
جلسه ی نمایشی 
برگزار نکنید

مشترک  نشست  امروز  است  قرار 
میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
جمله  از  انتخاباتی  شرکای  دیگر  و 
انتخاباتی،  شکایات  مستقل  کمیسیون 
نمایندگان دسته های انتخاباتی، نهادهای 
و  انتخابات  حامی  کشورهای  ناظر، 
از  هدف  شود.  برگزار  سیاسی  احزاب 
این نشست پاسخ به نگرانی شماری از 
انتخاباتی گفته شده است که  دسته های 
از چگونگی مدیریت کمیسیون انتخابات 
هزار   300 حدود  با  برخورد  نحوه ی  و 

رای مورد مناقشه، شاکی اند.
پس  روز  هفتاد  حدود  جلسه  این 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از 
در  انتخابات  کمیسیون  می شود.  برگزار 
این  رسانه ها  به  رسمی  دعوت نامه ی 
اما  است،  خوانده  معلوماتی  را  نشست 
رهبری  به  همگرایی  و  ثبات  دسته ی 
به  نشست  این  می گوید  عبداهلل  عبداهلل 

درخواست این تیم برگزار می شود.
باید در  انتخابات  کمیسیون مستقل 
27 میزان نتیجه ابتدایی و در 16 عقرب 
ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  نتایج 
را اعالم می کرد، اما تنش بر سر حدود 
نتیجه ی  اعالم  مانع  رای،  هزار   300

انتخابات شده است...
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»درز اسناد مذاکرات 
تجاری بریتانیا و امریکا به 

روسیه مرتبط می شود«
اجتماعی  شبکه  روز:  اطالعات 
که  است  باور  این  بر  گفته  ردیت 

حساب های کاربری مرتبط با...
۶

قطر مذاکره با عربستان 
برای پایان دادن به بحران 

منطقه ای را تأیید کرد
با  مذاکره  قطر  روز:  اطالعات 
عربستان سعودی برای پایان دادن به 

بحران موجود میان این...
۶

چلسی با ۱۰۰ میلیون یورو 
به دنبال پدیده دورتموند

به  باتوجه  چلسی  لندنی  باشگاه 
سال  آغاز  از  بازیکن  جذب  امکان 

2020 به دنبال خرید بازیکن...
۷

در  که  این  وجود  با  اتلتیکومادرید 
چهار بازی 67 بار به سمت دروازه 

حریفانش شوت کرد...

مشکل عجیب 
اتلتیکو مادرید در گلزنی

۷

۴

آغاز دوباره ی مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان؛ 

کاهش خشونت، محور اصلی گفت وگو است

طرح حکومت های بدیل از سوی نامزدان 
در جریان انتخابات چه معنا دارد؟

آیا ترمپ با طالبان توافق خواهد کرد؟ چاره جویی برای حل اختالفات؛ 
کمیسیون امروز نشست علنی 

برگزار می کند

استاد  المسلمین  و  حجت االسالم  به  نوبت 
حاج آقای نعمت اهلل موسوی رسید. ایشان خطابه ی 
غرایی را شروع کرد. وی در مورد این بیت سخن 
می گفت »اسالم در ذات خود ندارد عیبی/ هر عیبی 
هست از مسلمانی ماست.« آقای موسوی این بیت 
را موشکافی کرد، مثال ها آورد، دالیل گفت و در 
حضار  به  خطاب  نتیجه گیری  هنگام  یعنی  آخر 

گرامی گفت...

سخن گوی  شاهین،  سهیل  روز:  اطالعات 
دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر تأیید می کند که 
مذاکرات میان این گروه و ایاالت متحده ی امریکا 

از سر گرفته شده است.
به روزنامه اطالعات روز گفت  آقای شاهین 
که این مذاکرات حوالی ساعت 10:00 پیش ازظهر 

دیروز )شنبه، 16 قوس( آغاز شده است.
او هرچند جزئیات بیش تر در این مورد ارایه 

نکرد، اما گفت که...

انتخابات  برگزاری  از  ماه  دوونیم  حدود  گذشت  با 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کشور،  در  ریاست جمهوری 
کند.  اعالم  را  انتخابات  ابتدایی  نتایج  است  نتوانسته  هنوز 
اکنون مسئوالن این کمیسیون می گویند که روند بازشماری 
و تفتیش آرای مربوط به 27 والیت تکمیل شده و تالش ها 
جریان  دیگر  والیت  هفت  در  آرا  متباقی  بازشماری  برای 

دارد.
کمیسیون  سخن گویان  از  حق پرست،  میرزامحمد 
انتخابات به اطالعات روز گفت که تمامی عملیات تخنیکی 
دبیرخانه ی  و  رسیده  پایان  به  والیت   27 آرای  مورد  در 
کمیسیون نیز گزارش نهایی آن را به رهبری این نهاد فرستاده 
است. این کمیسیون به رغم تالش ها و گفت وگوهای »زیادی« 

با معترضان تا کنون اما...

به  در 28 نوامبر دونالد ترمپ در سفر چند ساعته اش 
افغانستان سه حرف مهم گفت. ترمپ گفت که در روزهای 
مذاکرات  و  می کنند  متوقف  را  خود  حمالت  طالبان  آینده 
به  او  می شود.  گرفته  پی  بود،  شده  متوقف  قبال  که  صلح 
مقامات افغان گفته که ایاالت متحده تعدادی از نیروهایش را 
به طور نامحدود در این کشور نگه خواهد داشت. ترمپ پس 
از 13 ساعت پرواز از »مریلند« به افغانستان برای اشتراک در 
کنفرانس  در یک  امریکایی،  با سربازان  مراسم شکرگذاری 
درباره ی  کابل  شهر  شمال  در  بگرام  پایگاه  در  مطبوعاتی  
حاال  اما  کنند،  آتش بس  نمی خواستند  »آن ها  گفت:  طالبان 

می خواهند که آتش بس برقرار شود.«
ولی متأسفانه طالبان این گونه نمی بینند. طالبان اظهارات 
ترمپ را پیش درآمدی برای معامله در مورد جنگی می دانند 
که نزدیک به دو دهه می شود از جانب این گروه علیه دولت 

افغانستان و نیروهای خارجی جریان دارد...

انتخابات  نامزدان  بیش تر  پسین  روزهای  در 
ملی  مشارکت  »حکومت  چون  طرح های  ریاست جمهوری 
انتخابات محور«، »حکومت مصالحه« و »حکومت موقت« را 
این حکومت ها  به گفته ی آن ها، تشکیل  مطرح کرده اند که 

می تواند کشور را از وضعیت فعلی بیرون بکشد.
برخی کارشناسان و فعاالن سیاسی معتقدند که نامزدان 
از انتخابات و بیرون آمدن یک نتیجه ی شفاف، قانونی و قابل 
پذیرش ناامید شده اند و ناچار طرح هایی را مطرح می کنند 
و باور دارند که راه حل برون رفت از وضعیت فعلی است. 
روزها  این  فضایی  که  معتقدند  انتخاباتی  آگاهان  از  برخی 
نامزدان  و  می ماند  انتخابات  برگزاری  از  پیش  روزهای  به 
متمرکز شوند،  آن  نتیجه ی  و  انتخابات  این که روی  به جای 
حل  راه  نه تنها  که  می کنند  پیشنهاد  را  بدیل  حکومت های 

نیست، بلکه وضعیت را نیز پیچیده تر می کند...
»من در این مجلس یک نفر 

مسلمان نمی بینم« | طنز

مذاکرات امریکا و طالبان 
در دوحه از سر گرفته شد

۵ ۴ ۳ ۳
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آگاه  تا حدودی  افراد  از  بسیاری 
و  مداوم  تبلیغات  که  هستند 
به صورت عجیب و غریبی شخصی 
که ما در تلفن های هوشمند خود 
نحوه  با  زیادی  ارتباط  می بینیم، 
کسب درآمد تویتر، فیس بوک و 
گوگل دارد. اما آنچه که برخی ها 
نباشند  آگاه  آن  از  است  ممکن 
این است که این پلتفرم ها دقیقا 
به  را  ما  توجه  می توانند  چگونه 
تبلیغات شان  تا  خود جلب کنند 

این قدر سودآور شود.

که در این نشست شرکت می کند. جمال ناصر اصولی، معاون 
کمیته ی فرهنگی-رسانه ای این دسته ی انتخاباتی به اطالعات 
نشست  این  در  انتخاباتی  دسته ی  این  که  می گوید  روز 
تفتیش آرا در هفت والیت و اعالم  بازشماری و  خواستار 

نتایج ابتدایی انتخابات می باشد.
به گفته ی او، کمیسیون انتخابات بیش از حد در مقابل 
شده اند،  روند  این  برگزاری  مانع  که  انتخاباتی  دسته های 
تأکید  اصولی  آقای  نشان می دهد.  از خود  »انعطاف پذیری« 
کرد: »کمیسیون انتخابات باید از حکومت بخواهد که دفاتر 
تا  کند  باز  زور  به  والیت  در  را  کمیسیون  این  بسته شده ی 
بازشماری آغاز و نتایج اعالم شود.« معاون کمیته ی فرهنگی-
رسانه ای دسته ی انتخاباتی دولت ساز افزود در صورتی که »با 
این روند باز ممانعت شد، کمیسیون انتخابات با درنظرداشت 
کرد  تأکید  همچنان  او  کند.  اعالم  را  ابتدایی  نتایج  قوانین« 
این دسته ی  برای  انتخابات دیگر  نتایج  اعالم  تأخیر در  که 

انتخاباتی »قابل پذیرش« نیست.
دسته  ی انتخاباتی »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل 
عبداهلل، رییس اجرایی کشور پیش تر گفته بود در صورتی که 
این نشست به صورت »علنی« و »آزاد« برگزار شود، در آن 
شرکت می کند. اکنون اما نوررحمان اخالقی، رییس بخش 
نظارت و مبارزه با تقلب این دسته ی انتخاباتی به اطالعات 
چارچوب  یک  نشست  این  چارچوب  که  می گوید  روز 
جواب گو برای حل جنجال های انتخابات نیست. به گفته ی 
این  در  شرکت  بر  مبنی  انتخاباتی  دسته ی  این  تصمیم  او، 

نشست »تا هنوز نهایی نشده است«.

دسته های  از  کمیسیون  که  می کند  تأکید  اخالقی  آقای 
انتخاباتی، احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی خواسته که هر 
این  جواب  در  کمیسیون  و  کند  مطرح  پرسش  سه  کدام 
این  با  کند.  ارایه  پاسخ  رسانه ها  عدم حضور  در  پرسش ها 
حال او می افزاید که دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در 
تالش است تا این چارچوب را تغییر داده و زمینه ی بحث 

آزاد فراهم شود.
از سویی هم، آقای اخالقی در صفحه ی فیس بوک اش 
حضور  در  و  آزاد  بحث  به  باید  کمیسیون  که  است  گفته 
رسانه ها حاضر شود و »داشته هایش مبنی بر رد ادعای این 
درست  مسیر  در  که  کند  ثابت  مردم  به  انتخاباتی  دسته ی 
است«. او همچنان افزود است: »فرار کمیسیون انتخابات از 
برگزاری بحث آزاد و پخش زنده بحث آن، فقط می تواند 

صفحه ویـژه جـوانان
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نماینده ی  طاهریان،  محمدابراهیم  روز:  اطالعات 
خاص ایران در امور افغانستان در دیداری با رییس جمهور 
اشرف غنی، در رابطه به سفر هیأت طالبان به تهران، به او 

معلومات داده است.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
این دیدار پیش ازظهر دیروز )شنبه، 16 قوس( انجام شده 
و دو طرف در رابطه به گسترش روابط دوجانبه و روند 

صلح افغانستان بحث و گفت وگو کرده اند.
نماینده ی خاص ایران در امور افغانستان در این دیدار 
همچنان گفته است که دولت جمهوری اسالمی ایران بر 

موقف اصولی خود که احترام به قانون اساسی افغانستان 
است، پابند است.

روند  از  تهران  است  گفته  ادامه  در  طاهریان  آقای 
رهبری  و  مالکیت  به  و  باشد  حکومت محور  که  صلحی 

حکومت افغانستان به پیش برده شود، حمایت می کند.
در همین حال، رییس جمهور غنی نیز گفته است که 
صلح و ثبات در افغانستان به معنی صلح و ثبات در منطقه 
است و دولت افغانستان تالش می کند که صلح دایمی در 

این کشور تأمین شود.
این در حالی است که پس از توقف مذاکرات صلح 

میان امریکا و طالبان، هیأتی از دفتر سیاسی گروه طالبان 
در قطر دو بار برای گفت وگو با مقام های ایرانی به تهران 
سفر کرده است. در آخرین مورد مال برادر آخند، رییس 
دفتر سیاسی طالبان در قطر در تاریخ پنجم قوس در رأس 

هیأتی از این گروه به تهران رفته بود.
سهیل شاهین، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
در آن زمان گفته بود که مال برادر و هیأت همراه او با جواد 
ظریف، وزیر خارجه و دیگر مقام های ارشد ایرانی مالقات 
افغانستان و  و در مورد راه های حل مسالمت آمیز معضل 

روند جاری صلح، بحث و گفت وگو کرده اند.

