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که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کوهستانی  جاوید 
فرمانده پولیس کابل بیشتر از افراد اوباش و لومپن 
که در قتل فرخنده دست داشتند، مقصر بوده و باید 

به داستانی معرفی شود.
گفت:  کابل  پولیس  فرمانده  از  انتقاد  با  کوهستانی 
عدم مسوولیت پذیری، نبود وجدان بیدار و آگاه، عدم 

ارتباطات مردمی و تشنه بودن به قدرت، سبب شده 
تا فرمانده کابل حتا به خودش زخمت ندهد که به 

خاطر کوتاهی در وظیفه از مردم عذرخواهی کند.
او همچنان تاکید کرد: قوماندانی امنیه، آمر جنایی و 
اقدام  دلیل  به  کابل،  امنیه  قوماندانی  مسووالن  تمام 
نکردن به موقع، در این قضیه مسوول و شریک اند و 

باید مجازات شوند.
و  امنیتی  معاونین  کابل،  امنیه  فرمانده  افزود:  او 
مسووالن قوماندانی کابل باید از وظایف شان سبک 
دوش و به خاطر غفلت...               ادامه صفحه 6

وزیر حج و اوقاف در پیوند به اقدامات در مورد بررسی های قتل فرخنده در کابل 
به مجلس نماینده گان فراخوانده شد.

فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف حادثه شاه دوشمشیره کابل را به 

عنوان نقطه عطف یاد کرد و گفت که فرخنده با مرگ اش، تاریخ را رقم زد و او 
از این حادثه تلخ درس های زیادی را آموخته است.

به گفته وی، وزارت حج برای پیگیری حادثه فرخنده کمیسیونی را نیز موظف 
کرده است.

که  است  گرفته  تصمیم  حج  وزارت  فرخنده  قتل  پی  در  افزود:  عثمانی  آقای 
زیارت  دوشمشیره،  شاه  مناطق،  ویژه  به  کابل  شهر  سطح  از  را  تعویذنویسان 
ابولفضل و زیارت سخی جمع آوری کرده و این روند را در سطح شهر کابل و 

والیات گسترش خواهد داد.
او خاطرنشان کرد که در مساجد و زیارتگاه ها، عالمان واقعی را موظف می کند.

وزیر حج با ذکر این مطلب که به کسانی که مردم را برای سودجویی خود به 
قتل فرخنده شوراندند عالم دین گفته نمی شوند؛ بیان داشت: »هم اکنون اجماع 
در مورد جمع آوری سودجویان به وجود آمده؛ تا خانواده ها را از چنگ آنان 

نجات دهیم«.
از سویی دیگر، نمایندگان مجلس بر وظیفه...                         ادامه صفحه 6
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همه چيز را مي توان تغيير داد و دگرگون كرد به جز گذشت زمان.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جاوید کوهستانی:

فرمانده پولیس کابل برکنار و به دادستانی معرفی شود

یک مقام ارشد امنیتی هند گفته است که پاکستان در همکاری 
با لشکر طیبه تالش می کند تا به منافع این کشور در افغانستان 

صدمه برساند.
به گفته این مقام، پس از آن که پاکستان در کشمیر موفق به 
حمله بر دفاتر این کشور نشد؛ اکنون با همکاری لشکر طیبه، 
افغانستان نشانه گرفته  سفارت و قنسولگری های هند را در 

است.
بر بنیاد گزارش ها، این مقام امنیتی هند که نامی از وی برده 
پاکستان  امنیتی  »نهادهای  گفت:  هندی  رسانه های  به  نشده 
برای این که مطمین شوند هند...                 ادامه صفحه 6

یک مقام هندی:

پاکستان سفارت و قنسولگری های 

 ما را هدف گرفته است

وزیر حج و اوقاف:

تعـویذنویـسان جمـع آوری مـی شونـد
فرخنده تاریخ را رقم زد
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کـی یرکگارد

تحلیلگران در پیوند به اظهارات اشرف غنی:

طالبان باید از قربانیان و حتا از درختان شمالی 
معذرت بخواهند

صفحه 6

- چگونه می شود  از كسانی كه با خون ملت 
بازی كردند و به تاریخ بشر خيانت كردند؛ 
اگر  است  كفر  خدا  به  بخواهيم؟  معذرت 
طالبان  گروه  از  باید  ما  كه  بگوید  كسی 
هيچ گونه  طالبان  كنيم؛  معذرت خواهی 
ترحمی به مردم و داشته های مادی و معنوی 

افغانستان نکرده اند.
كرزی  حامد  راه  ادامۀ  غنی  ریيس جمهور   -
را طی می كند و من یقين دارم كه به زودی 
جایی  به  و  می كند  فروكش  غنی  عطش 
روزهای  در  كرزی  حامد  كه  رسيد  خواهد 

اخير به آن رسيده بود

یادداشت: چگونه گی عملکرد پوليس، در روز قتل فرخنده، از مباحث قابل توجه در روزهای پسين 
بوده است. مردم و تحليلگران، پوليس كابل را متهم به بی كفایتی و سهل انگاری در جلوگيری از 

این رخدا كه "لکۀ ننگ تاریخی"عنوان شده، دانسته اند. 
این موضوع را با جاوید كوهستانی آگاه نظامی در ميان گذاشتيم. آقای كوهستانی در گفت وگوی 
كنار  در  كه  گفت  او  ندارد.  توجيهی  پوليس  اقدام  در  تأخير  كه  می گوید  ماندگار  با  كوتاه 
اوباشی هایی كه فرخنده را به شهادت رسانيدند، علمای بی خبری كه قبل از آگاهی فتوا دادند و 
فرماندة كابل كه در این زمينه غفلت كرده، قابل مجازات هستند و باید به داستانی معرفی شوند



بزرگی  نظامِی  عملیات  افغانستان  ملی  اردوی   
را به تاریخ 26 ماه دلو زیر نام عملیات نظامی 
ذوالفقار در والیت هلمند آغاز کرده که تا اکنون 
ادامه دارد. عملیات ذوالفقار به مقصد پاک سازی 
والیت هلمند از وجود طالبان در نظر گرفته شده 
است و نظر به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
این عملیات عملیاتی بزرگ به شمار می آید که 
وجود  از  هلمند  والیت  مکمِل  پاک سازِی  تا 
طالبان ادامه پیدا خواهد کرد و برای جلوگیری 
را  هلمند  با  همجوار  والیات  طالبان،  فرار  از 
که  طوری  ملی  اردوی  اگر  می گیرد.  بر  در  نیز 
سخنگوی وزارت دفاع وعده داده است، در این 
عملیات پیـروز گردد، از لحاظ نظامی و سیاسی 
ضربۀ سنگینی به پیکِر طالبان وارد خواهد آمد 
و در شرایط فعلی، دستاورد بزرگی برای دولت 

وحدت ملی به بار خواهد نشست. 
با آن، به  1- والیت هلمند و والیات هم جوار 
دالیل مختلف نسبت به سایر والیاِت افغانستان 
دارد.  استراتژیک  اهمیِت  طالبان  گروه  برای 
مربوط  طالبان  رهبران  تمامی  این که  نخست 
این که  دوم  هستند.  والیت  سه  همین  به 
درصِد  پنجاه  از  اضافه  به تنهایی  هلمند  والیت 
بخشی  که  می کند  تولید  را  جهان  مخدر  مواد 
ازعواید آن به طالبان می رسد و طالبان از آن در 
عملیات های هراس افکنانه استفاده می کنند. سوم 
این که این سه والیت با پاکستان سرحِد مشترک 
دارند، طالبان با استفاده از سرحِد باز در جریان 
جنگ ها می توانند به مناطِق مصون در آن طرِف 
از  را  جبهات شان  همچنان  و  کنند  فرار  سرحد 
این طریق اکمال کنند. و چهارم این که نزدیکی 
والیات هلمند، قندهار و زابل به شورای کویته 
قرار  آن جا  در  طالبان  رهبری  می شود  گفته  که 

دارد، به تنظیم و ادارۀ طالبان کمک می کند.
هلمند  پاک سازی  در  ملی  اردوی  موفقیت   -2
را  امنیتی  سکتورهای  توانایی  طالبان،  وجود  از 
در تأمین امنیت در نبودِ سربازاِن خارجی ثابت 

خواهد کرد.
3- کامیابی اردوی ملی در این عملیات، تأثیراِت 
مذاکرات  در  ملی  وحدت  دولت  برای  مثبتی 
صلح ـ که قرار است میان دولت و گروه طالبان 
در هفته های بعدی آغاز شود ـ خواهد داشت و 
طالبان را مجبور به قبول شرایط دولت در جریان 

مذاکرات خواهد ساخت.
4- عملیات اردوی ملی در هلمند در خنثاسازِی 
را  گروه  این  روحیۀ  طالبان،  بهارِی  عملیات 
متزلزل و آن ها را در حالِت دفاعی قرار خواهد 
داد و برای اولین بار پس از سیزده سال، ابتکار را 

در جنگ از این گروه خواهد گرفت.
ولسوالی های  تمام  بر  دولت  کامِل  کنترول   -5
هلمند و والیات هم جوار با آن، از نفوذ داعش 
در منطقه جلوگیری خواهد کرد و مانع پیوستن 
خواهد  داعش  به  مختلف  عوامِل  بر  بنا  طالبان 

شد.
عمدۀ  شرط  گذشته،  تجارب  به  توجه  با  اما 
که  است  آن  هلمند  در  ملی  اردوی  موفقیت 
کوتاه مدت  و  مقطعی  باید  ذوالفقار  عملیات 
قوت های  گذشت،  که  سالی  سیزده  در  نباشد. 
بزرگی  و  ُخرد  عملیات های  داخلی  و  خارجی 
در والیت هلمند و والیات همجوار با آن انجام 
دادند، اما هیچ کدام به دلیل مقطعی بودن و عدم 
دستاورد  عملی،  و  موثر  استراتژی  یک  اتخاذ 
عملیات های  و  ناامنی ها  کاهِش  در  مطلوبی 
های  عملیات  برعکس،  نداشتند.  هراس افکنانه 
مقطعی و کوتاه مدت به طالبان معافیت بخشید و 
این گروه را در برابر حمالت نیروهای خارجی 
ساخت.  مقاوم تر  افغانستان  امنیتِی  نیروهای  و 
بنابراین، موفقیت عملیاِت ذوالفقار در پاک سازی 
هلمند و والیات همجوار با آن از وجود طالبان 
و تأمین امنیت به گونۀ دایمی و پایدار، با توجه 
نظرداشِت  در  با  و  آن  استراتژیِک  موقعیت  به 
رویکردی  به  والیت،  آن  در  ناامنی  عوامل 
که  رویکردی  است؛  منوط  همه جانبه  و  وسیع 
رشد  و  تقویت  در  که  عناصری  و  عوامل  تمامِ 
بازی می کنند  تروریسم در منطقه نقش اساسی 

را مورد هدِف عملیاِت اردوی ملی قرار دهد. 

گروه طالبان در والیات هلمند، قندهار و زابل 
به تنهایی این توانایی را ندارد که آن همه سرباز 
امریکایی و انگلیسی را به مدت سیزده سال به 
چالش بکشاند. آن چه که طالبان را در این مدت 
مخدر،  مواد  قاچاق  و  کشت  می کرد،  تقویت 
سه  این  در  که  بود  اداری   فساد  و  باز  سرحِد 
والیت وجود داشت و متأسفانه هنوز هم وجود 
دارد؛ از این رو عملیات اردوی ملی باید به غیر 
از طالبان؛ قاچاق براِن مواد مخدر، سرحِد باز و 
آن خاینیِن ملی که از پول مواد مخدر زمین های 
دولتی را غضب کردند و شهرک ها و بلندمنزل ها 
ساختند نیز مورد هدف قرار دهد. البته تطبیق این 
رویکرد، زمان گیر است و به تجهیزات، پرسونل 
که  آن جایی  از  اما  دارد.  نیاز  کافی  امکاناِت  و 
سیاسِت مدارا با طالبان و تضرع به پاکستان در 
طول سیزده سالی که گذشت، هیچ دستاوردی 
ثبات در افغانستان  در تأمین امنیت و استحکامِ 
نداشت و بلکه برعکس به طالبان و حامیاِن آن 
جسارت بیشتر داد؛ مهم ترین گزینه برای متقاعد 
به مذاکره و صلح، فشار نظامی  ساختِن طالبان 
باالی آن هاست که باید دولت وحدت ملی به آن 

توجه جدی داشته باشد.
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مردم  و  بایدهاست  مهم ترین  از  انتخاباتی،  نهادهای  اصالح 
انتظار دارند تا به گونۀ جدی مورد توجه دولت مردان قرار 

گیرد. 
اواضح است که تا اصالح نشدن بنیادی نهادهای انتخاباتی، 
برگزار  کشور  پارلمانی  و  ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات 

نخواهد شد.
از  انتخاباتی،  نهادهای  اصالح  کمیسیون  برگزاری   
اولویت هایی بود که باید دولت وحدت ملی در پنج ماه قبل 

