
به دنبال هشدار تیم اصالحات و همگرایی دربارۀ 
غنی  اشرف  تیم  سیاسی،  گفت وگوهای  از  خروج 
تصمیم شد.  این  در  تجدیدنظر  احمدزی خواستار 
تا  خواست  عبداهلل  داکتر  از  احمدزی  آقای  تیم 
دوباره به روند تفتیش و مذاکرات سیاسی بپیوندند.
تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید حاضر 
برسر  افغانستان  اساسی  قانون  چوکات  در  است 
تیم  این  کند.  مذاکره  اجرایی  رییس  صالحیت های 
انزوای  جز  نتیجه یی  مذاکرات  از  خروج  می گوید 

سیاسی نخواهد داشت.
را  تفتیش  روند  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  تیم  ناظران 
آرا  تفتیش  از  که  نتایجی  که  گفته اند  و  کرده  ترک 
تیم  این  نیست.  قبول  قبول  قابل  می آید،  دست  به 
گفته است در صورتی که تفتیش و گفت وگوهای 
سیاسی به صورت صادقانه آغاز نشود، این روند را 

نیز ترک می کند.
تحول  تیم  سخنگویان  از  یکی  ذکی  اهلل  فیض  اما 
یک  در   1393 سنبله   11 شنبه  سه  روز  تداوم  و 
کنفرانس خبری در کابل گفت: »ما تصمیم دیروزی 
تیم اصالحات و همگرایی را یک تصمیم احساساتی 
و عجوالنه دانسته و آن را به خیر و صالح مملکت 
نمی دانیم.«...                            ادامه صفحه 6
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باور كنيـد كه سزاوار رسيدن به آرزوهاي تان هستيد
 تا آرزوهاي تان به حقيقت تبديل شوند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

شهر  در  سوخت  مواد  و  گاز  نرخ  رفتن  بلند  از  پس 
کابل، شورای وزیران تصمیم گرفته تا با افرادی که گاز 
فروش  به  بلند  قیمت  با  هم  یا  و  می کنند  احتکار  را 

می رسانند، برخورد جدی صورت گیرد.
افغانستان می گویند،  مقامات وزارت تجارت و صنایع 
هیأت متشکل از نماینده های وزارت های تجارت، مالیه، 
اقتصاد، و دادستانی کل...                   ادامه صفحه 6

درحالی که نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان از سوی 
و  تحول  تیم  از  به حمایت  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد 
آن ها  که  می گوید  یانکوبیش  است، سخنگوی  شده  متهم  تداوم 
مشروعیت  انتخابات  پروسۀ  به  می خواهند  و  هستند  بی طرف 

بخشیده شود.
کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  سخنگوی  ساالرزی  نظیف اهلل 
گفت که نماینده ویژه سازمان ملل متحد با هر دو نامزد در تماس 
است و به صورت منظم تمامی معلومات و پیشرفت ها را برای 

هر دو نامزد ارایه می کند.
سخنگوی یوناما در کابل گفت که سازمان ملل متحد تالش دارد 
تا هر نوع نگرانی و یا هم...                           ادامه صفحه 6

تابستان  در  طالبان  حمالت  گزارش  ها  اساس  بر 
یافته و گفته  افزایش  افغانستان  امسال در سراسر 
مناطق  در  طالبان  افراد  گروهی  حمالت  می شود 

مختلف کشور جریان دارد.
یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان که خواسته 
خبرگزاری  به  رابطه  همین  در  نشود  ذکر  نامش 
والیات  همه  در  حاضر  حال  در  گفت:  آلمان 
بامیان  و  پنجشیر  والیات  استثنای  به  افغانستان 
درگیری ها میان نظامیان افغان و گروه طالبان ادامه 

دارند.
جون  ماه  در  طالبان  امنیتی،  مقام  این  گفته  به 

ولسوالی »سنگین« در والیت »هلمند« را تصرف 
کردند و این منطقه را برای چندین هفته در کنترل 

خود داشتند.
براساس گزارش های مختلف، با وجود آنکه شمار 
سربازان افغانی در هلمند نسبت به والیات دیگر 
اما همچنان جنگ شدید در »سنگین«  زیاد است 

ادامه دارد.
نوشته  خود  گزارش  ادامه  در  آلمان  خبرگزاری 
زخمی های شان  معالجه  برای  طالبان  است: 

کلینیک های سیار ایجاد کرده اند.
در ادامه این گزارش آمده است: در آغاز ماه جاری 

چندین  برای  بدخشان  محلی  مقام های  میالدی 
قرار گرفتند  ساعت تحت محاصره صدها طالب 
و در قندوز نیز شورشیان...          ادامه صفحه 6

وزارت تجارت و صنایع:
جواز چنـد شـرکت  احـتکار

کننده گرفته شد

سخنگوی نماینده  گی سازمان ملل در کابل:

ما بی طرف استیم

تیم تحول و تداوم: 

تصمیم تیم اصالحات و همگرایی عجوالنه است

اعدام متجاوزان؛
مصونيت بخشـی 
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آدورنــو،
 هنـر و 
زيبـايی

 شـناسـی

همدستی ارتش 
پاكستان با 
عمران خان

در برگ ها

ياد داشتی 
بر»جامعه شناسِی 

پيری
 و پيرشده گی«، اثِر 

ونسان كارادِک

هر هفته 100 سرباز در میدان جنگ کشته می شوند

صفحه 6

یک مقام وزارت دفاع افغانستان: عملیات شبانه برای از بین بردن رهبران سطوح متوسط طالبان بسیار مؤثر بود؛ اما این 
عملیات ها به دستور كرزی متوقف شده است

محمد محقق:

اعالم نتیجۀ تقلب           
افغانستان را 
تجزیه می کند



سخت  روزهای  و  بدبختی ها  ساعت شمارِ 
دیگر  بارِ  یک  افغانستان،  طاقت فرسای  و 
سیزده  حدود  است.  درآمده  حرکت  به 
امیِد  امروز،  تا  طالبان  سقوط  از  پس  سال 
از  بهتر  وضعیت  روز  هر  که  می رفت  آن 
روزهای  و  و سرانجام شب ها  دیروز شود 
سخت وتاریِک شهرونداِن ما به پایان برسد 
و مادراِن ما بتوانند در فضایی سالم و آکنده 
از صلح و آرامش، فرزنداِن خود را پرورش 

دهند. 
شدند  مکاتب  راهی  ما  دختراِن  و  زنان 
برای  را  ترقی  و  پیشرفت  دروازه های  و 
این  به  دیده  باز  خود  روِی  به  اولین بار 

فضای  در  می توان  دیگر  که  رسیدند  امید 
نِو به راه افتاده که هیاهو به نامِ آن ها و برای 
را  متفاوتی  آن ها طنین افکن شده ـ زنده گِی 
تحقیر  بند  در  نه  این پس  از  و  کنند  تجربه 
و تجاوز و ترس، که در مسیر علم اندوزی 
و  شهروندی  حقوِق  داشتن  و  پیشرفت  و 
انسانی و اسالمی، زنده گی را هم پای مردان 

در جامعه تجربه می کنند. 
آکنده  افغانستان  نشیِب  و  فراز  پُر  تاریِخ 
است از تجربه های تلخ و تکان دهنده یی که 
زنان را متأثر ساخته و خبر از پای مال شدِن 
پتانسیل  نادیده گرفته شدِن  حقوِق آن ها و 
و ظرفیِت این بخش از جامعۀ انسانی برای 
تکامل و ترقی داده است. اما باید پرسید که 
امروز وضعیِت زناِن افغانستان چه تفاوتی با 

گذشته کرده است؟
آزرده خاطر  را  زنان  به نوعی  طالبان  دوران 
در  که  داستان هایی  نیست  کم  و  ساخته 
به  نسبت  را  گروه  این  غیرانسانِی  نگاه  آن 
داستان هایی  نیست  کم  می کند.  روایت  زن 

توسط  زنان  به  تجاوز  از  که  رقت انگیز 
و  نظامیان  یا  و  جنگ جویان  شورشیان، 
حکایت  دیار  این  از  منطقه  هر  زورمداراِن 
این  از  بعضی  گاهی  چرا  اما  می کند. 
حتا  روایت ها،  و  حکایت ها  و  داستان ها 
بدون این که در واقعیت داشتِن آن ها رد پای 
صد در صد یقین و باور وجود داشته باشد، 
بزرگ می شوند و حتا به نام زن، داِغ ننگی 
برای یک جریان فکری ساخته می شود، و 
پا  پیش  آن چنان  روایت ها  این  هم  گاهی 
افتاده رخ می نمایند که به راحتی مورد انکار 

قرار می گیرند؟
با  پارادوکسیکال  و  دوگانه  برخوردهای 

جامعه  در  او  جایگاهِ  و  زن  حقوِق  مقولۀ 
حیرت انگیز شده است. تا جایی که به جرأت 
می توان ادعا کرد که داستان تحقیر و تجاوز 
افغانستان،  تاریخ  از  برهه  هر  در  زنان  به 
سیاست گذاری هایی ست  بازتاِب  به نوعی 
که به نام زن اهداف از پیش تعیین شده یی 
زیادی  مثال های  است.  می کرده  دنبال  را 
مدعا  این  اثباِت  برای  افغانستان  تاریخ  در 
داستان  که  کسی ست  کمتر  یافت.  می توان 
دختری که از ترس تجاوزِ یکی از مجاهدان 
به  خانه  بامِ  از  را  خود  کابل،  خیرخانۀ  در 
پایین پرتاب کرد را نشنیده باشد. اما جدای 
واقعیت  آن  در  تجاوز  درون مایۀ  این که  از 
شدِت  از  را  خود  که  دختری  نه؛  یا  بوده 
ترس به پایین پرتاب کرده، واقعًا با تهدید 
تجاوز مواجه بوده یا نه؛ هر چه بود، نتیجه 
این شد که از حوادثی این چنینی یک خط 
و  جهاد  که  بزرگ  حرکِت  یک  و  فکری 
مجاهدت بود، مورد سوال قرار گرفت و بر 
دامن جهاد و مجاهدین لکۀ ننگی نشست و 

این گونه نفرت و انزجار عمومی علیه آن ها 
تحریک گردید. 

تحقیر زن به هر وسیله و عنوان که باشد، 
از  که  هر کسی  بدون شک  است.  محکوم 
و  عقده گشایی  برای  ابزاری  عنوان  به  زن 
یا انتقام استفاده می کند و به روان و جسِم 
او آسیب می زند، محکوم است. اما پرسش 
از طالبان  بعد  این جاست که چرا در دورۀ 
دادخواهی و  جامعه و  بازِ  زنان آغوش  که 
شعارها  در  دست کم  را  همه جانبه  حمایتی 
شاهد  بین المللی  و  داخلی  برنامه های  و 
که  جایگاهی  به  را  آنان  نتوانستیم  بودند، 
شایستۀشان است، برسانیم؟ چرا هنوز زنان 
در خطر تحقیر، تجاوز و تعدی و خشونت 

هستند؟ 
حاصل  ما  زناِن  سرنوشِت  در  تفاوتی  هیچ 
از  حوادثی  و  داستان ها  این که  مگر  نشده، 
این دست دیگر یا شانِس روایت شدن پیدا 
نمی کنند و یا آن قدر پیش پا افتاده و عام و 
تکراری شده اند که اصاًل حساسیت زا نیستند 
و فقط در سرخط اخبار عنوان می شود که 
تجاوز  والیت  فالن  در  دختری  یا  زنی  به 

شده و دیگر هیچ!
 همین چند روز پیش، چند زن در پغمان 
قرار  راهزن  عده یی  وحشیانۀ  تجاوزِ  مورد 
گرفتند و یکی از آن ها نیز دو روز پیش جاِن 
خود را از دست داد. گفته می شود که عامالِن 
این رویدادِ وحشت ناک دستگیر شده اند؛ اما 
یک  به  تکان دهنده  این چنین  حوادثی  چرا 
بسیِج عمومی منجر نمی شود و اعالم نفرت 
چه  نمی آورد؟  پی  در  را  جمعی  انزجار  و 
اتفاقی برای جامعۀ ما و مردمِ آن افتاده است 
این چنین  این دست،  از  با مسایلی  که دیگر 
برای  حتا  و  می کنند  برخورد  بی تفاوت 
کاری  جنایت هایی  عامالِن  چنین  پی گیری 

صورت نمی دهند؟ 
مورد  اتوبوس  یک  در  هند  در  که  دختری 
تجاوز قرار گرفت و جان باخت، یک موج 
سرانجام  و  کرد  ایجاد  عمومی  نفرت  ابراز 
دادخواهِی  برای  شد  آغازی  و  مسیری 
در  آن ها  به  مصونیت بخشی  مطالبۀ  و  زنان 
که  قوانینی  اجرای  و  قانون گذاری  حیطۀ 
سخت ترین کیفر و مجازات را برای عامالِن 
این دست پیش بینی می کند.  از  جنایت هایی 
آیا وقِت آن نرسیده که زنان و مرداِن جامعۀ 
ما نفرِت خود را از یک چنین جنایت هایی 
اعالم کنند و مسووالن را تحت فشار قرار 
داده و سخت ترین مجازات که اعدام است 
آیا  بخواهند؟  اخیر  تجاوزِ  عامالِن  برای  را 
وقِت آن نرسیده که زناِن ما جایگاه شایستۀ 
پیدا  جامعه  در  را  خود  انسانِی  و  اسالمی 
و خشونت،  تجاوز  از  ترس  بدون  و  کنند 