نماینده ایران در امور افغانستان از سفر هیأت طالبان به تهران به اشرف غنی معلومات داد

چهار غیرنظامی در پی پرتاپ هاوان طالبان در مرکز ولسوالی بلچراغ فاریاب کشته شدند
اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت فاریاب می گویند که در نتیجه ی پرتاپ چندین 
فیر مرمی هاوان بر مرکز ولسوالی بلچراغ این والیت چهار غیرنظامی به شمول دو مرد و 

دو زن کشته شده اند.
این  که  است  گفته  فاریاب  پولیس والیت  فرماندهی  یورش، سخن گوی  عبدالکریم 
مرمی های هاوان دو روز پیش )جمعه، 15 قوس( از سوی جنگ جویان گروه طالبان پرتاپ 

شده است.

دیگر  غیرنظامی  پنج  رویداد  این  نتیجه ی  در  که  است  گفته  همچنان  یورش  آقای 
به شمول دو مرد و سه زن زخمی شده اند.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
حساب  به  کشور  ناامن  والیت های  از  یکی  افغانستان  شمال  در  فاریاب  والیت 
می آید. جنگ جویان گروه طالبان در شماری از ولسوالی های این والیت حضور و فعالیت 

تروریستی دارند.

و  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
انتخاباتی  دسته های  دیگر  از  شماری 
مدعی اند که این 300 هزار رای براساس 
قانون، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون 
کمیسیون  باید  و  است  باطل  انتخابات 
حساب  معتبر  آرای  شمار  در  را  آن 
نکند. اما برخالف این دسته ها کمیسیون 
قرنطین شده  رای  هزار   137 انتخابات 
و  بخشیده  اعتبار  را  درملوک  سوی  از 
خارج  رای   12 و  هزار   102 مورد  در 
از زمان رسمی رای دهی گفته است که 
13 هزار و ۹۴۹ معلومات بیومتریکی که 
از زمان  در 262 محل رای دهی خارج 
تفتیش  از  پس  و  شده  ثبت  ری دهی 
و  تقلب  که  صورتی  در  بازشماری  و 
تخلفات در آن به اثبات برسد، بی اعتبار 

شناخته می شود.
به  پاسخ  در  انتخابات  کمیسیون 
پیش تر  انتخاباتی  دسته های  درخواست 
نمی تواند  بررسی  بدون  که  بود  گفته 
حدود  رو  همین  از  کند؛  باطل  را  آرا 
را  رای دهی  محل   500 و  هشت هزار 
مدارک  و  شواهد  تا  می کند  تفتیش 
کافی برای تصمیم گیری در مورد آرای 
اختالفی را به دست بیاورد. این کمیسیون 
تا کنون آرای 27 والیت را بازشماری و 
تفتیش کرده است، اما در هفت والیت 
دیگر هواداران دسته ی انتخاباتی ثبات و 
تفتیش  بازشماری و  اجازه ی  همگرایی 
را نداده اند و عالوه بر این در شماری از 

والیات دست به تظاهرات زده اند.
حرکت  نخستین  امروز  نشست 
بن بست  مورد  در  راه حل  یافتن  برای 
مسئوالن  می رود.  به شمار  پیش آمده 
روز  اطالعات  به  انتخابات  کمیسیون 
و  است  علنی  نشست  این  که  گفته اند 
همه می توانند سواالت شان را از رهبری 
کمیسیون بپرسند. اما ثبات و همگرایی 
ادعا دارد که کمیسیون از آن ها خواسته 
رهبری  و  کنند  مطرح  را  سواالت شان 
پاسخ  غیرعلنی  جلسه  در  نهاد  این 

خواهند داد.
در  که  گفت  نمی توان  هنوز 
و  می شود  گفته  چه  امروز  جلسه ی 
برای  اما  بود،  خواهد  چه  آن  نتیجه ی 
اساسی  راه حل  باید  موجود  بن بست 
انتخابات  کمیسیون  و  شود  سنجیده 
انتخابات  نامزدان  نگرانی های  به  نیز 
ریاست جمهوری پاسخ های قانع کننده و 
فراتر  باید  این جلسه  ارایه کند.  مستند 
و  پرسش  و  نمایشی  جلسه ی  یک  از 
پاسخ باشد و همچنین بحث های جدی 
و راه گشا در ارتباط به مشکالت موجود 
انتخابات مرجع  مطرح شود. کمیسیون 
است  انتخابات  روند  مدیریت  اساسی 
را  روند  این  بی طرفانه  به صورت  و 
مدیریت کند تا شک و تردیدی نسبت 

به شفافیت انتخابات خلق نشود. 
نکته ی اساسی دیگر این است که 
مالحظات  از  فارغ  انتخابات  کمیسیون 
سالمت  و  کند  تصمیم گیری  سیاسی، 
و مالمت را از هم به صورت بی طرفانه 
تشخیص دهد. در حال حاضر عملکرد 
مواجه  پرسش  با  نهاد  این  بی طرفی  و 
و  غیرقانونی  اقدام  هرگونه  است. 
را  انتخابات  سالمت  نه تنها  جانبدارانه 
وضعیت  در  بلکه  می کشد،  چالش  به 
حساس کنونی آینده ی سیاسی افغانستان 

را نیز به مخاطره می اندازد.
با  معترض  انتخاباتی  دسته های 
دیگر  و  کابل  در  تظاهرات  راه اندازی 
به  اگر  که  می دهند  هشدار  والیات 
اساسی  به صورت  آنان  درخواست 
بعدی  اقدام  به  دست  نشود،  رسیدگی 
به  برگشت  به نظر می رسد  خواهند زد. 
قانون و پیروی از لوایح و طرزالعمل ها، 
شفاف سازی روند انتخابات، ارایه دالیل 
و شواهد مستند در مورد آرای اختالفی 
میان  از  را  پیش آمده  بن بست  می تواند 
بردارد و از سیاسی شدن روند انتخابات 
جلوگیری کند. سیاسی شدن انتخابات بر 
گره بن بست خواهد افزود و در شرایطی 
که افغانستان قرار دارد، مدیریت بحران 

کار دشوار خواهد بود.
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ناکامورا،  تتسو  پیکر  روز:  اطالعات 
پزشکی  »خدمات  خیریه   مؤسسه   رییس 
 16 )شنبه،  دیروز  بعدازظهر  جاپان«  صلح 
و دختر  منتقل شد. همسر  به جاپان  قوس( 
به  ناکامورا  پیکر  تسلیم گیری  برای  ناکامورا 

کابل آمده اند.
مراسم  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
میدان  در  ناکامورا  پیکر  انتقال  تشریفات 
هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل مرگ 
او را برای مردم افغانستان یک فاجعه خواند. 
تمام  ناکامورا  که  گفت  غنی  رییس جمهور 

افغانستان  انکشاف  وقف  را  خود  زندگی 
کرده بود.

که  گفت  حال  عین  در  غنی  آقای 
عامالن قتل ناکامورا از سوی نیروهای امنیتی 
خواهند  اعمال شان  سزای  به  و  بازداشت 

رسید.
»تیتسو ناکامورا«، رییس مؤسسه  خیریه  
با  همراه  جاپان«  صلح  پزشکی  »خدمات 
پنج همکار افغان خود صبح روز چهارشنبه 
یک  نتیجه ی  در  قوس(   13( گذشته  هفته 
کشته  جالل آباد  شهر  در  مسلحانه  حمله ی 

شد.
اما  بود،  جاپان  شهروند  ناکامورا 
خدمات  پاس  به  غنی  اشرف  رییس جمهور 
»ناکامورا« به او »تابعیت افتخاری افغانستان« 

را نیز اعطا کرده بود.
واکنش های  با  ناکامورا  شدن  کشته 
گسترده به همراه بود. بسیاری از شهروندان 
یک  عنوان  به  ناکامورا  از  نیز  افغانستان 
»قهرمان« یاد کرده و در شبکه های اجتماعی 
روزهای  کردند.  منتشر  او  از  تصاویری 
افروزی  پنج شنبه مراسم شمع  چهارشنبه و 

به یادبود از او در ننگرهار و کابل راه اندازی 
شده بود.

این  مسئولیت  کنون  تا  گروهی  یا  فرد 
رویداد را به عهده نگرفته است. گروه طالبان 
اعالم کرده است که جنگ جویان این گروه 

در این حمله دست نداشته اند.
که  بود  گفته  پیش تر  اما  ننگرهار  والی 
افغانستان  از  خارج  در  ناکامورا  آقای  قتل 
طرح ریزی شده و دلیل آن هم کارهای مؤثر 
این امدادگر جاچانی در راستای مهار آب در 

ننگرهار بوده است.

پیکر »تتسو ناکامورا« به جاپان منتقل شد

اطالعـات روز: اداره ی ملـی حفاظـت 
کـه  کـرد  اعـالم  کشـور  زیسـت  محیـط 
ساخت وسـازهای غیرپالنـی شـهر کابـل در 
سـال های گذشـته سـبب شـده اسـت تا این 
شـهر بـا مشـکل آلودگی هـوا مواجه شـود.
شـاه زمان میونـدی، رییـس اداره ی ملی 
حفاظـت محیـط زیسـت کـه دیروز )شـنبه، 
16 قـوس( در یک نشسـت خبـری در مرکز 
اطالعـات و رسـانه های حکومـت صحبـت 
می کـرد، گفـت کـه میـزان آلودگـی هـوا در 
تبدیـل  بـه معضـل جـدی  فصـل زمسـتان 

مـردم  و  حکومـت  نگرانـی  قابـل  و  شـده 
. ست ا

کـه  گفـت  همچنـان  میونـدی  آقـای 
ترانسـپورت  نبـود  جاده هـا،  خامه بـودن 
منظـم شـهری، کمبـود سـاحات سـبز، عدم 
دسترسـی بـه بـرق منظـم و اسـتفاده از مواد 
زمسـتان  فصـل  در  آلوده کننـده  سـوخت 
به ویـژه زغـال سـنگ از دیگر عواملی اسـت 
کـه سـبب آلودگی شـهر کابل شـده اسـت.
میونـدی تأکیـد کـرد کـه اداره ی ملـی 
حفاظـت محیـط زیسـت در هماهنگـی بـا 

را  برنامه هایـی  حکومتـی  اداره هـای  دیگـر 
روی دسـت دارد تا از آلودگی هوا در شـهر 

کابـل جلوگیـری کنـد.
محیـط  حفاظـت  ملـی  اداره ی  رییـس 
برنامـه  دو  کـه  گفـت  ادامـه  در  زیسـت 
و  کاهـش  جلوگیـری،  بـرای  پنج سـاله 
مدیریـت آلودگـی هـوا بـرای شـهر کابل و 

اسـت. شـده  تصویـب  و  تهیـه  والیـات 
اداره ی ملـی حفاظـت  او،  بـه گفتـه ی 
محیـط زیسـت در زمسـتان سـال گذشـته، 
11 مـورد برنامـه ی زمسـتانی داشـت و 80 

درصـد آن را تطبیـق کـرده اسـت.
میونـدی همچنـان عـالوه کرد کـه این 
اداره در دو مـاه گذشـته، 3۴۹ مـورد ارزیابی 
داش هـای  از  نظـارت  بخش هـای  در  را 
و  حمام هـا  ریگریشـن ها،  خشـت پزی، 

اسـت. داده  انجـام  رسـتورانت ها 
روز  چنـد  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
منابـع  از   »Air Visual« سـایت  پیـش 
بررسـی کننده ی آلودگـی هـوا، شـهر کابل را 
بـرای چنـد روز پی هـم در صـدر فهرسـت 
شـهرهای آلـوده ی جهـان قـرار داده بـود.

