه دلی ـــل را ب او نیمـــی از فص
و در فصـــل باقـــی مانـــده هـــم نتوانســـت اعتمـــاد ارنســـتو 
والـــورده را بـــرای قراردادنـــش در ترکیـــب اصلـــی جلـــب 

ـــد. کن
ـــنال  ـــس و آرس ـــر انگلی ـــگ برت ـــگاه لی ـــال دو باش ـــن ح ـــا ای ب
خواهـــان جـــذب ایـــن بازیکـــن فرانســـوی شـــده اند 
اســـپانیایی   ســـرمربی  کـــه  آرســـنالی ها  به خصـــوص 
شـــان اونـــای امـــری اعتقـــاد خاصـــی بـــه بازیکـــن ســـابق 

دورتمونـــد دارد. 
گفتـــه می شـــود کـــه آرســـنال قصـــد دارد در ازای 1۰ 
میلیـــون یـــورو دمبلـــه را بـــرای یـــک فصـــل از بارســـلونا 

قـــرض بگیـــرد.

ترامپ:
ایران     معامله    کند با      هر کس  
آمریکا     معامله    نخواهد   کرد با       

دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا، ســاعاتی بعــد   *
ــه ایــران هشــدار  از بازگشــت دور اول تحریم هــای هســته ای علی
ــد  ــه کنن ــران معامل ــا ای ــه ب ــانی ک ــد کس ــه بع ــن ب ــه از ای داد ک

ــند. ــته باش ــکا داش ــازار آمری ــهمی در ب ــد س نمی توانن
ــران  ــای ای ــت: »تحریم ه ــود نوش ــر خ ــپ در توییت ــای ترام آق
ــی  ــدیدترین تحریم های ــا ش ــن تحریم ه ــد. ای ــال ش ــما اعم رس
اســت کــه اعمــال شــده و تــازه در مــاه نوامبــر بــاز هــم تشــدید 
ــکا  ــا آمری ــد، ب ــه کن ــران معامل ــا ای ــس ب ــر ک ــد. ه ــد ش خواه
ــه دنبــال صلــح جهانــی هســت، و  معاملــه نخواهــد کــرد. مــن ب

کوتــاه نمی آیــم.«
روز دوشــنبه )1۵ اســد( رییــس جمهــور امریــکا فرمــان اجرایــی 
ــران را  ــه ای ــته ای علی ــای هس ــی از تحریم ه ــرگیری بخش از س
امضــا کــرد و ایــن فرمــان از بامــداد امــروز، سه شــنبه 7 اوت )16 

مــرداد( بــه وقــت شــرق آمریــکا اجــرا شــد.
ایــن تحریم هــا ســه مــاه بعــد از اعــالم خــروج آمریــکا از توافــق 

هســته ای ایــران )برجــام( اعمــال شــد.
مبــادالت دالری و ریالــی، معاملــه بین المللــی طــال و ســایر 
فلــزات گرانبهــا، تحریــم صنایــع خودروســازی ایــران و تحریــم 
ــافربری از  ــای مس ــروش هواپیماه ــد ف ــات و خری ــن قطع تامی
جملــه تحریم هایــی اســت کــه در ایــن مرحلــه بازگشــته اســت.
هــم  ثانــوی  تحریم هــای  شــامل  آمریــکا  محدودیت هــای 
می شــود کــه بــر اســاس آن آمریــکا شــرکت های خارجــی 

طــرف معاملــه بــا ایــران را مجــازات می کنــد.
تحریم هــای  اعمــال  بــا  امریــکا هم زمــان  رییــس جمهــور 
ــا  ــت ب ــر اس ــه حاض ــه ک ــا گفت ــران باره ــه ای ــخت گیرانه علی س
رهبــران جمهــوری اســالمی بــرای رســیدن توافقــی تــازه مذاکــره 

ــد. کن
حســن روحانــی، رییــس جمهــوری ایــران روز دوشــنبه 1۵ 
مــرداد در مصاحبــه ای بــا تلویزیــون ایــران گفــت رئیــس جمهــور 
ــد راه  ــره، قص ــرای مذاک ــی ب ــردن آمادگ ــرح ک ــا مط ــکا، ب آمری

