
    سال ششم   y شمارة یکهزار سه صدو  هشت  y شنبه 10جوزا  / خرداد  y 1393 1شعبان المعظم  y 1435 31 می  2014

هرگاه تماِم بالها و سختي هاي بشر را در يك جا جمع و در مياِن مردم تقسيم كننـد، بدبخت ترين مردم 
چون سهِم خويش را ببينند، از سهم نخستيِن خود راضي شده، لب از شكايت مي بندند.

سقراط 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

احمدولی مسعود، در نخستین سالروز شهادت محمد رسول محسنی:

»ثمرۀخونشهدابهکرسیمینشیند!«
تازهترینتعریِف

آقـایکرزیازطالبان

صفحه7

آگهی

افغانی  طالباِن  عده  آن  با  مذاكره  خواهان  »ما 
نه  و  بوده  افغانستان  دشمناِن  نه  كه  هستیم 
هم علیه هند و نه هم بر ضد زنده گِی صلح آمیز 

در افغانستان می باشند.«
از  از طالبان، بیشتر  تعریف جدیِد آقای كرزی 
باشد،  داشته  بیرونی  و  عینی  مصداق  آن كه 
است.  رییس جمهوری  خیاِل  و  ذهن  برساختۀ 
آقای كرزی نمی گوید كه این نوع از طالبان را 
كجا می شود پیدا كرد. گفتند كه یافت می نشود 
می نشود  یافت  كه  آن  گفت  ما/  جسته ایم 
طالبانی  دنبال  به  كرزی  آقای  آرزوست.  آنم 
سرگردان است كه به تعبیر زیبای خداوندگار 
پا  رییس جمهوری  ولی  نمی شوند،  یافت  بلخ 
یافت  كه  را  آن چه  كه  كرده  موزه  یک  در  را 

می نشود، بیابید و در برابرم قرار دهید.  صفحه6



استخاره در لغت به معنای طلِب خیر است 
و در اصطالح به معنای طلِب راهنمایی به 
مسیری ست که در آن رضای خداونِد متعال 
هم  استخاره  مشروعیِت  دلیل  باشد.  نهفته 
حدیثی ست در صحیح بخاری که به روایِت 
است:  شده  نقل  »رض«  جابر  حضرت 
ما  برای  را  استخاره  »ص«  اکرم  »رسول 
می آموختاند، همان گونه که یکی از آیه های 

قرآن کریم را می آموختاند«. 
در این رابطه مذاهِب چهارگانه را نیز اتفاق 
بر این است که استخاره در کاری صورت 
می گیرد که انسان خوبی و بدِی خود را در 
آن نبیند؛ پس چیزی که خیر و شرش معلوم 

باشد، استخاره پیراموِن آن جایز نیست. 
دینی  اصیِل  ارزش های  از  یکی  استخاره 
است. دیِن اسالم به عنوان کامل ترین دین، در 
هیچ موردی نیست که دیدگاه یا راه گشایی 
برای پیرواِن خود نداشته باشد. استخاره به 
عنوان یک روش برای بیرون رفتن از شک و 
تردید در میان مسلمانان جایگاه دارد. دقیقًا 
در تعریف استخاره می گویند: طلِب خیر در 
که شرعًا جایز، حالل،  موردی  یا چند  دو 
مباح و روا باشد، اّما استخاره در مورد کار 

گناه و ناروا شرعًا جواز ندارد.
با این حال نمی شود در هر امری استخاره 
کار  روی  زمانی  درست  استخاره  کرد. 
بر  مبنی  تصامیِم خود  در  بتوانیم  تا  می آید 
انجام کاری دچار لغزش نشویم. باید توجه 
کرد که در مورد تصمیم و انجام کاری که 
برای آن استخاره می کنیم، نصوِص شرعی 
به  نمی شود  مثاًل  باشند.  نداشته  وضاحت 
خاطر انجام کاری که در مغایرت با شریعت 
قرار دارد، استخاره کرد. نمی شود در مورد 
حق و باطل استخاره کرد، چون حق و باطل 
روشن است و نیازی به شک و تردید ندارد. 
مثال  باید  مبحث  این  شدِن  روشن  برای 
کنیم شخصی  فرض  بگویم.  را  واضح تری 
این  دهد.  انجام  تجاری  معاملۀ  می خواهد 
مبادرت  آن  به  اگر  که  دارد  تردید  شخص 
ورزد، احتمال دارد که زیان کند، این جاست 

برایش راه روشنی نشان می دهد  که اسالم 
با اهل  باید  ابتدا  و به آن شخص می گوید 
مشوره در آن مورد مشورت کند، سپس با 
نیت استخاره و با خواندِن دو رکعت نماز 
شب و دعای استخاره، فردا با تمایل قلبی، 
حال  این  با  خیر.  یا  کند  عملی  را  کار  آن 
نمی شود برای ُکشتن شخصی یا انجام عمل 
و  جرم  چون  کنیم،  استخاره  ناشایسته یی 
استخاره  به  نیازی  و  است  واضح  آن  گناه 

ندارد.
قسمی که همه در جریان قرار دارند، امروزه 
برای سوءاستفاده از ارزش های دینی و برای 
فریِب مردم گاهی بعضی از شخصیت ها و 
نامزدان ریاست جمهوری خود را در لباس 
لباس مجاهد  مسلماِن مخلص و گاهی در 
از  بعضی  گاهی  و  می اندازند  دل سوز 
مسلمان نماهای بی باور، ارزش های اسالمی 
را قربانی امیال و منافع شخصی و سیاسِی 

خود می کنند.
افتاده  همه  زباِن  سر  این روزها  آن چه 
آن  بر  اجتماعی  و  سیاسی  محافل  در  و 
حضرت  استخارۀ  »به اصطالح«  می خندند، 
به  پیوستنش  بر  مبنی  مجددی  صبغت اهلل 
مجددی  است.  احمدزی  اشرف غنی  داکتر 
می گردد،  یاد  او  از  روحانی  به عنوان  که 
معلوم می شود که یا هنوز شرایط استخاره 
را  مردم  این که می خواهد  یا  و  نمی داند  را 
پیرامون  باال  به ترکستان بفرستد. آن چه در 
برای  که  می سازد  واضح  گفتم،  استخاره 
فعلی  نامزد  دو  از  حمایت  و  جهت گیری 
استخاره  به  نیاز  جمهوری،  ریاست  برای 
باید  انتخاب  را  کی  است  معلوم  و  نیست 

کرد.
چنین  مجید  قرآن  آیه های  از  یکی  مفهومِ 
کار  در  کنید  کمک  »شما  دارد:  صراحت 
خیر و کمک نکنید در کار گناه و تجاوز«، 
صراحت  چنین  دیگری  جای  در  هم چنان 
دارد: »به طرف ظالمان تمایل نکنید که آتِش 

دوزخ به سراغ تان می آید«.

اساسی  تفاوِت  صدها  به خوبی  عاقلی  هر 
را بین دو نامزد مشاهده کرده و اگر ریگ 
می تواند  باشد،  نداشته  کفش  در  سیاسی 
برای  که  کند  انتخاب  طوری  را  خود  راه 
شرعی  ارزش های  از  مردم  فریب دادِن 

سوءاستفاده نکند.
با  مجددی  صبغت اهلل  آقای  نمی دانم  من 
کدام مبنا استخاره کرده است و با کدام مبنا 
هرچند  است؟  کرده  انتخاب  را  خود  راه 
مجددی  گذشته  تصامیم  و  استخاره ها 
بی اراده گی اش  نمایان گر  نیز  صاحب 
می باشند، استخاره یی که برای آقای کرزی 
تصمیم  مقابل  در  لویه جرگه  در  بعد  کرد، 
کرزی ایستاد، هجرتش به کشورهای غربی 
نشان  ـ،  غرب  در  خانواده اش  بودوباش  ـ 
به  مجددی  صبغت اهلل  آقای  که  می دهند 
کهولِت سن رسیده و هرکه هر طوری که 
سیاسی  و  ابزاری  استفادۀ  او  از  می خواهد 

می کند.
که  می داند  مجددی  صبغت اهلل  آقای  شاید 
سوءاستفاده از ارزش های دینی چه عقوبتی 
پروردگار  پیامبر و وعدۀ  دارد. چون وعدۀ 
حق است و هیچ وقتی سراغ کتمان کننده گاِن 
حقایق را رها نمی کند. سوءاستفاده از دین 
بدترین  می کنم  فکر  دینی،  ارزش های  و 
به کار  آن را  سیاسیون  امروزه  که  کاری ست 
می برند؛ سیاسیونی که به توانایی ها و پایگاه 
از  می خواهند  و  دارند  شک  خود  مردمی 
بر  افغانستان،  مردم  پاِک  احساساِت  طریق 
سرنوشت سیاسی حاکم شوند. هرچند این 
افغانستان  مردم  که  دارد  وجود  امیدواری 
را  دلقکان  این  از  هیچ یک  فریِب  دیگر 
نخورده و راه شان را از قبل تعیین کرده اند. 
آزادی،  راه  جهاد،  راه  افغانستان؛  مردم  راه 
راه رفاه، راه انکشاف، راه ترقی، راه برادری، 
این  از  هیچ یک  است.  و...  همگرایی  راه 
ارادۀ  توانست  نخواهد  میان تهی  روش های 
طفلی را تغییر بدهد، چه رسد به این که این 
دروغ های سازمان یافته ارادۀ مردم افغانستان 

را تغییر بدهد.
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عطاءالرحمن سلیم

استخارۀدینییااستفادۀسیاسی؟  

بانک مرکزِی افغانستان خبر داده است که اگر تا پایان ماه 
جون، افغانستان قانون منِع پول شویی را به امضا نرساند، 
در لیسِت سیاه بانِک جهانی قرار خواهد گرفت. این سخن 
به معنای آن است که پس از آن، دیگر هیچ کشوری با 
چنان که  داد؛  نخواهد  انجام  بانکی  معاملۀ  افغانستان 
خصوصِی  بانک های  نماینده گی های  از  برخی  دادوستِد 

افغانستان در شماری از کشورها تحریم شده اند.
این سو  به  درازی  مدت های  از  پول شویی  منِع  قانون 
مورد بحث است. با تصویب این قانون، به یقین که تمام 
معامالِت مشکوِک زیرزمینی و مخفی متوقف می شود و 
دیگر، ورود پول هایی که منبِع شفاف ندارند، سرچشمۀ 
تمامِ درآمدهای غیرمشروع را مشخص می کند که به این 
وسیله می شود تمام نظام مافیای اقتصادِی کشور را کشف 

و آشکار کرد.
قانون منع پول شویی، در تمامِ کشورها برای جلوگیری از 
فعالیِت مافیای اقتصادی، نافذ است. این قانون، پول شویی 
را به عنوان یک جرم، مشخص کرده و اجازه نمی دهد 
قبیل عایداِت قاچاق مواد مخدر،  از  که درامدهای سیاه 
تبدیل  مشروع  پول های  به  و...  زمین  مافیای  اختالس، 
شود. با توجه به این نکته، کم کم حدس زده می شود که 

دلیل عدمِ تصویب قانوِن منع پول شویی چه بوده است.
بسیار  دامِن  افغانستان،  در  فساد  که  نیست  تردیدی 
گسترده یی دارد. عواید و پول هایی که یک شبه به جیِب 
از راه های غیرمشروع است.  افراد سرازیر می شود، اکثراً 
کشت و قاچاق مواد مخدر، اختالس، رشوت های کالن، 
قاچاق انسان، مافیای زمین، اختطاف و... شناخته شده ترین 
راه های درامد افراد است. این روش سال های سال است 
که از طریِق دستگاه های دولتی و غیردولتی جریان دارد. 
قدرت،  و  حکومت  از  خارج  در  افراد  که  بدیهی ست 
نمی توانند به تنهایی این همه مسیِر عایداِت غیرمشروع را 
درنوردند؛ مسلمًا شماری از مقاماِت بلندپایۀ دولتی نیز با 

آن ها هم دست اند. 
بارها  نیست.  بی پایه  سخِن  یک  تنها  نکته  این  که  البته 
کرزی  رییس جمهور  شمول  به  دولتی  مقاماِت  که  شده 
و...  مواد مخدر  قاچاق و کشت گستردۀ  اختالس ها،  از 
شرکت ها،  هوتل ها،  ساختمان ها،  اعمار  از  هم چنان  و 
کمپنی های یک شبۀ مقامات، یادآور شده اند که این بیاناِت 

خود می تواند شاهد مدعای ما باشد. 
بنابراین، به نظر می رسد که حلقات تصمیم گیری در داخل 
نماینده گان هم عالقه منِد تصویِب  قوۀ مجریه و مجلس 
پول شویی،  منع  قانون  تصویب  زیرا  نیستند.  قانون  این 
دست و پای همه را می بندد و منفعت مقاماِت دخیل در 

عایداِت غیرمشروع را با خطر مواجه می سازد.
هرچند گفته می شود که قانون منع پول شویی تا یک هفتۀ 
نماینده گان  به مجلس  پشتو  فارسی و  زبان  به دو  دیگر 
آن  تصویِب  که  نیست  روشن  اما  شد،  خواهد  فرستاده 
نشان  تجارِب گذشته  کشید.  زمانی طول خواهد  تا چه 
داده که برخی از  قوانین، ماه ها در مجلس کشور مورد 
ساتورِ  زیر  از  سختی  بسیار  به  و  گرفته  قرار  چانه زنی 

سالیق و سیاست های نماینده گاِن مجلس به در شده اند.
از این  رو، چند پرسش کماکان بر جای خود باقی خواهد 
ماند: این که تصویب این قانون با چه شرایطی به همراه 
خواهد بود و تا چه وقت طول خواهد کشید؟ آیا زمان 
به تصویب رسیدِن این قانون قبل از ضرب االجِل بانک 
جهانی خواهد بود و یا این که افغانستان در فهرسِت سیاه 
این که:  همه  از  مهم تر  پرسش  اما  گرفت؟  خواهد  قرار 
قانون منع پول شویی، فرا راهِ فساد گستردۀ اقتصادی در 

کشور چه گونه سد ایجاد خواهد کرد؟ 
قانون به تنهایی چاره ساز نیست؛ مهم تر از همه تنفیِذ این 
قانون است که حکومِت آقای کرزی هم به دلیِل ناتوانی 
و هم به دلیِل اتمام دوره اش، از عهدۀ آن برنمی آید. باید 
این  با  کاری  که حکومِت جدید چه  دید  و  ماند  منتظر 

قانون خواهد کرد.

