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طاهیر زهیر والی بامیان، خانه های مردم تاجیک و 
سنی مذهب بامیان را ويران می كند. او می خواهد كه 
مردم تاجیک را از بامیان بیرون كند و به مردم اهل 

تسنن اجازه نمی دهد كه خانه آباد كنند

نهادهای رسانه یی: 

زنـگ خطـر به صـدا درآمـد



برای  افغانستان  رییس جمهوری  اشرف غنی 
که  زمین  اقلیمِی  تغییراِت  کنفرانس  در  شرکت 
برگزار  فرانسه  در  متحد  ملل  سازمان  سوی  از 
اساس  بر  است.  شده  پاریس  وارد  می شود، 
این  در  غنی  آقای  جمهوری،  ریاست  اعالمیۀ 
حاشیۀ  در  و  کرد  خواهد  سخنرانی  کنفرانس 
آن، با شماری از سراِن کشورهای جهان دیدار 
از  یکی  که  می رود  احتمال  داشت.  خواهد 
دیدارهای آقای غنی، با نوازشریف نخست وزیر 

پاکستان باشد. 
پس از تیره گی مناسبات میاِن اسالم آباد و کابل 
این  مداخالِت  و  صلح  گفت وگوهای  سِر  بر 
نخستین  این  شاید  افغانستان،  امور  در  کشور 
بلندپایۀ دو کشورِ همسایه باشد  دیدارِ دو مقامِ 
که از یکدیگر در عرصۀ مبارزه با تروریسم انتقاد 
از  آشکار  به صورِت  پاکستانی ها  هرچند  دارند. 
مقام های  اما  نمی گویند،  سخن  مخالفت  این 
حمایت  به  متهم  را  پاکستان  همواره  افغانستان 
از گروه های هراس افکن کرده اند. البته برای این 
ارایه کرد و  نیز می توان  قراینی  ادعا، شواهد و 
از جمله این که گروه های مخالِف مسلِح دولِت 
افغانستان عماًل در خاک پاکستان مأوا گرفته اند 
و از جانب دیگر، پاکستانی ها عماًل گفته اند که 
طالباِن افغانستان به عنوان تروریست و دشمنان 
پاکستان شناخته نمی شوند. گفت وگوهای صلح 
نیز که عمدتًا به همکاری پاکستان به گونۀ جسته 
رهبر  عمر  مال  مرگ  اعالم  از  پیش  گریخته  و 
اعالم  دنبال  به  می شد،  برگزار  طالبان  پیشیِن 
حالِت  به  گروه،  این  تازۀ  رهبر  جدید  مواضع 
روابط  بیشتر  مسأله  این  و  است  درآمده  تعلیق 
پاکستان و افغانستان را دچار تنش کرده است. 

اشرف غنی رییس جمهوری کشور پس از آشکار 
شدِن مرگ مال عمر، دیگر تالِش چندانی برای 
نزدیکی به پاکستان نشان نداد. شاید این مسأله 
بیشتر از آن که به تمایالت درونِی او پیوند داشته 
دروِن  در  که  باشد  مخالفی  از جّو  ناشی  باشد، 

افغانستان علیه پاکستان شکل گرفته است. 
بسیاری از جناح های سیاسی افغانستان، نزدیکی 
به پاکستان در رابطه با تأمین امنیت و صلح در 

کشور را »آب در هاون کوبیدن« توصیف کرده 
افغانستان را در این زمینه از برداشتِن  و دولت 
هر گونه گامِ ناسنجیده برحذر داشته اند. اما حاال 
دیده می شود که آقای غنی، خواسته و ناخواسته، 
یک بارِ دیگر می خواهد که نقش پاکستان را در 

قضیۀ افغانستان بیازماید.
سرپرست  مجاهد  عبدالحکیم  اخیِر  سخناِن  از   
شورای صلح برمی آید که انتظار دولت افغانستان 
از پاکستان به قوِت خود باقی است و مقام های 
صادقانه  این بار  پاکستان  که  دارند  توقع  کشور 
صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای  را  افغانستان 
مجاهد  آقای  رساند.  یاری  مسلح  مخالفاِن  با 
که  است  گفته  رسانه ها  برخی  با  گفت وگو  در 
»امید ما این است که این بار حکومت پاکستان 
هر  و  باشد،  تعهداِت خود صادق  و  گفته ها  به 
نشستی که در ارتباط با صلح و ثباِت افغانستان 
ارادۀ سیاسی و  برگزار می گردد، از سوی آن ها 

صداقت موجود باشد.« 
از این گفته ها برمی آید که دولت افغانستان بازهم 
به  پاکستان  مسیِر  از  را  که صلح  است  امیدوار 
نتیجه برساند. اما مشکلی را که دولت و شورای 
به  سخنان شان  در  کنند،  درک  نمی توانند  صلح 
گونۀ شاید غیرعمدی می توان حس کرد. آن ها 
مکررا از لفظ »این بار« استفاده می کنند و این به 
نظر می رسد که حتا خود مجریاِن برنامۀ صلح نیز 
چندان امیدی به دولت پاکستان برای همکاری 
در زمینۀ گفت وگوهای صلح ندارند. ولی چرا با 
وجود چنین حسی، مقام های افغانستان همچنان 
دنبال  پاکستان  از مسیر  را  می خواهند که صلح 
دست کم  پرسشی،  چنین  به  پاسخ  برای  کنند؟ 

می توان سه دلیل ارایه کرد:
1( تأکید کشورهای قدرتمند و متحِد افغانستان 
در  پاکستان  نقش  بر  امریکا  و  بریتانیا  چون 
میان  نزدیک  همکاری  و  صلح  گفت وگوهای 
دو کشور. با وجود این که در دیدگاه های امریکا 
تروریسم،  با  مبارزه  در  پاکستان  نقش  در مورد 
تغییراِت فاحشی نسبت به گذشته رونما شده و 
این کشور حداقل به صورِت رسمی پذیرفته که 
افغانستان  در  صلح  تأمین  در  صادقانه  پاکستان 

همکاری نکرده، اما نقش این کشور را هم کاماًل 
در این معادله رد نکرده است. امریکایی ها در این 
دو  میان  نزدیک  همکاری های  بر  بازهم  عرصه 
کشور تأکید می ورزند. ولی نقش بریتانیا در این 
عرصه مقداری متفاوت با نقش امریکا می تواند 
بریتانیایی ها به دلیل نزدیکی های  به نظر برسد. 
تاریخی و سیاسی به پاکستان، بیشتر متمایل به 
پاکستان به نظر می رسند و شاید به همین دلیل 
هم باشد که در دیدار احتمالی فرانسه به عنوان 

یکی از طرف ها شرکت می ورزند.
تمایِل  و  عالقه مندی  می تواند  اما  دوم  دلیل   )2
به  افغانستان  دولت  مقاماِت  و  رهبران  برخی 
گفت وگوهای  عرصۀ  در  پاکستان  با  نزدیکی 
صلح باشد. این که برخی اعضای شورای صلح 
پاکستان  مورد  در  تمایالتی  افغانستان  دولت  و 
افراد  همین  و  نیست  تازه یی  موضوع  دارند، 
نیز همواره تأکید دارند که باید صلح در نتیجۀ 
این  از  عده یی  شود.  تأمین  پاکستان  تالش های 
سیاست های  غیررسمی،  گونۀ  به  حتا  افراد 
گویا  که  می کنند  انتقاد  را  افغانستان  منطقه یی 

صلح را قربانی رابطه با هند کرده است. 
دلیل  می رسد  نظر  به  که  سوم  دلیل  اما  و   )3
سردرگمِی  و  بی برنامه گی  است،  نیز  بنیادی 
و  منطقه یی  روابط  عرصۀ  در  افغانستان  دولت 
از  افغانستان  دولت  است.  صلح  گفت وگوهای 
جدی  گونۀ  به  هرگز  صلح،  برنامۀ  اعالم  آغاز 
نداده است.  این مسأله توجه نشان  به  و مدون 
با صلح  رابطه  در  که  نیز  گام هایی  و  حرکت ها 
برداشته شده،  با گروه های مخالف  مذاکرات  و 
و  فکری  چشم انداز  بدون  و  مقطعی  عمدتًا 

اندیشه یی بوده است. 
دولت افغانستان بدون آن که بداند صلح چه گونه 
با  همواره  شود،  تأمین  کشور  در  است  ممکن 
آن  و  کشور  این  دروازه های  کوبیدن  و  تضرع 
پیدا  دست  هدف  این  به  است  خواسته  کشور 
کند. پیامد این سیاست در طول ده سال گذشته 
مشخص است و نمی توان همچنان با ادامۀ چنین 
سیاستی، موفق به تأمین صلح در افغانستان شد.
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در دو ماه اخیر، تهدیدهای مستقیمی در برابِر اهالی رسانه  
شکل گرفته است. ماین گذاری در موتر صدیق اهلل توحیدی، 
وحدت  سالم  به  حمله  خبرنگاری،  معروف  چهره های  از 
مسلحانه  حملۀ  همکارش،  یک  و  بخدی  آژانس  رییس 
لت وکوِب  تحلیل گر،  و  روزنامه نگار  سعیدی  احمد  به 
کشته شدِن  وظیفه،  انجام  بدخشان حین  در  یک خبرنگار 
رییس تلویزیون »آسیا« در کابل، و نیز تهدید دو تلویزیوِن 
خصوصی توسط طالبان، همه از بی مصونیتِی اهالی رسانه  

در کشور حکایت می کنند. 
این همه در حالی ست که طی چهارده سال گذشته، فعالیت 
رسانه های آزاد در کشور، مهم ترین و ملموس ترین دستاورد 
رسانه ها  که  هم  به راستی  و  شده  خوانده  جدید  نظامِ 
جامعۀ  ذهنِی  ارتقای  و  آگاهی دهی  در  را  بیشترین نقش 
جنگ زدۀ ما داشته اند. اما متأسفانه با گذشِت هر روز چنین 
قرار  تنگنا  در  خبرنگاران  و  رسانه ها  که  می شود  احساس 
میِل  آن ها طبق  مهارِ  کنترل و  گرفته اند و حلقاتی خواهاِن 

خودشان استند. 
حوادثی که هر روز علیه اصحاب رسانه در افغانستان شکل 
و  رسانه ها  راندِن  حاشیه  به  برای  کوششی ست  می گیرند، 
ارباِب قدرت. وقوع حمالِت  برابِر  مطیع ساختِن آن ها در 
و  اطالع رسانی  کارشان  که  کسانی  برابر  در  مسلحانه 
آگاهی دهی به مردم و نقد نهاد قدرت و بازتاِب فساد حاکم 
جامعۀ  گوِش  در  که  خطری ست  زنِگ  دستگاه هاست،  در 
چالش  به  را  ملی  نوپای وحدت  دولِت  و  نواخته شده  ما 
و  مردم ساالری  از  دفاع  که  چرا  است.  پرسش  کشـیده  و 
پاسداشِت ارزش های آن در هر جامعه یی، وظیفۀ دولت های 
دموکراتیِک آن هاست و بدون این مهم، دولت ها به فساد و 

استبداد می گرایند. 
رسانه  صاحِب  و  تحلیل گر  خبرنگار،  پاسِخ  وقتی  مسلمًا 
آزادی  برای  مجالی  دیگر  شود،  داده  خیابان  در  گلوله  با 
با  نمی ماند.  باقی  اطالع رسانی  و  پرسش گری  و  نقد  بیان، 
نیز  و  رسانه ها  حامی  نهادهای  تمام  تأکید  حساب،  این 
خبرنگاران و مسووالن و اهالِی رسانه  این است که دولت 
به حمایِت  و  دهد  نشان  واکنِش جدی  زمینه  این  در  باید 

قاطع از رسانه ها در برابِر ترور و تهدید همت ُگمارد. 
آزادی  راهِ  ادامۀ  اگر خواهاِن  به راستی  ملی  دولت وحدِت 
ترورهای  باید  است،  کشور  در  دموکراسی  تداومِ  و  بیان 
را  سعیدی  آقای  جاِن  به  حمله  مانند  مشکوک  به شدت 
پی گیری کند و با مجازات دشمناِن آزادی بیان، ثابت سازد 

که دامِن دولت از این ترورها و تهدیدها مبراست. 
شده  حمایت  و  تصریح  افغانستان  قوانین  در  بیان  آزادی 
مشق کننده گاِن  حفظ  به  نیرو  تمامِ  با  باید  دولت  و  است 
از  پس  که  نکند  فراموش  ملی  دولت وحدِت  بپردازد.  آن 
ظهور  و  جدید  نظامِ  شکل گیری  و  طالبان  رژیم  فروپاشی 
د ه ها رسانۀ دیداری و شنیداری و نوشتاری، مجاِل تازه یی 
اساسی  قانون  شد؛  رونما  کشور  در  بیان  آزادی  برای 
فعالیِت  و  بیان  آزادی  سی وچهارم،  مادۀ  اساس  بر  کشور، 
رسانه های آزاد را تضمین کرد و قانون رسانه های همه گانی 
را  رسانه ها  فعالیِت  طرزالعمِل  تا  رسید  تصویب  به  نیز 
بزرِگ  اهداِف  از  یکی  نیز  جهانی  جامعۀ  سازد.  مشخص 
بیان  آزادی  و  مردم ساالری  را  افغانستان  در  خود  حضورِ 
ادامۀ کمک هایش را به  برای تشویق دولت،  خواند و حتا 
نیز همواره فعالیِت  این مهم مشروط ساخت. آقای کرزی 
افتخاراِت حکومِت  از  یکی  را  افغانستان  در  رسانه ها  آزاد 
خود می دانست و از این رهگذر، مورد تشویق و حمایِت 
دولت های غربِی کمک کننده قرار می گرفت. اکنون بر دولت 
وحدِت ملی است که این تاریخچۀ چهارده سالۀ آزادی بیان 
اهمال کاری های خود،  با  و  بسپارد  به حافظه  را  در کشور 
لکۀ ننِگ »بستن دهاِن آزادی« و »بازگرداندِن استبداد« و یک 

»عقب گرد بزرِگ تاریخی« را به پاِی خود ننویسد!  