ــی دارد. ــگ روان ــن جن انداخت
ــا اعمــال تحریــم را  ــی پیشــنهاد مذاکــره هم زمــان ب آقــای روحان

ــت. ــی دانس بی معن
مرحلــه بعــدی تحریم هــا علیــه ایــران روز 4 نوامبــر )13عقــرب( 
ــتیرانی  ــت و گاز، کش ــع نف ــای صنای ــود و فعالیت ه ــرا می ش اج
و خدمــات بیمــه را هــدف قــرار می دهــد. دولــت آمریــکا گفتــه 
در پــی آن اســت کــه صــادرات نفــت ایــران را بــه صفــر برســاند.
بــه جــز آمریــکا، بقیــه امضاکننــدگان برجــام همچنــان می گوینــد 

بــه تعهــدات خــود در ایــن توافــق پایبنــد هســتند.
اتحادیــه اروپــا روز دوشــنبه در بیانیــه ای از بازگشــت تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران ابــراز تاســف شــدید کــرد و گفــت کــه ایــن 
اتحادیــه و دیگــر امضاکننــدگان توافــق هســته ای بــا ایــران تــالش 
ــه  ــاز نگ ــران را ب ــرمایه گذاری در ای ــای س ــه کانال ه ــد ک می کنن

رند. دا
ایــن اتحادیــه گفــت کــه »قوانیــن بازدارنــده«  خــود را کــه بــه روز 
ــران  ــال در ای ــی فع ــت از شــرکت های اروپای ــرای حمای ــرده، ب ک
اجــرا می کنــد تــا از ایــن شــرکت ها در برابــر آن بخــش از 
تهدیــد  را  خارجــی   شــرکت های  کــه  آمریــکا  تحریم هــای 

ــد. ــت کن ــد، محافظ می کن
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سـردرگمی  کالف  بـه  روزهـا  ایـن  صلـح  موضـوع 
شـباهت پیدا کرده و وضع و حال کشـور بیشـتر شـبیه 
آخریـن سـال هـای حکومـت داکتـر نجیـب اهلل شـده 
اسـت. حتمـا به یاد دارید کـه در آن زمـان دکتر نجیب 
ابـزاری بـرای جـور آمـدن بـا مجاهدیـن  اهلل از هـر 
اسـتفاده مـی کـرد تـا موفـق شـود الاقـل جلـو جنـگ 
مدهشـی را که در افغانسـتان بـه راه افتاده بـود، بگیرد. 
سـال هـای پایانـی زمـام داری داکتـر نجیـب اهلل از نـا 
امـن تریـن و هـرج و مرج ترین سـال های افغانسـتان 
بـود. تفنگـداران مسـلح که به نام ملیشـه یاد می شـدند 
در تمـام شـهرها حضـور داشـتند و زنـده گی مـردم را 
تلـخ سـاخته بودنـد. قانـون آن گونه که بایـد حاکم می 
بـود و از شـهروندان در برابـر ظلـم و جفا هـای که بر 
آن هـا روا داشـته می شـد، دفـاع کند، وجود نداشـت. 
کابـل هـر روز شـاهد حمـالت خونیـن راکـت پراکنی 
بـود. داکتـر نجیـب اهلل سیاسـت مصالحـه ملـی اعـالم 
کـرده بـود و از مخالفـان مسـلح خود می خواسـت که 
بـه ایـن سیاسـت لبیـک بگوینـد. امـا مخالفان تـا پایان 
عمـر او و حکومـت اش بـه این سیاسـت پاسـخ مثبت 
ندادند. شـوروی سـابق کـه حمایت کننـده اصلی رژیم 
داکتـر نجیـب اهلل بـود بـه صـورت جداگانـه در تالش 
آوردن صلـح در افغانسـتان و بیـرون کشـیدن نظامیـان 
خـود از ایـن کشـور، بـه هـر اقدامی پنـاه می بـرد. در 
آن زمـان هـم صلح آن گونه کـه داکتر نجیـب اهلل اداعا 
داشـت، در مالکیـت دولـت افغانسـتان قـرار نداشـت. 
مخالفـان او را بـه رسـمیت نمـی شـناختند و می گفتند 
اگـر قـرار باشـد، گفتگـو و مذاکـره یـی صـورت گیرد 
ایـن گفتگـو و مذاکـره بـا روس هـا صـورت خواهـد 
گرفـت که طـرف اصلی جنـگ اند. حاال نیـز حکومت 
وحـدت ملـی کامـال در همـان شـرایط مرگبـار قـرار 
گرفتـه اسـت. امـا یـک تفـاوت اساسـی میـان داکتـر 
نجیـب اهلل کمونیسـت و اشـرف غنـی لبیـرال وجـود 
قهـار  اهلل سـخنرانی  نجیـب  داکتـر  کـه حداقـل  دارد 
بـود و بـه خوبـی با مفاهیم اسـالمی آشـنایی داشـت و 
قـرآن را درسـت تـالوت مـی کـرد، امـا آقـای غنی نه 
آن زبـان فصیـح داکتـر نجیـب اهلل را دارد و نـه هـم آن 
فهم نسـبتا خوب او را از مسـایل اسـالمی. من شـنیده 
بـودم که هیتلر سـخنران بسـیار موفقی بوده اسـت. می 

