
ناجیه نوری
کم  معافیت،  فرهنگ  موجودیت  قوانین،  تطبیق  عدم 
توجهی مال امامان و وجود فساد گسترده در دستگاه 
عدلی و قضایی، سبب شده تا پسران ُخردسال همچنان 

قربانی پدیدۀ زشت »بچه بازی« باشند.
شماری از حقوق دانان با تأکید بر این مسأله از افزایش 
فرهنگ »بچه بازی« در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته 
اند، بدبختانه در یک دهۀ اخیر علمای دینی به دلیل 
فشارهای سیاسی نتوانسته اند در راستای کاهش پدیده 

»بچه بازی« مسوولیت دینی خود را ادا کنند.
مانند  مسایلی  می گویند،  دین  عالمان  از  برخی  اما 
احترام به کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر و ایجاد 
خانه های امن، سبب شده تا پدیدۀ زشت »بچه بازی« 

افزایش یابد.
هفتۀ  یکشنبه  روز  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
جاری اعالم کرد که »بچه بازی« به حد بی سابقه یی در 

این اواخر افزایش یافته است.

ارایه  پدیده  این  از  دقیقی  آمار  این کمیسیون  آنکه  با 
کمپاین  خصوص  این  در  که  کرده  اعالم  اما  نکرد؛ 

آگاهی دهی را آغاز کرده اند.
این  افزایش  عوامل  از  یکی  که  گفته  کمیسیون  این 
در  بازی«  »بچه  جرمی  ماهیت  بودن  گنگ  پدیده، 

قوانین و نظام عدلی قضایی افغانستان است.
کابل  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  استاد  فرید  شهال  اما 
می گوید: »در قانون افغانستان در مورد »بچه بازی« و 

لواط سخت ترین...                     ادامه صفحه 6
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بي صبري، شخص را از هیچ رنجي نمي رهاند، بلکه دردِ جدیدي را براي از پا 
در آوردِن او به وجود مي آورد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مجلس قانون کنترل تنباکو و دخانیات را تصویب کرد

کشیــدن سگرت در امــاکن عمومی
 ممنوع شـــد!

وزارت مالیۀ افغانستان می گوید که با وجود جمع آوری بهینۀ 
مالیات، به دلیل بطی شدن اقتصاد افغانستان در آستانۀ خروج 
برنامه ریزی شدۀ نیروهای خارجی، عواید حکومت در سال 
بوده  شده  تعیین  هدف  از  کمتر  درصد   20 میالدی   2013

است.
عبدالقادر جیالنی،...                               ادامه صفحه 6

مقامات دفاعی سابق انگلیس روز دوشنبه هشدار دادند، با 
سال  طی  افغانستان  جنوب  از  کشور  این  سربازان  خروج 
جاری میالدی، بخش هایی از این منطقه ممکن است مجدداً 

به تصرف طالبان درآید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که اخیراً 
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس گفته بود نظامیان این 

کشور ماموریت خود را در افغانستان به پایان رسانده اند.
ریچارد ویلیامز، فرمانده سابق نیروی هوایی ویژه انگلیس 
فزاینده  همکاری  به  مربوط  شواهد  گفت،  مصاحبه یی  در 

میان طالبان...                                   ادامه صفحه 6

مواد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  لوماهیو  لوک  جین 
تریاک  تولید  می گوید،  متحد  ملل  سازمان  مخدر 
برای چندین سال دیگر هم در افغانستان  در سطح 

بلند ادامه خواهد داشت.
جین لوک لوماهیو در مصاحبه با روزنامۀ گاردین 
اقتصاد  آنکه  برای  است،  گفته  بریتانیا  چاپ 
افغانستان از فساد موجود بیرون شود، حد اقل به 

دو دهۀ دیگر نیاز دارد.
محتاط  ما  »اگر  گوید:  می  لوماهیو  لوک  جین 
نباشیم، خطر آن وجود دارد که افغانستان به یک 

کشور پراگنده و غرق در جرایم تبدیل شود.«
مواد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  لوماهیو  لوک  جین 

مخدر سازمان ملل متحد که موعد کاریش به پایان 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  برای  می گوید،  می رسد، 

افغانستان به کار زیاد و پیگیرانه نیاز دارد.
با  افغانستان  در  مخدر  مواد  تولید  وی،  گفتۀ  به 
ارتباط  اشخاص  و  داخلی  برخی حلقات  طالبان، 

دارد.
جین لوک لوماهیو افزود، مقدار تریاک تولید شدۀ 
امسال در افغانستان، حتی از تقاضای مارکیت های 

خارجی نیز بیشتر است.
در  موجود  آرامی های  نا  اثر  در  وی،  گفته  به 
طریق  این  از  مالی  کمک های  عربی،  کشورهای 
برای طالبان...                        ادامه صفحه 6

وزارت مالیه:
عواید داخلی از هدف 

تعیین شده 20 درصد کمتر است

عوامل ُگسترش پدیدۀ بچه بازی چیست؟

چـرا 
دولت

 وحدت
2 ملی؟
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شش سال 
  در فراِق

 آهنگ

اعتراض امریکا 
به حکومت 
افغانستان 

دربارۀ رهایی 
زندانیان:

تفاهمنامـه را 
نقض کـردید

در برگ ها

کانت و 
گسست از 
مونارشی

صفحه 6

رییس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل:

نگذارید افغانستان به یک کشور غرق در جرایم تبدیل شود!

فرمانده سابق نیروی هوایی انگلیس:

میان مقام های هلمند و طالبان 
همکاری فزاینده وجود دارد

افرادی كه در اماكن 
عمومی اقدام به فروش 
محصوالت تنباكو كنند و 
یا خود سگرت بکشند، با 
جریمۀ نقدی 300 افغانی 

روبه رو خواهند شد
حداقل 100 درصد باید 
تعرفۀ گمركی محصوالت 
تنباكو )سگرت( باال برده 

شود



افغانستان در  مشکل جامعۀ بحران زده یی چون 
عدم  یا  و  ملی  وحدت  دولت  نبودِ  کجاست؛ 

شکل گیرِی مفهومی به نام وحدت ملی؟ 
بسیاری از نظریه پردازاِن سیاسی باور دارند که 
ما،  مانند  کشورهایی  در  ملی  وحدت  دولت 
مقدم بر حدوِث مفهوم وحدت ملی است. زیرا 
به گفتۀ آن ها، چنین جوامعی هنوز وارد گفتمان 
به  چیزی  نباید  پس  نشده اند،  اکثریتی  دولِت 
عنوان وحدت ملی در این گونه کشورها وجود 

داشته باشد. 
رسیده اند،  ملی  وحدت  به  که  کشورهایی 
اکثریت  به  اگر  یا  و  دارند  اکثریتی  دولت های 
آرا در انتخابات دست نمی بایند، دولت وحدت 
ملی ایجاد نمی کنند، بل دولت ایتالفی تشکیل 
مفهوم،  این  به  ملی  وحدت  دولت  می دهند. 
دولتی است که در آن مشارکِت اقوام و مذاهب 
را  خود  همه  و  شده  رعایت  عادالنه  گونۀ  به 

بخشی از راه حل می دانند. 
و  قومی  مشکالت  که  جنگ  از  پس  جوامع 
تباری نیز داشته باشند، برای رسیدن به مفهوم 
وحدت ملی، نیاز به ایجاد دولت وحدت ملی 
دارند. در کشورهایی که هنوز بحث قوم، زبان 
و مذهب، گرایش های ملی را هم چنان کم رنگ 
می سازد، نمی توان پیش از ایجاد دولت وحدت 
ملی، سخن از مفهومِ وحدت ملی بر زبان آورد. 
مثاًل در کشوری مثل فرانسه، شهروندان یا دسِت 
راستی اند و یا دست چپی، و هرگز تعلقات قومی 
شکل  را  آن ها  سیاسی  رویکردهای  مذهبی،  و 
نمی دهد. آن ها بر سر مسأله یی به نام فرانسه و 
اکثریت اختالف ندارند؛ اگر  یا اصل حکومِت 
اختالفی هست، از دل برنامه های سیاسی بیرون 
می شود. ولی در افغانستان چنین نیست، ما چه 
بخواهیم و چه نخواهیم )زیرا با تظاهر و شعار 
چنین مشکلی را نمی توان  حل کرد( جامعه یی 
هستیم که در آن هنوز معیار گرایش ها سمت، 
نیز از آغاز با  نژاد و قبیله هست. دولت فعلی 
بود  قرار  و  درِک چنین وضیعتی شکل گرفت 
و  شرایط  با  متناسب  سیاسی  سیر  یک  در  که 
ویژه گی های افغانستان، به دولِت اکثریت تبدیل 
اتفاق  از یک دهه  بیش  اما آن چه که در  شود. 
افتاد، ظاهِر یک دولت وحدت ملی بود؛ دولتی 
بود که به هرحال از اقوام، ملیت ها و مذاهب، 
افراد و عناصری در آن سهیم هستند ولی این 
دولت به معنای دقیق کلمه، دولت وحدت ملی 
نیست. آقای کرزی تالش کرد که ممثِل دولت 
گذشت  از  پس  حاال  ولی  باشد،  ملی  وحدت 
نتیجه بخش  تالش ها  این  که  می بینیم  دهه  یک 
این  می شود  مطرح  اکنون  که  سوالی  نبوده اند. 

است که »چرا چنین شـد؟« 
درازدامن  بحثی  سوال،  این  به  پاسخ  الزمۀ 
از  را  فعلی  دولت  شکل گیرِی  تا  می طلبد 
نخستین روزها تا به امروز با تمام جزییاِت آن 
مورد بررسی قرار دهد. اما در یک پاسِخ کوتاه 
می توان گفت که تعریف دولت مردان از دولت 

نبود، بل به صورت  تنها دقیق  نه  وحدت ملی 
کم سابقه یی با اصل دولِت وحدت ملی در تضاد 

قرار داشت. 
دولت مردان کشور از آغاز می پنداشتند و هنوز 
مفهوم وحدت  به  افغانستان  که  می پندارند  هم 
ملی دست پیدا کرده و هیچ مشکلی بر سر راهِ 
این مفهوم دیده نمی شود. آقای کرزی به عنوان 
وحدت  از  همواره  افغانستان،  رییس جمهور 
عمل  در  او  که  آن چه  اما  می گوید  ملی سخن 
انجام می دهد، خبر از نبودِ چنین مفهومی دارد. 
شکل  افغانستان  در  مفهومی  چنین  واقعًا  اگر 
قوم  مبنای  بر  قدرت  تقسیِم  اصل  پس  گرفته، 
و مذهب، چه دلیل و انگیزه یی می تواند داشته 
باشد؟ همین حاال وقتی به نوع ترکیِب تیم های 
به  را  تالش ها  همان  می کنید،  نگاه  انتخاباتی 
شکل کم رنگ برای برپایی دولِت وحدت ملی 
می تواند  این هم  معنای  به  سخن  این  می یابید. 
درک  عماًل  کشور  سیاست مداراِن  که  باشد 
می کنند که مجبور به تن دادن به چنین ترکیب و 
تقسیِم قدرت سیاسی هستند. اما وقتی می گوییم 
ناقصی نمی توان به دولت  که با چنین رویکردِ 

گفته  سخِن خالف  یافت،  دست  ملی  وحدت 
نشده است. 

سیاست مداران و نخبه گاِن جامعه قبل از رسیدن 
به چنین باوری، باید بپذیرند که ما هنوز وارد 
مرحلۀ وحدت ملی نشده ایم و به همین دلیل، 
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  به  تاریخی  نیاز 
داریم تا راه را برای رسیدن به جامعۀ مردم ساالر 
به معنای واقعِی آن هموار می کند. دولت آقای 
کرزی، دولت وحدت ملی نبود و نیست؛ چون 
و  منزوی  را  خود  جامعه،  از  بخش هایی  هنوز 
از قدرت سیاسی می بینند. وقتی بحث  به دور 
دولت وحدت ملی را آقای احمدولی مسعود از 
دل اجندای ملی بیرون کشید و آن را به عنوان 
به ویژه  و  جامعه  برابر  در  تاریخی  ضرورِت 
به  پاسِخ روشن  نظر من  به  نخبه گان گذاشت، 
فرا  با  حاال  نیاز  این  شد.  ارایه  ملی  نیـاز  یک 
رسیدن سال 2014 و نزدیک شدن به انتخابات 
و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بیش 

از هر زماِن دیگر مطرح می شود. 
دولت  الزمِ  ویژه گی های  اگر  آینده  دولت 
تردید  بدون  باشد،  نداشته  را  ملی  وحدت 
و  ملی  وحدت  مفهومِ  به  رسیدن  از  افغانستان 
ماند.  خواهد  دور  به  هم چنان  اکثریت،  دولت 
دولت  باید  واقعی،  معنای  به  آینده  دولت 
وحدت ملی باشد؛ یعنی دولتی که نه بر مبنای 
خودفریبی، بل بر مبنای یک واقعیت تاریخی، 
ایجادِ چنین دولتی را در عمل بپذیرد و شرایط 
تحقِق آن را مساعد سازد. دولت وحدت ملی 
با این مفهوم، قدرت سیاسی را به گونۀ عادالنه 
و بر مبنای واقعیت های جامعه تقسیم می کند و 
نه بر مبنای مصلحت های از پیش تعیین شده که 
ممکن است حتا موجودیت خود را نفی کنند. 

انتقاد مواجه  با این  دولت آقای کرزی همواره 
بوده که قدرت سیاسی را در انحصار خود نگه 
داشته است، درحالی که در همین دولت، عناصر 
حضور  مذاهب  و  ملیت ها  اقوام،  از  زیادی 
برابر  در  واکنشی  چنین  اگر  داشته اند.  پُررنگ 
به  آقای کرزی وجود داشته، پس حتمًا  دولت 
معنای  به  معناست که دولت وحدت ملی  این 

واقعی آن ایجاد نشده است.
اندی  و  سال  ده  در  که  را  آن چه  کرزی  آقای 
داده،  انجام  راستا  این  در  خود  حکومت دارِی 
تنها جابه جایی برخی مهره ها بوده که زیاد هم 
دغدغۀ دیگران را در سر نداشته اند و همین که 
خودشان را در قدرِت سیاسی سهیم می دیدند، 
گمان می کردند که دیگر مشکلی وجود ندارد؛ 
اما به محض آن که از قدرت کنار زده می شدند، 
این حس در آن ها به وجود می آمد که قدرت 
تقسیم  متوازن  گونۀ  به  افغانستان  در  سیاسی 
نشده است. چنین رویکردی، گریبان حکومِت 
برای  از حاال  این که  را هم می گیرد مگر  آینده 
تشکیل دولت وحدت ملی، تمام انرژی و تواِن 

خود را به کار اندازیم.
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احمد عمران

چـرا دولت وحدت ملی؟  

پس از رهایی نزدیک به هفت صد زندانی طالب از زندان 
بگرام، واکنش های زیادی در داخل کشور در برابِر این اقدامِ 
واکنش ها،  این  به رغم  اما  گرفت؛  صورت  رییس جمهور 
بازهم تصمیم گرفته شد که یک صدوپنجاه زندانی باقی مانده 
از زندان بگرام نیز طی روزهای آینده از زندان رها گردند.