مسوولیِت 
دولت وحدت ملی

 در برابِر اهالی رسانه چیست؟
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افغانستان،  سیاسی  جناح های  از  بسیاری 

امنیت  تأمین  با  رابطه  در  پاكستان  به  نزديکی 

كوبیدن«  هاون  در  »آب  را  كشور  در  صلح  و 

اين  در  را  افغانستان  دولت  و  كرده  توصیف 

ناسنجیده  گاِم  گونه  هر  برداشتِن  از  زمینه 

كه  می شود  ديده  حاال  اما  داشته اند.  برحذر 

ديگر  باِر  يک  ناخواسته،  و  خواسته  غنی،  آقای 

قضیۀ  در  را  پاكستان  نقش  كه  می خواهد 
افغانستان بیازمايد

در ادامۀ
 تضرع
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هندی ها در روابط با کابل زیاد مطمین نیستند
تقابل هند و پاکستان در گفت وگوی خبرگزاری فارس با نظری پریانی

تاريخ:12:11 -/08/09 /1394
»ماندگار«  روزنامه  مسوول  مدیر  پریانی«  »نظری 
چاپ کابل در گفت وگو با خبرنگار سایت افغانستان 
خبرگزاری فارس، با بررسی روابط کابل – دهلی نو 
طی 14 سال گذشته، نوساناتی را که در این روابط 
به وجود آمده تبیین کرد و با بررسی موارد همکاری 
به  نسبت  پاکستان  واکنش های خشن  کابل،  به  هند 
کمک های هند را مطرح کرد...؛ متن کامل گفت وگو:

همکاری های هند پس از شکست طالبان و روی  کار 
آمدِن دولت جدید در افغانستان را چه گونه ارزیابی 

می کنید؟
تمام  جدید،  نظام  برپایی  و  طالبان  کارِ  پایان  از  پس 
کشورهای جهان وارد همکاری با افغانستان شدند که 
دولت  با  همکاری  فاز  وارد  نیز  هندی ها  این میان  در 
کابل شدند و تا کنون همکاری های بزرگ و عمیقی را 

با دولت و ملت افغانستان انجام داده اند.
با روی کارآمدن دولت »وحدت ملی« در افغانستان این 
همکاری ها نه تنها کاهش نیافت، بلکه ظاهراً افزایش نیز 
یافته است. کمک های هندی ها اکنون به مرز 2 میلیارد 
دولت  که  ویژه یی  نقش  به  توجه  با  و  می رسد  دالر 
می توان  است،  متصور  منطقه  در  کابل  برای  دهلی نو 
هدف مند  را  افغانستانی ها  برای  هند  همکاری های 

عنوان کرد.
بدون  و  دوستانه  هند،  کمک های  این که  به رغِم 
بازهم  اما  می شود،  انجام  افغانستان  به  بازپرداخت 
یعنی  هند  رقیب  زیرا  است؛  همراه  سیاسی  اهداِف  با 
پاکستان نیز به عنوان همکار دولت کابل، چشم طمع 
به این کشور دارد. بنابرین دهلی نو طی سال های 2013 
را  افغانستان  سرباز  دوهزار  از  بیشتر  حدود   2014 و 
آموزش نظامی داده و همچنین هند در بخش اسفالتِ  
آموزش های  سلما،  بند  ساخت  شاهراه ها،  و  جاده ها 
به  تحصیلی  بورسیه های  و  رایگان  ویزای  مالی، 
دانشجویان افغانستان همکاری های بزرگی کرده است.

پیشنهاد دولت دهلی نو به سازمان سارک مبنی بر این که 
موارد  و  بپیوندد  سازمان  این  به  نیز  افغانستان  دولت 
باال همکاری های ارزشمنِد هندی ها با افغانستان شمرده 

می شوند.
به  دهلی نو  کمک های  بودِن  هدف مند  به  اشاره یی 
افغانستان کردید. در ُکل و در کنار مسالۀ رقابت با 
اسالم آباد، هند چه اهدافی را از این کمک ها دنبال 

می کند؟
اشرف غنی،  و  کرزی  حامد  زمامداری  زمان  در  هند 
ارایه  افغانستان  به  را  خود  بازِ  یا  نامحدود  کمک های 
نوع  هر  برای  را  خود  آماده گی  هند ی ها  است.  کرده 
همکاری با دولت کابل بارها اعالم کردند، مشروط بر 
از دهلی نو خواستار کمک شود و  کابل  این که دولت 
این درخواست ها شامل محدودیت هایی نباشد که هر 
کشوری برای همکاری با کشورِ دیگر آن را برای خود 

در نظر دارد.
خواست های  به  بسته گی  موضوع  این  این،  وجود  با 
افغانستان داشته که در کدام بخش ها خواستار همکاری 

می شود و هند آیا در آن زمینه آماده است یا خیر.
حد  چه  تا  گذشته  سال های  طی  هند  همکاری های 
توانسته حساسیت های رقیِب آن کشور یعنی پاکستان 

را به صورت عملی برانگیزد؟
هر کمِک دهلی به کابل برای اسالم آباد پذیرفتنی نیست 
و سیاست هند در افغانستان برای پاکستان غیرقابل قبول 
است و به همین دلیل در برابر هر کمک و همکاری 
می گیرد  صورت  پاکستان  سوی  از  واکنش هایی  هند، 
 - کابل  روابط  کردن  متأثر  هدف  به   واکنش ها  این  و 
دهلی نو بوده است. چنان که در زمان زمامداری حامد 
کرزی شاهد بودیم که کابل خواستار همکاری نظامی 
پاکستانی ها  واکنش   با  موضوع  این  و  شد  دهلی نو  از 

همراه شد.
به ویژه  و  ملی  دولت وحدت  آمدن  روی کار  با  اکنون 
افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  اتمر«  »حنیف  که  حاال 
رفته،  دهلی نو  به  استراتژیک  پیشنهادی  بستۀ  یک  با 
طبیعی ست که واکنش پاکستانی ها را نیز همراه خواهد 

داشت.
عالوه بر پاکستان، سایر موانِع فرا روی همکاری های 

هند با افغانستان طی 14 سال گذشته چه بوده اند؟
پاکستان یکی از موانع اصلی کابل است به ویژه در بخش 
اقتصادی؛ زیرا آن کشور نمی خواهد سرمایه گذاری در 
به  پاکستان  خواست های  این  شود.  انجام  افغانستان 
کابل  سوی  از  سرمایه گذاران  جلب  سیاسِت  نداشتن 
برمی گردد. بنابرین سرمایه گذاری در افغانستان مستلزم 
قوانین پاسخگو، امنیت، شفافیت و زیربناهای اقتصادی 
مانند برق است تا بنیادهای سرمایه گذاری در افغانستان 

گذاشته شود.
در  به ویژه  کابل  به  کمک  بخش  در  هند  حال،  این  با 
راستای تجهیزات نظامی نگراِن این است که کمک های 
دهلی نو توسط ستون پنجم در دسترس طالبان که ابزار 

جنگی پاکستان است، برسد.
این نگرانی ها در زمینۀ نظامی وجود دارد و در زمینه 
اقتصادی نیز امنیت و قوانینی که پاسخگو باشد، وجود 
ندارد. همکاری های هند، کمک های دوستانه در زمان 
مختلف  عرصه های  در  و  است  افغانستان  دست تنگی 
سرمایه گذاری  و  تکنالوژی  اقتصادی،  نظامی،  مانند 

صورت گرفته و می گیرد.
 

چه  کابل،  در  ملی  وحدت  دولت  آمدن  میان  به  با 
با دولت و ملت  تغییراتی در زمینۀ همکاری های هند 

افغانستان احساس می شود؟
ملی،  وحدت  دولت  کارآمدن  روی  از  پس  دقیقًا 
زیرا  گرفتند؛  دست  در  محتاطانه یی  سیاست  هندی ها 
14 سال زمامداری حامد کرزی دست کم روابط کابل 
- دهلی نو را مشخص کرده بود و افغانستان نیز در یک 

سیاسِت قرار و فرار میان پاکستان و هند قرار داشت.
یکی از مواردی که هند عالقه به انجام آن داشت این 
بود که می خواستند با همکاری های گسترده، انتخابات 
افغانستان کاماًل شفاف و بدون تقلب برگزار شود که 

این مسأله مورد حمایت حامد کرزی قرار نگرفت.
با روی کارآمدن دولت وحدت ملی در کابل، هندی ها 
شاهد تغییرات گسترده یی در سیاست افغانستان نسبت 
به دولت دهلی نو شدند و یکی از مهم ترین نمونه های 
آن نیز ردِ کمک های نظامی هند که به درخواست حامد 

کرزی به افغانستان انجام می شد، است.
پاکستان  به  انتظار  از  بیش  اشرف غنی  زمان،  این  در 
نزدیک شد و حتا زمزمه هایی به وجود آمد که گویا هند 
نیابتی راه اندازی  افغانستان جنگ  پاکستان در خاک  با 
کرده، به همین دلیل بود که رییس جمهور افغانستان در 

نخواهد  اجازه  هیچ کشوری  به  نشست سارک گفت: 
این  باشد؛  آن ها  نیابتی  جنگ  میدان  افغانستان  که  داد 
سخنان اشرف غنی طبق میِل پاکستانی ها بود و این امر 
دقِت الزم  در کمک های خود  هندی ها  که  سبب شد 
را در نظر بگیرند. به همین صورت یک ساِل نخسِت 
زمامداری اشرف غنی با نزدیکی به پاکستان سپری شد 
و هندی ها با این که به کمک های خود پایان ندادند، اما 

محتاطانه کارها را ادامه دادند.
نیستند و  زیاد هم مطمین  کابل  با  روابط  در  هندی ها 
از تأثیر البی گری ها و سیاست گذاری های پاکستان در 
دستگاه سیاست خارجی کابل آگاه اند. با وجود این ها، 
و  روابط  به  توجه  با  افغانستان  برای  هند  کمک های 
سیاست سنتی طرفین ادامه خواهد داشت و با وجود 
هر نوع عملکرد دولت مردان کابل، کمک های دهلی نو 
به افغانستان قطع نخواهد شد. هندی ها در هر حالت 
هر  و  کرده  حفظ  را  کابل  با  خود  روابط  می خواهند 
حاکمی که در افغانستان روی کار بیاید سیاسِت خود 
را با وی ادامه  دهند، اما پاکستانی ها برعکس هندی ها 
در برابر هند به کابل واکنش های خشن و عمل گرایانه 

نشان می دهند.
به کمک های  افغانستان حتا عالقه یی  اگر دولت مردان 
به  کمک  به  دهلی نو  نکنند،  ابراز  افغانستان  به  هند 
دهلی نو  سیاست  زیرا  می دهد؛  نشان  عالقه  افغانستان 
و  استراتژیک  منطقه  کشورهای  و  افغانستان  قبال  در 
سنجیده  است و به این صورت، سیاست و روابط هند 
با افغانستان از کنش ها و واکنش های مقامات افغانستان 

متأثر نخواهد شد. 
به  دهلی نو  ملی،  وحدت  دولت  کارآمدن  روی  با 
درخواست کمک نظامی کابل، به دلیل آن چه بی اعتمادی 
به مدیران دولت خوانده شد، دست رد زد؛ اما چند روز 
پیش هند 4 بالگرد به دولت کابل داد. به نظر شما طی 
این یک سال چه طور این همه نوسان در سیاست گذاری 

دهلی در قبال کابل به وجود آمد؟
همان طوری که پیشتر اشاره کردیم، سیاست دولت مردان 
دولت مردان  واکنش های  و  کنش ها  از  متأثر  هندی 
کابل  از سیاست گذاران  آنان هوشیارتر  و  نیست  کابل 
اقداماِت  ملی،  دولت وحدت  اوایل  در  می کنند.  عمل 
این  و  بود  غیرمنطقی  و  ناشیانه  بسیار  اشرف غنی 
اقداماِت غیرمنطقی از یک طرف و اظهارات پاکستانی ها 
از  را  کرزی  و  خود  از  را  اشرف غنی  براین که  مبنی 

بود  شده  سبب  دیگر  طرف  از  می کردند  قلمداد  هند 
آید.  وجود  به  هندی ها  برای  زیادی  نگرانی های  تا 
کابل  متأثرکنندۀ  اعمال  از  ناشی  هندی ها  رویکرد  این 
یک باره  به  که  نداشتند  را  انتظار  این  آنان  زیرا  بود؛ 
دست رد به هند زده شود و به پاکستانی ها رو آورده 
قبال  در  کابل  دولت  عادی شدن سیاست  با  اما  شود. 
کشورهای منطقه و از سوی دیگر ناامیدی اشرف غنی 
از  پس  که  هوشیاری یی  و  پاکستان  سیاست های  از 
شکسِت امیدواری غنی از پاکستان به وجود آمد، توجه 
افغانستان جذب شد. زمانی که  به  بار دیگر  هند یک 
روند صلح در افغانستان نتیجه نداد و مرگ »مال عمر« 
افشا شد، حتا چینی ها نتوانستند از طریق پاکستان زمینۀ 
مصالحۀ دولت کابل و طالبان را فراهم کنند. پس از این 
دولت مردان  پاکستان،  به  کابل  امیدواری   در  ناکامی ها 
هند  با  همکاری  راه های  جست وجوی  در  افغانستان 
و  شمرده  غنیمت  را  فرصت  نیز  هندی ها  و  شدند 
دوباره به اصل سیاسِت خود برگشته و خواستار تداوم 

سیاست الزمِ خود در افغانستان شدند.
افغانستان  به  بالگرد   4 زمینۀ  در  که  همکاری هایی 
 - کابل  استراتژیک  توافق نامۀ  طبق  گرفته،  صورت 
اگر  است.  میالدی   2011 سال  در  منعقدشده  دهلی نو 
هندی ها مطمین شوند که پس از این کابل متمایل به 
کمک های  حتا  حاضرند  نمی شود،  اسالم آباد  سیاست 
افغانستان جلب کنند. همین حاال  به  نظامی روسیه را 
که بستۀ استراتژیک افغانستان به هندی ها پیشنهاد شده، 
آنان تالش می کنند تا در کنار بررسی درخواست های 
روسیه  نظامی  همکاری های  کابل،  نظامی  همکاری 
بر  هندی ها  اکنون  کنند.  جلب  کشور  این  به  نیز  را 
توجه  با  که  می گیرند  تصمیم  خود  ملی  منافع  اساس 
به اولویت های افغانستان چه کمک هایی می شود کرد. 
دست کم می توانیم بگوییم که اولویت های سیاسی هند 
به کابل تغییر نکرده، همان طوری که سیاست پاکستان 

نسبت به افغانستان تغییر نکرده است.
هند،  به  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  سفر  با  هم زمان 
نظر  به  کردند.  امریکا سفر  به  پاکستان  مقامات  برخی 
و  هند  به  افغانستانی ها  موازی  سفر  این  هدف  شما 

پاکستانی ها به امریکا چه بوده است؟
بین الملل  سطح  در  کابل  دولت  کنش های  همواره 
متأثر از کنش های امریکا است، اما سفری که مقامات 
پاکستانی به امریکا داشتند، زیاد مرتبط با سفر مشاور 
راستای  در  پاکستانی ها  سفر  نبود.  هند  به  ملی  امنیت 
روابط اسالم آباد - واشنگتن بود، اما موردی که برای 
اسالم آباد از این سفر مهم است، حفظ دیدگاه امریکا 

نسبت به پاکستان می باشد. 
از سوی دیگر این سفر برای تداوم سیاست اسالم آباد 
مبنی بر این که بتوانند سیاست های اقتصادی و تجاری 
خود را به کشورهای آسیای مرکزی برسانند هم مهم 
جنرال های  سفر  این  از  که  دیگر  مهِم  موضوع  است. 
و  اسالم آباد  تالش  برمی آید،  واشنگتن  به  پاکستانی 
افغانستان  واشنگتن جهت تأمین منافع دیرینۀ آنان در 

است.
نام  به  امریکا  کمک های  جلب  همچنین  و  موارد  این 
مبارزه با تروریسم از سوی پاکستان که در حقیقت در 
اساسِی  اهداف  تروریسم مصرف می شود،  از  حمایت 

جنرال های پاکستان از سفر به امریکاست. 
با توجه به نوساناتی که شما در سیاست کابل - دهلی نو 
اشاره کردید، دورنمای روابط افغانستان و هند چه گونه 

خواهد بود؟
وجود  به  دهلی نو   - کابل  روابط  در  که  نوساناتی 
جانب  از  داشتیم،  اشاراتی  که  همان طوری  بود،  آمده 
افغانستان بوده و هندی ها در روابط با افغانستان به ویژه 
در بخش تصمیم و عمل، هیچ نوسانی را ایجاد نکردند. 
بنابرین هندی ها تالش می کنند تا سیاست های خود در 
قبال افغانستان را حفظ کنند تا روزی نرسد که میداِن 
افغانستان تنها به دسِت پاکستانی ها بیفتد. هر دولتی که 
برابر  در  نمی تواند  بیاید،  کار  روی  کابل  در  آینده  در 
دورنمای  همین رو  از  شود.  نزدیک  پاکستان  به  هند 
است،  مشخص  بسیار  افغانستان  به  هند  کمک های 
میزان  به چه  کابل  که  دارد  این  به  بسته گی  بازهم  اما 

خواستار کمک هند می باشد.

