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اینکـه  بیـان  بـا  افغانسـتان  دفـاع  وزیـر 
میـان  روابـط  در  ذکـری  پیشـرفت شـایان 
ارتش هـای افغانسـتان و پاکسـتان حاصـل 
نشـده اسـت، مدعی شـد، نشسـت »ائتالف 
از  امـر عربسـتان  اسـالمی نظامـی« تحـت 

اسـت. بـوده  کنفرانس هـا  موفق تریـن 
طـارق شـاه بهرامـی، وزیـر دفاع افغانسـتان 

در مصاحبـه بـا روزنامـه سـعودی الشـرق 
االوسـط تاکیـد کـرد کـه ایـن کشـور پیش 
بینـی نمی کـرد که هیـچ موفقیتی بـرای دفتر 
سیاسـی طالبـان در دوحـه حاصـل شـود یا 
اینکـه دسـت بـه اقدامـی مفید بـرای دولت 

و مـردم افغانسـتان بزند.
آیـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

دفتـر طالبـان در دوحـه بـا نیروهایـش در 
خیـر،  یـا  دارد  نظامـی  تمـاس  افغانسـتان 
گفـت: مـا از ایـن دفتـر هیـچ نتیجه شـایان 
ذکـری از زمـان افتتاح آن در اکتبر در سـال 
۲۰۱۳ تـا بـه ایـن لحظـه ندیده ایـم. حتـی 
دولـت افغانسـتان انتظـار هیچ امـر مثبتی را 
از دفتـر طالبـان در قطـر  نداشـته اسـت. ما 
در گذشـته دسـت دوسـتی صادقانه ای را به 
سـوی طالبـان دراز کردیـم و بـا کسـانی که 
خواهـان آشـتی و ثبـات هسـتند، صحبـت 
کردیـم امـا هر کـس که می خواهـد وقت را 
تلـف کند، ما بـه آن توجهـی نخواهیم کرد.

وزیـر دفـاع افغانسـتان در پاسـخ بـه ایـن 
در  طالبـان  سیاسـی  دفتـر  آیـا  کـه  سـوال 
قطـر بـه صـورت جـدی فعالیـت می کنـد، 
در  طالبـان  دفتـر  از  مـا  کـرد:  خاطرنشـان 
دوحـه هیـچ امـر شـایان ذکـری ندیده ایم و 
دولـت افغانسـتان تـا به ایـن لحظـه از هیچ 

نتایـج شـایان ذکـری بهـره نبـرده اسـت.
بهرامـی همچنیـن تصریـح کـرد، دعوتی از 
سـوی همتـای ایرانـی اش بـرای سـفر بـه 
بـه  امـا وی  تهـران دریافـت کـرده اسـت 
ایـران تنهـا در صورتـی سـفر خواهـد کـرد 

کـه اشـرف غنـی از او بخواهـد.
کـرد:  خاطرنشـان  افغانسـتان  دفـاع  وزیـر 
ایـران کشـور همسـایه افغانسـتان اسـت و 

بایـد نوعـی تبـادل تجـاری بیـن دو کشـور 
وجـود داشـته باشـد. 

ایـن مقام پیرامون روابـط نظامی میان ارتش 
خاطرنشـان  پاکسـتان  ارتـش  و  کشـورش 
کـرد، هیـچ پیشـرفت شـایان ذکـری تـا بـه 

ایـن لحظـه حاصل نشـده اسـت.
وی درمـورد همـکاری مشـترک میان ارتش 
افغانسـتان و پاکسـتان در جنگ علیه طالبان 
بـا  همـکاری  آمـاده  مـا  گفـت:  داعـش  و 
هـر کسـی هسـتیم کـه خواهـان مبـارزه بـا 
تروریسـم و رادیکالیسـم باشـد. امـا هیـچ 
اسـتقبالی را از آنهـا ندیده ایـم. اگـر برادران 
در پاکسـتان یـک قـدم مثبـت در قبـال مـا 
بردارنـد، مـا دو قـدم در قبال آنهـا در روند 

مبـارزه بـا تروریسـم برمی داریـم.
وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بـر اینکه امر 
کـه آیـا خطـر القاعـده در افغانسـتان پایـان 
یافتـه اسـت یـا خیـر، تاکیـد کـرد، فعالیت 
افغانسـتان  در  القاعـده  اصلـی  تشـکیالت 
کمتر شـده اسـت امام سـازمان های وابسـته 
بـه القاعـده همچنـان به صورت فعـال و در 
هـر مکانـی حضور دارنـد، همچـون طالبان 
و شـبکه حقانـی کـه بـا القاعـده در ارتبـاط 
هسـتند و همچنین گـروه ترریسـتی داعش 

کـه در افغانسـتان حضـور دارد.
طارق شاه بهرامی...          ادامه صفحه 6

فرماندهان جهادی  از  یکی  محمداسماعیل خان، 
انرژی و آب  پیشین  افغانستان و وزیر  در غرب 
والی  نور،  عطامحمد  برکناری  به  نسبت  کشور، 
بلخ واکنش نشان داده و این کار را به ضرر آینده 

کشور دانسته است.
او حکومت افغانستان را به خویشتن داری دعوت 
کرده و خواسته تا این موضع خود را تغییر دهند.
این فرمانده جهادی امروز در یک کنفرانس خبری 
به صورت قوی از یار قدیمی اش، عطامحمد نور 

حمایت کرد.
زمینه  را  بلخ  والی  برکناری  اسماعیل،  محمد 
منطقه  به خصوص  و  کشور  در  آرامی ها  نا  ساز 
شرایطی  در  می گوید  و  می داند  افغانستان  شمال 
که نگرانی های زیادی از آینده کشور وجود دارد، 
نباید تصمیمی عجوالنه از جانب حکومت گرفته 

شود.
وزیر پیشین انرژی و آب کشور  همچنین گفت: 
برکناری عطامحمد نور از مقامش به رشد داعش 
و طالبان در کشور می انجامد و می تواند بحرانی 

بزرگتر را به بار آورد.
وی به رییس جمهور و سران خارجی مستقر در 
افغانستان توصیه کرد که دست از سیاست حذف 
بردارند و نگذارند که اوضاع کشور رو به وخامت 

برود.
او تاکید داشت که این چنین سیاست ها، افغانستان 
را به سمت وضعیتی مشابه عراق و سوریه می برد.

حزب  اینکه  بیان  با  همچنین  جهادی  رهبر  این 
درصد   5۰ دارنده  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
که  کرد  تاکید  است،  ملی  وحدت  حکومت 
حزب  اصلی  مسئوالن  جمله  از  نور  عطامحمد 
است و مواضع حزب جمعیت مواضع او میباشد.
مردم  حق  جمهور  رئیس  نباید  گفت:  وی 
افغانستان، همان چیزی که حزب جمعیت اسالمی 

پیگیر آن است را نادیده بگیرد.
داکتر  به  کنایه  با  همچنین  جهادی  فرمانده  این 
افغانستان،  حکومت  اجرایی  رئیس  عبداهلل، 
گفت که آقای عبداهلل با حمایت و قدرت حزب 
جمعیت اسالمی به قدرت رسید ولی نتوانست که 

کار خاصی را انجام دهد.
اسماعیل خان در کنار این با گوشزد به آن دسته 
رئیس  کار  بودند،  کرده  ادعا  که  نمایندگانی  از 
قانونی  کار  »کدام  گفت:  است،  قانونی  جمهور 
فعالیت  لحظه  همین  که  بدانید  باید  شما  است؟ 
حکومت وحدت ملی، یک کار غیر قانونی است، 
در کجای قانون ما چنین حکومتی را داریم؟ این 
یک حکومت مصلحتی میباشد که در قانون هیچ 

جایگاهی را ندارد.«
همایش  یک  در  نور  عطامحمد  هم  گذشته  روز 
بزرگ در مزار شریف، گفت که برکناری از مقام 

والیت بلخ را نمی پذیرد.
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در اینکه نگرانی روسـیه از حضور صدها عضو 
گروه داعش در افغانسـتان چقدر واقعی اسـت، 
بایـد آن را بـا میـزان درگیری هـا و ناامنی هـای 
موجود سـنجید. روسـیه می گوید کـه حدود ده 
هـزار عضو گـروه داعش پس از متواری شـدن 
از سـوریه و عـراق وارد افغانسـتان شـده اند. به 
گفتـۀ این کشـور داعش در حـال پیش روی در 
افغانسـتان اسـت و امریکا نیز در این خصوص 
کـم توجهـی می کنـد. به نظـر می رسـد نگرانی 
اصلـی روسـیه از حضـور داعش در افغانسـتان 
دو چیـز باشـد: نخسـت این کشـوراز حمالت 
کشـورهای  علیـه  گـروه  ایـن  تالفی جویانـۀ 
آسـیای میانـه کـه بـا آن ها روابـط اسـتراتژیک 
اسـت  نگـران  روسـیه  اسـت.  نگـران  دارد، 
کـه داعـش انتقـام خـود از ایـن کشـور را بـا 
ناامن سـازی کشـورهای متحـداش در آسـیای 
میانـه بگیـرد. ایـن نگرانی تا حـدودی می تواند 
باشـد.  داشـته  درسـتی  اسـتداللی  پایه هـای 
داعـش بیشـترین آسـیب را از نیروهای روسـی 
متحـد بشاراسـد در سـوریه متقبـل شـد و اگر 
روزی حمـالت خود را متوجه روسـیه و منافع 
آن سـازد، جـای تعجـب نـدارد. از دیگرسـو 
داعـش از دیـر زمانـی در تـالش دسـت یافتن 
بـه مناطقـی در آسـیای میانه اسـت تـا بتواند با 
اسـتفاده از امکانـات بل القـوۀ ایـن کشـورها به 
نفـع خـود جبهه هایـش را در دیگـر کشـورها 
تقویـت کنـد. فرامـوش نکنیـم کـه کشـورهای 
نیـروی بسـیار قدرتمنـد بـرای  آسـیای میانـه 
دارد  مذهبـی  تنـدرو  گروه هـای  سـربازگیری 
و ایـن گروه هـا بـا شـناخت از ایـن وضعیـت 
همیشـه تـالش کرده انـد کـه بـا نفـوذ در ایـن 
کشـورها از ایـن نیـرو بـه نفـع خـود اسـتفاده 
کننـد. دوم ایـن کـه روسـیه واقعـًا از برنامه هـا 
و نیـات امریکایی هـا هـراس دارد. ایـن کشـور 
بـاور  افغانسـتان  سیاسـت مداران  برخـی  مثـل 
دارد که داعش به شـکلی دسـت پـرودۀ امریکا 
منافـع  از  فراتـر  امریکایی هاسـت و چیـزی  و 
ایـن کشـور را دنبـال نمی کنـد. روسـیه از ایـن 
می ترسـد که شـمال افغانستان به بسـتر مطمین 
نیروهـای  جـا  آن  از  و  شـود  تبدیـل  داعـش 
داعشـی را امکانـات و تجهیـزات نظامـی وارد 
کشـورهای آسـیای میانه شـوند که بـه صورت 
آشـکار می تواند تهدیدی برای روسـیه پنداشته 
شـود. امـا از جهتـی دیگـر در زمانی روسـیه از 
می دهـد  خبـر  افغانسـتان  در  داعـش  حضـور 
کـه وضعیـت سیاسـی کشـور نیـز بـه صورت 
بسـیار دراماتیکـی دچار آشـفته گی شده اسـت. 
مسـلح  مخالـف  نیروهـای  اگـر  یک طـرف  از 
تهدیـدی بـرای نظـام می توانند باشـند؛ ولی از 
طـرف دیگـر خـود دولـت نیز بـه انـدازۀ کافی 
دچـار اختالفـات ذات البینـی و درون حکومتی 
اسـت. هیـچ معلـوم نیسـت که دولـت وحدت 
بجنگـد؟  می خواهـد  جبهـه  چنـد  در  ملـی 
درحالـی کـه تهدیـد طالبـان و داعـش بـه یک 
نگرانـی جـدی تبدیـل شـده، برخـی از سـران 
دولـت عمـال علیـه یـک دیگـر جبهـه گرفتـه 
اند. شـاید در نـگاه اول چنیـن جبهه گیری های 
زیـاد جـدی تلقی نشـوند؛ ولی نمی تـوان انکار 
کـرد کـه رونـد دولـت سـازی و امنیـت را بـه 
می سـازند.  صدمـه  دچـار  کشـور  در  شـدت 
آیـا در چنیـن وضعیتـی ضـرور بود کـه دولت 
وحـدت ملـی بـه تنش هـای داخلی دامـن بزند 
و شـرایطی را بـه وجـود آورد کـه عمـال یکی 
از مهـم تریـن سـتون های امنیـت و ثبـات در 
کشـور علیـه آن قـرار گیـرد؟ آن چـه کـه ایـن 
روزهـا در بلـخ می گـذرد، سـوای ایـن کـه بـا 
چـه نگاهـی مسـایل را پـی می گیریـم، ولـی 
نمی تـوان منکر شـد کـه هیچ نگرانیـی را ایجاد 
نمـی کنـد. دولت وحـدت ملی به جـای ایجاد 
بسـتر همگرایی عمـال به واگرایی هـا و انقطاب 
هـای دامـن مـی زند کـه مـی توانـد امنیت کل 
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در ایـن روزهـا، عطامحمدنـور، والـی والیت بلـخ، انتقادهای 
تنـدی را نسـبت بـه عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی دولـت 
وحـدت ملـی، مطـرح کـرده اسـت. این انتقـادات بـا واکنش 
دفتـر داکتـر عبـداهلل هـم مواجـه شـده اسـت. جـدا از ایـن 
همـه انتقادهایـی کـه از داکتـر عبداهلل بـه عنوان یک مسـوول 
دولتـی می توانـد وجـود داشـته باشـد، آنچه اسـتادعطا محمد 
نـور، مطـرح کـرده اسـت، صفحـات تازه یـی از اختالف ها را 
ایجـاد کـرده اسـت. لحن اسـتاد عطـا محمـد نور، چنـان تند 
و صریـح بـوده اسـت کـه در منازعـات خونین سیاسـی کمتر 
مشـاهده شـده اسـت. شـاید باتوجه به بازخوردی که حامیان 
دیـروز آقـای عبـداهلل از حرکت هـای او داشـته انـد، مجبـور 
شده اسـت کـه تن به چنیـن مخالفتی بدهـد و این نـوع انتقاد 
و موضع گیـری نشـان از آن دارد کـه رابطه میـان عبداهلل و نور 
ممکن اسـت که برای همیشـه برگشـت ناپذیر باشـد. اگرچه 
در تعامـالت سیاسـی افغانسـتان بارهـا دیـده شـده اسـت که 
بیشـتر سیاسـت مداران برخوردهـای مقطعـی و کوتـاه مدتـی 

داشـته اند.  هم 
امـا آنچـه در ایـن میـان خیلی تماشـایی اسـت، قـرار گرفتن 
از  سـیلی  اسـت.  هـم  برابـر  در  دوطـرف،  هـر  اردوگاه 
واکنش هـای هـر دو طـرف در صفحـات فیسـبوک نشـان از 
شـکل گیری دو جبهـۀ متضـادی دارنـد که گویی بـه خون هم 
تشـنه انـد. طرفـداران عطـا و عبـداهلل کـه هر دو یک سلسـله 
انتظـارات مشـترک و ادعاهـای مشـابه و یکسـان در عرصـۀ 
قـدرت، دولـت و سیاسـت داشـتند، حـاال هرکـدام چنـان به 
دفـاع از یکـی ایـن دو متحـد دیـروز و مخالـف امـروز قـرار 
گرفتـه انـد کـه گویـی آمادۀ فتـح منطقه یـی از دسـت دیگری 

ند.  ا
ایـن نـوع برخوردهـا از یک طـرف، اختالف هـا را میان طیف 
وسـیعی بـا پایگاه هـا و دیدگاه هـای مشـترک سیاسـی بیشـتر 
می کنـد، در واقـع راه هایـی رسـیدن بـه یـک نتیجـه قناعـت 
بخـش را نیـز از همیـن حـاال بـه مشـکل مواجه کرده اسـت. 
زیـرا ایـن اردوگاه هـا مسـایل و ادعاهـای کالن سیاسـی را در 
حـد نـزاع شـخصی دو طـرف تقلیـل داده اند و ایـن وضعیت 
بـه شـدت زیان هـای جبران ناپذیـری را به پیکـرۀ یک جامعۀ 
سیاسـی بـه وجـود مـی آورد کـه جبـران شـدنش هـم ممکن 