زنده گی کنند؟
رسانه ها و مردم باید این بار مجریاِن قانون و 
دستگاه های عدلی و قضایی را تحِت فشار 
قرار دهند و از آن ها بخواهند که برای نقطۀ 
دست،  این  از  فجایعی  به  گذاشتن  پایان 
این  عامالِن  اعدامِ  با  و  کنند  اقدام  قاطعانه 
نوع جنایت ها کوچک ترین قدم را در جهِت 
مصونیت بخشی به نیم پیکِر جامعه که زنان 

باشند، بردارند.
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حلیمه حسینی

اعدام متجاوزان؛
 مصونیت بخشـی به نیِم پیکِر جامعه

 

ادامۀ کارِ کمیسیون ها بدون اشتراِک یکی از مدعیاِن قضیه، 
کمیسیون ها  پافشاری  است.  ساخته  دشوارتر  را  شرایط 
نتیجۀ مثبتی در پی نداشته و  پروسه یی که اصاًل  بر دوامِ 
معنا  یک  تنها  بوده،  همراه  مدعیان  نارضایتِی  با  همواره 
نامشروع و  این که یک دولِت  باشد و آن  می تواند داشته 

غیرقانونی در راه است.
همین  به  نامشروع  دولِت  این  آمدِن  که  بدیهی ست  اما 
چندین  هم گرایی  و  اصالحات  تیم  نیست.  میسر  آسانی 
و  خواست ها  آوردِن  به دست  برای  که  داده  هشدار  بار 
پاسخ های شان، به مردم مراجعه خواهند کرد. این مراجعه 
اعتراضِی گسترده همراه خواهد  تجمعاِت  با  کردن حتمًا 
را  تزویر  و  تقلب  از  برخاسته  دولِت  هیچ کس  زیرا  بود. 
نمی پذیرد. مردم رای داده اند و بی تردید که نتیجۀ رای شان 

را مطالبه می کنند.
بنابراین، به همین ساده گی تصور نمی شود که تیم اصالحات 
و هم گرایی نتیجۀ انتخاباِت پُر از تقلب را بپذیرد. اعالم 
نتیجۀ انتخاباِت پُر از تقلب، به معنای زورگویی و جنگ 
است؛ جنگی که در یک سِر آن مردم قرار دارند و در سر 
تداوم.  تیم تحول و  ارگ، کمیسیون ها و  مثلث  آن  دیگِر 
بی گمان که کارِ کمیسیون ها این جنگ را کلید می زند و 
نیز خاموش نخواهد  به راحتی  این جنگ در گرفت،  اگر 
شد. نه این که تنها نتیجۀ انتخاباِت پُر تقلب انرژی و انگیزۀ 
جنگ را تأمین می کند؛ بل سیزده سال بی عدالتی ، ناتوانی  و 
ناکاراییِ  حکومِت آقای کرزی، پوتانسیل اصلِی این جنگ 

را شکل می دهد که ممکن سال ها دوام یابد. 
شد  دریافته  به خوبی  انتخابات  بحراِن  ماه  چند  طول  در 
که کمیسیون ها هیچ کاره اند و گرداننده گاِن اصلی کسانی 
هستند که در ارگ ریاست جمهوری نشسته اند و یا هم 
در تیم تحول و تداوم، خواب کرسی ریاست جمهوری و 

ادارۀ قدرت را می بینند.
بنابراین، چلنِج کنونی و دوام کارِ کمیسیون ها نیز مربوط به 
همین گرداننده گاِن اصلی می شود. همین گرداننده گان اند 
که می توانند تصمیم بگیرند کشور به سمِت بحران برود 
کابل،  اطراف  در  که  است  راه  در  هم  افواهاتی  نه.  یا  و 
گرداننده گان  همین  به وسیلۀ  هراس افکن  عناصِر  برخی 
بروز  در صورِت  تا  آماده باش اند  حاِل  در  و  شده  مسلح 
هر نوع حرکِت اعتراضی از سوی مردم، به سرکوِب آن ها 
است  معلوم  باشد،  درست  افواهات  این  اگر  بپردازند. 
قتل  سرحد  تا  انتخابات،  بحران  اصلِی  گرداننده گاِن  که 
بسیار دشوار  بنابراین،  و  آماده گی گرفته اند  و خون ریزی 
می نماید که اعادۀ حقوِق مردم به این زودی ها میسر شود. 
سبوتاژ  می کند،  تقویت  را  شایعات  این  که  دیگری  نکتۀ 
تشکیل دولِت وحدِت ملی است که آن هم از سوی همین  
تاِق  به  تزویر  و  خدعه  با  انتخاباتی  بحراِن  گرداننده گاِن 

نسیان نهـاده شد.
از سوی دیگر، هشدار و برنامۀ تیم اصالحات و هم گرایی 
و  سبز  حرکت های  فاز  دو  تیم،  این  است.  روشن  نیز 
مدنی تر  سبز،  حرکت  که  کرد  خواهد  اعمال  را  نارنجی 
برخی خشونت ها همراه  با  به یقین  نارنجی   اما حرکت  و 
نوِع رویداد دیگر  بود. در آن صورت، وقوِع هر  خواهد 

نیز ممکن می باشد. 
بنابراین، تنها می توان به یک امیِد بسیار کمرنگ دل بست، 
این که گرداننده گاِن تقلب و بحراِن انتخاباتی به سِر عقل 
بیــایند و از خشونت  زایی و ادامۀ بحران پرهیز کنند. اما 
متأسفانه احساس می شود که حرِص قدرت چنان چشِم 
حاضرند  که  کرده  کور  را  انتخاباتی  بحران ِ  گرداننده گاِن 
تمامِ دستاوردهای سیزده ساله و قربانی های بی شمار برای 
هوِس  و  هوا  از  اما  بگذارند  قمار  به  را  آن ها  به  رسیدن 

نامشروع ِ خود دست برندارند.
به هر صورت، اینک شمارِش معکوس برای اعالم دولِت 
شده  آغاز  گسترده  اعتراضاِت  خوردِن  کلید  و  نامشروع 
خودخواهی های  ادامۀ  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  است. 

گرداننده گاِن تقلب کشور را به کجاها می کشاند.   

آغاز شمارِش معکوس

 برای یک جنِگ اعالم ناشده
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 گروه داعش از کجا حمایت می شود؟
درباره حمایت مالی که »دولت اسالمی« )داعش سابق( 
خلیج  کشورهای عرب  در  ویژه  به  هوادارنش  از سوی 
و  گفته  زیادی  مطالب  تاکنون  می کند  دریافت  فارس 

نوشته شده است.
اتهام ها از جانب کسانی که در سوریه  بخش اعظم این 
و عراق با دولت اسالمی می جنگند متوجه قطر، ترکیه و 
اندکی  باره  این  در  اما حقیقت  است.  عربستان سعودی 

پیچیده تر است و نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
این درست است که برخی افراد ثروتمند از کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس گروه های بنیادگرا در سوریه را 
حمایت مالی کرده اند. در بخش اعظم سال ۲۰1۲ و ۲۰13 
آنها این فرمول ساده را دنبال می کردند: با بکس های پول 
به ترکیه می رفتند و به راحتی میلیون ها دالر در اختیار این 

گروه ها قرار می دادند.
تاکنون  زمان  آن  از  و  نیست  قبل  مثل  دیگر  اوضاع  اما 
چنین شکل حمایتی از گروه دولت اسالمی رنگ باخته 
است. در سال ۲۰1۴ تنها بخش بسیار اندکی از درآمدهای 

دولت اسالمی از طریق چمدان های پول بوده است.
بشار  که  معتقدند  قطر  و  سعودی  عربستان  همچنین 
می کند  سقوط  زودی  به  سوریه،  رییس جمهوری  اسد، 
و در این مسیر اسالم سیاسی سنی به مثابه عاملی مهم 
در تحقق اهداف سیاسی آنها در منطقه عمل کرده است 
شناسنامه یی  همگی  درگیر،  نظامی  شبه  گروه های  زیرا 

اسالمگرا دارند.
لواء التوحید، احرار الشام و جیش االسالم تنها چند نمونه 
از این گروه ها هستند که همگی رابطه ای ضعیف با جبهه 

النصره، شاخه القاعده در سوریه، داشتند.
دارد  گروه  این  با  که  مبهمی  ارتباط های  سبب  به  قطر 

تاکنون به طور ویژه یی هدف انتقادها بوده است.
در  را  برانگیزی  سوال  سیاست  خود  نوبه  به  نیز  ترکیه 
مناطق مرزی اش در پیش گرفت؛ هنگامی که اجازه داد 
تسلیحات و پول با حمایت قطر و عربستان سعودی به 

سوی سوریه سرازیر شود.
سقوط  کارها  این  که  می کردند  فکر  همه  زمان  آن 
حکومت اسد را تسهیل می کند و با قطع حمایت ایران 
به عنوان قدرتی سنی در حاشیه مدیترانه  شیعه، سوریه 

سر بر می آورد.
اما از زمانی که رشد و پیشرفت گروه »دولت اسالمی« در 
سال ۲۰13 آغاز شد همه آن گروه ها یا به حاشیه رانده 
پول  گذاشتن  اختیار  در  با  که  گرفتند  تصمیم  یا  شدند 
همراه  اسالمی(  )دولت  پیشرو  گروه  با  خود،  اسلحه  و 

شوند.
جبهه النصره تنها گروهی است که همچنان فاصله خود را 
قاطعانه با گروه دولت اسالمی حفظ کرده است. هر چند 
که تخمین زده می شود در این مدت دستکم 3۰۰۰ شبه 
نظامی جبهه النصره به گروه »دولت اسالمی« پیوسته اند.

است؟  کرده  حمایت  اسالمی«  »دولت  گروه  از  قطر  آیا 
شکل  به  اما  است.  منفی  پرسش،  این  به  مستقیم  پاسخ 
غیرمستقیم، مجموعه ای از سیاست های نادرست و ساده 
این  از طرف  پول  باعث شده که سالح و  قطر  انگارانه 

کشور در اختیار دولت اسالمی قرار گیرد.
برای  کاری  مستقیم  شکل  به  نیز  سعودی  عربستان 
مثل  اما،  نداده  انجام  نظامی  شبه  گروه  این  از  حمایت 
تا  باعث شده  اسد  بشار  برکناری  برای  تصمیمش  قطر، 

اشتباهاتی جدی در انتخاب متحدان تازه انجام دهد.
هر دو کشور باید با نگاه به گذشته، رفتار خود و آنچه 
بررسی  داده اند  انجام  سوریه  قبال  در  مدت  این  در  را 
عربستان  و  قطر  است  بعید  که  هر چند  کنند.  تحلیل  و 
به  اقدام  یا  باره  این  در  بررسی  هرگونه  نتیجه  سعودی 

تصحیح اشتباهات خود را به شکل علنی اعالم کنند.

»چند سال نوری جلوتر«
این حال مسایل عمیق تری هم برای قطر و عربستان  با 
میزان  و  مذهبی  روابط  جمله  از  دارد؛  وجود  سعودی 
منافع  با  تقابل  در  ویژه  طور  به  که  گروهی  با  همدلی 
عمومی  افکار  در  و  می کند  عمل  منطقه  در  شیعه  ایران 

کشورهای عربی خلیج فارس حامیانی دارد.
مرتکب  تاکنون  اسالمی«  »دولت  که  سبعانه ای  اقدامات 
اما  می کند  دشوار  را  گروه  این  از  حمایت  کار  شده، 
هدفی که اعالم کرده یعنی تاسیس خالفت اسالمی قطعا 

هوادارانی در برخی نقاط جهان اسالم دارد.
بسیاری از کسانی که از برپایی خالفت اسالمی پشتیبانی 
می کنند پیشاپیش به سوریه رفته اند و در راه دولت اسالمی 
یا دیگر گروه ها جنگیده و یا کشته شده اند. برخی دیگر 
که منفعالنه از چنین خالفتی حمایت کرده اند احتماال در 

آینده هم چنین می کنند.
عملکرد »دولت اسالمی« تاکنون نشان داده که این گروه 
دور  از  را  رقبایش  همه  که  گروهی  است.  موفق  بسیار 
کارزار  کارگیری  به  با  توانسته  و  کرده  خارج  مبارزه 
رسانه ای گسترده به ده ها زبان، مردان و زنان جوانی را به 

سوی خود جلب کند.
دولت اسالمی در هر فعالیتی که می کند  از جنگیدن، تا 
سلسله مراتب سازمانی، تا پیام رسانی  چند سال نوری 
درگیر هستند،  منطقه  در  که  مخالف  گروه های  دیگر  از 

جلوتر است.
»اقتصاد جنگی«

گروه »دولت اسالمی« ساختار یک شبه دولت را در مناطق 
به اجرا در آورده است: وزارتخانه ها  تحت کنترل خود 
ابتدایی  سیستم  یک  حتی  و  داده  تشکیل  دادگاه هایی  و 
برای جمع آوری مالیات برپا کرده که براساس آن مردم 
باید مبلغی به مراتب کمتر از آنچه شهروندان سوریه به 

حکومت بشار اسد می پردازند، پرداخت کنند.
در  مناطقی  که   ۲۰13 ابتدای  از  اسالمی«  »دولت  گروه 
به  از خود  منسجم  کرد شکلی  را تصرف  خاک سوریه 

نمایش گذاشته است.
پس از در دست گرفتن هر شهری، این گروه به سرعت 
جریان آب، مخازن آرد و منابع هیدروکربنی را در منطقه 
تامین می کند و شبکه توزیع مرکزگرایی به وجود می آورد 

که زندگی مردم محلی را به خود وابسته می سازد.
جداگانه  موضوع  دو  کردن  حمایت  و  داشتن  وابستگی 
هستند و غیرممکن است که بتوانیم تعیین کنیم چند نفر 
از »شهروندان دولت اسالمی« به شکل مشتاقانه یا از روی 

تسلیم و اجبار در حال زندگی در این مناطق هستند.
نگاهی  باید  اسالمی«  »دولت  اقتصاد  عملکرد  فهم  برای 
عمیق به دنیای واسطه ها و شبکه مخوفی بیندازیم که در 
آن »هوادارانی وفادار« از گروه های مختلف موقعیت های 

اقتصادی را می قاپند و معامالت را جوش می دهند.
 9۰۰۰ روزانه  شکل  به  حاضر  حال  در  اسالمی  دولت 

بشکه نفت به بهای ۲۵ تا ۴۵ دالر می فروشد.
ترکیه  به  کرد  واسطه های  طریق  از  نفت  این  از  بخشی 
می رود، بخشی از آن خرج مصارف داخلی دولت اسالمی 

می شود و بخش دیگر سهم خرید تسلیحات می شود.
والدیمیر فان ویلگنبرگ از موسسه مطالعاتی جیمزتاون 

می گوید: »این یک سیستم اقتصاد جنگی سنتی است.«
نوع معامالتی از این دست و ائتالف های غریب، بسیار 
شبیه وقایعی است که در جریان جنگ داخلی لبنان روی 
هم  با  یکسو  از  درگیر  فرماندهان  که  هنگامی  می داد، 
می جنگیدند و از دیگر سو با یکدیگر معامالت تجاری 

داشتند.
نکته مهم این است که دولت اسالمی گروهی است که 
گروه  این  می آورد.  در  را  خود  خرج  اساسی  شکل  به 
زیرا  کند  رابطه  قطع  جهان  با  و  باشد  منزوی  نمی تواند 
ثبات منطقه ای گره خورده است به طوری  وجودش به 
که هم خودش از این ثبات بهره می برد و هم افرادی که 

با آنها می جنگد.