چراقانونمنِعپولشویی
تصویبنمیشود؟
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آیـامـوضعاوبامادربارهاوکـراین
اشتباهبودهاست؟

روی  که  است  سوالی  این  می جنگد؟«  برای چه  امریکا 
جلد آخرین شماره هفته نامه اکونومیست درج شده است. 
ذهن  سوال  »این  می کند،  عنوان  مجله  این  که  طور  آن 

هم پیمانان امریکا را به خود مشغول کرده است«.
این  که  هستند  موافق  امریکا  مردم  اغلب  که  حالی  در 
کشور باید برای دفاع از هم پیمانانش جنگیده و از منافع 
حیاتی اش در صورت به خطر افتادن آنها محافظت کند، 
کریمه،  در  اوباما  مداخله  عدم  دلیل  به  سوال  این  اما 

اوکراین و سوریه مطرح شده است.
پایتخت  به  سفر  جریان  در  پرسشی  به  پاسخ  در  اوباما 
سیاست  می گویند  که  منتقدانی  خصوص  در  فیلیپین 
خارجی اش ضعیف است گفت: معموال انتقاد از سیاست 
خارجی ما متوجه عدم استفاده از نیروی نظامی است و 
من این سوال برایم مطرح است که چرا پس از آن که ما 
یک دهه جنگ با هزینه های سرسام آور برای سربازانمان 
برای  اشتیاق  این  کردیم،  تجربه  را  کشورمان  بودجه  و 

استفاده از نیروی نظامی وجود دارد.
که  خارجی  سیاست  مفسران  اغلب  کرد:  اضافه  اوباما 
به  مشتاق  دادند  قرار  سوال  مورد  را  ما  سیاست های 
امریکا  مردم  دیگر  که  هستند  نظامی  ماجراجویی های 
عالقه ای به شرکت در آنها نداشته و منافع امنیتی بنیادی 
ما را به پیش نمی برند. بسیاری از کسانی که حامی تصمیم 
فاجعه بار جنگیدن با عراق بودند حقیقتا درس های یک 
دهه گذشته را یاد نگرفتند و دوباره به روی همان موضع 

پافشاری می کنند.
داشته  خاطر  در  اوباما  که  سناتورهایی  از  یکی  مطمینا 
لیندسی گراهام بوده که اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی 
را  روسیه  بانکداری  بخش  و  انرژی  اقتصاد،  من  گفت: 
تحریم کرده و تالش می کنم اقتصاد روسیه را زمین گیر 

کنم.
اما اگر شما بخش انرژی این کشور را تحریم کنید روسیه 
به تالفی آن گازرسانی به اروپا و اوکراین را قطع خواهد 
اروپا و سقوط در کیف  اتحادیه  باعث رکود در  کرد و 
گزاف  اقتصادی  هزینه های  نیازمند  این  که  شد  خواهد 

خواهد بود.
امریکا،  دالر  میلیارد  چندین  از  بخشی  صورت  آن  در 
است  قرار  که  پول  بین المللی  صندوق  و  اروپا  اتحادیه 
پوتین  به سوی والدیمیر  اوکراین شود  به  صرف کمک 
تغییر مسیر خواهد داد تا اوکراینی ها زمستان سال آینده 

از سرما یخ نکنند.
بین المللی  فراموش کرد که صندوق  نباید  در عین حال 
پول روسیه را به عنوان هشتمین اقتصاد بزرگ جهان رده 
بندی کرده و بانک جهانی نیز روسیه را پنجمین اقتصاد 
جهان دانسته است. اما آیا زمینگیر کردن اقتصاد روسیه 
و  خواسته  پا  به  کشور  این  مردم  که  شد  خواهد  باعث 
والدیمیر پوتین را سرنگون کنند؟ آیا چنین تحریم هایی 

باعث تغییر حکومت در کوبا، کره شمالی یا ایران شد؟
هنگام  ورشو  تحریم  عدم  دلیل  به  ریگان  رونالد  آیا 
یا  بود  ترسو  یک  همبستگی  جنبش  مبارزات  سرکوب 
می دانست  که  بود  عاقل  جمهور  رییس  یک  او  اینکه 

امریکا در جنگ سرد در نهایت پیروز خواهد شد؟
اما از طرف دیگر سناتور گراهام عنوان می کند: من مردم 
اوکراین را مسلح خواهم کرد تا آنها بتوانند از خودشان 

دفاع کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از گراهام می نویسد:  
سالح های دفاعی و در عین حال مرگبار برای اوکراین 
توپخانه و سالح های مدرن  و  تانک  مین های ضد  نظیر 
روسیه  مداخله  هزینه  و  ریسک  که  شد  خواهد  باعث 

بیشتر شود.
بله این درست است و آنها باعث افزایش تلفات در هر 
دو جناح خواهند شد اما آیا این کار بر نتیجه یک جنگ 

میان اوکراین و روسیه تاثیر خواهد گذاشت؟
خیر. به همین دلیل بود که دوایت آیزنهاور رییس جمهور 
اسبق امریکا هرگز نخواست برای شورشیان در مجارستان 
سالح بفرستد و لیندون بی. جانسون نیز هرگز به بررسی 
فرستادن سالح به جمهوری چک هنگامی که تانک های 

لئونید برژنف بهار پراگ را در هم شکستند نپرداخت.
یک سوال دیگر نیز به وجود می آید: آیا اینکه هواپیماهای 
ترابری ارتش امریکا با خمپاره، مین و توپخانه به کی یف 
بیایند پوتین را خواهد ترساند یا اینکه او را وادار خواهند 
کند  ناتو  هم پیمان  را  کی یف  امریکا  آنکه  از  پیش  کرد 

شرق اوکراین را تصرف کند؟
تصور کنید که روسیه در پاسخ به این اقدام سالح های 
دفاعی زمین به هوای اس - 300 را به دمشق و تهران 

بدهد؟

یک سوال دیگر: آیا این اخالقی است که تسلیحات را 

به دوستانمان بدهیم و آنها را تشویق کنیم در جنگی که 
پیروز شوند، جنگیده و  آنها نمی توانند در آن  می دانیم 

بمیرند؟
اغلب  که  حال  عین  در  که  است  تناقض  یک  این 
از  اوباما  قول  به  و  از سوریه  ما  امریکایی ها می خواهند 
»جنگ داخلی یک کشور دیگر« و همچنین از کریمه و 
بر طبق  که  اوباما  دیگر  از طرف  بمانیم،  بیرون  اوکراین 
ضعیف  خارجی  سیاست  در  کرده  عمل  مردم  خواسته 

پنداشته می شود.
سناتورهای  چرا  بپرسد  کسی  است  ممکن 
جمهوری خواهی نظیر گراهام و مک کین همچنان فشار 
وارد می کنند تا یک رییس جمهور بی تمایل را وادار به 

مداخله نظامی بیشتر در اوکراین کنند.
این فرمولی کاماًل محکوم به شکست است که یک رییس 
جمهوری که نمی خواهد بجنگد و رهبر ملتی است که 
در  جنگی  به سوی  را  شوند  جنگها  وارد  خواهند  نمی 

دوردستها ببریم.
حامی  کین  مک  جان  و  گراهام  غیرقابل انکار  طرزی  به 
کسانی هستند که معتقد هستند جنگ عراق کاری درست 
بود و اکنون می خواهند با روسیه رو در شده، بشار اسد را 
سرنگون کنند و اگر ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف 

نکند آن را بمباران کنند.
این  از  بخشی  هیچ  خواهان  امریکایی ها  اغلب  البته 
باعث  که  استدالل هایی  از  یکی  نیستند.  دستورالعمل 
او  که  بود  این  شد   2012 سال  در  اوباما  پیروزی 
می خواست امریکا سازندگی را همین جا در وطن خود 

انجام دهد.
با این وجود با نزدیک شدن به سال 2016 هیالری کلینتون، 
اوباما جنگ طلب تر  از  نه فقط  نامزد اصلی دموکرات ها، 
نیز  از رقبای خود در جمهوری خواهان  نشان داده بلکه 

جنگ طلب تر بوده است.

روسیه، بالروس و قزاقستان اتحادیه 

اقتصادی تشکیل می دهند

نامزد شکست خوردۀ انتخابات ریاست جمهوری مصر: 

دردولتآیندهمصرشرکتنمیکنم
مـالقـاتپنهانیکلـینتون

بااوبامادرکاخسفید

در  السیسی  عبدالفتاح  پیروزی  شدن  نهایی  پی  در 
انتخابات ریاست جمهوری مصر، حمدین صباحی، 
رقیب وی با پذیرش شکست تاکید کرد که هیچگونه 

پست دولتی یا اجرایی را نخواهد پذیرفت.
با شمارش  السابع،  الیوم  به گزارش روزنامه مصری 
و  داخل  در  مصر  ریاست جمهوری  انتخابات  آرای 
خارج و جمع کل آرای اخذ شده، عبدالفتاح السیسی 
فرمانده پیشین نیروهای مسلح مصر توانست با کسب 
انتخابات  قاطع  پیروز  صحیح  آرای  از  درصد   92.8

انتخابات  نامزد ملی گرای  شود و حمدین صباحی، 
و تنها رقیب السیسی تنها 3 درصد از آرا را به خود 

اختصاص داد.
صباحی پس از شکست در انتخابات خطاب به مردم 
مصر تاکید کرد که به انتخاب ملت احترام می گذارد 

و شکست در انتخابات را می پذیرد.
وی گفت: ما در انتخابات شکست خوردیم اما برای 
احترام و عزت خریدیم چرا که  ملت مصر  خود و 
به ملت این فرصت داده شد که حق انتخاب داشته 

باشند و گزینه ای به ملت تحمیل نشود.
صباحی با اعالم اینکه برخی کارشکنی ها و تقلب ها 
در روند انتخابات ثبت شده گفت: ما در تنگنا قرار 
داشتیم و در موارد بسیاری نمایندگان ما از حوزه های 
حوزه ها  داخل  در  و  می شدند  اخراج  گیری  رای 
تبلیغات آشکار به نفع السیسی در جریان بود اما در 

نهایت ما به خواست مردم احترام می گذاریم.
وی گفت: انتخابات شاهد موارد بود که به آزادی و 

شفافیت سیاسی در مصر لطمات زیادی زد.
صباحی در ادامه گفت: در دولت آتی شرکت نخواهم 
قبول  را  اجرایی  یا  دولتی  پست  هیچگونه  و  کرد 
نمی کنم اما به وظایفم در قبال کشورم عمل خواهم 

کرد.