 . نیست
از طـرف دیگـر، ایـن ارگ ریاسـت جمهوری اسـت کـه در 
میانـۀ ایـن نـزاع می  توانـد ماهی قـزل آالی خود را صیـد کند. 
امـا حـاال که صف متحـد دیروز، به دنبـال انتقادهـا از ناتوانی 
و یـا کوتاهـی آقـای عبـداهلل در تطبیـق توافق نامۀ سیاسـی، از 
هم پاشـیده اسـت، بایسـتی دوبـاره نگاه ها به همـان ادعاهای 
کالن سیاسـی معطوف شـود تا خواسـت ها و شـرایطی که در 
واقـع منافـع شـخصی و کوچک یک طـرف را تضمیـن کند. 
اختـالف شـده اسـت،  ایـن  آنچـه در واقـع زمینه سـاز  امـا 
نداشـتن یـک برنامـه روشـن بـرای فردای سیاسـی کشـور از 
همـان آغـاز تعامـل بـوده اسـت. چنانی کـه آقای غنـی و تیم 
او، دارای برنامه هایـی بسـیار روشـن انحصارگرایانـه با قومی 
کـردن مسـایل اسـت و ایـن برنامـه بـدون شـک مخالفـان و 
موافقـان خـود را در کشـور دارد. امـا طـرف مخالـف آقـای 
غنـی کـه همـان دسـته های متحـد در چـوکات اصالحـات 
و همگرایـی بوده انـد از همـان آغـاز برنامـۀ روشـن و یـک 
دسـت بـری فردای کشـور ارایـه نکرده اند که سرمشـق عملی 

متعهدانـه بـرای آقـای عبـداهلل و دیگران باشـد. 
ایـن بی برنامه گی سـبب شـده اسـت کـه امـروزه مخالفان در 
برابـر بی برنامه گـی عبـداهلل، برنامه هـا و شـعارهایی ارزشـی 

تعییـن شـده یی را پیش کـش نکننـد.
بنابرایـن، جریانـی کـه دیروز سـبب نجات افغانسـتان شـد و 
دارای یـک سلسـله ادعاهای کالن و مهمـی در عرصۀ قدرت 
و سیاسـت بودنـد، حـاال بـه سـطح تنش های لفظی شـخصی 
و تیمـی تنزیـل یافتـه اسـت و ایـن وضعیـت، شـأن سیاسـی 
طـرف جهـاد و مقاومـت را در منازعـۀ قـدرت در برابر ارگ، 
بـه شـدت ضعیف می سـازد؛ زیـرا ارگ حـد اقـل برنامه هایی 
بـرای حـذف کلیتـی در بدنـۀ نظـام دارد کـه امروزه از بسـتر 

همگرایـی بـه چنـد پارچه گـی گـذار کرده اند. 
در ایـن میانـه الزم اسـت تـا آنانـی کـه صاحـب برنامه یـی 
بـرای وفـاق ملـی در کشـور انـد و از همیـن بسـتر همسـان 
برخواسـته انـد، وارد صحنـه شـده و ایـن وضعیـت را به نفع 
برنامه محـوری و ارزش گرایـی سیاسـی از نـو مهندسـی کنند. 
در غیـر آن ایـن تاختن هـا و رویارویی هـای اردوگاه هـا بـه 
طرفـداری دو طـرف نـزاع، نمی توانـد راهـی به جایـی ببرد و 

فقـط دیگـران از آن سـود می برنـد.

دو متـحد در بـرابرهم
 اما بـدون برنامـه

به این سوال ها باید با تعمق 
اندیشید و به دنبال پاسخ های 

قناعت بخش و واقعی بود. 
نمی توان با فرافکنی و 

پشتوانه های واهی سرنوشت 
مردم را به خطر مواجه کرد 

و شرایطی را رقم زد که هیچ 
منفعتی در آن وجود ندارد و 
اگر هم منفعتی وجود داشته 

باشد، فقط در محور هدف های 
شخصی، گروهی و قومی 

خواهد بود. چنان چه تا امروز 
بوده و زیان های سختی به 
سالمت جامعه وارد کرده 
است. داعش زنگ خطری 
است که اگر جدی شنیده 

نشود، پیامد های آن جبران 
ناپذیر خواهد بود. روسیه 

به عنوان یکی از طرف های 
مطرح در مسایل منطقه یی 
حرف هایی هوایی نمی زند

کشـور را بـه مخاطره انـدازد. 
صـدای نارضایتـی بـه آدرس دولـت وحـدت ملـی امـروز تنهـا از گلـوی یـک فـرد از بلـخ بلند 
نشـده اسـت کـه آن را بـه پای مشـکالت شـخصی ختـم کرد. شـاید برخی مسـایل شـخصی هم 
در ایـن قضیـه دخیـل باشـند، ولـی موضـوع کالن تـر از چیـزی اسـت که گاهـی گمان بـرده می 
شـود. ایـن نارضایتـی حـاال از شـمال تا جنوب و از غرب تا شـرق کشـور را درنوریده اسـت. هر 
روز گـروه و فـردی خـود را در برابـر رفتارهـای قـرار می دهد که از سـوی سـران دولت وحدت 
ملـی بـه مشـاهده می رسـد. افغانسـتان در شـرایط فعلـی به جـای گسسـت و تشـکیل جزیره های 
قـدرت نیـاز بـه همگرایـی و یـک پارچه گـی ملـی دارد. ما گاهـی فرامـوش می کنیم کـه در برابر 
چـه نیروهـای مجبـور بـه جنگیدن هسـتیم و آن ها بـا چه امکانات و سـاز و برگ هایی کل هسـتی 
مـا را نشـانه گرفتـه انـد. اگـر در چنین شـرایطی خودما نیـز بر مشـکالت مان بیفزایم بدون شـک 
نیروهـای تمامیـت خـواه و خشـونت طلب با دسـت بازتری وارد صحنه خواهند شـد. اگر شـمال 
کشـور ناامـن سـاخته شـود، کـدام نیروهـا از آن بهـره خواهند بـرد؟ کـدام نیروها خواهـان برهم 
خـوردن تـوازن قدرت در مناطق شـمالی کشـور هسـتند؟ بـه این سـوال ها باید با تعمق اندیشـید 
و بـه دنبـال پاسـخ های قناعت بخـش و واقعـی بـود. نمی تـوان بـا فرافکنـی و پشـتوانه های واهی 
سرنوشـت مـردم را بـه خطـر مواجـه کـرد و شـرایطی را رقـم زد کـه هیـچ منفعتـی در آن وجود 
نـدارد و اگـر هـم منفعتـی وجـود داشـته باشـد، فقـط در محـور هدف هـای شـخصی، گروهی و 
قومـی خواهـد بـود. چنـان چـه تا امـروز بـوده و زیان های سـختی به سـالمت جامعـه وارد کرده 
اسـت. داعـش زنـگ خطـری اسـت کـه اگر جـدی شـنیده نشـود، پیامـد هـای آن جبـران ناپذیر 
خواهـد بـود. روسـیه به عنـوان یکی از طرف هـای مطرح در مسـایل منطقه یـی حرف هایی هوایی 
نمی زنـد. ایـن کشـور بـا توجـه بـه داده هـای اطالعاتـی و منابعـی کـه در اختیـار دارد از چنیـن 
خطـری سـخن می گویـد. نماینـده این کشـور می گوید:«هـدف داعش به یقیـن، افزایـش نفوذ در 
خـارج از افغانسـتان اسـت. آن هـا از افغانسـتان به عنـوان محل اسـتقرار مرکزی اسـتفاده می کنند. 

ایـن تهدیـد امنیتـی بزرگـی برای آسـیای مرکـزی و بخش هـای جنوبی روسـیه خواهـد بود.«
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دو روز پیـش، عطـا محمـد نـور، رییـس 
اجرایی جمعیت اسـالمی افغانسـتان و والی 
مستعفا/برکنار شـدۀ بلخ، در همایشی در آن 
والیـت، متحد سیاسـی خود، دکتـر عبداهلل، 
رییـس اجرایی حکومت وحـدت ملی را به 

شـدت مورد انتقاد قـرار داد. 
سـخنرانی یک ونیم سـاعتۀ آقای نور بیشـتر 
متمرکـز بـود بـه انتقادهـا از رییـس اجرایی 
و توطیـۀ سیاسـی در برابـر اعضـای حـزب 
جمعیت اسـالمی و سـران جهاد و مقاومت 
مـردم افغانسـتان  کـه بـه گفتـۀ آقـای نـور، 
از سـوی ارگ  و ریاسـت اجرایـی عملـی 

می شـود.
آقـای نـور دکتـر عبـداهلل را »مـار آسـتین« 
خوانـد و نیـز تأکیـد کـرد کـه او »مأمـور 
بـادآورده نسـیت« و تـا زمانـی کـه حـزب 
مـورد  در  افغانسـتان  اسـالمی  جمعیـت 
برکنـاری او تصمیـم نگیـرد، کسـی او را از 
مقـام والیـت بلـخ برکنـار کـرده نمی تواند.
او هم چنـان در بخشـی از سـخنانش تأکیـد 
کـرد کـه سـران حکومـت وحدت ملـی از 
»اسـتفادۀ  افغانسـتان  بین المللـی  حامیـان 
ایـن درحالـی اسـت  نامشـروع« می کننـد. 
کـه سـال چنـد مـاه پیـش نیز آقـای نـور از 
متحـِد سیاسـی اش انتقـاد کـرده و گفته بود 
کـه »نیـش دکتر عبـداهلل از نیش گـژدم بدتر 

است«.
گذشـته از این کـه میـان آقـای نـور و دکتـر 
عبـداهلل چـه گذشـته اسـت و چـه چیـزی 
چهـرۀ  دو  ایـن  میـان  اختالف هـا  سـبِب 
سیاسـی افغانستان شده اسـت، اما جنجال ها 
و اختالف هـای میان این دو متحد سیاسـی، 
جامعۀ سیاسـی و شـهروندان افغانستان را تا 

حـد زیادی آشـفته و دچار چنددسـته گی و 
پراکنده گـی کرده اسـت.

به دنبال سـخنرانی آقـای نور در بلخ، موجی 
از واکنش هـای موافـق، مخالـف و بی طرِف 
در رسـانه های افغانسـتان بـه وجـود آمـد. 
عده یی سـخناِن آقـای نـور را »جرأت مندانه 
و شـجاعت سیاسـی« خواندنـد، عده یـی با 
آن مخالفـت ورزیده و آن را ناشـی از »عقدۀ 
حقـارِت و ناپخته گـی سیاسـِی« او عنـوان 

کردند.
محمد یحیا مسـعود، یکی از کاربران شـبکۀ 
اجتماعی فیسـبوک در صفحۀ رسـمی اش از 
آقـای نور حمایت کـرده و دلیل آن را چنین 
نگاشـته است: »حذف اسـتاد عطامحمد نور 
از سـمت والیـت بلـخ، بـدون کـدام دلیـل 
مشـروع و بـدون رضایـت مـردم؛ در واقـع 
ادامـۀ تالش هـای تمامیت خواهانه به شـمار 
می آیـد کـه بایـد از آن جلوگیری کـرد، زیرا 
ایـن تالش هـا کشـور را بـه طـرف بحـران 
می بـرد و تمامی دسـت آوردهایی کـه به اثر 
سـعی و تـالش مـردم و کمک هـای جامعۀ 
جهانـی طـی یک ونیـم دهـه به دسـت آمده 
اسـت، حیـف و میـِل مشـتی تمامیت خـواه 

خواهد شـد«.
آقـای مسـعود هم چنـان بـه این باور اسـت 
کـه برکنـاری آقـای نـور از والیـت بلـح، 
موجـِب ناامنـی و گشـترش تروریسـم در 

شـمال افغانسـتان خواهـد شـد.
بـه بـاور او: »بـرادر خواندن طالبـان، امضای 
موافقت نامه هـا تـوأم بـا دادِن امتیـازات زیاد 
بـا گروه هـای  مذاکـره و صلـح  نـام  زیـر 
تروریسـتی، راه اندازی قتل هـای زنجیره یی، 
ضعـف مدیریـت در نهادهای امنیتی ناشـی 

از تقـرر افـراد فاقد تجربه و اعتمـاد الزم در 
رأس ایـن نهادهـا، فقـدان راهبرد مبـارزه با 
تروریسـم، به چالـش کشـاندن موافقت نامۀ 
سیاسـی کابل، متمرکـز سـاختن پروژه های 
اقتصـادی در ارگ زیـر نام کمتیـۀ تدارکات 
و حـذف و برکنـاری شـخصیت های ملـی 
کشـور، بـدون کـدام دلیل مشـروع بـه بهانۀ 
رویداد هایـی  مجمـوع  در  قانـون؛  اجـرای 
بـه شـمار می آینـد کـه همـه توسـط حلقه 
تمامیت خـواهِ ارگ در ایـن مـدت به مرحلۀ 

اجرا گذاشـته شـد«.
در سـویی دیگر، دسـتگیر روشـنیالی، کاربر 
دیگر شـبکۀ فیسـبوک که ظاهراً با سخنرانی 
آقـای نـور مخالـف اسـت، می گویـد که در 
افغانسـتان ارزش هـای اخالقـی و انسـانی 
رشـوت،  فسـاد،  برابـر  در  را  خـود  تأثیـر 
ریـاکاری، بی قولـی، فریب و دزدی آشـکار 

و رسـمی از دسـت داده اسـت.
آقای روشـنیالی در ادامۀ یادداشـتش نگاشته 
اسـت کـه »ارزش هـای اخالقـی و انسـانی 
در برابـرِ انگیزه هـای شـخصی و سیاسـی« 
شکسـت خـورده و »یـک فـرد، یک گـروهِ 
فامیـل«،  چنـد  مجموعـۀ  یـا  و  کوچـک 

می تواننـد بـه بهای بدبختـی و فقر میلیون ها 
انسـان قدرت و امتیازاتی به دسـت بیاورند.
بـه بـاور ایـن عـده، آقـای نـور بـه رییـس 
اجرایـی حکومت توهین کرده و او و سـایر 
سیاسـت مدارن بایـد بدانند که »شـهروندان، 
اخـالق و برخوردهـای سیاسـت مداران را 
بـر اصـل اخالق سیاسـی سـبک و سـنگین 

می کننـد«.
در ایـن میـان، امـا عـدۀ دیگـری که شـامل 
آگاهان سیاسـی، دانشـجویان و شـهروندان 
می شـوند، نسـبت بـه اختالف هـای آقـای 
نـور و دکتر عبداهلل خـود را بی طرف گرفته، 
خواهـان گفت وگـوی میـان ایـن دو چهـرۀ 
سیاسـی شـدند. آنـان بـه ایـن بـاور انـد که 
سیاسـت مداران باید انسـجام داشته باشند و 
بـا اتحـاد و وحـدِت نظـر، وارد کارزارهای 
سیاسـی برای توسعۀ سیاسی کشـور شوند.
فیسـبوک  دیگـر  کاربـرِ  وطنـدار،  عبـداهلل 
و  طالـب  می خواهیـم  »مـا  می گویـد: 
تروریسـت شکسـت بخورد، نظـم و ثبات، 
جـای بی نظمـی و بی ثباتی را بگیرد، کسـی 
نتوانـد بـه کسـی زور بگوید، قانـون بر همه 
نباشـد،  تبعیـض  شـود،  تطبیـق  یک سـان 

کشـور به لحاظ اقتصادی سـر پـای خودش 
باسـتد و دولـت، توانایی عرضـۀ خدمات به 
مـردم را پیدا کند و...، یعنی یک افغانسـتانی 
می خواهیـم که به تمـام معنا، مدرن باشـد«.
داوود عرفـان، کاربـر دیگـر فیسـبوک نیـز 
»روشـن فکراِن  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه 
افغانسـتان بایـد طرحی نو در افکننـد و این 
جغرافیـای مظلوم را نجات دهنـد«. به گفتۀ 
ایـن شـهرونِد هـرات، ما نیـاز بـه احزابی با 
دیـدگاه ملـی، منسـجم و دارای اسـتراتژی 
داریـم، سـازمان های سیاسـی یی  سـازمانی 
کـه قـدرت تحلیـل اوضـاع و ارائـۀ راه حل 

را داشـته باشـند.
یادداشـت های  در  افغانسـتان  شـهروندان 
از  اجتماعـی  شـبکه های  در  خـود  دیگـر 
تـا  انـد  خواسـته  سیاسـت مداران  تمـام 
اختال ف هـای درونی خـود را کنار گذاشـته 
و بـرای رفاه، کاریابی و بهتر شـدن زنده گی 

آنـان کار کننـد.