سوال مهمتر البته این است که این گروه قوی در منطقه 
چگونه می تواند شکست داده شود؟

است.  نامحتمل  کاری  چنین  انجام  غربی  مداخله  بدون 
درباره  بازاندیشی  در حال  عراق  در  قبایل سنی  هرچند 
وفاداری شان به این گروه هستند اما آنها مهمات و منابع 
در  را  اسالمی  دولت  شکستن  درهم  برای  الزم  مالی 
سوریه  و  عراق  ارتش های  که  همانطور  ندارند؛  اختیار 

چنین امکاناتی ندارند.

روسیه دکترین نظامی 
خود را تغییر می دهد

حـمایت پارلـمان پاکسـتان از نـوازشـریف
نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در 
بحبوحه افزایش تنش ها در کشور برسر 
راهپیمایی های اعتراضی و درخواست ها 
نشست  ریاست  دولت  استعفای  برای 

مشترک پارلمان را برعهده گرفت.
دفتر  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  وزیر  نخست  شریف،  نواز 
تمام  در  پارلمان  نشست  کرد،  اعالم 
درباره  مسئوالن  و  است  برقرار  هفته 
گفت وگو  به  کشور  در  موجود  بحران 

می پردازند.
پارلمان  به  پاکستان  داخله  وزیر  نثار،  چودری 
تجمع  یا  تحصن  اعتراض،  یک  این  گفت: 

سیاسی نیست. این یک شورش است؛ شورش 
علیه نهادهای دولتی و کشور پاکستان.

و  درست  مشی  خط  گفت:  معترضان  به  وی 

پولیس  تقویت  باعث  پارلمان  مشخص 
می شود. آن ها انقالبی نیستند. آن ها خائن 

و تروریست هستند.
گرفتن  برعهده  وجود  با  شریف  نواز 
در  تنها  مشترک،  نشست  این  ریاست 
جایگاه نشسته بود و به سخنرانی ها گوش 
شریف  نواز  سخنگوهای  از  یکی  می داد. 

نیز در پایان این نشست سخنرانی کرد.
میالدی  جاری  سال  اواسط  از  پاکستان 
و  گسترده  راهپیمایی های  با  همزمان  و 
سر  به  بحران  در  اپوزیسیون  اعتراضی 
و  فساد  به  را  شریف  دولت  معترضان  می برد. 

تقلب در انتخابات متهم می کنند.

معاون رییس شورای امنیت ملی روسیه با انتقاد از برخورد 
در  تغییر  از  اوکراین،  بحران  جریان  در  روسیه  با  غرب 

دکترین نظامی کشورش تا پایان سال ۲۰1۴ خبر داد.
پوپوف،  میخائیل  ریانووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
رویکرد  گفت:  روسیه  ملی  امنیت  شورای  رییس  معاون 
باعث  اوکراین  تحوالت  به  ناتو  پیمان  عضو  کشورهای 
»دکترین  بازنگری در  شده است دولت روسیه در صدد 

نظامی« خود برآید.
ناتو،  گسترش  جمله  از  جدید  تهدیدهای  گفت:  وی 
طرح های دفاع موشکی امریکا و بحران سیاسی اوکراین 

دلیل این بازنگری است.
قرار است که کار گروهی در چارچوب این شورا برای 
ارائه دکترین جدید که در سال ۲۰1۰ به روز رسانی شد، 

معرفی شود.
میخاییل پوپوف افزود: ما در نظر داریم تدوین این دکترین 

نظامی را تا پایان سال جاری کامل کنیم.
پوپوف گفته است که »واقعیات زندگی نشان می دهد به 
اطمینان  نمی توان  غربی مان  شرکای  برخی  دوستی  ثبات 
بسیار  سیاسی  شرایط  متاسفانه،  هم،  دلیل  این  به  و  کرد 

سنگینی ایجاد شده است.«
وی افزود: زیرساخت های نظامی کشورهای عضو ناتو از 
جمله از طریق پذیرش اعضای جدید به مرزهای روسیه 
نزدیک می شود و سازمان به تنش موجود بین روسیه و 

غرب دامن می زند.
این مقام روس تصریح کرد که یک گروه کاری ویژه در 
تجدید  نحوه  تا  تشکیل شده  روسیه  ملی  امنیت  شورای 
این  او،  گفته  به  کند.  بررسی  را  نظامی  دکترین  در  نظر 
دکترین برای آخرین بار در سال ۲۰1۰ مورد بازبینی قرار 

گرفت.
معموال دکترین نظامی به نوع تجهیزات و تسلیحات مورد 
به  نحوه  و  مسلح  نیروهای  مختلف  شاخه های  استفاده 

کارگیری و نقش این نیروها در جنگ اشاره دارد.
تنها  که  داشت  اظهار  روسیه  ملی  امنیت  شورای  معاون 
جنگ  تولید  زمینه  در  روسیه  فنی  استقالل  شرایط  در 
استراتژیک و غیراستراتژیک و سایر تجهیزات  افزارهای 
نظامی امکان کاربرد موثر تسلیحات وجود دارد. به گفته 
وی، تقویت صنایع نظامی روسیه همراه با »از بین بردن 
وابستگی به واردات ماشین آالت، مواد و فن آوری تولید 
اسلحه« از اقداماتی است که در چارچوب دکترین نظامی 

جدید دنبال خواهد شد.
خبرگزاری ریانووستی در گزارش خود افزوده است که 
روسیه در حال حاضر برنامه یی به ارزش ۶۴۰ میلیارد دالر 
را در دست اجرا دارد به نحوی که تا سال ۲۰۲۰، هفتاد 
روسیه ساخت  ارتش  استفاده  مورد  تسلیحات  از  درصد 

داخل باشد.
روسیه  دفاعی  بخش  عمدتا  غرب  اقتصادی  تحریم های 
صدور  توقف  به  اوکراین  تصمیم  و  داده  قرار  هدف  را 
از  هم  روسیه  به  منظوره  دو  ابزار  و  نظامی  تجهیزات 
دالیل تصمیم به دنبال کردن سیاست جایگزینی واردات 
سال  ژوئن  ماه  در  است.  بوده  نظامی  صنایع  بخش  در 
جاری و همزمان با شدت گرفتن بحران اوکراین، وزرات 
سال  پنج  تا  دارد  نظر  در  که  کرد  اعالم  روسیه  دفاع 
دیگر، تجهیزات نظامی روسی را جایگزین 9۵ درصد از 

تجهیزاتی کند که از اوکراین وارد می شود.
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تا یکی دو دهه قبل، آدم ها سعی می کردند از محدودۀ کوچه و شهرشان دورتر 
نروند. به همین دلیل به خواستگارِی آشنایان و اقوام شان می رفتند و کسانی را برای 
از طریق  یا  را می شناختند  تا حدودی آن ها  انتخاب می کردند که  آینده  زنده گِی 

واسطه هایی می توانستند در موردشان اطالعاتی کسب کنند.
اما این روزها، در جامعه یی با  شهرهای کالن که دیگر امکان آشنایی های قبلی در 
برداشتن  قدم  متفاوت شده. در چنین جامعه یی  اوضاع کمی  ندارد،  آن ها وجود 
برای ازدواج، نیازمند پیش زمینه و فراهم کردِن مقدماِت یک آشنایِی قبلی است. 

معرفی، یکی دیگر از روش های آشنایی است که مزایا و معایبی دارد.
در این روش ما اصاًل نباید به معرف توجه کنیم. مثاًل میان معرفی استاد دانشگاه مان 
یا دکان دارِ سر کوچۀمان نباید برتری قایل شویم، بلکه باید به خود شخصی که 
مستقل  به طور  خانوادۀمان  و  خودمان  مورد  این  در  و  کنیم  توجه  شده،  معرفی 
تصمیم بگیریم. متأسفانه در جامعۀ ما اغلب افراد تحت تأثیر معرف قرار می گیرند، 
درحالی که برای داشتن ازدواجی موفق، خود ما باید همه چیز را بررسی کنیم و 

تصمیم بگیریم.

واسطۀ خوب چه کسی است؟
یک واسطه خوب و مطمین باید متدین، عاقل، فهیم، دل سوز و خیرخواه باشد، 
معیارهای اصلی و حقیقی ازدواج را بشناسد، نقاط ضعف و قوِت دو طرف را 
بداند، کاماًل با خلقیات، روحیات، فرهنگ و مذهِب خانواده ها آشنا باشد و بسیار 

سنجیده و عاقالنه طرفین را آگاه سازد.
فرد واسطه بر اساس تفکر، فرهنگ و ویژه گی های مذهبِی خود دو نفر را به هم 
معرفی می کند و ممکن است طرفین را به درستی نشناخته باشد، بنابراین نمی تواند 
تضمین کنندۀ موفقیت در ازدواج باشد. در واقع بعد از معرفی، این شما هستید که 

باید تحقیق را شروع کنید، یک دیگر را محک بزنید و بشناسید و طرف مقابل را با 
اعتقادات و روحیاِت خود بسنجید و در نهایت تصمیم بگیرید.

واسطه ها چند گروه اند. عده یی خیرخواه و آگاه اند. پس می توان به آن ها اطمینان 
موجب  و  خسارت بار  افراد  این  به  اعتماد  ناآگاه اند.  اما  خیرخواه  عده یی  کرد. 
پشیمانی است. عده یی درست مثل بنگاه امالک عمل می کنند. یعنی همه تالش شان 
در پی تحقق معامله و رسیدن به سود و منفعت مالی است. این ها هم خطرناک اند. 
گروه دیگر سوءنیت دارند یعنی با حیله و دغل سعی می کنند به اهداف و منافع 
اصلی  بوده و هدف  کینه و حسد  بخل،  از  این گروه سرشار  برسند.  خود  شومِ 
آنان، نابودی خانواده هاست. این دسته به شدت غیرقابل اعتماد بوده و باید از آن ها 

ترسید.
در نهایت می توان گفت که انتخاب یک معرِف امین و خیرخواه، خود نیز به اندازۀ 

انتخاِب یک همسر مناسب سخت است.

چه کسانی معرف های خوبی نیستند؟
معرفی همساالن به همساالن در گروه های گروه های دوستی هم از دیگر شیوه های 
معرفی است اما در این فضای معرفی، ممکن است آسیب هایی اتفاق بیفتد. وقتی 
همساالن کسی را به هم معرفی می کنند، معموالً تحت تاثیر فضایی عاطفی هستند 

و ممکن است به انگیزۀ شخصی این کار را انجام دهند.
کاًل در فضای معرفی بهتر است معرف ها در سنین باالیی باشند، خودشان ازدواج 
کرده باشند و تجربۀ زنده گی مشترک را داشته باشند. در صورتی که افرادِ در سنین 

پایین تر، معموالً بدون تجربه و تحت تأثیر احساسات این کار را انجام می دهند.
وجود  اگر  و  می دهد  روی  جامعه  در  که  است  اتفاقات خوب  از  یکی  معرفی، 
که  داشت  توجه  باید  اما  می یابد؛  کاهش  جامعه  در  ازدواج  آمار  باشد،  نداشته 
اصرار  شده  معرفی  که  کسی  با  ازدواج  به  فرد  تصمیم گیری  در  نباید  خانواده ها 

ورزند، زیرا در نهایت خود او باید تصمیم گیرنده باشد. 
                                            منبع: بیتوته
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معرِف ازدواِج شما چه کسی است؟