رهایی  به  نسبت  امریکایی ها  که  بود  احوالی  چنین  در 
هشتاد وهشت زندانی از زندان بگرام واکنش نشان دادند و 
مانِع آن شدند. تا قبل از واکنش امریکایی ها، ریاست جمهوری 
و  نداشت  افغانستان  مردمِ  واکنش  برابِر  در  پاسخی  هیچ 
اما  یافت؛  ادامه  وقفه یی  هیچ  بدون  زندانیان  این  رهایی 
اکنون ریاست جمهوری افغانستان بعد از واکنش سناتوران 
امریکایی، نامه یی به روزنامۀ ماندگار فرستاده و خواسته این 
آزادسازی ها را توجیه نماید. بر بنیاد این نامه، “رییس جمهور 
دستور رهایی هیچ زندانی یی  را خالِف قانون صادر نکرده 
است و نیز در مورد هشتادوهشت زندانی دیگر که امریکا 
در مورد آن نگرانی دارد، تا یک هفتۀ دیگر فیصله صورت 

خواهد داد«.
نگرانِی  به  پاسخی  هیچ  ریاست جمهوری  نامه،  این  در  اما 
انتحاریاِن  و  طالبان  رهایی  مورد  در  افغانستان  مردم 

دهشت افکن، نداده است.
با توجه   شکی نیست که رهایی طالبان از زندان بگرام ـ 
به تجربه های تلخی که از رهایِی دیگر همگناِن آن ها وجود 

دارد ـ بسیار فاجعه بار تمام خواهد شد.
اگرچه بر بنیاد نامۀ ریاست جمهوری، طالبانی که در زندان 
اسناد  و  شواهد  و  بی گناه اند  همه  هستند،  بند  در  بگرام 
باید رها شوند و در عین حال،  علیه آن ها وجود ندارد و 
وظیفۀ بورد بررسی پرونده های زندانیاِن بگرام این است که 
تشخیص نماید چه کسانی بی گناه اند و چه کسانی مجرم؛ 
اما مردم افغانستان نیک می دانند که اکثریِت زندانیاِن بگرام 
به نحوی با طالبان و فعالیت های دهشت افکنانه ارتباط دارند. 
وجود  بگرام  زندان  در  نیز  بی گناه  افرادِ  از  شماری  شاید 
داشته باشند که صرفًا به دلیل شِک امریکایی ها آزادِی خود 
را از دست داده اند؛ ولی مسلمًا عدۀ چنین افرادی آن چنان 
تمامِ  آزادی  برای  بهانه یی  آن ها  وجود  نباید  که  است  کم 
تروریستان از زندان شود. عدالت و عقالنیت حکم می کند 
که نهادهای عدلی و قضایی، یک بررسی دقیق و همه جانبه 
روی پرونده و زنده گِی زندانیان صورت دهند و در پرتو  
به  از جنایت کاران تفکیک کنند و سپس  آن، بی گناهان را 

آزادی افرادِ بی گناه اقدام نمایند.
اما در نامۀ ریاست جمهوری آمده است که کمیسیون بررسی 
زندان بگرام، وظیفۀ تشخیص بی گناهی یا گناه کارِی زندانیاِن 
این زندان را دارد. اما مگر غیر از این است که بر اساس 
قانون، باید چنین کاری را ارگان های عدلی و قضایی کشور 
کشور،  عالی  دادگاه  و  دادستانی  به جای  چرا  دهند؟  انجام 
یک کمیسیون غیرقانونی وارد عمل می شود و در موازاِت 
آن ها فعالیت می کند؟ چرا نهاد دادگاه عالی کشور، استقالِل 
نادرسِت حکومت  عمل  این  بر  و  نمی دهد  نشان  را  خود 

اعتراض نمی کند؟
تثبیت بی گناهی یا گناه  کاری متهمین، از وظایف مشخِص 
نهادهای عدلی و قضایی کشور است؛ اما ریاست جمهوری 
به جای آن ها، خود کمیسیوِن فرمایشی تشکیل می دهد و 
کار را به دلخواهِ خود به پیش می برد. اگر این کار صحیح 
است، پس باید آقای کرزی دیگر قوه ها و ارگان ها را منحل 
امور  تمام  مجریه،  قوای  به  تمسک  با  فقط  و  کند  اعالن 

کشور را اداره کند!
مردم در طول دوازده سال گذشته، یک بار هم ندیده اند که 
حکومت یکی از کسانی که عزیزان شان را به قتل رسانده 
اعدام  را  است  شده  آغشته  بی گناهان  خوِن  به  دستش  و 
فرا  ارگ  به  جنایت کار  انتحاریاِن  بارها  برعکس،  اما  کند؛ 
گردیده اند.  رها  سپس  و  شده اند  نوازش  شده اند،  خوانده 
این نشان می دهد که ترحم و رواداری نسبت به طالبان، به 
یک فرهنگ در ارگ ریاست جمهوری تبدیل شده و آقای 
می کند  زبان عمل  و  قومیت  بنیاد  بر  مورد،  این  در  کرزی 
باید  را  این  اما رییس جمهور  مردم.  افغانستان و  تا مصالِح 
باشد،  که  دلیلی  هر  روی  طالبان  بی رویۀ  رهایی  که  بداند 
ترحم بر پلنِگ تیزدندان و به عبارت دیگر، ترحِم ظالمانه  
آن،  یک سوی  در  که  می آید  حساب  به  بی رحمانه یی  و 
و  می گردند  تقویت  و  تشویق  جنایت کاران  و  تروریستان 
به خاک وخون کشیده  افغانستان  مردم  آن،  دیگر  در سوی 

می شوند.

زینهار از این ترحم!

انتقاد  این  با  همواره  كرزی  آقای  دولت 
در  را  سیاسی  قدرت  كه  بوده  مواجه 
انحصار خود نگه داشته است، درحالی كه 
از  زیادی  عناصر  دولت،  همین  در 
اقوام، ملیت ها و مذاهب حضور ُپررنگ 
برابر  در  واكنشی  چنین  اگر  داشته اند. 
دولت آقای كرزی وجود داشته، پس حتمًا 
به این معناست كه دولت وحدت ملی به 

معنای واقعی آن ایجاد نشده است
و  سال  ده  در  كه  را  آن چه  كرزی  آقای 
راستا  این  در  خود  حکومت دارِی  اندی 
انجام داده، تنها جابه جایی برخی مهره ها 
بوده كه زیاد هم دغدغۀ دیگران را در 
را  سر نداشته اند و همین كه خودشان 
در قدرِت سیاسی سهیم می دیدند، گمان 
می كردند كه دیگر مشکلی وجود ندارد؛ 
زده  كنار  قدرت  از  آن كه  محض  به  اما 
وجود  به  آن ها  در  حس  این  می شدند، 
می آمد كه قدرت سیاسی در افغانستان 
است.  نشده  تقسیم  متوازن  گونۀ  به 
آینده  حکومِت  گریبان  رویکردی،  چنین 
برای  از حاال  این كه  را هم می گیرد مگر 
تشکیل دولت وحدت ملی، تمام انرژی و 

تواِن خود را به كار اندازیم
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آیا به راستی شــوهرعمه را سـگ های گرسنه خوردند؟
شوهر عمه رهبر کوریای شمالی ارائه شده است که تصور 
می شود برای تحلیل کلیه خبرهای مهم روز دنیا می تواند 

مفید باشد .
روی  بر  خبر  یک   1392 ماه  دی  سیزدهم  شنبه  پنج  روز 
خروجی های خبرگزاری های جهان قرار گرفت که در کمتر 
از دو ساعت بازتاب وسیعی در بیش از 120 منبع خبری بین 

المللی و منطقه ای داشت.
خالصه این خبر به شرح ذیل بود:

1- شبکه امریکایی »ان بی سی« به نقل از »ون 
وی  پو« روزنامه چاپ هانگ کنگ مدعی شد :

جانگ سونگ تائک شوهرعمه کیم جونگ اون 
رهبر کوریای شمالی  که تا همین چند ماه قبل 
می شد؛  محسوب  کشور،  این  دو  شماره  فرد 
به  دولتی عریان شده و سپس  نیروهای  توسط 
معاونانش در قفسی که 120  از  پنج تن  همراه 
انداخته  می شد،  نگهداری  آن  در  گرسنه  سگ 

شده است.
حاکم  حزب  به  نزدیک  روزنامه  این   -2
اون  کمونیست چین فاش کرد که کیم جونگ 
پنج  و  خود  عمه  شوهر  شمالی  کوریای  رهبر 
از همدستانش را طعمه تعداد زیادی سگ   نفر 

گرسنه کرده است.
و  تائک  سونگ  جانگ  شدن  خورده   -3
همدستانش توسط سگ های گرسنه یک ساعت 
انجامید. سگهای وحشی به مدت پنج  به طول 
عملیات  تا  بودند  شده  داشته  نگه  گرسنه  روز 

اعدام به خوبی انجام شود. بنا به نوشته این روزنامه چینی 
پس از یک ساعت جانگ و همدستانش کامال خورده شده 

بودند.
4- کیم جونگ اون حکم اعدام وی را به علت تالش برای 

براندازی دولت در دسمبر 2013 صادر کرد.
در  شمالی  کوریای  دولتی  مقامات  از  یک  هیچ  هنوز   -5

خصوص نحوه کشته شدن تائک اظهارنظر نکرده اند.
6- همچنین این روزنامه گزارش داد که کیم جونگ اون و 
از سران حزب  به همراه برخی  برادرش کیم جونگ چول 
نظاره  را  کوریای شمالی  دو  مرد شماره  اعدام  نحوه  حاکم 

می کردند.
7- حدود 300 تن از مقامات کوریای شمالی نیز این اعدام 

منحصر به فرد را از نزدیک مشاهده کردند. «
چاپ  پست  واشنگتن  روزنامه  گزارش  روز  آن  فردای  اما 
امریکا سوم جنوری 2014 در مورد این خبر خواندنی است :
» شنیدن نام کیم جونگ اون این روزها خیلیها راهراسان می 
کند؛ رهبر تندروی کوریای شمالی در یکی از آخرین تصمیم 
هایش دستور داده بود تا جانگ سونگ تائک، شوهر عمه 
اش را اعدام کنند. اما خبر هولناک تر مربوط به شیوه اعدام 

را لخت جلوی 120  او  بود که گفته می شود  شوهر عمه 
سگ گرسنه انداخته اند.خبری که خیلی زود دررسانه های 
مختلف دنیا بازتاب پیدا کرد و تیتربسیاری از خبرگزاری ها 
شد. بعد از شنیدن این خبر بود که خیلی ها عنوان » ترسناک 
نظر  در  اون  جونگ  کیم  برای  را   » زمین  روی  فرد  ترین 
اعدام در 120  نوع  این  اینکه خبر  تر  نکته عجیب  گرفتند. 
شبکه تلویزیونی در سراسر دنیا هم منتشر شد ویکی از سیاه 

ترین روزهای تاریخ را برای کوریای شمالی رقم زد. با این 
حال تنها مشکل اینجاست که این خبر صحت ندارد. چرا؟ «
برای  را  اصلی  دلیل  پنج  ادامه  در  پست  واشنگتن  روزنامه 
با  اینجا  در  که  است  کرده  ذکر  خبر  این  نداشتن  صحت 

توضیحات خبر به ده عنوان به شرح ذیل بسط یافته است:
دوم  شنبه  پنج  روز  در  فراگیر  خبربصورت  این  انتشار   -1
ماجرا  اصل  که  حالی  در  گرفت  صورت  درجهان  جنوری 
در روز 12 دسمبر 2103 منتشر شده است . یعنی یک ماه 
از انتشار آن می گذرد و هرگز مورد تأیید واقع نشده است. 
جالب است هیچ منبعی هم برای این خبر در این روزنامه 
دوم  شنبه  روزپنج  غربی  های  رسانه  اما  است.  نشده  ذکر 

ژانویه بصورت وسیع آن را منتشر می کنند .
، روزنامه هنگ کنگی »ون وی  این خبرساختگی  منبع   -2
نکردن  رعایت  به  معروف  ها  رسانه  بین  در  که  است  پو« 
استثنای  به  هنگ کنگی،  رسانه های  خبراست.  صحت  اصل 
بر احساس که  مبتنی  انتشار خبرهای  به  آژانس خبری،  دو 
معموالً هم درست نیستند، شهرت دارند. روزنامه »ون وی پو« 
حتی طبق استانداردهای خود هنگ کنگ هم رسانه ای کاماًل 
غیرموثق قلمداد می شود. این روزنامه در یک تحقیق جدید 

در بین 21 روزنامه هنگ کنگی، از لحاظ قابلیت اعتبار، رده 
نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

3- مورد دیگری که در این میان تردید جدی در باره صحت 
در  خبرگزاریی  هیچ  که  است  این  کند  می  ایجاد  خبر  این 
چین که ارتباط مستقیمی با اهالی کوریای شمالی دارند، این 
خبر را منتشر نکرده است. این موضوع را درنظر بگیرید که 
هیچ یک از دیگر رسانه های چینی زبان، بعد از گذشت یک 
ماه از اعدام شوهرعمه رهبر کوریای شمالی به آن 

نپرداخته اند.
4- برخی به این دلیل این داستان را معتبر می دانند 
به دولت چین  نزدیک  این روزنامه هنگ کنگی  که 
در  آنچه  از  کسی  بود  قرار  اگر  می شود.  قلمداد 
چین  دولت  باشد،  خبر  با  گذرد  می  پیونگ یانگ 
است. با این حال، این روزنامه به هیچ عنوان مانند 
منابع  به  دیلی  چاینا  روزنامه  یا  شینهوا  خبرگزاری 
سایر  که  درحالی  نیست.  نزدیک  چین  در  قدرت 
داده اند  بازتاب  اینطور  را  ماجرا  چینی  رسانه های 
یا  با مسلسل  که شوهر عمه رهبر کوریای شمالی 
تفنگ های ضد هوایی اعدام شده است. چین اخیراً 
آشکارا از اقدامات کوریای شمالی انتقاد کرده است، 
»خورده  روایت  در  پو  وی  ون  روزنامه  اینکه  اما 
شدن توسط سگ های گرسنه« تنها بوده، تردیدهای 

جدی برای مخاطبان ایجاد می کند.
5- هیچ رسانه یی در کوریای جنوبی هم که تمام 
نظر  زیر  دقت  به  را  اش  شمالی  همسایه  اتفاقات 
دارد و برای بد جلوه دادن رژیم کوریای شمالی از 
کوچکترین خبر ها هم نمی گذرد به این مورد اشاره نکرده 

اند و چنین خبری را جدی نگرفته اند.
6- این واقعیت که رسانه های غربی داستانی را قبول کرده اند 
که اگر مربوط به هر کشور دیگری بود آن را رد می کردند 
کوریای  اخبار  پوشش خبری  نحوه  درباره  زیادی  چیزهای 
برداشت  سوء  کشور  این  درباره  چطور  اینکه  و  شمالی 

می شود، به مخاطبان کنجکاو منتقل می کند .
متعددی  و  تر  موثق  منابع  سوی  دقیق تراز  روایت   -7
کوریای  رهبر  قدرتمند  عمه  شوهر  اعدام  نحوه  درباره 
منابع  به  که  معتبرتر  خبری  رسانه های  دارد.  وجود  شمالی 
معتبرتری دسترسی داشته اند و به کوریای شمالی هم نزدیک 
این  است.  شده  تیرباران  وی  که  گفته اند  ترهستند،همواره 
بوده  رواالعدام  شمالی  درکوریای  کنون  تا  آنچه  با  روش، 

است ، همخوانی بیشتری دارد.
8- پیش تر خبرهایی مبنی بر اینکه کیم همسر سابقش را به 
خاطر یک فیلم پورنو اعدام کرده است هم به بیرون مخابره 

شده بود که این خبر هم صحت نداشت.
9- کوریای شمالی به علت قطع ارتباط با سایر کشورهای 
دنیا در انزوا قرار گرفته و تصمیم های عجیب و غریبی هم 

این  قساوت  بر  مبنی  شایعاتی  به  گرفته  اواخر  این  کیم  که 
رهبر افزوده است.