محمــد ســرورش دانــش، معــاون دوم ریاســت 
ــدت  ــت وح ــه حکوم ــد ک ــوری می گوی جمه
توزیــع  کار  آینــده،  هفتــۀ  از  ســر  ملــی، 
می نمایــد. آغــاز  را  بــرق  شــناس نامه های 
ــوری  ــاون دوم ریاســت جمه ــا مع ــن گفته ه ای
ــه کمیســیون  ــال آن مطــرح می شــود ک ــه دنب ب
مختلــط شــورای ملــی، در جریان هفتۀ گذشــته، 
ــون ثبــت احــوال نفــوس را  ــل قان طــرح تعدی

تصویــب نمــود.
بــه دنبــال ایــن، معــاون دوم ریاســت جمهــوری 
روز گذشــته ۳ جدی/ دی،  در کابل، از شــورای 
ملــی بــه خاطــر تصویــب قانــون تعدیــل ثبــت 
احــوال نفــوس تشــکری کــرد و گفــت کــه بــا 
تکمیــل ایــن کار، مانعــی دیگــری وجــود ندارد 

کــه تذکره هــای برقــی توزیــع نگــردد.
اما مجلــس نماینــده گان ادعا دارد که کمیســیون 
مختلــط بــه دلیــل تکمیــل نبــود نصــاب 
ــته  ــون را نداش ــن قان ــب ای ــت تصوی صالحی
ــرا  ــدارد و مری االج ــار ن ــان اعتب ــه آن و فیصل

نمی باشــد.
آنــان می گوینــد: از هشــت نفــری کــه از ســوی 
مجلــس نماینــده گان بــرای کمیســیون مختلــط 
ــده  ــی ش ــی، معرف ــای برق ــره ه ــاره تذک در ب
بودنــد، دونفــر عمــداً بــه ســفر رفتنــد و دونفــر 
هــم عمــداً در جلســه ایــن کمیســیون حاضــر 

نشــدند.
کــه  گفتنــد  همچنــان  نماینــده گان  ایــن 
ــورد  ــط درم ــیون مختل ــاب کمیس ــون نص چ
تذکره هــای برقــی تکمیــل نبــوده اســت؛ 
بنابرایــن فیصلــه ایــن کمیســیون خــالف قانون 

نمی باشــد. مری االجــرا  و  اســت 
برخــی دیگــری از نماینــده گان هــم  می گوینــد: 
ــه  ــه چهــار وکیلــی کــه در جلســۀ کمیت ارگ ب
و  داده بــود  وعده هایــی  نیافته انــد،  حضــور 

معامالتــی پشــت پــرده بــوده کــه آنــان قصــداً 
ــان را  ــه کارش ــد بقی ــد و بگذارن ــور نیابن حض
انجــام دهنــد و تاپــۀ افغانیــت را بــه خواســت 

ــد ــه پیشــانی ملــت بکوبن ارگ ب
ــاء  ــل امض ــه از ۱۰۰ وکی ــد ک ــا دارن ــان ادع آن
ــط در  ــۀ مختل ــۀ کمیت ــا فیصل ــد ت ــع کر دن جم
پیونــد بــه درج واژه افغــان بــه عنــوان ملــت در 

شــناس نامه های الکترونیکــی را رد کننــد.
ــر  بیــش از شــش ســال اســت کــه اختــالف ب
ســر درج واژه افغــان، توزیــع ایــن تذکره هــا را 
ــه تعویــق انداختــه و حتــا در چندیــن مــورد  ب
موافقــان ایــن واژه بــه خیابان هــا برآمدنــد 
ــرداده  ــعار س ــن واژه ش ــن ای ــد مخالفی و برض
ــه  ــن واژه را ب ــا ای ــه ی ــد ک ــرده ان ــد ک و تهدی
عنــوان ملــت بپذیریــد و یــا از افغانســتان بیرون 
شــوید، چیــزی که ســایر اقــوام افغانســتان آن را 
ــل  ــت کاذب و تحمی ــد و آن را هوی نمی پذیرن

ــد. ــوان می کنن ــده عن ش
بــرای  برقــی  تذکره هــای  توزیــع  پــای 
شــهروندان کشــور، پــس از تقلــب گســتردۀ در 
ــه در  ــد ک ــان آم ــه می ــات ســال ۲۰۱۴  ب انتخاب
آن زمــان، حکومــت وحــدت ملــی، وعــده داده 
ــه زودی آغــاز خواهــد  ــد ب ــن رون ــود کــه ای ب

شــد.

توزیع  آینده  هفته 
برقی    شناسنامه های 

می شود آغاز 

آگاهان و شهروندان در واکنش به اختالفات اخیر در کشور:

مدرن سیاسی  ما جامعۀ 
می خواهیم

بهزاد

ناجیه نوری 

آنــان ادعــا دارنــد کــه از 100 وکیــل امضــاء جمــع کر دنــد تــا فیصلــۀ کمیتــۀ مختلــط در پیونــد بــه درج واژه افغــان بــه عنــوان ملــت در 
شــناس نامه های الکترونیکــی را رد کننــد.

بیــش از شــش ســال اســت کــه اختــاف بــر ســر درج واژه افغــان، توزیــع ایــن تذکره هــا را بــه تعویــق انداختــه و حتــا در چندیــن مــورد 
موافقــان ایــن واژه بــه خیابان هــا برآمدنــد و برضــد مخالفیــن ایــن واژه شــعار ســرداده و تهدیــد کــرده انــد کــه یــا ایــن واژه را بــه عنــوان 
ملــت بپذیریــد و یــا از افغانســتان بیــرون شــوید، چیــزی کــه ســایر اقــوام افغانســتان آن را نمی پذیرنــد و آن را هویــت کاذب و تحمیــل شــده 

ــد ــوان می کنن عن
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بخش نخست:

راه  هایی 
برای حل

 مشکالت 
سال اول ازدواج

نوعروس ها و تازه دامادها انتظار دارند که سال اول زنده گی شان هم درست مانند روزهای 
ماه عسل شیرین و بدون هر گونه مشکل، دعوا و جر و بحثی باشد.

اگر شما هم جزو این دسته هستید جدا دچار سوء تفاهم شده اید! اغلب زوج ها در این 
نباشند که چطور رابطۀ شان را  بلد  اگر  دوازده ماه روزهای سختی را سپری می کنند و 
مدیریت کنند و از پس مشکالت بربیایند دچار مشکالت جدی می شوند. مهمترین این 

مشکالت در سال اول ازدواج چیست؟ ادامه مطلب را از دست ندهید.

یک لحظه هم از من جدا نشو!
پیدا  را  عادی خودش  نقش  زنده گی شان  که  دارند  توقع  مردها  معموالً  ماه عسل  از  بعد 
و...،  خرید  و  مراسم  جزئیات  درگیر  دیگر  و  شده  تمام  عروسی  مراسم  که  حاال  کند. 
نیستند دل شان می خواهد بعضی وقت ها باشگاه بروند، دوستان شان را ببینند در حالی که 
با  نیستند  که سرکار  را  از وقت هایی  ثانیه  هر  نوعروس ها می خواهند شوهرشان  معموال 
آنها بگذرانند و اگر احساس کنند که حواس همسرشان حتا برای چند دقیقه معطوف به 

موضوع دیگری شود ناراحت می شوند و حتا برای شان بر می خورد.
این مسأله در مورد زوج هایی رخ می دهد که از نظر شخصیتی با هم متفاوت اند. یعنی مرد 
می خواهد کمی فضای به اصطالح تک نفره در اختیار داشته باشید و همسرش می خواهد 
هر طور شده در هر ساعتی از شبانه روز تمام حواس مرد را به خودش جلب کند و مدام 
در تالش برای حفظ رابطه است. برای این که این مسأله اسباب دردسرتان نشود حتمًا 
دربارۀ انتظاراتی که از همسرتان دارید با او صحبت کرده و البته هر دو نفرتان هم تفریحات 
و سرگرمی های منحصر به فردی برای خودتان داشته باشید و گاهی اوقات اجازه دهید 

طرف مقابل وقتش را با دوستانش بگذارند. 

 چرا مرد من اینقدر اعصاب خردکن است؟
همیشه آن ویژه گی همسرتان که در اولین دیدار تبدیل به آهن ربایی برای جذب شما به او 
شده معموالً جزو اولین خصوصیات اخالقی اوست که در سال اول ازدواج برای تان آزار 
دهنده می شود. علتش هم این است که ما معموالً جذب آن خصوصیت یا ویژه گی طرف 
مقابل مان می شویم که خودمان آن ویژه گی را نداریم. این مسأله خیلی هم طبیعی است و 
در واقع یکی از مراحلی است که باید برای تطبیق دادن خودتان با هم طی کنید. پس سعی 
کنید به جای نشان دادن واکنش منفی تالش خود را کنید تا با همسرتان همراه شوید و کم 
کم می بینید که عالقۀتان به این ویژه گی خاص از همسرتان سرجای خودش بر می گردد.

 باید همیشه طرف من را بگیری
یکی از مسایلی که زوج های جوان در سال اول ازدواج خود با آن رو به رو می شوند و 
واقعًا نمی دانند که باید چه عکس العملی نشان بدهد، توقع طرف مقابل از آنهاست تا در 
همه مسایل خانواده گی طرف همسرشان را بگیرند و از او دفاع کنند. بد نیست این طور 
وقت ها در مورد مسایل خانواده گی با هم صحبت کنید و به این نتیجه برسید که چطور 

می توانید این موقعیت ها را بدون دشمن تراشی مدیریت کنید. 

 چرا دیگر میلی به من نداری؟
خیلی از نوعروس ها می گویند چه اتفاقی افتاده که همسرشان دیگر شور و حرارت دوران 
عقد را ندارد و هر روز هوس نزدیکی کردن به سرش نمی زند! خیلی ها به اشتباه شروع به 
سرزنش کردن خودشان می کنند و مدام دنبال عیب و ایرادی در وجودشان می گردند که 
باعث سردی شوهر شده است. اما آیا این فکرها واقعیت دارد؟ این مسأله تا حدی طبیعی 
است چون پس از ازدواج اولویت های دو طرف تا حدی تغییر می کند. معنایش این نیست 
که رابطه زناشویی اهمیتی ندارد یا فراموش شده است ولی موضوع این است که رابطه 

جنسی یکی از اولویت های زنده گی در کنار کار و مسوولیت های خانواده گی و...، است.

 چرا ما هیچ عالقه مشترکی نداریم؟!
دو نفری که با هم ازدواج می کنند لزومًا عالقه مندی های مشترکی ندارند و اگر برای یافتن 
زمینه های مشترک بیش از حد تالش کنند فقط خودشان را خسته می کنند. یادتان باشد 
که ازدواج شما لزومًا بر پایه عالقه مندی های مشترک بنا نشده و اگر احساس می کنید از 
نگران  شود،  سهیم  آنها  در  ندارید  دوست  یا  نمی آید  همسرتان خوش تان  سرگرمی های 

نشوید که مبادا ازدواج تان در حال از بین رفتن است.

مـرگ سـقراط بـه سـال ۳99 پیـش از میـالد 
ُرخ داد. ایـن مـرد هفتاد سـاله یونانـی، همواره 
چنـان زنده گـی کـرده بـود کـه می خواسـت و 
درسـت می دانسـت: بـه سـان فیلسـوف. ایـن 
الکیبیـادس  کـه  چنـان  سـیلنوس،  یـا  سـاتیر 
توصیـف  را  او  افالطـون  مهمانـی  رسـاله  در 
اریسـتوفانوس در  می کنـد، همـان اسـت کـه 
ابرهـا می گویـد او بـه سـان یـک مـرغ  آبـی 
و  این جـا  را  خـود  چشـم های  و  می خرامیـد 
آن جـا می گردانـد. ]۲[ آلکیبیـادس در رسـاله 
مهمانـی او را بـه زیبایـی توصیف کرده اسـت: 
مـردی کـه خداونـدگار فلسـفه و دانایـی بود، 
نادان تریـن مردمـان می دانسـت.  را  امـا خـود 
بیشـتر  لبـاس  یـک  زمسـتان  و  تابسـتان 
نمی پوشـید و همـواره پـا برهنـه راه می رفـت. 
در  بـس.  و  بـود  اخالقـی  فضیلـت  تندیـس 
سـاعت ها  داشـت  کـه  خلسـه واری  حـاالت 
آن  می اندیشـید.]۳[  و  می ایسـتاد  گوشـه یی 
مـردی کـه هیـچ   گاه مسـت نمی شـود، خشـم 
نمی گیـرد، در بنـد لـذات و تنعمـات نیسـت، 
بـا کلمـات سـاده و معمولی از حقیقت سـخن 
را  زنده گـی  وجـوه  سـاده ترین  و  می گویـد 
بـدل  فلسـفی  دشـواری های  پیچیده تریـن  بـه 

اسـت. سـقراط  او  آری  می کنـد، 
سـقراط  و  گزنفونـی  سـقراط  اسـت  ممکـن 
افالطونـی دو تـن بـه نظـر برسـند، امـا اگـر 
دقـت کنیـم یکی را سـایه آن دیگـری می یابیم. 
سـقراط رسـاله های فایـدون یا دفاعیه، سـقراط 
آلکیبیـادس  کـه  چنـان  و  اسـت  فیلسـوف 
ایـن  او  خاصیـت  »شـگفت ترین  می گویـد: 
اسـت کـه در میـان زنـده گان و درگذشـتخ گان 
کسـی نمی تـوان یافت کـه بتوان گفت سـقراط 
ماننـد اوسـت. سـقراط بـه هیـچ کـس شـبیه 
نیسـت و بهتـر آن اسـت کـه او را بـا آدمیـان 

[۴[ نسـنجیم.« 
ارسـطو در مابعدالطبیعه گفته اسـت که سقراط 
بـا مسـایل اخالقـی کار داشـت و خویشـتن را 
بـا فضایـل اخالقـی مشـغول می داشـت. ]5[ 
سـقراط در پـی بنـا نهادن انسـانی طـراز نو بود 
کـه بـه سـان گونه یـی »انسـان اخالقـی« معیار 
رفتـار انسـانی باشـد. حق همواره آن اسـت که 
خیـر حقیقـی آدمـی را در پی بیـاورد. این خیر 
حقیقـی نیز سـعادت راسـتین اسـت و البته در 
می شـود.  ممکـن  اخالقـی  زیسـت  فضـای 
خردمنـد اخالق گراسـت. ایـن برتریـن آمـوزه 
سـقراطی اسـت. بـه گفتـه  کاپلسـتون می تـوان 
از میـان سـخنان سـقراط تمایلـی بـه تصـوری 
داد.  تشـخیص  یگانـه  خـدای  از  خالص تـر 
و  سـخنان  در  گاه  کـه  روسـت  همیـن  از 
بـه  یگانـه  بـه خـدای  اعتقـاد  او  اندیشـه های 