همکاری هايی كه در زمینۀ 4 
بالگرد به افغانستان صورت 
گرفته، طبق توافق نامۀ 
استراتژيک كابل - دهلی نو 
منعقدشده در سال 2011 
میالدی است. اگر هندی ها 
مطمین شوند كه پس از اين 
كابل متمايل به سیاست 
اسالم آباد نمی شود، حاضرند 
حتا كمک های نظامی روسیه 
را به افغانستان جلب 
كنند. همین حاال كه بستۀ 
استراتژيک افغانستان به 
هندی ها پیشنهاد شده، 
آنان تالش می كنند تا در 
كنار بررسی درخواست های 
همکاری نظامی كابل، 
همکاری های نظامی روسیه 
را نیز به اين كشور جلب 
كنند. اكنون هندی ها بر 
اساس منافع ملی خود 
تصمیم می گیرند كه با توجه 
به اولويت های افغانستان 
چه كمک هايی می شود كرد. 
دست كم می توانیم بگويیم كه 
اولويت های سیاسی هند به 
كابل تغییر نکرده، همان طوری 
كه سیاست پاكستان نسبت به 
افغانستان تغییر نکرده است.



فرشاد نوروزی 
همه گان  حواِس  به تدریج  رنسانس  از  پس 
معطوف به علم جدید شد و در نتیجۀ توجه 
یک سره به مادیات و علوم مادی، معنویات به 
فراموشی سپرده شد و منافع فردی و مصالح 
خصوصی و امیال به اصطالح نفسانی جای آن 
نظام  غیرانسانی  اساس  بدین سان،  گرفت.  را 
بی قیدوشرط  جست وجوی  که  سرمایه داری 
انباشتن سرمایه است، در  و  منافع خصوصی 
عمق دل های تیره و تار زمینه یی مساعد برای 
نشو و نمای خود یافت و روحیۀ سرمایه داری 
که در اواخر قرون میانه و پس از آن ضعف 
بود،  نهاده  به عرصۀ وجود  پا  اخالق مذهبی 
در زمان رنسانس به مرحلۀ تکاملی خود قدم 

نهاد.
که  شد  آن  سرمایه داری  روحیۀ  رشد  نتیجۀ 
فعالیت های  از  معنوی،  و  اخالقی  جنبه های 
اقتصادی فاصله گرفت. در قرون وسطا ثروت 
انسان در  انسان و در خدمِت او بود و  برای 
در  و  مشروع  که  می پذیرفت  را  آن  صورتی 
اقتصادی  نظام  در  اما  باشد.  عموم  خدمت 
انسان عماًل به صورت وسیله یی برای  نوین، 
و  سرمایه  گردآوری  و  بیشتر  ثروت  تحصیل 

تأمین رشد نظام اقتصادی درآمد.
قرن  اواسط  در  انگلستان  در  صنعتی  انقالب 
هجده نیز به این مسأله شدت و رونق بیشتری 
صورت  به  انسان  عماًل  که  آن جا  تا  بخشید 
بی روح  و  ماشینی  زنده گی  از  مهره یی  و  پیچ 
تمدن غرب درآمد. در چنین زمینه یی بود که 
عرصۀ  به  پا  نوزده  قرن  نیمۀ  در  مارکسیسم 
خود  هدف  بزرگ ترین  و  گذاشت  وجود 
اقتصاد  و  ماشین  برده گی  از  انسان  نجات  را 
اعالم کرد و خواست انسانی را که در نتیجۀ 
سرمایه داری جدید “از خود بیگانه” شده، به 
کی  برگرداند.  متعالی اش  و  اولیه  خویشتن 
نجات  برای  دیگر  نوعی  به  نیز  کگارد  یر 
پایه های  و  خاست  به پا  مهلکه  این  از  انسان 
قرن  در  نهاد.  بنیان  را  اگزیستانسیالیسم  اولیۀ 
برای  عماًل  اول،  جهانی  جنگ  وقوع  با   20
مبنی  ساده لوحان  امیدهای  تمام  نخستین بار 
بر  انسان  سعادت  تأمین  در  علم  کفایت  بر 
اصالت  به  نسبت  حادی  تردید  و  رفت  باد 
علم گرایی  غربی؛  مسلک جدید  و صالحیت 
در افکار عمومی به وجود آمد. همین شک و 

و  اول  جنگ  وقوع  با  تردید 
دوم جهانی، مبدل به یقین شد 
میان  در  نه  علم گرایی  بت  و 
در  که  آگاهان،  و  اندیشمندان 
افکار عمومی نیز شکسته شد.

 نتیجه گیری:
دالیل  کلی  طور  به  می توان 
را  مسیحی  کلیسای  سقوط 

این گونه دسته بندی کرد:
ـ گسترش علم و علم محوری 

افراطی
و  بورژوا  طبقۀ  شدن  پیدا  ـ 

سرمایه داری
ـ ثروت کلیسا

ـ رهبانیت
ـ تکفیر و تفتیش عقاید

ـ جنگ های صلیبی و حضور 
افکار و عقاید اسالم

ثروت کلیسا
وجود ثروت کالن در کلیسا به حدی بود که 
امپراتوری  در قرن سیزدهم و چهاردهم هیچ 
و  نداشت  را  آن  با  هم ترازی  و  رقابت  توان 
وجود این ثروت کالن، اسباب پیدایی فساد را 
در میان کشیشان فراهم نمود. این ثروت کالن، 
حاصل بخشش و هبه و وقفیات مسیحیان به 
هم چنین  و  آمرزش  طلب  منظور  به  کلیساها 
از  اماکن مقدسه، درآمد کشیشان  به  نذورات 
انجام وظایف دینی، سود حاصل از معامالت 
کشیشان با کشاورزان، از انواع مالیات هایی که 
دولت ها از مردم می گرفتند و کلیساها در آن 

شریک بودند و...
این ثروت کالن عالوه بر فسادی که در میان 
میان  مخاصمه  سبب  کرد،  ایجاد  کشیشان 

امپراتوران  و  پادشاهان طماع  اشراف زاده گان، 
با کلیسا گردید. و تمام این ها زمینه ساز ایجاد 
آیین  مروجان  و  مبلغان  به  مردم  بی اعتمادی 

مسیحیت شد.
به  خود،  نخستین  قرن  سه  آغاز  در  کلیساها 
بیزاری از دنیا روی آورده بودند و زنده گی یی 
فقیرانه پیشه کرده بودند، در حالی که با گذشت 
فساد  و  افراطی  مال اندوزی  به  روی  مدتی 
آوردند که علی رغم کوشش هایی که برخی از 
کشیشان برای جلوگیری کردند، بی فایده بود؛ 
چرا که فساد در تمامی شریان های دستگاهی 

نفوذ یافته بود.
رهبانیت

سیرۀ  به  عمل  کهن  آرمان  از  رهبانیت، 
صدر  مومنین  شیوۀ  به  زنده گی  و  حواریون 
چنان  را  خود  که  است  برخاسته  مسیحیت 
در  که  توشه  و  بی بار  می پنداشتند  مسافرینی 
هر نفس، یک گام به ملکوت آسمان نزدیک تر 

می شدند.
دینی  مناسک  انجام  و  انزوا  با  ترتیب،  بدین 
خدا  وقف  را  خود  می کردند  سعی  دشوار  و 
کنند. این سنت در آیین مسیحیت، فرقه های 
تفریطی  واکنش  این  واقع  در  دارد.  مختلفی 
ویل  می باشد.  کلیسا  افراطی  رویۀ  قبال  در 
سرآغاز  که  است  معتقد  این باره  در  دورانت 
از  کلیسا  که  بود  زمانی  رهبانیت  شکل گیری 
مجمع مومنان به موسسه و نهادی برای اداره 
و هدایت میلیون ها مسیحی در سراسر جهان 
بدل شد، به ناگزیر در تعامل خود با دنیا نیز 

تجدید نظر کرد.
بتواند  که  انگیزه  این  با  که  واکنش  این 
به وجود  دهد  نجات  را  دنیوی شده  مسیحیت 
در  و  و  ایستاد  باز  پاپ ها  تدبیر  با  بود،  آمده 
در خدمت  ابزاری  عنوان  به  بعدی  نسل های 

اهداف و برنامه های آن ها قرار گرفت.
تکفیر و تفتیش عقاید

کلیسا برای ملزم کردن اعضای جامعۀ مسیحی 
به پیروی از قوانین کلیسا و پرداخت به موقع 
حقوق کلیسا، از ابزار تفتیش و تکفیر استفاده 
که  نیز  پادشاهان  حمایت  میان،  این  در  کرد. 
داشتند،  بی تعقلی  و  تندور  بعضًا  اعتقادات 
بدعت  که  داشتند  اعتقاد  آن ها  نبود.  بی تأثیر 
و  است  کشور  به  خیانت  حکم  در  دین 
از  و  بودند  قایل  آن  برای  سنگین  مجازات 

سویی دیگر، عده یی نیز در تعقیب مرتدان و 
بخشی  که  می گماردند  همت  تکفیرشده گان 
نمی توان  تنها  بودند.  مسیحی  معتقدین  همان 
تامه دانست،  کلیسا و حکومت را محکومین 
در  به سزایی  نقش  نیز  عوام  بالهت  که  چرا 

قدرت گرفتن کلیسا داشته است.
جنگ های صلیبی

برخورد  به عنوان نخستین  جنگ های صلیبی 
دارد.  فراوانی  اهمیت  مسیحیان،  با  مسلمانان 
دو قرن جنگ با مسلمانان نه تنها هیچ ثمره یی 
برای مسیحیان از منظر جنگی در بر نداشت، 
بلکه شهرهای ساحلی شرق مدیترانه را نیز که 
از نظر تجاری اهمیت بسیار داشت، از دست 
آن ها خارج ساخت. اما موضوع حایز اهمیت، 

انتقال فرهنگ و اندیشه یی است که مسلمانان 
ویل  بردند.  مسیحی  سرزمین های  به  خود  با 

دورانت این موارد را این طور تقسیم می کند:
ـ تضعیف و فروپاشی فئودالیسم اروپایی

ـ تضعیف قدرت امپراتوران غربی و شرقی
ـ متمول شدن کلیساها به دلیل سرازیر شدن 
بیش از پیش مالیات و کمک از سرزمین های 

مسیحی به سوی روم
و  دانش  فرهنگ،  با  مسیحیان  آشنایی  ـ 
صناعِت پیشرفتۀ مسلمانان که سرآغازی برای 

علم گرایی محسوب می شود.
در  غرق  که  مسیحی  کلیسای  ترتیب،  بدین 
سبب  بود،  شده  خرافه  و  دنیاطلبی  و  فساد 
دین  و  گشت  مذهب  از  عموم  دل زده گی 
نوظهور اسالم با آرمان های روشنی که متفاوت 

با اندیشۀ مسیحی بود، روی کار آمد.
منابع:

و  ارسطویی  سنت  حسین،  اشتری،  کلباسی 
آیه؛  فرهنگی  موسسۀ  نوافالطونی،  مکتب 

1380، اصفهان
ایلخانی، محمد، تاریخ فلسفه در قرون وسطا 

و رنسانس، سمت؛ 1389، تهران
بهاالدین  ترجمۀ  دین،  و  علم  ایان،  باربور، 
 ،1385 دانشگاهی؛  نشر  مرکز  خرم شاهی، 

تهران

عالم  به  یونانی  علوم  انتقال  دلسی،  اولیری، 
نشر  مرکز  آرام،  احمد  ترجمۀ  اسالمی، 

دانشگاهی؛ 1374، تهران
شرق  فلسفۀ  تاریخ  سروپالی،  کریشنان،  رادا 
یوسفیان،  جواد  ترجمۀ  ج2(،  )ج1و  غرب  و 
 ،1387 فرهنگی؛  و  علمی  انتشارات  شرکت 

تهران
بریه، امیل، تاریخ فلسفه )ج1 و ج2(، ترجمۀ 
 ،1374 دانشگاهی؛  نشر  مرکز  داوودی،  مراد 

تهران
دورانت، ویل، تاریخ تمدن )ج4( عصر ایمان، 
پاینده،  ابوالقاسم  صارمی،  ابوطالب  ترجمۀ 

ابوالقاسم طاهری؛ تهران
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با ساعت 
بیالوژیکِی بدن کوک باش!

نگاهی 
به مواجهۀ 
مسیحیت 
با اقتصاد، 
سیاست و علم 
در قرون وسطا

بخش ششــم و پايانی

آیا می دانستید که از طریق ساعت بیالوژیِک بدن می توان به پاسخ خیلی از پرسش ها 
دربارۀ وضعیت جسمی پی برد؟ به عنوان مثال شاید کنجکاو باشید بدانید که چرا 
از ساعت ها  بعضی  پیدا می کند و چرا  نوسان  انرژی تان  و  طی روز خلق وخوی 

کمتر تمرکز دارید.
 تردیدی نیست که بدن انسان کارهای زیادی انجام می دهد اما بر اساس چرخه یی 
که از طریق مغز کنترل می شود، الگوی خواب و خوردن مشخص می شود. بدن ما 

انسان ها طی روز 3 چرخۀ عمده را طی می کند.
چرخۀ از بین بردن )1۲ شب تا 4 صبح(

این زمانی است که بدن سموم را دفع می کند، به همین علت است که هنگام بیدار 
شدن از خواب، دهان و پوست بد بو است. در این زمان، توصیه می شود غذاهایی 
مصرف شود که به آسانی هضم می شود از جمله میوه و سبزیجات خام، آب میوه 

و...
چرخۀ تخصیص )۸ صبح تا 1۲ ظهر(

در این زمان از روز بدن هوشیار و روند هاضمه و سوخت و ساز فعال است در 
این  در  می کنید.  احساس گرسنه گی  بیشتر  دیگر  به ساعت های  نسبت  زمان  این 

موارد حتا اگر وقت غذا نباشد، الزم است چیزی بخورید.
چرخۀ جذب )4 صبح تا ۸ شب( 

ارگان ها تمرکز  برای احیای سلول ها و  این زمان، بدن بر جذب مواد مغذی  در 
این  اتمام  از  قبل  شام  و مصرف  است  بازسازی  برای  زمان  بهترین  این  می کند. 