10- خبرهای منفی در باره کشورهای دیکتاتور زده هرچند 
هم دروغ باشند به خوبی مورد استقبال افکار عمومی قرار 
می گیرند. ازجمله خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در پی 
رد این شایعه بازتاب چنین وقایعی را این طور توضیح داد:

» یکی از دوستانم که سال ها است خبرهای کوریای شمالی 
خیلی  که  کرد  تعریف  ماجرایی  برایم  دهد  می  پوشش  را 
خبرنگار  عنوان  به  گفت  من  به  او  است.  کننده  سرگرم 
شمالی  کوریای  مورد  در  بخواهیم  که  هرچیزی  امریکایی 

بنویسیم را بقیه به راحتی باور می کنند. «
شاید بشود دهها دلیل دیگر نیز در باره صحت نداشتن این 

خبر ارائه کرد :
پنج  مدت  به  را  سگ   120 شود  می  اصوال  آنکه  ازجمله 
همدیگر  آنکه  بدون  داشت  نگه  کنترل  تحت  گرسنه  روز 

را بخورند؟
گردهم آوری 300 تن از رهبران کوریای شمالی که نزدیک 
هستند  کشور  این  کار  حزب  مرکزی  کمیته  اعضای  تعداد 
برای نگاه کردن به خورده شدن شش نفر از همکاران سابق 
خود چقدر به وفاداری آنها به رهبر 28 ساله کوریای شمالی 

کمک می کند ؟
که  دید  باید  نتیجه  بی  فهرست  این  دادن  ادامه  بجای  اما 
برای خراب کردن چهره رهبریک کشور  چگونۀ در غرب 
یک خبر ساخته می شود و چقدر براحتی در همان غرب 

این خبر را نقد و رد می کنند!!
به باورمن کسانی می توانند ازاین نوع آفت های خبری خود 

را ایمن سازند که به ده نکته ذیل توجه کنند :
1- در باره صحت یا نادرستی یک خبر زود قضاوت نکنند

2- با روش تحلیل خبر آشنا باشند
3- به منابع گوناگون خبر دسترسی داشته باشند تا ببینید آیا 
این خبر را چند منبع خبری منتشر کرده و یا همه خبر را از 

یک منبع نقل کرده اند.
4- منبع و منشاء انتشار خبر و منافع آنها را از انتشار این خبر 

بخوبی مورد توجه قرار گیرد .
5- منافع کسانی را که این خبر را منتشر کردند بویژه اولین 
منتشرکنندگان را خوب بشناسند و در قضاوت خود در نظر 

بگیرند .
6- اطالعات خوب و مستندی در باره مکان وقوع خبر و 

زمان آن داشته باشند.
7- از گذشته موضوع خبر به اندازه کافی مطلع باشند

8-عوامل ایجاد کننده و عناصر تشکیل دهنده خبر را خوب 
از یکدیگر تفکیک و تجزیه کنند.

9- دارای هوش و نکته سنجی تحلیلی باشند
10- به قوانین علت و معلول و احتماالت و استدالل صحیح 

احاطه کافی و الزم داشته باشند.

پرتاب موفقانۀ اولین موشک برودتی 
فضایی هند

عمرو  موسی:
انقالب شد تا شاهد دیکتاتوری جدید نباشیم

امریکا پیشنهاد فروش تسلیحات به 
پاکستان را نپذیرفت

اساسی  قانون  اصالح  نفره   50 کمیته  رییس 
مصر با اشاره به مشکالت اجتماعی و اقتصادی 
کشورش، هدف از انقالب 25 جنوری و 30 
جون در این کشور را پایان دادن به دیکتاتوری 

دانست.
عمروموسی رییس کمیته 50 نفره قانون اساسی 
و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر 
در  عمیقی  بحران  شاهد  اکنون  هم  ما  گفت: 
مصر هستیم که از سال ها قبل به دلیل مشکل 
این  و  است  گرفته  شکل  کشور  مدیریت  در 
بحران موجب شده است که همه شاخص های 

پیشرفت و رشد افت کند.
وی همچنین افزود: به دلیل آموزش های منفی 
زیادی  بخش  ما  داشتند  گذشته  دولت های  که 
پیشبرد  در  بتوانند  که  باسوادی  شهروندان  از 
اهداف کشور سهیم بوده و با کشورهای جهان 

رقابت کنند را از دست دادیم.
اساسی  قانون  اصالح  نفره   50 کمیته  رییس 
بحرانی که در مصر  این  مصر همچنین گفت: 
یا  روز  یک  عرض  در   است  آمده  وجود  به 
یک سال حل نمی شود ولی ما تمام تالشمان را 
خواهیم کرد تا کشور را از نقطه منفی به یک 

نقطه مثبت انتقال دهیم.
موسی با اشاره به راه دشوار عبور از بحران های 
با این  مصر گفت: ملت های زیادی هستند که 
مشکالت روبرو بودند و توانستند بر آن غلبه 

پیدا کنند و ما هیچ راهی جز موفقیت نداریم.
مصر  ریاست جمهوری  انتخابات  سابق  نامزد 

همچنین افزود: یک حقیقت تلخ وجود دارد و 
آن این است که شرایط اقتصادی کشور وخیم 
است و ما باید برای پیشرفت اقتصاد این کشور 

تالش شبانه روزی کنیم.
ضرورت  بر  تاکید  با  نیز  این  از  پیش  موسی 
شرکت گسترده مردم در همه پرسی پیش نویس 
قانون اساسی و رای مثبت به این قانون افزود: 
مصر دیگر نمی تواند به دوره حسنی مبارک و 

محمدمرسی بازگردد.
این که  به  با اشاره  اتحادیه عرب  دبیر کل سابق 
تصویب قانون اساسی جدید اولین گام حرکت 
به سوی ثبات مصر و تحقق اهداف انقالب به 
گرو  در  مصر  آینده  کرد:  تاکید  می رود  شمار 
تحقق دموکراسی است که قانون اساسی جدید 
اوضاع  اصالح  و  آموزش  و  دموکراسی  این 

اجتماعی کشور را تضمین می کند.

موفق  شکست،  بارها  از  پس  هند 
خود  فضایی  موشک  اولین  شد 
با  داخلی  فناوری  از  استفاده  با  را 
پرتاب  این  کند.  پرتاب  موفقیت 
در  جلو  به  رو  گامی  موفقیت آمیز 

برنامه فضایی هند بود.
در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
ادامه تالش دهلی نو برای پیوستن 

به جمع محدود کشورهایی که این فناوری پیشرفته را در اختیار دارند، 
این کشور روز یکشنبه، موشک برودتی ساخت داخل را از جنوب این 

کشور پرتاب کرد.
این  هند،  فضایی  تحقیقات  سازمان  رییس  کریشنان،  رادا  دکتر  گفته  به 
موشک 415 تنی، 17 دقیقه پس از پرتاب یک ماهواره ارتباطی پیشرفته 

دو تنی را در مدار زمین قرار داد.
ارسال  برای  که  برودتی ساخت خود  موشک  پرتاب  برای  سال ها  هند 
این  می کند.  تالش  است،  شده  طراحی  فضا  به  سنگین  ماهواره های 
فناوری را تنها چندین کشور از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، جاپان و 

چین در کنار آژانس فضایی اروپا در اختیار داند.
هند پیش از این برای به اجرا رساندن این ماموریت با موانع و حوادثی 
مانند پرتاب بی نتیجه یک موشک در اگست سال 2013 روبرو شده بود.
مدیر سازمان تحقیقات فضایی هند گفت: این پرتاب دو هدف داشت، 
آزمایش دوباره موشک های برودتی ساخت داخل و در مدار قرار دادن 

یک ماهواره ارتباطی سنگین.
 58 که  را  موفقیت آمیز  پرتاب  این  هند  نخست وزیر  سینگ،  مانموهان 

میلیون دالر هزینه داشت، تبریک گفت.
تالش هند در سال 1992 برای وارد کردن فناوری روسیه در این زمینه با 

مخالفت آمریکا روبرو شد.
برنامه فضایی خود را دستاوردی برای برجسته کردن  هر چند که هند 
بسیاری  اما  می بیند  عمده  اقتصادی  قدرت  یک  عنوان  به  خود  ظهور 
هزینه های باال این برنامه را در حالی که دولت هند با فقر دست و پنجه 

نرم می کند، مورد انتقاد قرار می دهند.

 15 قرارداد  عقد  پیشنهاد  امریکا  در  اسلحه سازی  کارخانه  یک 
میلیون دالری با پاکستان را رد کرد و نگرانی خود درباره استفاده 

احتمالی از این تسلیحات علیه واشنگتن را ابراز داشت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایک دیویس، مدیر فروش 
کارخانه Deseot Tech گفت که این کمپانی قرار بود قراردادی 
با پاکستان در مورد فروش سالح منعقد کند، اما بنا بر نگرانی های 
درگیری  از  نگرانی   و  پاکستان  ناآرامی های  و  واشنگتن  دولت 

قومی این طرح لغو شد.
به گفته وی، رد این پیشنهاد مشکل بود چرا که مبلغ قابل توجهی 
پول در میان بود. با این حال این مقام تاکید کرد که فروش این 

سالح ها به دولت اسالم آباد قانونی است.
مدیر فروش این کمپانی افزود: ما نمی دانیم که آیا این سالح ها 
ناآرامی ها و  دلیل  به  اما  یا خیر  نادرست می افتد  افراد  به دست 

درگیری ها در پاکستان بهتر دیدیم تا این قرارداد را اجرا نکنیم.
امریکا  متحدان  به  تسلیحات  فروش  گفت:  مسوول  مقام  این 
نظیر پاکستان مساله جدیدی نیست اما بغرنج و پیچیده است به 
ویژه در کشوری که القاعده حضور دارد. امریکا اغلب از سوی 
القاعده، طالبان و حامیان پاکستانی آن ها مورد حمله قرار می گیرد.

                                                                                                                                                                                                           خبرآنالین



        نادر فتوره چی

به  فلسفی،  تفکر  حوزۀ  در  این که  ادعای 
از  قبل  به  معنا  یک  به  یا  کانت،  از  پیش 
داد،  ارجاع  نمی توان  او  معرفت شناسی 
قضا  از  هیچ،  نیست  که  تازه یی  حرف 
آن قدر در ادبیات دانشگاهی و ژورنالیستی 
)که این روزها به شدت هم در ُفرم و هم 
در محتوا به یک دیگر شبیه شده اند( تکرار 
در  را  دل زده گی  نوعی  چه بسا  که  شده 
ای بسا  که  دل زده گی یی  است.  داشته  پی 
و  غیرخطی  خوانِش  روش  به میانجی  تنها 
بتوان دست کم  تاریخ  از  تبارشناسانۀ فوکو 
در سطِح این جستار بر آن فایق آمد و راه 
را برای طرح دعوی اصلی آن یعنی تأکید 
بر خصلت گسست آورِ فلسفۀ کانت هموار 

کرد.
ابتدا  در  که  فوکو، همان طور  روش شناسی 
هم به آن اشاره شد، بیش از هر چیز از آن 
نقطۀ  حیث مهم است)تو گویی خود یک 
گسست است( که با طرح مفهوم »اپیستمه« 
بر  قدرت،  و  معرفت  حوزه های  ادغام  و 
خط  تخصص مآبانه  تاریخی گری  نوع  هر 
همان  برجسته کردن  با  و  می کشد  بطالن 
بر  تأکید  طریق  از  البته  و  گسست  نقاط 
خلق  دیرینه شناسی،  به جای  تبارشناسی 
آرشیو به جای رجوع به آرشیوهای موجود 
جای  به  عرضی  برش های  زدن  نیز  و 

آن چه  همۀ  تاریخ،  بر  طولی  برش های 
و  »علم گرایی«  و  گرایی«  »تخصص  که 
»تاریخ گرایی« رشته کرده اند را پنبه می کند.
از  فوکو  بدیع  خوانش  این  به پشتوانۀ 
تاریخ است که چهرۀ کانت را، نه در مقام 
فیلسوِف خالق عقالنیت مدرن یا بنیان گذار 
عصر روشن گری یا پدر ایده آلیسم آلمانی 
قامت  در  بلکه   ،… و  معرفت شناسی  و 
چهرۀ فیصله بخش بر دوران حکومت های 
ادعایی  کرد.  برجسته  می توان  »مونارشی« 
که در مواجهۀ اول کمی شگفت آور به نظر 
می رسد. این که چه گونه فیلسوفی که خود 
که  شرقی  پروس  اقتدار  دوران  اوج  در 
فردریک  تک ساالرانه  حکومت  بر  مبتنی 
کبیر بود، و از قضا در مکاتباتش با بنژامین 
پرداخته،  وقت  تأیید حکومت  به  کنستان، 

کشور  در  که  حالی  در  آن هم  می تواند 
واقعی  انقالب  یک  فرانسه،  یعنی  همسایه 
بر علیه حکومت مونارشی لویی شانزدهم 
از  عزیمت  نقطۀ  به عنوان  بود،  جریان  در 

مونارشی شناخته شود.
قرایت های رسمی و خطی از تاریخ به ما 
می گویند که ورود جهان به عصر انقالب ها 
مبدای  فرانسه،  انقالب  مهم تر  همه  از  و 
لزوم  خصوص  در  بشری  تفکر  تحول 
استبدادی  حکومت های  به  پایان  دادن 
رخدادی  است.  بوده  پدرساالرانه  و 
سرنوشت ساز در تاریخ بشر که هم کانت 
ایده آلیسم  سنت  دیگر  ضلع  سه  هم  و 
آلمانی یعنی فیخته، شلینگ و هگل از آن با 
شیفته گی و ستایش یاد کرده اند. کانت نیز 
خود از جمله هواداران پرشور این انقالب 
تاریخ بشر هرگز  بود: »چنین پدیده یی در 
فراموش نمی شود؛ زیرا استعدادی را برای 
کمال پذیری و بهبود در طبع آدمی به ظهور 
به  حتا  سیاست مداران  که  است  رسانیده 

خواب هم نمی دیدند«.]11[
ستایش  این  در  کانت  که  نیست  شکی 
تاریخی  اغراق نکرده است. سیر تحوالت 
از انقالب فرانسه به بعد، روز به روز اهمیت 
این رخداد را برجسته تر کرده است: ظهور 
برجسته  قوا،  تفکیک  جمهوری،  حکومت 
 شدن نهاد پارلمان، نوشتن قانون اساسی و 
مسالۀ صدور  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیۀ 