گوینـد اگـر کسـی در سـخنرانی او شـرکت مـی کـرد، 
مـی شـد.  نـازی  بیـرون شـدن عضـو حـزب  وقـت 
نجیـب اهلل نیـز چنیـن سـخنرانی بـود. او می توانسـت 
بـا سـخنانش مـردم را بگریانـد و از نظـر فکـری آن 
هـا را تحـت تاثیـر خـود در آورد. امـا آقـای غنـی این 
توانایـی را نـه تنهـا کـه نـدارد بـل در سـخنرانی هـای 
خـود مخاطبـان را گاه توهیـن و تحقیـر مـی کنـد. امـا 
ایـن دو زمـام دار کشـور در یـک چیـز بـا هـم کامـال 
شـریک انـد و آن ایـن کـه هـر دو باید از حـرف های 
بزرگترهـای خـود پیـروی کننـد. یکی از شـوروی باید 
حـرف شـنوی مـی داشـت و دیگـری بایـد از امریـکا 
حرف شـنوی داشـته باشـد. آقـای غنی هم مثـل داکتر 
نجیـب اهلل مالـک گفتگوهـای صلـح نیسـت هـر چنـد 
کـه خـودش بارهـا چیـغ زده اسـت کـه گفتگوهـای 
صلـح بـا مالکیـت حکومـت افغانسـتان صـورت مـی 
گیـرد. در آن سـال هـا شـوروی وقـت ایـن گفتگوهـا 
را بـه نیابـت از حکومـت افغانسـتان انجـام مـی داد و 
حـاال امریـکا چنیـن نقشـی را بـازی مـی کند. بـه تازه 
گـی رایـن کراکـر سـفیر پیشـین امریـکا در افغانسـتان 
افشـا کـرد که نماینـده گان امریـکا چندین بـار در قطر 
بـا هیـات طالبـان و در راس آن هـا عبـاس اسـتانکزی 
دیـدار و گفتگـو داشـته انـد. هـدف ایـن گفتگـو هـا 