»ساخت وسازهای خودسر باعث آلودگی هوای کابل شده است«

عیسا قلندر

آقای  حاج  استاد  المسلمین  و  حجت االسالم  به  نوبت 
شروع  را  غرایی  خطابه ی  ایشان  رسید.  موسوی  نعمت اهلل 
کرد. وی در مورد این بیت سخن می گفت »اسالم در ذات 
خود ندارد عیبی/ هر عیبی هست از مسلمانی ماست.« آقای 
موسوی این بیت را موشکافی کرد، مثال ها آورد، دالیل گفت 
نتیجه گیری خطاب به حضار گرامی  و در آخر یعنی هنگام 
گفت: »بلی برادران، خواهران و سروران گرامی! من در جمع 
حاجی  موقع،  همین  در  نمی بینم.«  مسلمان  نفر  یک  شما 
کرد  موسوی  به طرف  رو  بود  نشسته  منبر  نزدیک  که  مبلغ 
و  داد  ادامه  بلند کرد. حجت االسالم  را  اشاره اش  انگشت  و 
گفت »به جز حاجی مبلغ.« استا نجف که فهمیده بود جریان 
از چه قرار است، از جایش بلند شد و لحظه ای رو به طرف 
درست  سرجایش  را  بالش اش  سپس  و  کرد  موسوی  آغای 
کرد و دوباره نشست و آقای موسوی اضافه کرد »استا نجف 
هم چند سال می شود که در مسیر صحیح دین مبین اسالم 

قرار گرفته است«.
قرار  این که در مسیر درست مسلمانی  از  بقیه ی حضار 
موسوی  آقای  که چرا حاجی  بودند  کنجکاو شده  نداشتند، 
اول همه را کافر کشید و سپس دو نفر را دوباره در لیست 
شد،  ختم  مجلس  وقتی  داد.  قرار  سم صحیح  مسلمان های 
چه  از  گپ  که  بپرسد  مبلغ  حاجی  از  که  رفتند  تعداد  یک 
بود.  بی نظیر  هشیارهای  همان  از  مبلغ  حاجی  است.  قرار 
قرار  چه  از  گپ  که  نگفت  او  آوردند،  فشار  سرش  هرچه 
چرا  که  بودند  کرده  ُکفت  بسیار  تعداد  یک  خالصه  است. 
آقای موسوی آن ها را کافر کشیده و از میان یک جمع چند 
صدنفری، فقط برای حاجی مبلغ و اُستا نجف تخفیف قایل 
شده. اما هرچه سر حاجی مبلغ و اُستا نجف فشار آوردند، 

آن ها چیزی نگفتند. 
بود  آرامی  آدم  زندگی اش  طول  در  که  نادر  مستری 
آباد  خانه  سال  همان  بود،  مثال  خیلی ها  برای  آرامشش  و 
به  بود  داده  را  خانه اش  پنجره های  و  دروازه  او  می کرد. 
اُستا نجف. در منطقه ما به نجار، کفاش، رنگمال، معمار و 
آهنگر اُستا می گفتند و اُستا نجف نجار بود. روزها گذشت 
فراموش  را  موسوی  آقای  غرای  خطابه ی  همه  تقریبا  و 
نادر یک روز موقع چای چهاربجه ای  کرده بودند. مستری 
کارگران از اُستا نجف پرسید که داستان آن خطابه چیست؟ 
مستری  اما  بگوید،  چیزی  نمی خواست  ظاهرا  نجف  اُستا 
راز  از  نمی خواهم  نگو.  است،  راز  کدام  »اگر  گفت  نادر 
شیرین  نجف  اُستا  دل  در  این جمالت  شوم.«  باخبر  کسی 
گشت و گفت »نه. هیچ رازی نیست. آقای موسوی از من 
و حاجی مبلغ قرضدار است. آن روز وقتی دیدم که آقای 
آقای  و  کشید  موسوی  آقای  ُرخ  به  را  مبلغ طلب کاری اش 
موسوی از حرفش گشت، منم از جایم بلند شدم و به آقای 
موسوی اشاره رساندم که از من هم قرضدار است و خانه ی 
شد.«  قایل  تخفیف  هم  من  مورد  در  آباد،  موسوی  آقای 
مستری نادر مثل همیشه آرام بود و چیزی نگفت. اما خیلی 
زود همه باخبر شدند که چرا حجت االسالم اول روی همه 
خط کشید و سپس دو نفر را از جمع کشید و به آن ها اعتبار 

اسالمی داد.
چرا من این چرندیات را برای شما نوشته ام؟ اگر متوجه 
باشید عین این سناریو همین چند روز پیش در ارگ اتفاق 
افتاده. یکی از بزرگواران دولت )همان گونه که حجت االسالم 
آقای موسوی بر علم دین اشراف دارد، این مقام بر قانون و 
مدنیت و فرهنگ و وحدت ملی اشراف دارد و تا کنون سه 
بار به دلیل این قدر فهم باالیش، مدال شاه محمود را دریافت 
»آن هایی  که  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ  در  است(  کرده 
نمی توانستند  و  نپیوستند  ما  تیم  به  گذشته  انتخابات  در  که 
بپیوندند، یا زورمند محلی بودند، یا مافیا بودند و یاهم عاشق 
زر و زور بودند. باقی تمام آن هایی که عقل سلیم در بدن سالم 
داشتند به ما پیوستند و ما اکنون خیلی مایه ی افتخار کشور 
وجود  استثنا  موردی  هر  در  که  می دانید  شما  اما  شده ایم.« 
گفت  نظرش  مورد  تیم  استثناهای  مورد  در  مقام  این  دارد. 
»نخیر! آن  کسی که قبال شاخ دولت را در مزار می شکستاند 
نه زورمند محلی است و نه مافیا. عاشق زر و زور هم اصال 
نیست. درست است او زورمند است، اما زورمند ملی است 
نه محلی. همچنان آن کسی که در هرات متهم به آدم ربایی 
است، در حقیقت بنیان گذار مدنیت هروی می باشد. دشمنان 
افغانستان، مخصوصا دشمنان مردم شریف هرات که همین 
اکنون می خواهند حکومت را بین اعضای فامیل شان تقسیم 
وکیل  آن  همین طور  زده اند.  آدم ربایی  تهمت  او  بر  کنند، 
پارلمان که گفته می شود در شرق کشور هنگام انتخابات از 
آن  طرف مرز نفر وارد کرده، برای شان تذکره می گیرد و در 
روز رای گیری از آن ها رای می گیرد، نیز یک عالم باعمل، یک 
جوان متخصص و دنیا دیده است که متاسفانه او هم مورد 
یک عده  که  شنیده ایم  ما  حتا  دارد.  قرار  بی اساس  اتهام های 
سری  پیاز  نرخ  به  زمین  فروش  اتهام  جمهور  رییس  باالی 
را وارد می کنند و متأسفانه این مردم هیچ شرم ندارند. ما به 
مردم قول می دهیم که تمام این موارد در تاریخ تحت عنوان 

شایعات بی اساس ثبت خواهند شد«.

انتخابات  برگزاری  از  ماه  دوونیم  حدود  گذشت  با 
ریاست جمهوری در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز 
اکنون  کند.  اعالم  را  انتخابات  ابتدایی  نتایج  است  نتوانسته 
و  بازشماری  روند  که  می گویند  کمیسیون  این  مسئوالن 
به 27 والیت تکمیل شده و تالش ها  آرای مربوط  تفتیش 
برای بازشماری متباقی آرا در هفت والیت دیگر جریان دارد.
کمیسیون  سخن گویان  از  حق پرست،  میرزامحمد 
انتخابات به اطالعات روز گفت که تمامی عملیات تخنیکی 
دبیرخانه ی  و  رسیده  پایان  به  والیت   27 آرای  مورد  در 
کمیسیون نیز گزارش نهایی آن را به رهبری این نهاد فرستاده 
است. این کمیسیون به رغم تالش ها و گفت وگوهای »زیادی« 
با معترضان تا کنون اما نتوانسته روند بازشماری آرا را در 

هفت والیت دیگر آغاز کند.
جنجال های  حل  و  توضیح  برای  انتخابات  کمیسیون 
انتخاباتی قرار است امروز )یک شنبه، 17 قوس( یک نشست 
مشترک با نمایندگان دسته های انتخاباتی، احزاب و چهره های 

سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات برگزار کند. 
رای زنی ها  از  پس  که  می گوید  میرزامحمد حق پرست 
در این نشست، نتیجه ی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 
تأکید  انتخابات  کشور اعالم می شود. سخن گوی کمیسیون 
یک  به  نشست  این  در  انتخابات(  )کمیسیون  ما  »اگر  کرد: 
نتیجه و تفاهم با دسته های معترض انتخاباتی نرسیدیم، در 
نمی تواند  مانده  منتظر  کمیسیون  دیگر  که  نیست  این شک 
و فیصله ی خود را اتخاذ و نتایج ابتدایی را اعالم می کند.« 
براساس زمان بندی این انتخابات، قرار بود در 27 میزان نتایج 
ابتدایی و در 16 عقرب نتایج نهایی آن اعالم شود، ولی هنوز 
هفت  در  آرا  شمارش  مورد  در  کمیسیون  این  بررسی های 
والیت شمالی به پایان نرسیده و این کمیسیون نتوانسته است 

مطابق تقویم انتخاباتی نتیجه را اعالم کند.
در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات از برگزاری 
نشست مشترک این کمیسیون استقبال کرده، می گویند که این 
نشست باید در حضور رسانه ها برگزار شود. یوسف رشید، 
رییس اجرایی مؤسسه ی انتخابات آزاد و عادالنه ی افغانستان 
)فیفا( تأکید می کند که این نشست در حضور رسانه ها سبب 
تشخیص افراد »مالمت از سالمت« خواهد شد. او تأکید کرد 
که در صورت شرکت دسته های انتخاباتی تصمیم در مورد 

بازشماری هفت والیت باقی مانده نیز گرفته شود.
»وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  نیز  این  از  پیش  نهاد  این 
نامعلوم انتخابات« ابراز نگرانی کرده، از کمیسیون انتخابات 
در  را  تخنیکی ای  گفتمان  عاجل  هرچه  که  بود  خواسته 
اروپا و  اتحادیه  متحد،  ملل  ناظر، سازمان  نهادهای  حضور 
سایر نهادهای بین المللی همکار در عرصه انتخابات دایر و 
به بررسی خواسته های معترضین به صورت قانونی و اصولی 

بپردازد.
نیز  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  آن  از  پس 
اعالم کرد که روند انتخابات با چالش های »جدی« تخنیکی و 
مدیریتی مواجه است و باید برای حل این چالش ها، نشست 
کمیسیون های  به شمول  انتخاباتی  شرکای  میان  تخنیکی 
نمایندگان  انتخابات،  روند  بر  ناظر  نهادهای  انتخاباتی، 
دسته های انتخاباتی، سازمان ملل متحد، سفارت آمریکا در 
کابل و اتحادیه اروپا برگزار شود تا یک تصمیم براساس آرای 

واقعی مردم گرفته شود.
واکنش دسته های انتخاباتی

نشست  برگزاری  به  مبنی  انتخابات  کمیسیون  تصمیم 
سیاسی  احزاب  و  چهره ها  انتخاباتی،  دسته های  با  مشترک 
مختلف  واکنش های  با  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  و 
انتخاباتی  دسته ی  است.  شده  روبه رو  انتخاباتی  دسته های 
»دولت ساز« به رهبری رییس جمهور اشرف غنی نیز می گوید 

نشان ضعف، تخلف و عدم صداقت باشد.«
این  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  سخن گوی  اما 
نشست به درخواست دسته های انتخاباتی از جمله دسته ی 
ثبات و همگرایی برگزار می شود: »خواست آنان این بود که 
کمیسیون باید یک بحث آزاد بگیرد که در آن احزاب سیاسی 
انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  و  انتخاباتی  دسته های  و 
اشتراک داشته باشند تا یک بحث آزاد تخنیکی در آن شود. 
ما این را قبول کردیم و آن را برگزار می کنیم.« به گفته ی او، 
تمامی بحث ها در این نشست در حضور رسانه ها صورت 

می گیرد.
با این حال شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
که متشکل از هشت دسته ی انتخاباتی است در اعالمیه ای این 
نشست کمیسیون انتخابات را تحریم کرده و آن را حضور 
سمبولیک خوانده است. در اعالمیه ی این شورا آمده است: 
نوتأسیس  مجموعه های  از  برخی  نمایشی  اشتراک  »هرنوع 
و  گم نام تحت هر نام و عنوان احزاب سیاسی را نیز کامال 
بی ارتباط به بحران انتخاباتی ای که  کمیسیون عامل آن می باشد 

تلقی می کنیم.«
اعتراض در 14 والیت؛ 300 هزار رأی جنجالی بی اعتبار 

شود
دسته های  اعتراض  جریان  با  همزمان  نشست  این 
گلبدین  رهبری  به  اسالمی«  عدالت  و  »صلح  انتخاباتی 
گردهمایی  می شود.  برگزار  همگرایی  و  ثبات  و  حکمتیار 
اعتراضی ستاد و هواداران دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی 
از حدود دو هفته ی پیش )جمعه، 8 قوس( در کابل آغاز شد 
و تا کنون در 13 والیت دیگر گسترش یافته است. پس از 
کابل ستاد این اعتراض در والیت های، بغالن، تخار، فاریاب، 
کاپیسا،  ننگرهار،  سرپل،  غور،  جوزجان،  پنجشیر،  پروان، 
بامیان، دایکندی و بدخشان در اعتراض به آن چه که »تقلب 
گسترده و سیستماتیک« در روند انتخابات ریاست جمهوی 