به آن می پرداخت که نپرداخت.
است  مهمی  گامی  انتخاباتی،  اصالح  کمیسیون  ایجاد  البته   
افرادی که الیق و شایسته  اگر   اما  برداشته شده است؛  که 
باشند در این کمیسیون گماشته نشوند، این کمیسیون به سان 

کمیسیون های انتخاباتی بی اعتبار خواهد شد. 
مسوولیت کمیسیون اصالح نهادهای انتخاباتی این است که 
کمیسیون های انتخاباتی را از بنیاد عوض کند و اصالح سازد 

تا بتواند اعتبار و اعتماد از دست رفته را اعاده کند. 
اصالحات  باید  انتخاباتی«  اصالحات  »کمیسیون  مفهوم 
نهادهای انتخاباتی را برتابد نه تنها بحث »اصالح انتخاباتی« 

را که شامل قوانین می شود و بس.
کنار  در  دهد،  انجام  کاری  این  غیر  کمیسیون،  این  اگر  اما 
جریان تقلب قرار می گیرد. فراموش نباید کرد که اصالحات 
محوری  طرح های  از  یکی  عنوان  به  انتخاباتی،  نهادهای 
تاکیدهای  آن  بر  در گذشته  و  است  ملی  حکومت وحدت 
بیشتری شده است. اگر در شرایط کنونی، کمیسیون اصالح 
انتخاباتی خود قابل اعتماد برای مردم نباشد، نمی تواند کاری 

از پیش برد. 
ریاست کمیسیون اصالح انتخاباتی، باید به دست کسی باشد 
نداشته  تقلب وجود  در  او  از مشارکت  اقل سندی  که حد 
باشد و  از طرف داران پروپاقرص به خصوص در تیم متهم 
به تقلب نباشد؛ زیرا این طرفداری او می تواند در جریان کار 

تاثیر گذاشته و کار را از مسیر اصلی اش منحرف کند.
مردم افغانستان انتظار دارند که دولت وحدت ملی باید کسی 
را در رأس کمیسیون نهادهای انتخاباتی تعیین کند که برای 
همه مردم افغانستان قابل قبول باشد و مشهور به قوم گرایی 

شدید و تالش برای پنهان کاری تقلب نداشته باشد.
مردم انتظار دارند که بعد از ایجاد اصالحات، دیگر تجربه های 
تلخ بحران های انتخاباتی را تکرار نکنند و باید انتخابات به 

اساس اصل یک شهروند یک رأی برگزار شود.
جدی  گونۀ  به  باید  ملی  وحدت  دولت  رییسان  بنابراین، 
روی ایجاد یک کمیسیون درست و حسابی کار کنند و اگر 
افراد پاک  این کمیسیون طبق آرزوهای مردم ساخته شد و 
و  معامله گر  که  افرادی  داشتند؛  آن حضور  در  بی غرض  و 
پنهان کار نباشند، می توان امیدوار بود که به ایجاد اصالحات 

در نهادهای انتخاباتی گام هایی برداشته شده است.
به  انتخاباتی  کمیسیون های  که  دهد  اجازه  باید  غنی  آقای   
این  رأس  در  را  کسانی  نباید  و  شوند  اصالح  جدی  گونۀ 
را  ایجاد اصالحات الزم  برای  فکری  که  بگمارد  کمیسیون 
باید  که  افرادی  روی  عبداهلل  داکتر  هم چنان  باشد.  نداشته 
اجازه  و  کند  دقت  کنند،  کار  اصالحات  ایجاد  کمیسیو  در 
ندهد که به ساده گی تقلب کاران و آنانی که کشور را به خطر 
کشانده بودند، انتخابات مهم شوراهای ولسوالی و پارلمانی 

کشور را نیز راه اندازند.
انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون  ترکیب  در  اگر  ما،  نظر  به 
دقت الزم نشود، هیچ نوع اصالحاتی را که مردم در انتظارش 

هستند، شاهد نخواهیم بود.
بنابراین مجلس نماینده گان نیز باید روی ایجاد صالحیت ها 
به  این کمیسیون، در تصویب قوانین مربوط  و کارکردهای 

این نهاد نو تشکیل، دقت الزم را داشته باشند.
اصالح  و  قانونی  مسایل  به  فقط  کمیسیون،  این  توجه  اگر 
رویه ها شود و فیزیک کمیسیون ها از نظر دور بماند و به 
افراد خاطی و تقلب کار توجه نشود، هیچ اصالحاتی در این 
نهادها و در روند انتخابات، ایجاد نخواهد شد. بنابراین هنوز 
کمیسیون کارش را اغاز نکرده است و فرصت کافی برای 

بازنگردی در مورد آن وجود دارد.

کمیسیون اصـالح نهادهای 

انتخاباتی اصالح شود

عمليات اردوی ملی باید به غير از طالبان؛ 

قاچاق براِن مواد مخدر، سرحِد باز و آن خاینيِن 

ملی كه از پول مواد مخدر زمين های دولتی 

را غضب كردند و شهرک ها و بلندمنزل ها 

ساختند نيز مورد هدف قرار دهد. البته 

تطبيق این رویکرد، زمان گير است و به 

تجهيزات، پرسونل و امکاناِت كافی نياز دارد. 

اما از آن جایی كه سياسِت مدارا با طالبان و 

تضرع به پاكستان در طول سيزده سالی كه 

گذشت، هيچ دستاوردی در تأمين امنيت و 

استحکاِم ثبات در افغانستان نداشت و بلکه 

برعکس به طالبان و حامياِن آن جسارت بيشتر 

داد؛ مهم ترین گزینه برای متقاعد ساختِن 

طالبان به مذاكره و صلح، فشار نظامی باالی 

آن هاست كه باید دولت وحدت ملی به آن 

توجه جدی داشته باشد.
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امضای  آماده  پکن  کرد،  اعالم  چین  جمهوری  رییس 
توافقنامه های دوستانه و همکاری با همسایگانش با هدف 
تامین حمایتی عمیق برای تحقق روابط دو جانبه، شکوه 

و عظمت و برقراری ثبات در منطقه است.
به گزارش خبرگزاری آسیا، شی جینپینگ، رییس جمهوی 
»نشست  ساالنه  کنفرانس  در  سخنرانی  جریان  در  چین 
به  این کشور گفت:   در جنوب  آسیا«  برای  بوآئو  سران 
دنبال امضای توافق همکاری با تمامی همسایگان هستیم 
با مجمع کشورهای  برگزاری جلساتی  دنبال  به  پکن  و 
چنین  آماده  چین  است.  )آ.سه.آن(  آسیا  شرق  جنوب 
توافقاتی با هشت کشور همسایه و تامین حمایت قوی 

برای برقراری روابط دو جانبه در منطقه است.
رییس جمهوری چین با اشاره به این ضرب المثل چینی 
که »همسایگان نزدیک بهتر از خویشاوندان دور هستند«، 
گفت: پکن به صورت فعاالنه برای ایجاد تحول و بهبود 

همکاری با همسایگانش فعالیت می کند.
در این نشست 15 تن از رهبران کشورهایی چون نپال 
موسس  گیتس،  بیل  چون  مهمی  افراد  و  سریالنکا  و 

مایکروسافت حضور داشتند.

امریکایی ها به داد عربستانی ها رسیدند
از شب پنجشنبه به اینطرف نیروهای هوایی عربستان 
سعودی و متحدانش حمالت شانرا باالی شورشیان 
حوثی در کشور همسایه یمن آغاز کردند. اما گاهی 

نیاز به کمک ایاالت متحده امریکا می رود.
نظامی  پیلوت  دو  امریکا  متحده  ایاالت  اردوی 
عربستان سعودی را از بحر در سواحل یمن نجات 
امریکا گزارش  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  از  داد. 
هلیکوپتر  از  امریکایی  سرباز  دو  که  است  شده 
شان سرنشینان یک جت جنگی را در خلیج عدن 
شناسایی کرده و آنها را به جای امنی انتقال دادند. 
گفته شده است که پیلوت های جت )اف-15( روز 
هواپیما  از  را  خود  شان  پرش  چوکی  با  شنبه  پنج 
پرتاب کرده بودند. گفته شده است که جت جنگی 
آنها مشکالت فنی پیدا کرده بود و سپس عربستان 
خواستار  امریکا  متحده  ایاالت  اردوی  از  سعودی 

کمک گردیده بود.
حمایت های ایاالت متحده امریکا

برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی ایاالت 
ملک  که  است  گفته  واشنگتن  در  امریکا  متحده 
تماس  یک  در  سعودی  عربستان  پادشاه  سلمان، 
تلفنی از بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده 
امتنان  ابراز  به خاطر کمک های سربازانش  امریکا 
اوباما  که  است  گفته  ادامه  در  میهان  است.  کرده 
ائتالف  نیروهای  مبارزه  در  را  اش  کشور  حمایت 
نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه شبه نظامیان 
شیعه حوثی، به پادشاه عربستان سعودی وعده داده 
متحده  ایاالت  که  است  گفته  همچنین  او  است. 
ثبات  در  مشترک  منافع  خلیج  کشورهای  و  امریکا 
اوضاع در یمن دارند. براساس معلومات کاخ سفید، 
در  مستقیمًا  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای 
عملیات نظامی سهیم نیستند، اما عربستان سعودی 

حمایت تدارکاتی و اطالعاتی بدست می آورد.
عربی  کشورهای  فقیرترین  از  یکی  که  یمن،  در 

است، شبه نظامیان شیعه حوثی علیه عبد ربه منصور 
گفته  جنگند.  می  کشور  این  جمهور  رییس  هادی 
می شود که این ائتالف نظامی به رهبری عربستان 
فعال  هادی  جمهور  رییس  پشتیبانی  به  سعودی 
است. احتماالً شورشیان حوثی از علی عبداهلل صالح، 
رییس جمهور سابق یمن و همچنان حکومت ایران 

حمایت بدست می آورند.
از  حوثی ها در ماه های اخیر، بخش های بزرگی 
یمن و پایتخت کشور صنعا را تحت کنترول شان 
به سمت  میالدی  روان  هفته  در  آنها  اند.  درآورده 

شهر جنوبی عدن پیشروی را آغاز کردند.
افزایش حمالت هوایی

بر اساس گزارش خبرنگاران، ائتالف نظامی حمالت 
هوایی اش را در جریان شب شنبه گسترش بخشیده 
است. شاهدان عینی از حمله به پایگاه های نظامی 
گفته  سخن  کشور  جنوب  در  و  صنعا  اطراف  در 

های  که جت  اند  داده  گزارش  منطقه  ساکنان  اند. 
جنگی باالی میدان هوایی بین المللی صنعا و دیگر 
پایتخت،  جنوب  و  غرب  در شرق،  نظامی  اهداف 
که  اند  گفته  همچنان  آنها  اند.  کرده  شلیک  راکت 
کاخ ریاست جمهوری که توسط شورشیان حوثی 
بمباران  بار مورد  تا حال سه  اشغال گردیده است، 

قرار گرفته است.
در  جنگی  هواپیماهای  یمن  جنوب  در  همچنان 
قول  به  اند.  شده  دیده  »الضالع«  والیت  فضای 
شاهدان عینی در »الضالع« و هم در »صنعا« صدای 
راکت های دافع هوای شورشیان حوثی به گوش می 
رسیده است. در این میان اردوی عربستان سعودی 
حال  در  یمن  هوایی  حریم  که  است  کرده  اعالم 
حاضر »به طور کامل تحت کنترول« ائتالف نظامی 

است.
چین آماده امضای توافقات دوستانه

 با همسایگانش است

بان کی مون: 

از ناتوانی در پایان دادن
 به جنگ سوریه شرمسارم

نخست وزیر پاکستان:

عمران خان در ایجاد خیبر پختونخواه 
جدید شکست خورده است

لتونی:

 لفاظی های نظامی روسیه 
هشداردهنده است

کارمندان  از  کثیری  جمع  در  پاکستان  نخست وزیر 
حزب مسلم لیگ شاخه نواز گفت که عمران خان 
در انجام به وعده اش مبنی بر ایجاد خیبر پختونخواه 

جدید شکست خورده است.
حزب  گفت:  پاکستان  نخست وزیر  شریف  نواز 
»مسلم لیگ« شاخه نواز هیچ اعتقادی به وعده های 
پوچ و بی پایه و اساس ندارد و این حزب با تعهد 
سراسر  مردم  زندگی  در  مثبت  تغییرات  ایجاد  به 

پاکستان کار می کند.
از  پاکستان در خطاب به جمع کثیری  نخست وزیر 
کارگران حزب مسلم لیگ در »خانه ملت« ادامه داد: 
وعده های  مدت هاست  که  پختونخواه«  »خیبر  مردم 
هنوز  می شنوند،  را  پختونخواه جدید«  »خیبر  ایجاد 
پس از گشذت نزدیک به دو سال، هنوز هیچ تغییر 

خاصی را مشاهده نکرده اند.
داشت:  اظهار  نواز  شاخه  لیگ  مسلم  حزب  رهبر 
روشن  آینده ای  پختونخواه  خیبر  در  وی  حزب 
با وجود  خواهد داشت و وضعیت گذشته خود را 

وفاداری کامل مردم دوباره بدست خواهد آورد.
نواز شریف گفت: حزب » تحریک انصاف پاکستان« 

از  بیشتر  رأی  هزار   172 تنها 
حزب  رأی  هزار   856 تعداد 
بدست  نواز  شاخه  لیگ  مسلم 
آورده بود و ابراز امیدواری کرد 
وی  حزب  مثبت  عملکرد  که 
بتواند این اوضاع را در انتخابات 

آینده تغییر بدهد.
شاخه  لیگ  مسلم  حزب  رهبر 
نواز با اشاره به مالفضل الرحمان 
قابل  تعداد  که  فردی  عنوان  به 
از  را  انتخابات  آرای  از  توجهی 
آن خود کرده بود، گفت: احزاب  

زیادی در این ایالت وجود دارند که تعداد زیادی از 
آرا را به خود اختصاص داده بودند.