روسای جمهوری روسیه، بالروس و قزاقستان در جریان نشستی 
اعالم کردند که تا سال آتی میالدی اتحادیه اقتصادی جدیدی را 

تشکیل می دهند.
السکاندر  پوتین،  والدیمیر  بی.بی.سی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
روسیه،  جمهوری  روسای  نظربایف،  نورسلطان  و  لوکاشنکو 
قزاقستان،  پایتخت  آستانه،  در  نشستی  در  قزاقستان  و  بالروس 
توافقنامه  تاسیس یک اتحادیه اقتصادی متشکل از این سه کشور 
را امضا کردند که به گفته پوتین، می تواند چالشی جدی در برابر 

اقتصاد ایاالت متحده و اتحادیه اروپا محسوب شود.
اقتصادی  »اتحادیه  نام  آن  برای  که  جدید،  اتحادیه  است  قرار 
اروپا آسیا«- اوراسیا- انتخاب شده، پس از طی مراحل قانونی و 
تصویب معاهده مربوطه در پارلمان های سه کشور عضو، روز اول 

جنوری سال آینده میالدی رسما موجودیت پیدا کند.
به گفته پوتین، جمع تولید ناخالص داخلی این سه کشور به حدود 
سه تریلیون دالر می رسد و بازاری با 170 میلیون جمعیت را ایجاد 

خواهد کرد.
تولید ناخالص آمریکا به بیش از 16 تریلیون دالر و مجموع تولید 
ناخالص کشورهای عضو اتحادیه اروپا به حدود 13 تریلیون دالر 
می رسد. در عین حال، اتحادیه جدید از ذخایر طبیعی قابل توجه 
به خصوص منابع انرژی غنی برخوردار خواهد بود و پوتین گفته 
که یک پنجم کل ذخایر گاز طبیعی و 15 درصد کل ذخایر نفت 

خام جهان در دو کشور روسیه و قزاقستان قرار دارد.
»جلسه ای  را  رهبران سه کشور  نشست  روسیه  رییس جمهوری 
امروز  توافقنامه  که  گفت  و  کرد  توصیف  تاریخ ساز«  و  ویژه 
به  بی آنکه  می کند  اقتصادی  پیوستگی  مرحله  وارد  را  کشور  سه 

استقالل سیاسی سه کشور لطمه ای بزند.
پوتین افزود: هدف اصلی این اتحادیه در نیمه اول قرن بیست و 
یکم کسب امتیازی طبیعی در رقابت اقتصادی بین المللی و ایفای 

نقش به عنوان پلی بین شرق و غرب و اروپا و آسیاست.
برخی از ناظران گفته اند که هدف والدیمیر پوتین از امضای این 
مورد  در  به کشورهای غربی  کنونی هشدار  در شرایط  توافقنامه 
تشدید تحریم های اقتصادی روسیه به دلیل سیاست وی در قبال 
دارد  نظر  در  پوتین  آنان،  گفته  به  است.  اوکراین  سیاسی  بحران 
نشان دهد که در صورتیکه ایاالت متحده و اروپا مایل به همکاری 
دیگر  راه های  از  می تواند  کشور  این  نباشند،  روسیه  با  اقتصادی 
قدرت های  با  و حتی  کند  ابراز وجود  اقتصاد جهانی  در صحنه 
بپردازد. وی اخیرا یک قرارداد صدور  به رقابت  اقتصادی غرب 

گاز به چین به ارزش 400 میلیارد دالر امضا کرده است.
برای  همفکر«  »کشورهای  بین  اقتصادی  اتحادیه  ایجاد  طرح 
نخستین بار در سال 1994 از سوی نظربایف مطرح شد اما به نظر 
می رسد که پوتین حال زمان را برای اجرای آن مناسب دیده است 
به خصوص اینکه حتی تا پیش از بحران اوکراین و تیرگی روابط 
روسیه و غرب، دولت او با انتقاداتی در ارتباط با مسایل حقوق 

بشر و موازین حکومت دموکراتیک مواجه بود.
دولت  بالروس و به خصوص قزاقستان نیز به اتهام نقض حقوق 
بشر و فقدان دموکراسی مورد انتقاد بوده اند. الکساندر لوکاشنکو 
از سال 1994 و نورسلطان نظربایف از سال 1990 این سمت ها 

را در اختیار دارند.
بتواند  بود  امیدوار  پوتین  والدیمیر  اوکراین،  بحران  از  قبل  تا 
شوروی  اتحاد  سابق  جمهوری های  سایر  و  کشور  آن  حمایت 
عملکرد  اما  کند  بزرگ جلب  اتحادیه  یک  در  برای عضویت  را 
روسیه در اوکراین احتماال دستیابی به این هدف را ناممکن ساخته 
است. ظاهرا درحال حاضر تنها قیرقیزستان و ارمنستان، که شرایط 
را  اتحادیه ای  چنین  به  پیوستن  ندارند،  هم  مساعدی  اقتصادی 
مورد بررسی قرار داده اند و کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، 
ترکمنستان و ازبکستان که دارای منابع طبیعی سرشار و جمعیت 

زیاد هستند، عالقه ای به چنین طرحی نشان نداده اند.
به گفته برخی ناظران، با توجه به این عملکرد، سایر جمهوری های 
از  روسیه،  با  نزدیک  روابط  که  هستند  آن  نگران  سابق  شوروی 
آن نوعی که برخی از رهبران سیاسی اوکراین دنبال کرده بودند، 
کشورشان را تحت تسلط روسیه قرار دهد و این خطر را به دنبال 
سایر  با  روابط  برای گسترش  در صورت تالش  که  باشد  داشته 
کشورها، در معرض فشار و حتی حمله نظامی مسکو قرار گیرند.

روز  امریکا  سابق  امور خارجه  وزیر  کلینتون،   هیالری 
پنجشنبه یک ضیافت نهار محرمانه با باراک اوباما داشته 

است.
میان  مالقات  این  افشای  نیوز،   یاهو  پایگاه  گزارش  به 
و  امریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری 
باراک اوباما با توجه به این که کلینتون به دنبال رسیدن 
به ریاست جمهوری در سال 2016 است، گمانه زنی 

های وسیعی را در پی خواهد داشت.
نساخت،  فاش  را  خود  نام  که  سفید  کاخ  مقام  یک 
اظهار داشت: رییس جمهوری بعد از ظهر پنجشنبه یک 
ضیافت نهار غیر رسمی و خصوصی را با کلینتون در 

کاخ سفید داشت.
چنین مالقاتی در برنامه کاری اوباما قرار نداشته است. 
افشای این ضیافت نهار از سوی مجله آمریکایی »مردم« 

انجام گرفت.

                                                                                                 پت بوچانان - پايگاه اينترنتی يواكسپرس
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بخش نخسـت

انـضباط در مـطالـعه
 و یادگیری

نویسـنده: حسین خنیفر
منظرهای  از  را  آن  مطالعه« می پردازد و  یادگیری و  در  »انضباط  مقولۀ  به  این بحث 
شهیر،  جامعه شناس  و  روان شناس  فروم«)1(،  »اریک  می کند. سخن  بررسی  مختلف 
»توان مندی های  مقولۀ  در  عمده  مورد  سه  آن  در  و  است  مبحث  دست مایۀحرکِت 
فراسو« معرفی می شود. در البه الی این مبحث، شش سطح از سطح های عمدۀ یادگیری 
و مطالعه یعنی »دانش«، درک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزش یابی و قضاوت 
داده  توضیح  هم افزایی(  و  )جمع افزایی   )2( سینرژی  مهم  اصل  و  می گردد  بررسی 

می شود.
انضباط در یادگیری

یکی از موارد عمده یی که در برنامه ریزی اهمیت فراوان دارد، بحث »انضباط«)3( است 
در طول تاریخ انسان های منضبط آدم هایی فوق العاده بودند. »اریک فروم«، روان شناس 
و جامعه شناس شهیر، می نویسد: »اگر کاری را با انضباط انجام ندهیم، هرگز نمی توانیم 
تنها در موردی که حوصله اش را داریم کاری را  اگر  به آن درجۀ مهارت برسیم و 
انجام دهیم، ممکن است تفریح و سرگرمی خوبی باشد، ولی ما را در آن کار ورزیده 
نمی کند.« پس دریچۀ حرکت به سمت »مهارت ورزی«، انضباط فردی و اجتماعی )4( 

است. ورزیده گی در یک امر، نخستین محصولش »آرامش روانی« است.
ره آورد آرامش روح و روان:

ـ انسان های آرام کمتر دچار مشکل می شوند.
- کمتر بیمار می شوند.

- کمتر دچار اضطراب می شوند.
ـ سیستم دفاعی بدن شان فعال تر است.

ـ خوش خلق ترند.
ـ دقیق ترند.

ـ در تعامل های رفتاری اجتماعی ترند.
ـ در ابراز احساسات موفق ترند.

ـ از زنده گی بیشتر لذت می برند.
به طور کلی، تحصیل هر مهارتی شرایطی نیاز دارد. »انضباط، تمرکز، بردباری و عالقه« 
پیش فرض های نخستین برای موفقیت ها و رشدها و تحوالت است. انسان های منضبط 
در حسرت فرصت، دچار حیرت و سردرگمی و سرگردانی نمی شوند و در »آرامش 

زنده گی« گام برمی دارند.
انضباط و مطالعه

روان شناس ها عقیده دارند فرد منضبط در امر مطالعه »فیلسوف جهان متن« است؛ زیرا 
انضباط دقت را باال می برد و آدم دقیق، برخوردش با دنیای علمی منتقدانه است نه 
منفعالنه. اصطالحًا چراغ انسان های دقیق در خانه یی که آن ها در آن به سر می برند، 

می سوزد.
امور ذهنی و  از  کاماًل متشتت می کنیم و اصطالحًا  را  گاه هنگام مطالعه وقت خود 
ضمنی آکنده می سازیم. بی تردید در این موقعیت سطح دقت و برداشت پایین می آید، 
سطح تعاملی الزم با متن و محتوا ایجاد نمی شود و در بیابان بی هدفی جز حسرت 

چیزی به دست نمی آوریم.
چنان چه انضباط بر مطالعه حکم روایی کند، سطح فعالیت ذهن و برداشت و دقت باال 
می رود. هر چه انضباط باالتر رود، آدمی به سطح عجیبی از وجود خویش می رسد 
توان مندی ها  این  از  مواردی  می شود؛  خوانده  فراسو«  »توان مندی های  اصطالحًا  که 

عبارت اند از:
در این حالت فرد مطالعه کننده به نظمی منطقی در یک اثر علمی و دقیق پی می برد 
و لذت کشف این ارتباط منطقی را می چشد؛ برای مثال گاه کتابی را مطالعه می کنیم 
و صفحاتی از آن را با دقت از نظر می گذرانیم و متوجه می شویم نظمی زنجیری و 
منطقی مثاًل بین صفحه های 1 و 5 و بین عنوان و مطلب صفحه های 3 و 8 و بین 5 
صفحۀ اول و کل فصل 50 صفحه یی وجود دارد. این در حقیقت همان نظم منطقی و 

انضباط پیوستۀ مطالعه است.
افراد غالبًا در مطالعات این شگفتی ها را درنمی یابند و چه بسا به همۀ متون، کتاب ها، 
رمان ها، مقاالت و محتواها به صورت یک نواخت، غیردقیق و غیرجدی می نگرند. نباید 
فراموش کرد چنین نگاه هایی در حقیقت زایل کنندۀ میزان »بهره گیری علمی« خواهد 
بود و زیانی جبران ناپذیر به ارمغان می آورد؛ چون ما در برابر مطالعه، بهای »زمان و 
فرصت« را می پردازیم و چنان چه نتیجه یی گرفته نشود، عمر گران مایه تلف می گردد. 
لذت انضباط و دقت در مطالعه، آدمی را به سوی دنیایی دیگر می برد و آن »مطالعۀ 

مضامین و سخنان البه الی خطوط« است.