چرخه توصیه می شود.
11 صبح تا یک بعدازظهر: در این زمان، مواد مغذی موجود در صبحانه از طریق 

خون به بدن پمپاژ و به تمامی ارگان های بدن منتقل می شود.
11 شب تا یک صبح: هنگامی که خواب هستید، بدن روی کیسۀ صفرا تمرکز 

می کند. اگر مشکل صفراوی دارید، در این زمان کمی احساس درد خواهید کرد.
این  زمان  این  در  است.  طحال  و  پانکراس  نوبت  معده  از  بعد  صبح:   11 تا   ۹
ارگان ها صبحانۀ شما را پردازش و آن را به انرژی تبدیل می کند. انرژی تبدیل به 

سوخت می شود. 
بین ۹ تا 11 شب: بدن روی سیستم درون ریز )قفسۀ سینه، شکم و لگن( تمرکز 
می کند و در این زمان خوردن مواد غذایی توصیه نمی شود. کمی استراحت در این 
زمان مناسب است تا بدن روی ایجاد تعادل و جایگزین کردن آنزیم هایی که در 

طول روز مصرف شده است تمرکز کند.
۷ تا ۹ صبح: اگر شام سالم و به موقع میل کرده باشید، برای صرف صبحانه اشتها 
دارید. از خواب بیدار شوید و صبحانه میل کنید. توصیه می شود صبحانۀ تان حاوی 

میوه و پروتیین و مواد مغذی الزم برای بدن باشد.
۷ تا ۹ شب: در این ساعت از روز، فشارخون به باالترین میزان می رسد. اکنون 
تمرکز بدن به قلب تغییر جهت می دهد. روز رو به پایان است و زمان استراحت 

کردن است.
۵ تا ۷ صبح: بدن روده های بزرگ را برای دفع سموم به محض بیدار شدن از 
خواب آماده می کند. اگر در این ساعت بیدار هستید، توصیه می شود آب مصرف 
کنید تا مایعات از دست رفته جایگزین شود. در این مرحله پیاده روی تند را به 

نشستن ترجیح دهید.
۵ تا ۷ بعدازظهر: زمان آخرین صرف غذای روزانه است. شام باید سبک و در 
تا بدن  عین حال مغذی باشد. اکنون سیستم داخلی روی ُگرده ها تمرکز می کند 
را از هر نوع ضایعات تصفیه کند. همچنین انجام دادن حرکت های فیزیکی مانند 

ورزش های کششی یا پیاده روی می تواند مناسب باشد.
۳ تا ۵ صبح: در حالی که در خواب عمیق به سر می برید، بدن روی ریه ها و نفس 
کشیدن تمرکز می کند تا اکسیجن کافی وارد ریه ها و خون و سیستم عصبی شود. 
اگر در این زمان سرفه کنید، به احتمال زیاد نشانۀ این است که ریه ها در حال دفع 

سموم از بدن است.
۳ تا ۵ بعدازظهر: در این مدت تمرکز بدن روی مثانه است. در این زمان توصیه 

می شود با مصرف آب یا چای، به بهبود عملکرد بدن کمک کنید.
یک تا ۳ صبح: در این زمان کبد در حال کار است و بدن با پردازش مواد کیمیایی، 

دارو، برنامۀ غذایی و... سموم را دفع می کند.
است.  چاشت  غذای  برای صرف  زمان  مناسب ترین  بعدازظهر:   ۳ تا  ظهر  یک 
بعضی از ما بعد از صرف غذای چاشت نیاز به خواب پیدا می کنیم. در این زمان 

سیستم بدن روی هضم و جذب در معده و روده تمرکز دارد.
این زمان برای مدیتیشن ایده آل است.

»MSN« منبع: سایت
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پاتريس مانیگلیه
برگردان: محمدمهدی اردبیلی

 Le خوانش کتابی که گاستون باشالر در سال 1949 با عنوان
Rationalisme Appliqué )عقل گرایی کاربردی( منتشر 
کرد، برای فهم اندیشۀ وی ضروری است، و شناخت خود 
بیستم ضروری  قرن  فرانسوی  فلسفۀ  فهم  برای  نیز  باشالر 
است. این که این کتاب هرگز به زبان انگلیسی ترجمه نشده 
چه  تا  هنوز  انگلیسی زبان  جهان  که  می دهد  نشان  است، 
حد از برخی جنبه های کلیدِی این پیکره ]فلسفۀ فرانسوی 
آن  از  یکی  برگسون،  مانند  باشالر،  است.  کم اطالع  زبان[ 
نویسنده گانی است که اکنون نیازمند کشِف مجددشان هستیم. 
قطعۀ زیر به مفهومی محوری در اندیشۀ وی اختصاص دارد؛ 
اندیشۀ  در  تنها  نه  اهمیت،  حایز  بسیار  نقشی  که  مفهومی 
کرده  ایفا  فرهنگ  در  کلی  به طور  همچنین  بلکه  فرانسوی، 

است: مفهوم پروبلماتیک. 
روی  بر  که  زمانی  فرانسه،  در  مدرسه یی  شاگرد  هر  امروز 
کار  غیره  و  فلسفه  تاریخ،  ادبیات،  حوزۀ  در  پایان نامه اش 
می کند، باید بیاموزد که چه گونه »پروبلماتیکش را طرح ریزی 
صرفًا  آموزشی  معنای  این  در  »پروبلماتیک«  یک  کند«. 
مجموعه یی از پرسش ها نیست؛ بلکه پروبلماتیک در این جا، 
معینی  تعداد  فرمول بندِی  که  است  دیدی  زاویۀ  یا  قالب 
ضروری  حتا  و  ممکن  آن،  واسطۀ  به  مشخص،  مسایل  از 
خواهد شد. برای مثال، اگر شما این پرسش که »امر بدیهی 
برگزیدید  مقالۀ تان  اصلی  پرسش  عنوان  به  را  چیست؟« 
)که در فرانسه کاماًل ممکن است(، آن گاه پروبلماتیِک شما 
این  که  فلسفی یی  »مکاِن«]2[  از کشِف  بود  عبارت خواهد 
واژه به آن اشاره دارد؛ برای مثال در این مورد، تضاد میان 

در  شهودگرایانه  و  فرمالیستی  رویکردهای 
شما  از  اگر  مشابه،  طور  به  ریاضی.  فلسفۀ 
پرسیده شود که »آیا آزادی بدان معناست که 
من هر کاری که خواستم انجام دهم؟«، شما 
می توانید تعاریف فردی و اجتماعی از آزادی 
را در تضاد با یکدیگر قرار دهید، یا مفهوم 
لذت را در تقابل با مفهوم قانون بگذارید، یا 
حتا این دو مفهوم را در نظامی دیالکتیکی با 
یکدیگر ترکیب کنید. اما نکتۀ اصلی همواره 
و  دشوار  پرسش  یا  مضمون  یک  از  گذار 
که  است  مشخص  مسالۀ  یک  به  ناهموار 
همچون نوعی آلترناتیو در مقابل امکان های 
از پیش بسط یافته یا ساختاریافته وجود دارد. 
که  است  مشهور  چنان  پروبلماتیک  واژۀ 
اواخر توسط  این  همه گان فراموش کرده اند 
ابداع  کاربردی  عقل گرایی  کتاب  در  باشالر 
غافل گیرکننده  همه،  از  بیش  است.  شده 
تفصیل های  و  طول  مفهوم  این  که  است 
از  بعد  فلسفِی  تاریخ  در  را  بسیاری  پیچیدۀ 
بر  مفهوم  این  است:  گذرانده  سر  از  خود، 
و  گذاشت  تأثیر  مارکس  از  آلتوسر  خوانش 
به طور کلی تر برای تالش آلتوسر در راستای 
دانش  از  ماتریالیستی  برداشتی  طرح ریزِی 
پروبلماتیک،  مفهوم  بود؛  الهام بخش  علمی 
معرفت  فوکویِی  مفهوم  پس  در  تلویحًا 
بر  صریحًا  و  داشت  قرار   )episteme(
پروبلماتیزه  کردن  متأخرتِر  فوکویی  مفهوم 

)problematization( تأثیر گذاشت. این مفهوم همچنین 
در قلب وساطت های دلوزی در »ایده-مسأله«]3[ در تفاوت 
مفهوم قصد  این  موارد،  این  تمام  در  داشت.  قرار  تکرار  و 
ببیند؛ یک  داشت تا »تصویر«ی متفاوت از تفکر را تدارک 

تصویر ساختارگرایانه و یک تصویر ماتریالیستی.
اشاره  مهم  نکتۀ  سه  به  می توان  مشخصًا  این خصوص  در 

کرد: 
رابطۀ  به  نسبت  را  نقدی  پروبلماتیک  مفهوم  این که،  اول 
به طور  علم  تبیین  و  اعم  به طور  تفکر  تبیین  در  سوژه-ابژه 
اخص به راه انداخت. تفکر به معنای تالش برای بیان حقیقت 
در مورد هر ابژۀ جزیِی معینی )چه این ارگانیسم های زنده 
باشد، چه اشیایی متحرک یا ذهنی( نیست، گویی که جهانی 
در آن بیرون وجود دارد و منتظر است تا ما نگاه مان را به 
آن بیندازیم؛ بلکه تفکر تالش برای حل مسایِل مشخص و 
تکین است. شاید دانستن این نکته خالی از فایده نباشد که 
چیزی  ابژه  مقولۀ  جای  به  مسأله  مقولۀ  جایگزین شدِن  این 
است که سنت معرفت شناسی فرانسوی در آن، هم با سنت 
پوپری و هم با سنت هایدگری  سهیم است. این امر با آن 
نقِد  تکرار،  و  تفاوت  در  دلوز  که  است  همسو  رویکردی 
تحقیق  نوعی  صورِت  نمی توانند  مسایل  می نامد.  بازنمایی 
دربارۀ ذات اشیا به خود بگیرند )یعنی این پرسش که »ماده 
در  بلکه  چیست؟«(؛   X« چیست؟««،  »زنده گی  چیست؟«، 
 X عوض، آن ها آن چیزی را طرح ریزی می کنند که شناختِن
را مهم، متناسب و خطیر می سازد. بنابراین باشالر ادعا می کند 
که ]دوگانۀ جهان/ذهن کاذب است، یعنی[ این گونه نیست 
حوزه های  به  که  باشد  داشته  وجود  جهانی  یک سو،  از  که 
هستی شناختِی گسترده )مانند ماده، زنده گی و غیره( تقسیم 
این حوزه ها توسط تعداد معینی  از  شده است، و هر کدام 
از ویژه گی ها یا قوانینی توصیف شده اند که قواعد متعددی 
موردشان  در  باید  غیره(  و  جامعه شناسی  بیالوژی،  )مانند 
فراگرفته شود، و از سوی دیگر، ذهنی وجود داشته باشد که 
می کوشد تا این واقعیت را ترسیم کند و هر جای خالی را 
با اطالعات صحیح پُر نماید. بلکه فقط مسایل تکینی وجود 
دارند که به طور هم زمان، هم سوژۀ متفکر و هم ابژۀ مورد 

تفکر را تعین می بخشند: »ما باید ابتدا ابژه را همچون سوژۀ 
را  دکارتی[  می اندیشِم  من  ]یا  کوگیتو  سوژۀ  و  مسأله،  این 

.)56 RA( »همچون آگاهی یی از این مسأله برنهیم
پیشاپیش  اذهان،  نه  و  اشیا  نه  سوژه ها،  نه  و  ابژه ها  نه 
امکاِن  همان  که  هستند  مسایلی  صرفًا  آن ها  ندارند.  وجود 
همبسته گی]4[ را ایجاد می کنند. این مسأله آشکارا باشالر را 
به چیزی کمتر از نوعی هستی شناسِی مسایل نمی کشاند که 
البته باید منتظر ماند تا طول و تفصیل تمام و کمالش را نزد 
دلوز بیابد. اما این مسأله همچنین ابزاری برای بسط نوعی 
معرفت شناسی حقیقتًا ماتریالیستی در اختیار آلتوسر قرار داد: 
یعنی این که معرفت شناسی یی که به دانش راه می یابد – نه 
منطبق  ثابت  واقعیت  یک  بر  میزان  چه  تا  این که  برحسب 
باشد، بلکه برحسب تولید بالفعِل آن – در سطوح دیگری از 
تولید پیکربندی شده است، به طریقی که حقیقت در این جا، 
عاملی  منزلۀ  به   بلکه  ظهور،  یا  مکاشفه  نوعی  همچون  نه 
دست اندکار در یک فرآیند پویا عمل می کند. این تصور پویا 
حتا  که  است  مشترکی  میراث  از  بخشی  دانش،  به  نسبت 
آموزه های التوری]5[ در باب علم با باشالر در آن اشتراک 

نظر دارند. 
این  پروبلماتیک  باشالرِی  مفهوم  مورد  در  دوم  مهِم  نکتۀ 
نخست  وهلۀ  در  که  آن چه  برخالف  مفهوم  این  که  است 
به نظر می رسد، صرفًا نوعی ترفیِع پرسش به ورای تصدیق 
نیست، همان گونه که برای مثال می توان در سنت هرمنوتیکی 
هایدگری مشاهده کرد. بلکه برعکس، این مفهوم به مفاهیم 
متضادی مانند »اعجاب«، »سرگردانی«، »کنجکاوی« و »معما« 
است؛  »پروبلماتیزه«کردن  حقیقت  در  تفکر  دارد.  اشاره 
هستی  به  اشاره  کردن  یا  پرسیدن  نه  پروبلماتیزه کردن  اما 

خودِ  نقادِی  بلکه  ابژه؛  یک  همچون  نه  و  پرسش  همچون 
پرسش هاست. مفهوم پروبلماتیک عمیقًا با مفهوم »گسست 
معرفت شناسانه«]6[ پبوند خورده است. این مفهوم به همان 
میزان که مورد سوء فهم واقع شده، به شدت محل نزاع قرار 
گرفته است. این بدان معناست که آموزه های علمی در میان 
آماده« یی  و  حاضر  پیش  »از  پرسش های  به  آموزه ها،  سایر 
معمولی مان  زنده گِی عملِی  در مسیر  ما  که  نمی دهند  پاسخ 
با آن ها مواجه می شویم، و هیچ مبنایی در آن چیزی ندارند 
که هوسرل »زیست جهان« می نامد. به دلیل شگفتِی ما دربرابر 
حرکت سیارات نیست که نجوم وجود دارد؛ بلکه برعکس، 
وجود نجوم به این خاطر است که نجوم این پرسش ها را 

خنثا کرده و مسایلی مشخص را جایگزین آن ها می کند. 
»نقطۀ  علمِی  نظریۀ  می زند:  مثال  دو  باشالر  قطعه،  این  در 
شبنم«]7[، هیچ پاسخی به این پرسش متداول نمی دهد که 
آیا شبنم از درون گیاه نشأت می گیرد یا از خارج آن. بلکه 
این نظریه نشان می دهد که هر سطح جریی از شبنم توسط 
هم بسته گی  های متقابِل عام تر میان فشار بخار و دما معین شده 
است. به طور مشابه، پرسشی همچون این پرسش که »آیا نور 
در هوا سریع تر از ]نور در[ آب حرکت می کند، یا کندتر؟«، 
پرسشی مطلقًا بی ربط است: هیچ کدام از اصطالحات مورد 
استفاده در این جا )»آب«، »هوا«، »سریع«، »کند«( را نمی توان 
بدون هیچ ابهام و به طور یک سان به گزاره یی علمی ترجمه 
کرد، زیرا علم نه به اشیاء، بلکه به پارامترها و هم بسته گی  ها 
است، چرا  اهمیت  بسیار حایز  فوق الذکر  نکتۀ  دارد.  اشاره 
که نشان می دهد باشالر، برخالف هایدگر، علم را در مقابل 
بلکه  نمی دهد،  قرار  بنیادین تر  پرسشگری  نوعی  پس زمینۀ 
برعکس، علم را بدان سبب ارزشمند می داند که مسایل نوین 
و دغدغه های جدید خلق می کند. این نکته همچنین به این 
دلیل حایز اهمیت است که نشان می دهد به زعم باشالر هر 
علمی نقادانه است: ]در واقع علم[ نه ارضای کنجکاوی ما، 
بلکه عبارت از جابه جاکردِن]8[ همان پرسش هایی است که 
داریم. همان گونه که مارکس در ایدیولوژی آلمانی خاطرنشان 
می سازد، »نه تنها در پاسخ های شان، بلکه در پرسش های شان 
را  نقادانه  امر  می توان  دارد«.  رازورزی]9[ وجود  نوعی  نیز 

یک  پُرکردن  با  را  خود  محتوای  که  نامید  دانش  از  نوعی 
چهارچوِب از پیش داده شده  توسط اطالعات جدید فراهم 
نمی کند، بلکه دانشی است که خود چهارچوب را وامی دارد 
به  اقدامِ  صرفًا  دانش  کند.  پیکربندی  مجدداً  را  خود  تا 
دگرگون سازِی  تمریِن  حال  عین  در  بلکه  نیست؛  فراگیری 
خویش است. »در عقل گرایِی پرسان-از-خویش]10[، مبانی 
پرسش  به  را  پرسش  را محک می زنند و خود  دانش خود 