زهره روحی
صرفًا  »پیری«،  مدید  مدت هایی  تا 
محسوب  زیست شناختی  پدیده یی 
جذابیِت  کمترین  بی آن که  آن هم  می شد؛ 
هستی شناسانه یی برای فالسفه و متفکران 
داشته باشد. اما در نیمۀ دوم و اواخر قرن 
و  انسانی  علوم  رشد  با  همراه  و  بیست 
مقوله یی  عنوان  به  پدیده  این  اجتماعی، 
و  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  خاص 
با  آن  ارتباط  پژوهش  ها،  از  برخی  در 
قلمرو های فرهنگیـ  سیاسی بررسی شد. 
وابسته گی های  کشِف  سایۀ  در  بیانی  به 
فرهنگی،  فضاهای  به  »پیری«  مفهومِی 
اجتماعی و دوره های تاریخی خاص، این 
مسأله هم زمان جا افتاد که برای موجودی 
هم چون انسان، پیری و یا اصاًل »احساس 
با  بی ارتباط  و  خود  در  چیزی  پیری«، 
و  فرهنگی  لحاظ  به  که  نیست  جهانی 
تاریخی،  آدمی در آن به سر می برد. حتا 
باید گفت، این مطالعات نه تنها توانستند 
درخودبوده گِی  و  انتزاعی  درک  خالِف 
دهند،  نشان  را  پیری  از  زیست شناسانه 
بلکه از این راز بزرگ نیز پرده بر گرفتند 
زیست شناختی   آگاهِی  و  درک  خودِ  که 
فرهنگی و  یاری جهان  به  فقط  پیری  از 
اجتماعی در ساختارهای خاص تاریخی 
ـ سیاسی ست که حاصل می شود. کتاب 
»جامعه شناسِی پیری و پیرشده گی«، یکی 
یعنی  آن  نویسندۀ  که  است  آثاری  از 
فرانسوی  جامعه شناس  کارادِک،  ونسان 
ابعاد  در  را  پیری  تا  است  کرده  تالش 
متفاوتی بررسی کند. به واقع کاری که او 
کرده است، به نوعی )هرچند غیرمستقیم( 
ابعاد فرهنگِی جهت دار و  بیرون کشیدِن 
الیه های  زدِن  پس  است:  زبان  در  نهفته  
کردِن«  درک  و  دیدن  »چه گونه  سیاسِی 
بشاشِت  نیرو؛  از  عاری  انسان  فی المثل 
عمومی؛  قلمرو  در  آن  توانایِی  و  جوانی 
تفاوت های  از  برساخته  الیه هایی  و 
پنهان شدۀ اجتماعی. وی در مقدمۀ کتاب 
به استقبال دیدگاه جامعه شناس سرشناس 
و معاصر فرانسوی پی یر بوردیو )193۰ 
را  او  از  عبارتی  و  می رود،   )۲۰۰۲ ـ 

برمی گزیند که می گوید: »جوانی، واژه یی 
بدان  ادامه  در  خود  و  نیست«  بیش 
دربارۀ  می توان  راحت  ”خیلی  می افزاید: 
پیری هم ]آن را[ به کار بست و معنی آن 
یادآور این نکته است که دسته بندی های 
متکی بر سن نباید تفاوت های اجتماعی 

را از نظر پنهان کند”. )ص1۶(
است:  شده  تشکیل  فصل  سه  از  کتاب 
فصل اول به ساختمان اجتماعِی پیری )از 
نابرابری جدید در  تا  بازنشسته گی  ابداع 
بین نسل ها( اختصاص دارد. در فصل دوم 
شاهد »ناهمگونی« و »تفاوت «های پیری 
و موقعیِت آن خواهیم بود؛ بررسی یی که 
به ما امکان می دهد تا درک کلیشه یی و 
تصحیح  را  پیری  از  خود  تحریف شدۀ 
کارادک  در فصل سوم،  باالخره  و  کنیم. 
نگرش های  کمک  به  تا  می شود  موفق 
با  نسبی  تلفیقِی  و  اگزیستانسیالیستی 
جامعه شناسی ُخرد، نقش »دیگری« )نگاه 
دیگری(، در شکل گیرِی درک سالمند از 

»خود« را نشان دهد.
***

کتاب ونسان کارادک، موفق است. نه از 
در  افتاده یی  نکتۀ جا  هیچ  که  این حیث 
به  همه جانبه  به اصطالح  و  ندارد  کتابش 
کرده  نگاه  پیرشده گی«  و  »پیری  پدیدۀ 
زیرا  به عکس، موفق است،  بلکه  است؛ 
به مخاطب می آموزد نگریستن به پیری و 
مطالعۀ پیرشده گی از آن جا که بخشی از 
موقعیِت وجودِی آدمی ست ـ هر قدر هم 
فقط ذره یی ست  باشد،  منظم  دقیق و  که 
در بین وضعیت های متفاوت و گوناگون 

پیری و سالمندی.
کتاب  برجسته گی  شاید  دیگر،  سوی  از 
حاکمیت  از  پرهیز  از  ناشی  کارادک، 
ساختارگرا  صرفًا  تک ساحتِی  روش های 
نظر  به  باشد.  فردگرا  یا  و  کارکردی  ـ 
می رسد او سعی داشته برای لحاظ داشتن 
و  متفاوت  نگرش های  از  علمی،  روش 
بدین  )تا  بهره  گیرد  معتبر  حال  عین  در 
توسط  را  دیدگاهی  هر  ارزش  ترتیب، 
به  او  وانگهی  دهد(.  نشان  دیگر  دیدگاه 
طور غیر مستقیم نگرش انسان دوستانه یی 

را در متن خود پیش می برد که با ظرافت 
است.  شده  حاکم  کتاب  روِح  بر  تمام 
کار  به  کتابش  در  کارادک  که  روشی 
می گیرد، کمک می کند تا مفهوم نهفته در 
سالمندان  کنش  گرِی  و  اجتماعی  فعالیت 
را انسانی تر )هم به لحاظ زیست شناختی 
و هم آگاهی اجتماعی از آن( درک کنیم.

در  هر جامعه یی  است  معتقد  باری، وی 
سه شیوه به ماهیت »پیری« می پردازد. اول 
دوران  در  آن  جایگاهِ  کردن  مشخص  با 
بازنمایی هایی  توسط  دوم  سنی؛  مختلف 
از  باالخره  و  می شوند  تلفیق  آن  با  که 
نسل ها  بین  روابط  »ساختاربندی«  طریق 
)ص۶1(. این که جایگاه پیری چه گونه و 
در چه سنی  مشخص شود، همان گونه که 
می دانیم در  ارتباط مستقیم با ساختارهای 
قلمرو  و  اجتماعی  ـ  فرهنگی  کالِن 
اقتصادی ـ تولیدی قرار دارد. به بیانی از 
خبر  امر  همین  خودِ  دیالکتیکی،  دیدگاه 
اول  شیوۀ  در  دیگر  شیوۀ  دو  حضور  از 
در  حال  هر  به  می دهد.  برعکس  یا  و 
حاضر،  عصر  در  رایج  تقسیم بندی های 
و  گذشته  قرن  رفاهِ  دولت های  یمن  به 
سرمایه  داری،  جامعۀ   مدرِن  ساختارهای 
اروپا   پیری در  از  متفاوتی  با تصویرهای 

مواجه هستیم. 
کارادک، برای بازنمایی پنداشِت پیری با 
نشانه های کهولت ذهنی و از کارافتاده گی، 
پیری  از  آن ها  تصور  و  جوانان  نگاه  به 
می پردازد: ”وقتی از بالغاِن جوان پرسیده 
چیزی  چه  »پیری«  واژۀ  که  می شود 
پاسخ شان  می کند،  تداعی  برای شان  را 
و  مستقل  شکوفا«،  »پیری  به  ارتباطی 
از  و  »پیری  یادآور  بیشتر  و  ندارد  فعال 
کارافتاده گی« است. این جوانان بیشتر از 
کاستی های جسمانی و تنهایی و بی کسی 
حرف می زنند تا از کاستی های روانی و 
این  ذهن  در  که  می دهد  نشان  امر  این 
امکاناتی روحی  افراد، پیری هنوز دارای 
و روانی، هم چون تجربه و دانایی است” 

)صص ۴۵ ـ ۴۶(. 

یاد داشتی بر»جامعه شناسِی پیری
 و پیرشده گی«، اثِر ونسان کاراِدک

بخش نخست



نویسنده: رضوانۀ كرباسی 

هستۀ اولیۀ نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت توسط ماکس 
نظرات،  گرچه  شد.  تدوین  آدورنو  تئودور  و  هورکهایمر 
اساس  بر  فرانکفورت  مکتب  اعضای  آرای  و  اندیشه ها 
در  ولی  بود،  بنا شده  مارکس  کارل  اندیشه های  و  آموزه ها 
در  مکتب  این  اعضای  انتقادی  نظریات  و  تحقیقات  روند 
عمل  به  نظر  تجدید  مارکس  آرای  و  اندیشه ها  از  بسیاری 
آمد و گاه بعضی از نظریاِت او را اساسًا رد کردند. به عنوان 
نمونه: از آن جا که در نظریات مارکس، اقتصاد سیاسی دارای 
به  کمتری  اهمیت  انتقادی  پروژه  در  بود،  به سزایی  اهمیت 
اقتصاد سیاسی داده شد.  مبنای اصلی در انتخاب موضوعات 
انتخاب هورکهایمر  پژوهشی در مکتب فرانکفورت بعد از 
به ریاست موسسه )از سال 193۰( مبتنی بر تفکرات وی بود 
که به درک تأثیر متقابل دیالکتیکی بین واقعیت مادی )عوامل 
زیربنایی( و واقعیت ذهنی )عوامل رو بنایی( اعتقاد داشت.  

آدورنو که خود فردی هنرمند و منتقد هنری بود، عالوه بر 
آگاهی از جامعه شناسی و تفکر فلسفی به همراه تنی چند از 
اعضای گروه )والتر بنیامین و هربرت مارکوزه( به مقولۀ هنر 
و زیبایی شناسی از دید انتقادی نگریسته است. رویکردی که 
آدورنو به هنر )هنر مدرن( و مسایل مرتبط با آن در دوران 
مدرن دارد، نگاه اجتماعی و در عین حال انتقادی است. او در 
کتاب ها و مقاالت خود، مقولۀ هنر و آثار هنری تکثیر شده را 
)اعم از هنرهای تجسمی و موسیقی( که به صورت گسترده 
از راه های گوناگون چون رسانه های جمعی )تلویزیون( در 
و  اجتماعی  دیدگاه  از  می گیرد،  قرار  اجتماع  افراد  دسترس 
جامعه شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. او حاکم 
شدِن فرهنگ توده را سبب سلب قدرت تفکر، تعقل و نقد از 
مصرف کننده گان این آثار و بخشیدن خصلت کاالیی به آثار 
هنری می داند. وی معتقد است همان گونه که اثر هنری تحت 
تأثیر این روند تغییر ماهیت می دهد، به تبع آن زیبایی شناسی 

نیز ماهیِت خود را از دست داده و دگرگون خواهد شد. 
از دیدگاه آدورنو، ارایۀ نظریۀ زیبایی شناسی کامل، هماهنگ، 
آدورنو  نیست.  امکان پذیر  ما  روزگار  در  اثباتی  و  نظام  مند 
ستایش  مورد  چنان که  ـ  را  توده ها  سوی  به  هنر  گرایش 
و  می دانست  عامه  فرهنگ  سوی  به  گرایش  ـ  بود  بنیامین 
از  تأکید داشت که هنر مدرن در مهم ترین دستاوردهایش، 
عامۀ مردم یا توده های مورد نظر بنیامین، دور است. از دید 
زنده گی  به  زیبایی شناسی  »ورود  طرح  با  بنیامین  آدورنو، 
که  بود  بسته  مدرن  هنر  انزوای  به  چشم  نیز  همه گانی« 
به راستی روشن گر پیشرفت های زیبایی شناسانه است. آن چه 
که  بود  نازل  هنر  بلکه  واال  هنر  نه  بود،  بنیامین  نظر  مورد 
کارکردی »ایدیولوژیک« و تخریبی داشت. منظور آدورنو از 
کارکرد ایدیولوژیک، بحث مشهور و مهمی بود که مارکس 
در ایدیولوژی آلمانی پیش کشیده بود و در آن، ایدیولوژی را 
خودآگاهی کاذب یا »باژگونۀ حقیقت«  نامیده بود. به عبارت 
دیگر، آدورنو معتقد به این بود که هنر توده یی ویران گر حس 
و جنبۀ زیبایی شناسانۀ توده هاست و مانع از پی بردن توده ها 
به موقعیت راستیِن خود در مناسبات تولیدی است. آدورنو 
معتقد بود که بنیامین تحت تأثیر برشت، به این تحقیر هنر تن 
در داده است و هنگامی که بنیامین واکنش جمعی مخاطبان 
اثر را برجسته می کند، و از منظر آن به ستایش هنر مردمی 
می پردازد، در واقع دیدگاه اصلی برشت را بیان می کند. زیرا 
تأثیر  از  بنیامین )19۲1( در مقاله یی  از  برشت سال ها پیش 

هنر بر گروه نه بر فرد یاد کرده بود. در این مقاله، او یکی 
از فیلم های چارلی چاپلین سینماگر محبوب بنیامین را مثال 
دیدم  از چارلی چاپلین  کوتاه  فیلم  بعد یک  »و  بود:  آورده 
که  است  چیزی  تکان  دهنده  ترین  عشق.  و  الکول  اسم  به 
اصوالً هست. هنر ناب است. قهقهۀ مداوم تماشاگران جزو 
الینفک فیلِم اوست که سخت جدی است و با حزن، عینی، 
خوف ناک. یکی از عواملی که تأثیر فیلم را ممکن می سازد، 