می خوانند، برگزار شده است.
بی اعتبارشدن  خواستار  گردهمایی ها  این  در  معترضان 
حدود 300 هزار رأی جنجالی از سوی کمیسیون انتخابات 
شده و از کمیسیون خواسته اند که به مسیر قانون، طرزالعمل ها 
»در  داده اند  هشدار  آنان  برگردد.  انتخاباتی  نافذ  لوایح  و 
صورتی که این کمیسیون و نهادهای ذی دخل به خواست ها 
پاسخ  انتخاباتی  دسته ی  این  قانونی  و  مشروع  مطالبات  و 
ندهند، آنان از تمام گزینه های مشروع، صلح آمیز و مردمی 
برای به کرسی نشاندن رأی و اراده ی واقعی مردم کار خواهند 

گرفت.«
این آرا شامل 137 هزار و 630 رأی قرنطین شده، 102 
تکراری،  آرای  رأی دهی،  زمان  از  خارج  رأی   12 و  هزار 
عکس از روی عکس و آرای حدود 700 دستگاه و کارت 
حافظه ی مفقودشده می باشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات 
در پاسخ گفته است که پیش از بررسی، نمی تواند آرا را باطل 

کند.
اسالمی  عدالت  و  انتخاباتی صلح  دسته ی  همین طور 
نیز چهار روز پیش )جمعه، 15 قوس( گردهمایی اعتراضی 
گردهمایی  این  در  حکمتیار  گلبدین  بود.  کرده  راه اندازی 
بود  که  گفت  دولت ساز  دسته ی  به  تلویحی  اشاره ی  با 
محل   ۴00 و  هزار  دو  از  بیش  در  بیومتریک  دستگاه های 
یا  و  تخریب  انتخاباتی»متقلب«  دسته ی  سوی  از  رأی دهی 
دزدیده شده است. حکمتیار گفته بود که بیش تر این محالت 
مربوط به بانک رأی صلح و عدالت اسالمی است. به گفته ی 
در  محالت  این  از  خالی  صندوق های  حاضر  حال  در  او، 
اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همین طور او 
هشدار داده بود که برای دفاع از حقوق خود و نیز دفاع از 

آرای پاک مردم از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

»من در این مجلس یک 
نفر مسلمان نمی بینم«

جلیل رونق

چاره جویی برای حل اختالفات؛ 
کمیسیون امروز نشست علنی برگزار می کند

از سویی هم، محمدفرید حمیدی، 
دادستان کل کشور در این مراسم 
گفت که تنها ترتیب و نافذکردن 
طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان 
نهادها  باید  بلکه  نیست،  کافی 

آن ها را عملی کند.
مشتری دانش، دادستان تحقیق 
زن  علیه  خشونت  با  مبارزه 
نیز  خود  که  کل  دادستانی  در 
از  استقبال  با  می باشد،  معلول 
امیدوار  می گوید  طرزالعمل  این 
است که این طرح سهولت های 
بیش تری را برای آنان فراهم کند. 

و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  ی 
عبدالله  رهبری  به  همگرایی« 
کشور  اجرایی  رییس  عبدالله، 
بود در صورتی که  پیش تر گفته 
این نشست به صورت »علنی« و 
»آزاد« برگزار شود، در آن شرکت 
نوررحمان  اما  اکنون  می کند. 
نظارت  بخش  رییس  اخالقی، 
دسته ی  این  تقلب  با  مبارزه  و 
انتخاباتی به اطالعات روز می گوید 
یک  نشست  این  چارچوب  که 
حل  برای  جواب گو  چارچوب 

جنجال های انتخابات نیست.
تهاجمی  حمالت  که  می گویند  فاریاب  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
جنگ جویان گروه طالبان بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی خواجه سبزپوش این والیت 

عقب زده شده است.
عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس والیت فاریاب به روزنامه اطالعات 
روز گفت که این حمله حوالی ساعت ۹:00 دو شب پیش )جمعه، 15 قوس( بر پاسگاه های 
امنیتی در دوراهی »خواجه قشرو« در مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش صورت گرفته 

و تا ساعت 1:30 دقیقه بامداد دیروز ادامه یافته است.
آقای یورش همچنان گفت که در درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگ جویان گروه 

طالبان، چهار جنگ جوی این گروه کشته و سه نفر دیگرشان زخمی شده اند.
به گفته ی او، در نتیجه ی این حمله یک سرباز پولیس محلی نیز کشته و چهار سرباز 
دیگر زخمی شده اند. یورش در ادامه افزود که در حال حاضر ساحه تحت کنترل نیروهای 

امنیتی قرار دارد.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. والیت فاریاب در شمال افغانستان 
یکی از والیت های ناامن کشور به حساب می آید. جنگ جویان گروه طالبان در شماری از 

ولسوالی های این والیت حضور و فعالیت تروریستی دارند.

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعالم کرده است که در نتیجه ی 
عملیات هدفمند نیروهای این ریاست، دو قرارگاه مال میر حمزه، فرمانده جنگی گروه 

طالبان در ولسوالی نهرسراج والیت هلمند کامال تخریب شده است.
در اعالمیه ی ریاست عمومی امنیت ملی که دیروز )شنبه، 16 قوس( منتشر شده، 
آمده است که این عملیات از سوی نیروهای قطعات خاص این ریاست انجام شده است.
امنیت ملی همچنان گفته است که در نتیجه ی این عملیات، شش جنگ جوی گروه 
طالبان کشته و پنج جنگ جوی دیگر این گروه به شمول دو شهروند پاکستانی بازداشت 

شده اند.
در اعالمیه از دو شهروند پاکستانی به نام های کلیم اهلل و بهاوالدین یاد شده است.

به نقل از اعالمیه، در نتیجه ی این عملیات 60 کیلوگرام مواد انفجاری، پنج حلقه 
ماین، یک میل تفنگچه، یک پایه مخابره آیکم و مقداری وسایل ساخت وساز ماین نیز 

به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

حساب  به  کشور  ناامن  والیت های  از  یکی  افغانستان  جنوب  در  هلمند  والیت 
می آید. گروه طالبان در بخش های زیاد این والیت حضور و فعالیت تروریستی دارد.

دو قرارگاه طالبان در پی عملیات »هدفمند« 
امنیت ملی در هلمند از بین برده شد

حمالت طالبان بر پاسگاه های امنیتی 
در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب عقب زده شد

اطالعات روز: سهیل شاهین، 
گروه  سیاسی  دفتر  سخن گوی 
که  می کند  تأیید  قطر  در  طالبان 
مذاکرات میان این گروه و ایاالت 
متحده ی امریکا از سر گرفته شده 

است.
روزنامه  به  شاهین  آقای 
این  که  گفت  روز  اطالعات 
 10:00 ساعت  حوالی  مذاکرات 
 16 )شنبه،  دیروز  پیش ازظهر 

قوس( آغاز شده است.
بیش تر  جزئیات  هرچند  او 

در این مورد ارایه نکرد، اما گفت 
دور  نُه  ادامه ی  مذاکرات  این  که 
مذاکراتی است که قبال میان امریکا 

و طالبان انجام شده بود.
که  است  حالی  در  این 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
در  امریکا  خارجه ی  وزارت 
تازه ای  تاریخ دوازدهم قوس دور 
صلح  مورد  در  سفرهایش  از 
افغانستان را آغاز کرده است. او در 
دیدار  از  آمد و پس  کابل  به  ابتدا 
و  ملی  وحدت  حکومت  سران  با 

به  سیاسی،  چهره های  از  شماری 
دوحه رفته است.

نیز  امریکا  خارجه  وزارت 
خلیل زاد،  سفر  آغاز  با  همزمان 
آقای  که  بود  گفته  اعالمیه ای  در 
دوحه  به  کابل  از  پس  خلیل زاد 
می رود و در آن جا مذاکرات صلح 

با طالبان را از سر می گیرد.
همچنان  وزارت  این 
خلیل زاد  آقای  که  بود  گفته 
دوحه  در  طالبان  نمایندگان  با 
می تواند  که  گام هایی  مورد  در 

بین االفغانی،  مذاکرات  به  منجر 
جنگ  صلح آمیز  حل وفصل 
که  خشونت  کاهش  و  افغانستان 
در نهایت منجر به آتش بس شود، 

گفت وگو می کند.
نُه  دست کم  نیز  این  از  پیش 
دور مذاکره میان نمایندگان امریکا 
دوحه صورت  در  طالبان  گروه  و 
که  معلوماتی  براساس  بود.  گرفته 
پس از این مذاکرات به رسانه های 
درز کرده بود، دو طرف در اصول 

باهم به توافق رسیده بودند.

همچنان قرار بود توافق نامه ای 
طالبان(  و  )امریکا  طرف  دو  میان 
ترمپ،  دونالد  اما  شود،  امضا 
متحده ی  ایاالت  رییس جمهوری 
سنبله  شانزدهم  تاریخ  در  امریکا 
را  طالبان  با  مذاکرات  سال جاری 

متوقف کرد.
توقف  دلیل  ترمپ  آقای 
نفر   12 کشته شدن  را  مذاکرات 
در  امریکایی  سرباز  یک  جمله  از 
یک حمله ی طالبان در کابل عنوان 

کرده بود.

مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه از سر گرفته شد



دارند، می توان دموکراسی و انتخابات را از زوال قطعی 
نجات داد، بحران انتخاباتی را مهار کرد، مشارکت ملی 
را بر مبنای همبستگی ارزشی و با ایجاد توازن عادالنه ی 
قدرت تمثیل نمود و از بحران های گوناگون جلوگیری 

کرد.«
در  ملی  مشارکت  تحقق  انتخابات،  بحران  مهار 
با  صلح  پروسه  مدیریت  ایجاد  حکومت،  ساختار 
رویکرد به فصل جدید گفت وگوی بین االفغانی، ایجاد 
اجتماع ملی در جهت توافق بزرگ و دستیابی به صلح 
انتخاباتی،  نظام  در  بنیادین  تغییرات  ایجاد  طالبان،  با 
ایجاد شرایط مطمئن برای برگزاری انتخابات شوراهای 
ولسوالی ها، محالت، شهرداری ها و ریاست جمهوری و 
زمینه سازی قابل اعتماد برای انتقال قدرت به یک دولت 
برآمده از انتخابات سراسری از اولویت های این طرح 

گفته شده است.
حکومت مصالحه

رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی  تکت 
نبیل طرح »حکومت مصالحه« را پیش کش  رحمت اهلل 
کرده است. هرچند این تکت عضو شورای نامزدان نیز 
است و یک معاون آقای نبیل در روز اعالم »حکومت 
مشارکت ملی انتخابات محور« از سوی شورای نامزدان 
حضور داشت، اما آقای نبیل به تاریخ 1۴ قوس طرح 

جدید »حکومت مصالحه« را مطرح کرد.
که  گفت  خود  خبری  کنفرانس  در  نبیل  آقای 
رسیده  بن بست  به  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
نتایج  باید  وضعیت،  این  از  بیرون شدن  برای  و  است 
انتخابات لغو و »حکومت مصالحه« تشکیل شود. آقای 
نبیل افزود که افغانستان هم اکنون در انتخابات، صلح و 

جنگ به بن بست رسیده است.
بحث  که  داد  توضیح  انتخابات  به  اشاره  با  نبیل 
بحث  یک  به  و  خارج  تخنیکی  حالت  از  انتخابات 
سیاسی مبدل شده است. او همین طور با اشاره به روند 
یک  انحصار  در  روند  این  که  گفت  افغانستان  صلح 

دسته ی انتخاباتی خاص در حکومت قرار گرفته است
راه  را  مصالحه«  »حکومت  تشکیل  نبیل  آقای 
افزود:  و  این وضعیت خواند  از  افغانستان  بیرون رفت 
»نتیجه ی انتخابات لغو شود، طالبان نیز آتش بس کنند و 

روند گفت وگوهای صلح باید بین االفغانی شود.«
چنین  مصالحه«  »حکومت  تشکیل  مورد  در  نبیل 
توضیح داد: »این حکومت متشکل از حکومت فعلی، 
و  باشد  طالبان  گروه  و  کشور  در  سیاسی  چهره های 
او،  گفته ی  به  نظارت شود.  متحد  ملل  توسط سازمان 
از  که  گیرند  قرار  حکومت  این  رأس  در  باید  کسانی 
جنگ دور بوده و در 18 سال گذشته در وزارت و یا 