چشـم می آیـد. 6
نکتـه غریب این اسـت که شـهر، وجـود چنین 
اندیشـنده یی را تـاب نیاورد. آری، آتن سـقراط 
را بـه محاکمـه کشـید. متـن کیفرخواسـت این 
بـود: »سـقراط متهـم اسـت کـه ۱. خدایانی را 
کـه مدینـه پرسـتش می کنـد نمی پرسـتد، بلکه 
اعمـال دینـی جدیـد و نا آشـنایی آورده اسـت؛ 
۲. و بـه عـالوه، جوانـان را فاسـد می سـازد. 
کیفرخواسـت تقاضای مجـازات مرگ دارد.« 7
اتهـام نخسـت هنـوز در تاریخ فلسـفه نامعلوم 
اندیشـه  تعلیـم  نیـز  دوم  اتهـام  می نمایـد. 
اننقاد گـرا بـه جوانـان آن هـم علیه دموکراسـی 
آتنـی اسـت. سـقراط کسـانی را پـرورده بـود. 
بـه همین سـبب کسـی پنجاه سـال بعـد گفت: 
زیـرا  کشـتید،  را  سوفسـطایی  سـقراط  »شـما 

نشـان داده شـده بود که او کریتیـاس را تربیت 
کـرده اسـت.« 8

هیـأت قضـات سـقراط را متهـم کردنـد. اما او 
در دفـاع از خـود بـه گـزارش وقایـع پرداخت 
و اتهامـش را بـه دلیـل مخالفت با دموکراسـی 
دانسـت. قضـات او را به مـرگ محکوم کردند. 
امـا بر طبـق مقررات سـقراط می توانسـت مثاًل 
درخواسـت تبعیـد یـا مجازاتـی کمتـر از مرگ 
کنـد کـه بی تردیـد پذیرفتـه می شـد. بـا ایـن 
حـال او مغرورانـه، مجـازات معـادل را غـذای 
رایـگان در اسـتراحتگاه اعضـای مجلـس سـنا 
و  خواسـت   )pritaneon( پریتانه ئـون  یـا 
یـا پرداخـت جریمـه ای انـدک. ]9[ ایـن کار 
آنـان  و  کـرد  دلخـور  را  قضـات  مغرورانـه 
سـقراط را بـا اکثریتـی بیـش از بار نخسـت به 

مـرگ محکـوم کردند.
نـام سـقراط در تاریـخ فلسـفه بـا نـام پرسـش 
و زایـش همراه اسـت. روش فلسـفه سـقراطی 
»مامایـی روح« اسـت: گفت وگـو بـرای داناتـر 
شـدن. سـقراط از خـالل »منی پـه« یـا همـان 
مکالمـه می کوشـد بـه حقیقـت  نزدیـک شـود. 
آغـاز  نادانـی  بـه  اعتـراف  از  شـدن  دانـا  راه 
می شـود. از همیـن روسـت که به گفتـه دریدا: 
»سـقراط آن کـس کـه چیـزی ننوشـت.«]۱۰[ 
گفت وگـو  در  سـقراط  پرسشـگری  خصلـت 
شـکل می گرفـت. بـه عقیـده هـگل، سـقراط 
»یکـی از شـخصیت های جهـان تاریخـی بود، 
زیـرا فکر چـون و چرا کـردن در همـه چیز را 

بـا خـودش آورد.« ]۱۱[
سـقراط در رسـاله دفاعیـه خـود را »خرمگس« 
نامیـده اسـت. او خطـاب بـه آتنیـان می گوید: 
»شـما مـردم ماننـد اسـب تنبلـی هسـتید کـه 
احتیـاج داریـد بـرای این کـه راه بیفتیـد گاهی 
خرمگسـی بـه شـما نیـش بزند و مـن همچون 
آن خرمگسـی بـوده ام کـه نیشـکی مـی زده ام و 
شـما را بـه اندیشـیدن وامی داشـته ام و اکنـون 
اگـر مرا بکشـید، دیگـری را مثل مـن نخواهید 

یافت.«]۱۲[
سـقراط در آثـار افالطـون همـه جـا حضـور 
دارد. در دفاعیـه اسـتدالل می کنـد کـه انسـان 
اخالقـی نـه در ایـن جهـان و نه پـس از مرگ 
از هیـچ چیـز آسـیب نمی بینـد. در گورگیـاس 
را  سـتم گری  زیـان  و  عدالـت  سـودمندی 
می گویـد:  فایـدون  در  می کنـد.  بررسـی 
فلسـفه یعنـی تمریـن مـرگ. حتـا نظریـه مثل 
از زبـان سـقراط  نیـز  و تذکـر دانسـتن علـم 

توضیـح داده  شـده اسـت. اما مهم ترین سـخن 
فلسـفی سـقراط چیز دیگر اسـت. شـاید بتوان 
پرسـش گری و فروتنـی فلسـفی را دو نشـان 

عمـده نگـرش سـقراطی دانسـت.
مسـلک عقلـی سـقراط یعنی »آگاهی شـخص 
بـه حـدود تـوان خویـش و فروتنـی فکـری 
کـه می داننـد چقـدر خطـا  عقلـی کسـانی  و 
همیـن   بـرای  حتـا  کـه  واقف انـد  و  می کننـد 
قـدر دانسـتن هـم تـا چـه پایـه بـه دیگـران 
وابسـته اند؛ یعنـی پـی بـردن بـه ایـن کـه نباید 
از عقـل توقع بیش از حد داشـته باشـیم؛ یعنی 
دریافتـن ایـن نکتـه کـه اسـتدالل بـه نـدرت 
مسـأله یی را فیصلـه می دهـد ولـی یگانـه راه 

اسـت.«]۱۳[ آموختـن 
آموخـت  می تـوان  بـزرگ  سـقراط  از  آن چـه 
ژرف تریـن سـخن سـاده اسـت: »سـقراط بـه 
مـا آموخـت کـه بایـد بـه عقـل آدمـی ایمـان 
بورزیـم، ولـی در عیـن حـال از تفکـر جزمـی 
برحذر باشـیم؛ بایـد هـم از منطق گریزی یعنی 
بی اعتمـادی بـه نظریـه و عقـل بپرهیزیم و هم 
از نگـرش جـادوزده کسـانی کـه از فرزانگـی 
بـت می تراشـند. مـردی کـه بـه مـا یـاد داد که 
روح علـم همانـا نقـد و سـنجش اسـت.«]۱۴[
در  سـقراط  مـرگ  سـپس  و  زنده گـی  تمـام 
تعلیـم ایـن سـخن گذشـت. همـه دارایـی او 
سـرانجام  می شـد.  خالصـه  تعالیـم  ایـن  در 
نیـز مـرگ او صادقانه تریـن گـواه بـر درسـتی 
بـودن  راسـتین  فیلسـوفی  بـود.  او  زنده گـی 
چنیـن مرگـی را در پی مـی آورد؛ مرگـی که با 
جاودانه گـی همـراه اسـت. تاریـخ سـخن میل 
را تصدیـق می کنـد: »بهتـر اسـت انسـان بـود 
و نـاکام تـا خـوک بـود و کام یافتـه؛ بـه سـان 
سـقراط محـروم بـودن بهتـر اسـت تا به سـان 

متنعـم.«]۱5[ ابلهـی 
امـا فایدون کتابی در سـتایش مرگ اسـت. این 
تنهـا سـخنی اسـت کـه می تـوان دربـاره ایـن 
کتـاب گفت. سـقراط در این کتـاب در آخرین 
روز زنده گـی خویـش، وقتـی کـه فقـط چنـد 
سـاعت بـه زمان مرگش فـرا رسـیده، در حلقه 
شـاگردان و دوسـتان و محبـوس در زندانی که 
خود خواسـته در آن به بند کشـیده شـده است، 
از مـرگ سـخن می گویـد و از انسـان و از راز 
حیـات او. بدیـن سـان فایـدون رسـاله یی در 

معنای مرگ از چشـم فیلسـوف اسـت.

نام سقراط در تاریخ فلسفه با نام پرسش و زایش همراه است. روش فلسفه 
سقراطی »مامایی روح« است: گفت وگو برای داناتر شدن. سقراط از خالل »منی په« 
یا همان مکالمه می کوشد به حقیقت  نزدیک شود. راه دانا شدن از اعتراف به 
نادانی آغاز می شود. از همین روست که به گفته دریدا: »سقراط آن کس که چیزی 
ننوشت.«]10[ خصلت پرسشگری سقراط در گفت وگو شکل می گرفت. به عقیده 
هگل، سقراط »یکی از شخصیت های جهان تاریخی بود، زیرا فکر چون و چرا کردن 
در همه چیز را با خودش آورد

احمد شهدادی  

بخش نخست



اکتشـافات در دنیـای مـدرن، هـم از جهـت کمیـت و هـم از جهـت کیفیت از 
سـایر دوران ها متمایز اسـت. نمونۀ یکی از این پیشـرفت ها شـکل گیری دنیای 
مجـازی در مـوازات بـا دنیـای فیزیکی اسـت کـه خـود ایجاد کننـدۀ تحوالت 
چشـم گیری در عرصـۀ اجتمـاع، فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت اسـت. گسـترش 
روزافـزون اینترنـت و شـبکۀ جهانـی وب در دنیـای کنونی، آغازگـر دگرگونی 
در سـاختارهای کلـی جامعـه اسـت. انترنـت بـه دلیـل داشـتن ویژه گی هایـی 
هم چـون تعاملـی بـودن، عـدم محدودیـت بـه زمـان و مـکان خـاص، فراتر از 
قوانیـن مدنـی محـدود بـه دولـت- ملت هـا، موازی بـودن بـا دنیـای فیزیکی، 
جریان داشـتن در فضایی صنعتی، امکان شـکل گرفتن دموکراسـی شـهروندی 
و چنـد رسـانه یی بـودن، سـایر رقیبـان در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی را 

می زند. کنـار 
یکـی از ایـن عرصه هـا کـه در سـال های اخیـر بـه شـدت توسـط فناوری های 
اسـت.  فرهنـگ  و  ادب  عرصـۀ  اسـت،  شـده  دگرگـون  انترنـت  ارتباطـی 
نویسـنده گی در دنیـای مجـازی امکانات متفاوتـی را در اختیار نویسـنده گان و 
خواننـده گان قـرار می دهـد. نویسـنده گانی کـه پیـش از ایـن تنها می توانسـتند 
توسـط کتاب های شـان بـا مخاطبان شـان ارتباط برقـرار کنند با وجـود امکانات 
دنیـای مجـازی و وبالگ هـای شخصی شـان می توانند به راحتـی در چارچوبی 
کامـاًل مجـازی هـرروز و در هرسـاعت بـا خواننده گان شـان در ارتباط باشـند. 
بـه راسـتی وجـود وبالگ هـای شـخصی و وبسـایت های ادبـی تـا چـه حـد 
می توانـد در رشـد و یـا ضعیـف کـردن ادبیات نقش داشـته باشـد؟ این سـواِل 

محوری یـی اسـت کـه سـعی در پاسـخ گویی آن در ایـن مقالـه داریـم. 

امتیازات و ویژه گی های نویسنده گی در فضای مجازی
نویسـنده گان ادبـی در دنیـای مجـازی خواننـده گان گوناگونـی از قشـرهای 
متفـاوت دارنـد. خواننده گانـی کـه فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی و تاریخـی 
هسـتند. در دنیـای مجـازی، شـهر و کشـور و دولت هـا بی معنـا می شـوند. 
می توانـد  می نویسـد  و  اسـت  گرفتـه  دسـت  در  قلـم  کـه  نویسـنده یی 
مخاطب هایـی داشـته باشـد کـه در کشـورهای دوردسـت زنده گـی می کنند و 
یـا اینکـه در سـال های دوری کـه او زنـده نیسـت، نوشـته هایش را می خوانند. 
بـه بیانـی دیگـر فضای مجـازی نوشـته های یک نویسـنده را در دو مـدار زمان 

و مـکان بـه حرکـت در مـی آورد. 
 اینکـه دنیاهـای ادبـی از طریـق شـبکه های تـو در تـو بـه یک دیگـر متصـل 
شـده اند در بدایـت امـر، مثبـت اسـت. امـا تفاوت هـای فرهنگـی و عقیدتـی 

بسـیاری نیـز در ایـن فضاهـا وجـود دارد.
فضـای مجـازی بـرای آثـار ادبـی نویسـنده گان گوناگـون هم چـون گنجینه یی 
بـزرگ عمـل می کنـد. نوشـته های یک نویسـنده که شـاید در حالت عـادی به 
صورتـی کامـاًل پراکنـده ذخیـره می شـد حـاال در فضـاِی دیجیتـال بـا حجمی 
بسـیار کـم جمع آوری می شـود. اکنون نویسـنده می توانـد به راحتی نوشـته یی 
کـه مدتهـا پیـش نوشـته بـوده اسـت را بیابـد و مطمیـن باشـد کـه وضعیـت 
هـم چـون وقتـی نیسـت کـه برگه هـای کاغذش گـم می شـدند و یـا ایده های 

داستان نویسـی اش را فرامـوش می کـرد. 
تعاملـی بـودن فضـای مجازی کـه هم به معنـای تعامل شـخص بـا کامپیوتر و 
هـم تعامـل کاربـران بـا یک دیگـر اسـت، هـر دو دارای اهمیت اسـت. تعاملی 
بـودِن مجـازی یـک تعامـِل واقعـی اسـت. این بـه این معنا اسـت کـه کاربران 
هـم می تواننـد بـا کامپیوتـر و وبالگ هـای نویسـنده گان بـه تعامـل بپردازنـد 
و هـم بـا یک دیگـر در مـورد نوشـته های ارایـه شـده بـه بحـث و گفت و گـو 
پرداختـه و نظـرات خـود را مطـرح کنند. هم چنیـن این امکان وجـود دارد که 
بـا اسـتفاده از خدمـات پسـت الکترونیـک، نظـرات خـود را در رابطـه بـا آثار 

نویسـنده بـرای او ارسـال کنند.
مـک میالنـز و دانـز دربـارۀ ویژه گی تعاملی بـودن معتقـد اند، تعامِل بیشـتر به 
معنای آگاه سـازی به جای اقناع، داشـتن کنترل بیشـتر از سـوی اسـتفاده کننده، 
برقـراری ارتبـاط بـه صـورت دوسـویه بـه جـای ارتبـاط یـک سـویه، فعالیت 
بیشـتر از طـرف اسـتفاده کننـده، برقـراری ارتبـاط در زمان هـای انعطاف پذیـر 
و نـه زمان هـای ثابـت و سـرانجام ارتباطـی همراه با احسـاس باالیـی از وقوع 
در یـک مـکان می باشـد )تانـکارد، ۲۰۰۱(. اگـر پیـش از این نظـرات مخاطبان 
بـه سـختی و از طریـق نامه هـای کاغـذی برای نویسـنده گان فرسـتاده می شـد 
و خوانـده شدنشـان توسـط نویسـنده قطعـی نبـود، حـاال افـراد بـه راحتـی 

می تواننـد انتقـادات خـود را بـرای نویسـندۀ محبـوب خود بفرسـتند. 
نقـش تعامـل در پُررنگ تـر شـدِن احسـاس رضایـِت مخاطبـان و نویسـنده، 
انکارناپذیـر اسـت. تعاملـی بودن به معنـای همکارِی دوطرف در ارتباط اسـت 
کـه در نهایـت منجـر به موثر واقع شـدِن بیشـتر پیـام می شـود. از همین جهت 
اسـت که رضایت و پذیرش بیشـتِر پیام از سـمت مخاطب را در پی دارد. اگر 
بـرای مثـال مشـکلی در اثـر ادبی یک نویسـنده وجود داشـته باشـد مخاطب با 
توجـه بـه جایگاهـی کـه در ارتبـاط دوسـویه دارد به صـورت فعال دسـت به 

اصـالِح محتـوا می زند.
یکـی دیگـر از ویژه گی هـای فضـای مجازی داشـتِن امـکاِن هایپرلینک اسـت. 
جهـان مجـازی، جهـان اطالعاتـی اسـت کـه از طریـق سیسـتم متـون بـه هـم 
پیوسـته بـه یکدیگـر متصـل می شـوند. در حقیقـت جهـان مجـازی هـم چون 
شـبکه یی گسـترده اسـت کـه گنجینـۀ عظیمـی از رمان ها، اشـعار و متـون ادبی 
را بـه یک دیگـر پیونـد داده اسـت. وجـود ایـن امـکان، فوریـت دسترسـی بـه 
اطالعـات را بیـان می کنـد. فوریـت دسترسـی و پیوندهـای تودرتـوی میـان 
اطالعـات موجـب می شـود کاربـران در مدت زمـان اندکی به اطالعـات مورد 
نظـر خـود دسترسـی پیـدا کننـد و ایـن خـود موجـب جلـب رضایت بیشـتر 