به  که  از فضل الرحمان خواسته  افزود:  نواز شریف 
آن دسته از کسانی که بیشترین آرا را کسب کرده اند 

اجازه تشکیل دولت خودشان را بدهد.
نخست وزیر پاکستان با اشاره به تعهداتی که برخی 
از افراد برای ایجاد پاکستانی جدید داده بودند، این 
نزدیک  از  پس  تاکنون  آیا  که  کرد  مطرح  را  سؤال 
به دو سال، پاکستان جدیدی را مشاهده می کنند یا 

خیر؟
نواز شریف در مورد بازگشت گروه های تروریستی 
گفت: شبکه های این گروه ها از هم متالشی شده و 
با موفقیت در  به » ضرب عضب«  عملیات موسوم 
حال انجام است و تا زمان نابودی کامل تروریست ها 

ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص تمام کسانی که بر حسب مسائل 
چنین  که  شد  متهد  می کشند  را  یکدیگر  فرقه یی 
افرادی را بر حسب قانون اساسی پاکستان به سزای 

اعمال خودشان برساند.

اعالم کرد  دبیرکل سازمان ملل متحد  خبرگزاری تسنیم: 
به جنگ سوریه عصبانی و  پایان دادن  ناتوانی در  از  که 

شرمنده است.
ملل  سازمان  دبیرکل  بان کی مون،  ایتارتاس،  گزارش  به 
ابراز  پایان دادن به جنگ در سوریه  ناتوانی در  از  متحد 
که  داد  قول  ادامه  در  وی  کرد.  شرمساری  و  عصبانیت 
برای ازسر گیری مذاکرات در دستور کار  اقدامات الزم 

سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه اعالم کرد که مذاکرات همچنان تنها راه پایان 

دادن به مناقشه ای بلند مدت در یمن است.
پیش از این موگرینی در یک کنفرانس خبری تاکید کرد 
که اتحادیه اروپا آماده تعامل با همه بازیگران منطقه ای و 
بین المللی که بر طرف های سوری نفوذ دارند، است، به 
از عربستان  خصوص کشورهای بزرگ خلیج فارس که 

سعودی آغاز می شود و همین طور ایران و روسیه.

وزیر خارجه لتونی گفت: درگیری های لفظی میان روسیه و غرب 
در حال تبدیل شدن به پیامدهای مخرب و زیانبار و هشداردهنده 

است.
لیتوانی  و  استونی  همراه  به  لتونی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اتحادیه  اعضای  اکنون  هم  و  بودند  شوروی  جزو   1991 سال  تا 
اروپا هستند؛ به همین دلیل نگران اقدامات روسیه بوده و از نزدیک 
تحوالت اخیر میان روسیه و غرب را زیر نظر دارند؛ تحوالتی که در 

طی بحران اوکراین به وجود آمده است.
غرب اعالم کرده شواهدی مبنی بر حمایت مسکو از مخالفان حامی 
این شواهد را رد کرده  اما مسکو  دارد.  اوکراین  استقالل در شرق 

است.
ادگاردز رینکویچز، وزیر امور خارجه لتونی به خبرگزاری رویترز 
گفت: امیدوارم که همگی ما این تحرکات از جانب روسیه را متوجه 

باشیم. هرگونه وخامت اوضاع منجر به پیامدهایی زیانبار می شود.
اتحادیه  های  تحریم  به  اشاره  با  لتونی  دولت  ارشد  دیپلمات  این 
وخیم  پیامدهای  که  باشیم  متوجه  باید  گفت:  روسیه  علیه  اروپا 
تاثیر می گذارد و  منطقه  تمامی  بر  اقتصاد روسیه  بر  ها  این تحریم 
امیدوارم رهبری روسیه متوجه این مساله باشد و به این ماجراجویی 
غیرمسئوالنه پایان دهد. سفیر روسیه در دنمارک اخیرا اعالم کرده 
بپیوندد  ناتو  به سیستم دفاع موشکی  بود، در صورتی که دانمارک 
مسکو موشک های اتمی خود را به سمت ناوهای دانمارکی نشانه 
می گیرد. این درگیری لفظی بسیار خطرناک است. ما نباید اینگونه 

صحبت ها را دستکم بگیریم و باید از آنها اجتناب کنیم.
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      رضا مهریزی
زنده گانی  از  شمه یی  ابتدا  مقاله  این  در 
یا  مراحل  سپس  شده،  مطرح  کی یرکگارد 
ارایه  وی  دیدگاه  از  زنده گی  سبک های 

می شود.
کپنهاگ  در   1813 در  کیرکگارد  سورن 
دانمارک متولد شد. پدرش در ابتدا چوپانی 
بود،  مذهبی  فردی  که  او  بود.  تهی دست 
روزی زبان به اعتراض گشود و آن چه را که 
توانست نثار خدایش کرد. پس از آن واقعه، 
او به حرفۀ تجارِت منسوجات پرداخت و 
پس از مدتی ثروِت فراوان یافت. اما دیری 
نپاید که فرزنداِن او یکی یکی از بین رفتند 
و از هفت فرزند او فقط دو نفر باقی ماندند. 
پدر این امر را خشِم خدا می دانست و به 
را  سورن  گرفت  تصمیم  گناهاش  پادافره 
در  در183۰  سورن  لذا  کند.  خدادان  یک 
رشتۀ الهیات وارد دانشگاه کپنهاگ شد اما 
دیری نپاید که متوجه فلسفه شد و فلسفۀ 
هگل او را شیفتۀ خود کرد؛ اما بعدها معتقد 
شد که هگل کاخی )نظام فلسفی( محکمی 
را بنا کرده است که خود هگل در آن جایی 
هگل  فلسفۀ  منتقدان  جرگۀ  به  لذا  ندارد. 

پیوست.
یک بار در دورۀ دانشجویی به روسپی خانه یی 
رفت که تنها تجربۀ جنسی او در زنده گی 
با  و  سرخورده  ولی  می شود،  محسوب 
بهار  در  گریخت.  آن جا  از  بد  خاطره یی 
سال1836  کیرکگارد دچار بحران نومیدی 
شد و مدت دو سال طول کشید تا به حالت 
عادی و طبیعی برگردد. در سال 1838 پدر 
را از دست داد و ارث نسبتًا قابل توجهی 
او  امر کمک کرد که  به وی رسید. همین 
راحت تر به مسایل فلسفه بپردازد. در 1839 
و در سن 26 ساله گی با دختری هفده ساله 
رژین  نام  به  دانمارک  نجبای  خانوادۀ  از 
هم  با  به زودی  دو  این  شد.  آشنا  اولسن 
نامزدی  از  نامزدی کردند، ولی2 روز پس 
اشتباه  که  رسید  نتیجه  این  به  کیرکگارد 
کیرکگور  داد.  پس  او  به  را  حلقه  و  کرده 
آلمان  به  نامزدی اش،  زدن  به هم  از  پس 

رفت و یک سال در برلین اقامت گزید.

وی در 1842 به کپنهاگ برگشت و کتاب 
“یا این یا آن؛ پاره یی از زنده گی” را منتشر 

کرد.
در سال 1842 ترس و لرز را منتشر کرد؛ 
کتابی که بنا به گفتۀ خودش برای جاودان 

کردن نامش کافی بود.
عشق رژین همچنان در دل کیرکگارد زنده 
بود و هر یک شنبه او را در کلیسا می دید، 
هرچند که صحبتی ما بین آن دو ردو بدل 

نمی شد.
در  کرد.  ازدواج  رژین  نیز  بعد  چندی 
قرار  شوهرش  و  رژین   1855 سال  اپریل 
بود از کپنهاگ بروند، در این بین رژین با 
کیرکگارد برخورد داشت و بعد از 14 سال 
ماه   7 پرداختنند.   صحبت  به  همدیگر  با 
پس از سفر رژین یعنی در 11 نوامبر 1855 
ناتوانی در سن  و  اثر ضعف  بر  کیرکگارد 
وصیتش  طبق  و  گذشت  در  ساله گی   42

تمام اموالش را برای رژین گذاشت .
کیرکگارد  خود  زنده گی  سبک  با  که  حال 
آشنا شدیم، به سراغ بحث اصلی خود در 
انواع سبک های زنده گی  یعنی  این جستار 

از نظر کیرکگارد، می رویم.
سه  بشر  افراد  در  کیرکگارد  نظر  طبق 
یا سه مرحله  به زنده گی و  دیدگاه نسبت 

در زنده گی وجود دارد:
ـ مرحلۀ زیباشناختی یا حسی

ـ مرحلۀ اخالقی
ـ مرحلۀ دینی یا مذهبی

هر مرحله یک سبک مستقل است و هیچ 
وصل  هم  به  را  مختلف  مراحل  فرمولی 
مرحلۀ  به  مرحله  یک  از  انتقال  نمی کند. 
دیگر به صورت پیوسته نیست و جهش وار 

صورت می گیرد.
مرحله  این  حسی:  یا  زیباشناختی  مرحلۀ 
ارضای  و  لذت  به  تمایل  از حیات، حول 
مربوط  و  است  گرفته  شکل  شهوات  آنی 
آن ها  زنده گی  در  که  می شود  افرادی  به 
طعم  می خواهند  و  نیست  ثباتی  و  دوام 
از چیزهایی که  را بچشند و  همه تجارب 
گریزانند.  می کند،  و محدود  مقید  را  آن ها 
فرد در مرحلۀ زیبا شناختی یا حسی دایمًا 

و  است  تازه گی  و  تنوع  درجست وجوی 
از خودش  رنج  دفع  برای  تالش  حال  در 
رنج  و  نومیدی  با  نهایت  در  اما  می باشد، 

مواجه می شود.
کیرکگارد نمونه و نماد این مرحله را فردی 
دین  که  می کند  معرفی  ژوان”  “دون  به نام 
معیارهای  با  و  گذاشته  کنار  را  مذهب  و 
دشمنی  به  به شدت  دینی  و  اخالقی  ثابت 

برخاسته است.
در مرحله یا سبک اخالقی، برای فردی که 
مقررات  رشته  یک  است،  مرحله  این  در 
مقید  را  خود  او  و  است  مطرح  جهانی 
در  کند.  عمل  مقررات  این  به  که  می داند 
جز  نیست  چیزی  زنده گی  اخالقی،  سبک 
و  فردی  تکلیف  ادای  به  تعهد  نوع  یک 
در  را  خود  فرد  سبک،  این  در  اجتماعی. 
بر  و  می داند  مسوول  بشری  نظام  برابر 
نفس  تملک  با  که  می داند  خویش  عهدۀ 
فردی  لذت  بر  را  اخالق  و خویشتن داری 
تکلیف  مرد  انسانی  چنین  و  بدارد.  مقدم 
عین  در  و  خودآزادانه  که  تکلیفی  است 
اختیار  خویش  مسوولیت  به  کامل  وقوف 
فرد  یک  نمونۀ  کیرکگارد  است.  نموده 

اخالقی را “سقراط” معرفی می کند.
“اصول  انسان  مذهبی،  یا  دینی  مرحلۀ  در 
اخالقی” را رها می کند تا خود را کاماًل و 

با شور و نشاطی عاشقانه وقف خدا کند.
ارتباطی  در  را  خود  فرد  مرحله  این  در 
مرحلۀ  در  می بیند.  واال  امری  با  بی واسطه 
ارادۀ  به  شخص  آن  در  که  است  دینی 
خداوند تسلیم می گردد و با انجام این کار 
قهرمانان  از  یکی  می یابد.  را  اصیل  آزادی 
دینی  مرحلۀ  به  اخالقی  مرحلۀ  از  گذار 
که  دستوری  در  است؛  ابراهیم  حضرت 
فرزندش  کردن  قربانی  برای  ابراهیم  به 
ابراهیم  از  داده می شود، خداوند چیزی را 
ممنوع  اخالقی  دیدگاه  از  که  می خواهد 
خودش  شخص  که  این جاست  در  است. 
باید تصمیم بگیرد و لذات زودگذر را و یا 
اصول اخالقی را بپذیرد و یا کاری مومنانه 
انجام دهد؛ چنان کاری که ابراهیم شهسوار 

ایمان چنین کرد.
انواع سبک های  تقسیم بندی دیگری نیز از 
زنده گی وجود دارد که ما به اختصار بیان 
به  زنده گی  تقسیم بندی  این  در  می داریم. 
زنده گی  و  خودآگاهانه  زنده گی  نوع  دو 
زنده گی  می شود.  تقسیم  ناخودآگاهانه 
فرد  که  است  زنده گی یی  خودآگاهانه 
به  است  علم  و  خودآگاهی  یک َسره 
در  خود.  پندار  حتا  و  گفتار  و  رفتار  تمام 
ندارد  جایی  غفلت  خودآگاهانه  زنده گی 
البته  است.  هوشیاری  یک سره  فرد  و 
نیز به دو نوع تقسیم  زنده گی خودآگاهانه 
که  ایمانی  خودآگاهانۀ  زندگی  می شود: 
باالترین جایگاه را دارد و دیگری زنده گی 

خودآگاهانۀ بی قید و شرط.
است.  ناخودآگاهانه  زنده گی،  دومِ  قسِم 
است  زنده گی یی  ناخودآگاهانه  زنده گی 
که فرد در تصمیم گیری ها و انتخاب هایش 
بیشتر تحت تأثیر محیط و اطرافیانش هست 
خودش  دیگران،  غوغای  و  شلوغی  در  و 
به  را فراموش می کند و بی آن که حواسش 
می زند  انتخاب  به  دست  باشد،  خودش 
که این نوع زنده گی نیز به دو پاره تقسیم 
و  ایمانی  ناخودآگاهانۀ  زنده گی  می شود: 

زنده گی ناخودآگاهانۀ بی قید و شرط.