زهره روحی 

حداقل  می کشد،  تصویر  به  ریف کین  آن چه 
انتشار  از  دهه  یک  گذشِت  از  )پس  هنوز 
علی رغم  و  است.  واقعیت  از  دور  کتاب(، 
دولت های  به  »ملت «ها  بی اعتمادِی  تمامی 
خود، دولت ها هنوز نه تنها تصمیم گیرنده گاِن 
نهایی مسایل داخلِی کشورهای خود هستند، 
بلکه نقش  آفرینِی بسیار باالیی هم در مجامع 
اقتصادی  و  مالی  سیاسی،  از  اعم  بین الملی 
دارند. ضمن آن که هنوز این دولت ها هستند 
که سازنده گان ماهیِت نگاه به »دیگری«  اند: 
و  پوست  رنگ  که  را  کسی  این که  فی المثل 
یا مذهب و آیین و یا اعتقادات و تفکراتش 
مثابۀ  به  ببینم؛  چه گونه  را  نیست  »ما«  مثل 
تهدید!؟  و  دشمن  چندش آور،  کریه،  چیزی 
از حقوقی  که  متفاوت و خاص  فردی  یا  و 
است!؟  برخوردار  »ما«  با  برابر  شهروندِی 
نگاه  دو  این  چارچوب  من،  باور  به  آری، 
زیرا  می سازند؛  که  هستند  دولت ها  هنوز  را 
اطالعاتی،  منابع  بزرگ ترین  یا   هم چنان 
و  تبلیغاتی  تکنولوژیکی،  نظامی،  سیاسی، 

رسانه یی را در اختیار خود دارند و یا به دلیل 
جریانات  حامی  صورت  )به  مشترک  منافع 
مالی و اقتصادی قدرت مند( با آنان همکاری 
می کنند. و باالخره این که، هنوز ساختارهای 
پی ریزی  دولت ها  به دست  آموزشی  نظام 

می شوند.
منابع مالی و غیره  انواع  به  با توجه  بنابراین 
منعطف  بازارهای  سلطۀ  تحت  کاماًل  که 
برخالف  نیولیبرالیستی ست،  دولت های  و 
تصور ریف کین، نه تنها دولت مداری از رونق 
نشسته  قدرت  تخت  بر  هم چنان  و  نیفتاده 
است، بلکه آن »نیروی سومِ« متشکل از افراد 
عمومی  خدمات  داوطلب  سازمان های  و 
به  ریف کین  نظریۀ  که   )378 ـ  )ص356 
آن متکی است )تا تودۀ ملت بی کار و فاقد 
نابه هنجاری های اجتماعی  انواع  با  قدرت را 
به  بگنجاند(،  آن  در  سوم  نیروی  نام  تحت 
یارای  هنوز  کنترلی،  ابزارهای  نداشِت  دلیل 
است  تعجب  جای  ندارد.  کردن  »مدیریت« 
که  ریف کین از مسأله یی به این مهمی خبر 
نداشته باشد که برای مدیریت کردن، پیش از 
هر چیز باید قدرت داشت! و این در حالی 
نظامی،  قبیل  از  منابعی  تک تک  که  است 
مالی،  سیاسی،  تکنولوژیکی،  اطالعاتی، 
منزلۀ  به   ،... و  رسانه یی  تبلیغاتی،  ژنتیکی، 
قدرت هایی هستند که با آن می شود زنده گی 
و  زنده گی  نحوۀ  و  انسان  میلیون ها  مرگ  و 
مرگ شان را تعیین کرد. اما شگفتی مان زمانی 
افزون می شود که می بینیم ریف کین به جای 
مطالبۀ خارج کردن آن منابع از چنگ غاصباِن 
نیولیبراِل دولتی و شرکت های مالی، به »سرمایۀ 
اجتماعِی« خیل عظیِم به حاشیه رانده شده گان 

فقیر، بی کار، بزهکار، بیمار و باالخره گرفتارِ 
هزاران مصایب اجتماعِی برآمده از یک چنین 
مدیریتی می نازد! اما آیا سرمایۀ اجتماعی به 
ستم  تحت  مردمِ  غیرمستقیم  تشویق  معنای 
به عقب نشینی از حقوق اجتماعی و سیاسی 
ریف کین  مثال  عنوان  به  است!  خودشان 
jichikai      می گوید: »چون انجمن های محلی

هیچ گونه رسمیت قانونی ندارند، دولت کمک 
به حق  فقط  تقریبًا  و  نمی کند  آن ها  به  مالی 
عضویت اعضا متکی هستند. با وجود این که 
نمی گیرند،  دولت  از  کمکی  انجمن ها  این 
اعضا  مشارکت  باالی  میزان  دلیل  به  عمدتًا 
می یابند.  گسترش  و  کرده  رشد  هم چنان 
با تأکیدی که بر همکاری  سنت کنفسیوسی 
و روابط هماهنگ دارد، انگیزه یی قوی برای 
تالش های داوطلبانه بوده و ]...[ در سال های 
ناچار  به  محلی  مجامع  که  هنگامی  آینده، 
کاهش  نتیجۀ  در  را  بیشتری  مسوولیت های 
برعهده  اجتماعی  خدمات  در  دولت  نقش 
اهمیت  سوم  بخش  سازمان های  گیرند، 

تعیین کننده تری خواهند یافت.«)ص406(
که  می شود  جالب تر  زمانی  مسأله  اما 

درمی یابیم ریف کین با همان تِز دشمن داشتن 
تکنولوژی، به منزلۀ متهم ردیف اوِل تمامی 
حاضر،  عصر  اقتصادِی  ـ  اجتماعی  بالیای 
اجتماعِی  ضد  برنامه های  تمامی  تطهیر  به 
دولت ها برمی آید: »در حال حاضر دولت های 
که  تکنولوژیک  انقالب  بار  زیر  مرکزی 
گذاشته  برجا  تهی دست  و  بی کار  میلیون ها 
است، از توان افتاده اند. جهانی شدن اقتصاد 
بازار و خودکار شدن بخش های کشاورزی، 
تولید و خدمات به سرعت دورنمای سیاسی 
رهبران  می دهد.  تغییر  کشورها  تمام  در  را 
این  در  مبهوت  و  گیچ  جهان،  دولت های  و 
اندیشه اند که چه طور از شدت ضربۀ سومین 
طنز  و  )ص421(.  بکاهند«  صنعتی  انقالب 
ماجرا این جاست که ریف کین همان گونه که 
باالتر دیدیم، از یک سو به طور غیر مستقیم، از 
گروه های اجتماعی مصیبت زده می خواهد از 
قدرت و مسوولیت پذیری دولت چشم پوشند 
بخش  همکاری  خواهان  دیگر،  سوی  از  و 
سوم )بخوانیدش خیل عظیم  آسیب دیده گاِن 
سودجویی های  و  ماجراجویی ها  از  ناشی 
نیولیبرالیستی(  سیاست های  بی حدوحصر 
»امروزه  می گوید:  چنان که  است.  دولت  با 
زنده گی  از  رسمی  اقتصاد  عقب نشینی  با 
اجتماعی کشور و کناره گیری دولت از نقش 
خدمات،  و  مشاغل  نهایی  تأمین کنندۀ  سنتی 
تنها با تالش همه جانبه به رهبری بخش سوم 
و حمایت کافی بخش دولتی از آن می توان 
مردم  اختیار  در  را  اصلی  عمومی  خدمات 
گذاشت و فرآیند حیات اقتصاد اجتماعی را 

در هر کشور از سر گرفت«. )ص369(
می تواند  احتماالً  باال  درون تهی  عبارات 

اگر  که  خصوصًا  کند.  گمراه  را  خیلی ها 
چند صفحه آن سوتر در توضیحات ناقص و 
سراپا مبهم این »همکاری«، در شرح وظایف 
طرف داران  و  ریف کین  پیشنهادِی  )؟( 
 « که:  بخوانیم  نیولیبرالیستی  سیاست های 
]...[ ثانیًا باید با تصویب لوایح قانونی، برای 
کارهای  امریکایی،  دایمی  بی کار  میلیون ها 
سوم  بخش  عمومی  خدمات  در  مهمی 
بازسازی  در  بدین سان  تا  شود  داده  ترتیب 
کمک  محلی  زیرساخت های  و  محالت 

نمایند.«)ص378(
حقیقتًا  که   هرچند  نخوانده اید!  اشتباه  نه 
وقتی  که  می شود  تردید  و  آدمی دچار شک 
این  را  کارها  ریف کین،  خود  گفتۀ  به  بنا 
ربوده  اول  ردیف  متهم  یعنی  تکنولوژی 
شوک  دچار  را  بی چاره  دولت های  و  است 
از کجا  و سردرگمی کرده است، چه گونه و 
می توان این »کارهای مهم در خدمات عمومی 
میلیون ها  برای  را   محله ها«  باز سازی  برای 
بی کارِ دایمی پیدا و  ایجاد کرد! آن هم بدون 
آن که این تکنولوژِی کارُربا بویی از آن نبرد!؟ 
بدون  اقدامی  چنین  که  کنیم  فرض  حاال 
خبردار شدِن تکنولوژی امکان پذیر باشد، اما 
چه گونه می توان زیرساخت های محله ها را به 
شغلی دایمی برای این بی کاران دایمی تبدیل 

کرد؟!
راه  از  اشتغال زایی  ایدۀ  این که  به  فرض  با   
راه گشا  به راستی  ایده  یی  محله ها،  زیرساخت 
شغل  صاحب  را  بی کاران  تمامی  و  باشد 
کند، اما اگر درست فهمیده باشم، کارفرمای 
کثیر میلیونی باید دولت باشد؛ در  این گروهِ 
عمرانی یی طرف  پروژۀ  با  ما  آیا  این صورت 
به مثابۀ  را  آن  دولت خود  تنها  نه  که  هستیم 
می کند،  برنامه یزی  و  مدیریت  کارفرما  
می کند!  تأمین  خود  هم  را  آن  بودجۀ  بلکه 
پرسش  این  به  کاری  حاضر  حال  در  اصاًل 
بودجۀ  است  قرار  کجا  از  دولت  که  نداریم 
نیمی  و  عمرانی  نیمی  که  طرحی  این  کالِن 
رفاهی ـ خدماتی ست را تهیه کند، بلکه فقط 
گفتۀ  مطابق  که  کنیم  آوری  یاد  می خواهیم 
سال های  در  ریف کین،  قبل تر  پیش گویانۀ 
و  بی اهمیت  دولت ها  نقش  است  قرار  آتی 
یا کم اهمیت شود: »درحالی که اهمیت نقش 
می شود،  کم تر  ملت ها  ـ  دولت  ژیوپولتیک 
نقش کارفرمایی آن به عنوان آخرین راه عالج 

نیز کم تر می گردد...« )ص 354(
بگذریم،  که  ریف کین  نقیض گویی های  از 
باارزشی  بسیار  نکته های  حاوی   وی  کتاب 
دوگانه   اقتصاد  با  که  جامعه یی  هر  است. 
اجتناب ناپذیر  به طرزی  مسلمًا  باشد،  مواجه 
گرسنه گی،  بی کاری،  از  باالیی  درصد  با 
انواع  و  جنایت  و  جرم  بیماری،  خشونت، 
این که  است.  گریبان  به  دست  نیز  فسادها 
این  تمامی  عامل  را  تکنولوژی  ریف کین 
در  می داند،  اجتماعی  تهدیدزای  پدیده های 
حال حاضر اهمیت چندانی ندارد؛ مهم تأمل 
چنین  معمارِی  و  شهرسازی  واکنش  به  وی 
تهدیدآمیز  پدیده های  این  به  جوامعی نسبت 

است. 

نیولیبرالیسم

درپس

تکنولوژِی

کارُربا

بخش سوم و پایانی



برگردان: عاصفه صادقی اسفهالنی
بخش نخست 

فلم  حوزۀ  در  توجه  قابل  شخصیتی  روش«  »ژان 
مردم نگار و گسترش روش منِد سینما وریته است 
گرفته اند.  الهام  او  از  نو  موج  جواِن  فلم سازان  و 
تولید  و  پنجاه ساله  دوره یی  روش  ژان  فلم سازِی 

بیش از صدوبیست فلم را در بر می گیرد.
او بیشتر به واسطۀ مستندهای اولیۀ خود شناخته 
شده است، هرچند که فلم سازی را تا سال 2003 
روش  ژان  مستند ساز،  یک  از  بیش  داد.  ادامه 
مردم شناس و سینما گری مبدع بود و غالبًا از او 
به عنوان پدر سینمای افریقا یاد می شود. او مفتخر 
آن  توسعۀ  نیز  و  وریته  سینما  اصطالح  ابداع  به 
با همکاری »ادگار مورن« می باشد. ژان روش به 
واسطۀ ارج نهادن به استفاده از دوربین روی دست 
و نورپردازی طبیعی تا به اندازه یی که این شیوه 
موقعیتی محترمانه در هنر سینما یافت، فلم سازی 
سینما  تکنیک  و  شیوه  طرف داران  است.  معتبر 
وریته استدالل می کنند که توسعۀ روش مند او، به 
فلم سازان اجازه داد که به تسخیِر واقعیت بپردازند.