قساوت بیننده گان است«. )احمدی، 137۶، ص 7۲(
 بنیامین نیز به همین واکنش معتقد بود. اما آدورنو در این 
که  هرچه  سینما  در  جمعی  »تجربۀ  که  بود  معتقد  زمینه 
سادیسم  وجه  برترین  وانگهی  نبود؛  انقالبی  و  خوب  بود، 
)نوذری،  دید«  مخاطبان  خندۀ  در  می توان  را  بورژوایی 
که  شود  می  یادآور  بنیامین  به  آدورنو   .)3۰۶ ص   ،138۴
تابع  هنر  دربردارد؛  معنا  یک  تنها  هنر،  همه گانی شدن  این 
قانون بازار می گردد. آدورنو آرمانی کردِن فرهنگ توده ها را 
تسلیم شدن به عقب مانده گی آن ها می دانست، و می گفت با 
و  تولید  زمینه های  در  توده ها  واپس ماندۀ  موقعیت  کار  این 
زنده گی اجتماعی و ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
تسلیم فرهنگ  تقدیس می گردد.  پذیرفته و حتا  فرهنگی  و 
توده ها شدن، یعنی پذیرش ایدیولوژی بورژوازی که وارونۀ 
حقیقت و قبول موقعیت از خود بیگانۀ آن هاست. از این رو 
کاالیی  هنری، خصلت  اثر  به  بازار  قوانین  آدورنو،  نظر  به 
می شود  فرهنگ«  »صنعت  پیدایش  موجب  و  می بخشد 
باقی  مصرف کننده  همواره  صنعت،  گونه  این  مخاطبان  و 

خواهند ماند. 
کاربرد  تضاد  میان  بردن  از  خواهان  که  بنیامین  برخالف 
و  بود  هنری  آفرینندۀ  نیروی  با  هنری  تولید  در  تکنولوژی 
بزرگ  دستاوردی  را  مکانیکی  تولید  ابزار  به  هنرمند  تسلط 
می دانست، آدورنو دگرگونی و پیشرفت هنر را نتیجۀ کارکرد 
فن هایی  و  شگردها  و  هنرمند  میان  دیالکتیکی  پراکسیس 
می دانست که از نظر تاریخی دچار تغییر و تحول شده اند و 
تسلط فنی را به هیچ وجه به معنای پیروزی بر دشواری های 
رواج  آن  در  کاالیی  تولید  که  جامعه یی  در  هنری  آفرینش 
پیش تر  سال  چند  حتا  آدورنو  نمی آورد.  به  شمار  یافته، 
دگرگونی های فنی را زیان آور دانسته بود: »اعضای خانواده 
اکنون با گرامافون به موسیقی گوش می دهند، به جای آن که 

خودشان بنوازند« )احمدی، 137۶، ص 73(. 
آدورنو در مقالۀ »دربارۀ منش بُت وارۀ موسیقی و پس رفت 
فضای  به  است  پاسخی  معنا  یک  به  که   )1938( شنیدار« 
مقالۀ »اثر هنری در عصر بازتولید ماشینی« اثر بنیامین، چنین 
استدالل نمود که موسیقی مورد پسند عوام )جاز، راک، پاپ( 
عادت  را  شنونده  می کنند،  ویران  را  شنیدن  نیروی  و  توان 
می دهند که از هر چیز تازه بترسد، و فقط به آن چه بیش تر 
از آن شنیده، پاسخ دهد. در موسیقی  یا همانندی  نمونه یی 
درگیر  تازه  پراکسیس  یک  در  شنونده  آن که  به جای  توده، 
پذیرا  موجودی  به  شوئنبرگ(،  دوازده  نتی  )موسیقی  شود 
منش  هنری چیزی جز  اثر  در  و  می یابد،  تنّزل  و خودآزار 
بت واره یی کاالیی باقی نمی ماند. از آن جا که موسیقی توده یی 
»فردیت شنونده را از میان می برد« به همین دلیل نیز خود 
خصلت فردی ندارد و نمی تواند به تنهایی معنا داشته باشد و 
فقط به صورت موسیقی پس زمینه در فیلم، موسیقی کاباره ها، 

کافه ها و رستورانت ها اجرا می شود. 
»صنعت فرهنگ«  در  مشهور  فصل  در  را  انتقاد  این  آدورنو 
 کتاب دیالکتیک روشن گری )19۴۴( که با همکاری ماکس  

موسیقی  از  آن جا بحث  در  پی گرفت.  نوشت،  هورکهایمر 
در  نیز  را  توده یی  هنرهای  دیگر  و  سینما  و  رفت  فراتر 
در  را  پذیرش  یا  عادت  قبول  نوعی  هنر ها  این  برگرفت. 
را  او  خیال پرداز  و  آفریننده  نیروی  و  می آفرینند،  مخاطب 
از بین می برند. رمزگان آشنا در هزاران فیلم )در جریان هر 
ما می دانیم که  یا هر فصل رمان تکرار می شوند.  سکانس( 
چه واکنشی نشان می دهیم و می دانیم که دیگران نیز همین 
کاالهای  واقع مصرف کنندۀ  در  و  می دهند  نشان  را  واکنش 
صنعت فرهنگ به گونه یی خودکار تسلیم کلیشه ها، رمزگان 
هنر  و  فرهنگ  صنعت  اصلی  کارکرد  می شود.  داللت ها  و 
جهان  جای  به  سرراست  جهان  کردن  جایگزین  توده یی 
پیچیده و منحصربه  فرد اثر هنری است و خصلت همه گانی 
نتیجه،  در  و  تکرارناشدنی  یکه،  خصلت  جای  به  آشنا  و 

ناآشناست. 
آدورنو )همراه با هورکهایمر( در کتاب دیالکتیک روشن گری 
اصل  بر  توده ها،  توسط  هنر  کاربرد  اصل  که  دارد  تصریح 
دیدگاه  این  »پس  است:  استوار  همه چیز  بودِن  سودمند 
به گونه یی طنز آمیز  باشد،  باید سودمند  سقراطی که زیبایی 

جامۀ عمل پوشیده است« )احمدی، 137۶، ص، 7۶(. 
سال ها بعد آدورنو در مقالۀ »نگاهی دیگر به صنعت فرهنگ«  
)19۶۰( با ایجاد عالقه در توده ها نسبت به هنر واال و هنر 
سرمایه دارانه یی  شکل  او  مسالۀ  نداد،  نشان  مخالفتی  مدرن 
می کرد.  معرفی  توده ها  شأن  درخور  را  نازل  هنری  که  بود 
آدورنو می گفت باید »از شرکت توده ها در تجارتی که هنر 
کرد«  جست وجو  دیگر  راهی  و  بود  ناخرسند  گرفته  نام 
هر  ناتوانی  است؛  نفی  هنر  اصلی  گوهر   .)77 )همان، ص 
اثر هنری در از میان برداشتن تضاد میان منش همه گانی اثر 
بازگوی تضاد های  و  بیان گر  آفرینش هنری،  با جنبۀ  هنری 
اجتماعی است. از این رو همواره عنصری از اعتراض و نفی 
مناسبات موجود و طرح مناسباتی دیگر در جامعه یی دیگر ـ 
حتا به صورت یک آرمان شهر ـ را به همراه دارد. اعتراض و 
نفی که به گونه یی اجتماعی شکل گرفته، مشخصۀ اصلی اثر 
هنری و سازندۀ اصالِت آن است. اگر تکثیر و تولید ماشینی 
این اصالت را از میان ببرد، در واقع توان نفی کننده گی اثر را 

از بین برده است. 
در  زیبایی شناسی،  نظریۀ  خود  کتاب  آخرین  در  آدورنو 
امروز  زیبایی شناسی  می گوید:  زیبایی شناسی  رسالت  مورد 
  Kitsch  جز دفاع از هنر نازل توده ها و اسنوبیسم و آن چه
خوانده می شود، کار دیگری نمی کند. نظر نهایی آدورنو در 
او  است.  هنر«  زدایی  زیبایی شناسی   »ضرورت  کتاب  این 
نوشت که هنر باید از زمینه های اسطوره یی، آیینی و مناسکی 
که در آن پرورده شده است، جدا گردد و مسیر تکامل درونی 
خود را بیابد. او برای این موضوع موسیقی بخردانه شوئنبرگ 
که  دو  راهی   از  تا  برگزید  را  بکت  ساموئل  نمایش های  و 
آیینی؛  تجلی  با  هنری  1ـ  بگریزد:  بود  کرده  ترسیم  بنیامین 

۲ـ هنر توده یی. 
آدورنو در پی ارایۀ نوعی اکسپرسیون تازه یی بود که از قانون 
بازار تبعیت نکند و بتواند از سرچشمۀ آیینی تجلی هنر نیز 
بگسلد. او کتاب فلسفۀ موسیقی مدرن را نیز با این جمله به 
پایان رسانده است: »هنر، شاید آن جا به اصالت دست یابد 
یعنی  کند.  رها  اصالت  مفهوم  از  کامل  به طور  را  که خود 
از این مفهوم که باید حتمًا چنین باشد و نه طور دیگری« 
دارای  آدورنو، هنر  از دیدگاه  )احمدی، 138۲، ص ۲۲7(. 
منش ویژه یی است که او آن را  Enkunstung  خوانده و تا 

حدود با مفهوم ادبیات )اصطالح به کار گرفته شده توسط 
یا کوبسن، شلکوفسکی  فرمالیست های روسی چون رومن 
عنصر  که  است  چیزی  آن  معنای  به  و  است  مترادف  و...( 
زیبایی شناسانۀ اثر هنری دانسته می شود )این واژه نخستین بار 
در منشورها به کار رفت(. آدورنو در نظریۀ زیبایی شناسی بر 
این باور است که هنر باید از این عنصر درونی رها گردد، زیرا 
این عنصر در خود وابسته گی هنر را به تجلی در پی می آورد. 
باید محدودیت های اندیشه زیبایی شناسانه را فهمید، و از آن 
مسالۀ  نداشت.  انجام دهد،  نمی تواند  که  را  کارهایی  انتظار 
اصلی در نظریۀ زیبایی شناسی روشن کردن »حق حیات هنر« 
است. برای درک نظریۀ زیبایی شناسی باید به کتاب دیگر او 
دیالکتیک منفی، بازگشت. در آن جا وظیفۀ »فلسفۀ نفی« این 
است که مفاهیم را به کارگیرد تا ُمهر غیرمفاهیم را به کمک 

مفاهیم بگشاید، بی آن که آن ها را باهم برابر بداند. 
آدورنو در یادداشت های خود بر کتاب نظریۀ زیبایی شناسی 
می شوند«  که  هستند  چیزی  آن  هنری  اثر  و  »هنر  نوشت: 
جایی  به  که  است  چیزی  هنری  اثر   .)۲۲9 ص  )همان، 
نگاهی  با  حتا  است.  جدا  تجربی  واقعیت  از  و  نرسیده، 
پرستش  مورد  ابژه های  مردم  که  دید  می توان  هم  تاریخی 
پس  نمی دانستند.  هنر  دیگر  را  اثر  یا  و  می نامیدند  هنر  را 
تاریخ هنر را نمی توان مبدأ قرار داد. سرآغاز می تواند آن چه 
هست باشد، یعنی هنر مدرن، و این هنری است که ماهیت 
و معنای هنر را زیر سوال برده است؛ تعریف ناپذیر بودن 
انتظار  باید  تازه،  مورد  که  می گردد  آغاز  این جا  از  نیز  هنر 
تازه گی باشد و نه خود مورد تازه؛ یعنی ما تنها ادعاهای هنر 
را می توانیم بشناسیم نه خود آن را. در واقع تنها می توانیم 
ادعاهای شناختی فرهنگ زیبایی شناسانه مدرنیته را بشناسیم 
و نه خود آن را. زیبایی شناسی که خواهان به نظم درآوردِن 
همه چیز است، در تضاد با نوآوری هنری قرار می گیرد که 
از راه ناباوری به این همانی، موارد مفهومی و غیر مفهومی 

نظم را رد می کند.  
را  هنر  استقالل  کانتی  اصل  مدرن  هنر  آدورنو،  گمان  به 
متافیزیکی  برداشِت  عنوان  به  اکنون  اصل  این  کرد،  اثبات 
از تجربۀ هنر مدرنیته، اصل درستی است. مدرنیسم آشکار 
ایجابی  را  آن  آدورنو  که  هنر،  مدرن  غیر  جنبۀ  که  کرد 
می نامید، ایدیولوژیک است. او اظهار داشت که هنر ایجابی ، 
جز این که نیروهای متخاصم را بی طرف جلوه دهد، کاری 
نمی تواند بکند. اما هنر مدرن به غیر از کاستی ها یش، نقادانه 
نقد  هنر  این  نمی کند.  پنهان  را  تخاصم  و  منفی گراست  و 
دستاوردهای سنت است، و اساس خود را در نابسنده گی آن 
چیزی می یابد که خود را بسنده نمایان می کند. هنر مدرن در 
حکم جنگی است علیه سلطۀ خردباوری، و نشان می دهد که 
زیبایی طبیعت خود »تصویر« چیزی پندارگونه و قراردادی 
است؛ بنابراین نباید از آن تقلید کرد. هنر مدرن نشان می دهد 
این همانی  اساس هنر »عدم  برداشت عامیانه،  که برخالف 
است« است. به عنوان مثال نقاشی که تصویری می کشد، اما 
واقعیت بیرونی را متصور نمی کند؛ کار او با خودِ کار همانند 
است، و نه با ابژه های دنیای بیرون. اما آدورنو در نهایت به 
بیان این نکته می پردازد که »دورۀ قهرمانی« مدرنیسم هنری 
سپری گشته و اگر از نمونه هایی چون بکت و سزان بگذریم، 
حتا هنر مدرن نیز منش اعتراضی، جنگ جویانه، نوآورانه و 
دگرگون کنندۀ خود را از دست داده است. آدورنو »در ذات 
از  بارقه یی  بود(  توده ها  از  جدا  )هرچند  مدرن  هنر  وجود 
امید را می یافت، امید به این که چیزی از فرهنگ هنوز زنده 
از  همسان گرایی،  و  ابتذال  توده یی،  هنر  برابر  در  و  است؛ 
آزادی می گوید« )احمدی، 137۶، ص ۲۵9(. وی در واپسین 
سال های عمر، به این نتیجه رسید که واپسین سنگر فرهنگ 
در دهه های  که  قاعده یی  است.  ویران شده  نیز  )مدرنیسم( 
پیش تر، وی آن را محصول مدرنیته در قلمرو گفتمان علوم 

و فلسفه خوانده بود. 