بسیاری از ما در زنده گی مسوولیت های زیادی داریم که باعث می شود خودمراقبتی 
را فراموش کنیم؛ در حالی که مراقبت خوب از بدن، می تواند به ما در مورد خود و 
زنده گی مان احساس خوبی داده و ارزشی را که برای خود قایل هستیم، به دیگران 

منتقل کند.
خودمراقبتی شامل اعمالی اکتسابی، آگاهانه و هدف دار است که مردم برای خود، 
فرزندان و خانواده های شان انجام می دهند تا تن درست بمانند، از سالمت ذهنی و 
جسمِی خود حفاظت کنند، نیازهای اجتماعی و روانی خود را برآورده سازند و از 

بیماری ها یا حوادث پیش گیری کنند.
برای  به ما کمک می کند گام های کوچکی  برنامۀ جامع خودمراقبتی  داشتن یک 
کاهش استرس و بهبود کیفیت زنده گِی خود برداریم. با خودمراقبتی، ما به صورت 
ارادی و فعاالنه، زمانی را برای خودمان در نظر می گیریم تا کارهایی را انجام دهیم 
که موجب حفظ و تقویت جوانی و انرژی ما شود. خودمراقبتی، اعتماد به نفس 
و عزت نفِس ما را افزایش داده و بر شور و شوق زنده گی و انگیزۀ موفقیِت ما 

می افزاید.
خودآگاهی؛ اولین گام خودمراقبتی

باید در مورد آن چه که هستیم، آن چه که می خواهیم باشیم و  برای خودمراقبتی 
دالیل مان برای چنین قصدی، دیدگاه روشنی داشته باشیم و سپس، باید توان مند 
شویم تا آگاهانه و فعاالنه آن چه را که می خواهیم، به واقعیت تبدیل کنیم. همۀ ما 
از نقاط قوت و ضعِف خود آگاهیم و این آگاهی به ما قدرتی می دهد که با کمک 

آن می توانیم تغییراتی را به وجود آوریم و زنده گی خود را تغییر دهیم.
چه گونه برای خودمراقبتی برنامه ریزی کنیم؟

برای طراحی یک برنامۀ خودمراقبتی، باید به تمام عناصر زنده گی توجه داشت. 
این عناصر در چهار دسته طبقه بندی می شوند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. 
برای  خود،  فردی  خصوصیات  اساس  بر  می توانیم  مطالب  این  به  توجه  با 

»خودمراقبتی« برنامه ریزی کنیم.
خودمراقبتی جسمی:

غذای سالم شامل صبحانه، نهار، شام و میان وعده های سالم بخوریم.
هر روز فعالیت های ورزشی مانند پیاده روی، دویدن و ... انجام دهیم.

به طور دوره یی و منظم برای معاینه و مراقبت به پزشک مراجعه کنیم.
هنگام بیماری، استراحت کافی داشته باشیم.

در طول شبانه روز خواب و استراحت کافی داشته باشیم.
در هنگام تعطیالت، به مسافرت یا تفریح برویم.

از دستگاه ها، لوازم و رفتارهای پُرخطر مانند سگرت، قلیان و ... اجتناب کنیم.
خودمراقبتی روانی و عاطفی:

هر روز، زمانی را به تفکر و تأمل اختصاص دهیم.
برای کاهش استرِس خود اقدامات الزم را انجام دهیم.

به تجارب، آرزوها، افکار و احساساِت خود توجه نماییم.
شاهکارهای ادبی و هنری را مطالعه کنیم.

زمانی را برای رفتن به دامن طبیعت اختصاص دهیم.
به موسیقی آرامش بخش گوش دهیم.
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بخش نخست

مراقب خودت باش! مراحـلزنـدهگی
 از نظر کـی یرکگارد



        عبدالبشیر فکرت بخشی
بخش سوم

رویکردِ  با  علیت  مسألۀ  به  اشاعره  رویکردِ  ظاهراً 
باب  در  غربی  فیلسوفان  و  دکارت  پیروان  شماری 
علت های موقعی )اوکیژنال( قرابت تامی دارد و با نگاه 
بناونتورا )1274-1221م( متکلم اسکوالستیک ایتالیایی 
را  هیچ چیزی  که  است  آن  در  پارسایی  بود  معتقد  که 
برای خود ادعا نکنیم بلکه همه چیز را به خدا نسبت 

دهیم نیز بی شباهت نیست.
اختیار  سلِب  در  را  پارسایی  که  رویکرد  نوع  این 
انسان می داند، با روی  دادِن حوادِث طبیعی بیشتر رخ 
می نماید و بی پرده می شود کما این که، انسان هایی در 
که  می گیرند  نتیجه  چنان  طبیعی  حوادث  با  مواجهه 
گویی ما فاقِد اختیاریم و حضورِ قدرت و ارادۀ صانِع 
حکیم، جایی برای اختیار ما نگذاشته است. این طرز 
انسان آن ها را  با حادثه های غیرمنتظرۀ طبیعی که  دید 
شّر طبیعی می انگارد، سر برمی کشد، و انسان متناسب با 
میزان سلِب اختیار از خویش، تصّور می کند که به تقوا 

و پارسایی بیشتری دست یافته است.
پس از حوادِث اخیر برف کوچ در نقاط مختلف کشور 
پناه  پارسایی  نوع  این  به  دوستانی  که  شدم  متوجه 
می برند و با اعتقاد راسخ و بی پیشینه یی به همان فطرِت 

دینی خویش برمی گردند. در قرآن آمده است:
ا  یَن َفَلمَّ َ ُمْخلِِصیَن لَُه الِدّ ﴿َفإَِذا َرکِبُوا فِي الُْفْلِک َدَعُوا اهللَّ

اُهْم إِلَی الْبَِرّ إَِذا ُهْم یُْشِرُکوَن﴿]عنکبوت:65[ نَجَّ
با  را  خدا  شوند،  کشتی  بر  سوار  که  هنگامی  ترجمه: 
اخالص می خوانند )و غیر او را فراموش می کنند(؛ اّما 
هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، 

آن وقت شرک می ورزند.
این آیه نشان می دهد که انسان در لحظاتی که با خطرات 
دینی  فطرت  و  دین  به  می شود،  مواجه  سختی ها  و 
خویش برمی گردد، و هرازگاهی خودش را نجات یافته 
و در امن احساس کرد، دوباره به تعددپرستی و انحراف 
روی می آورد. این واقعیّت در انسان های زیادی تجربه 
شده است و حتا سخت دل ترین و دیکتاتورترین ها نیز 
در هنگام مرگ و ناتوانی اسباب دنیوی در نجات شان، 
به خدا پناه برده اند کمااین که نقل کرده اند که استالین 
جمله  از  ادیان  پیروان  برابر  در  که  قساوتی  آن همه  با 
اطرافیانش  از  مردنش  هنگام  در  داشت،  روا  یهودیان 
به همین سان،  بخوانند.  تورات  وی  بر   تا  خواست 
﴿َقاَل  که:  درآورد  ندا  شدن  غرق  حین  نیز  فرعون 
آَمنُت أَنَُّه اَل إَِلَٰه إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائِیَل َوأَنَا مَِن 
الُْمْسلِِمیَن﴾ ]یونس:9۰[ ترجمه: گفت )فرعون(: »ایمان 
آوردم که هیچ معبودی، جز کسی که بنی اسراییل به 
مسلمین  از  من  و  ندارد؛  وجود  آورده اند،  ایمان  او 
نیشاپوری آورده است که جبرییل  ابواسحاق  هستم!«؛ 
در این حالت حاضر بود و کِف گل سیاهی از قعر دریا 
برداشت و به دهان او نهاد و گفت : ﴿آْلَن َوَقْد َعَصیَْت 
َقبُْل َوُکنَت مَِن الُْمْفِسِدیَن﴾ ]یونس:91[ترجمه: الن؟!! 
بودی.  از مفسدان  قباًل عصیان کردی، و  در حالی که 
مصیبت ها  و  سختی ها  با  مواجهه  در  انسان ها  این که 
خصلتی  تاریخی،  تجربه یی  می آورند،  روی  خدا  به 
به  هرازگاهی  که  است  بشر  طبیعی  و  روان شناختی 
آزمون گذاشته شده است. از همین جاست که خداوند 
انسان هایی را که قرار است برای آنان پیامبری فرستاده 
شود، به انواع مصیبت ها گرفتار می کند تا آمادۀ پذیرش 

پیام الهی گردند: 
رَّاِء  ِباْلَبْأَساِء وَالضَّ َأْهَلَها  َأَخْذَنا  ِإلَّ  نَِّبٍّ  رَْيٍة مِّن  قـَ ِف  َأْرَسْلَنا  ﴿َوَما 

رَُّعوَن﴾ ]اعراف:٩٤[  َلَعلَُّهْم َيضَّ
ترجمه: و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم 
مگر این که اهل آن را به ناراحتی ها و خسارت ها گرفتار 
ساختیم؛ شاید )به خود آیند، و به سوی خدا( بازگردند 

و تضرع کنند.
انسان به صورت طبیعی به  گونه یی طّراحی شده است 
که در رویارویی با انواع رنج  و مصیبت، پناه گاهی برای 
به  که  می خواهد  متکایی  و  می کند  دست وپا  خودش 
دردها و آالم وی تسکین و توجیه بخشد. این خصلِت 
طبیعی بشر بوده است که خداوند همواره کسانی را که 
پیامبری برای آنان فرستاده می شود، به انواع گوناگون 
درد و مصیبت گرفتار کرده است تا زمینه های درونی 
پذیرش پیام خداوند فراهم آید و انسان هایی به سعادت 

برسند.
القصه این که، روی دادِن حوادثی که بشر مهارِ آن را در 
استطاعِت خویش نمی بیند، سبب می شود تا زمینه های 
درونی گرایش به دین بیش از پیش تقویت یابد. این 
گرایش به خداوند در مواقعی به صورِت افراطی خودش 
را نشان می دهد و تا سرحد واردشدن به ساحت جبر 
گسترش می یابد. انسان گاه فراموش می کند که خداوند 

او را مختار آفریده است و همین اختیار است که او را 
از سایر جانداران امتیاز می بخشد. بشر گاهی از موهبِت 
اختیار خودش به زیاِن اختیار کار می گیرد و مختارانه 
خودش را به اندیشۀ جبر می سپارد. این نوع جبرگرایی 
را  بسیاری  زیان های  و  سود  باشد،  مقطعی  هرچند 
به همراه دارد که در مجال دیگری در موردِ آن سخن 

خواهیم گفت.  
شرور طبیعی و تفسیر دینی

حوادث طبیعی را می توان تجربه یی غیرارادی و انفعالِی 
که  دانست  تجربه  موضوع  برابِر  در  تجربه گر  شخص 
دینی  تفسیر  آن جمله  از  ـ  گوناگونی  تفاسیر  می تواند 
ـ را برتابد. تجربه های تفسیری  دین را چنین تعریف 