سینما وریته هم یک دیدگاه فلسفی و هم یک روش 
در فلم سازی است. مفاهیم بنیادی »سینما حقیقت« 
در بسیاری از آثار مردم شناختی ژان روش کاویده، 
توسعه و نشان داده شده است. شناخته شده ترین 
روی  بر  روش  ژان  مردم نگار  مستند  فلم های 
موضوع مردم سونگهای Songhay)1( و سنت های 
ایالت افریقای غربی نیجرNiger)2(  متمرکز شده 
ست. »روش« که برای اولین بار به عنوان مهندس 
عمران در اواسط دهۀ چهل میالدی به افریقا سفر 
کرده بود، به شدت تحت تأثیر فرهنگ و باورهای 
و  ادراک  به  او  گرایِش  گرفت.  قرار  افریقایی 
این  تا  کرد  تحریکش  بود،  ناظرش  آن چه  ثبت 
به  طوالنی  دوره یی  طی  در  را  مردمش  و  منطقه 
برای  مداوم  پی گیری  .این  کند  روایت  فلم  زبان 
به  سینما  در  بود،  کرده  تجربه  او  آن چه  تسخیر 
ست.  شده  شناخته  تصویری  انسان شناسی  عنوان 
اما »روش« بسیار محتاط بود که در انجام این کار 
ارزش گذاری  و  نشود  انکار  و  ساده انگاری  دچار 
این  تعقیب  در  و  بود  کردن  ثبت  او  هدِف  نکند. 
در  تا  می کرد  دعوت  سوژه هایش  از  او  هدف، 
صورت  این  به  و  کنند  شرکت  فلم سازی  پروسۀ 
موفق شد گام های بزرگی در توسعۀ مردم شناسی 
مشارکتی بردارد. تکنیک ها و تجربه های سینمایی 
و  نشد  واقع  قبول  مورد  جهانی  صورت  به  او 
توسط بعضی مردم شناسان و استادان سنتی مورد 
عمدتًا  او  فلم های  موضوع  گرفت.  قرار  انتقاد 
حول مسایلی چون نژادپرستی، تعامالت فرهنگی، 
جوان  افریقایی های  مهاجرت  فقرا،  استعمار، 
ساحلی  شهرهای  به  خود  سنتی  کاشانه های  از 

پُرجمعیت و مادی گرایی می گردد.
نازی  رژیم  توسط  فرانسه  اشغال  دوران  طی  در 
بود.  فعال  مقاومت  جبهۀ  در  »روش«  آلمان، 
ترک  را  فرانسه  او   1941 سال  در  حال،  این  با 
کار  عمران  مهندس  عنوان  به  نیجر  در  تا  کرد 
ساختن   با  را  خود  عمرانی  خدمات  کار  او  کند. 
آغاز   Niamey نیامی  افتادۀ  دور  شهر  در  جاده یی 
داموره  با  روش  ژان  ساخت وساز  طول  در  کرد. 
اهل  جاده ساز  سرکارگری    Damore Zike زیک 
معنویت   با  را  »روش«  »زیک«  شد.  دوست  نیجر 
به  بعدها  و  کرد  آشنا  سونگهای  مردم  رمزآمیز 
نمود.  یاری  فلم هایش  از  تعدادی  ساخت  در  او 
مادربزرگ دموره کاهنه یی بلندمرتبه در نیامی بود 
و ژان روش را به دنیای جادو و تسخیرشده گی/ 
شیفتۀ  »روش«  نمود.  وارد  سونگهای  جن زده گی 
جست.  شرکت  آن  در  که  شد  سورئالی  مراسم 
مردم شناس    Paul Stollerستالر پل  که  آن چنان 
دنیایی  وارد  روش  »ژان   :)1992( می دهد  شرح 
حقیقتًا سورئال شده بود... در چنان زمانی »روش« 
احتماالً متوجه شده بود که سینما بهترین راه برای 
تسخیر رویایی بود که او می زیستش« )31(. ژان 
روش با نوشته های مردم شناختی و عکس هایی که 
پاریس  به    Marcel Griaule گریول  مارسل  برای 
»مارسل  نمود.  مراسم  ثبت  به   شروع  فرستاد، 

افریقای  انجمن  به  را  »روش«  کارهای  گریول« 
   Institude Francaise d’Afrique Noireفرانسه سیاه 
معرفی کرد و انجمن عالقه مند به فعالیت »روش« 
شد. اوایل دهۀ چهل میالدی، »روش« اولین مقالۀ 
  IFAN خود دربارۀ افریقا را از طریق سمیناری که
برگزار کرد، ارایه نمود. در سال 1943 ژان روش 
 Free به هیأت مهندسین ارتش آزادی بخش فرانسه
پس  شد و توانست  French Army Corps  ملحق 

از آزادسازی پاریس به آن جا باز گردد. در پاریس 
او توانست یک بار دیگر مطالعاِت خود با گریول 
را از سر گیرد و تراز ورودی انجمن افریقای سیاه 

فرانسه را به دست بیاورد.
فرانسوی  همکار  دو  با  همراه  »روش«  در 1946 
به افریقا بازگشت تا در طول رود نیجر، سوار بر 
کرجِی پارویی سفر کنند. هزینۀ مالی این سفر از 
طریق داستان هایی که این سه برای آژانس فرانس 
پس  و  سفر  طول  در   Agence France Press پرس 
کمک  طریق  از  نیز  و  شد  تأمین  نوشتند،  آن  از 
نیاز  پول  به  نیجر  در  آنان  که  زمانی   AFP مالی 
داشتند. روش دوربین 16 میلی متری که از جنگ 
باقی مانده بود را در سفر اکتشافی شان به همراه 
داشت. آنان در طول 9 ماه رود نیجر را پیمودند. 
به این ترتیب، »روش« کار فلم سازی خود را در 
سال 1947 با فلم »در سرزمین پیش گویان سیاه« 
آغاز کرد. فلم، داستان سفر »روش« در طول رود 
نیجر تا زمانی که به اقیانوس می پیوندد را بازگو 
می کند. در طی سفر از »روش« خواسته شد تا از 
شکار یک اسب آبی توسط بومیان عکس بردارد. 
پایه  سه  از  نتوانست  تصادفی  واسطۀ  به  »روش« 
استفاده کند و تصمیم گرفت با نگه داشتن دوربین 
ترتیب،  این  به  کند.  ثبت  را  جریان  دست،  روی 
تکنیک هایش  تحسین شده ترین  از  یکی  »روش« 
کرد.  اتخاذ  را  دست  روی  دوربین  تکنیک  یعنی 
بیشتر فلم سفر همراه با قسمت اعظم دارایی های 
و  آبی  اسب  شکار  اما  رفت،  سرقت  به  گروه 
قسمت های دیگری از فلم باقی ماند که به همراه 
فلم های موجود، مستند »روش« را تشکیل دادند. 
مستند  فلم  بزرگ  جایزۀ  »روش«  سال 1949  در 
توسط  که   Biarritz بیاریتز  فلم  جشنوارۀ  از  را 
هانری النگلوا Henri Langlois پایه گذار سینماتک 

فرانسه برپاشده بود را به دست آورد. به ژان روش 
»آشنایی  و  )1949ـ1948(  »ختنه«  فلم  دو  بابت 
جایزۀ  )1949ـ1948(  تسخیرشده گان«  رقص  با 
بزرگ جشنواره اهدا شد. هر دوی این فلم ها به 
همراه فلم »ساحره گان وانزربه«Wanzerbe  در طی 
سال های 1847 تا 1948 فلم برداری شدند و این 
زمانی بود که »روش« بابت کامل کردِن تحقیقات 
نیجر  به  مردم شناختی اش،  پایان نامۀ  میدانی 
بازگشت. آن گونه که ستالر شرح می دهد )1992(: 
حول  فلم...  این  در  »روش«  کار  اعظم  »قسمت 
مردم  باور  در  تسخیرشده گی/جن زده گی  محور 
مصاحبه های  فلم  این  در  گذرد.  می  سونگهای 
سینمایی با کاهنان تسخیرشده گی وجود دارد... و 
نیزتعداد زیادی فلم کوتاه دربارۀ مراسم سونگهایی 
یناندی yenaandi؛ آداب تسخیرشده گی که در آن 

از ارواح درخواست باران می شود«. )6(
»روش«  کارهای  از  یکی  وانزربه،  ساحره گان 
است که کمتر دیده شده. در این فلم کوتاه اوراد 
کاهنان، گیاهان دارویی و رقص ساحری به تصویر 
کشیده شده ست و مخاطب با افسون گران وانزربه 
بُعد  مهم ترین  شاید  می گردد.  آشنا  نیایش شان  و 
پاالیش  مراسم  یک  طی  در  ساحری  رقص  فلم، 
همراه  به  ساحر  آن  در  که  است  خالص سازی  و 
که  می رسد  نظر  به  می رقصند.  ساعت ها  پسرش 
طی  در  شیفته گی اند.  و  جذبه  حالت  در  دو  هر 
رقص، او ناگهان تکان می خورد و زنجیر جادویی 
را باال می آورد. این زنجیر از انتهای زبانش آویزان 
این  بتواند  تا  می بلعدش  دوباره  او  و  ست  شده 
طلسم قدرت را تا دم مرگ با خود حمل کند. فلم 
هم چنان شامل صحنه هایی از مراسم ساالنه یی ست 
تا  می گردد  سالخی  و  قربانی  گاوی  آن  در  که 
تضمین کنندۀ سالی سالم و سخی باشد. این فلم، 
متهم  را  روش  تا  برانگیخت  را  بسیاری  منتقدین 
 )1992( ستالر  و  کنند  آفریقاییان  بیگانه نمایی  به 
از  وانزاربه  مردم  خود  حتا  که  می دهد  گزارش 
حال،  این  با  کردند.  شکایت  فلم  سوءتفسیرهایی 
مردم شناسانۀ  ضبط  در  مهمی  جایگاه  مستند  این 

این مراسم دارد.
»اربابان  روش  ژان  میالدی،  چهل  دهۀ  میانۀ  در 
دیوانه« را به نمایش درآورد. این فلم، مطالعه یی 

گروهی  تسخیرشده گِی  مراسم  نوعی  از  سینمایی 
است.   Hauka هائوکا  نام  به  سونگهای  مردم  ار 
مردم  برای  مراسم  این  شده،  گزارش  که  آن چنان 
استعمارگِر  اربابان  ارواح  با  تا  بود  راهی  هائوکا 
مراسم،  این  در  کنند.  برقرار  تماس  خود  پیشیِن 
اعضای  هم چون  پذیرفته شده  شرکت کننده گان 
مراسمی  سپس  می کنند،  رفتار  استعمار  ارتش 
خشن و قهرآمیز را اجرا می نمایند که در طی آن 
آنان  می شود.  خورده  و  جوشانده  قربانی،  سگی 
هم چنین گلوی مرغی را می برند و خونش را بر 
روی قربانگاه خون آلود سرازیر می کنند. این گروه 
در حالت جذبۀ خود، رژه و هم آیی هایی ارتشی 
مردم  مراسم،  از  پس  درمی آورند.  عمل  به  نیز  را 
هائوکا در حال انجام اعمال روزانه و معموِل خود 

نشان داده می شوند. 
فرقۀ هائوکا در منطقه بسیار محبوب شد و مورد 
و  جد  وجود  با  حتا  و  گرفت  قرار  عموم  پسند 
جهدهای مقامات دولتی، تعدادشان افزایش یافت. 
مردم  برای  راهی  را  گروه  محبوبیت  روش،  ژان 
استعمار،  سرکوب گری  به  نسبت  تا  می دانست 
اعتراض و مقاومِت خود را نشان دهند. او با افزودن 
با  همراه  بریتانیا  استعماری  ارتش  از  صحنه هایی 
به  خود  باور  بر  هائوکایی،  آیین  از  صحنه هایی 
صورت سینمایی تأکید می کند. ژان روش مراسم 
فلم برداری  هائوکا  فرقۀ  رهبر  درخواسِت  به  را 
در  و  درآمد  کار  از  بحث برانگیز  بسیار  فلم  کرد. 
منطقه ممنوع شد. بعضی از روشن فکران فرانسوی 
تقویت  و  بر  گذاردن  صحه  دلیل  به  افریقایی  و 
فقدان  نیز  و  سیاهان  به  مربوط  کلیشه های  کردِن 
عینیت در فلم، آن را رد کردند. دیگران به چنان 
از  افریقایی ها  که  خشنی  و  قهرآمیز  بازنمایی 
این  با  بودند.  معترض  می کردند،  ارایه  اروپاییان 
سال 1957  به  ونیز  جشنوارۀ  بزرگ  جایزۀ  حال، 
به این فلم اهدا شد و »اربابان دیوانه« هم چنان به 
عنوان نمایی جذاب از آیینی که در آن عناصری 
تسخیرشده گی  مراسم  و  سنتی  روحانی  جذبۀ  از 
با روان هایی که در هیأت پرسنل نظامی استعمار 
مدرنیزه شده اند، با هم آمیخته اند، باقی می ماند. به 
برخورد  نمادین  صورتی  به  فلم  این  ترتیب،  این 
فرهنگ های سنتی افریقا با مدرنیزاسیون تحمیلی 
که توسط استعمار آورده شده را ارایه می کند. این 
تفسیر ایدیولوژیکی در شکل سینما، احتماالً دلیل 

محبوب شدن فلم در سرتاسر اروپا بود.
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در میانۀ دهۀ چهل میالدی، ژان روش 
درآورد.  نمایش  به  را  دیوانه«  »اربابان 
نوعی  از  سینمایی  مطالعه یی  فلم،  این 
ار  گروهی  تسخیرشده گِی  مراسم 
 Hauka هائوکا  نام  به  سونگهای  مردم 
این  شده،  گزارش  که  آن چنان  است. 
تا  بود  راهی  برای مردم هائوکا  مراسم 
پیشیِن خود  استعمارگِر  اربابان  ارواح  با 
مراسم،  این  در  کنند.  برقرار  تماس 
هم چون  پذیرفته شده  شرکت کننده گان 
می کنند،  رفتار  استعمار  ارتش  اعضای 
را  قهرآمیز  و  خشن  مراسمی  سپس 
سگی  آن  طی  در  که  می نمایند  اجرا 
می شود.  خورده  و  جوشانده  قربانی، 
می برند  را  مرغی  گلوی  آنان هم چنین 
قربانگاه خون آلود  بر روی  را  و خونش 
حالت  در  گروه  این  می کنند.  سرازیر 
جذبۀ خود، رژه و هم آیی هایی ارتشی را 
نیز به عمل درمی آورند. پس از مراسم، 
مردم هائوکا در حال انجام اعمال روزانه 