ریاستی کار نکرده باشند.«
حکومت  حاکمیت  دوران  در  او،  گفته ی  به 
نماینده های  شرکت  با  صلح  روند  باید  مصالحه، 
حکومت، چهره های سیاسی و طالبان از سر گرفته شود.
رحمت اهلل نبیل همچنان گفت که در این حکومت 
نیروهای  تعدیل شود،  یا  و  اصالح  اساسی  قانون  باید 
امنیتی نیز با استفاده از تجربه های گذشته مدغم شوند 
ریاست جمهوری  انتخابات  این حکومت  نظر  و تحت 

نیز برگزار شود.
حکومت موقت

و  »صلح  انتخاباتی  دسته  رهبر  حکمتیار  گلبدین 
عدالت اسالمی« نیز خواستار تشکیل »حکومت موقت« 
شده و می گوید که روند های صلح و انتخابات باید از 

سوی یک حکومت موقت مدیریت شود.
گلبدین حکمتیار، روز جمعه، 15 قوس تظاهراتی 
انتخابات  در  گسترده  تقلب های  که  آنچه  علیه  را 
در  و  برگزار  کابل  در  می خوانند،  ریاست جمهوری 
کنفرانس خبری گفت که انتخابات باید زیر نظارت یک 
حکومت موقت برگزار و شفافیت آن تضمین شود: »ما 
در هر صورت به یک حکومت موقت ضرورت داریم، 

چه برای انتخابات شفاف و چه برای تأمین صلح.«
فعلی  حکومت  که  شد  مدعی  حکمتیار  آقای 
موجودیت  در  است، صلح  برابر صلح  در  اصلی  مانع 
حکومت فعلی ممکن نیست و گروه طالبان نیز با این 

حکومت مذاکره نمی کند.
طرح حکومت های بدیل، راه حل یا پیچیده ترکردن 

وضعیت؟
از  مطرح شده  حکومت های  مورد  در  دیدگاه ها 
است.  نوع  دو  عمدتا  ریاست جمهوری  نامزدان  سوی 
برخی می گویند که وضعیت فعلی کشور یک »بن بست« 
واقعی است و یکی از این طرح ها باید راه حل باشد. 
اما برخی دیگر می گویند که این طرح ها عملی نیست و 

وضعیت فعلی را پیچیده تر می کند.
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
اطالعات  با  صحبت  در  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی 
انتخابات و دوره ی  روز می گوید که روزهای پیش از 
چون  است؛  تکرارشدن  حال  در  انتخاباتی  کارزارهای 
نامزدان در آن زمان نیز به جای رقابت و کمپین می گفتند 
انتخابات برگزار نشود، بلکه به صلح اولویت داده  که 
شود: » نامزدان وانمود می کردند که گویا آن ها مجبور 
خودشان  به نحوی  شده اند.  انتخابات  در  نامزدشدن  به 
می خواستند با استفاده از نام نامزد انتخابات، در قضایای 
سیاسی دست باال داشته باشند. پست کاندیداتوری را 
به نحوی پست سیاسی تلقی می کردند و فکر می کردند 
پارلمان  رییس  یا  رییس جمهور، صدراعظم  همانند  که 
در موقف رسمی قرار دارند. این را درک نمی کردند که 
انتخابات رقابت کنند و رای به دست  باید برای پست 

آورند.«
رساندن  نتیجه  به  که  است  معتقد  رشید  آقای 
آرای  موضوع  چون  دارد،  تخنیکی  حل  راه  انتخابات 
بیومتریک در قاعده روشن است. به گفته ی او، نامزدان با 
چنین طرح ها می خواهند انتخابات را در سایه قرار دهند 
انتخابات  از  این بحث ها تکرار همان سناریوی قبل  و 
است که به نفع کشور نیست: »مطرح کردن حکومت 
ملی  مشارکت  حکومت  و  مصالحه  حکومت  موقت، 
آسان است، اما راهکاری که این بحث ها را به کرسی 
بنشاند، بسیار سخت است. شما نمی تواند حداقل بحث 
300 یا 200 هزار رای را از لحاظ تخنیکی حل و فصل 
معلوم  کنید.  عملی  را  طرح ها  این  که  رسد  چه  کنید، 
نیست که در این ترکیب کی ها می آیند؟ چند سال کار 

امسال،  اسد   31 در  مذاکرات  نهم  دور  پایان  در 
زلمی خلیل زاد در رشته تویتی نوشت: »در آستانه ی یک 
توافقی هستیم که خشونت را کاهش داده و راه را برای 
افغان ها خواهد گشود که برای مذاکرات در مورد یک 
صلح باعزت و پایدار و یک افغانستان متحد و بااقتدار 
که ایاالت متحده، متحدانش و هیچ کشور دیگر را تهدید 

نکند، باهم بنشینند.«
از  با  حاال  که  می گوید  اما  افغانستان  حکومت 
سرگیری مذاکرات میان ایاالت متحده ی امریکا و طالبان، 
نتیجه ی مذاکرات قبلی لغو شده و در دور جدید بر سر 

موضوعات تازه مذاکره می شود. 

گروه داده است -یعنی بیانیه علنی از جانب رییس  جمهور 
امریکا مبنی بر جدیت وی به از سرگیری مذاکرات- اما 
مذاکرات بعید است که تحت شرایط ترمپ پیش برود. 
نقطه ی  به  درست  را  توافق صلح  به  امیدواری  امر  این 
صفر و زمانی برمی گرداند که ترمپ به ریاست جمهوری 
رسید. تأخیر در آغاز مذاکرات معنادار بین طرفین جنگ 
افغانستان، با جان هایی که این جنگ می گیرد، اندازه گیری 
ماه   ۹ در  تنها  متحد،  ملل  سازمان  گفته ی  به  می شود؛ 
تلفات  مورد  و 200  اول سال 201۹ حدود هشت هزار 

غیرنظامی در افغانستان به ثبت رسیده است.
جمع کردن این خرابی حاال بر عهده ی زلمی خلیل زاد، 
است.  افغانستان  مصالحه  برای  متحده  ایاالت  نماینده 
خلیل زاد که در چهارم دسامبر در کابل بود، باید تالش 
کند تا با طالبان در مورد کاهش حمالت آن ها به نیروهای 
امریکایی و افغان، بدون این که آن را آتش بس بخوانند، 
صحبت کند و در عین حال ترمپ و حکومت افغانستان 
را متقاعد کند که او به آتش بس صوری دست یافته است.
محتوای  از  که  افغانستان  سابق  و  فعلی  مقامات 
به  ترمپ  سفر  جریان  در  غنی  و  ترمپ  گفت وگوی 
حکومت  به  ترمپ  که  گفته اند  یافته ،  آگاهی  افغانستان 
نقش  آینده  مذاکرات  در  که  است  داده  وعده  افغانستان 
بیش تری خواهد داشت. این امر کار خلیل زاد را پیچیده 
ایده ی حضور حکومت  دیری ست  طالبان  کرد.  خواهد 
افغانستان در میز گفت وگوی این گروه با ایاالت متحده 
را رد می کنند. همچنین مقامات فعلی و سابق افغانستان 
گفته اند که ترمپ به حکومت افغانستان گفته است که او 
حضور نیروهای امریکایی در این کشور را حفظ می کند؛ 
این بازتاب اظهارات ترمپ در اوایل سال جاری است. 
ترمپ در ماه آگست به »رادیو فاکس نیوز« گفته بود که 
»ما در آن جا همچنان حضور خواهیم داشت. ما حضور 
فعلی خود را کاهش می دهیم اما قرار است همیشه حضور 

داشته باشیم.«
این دو نکته پیش نویس توافق نامه ی قبلی بین ایاالت 
متحده و طالبان را برهم می زند. مذاکره بر سر این توافق 
ابتدایی نزدیک به یک سال طول کشید. شاهین در ماه اکتبر 
به تایم گفته بود که این توافق نامه خروج کامل نیروهای 

ناجیه انوری، سخن گوی وزارت دولت در امور صلح 
به روزنامه اطالعات روز می گوید رییس جمهوری امریکا 
رییس جمهور  با  بگرام در صحبت  به  اخیرش  در سفر 
غنی گفته که نتیجه ی ۹ دور مذاکره با طالبان ملغی شده 
است و در دور جدید تمرکز روی آتش بس و موجودیت 

پناه گا ه های امن طالبان در پاکستان خواهد بود. 
آقای ترامپ هفته ی گذشته در سفر غیرمنتظره اش 
به پایگاه نظامی بگرام که به مناسبت به جا آوردن مراسم 
توافق  طرفدار  طالبان  که  گفت  شد،  انجام  شکرگزاری 
توافق  به  می خواهند  و  است  آتش بس  برقرار  و  صلح 
طالبان  آیا  که  دید  »خواهیم  کرد:  اضافه  او  برسند. 

ویژه و خروج  پایان عملیات های  امریکایی و همچنین 
کامل مأموران استخباراتی را در بر می گیرد؛ طالبان به شرط 
خروج کامل نیروهای امریکایی، هدف قراردادن نیروهای 
امریکایی را متوقف می کنند، اما جنگ علیه نیروهای افغان 
گروه  این  نمایندگان  همان حال،  در  و  می دهند  ادامه  را 
در  راه حل  یافتن  برای  جداگانه  به طور  افغان  رهبران  با 

مذاکرات بعدی در »اسلو«، مذاکراه خواهند کرد.
ترمپ در ماه سپتامبر به طور ناگهانی در تویتی توفانی 
درست پس از لغو نشست پنهانی کمپ دیوید، به این 
توافق نامه پشت پا زد. برنامه این بود که ترمپ در نشست 
بین  را  توافقی  پیمان های 1۹78  به سبک  دیوید،  کمپ 
نمایندگان طالبان و رییس جمهور غنی، که دعوت به کمپ 
دیوید را پذیرفته بود، سامان دهد. ترمپ حمله ی طالبان در 
کابل را که منجر به کشته شدن 12 نفر از جمله یک سرباز 
امریکایی شد، مقصر فروپاشی مذاکرات دانست اما شاهین 
می گوید که این طالبان بودند که در نبود توافق  و آتش بس، 

از رفتن به واشنگتن امتناع ورزیدند.
نکته ای که پس از سفر ترمپ به افغانستان پدیدار شد، 
این است که ظاهرا موضع ترمپ در برابر طالبان سخت تر 
شده است. دلیل این امر شاید انتقاد جنرال های بازنشسته و 
قانون گذارانی مانند سناتور »لیندسی گراهام« باشد. گراهام 
به تایم گفت: »نمی دانم چرا اصال مذاکرات را با طالبان از 

سر بگیریم، مگر این که آن ها از خشونت دست بکشند.«
نمایندگان طالبان در دوحه همواره تأکید کرده اند که 
بدون توافق، آتش بسی در کار نخواهد بود و هیچ توافقی 
با این حال،  بدون خروج کامل صورت نخواهد گرفت. 
نیروهای طالبان نیز از جنگ خسته  شده اند، بی حوصله 
به نظر می رسند و از فروپاشی مذاکرات در ماه سپتامبر، 

ناامیده شده بودند.
تایم  به  روز پنج شنبه یک مقام ارشد دولت ترمپ 
به دنبال »کاهش  ایاالت متحده  گفت که مذاکره کنندگان 
خشونت« طالبان علیه نیروهای امریکایی و افغان هستند. 
او گفت که این تالش فراتر از آنچه که طالبان قبل از توقف 
مذاکرات با آن موافقت کرده بودند، می باشد. او با توجه 
به حساسیت مذاکرات، به شرط پنهان ماندن هویتش گفت: 
»بحث کاهش خشونت قطعا گسترده تر شده است و اکنون 

می توانند به توافقی برسند یا نه. اگر برسند که رسیدند، 
اگر نرسیدند هم اشکالی ندارد.«

دور  نه  نتیجه ی  لغو  ادعای  رد  با  اما  طالبان  گروه 
مذاکره قبلی اعالم کرده که گفت وگو از همان جا آغاز 

شده است که متوقف شده بود. 
در  طالبان  دفتر سیاسی  سهیل شاهین، سخن گوی 
قطر، در صفحه ی تویترش نوشته است که دور جدید 
مذاکرات به رهبری مال برادر از همان جا آغاز شده است 
از  نخست  روز  در  که  افزوده  او  بود.  متوقف شده  که 
برخی  و  توافق نامه  امضای  روی  مذاکرات،  سرگیری 

موضوعات دیگر بحث شده است. 
انس  که  افزوده  طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی 

حقانی، نیز در ترکیب هیأت طالبان شامل است. 
مالی خان و حافظ رشید، سه عضو  انس حقانی، 
ارشد گروه طالبان در زندان بگرام بودند که با دو استاد 
دانشگاه امریکایی افغانستان تبادله شدند. رییس جمهور 
غنی در 21 عقرب اعالم کرد که دولت افغانستان برای 
رهایی کیون کینگ و تیموتی ویکس، دو استاد دانشگاه 
مستقیم  گفت وگوهای  برای  زمینه سازی  و  امریکایی 
رها  بند  از  را  حقانی  انس  طالبان،  با  افغانستان  دولت 