مخاطـب می شـود.
بـا توجـه بـه وجود امـکان هایپرلینک بـودن فضای مجـازی نویسـنده می تواند 
مخاطب را به سـایر نویسـنده گان و یا شـاعران معاصر ارجاع بدهد. قرار دادن 
پیوندهـای مختلـف از نوشـته های مشـابه شـیوۀ دیگری اسـت که در بسـیاری 
از اوقـات اسـتفاده می شـود. البتـه اشـاره بـه ایـن نکته نیـز ضروری اسـت که 
هرچنـد ویژه گـی هایپرلینک بودن فضای مجازی، سـاختار خشـک و شـکننده 
را از بیـن می بـرد امـا تکرار مکـرر آن ممکن اسـت منجر به شـکل گیرِی حس 

گم گشـته گی در کاربـر بشـود و او را از متـن هـدف خـود دور کند.
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جنبه های منفی نویسنده گی در فضای مجازی
سـرعت در انتشـار نوشـته های یـک نویسـنده کـه به شـکل معجزه آسـایی مرزهـا و محدودیت هـای مکانـی و زمانی را در می نوردد مشـخص اسـت کـه از مزایای فضای 
مجـازی شـناخته می شـود. بـا ایـن همـه همین ویژه گـی می تواند موجب ایجاد مشـکالتی در عرصۀ ادبیات یک کشـور شـود. برعکس گذشـته که نویسـنده زمـان زیادی 
را صـرف نوشـته های خـود می کـرد، امـروزه بـه راحتـی می توانـد نوشـته های خـود را به اشـتراک بگـذارد. بـه همین دلیل اسـت که امـروزه تغییـرات زیـادی در عرصۀ 
شـیوۀ نـگارش دیـده می شـود. اسـتفاده از کلمـات شکسـته و اشـتباهات دسـتوری در ایـن فضـا بسـیار دیده می شـود. گویـا در دنیـای کنونی که همـه چیز با شـتابی تند 

در حرکـت اسـت، مکـث نویسـنده و تـالش بیشـتر او بـرای اصالح متـون امری بی مـورد به نظر می رسـد. 
فراتـر از مرزهـای جغرافیایـی و تاریخـی بـودن هرچنـد نکتـۀ مثبتی اسـت کـه در دنیای مجـازی وجـود دارد اما همین ویژه گـی نیـز دارای جنبه های منفی یی نیز هسـت. 
اینکـه دنیاهـای ادبـی از طریـق شـبکه های تـو در تـو بـه یک دیگـر متصـل شـده اند در بدایت امـر، مثبت اسـت. امـا تفاوت های فرهنگـی و عقیدتی بسـیاری نیـز در این 
فضاهـا وجـود دارد. در دنیـای فیزیکـی بـرای انتشـار یـک مطلب، نظارت هـای زیادی وجـود دارد. مطالِب مسـمومی که از اذهاِن مسـموم برخواسـته اند کنترل می شـوند 
و اجـازۀ چـاپ پیـدا نمی کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه در فضـای مجـازی هیـچ نـوع نظارتـی نمی توانـد به طـور کامـل اعمـال بشـود. در این فضـا بی نهایـت وبالگ 
شـخصی و وبسـایت وجـود دارد کـه ممکـن اسـت حـاوی نوشـته هایی باشـند که مخالـف با عـرف و فرهنِگ یک جامعه اسـت. لـذا می تـوان این طور گفـت که فضای 
مجـازی امکانـات در دسـترس یـک نویسـنده را بـرای انتشـار یـک اثر ادبـی اصیل چندیـن برابر می کنـد و در کنـار آن آثار مبتـذل و غیرقابل قبـول از لحـاظ فرهنگی را 

نیـز در گسـتره یی نامحـدود گسـترش می دهد. 
ویژه گـی تعاملـی بـودن همان طـور کـه پیـش از ایـن نیـز گفته شـد مخاطبـان زیادی را بـرای آثار یک نویسـنده جمـع می کند. نکتـۀ منفی یی کـه در میان وجـود دارد این 
اسـت کـه بـرای مثـال ممکـن اسـت یک نویسـندۀ ویالگ نویس گاهی مجبور شـود بـه مخاطبان خـاص در همان وبـالگ اکتفا کنـد در حالی کـه همه را در نظـر نگرفته 

اسـت. ایـن عـدم توجه بـه همۀ مخاطبانـش می توانـد ضربۀ محکمی بـه کیفیِت کلـی اثر ادبی اش باشـد.
متأسـفانه هنـوز فضـای مجـازی از امنیـت مـورد نظر برخوردار نیسـت. بسـیاری از نوشـته های یک نویسـنده که در وبالگ شـخصی اش گذاشـته می شـود، ممکن اسـت 
دزدیـده شـوند. هیـچ کـس در ایـن فضـا از اینکـه ایده هـا و یـا نوشـته هایش مصـون از دسـت برد باقی بماننـد، نیسـت. همین ترس اسـت که نوشـتن به صـورت مداوم 

در ایـن فضـا را دشـوار می کند. 
نتیجه گیری

بـا توجـه بـه ویژه گی هـای خـاص فضـای مجـازی هم چـون تعاملی بـودن، عدم محدودیـت به زمـان و مکان خـاص، هایپرلینک بـودن، موازی بـودن با دنیـای فیزیکی، 
جریـان داشـتن در فضایـی صنعتـی، عـدم مداخلـۀ برداشـت های ذهنـی بـا توجه به سـاختار براسـاس کدهـا، امکانـات نوینی در عرصۀ نویسـنده گی ایجاد شـده اسـت. 
سـهولت در اسـتفاده از ایـن فضـا بسـیاری از کاربرانـی کـه در حالـت عادی نویسـنده نیسـتند را نیز کمـک می کند که قلم در دسـت بگیرنـد و نویسـنده گی را آغاز کنند. 
عـالوه جنبه هـای مثبـت ایـن فضـا، جنبه هـای منفی یی نیـز وجـود دارد: اکتفا کـردن به مخاطبـان محدود، غافل شـدن از کیفیـت متون ادبی، پیدا شـدن غلط هـای امالیی 
و نگارشـی، عـدم وجـود امنیـت کافـی، دو برابـر شـدِن تأثیـر منفـی متـوِن ادبِی مسـموم و...، نکتـۀ مهم دیگری کـه وجود دارد این اسـت کـه فضای مجـازی به صورت 

ُکلـی خـوب یـا بـد نیسـت. در اصل این شـیوۀ اسـتفاده از آن اسـت که می توانـد جنبه هـای مثبت یا منفـی آن را بالفعل برسـاند.

خـاص  ویژه گی هـای  بـه  توجـه  بـا 
تعاملـی  چـون  هـم  مجـازی  فضـای 
زمـان  بـه  محدودیـت  عـدم  بـودن، 
بـودن،  هایپرلینـک  خـاص،  مـکان  و 
فیزیکـی،  دنیـای  بـا  بـودن  مـوازی 
صنعتـی،  فضایـی  در  داشـتن  جریـان 
عـدم مداخلـۀ برداشـت های ذهنـی بـا 
توجـه به سـاختار براسـاس کدها، 
امکانـات نوینـی در عرصۀ نویسـنده گی 
ایجاد شـده است. سـهولت در استفاده 
از ایـن فضـا بسـیاری از کاربرانی که در 
حالـت عـادی نویسـنده نیسـتند را نیـز 
کمـک می کند کـه قلم در دسـت بگیرند 

کننـد.  آغـاز  را  نویسـنده گی  و 
فضـا،  ایـن  مثبـت  جنبه هـای  عـاوه 
دارد:  وجـود  نیـز  منفی یـی  جنبه هـای 
محـدود،  مخاطبـان  بـه  کـردن  اکتفـا 
غافـل شـدن از کیفیت متـون ادبی، پیدا 
نگارشـی،  و  امایـی  غلط هـای  شـدن 
برابـر  دو  کافـی،  امنیـت  وجـود  عـدم 
شـدِن تأثیر منفـی متوِن ادبِی مسـموم 
و...، نکتـۀ مهـم دیگـری که وجـود دارد 
بـه  مجـازی  فضـای  کـه  اسـت  ایـن 
صـورت ُکلـی خـوب یـا بـد نیسـت. در 
اصـل ایـن شـیوۀ اسـتفاده از آن اسـت 
کـه می توانـد جنبه هـای مثبت یـا منفی 

آن را بالفعـل برسـاند

نقش فضای 
مجازی 
در عرصۀ 
ادبیات

مریم سمیعی 



مجلـس سـنا، وزیـر داخله و معـاون وزارت دفـاع ملی را 
در پیونـد بـه تخطی هـای مرزی پاکسـتان اسـتجواب کرد.
ویـس احمـد برمک وزیر داخله در نشسـت روز یکشـنبه 
)۳ جـدی( در مـورد تخطی های مرزی پاکسـتان در امتداد 
خـط دیورنـد گفـت: »از ابتـدای سـال جاری خورشـیدی 
تـا اکنـون ۴59 مـورد تخطـی مـرزی از سـوی نظامیـان 
پاکسـتان در امتـداد خـط دیورند صـورت گرفته اسـت«.

آقـای برمـک افزود، نظامیان پاکسـتانی در ۱5 ولسـوالی 6 
والیـت ایـن تخطی هـا را انجـام داده اند که شـامل پرتاپ 
88۲۳ راکـت در 96 نقطـه مـرزی کشـور بـوده اسـت که 
5 پولیـس و 7 فـرد ملکـی بـه شـمول یـک زن در ایـن 
حمـالت شـهید انـد و ۳۰ پولیس و شـماری افـراد ملکی 

نیـز زخـم برداشـته اند.
مـورد  در  افغانسـتان  حکومـت  موقـف  وی،  گفتـه  بـه 
دیورنـد  خـط  امتـداد  در  پاکسـتان  مـرزی  تخطی هـای 
طـرف  بـه  اعتراضـات  تمامـی  و  بـوده  مسـالمت میز 

اسـت. شـده  انتقـال  پاکسـتانی 
هـالل الدیـن هـالل معـاون وزارت دفـاع کشـور نیـز در 
امتـداد خـط دیورنـد گفـت کـه  مـورد حصارکشـی در 
نظامیـان پاکسـتانی در برخـی سـاحات خـط دیورنـد بـه 
خاطـر تامیـن امنیـت خـود و تقویـت کنتـرل خـود در 
مناطـق قبایلـی اقدام به حصارکشـی کرده انـد ولی دولت 
افغانسـتان همـواره تاکید داشـته کـه حصارکشـی راه حل 
نیسـت و بایـد علیـه پناهگاه های تروریسـتی در پاکسـتان 

شـود. اقدام 
آقـای هـالل بـا اشـاره بـه نشسـت چیـن گفـت: »امـروز 
هیاتـی از افغانسـتان بـه چیـن مـی رود تا مشـکالت میان 

دو کشـور از طریـق مذاکـره و تفاهـم حـل گـردد«.
ویـس احمـد برمـک وزیـر داخلـه در مورد حصار کشـی 
امتـداد خـط دیورنـد گفـت: »حصارکشـی  پاکسـتان در 
پاکسـتان در سـاحاتی کـه بـرای امنیـت ملـی افغانسـتان 
خطـر باشـد، مـا آن را تخریـب می کنیـم و مـردم دو طرف 

خـط نیـز در برابـر این اقـدام نظامیان پاکسـتان ایسـتادگی 
می کننـد«.

همچنیـن، آقـای برمـک در مـورد اصالحـات در صفوف 
پولیـس گفـت، وزارت داخلـه در تـالش قطـع مداخالت 
در تعیینـات پولیـس اسـت و هـر زمانیکه ایـن مداخالت 

قطـع شـد، پولیـس زودتـر اصـالح خواهد شـد.
بـه گفتـه او، پولیـس در برخـی مـوارد بـا سـازمان های 
جرمـی همکاری داشـته و وزارت داخله بـرای جلوگیری 
از ایـن وضعیـت تدابیـر ویژه جنایی را روی دسـت گرفته 

ست. ا

او بـا اشـاره بـه برنامـه جمـع آوری سـالح غیـر قانونی و 
وسـایط پولیـس از نـزد افـراد غیـر مسـوول و مقام هـای 
دولتـی بـه ویـژه در شـهر کابل، گفـت که سـالح های غیر 
قانونـی و وسـایط پولیس از نـزد مقام های دولتـی به ویژه 
اعضـای شـورای ملی جمـع آوری می شـود و ایـن برنامه 

نتیجه خوبی داشـته اسـت.
ایـن در حالی اسـت که براسـاس معلومـات وزارت داخله 
هـم اکنـون 7۰۰ واسـطه وزارت داخلـه و ۴۰۰پولیـس به 

شـکل خدمتـی در نـزد مقام های دولتی هسـتند.

در  کشـور  دادسـتان  کل  حمیـدی  فریـد 
مراسـم بزرگداشت از یک سـالگی تشکیل 
حکومـت،  و  رسـانه ها  مشـترک  کمیتـه 
گفـت: زمـان معافیـت در برابـر خبرنگاران 

پایـان یافتـه اسـت.  و رسـانه  ها 
تمـام  بـه  کـه  افـزود  حمیـدی  آقـای 
پرونده هـای خشـونت در برابـر خبرنگاران 
رسـیده گی می شـود و هیـچ پرونده یـی از 

مانـد.  بیـرون نخواهـد  بررسـی 
بـه گفتـۀ آقـای حمیـدی، زمـان معافیت به 
پایان رسـیده اسـت و هیچ متخلفـی از دید 

قانـون پنهـان شـده نمی تواند. 
این کـه  بیـان  بـا  کشـور  دادسـتان کل 
رسـانه های همـکار نزدیـک و موثـر در امر 
مبـارزه با فسـاد و قانون شـکنی ها بوده اند، 
از  دفـاع  بـه  افغانسـتان  گفـت: حکومـت 
آزادی بیـان و رسـانه ها متعهـد اسـت. او 
افـزود که آزادی بیان ریشـه در اعتقادات و 

فرهنـگ مـا دارد.  
معـاون  دانـش،  سـرور  محمـد  هم چنـان، 
دوم غنـی نیـز در ایـن مراسـم گفـت: از 
دیـد حکومـت افغانسـتان، آزادی بیان یک 
اصـل اساسـی اسـت و آزادی بیـان در همه 

حـاالت خـط قرمز ماسـت.
سـرور دانـش عـالوه کـرد، همـه رسـانه ها 
و خبرنـگاران در پهلـوی کارهای مسـلکی 
دیگـر، یـک مسـوولت ملـی دارنـد کـه آن 
عبـارت حمایت از فداکاری هـای نیروهای 
نظامـی و تقویـت وحـدت ملی میـان مردم 

است.
جامعـه ی  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  او 
مدنـی و رسـانه ها بایـد خـود را ماننـد پـل 
میـان مـردم و حکومـت بداننـد، نـه ماننـد 
حکومت.رسـانه ها  مخالـف  اپوزیسـیون 
بایـد بـه خبرنـگاران حرفه  یی توجـه کنند. 
کار رسـانه  یی بایـد بیشـتر از آنچـه اسـت 

شـود. حرفه یـی 
آقـای دانـش افـزود: بـه زودی قانونـی منع 
تبعیـض نیز تدوین خواهد شـد و در آینده 
نزدیک مشـکالت موجود در کمیسیون های 
انتخاباتـی نیـز مرفـوع خواهد شـد. به هیچ 
حقـوق  بـه  کـه  نمی دهیـم  اجـازه  کسـی 
رسـانه ها تعرض کننـد. اطالع رسـانی یک 

امـر دو طرفه اسـت.
گفـت:  ادامـه  در  دانـش  سـرور  آقـای 
و  مدنـی  جامعـه  مسـووالنۀ  همـکاری 