زایش  امریکا(،  انقالب  )مشخصًا  انقالب 
و  فردی  ساحت های  در  مدرن  مناسبات 
جمعی، پایان فیودالیته، زایش متروپول ها و 
مناسبات سرمایه دارانه و در یک کالم همۀ 
به  به درستی  را  فرانسه  انقالب  که  آن چه 

صفت »کبیر« موصوف کرده است.
و  فرانسه  انقالب  متقابل  تاثیر  مسالۀ 
مقوالت  جمله  از  آلمانی،  ایده آلیسم 
تیوری ست،  ساحت  در  پُربحث ودامنه 
به طوری که بسیاری از متفکران در خوانش 
رو به  پس تاریخ، انقالب فرانسه را ناشی از 
انقالب ذهنی یی که سنت ایده آلیسم آلمانی 
در ساحت ذهن و نظر کرده بود، می دانند 
و بر این باورند آن چه که فرانسه در قامت 
یک انقالب ماتریالیستی بدان دست یافت، 
آلمانی ها  سوبژکتیو  انقالب  در  پیشتر 
خلق  دیگر،  عبارت  به  بود.  آمده  به دست 

پراکسیس  محصول  نه صرفًا  مدرن،  سوژۀ 
فرانسه،  انقالب  در  متبلور شده  ِاجتماعی 
ذهنی  تیوری پردازی  به میانجی  قضا  از  که 

فیلسوفان کالسیک آلمان بوده است.
متدولوژی  و  تاریخ  از  فوکویی  خوانش 
مبتنی بر ادغام حوزه های معرفت و دانش 
گسست ها  بر  او  گذاشتن  انگشت  نیز  و 
این  معلولی،  و  علت  پیوستارهای  به جای 
بین  جدال  در  که  می دهد  ما  به  را  امکان 
تقدم پراکسیس بر نظریه یا بالعکس، اساسًا 
کل این دوگانه را کنار بگذاریم و از طریق 
ادغام این دو و اعالم تفکیک ناپذیری آن ها، 
بر ضرورت های تاریخی که منجر به خلق 

سوژۀ مدرن شد، تکیه کنیم.
کنارگذاشتن  صورت  در  دیگر،  عبارت  به 
ضرورت های  بر  اصرار  و  تقابل  این 
مدرن  سوژۀ  خلق  مسالۀ  می توان  تاریخی، 
را این گونه صورت بندی کرد: هر فیلسوف 
سوژۀ  از  بود،  کانت  به جای  هم  دیگری 
می گفت  سخن  مدرن  عقالنی  آزادی خواه 
بودند،  فرانسه  مردم  به جای  مردمی  هر  و 

دست به انقالب می زدند.
به  مراجعه  با  بتوان  شاید  بدین ترتیب، 
این  در  متأخر  فلسفی  جستارهای  از  یکی 
معنای  واکاوی  میانجی  به  که  خصوص، 
سوژۀ مدرن در گذار از دوران ترور انقالبی 
را  مسأله  است،  پرداخته  کانتی  اخالق  به 

کمی روشن تر کرد.
موقعیت  جدید،  خوانش  این  در 
»سوژه گی« آن طور که شارحان تیزبین 
می دهند،  شرح  المانی  ایده آلیسم 
چیزی نیست جز گذار از ترور انقالبی 
به اخالق خودآیین کانتی یا به عبارت 
بیرونی«  »ارباب  نوعی  از  دیگر، گذار 
که  گذاری  درونی«.  »ارباب  به سوی 
قضا  از  و  گذاشته  تأکید  آن  بر  هگل 
مسالۀ  که  کسی ست  اولین  شاید  او 
آرای  به میانجی  مونارشی  از  گسست 

کانت را تایید می کند.
از  بهره مند  سوژۀ  خوانش،  این  در 
که  سوژه یی  مدنی،  جامعۀ  مواهب 
حد  در  را  دولت  نقش  می کوشد 
خصوصی  امنیت  حافظ  و  نگهبان 
ترور  توسط  دهد،  تقلیل  رفاهش  و 
دولت انقالبی که قادر است او را در 
هر لحظه آن هم بدون هیچ دلیلی نابود 
کند، له می شود) سوژه یی که مجازاتش 
به دلیل دست زدن به یک اقدام خاص 
بلکه  نیست،  مشخص  محتوایی  با 
وجود  از  ناشی  مجازات  این  قضا  از 
یک  برابر  در  مستقل  فرد  مقام  در  او 
کلیت جهان شمول است( و این ترور 
حقیقتی  اوست:  برسازنده  »حقیقت« 
که در فرآیند گذار او از مرحلۀ ترور 
انقالبی به سوی سوژۀ خودآیین و آزاد 

در اخالق کانتی برمال می شود.
زبان  به  که  آن چه  طریق  از  که  حقیقتی 
کامل  این همانی  را  آن  می توان  امروزی تر، 
ترور  طریق  از  سوژه  نامید:  متجاوز  با 
بیرونی شناخته می شود، از طریق نفی یی که 
نابودی می کند و  بی وقفه وی را تهدید به 
)سویۀ  برسازندۀ سوبژکتیویته  اصلی  هستۀ 
جهان شمول( او را هدف قرار داده است. به 
بیان دیگر، در این لحظه، سوژه به طور کامل 
با آن چه که نفی اش می کند، یکی انگاشته 
از  آزادی  نه  آزادی  بدین ترتیب،  می شود. 
یک  جایگزین شدن  همانا  که  ارباب،  قید 
این جا  در  است:  دیگر  اربابی  با  ارباب 
بیرونی  ارباب  جایگزین  درونی،  ارباب 
بی شک  نیز  این همانی  این  هزینۀ  می شود. 
محتوا-وظیفه های خاص  همۀ  قربانی شدن 
به شکلی آسیب شناسانه در پای نوعی »همه 

چیز به خاطر وظیفه« است.]12[
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آیا استرس باعث ریزِش 
مــو می شود؟

حالت موی هر کسی نشان دهندۀ میزان استرس موجود در زنده گی آن شخص است. در  اطالعاتی در مورد موی ها 
طب چینی، موی هر کس نشان گِر ماهیت اصلِی آن فرد است. موی درخشان و سالم نشان 

می دهد که شخص تن درست و خشنود است.
فرد است.  استرس در زنده گی  از سوی دیگر، موی های خشک و مرده، عالمت وجود 
چینی ها دلیل کاهش کیفیت زنده گی را افزایش استرس های جسمی  و روحی و مصرف 

باالی الکول می دانند.
 رویش ناسالم

رشد موی ها تحت تأثیر سیستم هورمونی مخصوصًا هورمون آندروژن صورت می گیرد 
که تستسترون و یک سری هورمون های دیگر به نام  DHT از آن آزاد می شود. از دست 
دادن روزانه 100 تار موی امری عادی است و در طول روز این ریزش توسط خود موی ها 
جبران می شود. با افزایش سن، عمل کرد هورمونها تغییر پیدا کرده و بر فولیکول های موی 

نیز تأثیر می گذارد در نتیجه، موی های بیشتری از دست می رود.
ریزش موی در اثر استرس را، توقف مرحله یی رشد موی می نامند که معموالً بعد از طی 
یک دورۀ سخت استرس زا مثل یک بیماری سخت یا عمل جراحی ایجاد می شود. در این 
مدل ریزش موی، تعداد بیشتری از موی ها ریزش می کند و رشد آن ها متوقف می شود و 
تبدیل به موی های راکد می شوند و پس از گذشت 2 یا3 ماه این موی ها شروع به ریزش 

می کنند.
یا  منطقه یی  نام ریزش موی  به  نوعی ریزش موی  بروز  باعث  بسیار شدید  استرس های 
به فولیکول های موی  طاسی منطقه یی می شوند که دراین مرحله گلبول های سفید خون 
حمله کرده و رشد موی را متوقف می نمایند و در طول چند هفته موی هایی که مورد حمله 
قرار گرفته اند و رشدشان متوقف شده، شروع به ریزش می کنند. در پایان به صورت طاسی 

فرق سر نمایان می شود.

 درمان ریزش موی )طب چینی( 
1ـ گیاهان شگفت انگیز برای درمان فولیكول های موی

ـ مقداری سرو خمره یی )نوش( بر روی موی های خود بمالید. این گیاه فولیکول های موی 
را تحریک کرده و جریان خون را روان می سازد. باعث از بین رفتن چربی های موجود در 

پوست موی می شود.
نارگیل را بر روی فرق سر به خصوص در نواحی یی که ریزش بیشتر  ـ مقداری روغن 

است، بمالید و این کار را به مدت یک ماه ادامه دهید.
ـ پامچال، کتان و روغن ماهی نیز، موی های آسیب دیده را درمان می کند.

ـ چای سبز از اکسیده شدن جلوگیری می کند و برگ نخل مانع به وجود آمدن DHT شده 
و از ریزش موی جلوگیری می کند.

2ـ جریان خون به رشد موی كمك می كند
ـ از یک بُرس یا ماساژور استفاده کنید و در طول روز دو بار به مدت 5 دقیقه محل طاسی 
سر را به طور مالیم ضربه بزنید. این کار ایجاد تحریک موضعی کرده و جریان خون را 

افزایش می دهد، در نتیجه به تحریک رشد موی ها منجر می شود.
با انگشتان دست به آرامی  به  ـ روی چوکی یا به صورت چهارزانو روی بالش بنشینید. 
پوست فرق سر به مدت 1 دقیقه ضربه بزنید. این ضربات را از آهسته شروع کنید و به 
مرور به شدت آن بیافزایید سپس به مدت 2 الی 3 دقیقه پوست سر را ماساژ دهید. البته 
از آرام شروع کنید و به مرور به آن شدت دهید. انگشتان دست راست را صاف کنید و با 
کف دست 36 بار بر روی فرق سر ضربه بزنید. سپس این کار را با دست چپ ادامه دهید. 

برای نتیجۀ بهتر، این کار را در روز به مدت 2 یا 3 بار انجام دهید.
3ـ استرس روزانة خود را كاهش دهید 

یک برنامه ریزی روزانه برای ورزش یا انجام مدیتیشن، قدرت بدنی تان را در حد تعادل 
نگه داشته و از میزان استرس شما می کاهد.

4ـ به مواد طبیعی روی بیاورید 
تجویز  به  )مگر  نکنید  استفاده  می رود  کار  به  موی ها  درمان  برای  که  شیمیایی  مواد  از 
پزشک(، زیرا این مواد به ریشۀ موی ها آسیب می رسانند. از موادی استفاده کنید که برای 

ساخت آن ها از مواد موجود در طبیعت استفاده شده باشد.

منبع: گروه سالمت سیمرغ

کانت و گسست از مونارشی
بخش دوم



هارون مجیدی

شاگردی  افتـخـار  کـه  روزنـامـه نگـاری  هــر  بی تردید 
را  وی  سخنـاِن  ایـن  داشته،  را  آهنـگ  استـاد  محضر  در 
بـه  فردا  کـه  »شمـا  می گفت:  همیشـه  که  دارد  یاد  به 
عصـارۀ  مـی کنید،  وظیـفه  اجـرای  ژورنالیـست  حیـث 
سیـاه  را  سیـاه  بایـد  کـه  اســت  ایـن  آمـوزش تـان  همـۀ 
هـرچـند  بنـویسـیـد.  یا  و  بگـوییـد  سپیـد  را  سپیـد  و 
واژه هـا  منـاســِب  جـابه جـایـی  ژورنالیسم،  مسلـک  کـه 
امـا شمـا  اســت؛  واژه هـا  بـا  بـازی  اصطـالح،  بـه  یـا  و 
واقعـیت هــا  بیــاِن  هـنـر  باید  واژه هـا  بـا  بـازی  ضمـن 
باشیـد.  تهیــۀ گونه های مختلِف ژورنالیـسم داشتـه  را در 
پـایان  بـه  ژورنالیـسم  عرصـۀ  در  امـروز  شمـا  آمـوزش 
جـریـان  در  کـه  تجـربـه یی  بر  عـالوه  شمـا  نمـی رسـد. 
شخصـی،  مطالعـۀ  با  باید  مـی آوریـد،  بـه دسـت  کـار 
سـلسلـۀ آمـوزش تـان در مسلــک ژورنالیسـم را نیز ادامـه 

دهیـد«
بیشـترینـه  واقـع  در  آهنـگ  استـاد  اثـرهـای  و  کـارهـا 
به خود  را  کابـل  دانشـگاه  در  آمـوزش خبـرنگـاری  موادِ 
افغانستـان،  در  ژورنالیـسم  سیـر  می دهند.  اختصاص 
یـو  تـه  مطبـوعاتـو  اوچـرک،  همـه گـانـی،  ژانـرهـای 
تعـریـف  فلیتـان،  و  پـامفلیـت  ـ  سـازنـده  خنـدۀ  کتنـه، 
سـراج االخبـار  در  مطبـوعـاتـی  ژانـرهـای  تحـلـیل  و 
افغـانـیه، ژانـرهـای طنـزی در جـریـدۀ وطـن، اسـاس هـای 
نخستـین  و  مطـبوعـات  آزادی  مقـالـه،  نـگـارش 
تـاریـخ  افغانستــان،  در  مطبـوعـاتـی  سـانسـورهـای 
افغانستــان،  در  جمعـی  اطـالعـات  وسـایـل  مختصـر 
کـه  اسـتند  کتاب هـایی  از  کـوتـاهـی  فهـرسـت  تنـها 
آهنگ  هم چنین  است.  نـگـاشتـه  را  آن هـا  آهنـگ  استـاد 
بـرگـردان  خـارجـی  زبان های  از  نیـز  را  دیگـری  آثـار 
شـوروی،  همـه گـانـی  ارتبـاط  وسـایـل  اسـت؛  کرده 
قـواعـد عمـلـی خبـرنگـاری، تـاریـخ مطبـوعـات طبقـۀ 
کـار گـر در کشـورهـای سـرمایـه داری، وسـایـل ارتبـاط 
یـک  تنظیـم  و  نـگـارش  گیـرنـده گـان،  و  همـه گـانـی 
اطـالع،  آوردن  به دسـت  وسیـلـۀ  حیـث  بـه  مصاحبـه 
آثـاری  اند  نـام هـای  مطبـوعـات،  اصطـالحـات  فهـرسـت 
مختـلـف  دوره هـای  در  را  آن ها  آهنـگ  استـاد  کـه 

بـرگـردان نمـوده اسـت
قـامـِت  شـدِن  خــم  یـادآور  جـدی،  هفــدهـم 
سال  سال های  کـه  اسـت  آزاده گـان  تبـار  از  بلنــدمـردی 
از عمر پُربارش را صرف آموزش، پـژوهش و پرورش کرد.
بـرای  آشـنا  نامـی  آهنـگ،  محـمدکـاظم  پوهاند   
ژورنالیستان و عالقه منـداِن این عرصـه است؛ دانش مـردی 
را  افغانستانی  روزنامه نگاراِن  دراز، صمیمانه  که سـال هـای 
پـژوهش  فـراوان  کـه  توانایی  پژوهـش گـِر  و  داد  پرورش 
کـرد و آثـار منحصـر به فـردی از خود به یادگار گذاشت.