.)57 RA( »می کشند
برای پرداختن به نکتۀ سوم، می توان نشان داد که ظاهراً نوعی 
تناقض میان دو نکتۀ نخست وجود دارد: آیا ما در یک زمان 
هم نمی گوییم که مسایل بر تمام گزاره های ایجابی مقدم اند 
و آن ها را متعین می سازند، و هم این که مسایل علمی از پیش 
بر نظریات علمی کاماًل مشخص طرح ریزی شده  و مبتنی اند، 
دارند؟  معنا  نظریاتی است که  تنها در چهارچوب چنین  و 
اگر مسایل مشروط به نظریات علمی اند، پس نظریات علمی 
باشند؟  مسایل  برای  موقت  راه حل هایی  می توانند  چه گونه 
این خود مسأله یی دیگر را پدید می آورد. آیا مفهوم گسسِت 
ابداً  علمی  »پروبلماتیِک«  که  معناست  بدان  معرفت شناسانه 
هیچ سروکاری با جهانی ندارد که ما در آن زیست می کنیم، 
یک  این که  یا  غیره،  و  می کنیم  کار  نیازمندیم،  می ترسیم، 
با شخص ]یا  هیچ وجه اشتراکی  ابداً  »سوبژکتیویتۀ« علمی 
سوژۀ[ زنده یی ندارد که آزمایشگاه را ترک می گوید؟ قرار 
 – استثنا  وضعیِت  یعنی   – وضعیتی  چنین  در  »علم«  دادن 
به راحتی  به نظر می رسد که  نامعقولی  افراطی و  ایدۀ  چنان 
فراگیری رویه های  دنبال  به  مانند التور، که  توسط کسانی، 

علمی و تولید بالفعل این رویه ها هستند رد شده است. 
برای پاسخ به دو پرسش فوق صرفًا الزم است بفهمیم که 

از  مجموعه یی  جایگزین کردن  مستلزم  »پروبلماتیک«  یک 
پرسش ها)ی خوب( با مجموعه یی دیگر از پرسش ها)ی بد( 
نیست؛ بلکه پروبلماتیک عملی است بر همان جوهر زنده گی 
متعارِف ما، و عملی است که به بهترین نحو همچون نوعی 
»ساختارمندسازی«]11[ توصیف شده است. رویه های علمی 
متعارف معین  با رویه های  به واسطۀ رابطه شان  در حقیقت 
شده اند، اما این رابطه ذاتًا رابطه یی منفی )دیالکتیکی( و در 
حال پیشرفت )عمل گرایانه( است. این رابطه به این معنا ذاتًا 
تخلیۀ محتوای  برگرداندن و  از  عبارت  تنها  که  منفی است 
به  نسبت  ما  متعارف  فهِم  در  استفاده  مورد  مفاهیِم  معنایِی 
صدا  شدت  سرعت،  وزن،  مانند  شهودی  )مفاهیم  جهان 
دیگر  با  نسبت  در  بازتعریف شدن شان  واسطۀ  به  غیره(،  و 
مفهومی  داشتن  جای  به  ِجرم]12[  بنابراین،  است.  مفاهیم 
است،  تعریف شده  با سرعت  رابطه اش  واسطۀ  به  مستقل، 
برگردانده شده  تک افتاده یی  و  منفرد  معنای  از  نتیجه  در  و 
که در تجربۀ زیستۀ وزن دارد. از سوی دیگر، از آن جا که 
شده  بازتعریف  شتاب]13[  قانوِن  توسط  سرعت  مفهومِ 
است، به نظر می رسد که »ذهن علمی« به واسطۀ بازتعریِف 
مشخص  به هم متصل  پیوسته گی های  طریق  از  اصطالحات 
از کتاب  الهام  با  این فرآیند را )احتماالً  شده  است. باشالر 
جوهر و کارکرد]14[ اثر کاسیرر(، »کارکردی کردِن«]15[ این 
اصطالحات می نامد، چرا که مفاهیم کارکردی را جایگزین 
مفاهیم مطلق می کند. به همین دلیل است که ما نباید آن چه 
را که باشالر دربارۀ نقطۀ شبنم می گوید، به این معنا تفسیر 
کنیم که شبنم تنها تا آن جایی توسط دانشمند مورد بررسی 
را  پیش داده  از  علمِی  قانون  نوعی  وی  که  می گیرد  قرار 
بپذیرد یا رد کند. بلکه برعکس، خود پدیدار به یک گونه 
یا عامل متغیر در هم بسته گِی میان مفاهیِم هم تعین یافته]16[ 
تا خورده  بدل می شود. گویی که کل جهان درون خویش 
است، و اکنون، مانند پژواک صدا، هر بُعدی از واقعیت به 
بعدی دیگر ارجاع می دهد. پروبلماتیک، خودِ نظریه نیست، 
نیست  فرمول بندی شده یی  قوانین  مجموعۀ  همچنین[  ]و 
پروبلماتیک،  بلکه  است:  حاکم  جزیی یی  قلمرو  هر  بر  که 
نظریه است؛ یعنی، راهی است که مفاهیم متفاوت  ساختارِ 

بی واسطه،  متعارِف روزمرۀ  معنایِی  از مضموِن  بدان طریق، 
منفرد و تک افتاده شان برمی گردند و در نسبت شان با یکدیگر 

بازتعریف می شوند.
پایان  به  هیچ گاه  فرآیند  این  که  است  این  مهم  نکتۀ  اما 
نمی رسد. ما به یک باره، از اصطالحات جوهری به مفاهیم 
کارکردی گذر نمی کنیم؛ بلکه از درجات و سطوح مختلفی 
هیچ  و  می کنیم،  استفاده  اصطالحات  »کارکردی کردِن«  از 
مجموعه یی از مفاهیم هرگز تمامًا کارکردی نمی شود. همواره 
داشته  منفی  لحنی  آن که  )بدون  باشالر  آن چه  برای  جایی 
باشد( همنشینی های »خیالی«]17[ می نامد، باقی می ماند. به 
زبان  تجربۀ  میان  رابطۀ  که  آن جا  تا  که  است  دلیل  همین 
متعارف و پروبلماتیزه کردِن علمی رابطه یی دیالکتیکی باشد، 
این رابطه رو به رشد است. این قطعه، پیوسته بر این عنصر، 
بودن همچون  مثال،  برای  دارد،  تأکید  ابژه یی جالب توجه، 
نشده  هنوز حاصل  برایش  عینیت بخشی  فرآیند  که  »ابژه یی 
تالشی همواره عظیم تر  علمی  ذهِن  باشالر،  نظر  از  است«. 
چهارچوب  در   )milieu( داخلی  محیط  نوعی  خلق  برای 
ارگانیسم ها  یا زبان مان است )به همان معنایی که که  تفکر 
را، هم واجد محیطی خارجی و هم واجد محیطی داخلی 
نسبت های  جایگزین کردِن  از  عبارت  تالش  این  می دانند(؛ 
فرا-نظری  موجودیت های  با  نظریه  مفاهیِم  که  خارجی یی 
است.  نظریه  در  عامل  داخلِی  نسبت های  با  می کنند،  حفظ 
به  نه  این  کنیم،  پروبلماتیزه  را  ما جهان  اگر  دیگر،  بیان  به 
معماگونه  درخششی  در  را  خود  جهان  که  است  آن  دلیل 
آشکار می سازد، و نه به این دلیل که نظریات مان مسیرهای 
اثباِت ]مبتنی بر تحقیِق[ تجربی  جایگزین مختلفی را برای 
به دست می دهند، بلکه به این دلیل است که تفکر خود ما، 
همچون فرآیندی به پیش می رود که مجموعه یی از 
قضایا را برمی سازد. این ساختار پیشاپیش نه داده  
شده است و نه طرح ریزی شده: بلکه این ساختار 

تمامًا در ]خود فرآیند[ ساختن وجود دارد. 
باشالر،  زعم  به  که  کرد  مشاهده  می توان  اکنون 
که  حال  عین  در  می توانند  چه گونه  مسایل 
داشته  هستی شناسانه  بُعدی  شده اند،  طرح ریزی 
بخش  آن ها  شده اند،  طرح ریزی  آن ها  باشند: 
توأمان،  طور  به  واقعیت،  و  ذهن  فراپایدارِ]18[ 
واقعیت  از  ذهنی[  و  ]عینی  وجه  دو  که  هستند، 
-]به مثابه[- فرآیند را به نحوی متفاوت، بر اساس 
نکته  این  داد.  خواهند  خود  در  مقتضیات شان، 
تلویحًا به هستی شناسی عملگرایانه یی اشاره دارد 
که از منظر آن، بودن به معنای پایان یافتن است، اما 
از سوی دیگر، بودن در ]فرآینِد[ ساختن است. این 
مسایل در واقع مسیرهای ساختارمندسازی  هستند، 
]فرآیند[  در  همواره  ساختارها  که  حالی  در  ]و[ 
ساختن اند، تنها بخشی از معانی ضمنِی گسترده تِر 
مفهوم باشالری »پروبلماتیک« محسوب می شوند 
که صرفًا امروزه وصول به معنای تمام و کمال شان 

را آغاز کرده اند.
 منبع: پروبلماتیکا

]1[ این مقاله ترجمه یی است از:
 What is a‘  ,2012  ,Maniglier, Patrice
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 concept of problematic(‘, in: Radical
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پاورقی ها از مترجم فارسی است.

topos ]2[
Problem-Idea ]3[

correlation ]4[
که  است  فرانسوی  جامعه شناس  التور  Latourian؛   ]5[
فرض  جدایی  که  است  شده  بنا  فرضیه  براین  اندیشه اش 
شده در چارچوب مدرن میان جامعه و طبیعت به تحریف 
خصوصیات هردو میانجامد: طبیعت چیزی فهمیده میشود 
که انسان را احاطه کرده، بنابراین انسان باید برآن غلبه و آن 
را مطیع سازد. جامعه برعکس محصول نیتمند و عقالنی 

عمل انسان فهمیده میشود.
epistemological break ]6[

]Dew point ]7؛ عبارت است از درجه حرارتی که یک 
مقدار معین از هوا باید در فشار ثابت سرد شود تا بخار آب 
چگالیده شده و به آب تبدیل شود. این آب چگالیده شده را 
شبنم )ژاله( می نامند و نقطه شبنم در واقع همان نقطه اشباع 

)saturation( است.
displacing ]8[

mystification ]9[
Self-questioning ]10[

structuration ]11[
mass ]12[

acceleration ]13[
اصطالح  کاسیرر  Substance and Function؛    ]14[
function را در مقابل برداشتی جوهری از مفاهیم و امور 
منفرد و مستقل قرار می دهد. به این معنا که این مفاهیم معنای 
کارکردشان،  از  بلکه  مستقل شان،  ذات  از درون  نه  را  خود 
یعنی مناسبات شان با سایر مفاهیم اخذ می کند. این اصطالح 

را می توان تابع نیز ترجمه کرد. 
functionalization ]15[
co-determined ]16[

imaginary‘ associations‘ ]17[
metastable ]18[

باشالر
و مفهوم

»پروبلماتیک«]1[
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بلندرفتن  از  خبرنگاران،  و  رسانه ها  حامی  نهادهای 
گراف  قتل و تهدید اهالی رسانه ها در افغانستان ابراز 

نگرانی کرده اند. 
این نهادها، در پی ترور شماری از فعاالن رسانه یی، 
بد  بسیار  کشور  در  را  خبرنگاران  امنیتی  وضعیت 

توصیف می کنند. 
امتیاز  صاحب  وحدت،  سالم  پسین،  روزهای  در 
قصد  سؤ  مورد  منزلش  برابر  در  بخدی  خبرگزاری 
در  نویسنده  و  گر  تحلیل  سعیدی  براحمد  گرفت؛ 
شهر نو کابل شلیک شد؛ خبرنگار تلویزیون مهر در 
باالخره  و  گرفت  قرار  کوب  و  لت  مورد  بدخشان 
کابل  در  آسیا  محلی  تلویزیون  مالک  عطایی  امان اهلل 

به قتل رسید.
افغانستان  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نهاد  یا  نی 
اخیر در  ُرخ دادهای  با پخش خبرنامه یی گفته است: 
جریان کمتر از یک ماه در شهر کابل گواه بدترشدن 
در  حالت  این  می باشد.  خبرنگاران  امنیتی  وضعیت 
نشان دهندۀ  و  بوده  بی پیشینه  اخیر  سال   14 جریان 

بحران امنیت جانی خبرنگاران می باشد.
در این اعالمیه آمده است: کشته شدن امان اهلل عطایی، 
رییس شبکۀ خصوصی تلویزیونی آسیا چراغ قرمزی 
دیگری ا ست که در زمینۀ امنیت جانی خبرنگاران و 

کارمندان رسانه ها در افغانستان روشن شد.
شب گذشته مورخ 8 قوس، آقای عطایی در مربوطات 

حوزۀ هشتم پولیس شهر کابل به قتل رسید. 
پولیس کابل می گوید در پیوند به این قتل دو تن را 

بازداشت کرده اند.
جنایی  تحقیقات  رییس  عبیدی،  فریدون  سمونوال 
فرماندهی پولیس والیت کابل به دیده بان رسانه های 
آزاد گفته است که دو تن از نزدیکان عطایی را چهار 

ساعت بعد از رویداد به اتهام قتل او بازداشت کرده 
اند.

از  از سوی دیگر، هفتۀ گذشته احمد سعیدی، یکی 
افغانستان و منتقد حکومت  تحلیل گران رسانه یی در 
قرار  کابل مورد سوء قصد  نو  ملی در شهر  وحدت 
گرفت. آقای سعیدی که از این حمله جان به سالمت 
برد، می گوید گروه های که در درون نظام اند این کار 

را انجام داده اند.
تلویزون  مسوول  حمیدی  محمدمنیر  حال،  این  در 
از  می خواست  که  هنگامی  بدخشان  والیت  در  مهر 
بی نظمی در توزیع کمک ها به مردم فلمبرداری کند، 
با مخالفت و برخورد لفظی دوتن از اعضای شورای 
والیتی روبرو شد و سپس از سوی یک افسر پولیس 

حوزه چهارم مورد قرار گرفته است. 
این میان یک کمره  آقای حمیدی گفته است که در 

فلمبرداری او نیز از سوی پولیس شکسته اند.
پولیس بدخشان تاکنون دراین باره چیزی نگفته است.
گفته  بدخشان  والی  سخنگوی  فروتن  احمدنوید  اما 
شدید  ومرج  هرج  کمک ها  توزیع  هنگام  که  است 
صورت گرفت که در نتیجۀ آن یک نفر از مردم عام 

کشته نیز شده است.
سخنگوی والی بدخشان گفته است: تحقیقات  درباره 
لت  موضوع  و  دارد  ادامه  جدیت  به  موضوع  این 

وکوب این خبرنگار نیز پیگری خواهد شد.
این درحالی  است که ماه گذشته موتر حامل صدیق اهلل 
توحیدی، رییس دیده بان دفتر نی نیز بر اثر انفجار یک 
ماین مقناطیسی آتش گرفت. آقای توحیدی در زمان 
رویداد در داخل وسیلۀ نقلیه یی شان حضور نداشتند.

افغانستان  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حمایت  نی  دفتر 
جلو  تا  می خواهد  کشور  امنیتی  نیروهای  تمامی  از 

بحرانی تر شدن وضعیت امنیتی خبرنگاران و رسانه ها 
را بگیرند.