رسـانه ها با حکومـت یک ضـرورت دیگر 
مـا و شماسـت. اطالع رسـانی یک پروسـه 
امـر  در  بایـد  رسـانه ها  اسـت.  جانبـه  دو 
اطـالع رسـانی مسـووالنه برخـورد کنـد.
از  یکـی  دشـتی  فهیـم  حـال،  همیـن  در 
اعضـای ایـن کمیتـه گفـت: نفس تشـکیل 
تأمیـن  و  هماهنگـی   بـرای  کمیتـه  ایـن 
و  امنیتـی  نهادهـای  میـان  ارتباطـات 

اسـت.   بـوده  رسـانه یی 
پرونده هـای  بـه  اشـاره  بـا  دشـتی  آقـای 
خشـونت خبرنـگاران، گفـت: در ۱5 سـال 
برابـر  پرونـدۀ حشـونت در  گذشـته 7۲6 
امـا  اسـت،  گرفتـه  صـورت  خبرنـگاران 
تنهـا بـه 9 پرونـده رسـیده گی شـده اسـت 
مربـوط  آن  6۰پرونـدۀ  میـان  ایـن  از  کـه 
قابـل  و  می شـود  تروریسـتی  گروه هـای 
پیگیـری نیسـت، امـا ۱7۲ پرونـدۀ موجود 
تحـت پیگـرد قـراردارد. از ایـن میـان، ۳5 
پرونده به دادسـتانی فرسـتاده  شـده اسـت 
و بررسـی ۲۳ پرونـده  تکمیل شـده اسـت. 
او ادامـه داد کـه 8۲ پرونـده تحت بررسـی 
قـرار دارد کـه ۲7 پرونـده مربوط منسـوبان 
بـه  مربـوط  پرونـده   9 داخلـه،  وزارت 

پرونـدۀ آن  مسـووالن دادسـتانی کل و ۲۴ 
مربـوط بـه منسـوبان ریاسـت امنیـت ملی 

می شـود. 
آقـای دشـتی هم چنـان یـادر آوری کرد که 
در سـال گذشـته بیش از ۲۰ خبرنگار کشته 

شـده است، شـمار زیاد زخمی شـده اند.  
آقـای دشـتی هم چنـان، گزارش هـای مبنی 
بـه ناپدید شـدن پول از صنـدوق همکاری 
و  می دانـد  شـایعه  نیـز  را  رسـانه ها  بـا 
می گویـد کـه ۲۴ هـزار دالـر امریکایـی در 
ایـن صندوق جمع آوری شـده بـود که ۱۳ 

هـزار مصرف شـده اسـت.
سـید آقـا فاضل سـانچارکی معین نشـراتی 
رونـد  گفـت:  فرهنـگ  اطالعـات  وزارت 
ثبـت رسـانه ها سـاده سـازی شـده اسـت، 
یعنـی 65 مرحلـۀ ثبـت یـک رسـانه  به پنج 
مرحلـه کاهـش یافتـه اسـت و رونـد ثبـت 

رسـانه ها آنالیـن شـده اسـت. 
وی عـالوه کرد، قانون رسـانه های همگانی 
را مـورد بازنگـری قـرار دادیـم. مـا در این 
بیـرون  انحصـاری  حالـت  از  را  مقـرره 
شـرکت های  بـرای  را  میـدان  و  کرده ایـم 

خدماتـی کـه کار بهتـر انجـام بدهـد.
مـا  طرح هـای  از  یکـی  کـرد،  تاکیـد  او 
اسـت.  دولتـی  روزنامه هـای  گسـترش 
کارمنـدان  میـز  روی  کـه  می خواهیـم  مـا 
خارجـی  روزنامه هـای  جـای  بـه  دولتـی 
و پاکسـتانی، روزنامه هـای دولتـی کشـور 

باشـد.
در  اروپـا  اتحادیـۀ  نماینـدۀ  هم چنـان، 
در  در   را  نقـش رسـانه ها  نشسـت،  ایـن 
دانسـته،  مهـم  اذهـان عامـه  روشن سـازی 
افـزود که بـا آن که مشـکالت امنیتـی هنوز 
شـاهد  مـا  و  دارد  وجـود  افغانسـتان  در 
خشـونت در برابـر خبرنـگاران هسـتیم، اما 
سـازی  قانون منـد  رسـانه ها،  از  حمایـت 
خبرنـگاران  تشـویق  برقـی،  رسـانه های 
از  رسـانه یی  نهادهـای  بـا  همـکاری  و 
اولویت های اسـت کـه دولت بایـد در نظر 

داشـته باشـد. 
کـرد  تأکیـد  اروپـا  اتحادیـۀ  نماینـدۀ 
از  انتقـاد  علـت  بـه  رسـانه ها  کـه 
تـا  می کنـد  تـالش  حکومت،حکومـت 
کنـد. کنتـرول  را  نهادهـا  ایـن  همیشـته 
حکومـت  و  رسـانه ها  مشـترک  کمیتـه 
یـک سـال پیـش بـرای تأمیـن ارتباطات و 
هماهنگـی بیشـتر به ریاسـت سـرور دانش 
معـاون دو رییـس حکومـت وحـدت ملی 
تشـکیل شـد. اما شـمار زیاد باور دارند که 
کارکردهـای ایـن نهاد برای دفـاع از حقوق 

رسـانه ها و خبرنـگاران کافـی نیسـت.
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در مراسم بزرگداشت از یک سالگی کمیتۀ مشترک رسانه ها و حکومت مطرح شد:
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حصارکشی پاکستان را تخریب می کنیم

هشدار تیفا از تأخیر 
در برگزاری انتخابات پارلمانی
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اگر پاکستان یک قدم بردارد...
در پاسـخ به سـوالی پیرامـون اسـتقبال دولت کابل از اسـتراتژی 
آمریـکا درخصـوص افغانسـتان عنـوان داشـت: سیاسـت جدید 
اسـتقبال  مـورد  منطقـه  افغانسـتان و  قبـال  متحـده در  ایـاالت 
گسـترده دولت افغانسـتان قرار گرفـت، به ویژه اینکه واشـنگتن 
حمایـت سیاسـی و نظامـی گسـترده ای را از دولـت افغانسـتان 
بـه عمـل مـی آورد و آمریـکا در مقابـل هـر تهدید مسـتقیمی از 
سـوی تمامی کشـورهایی می ایسـتد کـه از تروریسـم حمایت و 
در راسـتای برهـم زدن ثبـات در منطقـه تـالش می کننـد. نتیجه 
ایـن سیاسـت، برقـراری ثبـات در افغانسـتان و منطقـه و تمامی 

اسـت. جهان 
»ائتـالف  کنفرانـس  درخصـوص  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  وی 
اسـالمی نظامـی بـه اصطـالح ضـد تروریسـم« که بنا بـه دعوت 
عربسـتان برگزار شـد، مدعی شـد: ایـن کنفرانـس از موفق ترین 
کنفرانس هـا بـوده و بـه اسـالم و مسـلمانان خدمـت خواهـد 

ند! رسا
وزیـر دفـاع افغانسـتان در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون ایـن امـر 
کـه در حاشـیه ایـن کنفرانـس دیـداری بـا محمـد بـن سـلمان 
داشـته و ایـن دیـدار چگونـه بـوده اسـت، تصریـح کـرد: ایـن 
دیـدار صادقانـه بـود و ولیعهـد عربسـتان حمایـت کامـل خـود 
را از دولـت افغانسـتان اعـالم و خاطرنشـان کـرد کـه هـر گونه 
حمایـت عربسـتان از طریـق دولت صورت خواهـد گرفت و او 
همچنیـن بـه مـا گفت کـه کشـورش بـرای همـکاری در تمامی 

زمینه هـا آمـاده اسـت.

ابوبکر صدیق

)تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  در  مسووالن 
انتخابات  برگزاری  برای  انتخابات  کمیسیون  آمادگی های 
پارلمانی و شورای ولسوالی ها را ناکافی خوانده و می گویند 
که ممکن است این انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود.
نعیم ایوب زاده، رییس تیفا می گوید که عملکرد کمیسیون 
انتخابات در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات آینده 

قناعت بخش نبوده است.
کمیسیون  گفت:"  جمهور  خبرگزاری  به  زاده  ایوب  آقای 
مجبور و مکلف است تا انتخابات را در موقع تعیین شده آن 
برگزار کند اما عملکرد که کمیسیون انتخابات تاکنون داشته 
قناعت بخش نبوده، شرکای انتخاباتی سعی کرده اند توپ 
انتخابات را به زمین یکدیگر انداخته و با مسوولیت گریزی 

خود را معصوم جلوه دهند".
اقدامات گذشته کمیسیون  بیان داشت که هر چند در  وی 
کم کاری و مسوولیت گریزی وجود داشته ولی در صورتی 
که اعضای کمیسیون مسلکی برخورد کنند هنوز هم امکان 
برگزاری انتخابات در سال آینده وجود داشته و کمیسیون 

می تواند انتخابات را با کمی تاخیر برگزار کند.
ویژه  نماینده  یاماموتو  تادامیچی  که  است  حالی  در  این 
سازمان ملل متحد در امور افغانستان  نیز اقدامات کمیسیون 
انتخابات را در برگزاری شفاف و به موقع انتخابات ناکافی 

دانسته است.
عملکرد  از  نیز  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفته اند که احتمال دارد 

انتخابات آینده در زمان تعیین شده آن برگزار نشود.
بی  را  نگرانی ها  این  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  اما 
تمام  انتخابات  کمیسیون  که  می گویند  و  خوانده  اساس 
مسوولیت های تخنیکی خود را انجام داده و برای مدیریت 

انتخابات شفاف و به موقع آمادگی کامل گرفته است.
عبدالبدیع صیاد سخنگوی کمیسیون انتخابات به خبرگزاری 
جمهور گفت:" این کمیسیون مکلفیت هایش را انجام داده و 
طرح های تهیه بودجه و تامین امنیت را به حکومت پیشکش 
کرده و در این باره از جانب حکومت نیز اطمینان حاصل 

کرده است".
موقع  به  برگزاری  مساله  انتخابات،  کمیسیون  سخنگوی 
مشروط  حکومت  مسوولیت های  انجام  به  را  انتخابات 
انتخاباتی  شریک  این  صورتی که  در  که  کرد  تاکید  دانسته 
توانست  خواهد  کمیسیون  دهد  انجام  را  هایش  مکلفیت 

انتخابات را در زمان معین آن برگزار کند.
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ورزش
بشیر احمد انصاری

افغانستان در آتش نفس:
ــه  ــه ن ــی ک ــازی کن ــی ب ــت در میدان ــوار اس ــدر دش چق
قوانیــن بــازی آن مشــخص باشــد و نــه داور آن بی طــرف؛

ارزش و ضد ارزش بر مبنای منافع شخصی سنجیده شوند،
مرزهای آزاده گی و وابستگی، 

خدمت و خیانت، 
ملی و ضد ملی بودن،

با پنسل فرصت طلبی ترسیم گردد، 
انترناسیونالیزم اسالمی و جغرافیای قبیله،

یکی در جای دیگری کاربرد ابزاری پیدا کنند،
دوست و دشمن در ترازوی شکم سنجیده شوند، 

حیا و شرم معنا بازند، 
مــواد عهــد و عقــد بــا خطــی زیبــا بــه روی تختــۀ یــخ کنــده کاری شــوند 

تــا در نیمه هــای روز آب گردنــد،
و پیمان شکنان باز از راه رسند تا پیمان دیگری بندند،

تا باز آن را بشکنند، 
و آزموده شده گان، 

باز همدیگر را بیازمایند،
مــا از غــارِ هــر مــاری صــد بــار گزیــده شــویم و عطــش مازوشیســم مــا 

بــا هــر گزیدنــی بیشــتر گــردد، 
عوام فریباِن موج سوار رهبر شوند، 

و چاپلوساِن فرومایه رهرو، 
ــایند و  ــان س ــارلتان زب ــن ش ــتان ای ــی در آس ــرگردان گاه ــای س گله ه

ــه، ــش آن فرومای ــی در کف زمان
گالدیاتورهــای جــوان در مســلخ خودکامگــی بــر فــرق هم دیگــر کوبنــد 
ــای  ــر لب ه ــمی ب ــش تبس ــون خوی ــا خ ــا ب ــد ت ــر گزن ــای همدیگ و پ

ــد،  ــروت ترســیم نماین اهریمــن قــدرت و ث
و نابینایانی در تاریکی خانه ای در بسته،

همه بر سر و صورت هم دیگر کوبند،
و »سخنگوهان« از توجیه هیچ پستی و بیکاره گی ابا نورزند،

ارزش های متعالی برای گرایش های غریزوی جا خالی کنند، 
الف فراوانــی از تمــدن بــه زبــان آیــد، در حالــی کــه خــود بــه پله هــای 

ــم، ــا ننهاده ای بدویــت هــم پ
ــران  ــا »افتخــارات تاریخــی« جب شکســت و عقب مانده گــی خویــش را ب

، کنیم
به اجداد فخر کنیم،

و به استخوان پرسیدۀ آن ها دِل خود شاد،
دشنام و نفرین و انفعال را »کار فرهنگی« بنامیم،

و شتابان در مسیر »کوشش بیهوده به از خفته گی«،
خالصــه، »قوانیــن« ایــن ســرگرمی تهــوع آور بــا هیــچ مکتبــی ســازگاری 

نداشــته باشــد. 
آری!

تا زمانی که این بازی بیهوده ادامه دارد، 
»افغانستان در آتش نفس« خواهد سوخت،

و در میان شعله های آن،
گوشت و خون و استخوان فراوانی خاکستر خواهد شد،

و در این »شبستان قبرها«،
که »هم قافله گم گشته و هم قافله ساالر«،

دلت می خواهد،
سر به صحرا زده،

دهان بر دهان چاهی گذاشته، 
و فریادی از دل تنگ کشد:

سیاست، بازی طفالنۀ کی ست؟
در این سرزمین سوخته،

جرقۀ امید،
وقتی چشمک خواهد زد، 

که قوانین »بازی« و قرداد »بیان« مشخص گردند.

شبیر كاكر

ــه  ــتانی، ب ــای ریگس ــض آق ــل و عری ــتاتوِس طوی اس
خواندنــش می ارزیــد. تنهــا برداشــتی کــه آقــای 
ریگســتانی از فعالیت هــای حامــد کــرزی گرفتــه انــد، 
از نظــر مــن، خطــا اســت. حامــد کــرزی از دیــد ریگســتانی، بــه 
عنــوان عنصــر ضــد امریکایــی معرفــی شــده اســت. مــن بــا ایــن 
برداشــت کامــاًل مخالــف اســتم. حامــد کــرزی هرگــز ضــد امریــکا 
نمی شــود. او تنهــا می خواهــد امریــکا را تحــت فشــار قــرار دهــد 
ــه مادام العمــر ســاختِن ریاســت  ــه خواســت های او، از جمل ــه ب ک

او جــواب مثبــت بدهــد.پ
حامــد کــرزی، بارهــا بــه زبــان اعــالم کــرده اســت کــه اختــالف 
ــکا، برســر ایــن اســت کــه بایــد دســِت او را در امــور  ــا امری او ب
ــه او  ــا ب ــذارد. تنه ــره..، آزاد بگ ــام و غی ــل نظ ــات و تعدی انتخاب
ــکا  ــا امری ــر او ب ــد، دیگ ــال کن ــگاه اکم ــد، او را از هرن ــول بده پ
مشــکل نــدارد. ایــن موضــوع را کشــورهای روســیه، چیــن، هنــد 
و ایــران هــم درک کــرده انــد و بــه همیــن لحــاظ، بــاالی او زیــاد 
بــاور ندارنــد. جبهــۀ ضــد امریکایــی، هرگــز تحــت زعامــت کرزی 
شــکل نمی گیــرد. بــرای امریــکا، غنــی و یــا حامــد کــرزی، تفــاوت 
چنــدان ندارنــد. هــر دو در چــوکات منافــع خودشــان بــه امریــکا 

ــد. ــته گی دارن وابس

مارسلو:
شک نکنید برای زیدان می میریم

مورینیو:
بازیکنـانم بچه گانه بـازی کردنـد!