کــه خـود  آهنـگ  کـاظم  مـحمد  پــروفیسور  شــادروان 
یکـی از پـایــه گــذاران دانشـکـدۀ ژورنالیـسم دانشـگـاه 
کابـل بــود، در کنـار تـدریـس در این دانشـکـده، بیش از 
دو دهــه ریـیس ایـن دانشـکـده نیــز بـوده است. صنـف 
هفـتم یـا هشـتِم مـکتب بـودم کــه بـا شخصـیت علمی و 
آثارِ باارزِش اسـتاد آهنـگ آشنـا شـدم. چـون در یـک محـله 
زنـده گـی می کـردیـم، او مـدام بـا لطفـی کــه داشــت، 
و  می کرد  بیـشتـر  دانـِش  فـراگیـری  بــه  تشــویـق  مـرا 
کتـاب هـایی را بـرای مطـالعه در اختیـارم می گـذاشـت و 
مـرا راهنـمایـی می نـمود. بی تردید هــر روزنـامـه نگـاری 
داشته،  را  آهنـگ  استـاد  در محضر  افتـخـار شاگردی  کـه 
ایـن سخنـاِن وی را به یاد دارد که همیشـه می گفت: »شمـا 
کـه فردا بـه حیـث ژورنالیـست اجـرای وظیـفه مـی کنید، 
عصـارۀ همـۀ آمـوزش تـان ایـن اســت کـه بایـد سیـاه را 
سیـاه و سپیـد را سپیـد بگـوییـد و یا بنـویسـیـد. هـرچـند 
واژه هـا  منـاســِب  جـابه جـایـی  ژورنالیسم،  مسلـک  کـه 
امـا شمـا  اســت؛  واژه هـا  بـا  بـازی  اصطـالح،  بـه  یـا  و 
واقعـیت هــا  بیــاِن  هـنـر  باید  واژه هـا  بـا  بـازی  ضمـن 
باشیـد.  تهیــۀ گونه های مختلِف ژورنالیـسم داشتـه  را در 
پـایان  بـه  ژورنالیـسم  عرصـۀ  در  امـروز  شمـا  آمـوزش 
جـریـان  در  کـه  تجـربـه یی  بر  عـالوه  شمـا  نمـی رسـد. 
شخصـی،  مطالعـۀ  با  باید  مـی آوریـد،  بـه دسـت  کـار 
سـلسلـۀ آمـوزش تـان در مسلــک ژورنالیسـم را نیز ادامـه 

دهیـد. »
مـرحــوم  فــرزنـد  آهنـگ  مـحمدکـاظـم  پـوهاند 
در  خورشـیدی  هجری   1313 سـال  در  عبـدالقـیوم 
دهکـدۀ  در  نیمـه کشـاورز  و  نیمـه نظامـی  خانـوادۀ  یـک 
جهــان  به  چشم  کـوهـدامـن  کـوِت  میـربچـه  شیـخاِن 
و  خانـواده  دامـان  در  را  نخستیـن  آمـوزش هـای  گشود. 
را  دبـستـان  دورۀ  و  گـرفـت  فـرا  محـل  همـان  مسجـِد 
جهـت  او  رسانـد.  پـایان  به  زادگـاهــش  مکتــب  در 
خورشیدی   1328 ســال  در  بیـشتـر،  دانـش  فـراگـیـری 
کـابل  دانش سرای  در  و  گـردیـد  کـابل  شـهـر  رهسپـار 
به سـر  از  بعـد  شـد.  مختلف  آمـوزشِی  دوره های  شامـل 
علــوم  و  ادبیـات  دانشـکـدۀ  شامـل  دانش سرا،  رسـانـدن 
انسـانـی در دانشــگاه کابـل شـد و سنـد لیسانــس را از 
استـاد آهنـگ  امـا خـود  بـه دسـت آورد.  ایـن دانشـکـده 
در یـکی از گفـت وشنیـدهایـش بـا یکـی از رسـانـه هـای 
»مـن  بـود:  گفتـه   ،)1384( روز  پیــام  بـه نـام  چـاپـی 
تحصیل  ادامـۀ  پزشـکـی  رشتۀ  در  که  داشتــم  دوســت 
بـدهــم، زیـرا تـا صنـف دوازدهـم در مسایـل ساینسـی 
و  سـرنوشـت  ولـی  داشتــم؛  خـوبـی  دســتاوردهــای 

تـا در  داشـت  وا  مـرا  آمـوزگـارانـم،  از  یکـی  خـواسـِت 
ایـن بخـش )ادبیــات( ادامـۀ آمـوزش بـدهـم«.

در  را  خـود  کارشناسی  دورۀ  آهنـگ  استـاد  مـرحـوم 
پایـان  به  امـریکـا  متـحـدۀ  ایـاالت  میـشیگان  دانشـگاه 
رسـاند و بعـد از پایاِن دورۀ مـاستـری در امـریـکا زمـانـی 
کـه دوبـاره به وطــن برگشـت، در جهـت بنیـان گـذاری 
تـا  کابـل تـالش ورزید  دانشـگاه  دانشـکـدۀ ژورنالیـسـِم 
دانشـکـدۀ  و  نشـست  ثمـر  بـه  کـوشـش هایـش  این که 
بخـش هـای  از  یکـی  زمـان  آن  تـا  کـه  ژورنالیسـم 

دانشـکـدۀ زبـان و ادبیـات بـود، تأسـیس گردید.
بیتـاب،  عبـدالحـق  ملـک الشعـرا  از  آهنـگ  استـاد 
علـی مـحمد  زهـیر،  پاینـده مـحمد  رشتیـن،  صـدیـق الـله 
حیـث  بـه   ... و  انصـاری  امـان الـدیـن  میـر  زهـما، 
کـه  یـادآور مـی شد و می گـفت  استـادانـش  و  مشـوقیـن 
تحـقیـق،  و  پـژوهـش  زمیـنۀ  در  را  او  چـهره هـا  ایـن 

تشـویـق و دستـگیـری کـرده انـد.
از  گـواهی نامـه  گـرفتـن  از  پس  آهنـگ  کـاظم  مـحمد 
 1338 سـال  در  انسـانـی،  علـوم  و  ادبیـات  دانشـکـدۀ 
او  نمـود.  کـار  به  آغاز  اصـالح  روزنامـۀ  در  خورشـیدی 
حیـث  بـه  مـاستـری  دورۀ  رسـانـدن  پایـان  به  از  بعـد 
معـاون روزنـامـۀ اصـالح ادامـۀ فعـالیـت داد. مدیـریـت 
آژانـس  ریـاسـت  انگلیسـی،  زبـان  بـه  افغانستـان  مجـلـۀ 
اعـالنـات،  افغـان  عمـومـی  مدیـریـت  باختــر،  دولتـی 
ریـاست ارتبـاط عامـه، مدیـر مسـوول و ریـیس مـوسـسۀ 
دانشـکـدۀ  رییس  و  استـاد  تایـمز،  کابـل  نشـراتـی 
ژورنالیـسم دانشـگاه کابـل، عضـو اتحـادیـۀ ژورنالیستـان 
افغانستـان، عضـو فعـال در کمیـسـیون بـررسـی شـکایـات 
جـرگـۀ  لـویـه  در  اشتـراک  رسـانـه یـی،  تخطـی های  و 
افغانستـان  علـوم  اکـادمـی  در  عضـویـت  و  اضطـراری 
پـوهانـد  مـرحـوم  فعـالیـت های  و  مشاغل  جمله  از  نیز 
مـحمد کـاظـم آهنـگ اســتند کـه در جـریان زنـده گی 

پُــربـارش بـه آن ها صادقانه پـرداختـه بـود.
اتحـاد  امـریـکا،  متـحـدۀ  ایـاالت  کشورهای  بـه  او 
زمبـابـوی  کیـوبـا،  عـراق،  فـرانسـه،  هنــد،  شـوروی، 
همـایـش هـای  در  و  کرد  علمـی  سفـرهـای  سویـس  و 

علمـی، مقاالِت خود را ارایه داد.
از میـان نـزدیـک بـه بیـسـت وپنـج اثـِر استـاد آهنـگ کـه 
تـا حـال اقبـال چـاپ یـافـته، یکـی هـم »حمـاسـه هـای 
آن قهـرمانـاِن فـرهنـگ و سیاسـت« اسـت کـه در آن بـه 
کـه  پـرداخـته ـ  سیـاسـت  و  علـم  نخـبـه گـاِن  معـرفـی 
بی گـمان خـودِ او نیـز از شمارِ قهـرمانـاِن روزنامـه نگـاری 
افغانستـان  نـویـن در  پـژوهــش در زمیـنۀ ژورنالیسـِم  و 

می باشد.
بیشـتریـنه اثـرهـای استـاد آهنـگ، منحصـر بـه فـرد اسـت؛ 
چـون او بـه بـیـشتِر گـونـه هـای ژورنالیسـم به ویـژه طنـز 

در افغانستـان بـرای نخستـیـن بـار پـرداخته و پژوهش های 
درخوری انجام داده است. او نخستیـن کسـی بـوده کـه بـه 
یـک  و  کرده  تـوجـه  طـرزی،  محمـود  و  سـراج االخـبار 
ســری پـژوهـش  را در ایـن زمینـه انجـام داده کـه می تـوان 
گفـت، آهنـگ بـه صـورت واقعـی و نخستیـن بار محمـود 
طـرزی و شیـــوۀ کـار او را بـه جامعـۀ روزنامـه نگـاری و 

مطبـوعـات افغانستـان شناسـانـده است.
بیشـترینـه  واقـع  در  آهنـگ  استـاد  اثـرهـای  و  کـارهـا 
به خود  را  کابـل  دانشـگاه  در  آمـوزش خبـرنگـاری  موادِ 
افغانستـان،  در  ژورنالیـسم  سیـر  می دهند.  اختصاص 
یـو  تـه  مطبـوعاتـو  اوچـرک،  همـه گـانـی،  ژانـرهـای 
تعـریـف  فلیتـان،  و  پـامفلیـت  ـ  سـازنـده  خنـدۀ  کتنـه، 
سـراج االخبـار  در  مطبـوعـاتـی  ژانـرهـای  تحـلـیل  و 
افغـانـیه، ژانـرهـای طنـزی در جـریـدۀ وطـن، اسـاس هـای 
نخستـین  و  مطـبوعـات  آزادی  مقـالـه،  نـگـارش 
تـاریـخ  افغانستــان،  در  مطبـوعـاتـی  سـانسـورهـای 
افغانستــان،  در  جمعـی  اطـالعـات  وسـایـل  مختصـر 
کـه  اسـتند  کتاب هـایی  از  کـوتـاهـی  فهـرسـت  تنـها 
آهنگ  هم چنین  است.  نـگـاشتـه  را  آن هـا  آهنـگ  استـاد 
بـرگـردان  خـارجـی  زبان های  از  نیـز  را  دیگـری  آثـار 
شـوروی،  همـه گـانـی  ارتبـاط  وسـایـل  اسـت؛  کرده 
قـواعـد عمـلـی خبـرنگـاری، تـاریـخ مطبـوعـات طبقـۀ 
کـار گـر در کشـورهـای سـرمایـه داری، وسـایـل ارتبـاط 
یـک  تنظیـم  و  نـگـارش  گیـرنـده گـان،  و  همـه گـانـی 
اطـالع،  آوردن  به دسـت  وسیـلـۀ  حیـث  بـه  مصاحبـه 
آثـاری  اند  نـام هـای  مطبـوعـات،  اصطـالحـات  فهـرسـت 
مختـلـف  دوره هـای  در  را  آن ها  آهنـگ  استـاد  کـه 

بـرگـردان نمـوده اسـت.
استـاد  سـال هـا  ایـن کـه  کنـار  در  آهنـگ  کاظـم  مـحمد 
نـوشـت  هـم  طنـز  کـرد،  پـژوهـش  و  بـود  دانشـگاه 
خـودش  زیـرا  چشـم گیـر؛  بسیـار  گـونـۀ  بـه  نـه  امـا 
آن  واقعـی  بـه گـونـۀ  افغانسـتان طنـز  در  کـه  مـی گفـت 
و  مسخـره گـی  میـاِن  در  طنـز  و  نمی شـود،  پـذیـرفتـه 
ـُم مانـده اسـت. امـا بـازهـم  الطـائالت گـویـی سـر در گ
او چیـزهـایی به عنواِن طـنز نـوشـت که بیشتر در روزنامـۀ 

اصـالح نشـر شـدند.
بـا  پـیوند  در  کـه  صـاحب نظـرانی  و  منتـقدیـن  اما 
کـارهـای استـاد آهنــگ نظـر داده انـد، بیـان می کننـد کـه 
او در جـریـان زنـده گی اش بیشتـر یـک خبـرنگـار دولتـی 
بـود، ولی در سـال هـای پسیـن، ایـن مشی و روِش خـود را 
تغیــیر داد. این صاحب نظران هم چنین می گویند که استـاد 
آهنــگ کتاب معـروفـش »سیـر ژورنالیـسم در افغانستـان« 
آن زمان  در  کـه  تاریـخ  انجمـن  مشـورۀ  و  نظـر  زیـر  را 
استـاد عبدالحـی حبیـبی مسـوول آن بـود، نگاشتـه اسـت.

به رغم  زنـده گی اش  سال هـای  واپسیـن  در  آهنـگ  استـاد 

بـازهـم  می کـرد،  نـرم  دســت وپنجـه  بیـماری  با  آن که 
کتـاب مـی نـوشـت، شعـر مـی سـرود و کتـاب می خـواند و 
در ضمـن، سخـت مشغـول تنظـیِم خاطـرات زنـده گی اش 
نزدیـک  حکـایـت گـِر  می توانست  خاطرات  این  بـود. 
و  بـرداشـت هـا  نیز  و  کشور  تحـوالِت  دهـه  چهـار  بـه 
پنـداشــت هــای او از آن ها باشد، ولـی افسوس که مـرگ 
مجالـش نـداد و بـه گفتـۀ منیـژه باختـری، بـرف و مـرگ 
روزهـای  از  یکـی  در  و  دادند  هـم  دسـت  بـه  دسـت 
آهنـگ  گـرفـتند.  مـا  از  را  آهنگ  استاد  دی  جدی/  مـاه 
گورستـان  تـا  دوست دارانـش  از  تعـدادی  و  خانـواده  را 
بـه  را  او  و  کـردند  همـراهـی  کـوهـدامن،  زادگـاهـش 

خـاک سـپردنـد.
و  شعـرهـا  جـویـای  آهنـگ،  استـاد  خانـوادۀ  از  مـن 
مجمـوعـه خاطـراتـش شـدم، امـا آن هـا گفتـند کـه با دریغ 
استـاد در کتاب خـانـۀ خانـواده گـِی  نـوشتـه هـای  ایـن  از 
کـه  نمـی دانـند  آن هـا  و  نیسـت  مـوجـود  چـیزی  آن هـا 
استـاد ایـن یـادداشـت هـا را نـزد کی و کجـا گـذاشتـه اند!
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بی تردید هــر روزنـامـه نگـاری كـه افتـخـار 
را  آهنـگ  استـاد  محضر  در  شاگردی 
دارد  یاد  به  را  وی  سخنـاِن  ایـن  داشته، 
فردا  كـه  "شمـا  می گفت:  همیشـه  كه 
وظیـفه  اجـرای  ژورنالیـست  حیـث  بـه 
ایـن  آمـوزش تـان  همـۀ  عصـارة  مـی كنید، 
اســت كـه بایـد سیـاه را سیـاه و سپیـد را 
بنـویسـیـد. هـرچـند  یا  سپیـد بگـوییـد و 
جـابه جـایـی  ژورنالیسم،  مسلـک  كـه 
منـاســِب واژه هـا و یـا بـه اصطـالح، بـازی 
بـازی  ضمـن  شمـا  امـا  اســت؛  واژه هـا  بـا 
واقعـیت هــا  بیــاِن  هـنـر  باید  واژه هـا  بـا 
تهیــۀ گونه های مختلِف ژورنالیـسم  را در 
در  امـروز  شمـا  آمـوزش  باشیـد.  داشتـه 
نمـی رسـد.  پـایان  بـه  ژورنالیـسم  عرصـۀ 
جـریـان  در  كـه  تجـربـه یی  بر  عـالوه  شمـا 
مطالعـۀ  با  باید  مـی آوریـد،  بـه دسـت  كـار 
در  آمـوزش تـان  سـلسلـۀ  شخصـی، 
مسلــک ژورنالیسـم را نیز ادامـه دهیـد"