و معموِل خود نشان داده می شوند
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Hهارون مجیدی
از نخستین سال روز شهادت محمدرسول محسنی رییس 
پیشین شورای والیتی بغالن روز جمعه )9 جوزا( طی 

مراسمی در کابل گرامی داشت به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور شماری از رهبران سیاسی، 
نماینده گان مجلس، اعضای کابینه و با اشتراک هزاران تن 
از شهروندان کشور برگزار شده بود، محمدعظیم محسنی 
محمدرسول  شهید  برادر  و  نماینده گان  مجلس  عضو 
مهمان  به  محسنی ضمن سپاس گزاری و خوش آمدید 
با  همواره  و  هستند  قدرشناس  افغانستان  مردم  گفت، 
که  بودند  کرده  درک  و  می دانستند  که  بوده اند  کسانی 

خدمت گزاراِن  واقعی          شان هستند.
آقای محسنی دربارۀ ویژه  گی های رییس پیشین شورای 
والیتی بغالن و برادرش صحبت کرد و افزود: »محمد 
جهاد  به صف  بود  نوجوان  که  زمانی  محسنی  رسول 
پیوست و در مقاومت مردم افغانستان دوشادوش مردم 

و مقاومت گران رزمید.«
مردم  دشمنان  گفت:  هم چنان  محسنی  عظیم  محمد 
شعار  که  را  مکتبی  جهانی،  تروریستان  و  افغانستان 
آزادی خواهی داشت را نشانه گرفته اند و تا امروز هیچ  

استثنایی را در این زمینه قایل نشده اند.
رسول  محمد  خانوادۀ  از  نماینده گی  به  محسنی  آقای 
محسنی نسبت بررسی نشدن پروندۀ ترورهای زنجیره یی 
در کشور شکایت کرده گفت: »ما انتظار این را داشتیم 
به  پیوند  در  ما  برای  دولت  طرف  از  روزی  یک  که 
شهادت رییس شورای والیتی بغالن اطالع می دادند؛ اما 
متأسفانه تااکنون کوچکترین سرنخی از عامالن شهادت 
رسول محسنی و شهدای دیگر روشن نشده است و کم 
عالقه بودن حکومت در این زمینه سخت نگران کننده 

است.«
آقای محسنی از حکومت آینده خواست تا پرونده های 
قرار  برنامه های خود  در صدر  را  زنجیره یی  ترورهای 

دهند و عامالن آن را به پنجۀ قانون بسپارند.
در این حال، محمد یونس قانونی معاون نخست ریاست 
جمهوری و یکی دیگر از سخنرانان این محفل، محمد 
توانا« خواند  مقاومت گر  و  »مجاهد  را  محسنی  رسول 
و  تسلیت  پیام  سال گشت،  مراسم  »برگزاری  گفت:  و 
شهیدشدن امروزه بخشی از فرهنگ اجتماعی و روزمرۀ 

ما گردیده است.«
هیوالی  که  افزود  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
و  پیدا  دست های  دسیسه،  و  توطیه  جهانی،  تروریسم 
پنهان و سلسلۀ از قتل های زنجیره یی در جریان سیزده 

سال گذشته، از واقعیت های تلخ ما بوده است.
به  را  امنیتی  نهادهای  ناتوانی  قانونی،  یونس  محمد 
زنجیره یی  قتل های  پرونده های  کردن  بررسی   خاطر 
گفت:  و  خواند  کشور  در  دیگر  تلخ  واقعیت های  از 
شهادت  سال یاد  نخستین  برگزاری  شاهد  امروز  »ما 
رسول خان هستیم و آقای محسنی نه نخستین شهید و 
نه هم آخرین شهید از سلسلۀ کاروان شهدای جهاد و 

مقاومت مردم افغانستان است.«
رسول  محمد  از  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
محسنی به عنوان شخصیتی مقتدر، توان مند و شجاع یاد 
کرد و افزود، شهید محسنی از آوان جوانی در کنار سایر 
مجاهدین افغانستان و به ویژه مجاهدین والیت بغالن و 

اندراب ها، با رشادت و درخشش تبارز کردند.
آقای قانونی، شخصیت شهید محسنی را الگویی برای 

مبارزه در مقابل بیگانه گان و خدمت گزاری برای مردم 
شهید  مانند  شخصیت هایی  جای  گفت،  و  کرد  بیان 
رسول محسنی برای هم سنگران و هم فکران او سخت 

خالی است.
انتخابات  پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  هم چنان، 
رسول  محمد  کارنامۀ  از  افغانستان،  ریاست جمهوری 
محسنی با ستایش یاد کرد و گفت، محمد رسول محسنی 
نمایندۀ مردمی، محبوب و فرزند رشید افغانستان و از 

رهروان مکتب جهاد و مقاومت در کشور بود.
آقای عبداهلل افزود، در سلسلۀ کاروان شهدا ما یک سرو 

بلند دیگری را تقدیم راه خدا کردیم.
داکتر عبداهلل عبداهلل همچنان گفت، رسیده گی به پروندۀ 

شهدای افغانستان، از حقوقی است که شهدای ما باالی 
دولت افغانستان دارد.

در  که  برد  آرزو  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، اداره یی به میان آید 
تا درد مردم را درد خود دانسته و پرونده های قتل های 

زنجیره یی را بررسی کند.
بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  احمدولی  حال،  این  در 
شهید احمد شاه مسعود، محمد رسول محسنی رییس 
دوست  مردم  »چهرۀ  را  بغالن  والیتی  شورای  پیشین 
وفادار  چهره های  از  او  گفت:  خوانده  و خدمت گزار« 

مکتب جهاد و مقاومت مردم افغانستان بود.
احمدولی مسعود با اشاره بر نخستین سالروز شهادت 
زمانی  با  دقیق  روز  این  گفت:  محسنی  محمدرسول 
مصادف است که ثمرۀ جهاد و مقاومت مردم افغانستان 
احمدولی  اشاره  است.  نشستن  کرسی  به  آستانۀ  در 
مسعود به پیشتاز شدن داکتر عبداهلل عبداهلل در دور اول 

انتخابات ریاست جمهوری است.
محمدرسول  مسعود،  شاه  احمد  شهید  بنیاد  رییس 
محسنی را قربانی قتل های زنجیره یی در کشور خواند 
و گفت: »قتل های زنجیره یی و انتحاری که از شهادت 
قهرمان ملی آغاز شده بود، این سلسله با شهادت ده ها 
سردار جهاد و مقاومت به ویژه استاد برهان الدین ربانی 
شهید صلح و رسول خان محسنی سنگردار دلیر و مقاوم 
و شخصیت مردمی ادامه یافت، همه از یک منبع آب 

می خورند.«
قتل های  پرونده های  بررسی نشدن  مسعود  ولی  احمد 
زنجیره یی را پرسش برانگیز خواند و تأکید کرد که چرا  
دولت افغانستان تا امروز موفق نشده است که یکبار 

هم عناصری را که در عقب این قتل ها حضور دارند، 
پیدا کند و به سزای اعماِل شان برساند؟

تصریح  مسعود  بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد 
در  پنجم  بودم که ستون  گفته  پیش  »سال های  کرد: 
داخل دولت افغانستان فعال است و این ها به شدت 
می کوشند تا سرداران جهاد و مقاومت را یکی بعد از 

دیگری حذف کنند.«
شاهد  امروز  ما  تأکید،  هم چنان  مسعود  ولی  احمد 
هستیم که ثمرۀ جهاد و مقاومت مردم افغانستان به بار 
می نشیند و موج خروشانی از ملت افغانستان پیوند 
خود را با جهاد و مقاومت افغانستان اعالم می دارند.

سیاسی  حماسۀ  کرد،  تصریح  مسعود  ولی  احمد 

مردم  برحق  مقاومت  و  جهاد  مشروعیت  انتخابات 
افغانستان را ثبیت کرد.

آقای مسعود همچنان گفت: »آن کسانی که مجاهدین 
مردم افغانستان را به نام »جنگ ساالر« یاد می کردند، 
امروز به صراحت می بینند که جهاد مردم افغانستان 
و ثمرۀ خون آنها بر حق بود؛ امروز پس از 12 سال 
تبلیغات  و  نمودن  تطمیع  تهمت زدن ها،  برچسپ و 
انتخابات،  آستانۀ  در  بازهم  جهادگران،  علیه  سوء 
و  مجاهدین  با  که  رساند  اثبات  به  افغانستان  ملت 

مقاومت گران پیوند ملی و ناگسستنی دارند.«

بغالن  پیشین والیت  والی  عبدالمجید  منشی  هم چنان، 
را  او  محسنی  رسول  محمد  کارکردهای  از  ستایش  با 

همکار خوب خویش در والیت بغالن خواند.
محمد  وجود  در  خداوند  گفت،  عبدالمجید  آقای 
رسول محسنی استعداد خارق العاده یی را برای رهبری، 
دالوری، رسیده گی به خواست های نیازمندان و دفاع از 

مستمندان نهاده بود.
حضور در انتخابات ادامۀ جهاد و مقاومت است

رهبران سیاسی کشور در این مراسم بر حضور گستردۀ 
مردم در دور دوم انتخابات تأکید کردند.

محمد یونس قانون معاون نخست ریاست جمهوری در 
این مراسم با توجه به انتخابات پیش رو گفت، دو هفته 
بعد زمان برگزاری دور دوم انتخابات رسیدنی است و 

انتخابات هم وجیبۀ دینی است و هم یک حق است.
خواهان  اگر  افزود،  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
روی  که  می خواهیم  و  هستیم  کشور  در  مثبت  تغییر 
از  را  تروریسم  و  کنیم  تأکید  مقاومت گران  اندیشۀ 

انتخابات  در  با شرکت وسیع خود  تنها  برداریم،  میان 
می توانیم به رفاه و سعادت در آینده برسیم.

محمدیونس قانونی، احتمال حضور کمتر مردم در دور 
دوم انتخابات را شایعه خواند و تأکید کرد، این شایعات 
و توطیه ها جزی از برنامه هایی بود که در انتخابات دور 
اول نیز گفته می شد و اما مردم در 16 حمل)دور اول 
و حضور  زدند  رقم  را  بزرگ  حماسۀ  یک  انتخابات( 
گستردۀ مردم پاسخی برای تروریسم و رفتن افغانستان 

به طرف آیندۀ با ثبات بود.
معاون اول ریاست جمهوری از مردم خواست تا وسیع تر 
و گسترده تر از دور اول انتخابات ریاست جمهوری پای 
صندوق های رأی بروند و سرنوشت خود را رقم بزنند.
محمد یونس قانونی تصریح کرد: »هیچ شایعه و توطیه یی 
جای حضور مردم را در انتخابات گرفته نمی تواند؛ یقین 
دارم که این بار ُفرصت طالیی در پیشاپیش مردم ما قرار 

دارد.«
در  گفت،  هم چنان  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
جلساتی که ما با نهادهای امنیتی داشتیم، آنها برای ما 
انتخابات  اطمینان دادند که شایعه برای مختل ساختن 
کامل  امنیت  امنیتی،  و  دفاعی  نیروهای  و  بوده  بی بنیاد 

انتخابات را تأمین می کنند.
که  تشویشی  تنها  که  کرد  تأکید  قانونی  محمدیونس 
در این دور انتخابات وجود دارد، این است که بازهم 
تقلب و مهندسی در انتخابات سرنوشت آرای مردم را 

»تحریف و اختطاف« نکند.
معاون نخست ریاست جمهوری با بیان این که شفافیت 
انتخابات شرط اساسی برای مشروعیت و پذیرش  در 
ما  توصیۀ  و  انتظار  گفت:  بود  خواهد  انتخابات  نتایج 
برای کمیسیون های انتخاباتی این بود که با استفاده از 
تخنیکی  نواقص  رفع  در  گذشته  انتخابات  اشتباهات 
انتخابات کوشا باشند تا ما شاهد برگزاری انتخابات غیر 

معیوب بوده باشیم.
در عین حال، داکتر عبداهلل عبداهلل نامزد پیشتاز انتخابات 
خود  قبلی  موضع گیری های  روی  جمهوری  ریاست 
تأکید کرده می گوید، انتخابات با فالبینی نمی شود و تنها 