کرده اند:
است  تجارب  از  دسته  آن  تفسیر،  تجارِب  از  منظور 
تجربه  که دینی بودِن آن ها به خاطر ویژه گی های خودِ 
نیست، بلکه از آن رو دینی به شمار آمده اند که از پیش 
نگریسته اند.  دینی  تفسیری  شبکۀ  پرتو  در  را  آن ها 
تفاسیر  اساس یک دسته  بر  فاعل تجربه  موارد  این  در 
پیشینی به تجربۀ خویش می نگرد، مانند آن که مسلمانی 
مرگ فرزند خود را عقوبت گناه خویش به شمار آورد، 
و یا شخص مسیحی آن را شرکت در رنج های عیسی 
قلمداد کند و در نتیجه در برابر آن شکیبایی بورزد و در 
اثر آن احساس اندوه و یا لذت و شادمانی کند. چنین 

حالی را می توان تجربۀ دینی به شمار آورد .
در آموزه های قرآنی موارد بسیاری به چشم می خورد 
الهی  مشیت  و  اراده  نتیجۀ  را  واقع شده  حوادث  که 
نخواسته  و  نخواهد  تا خداوند  این که  و  است  دانسته 
باشد، هیچ اتفاق و حادثه یی در دنیا روی نخواهد داد. 
تأکید قرآن  کریم بر توحید افعالی، و نیز مسألۀ تقدیر 

و مشیّت الهی را می توان بر همین اساس توجیه کرد.
با این وصف، دین کمک می کند تا پدیده ها و حوادث 
جهان درک پذیر و قابل توجیه گردد. حوادث جهان در 
دیده گان انسان دیند ار معنا و توجیه می یابد درحالی که 
ممکن است در نگرش یک انسان بی دین، هرزه و عبث 

به نظر آید. کما این که عبداهلل نصری آورده است:
بشر  برای  را  جهان  دین  که  است  معتقد  وبر  ماکس 
در  عقالنیت  طرف دار  وبر  ماکس  می سازد.  درک پذیر 
جنبه های  معنای حذف  به  را  آن  و  است  دین  قلمرو 
جادویی دین و رفع تناقض ها و ابهام هایی می داند دین 
به عنوان راه رستگاری ارایه می دهد. بشر با رخدادهایی 
چون مرگ، خواب و بالهای طبیعی روبه رو می شود که 
او را به سردرگمی می کشاند، دین این امور شگفت انگیز 

را برای بشر توجیه پذیر می سازد .
توضیح این که، دیند اری کمک می کند تا انسان نسبت 
به حوادِث حول وحوش خویش با عمق بیشتری بنگرد، 
یک چنین  است  ممکن  دین  نبودِ  در  صورتی که  در 
دیندار  انسان  نگیرد.  قرار  توجه  موردِ  حوادثی چندان 
دارد،  توجه  خویش  پیرامونی  رویدادهای  به  همواره 
حوادثی  چنین  کنار  از  بی دین  شخص  درحالی که 
اتفاقاِت  به  چندانی  توجه  اصاًل  و  می گذرد  بی خیال 
معنادار  بر  افزون  دین  بنابراین،  ندارد.  خود  پیرامونی 

کردن کلی حیات، تک  رویدادهای جزیی را نیز معنادار، 
شناخت پذیر و قابل تحمل می سازد.

بسیار اتفاق می افتد که شرور طبیعی تبیین های خاص 
متافیزیکی برمی دارد که در چارچوب مفاهیم دینی طرح 
می شوند. برایان دیویس از سه رویکرد خداپرستان در 
برابر شر که بیشتر متکی بر بینشی مسیحی است، پرده 
برمی دارد. گروهی چنان تصّور کرده اند که وجود شر 
عالم  در  شّری  اصوالً  و  است  و خیال  توهم  عالم  در 
وجود ندارد. در رویکرد دوم به مسألۀ شر، بر این که 
داده اند،  انجام  مومنان  که  است  گناهانی   کفارۀ  شرور 
تأکید صورت گرفته است، درحالی که، در تلقی سومی 
این که  کما  ماست،  جهان  و  خیر  الزمۀ  شرور  شر،  از 

آمده است:
آن ها )خداپرستان( مدعی اند که شر، علی رغم ظاهر آن، 
این،  نیست.  انسان  ذهنی  خطای  و  توهم  جز  چیزی 
دیدگاه فرقۀ معرفِت مسیحی  است.  رویکردِ دیگر بر 
مفهوم شر به عنوان کیفر گناهان متمرکز شده است. بر 
از  اعتقاد، شر ممکن است کیفری عادالنه  این  اساس 
جانب خداوند باشد. عناصری از این عقیده در دیدگاه 

آگوستین راجع به هبوط آدم و حوا وجود دارد .
بریم،  گمان  خیال  و  توهم  را  در هستی  این که شرور 
واقعیتی  شرور  زیرا  نمی آید.  نظر  به  معقول  چندان 
نیست  پوشیده  هیچ کسی  برای  آن  وجود  که  عینی اند 
که  است  واقعیتی  از  انکار  به  مساوی  آن  از  انکار  و 
چارسوی ما را حلقه زده است و هر لحظه  با آن دست 
بیشتری  تأمل  زمینه  این  در  دوم  دیدگاه  گریبانیم.  به 
نشان  نیز  اسالم  در  روایاتی  این که  کما  می خواهد، 
طبیعی،  رخدادهای  و  انسان ها  عمل کرد  که  می دهند 
دارند.  نیز  پیوندهایی  نیستند،  بی ربط  آن که  بر  افزون 
و  می گیرد  انتقاد  باد  به  را  دیدگاه  این  دیویس  برایان 
آن  بی پایه گی  بر  ریچارد سوین برن  از  عباراتی  نقل  با 

تأکید دارد.
اندیشۀ  در  را  طبیعی  که شرور  باورم  این  به  نویسنده 
و  توضیح  تک علتی  رویکردی  با  نبایست  خداپرستان 
توجیه کرد. رخدادهای طبیعی ممکن است علت های 
زیادی داشته باشند که ارجاع یک چنین رخدادهایی به 
یک علت، در توضیح این گونه رویدادها کافی به نظر 
نمی رسد. از جانبی  هم، در اندیشۀ هر دین توحیدی یی، 
در  توحید  و  است  تکوین  و  تشریع  مصدر  خداوند 
در  دیگر،  تعبیری  به  دارد.  حضور  جا  همه  خالقیّت 
تفکر دین توحیدی، ذاِت متعالی، حکیم و قادری که 
برنامۀ زنده گی برای بشر فرستاده است و منشأ تشریع 
از  و  نیز هست  انسان  و  می شود، خالق جهان  دانسته 
همین جاست که وحی و خلقت منبع واحدی می یابند 

و در طول  هم معنا می شوند.
با این توضیح، بعید نیست که عمل کردهای ناشایست 
و  دهد  روی  ناگواری  حوادث  تا  شود  باعث  انسان 
عذاب خویش  به  را  مجرمانی  دنیا  همین  در  خداوند 
نشان می دهد  قلم  آیات 16- 33 سورۀ  گرفتار سازد. 
که چه گونه عمل کرد انسان های حریص و صاحب جاه 
آن ها  بستان  و  باغ  تا عذاب خداوندی  می شود  باعث 

را فراگیرد و عمل کرد آنان در همین دنیا موجب  شود 
که یک حادثه که ممکن است طبیعی نیز خوانده شود، 
روی دهد و آنان نیز با به دست دادِن تفسیری دینی از 
را  خویش  اختیار  عنان  و  گردند  باز  خداوند  به  آن، 

به دستان خویش به خدا بسپارند.
به هر روی، انسان در نوسان جبر و اختیار راه می رود 
و  اضطراری  موقعیّت های  در  نیز  اختیارگراترین ها  و 
جبر،  به  معتقد  گویی  که  می نگرند  چنان  به خصوصی 
روشن  وقتی  سخن  این  معنای  اند.  اختیار  فاقد  و 
می شود که انسان در وضعیت های غیرعادی به شهودِ 
از  بیش  را  درونش  ندای  و  برگردد  خویش  درونی 
عقل هیاهوگر بشنود. شاید از همین جاست که عرفای 
اسالمی ما به دلیل رویکردی سلوکی - عرفانی خویش، 
افعالی  توحید  به  و  نوعی جبرگرایی روی کرده اند  به 
فراموش  گراییده اند.  خویش  از  اختیار  سلِب  بدل  در 
نکنیم که این قاعده عمومی و بدوِن استثنا نیست کما 
این که، عارفانی همچون مولوی نیز وجود داشته اند که 
و  می فشردند  پای  هرچیزی  از  بیش  انسان  اختیار  بر 

اصرار می ورزیدند.
انسان و رنج های همیشه گی

انسان ها با گریه به دنیا می آیند و به ناخواست نیز این جا 
تراژیدی متولد می شود و  با  انسان  را ترک می گویند. 
او  این که گریه های نخستیِن  تراژیدی می میرد کما  در 
را می توان عالمِت پا گذاشتنش به قلمرو تراژیدی به 
حساب آورد. قرآن  کریم نیز بعد از یاد کردِن سوگند 
به شهر مقدس )مکه(، و سوگند به پدر و فرزند بیان 

می دارد که انسان در رنج آفریده شده است:
لََقْد َخَلْقنَا اْلِنَساَن فِي َکبٍَد ]بلد:4[ 

ترجمه: ما انسان را در رنج آفریدیم.
این آیه نشان می دهد که آفرینش انسان ها با رنج و درد 
عجین شده است. بنابراین، رنج های آدمی پایان ناپذیر 
رنج ها  این گونه  از  فارغ  را  زنده گی  نمی توان  و  است 
در نظر آورد. در رنج  بودن و رنج آوری را باید الزمۀ 
زنده گِی این جهانی دانست که ابداً زدودنی و نابودشدنی 
نیست. اما می توان رنج ها و دردها را تقلیل بخشید و 
و  سعی  به کاربستن  و  مناسب،  شرایط  فراهم آوری  با 
تالش پی گیر، زمینه های تقلیل شر را به حداکثر ارتقا 
شرور  بر  خیرات  شر،  و  خیر  میان  منازعه  در  تا  داد 
برتری یابند و این حداکثر کاری است که می توان به 

انجام رساند.
این جهان  در  مطلق  و شر  مطلق   جست وجوی خیر 
عبث است. خیر و شّر مطلقی در این دنیا وجود ندارد. 
هر چیزی خیری و شری با خود دارد که اجتناب ناپذیر 
نیز  به نظر می رسد و سراسِر زنده گی آدمی  و طبیعی 
بنا شده است.  بر پایۀ مصلحت و ترجیح خیر بر شر 
در این میان، انسان مختار و آگاه، بیش از هر موجود 
دیگری رنج می کشد. آگاهی او بر دردمندی اش افزوده 
است و او را به تپنده گی و ناقراری بی وقفه یی واداشته 

است که هرگز سکون و قراری نمی شناسد.
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رویکردی
 کالمی

 به مسألۀ شر 
در هستی
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هارون مجيدی
افغانستان  سرزمین  و  تاریخ  مردم،  به  طالبان  گروه 
و  قربانیان  بخشش  مورد  هیچ گاهی  و  کرده اند  ظلم 

خانواده های شهدا و معلوالن قرار نخواهند گرفت. 
شماری از اعضای مجلس و آگاهان سیاسی با بیان این 
مطلب می گویند که مردم افغانستان گروه طالبان را به 
عنوان آلۀ دست پاکستان و گروپ جنایت کار، قاتل 
مردم و رهبران و فرماندهان جهادی می شناسند و به 
هیچ وجه معذرت خواهی از این گروه را نمی پذیرند. 
قرار  محاکمه  مورد  باید  طالبان  که  می گویند  آنان 

بگیرند؛ نه این که از آنها معذرت خواسته شود.
در سفری که رییس جمهور و رییس اجرایی دولت به 
امریکا داشتند، آقای غنی به تفصیل از صلح با گروه 

طالبان سخن زد.
اعضای  از  برخی  که  داشت  اظهار  سفر  این  در  او 
طالبان، شکایت های مشروعی از شکنجه و بی عدالتی 

داشته که باید از آنان معذرت خواسته شود.
به  نماینده گان  مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ 
به صورت  اشرف غنی  که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ 
ُکلی بحث این که باالی طالبان ظلم شده و باید از آنان 
معذرت خواهی شود را مطرح کرده و روشن نساخته 

است که با این گفته چه منظور داشته است.
آقای منصور می گوید: »اگر منظور رییس جمهور این 
زندان  در  شده  دستگیر  طالبان  از  شماری  که  باشد 
معذرت  آنان  از  باید  و  گرفتند  قرار  شکنجه  مورد 
خواسته شود؛ اگر چنین باشد هم در شرع و هم در 

قانون، شکنجه کردن متهم ممنوع است.«
آقای  منظور  اگر  می کند:  تصریح  مجلس  عضو  این 
غنی، این است که در مجموع همه طالبان مورد ظلم 
قرار گرفته اند و اشرف غنی به عنوان رییس جمهور 
و  می کند  معذرت خواهی  طالبان  گروه  از  افغانستان 
را می پذیرد، موردی ست که  اهداف طالبان  در واقع 
به شخص رییس جمهور ارتباط دارد و از هر طریقی 
می تواند این هم نوایی را نشان دهد؛ اما حساب مردم 
افغانستان جداست. مردم طالبان را به عنوان آلۀ دست 
پاکستان و گروپ جنایت کاران، قاتل مردم و رهبران 
مردمی می شناسند و به هیچ صورت از آنها معذرت 