كـارهـا و اثـرهـای استـاد آهنـگ در واقـع 
خبـرنگـاری  آمـوزش  مواِد  بیشـترینـه 
اختصاص  خود  به  را  كابـل  دانشـگاه  در 
می دهند. سیـر ژورنالیـسم در افغانستـان، 
ژانـرهـای همـه گـانـی، اوچـرک، مطبـوعاتـو 
ـ پـامفلیـت  تـه یـو كتنـه، خنـدة سـازنـده 
ژانـرهـای  تحـلـیل  و  تعـریـف  فلیتـان،  و 
افغـانـیه،  سـراج االخبـار  در  مطبـوعـاتـی 
وطـن،  جـریـدة  در  طنـزی  ژانـرهـای 
آزادی  مقـالـه،  نـگـارش  اسـاس هـای 
سـانسـورهـای  نخستـین  و  مطـبوعـات 
تـاریـخ  افغانستــان،  در  مطبـوعـاتـی 
در  جمعـی  اطـالعـات  وسـایـل  مختصـر 
كـوتـاهـی  فهـرسـت  تنـها  افغانستــان، 
آهنـگ  استـاد  كـه  اسـتند  كتاب هـایی  از 
آن هـا را نـگـاشتـه است. هم چنین آهنگ 
خـارجـی  زبان های  از  نیـز  را  دیگـری  آثـار 
ارتبـاط  وسـایـل  اسـت؛  كرده  بـرگـردان 
عمـلـی  قـواعـد  شـوروی،  همـه گـانـی 
كـار  طبقـۀ  مطبـوعـات  تـاریـخ  خبـرنگـاری، 
گـر در كشـورهـای سـرمایـه داری، وسـایـل 
گیـرنـده گـان،  و  همـه گـانـی  ارتبـاط 
نـگـارش و تنظیـم یـک مصاحبـه بـه حیـث 
وسیـلـۀ به دسـت آوردن اطـالع، فهـرسـت 
اصطـالحـات مطبـوعـات، نـام هـای آثـاری  اند 
دوره هـای  در  را  آن ها  آهنـگ  استـاد  كـه 

مختـلـف بـرگـردان نمـوده اسـت
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عواید داخلی از هدف...
نگرانی   « گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  مالیه  وزارت   سخنگوی 
اقتصاد  بین المللی  نیروهای  از خروج  بعد  که  دارد  آن وجود  از 

افغانستان دوباره سقوط کند و رشد اقتصادی پایین بیاید«.
گفت:   2013 سال  در  افغانستان  داخلی  عواید  به  ارتباط  در  او 
»تنش هایی توسط رسانه ها و تاخیر سرمایه گذاری ایجاد شدند که 

موجب برخی مشکالت گردیدند«.
میلیارد  افغانی اش حدود 100  میلیارد  بودجه 354  برای  دولت 
افغانی عاید جمع آوری کرده است. البته این ارقام ابتدایی بوده و 

انتظار می رود در این هفته نهایی شود.
عواید بیشتر از سال 2012

با وجود نرسیدن به هدف، یعنی عواید داخلی 123 میلیارد افغانی، 
ارقام نشان می دهند پولی که جمع آوری شده است، 15 درصد 

بیشتر از سال گذشته می باشد.
تا هنوز هم بخش زیاد بودجه دولت توسط کمک های خارجی 
تامین می شود و کشورهای پول دهنده می گویند فساد ادامه دار 

به جمع آوری مالیات آسیب می رساند.
افغانستان پیوسته در جمله کشورهای شدیداً آلوده به فساد جهان 
قرار داشته است و عواید انحرافی طریقه آسانی است که مقامات 
قدرتمند می توانند توسط آن عواید شخصی شان را افزایش دهند.
بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته است که »ضعف اداره و 
در کاهش  مهمی  نقش  به ویژه در گمرک ها«  بیرون زدن عواید 

درآمد مالیاتی بازی می کند.
جیالنی گفت که حکومت برای تحکیم میکانیسم های جمع آوری 
بیشتری به  بهبود  انتظار می رود امسال  مالیات کار کرده است و 

وجود آید.
ما  بودیم،  عواید  به  متمرکز  ما  گذشته  سال  سه  »در  گفت:  او 
پرسونل خود را آموزش دادیم و روی ظرفیت سازی کار کردیم. 

ما روز تا روز بهتر می شویم«.

عوامل گسترش پدیدۀ... 
به  مطابق  بازی«  »بچه  بنابراین  شده؛  پیش بینی  جزا 

قانون افغانستان، بدترین جرم دانسته می شود«.
بانو فرید علت افزایش این پدیده را فرهنگ معافیت 
زورمندان، کم توجهی مال امامان   و فساد گسترده در 

دستگاه عدلی و قضایی عنوان می کند.
او می گوید: »یکی از عوامل افزایش پدیدۀ بچه بازی 
و  آگاهی  عدم  و  قانون  تطبیق  عدم  افغانستان،  در 
این  در خصوص  اسالمی  قوانین  از  مردم  کم آگاهی 

پدیدۀ زشت است«.
این استاد دانشگاه گفت: »از سوی دیگر، بدبختانه در 
یک دهۀ اخیر علما به دلیل فشارهای سیاسی نتوانسته 
مسوولیت  زشت  پدیدۀ  این  کاهش  راستای  در  اند 

دینی خود را  درست ادا نمایند«.
وی اضافه کرد: »اکثریت علمای دینی مسوولیت خود 
را در این راستا به درستی ادا نکردند و شایعاتی که 
در خصوص سوی استفاده جنسی از کودکان در میان 
طالبان وجود دارد، این مساله را حادتر ساخته است«. 
این استاد دانشگاه گفت: »از سوی دیگر، عدم توجه 

اساسی  عوامل  از  یکی  نیز  مساله،  این  به  حکومت 
ُگسترش این پدیده است، زیرا حکومت چون درگیر 
فراموشی  به  پدیده  این  بنابراین  است؛  دیگر  مسایل 
زشت  پدیدۀ  این  افزایش  آن  نتیجه  که  شده  سپرده 

است«.
این  افزایش  دیگر  عامل  دانشگاه،  استاد  این  باور  به 
چون  که  معنا  این  به  است،  اقتصادی  مسایل  پدیده 
عروسی  های امروزی مصارف بسیار گزاف نیاز دارد 
و شاید برخی ها نتوانند ازدواج کنند؛ بنابراین از طفل 

پسر سوء استفاده می کنند.
او افزود، یکی دیگر از عوامل افزایش این پدیده، عدم 
موجودیت سرپرست برای اطفال و افزایش کودکان 
کارگر است و بسیار خوب می شد که اگر کمیسیون 
نیز در گزارش خود جا  این موضوع را  حقوق بشر 

می داد.
علمای  شورای  عضو  حنفی  احمد  نذیر  قاضی  اما 
در  زشت  پدیدۀ  این  هرچند  می گوید،  افغانستان 
افغانستان و سایر کشورهای دنیا سابقه  دارد؛ اما علت 

افزایش آن حضور خارجی ها است!
این عضو شورای علما همچنان گفت، مسایلی مانند 

احترام به کرامت انسانی، آزادی، حقوق بشر و ایجاد 
خانه های امن و بسیاری از موارد دیگر، سبب شده تا 

پدیده های زشت این چنینی افزایش یابد.
او می افزاید: » یکی از عوامل دیگر افزایش این پدیدۀ 

زشت، عدم تطبیق قوانین در کشور است«.
و  فقر  پدیده  این  دیگر  »علت  گفت:  حنفی  قاضی 
اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسانی که معتاد به 
مواد مخدر اند، دست به چنین عمل زشتی می زنند«.

این  در  آگاهی دهی  از  بخشی  یک   « می گوید:  وی 
خصوص از مسوولیت های وزارت حج  و اوقاف و 
اما رسانه ها، وزارت  است؛  افغانستان  اسالمی  ارشاد 
معارف و نهادهای دفاع از حقوق کودکان نیز وظیفه 

دارند تا در کاهش این پدیدۀ زشت تالش کنند.
این عضو شورای علما تاکید کرد، از سویی هم، علما 
مسوولیت دارند تا در این خصوص به مردم آگاهی 

الزم را در خطبه های نمازهای پنج گانه ارایه کنند.
استفادۀ جنسی و دیگر بهره کشی های فزیکی و روانی 
از پسران خورد سال، به مقاصد خوش گذرانی مردان 
را »بچه بازی« می گویند که سابقۀ بسیار طوالنی در 

کشور دارد.

موافق  با 101 رأی  تنباکو و دخانیات  کنترل  قانون 
به  نماینده گان  از سوی مجلس  رأی مخالف  و 24 

تصویب رسید.
از  استفاده  و  کشیدن  قانون، سگرت  این  اساس  بر 
فرآورده های تنباکو در محالت عمومی و سرپوشیده، 
ادارات دولتی و خصوصی و ارایۀ قلیان و سگرت در 

هوتل ها ممنوع است.
همچنین فروش فرآورده های تنباکو توسط کودکان 

نیز در این قانون ممنوع شده است.
در  که  »افرادی  است:  آمده  تنباکو  کنترل  قانون  در 
تنباکو  به فروش محصوالت  اقدام  محالت عمومی 
کنند و یا خود سگرت بکشند؛ با جریمۀ نقدی 300 

افغانی رو برو خواهند شد«.
طرح قانون کنترل دخانیات و تنباکو هفتۀ گذشته هم 
به صحن مجلس آمد؛ اما به دلیل اختالف نظرها در 
مورد این که مصرف دخانیات در اسالم منع قرارداده 
از سوی مجلس  قانون  به عنوان  آن  شده؛ تصویب 

دست درازی در فرمایشات اسالم دانسته شد.
پس از مطرح شدن این بحث، مجلس تصمیم گرفت 
مشترک  جلسه  در  را  تنباکو  کنترل  قانون  طرح  تا 

دوباره به بحث گیرد.
با این حال، سید انور سادات عضو کمیسیون صحت 
جلسه  در   « گفت:  گذشته  روز  جلسۀ  در  مجلس 
مشترک، نظریات اختالفی در مورد این قانون، کاماًل 

بررسی و گنجانیده شده و هیچ اختالف نظری باقی 
نمانده است«.

پیشنهادی  اصالحات  و  تعدیالت  او،  گفته  به 
قانون  طرح  در  مجلس  گانه  هجده  کمیسیون های 

کنترل دخانیات گنجانیده شده است.
باالی  گمرکی  تعرفه های  قانون،  این  اساس  بر 
درصد   50 سگرت  جمله  از  تنباکو  محصوالت 

افزایش یافته است.
باالی  بلند  تعرفۀ  وضع  نمایندگان،  از  برخی 
خواستار  و  خواندند  مؤثر  را  تنباکو  محصوالت 

افزایش آن شدند.
نجیبه دانش عضور دیگر مجلس گفت که تعرفۀ بلند 
تنباکو  محصوالت  باالی  باید  درصد   200 میزان  تا 
وضع گردد تا قدرت خرید مصرف کننده گان پایین 
آید و به این صورت از مصرف سگرت جلوگیری 

شود.
 « گفت:  نیز  مجلس  دیگر  عضو  رامین  عبیداهلل 
باید تعرفه گمرکی محصوالت  حداقل 100 درصد 

تنباکو)سگرت( باال برده شود«.
بلند  تعرفۀ  وضع  با  نماینده گان  از  دیگر  برخی  اما 

باالی محصوالت دخانیات مخالف بودند.
به باور آنان، عدم کنترل دولت بر سرحدات کشور، 
وضع تعرفۀ بلند گمرکی زمینه قاچاق سگرت را به 

داخل کشور فراهم می سازد.

با  نماینده گان  مجلس  دیگر  عضو  پیمان  اهلل  امان 
تصویب این طرح کاماًل مخالفت کرد.

او گفت: » هم اکنون هزاران باشنده فقیر و بی بضاعت 
تنباکو  محصوالت  فروش  طریق  این  از  افغانستان 
زنده گی شان را تأمین می کنند و اگر این قانون وضع 

گردد؛ آنان کار خود را از دست خواهند داد«.
دخانیات  مصرف  کنترل  طرح  نماینده گان،  گفتۀ  به 
قانون  تنباکو براساس ماده هفتم قانون اساسی و  و 

جهانی صحت ترتیب شده است.
همچنین، موافقتنامۀ همکاری میان دولت افغانستان 
نماینده گان  سوی  از  نیز  عربستان  شاهی  دولت  و 

مجلس مورد تأیید قرار گرفت.
از  تجارتی  قراردادهای  قانون  دیگر، طرح  از سوی 

سوی وزارت عدلیه به مجلس پیشنهاد شد.
سید یوسف حلیمی معین وزارت عدلیه گفت: این 
طرح در 18 فصل و 114 ماده تمام امور مربوط به 

قراردادهای تجارتی را تنظیم کرده است.
اساس  بر  تجارتی  قراردادهای  طرح  او،  گفته  به 
نیازمندی های کنونی کشور و تعهدات کنفرانس های 

لندن و کابل ترتیب شده است.
اصول،  شرایط،  عناصر،  تجارتی،  قراردادهای  طرح 
ایفای  فروش،  تضمین  معیاد،  چگونگی،  مراحل، 
تعهد و جبران خسارت طرف های قرارداد را در بر 

می گیرد.
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نگذارید افغانستان به یک... 
به  مسلح  طالبان  دلیل  همین  روی  است،  شده  کمتر 
خاطر تمویل فعالیت های شان، بیش از هر زمان دیگر 

بر تولید تریاک اتکا می کنند.
متحد  ملل  سازمان  مخدر  مواد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس 
و  برنامه ها  مخدر،  مواد  با  مبارزه  برای  می گوید، 
درست  نتیجۀ  افغانستان  در  مدت  کوتاه  پروگرام های 

نداده است.
جین لوک لوماهیو در مصاحبه با روزنامۀ گاردین گفته 
قوی و  تعهدات  به  مواد مخدر  با  مبارزه  برای  است، 
از  باید  زمینه  این  در  و  است  نیاز  سیاسی  شجاعت 
یک  می خواهند  که  شود  حمایت  کسانی  تالش های 

تغییر را وارد کنند.