مفهوم واال از دیدگاه آدورنو 
از  و  نیست  مقلد  و  بیان گر  )که  مدرن  هنر  در  آدورنو 
مفهوم سازی به دور است(، مفهوم تازه یی را پیش می کشد که 
در مبحث استقالل زیبایی شناسانه اثری از آن نمی توان یافت، 
و آن مفهوم »واالیی« است. از دیدگاه  برخی از نظریه پردازان 
هیچ  آدورنو  و  کانت  واالیی  میان  برنشتاین  ام.  جی.  چون 
رابطه یی نیست. اما برخی دیگر این نظر را رد می کنند. در 
بحث کانت در برابر امر واال با حقیقتی روبه رو می شویم که 
توانایی اداراک آن را نداریم. احساس خودباخته گی، هراس 
و حقارِت ما در برابر امر واال، خبر از ناتوانی ما از درک آن 
که  است  این  در  زیبایی  با  واالیی  تفاوت  می دهد.  حقیقت 
واالیی خبر از حقیقتی می دهد که ما قادر به درک آن نیستیم، 
بر  آدورنو  می آفریند.  را  حقیقتی  خود  زیبایی  که  حالی  در 
مفهومی بودن کار هنری تأکید می ورزد از مفهوم زیبایی دور 
می شود و به واالیی می رسد؛ واالیی را وارث ادعاهای هنر 
که  می دهند  نشان  مدرن  هنری  آثار  وی،  زعم  به  می داند. 
جایگاهی  هنری  اثر  و  می رود،  کنار  زیبایی شناسی  حجاب 
را اشغال می کند که زیبایی شناسی کالسیک آن را متعلق به 
به  حقیقت  از  به راستی  کالسیک  زیبایی  می دانست.  واالیی 
را  حقیقت  از  لحظه یی  مدرن  هنر  اثر  واالیی  اما  بود،  دور 
آشکار می سازد، مستقل از این که ما آن را درک می کنیم یا نه، 
این لحظه یی است که از زیبایی فراتر می رود. این »کار فلسفه 
نفی کننده« است که از مفاهیم سنتی فلسفۀ هنر، و از زیبایی 
و ذوق عناصر شکل دهنده به زیبایی شناسی فراتر می رود و 
به واالیی می رسد، و این پیروزی بر زیبایی شناسی، به وسیلۀ 

عنصری که از دل خود آن برمی    آید امکان پذیر است.  
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آدورنــو،
زیبـایی شـناسـی و  هنـر   
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جواز چنـد شـرکت  احتکار...
موظف شده تا نرخ گاز را در شهر کابل کنترل نمایند.
فریداهلل شیرزی رییس مواد نفتی و گاز مایع وزارت 
چندین  جواز  وزارت  این  گفت،  صنایع  و  تجارت 
گاز  نرخ  بلندبردن  و  احتکار  خاطر  به  را  شرکت  

خواهد گرفته است.
او افزود: ما به ملت خود وعده می دهیم که ما را یک 
کنیم  کنترل  شرکت ها  تمام  ما  که  بدهند  وقت  روز 
و دکاکین که قباًل گاز قیمت خریده بود برای آن ها 
بگویم که به شصت افغانی گاز را بفروشند هر کسی 
که باشد جوازش را می گیریم آنها را به ادارات عدلی 

و قضایی معرفی می کنیم و رییس جمهور نیز در این 
مورد هدایت صادر کرد و دادستانی کل هر کسی که 

قیمت فروشی می کند شدیداً مجازات می شوند. »
و  صنایع  و  تجارت  اتاق  که  است  حالی  در  این 
تعهد  دوشنبه  روز  به  گاز  کننده  وارد  اتحادیه های 
کردند که با در نظر داشت وضعیت بد اقتصادی در 
کشور آنها حاضر هستند که برای مدت زمانی گاز را 

بدون بدست آوردن مفاد بفروش برسانند.
آنها گفته اند، سر از روز سه شنبه باید فی کیلو گاز 

در بازارهای کابل به شصت افغانی بفروش برسد.
اما برخی از باشنده های شهر کابل روز گذشته گفتند، 
افغانی  شصت  از  تر  بلند  کیلوگاز  یک  هم  هنوز 

بفروش می رسد.
آنها می گویند، دولت باید شرکت های وارد کننده گاز 

را مجبور سازد که قیمت گاز را کاهش دهند.
در  موجود  گاز  از  حاضر  حال  در  افغانستان  مردم 
کشور استفاده کرده نمی توانند و حکومت و شرکت 
های گاز بیشتر گاز مورد ضرورت را از ترکمنستان 

وارد می کنند.
به اساس  در همین حال وزارت تجارت می گوید، 
فرمان جدید رییس جمهور کرزی این وزارت یکصد 
تا  از ترکنستان خریداری می نماید  هزار تن گاز را 
نرخ گاز در شهر کابل و والیت افغانستان کاهش یابد.

معاون دوم داکتر عبداهلل عبداهلل در تازه ترین اظهارت 
خود در رابطه با انتخابات اظهار داشت: گفت وگوهای 
سیاسی میان دو تیم انتخاباتی شکست خورده و اعالم 
پیش  تجزیه  سمت  به  را  افغانستان  انتخابات،  نتیجه 

خواهد برد.
در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  دوم  معاون  محقق  محمد 
اظهار  انتخابات  با  رابطه  در  خود  اظهارت  تازه ترین 
انتخاباتی  تیم  میان دو  داشت: گفت وگوهای سیاسی 

شکست خورده است.
وی در گفت وگو با رویترز افزود: در حال حاضر روند 
سیاسی انتخابات افغانستان با بن بست مواجه شده و 

راهی برای برون رفت از آن به نظر نمی رسد.
نتایج  اعالم  با  افغانستان  کرد:  تأکید  محقق  آقای 
انتخابات از سوی افراد متقلب، درگیر بحران خواهد 
افغانستان تجزیه  نتایج،  این  شد و در صورت اعالم 

می شود.
مورد  در  محقق  محمد  که  است  چندمین باری   این 

اعالم نتیجۀ تقلب هشدار می دهد.
عطا محمد نور، والی بلخ نیز دیروز از هواداران  تیم 

اصالحات و همگرایی خواست تا آمادۀ اعتراض های 
سبز و نارنجی باشند.

او اعالم کرد که با تمام توان از آرای پاک مردم دفاع 

خواهند کرد. 
برای  ابراز  نیز  مقاومت  و  فرماندهان جهاد  از  برخی 

دفاع از آرای مردم ابراز آماده گی کرده اند. 
امان اهلل گذر از اعضای مجلس اعالم کرد که حتا اگر 
به قیمت جانش تمام شود، از آرای مردم دفاع می کند. 
تیم  سخنگوی  سنچارکی،  فاضل  دوشنبه  روز 
اصالحات و همگرایی در یک نشست خبری اعالم 
کرد که نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت و اگر تا 
امروز )دیروز( به خواست های آنان رسیده گی نشود 

تصمیم جدی اتخاذ خواهند گرفت.
آنها دیروز تمامی مذاکرات سیاسی شان را با تیم تحول 

و تداوم قطع کردند. 
اشرف غنی  رهبری  به  تداوم  و  تحول  تیم  سویی،  از 
سرپیچی  را  انتخابات  نتیجه  نپذیرفتن  احمدزی، 
نتایج  اعالم  که  است  کرده  اعالم  و  دانسته  قانون  از 

انتخابات از سوی آن ها قابل پذیرش خواهد بود.
به نظر می رسد با اعالم شدن نتیجۀ انتخابات افغانستان 
وارد بحران عمیق سیاسی شود. بحرانی که از کنترل 

همۀ طرف ها خارج خواهد شد.
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تصمیم تیم اصالحات و...
ذکی افزود 9۰ درصد تفتیش به پایان رسیده و با اعالم 
و  شد  خواهد  برگزار  تحلیف  مراسم  انتخابات،  نتایج 
رییس جمهور جدید، فرمانی را برای ایجاد پست ریاست 

اجرایی صادر می کند.
به باور تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی یگانه راه حل 
وحدت  حکومت  تشکیل  کنونی  بحران  از  رفت  بیرون 
ملی است، ولی تیم داکتر عبداهلل باید خواست های خودرا 

براساس قانون مطرح کنند.
نامزد به تاریخ 8 اگست توافقنامه سه ماده یی را در  دو 
که  کرند  امضا  امریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  حضور 
می دهند.  تشکیل  را  ملی  وحدت  آن حکومت  براساس 
به  تیم اصالحات و همگرایی  که  کرد  تاکید  ذکی  آقای 
به  و  باشد  صادق  موافقنامه  این  قبال  در  خود  تعهدات 

گفت وگوها ادامه دهد.
از سوی دیگر، عطا محمد نور والی بلخ و از حامیان داکتر 
عبداهلل از هوادارانش خواسته است تا برای اعتراض های 
گسترده آماده شوند. آقای نور در صفحه فیسبوکش نوشته 
اقداماتی  به  مردم،  حق  آوردن  دست  به  برای  که  است 

دست می زند تا بتواند حق آن ها را به دست آورد. 
و  جهاد  برجستۀ  فرماندهان  از  گذر  امان اهلل  همچنان، 
مقاومت و عضو مجلس، در اعالمیه  یی گفته که با تمام 

قوت از آرای مردم دفاع خواهد کرد. 
او گفته که حتا به قیمت جانش از آرای مردم دفاع خواهد 

کرد.
خطرناک  را  چنینی  این  حرکت های  ذکی  اهلل  فیض  اما 
نارنجی  و  سبز  حرکات  مورد  در  »فراخوان  خواند: 
درخشان  نتایج  چندان  که  دیگر  کشورهای  از  تقلید  به 
نداشته، شاید کار سخت نباشد؛ اما یک سیاستمدار جدی 
دعوت  که  را  سبزی  آیا  که  بیندیشد  مورد  این  در  باید 
می کنند به کبود و سیاه مبدل نخواهد شد؟ آیا نارنجی یی 
رنج خون  و  و جگری  قرمزی  به  می کنند  مطرح  که  را 
مبدل نخواهد شد؟ در این صورت باید خیلی محتاطانه 

اظهارات صورت بگیرد«.
عبداهلل  داکتر  دوم  معاون  محقق  محمد  دیگر،  سوی  از 
با رویترز گفته است که روند گفتگوهای  در گفت وگو 
سیاسی و تفتیش آرا ناکام شده و در صورت اعالم »نتایج 

تقلب« افغانستان به بحران خواهد رفت.
جدایی  به  را  افغانستان  تقلب،  نتیجۀ  اعالم  که  گفته  او 

می کشاند.
تفتیش آرا

درصد   9۰ می گوید  انتخابات  کمیسیون  حال  همین  در 
تمام صندوق های رای تفتیش شده و تنها ۲3۲7 صندوق 
دیگر باقی مانده که در روزهای آینده تفتیش آن ها نیز به 

پایان خواهد رسید.
سه  روز  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور  محمد  نور 
اعالم  انتخابات  نتایج  نزدیک  آینده  در  که  گفت  شنبه 
می شود، اما او روز اعالم نتایج را مشخص نکرد: »امکان 
ندارد که فردا این روند به پایان برسد، ولی در روزهای 
می رسد  پایان  به  آرا  شمارش  و  تفتیش  شمار  انگشت 
نهایی  نتایج  به خاطر اعالم  افغانستان که  انتظار مردم  و 

می کشند، به زودترین فرصت برای شان ابالغ می شود«.
در  شنبه  سه  روز  انتخابات  کمیسیون  حال،  همین  در 
مورد ۲۰۰۰ محل رای دهی تصمیم گرفت. احمد یوسف 
نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات در جلسه علنی ابطال 
آرا گفت که از میان این مقدار محل رای دهی، 1۲۶۵1 

رای باطل شده است.

هر هفته 100 سرباز در میدان... 
بیش از 1۰ پاسگاه پولیس را در این ماه تصرف کردند.
به گفته یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع افغانستان، 
عملیات و حمالت بیش از ۲ هزار جنگجو در قندوز 
نام مال سالم رهبری می کند که سازمان  را فردی به 
اطالعات ارتش پاکستان وی را اخیراً از زندان آزاد کرد 

تا حمالت در قندوز را از سر بگیرد.
مقام  یک  از  نقل  به  آلمان  خبرگزاری  گزارش  در 
ارشد وزارت دفاع ملی افغانستان که از افشای نامش 
سرباز   1۰۰ هفته  هر  که  است  آمده  کرده  خودداری 

افغان در میدان جنگ کشته می شوند.
دفاع  وزارت  دیگر  مقام  یک  از  نقل  به  ای  پی  دی 
افغانستان نوشته است که عملیات شبانه برای از بین 
بردن رهبران سطوح متوسط طالبان بسیار مؤثر بود اما 

این عملیات ها به دستور کرزی متوقف شده است.

مـا بـی طـرف...
به  را  می آید  وجود  به  که  تخنیکی  مشکالت جدید 
سازمان  این خاطر،  به  و  کند  فرصت حل  زودترین 
ملل می خواهد که هرچه زودتر، آرای پاک و ناپاک 
نهایی  نتیجه  به  افغانستان  مردم  و  گردیده  جدا 

انتخابات نزدیک شوند.
آقای ساالرزی خاطرنشان کرد که سازمان ملل متحد 
با بی طرفی کامل نقش خود را برای نظارت از پروسه 
پروسه حفظ  این  اعتبار  تا  داده  به خرج  آرا  تفتیش 

شود و نتیجه یی که به دست می آید مورد قبول مردم 
افغانستان قرار گیرد.