به باور این نهاد، در غیر آن از بزرگ ترین دست آورد 
14 سال اخیر که همانا آزادی بیان و کثرت رسانه ها 

است دیری نباشد که فقط نامی به جا بماند.
اتحادیۀ ژورنالیستان افغانستان نیز با پخش خبرنامه یی 
گفته است که در چند هفتۀ گذشته، گراف حمالت 
بر فعاالن رسانه یی در کشور، به طور بی سابقه یی، باال 

رفته است.
همزمان شماری از فعاالن رسانه یی ابراز نگرانی کرده 

و می  گویند که با تهدیدهای پیهم مواجه هستند.
را  این وضعیت  افغانستان،  ملی ژورنالیستان  اتحادیۀ 
شدیداً نگران کننده می داند و از نهادهای امنیتی تقاضا 
مصونیت  و  امنیت  تأمین  به  بیشتری  توجه  تا  دارد 

فعاالن رسانه یی، داشته باشند.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، همچنان از ریاست 
عمومی امنیت ملی و وزارت امور داخله می طلبد، تا 
این قضیا، تالش و  بازداشت عاملین  در شناسایی و 

جدیت بیشتری انجام دهند.
در این خبرنامه آمده است: ما باور داریم که حمایت 
از  باید  عرصه،  این  فعاالن  و  بیان  آزادی  از  دفاع  و 
با  که  می کنیم  اعالم  و  باشد  دولت  اولویت های 
این گونه تهدیدها و تالش ها برای خفه کردن گلوی 
یا  گرفت  را  ارزش  این  جلو  نمی توان  بیان،  آزادی 

فعاالن این عرصه را خاموش کرد.
از نهاد های  در این خبرنامه آمده است: ما همچنان 
ملی و بین المللی مدافع آزادی بیان، رسانه های آزاد 
و خبرنگاران، می طلبیم، تا داد خواهی گسترده  یی را 
برای حمایت و دفاع از آزادی بیان و فعاالن این عرصه 

به راه بیاندازند.
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ابوبکر مجاهد
تاجیکان و هزاره های اهل سنت والیت بامیان، با راه اندازی 
یک حرکت اعتراضی در کابل، خواهان جلوگیری از نابودی 

منازل شان در این والیت شدند.
دیگر،  حلقات  از  برخی  و  بامیان  والی  که  می گویند  آنان 
زیرنام ماسترپالن شهری و ساحۀ سبز، در تالش نابودسازی 

زمین ها و خانه های شان می  باشد.  
این باشنده گان بامیان دیروز یکشنبه ) 9 قوس( با راه اندازی 
که  گفتند  ملی،  برابر شورای  در  اعتراضی  پیمایی  راه  یک 
زمین های آنان را طاهیر زهیر والی بامیان و بسته گان کریم 

خلیلی معاون رییس جمهور پیشین، غصب کرده اند. 
سفیدان،  محاسن  بزرگان،  از  شماری  راه پیمایی،  این  در 
فعاالن مدنی، جوانان تاجیک و سنی والیت بامیان شرکت 

کرده بودند.
اشتراک کننده های این راه پیمایی، شعار سر می دادند: » طاهر 
»ما خواهان  برکنار شود«،  از وظیفه   باید  بامیان  والی  زهیر 
تحقق عدالت اجتماعی در بامیان استیم«، »شیعه وسنی برادر 

هستند.«
و  بامیان  والی  طرف  از  زمین های شان  این که  بابیان  آنان 
بسته گان کریم خلیلی معاون رییس جمهور پیشین، غصب 
شده است، تأکید کردند: بدون ماستر پالن شهری در شهر 
بامیان، منازل ما را به بهانۀ سرک و ساحۀ سبز ویران می کنند. 
آنان مدعی هستند که در یک تبعیض سازمان یافته به مردم 

سنی مذهب اجازه نمی دهند که خانه  بسازند. 
راه پیمایی،  این  برگزاری  ستاد  رییس  فرهمند،  محی الدین 
به روزنامۀ ماندگار گفت: در بامیان ستم محلی باالی مردم 
سنی مذهب جریان دارد و می خواهند بعضی از چهره های 

اهل تسنن و تاجیک بامیان را از بین ببرند.
آقای فرهمند افزود: زمین های مردم تاجیک از طرف والی و 
حلقه یی از نزدیکان کریم خلیلی غصب شده و شهر جدید 
ساخته  بامیان  تاجیکان  شخصی  ملکیت های  باالی  بامیان 

شده است.
او گفت: در والیت بامیان، مردم تاجیک و سنی مذهب در 
دولت محلی سهم ندارند و دستور سیاست خذف چهره های 

تاجیک از مرکز گرفته می شود. 
همچنان، حاجی عصمت اهلل باشنده والیت بامیان و یک تن 
از اشتراک کننده گان این راه پیمایی گفت: ما خواهان تحقق 

عدالتی اجتماعی در والیت بامیان هستیم. 
مرکز  و  سیغان  )کهمرد،  بامیان  ولسوالی  سه  در  افزود:  او 
پشتون تبار( مردم همیشه مورد شکنجۀ والی قرار می گیرند. 
او تأکید کرد که شیعه و سنی برادر هم اند؛ ولی افرادی به 
خاطر حفظ موقف سیاسی شان تعصبات قومی و مذهبی را 

در بامیان دامن می زنند. 
او با بیان این که در بامیان وحدت ملی وجود ندارد، گفت: 
نفوذ  ملی  وحدت  دولت  باالی  رده های  در  پنجم  ستون 
بامیان یک فرد  کرده است؛ ما از دولت می خواهیم که در 
این  است.  متعصب  کنونی  والی  کند،  تعیین  والی  را  سالم 
باشندۀ بامیان گفت که اگر به خواست های آنان توجه نشود، 

مشکالت افزایش خواهد یافت.
شهرسازی  وزارت  از  کرد:  تأکید  عصمت اهلل  حاجی 
مرکز  به  که  را  بامیان  شهری  پالن  ماستر  که  می خواهیم 
دسیسۀ  از  و  بررسی کنند  دقت  به  می شود،  فرستاده 
ویران کردن منازل تاجیکان والیت بامیان جلوگیری نمایند. 
یک تن دیگری از اشتراک کنند ه گان این راه پیمایی گفت: 
حقوق مردم تاجیک  بامیان در 21  سال گذشته از طرف 

افراد زورمند پامال شده است.
او گفت: طاهیر زهیر والی بامیان، خانه های مردم تاجیک و 
سنی مذهب بامیان را ویران می کند. او می خواهد که مردم 
تاجیک را از بامیان بیرون کند و به مردم اهل تسنن اجازه 

نمی دهد که خانه آباد کنند.
اشتراک کننده گان این راه پیمایی تأکید دارند که از مرکز به 
والی بامیان دستور داده می شود که زمین های مردم تاجیک 
بامیان را غصب کند و خانه های شان را به بهانه های مختلف 
ویران کند. آنان تأکید کردند: 50 هزار خانوادۀ تاجیک در 
و  شکنجه  مورد  والیت  این  والی  طرف  از  بامیان  والیت 

تهدید قرار می گیرند.
در اخیر این راه پیمایی، قطعنامه یی به خوانش گرفته شد.

در این قطع نامه، از دولت، نهادهای جامعه مدنی و سازمان 
شخصی  ملکیت های  غاصبین  که  بود  شده  خواسته  ملل 
تحقق  در  و  بسپارند  قانون  پنجه  به  را  بامیان  مردم تاجیک 

عدالت اجتماعی بامیان توجه جدی کنند.

نماینده گان مجلس به ظاهر قدیر:

دربارۀ حمایت اتمر از داعش 
اسناد ارایه کن

وزیران خارجۀ ناتو امروز 

دربارۀ افغانستان بحث می کنند
نخست  معاون  قدیر،  ظاهر  گفته های 
تند  واکنش  با  نماینده گان  مجلس 
روبه رو  مجلس  اعضای  از  شماری 
واکنش ها،  تازه ترین  در  است.  شده 
مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروؤف 
تا  خواست  قدیر  آقای  از  نماینده گان 
اسناد  و  مدارک  گفته هایش  اثبات  برای 
رییس  کند.  ارایه  مجلس  به  را  الزم 
مجلس نماینده گان همچنین در نشست 
روز دوشنبه خواهان تشکیل کمیسیونی 
برای بررسی سخنان و اسناد ارایه شدۀ 

آقای قدیر شد.
هفتۀ  دوشنبه  مجلس،  نخست  معاون 
گذشته طی سخنانی گفته بود که شورای 
امنیتی  مسؤوالن  تمامی  و  کشور  امنیت 
آقای  پشتیبانی می کنند.  داعش  از گروه 
مهم  سران  که  بود  گفته  هم چنان  قدیر 
گروه داعش در پایتخت بسر می برند و 
مدام با بزرگان و مقام های دولتی دیدار 

و گفت وگو می کنند.
آقای  اخیر  اظهارات  مجلس  اعضای 
قدیر را همراهی با مرام و اهداف دشمن 
با  که  کسانی  می گویند،  و  اند  دانسته 
رآی مردم به خانه ملت آمده اند، نباید 

شوند.  عمومی  اذهان  تشویش   سبب 
که  می گوید  مجلس  عضو  ارشاد  هیلی 
سبب  مجلس  نخست  معاون  اظهارات 
اعمال محدودیت بر کمک های خارجی 
امنیتی می شود. او می گوید  نیروهای  به 
همه  برای  سخن پراکنیها  این گونه  که 

پرسش برانگیز است.
شینکی کروخیل عضو دیگر مجلس نیز 
می گوید که برای بررسی اسناد و مدارک 
از  مخفی  کمیسیونی  باید  قدیر  ظاهر 

چشم رسانه ها ایجاد شود.
را  قدیر  ظاهر  گفته های  شماری،  اما 
وی  شخصی  مشکالت  از  برخاسته 
امنیت  شورای  مشاور  اتمر،  حنیف  با 
آنان می گویند که  اند.  ملی عنوان کرده 
وارد  سمتی  و  شخصی  مشکالت  نباید 

موضوعات ملی شود.
این  ادعاهای  قدیر  آقای  حال  این  با 
متهم  نیز  را  آنان  و  کرده  رد  را  وکیالن 
امنیت ملی کرد.  با شورای  به همکاری 
اثبات  برای  که  می گوید  قدیر  آقای 
ادعاهایش اسناد الزم را در اختیار دارد 
اثبات  به  را  موضوع  این  نتواند  اگر  و 

رساند، از وظیفه اش استعفا خواهد داد.

 10( شنبه  سه  روز  ناتو  خارجه  وزیران 
قوس/ 1 دسمبر( در بروکسل دیدار می کنند. 
در این کنفرانس برعالوه مسایلی مربوط به 
تنش های اخیر میان ترکیه و روسیه، راجع 
به چگونگی ادامه ماموریت »حمایت قاطع« 

در افغانستان نیز مشورت می کنند.
ناتو  کشورهای  خارجه  وزیران  کنفرانس 
در  پاریس  تروریستی  حمالت  سایۀ  زیر 
برگزار  بلجیم  پایتخت  بروکسل  در  حالی 
وضعیت  روز  چند  شهر  این  که  می شود 
هرچند  است.  کرده  تجربه  را  اضطراری 
فعاًل هشدار امنیتی در بروکسل از باالترین 
سوم  درجه  به  چهارم  درجه  یعنی  رتبه، 
اما حضور پولیس  کاهش داده شده است، 
و نیروهای امنیتی در شهر چشمگیر است.

منابع ناتو روز دو شنبه گفتند که حمایت از 
ترکیه به عنوان یک کشور عضو و همچنین 
آجندای  از  بخشی  روسیه  با  مناسبات 
ترکیه  است.  ناتو  خارجه  وزیران  نشست 
اخیراً یک جت جنگی روسیه را در نزدیکی 
آن،  تعقیب  به  که  داد  سقوط  سوریه  مرز 
تنش میان مسکو و انقره شدت گرفته است.
صالح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان 
نیز دراین کنفرانس شرکت می کند و به گفته 
ماموریت  به  آجندا  از  بخشی  ناتو،  منابع 
اختصاص  افغانستان  در  قاطع«  »حمایت 

دارد. در این نشست در این رابطه صحبت 
مشورت  و  آموزشی  ماموریت  که  می شود 

دهی »حمایت قاطع« چگونه ادامه یابد.
در  ناتو  در  بریتانیا  سفیر  تامسون،  آدام 
حاشیه این کنفرانس به خبرنگاران گفت که 
وزیران خارجه این پیمان در این رابطه نیز 
 2020 تا   2018 سال  از  که  می کنند  بحث 
تمویل  چگونه  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

مالی شوند.
عضو  کشورهای  و  امریکا  متحده  ایاالت 
ناتو در اخیر سال 2014 میالدی ماموریت 
نظامی خود را در افغانستان پایان بخشیدند 
دهی  مشورت  و  آموزشی  ماموریت  و 
»حمایت قاطع« را شروع نمودند که شامل 
سربازان  این  اکثر  و  است  سرباز  هزار   13

امریکایی هستند.
ناتو چنین برنامه ریزی کرده بود که نیروهای 
»حمایت  ماموریت  در  خود  مانده  باقی 
قاطع« را در اوایل سال 2016 کاهش داده و 
به کابل متمرکز سازند و تا آخر سال 2016 
همه نیروهای بین المللی افغانستان را ترک 
سقوط  ویژه  به  و  ناامنی  افزایش  اما  کنند. 
چند روزه شهر کندز کشورهای عضو ناتو 
را به تجدید نظر در مورد خروج نیروهای 

شان وادار کردند.

تاجیکان و اهل سنت بامیان
 در یک راه پیمایی اعتراضی در کابل:

از دسیسۀ نابود کردن منازل 
تاجیکان والیت بامیان 

جلوگیری کنید

نهادهای رسانه یی: 

زنـگ خطـر به صـدا درآمـد
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یک رسانۀ روسی فاش کرد که برخی گروه  های سوری با همکاری گروهک 
تروریستی داعش، نفت خام استخراج شده در عراق و سوریه را برای رژیم 

اسراییل قاچاق می کنند.
تأثیر  روسیه  هوایی  حمالت  افزود:  گزارشی  در  الیوم  روسیا  خبری  شبکه 
زیادی در تخریب زیر ساخت های گروه داعش از جمله کاروان های نفتی این 

گروه که از سوریه عازم ترکیه هستند، داشت.
در این گزارش آمده است: گروه داعش با تصرف چندین میدان نفتی سوریه 
و عراق، روزانه بین 20 تا 40 هزار بُشکه نفت تولید می کند که درآمد حاصل 

از فروش آن، بین 1 تا 1,5 میلیون دالر در روز است.
روسیا الیوم ادامه داد: داعش بیشتر نفت خود را از دو میدان کونکو و التیم در 
استان دیرالزور سوریه و میدان های النجمه و القیاره عراق استخراج می کند و 
نفت استحصال شده را در انبار های زیرزمینی ذخیره و مستقیمًا به موتر های 

نفت کش منتقل می کند.
این گزارش می افزاید: معموالً کاروانی متشکل از 70 تا 100 تانکر، این نفت 
را به شهر کردنشین زاخو در شمال عراق و همجوار با استان شرناخ ترکیه، 
عراق،  و  سوریه  کرد های  از  متشکل  قاچاق  مافیای  آنجا،  در  که  می رساند 

ترک ها و اسراییلی ها منتظر تحویل گرفتن این محموله ها هستند.
روسیاالیوم تصریح کرد: فردی به نام دکتر فرید یا حاج فرید که ساکن اسراییل 
انتقال به شهرک  از  و دارای ملیت یونانی است، نفت قاچاق کردها را پس 

سلوبی ترکیه، با نفت داعش درهم می آمیزد.
سپس حاجی فرید با هماهنگی مافیای مالک نفت و سه شرکت اصلی خریدار 
نفت داعش، این محموله ها را از طریق سه بندر مرسی، دورت بول و جیهان 
ترکیه به اسراییل منتقل می کند که خریدار اصلی نفت قاچاق در منطقه است.
بیست  گروه  سران  اخیر  نشست  در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
در ترکیه، با اشاره به کشور های حاضر در این نشست گفت: برخی از این 
با داعش در زمینۀ قاچاق نفت همکاری می کنند که منظور وی به  کشورها 

ویژه ترکیه بود.