می کند.
امریکا و طالبان چقدر به توافق نزدیکند؟

طالبان،  امریکا و  میان  توقف گفت وگوها  از  پیش 
دو طرف روی موضوعاتی چون قطع رابطه ی طالبان با 
پناهگاه  افغانستان به  گروه های تروریستی، تبدیل نشدن 
و  متحده  ایاالت  این که  و  بین المللی  تروریستان  امن 
قرار  مورد حمله  یا  و  تهدید  افغانستان  از  هم پیمانانش 
تا  امریکا  بودند. مذاکرات طالبان و  نگیرد، توافق کرده 
آن جا پیش آمد که خلیل زاد اعالم کرد که او با نمایندگان 
طالبان »در اصول« به توافق رسیده است و منتظر امضای 

توافق نامه است.
اکنون شماری از منابع نزدیک به طالبان می گویند 
که احتمال دارد، به زودی یک توافق صلح میان طالبان و 

ایاالت متحده ی امریکا امضا شود. 
سید اکبر آغا، عضو  پیشین گروه طالبان در صحبت 
از  گفت وگوها  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
همان جا که متوقف شده بود، پی گرفته شده است و »به 
احتمال قوی« تا یک الی دو هفته ی دیگر توافق صلح 

میان دو طرف امضا خواهد شد. 
گفت وگوهای  آغاز  و  آتش بس  وی،  گفته ی  به 
این  امضای  از  پس  که  است  موضوعاتی  بین االفغانی، 

توافق نامه مطرح خواهد شد. 
در همین حال شماری از آگاهان می گویند دشوار 

شامل افغان ها نیز می شود.«
او همچنین ادعاهای مقامات افغان را مبنی بر این که 
ترمپ می خواهد حکومت افغانستان نقش بیش تری در 
روند صلح داشته باشد، تأیید کرد، اما در مورد وعده ی 
ترمپ به حفظ تعدادی از سربازان امریکایی در افغانستان، 
اظهار نظر نکرد. او گفت: »ما پیوسته تعداد نیروهای خود 
را ارزیابی می کنیم. رییس جمهور ترمپ به وضوح نشان 
داده است که می خواهد تعداد نیروها را کاهش دهد... اما 
او کاری انجام نمی دهد که مردم امریکا یا خاک امریکا را 
به خطر اندازد.« او در پاسخ به این که آیا طالبان حضور 
تعداد اندکی از نیروهای امریکایی در خاک افغانستان را 

پس از حدود سه ماه، مذاکرات صلح میان ایاالت 
متحده ی امریکا و طالبان از سر گرفته شد. زلمی خلیل زاد، 
فرستاده ی ویژه ی امریکا گفته که موضوع اصلی این دور 
از گفت وگوها کاهش خشونت است که منجر به آغاز 

گفت وگوهای بین االفغانی و آتش بس شود. 
پیش از توقف گفت وگوها، ۹ دور مذاکره بین زلمی 
خلیل زاد، فرستاده ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان و 
نمایندگان طالبان در دوحه قطر انجام شد. در آن ۹ دور، 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از 
خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش از موضوعات 

اصلی مذاکرات بود. 

در 28 نوامبر دونالد ترمپ در سفر چند ساعته اش به 
افغانستان سه حرف مهم گفت. ترمپ گفت که در روزهای 
آینده طالبان حمالت خود را متوقف می کنند و مذاکرات 
صلح که قبال متوقف شده بود، پی گرفته می شود. او به 
مقامات افغان گفته که ایاالت متحده تعدادی از نیروهایش 
را به طور نامحدود در این کشور نگه خواهد داشت. ترمپ 
برای  افغانستان  به  »مریلند«  از  پرواز  از 13 ساعت  پس 
اشتراک در مراسم شکرگذاری با سربازان امریکایی، در 
یک کنفرانس مطبوعاتی  در پایگاه بگرام در شمال شهر 
کابل درباره ی طالبان گفت: »آن ها نمی خواستند آتش بس 

کنند، اما حاال می خواهند که آتش بس برقرار شود.«
طالبان  نمی بینند.  این گونه  طالبان  متأسفانه  ولی 
مورد  در  معامله  برای  پیش درآمدی  را  ترمپ  اظهارات 
جنگی می دانند که نزدیک به دو دهه می شود از جانب 
این گروه علیه دولت افغانستان و نیروهای خارجی جریان 
دارد. طالبان قبل از این که در مورد خروج کامل نیروهای 
امریکایی از افغانستان به توافق نرسند، سالح خود را بر 
زمین نمی گذارند. ماندن نیروهای امریکایی در این کشور 
به احتمال زیاد مانع هرگونه مذاکره خواهد شد. سهیل 
شاهین، سخن گوی طالبان به تایم گفت: »آتش بس فقط 

پس از امضای توافق نامه صلح آغاز می شود.«
شاهین افزود که هرگونه سازش باید از طرف ترمپ 
برنامه ریزی شده  نشست  که  بود  او  زیرا  بگیرد،  صورت 
برای صلح در »کمپ دیوید« را از طریق تویتر در 7 سپتامبر 
لغو کرد. شاهین می گوید: »از نظر ما توپ در میدان ایاالت 
متحده است. آن ها مذاکرات را متوقف کردند. حاال اگر 
خواهان راه حل مسالمت آمیز هستند، بر آن هاست که به میز 

]مذاکره[ حاضر شوند.«
مخاطب  بگوییم  که  است  دشوار  حساب  این  با 
سخنان و پیام های جدید ترمپ در بگرام چه کسی بوده 
است. سخنان و پیام های ترمپ در بگرام با وعده ی وی در 
سخنرانی سال 201۹ »وضعیت کشور« ]یا سخنرانی ساالنه 
رییس جمهور ایاالت متحده – مترجم[ مبنی بر پایان دادن 
به دخالت ایاالت متحده در »جنگ های بی پایان« چندان 
سازگاری ندارد. مطمئنا دستیاران ترمپ به وی گفته اند که 
هرچند او نیمی از آنچه را که طالبان می خواهند به این 

صفحه ویـژه جـوانان
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کسانی که به دنبال جلوگیری 
یا مقابله با افراط گرایی هستند 

به جای به چالش کشیدن 
ارزش های مقدس بهتر است 
این ارزش ها را بپذیرند و در 
عین حال تفسیرهای بدیل 

را در مورد معانی و ماهیت 
آن ها ارائه دهند. مبلغان 

سلفی با استفاده از استدالل 
ضد خشونت قرآنی در تفاسیر 
راه های دفاع از اسالم، تا حدی 

در این راه موفق بوده اند و 
افرادی را که قرار بود انتحاری 

کنند، از کارشان بازداشتند.

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

عصمت اهلل سروش

انتخابات  نامزدان  بیش تر  پسین  روزهای  در 
مشارکت  »حکومت  چون  طرح های  ریاست جمهوری 
ملی انتخابات محور«، »حکومت مصالحه« و »حکومت 
موقت« را مطرح کرده اند که به گفته ی آن ها، تشکیل این 
حکومت ها می تواند کشور را از وضعیت فعلی بیرون 

بکشد.
که  معتقدند  سیاسی  فعاالن  و  کارشناسان  برخی 
نامزدان از انتخابات و بیرون آمدن یک نتیجه ی شفاف، 
قانونی و قابل پذیرش ناامید شده اند و ناچار طرح هایی 
برون رفت  راه حل  که  دارند  باور  و  می کنند  را مطرح 
انتخاباتی  آگاهان  از  برخی  است.  فعلی  وضعیت  از 
از  پیش  روزهای  به  روزها  این  فضایی  که  معتقدند 
برگزاری انتخابات می ماند و نامزدان به جای این که روی 
حکومت های  شوند،  متمرکز  آن  نتیجه ی  و  انتخابات 
بدیل را پیشنهاد می کنند که نه تنها راه حل نیست، بلکه 

وضعیت را نیز پیچیده تر می کند.
حکومت مشارکت ملی انتخابات محور

نامزدان  شورای  سوی  از  طرح ها  این  از  یکی 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. در این شورا که 
 11 دوشنبه،  روز  است،  آن  عضو  انتخاباتی  تکت   11
مشارکت  »حکومت  تشکیل  خبری  نشست  در  قوس 
ملی انتخابات محور« را پیش کش کرد. این شورا قبل از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، طرح 
»حکومت سرپرست« را نیز مطرح کرد بود که به گفته ی 
آن ها، باید کشور را تا ختم انتخابات مدیریت می کرد. 

و  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  نامزدان  شورای 
انتخابات ریاست جمهوری را دو فرصت برای افغانستان 
در سال جاری دانسته و می گوید که این فرصت ها بنابر 
نبود یک دولت کارآمد به »کابوس« تبدیل شده است. 
شواری نامزدان برای برون رفت از وضعیت فعلی طرح 
»حکومت مشارکت ملی انتخابات محور« را ارائه کرده 

است. 
»موقعیت  نظرداشت  در  با  که  می گوید  شورا  این 
ابعاد  روز  هر  گذشت  با  که  افغانستان  بحرانی  نهایت 
و  بن بست  به خصوص  می گیرد،  خود  به   گسترده تر 
امنیتی  وضعیت  بدترشدن  موجود،  انتخاباتی  بحران 
آشفتگی وضعیت  و  به صلح  مردم  نیازمندی شدید  و 
اقتصادی کشور« این شورا برای مهار »بحران انتخاباتی، 
جلوگیری از گسترش بحران در سطح ملی و پرداختن 
به اولویت های کشور« حکومت مشارکت ملی با مدل 

ائتالف سیاسی را پیشنهاد کرده است.
چنین  شورا  این  سوی  از  پیشنهادی  حکومت 
شرح داده است: »منطق تشکیل چنین حکومتی در این 
اصل ضرورت  پایه ی  بر  اصوال  گذار،  مرحله حساس 
ناکام  اکثریتی  دموکراسی  به جای  تفاهمی  دموکراسی 
سیستم  می باشد.  استوار  افغانستان  در  اخیر  دهه ی  دو 
همواره  که  افغانستان  کثیراالقوام  جامعه ی  در  اکثریتی 
تجربه ی  با  شده،  استبداد  و  تبعیض  انحصار،  مسبب 
چهار دوره ی انتخابات، بحران زا تر گردیده و کشور را 
ابتدا  است.  کرده  نزدیک  سقوط  لبه ی  به  قدم  به  قدم 
توافق  چارچوب  در  افغانستان  نخبگان  میان  تفاهم  با 
قرار  حقوقی  جایگاه  در  که  ریاست جمهوری  نامزدان 

را  اول  باال را می گیرد؟ کی سخن  می کنند؟ کی نقش 
غیرجهادی،  و  جهادی  قوم،  بحث  این جا  در  می زند؟ 
تکنوکرات و غیرتکنوکرات، طالب و غیرطالب مطرح 

می شود. این بحث ها بسیار پیچیده است.«
با  که  می خواهد  انتخاباتی  دسته های  از  رشید 
برساند و مردم  نتیجه  به  را  آن  انتخابات،  تمرکز روی 
پروسه های  تحمل  که  نیستند  وضعیتی  در  افغانستان 
انتخابات  از  »باید  باشند:  داشته  را  سیاسی  درازمدت 
انتخابات  مردم  معتبر  رای  براساس  رییس جمهور  یک 
شود. نه این که هر روز به نام مشارکت، وحدت، مصالحه 
نه  و  دهید  قرار  ابهام  در  را  مردم  نه هم  آن،  و  این  و 
هم وضعیت را پیچیده بسازید که پیامد آن برای مردم 

افغانستان منفی خواهد بود.«
داوود ناجی، فعال سیاسی در کابل در صحبت با 
سوی  از  مطرح شده  طرح های  می گوید  روز  اطالعات 
میزان  به  توجه  با  این که  یکی  دارد:  معنا  دو  نامزدان 
مشارکت پایین مردم در انتخابات، برخی ها فکر می کنند 
که حکومت برآمده از این میزان مشارکت، مشروعیت 
الزم را ندارد که از 30 میلیون نفوس افغانستان نمایندگی 
کند. همچنان به باور آقای ناجی این حکومت توانایی 
و  افغانستان  آینده  مورد  در  تصمیم گیری   و صالحیت 

مذاکرات صلح را نیز ندارد. 
که  است  این  دوم  معنای  می افزاید  ناجی  آقای 
و  نامزدان  از  برخی  و  خورده  بن بست  به  انتخابات 
کنند:  فکر  دیگر  گزینه های  به  که  ناگزیرند  سیاسیون 
»شما عمال با یک انتخابات به بن بست رسیده، ناکام و 
بی نتیجه روبه رویید. برخی از نامزدان و سیاسیون فکر 
انتخابات  از  غیر  گزینه های  طرف  به  باید  که  می کنند 