فیـسبـوک نـــامــه

مدافـع رئال مادریـد از شکسـت در ال کالسـیکو بسـیار ناراحـت و عصبانی 
اسـت. مارسـلو، مدافـع برزیلـی رئال مادریـد از شکسـت ۳ بر صفـر تیمش 
در خانـۀ مقابـل بارسـلونا بسـیار ناراحـت اسـت. او در ایـن بـاره اظهـار 
داشـت: در نیمـۀ اول نمایـش خوبـی داشـتیم، امـا در ۴5 دقیقۀ دوم شـرایط 
متفـاوت بـود. رقیـب بـه خوبـی مـا را متوقف کـرد. ما تمـام تالش مـان را 
بـه کار بسـتیم، امـا موفـق نشـدیم و حاال مـن بسـیار ناراحت هسـتم. بازی 
مقابـل بارسـلونا هیچ وقـت راحـت نیسـت. تـا حـد توان مان تـالش کردیم.
مارسـلو در ادامـه افـزود: شـک نکنیـد بـرای زیـدان می میریـم. بـا او 5 
قهرمانـی بـه دسـت آوردیم و می توانیـم بیش تـر از این هم جـام ببریم. این 
شکسـت پایـان دنیـا نبـود. رویکـرد تیـم خـوب بـه نظـر می رسـید. بعضی 
روزهـا فوتبـال بـه شـما روی خوش نشـان می دهـد و گاهی هم بدشانسـی 

می آوریـد.

سـرمربی پرتغالـی تیـم فوتبـال منچسـتریونایتد در شـب تسـاوی خـارج از 
خانـۀ مقابـل لسترسـیتی، بازیکنانـش را بـه ارائه عملکـردی بچه گانـه متهم 

. کرد
تیـم فوتبـال منچسـتریونایتد شـب گذشـته در هفتـۀ نوزدهم لیـگ برتر، در 
دیـداری کـه تـا آخریـن دقیقـه اش ۲ بـر یـک از میزبـان خـود لسترسـیتی 
پیـش بـود، در نهایـت بـه تسـاوی ۲ بـر ۲ بسـنده کـرد، آن هم در شـرایطی 
کـه »روباه هـا« از دقیقـۀ 7۳ بـا یـک بازیکن کمتر )اخـراج دانیـل آمارتی( به 

کار خـود ادامـه دادند.
ژوزه مورینیـو پـس از مسـابقه، بازیکنانـش را بـه گروهـی بچـۀ بی تجربـه 

تشـبیه کـرد کـه نتوانسـتند تـا پایـان کار از برتری شـان محافظـت کننـد.
او به شـبکۀ اسـکای اسـپورتس گفت: ما هر کاری که می شـد برای کسـب 
پیـروزی انجـام دادیـم، امـا مقابل دروازۀ حریـف، موقعیت هـای مهمی را از 
دسـت دادیـم، نـه فقـط موقعیت هـای بـزرگ، بلکـه تملـک توپ. مـن باید 
بگویـم کـه بـه شـیوۀ بچه گانـه تسـلط مان بـر بـازی را از دسـت دادیـم. در 
نهایـت، نداشـتن تجربـه بـه دلیل بـه دردسـر افتادن اسـمالینگ کـه از بازی 
خارج شـد، بازیکنان ما نتوانسـتند خودشـان را با اضافه شـدن یک بازیکِن 
اضافـه بـه ترکیـِب لسترسـیتی )زننـدۀ گل دوم ایـن تیـم در دقیقـۀ چهـارم 
وقت هـای تلـف شـده(، وفـق دهنـد. بـه همیـن دلیـل مـن فکـر می کنم که 
عملکـرد مـا در محوطـۀ جریمـۀ خودمـان و حریـف، بچه گانـه بـود. مـا به 
خاطـر اشـتباهاتی کـه مرتکب شـدیم، مجـازات شـدیم و بیشـتر از این چه 

چیـزی می توانـم بگویم؟
آقـای خـاص که حـاال تیمش با منچسترسـیتی صدرنشـین ۱۳ امتیـاز فاصله 
دارد، افـزود: مـا بـازی را نبردیـم، چـون موقعیت هایـی باورنکردنـی را از 
دسـت دادیـم، در واقـع بایـد بگویـم، موقعیت هـای طنزگونـه. در آخریـن 
ثانیـۀ بـازی هـم یـک اشـتباه بـزرگ تدافعـی مرتکـب شـدیم و انباشـته 
شـدن اشـتباهات در دیـداری کـه بایـد آن را بـه آسـانی می بردیـم، مانـع از 
پیروزی مـان شـد. بیـن دو نیمـه زمانـی کـه نتیجه یـک بر یک مسـاوی بود، 
بـه بازیکنانـم گفتـم ایـن بـازی را بـه آسـانی می توانیـم ببریـم. تیم داشـت 
خـوب بـازی می کـرد و قبـل از بـازی مسـاوی کردیـم. گاهی اوقات شـما 
اشـتباه می کنیـد، امـا مجـازات نمی شـوید، اما این بـار ما مجازات شـدیم و 

دو امتیـاز را از دسـت دادیـم.
بـا وجـود شکسـت و بـه وجـود آمـدن فاصله یـی غیرقابـل جبـران میـان 
سـیتی و یونایتـد در جـدول رده بنـدی، مورینیـو اعتراف کرد کـه او هنوز از 

عملکـرد خـودش راضی اسـت.
سـرمربی پرتغالـی شـیاطین سـرخ، عنـوان کـرد: حـس فوق العاده یـی دارم. 
جـداً می گویـم. عصبانـی شـدن بـه عنـوان سـرمربی یـک چیـز اسـت و 
احسـاس فوق العـاده داشـتن بـه عنـوان یـک انسـان موضوعـی دیگـر. مـن 

می کنـم. کار  سـخت  و  دارم  فوق العاده یـی  احسـاس 

جهاد و مقاومت و پیش بینی 
تهدیِد جهانی تروریسم

سفر اروپایی و ُهشدار از گسترش تروریزم؛
ــازم  ــال ۲۰۰۱ ع ــا در س ــان اروپ ــوت پارلم ــه دع ــت ب ــری مقاوم رهب
ــام جبهــۀ  ــال پی ــن ســفر را انتق ــی ای ــرام اصل فرانســه شــد. هــدف و م
ــت اســفبار  ــزم و انعــکاس وضعی مقاومــت، ُهشــدار از گســترش تروری
ــی  ــۀ جهان ــه جامع ــده ب ــان و القاع ــلطۀ طالب ــر س ــتان زی ــردم افغانس م
ــا، از  ــان اروپ ــا ســخنرانی در پارلم ــت ب ــری مقاوم ــامل می شــد. رهب ش
تنهــا گذاشــتن مــردم افغانســتان در جریــان مبــارزه بــا تروریــزم جهانــی 
ــازی  ــی در نابودس ــۀ جهان ــت جــدی جامع ــر حمای ــرد و ب ــادآوری ک ی

ــرد. ــد ک ــزم تأکی تروری
ــان از  ــه جه ــا هم ــد ت ــاز ش ــت زمینه س ــری مقاوم ــی رهب ــفر اروپای س
ــزم،  ــه تروری ــد ک ــوند و درک کنن ــتان آگاه ش ــردم افغانس ــارزات م مب
ــری  ــات رهب ــا توضیح ــود. ب ــد ب ــرزمین محور خواه ــمول و س همه ش
ــدف  ــدم اول ه ــتان در ق ــه افغانس ــد ک ــی بردن ــان پ ــت، جهانی مقاوم
تروریــزم اســت و در قــدم دوم، کشــورهای آســیای میانــه و کشــورهای 
عربــی و اروپایــی هــدف تروریــزم خواهــد بــود کــه آن هــا می خواهنــد 
ــن را  ــد و ای ــی صــادر کنن ــه کشــورهای غرب ــکار افراطــی خــود را ب اف
ــد و از  ــلمانان می دانن ــر مس ــر غی ــود در براب ــارزات خ ــه یی از مب گوش
ــد و  ــتفاده کن ــد اس ــاد می خواهن ــکلی از جه ــوان ش ــه عن ــزم ب تروری
افغانســتان در خــط اول مبــارزه و مقاومــت در برابــر تروریــزم قــرار دارد.

نقش مقاومت در امن ماندن جهان از خطر تروریزم؛
ــترش  ــرای گس ــان، ب ــان منطقه یی ش ــده و حامی ــان، القاع ــت طالب حاکمی
ــا پیــش کشــیدن نســخه های  خــود، مرزهــا را محــدود نمی دانســتند و ب
ــه  ــترش ب ــرای گس ــتمر ب ــالش مس ــت گرایانه، در ت ــی و تروریس افراط

ســطح جهــان بودنــد.
ــر  ــگ در براب ــط اول جن ــه در خ ــتان ک ــی افغانس ــت مل ــۀ مقاوم جبه
تروریــزم قــرار داشــت، می بایســت از ســوی جامعــۀ جهانــی بــه منظــور 
ــت و  ــورد حمای ــزم م ــترش تروری ــری از گس ــل و پیش گی ــخۀ بدی نس

ــت. ــرار می گرف ــتیبانی ق پش
رزمنــده گان جبهــۀ مقاومــت در پنــج ســال بــا اتــکا بــه منابــع 
ــق  ــرده و از مناط ــارزه ک ــده مب ــان و القاع ــا طالب ــود ب ــتۀ خ دست داش
تحــت حاکمیــت دولــت اســالمی افغانســتان پاســبانی کردنــد. رنجش هــا 
و جنایــات خوف ناکــی کــه حاکمیــت طالبــان بــر مــردم وارد گرادنیــده 
ــم  ــد فکــری و ه ــوۀ دی ــم از ق ــت را ه ــۀ مقاوم ــده گان جبه ــود، رزمن ب
ــود. همــۀ افــرادی کــه در  فزیکــی در حالــت بلنــد جنگــی قــرار داده ب
ــدان و اقارب شــان  ــت حضــور داشــتند مناطق شــان اشــغال، فرزن مقاوم
شــهید و مــال و اموال شــان بــه تــاراج رفتــه بــود و از نقطه نطــِر روحــی 
ــان  ــت طالب ــا حاکمی ــدی ب ــی ج ــت خیل ــی و مخالف ــمی در تبان و جس
ــت  ــا حمای ــی ب ــۀ جهان ــرار داشــتند. جامع ــکار افراط گرایانۀشــان ق و اف
و پشــتیبانی از جبهــۀ مقاومــت ملــی، می توانســت تروریــزم را در 
افغانســتان در نطفــه از بیــن بــرد و از یــک خطــر کــه حــاال همــه در هــر 

ــد. ــری کن ــد، پیش گی ــراس دارن ــان از آن ه ــمت از جه قس
ــۀ  ــادی از آگاهــی عام ــۀ زی ــه پیمان ــت، ب ــری مقاوم ــی رهب ســفر اروپای
اروپــا و جهــان را در مــورد گســترش تروریــزم بــه ایــن کشــورها جلــب 
کــرد و از یــک خطــری کــه دیــر یــا زود دامن گیــر  جهــان خواهــد شــد، 
بــرای جامعــۀ جهانــی ُهشــدار داده بــود. امــا سیاســت های ســلیقه یی و 
منفعت جویانــۀ جامعــۀ جهانــی ســبب شــد تــا در مبــارزه بــا تروریــزم، 

واکنــش واحــد جهانــی انجــام نگیــرد.
نهــم ســپتامبر، فرمانــده عمومــی مقاومــت ملــی مــردم افغانســتان توســط 
دو تــن تروریســت عرب تبــار و وابســته بــه گــروه تروریســتی القاعــده 
ــده  ــتی القاع ــروه تروریس ــد، گ ــب آن، دو روز بع ــد و متعاق ــهید ش ش
ــر  ــپتامبر ب ــم س ــالت یازده ــتی، حم ــزی تروریس ــرح و برنامه ری ــا ط ب
برج هــای جهانــی تجــارت در نیویــارک را بــه حمایــت و تحــت 
ــا  ــد ت ــبب ش ــرا در آورد و س ــه اج ــتان ب ــان از افغانس ــت طالب حاکمی
ــزم  ــترش تروری ــر گس ــی ب ــن مقدمه ی ــوند و ای ــته ش ــر کش ــا نف صده

ــود. ــتان ب ــر از افغانس فرات
ــی- ــر سیاس ــم از نقطه نظ ــتان ه ــردم افغانس ــی م ــت مل ــۀ مقاوم جبه
ــه جامعــه جهانــی( و هــم از نقطه نظــر نظامــی،  دیپلوماتیــک )ُهشــدار ب
ــام داد  ــزم  انج ــردن تروری ــن ب ــارزه و از بی ــود را در مب ــوولیت خ مس
ــرای  ــخ درخشــان را ب ــارزه، تاری ــن مب ــی در ای ــۀ مل ــا حضــور جبه و ب
افغانســتان رقــم زد. جامعــۀ جهانــی بــا حمایــت جــدی سیاســی و نظامی 
ــتی  ــروه تروریس ــان و گ ــا طالب ــارزه ب ــی در مب ــت مل ــۀ مقاوم از جبه
ــان  ــی مردم ــی و روح ــت جان ــت  و مصونی ــت امنی ــده می توانس القاع

ــد. ــن کن ــروز را تضمی ــان ام جه

سید صمیم مدبر//////////// بخش دوم و پایانی



طـی سـال ۲۰۱7 میلیون هـا تـن از شـهروندان 
جهـان در چنـد انتخابـات مهـم شـرکت کردند 
امانوئـل  فرانسـوی ها  راسـتا  همیـن  در  و 
مـون  جنوبـی،  کـره   شـهروندان  ماکـرون، 
جائه-ایـن و ایرانی هـا حسـن روحانـی را بـه 
عیـن  در  کردنـد.  انتخـاب  ریاسـت جمهوری 
حـال ترکیـه نیـز شـاهد همه پرسـی اصالحات 
اساسـی مـد نظـر رجـب طیـب اردوغـان بـود 
انگلیـس در قمـار  تـرزا مـی، نخسـت وزیر  و 
انتخابـات زودهنـگام پارلمانی شکسـت خورد. 
آنـگال مـرکل نیز شـاهد کاهـش اقبـال عمومی 
بـه حزبـش در انتخابـات سراسـری آلمـان بود. 
چنـد  اسـت  قـرار  نیـز  میـالدی  آینـده  سـال 

انتخابـات مهـم برگـزار شـود.
بیـن  مصـر،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

فوریـه تـا مـه
در  مصـر  رئیس جمهـور  سیسـی،  عبدالفتـاح 
جـوالی ۲۰۱۳ بـا کودتـا علیـه محمـد مرسـی 
بـه قـدرت رسـید و در مـاه مـه ۲۰۱۴ بـا رأی 
غیرعـادی 96 درصـدی بـه ریاسـت جمهوری 
مصر انتخاب شـد. سیسـی شـانس باالیـی دارد 
کـه مجـددا در انتخابـات پیـروز شـود؛ هرچند 
رشـد  نظیـر  وعده هایـش  برخـی  اول  از  کـه 
اقتصـادی، شکسـت خـورده و از آوریل ۲۰۱6 
تاکنـون مصری هـا را تحت وضعیـت اضطراری 
قـرار داده اسـت و بـه نقـض حقـوق بشـر نیـز 

متهم شـده اسـت.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه، ۱8 مارچ

نیـز  روسـیه  رئیس جمهـور  پوتیـن،  والدیمیـر 
رسـیدن  بـرای  خوبـی  شـانس  سیسـی  مثـل 
دوبـاره بـه ریاسـت جمهـوری دارد. درمـورد 
دوره  چهارمیـن  دنبـال  بـه  اکنـون  او  پوتیـن 
فاصلـه ۲۰۰۰  او در  اسـت.  ریاسـت جمهوری 
تـا ۲۰۰8 دو دوره چهـار سـاله رئیس جمهـور 
روسـیه بـود و در سـال ۲۰۱۲ بـرای یـک دوره 
جمهـوری  ریاسـت  بـه  مجـددا  سـاله  شـش 
از  کاگ ب  سـابق  جاسـوس  ایـن  رسـید. 
محبوبیـت 8۰ درصـدی بـه رغـم عملکـرد بـد 
اقتصـادی و تحریم های غرب برخوردار اسـت. 
بـا ایـن حال سیاسـت خارجی جسـارت آمیز او 
بـه ویـژه در اوکرایـن و سـوریه بـی تردیـد در 