رسانه  های انگلیسی  زبان از تشدید حمالت هوایی مسکو در نزدیکی مرز های 
ترکیه خبر می دهند. براساس این گزارش ها، اقدام ارتش ترکیه در ساقط کردن 
یک جنگندۀ روسی نه تنها موجب عقب کشیدن روس ها از منطقه نشده، بلکه 

عزم روسیه برای حضور نظامی در سوریه را افزایش داده است.
کاروان  یک  به  روسی  جنگنده های  مرگ بار  از حملۀ  همچنین  رسانه ها  این 
برای  سوریه  به  سالح  انتقال  درحال  که  می دهند  خبر  ترکیه  کامیون 
که  داعش  کانتینر های  همچنین  روس ها  است.  بوده  داعش  تروریست های 

درحال حمل نفت به ترکیه بوده اند را منهدم ساختند.
روز  حمالت  گفتنه اند:  شورشیان  کنترل  تحت  مناطق  در  فعال  امدادگران 
یکشنبۀ جنگنده های روسی در شهر اریحا دست کم 30 کشته برجای گذاشت.
این اقدام بخشی از برنامۀ روسیه برای تشدید حمالت هوایی خود در نزدیکی 

مرز های ترکیه است.
براساس یک گزارش  رویترز، در حملۀ هوایی دیگری که در نزدیکی مرز های 
را  کامیون حمل سالح  انبار  ترکیه صورت گرفت، جنگنده های روسی یک 
بمباران کردند. در این حمله، 10 کامیون منهدم شده و 5 تن نیز جان خود 

را از دست دادند.
هنوز  روسیه  دفاع  وزارت  مقامات  است:  آمده  رویترز  ادامۀگزارش  در 
اظهارنظری دربارۀ این حمالت نداشته اند. شورشیان سوری در مناطق هم مرز 
با ترکیه گزارش داده اند که حمالت هوایی روسیه طی روز های اخیر و پس 

از سقوط یک جنگندۀ این کشور توسط ترکیه، به شدت افزایش یافته است.
است:  نوشته  هم   )Aljazeera( قطر  الجزیره  شکبۀ  اطالع رسانی  پایگاه 
حمالت مرگ بار جنگنده های روسی در استان ادلیب سوریه دست کم جان 

44 تن را گرفته و ده ها زخمی برجای گذاشت.
بازار  یک  این حمالت،  که  شده اند  مدعی  شورشیان  گزارش،  این  براساس 

پُرجمعیت را هدف قرار داده، اما منابع مستقل این ادعا را تأیید نکرده اند.
شورشیان همچنین گفته اند که جنگنده های روسی در حمله به استان ادلیب از 

بمب های خوشه یی استفاده کرده اند.

»اسالم  تا یک  تأکید کرد  این کشور  به رهبران مسلمان  فرانسه  داخله  وزیر 
روشن« را برای مقابله با آنچه که »دیدگاه  های تاریک اندیش داعش« خوانده، 

ارایه کنند.
حمالت  از  پس  نشست  نخستین  در  فرانسه  داخله  وزیر  کازنوو،  برنارد 
در  گذاشت،  برجای  کشته   130 که  پاریس  در   2015 نوامبر   13 تروریستی 
جمع 400 تن از رهبران مسلمان گفت که دولت پاریس باید هرآنچه را که از 
عهده اش برمی آید انجام دهد، تا این جنایت کاران را رهگیری کند، اما تنها راه 
برای مقابله با این افراد و شکست ایدیولوژی آنها داشتن اسالمی روشن است.
رییس شورای مسلمانان فرانسه نیز گفت:  این نشسِت غیرمعمول با رهبران 
مسلمانان فرانسه و فعاالن برای محکوم کردن حمالت 13 نوامبر در پاریس 
این کشور  با رهبران مسلمان  این دیدار  برگزار شد. وزیر داخله فرانسه در 
و  است  آن  به  متعلق  مشهوری  فالسفۀ  که  اسالم  به عصر طالیی  دیگر  بار 
همکاری میان ادیان در آن دوران دیده می شود، اشاره کرد و ادامه داد:  این 
برعهده مسلمانان است تا اسالم روشن را بار دیگر احیا کنند و تروریست ها 
را به وسیلۀ آن از میان بردارند و مانع از به خدمت گرفتن و گرایش جوانان 
به داعش شوند. شما مسلمانان دارای توانایی مقابله با این ایده  های مرگ بار 
هستید. ما باید از جوانان خود در مقابل این ایدۀ احمقانه حفاظت کنیم. به این 
فکر کنید که این اسالم مترقی چه تأثیری می تواند بر تمام جهان اسالم بگذارد.
این کشور گفت:  ادامۀ صحبت هایش در جمع رهبران مسلمانان  کازنوو در 
مسلمانان فرانسه باید اسالمی روشن را زنده کنند که نگرانی  های جامعه مدرن 
را بداند و درصدد حل آنها برآید. پاریس همچنان به دنبال افرادی است که 

می خواهند اندیشه  های تاریک خود را تحمیل کنند.

ستارۀ پرتغالی رئال مادرید با گولی که 
مقابل ایبار به ثمر رساند، یک پلۀ دیگر 
تاریخ  گول زنان  برترین  جدول  در 

اللیگا صعود کرد.
شب  که  گولی  با  رونالدو  کریستیانو 
)یکشنبه( از روی نقطۀ پنالتی به ایبار 
کهکشانی ها  پیروزی  و  رساند  ثمر  به 
گول هایش  تعداد  کرد،  گوله   2 را 
تا  داد  افزایش   234 به  را  اللیگا  در 
ستارۀ  سانچس،  هوگو  به  رسیدن  با 

مکزیکی پیشین رئال مادرید به طور مشترک با او سومین گول زنان برتر تاریخ 
لیگ دستۀ اول فوتبال اسپانیا باشد.

رونالدو برای به ثمر رساندن این تعداد گول در اللیگا با پیراهن کهکشانی ها 
213بار به میدان رفته، در حالی که سانچس این ریکورد را در 347 بازی و با 
سه تیم  اتلتیکومادرید، رئال مادرید و رایو وایکانو )در فاصله سال های 1981 

تا 1994( برجا گذاشته است.
اتلتیک  پیشین  بازیکن  سارا«  »تلمو  رکورد  به  رسیدن  رونالدو  بعدی  هدف 
بیلبایو است که در 277 بازی 251 گول زد و اکنون دومین گولزن برتر تاریخ 
اللیگا محسوب می شود. در رده بندی برترین گول زنان اللیگا هم لیونل مسی 

با 290 گول در 323 بازی صدرنشین بالمنازع است.
رسیدن به تعداد گول های هوگو سانچس، سومین رکوردی است که رونالدو 
در این فصل برجای گذاشته است. او پیش از این رکورد 228 گول رایول 
آلفردو  گولۀ   227 رکورد  و  رئال مادرید  برای  بازی اش   550 در  گونزالس 
دی استفانو در 329 بازی اش برای کهکشانی ها را شکست تا تبدیل به برترین 

گولزن تاریخ رئال مادرید در اللیگا شود.

بازیکنی  سه  بارسلونا  برزیلی  مهاجم 
مهم ترین  کسب  شایستۀ  امسال  که 
جایزۀ انفرادی دنیای فوتبال هستند را 

معرفی کرد.
اوگلوبو  شبکۀ  با  گفت و گو  در  نیمار 
 MSN مثلث  که  کرد  تأکید  برازیل 
مسی  لیونل  خودش،  یعنی  بارسلونا، 
و لوییز سوارز کسانی هستند که باید 
به عنوان سه نامزدِ نهایی کسب توپ 
طالی فیفا در سال 2015 معرفی شوند و این که هر سه آنها شایسته گی کسب 

این جایزه را دارند.
مراسم معرفی سه نامزدِ نهایی کسب توپ طالی فیفا دیروز )دوشنبه( برگزار 
شد و انتظار می رفت که حداقل دو مهاجم از مثلث هجومی بارسلونا جزو 
سه کاندیدای نهایی باشند. نیمار اما سه مهاجم بارسا را شایستۀ حضور در 

فهرست نهایی نامزدهای توپ طال می داند.
جزو  هست  حقم  که  می کنم  فکر  من  گفت:  کاتاالن ها  سالۀ   23 بازیکن 
حال  این  با  می کنم.  بازی  خوب  دارم  چون  باشم،  نهایی  کاندیداهای 
خوشحال تر می شوم اگر که هر سه مهاجم بارسلونا در فهرست نهایی باشند. 
اگر به رکوردهایی که ما داریم می شکنیم و افتخاراتی که داریم کسب می کنیم، 

نگاه کنید، می بینید که هر سه ما لیاقت کسب توپ طال را داریم.
با وجود تأکید بر شایسته گی اش جهت حضور در بین سه نامزد نهایی توپ 
طال، نیمار ادعا کرد که او نه برای جوایز انفرادی بلکه برای کسب افتخارات 
تیمم،  همراه  به  که  می دهم  ترجیح  من  داد:  ادامه  او  می کند.  تالش  تیمی 
رقابت های مختلف را فتح و افتخارات تیمی کسب کنیم. من هرگز به خاطر 
این که بهترین بازیکن دنیا باشم و توپ طال را ببریم، فوتبال بازی نکرده ام. 
همیشه اولین هدفم این بوده است که پیشرفتم تداوم داشته باشد و رکوردهایم 

را بشکنم.
است  مستقیم تالش هایی  نتیجۀ  دنیا،  در  بودن  بهترین  پایان گفت:  در  نیمار 
که انجام می دهید. این که امروز از من به عنوان یکی از نامزدها یاد می شود، 

نشانه یی واضح از کاری است که دارم انجام می دهم.

سرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ از زنده گی در شهر مونیخ لذت می برد.
آینده اش مطرح  دربارۀ  زیادی  این روزها شایعات  که  پپ گواردیوال 
می شود، در مراسمی که روز یکشنبه با حضور هواداران بایرن مونیخ 
برگزار شد گفت: مونیخ شهر دیوانه کننده یی است. عاشقش هستم. من 

و خانواده ام از زنده گی در این 
شهر بسیار راضی هستیم.

در  کار  ادامۀ  به  تصمیم  اگر 
بایرن بگیرم قطعا زنده گی در 
برای  دالیلم  از  یکی  مونیخ 
پس  بود.  خواهد  این کار 
روز  در  هانوفر  با  بازی  از 
دربارۀ  باشگاه  با  12دسامبر 
صحبت  قرارداد  تمدید 
تصمیم  بهترین  و  می کنم 
خودم  و  باشگاه  برای  را 

می گیریم.

داعش به اسراییل نفت می فروشد

نخستین انتقام  خونین روسیه از ترکیه

وزیر داخله فرانسه خواستار
»اسالم روشن« در مقابل دیدگاه تاریک داعش شد

تاریخ  برتر  گول زن  سومین  رونالدو 
شد اللیگا 

نیمار نگاه  از  برتر  کن  بازی  سه 

گواردیوال:

هستم مونیخ  در  زندگی  عاشق 

كمال الدين حامد

بحران تفسیر دراندیشۀ اسالمی
دیری ست جملۀ »اهلل اکبر« آغازگِر سربریدن ها، تکفیر ها 
ادعای  با  گروه  های  است.  شده  کشی  ها  مسلمان  و 

الهام گیری از تحوالت صدر اسالم، وحشت می آفرینند .
تعدادی دیگر در قرن بیست ویکم تازه متوجه شده که عقل انسانی ره 
به جایی نمی برد و باید همه را )همه چیزرا( در نصوص جستجو کرد 
و با تفسیر لفظی مبتنی بر برداشِت اهل زبان وعرف به سراغ همه باید 

رفت، دیگران یا مشرک اند و یا مخالف قرآن و سنت.
عالوه براین ها، برخی هم هستند که مدعی اند، قرآن و سنت دو مجموعۀ 
حقوقی در ردیف متون اسالمی می باشند، تا آنجا که دست آورد حقوقی 
)فقهی( دورۀ میانۀ تاریخ تمدن اسالمی را نیز به هیچ می گیرند و مطالبۀ 

یک زنده گی فاقد نظم حقوقی را از مسلمانان دارند .
- در نتیجه این سوال پیش می آید: آیا اندیشۀ اسالمی درراه بقای خود 

دچار بحراِن تفسیر شده است؟
- نص گرایی درنهایت اسالم و به ویژه نظم حقوقی )قانونی( آنرا در 

تقابل عنصر زمان و واقعیت قرار خواهد داد؟
- آیا گفته می توانیم نص گرایی موجود تحت نام )سلفیت(،  نمایان گر 

پارادوکس در درون اندیشۀ اسالمی است؟
ایجاد  نوعی  ما شاهد  باشد،  داشته  واقعًا وجود  پارادوکس  این  اگر   -
تضاد آگاهانه میان اموراجتماعی-سیاسی و اسالم به دست نص گرایان 
هستیم؟ که نتیجۀ آن، باالاجبار بحران و در پایان سوق جبری دین به 

گوشۀ تجربۀ فردی )به سان مسیحیت( می باشد.
1.اسالم با تلفیق سیاست، اخالق و عقیده، در تاریخ اندیشه یک ابتکار 
بود و یک اعجاز. این ایده توانست یک جامعۀ منحط را در عین حال 
انتقال از شرک به توحید، از جزمیت قبیلوی به مدنیت عقالنی نیز انتقال 
دهد و محصول آن، تولید یک جامعۀ مبتنی بر عقالنیت تفسیری در 

احکام و شورایی در سیاست و برابری در امور اجتماعی بود .
2.قرآن نه تن ها که یک کتاب حقوقی نیست، بلکه یک کتاب اخالقی 
را  حقوق  و  اخالق  عقیده،  از  مجموعۀ  بلکه  نمی باشد؛  نیز  محض 
ساختار  یک  برای  اعمال  قابل  مستقیم  صورت  به  که  دارد  خود  در 
اسالمی نمی باشد، تا این که از درون مورد تحلیل قرار گیرد و طبقه بندی 

محتوایی صورت گیرد .
و  اعظم  )امام  مانند  خالقی  حقوق دانان  )عباسیان(  میانه  عصر  3.در 
دیگران( سربرآوردند که نشان گر یک تالش سیستماتیک در راه تنظیم 
نظام حقوقی اسالم بود و این مأمول کم وبیش برآورده شد و در اواخر 
قرن هژده میالدی نظام حقوقی اسالم به عنوان یکی از منابع دست اول 
بحث  تا حدودی طرف  شد،  مطرح  روی صحنه  مدرن غرب  حقوق 

حقوق بین الملل قرار گرفت .
4.سنت پیامبراکرم درعین حالی که تاریخ تدوین آن حدود پنج تا شش 
دهه بعد از تدوین قرآن است )که صرف این امر آنرا در درجۀ نازل تر 
از قرآن به لحاظ استناد تاریخی قرار می دهد(، متنوع تر از قرآن مطرح 
است. به این معنی که یک بخش آن نمایان گر فرهنگ حاکم و میراث 
موجود در روابط اجتماعی اعراب می باشد و این محدودیت )الاقل به 
صورت مفروض( شامل حال قرآن نبود. این تنوع و نوعی محدودیت، 
مطرح  عرف  هر  این که  برای  می کند،  جدی  تر  را  حقوق دانان  وجیبۀ 
قانونی  نظام  مبین یک حکم عام در ساختار  نمی تواند  شده در سنت 
اسالم باشد، بلکه می تواند صرف نمایان گر یک عرف حاکم میان اعراب 
نقاب  پوشیدن  مانند  باشد،  نداده  قرار  تردید  مورد  آنرا  اسالم  و  باشد 
بایستی دست  بود. حقوق دانان  عربی  عرف  یک  که  زنان عرب  برای 
کنند  اسالمی  حقوق  فلسفۀ  وارد  را  تفکیک  این  تا  می شدند  کار  به 
ورنه، خوارج )نص گرایان قدیم( همان روزی را بر سر اندیشۀ اسالمی 

می آورد آن طوری که نص گرایان )خوارج جدید( امروز آورده است. 