نخواهند خواست. 
گروه  افغانستان  »مردم  می کند:  تأکید  منصور  آقای 
میان  در  اگر  می دانند،  محاکمه  خور  در  را  طالبان 
طالبان افراد با وجدانی وجود داشته باشد که سالح 
افغانستان که به  خود را به زمین گذاشته و از مردم 
مادرانی  و  و خواهران  اند  دیده  آنان شکنجه  وسیلۀ 
که از ظلم آن ها به دفتر رفته نتوانستند و محروم از 
باالی هزاران شهروند ظلم کردند  ماندند و  آموزش 
و این گروه حتا باید از درختان شمالی نیز معذرت 

بخواهند.«
این عضو مجلس با اشاره به تالش های اخیر رییس 
جمهور غنی به خاطر صلح با گروه طالبان می گوید: 
را طی می کند  راه حامد کرزی  ادامۀ  رییس جمهور 
فروکش  غنی  عطش  زودی  به  که  دارم  یقین  من  و 
می کند و به جایی خواهد رسید که حامد کرزی در 

روزهای اخیر به آن رسیده بود.
این عضو مجلس تصریح می کند که رییس جمهور 
کتاب  و  حساب  بدون  نخست  روزهای  در  پیشین 
را  مجرم  پاکستانی های  بلکه  اسیر  طالبان  تنها  نه 
از زندان های کشور  پاکستان  به خاطر جلب رضایت 
رها کرد و آنان را پیوسته برادر خواند و برای ابراز 
هم دردی حمالت شبانه را باالی آنان قطع کرد و حتا 
محدودیت هایی برای استفاده از سالح ثقیله در جنگ 
در برابر طالبان وضع و به نام های مختلف جنگ جویان 
این  به  فرجام  در  اما  کرد؛  رها  زندان ها  از  را  طالب 
پاکستان  طرف  از  همچنان  مداخله  که  رسید  نتیجه 
برهم  طالبان  از طرف  افغانستان  امنیت  و  دارد  ادامه 
زده شده و سال های درازی ست که از طرف این گروه 

باالی مردم ظلم می شود.
دولت وحدت  رهبران  به  مجلس خطاب  این عضو 
ملی می گوید که داکتر عبداهلل و غنی صلح و ضرورت 
صلح را با دیپلماسی و روشی یی که برای تأمین صلح 
به کار می رود، مغالطه نکنند، زیرا مردم صلح را یک 
بحث ملی می دانند و آرزو دارند که صلح در کشور 

تأمین شود.
آقای منصور با بیان این که نباید راه رفته را دوباره طی 
کرد، به رهبران دولت وحدت ملی پیشنهاد می کند که 

آنان نباید خود را عقل ُکل تصور کنند و از تجربه ها و 
تالش هایی که در گذشته به خاطر آوردن صلح وجود 
داشته، استفاده و نگریسته شود که چه خواست ها و 

پیشنهاداتی داشتند که به نتیجه نرسید.
در این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی 
از  مداران  افغانستان سیاست  در  می گوید:  افغانستان 
اند که در  زار ساخته  سیاست یک گنده گی و لجن 
آن هر نوع تعفن و بوی بد را می توان استشمام کرد.

کسانی  به  می شود   »چگونه  می افزاید:  رفیعی  آقای 
که با خون ملت بازی کردند و به تاریخ بشر خیانت 
کردند، از آنان معذرت بخواهیم؟ به خدا کفر است اگر 
کسی بگوید که ما باید از گروه طالبان معذرت خواهی 
کنیم؛ طالبان هیچ گونه ترحمی به مردم و داشته های 

مادی و معنوی افغانستان نکرده اند.«
رییس مجما با توجه به تال ش های فردی رییس جمهور 
که  می کند  نشان  خاطر  طالبان  با  گفت وگو  برای 
به  زمانی  هیچ  افغانستان  در  فردی  سیاست های 
نتیجه نرسیده، اگر همین گونه دوام یابد مصیبت هایی 
و  از تصور  که  بود  این کشور شاهد خواهیم  در  را 

پیش بینی ها به دور است.
نظامی  آگاهان  از  یکی  امرخیل  عتیق اهلل  هم چنان، 
سال های  طول  در  افغانستان  در  شکنجه  می گوید: 
گذشته رواج داشته و امکان دارد کسی که متهم بوده 

در زندان های افغانستان با او بد رفتاری شده باشد.
که  برسد  اثبات  به  اگر  که  می گوید  نظامی  آگاه  این 
غیر قانونی و شرعی با آنان برخورد شده باشد، باید 
معذرت خواهی شود که هیچ تاوانی برای مردم ندارد.
پای  افغانستان  دولت  که  می گوید  امرخیل  آقای 
را  آن  باید  و  کرده  امضا  بشری  حقوق  پیمان های 

رعایت کند.
گرفتن  از  پس  سلفش  همانند  غنی  رییس جمهور 
اختیار کرده  طالبان  برابر  در  را  نرمی  قدرت مواضع 

است. 
او حتا پای را فراتر نهاده و باری طالبان را مخالفان 
سیاسی خواند. این گفتۀ او با انتقاد تند مقامات پیشین 

حکومت مواجه شد.  
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تعویذنویسان جمع ...
از  و  نموده  اشاره  است  ارشاد  که  حج  وزارت  اصلی 

اقدامات آقای عثمانی در این راستا پرسیدند.
سراسر  علمای  با  هماهنگی  در  که  گفت  عثمانی  آقای 
کشور می خواهد بخش ارشاد این وزارت را که درگذشته 

به آن توجه چندانی نشده است فعال کند.
او از فرصت ها و چالش ها در این بخش یاد کرد و افزود: 
»در بخش ارشاد فرصت ها و چالش های دایم، یک بخش 
علما هستند که عالقمند نشان دادن چهره واقعی اسالم 
اند، اما چالش ما کسانی اند که هم در زیر چتر این نظام 

زندگی می کنند و هم برعلیه نظام صحبت می کنند«.
حقیقت  می خواهند  که  :علمایی  کرد  تصریح  وزیر حج 
را بگویند؛ مصونیت جانی ندارند و وزارت حج در این 

راستا اقداماتی را روی دست دارد.
تبلیغ  برای  دارد  قصد  که  گفت  همچنین  عثمانی  آقای 
کند  اندازی  راه  را  تلویزیون  رادیو  یک  دینی  ارشادات 
شبکه  اما  و  شد  خواهد  اندازی  راه  بزودی  رادیو  که 
می  وزارت  این  که  دارد  نیاز  زیاد  هزینه  به  تلویزیونی 
کوشد این هزینه را از طریق جلب کمک ها تامین نماید.
کشور  در سطح  مسجد  هزار   16۰ وی؛ حدود  گفته  به 
وجود دارد که 5۰ هزار مسجد شامل دیتابس وزارت حج 
شده، 37۰۰ مسجد رسمی است و ثبت دیگر مساجد نیز 

در برنامه این وزارت می باشد.
او همچنین یادآورشد که برای ایجاد یک داراالفتا و بلند 

بردن ظرفیت علما برنامه های را روی دست دارد.
از سویی هم، ظاهر قدیر معاون اول مجلس از وزارت 
مقررات  امامان مساجد  استخدام  برای  حج خواست که 

سخت گیرانه تری وضع کند.

پروندۀقتلفرخنده،دردوبخشنظامیوملکیبررسیمیشود
در  تحقیق  هیات  که  می گویند  کل  دادستانی  مسووالن 
این  و  شده  تشکیل  دادستانی  در  فرخنده  پرونده  مورد 
پرونده در دو بخش نظامی و ملکی بررسی خواهد شد.

بصیر عزیز، سخنگوی دادستانی کل روز گذشته در یک 
بررسی  برای  نشست خبری گفت: »یک هیات تحقیقی 

پرونده فرخنده توظیف شده است«.
وی خاطرنشان کرد که دادستانی کل 1 ماه فرصت دارد 
مدت  این  در  اگر  اما  کنند؛  رسیدگی  پرونده  این  به  تا 
این پرونده تکمیل نشود؛ دوباره درخواست زمان  زمان 

خواهند کرد.
مسووالن در کمیسیون حقیقت یاب پرونده قتل فرخنده 
می گویند که محرکین اصلی قتل این بانوی افغان، چهار 
تن از متولیان و ملنگان زیارت شاه دو شمشیره بودند که 

سه تن شان بازداشت شده است.
از  که  کرد  اعالم  خبری  نشست  این  در  عزیزی  آقای 
مجموع عامالن قتل فرخنده، 19 فرد عادی و 27 نیروی 

امنیتی دستگیر شده اند.
کمیته  سوی  از  پرونده  این  پنجشنبه  روز  این،  از  پیش 
حقیقت یاب رسمًا به دادستانی کل راجع شده بود؛ اما 
به دلیل اینکه روز پنجشنبه و جمعه رخصتی بود از این 
این پرونده را شررع  از امروز کار بررسی  رو دادستانی 

کرده است.

پاکستان سفارت و قنسولگری...
ماموریت های خود را در افغانستان انجام ندهد، دست 
به هر کاری خواهند زد و تالش خواهند کرد که نقش 
منظور  همین  به  دهند؛  کاهش  افغانستان  در  را  هند 
بر دفاتر هند در  می خواهند حمالت هراس افگنانه را 

آنجا انجام دهند«.
پیش از این نیز چند بار نهادهای دیپلوماتیک هند در 
افغانستان مورد حمله قرار گرفت و حاال هم، مقام های 
برای  ویژه  تدابیر  که  اند  گفته  هند  استخباراتی  ارشد 
گرفته  کشور،  این  دیپلوماتیک  نهادهای  امنیت  تامین 

شده است.
به باور مقامات هندی، پاکستان هنوز هم، تهدید بزرگ 

برای امنیت افغانستان پنداشته می شود.
استخباراتی  سازمان  که  دارند  نیز وجود  گزارش هایی 
این حمالت  به کمک لشکر طیبه می خواهد  پاکستان 
در افغانستان راه اندازی کند و گفت وگوهایی میان آن ها 

نیز صورت گرفته است.
گفتنی است که مقامات افغانستان تاکنون در مورد این 

گزارش اظهار نظر نکرده است.

فرمانده پولیس کابل برکنار...
دادستانی  به  موقف شان  و  مقام  از  استفاده  سوء  و 

معرفی شوند. 
در  شمشیره  دو  شاه  کرد:  اضافه  نظامی  آگاه  این 
آن  اطراف  چهار  و  دارد  موقعیت  کابل  شهر  قلب 
با پوسته های امنیتی مختلف احاطه شده؛ پس این 
غفلت قابل بخشش نیست و پولیس و فرمانده کابل 

هر دو شریک جرم پنداشته می شود. 
کوهستانی گفت: آمر حوزۀ اول و دوم پولیس نیز 
قابل مجازات اند، چرا که فاصله میان این دو حوزه 

و شاه دو شمشیره نهایت کم است. 
به گفتۀ او، فاصله از شاه دو شمشیره تا جادۀ آسمایی 
که یک پوسته امنیتی در آن جا حضور دارد، نهایتًا 
25۰ متر و از قوماندانی امنیه کابل تا جادۀ آسمایی 
قوماندانی  میان  فاصله  متر است؛ در مجموع   1۰۰

امنیه کابل تا محل حادثه 35۰ متر است.
وی تاکید کرد: قوماندانی امنیه کابل، قطعۀ واکنش، 

قطعۀ منتظره و لوای کمربندها را دارد؛ اما حتا یک 
پولیس از این قطعات برای نجات این دختر فرستاده 
نشده؛ بنابراین به طور قطعی پولیس آگاهانه غفلت 

کرده و در قتل فرخنده شریک است. 
او گفت: مردم برای شریک شدن در این جنایت، 
دو شمشیره  شاه  به  دست  دور  خیابان  و  جاده  از 
هیچ  کابل،  امنیه  قوماندانی  و  پولیس  اما  رسیدند؛ 
اقدامی نکرد، در حالی که مخابره های پولیس به طور 

24 ساعت فعال است و نوکریوال هم دارند. 
کابل  امنیه  قوماندانی  از  شدید  انتقاد  با  کوهستانی 
خانوادۀ  به  حادثه  از  پس  امنیه  قوماندانی  گفت: 
فرخنده اخطار می دهد که خانه تان را تخلیه کنید، 
ما  و  می آورند  یورش  شما  خانه  به  مردم  که  چرا 
توان تامین امنیت شما را نداریم، این گفته ها نهایت 
جهالت و عدم آگاهی پولیس را از وظیفه شان نشان 

می دهد.
نیازی  ایاز  مولوی  از گفته های  انتقاد  با  کوهستانی 
امام مسجد وزیر اکبرخان می گوید: مولوهایی مانند 

نیازی که بدون آگاهی مردم را تحریک به شورش 
کردند، نیز در جمله مجرمین باید محاکمه شوند.