وی خبر داد که دو روز قبل، سازمان ملل متحد در 
داده  تشکیل  را  متخصص  نفری  هفت  هیأت  کابل، 
این  انتخاباتی رسیده گی کامل شود که  تقلبات  به  تا 
هیأت طرزالعملی را آماده کرده و اکنون در دبیرخانه 

کمیسیون انتخابات پیشکش کرده است.
ملل  سازمان  که  کرد  بیان  کابل  در  یوناما  سخنگوی 
متعهد است که هرگونه چالش و نگرانی های  متحد 

جدید را بررسی کرده و به کمیسیون انتخابات ارسال 
آرا هرچه زودتر ختم  تفتیش  پروسه  که  این  تا  کند 
گردیده و نتیجه یی اعالم شود که مردم افغانستان آن 

را بپذیرید.
گفتنی است که اظهارات سازمان ملل متحد در حالی 
بیان می شود که ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل، نتیجه 
پروسه تفتیش آرا سازمان ملل متحد را نمی پذیرد. این 
ستاد اعالم کرده است که اعالم هرگونه نتیجه نهایی 

انتخابات غیرقانونی و نامشروع است.

محمد محقق:

اعالم نتیجۀ تقلب افغانستان را تجزیه می کند

دولت هالند اعالم کرد که قصد دارد با اعزام 1۰۰ 
نظامی به ماموریت جدید نیروهای بین المللی ناتو 

در افغانستان بپیوندد.
به گزارش خبرگزاری آذربایجان، نیروهای ناتو در 
افغانستان طی یک مأموریت جدید به رهبری آلمان 
و  سربازان  به   ۲۰1۵ جنوری  اول  از  دارند  قصد 
ماموران پولیس افغانستان در شمال کشور آموزش 

دهند.
خارجه  امور  وزیر  تیمرمان،  فرانس  جون  ماه  در 
هالند و هچنین وزیر دفاع این کشور از امکان یک 
ماموریت محدود جدید برای این کشور در شمال 

افغانستان خبر دادند.
به  مربوط  افغانستان  در  هالند  ماموریت  آخرین 
جون  ماه  از  پولیس  نیروهای  آموزش  ماموریت 
۲۰11 تا جوالی ۲۰13 بود. پیش از این ماموریت 
نیز هالند یک ماموریت نظامی در والیت ارزگان از 

سال ۲۰۰۶ تا ۲۰1۰ داشت.

پولیس بلخ پدر و مادر کودکانی را که چندی پیش مجبور 
و  کرده  بازداشت  بودند،  قانونی شده  زیر سن  ازدواج  به 
مقامهای قضایی و حقوقی این ازدواج را مردود دانسته اند.

پنج روز پیش پدری دختر هشت ساله خود را به عقد یک 
پسر دوازده ساله درآورد و این امر انتقادهای زیادی را در 
را  دولتی  مقامهای  واکنش ها  این  و  برانگیخت  افغانستان 

مجبور کرد که اقدام کند.
پدر ماهی گیر مینو گفته که پس از مشورت با یک روحانی 
با سردار، پسر خواهرزاده  محلی، مراسم عقد دخترش را 

بیوه اش، برگزار کرد.
درگذشته  همسرش  که  گفته  رسانه ها  به  این  از  پیش  او 
اما  از مینو و دو برادرش برایش مشکل بود،  و نگهداری 
فوزیه حمیدی مسوول بخش منع با خشونت علیه زنان در 
از  پیش  پنج سال  این دختر  مادر  که  بلخ گفت  دادستانی 

خانه فرار کرده است.
هم  حاال  که  گفته  بلخ  پولیس  سخنگوی  درانی  شیرجان 
پدر دختر و هم مادر پسر دستگیر شده و پولیس در صدد 
بازداشت روحانی است که این ازدواج زیر سن را قانونی 

اعالم کرده و عقد آنها را بسته بود.
فوزیه حمیدی گفت که در حال حاضر مینو و سردار در 
یک مرکز تربیت و اصالح کودکان تحت مراقبت هستند و 

پرونده آنها در دادستانی بلخ زیر بررسی است.
و  می کند  زنده گی   ُشلگر  ولسوالی  در  که  گفته  مینو  پدر 
شغلش ماهیگیری از رودخانه شلگر است. او افزوده که به 
دلیل ماهیت شغلش قادر نبود از سه کودکش مراقبت کند و 
به همین دلیل اقدام به فرستادن دخترش به خانه بخت کرد.
او گفته که در رسیدگی به امور منزلش هم دچار مشکل بود 
و با 11۰ هزار افغانی پولی که به عنوان شیربهای دخترش 

دریافت کرد، قصد داشت که خودش هم ازدواج کند.
زنان  با  خشونت  منع  بخش  مسئول  حمیدی  فوزیه  هم 
کمیسیون  بیدا سخنگوی  رفیع اهلل  هم  و  بلخ  دادستانی  در 
مستقل حقوق بشر افغانستان عقد نکاح این دو کودک را 

غیرقانونی و مردود دانسته اند.
آقای بیدار به بی بی سی گفت: »از لحاظ معیارهای حقوق 
بشر و قوانین نافذ کشور، این عروسی و اقدام به عقد و 
سن  به  دو  هر  که  چرا  است،  مردود  و  غیرقانونی  نکاح 
قانونی نرسیده و شرایط نکاح که در قانون مدنی قید است، 

در آن وجود ندارد.«
به گفته او، سن ادواج براساس قانون مدنی افغانستان برای 
دختران شانزده سالگی و برای پسران هجده سالگی است.

آقای بیدار افزود که دفتر محلی کمیسیون حقوق بشر در 
بلخ پرونده این کودکان را از نزدیک دنبال می کند تا عدالت 
اجرا  پرونده  این  بررسی  در  درست  صورت  به  قانون  و 

شود.
منابع کمیسیون حقوق بشر می گویند که ازدواج زیر سن 
به ویژه  نوجوانان  و  کودکان  علیه  شایع  خشونت های  از 

دختران است.
فقر و عدم آگاهی از قانون، از دالیل اصلی ازدواج زیر سن 
ازدواج های  از  بسیاری  دانسته می شود. ولی  افغانستان  در 
در  حتی  و  نمی شود  ثبت  رسمی  نهادهای  در  سن  زیر 

مواردی واکنشی هم برنمی انگیزد.
از  بلخی  این پسر  این دختر و پدر و مادر  بازداشت پدر 
و  قضایی  امنیتی،  نهادهای  که  است  نادری  رویدادهای 
چنین  از  هم  رسانه ها  در  می کنند.  پیگیری  را  آن  حقوقی 

رویدادها کمتر گزارش می شود.

هالند نیروهای امنیتی افغانستان را 

در شمال کشور آموزش می دهد
زندانی شدن پدر و مادِر کودکی که فروخته شده بود!
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رییس جمهور ایران با اشاره به روابط گسترده 
و  تاجیکستان  ایران،  کشور  سه  صمیمانه  و 
کشورهای  مناسبات  توسعه  بر  افغانستان، 
و  کرد  تأکید  عرصه ها  همه  در  زبان  فارسی  
منطقه  کشورهای  از  یک  هر  پیشرفت  گفت: 
رفاه  و  توسعه  منافع،  تأمین  به  منجر  می تواند 

آنان شود.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی روز سه شنبه 
در دیدار با سفیر جدید تاجیکستان اشتراکات 
آور شد  یاد  را  کشور  دو  فرهنگی  و  تاریخی 
روابطی  همواره  دوشنبه  و  تهران  گفت:  و 
و  ،اقتصادی  سیاسی  عرصه های  در  گسترده 
با بهره گیری از همه  باید  فرهنگی داشته اند و 
ظرفیت های موجود این همکاری ها را در همه 

عرصه های مختلف گسترش دهند.
هفته  سفر  به  اشاره  با  ایران  جمهوری  رییس 
در  داشت:  اظهار  تاجیکستان  به  خود  آینده  
کشور  دو  عالی رتبه  مقامات  دوجانبه  دیدار 
پیشین  توافقات  شدن  عملیاتی  راهکارهای 
در  که  نیز  شانگهای  اجالس  در  و  بررسی 
دوشنبه برگزار می شود، مسایل و همکاری های 

منطقه ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برای  بسیاری  زمینه های  کرد:  تأکید  روحانی 
در  تاجیکی  و  ایرانی  سرمایه گذاران  همکاری 
و  دارد  وجود  و خصوصی  دولتی  بخش های 
باید در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری، 
ساز و کار و تسهیالت مناسبی برای استفاده از 

همه ظرفیت های موجود طراحی شود.
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  همچنین  او 
در  امنیت  و  صلح  ثبات،  استقرار  از  همواره 

تاجیکستان حمایت کرده و خواهد کرد.
در  تاجیکستان  امام زاده سفیر جدید  نعمت اهلل 

تهران نیز در این دیدار ضمن تقدیم استوارنامه 
گسترش  زمینه  کردن  فراهم  را  خود  ،وظیفه 
اقتصادی  عرصه  در  ویژه  به  دوجانبه  روابط 

اعالم کرد.
سفر  به  اشاره  با  تاجیکستان  جدید  سفیر 
برای  کشورش  به  روحانی  دکتر  قریب الوقوع 
دیدار دوجانبه و شرکت در اجالس شانگهای 
به  منجر  سفر  این  که  کرد  امیدواری  اظهار 
توسعه بیش از پیش روابط دو کشور دوست 

و برادر شود.پ
نعمت اهلل امام زاده با بیان اینکه تاجیکستان در 
سال های پس از استقالل همواره از حضور و 
پشتیبانی مادی و معنوی دولت و مردم ایران در 
توسعه و پیشرفت برخوردار بوده است، گفت: 
ظرفیت های بسیاری برای همکاری وجود دارد 
و ما خواهان بهره مند شدن از توانمندی ایران 

در بازسازی کشورمان هستیم.
وی همچنین تسریع در ساخت خط راه آهنی 
و چین  تاجیکستان  افغانستان،  به  را  ایران  که 
متصل می کند، را موجب رشد سریع تر اقتصاد 

تاجیکستان عنوان کرد.

یکی از مقامات ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شد 
عمران خان، رهبر حزب با فرماندهان ارتش برای براندازی دولت 

همدست شده بود.
به نوشته روزنامه تلگراف، یکی از مقامات ارشد حزب تحریک 
همراه  به  مخالف  حزب  این  رهبر  گفت،  پاکستان  انصاف 
فرماندهان ارتش این کشور برای براندازی نخست وزیر منتخب 

پاکستان توطئه چینی کرده بود.
کرد،  اظهار  حزب  این  ارشد  مقامات  از  یکی  هاشمی،  جاوید 
ارتش  با کمک  را  دولتی  اعتراض های ضد  گفته  او  به  رهبرش 
سازماندهی کرده و انتخابات جدیدی در سپتمبر برگزار خواهد 
پاکستان  عالی  دادگاه  موافق  اعضای  کمک  با  وقوعش  که  شد 

تضمین شده است.
ادعاها و اتهامات هاشمی که در کنفرانس مطبوعاتی در تلویزیون 
ناآرامی  شد در  پاکستان و در اسالم آباد مطرح گردید، موجب 

حالی که عمران خان به شدت این ادعاها را تکذیب کرد.
سخنان هاشمی در پی ادعاهایی مبنی بر پیشنهاد ارتش به نخست 
منظور  به  قدرت  از  ماهه  یک  گیری  کناره  برای  پاکستان  وزیر 
تشکیل گروه تحقیقات درباره ادعاهای عمران خان و تقلب در 
انتخابات پیشین مطرح شدند. با این حال دولت و ارتش وجود 

چنین پیشنهادی را نیز تکذیب کرده اند.
حکومت  دوره  چهار  و  موفق  کودتای  سه  تاکنون  که  پاکستان 

زمانی که عمران خان حدود  از  از سرگذرانده است،  را  نظامی 
7۰ هزار تن از پیروانش را برای اعتراض به خیابان خواند درگیر 
آشفتگی سیاسی شده است. با وجود اینکه تعداد این معترضان 
دولت  مدارس  و  ادارات  تعطیلی  با  می یابد  کاهش  رفته  رفته 

همچنان توانایی خود را در اداره امور نشان نداده است.
تظاهرات در هفته های اخیر بعد از اعالم وزیر اطالعات پاکستان 
سابق  رئیس  توصیه های  و  ارتش  با  خان  عمران  روابط  درباره 
آژانس اطالعات پاکستان برای استراتژی ها در اعتراضاتش به او 

شدت یافته است.
حامیان نواز شریف معتقدند رویکرد رئیس ارتش، هرگونه تالش 

برای بازیابی شرایط عادی را از بین برده است.
را  مظنونانی  چنین  وجود  ظاهرا  که  هاشمی  جاوید  ادعاهای 
بیانیه احساسی از مجلس پاکستان منتشر  تقویت کرد، طی یک 

شد.
به گفته هاشمی عمران خان به او اطالع داده که حامیان او در 
ارتش از او و طرفدارانش خواستند تا برای راهپیمایی در پایتخت 
به طرفداران طاهر القدری، رهبر حزب تحریک عوامی پاکستان 

بپیوندند.
جاوید در ادامه اظهارات خود عنوان داشت: عمران خان گفت ما 

بدون کمک ارتش پیش نخواهیم رفت.
گیری  تصمیم  اتفاق ها  تمام  درباره  عمران خان همچنین گفت، 

شده است و انتخاباتی در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد.
وی افزود: آن ها از قوانین نظامی استفاده نخواهند کرد. به گفته 
عمران خان ما یک دادخواست در دادگاه عالی مطرح می کنیم و 
سپس قاضی که ما انتخاب کردیم این دادخواست را تایید می کند 

و آن وقت از دست دولت خالص می شویم.
را  ادعا  این  مزاری، سخنگوی عمران خان  این حال، شیرین  با 

بی اساس خواند و گفت، آقای هاشمی باید استعفا دهد.
از زمان راهپیمایی طرفداران عمران خان و طاهرالقدری در محل 
تاکنون سه تن کشته و صدها تن مجروح  اقامت نخست وزیر 

شده اند.
در  آن  از  بخشی  فقط  یا  ارتش  که  معتقدند  دولتی  ارشد  منابع 
تالش برای بی ثباتی دولت شریف و خواهان برگزاری انتخابات 

جدید برای برکناری او هستند.
درخواست  با  دولت  می رود  آن  بیم  پاکستانی،  مقامات  گفته  به 
از اعضای پارلمان برای رای دادن به اقدامات قاطعانه دستوراتی 

برای استفاده از زور بیشتر علیه معترضان صادر کند.