افزایـش محبوبیتـش تاثیـر داشـته اسـت.
انتخابات پارلمانی مجارستان، اپریل یا می

طـی هفـت سـال گذشـته مجارسـتانی ها تحت 
ایـن  نخسـت وزیر  اوربـان،  ویکتـور  رهبـری 
غیرلیبـرال«  »دموکراسـی  یـک  شـاهد  کشـور 
داده  نشـان  اوربـان  بوده انـد.  کشورشـان  در 
کـه ارزشـی برای قـوه قضائیـه مسـتقل، آزادی 
مطبوعـات و قوانیـن عادالنـه انتخاباتـی قائـل 
نیسـت و حتـی از اصـول دموکراتیکـی کـه در 
قانون اساسـی مجارسـتان گذاشـته شده، چندان 
خوشـش نمی آیـد و خبرنـگاران و دیپلمات هـا 
بـا  کرده انـد.  یـاد  دیکتاتـور  عنـوان  بـه  او  از 
منتقدانـش  بـا  همـواره  اوربـان  حـال  ایـن 
مخالفـت می کنـد؛ چراکـه حزبـش یعنی حزب 
مجارسـتان  سیاسـت  عرصـه  در   »Fidesz«
حاکـم بوده اسـت. ایـن حزب در حـال حاضر 
دسـت  در  را  پارلمـان  کرسـی های  سـوم  دو 
دارد و دورنمـای خوبـی نیـز بـرای انتخابـات 

پارلمانی سـال بعـد در پیش رو می بینـد؛ چراکه 
نظرسـنجی ها رای ۴۰ درصـدی را بـرای ایـن 

کرده انـد. پیش بینـی  حـزب 
انتخابات پارلمانی عراق، ۱۲ می

در صورتـی کـه پارلمـان عـراق یـک توصیـه 
قـرار  پذیـرش  مـورد  را  انتخابـات  کمیسـیون 
دهـد، رای دهنـدگان عراقـی بهـار آینـده برای 
پارلمـان جدیـد پـای صندوق هـای  انتخابـات 
ایـن حـال عراقی هـا  بـا  رای خواهنـد رفـت. 
دغدغه هـای بسـیاری دارنـد. حـدود ۱5 سـال 
بعـد از حملـه آمریـکا ایـن کشـور هنـوز در 
وضـع ناگـواری بـه سـر می بـرد و داعـش بـه 
اصطـالح خالفتـش  بـه  دادن  از دسـت  رغـم 
هنـوز یـک تهدیـد موثر مطـرح اسـت. در عین 
حـال جدایـی دو حزب مهم شـیعه عـراق یعنی 
جریـان صـدر و شـورای عالـی اسـالمی عراق 
وضعیـت را پیچیده تـر می کنـد. انتظـار مـی رود 
کـه همسـایگان عـراق همگی در پشـت صحنه 
تـالش کننـد تـا انتخابـات را بـه مسـیری کـه 
مطلوبشـان اسـت، پیـش ببرنـد. در صورتی که 

انتخابـات عـراق بـدون مشـکل برگـزار شـود، 
بـه  کشـور  ایـن  سیاسـتمداران  اسـت  ممکـن 
همـان نقطـه ای کـه قبـال در آن قـرار داشـتند، 
برسـند؛ یعنـی تالش فـراوان برای تشـکیل یک 

دولـت ائتالفـی باثبـات.
انتخابات سراسری ایتالیا، ۲۰ می

ایتالیایی هـا از زمانـی کـه در سـال ۱9۴5 یـک 
جمهـوری شـدند تاکنـون 65 دولـت را تجربـه 
کردنـد؛ یعنـی بـه طـور میانگیـن تقریبـا هـر 
نظرسـنجی ها  جدیـد.  دولـت  یـک  یک سـال 
پنـج  پوپولیسـت  جنبـش  کـه  می دهـد  نشـان 
سـتاره شـانه بـه شـانه حـزب چـپ میانـه روی 
جنتیلونـی،  پائولـو  بـه  متعلـق  دموکـرات 
نخسـت وزیر ایتالیـا پیـش مـی رود. اکنـون این 
سـوال مطـرح اسـت که آیـا در انتخابـات ایتالیا 
ممکـن اسـت دوبـاره یـک حـزب پوپولیسـت 
راسـت گرا همچـون برخـی دیگـر کشـورهای 
اروپـا بـه شـکل شـگفت انگیـزی پیـروز شـده 
امـکان  ایـن  تقویـت شـود.  یـا جایگاهـش  و 
وجـود دارد چـون عوامل آن وجـود دارد؛ یعنی 
عواملـی نظیـر نارضایتی  ایتالیایی هـا از بیکاری، 

بدهـی دولتـی و بحـران مهاجـرت.
انتخابات سراسـری پاکسـتان، ۹۰ روز بعد از 

تاریـخ ۵ جون
نـواز شـریف، نخسـت وزیـر پاکسـتان در مـاه 
سـلب  بـه  عالـی  دادگاه  رای  از  بعـد  ژوئیـه 
صالحیتـش از نخسـت وزیـری اسـتعفا کـرد. 
حـزب نـواز شـریف موسـوم به حزب »مسـلم 
لیـگ« تـا قبـل از مطرح شـدن رسـوایی مربوط 
خوبـی  دورنمـای  وی  علیـه  پانامـا  اوراق  بـه 
بـرای انتخابـات ۲۰۱8 داشـت اما اکنـون آینده 
تریـن  اصلـی  اسـت.  نامشـخص  ایـن حـزب 
یعنـی  خـان  عمـران  حـزب  مخالـف  حـزب 
حـزب تحریـک انصـاف پاکسـتان اسـت. ایـن 
حـزب ظاهـرا نسـبت بـه یکسـال قبـل جایگاه 
ایـن بـه معنـی  امـا  پیـدا کـرده  قدرتمندتـری 
مـردم  حـزب  نیسـت.  حـزب  ایـن  پیـروزی 
پاکسـتان به عنـوان قدیمی ترین حزبی سیاسـی 
این کشـور نیـز به عنـوان یک فاکتـور دیگر در 
انتخابـات مطـرح اسـت. با این حـال هر حزبی 
کـه در ایـن انتخابات پیروز شـود ایـن حقیقت 

را کـه ارتـش بر دولت پاکسـتان مسـلط اسـت 
تغییـر نخواهـد یافـت.

اول  مکزیـک،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
جـوالی

ریاسـت  انتخابـات  رقابت هـای  در  مکزیـک 
دونالـد  لطـف  بـه  آمریـکا   ۲۰۱6 جمهـوری 
ترامـپ یک موضـوع مهـم بـود و در انتخابات 
موضـوع  یـک  آمریـکا  نیـز  مکزیـک   ۲۰۱8
مهـم بـه حسـاب خواهـد آمـد. انریکـه پنانیتو، 
رئیس جمهـور مکزیـک بـر طبق قانون اساسـی 
نمی توانـد دوبـاره کاندیدای ریاسـت جمهوری 
شـود و در مقابـل ترامـپ نیـز محتاطانـه عمـل 
کـرده اسـت. ایـن وضعیـت چنـدان خوشـایند 
مـردم مکزیـک نبـوده و میـدان انتخاباتـی ایـن 
کشـور را شـلوغ کرده اسـت و در حـال حاضر 
کاندیدای پیشـتاز آنـدرس مانـوآل لوپزاوبرادر، 
شـهردار سـابق مکزیکوسـیتی اسـت. او در دو 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری قبلـی در جایگاه 
دوم قـرار گرفت و در انتخابات مناقشـه برانگیز 
۲۰۰6 نیـز بـا کمتـر از یـک درصـد شکسـت 
خـورد. او بـه عنـوان رهبـر جنبـش چپ گرای 

موسـوم بـه جنبـش احیا ملـی متعهد بـه مبارزه 
بـا سیاسـت های ترامـپ علیـه مکزیـک شـده 
مارگاریتـا  نیـز  دیگـر  کاندیـدای  یـک  اسـت. 
زاواال، همسـر فلیپـه کالـدرون، رئیس جمهـور 
سـابق مکزیک اسـت. کالدرون کسـی است که 

در سـال ۲۰۰6 اوبـرادر را شکسـت داد.
انتخابات سراسری کامبوج، ۲۹ جوالی

هـون سـن،   نخسـت وزیـر کامبـوج بـه عنوان 
رهبـر حزب مردم کامبـوج و یکی از فرماندهان 
سـابق شورشـیان خمر سـرخ از سـال ۱985 در 
قـدرت بـوده و هیـچ عالقـه ای به اینکه کسـی 
جانشـینش شـود نـدارد. حـزب نجـات ملـی 
کامبـوج به عنـوان بزرگترین حـزب مخالف در 
ایـن کشـور در سـال های اخیـر شـاهد افزایش 
آراءاش بـوده و در انتخابـات محلـی کـه در ماه 
ژوئـن برگزار شـد بـه رای ۴۴ درصدی دسـت 
پیـدا کـرد. بـا ایـن حـال دولـت هون سـن در 
پاسـخ فعالیـت ایـن حـزب را ممنـوع کـرده و 
پلیـس اقـدام بـه دسـتگیری کـم سـوخا، رهبـر 

اصلـی ایـن حزب بـه اتهـام خیانـت کرد.
انتخابـات سراسـری برزیـل، هفت و هشـت 

کتبر ا
چنـد سـال اخیـر بـرای کشـور برزیـل بسـیار 
بـا  ایـن کشـور  اقتصـاد  اسـت.  بـوده  دشـوار 
مشـکالت زیـادی روبـرو شـده و بیـکاری بـه 
باالترین میزان خود در ۲۲ سـال گذشـته رسیده 
اسـت. سـال گذشـته میـالدی دیلمـا روسـف، 
رئیس جمهـور سـابق برزیـل اسـتیضاح شـد و 
تابسـتان امسـال نیز لوئیز ایناسـیو لوال داسـیلوا، 
رئیس جمهـور سـابق نیـز بـه پولشـوئی متهـم 
شـد و میشـل تامـر، رئیس جمهـور فعلـی نیـز 
رسـما متهـم به مانع تراشـی بـر سـر راه عدالت 
شـده اسـت. بـا این حال یـک نظرسـنجی اخیر 
نشـان داد کـه 87 درصـد برزیلی هـا می گوینـد 
بسـیار مهـم اسـت کـه کاندیداهـای انتخابـات 
ایـن کشـور آلـوده بـه فسـاد نباشـند. در حـال 
حاضر داسـیلوا به عنـوان رهبر کهنـه کار حزب 
چپ گـرای کارگـران در نظرسـنجی ها پیشـتاز 
هسـتند امـا اگـر درخواسـت تجدیدنظـر او در 
دادگاه رد شـود روانـه زنـدان خواهـد شـد، نـه 

ریاسـت جمهوری.
انتخابـات میـان دوره ای کنگـره آمریـکا، 6 

مبر ا نو
انتخابـات  کـه  داده  نشـان  تاریـخ  معمـوال 
میـان دوره ای کنگـره در آمریـکا بـرای حـزب 
رئیس جمهـور روی کار خـوب نخواهـد بـود. 
در هفـت دهـه گذشـته حـزب رئیس جمهـور 
در  میانگیـن  طـور  بـه  آمریـکا  در  کار  روی 
انتخابات میان دوره ای ۲5 کرسـی را در مجلس 
نماینـدگان آمریـکا از دسـت داده اسـت. گاهی 
اوقـات ایـن نتایج از ایـن هم بدتر بوده اسـت. 
آمریـکا  سـابق  رئیس جمهـور  اوبامـا،  بـاراک 
شـاهد بود که در انتخابات میـان دوره ای ۲۰۱۰ 
دموکرات ها 6۳ کرسـی را در مجلس نمایندگان 
از دسـت دادنـد. آیـا این به این معنی اسـت که 
سـال ۲۰۱8 برای جمهوری خواهان وحشـتناک 
خواهـد بـود؟ لزومـا این طـور نیسـت. درسـت 
اسـت کـه محبوبیـت دونالـد ترامـپ بـه زیـر 
بـه  جمهوری خواهـان  و  رسـیده  درصـد   ۴۰

در  کمـی  پیروزی هـای  کنگـره  کنتـرل  رغـم 
کنگـره بـه دسـت آوردنـد امـا نظـام انتخابـات 
مربـوط مجلـس نماینـدگان به گونـه ای خواهد 
بـود کـه هرچنـد کـه کاندیداهـای دموکـرات 
آراء بیشـتری از جمهوری خواهـان بـه دسـت 
کرسـی های  نهایـت  در  امـا  آورد  خواهنـد 
کمتـری بـه دسـت خواهنـد آورد. همچنیـن در 
سـنا نیـز دموکرات ها بایـد از ۲۳ کرسـی از ۳۳ 
کرسـی کـه در معرض رقابـت قـرار می گیرند، 
دفـاع کننـد؛ در حالـی کـه ۱۰ مـورد از ایـن 
کرسـی ها در ایالت هایـی هسـتند کـه ترامپ در 

سـال ۲۰۱6 در آنهـا پیـروز شـد.

۱۰ انتخـابات مهـم سـال
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پایگاه اینترنتی سی اف آر

پاکسـتان  سـابق  وزیـر  نخسـت 
رای عـدم صالحیـت  کـه  اسـت  گفتـه 
باعـث نشـده کـه از محبوبیتـش کاسـته 
را  وی  سـابق  هماننـد  مـردم  و  شـود 

دارنـد. دوسـت 
بـه نوشـته روزنامه نیشـن، نواز شـریف، 
نخسـت وزیر سـابق پاکسـتان در جریان 
مقام هـای دولتـی گفـت کـه  بـا  دیـدار 
شـاخه  پاکسـتان  لیـگ  "مسـلم  حـزب 
در  کـه  تعهداتـش  تمامـی  بـه  نـواز" 
جریـان انتخابات پارلمانـی ۲۰۱۳ مطرح 

شـد، پـای بنـد بـوده اسـت.
اشـاره  مسـاله  ایـن  بـه  همچنیـن  وی 
کـرد کـه پروژه هـای توسـعه بـر مبنـای 
توافقـات و تعهدات ارائه شـده از سـوی 

حـزب بـه سـرعت تکمیـل شـده اند.
نخسـت وزیر سـابق پاکسـتان ادامـه داد: 
برخـی از افـراد ایـن فرضیـه را مطـرح 
کردنـد کـه رد صالحیـت باعـث شـده 
امـا مـن  از محبوبیتـم کاسـته شـود  تـا 
هنـوز همـان محبوبیـت پیـش از اعـالم 
رای دادگاه را دارم. مـردم در انتخابـات 
پارلمانـی ۲۰۱8 بـه حـزب رای می دهند 
و پیـروزی حـزب مخالفـان را شـگفت 

می کنـد. زده 
نـواز شـریف همچنین گفت کـه حزبش 
همیشـه در خدمـت مـردم بـوده و پـس 
از پیـروزی در انتخابـات پارلمانـی سـال 
آتـی میالدی هم بـه فعالیت هایـش ادامه 

می دهـد.
اسـاس  بـر  مالـی  فسـاد  اتهـام  پـی  در 
اسـناد پانامـا و تحقیقـات انجـام شـده، 
دیـوان عالـی پاکسـتان در ژوئیـه ۲۰۱7 
از نـواز شـریف بـه عنوان نخسـت وزیر 
ایـن کشـور سـلب صالحیـت کـرد و به 

داد. رای  وی  برکنـاری 
عالـی  دیـوان  حکـم  صـدور  از  پـس 
 ۲8 تاریـخ  در  شـریف  نـواز  پاکسـتان، 
اسـتعفا کـرد.  از سـمت خـود  جـوالی 
ایـن سـومین دوره نخسـت وزیـری وی 
محسـوب می شـد و یـک سـال تـا پایان 
دوره پنـج سـاله او در ایـن سـمت باقـی 

مانـده بـود.
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