او افزود: رسانه ها سخنان مولوی نیازی را تحریف 
احساسات  نهایت  با  او  سخنان  که  چرا  نکردند، 
بیان شده و بسیار واضح گفته که اگر مجرمین رها 

نشوند، در برابر نظام قیام خواهند کرد.
که  کرد  فراموش  نباید  اما  گفت:  نظامی  آگاه  این 
شهادت فرخنده باعث به وجود آمدن فضای گفتمان 
میان دین، دموکراسی و جامعه مدنی گردید. مرگ 
فرخنده باعث شکستن بعضی از تابوها شد و بازار 

تعویذ نویسان و تومار نویسی در هم شکسته شد.
تاریخ 28 حوت سال  به  فرخنده  که  است  گفتنی 
قرآن  اتهام سوزاندن  به  قبل  یعنی ده روز  گذشته، 
توسط افرادی کشته و بعد سوزانده شد. اتهامی که 

سپس غلط ثابت شد. 
قتل فرخنده اعتراض های گستردۀ داخلی و خارجی 

را به همراه داشت. 

تحلیلگران در پیوند به اظهارات اشرف غنی:

طالبان باید از قربانیان و حتا از درختان شمالی معذرت بخواهند
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ژاوی با قراردادی نجومی 
به السد قطر پیوست

ماندگار
آزادی  ورزشگاه  در  ایران  مصاف  به  افغانستان  امروز 
این  میزبان  تیم  ایرانی،  رسانه  های  اما  می رود؛  تهران 

بازی ها را در ورزشگاه آزادی »غریبه« خوانده اند. 
اشارۀ رسانه های ایرانی به استقبال پرشور افغانستانی های 

مقیم ایران از تیم ملی کشور می باشد. 
در سه بازی گذشتۀ تیم ملی افغانستان، هزاران افغانی 
بازی مقابل  استقبال کردند. حتا در  تیم ملی  کشور  از 
عربستان که به تساوی دو تیم همراه بود، جای سوزن 
انداختن در ورزشگاه تهران نبود و هزاران تن در عقب 

دروازه های ورزشگاه ماندند. 
حاال در حساس ترین بازی، تیم ملی افغانستان امروز به 

مصاف تیم قدرتمند ایران می رود. 
که  گفت  جمعه  روز  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
افغانستان تیمی است تورنمنت را سوپرایز کرده است. 
مقابل  قبولی  قابل  بازی  )جمعه(  امروز  آنها  افزود:  او 
کردند.  متوقف  را  تیم  این  و  دادند  انجام  عربستان 
شنیده ام  که  دارند  پرشوری  بسیار  هواداران  همچنین 
امروز آنقدر به ورزشگاه رفتند که عده یی از آنها پشت 
در ماندند. قطعًاٌ هواداران این تیم مقابل ما با جمعیت 
بیشتری به ورزشگاه می آیندو امیدوارم بازی خوبی از 

آب دربیاید. 
ملی  تیم  که  نوشت  دیروز  دقیقه«  »نود  ایرانی  سایت 
افغانستان  مصاف  به  یکشنبه  روز  درحالی  ایران  امید 
میزبان  افغانستانی ها  فراوان  احتمال  به  که  می رود 
از  یکی  در  ایران  امید  فوتبال  ملی  تیم  هستند!  بازی 
حساس ترین بازی هایش به مصاف تیم ملی افغانستان 
می رود. مسابقه یی که عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی 
نباید  عادی  حالت  در  که  مسابقه یی  می شود.  برگزار 
اصاًل برای ایران حساسیتی داشته باشد که فوتبال ایران 
وجود  این  با  بگذرد  افغانستان  سد  از  راحتی  به  باید 
محمد خاکپور به درستی از قبل بازی ها این مسابقه را 
سخت ترین بازی ایران معرفی کرده بود. او دلیلش را 
حضور مربی ایرانی روی نیمکت تیم رقیب می دانست 
و این که با تیمی ناشناخته بازی داریم. حاال اما شرایط 
افغانستانی  طرفداران  آن  و  دارد  دیگری  بزرگ  فرق 
هستند. آن ها که هزاران نفرشان ورزشگاه آزادی را پر 
می کنند درحالی که برای تیم امید ایران کمتر از 1۰۰ 
نفر به ورزشگاه می آیند. این رسانه نوشته است: اینکه 
صدا وسیما)رادیو تلویزیون دولتی ایران( خیلی به این 
بازی ها نپرداخته شاید یکی از دالیل استقبال کم از این 
اتفاقی که کمی به این مسأله دامن  بازی هاست. دیگر 
زده فضای تقابلی است که میان تیم بزرگساالن و امید 
ایجاد شد. اتفاقی که ناشی از ضعف آشکار مدیریتی در 

الیه های مدیریتی فدراسیون فوتبال است.
به گفتۀ این سایت ورزشی، حاال تیم ملی امید ایران در 
شرایطی حساس به مصاف افغانستان می رود. یکی از 
آن تیم هایی که امتیاز از دست دادن برابر فاجعه است و 
حتی می تواند رویای المپیک مان را حسرتی 44 ساله 
کند. تیم ملی امید ایران اگرچه در دو بازی قبلی خود 
8 گل زده و با 6 امتیاز در صدر جدول است اما چند 

ایراد اساسی دارد. 
در  ایران  امید  تیم  ناکامی  که  است  نوشته  نود  سایت 
یعنی  ایران.  فوتبال  برای  فاجعه  یعنی  افغانستان،  برابر 
سوختن  یعنی  البته  و  فوتبال  در  ویرانگر  جنگی  آغاز 

یک نسل طالیی دیگر از فوتبال ایران.
این رسانۀ ورزشی در پایان گفته است که شاید کمک 
را دوست  فوتبال  که  آنهایی  تلویزیون و حضور همه 
دارند در ورزشگاه، فقط برای بازی با افغانستان کمک 

کند تا تیم ملی ایران تنها نماند. 
قرار  که  است  نوشته  ایرانی  سایت های  از  دیگر  یکی 
برای  آزادی  به ورزشگاه  افغانی  امروز 6۰ هزار  است 

تشویق تیم شان بیایند.
سایت بی باک در بارۀ تشویق تماشاگران افغانی از تیم 

ملی کشور نگاشته است:
افغانستان  بازی  که  )ورزشگاهی  دستگردی  ورزشگاه 
و عربستان در آن برگزار شد( شاید از روز تاسیسش 
بود  ندیده  خود  به  هم  را  بازی  یک  حتی  حال  به  تا 
که سکوهایش پر از تماشاگر باشند. این ورزشگاه اما 
عصر جمعه جای سوزن انداختن نداشت که هیچ ، 3 
هزار نفری را هم در خیابان های اکباتان سرگردان کرده 
بود. اگر از اهالی اکباتان می پرسیدی، نمی دانستند چرا 
برای  این صف جمعیتی  نمی شد که  باورشان  اصاًل  و 
شده  ایجاد  عربستان  و  افغانستان  امیدهای  تیم  بازی 
است. جمعیتی که آمدند و شادمانه با غروری ملی به 
خانه های شان رفتند. به میمنت تساوی برابر عربستان 
است.  افغانستان  ملی  تاریخ  نتیجه  مهمترین  شاید  که 
این ها این بار پاکستان را نبرده بودند که برایش 3 روز 
جشن بگیرند. آنها عربستان، یکی از قدرت های بزرگ 

فوتبال آسیا را متوقف کرده بودند.
گفته  بی باک  سایت  به  افغانستان  گلرهای  مربی  امین 
است:» این تیم را حسین صالح ، مربی ایرانی مان در 
داشتیم  زمان  بیشتر  کمی  اگر  است.  کرده  ماه جمع   4
را  دوستانه  بازی  چند   ، بودیم  کرده  تمرین  بهتر  و 
برده  را هم  فلسطین  بودیم حاال  کارمان کرده  چاشنی 
هم  هنوز  اگرچه  می جنگیدیم.  صعود  برای  و  بودیم 
ناامید نیستیم. می خواهیم با ایران از این مرحله صعود 
کنیم.« او خودش هم باور نداشته که این همه هوادار به 

تماشای بازی های شان بیاید. امین می گوید: »خودمان 
مهاجرین  شورای  اعضای  بازی  از  قبل  شدیم.  شوکه 
نداشتیم  باور  اما  نمی گذارند  تنهای مان  بودند  گفته 
پرچم های  بیاید.  همه جمعیت  این  بازی مان  هر  برای 
افغانستان را از هر گروه و نژادی که هستند در  دست 
گرفتند و با تمام وجود تیم شان را تشویق می کنند. ما 
از همه نژادها در تیم مان بازیکن داریم و این استقبال 

باعث شده تا انگار انرژی بازیکنان مان آزاد شود.«
به گزارش بی باک، حسین صالح مربی تیم 23 افغانستان 
در فوتبال پایه ایران مردی شناخته شده است. چند ماه 
قبل بود که صالح به افغانستان آمد. خودش می گوید: 
معدن  آنجا  افغانستان.  به  رفتم  بود.  جالبی  »پیشنهاد 
اما  باشد  کم  شاید  امکاناتش  و  امنیت  است.  استعداد 
دنبال توپ در زمین های  استعدادهایی است که  از  پر 
یک  باشد.  ایران   6۰ دهه  مثل  شاید  می دوند.  خاکی 

کار  سال   13 در  که  دارند  عاشق  فدراسیون  رییس 
بانوان  بیاوردشان. هم فوتبال  اینجا  تا  توانسته از صفر 
دو  هم  و  انداختند  راه  گل  پروژه  هم  افتاده،  راه  شان 
استادیوم ساختند. آنها مثل ما نمی توانند لیگ سراسری 
لیگ  اما  نیست  امنیش  تامین  امکان  برزگار کنند چون 
مجتمعی با 8 تیم لیگ برتری دارند که سالی دو ماه در 

کابل انجام می شود. «
صالح سپس درباره تیمش حرف می زند:» به من گفتند 
می خواهند این تیم را به تهران بیاورند. ما این بچه ها را 
از دل لیگ انتخاب کردیم و بدون بازی دوستانه رسمی 
به ایران آمدیم. بازی با فلسطین اولین بازی رسمی این 
تیم بود. شاید اگر 4 تا بازی قبل از این داشتیم به آنها 
با  بازی  برای  نیست.  دیر  هم  هنوز  ولی  نمی باختیم. 

ایران قرار نیست بترسیم. با تمام توان بازی می کنیم.«
ویژه  سورپرایزی  ایران  با  بازی  برای  می گوید  صالح 
دارند: »قبل از آمدن به تهران، دو نفر از اعضای شورای 
را  بازی ها  برنامه  و  آمدند  دیدنم  به  افغان  مهاجرین 
گرفتند. در بازی با عربستان ما 15 هزار هوادار داشتیم، 
آنها گفتند برای بازی با ایران 6۰ هزار نفر به استادیوم 
می آیند که یک رکورد در تاریخ این کشور است. آنها 
خودشان استادیومی 7 هزار نفری دارند که فقط یکبار 
معروف  بازی  همان  در  شده.  پر  پاکستان  با  بازی  در 
که بردند و برایش 2 شب جشن گرفتند. این بازی در 
تیم  تشویق  شان  عشق  همه  که  جمعیتی  برای  تهران 
و  می آیند  آنها  دارد.  باالیی  اهمیت  است،  کشورشان 
فقط هم تیم خودشان را تشویق می کنند. برد و باخت 
شرایط  بیایند  زیاد  اگر  اما  نیست  مهم  برای شان  هم 

ویژه یی به این بازی می دهند!«

قطر  السد  در  آینده  از فصل  بارسلونا  باتجربه  هافبک 
بازی خواهد کرد. او برای هر فصل بازی در این تیم 

1۰ میلیون یورو به جیب خواهد زد.
ژاوی یک از برترین هافبک های تاریخ فوتبال اسپانیا 
یافته  دست  فوتبال  دنیای  در  زیادی  افتخارات  به  که 
قرار  توافق رسیده است و  به  قطر  السد  تیم  با  است، 
ستارگان  لیگ  در  تیم  این  برای  آینده  فصل  از  است 

قطر توپ بزند.
قرارداد پیشنهادی به ژاوی، سه ساله است و سالی 1۰ 
میلیون یورو حقوق او در این باشگاه خواهد بود. این 
قرار  و  به سر می برد  قطر  در  بازیکن در حال حاضر 
قطری  تیم   مسئوالن  با  را  خود  نهایی  مذاکرات  است 
امریکا  انجام دهد. ژاوی پیشنهادات دیگری از شمال 
پیشنهادی  السد  سوی  از  نهایت  در  اما  داشت  هم 
 3۰ او  کند.  رد  را  آن  توانست  نمی  که  کرد  دریافت 
میلیون یورو به اضافه 1۰ میلیون یورو دیگر در صورتی 

که برای سال چهارم هم بماند دریافت خواهد کرد.
تا  دارد  برنامه  ژاوی  قطر،  در  دوران حضور  در طول 
برای مدرک مربیگری خود تالش کند. او این شانس 
پیشبرد حرفه مربیگری در  برای  را خواهد داشت که 