راضـی کـردن طالبـان بـرای پیوسـتن بـه رونـد صلـح 
بـوده اسـت. پیـش از ایـن امریکایـی هـا گفتـه بودنـد 
کـه آن ها هیـچ گفتگویی بـا طالبان نخواهند داشـت و 
رونـد صلح از طریـق حکومت افغانسـتان مدیریت می 
شـود. شـاید حـاال امریکایـی هـا درک کرده باشـند که 
حکومـت آقـای غنی چنـان از هم پاشـیده و گسـیخته 
اسـت کـه هیـچ مخالـف مسـلحی حاضـر نیسـت بـا 
چنیـن حکومتـی در میـز مذاکـره و گفتگـو بنشـیند. 
خواسـت طالبـان نیز همین اسـت. این گـروه نیز بارها 
اعـالم کـرده کـه حاضـر اسـت بـا امریـکا بـه عنـوان 
طـرف اصلـی مسـالۀ افغانسـتان گفتگـو کنـد. ایـن در 
حالـی سـت کـه  آقـای غنـی این جا تـدارک فـاز دوم 
آتـش بـس بـا طالبـان را مـی گیـرد ولـی در آن طرف 
معلـوم نیسـت کـه امریکایـی هـا روی چـه مسـایلی 
دارنـد بـا طالبـان نزدیـک مـی شـوند. همـان گونه که 
داکتـر نجیـب اهلل نیـز نمی دانسـت کـه واقعا سیاسـت 
مصالحـه ملـی او در اختیار کیسـت. خودش و یا روس 
هـا؟ آقـای کراکـر گفتـه اسـت کـه ایـن اقـدام امریکا 
مشـروعیت حکومـت غنـی را نزد مردم بـاز هم کاهش 
مـی بخشـد. این حـرف به نظر می رسـد نتیجـه گیری 
کامـال درسـتی باشـد. هر چنـد حکومت وحـدت ملی 
از آغـاز هـم بـا مشـکل مشـروعیت مواجه بـود و اکثر 

مردم و سیاسـیون افغانسـتان آن را حکومت مشـروع و 
برآمـده از رای مـردم نمـی داننـد. واقعیـت نیـز چنیـن 
اسـت. حکومـت وحـدت ملـی پیـش از آن کـه یـک 
حکومـت برآمـده از رای مردم باشـد، حکومتی توافقی 
اسـت کـه با وسـاطت جان کـری وزیر پیشـین خارجه 
امریـکا بـه وجـود آمـد. امریکایـی هـا وقتـی متوجـه 
شـدند کـه آقـای غنـی رای الزم در انتخابـات را برای 
احـراز کرسـی قدرت به دسـت نیـاورده اسـت،اوضاع 
کشـور را بـه سـمت بحـران هدایـت کردنـد و بعـد با 
پادرمیانـی آقـای غنی را در راس یـک حکومت توافقی 
قـرار دادنـد. حاال ایـن حکومتی که با عدم مشـروعیت 
سیاسـی رو به روسـت، مـی خواهد کـه از جانب مردم 
افغانسـتان گفتگوهـای صلـح را با مخالفان مسـلح، آن 
هـم گـروه طالبـان، کـه هـر روز دسـت اش بـه خـون 
مـردم تـر اسـت، آغـاز کنـد. بـدون شـک چنیـن امـر 
مهمـی از چنیـن حکومتـی بـر نمـی آیـد. حـاال امـا 
امریکایـی هـا کـه ظاهـرا ازاقـدام هـای آقـای غنـی 
خسـته بـه نظـر مـی رسـند وارد میـدان شـده انـد کـه 
اگـر ممکن اسـت خـود بـرای جلوگیری از فروپاشـی 
حکومـت آقـای غنـی کاری انجـام دهنـد. امریکایی ها 
از مواجـه شـدن سرنوشـت غنـی بـا همتـای سـابق او 

داکتـر نجیـب اهلل بیمنـاک اند. 

از  هـدف  کـه  می گوینـد  سیاسـی  آگاهـان  از  شـماری 
دیدارهـای غنـی بـا بـزرگان سیاسـی راضـی نگهداشـتن 
انتخابـات  آسـتانۀ  در  سـران جهـادی و رهبـران سیاسـی 

اسـت.
بـه بـاور ایـن آگاهـان، اگـر غنی بـار دیگر اشـتباه گذشـته 
را تکـرار کنـد و رقیبـان سیاسـی را کـه در انتخابـات از او 

حمایـت کردنـد، دور بزنـد، بـدون شـک بحرانی غیـر قابل 
مهـار ایجـاد خواهد شـد.

ایـن واکنش هـا در حالـی ابـراز می شـود کـه ارگ ریاسـت 
جمهـوری طـی خبرنامه یـی از دیـدار محمـد اشـرف غنی با 
سـران جهـادی و رهبـران احزاب سیاسـی کشـور خبر داده 

است.