رأی مردم سرنوشت را تعیین خواهد کرد.
از  ستایش  با  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
اشتراک مردم در انتخابات افزود، شما با سهم گیری تان 
در پروسۀ انتخابات ثابت ساختید که در استقرار نظام 

نقش اساسی دارید.
در  پیروزی  با  گفت،  همچنان  عبداهلل  عبداهلل  آقای 
انتخابات دور دوم تعهدات خود را در قبال مردم عملی 

خواهیم کرد. 
بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد  حال،  عین  در 
روند  آهسته  آهسته  می گوید،  مسعود  احمدشاه  شهید 
انتخابات سیر طبیعی خود را می گیرد و باید ثمرۀ طبیعی 

انتخابات نتیجۀ انتخابات را به بار بنشاند.
کرد:  تأکید  مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  رییس 
»همان گونه که حلقاتی در دوازده سال اخیر در درون 
حکومت کوشیدند تا چهره های جهاد و مقاومت مردم 
افغانستان را از صحنه حذف کنند، همان گونه بازهم 
مهندسی  با  که  هستند  حلقاتی  حکومت  درون  از 
کردن انتخابات می خواهند ملت مجاهد افغانستان را 

از حق شان محروم سازند.«
مهندسی که  و  انتخابات  برگزاری  آستانۀ  در  گفت:  او 
ارگ صورت  دست اندرکاران  از سوی  پروسه  این  در 
می گیرد، نشان می دهد که بازهم همان »ستون پنجم« در 

این مهندسی دخیل می باشد.
در سه دهه جهاد  افغانستان  ملت  افزود:  آقای مسعود 
و  کردند  تحمل  را  بی شماری  رنج های  مقاومت،  و 
خویش  وطن  حریِم  از  تا  دادند،  زیادی  قربانی های 
دفاع نمایند و سرنوشت آینده گان را رقم بزنند. َدین و 
مسوولیت ما و شما در قبال این همه قربانی، شهادت و 
شهدا و مقاومت و فداکاری ، به ثمر نشاندن آرزوهای 
دلباختگان این وطن می باشد. بنابراین، با زمینه یی که در 
محور انتخابات ایجاد گردیده است، باید با انگیزۀ بسیار 
در  خویش،  شهدای  خاطرات  یادآوردن  به  با  و  قوی 
انتخابات و روز رای دهی یکبار دیگر حضور گسترده و 
حماسۀ ملی را به نام ملت مجاهد افغانستان رقم بزنیم.

اول  دور  نتایج  مسعود،  شهید  بنیاد  رییس  گفتۀ  به 
ارگ نشینان  مهندسی های  تمام  علی الرغم  انتخابات 
افغانستان،  مقاومت  و  جهاد  که  داد  نشان  وضوح  به 
مشروعیت، مقبولیت و اعتبار ملی خود را دارد؛ آنانی که 
به خاطر دفاع از وطن، در این دورۀ دوادزه ساله به نام 
سوء  تبلیغات  علیه شان   ... »تفنگساالر«  و  »جنگساالر« 
صورت گرفته بود، با شرکت در انتخابات و نتایج دور 

اول همۀ این تبلیغات را غلط به اثبات رسانیدند.
یکبار  مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
پای  انتخابات  دوم  دور  در  تا  خواست  مردم  از  دیگر 
صندوق های رأی بروند و ثمرۀ خون خانوادۀ جهاد و 

مقاومت افغانستان را به کرسی بنشانند.
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احمدولیمسعود،درنخستینسالروزشهادتمحمدرسولمحسنی:

»ثمرۀخونشهدابهکرسیمینشیند!«
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رئال مادرید به آگرو

می  آرژانتین  ملی  تیم  مهاجم 
گوید به دیگو مارادونا حسادت 
می کند چرا که توانسته قهرمانی 

در جام جهانی را تجربه کند.
ملی  تیم  ستاره  مسی  لیونل 

سایر  همراه  گذشته  روز  آرژانتین 
بازیکنان این تیم به تمرین پرداخت 
تا خودشان را برای حضور در جام 

جهانی 2014 آماده کنند.
مرحله  پایان  از  پس  مسی  لیونل 
آرژانتین  آمادگی  تمرینات  نخست 
گفت:  خود  شرایط  آخرین  درباره 
که  است  این  موضوع  مهم ترین 
لذت  کردن  بازی  فوتبال  از  بتوانم 
ببرم. چیزی که در چند مدت اخیر 
نتوانستم آن را تجربه کنم. توجه به 
مسائل بیرونی ندارم و می خواهم 
تیمم  موفقیت  روی  را  تمرکزم 

بگذارم.
لیونل مسی درسال های گذشته به افتخارات فردی و تیمی زیادی دست 
یافته است اما کلکسیون افتخارات او یک جام مهم را کم دارد که آن 
جام جهانی است . چیزی که مسی دوست دارد در سال 2014 به آن 

دست یابد.
جام  در  قهرمانی  که  مارادونا  دیگو  با  مقایسه خود  درباره  مسی  لیونل 
این  کنم.  می  مارادونا حسادت  به  گفت:   است  کرده  تجربه  را  جهانی 
یک حسادت سازنده است و باعث می شود انگیزه من برای موفقیت با 
آرژانتین بیشتر شود. می خواهم با قهرمانی در جام جهانی به رکورد او 

برسم. نسبت به جام های جهانی 
باتجربه تر  بسیار   2010 و   2006
شده ام. از آن زمان تا کنون اتفاقات 
زیادی برای من رقم خورده است 
و باخت ها و پیروزی های زیادی 
را تجربه کردم که باعث شده است 
پیشرفت  بازیکن حرفه ای  به عنوان 

زیادی کنم.
خوبی  فصل  که  آرژانتینی  مهاجم 
است  نکرده  سپری  بارسلونا  با  را 
من  تمرکز  تمام  گفت:  ادامه  در 
خواهم  می  و  است  فوتبال  روی 
عملکردم  بهترین  جهانی  جام  در 
منتقد شماره  همیشه  دهم.  نشان  را 
یک بازی خودم هستم و سعی می 
کنم ایرادهای خودم را برطرف کنم 
و روز به روز پیشرفت کنم. از وقتی 
کردن  بازی  فوتبال  از  بودم  بچه 
لذت بردم و می خواهم تا زمانی که 

فوتبال بازی می کنم اینطور باشم.
عنوان  او چه کسانی شانس کسب  از  غیر  اینکه  درباره  پایان  در  مسی 
بهترین بازیکن جام را دارد گفت: بازیکنان خوب زیادی در جام جهانی 
هستند. آرین روبن، اینیستا، ژاوی، کریستیانو رونالدو و ریبری و خیلی 

های دیگر می توانند به این افتخار برسند.
ستاره آرژانتینی در پایان گفت: هدفم قهرمانی در جام جهانی با آرژانتین 
می دانم  که  چرا  برسم  جهانی  جام  در  افتخار  این  به  می خواهم  است. 

رسیدن به قهرمانی در جام جهانی چه اهمیتی دارد.

روزنامه دیلی استار از پیشنهاد 70 
میلیون یورویی رئال مادرید برای 

جذب سرخیو آگرو خبر داد.
یک  سال  هر  که  مادرید  رئال 
خود  تیم  به  را  بزرگ  بازیکن 
برای  دارد  قصد  کند،  می  اضافه 
فصل آینده سرخیو آگرو آرژانتینی 

را جذب کند.
خبر  انگلیس  دیلی استار  روزنامه 
هدف  مادرید  رئال  باشگاه  داد 
و  نقل  زمان  در  را  خود  اصلی 
آگرو  سرخیو  روی  بر  انتقاالت 

است  امیدوار  و  است  داده  قرار 
 70 با  را  آرژانتینی  بازیکن  این 

میلیون یورو به مادرید ببرد.
سرخیو آگرو این فصل با مشکل 
مصدومیت دست و پنجه نرم می 
مداومی  حضور  نتوانست  و  کرد 
باشد  داشته  منچستر سیتی  تیم  در 
و به همین خاطر تنها 17 گل به 

ثمر رساند.
از  او در جام جهانی 2014 یکی 
این  در  سابیا  آلخاندرو  مهاجمان 

رقابت ها است

ورزش
مسـی:  

بـهمارادوناحسادتمیکـنم

تازه ترین تعریِف آقای کرزی از طالبان
احمد عمران

خود  اخیِر  سفر  در  کرزی  رییس جمهور 
تحلیِف  مراسم  در  شرکت  برای  هند  به 
از  یکی  با  کشور،  آن  نخست وزیرجدید 
رسانه های هندی نیز گفت وگو کرد. در این 
گفت وگو که متن کامِل آن را دفتر مطبوعاتِی 
ریاست جمهوری در اختیار رسانه ها گذاشته، 
به موارد جالبی به ویژه دربارۀ طالبان می توان 

برخورد. 
برای  سال هاست  که  کرزی  رییس جمهور 
هویت زدایی از طالبان تالش می کند، این بار 
اما تعریِف تازه یی از طالبان به دست می دهد 
این  تازۀ  تعریف  بهتر است گفته شود  یا  و 
گروه را در اختیارشان می گذارد. آقای کرزی 
تایمز  تلویزیونی  پرسش شبکۀ  به  پاسخ  در 
نو، چنین تعریفی از طالبانی ارایه کرد که او 
»ما خواهان  کابل می کشد:  را در  انتظارشان 
مذاکره با آن عده طالباِن افغانی هستیم که نه 
دشمناِن افغانستان بوده و نه هم علیه هند و 
نه هم بر ضد زنده گِی صلح آمیز در افغانستان 

می باشند.«
تعریف جدیِد آقای کرزی از طالبان، بیشتر 

از آن که مصداق عینی و بیرونی داشته باشد، برساختۀ 
کرزی  آقای  است.  رییس جمهوری  خیاِل  و  ذهن 
پیدا  می شود  کجا  را  طالبان  از  نوع  این  که  نمی گوید 
آن  گفت  ما/  می نشود جسته ایم  یافت  که  گفتند  کرد. 
که یافت می نشود آنم آرزوست. آقای کرزی به دنبال 
طالبانی سرگردان است که به تعبیر زیبای خداوندگار 
بلخ یافت نمی شوند، ولی رییس جمهوری پا را در یک 
موزه کرده که آن چه را که یافت می نشود، بیابید و در 

برابرم قرار دهید. 
آیا آقای کرزی از خود پرسیده که با طرح مسایل به این 
صورت چه را می خواهد به دست آورد؟ اگر قرار باشد 
افغانستان، هند و زنده گی صلح آمیز  که طالبان دشمن 
کرزی  آقای  آیا  می جنگند؟  چه  برای  پس  نباشند، 
هرچند  کند؟...  توجیه  را  طالبان  فعلِی  می تواند جنگ 
ایشان بارها دست به چنین توجیهی زده اند و در آخرین 
مورد در واکنش به تصمیم باراک اوباما رییس جمهوری 
نیروهای  کامل  خروج  بر  مبنی  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
طالبان  از  اعالمیه یی  انتشار  با  افغانستان،  از  امریکایی 
خواسته است که دست از جنگ بردارند، چون دیگر 
افغانستان  ادامۀ جنگ در  برای  بهانه یی  ایشان  به زعم 

وجود ندارد. اما از آن سو گروه طالبان با نشر اعالمیه یی 
که  است  گفته  و  ورزیده  تأکید  خود  جنِگ  ادامۀ  بر 
از  خارجی  نیروهای  سربازِ  آخرین  شدن  بیرون  تا 

افغانستان خواهد جنگید. 
هم  طرف،  دو  هر  مواضع  در  مسایل  خلط  و  مغالطه 
طالبان و هم رییس جمهور کرزی، به شدت بیداد می کند. 
دروغین،  اعالمیه های  نشر  با  یک سو  از  طالبان  گروه 
جنِگ خود را صرفًا با نیروهای خارجی نشان می دهد؛ 
اما از سوی دیگر همه روزه درگیری های این گروه در 
سطح کشور با غیرنظامیان و سربازان ارتش و پولیس 
اتفاق می افتد. اگر طالبان واقعًا خواهان خروج نیروهای 
قربانیان  آمار  چرا  پس  است،  افغانستان  از  خارجی 
غیرنظامی از سوی این گروه، چنین رقم وحشت ناکی 

را به خود اختصاص داده است؟ 
برای  را  کالن تری  اهداِف  طالبان  که  است  مشخص 
دلیل  به  تنها  گروه  این  جنگ  و  کرده  تعریف  خود 
طالبان  نیست.  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  حضور 
از یک سو با بخش قابل مالحظه یی از شهروندان کشور 
این  و  دارد  دشمنی  تباری  و  قومی  عقده های  به دلیل 
کشور  از  بخش هایی  بر  آن ها  سلطۀ  زمان  در  دشمنی 