حشمت رادفر

فرهنگیان  و  روشن فکران  از  اکبر،  اسماعیل  استاد 
فرهیخته و دانشمنِد کشور به رحمت حق پیوسته است.
سال  های نخسِت پس از طالبان، ذهن و ضمیر نسل ما با 

دو نام پیوند ارزشی و عاطفی برقرار کرد. اخگر و اکبر.
اخگر را دو سال پیش از دست دادیم و اکبر را امروز...

از این دو مرد فرهیختۀ نسل ما فراوان آموخته ایم.
بشر،  حقوق  روشن گری،  روشن فکری،  دموکراسی،  مانند  واژه گانی 

جامعۀ مدنی.
برای  ما  نسالن  هم  از  بسیاری  را  شهروندی  آزادی  های  و  حقوق 
نخستین بار از زبان همین دو مرد فقیر اما سرشار از دانش و آگاهی و 
شور و شوق آزادی و آبادی سرزمین ویران ما شنیدند، شنیدیم، تکرار 
کردیم و تکرار کردیم تا این که امروزه با وجود دشواری  های فراوان، 
نفرت و عصبیت  های کور گفتمان  های مسلط  تفنگ و  تن ها جنگ و 

ذهن  های خشونت زدۀ مان نیست.
پُربار  گنجینه  های  از  دیگر  یکی  امروز  افغانستان،  جامعۀ روشن فکری 
دانش و اندیشه ارزش مدار خویش را از دست داده است و من، به دلیل 

این ضایعۀ بزرگ از ته دل اندوهگین و متأثرم.
عزیز،  شهرزاد  برای  و  دارم  آرزود  برین  بهشت  مرحوم  استاد  برای 
زبیده، ابراهیم، دیگر فرزندان و اعضای خانواده و بسته گان استاد اکبر، 

شکیبایی بی پایان تمنا دارم...
اناهلل و انا الیه راجعون

فیـسبـوک نـــامــه
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ناجیه نوری  
هیچ نوع تغییری در وضعیت امنیتی کندز به میان نیامده 

و امنیت این والیت هنوز هم بسیار شکننده است.
شماری از نماینده گان مردم کندز با تأکید بر این مطلب 
می گویند: باوجود این که رییس امنیت و حدود 21 نفر 
از قوماندانان امنیه ولسولی های کندز برکنار شدند، اما 
وضعیت امنیتی در این والیت همچنان نگران کنده است
به گفته آنان، درحال حاضر طالبان و نیروهای مخالف 
مسلح در اطراف شهر کندزحضور دارند و بخش هایی 
از ولسوالی هایی که در گذشته تحت کنترول طالبان بود، 

همین اکنون نیز تحت تسلط طالبان قرار دارد.
والیت  به  سفر  یک  در  غنی  رییس جمهور  قبل  هفته 
کندز برخی از مقامات امنیتی این والیت را برکنار و به 
مردم وعده سپرد که امنیت را به این والیت باز خواهند 

گردانید.
اما امرالدین ولی معاون شورای والیتی کندز می گوید: 
پذیرای  با شلیک هاوان، گلوله و راکت  رییس جمهور 
شد، یعنی حتا درهمان روزی که رییس جمهور به کندز 

تشریف آوردند، وضعیت امنیتی بسیار بد بود.
 21 حدود  و  امنیت  رییس  این که  باوجود  او:  گفته  به 
نفر از قوماندانان امنیه ولسولی های کندز برکنار شدند، 
اما وضعیت امنیتی در این والیت همچنان نگران وخیم 

است.
امنیتی  وضعیت  در  تغییری  نوع  هیچ  کرد:  تاکید  ولی 
بسیار  همچنان  درکندز  امنیت  و  نیامده  میان  به  کندز 

نگران کننده و شکننده است.
در  مسلح  مخالفین  گفت:  کندز  والیتی  معاون شورای 

اطراف شهر کندز حضور دارند و مردم در حالت بسیار 
ناراحتی، اضطراب و نگرانی به سر می برند.

را  حقیقت یاب  کمیسیون  گزارش  درصد   40 ولی 
و  جان فشانی  با  کسانی که  می گوید:  خوانده  نادرست 
کمیسیون  این  سوی  از  کردند؛  دفاع  کندز  از  شهادت 

متهم شدند.
از  بسیاری  کرد:  تاکید  کمیسیون  این  از  انتقاد  با  او 

کسانیکه در بازپس گیری کندز سهم داشتند و برای آزاد 
نشان  شهامت  خود  از  مخالفان  چنگ  از  کندز  سازی 
وظیفه یی  غفلت  به  متهم  کمیسیون  این  توسط  دادند، 

شدند.
با این حال، معلم چاری نماینده مردم کندز در مجلس 
امنیتی  در وضعیت  تغییری  نوع  هیچ  تاکنون  می گوید: 
و  ترس  در  همچنان  مردم  و  نیامده  میان  به  کندز 

اضطراب به سر می برند.
و  طالبان  حاضر  درحال  افزود:  مردم  نماینده  این 
کندزحضور  شهر  دراطراف  مسلح  مخالف  نیروهای 
دارند و بخش های از ولسوالی های که در گذشته تحت 
کنترول طالبان بود، همین اکنون نیز تحت تسلط طالبان 

قرار دارد.
به گفته معلم چاری: گزارش کمیسیون حقیقت یاب زیاد 
گزارش  این  از  بخشی  در  زیرا  نیست،  ما  تایید  مورد 

نماینده گان مردم متهم به همکاری با طالبان شدند.
وی ضمن اینکه این بخش از گزارش را غیر مسووالنه 
اجرایی  پارلمان صالحیت  می خواند، می گوید: وکالی 
سقوط  در  که  ندارند  دراختیار  امکانات  نیز  و  ندارند 

کندز نقش داشته باشند.
اعضای  از  یکی  رفیقی  آقای  که  حالیست  در  این 
به  وکیالن  از  برخی  که  گفته  یاب  حقیقت  کمیسیون 

صورت غیرقانونی در کندز دخالت می کنند.
با این حال، امراهلل صالح رییس کمیسیون حقیقت یاب 
کندز دالیل سقود کندز را عدم هماهنگی اردوی ملی، 

ناکامی در رهبری و کمبود امکانات عنوان کرده بود.

این درحالیست که شماری از فعالین مدنی و خبرنگاران 
از  اجتماعی  شبکه های  در  همواره  کندز  در  محلی 
و  کرده  شکایت  کندز  شهر  در  امنیتی  بد  وضعیت 
می گویند که کماکان از طرف شب صدای شلیک های 
در  طالبان  و  به گوش می رسد  در سطح شهر  وقفه یی 

بسیاری از بخش های کندز فعالیت دارند.
درشمال  مهم  بسیار  والیت های  از  یکی  کندز  والیت 
کشور چند قبل بدون هیچ درگیری به دست طالبان افتاد 
و پس از سه روز دولت موفق شد تا کنترول این شهر 
این والیت  از  اکنون بخش های  اما  را در دست گیرد، 
این  از  طالبان  و  دارد  قرار  طالبان  تصرف  در  همچنان 
مناطق، امنیت سایر والیت های شمال را تهدید می کنند.

ارشاد هنريار
ارتش و سازمان اطالعاتی پاکستان که در ایجاد 
و حمایِت گروه های تروریستی شهرت جهانی 
دارد، در عین حال با مهارِت تمام تالش می کند 
به  خود  از  آشتی خواهانه  و  صلح جویانه  چهرۀ 
خود  نفع  به  را  عامه  افکار  و  گذاشته  نمایش 
امریکا  به  شریف  راحل  سفر  کند.  مدیریت 
صلح  مورد  در  امریکایی  مقامات  با  بحث  و 
افغانستان نیز نمایشی ست که رییس ستاد ارتش 
پاکستان در نقش مجری آن ظاهر شده است، تا 
پاکستان  دامن  از  را  طالبان  حمایت  لکۀ  نه تنها 
بزداید، بلکه نشان بدهد که آنان با میانجی گری 
میان طالبان و حکومت افغانستان در پی آوردن 

ثبات نیز هستند. 
عنوان  به  انتصابش  زمان  از  که  شریف  راحل   
در  تغییر  ایجاد  با  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
قرار  آماج  پی  در  کشور،  این  نظامی  استراتژی 

دادن النه های طالبان و سایر گروه های افراطی در درون 
خاک پاکستان برآمد؛ در مقابل با پشتیبانی از طالبانی که 
در خاک افغانستان می جنگیدند، تالش کرد تا از آنان به 
عنوان ابزاری در خدمت سیاست خارجی کشورش سود 
امریکا  به  را  شریف  پای  چیزی  چه  حال،  این  با  ببرد. 

می کشاند؟
که  می افتد  اتفاق  زمانی  امریکا  به  شریف  راحل  سفر 
نظامی  کمک های  قطع  از  گزارش هایی  پیش  چندی 
در  کشور  این  نکردِن  اقدام  دلیل  به  پاکستان  به  امریکا 
برابر شبکه حقانی، پخش شد و نگرانی هایی را مبنی بر 
در  پاکستان  ارتش  از  امریکا  نظامی  حمایت  پایان یافتن 
میان مقامات پاکستانی به میان آورد. با این وجود، جلب 
دوبارۀ کمک به بهانۀ مبارزه با هراس افگنی و تخصیص 
هزینه به این منظور در بودجۀ سال مالی جدید امریکا را 
می توان اصلی ترین هدف سفر شریف به امریکا دانست. 
در  پاکستان  که  بوده ایم  شاهد  گذشته  در  هم  از سویی 

فصل سرما و زمستان از تالش ها برای کاهش جنگ در 
تا سیاست گذاراِن کشور را  افغانستان سخن گفته است 
اغفال کند؛ اما دیده شده که با وجود شکل گرفتن نگاه 
خوش بینانه میان حکومت و شهروندان کشور نسبت به 
بهبود وضعیت با پایان یافتن سرما، آی.اس.آی و ارتش 
پاکستان طرح خصمانۀ تازه یی با استفاده از ابزاری به نام 
طالبان درانداخته و اجرا کرده است. با این وجود می توان 
پاکستان در  تازه از سوی  بازی  پیش بیِن راه اندازی یک 
زمینۀ روابط با افغانستان بود. هرچند گفته می شود راحیل 
شریف در دیدار با مقامات امریکایی از شدت بخشیدن 
قبایلی  مناطق  در  طالبان  علیه  کشورش  ارتش  عملیات 
نیز سخن گفته است، اما این که آیا رییس ستاد ارتش 
النه های طالباِن افغان را در پاکستان هدف قرار خواهد 
ایم  بوده  شاهد  بارها  زیرا  نیست؛  مشخص  خیر  یا  داد 
سخن  هراس افنگی  با  مبارزه  از  پاکستانی  مقامات  که 
در  مگر  اند،  سپرده  تعهد  آن  با  مبارزه  در  و  اند  گفته 
عمل خالِف آن را انجام داده اند. چنان که شاهد بوده 

ایم راحیل شریف از آغاز حکومت وحدت ملی 
مقامات کشور  با  مذاکره  برای  بار  کنون چهار  تا 
با  مبارزه  برای  جدی  تعهد  و  آمده  افغانستان  به 
به  که  آن  از  پس  اما  است؛  سپرده  هراس افگنی 
خاک پاکستان برگشته است، دوباره »همان خَرک 

و همان دَرک« شده است. 
در  افغانستان  به  شریف  راحل  احتمالی  سفر 
سفرهای  شبیه  سفری  نیز  رو  پیِش  روزهای 
قبلی او به کشور خواهد بود. اما این احتمال نیز 
تفاوت هایی  جهاتی  از  سفر  این  که  دارد  وجود 
سو  یک  از  چون  باشد.  داشته  قبلی  سفرهای  با 
این سفر، پس از دیدار و مذاکره با مقامات کاخ 
سفید شکل می گیرد و مذاکراتی که میان کابل و 
اسالم آباد انجام خواهد شد، با توجه به وضعیت 
موجود ِ شکل گرفته به ویژه در رابطه با موضوع 
طالبان، بی تأثیر نمی تواند باشد. از سویی هم سفر 
که  می افتد  اتفاق  زمانی  امریکا  به  راحیل شریف 
می شود  مطرح  گونۀ جدی  به  افغانستان  صلح  موضوع 
از  آی.اس.آی  که  است  آن  نشانگر  گزارش ها  برخی  و 
تا در جریان  است  افغانستان خواسته  در  طالباِن مستقر 
را  مواضع شان  و  بمانند  باقی  کشور  در  امسال  زمستاِن 
ترک نکنند. در عین حال، آمدن شماری از »بزرگان قومی 
و چهره های سیاسی« آن سوی مرز به افغانستان و دیدار 
با مقامات دولتی نیز در چنین شرایطی بی دلیل نمی تواند 
دور  نه چندان  آیندۀ  در  است  قرار  آن چه  روی  و  باشد 
در رابطه میان افغانستان و پاکستان اتفاق بیافتد، بی  تأثیر 
نخواهد بود.  با این همه، حکومت افغانستان در مذاکرات 
بعدی، بایستی با دقت و درایِت تمام عمل نموده و  بیشتر 
از آن که راحیل شریف را در نقش »کبوتر صلح« تصور 
نماید، تالش کند فریب طرف های پاکستانی را که اغلب 
چون »گرگی در لباس میش« ظاهر می شوند، نخورده و 

در تعامالت بعدی در دام فریب آنان نیفتد.

نماینده گان مردم کندز:

تغییری در وضعیت کندز به وجود نیامده است

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان! معاون دوم ریاست جمهوری:

در عرصۀ حاکمیت قانون 
ناکام بوده ایم 

اعالم  پارلمان  با حضور در  افغانستان  معاون دوم رییس  جمهور 
قانون اساسی شکست  کرد که حکومت وحدت ملی در اجرای 

خورده است.
سرور دانش معاون دوم محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 
دیروز در نشست معرفی یک عضو شورای دادگاه عالی و شش 
عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پارلمان اعالم 
کرد: حکومت افغانستان نظارت درستی بر اجرای صحیح قانون 

اساسی کشور ندارد.
وی تأکید کرد: »به تلخی باید اعتراف کنم که از قانون اساسی خود 
مراقبت الزم را به عمل نیاورده ایم و در عرصۀ حاکمیت قانون تا 
مردم  توده های  توسط  اساسی  قانون  نقض  بوده ایم.  ناکام  کنون 
صورت نمی گیرد؛ قانون اساسی معموالً توسط دولتمردان و قوۀ 
سه گانه دولت نقض می شود، همه قوه سه گانه دولت مخصوصًا 

قوه مجریه در این مورد از صداقت الزم کار نگرفته اند.«
در ادامه این نشست، معاون دوم پارلمان افغانستان به معرفی یک 
عضو شورای عالی دادگاه عالی و شش عضو کمیسیون نظارت بر 

اجرای قانون اساسی در پارلمان این کشور پرداخت.
عالی  دادگاه  عالی  شورای  عضو  عنوان  به  احدی  عبدالحسیب 
این کشور، محمد قاسم هاشم زی، غزال حارث، عبداهلل شفاهی، 
عنوان  به  متقی  ابوبکر  سید  و  حافظ  عارف  هروی،  عبدالرؤف 
اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی معاون 
دوم رییس جمهور افغانستان به پارلمان این کشور معرفی شدند.

سرور دانش از اعضای پارلمان افغانستان خواست تا برای اینکه 
خالءهای موجود در کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی این 

کشور پر شود به افراد معرفی شده رای مثبت دهند.
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