رفت.«
اثر  از  انتخابات  که  می گوید  ناجی  آقای 
شکستن  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  ندانم کاری های 
بی طرفی  رفتن  زیرسوال  و  طرزالعمل ها  و  لوایح 
بی طرفی  از  نامزدان  شماری  و  رسیده  بن بست  به  آن 
اعالم  انتخاباتی و  تأمین شفافیت و عدالت  کمیسیون، 
نتیجه ی انتخابات از سوی این کمیسیون ناامید شده اند 
طرح های  وضعیت،  این  حل  راه  که  می کنند  فکر  و 

پیشنهادی شان است.
و  مدون  مورد  در  ناجی  داوود  دیگر  سوی  از 
این چنینی  طرح های  ارائه  زمان  و  بودن  غیرمدون 
شرایط  در  طرح های  چنین  زمانی  یک  که  می گوید 
عادی مطرح می شود و زمانی نیز در شرایط غیرعادی و 
بحرانی. به گفته ی او، اگر در شرایط غیرعادی و بحرانی 
ارائه  تدوین نشده،  قبل  از  طرحی  افغانستان،  فعلی 
افغانستان  این است که  می شود، مشکلی ندارد، مسأله 
در شرایط عادی نیست و در چنین شرایطی اگر طرح ها 
روبرو  متفاوت تری  گزینه های  با  مردم  و  باشد  بیش تر 
به یک سرابی بچسبیم که  این که  از  بهتر است  باشند، 
در آن هیچ چیزی نیست: »وقتی انتخابات به بن بست 

خورده ناگزیر باید به گزینه ی دیگر بروید.«
طرح های  کارشناسان  از  شماری  نیز  این  از  پیش 
تمیم  جمله  از  بودند.  کرده  مطرح  را  بدیل  حکومت 
و  صلح  و  جنگ  مطالعات  انستیتوت  رییس  عاصی، 
تشکیل  افغانستان  ملی  دفاع  وزارت  پیشین  معاون 

»حکومت مصالحه ملی« را مطرح کرده بود.
آقای عاصی در مقاله منتشره در روزنامه ی 8صبح 
نوشته بود: »افغانستان نیاز به یک مخرج مشترک برای 
بیرون رفت از سه بحران با هم مرتبِط صلح، انتخابات و 
ختم جنگ و خروج نیرو های خارجی دارد. این کشور 
حاال رسما داخل سه بن بست این سه بحران با هم مرتبط 
شده است. ما برای شکست این بن بست مکعب و عبور 
مخرج  یک  به  نیاز  هم مرتبط،  با  بحران های  این  از 
مشترک داریم و این مخرج مشترک عبارت از تشکیل 

یک حکومت مصالحه ملی است.«
به باور او، بهترین گزینه برای جلوگیری از بحران، 
حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان 
به میدان رقابت های منطقه ای و بین المللی، تشکیل یک 
حکومت مصالحه ملی و فراگیر است. چنین حکومتی 
با یک صف واحد سیاسی و نظامی می تواند هم در میز 
مذاکره دست باال داشته باشد و هم در میدان های گرم 
جنگ برنده باشد و هم چنان از منافع ملی افغانستان در 

داخل و بیرون از کشور پاسداری کند.
طرح های  سزاوار  افغانستان  مردم  ریاست جمهوری: 

هوایی نیست
انتخابات  نامزدان  شورای  که  آن  از  پس 
ملی  مشارکت  »حکومت  طرح  ریاست جمهوری 
انتخابات محور« را همگانی کرد، ارگ ریاست جمهوری 
را  قبیل  این  از  طرح های  و  داد  نشان  واکنش  آن  به 
»طرح های هوایی و میان تهی« و مخالف صریح قانون 

اساسی خواند.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری روز 
نامزدان  که  گفت  رشته تویتی  در  قوس   11 دوشنبه، 
و  تصمیم  اراده،  به  باید  ریاست جمهوری  انتخابات 
احترام  برگزیده اند،  برای شان  مردم  که  را  جایگاهی 
هوایی  طرح های  سزاوار  افغانستان  »مردم  شوند:  قایل 

و میان تهی نیست.«
آقای صدیقی همچنان گفت که مردم افغانستان در 
چارچوب قانون اساسی، اراده ی شان  را به هدف تداوم 
رای دهی  صندوق های  پشت  رفتن  با  جمهوری  نظام 

تمثیل کرده اند و به عقب برنمی گردند.

است که پیش بینی کنیم از سرگیری مذاکرات در نهایت 
به توافق صلح خواهد انجامید یا خیر. 

که  معتقد است  تحلیل گر سیاسی،  جعفر مهدوی، 
از سرگیری مذاکرات و آغاز دور جدید گفت وگوهای 
صلح، همزمان هم با فرصت و هم تهدید روبرو است. 
می تواند  حقانی  انس  آزادی  مهدوی،  آقای  گفته ی  به 
نقطه ی قوت این دور از گفت وگوها باشد و سبب توفیق 

گفت وگوها شود. 
در عین حال آقای مهدوی تأکید حکومت افغانستان 
برقراری  و  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوهای  آغاز  به 
آتش بس پیش از توافق طالبان با امریکا را یک تهدید به 
روند کنونی صلح عنوان می کند. به گفته وی، امریکا به 
خواست حکومت افغانستان مبنی بر برقراری آتش بس 
و آغاز گفت وگوی مستقیم دولت با طالبان، نگاه مثبت 
دارد. بنابراین این امر با موضع طالبان که می گویند به هیچ 
عنوان حاضر نیست قبل از توافق با امریکا با حکومت 
افغانستان وارد مذاکره شود، منافات دارد. آقای مهدوی 
استدالل می کند که اگر طالبان پیش از توافق با امریکا به 
گفت وگوی مستقیم با دولت افغانستان و آتش بس حاضر 
نشود، امریکایی ها ناگزیر می شود که یا مذاکره با طالبان 

را لغو کند و یا حکوت آقای غنی را دور بزند. 
با این حال آقای مهدوی می گوید که با توجه به این 
دور جدید گفت وگوها  نتیجه ی  تهدیدها،  و  فرصت ها 
واقعا  که  بگویم  دقیق  »نمی توانم  نیست:  روشن  خیلی 

مذاکرات به کدام سو خواهد رفت.«
دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا حدود سه ماه 
قبل پس از حمله ی موتربمب طالبان در کابل که در آن 
12 نفر به شمول یک سرباز نیروهای امریکایی کشته شد، 

مذاکره با طالبان را لغو و اعالم کرد. 
پس از توقف این گفت وگوها، نمایندگان طالبان به 
هدف از سرگیری مذاکرات با امریکا سفرهایی به روسیه، 
چین، ایران و پاکستان انجام دادند. تمامی این کشورها از 
آغاز مذاکرات امریکا و طالبان حمایت کردند. به دنبال 
آن، حدود یک و نیم ماه قبل زلمی خلیل زاد، بار دیگر 
سفرهای مرتبط به صلح افغانستان را آغاز کرد. او برای از 
سرگیری مذاکرات با طالبان با نمایند گان خاص روسیه، 
چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناروی، بریتانیا 

و سازمان ملل متحد دیدار کرد. 
سرانجام آقای خلیل زاد، برای از سرگیری مذاکرات، 
حدود یک هفته پیش به کابل آمد و با مقام های حکومت 
کرد.  دیدار  سیاسی  چهره های  و  احزاب  ملی،  وحدت 
این طوری مذاکرات میان ایاالت متحده ی امریکا و طالبان 

از سرگرفته شد. 

خواهند پذیرفت یا خیر، گفت: »ما فکر می کنیم که طالبان 
نیز خواهان توافق صلح هستند.«

»کیت  هستند.  همین  خواهان  نیز  افغان ها  بیش تر 
کابل  در  افغانستان«  تحلیل گران  »شبکه  رییس  کالرک«، 
می گوید: »یکی از سرخوردگی های واقعی در سال گذشته 
این بود که مذاکرات جریان داشت، اما بسیاری از افغان ها 
یافته  که جنگ شدت  کردند  روستایی حس  مناطق  در 
است.« کالرک می گوید که این حس ناشی از حمالت 
امریکایی... حمالت  نیروهای  افغانستان،  »طالبان، دولت 
هوایی و حمالت شبانه است ]و[ کسی هم برای هیچ یک 

از این ها پاسخ گو نیست.«

آغاز دوباره ی مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان؛ 
کاهش خشونت، محور اصلی گفت وگو است

لطف علی سلطانی

آیا ترمپ با طالبان توافق خواهد کرد؟
مترجم: جلیل پژواکتایمـ  کیمبرلی دوزیر

الیاس نواندیش

طرح حکومت های بدیل از سوی نامزدان 
در جریان انتخابات چه معنا دارد؟

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .



تیمش  گل  بدون  تساوی  از  بعد  کونته  آنتونیو 
مقابل رم از هو کردن های بخشی از هواداران این تیم 
رفتار درستی  این  انتقاد کرده و گفت  در سن سیرو 

نیست.
بعد از آنکه اینترمیالن در هفته پانزدهم سری آ 
در خانه خود سن سیرو به مصاف رم رفت و با این 
تیم به تساوی بدون گل رضایت داد، آنتونیو کونته 
سرمربی این تیم ازعملکرد اینتر در این بازی دفاع 
کرد و از اینکه برخی از هواداران اینتر در پایان بازی 
علیه این تیم سوت زدند انتقاد کرد و گفت این رفتار 

درستی نبوده است.
هفته گذشته اینتر به لطف پیروزی 2-1 مقابل 
ساسولو  مقابل  یوونتوس   2-2 تساوی  و  اسپال 
اینتر  صدرنشین شد اما به نظر می رسد صدرنشینی 
کوتاه باشد چرا که یوونتوس در صورت پیروزی در 
بازی این هفته خود دوباره به صدر جدول برخواهد 

گشت.
گفت:"  شب  جمعه  بازی  پایان  در  کونته 
هواداران باید از ما حمایت کنند و به تیم کمک کنند. 
چون در حال حاضر درست همان لحظه ای است که 

ما باید بتوانیم از حمایت آنها استفاده کنیم".
سرمربی اینتر در ادامه گفت:" خیلی متاسفم که 
بعد از بعضی دقایق بازی که در آنها خوب نبودیم 
از بعضی تماشاچی ها صدای سوت زدن شنیدم. این 
کار خوبی نیست. ما به همه هواداران نیاز داریم. آنها 
باید از ما حمایت کنند نه اینکه بعد از اولین اشتباه 
سوت بزنند. بازی در سن سیرو ساده نیست چون من 
همیشه هدفم این بوده که از تیمم حمایت کنم. نباید 
فکر کنیم که تیم نیازی به حمایت و دفاع ندارد. از 
این بچه ها همیشه و در هر شرایطی باید دفاع کرد".

کونته: 
سوت زدن علیه اینتر 

کار درستی نیست

پیر امریک اوبامیانگ، ستاره خط حمله آرسنال 
را  قراردادش  تمدید  برای  باشگاه  این  با  مذاکرات 
تابستان  دارد  قصد  میرر  گزارش  به  و  کرده  متوقف 

آینده این تیم را ترک کند.
سر  به  بحران  در  روزها  این  آرسنال  درحالیکه 
سرمربی اش  اخراج  ضعیف،  نتایج  کسب  و  می برد 
اونای امری و شایعات مربوط به درگیری در رختکن 
این تیم و خشم هواداران از وضعیت باشگاه از جمله 
مشکالت بزرگ این روزهای توپچی ها هستند حاال 
این باشگاه با یک نگرانی جدید روبرو شده است: از 
دست دادن ستاره بزرگ این تیم، پیر امریک اوبامیانگ.

اوبامیانگ  میرر،  انگلیسی  روزنامه  گزارش  به 
را  قراردادش  تمدید  برای  باشگاه  با  خود  مذاکرات 
متوقف کرده است. این ستاره گابنی به ادعای میرر 
قصد دارد در فصل تابستان آتی آرسنال را ترک کند. 
کرده  نگران  به شدت  را  آرسنال  مدیران  مساله  این 

است.
وارد  تابستان  فصل  با شروع  اوبامیانگ 30ساله 
آخرین سال قرارداد خود با آرسنال می شود و تا کنون 
از تمدید قراردادش خودداری کرده است. منابع میرر 
می گویند اوبامیانگ از اینکه آرسنال در بحران به سر 
برده و نمی تواند برای کسب هیچ جامی مدعی باشد 

عصبانی و ناراحت است.
این روزنامه انگلیسی می گوید آرسنال اگر نتواند 
تا فصل تابستان اوبامیانگ را برای تمدید قراردادش 
با شرایط جدید متقاعد کند چاره ای ندارد جز اینکه 
بررسی  را  او  برای جذب  باشگاه های دیگر  پیشنهاد 
کند چون در غیر اینصورت در سال 2021 او را به 
از  مبلغی  هیچ  دریافت  بدون  و  آزاد  بازیکن  عنوان 

دست خواهد داد.