میان مقام های هلمند و طالبان... 
هلمند  والیت  در  افغانی  سیاستمداران  و  سربازان  و 

وجود دارد.
وی تأکید کرد: من شگفت زده خواهم شد اگر که والی 
بعدی هلمند ارتباطات نزدیکی با کسانی که ما طالبان 
می خوانیم، نداشته باشد. ما در نهایت وضعیتی بسیار 
ناراحت کننده خواهیم داشت که طی آن مردم خواهند 
هلمند  در  آن ها  اغلب  که  را  تن  تقریبًا 500  ما  گفت 
که  چیزی  پایان  در  و  داده ایم  دست  از  شدند،  کشته 
این بود که والیت هلمند را دوباره به  نصیب ما شد 

یک والی حامی طالبان پس دادیم.
ماه گذشته میالدی، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس 
هنگامی که گفت سربازان خارجی تحت رهبری ناتو 
به  را  افغانستان  در  امنیت  تامین  در  خود  ماموریت 
انتقاداتی شدیدی روبرو شد. چنین  با  پایان رساندند، 
رییس   بوش،  دبلیو  جورج  اظهارات  مشابه  اظهاراتی 

جمهور سابق امریکا در سال 2003 درباره عراق بود.
در آغاز سال 2013 انگلیس در افغانستان حدود 9000 
نیرو داشت که این میزان در حال حاضر 5200 سرباز 
در  جنگی  نیروی  دیگر  جاری  سال  پایان  تا  و  است 

افغانستان نخواهد داشت.
دیوید ریچاردز که تا سال گذشته میالدی رییس دفتر 
وزارت دفاع انگلیس بود، اظهار تردید کرد که ارتش 
از  خارجی  سربازان  خروج  پایان  با  بتواند  افغانستان 
افغانستان با وضعیت موجود تطابق یابد و قابلیت آن ها 
خواهد  تضعیف  بالفاصله  شبه نظامیان  با  مقابله  برای 

شد.
که  است  این  همه  از  مهمتر  ساخت:  خاطرنشان  وی 
که  بود  خواهد  سیگنالی  افغانستان  به  اعتماد  کاهش 
داشت  خواهد  افغانستان  اقتصاد  بر  ویرانگر  تأثیری 
بازگشت  برای  زمینه  فراهم شدن  به  منجر  بنابراین  و 

شبه نظامیان خواهد شد.

له سولې رسه د سعودي...
ښاغلی سعیدي زیاتوي، چې په افغانستان کې جګړه 
استخبارايت او نیابتي ده؛ تر هغې چې استخبارايت 

مالتړ ولري په افغانستان کې به جګړه دوام وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سولې د عايل شورا 
د  سولې  د  مګر  توانېدو.  ونه  خو  واخلو  هم  نظر 
عايل شورا د بهرنیو اړیکو د کمېټې مرش اسامعیل 
قاسمیار رسنیو ته ویيل، چې پاکستان ته د سعودي 
پروسې  په  د سولې  به  سفر  وزیر  د  چارو  بهرنیو  د 

مثبت اغېز وکړي.
سعودي  او  پاکستان  چې  دا  ښودلې،  هیله  هغه 
عربستان پر طالبانو ډېر نفوذ لري وکوالی يش چې 

د سولې پروسه کې ښې السته راوړنې ولري. 
د ده په خربه، چې د نوموړي د سفر اصيل اجنډا له 
پاکستانیو چارواکیو رسه د افغان سولې په اړه خربې 

اترې کول دي.
پالوی  یو  شورا  عايل  سولې  د  وړاندې  دې  له 
سعودي عربستان ته د دې لپاره تللی و؛ څو له هغه 

هېواد د افغان سولې لپاره د مرستې غوښتنه وکړي.
وايي، چې سعودي  د سولې عايل شورا چارواکي 
له دې وړاندې  ده.  ژمنه ورکړې  د مرستو  عربستان 
نه  له سعودي عربستان  وار ولسمرش کرزي  وار  په 
غوښتي ول، چې له افغانستان رسه دې د سولې په 

خربو اترو کې مرسته وکړي.
ویل کېږي، چې په سعودي عربستان کې د طالبانو 
لپاره د دفرت په پرانستل کېدو هم بحثونه روان دي؛ 

خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. 

تفاهمنامـه را نقض...
 در زمینه رهایی زندانیان بگرام، بی جا است و آن ها باید 

»تفاهمنامه را بخوانند.«
آقای دادرس همچنین گفت که بر اساس قوانین افغانستان، 
نمی توان افراد بیگناه را در بند نگه داشت از این رو 88 
»زندانیان  عنوان  به  آنها  از  امریکایی  مقام های  که  زندانی 

خطرناک« یاد کرده نیز آزاد می شوند.
او گفت که بر اساس بررسی های هیأت، بی گناهی تمام 88 
زندانی اثبات شده است و آنها پس از طی مراحل اداری 

آزاد خواهند شد.
اما نیروهای امریکایی گفته اند که پرونده های دست کم 59 
زندانی قابلیت بررسی در دادگاه والیت پروان را داشت و 

29 پرونده دیگر هم نیازمند تحقیقات ویژه بود که باید به 
طور فوری به ریاست عمومی امنیت ملی فرستاده می شد.
افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  حال،  همین  در 
می گوید که پرونده های 88 زندانی، باید بررسی شود و با 
آنها از مجاری حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی دولت 

برخورد شود.
گفت  بی بی سی  به  افغانستان  ملی  امنیت  سخنگوی  یک 
که در گذشته، شمار زیادی از سران گروه طالبان پس از 
تهدیدی  به  و  اند  پیوسته  طالبان  صف  به  دوباره  رهایی 
هیأت  از  او  اند.  شده  تبدیل  افغانستان  ملی  امنیت  برای 
پرونده  که  خواست  بگرام  زندانیان  های  پرونده  بررسی 

های زندانیان را به دادگاه بفرستد.
پیش از این دیو لپن، یکی از سخنگویان نیروهای امریکایی 

در کابل گفته بود: »هیأت بررسی زندانیان بازداشتگاه بگرام 
فراتر از صالحیت قانونی خود عمل کرده است و دستور 
آزادی افرادی را داده است که تهدید واقعی امنیتی اند و 
به  یا  آنها،  مورد  در  بیشتر  تحقیقات  برای  زیادی  شواهد 

دادگاه کشاندنشان وجود دارد.«
کابل  به  سفری  در  هم  امریکایی  سناتور  گراهام،  لینزی 
گفته بود که اگر دولت افغانستان این زندانیان را پیش از 
فرستادن به دادگاه از بند رها کند روابط افغانستان و امریکا 

به طور کلیک غیر قابل تصوری خراب خواهد شد.
این  رهایی  مورد  در  امریکایی  و  افغان  مقام های  که  حاال 
تفاهمنامه  اساس  بر  اند  شده  اختالف  دچار  زندانیان 
افغانستان و امریکا، باید وزیر دفاع ملی افغانستان و فرمانده 

عمومی نیروهای ائتالف در کشور وارد گفت وگو شوند.

مجلس قانون کنترل تنباکو و دخانیات را تصویب کرد

کشیــدن سگرت در امــاکن عمومی
 ممنوع شـــد!



پاکستان و  افغانستان، هند،  از کشورهای  نهادهای زنان 
ایران نشستی را با عنوان »زنان، چالش ها و تجربه های 
تقاضا  آنها  کردند.  برگزار  کابل  در  منطقه«  در  مشترک 
کاری  اجندای  در  را  زنان  سیاستمداران حقوق  نمودند 

شان در نظر گیرند.
 16( دوشنبه  روز  بشر  حقوق  از  دفاع  و  تحقیق  گروه 
جدی / 6 جنوری( این نشست را در کابل برگزار کرد. 
فعاالن حقوق زن در کشورهای منطقه تجارب شان را در 

این نشست با زنان افغانستان شریک می سازند.
افغانستان  مبارز  زنان  نهاد  اجرایی  رییس  امیری،  هما 
در رابطه به هدف برگزاری این نشست گفت: »در کل 
یک گزارش کلی در راستای خدمات هرچه بیشتر برای 
نمایندگان  سوی  از  رهبری  راستای  در  زنان  توانمندی 
این کشورها ارایه شد تا ما از این تجارب استفاده کنیم«.
دلیل  اجتماعی  موانع  که  است  آمده  قطعنامه  این  در 
های  فعالیت  در  زنان  گسترده  حضور  عدم  اساسی 
اجتماعی است و در این ارتباط باید گام های جدی تر 

برداشته شود.
قطعنامه تاکید نموده است که زنان در افغانستان قربانی 
افراط گرایی هستند و افراط گرایان با استفاده از ابزارهای 
اساسی  به حقوق  از دسترسی  را  زنان  دینی و سیاسی، 

شان محروم می کنند.
شماری از مدافعان حقوق زن در این نشست گفتند که 
باید زمینه  افغانستان،  به منظور بهبود وضعیت زنان در 
های تعلیم و تربیت برای آن ها فراهم شود. آن ها تاکید 
از  توانند  نمی  نشوند،  باسواد  زنان  که  زمانی  تا  کردند 
حقوقی مستفید شوند که قانون برای آن ها در نظر گرفته 

است.

مزاری صفا، معین پیشین وزارت امور زنان و از فعاالن 
زن  باید  اول  قدم  »در  گفت:  خبرنگاران  به  زن  حقوق 
های افغانستان معتقد شوند که آموزش ببینند و خود را 
به آگاهی ها برسانند. در قدم دوم خودکفایی اقتصادی 
است که باید در این قسمت فعالیت هایی را انجام دهند«.
این فعال حقوق زن گفت که زنان باید اعتماد به نفس 
داشته  باور  خود  های  مندی  توان  بر  و  باشند  داشته 
تا  شده  سبب  فرهنگی  های  وابستگی  گفت  او  باشند. 
زنان فرصت های تعلیم و فعالیت های اقتصادی را از 

دست دهند.
در همین حال شماری از فعاالن حقوق زن تاکید کردند 
که بهبود وضعیت زنان باید به یک گفتمان در افغانستان 

تبدیل شود.
این  ایران در  از  اشرف بروجردی، فعال حقوق زن که 
نشست شرکت کرده بود گفت: »تجربه ای که ما داریم 
این است که گفتگو را وسیله ای ساختیم تا به حقوق 
خود برسیم ما گفتگو را وسیله ای دانستیم برای اصالح 
دیدگاه مردان. همچنین زنان باید ظرفیت و توانایی شان 
ببرند و نشان دهند که  بلند  را در عرصه های مختلف 

توانایی پیشبرد امور را دارند«.
در قطعنامه یی که از سوی این فعاالن منتشر شده آمده 
است که باید یک مجمع زنان منطقه تشکیل شود و برای 

بهبود حقوق بشری زنان تالش نماید.
قطع نامه تاکید کرده است که سیاستمداران در کشورهای 
به ویژه حقوق زنان را در آجندای  منطقه، حقوق بشر 
کاری شان بگنجانند و گفت وگوی جنسیتی را به گفتمان 

منطقه یی تبدیل کنند.

جاری،  سال  جدی  چهاردهم  جاری،  هفته  شنبه 
اساسی  قانون  سالگرد  دهمین  با  بود  مصادف 
پس   1382 سال  در  اساسی  قانون  است.  افغانستان 
جرگه،  لویه  برگزاری  با  موقت،  ایجاد حکومت  از 

تصویب شد.
هر چند سال های گذشته، محافلی برای تجلیل از 
با  ویژه  به  کشور  سراسر  در  اساسی  قانون  سالگرد 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  میزبانی 
یادآوری  گونه  هیچ  سال،  این  اما  شد؛  می  برگزار 
برای تجلیل از سالگرد قانون اساسی در کشور نشده 

است.
از  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  معاون کمیسیون 
برگزاری محفل برای گرامیداشت از دهمین سالگرد 
تاکید می کند  اما وی  نمی زند؛  اساسی سخن  قانون 
که قانون اساسی افغانستان در طول ده سال گذشته 
نظام  در  را  آورد  دست  بزرگترین  و  شده  تطبیق 

افغانستان داشته است.
بر  نظارت  کمیسیون  معاون  عدالتخواه  عبدالقادر 
تطبیق قانون اساسی به خبرگزاری جمهور می گوید 
برگزاری  ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری  که 
عرضه  والیتی،  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
خدمات حقوقی، خدمات تعلیم و تربیت در عرصه 
جمله  از  دیگری  موارد  سایر  و  تکنالوژی  صحی، 

دست آوردهای قانون اساسی در افغانستان است.
طول  در  که  است  این  می شود،  مطرح  که  سوالی 
تطبیق  عدم  از  شکایت ها  همواره  اخیر،  سال  چند 
که  می شود  گفته  و  داشته  وجود  کشور  در  قانون 
افغانستان  اساسی  قانون  ناقض  بلندپایه  مقامات 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  معاون  هستند؛ 
اساسی چنین می گوید که کسانی وجود دارند که به 
دلیل عدم تطبیق قانون، اشتباهات زیادی را مرتکب 

می شوند.
اما وی از یادآوری اسم مقامات بلند پایه و ناقضین 

قانون اساسی افغانستان خودداری می کرد.
از  برخی  که  کرد  خاطرنشان  خواه  عدالت  آقای 
این  و  است  نشده  تطبیق  اساسی  قانون  ماده های 
ماده ها، عبارت از برگزاری انتخابات شهرداری ها در 
تمامی والیات، برگزاری انتخابات روستاها، برگزار 
نشدن لویه جرگه بر بنیاد قانون اساسی از ماده هایی 

هستند که تاهنوز جامه عمل را نپوشیده است.
قانون  حقوقی،  آگاهان  از  شماری  حال؛  همین  در 
اساسی افغانستان را پاسخگوی نیازمندی های مردم 
افغانستان نمی دانند. آنان می گویند که قانون اساسی 
همواره از سوی افراد بلند پایه حکومتی نقض شده 

است.
صحبتی  در  اقتصادی  امور  آگاه  استانکزی  نصراهلل 
چهاردهم  از  که  داشت  بیان  جمهور  خبرنگار  با 
جدی باید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
این مساله، جای  به عمل می آورد که  گرامیداشت 

تاسف است.
آقای استانکزی خاطرنشان کرد: در حالی که تطبیق 
قانون اساسی تاکنون دست آوردی را در قبال نداشته 
از  فراتر  پایه حکومتی،  بلند  های  مقام  بلکه  است؛ 
قانون عمل کرده و اصال قانون اساسی افغانستان را 

قبول ندارند.
قوای  گذشته،  سال  ده  طول  در  که  کرد  تاکید  وی 
ها  ده  در  را  افغانستان  اساسی  قانون  کشور،  ثالثه 
باید  این مساله  به  با توجه  اند و  مورد نقض کرده 
نداشته  آورد خاصی  اساسی دست  قانون  که  گفت 

است.
با برگزاری  افغانستان در سال 1382  قانون اساسی 
لویه جرگه، در کابل تصویب شد. اکنون ده سال از 
قانون می گذرد و سال های گذشته،  این  تصویب 
سالگرد  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
تصویب قانون اساسی، تجلیل می کرد. اما در سال 
جاری، از تصویب قانون اساسی هیچ گونه یادآوری 

صورت نگرفت.
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افغانستان از تجربۀ زنان منطقه 
استفاده می کند

كمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی:
رجال برجستۀ دولتی بزرگترین ناقضین قانون اساسی هستند

افغانستان برای اولین بار صاحب مدرک مربیگری A فوتبال از سوی فیفا شد

بازیکنانی  تاکید کرد که  سرمربی چلسی 
که قصد تمارض و فریب داور را دارند، 
او  ندارند.  او  تیم  ترکیب  در  جایی 