رییس جمهور ایران:

روابط کشورهای فارسی زبان 
باید در همۀ عرصه ها توسعه یابد

ولې باید د پغامن د پېښې...

 اعدام يش. نوموړی په دې اند دی، که چېرې حکومت 

بیا هم له دغو کسانو رسه له نرمۍ کار واخيل؛ نو دا په 

هېواد کې یو لوی توپان رامنځته کړي د نظام په نابودۍ 

به انجام يش او هم به د خدای تعالی قهر نازل يش. 

ښاغيل حنفي وايي، که چېرې حکومت له پیله رشیعي 

حدود نافذ کړي وای او د هر جرم کوونکی یې د خپل 

ګراف  جرمونو  د  به  نن  نو  وای؛  رسوالی  سزا  په  عمل 

دومره لوړ نه وای.

د پغامن پېښې په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو غصې 

را پارويل او له ولسمرش کرزي یې غوښتي، چې د دې 

پېښې عاملین اعدام کړي.

مدين فعال باري سالم په خپل فیسبوک کې لیکيل: )) دا 

جنایت کاران باید په درنه سزا محکوم يش، او بس! ((

عزیز  مرش  ټولنې  مدين  او  حقونو  برشي  د  همدارنګه 

رفیعي لیکيل: )) ای نړۍ والو! وپوهېږئ چې زما هېواد 

د نړۍ یو له لرغونو هېوادونو څخه دی. پنځه زره کلن 

تاریخ لري، له ۱۴۰۰ کلونو د یوازي توب ویاړ لري. له 

همدې کلونو راهیسې بهرتین دیني عاملان یې مونديل. د 

لوېدیځ او ختیز سرتې امپراتورۍ یې ړنګې کړي. دېرش 

میلیونه وګړي لري او ۳۱ میلیونه سیاستوال. نیم میلیون 

پوځيان لري، پنځه میلیونه ملېشې، ۲ میلیونه قوماندانان، 

با  او  رښتیني  میلیونه   ۶۹ او  وګړي  رسمي  میلیونه   ۲۷

او  لري  ورکوونکي  رایه  میلیونه  اته  لري،  انسانان  غیرته 

۲۳ میلیونه د رایې ورکونې کارتونه، یو ارګ لري او درې 

ولسمرشان...

او  ویاړنو  کیفیتونو،  ټولو  دې  له  کې  څنډه  یوې  په  خو 

غیرتونو )!!!( رسه رسه د کابل په قرغه  او د ارګ په ۱۶ 

کیلومټرۍ کې، ۱۶ تنه باغیرته کسان په څلورو بې غیرته 

خولو  او  الس  د  حیوانات،  وحيش  لکه  ښځو  )؟؟؟؟( 

نه  ټکان  اوبه  تېری کوي؛ خو  په مخکې  وو  نارینه  تړلو 

خوري. هو! دا موږ کاکه، ځوامنردي او مېړنی ملت یو، 

چې ډېر غیريت خو بې احساسه!!!!((

د دې ترڅنګ ګڼو مدين ټولنو، سیاستوالو او افغان ملت 

د  یې  کې  شبکو  ټولنیزو  په  او  غندلې  کلکه  په  پېښه  دا 

عاملینونو د انځورونو په بیا بیا خپرولو رسه له ولسمرش 

کرزي غوښتي، چې هغوی اعدام کړي.

مالتړ  جنایتکارانو  له  یې  تل  چې  دی،  تورن  حکومت 

نه دي رسويل،  په سزا  کړی، هغوی یې د خپلو اعاملو 

چې دې کار په هېواد کې جرمي پېښې ډېرې کړي دي. 

دا به وروسته روښانه يش، چې ولسمرش کرزی په دې اړه 

څه حکم کوي.
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د کابل پولیس وايي، چې د پغامن د پېښې عاملین یې نیويل 

یې  سزا  په  اعدام  د  چې  غوښتي،  یې  حکومته  له  او  دي 

محکوم کړي. دغه راز ګڼو سیاستوالو، د ميل شورا غړو، 

د ټولنیزو شبکو کاروونکیو او هېوادوالو له حکومته د یادې 

پېښې د عاملینو د اعدام غوښتنه کړې ده.

تېره اونۍ شپاړسو تنو د پغامن او قرغې ترمنځ په سیمه کې 

په یوه واده برید وکړ، چې له ښځو یې ګاڼې او نور توکي 

غال کړل او هم یې په څلورو مېرمنو جنيس تېری  وکړ.

الله  صبغت  حرضت  مرش  کمېسیون  د  حل  د  منازعاتو  د 

په  کې  پغامن  په  رسه  خپرولو  په  اعالمیې  یوې  د  مجددي 

څلورو مېرمنو جنيس تېری او د زېوراتو لوټل یې، په کلکه 

غنديل دي.

د  چې  يش،  غوښتل  ارګانونو  مسوولو  له  کې  اعالمیه  په 

پېښې ټول عاملین ونیيس او په عام محرض کې یې په اعدام 

ارامتیا  د  له یوې خوا د قرباين شویو کورنیو  ورسوي، څو 

المل يش او له بلې خوا نورو ته د عربت درس وګرځي.

حرضت صبغت الله مجددي د دغه ډول پېښو اصيل المل، 

رشیعي  د  کې  هېواد  په  او  عدول  نه  رشیعته  محمدي  له 

یې  نظام  چې  دی،  کول  پيل  نه  بشپړ  حدودو 

یې  پېښو مخنیوی  ډول  د دې  او  ثباته کړی  بې 

ناممکنه کړی دی. هغه له پولیسو، څارنوالۍ او 

محکمې غوښتي، چې په دې برخه کې غغلت 

نه کوي.

د کابل د پولیسو مرش جرنال ظاهر ظاهر په خپله 

فیسبوک پاڼه کې لیکيل، خپلو پولیسو ته یې امر 

کړی، که دغو مجرمینو له پولیسو رسه مقاومت 

وکړ او یا یې کوم عمل تررسه کړل، ودې وژين. 

هغه لیکيل، هغه کسان چې د افغانستان ناموس 

ته احرتام نه لري، باید ووژل يش.

ویاند  پولیسو  د  کابل  د  کې  حال  همدې  په 

حشمت الله ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکيل، که 

چېرې د قايض او یا څارنوال په مېرمنو جنيس تېری ويش، 

ماشومان یې وتښتول يش او له کورونو یې غال ويش، ایا 

د  ده  بښي؟  یې  وبه  او  خوشې  بنده  له  مجرمین  به  هغوی 

پایله  پیسو او رشوت په بدل کې د مجرمینو خوشې کېدو 

د  ده، چې  یې کړې  او غوښتنه  بللی دی  او وحشت  ظلم 

پغامن د پېښې عاملین باید اعدام يش. 

نور  یوشمېر  پېښې  د  قرغې  د  چې  وایي،  پولیس  کابل  د 

عاملین یې په غزين والیت کې د هغه والیت د پولیسو په 

مرسته نیويل، چې دمګړۍ تر پوښتنو ګروېږنو الندې دي.

په همدې حال کې د افغانستان د عاملانو د شورا او د وليس 

ته  ماندګار ورځپاڼې  نذیراحمد حنفي  جرګې غړي قايض 

باید د  په مرکه کې وویل، چې د رشیعي حدودو له مخې 

دې پېښې عاملین په عام محرض کې سنګسار يش او ډله 

ییز زجر وویني.

هم  او  کړی  تېری  هم  عاملینو  پېښې  د  دا چې  وایي،  هغه 

یې غال کړې ده، لومړی باید ترې مايل غرامت و اخیستل 

وروسته سنګسار او یاهم...                        ادامه صفحه 7

خانوادۀ سرباز امریکایی کشته شده در افغانستان:ولې باید د پغامن د پېښې عاملین اعدام يش؟

آقای اوباما شما مناسب ریاست جمهوری نیستید
شده  کشته   امریکایی  سربازان  از  یکی  خانواده 
از  انتقاد  با  سرگشاده  نامه یی  در  افغانستان  در 
درخصوص  امریکا  رییس جمهوری  عملکرد 
داعش خواستار استعفای وی شد و تاکید کرد: 
شده  شکاف  ایجاد  باعث  شما  بزدالنه  رهبری 

است.
بیلی و کارن وون  به نوشته روزنامه دیلی میل، 
سال  در  را  ووگن  کارسون  آرون  پسرشان  تنها 
عضو  وی  دادند.  دست  از  افغانستان  در   ۲۰11
تیمی بود که با نام »واحد ششم نیروی دریایی« 
 33 از  یکی  کارسون  آرون  می شد.  شناخته 
سربازی بود که در جریان ساقط شدن هلی کوپتر 

چینوک در افغانستان کشته شد.
خانواده وون روز دوشنبه در واکنش به اقدامات 
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در پی انتشار 
روزنامه نگار  فولی،  جیمز  بریدن  سر  ویدیوی 
به  کردند.  انتقاد  از وی  داعش  توسط  امریکایی 
گفته آنها باراک اوباما پس از برگزاری کنفرانس 
به  فولی  جیمز  شدن  کشته  محوریت  با  خبری 

گلف بازی رفت.
پیام  است:  آمده  امریکایی  خانواده  این  نامه  در 
شما کامال واضح و رسا بود آقای رئیس جمهور. 
شما مناسب این شغل نیستید. شما این مساله را 
تمام جهان  داریم.  از آن اطالع  ما هم  می دانید، 

این را می داند. اقدامات و یا عدم اقدامات شما 
به عنوان فرمانده کل قوای امریکا به بهای جان 
شما  بزدالنه  رهبری  می شود.  تمام  امریکایی ها 
باعث ایجاد شکاف شده است؛ نه تنها در امنیت 

امریکا بلکه در امنیت کل جهان.
تریبیون  ورلد  روزنامه  در  که  نامه  این  ادامه  در 
شما  از  مستقیما  ما  است:  آمده  شده،  منتشر 
می خواهیم که استعفا دهید تا یک زن و یا مرد 
کشتارهای  به  و  بیاید  کار  روی  بتواند  شجاع 
رخ  سوریه  و  عراق  در  که  کنترلی  از  خارج 
فرا  آن  زمان  کند.  رسیدگی   ، داعش  و  می دهد 
رسیده که شما استعفا دهید و یک رهبر واقعی 
ما  پسران و دختران  از جان  که  بیاید  کار  روی 

حفاظت کند.

مردم  برای  بشر  حقوق  اروپایی  کارزار  موسسه 
جامعه  کمک  وجود  با  که  می گوید  افغانستان 
جهانی در 13 سال گذشته، افغانستان پس از ۲۰1۴ 

نیز به ادامه این کمک ها نیاز جدی دارد.
این موسسه از نشست سران ناتو در ولز که مسایل 
افغانستان بخشی از این نشست است می خواهد، 

مردم افغانستان را تنها نگذارند.
اروپایی  کارزار  موسسه  رییس  نسیمی،  نورالحق 
نشستی  طی  افغانستان،  مردم  برای  بشر  حقوق 
روند  طوالنی شدن  گفت:  کابل  در  شنبه  سه  روز 
انتخابات به شدت وضعیت حقوق بشری به ویژه 
افغانستان آسیب رسانده و  زنان و کودکان را در 
جهانی  جامعه  جدی  حمایت  به  افغانستان  مردم 

پس از سال ۲۰1۴ نیاز دارد.
که  ناتو  از نشست سران  »ما  افزود:  نسیمی  آقای 
در ولز انگلستان برگزار می شود، می خواهیم؛ پس 
و  نظامی  عرصه  در  بویژه  افغانستان  به   ۲۰1۴ از 

حقوق بشری کمک بیشتر کند«.
به گفته وی، انتظار مردم افغانستان از نشست ولز 
بیشتری  کمک های  نشست  این  در  که  است  این 
برای صلح، ثبات و حاکمیت قانون در افغانستان 
تعهد شود؛ زیرا حکومت به تنهایی از عهده این 

مسوولیت ها بر آمده نمی تواند.
نشست سران ناتو در شهر ولز بریتانیا به روز پنج 

شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
این  آجندای  از  بخشی  افغانستان  اوضاع  بررسی 

نشست خوانده شده است.
اوضاع  به  اشاره  با  نسیمی  آقای  وجود،  این  با 
نشان  خاطر  کشور،  سیاسی  و  امنیتی  نامساعد 
کرد: نیاز است تا پس از سال ۲۰1۴ ناتو حضور 

نظامی اش را در افغانستان حفظ کند.
این در حالی است که روز دوشنبه وزارت خارجه 
افغانستان در نشست ولز خواستار  اعالم کرد که 
 ۵.۵ تا  جهانی  جامعه  ساالنه  های  کمک  افزایش 

میلیارد دالر خواهد شد.

موسسۀ کارزار اروپایی حقوق بشر:

افغانستان به کمک های جامعۀ جهانی پس از 2014 نیاز دارد
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