  ارگ می گوید: رییس جمهورغنی با بزرگان سیاسی کشور 
به گونۀ جداگانه نشست های مشورتی داشته است .

در خبرنامـۀ کاخ ریاسـت جمهـوری آمـده اسـت کـه آقای 
غنـی در جریـان این دیدارها با جنرال عبدال رشـید دوسـتم 
معاون اول ریاسـت جمهـوری، حامد کـرزی رییس جمهور 
پیشـین، اسـتاد عبدرب الرسـول سـیاف، حضرت صبغت اهلل 
اسـتاد  نـور،  عطامحمـد  قانونـی،  محمدیونـس  مجـددی، 
گلبدیـن  انجنیـر  خـان،  محمـد  انجنیـر  محقـق،  محمـد 
حکمت یـار، اسـتاد محمدکریم خلیلـی، محمدالماس زاهد، 
میرامـان اهلل گـذر، حاجـی اقبال صافـی، حاجـی دین محمد، 
حامـد  سـید  اکبـری،  محمـد  اسـتاد  منیـب،  عبدال حکیـم 
گیالنـی، انورالحـق احـدی، عبدالهـادی ارغندیـوال، عطااهلل 
لودیـن و شـماری از اعضـای شـورای انسـجام جمعیـت 
شـکل  بـه  اکرام الدیـن،  سـید  ریاسـت  تحـت  اسـالمی 

جداگانـه دیـدار کرده اسـت.
کشـانیدن  را  دیدارهـا  ایـن  از  هـدف  سیاسـی،  آگاهـان 
دانه هـای درشـت  سیاسـی بـه نفع غنـی در انتخابـات آینده 

. می داننـد 
عزیـز رفیعـی، رییس مجتمـع جامعۀ مدنـی می گوید: »غنی 

از ایـن دیدارهـا چنـد هـدف اساسـی را دنبـال می کنـد، 
نخسـت کشـانیدن شـخصیت های مهـم سیاسـی به سـمت 
خـود در میـدان انتخابـات، دوم  غنـی متوجـه شـده کـه 
افغانسـتان به طـرف بحران روان اسـت؛ بنابراین در آسـتانه 
انتخابـات، مصلحت گرایـی را بـه نفـع خـود دانسـته و در 

حـال پـرورش دادن آن اسـت.«
رفیعـی در گفت وگـو بـا روزنامـه مانـدگار گفـت: »غنی در 
دیـدار بـا دانه هـای درشـت  سیاسـی در مـورد موجودیـت 
و عـدم موجودیـت پارلمـان در سـاختار حکومـت آینـده 
مشـوره کـرده و از آنان خواسـته کـه آیا انتخابـات پارلمانی 
در کشـور برگـزار شـود یاخیـر؟ هم چنـان آقـای غنـی از 
آنـان خواسـته کـه آیـا مناسـب اسـت در وضعیـت کنونـی 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار شـود و یـا این کـه 

حکومـت موقـت تشـکیل شـود؟« 
او تصریـح کـرد: »روی همیـن ملحوظ غنـی در صدد راه و 
چـاره اسـت و بهتریـن راه در وضعیـت فعلی بـه نظر غنی، 
کشـانیدن عناصـر کلیـدی سیاسـی بـه سـمت خـود ولو به 

هرقمیتی که باشـد، اسـت.«
او می گویـد: »اما مسـألۀ اساسـی این  اسـت که اگـر غنی در 
وضعیـت کنونـی اشـتباه گذشـته را تکرار کند، بدون شـک 
کشـور بـه بحـران بعدی مـی رود که در آن صـورت کنترول 

و مهـار آن غیـر ممکن خواهـد بود.«
بـا این حال چمن شـاه اعتمـادی، عضو مجلـس نماینده گان، 
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حکومت کلک ششم در گفت وگوهای صلح!
احمدعمران

آگاهان سیاسی:
هدف غنی  راضی نگهداشتن سیاسیون در آستانه انتخابات است

ناجیه نوری  
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