درگذشت اوزه بیو را تسلیت گفت.
چلسی با پیروزی دو بر صفر برابر دربی 
جام  نهایی  هشتم  یک  دور  به  کانتی 

حذفی انگلیس صعود کرد.
یک  رامیرز  تمارض  خاطر  به  دیدار  این  بازی  داور 
کارت زرد به او داد که با واکنش مورینیو همراه شد. 
هفته  دومین  برای  شاگردانش  که  چلسی  سرمربی 
متوالی به خاطر تمارض کارت زرد دریافت می کنند، 
است  بازیکنان  تمارض  مخالف  کامال  که  کرد  تاکید 
آنها برخورد می کند. سرمربی پرتغالی  با  و به شدت 
مخالف  کامال  که  است  کرده  اعالم  بارها  چلسی 
تمارض بازیکنان است و باید جریمه های سنگینی را 
برای خاطیان در نظر گرفت اما به نظر می رسد که او 

در ابتدا باید فکری به حال بازیکنان تیم خود بکند.
در  جایی  متقلبان  که  بگویم  صراحت  به  گفت:  او 
به  که  بازیکنانی  داشت.  نخواهند  من  تیم  و  چلسی 
قصد فریب داور خود را به زمین می زنند، جایی در 
که  گفته ام  هم  این  از  پیش  ندارند.  من  تیم  ترکیب 
تکرار  را  آن  دوباره  االن  و  هستم  تمارض  مخالف 

به  زرد  کارت  دادن  در  داور  تصمیم  با  من  می کنم. 
رامیرز موافق هستم. داور عملکرد خوبی در این دیدار 

داشت و کارت زرد رامیرز درست بود.
است  نشده  فرصت  تاکنون  داد:  ادامه  خاص  آقای 

از  حتما  کنم.  صحبت  رامیرز  با 
می خواهم.  توضیح  در این باره  او 
باشگاه ها  دیگر  در  حقیقی  متقلبان 
که  است  حالی  در  این  هستند. 
از  برخی  نمی شوند.  جریمه  هرگز 
می کنند  تمارض  هفته  هر  بازیکنان 
و با افتخار جلوی تلویزیون ظاهر می شوند؛ بدون آن 

که احساس مشکل کنند. شما هم آنها را می شناسید.
سرمربی چلسی درباره عملکرد تیمش در این دیدار 
بازی  اول  نیمه  در  بود.  سختی  بسیار  بازی  گفت: 
نتوانستیم  حال  این  با  گذاشتیم  نمایش  به  را  خوبی 
از  پس  دوم  نیمه  در  کنیم.  تهدید  را  حریف  دروازه 
ورود ادن هازارد به زمین عملکرد چلسی بهتر شد و 
بازی روان تری را به نمایش گذاشتیم. بازیکنان چلسی 
با جدیت پای به این دیدار گذاشتند و ماموریت خود 

را به خوبی انجام دادند.
اوزه   مرگ  درباره  خود  سخنان  پایان  در  مورینیو 
از  یکی  بیو  اوزه   گفت:  پرتغال  فوتبال  اسطوره  بیو 
مهم ترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان است. او میراث 

بزرگی را به جا گذاشت.
پرتغال یکشنبه در سن 71  فوتبال  بیو، اسطوره  اوزه  

سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

دورتموند  بوروسیا  لهستانی  مهاجم 
پیوستن خود به بایرن مونیخ را تایید 
کرد و گفت با این حال برای موفقیت 
خواهد  مایه  جان  از  دورتموند 

گذاشت.
روبرت لواندوفسکی، مهاجم 25 ساله 
بوروسیا دورتموند با بایرن مونیخ به 
آخرین  و  است  رسیده  نهایی  توافق 
فصل حضور خود را در زرد پوشان 

آلمانی پشت سر می گذارد.
این بازیکن لهستانی در گفت وگویی 
داشت،  آلمان  »بیلد«  روزنامه  با  که 
را  مونیخ  بایرن  به  خود  پیوستن 
کرد  تاکید  این حال  با  او  کرد.  تایید 
بهتر  برای  را  خود  تالش  تمام  که 
رقابت  در  دورتموند  نتایج  شدن 
های بوندسلیگا و لیگ قهرمانان اروپا 
بایرن  به  پیوستنم  گفت:  او  می کند. 
برای  که  نیست  معنا  این  به  مونیخ 
کرد  نخواهم  بازی  خوب  دورتموند 

که برعکس تمام تالش خود را برای 
موفقیت دورتموند در لیگ قهرمانان 
اروپا و رقابت های بوندسلیگا به کار 
خواهم گرفت. من یک بازیکن حرفه 
قراردادم  تا آخرین روز  ای هستم و 

تالش می کنم.
بوروسیا دورتموند فصل قبل نمایش 
خیره کننده ای داشت و به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا هم صعود کرد که در 
نهایت بازی را به بایرن مونیخ واگذار 
در  دورتموند  حمله  خط  زوج  کرد. 
فصل گذشته ماریو گوتسه و روبرت 
آنها  لواندوفسکی بودند که هر دوی 

به بایرن مونیخ پیوسته اند.
فصل  در  کلوپ  یورگن  شاگردان 
را  ضعیفی  نتایج  بوندسلیگا  جاری 
رده  در  امتیاز   32 با  و  کرده   کسب 
با  و  قرار  رده بندی  جدول  چهارم 
تیم صدرنشین بایرن مونیخ 12 امتیاز 

اختالف دارند.

محمد  کشور،  ورزش  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
فوتبال  ملی  تیم  فعلی  سرمربی  کارگر  یوسف 
افغانستان توانست با حضور در کالسهای مربیگری 
درجه ) A ( فیفا که در کشور تاجیکستان برگزار 
که  جهان   )  A  ( درجه  مربیگری  مدرک  گردید، 
فیفا صادر  المللی فوتبال  بین  از سوی فدراسیون 

گردیده است را بدست آورد.
 این کالس های آموزشی، دوشنبه هفتۀ گذشته در 
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. این 
اولین بار است که یک مربی از افغانستان به این 
گفتنی  میابد.  فیفا دست  المللی  بین  معتبر  مدرک 
است این مدرک طی مراسمی روز گذشته در کابل 

فوتبال  فدراسیون  الدین کریم رییس  توسط کرام 
افغانستان به محمد یوسف کارگر اهدا گردید.

ورزش
مورینیو:

متقلبان جایی در چلسی ندارند
لواندوفسیکی

تا پایان قراردادم برای موفقیت دورتموند تالش می کنم
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په داسې حال کې چې تېره ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو 

سیايس  وکړ،  سفر   ته  اباد  اسالم  سعودالفیصل  وزیر  چارو 

د  پرويز مرش  د جرنال  سفر  نوموړي  د  وايي، چې  شننونکي 

خالصون لپاره دی. 

له دې وړاندې رپوټونو ویل، چې نوموړی د افغان سولې په اړه 

اسالم ته سفر کوي؛ خو شننونکي وايي، تر اوسه په سعودي 

عربستان او پاکستان کې د سولې راوستو رښتینې اراده نشته.

افغانستان کې جګړه مذهبي  په  وايي، چې  هغوی همدارنګه 

او تر هغې چې استخبارايت مالتړي   بلکې استخبارايت ده  نه 

ولري، جګړه به دوام ولري.

د سیايس چارو شننونکي میراحمد جوینده ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، چې اسالم اباد ته د سعود الفیصل سفر 

تر ډېره د پروېز مرشف له قضیې رسه تړلی دی.

هغه وايي، هغه مهال چې مرشف په واک کې و او نوازرشیف 

له پاکستانه شړل شوی و، سعودي عربستان منځګړیتوب وکړ  

او مرشف یې دېته اړ ایسته چې پاکستان ته د نواز رشیف له 

راتګ رسه مخالفت ونه کړي.

سعودي  او  شوې  رسچپه  قضیه  هامغه  اوس  خربه،  په  ده  د 

غواړي په خپل منځګړیتوب رسه مرشف له محاکمې خالص 

کړي.

پاکستانیو  له  به  نوموړی  چې  دا  زیاتوي،  جوینده  ښاغلی 

د  یې  دا  وکړي  خربې  هم  اړه  په  سولې  افغان  د  رسه  مرشانو 

د  او  کرزي  ولسمرش  وار  وار  په   (( ده:  نه  برخه  مهمه  اجنډا 

سولې عايل شورا له سعودي عربستان نه غوښتي چې د سولې 

په برخه کې له افغانستان رسه مرسته وکړي؛ خو کله یې هم دې 

مرستې ته چمتووالی نه دی ښودلی.((

هغه وویل، سعودي عربستان تل له افراطي ډلو مالتړ کړی؛ 

افغان  له  غواړي  غوښتنه  او  فشار  په  امریکا  د  اوس  که  خو 

سولې رسه مرسته وکړي کېدای يش پایله ورکړي؛ مګر مهمه 

دا ده چې پاکستان به څنګه اړ کړای يش او پاکستاين مرشان به 

په خپلو استخباراتو او پوځ څه ډول براليس يش.

دې  د  اوسه  تر  چې  خربه،  په  کارپوه  دغه  د  چارو  سیايس  د 

زمینه نه ده برابره شوې چې سعودي عربستان او پاکستان دې 

له سولې رسه رښتینې مرسته وکړي.

او  افغانستان  د  ډول  ځانګړي  په  چارو  سیاسيي  د  همدارنګه 

پاکستان د چارو څېړونکي احمد سعیدي هم ماندګار ورځپاڼې 

ته وویل، چې د پاکستان ته د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر 

پاکستان د  سعودالفیصل د سفر اصيل موخه، له محاکمې د 

پخواين پوځي مرش جرنال مرشف خالصول دي.

هغه وايي، فیصل به له پاکستانیو چارواکیو رسه خربې وکړي 

او هڅه کوي چې مرشف د ناروغۍ په بهانه له بنده خالص او 

له پاکستانه وبايس.

د  پیل شوې جګړه  افغانستان کې  په  نوموړي زیاته کړه، چې 

اسالم او کفر نه ده او نه په افغانستان کې مذهبي جګړه روانه 

ده؛ بلکې د افغانستان جګړه استخبارايت ده.

د ده په وینا، که چېرې د افغانستان جګړې مذهبي بڼه درلودای 

نو د سعودي عربستان د مفتي په ګډون ګڼو دیني مرشانو دا 

جګړه ناروا او ځامنرګي بریدونه یې حرام وبلل؛ خو وررسه په 

افغانستان کې جګړه کمه نه شوه....               ادامه صفحه 6   

له سولې رسه د سعودي او پاکستان د مرستو 

زمینه تراوسه نه ده برابره شوې

بازداشت یک دختر ده ساله پیش از 
انــجام حملۀ انتحاری

پولیس مرزی افغانستان دختر ده ساله یی را بازداشت 
کرده که قصد انجام حمله انتحاری به کاروان نیروهای 

پولیس را داشته است.
را  دختر  این  که  گفته  افغانستان  داخله  امور  وزارت 
والیت  خان نشین  ولسوالی  در  یکشنبه  روز  عصر 

هلمند »بازداشت کرده است.«
در یک خبرنامه وزارت داخله که به رسانه ها فرستاده 
شده آمده است: »این کودک عصر دیروز هنگامی که 
می خواست یکی از واحدهای نیروهای پولیس مرزی 
را در ولسوالی خان نشین هلمند مورد حمله انتحاری 

قرار دهد، از سوی این نیروها بازداشت شد.«
بررسی های  اساس  بر  که  می گوید  داخله  وزارت 
تشویق  به  او  که  کرده  اعتراف  کودک  این  ابتدایی 

برادرش برای انجام حمله انتحاری آماده شده بود.
نشان  همچنین  افغانستان  داخله  وزارت  بررسی های 
فرماندهان  از  ساله،  ده  دختر  این  برادر  که  می دهد 

طالبان است.
اما گروه طالبان هنوز در مورد این دختر و ارتباط او 

با گروه طالبان، چیزی نگفته است.
پیش از این در مورد پسران کودک گزارش شده بود 
که از سوی گروه طالبان وادار به حمله انتحاری شده 
بودند. اما این نخستین باری است که گزارش می شود 

دختری ده ساله می خواسته حمله انتحاری کند.

پیشتر سازمان های مدافع حقوق کودکان از افزایش 
استفاده از کودکان در حمالت انتحاری ابراز نگرانی 

کرده بودند.
طالبان  از  بشر  دیدبان حقوق  سازمان  پیش  سال  دو 
از  انفجارها  و  انتحاری  فعالیت های  در  که  خواست 

کودکان استفاده نکنند.
با این همه در مواردی اتفاق افتاده که مخالفان مسلح 
و  افگنانه  هراس  فعالیت های  برای  افغانستان  دولت 

بمبگذاری ها از کودکان استفاده کرده اند.

پرونده های  بررسی  ترکیب هیأت  امریکایی،  نیروهای 
و  افغانستان  تفاهمنامه  با  تضاد  در  را  بگرام  زندانیان 

امریکا خوانده است.
یک مقام دولت امریکا به بی بی سی گفته که بر خالف 
در  امریکا  بازداشتی های  مورد  در  دوجانبه  تفاهمنامه 
بگرام،  زندانیان  پروند ه های  بررسی  هیأت  افغانستان، 
پرونده ها را بدون در نظر داشت مشورت های ریاست 
عمومی امنیت ملی این کشور بررسی و در مورد رهایی 

زندانیان اقدام کرده است.
نشود،  فاش  نامش  خواست  که  امریکایی  مقام  این 
ترکیب هیأت بررسی پرونده های زندانیان بگرام را زیر 
سوال برده و گفته که نظر یکی از اعضای این هیأت 

در تصمیم گیری ها شامل نبوده است.
در اظهارات این مقام امریکایی آمده که: »ترکیب فعلی 
هیأت بررسی افغان، مطابق تفاهمنامه نیست. فقط آقای 
عبدالشکور  آقای  و  متقاعد  قاضی  قانت،  عبدالکریم 

پرونده هایی  از  یک  هر  دادستان ها  از  یکی  دادرس، 
بود  فرستاده شده  مرور  برای  بررسی  هیأت  به  که  را 
کمی  شواهد  مقتضیات،  این  وجود  با  کردند.  بررسی 
وجود دارد که هیأت بررسی افغان، توصیه های ریاست 

امنیت ملی را قبل از فیصله شان در نظر گرفته باشد.«
اساس  بر  بگرام  زندانیان  پرونده  های  بررسی  هیأت 
فرمان شماره 5 حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان 
متشکل از یک قاضی و دو دادستان است که باید هر 

هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند.
اما عبدالشکور دادرس، عضو هیأت بررسی پرونده های 
در  بررسی ها  جریان  در  که  می گوید  بگرام  زندانیان 
ریاست  جمله  از  مختلف  ادارات  از  مشخصی  موارد 

عمومی امنیت ملی افغانستان مشورت گرفته اند.
بگرام  زندانیان  پرونده های  بررسی  هیأت  عضو  این 
همچنین گفت که نگرانی مقام های امریکا و آیساف در 

نحوه فعالیت هیأت...                    ادامه صفحه 6

اعـــــالنات

اعتراض امریکا به حکومت افغانستان دربارۀ رهایی زندانیان:

تفاهمنامـه را نقض کـردید