همۀ  با  طالبان  دیگر،  سوی  از  بود.  مشخص  کاماًل 
افکار مدرن و ارزش های متعلق به آن مثل دموکراسی، 
آزادی های مدنی و حقوق شهروندی، دشمن است و 
باشد. جنِگ طالبان  اندیشه ها سازگار  این  با  نمی تواند 
اگرچه به بهانۀ حضور سربازان خارجی انجام می شود، 
ولی اهداِف بسیار خطرناک تری را دنبال می کند. گروه 
طالبان به دلیل تفکر خاِص خود نمی تواند ارزش های 
آن  جنِگ  دلیل،  همین  به  و  برتابد  را  مردم ساالرانه 
از  نیست.  خارجی  نیروهای  حضور  به  محدود  صرفًا 
خطرناِک  مثلِث  یک  از  بخشی  طالبان  دیگر،  جانب 
هژمونی طلبی ایدیولوژیکی است که القاعده و نظامیاِن 
تعریِف  اما  می سازند.  را  آن  دیگِر  ضلع  دو  پاکستانی 
آقای کرزی هم به جای خود از طالبان کمتر از خواب و 
خیال های این گروه برای رسیدن به قدرت در افغانستان 

نیست.
با  گفت وگوی خود  از  دیگری  بخِش  در  کرزی  آقای 
تایمز نو به صورت آشکار مواضِع خود را برای طالبان 
تعریف می کند: »ما نمی خواهیم که مال عمر در پاکستان 
خواهاِن  او  سازماِن  و  مالعمر  با  زیرا   شود؛  دستگیر 
صلح هستیم. ما می خواهیم که وی به افغانستان برگردد 

و موجب صلح شود و با دوستان افغانستان 
و  رفاه  در  و  باشد  دوست  هند  شمول  به 
آسایش افغانستان کمک کند و در دوستی 
همکار  کشورها  دیگر  و  هند  با  افغانستان 
هستیم،  پایان خون ریزی  خواهاِن  ما  شود. 
نه  و  مالعمر  نه  کسی  هیچ  می خواهیم  ما 
هم فرد دیگری در رنج باشد و از مالعمر 
پسندیدۀ  شهروند  یک  تا  می خواهیم  

افغانستان و دوست خوِب هند باشد.« 
مالعمری  برگشِت  خواهان  کرزی  آقای 
است.  پرورده  را  او  ذهنش  در  که  است 
مال عمر خیالِی آقای کرزی بسیار شباهت 
کرزی  آقای  دارد.  کودکانه  خواب های  به 
نمی خواهد  ولی  می داند،  یا  و  نمی داند 
هنوز  تا  دموکرات  عمر  مال  که  کند  باور 
کرزی  آقای  است.  نشده  زاییده  مادر  از 
خیال  و  خواب  با  گذشته  سال  سیزده  در 
گفته  راست  او  کرد.  سیاست  و  زنده گی 
او،  نظر  به  چون  نیست؛  سیاست مدار  که 

سیاست چیِز کثیفی است. 
آقای کرزی با خوش خیالی در سیزده سال 
گذشته فکر کرده که افغانستان همان ارِگ 
ریاست جمهوری است؛ جایی که هر وقت اراده کنی، 
باالی  که  نمی گوید  کسی  و  است  حاضر  آبت  و  نان 
چشمت ابروست. معلوم نیست آقای کرزی چه زمانی 
نمی رود  بیدار خواهد شد، چون گمان  این خواب  از 
واقعیت ها  با  بتواند  او  از قدرت هم  کنار رفتن  از  پس 
روبه رو شودـ آن هم به این دلیل که قصرش هم چنان در 
محوطۀ ارگ قرار دارد و تصورش از افغانستان و مردم 
»بلی  آن، همان چیزی خواهد بود که در حال حاضر 

قربان«گویاِن او در اختیارش می گذارند. 
آقای کرزی نمی داند که واقعیت طالبان، کاماًل خالِف 
و  کشتار  در  باید  را  طالبان  واقعیِت  اوست.  تصوراِت 
سربریدن های شان دید. واقعیِت طالبان را در جایی باید 
جست وجو کرد که این گروه شکل گرفته و هم چنان 
دستور می گیرد. شاید خبرنگار تایمز نِو دهلی از آقای 
کرزی واقعیِت سیاست را بهتر می فهمد، چون پس از 
یک  که  گفت  جمله یی  زیرکانه  گونۀ  به  او  پاسخ های 
دنیا مفهوم در آن نهفته است؛ جملۀ خبرنگار تایمز نو 
به آقای کرزی این بود: »شاید این توقعات تان از حد 

زیاد باشد!«
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سازمان غیردولتی حمایت بین  المللی رسانه ها )آی ام اس( گفته 
است که هر سال بر خشونت ها در برابر خبرنگاران افغانستان 
افزایش می ییابد. این کمیته از حامد کرزی، خواسته است تا 

سه ماده جدید را در قانون مطبوعات اضافه کند.
روز  ها«،  رسانه  المللی  بین  »حمایت  سازمان  افغانستان  دفتر 
پنجشنبه در مورد شرایط دشوار فعالیت رسانه یی در افغانستان 
اظهار نگرانی کرده و گفته است که امسال در مقایسه با سال 
نجیب  است.  یافته  افزایش  خبرنگاران  مشکالت  گذشته، 
آغاز  از  که  کابل گفت  در  این سازمان  دفتر  شریف، مسوول 
مورد   5 و  تهدید  مورد   15 سو  این  به  میالدی   2014 سال 
قتل خبرنگاران را ثبت کرده اند. به گفته شریف، 63 درصد 
از حقوق خبرنگاران  آگاهی  دلیل عدم  به  ثبت شده  قضایای 
گفته  همچنان  است.  گرفته  امنیتی صورت  مقامات  جانب  از 
گرفته  صورت  کابل  در  تهدیدها  این  زیادی  شمار  می شود 
است. نجیب شریف گفت: »دلیل عمده عدم آگاهی نیروهای 
امنیتی از حقوق خیرنگاران و از مکلفیت خودشان است. آنها 

مکلف هستند تا خبرنگاران را در تهیه گزارش های شان کمک 
کنند.« شریف اضافه می کند که بقیه 37 درصد قضایا از طرف 
افراد مسلح مربوط به طالبان در برابر  افراد ناشناس و یا هم 
خبرنگاران صورت گرفته است. او گفته است که هنوز 5 ماه 
از سال 2014 می گذرد و میزان خشونت تا پایان سال افزایش 
خواهد یافت. قرار است این کمیته یک نامه سرگشاده نیز به 

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بفرستد.
رسانه ها  المللی  بین  حمایت  سازمان  سخنگوی  وریار،  قدیم 
از  حمایت  بین المللی  »کمیته  می گوید:  مورد  در  کابل  در 
انداخت  به راه  تقریبًا دو ماه قبل یک کمپاینی را  خبرنگاران 
که دست کم 607 تن از خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی از 
را  کمپایان  این  قطعنامه  و  داشتند  آن شرکت  در  تمام کشور 
امضا کردند. ما این نامه سرگشاده را به حامد کرزی، شورای 
ملی، ستره محکمه و دیگر مقامات مربوطه دولتی ارسال می 
داریم. در این نامه تقاضا گردیده است که باید سه ماده جدید 

در قانون رسانه ها افزود گردد.«
سه ماده پیشنهادی حاکی است که حکومت افغانستان مکلفیت 
روی  را  الزم  اقدامات  خبرنگاران  از  حفاظت  برای  تا  دارد 
و  شناسایی  خبرنگاران  علیه  خشونت  عامالن  گیرد،  دست 
از حقوق خبرنگاران  دولتی  های  مقام  و همه  پیگیری شوند 
آگاهی داشته و آن را رعایت کنند. در این نامه سرگشاده از 
وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان انتقاد شده که در قسمت 
هماهنگی میان نیروهای امنیتی و خبرنگاران تا حال هیچ کاری 

انجام نداده است.
تعداد  یک  که  است  ساخته  نشان  خاطر  سازمان  این  البته 
قربانی خشونت می  را  با کار غیرحرفه یی، خود  خبرنگاران 
سازند. با وجودی که رسانه ها یکی از دست آوردهای بزرگ 
حکومت حامد کرزی به شمار می رود اما از آغاز سال 2001 
میالدی به این طرف 36 تن از خبرنگاران به قتل رسیده اند و 

ده ها خبرنگار مورد تهدید قرار گرفته اند.

دفترافغانستانسازمانحمایتبینالمللیرسانهها:

خشونتعلیهخبرنگارانافزایشیافتهاست
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سه سال قبل روزنامه نگار پاکستانی 
از  کوتاه  فاصلۀ  در  شهزاد  سلیم 
منزلش در شهراسالم آباد اختطاف 
حالی که  در  بعد  روز  چند  و  شد 
جسدش مملو از آثار شکنجه بود، 

یافت شد.
سالگرد  سومین  آستانۀ  در 
نامۀ  در  شهزاد،  سلیم  کشته شدن 
روسای  جانب  از  سرگشاده ییکه 
نهاد  انترنیشنل،  امنیستی  نهاد 
فریدم  ژورنالیستان،  از  حفاظت 
هاوس امریکا، آرتیکل 19 بریتانیا، 
بشر،  حقوق  بان  دیده  سازمان 
انستیتوت،  نیوزسیفتی  انترنیشنل 
انترنیوز، ایتالف مصونیت مطبوعات 
پاکستان، خبرنگاران بدون سرحد و 
انجمن بین المللی قلم امضا و برای 
پاکستان  صدراعظم  شریف  نواز 

شده  آن  خواستار  آن ها  است؛  شده  ارسال 
مارچش  ماه  وعده های  شریف  نواز  تا  اند 
و  افراد  مجازات  معافیت  ختم  زمینۀ  در  را 
گروه های عملی کند که خبرنگاران را تهدید 
و اختطاف نموده، مورد حمله قرار داده و به 

قتل می رسانند.
در این نامۀ مشترک سازمان عفو بین الملل و 
سایر نهادهای معتبر بین المللی که در زمینۀ 
ژونالیستان  مصونیت  و  بشر  از حقوق  دفاع 
فعالیت دارند، گفته شده است که بر اساس 
پاکستان  نهادها  این  المللی  بین  تجارب 
جهان  کشورهای  خطرناکترین  از  یکی 
ها  ده  و  می شود  محسوب  ژونالیستان  برای 
کارشان  ارتباط  به  پاکستان  در  ژونالیست 

کشته شده اند.
از سال 2008 میالدی به اینسو 34 خبرنگار 
در پاکستان کشته شده اند و در برخی موارد 
ادعا می شود که ادارۀ استخبارتیISI پاکستان 
داشته  نقش  حمالت  این  سازماندهی  در 

است.
در این نامه خطاب به نوازشریف گفته شده 
است: »از زمان به قدرت رسیدن شما در ماه 
هشت  اقل  حد  اکنون،  تا   2013 سال  جون 

ژورنالیست در پاکستان کشته شده اند.«
سایر  و  بین الملل  عفو  سازمان  نامۀ  در 

حقوق  از  دفاع  بین المللی  معتبر  نهادهای 
شریف  نواز  از  ژونالیستان  مصونیت  و  بشر 
را  گام های مشخصی  تا  است  خواسته شده 
بردارد که در این نامه توضیح شده است. آن 
ها تاکید کرده اند  تا در مورد اختطاف و قتل 
ژورنالیست پاکستانی سلیم شهزاد تحقیقات 

دوباره آغاز شود.
در آستانۀ سومین سالگرد قتل سلیم شهزاد، 
دیگر  سازمان   9 و  الملل  بین  عفو  سازمان 
پاکستان  مقامات  از  بشر  حقوق  المللی  بین 
ادعای  مورد  در  را  تحقیقات  تا  اند  خواسته 
استخبارتی  ادارۀ  دخالت  زمینۀ  در  موجود 
بر  حمالت  سازماندهی  در  کشور  آن   ISI

ژورنالیستان، مورد بررسی قرار دهند.
ژورنالیست  کراچی  شهر  در  گذشته  ماه 
پاکستانی حمید میر از یک سوء قصد جان به 
سالمت برد. حمید میر نیز ادارۀ استخبارتی 
ISI پاکستان را متهم به این حمله کرده است.

تهدید  می گویند،  بشر  حقوق  نهادهای 
دارد.  ادامه  همچنان  پاکستانی  ژونالیستان 
ادارۀ نشراتی »جنگ«  تعدادی از خبرنگاران 
همه  که  اند  گفته  بین الملل  عفو  سازمان  به 
روز تهدیدهای تلیفونی را دریافت می کنند و 
آن ها از ترس نمی توانند  خود را بطور علنی 
کارمند تلویزیون »جیو« وسایر نشرات ادارۀ 

نشراتی »جنگ« معرفی کنند.

نهادهایحقوقبشریخواستارتحقیقات

درموردISIشدهاند