آکادمی باشگاه با ایوان براوو همکاری کند.
از  تازگی  به  که  بارسلونا  و  اسپانیا  ملی  تیم  بازیساز 
ملی  تیم  در  است  کرده  خداحاظی  ملی  های  بازی 
دوران بسیار موفقی داشت و موفق شد به همراه اسپانیا 
دو بار قهرمان اروپا و یک بار نیز قهرمان جهان شود 
باالترین سطح  در  کردن 16 سال  با وجود سپری  اما 
فوتبال جهان به همراه بارسا، ژاوی بازی نکردن کنار 
کارنامه ورزشی خود  در  تاریکی  نقطه  را  اسکولز  پل 

می بیند.
از  ژاوی در صحبتی کوتاه در مورد خداحافظی خود 
بازی های ملی نیز گفت: من باید پس از یورو 2۰12 
خود را بازنشسته می کردم، اما گذشته، گذشته است و 
جام  مسلمًا  بودم.  کرده  را  کار  این  کاش  می کنم  فکر 
ولی  بود،  کننده  امید  نا  بسیار  ما  برای  برزیل  جهانی 
همیشه به اینکه بازیکن اسپانیا بوده ام افتخار کرده ام. ما 
مثل یک تیم به هم نزدیک بودیم حتی زمانی که شرایط 

خوب پیش نمی رفت.
می رسد  نظر  به  نشود،  ایجاد  چنانچه شرایط خاصی 
به  را  بارسلونا  ترک  خبر  فصل  پایان  در  بازیکن  این 
صورت رسمی اعالم کند، اما در حال حاضر به دلیل 
اناری ها در تیم و  با تجربه آبی  نقش کلیدی کاپیتان 
نیز حفظ روند خوب بارسلونا در دیدار های حساس 
ادامه فصل در اللیگا، لیگ قهرمانان و فینال کوپا دل ری 
، تایید این خبر از طرف ژاوی تا قبل از تابستان غیر 

محتمل به نظر می رسد.

ورزش
تیم افغانستان در تهران میزبان می شود!

60 هزار تن به تشویق تیم ملی به ورزشگاه آزادی می روند



احمـد عمران
قتل فجیِع فرخنده به بحث داِغ جامعه تبدیل شده است. 
این قتل باعث شد که وجدان های خوابیدۀ بسیاری در 
همواره  فاجعه  که  شوند  متوجه  و  شود  بیـدار  کشور 
می تواند در یک قدمِی آن ها اتفاق بیفتد. راه پیمایی های 
شد.  انجام  هولناک  جنایِت  این  تقبیح  در  زیادی 
مجازی  فضای  در  به ویژه  مختلفی  موضع گیری های 
موضع گیری های  به دلیِل  برخی ها  گرفت.  صورت 
به دلیل  دیگر  برخی  گرفتند.  قرار  شماتت  مورد  خود 

موضع گیری های خود تحسین و تمجید شدند. 
فضا به هر حال فضای عاطفی و احساسی بود. و چنین 
هم باید می بود. پس از یک رویدادِ خشن کمتر کسی 
حاضر می شود که بیاید و به صورِت عقالنی وضعیت را 
ارزیابی کند. جامعه در چنین لحظاتی دچار بهت زده گی 
انتظاری  و شگفت زده گی می شود و این طبیعی است. 
وقتی  جامعه  داشت.  جامعه  از  نمی توان  این  از  فراتر 
همان  در  می شود،  روبه رو  فوق العاده  مسالۀ  یک  با 
ساعاِت اولیه واکنش نشان می دهد که عمدتًا برخاسته 
انتظار داشت که در  از احساسات است. مگر می توان 
به  بیاید و شروع  به آن هولناکی، جامعه  برابر جنایتی 

بحث و گفت وگو کند؟!
انسان ها حدود و امکاناتی دارند که نمی توانند فراتر از 
آن عمل کنند. وقتی چند روزی از یک واقعه می گذرد، 
تالش  و  می آید  میان  به  استدالل  و  عقل  پای  آنگاه 
می شود که ابعاد یک حادثه از زوایای گوناگون تحلیل 

و ارزیابی شود. جامعه برای این که از وضعیت واکنشی 
این که  در  دارد.  زمان  به  نیاز  بیرون شود،  احساسی  و 
فاجعه یی هولناک در مرکز شهر کابل رخ داد، هیچ جای 
شک و گمان وجود ندارد. این حادثه به هیچ صورت و 
نیست. خشونت، خشونت  توجیه  قابل  هیچ منظری  از 
است و دفاع از آن هم نوعی خشونت باید پنداشته شود؛ 
احساسی،  مرحلۀ  از  پس  که  این جاست  مهم  نکتۀ  اما 
جامعه باید وارد مرحلۀ تعقلی و خردورزانه شود و با 
ریشه ها و اصِل واقعه به گونۀ عقالیی برخورد کند تا 
جامعه باز دچار چنین رویداد تلخ و جان فرسایی نشود. 
تکرارِ یک حادثه به معنای این است که جامعه نتوانسته 
از مرحلۀ احساسی بیرون شود و به گونۀ عقالنی مسأله 
را تجزیه و تحلیل کند. اگر جامعه همواره در مرحلۀ 
به  بعید هم  باشد که چنین چیزی  داشته  قرار  عقالنی 
سطح  در  را  مسایل  نمی تواند  دیگر  باز  می رسد،  نظر 
احساسی و عاطفی مورد شناسایی قرار دهد. احساس و 
عقل زمانی که در کنار هم قرار گیرند، می توانند جامعه 
با  مدرن  جهان  کنند.  بردباری  و  آرامش  فاز  وارد  را 
چنین رویکردی به مرحلۀ فعلی دست یافته است. به 
گونۀ مثال در سال 1962 در نیویارک امریکا واقعه یی 
اتفاق  داد،  رخ  کابل  شهر  مرکز  در  که  آن چه  به  شبیه 
وقتی  نیمه شب  در  جونس  کتی  نام  به  دختری  افتاد. 
در  برود،  نیورک  در یک محلۀ  منزلش  به  می خواست 
حول وحوِش محِل سکونتش مورد تهاجم یک مرد قرار 
گرفت. کتی فرار کرد و کمک خواست. صدای او را 
بسیاری ها در آن نیمه شب شنیدند. بر اساس یافته های 
باز شدند  پنجره در آن محله  پولیس، در آن شب 38 
و کتی را دیدند که از سوی یک مرد خشمگین مورد 
ضرب وشتم قرار می گیرد. اما هیچ کس حرکتی از خود 

نشان نداد، هیچ کس به داد کتی نرسید، هیچ کس حتا به 
پولیس زنگ نزد و آن را در جریاِن حادثه یی که پیش 
چشمان شان اتفاق می افتاد، قرار نداد. کتی سرانجام براثر 
لت وکوِب مردِ مهاجم در برابر چشِم هم محله یی هایش 

جان داد. 
این قتل سپس واکنش های زیادی را برانگیخت. مردم 
گسترده  تحقیقاِت  و  شدند  بیرون  خیابان ها  به  زیادی 
روان شناس  دو  را  حادثه  این  شد.  انجام  آن  مورد  در 
امریکایی نیز مورد بررسی های روان شناسانه قرار دادند. 
آن ها به این نتیجه رسیدند که بی تفاوتِی مردم نسبت به 
آن  در  آن ها  که  برمی گردد  تصمیم هایی  به  واقعه،  این 
لحظه پیِش خود گرفته بودند. مثاًل عده یی می گفتند که 
بگذارید کِس دیگری به کمِک کتی برود. برخی دیگر 
به کتی،  به خیابان و کمک  با رفتن  فکر می کردند که 
ممکن است آن ها نیز مورد لت وکوب قرار گیرند. این 
موارد سبب شدند که کتی جاِن خود را از دست بدهد.

به مورد دیگری می خواهم اشاره کنم. زمانی که دادگاه 
آدولف آیشمن در اسراییل به عنوان یکی از مخوف ترین 
انسان بی گناه  نازی که سبب کشتار هزاران  چهره های 
شده بود، برگزار می شد، هانا آرنت اندیشمند برجستۀ 
از آن  این محاکمه شرکت کرد و پس  نیز در  سیاسی 
کتابی در مورد شر به نامِ »ابتذال به شر« نشر کرد. آرنت 
انجام داده بود، »شِر بدون تفکر«  آن چه را که آیشمن 
توصیف کرد. آرنت معتقد بود مردم در روزگار مدرن 
معنای زنده گی را از دست داده اند و به بن  بسِت پوچی 
از  بهتر،  بیان  به  یا  رسیده اند  زنده گی  کاذِب  معنای  یا 

خود بیگانه شده اند. 
تجربۀ دو جنگ جهانی با گسترۀ دهشت  بار ویرانی ها،  
اجباری در دوران  اردوگاه های مرگ، اردوگاه های کارِ 

پایان  در  آیشمن  محاکمۀ  همه،  از  مهم  تر  و  استالین 
تمامی  بودند.  آرنت  مدعای  این  بر  شواهدی  جنگ، 
مدرن  روزگار  در  شر  از  خاصی  نوِع  موجِب  این ها 
شده اند که آرنت به دلیل بنیاِن خالی از تعقل و تفکر، آن 
را »ابتذال به شر« می خواند. وی با مشاهدات خود از 
محاکمۀ آیشمن و طرح مسالۀ ابتذال به شر، به مفهوم 
شِر انسانی و رابطۀ آن با قدرت تفکر و تعقل در انسان 
پرداخته است و به نوعی، شِر انسانی را حاصل فقداِن 

قدرِت تعقل در انسان می داند. 
آرنت در طراحی جمعی در بررسی شر، به سه محور 
مهم اشاره می کند که عبارت اند از: »ویژه گی های نظام 
که  بود  معتقد  او  »استالینیسم«.  و  »نازیسم«  توتالیتر«، 
حکومت های توتالیتر با از خود بیگانه کردِن توده های 
نوعی  به  آن ها  وابسته گی  و  همسان  سازی  مردم، 
ایدیولوژی، دست به بهره  کشی و سرکوب آن ها می زند. 
ماشینی  انسانی  افراد  از  توتالیتر  نظام های  او،  نظر  از 
شر  به نوعی  و  می سازد  تعقل  از  خالی  و  درهم کوبنده 

مطلق در سلطۀ مطلِق انسان بر انسان نمود می یابد.
آرنت برای مواجهه با چنین چالشی، با تأثیر از تفکرات 
مارتین بوبر، اندیشۀ »دو تن در یک تن« یعنی رو در 
مطرح  را  »وجدان«  یا  خود  خویشتِن  با  انسان  رویی 
دیدگاه  در  شر  بروز  از  جلوگیری  کلیـد  می سازد. 
وجدان  و  انسانی  عمل  پیوستۀ  شدن  درگیر  وی، 
از  جلوه  یی  درگیری،  این  اثر  بر  که  گونه  یی  به  است، 
بروز شر  شود.  از  مانع  تا  پدیدار می شود  خودشناسی 
ایجاد شر )فقدان  با توجه به زمینۀ  بر همین اساس و 
کسانی  از  شرها  بزرگ ترین  که  می گیرد  نتیجه  تعقل( 
سر نمی زند که به ناچار باید با وجداِن خویش روبه رو 
شوند؛ بلکه بزرگ ترین اشرار آنانی هستند که اساسًا به 
یاد نمی آورند، زیرا هرگز به اعمال خود فکر نمی کنند. 
اتقاق  با  زیاد  ذکر شد،  مثال  عنوان  به  که  آن چه  شاید 
نشان  ولی  باشد؛  نداشته  هم خوانی  کابل  شهر  مرکِز 
در  اتفاق هایی  چنین  بروز  زمینه های  که  می دهد 
مورد  بسترها  این  که  زمانی  تا  و  دارند  وجود  جامعه 
نشوند، شر هم چنان  بازسازی  یا  و  نگیرند  قرار  توجه 
می تواند در چهره های متفاوت ظهور کند. افغانستان هم 
کشوری ست که سال های زیادی در ظِل حاکمیت های 
می تواند  موضوع  این  و  زیسته  توتالیتری  و  استبدادی 

روان ها را در گیر ابتذال شر سازد.
 و اما موضوِع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این 
است که از این حادثه نباید استفادۀ ابزاری و گاه ضد 
ارزشی شود. نباید تر و خشک را به پای هم سوختاند 
و مسأله را  به حوزه های دیگر تعمیم داد. من حاال پس 
از چند روز که از این واقعه گذشته، می بینم که هنوز 
جامعه دست خوِش احساسات است. باید از این مرحله 
عبور کرد و واقعۀ مرکز شهر کابل را به گونۀ عقالنی 
مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادـ بدون آن که دچار افراط 
و تفریط شویم و به کسی و یا کسانی از هر آدرسی که 

هست، فحاشی و هتاکی کنیـم!

Year 7 y NO 1503 y Sunday 29 March 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

 k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

هزینههایتبلیغاتشمادرروزنامهماندگار

احساس را 

با
 عقالنیت 

درآمیزیم