از دست دادن اوبامیانگ، 
نگرانی جدید آرسنال

باشگاه لندنی چلسی باتوجه به امکان جذب بازیکن از 
بازیکن مستعد دورتموند  دنبال خرید  به  آغاز سال 2020 

است.
به نقل از اسپورت، سانچو، پدیده بوروسیا دورتموند 
در دو فصل اخیر بوده است که توانسته نگاه ها را معطوف به 
خودش کند. این بازیکن انگلیسی در فصل جاری نتوانسته 
عملکردش  به  انتقادهایی  و  کند  برآورده  را  انتظارات  که 

وجود دارد.
ناراحتی  از  اخیر  هفته های  در  انگلیسی  رسانه های 

سانچو و احتمال جدایی او  از بوندسلیگا خبر دادند.
مشتری جدی  عنوان  به  منچسترسیتی  از  این  از  پیش 
سانچو سخن به میان آمد اما حاال چلسی هم به جذب این 

بازیکن جوان عالقه دارد.
اسکای اسپورت نوشت که چلسی برای جذب سانچو 
حاضر است که 100 میلیون پوند پرداخت کند و بعید است 
که دورتموند با چنین رقمی برای فروش این استعداد جوان 

مخالفت کند.
تابستان  بازیکن در  لمپارد از جذب  با هدایت  چلسی 
اما از آغاز سال 2020 می تواند بازیکن جدید  محروم بود 
جذب کند و به نظر می رسد که سانچو در راس اولویات 
لمپارد عملکرد  با هدایت  لمپارد در زمستان است. چلسی 
قرار  با  و  است  داشته  لیگ جزیره  فصل جاری  در  خوبی 
گرفتن در رده چهارم جدول رده بندی شانس کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان اروپا را دارد.

چلسی با ۱۰۰ میلیون یورو به دنبال پدیده دورتموند

خبرهای کوتاهمشکل عجیب اتلتیکو مادرید در گلزنی

این  وجود  با  اتلتیکومادرید 
به  بار   67 بازی  چهار  در  که 
شوت  حریفانش  دروازه  سمت 
کرد تنها توانست یک گل به ثمر 

برساند.
به نقل از آس، اتلتیکومادرید 
جمعه شب در دیدار برابر ویارئال 
روخی  کرد.  مساوی  گل  بدون 
ضربه   18 بازی  این  در  بالنکو 
به سمت دروازه زد اما در گلزنی 
عجیب  آمار  یک  این  بود.  ناکام 
تیم  در  عادت  یک  به  اما  است 
مادریدی  تیم  است.  شده  تبدیل 
تنها  که  اللیگاست  در  بازی  سه 
یک گل به ثمر رسانده است. این 
اتفاق برابر گرانادا رخ داد. بر این 
گل   16 تنها  هفته   16 در  اساس 
آمار  این  است.  رسانده  ثمر  به 
بدترین  و  است  ضعیفی  خیلی 
هم محسوب می شود. اتلتیکو در 

83 فصل هرگز چنین آمار سیاهی 
به ثبت نرسانده بود، حتی در  را 

سیاه ترین دوره هایش.
پیش از این بدترین آمار در 
)سرمربی   2005-06 فصل های 
و  )کاریگا   1۹81-82 و  بیانچی( 
گارسیا تراید( به ثبت رسیده بود 
و اتلتیکو در 16 هفته تنها توانسته 
این  با  کند.  گلزنی  بار   17 بود 
حال این تیم ها برای قرار گرفتن 
در باالترین جایگاه نمی جنگیدند 
و در نهایت فصل را با رتبه های 
رساندند.  پایان  به  هشتم  و  دهم 
پیدا کند  ادامه  اگر  شرایط کنونی 
روخی  شود  باعث  است  ممکن 
بازی های  سهمیه  نتواند  بالنکو 
اتلتیکو  کند.  کسب  را  اروپایی 
در حال حاضر در جایگاه ششم 

قرار دارد.
است  ساعت  پنج  اتلتیکو 

)دیدار  است  نکرده  گلزنی  که 
یوونتوس  بارسا،  ویارئال،  برابر 
سیمئونه  پابلو  دیگو  گرانادا(.  و 
از سیستم های مختلفی بهره برده 
تعویض های  و  ترکیب ها  از  و 
با  است  کرده  استفاده  متفاوتی 
این حال نتایج مشابه بوده است. 
آمار شوت های این تیم به سمت 
بازی  دروازه 67 ضربه در چهار 
است. یک سال است که اتلتیکو 
رنج  حمله  خط  در  ضعف  از 
می برد. بیشترین گل های این تیم 
را آنتوان گریزمان به ثمر می رساند 
بازیکن  اکنون  فرانسوی  )مهاجم 
چنین  وجود  با  بارسلوناست(. 
شرایطی روخی بالنکو 26 امتیاز 
یعنی تقریبا 50 فیصد امتیازها را 
به دست آورده است اما با بهترین 
فاصله  سیمئونه  دوران  سال های 
آخرین  اتلتیکو  که  زمانی  دارد. 

جشن  اللیگا  در  را  قهرمانی اش 
گرفت )1۴-2013( تا پایان هفته 
به  بود ۴3 گل  توانسته  شانزدهم 
ثمر برساند. دیگو کاستا به تنهایی 
17 گل به ثمر رسانده بود. مهاجم 
اسپانیایی - برزیلی در این فصل 

تنها دو بار گلزنی کرده است.
سیمئونه و بازیکنان می دانند 
گلزنی  در  ناکامی  دلیل  احتماال 
که  است  درست  باشد.  استرس 

های  شوت  بازی  هر  در  تیم 
تواند  نمی  اما  زند  می  بیشتری 
با  در رسیدن به گل موفق باشد. 
این حال روخی بالنکو چهارشنبه 
باید برابر لوکوموتیوو قرار بگیرد 
و امتحان نهایی اش است. اتلتیکو 
دارد  نیاز  گل  به  بازی  این  در 
در  ناکامی  صورت  در  چون 
قهرمانان  لیگ  از  پیروزی  کسب 

اروپا باید خداحافظی کند.

شکست آژاکس بعد از ۳۷ بازی خانگی بدون باخت
در  خانه خود  در  آژاکس جمعه شب 
مقابل حریفش ویلم شکست خورد تا بعد 
اولین  بدون شکست،  خانگی  بازی   37 از 
باخت در یوهان کرویف آرنا را تجربه کند.

در  ویلم  مقابل  آژاکس   0-2 شکست 
از  یک  اردیویزی  به  موسوم  هالند  لیگ 
هالند  فوتبال  فصل  این  نتایج  عجیب ترین 
 37 رکورد خارق العاده  ترتیب  این  به  بود. 
بازی خانگی بدون شکست آژاکس شکسته 
شد. آژاکسی ها عالوه بر این در بازی جمعه 
فصل جاری  در  اولین شکست خود  شب 

لیگ هالند را تجربه کردند.

به  آژاکس  خانه  در  حالی  در  ویلم 
مصاف این تیم رفته بود که تا پیش از بازی 
جمعه شب در یوهان کرویف آرنا در رتبه 
چهارم قرار داشت و با بیست و شش امتیاز 
امتیازی   ۴1 آژاکس  از  بتواند  بود  امیدوار 
بازی  اولیه  دقایق  در  ویلم  بگیرد.  امتیاز 
نشان داد که حریف قدری برای آژاکسی ها 
بازیکن  دِست  خطای   ۴2 دقیقه  در  است. 
تابستان گذشته  نانلی که  آژاکس روی چه 
باعث  بود  شده  منتقل  ویلم  به  آژاکس  از 
شد داور نقطه پنالتی را نشان دهد تا ویلم 
با گل مایک ترسور از حریف پیش بیفتد و 

در دقیقه 78 هم دامیل دانکرلویی گل دوم 
را به ثمر رساند تا شاگردان اریک تن هاگ 

با نتیجه 2-0 شکست بخورند.
شکست  اولین  اینکه  بر  عالوه  این 
آژاکس در فصل جاری لیگ هالند بود اولین 
باخت آنها در بازی های خانگی شان بعد از 
37 بازی هم به حساب می آمد. آژاکسی ها 
نوامبر 2017 در خانه خود  در  بار  آخرین 
یوهان کرویف آرنا شکست خورده بودند.

ویلم با این پیروزی 2۹ امتیازی شد و 
با سبقت گرفتن از آیندهوون در رتبه سوم 

جدول قرار گرفت.

قطع امید دمبله به بارسلونا و مذاکره با سیتی و چلسی
یک رسانه اسپانیایی مدعی شد عثمان 
بازیکن  دیگر  آینده  که فصل  دمبله می داند 
از  علت  همین  به  و  بود  نخواهد  بارسلونا 
و  چلسی  انگلیسی  باشگاه  دو  با  هم اکنون 

منچسترسیتی تماسهایی داشته است.
 El Desmarque اسپانیایی  نشریه 
می گوید عثمان دمبله ستاره بارسلونا مطمئن 
تیم  این  در  دیگر  آینده  فصل  در  است 
جایگاهی نخواهد داشت و به همین علت 
او از هم اکنون با دو باشگاه انگلیسی چلسی 
و منچسترسیتی تماس هایی برقرار کرده و با 

آنها صحبتهایی داشته است.

بر اساس این گزارش، منابع نزدیک به 
این بازیکن بارسلونا گفته اند دمبله عالوه بر 
پاری سن ژرمن  باشگاه  با  چلسی و سیتی 
هم تماس هایی برقرار کرده است. دمبله در 
حال حاضر به دلیل یک مصدومیت جدید 
عضالنی دست کم تا یکی دو ماه دیگر قادر 
او  اما  نیست.  بارسا  ترکیب  در  حضور  به 
معتقد است که فصل آینده دیگر جایگاهی 

در این تیم کاتاالن ندارد.
با  دورتموند  از   2017 سال  در  دمبله 
بارسلونا  به  یورویی  میلیون   105 قراردادی 
پیوست ولی فصل او به دلیل مصدومیتی که 

از ناحیه همسترینگ پیدا کرد به هیچ وجه 
در حد انتظار بارسا نبود. دمبله در این فصل 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و پنج ماه 
دور از میادین بود. مصدومیتهای متعدد دمبله 
یکی از مهمترین دالیل ناکامی او در بارسا 
و  شده  مصدوم  دیگر  بار  حاال  دمبله  بوده. 
گفته شده دست کم ده هفته از میادین دور 
خواهد بود. او ماه گذشته میالدی در نیمه اول 
دیدار بارسلونا و دورتموند در چمپیونزلیگ 
مصدوم شد. دمبله در فصل جاری تنها پنج 
بار برای بارسلونا بازی کرده و در این مدت 

تنها یک گل به ثمر رسانده.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

www.etilaatroz.comیک شنبه  1۷ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۲ یک شنبه  1۷ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶۲ورزشیخبرهای خارجی www.etilaatroz.com

به »حمایت گسترده از تروریزم« روابط سیاسی و اقتصادی خود با این کشور 
را قطع کردند.

این کشورها، برای از سرگیری روابط 13 شرط برای قطر تعیین کردند 
که محدود کردن روابط با ایران و تعطیل کردن شبکه الجزیره از جمله این 

شرایط بود.
تحریم های  کشورها  این  آن  دنبال  به  و  کرد  رد  را  شرایط  این  قطر 

سخت گیرانه ای علیه آن به اجرا گذاشتند.
 13 از  »صحبتی  دیگر  کشورها  این  است  گفته  قطر  خارجه  امور  وزیر 

خواسته غیرممکن نیست و مذاکرات از چنین سطحی گذر کرده است.«
او گفته است مذاکرات متعددی میان دو کشور در محل های مختلف انجام 
شده است. او از تأیید یا تکذیب گزارش ها درباره ی سفر به ریاض و دیدار با 

مقام های سعودی خودداری کرد.

اطالعات روز: قطر مذاکره با عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران 
موجود میان این دو کشور را تأیید کرده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر امور 
خارجه قطر گفته است برای پایان دادن به تنش میان این کشور و شماری از 

کشورهای منطقه خلیج فارس، مذاکراتی در جریان است.
این مذاکرات ممکن است به مناقشه موجود که از دو سال پیش باعث 

تحریم قطر ار سوی عربستان و متحدانش شده، پایان دهد.
وزیر امور خارجه قطر گفته است با عربستان در مورد چشم انداز آینده 

روابط دو کشور گفت و گو کرده است.
امیر قطر برای سفر به این کشور دعوت کرد.  از  اخیرا پادشاه عربستان 

این دعوت به رغم عدم وجود روابط سیاسی میان دو کشور صورت گرفت.
عربستان، مصر، امارات و بحرین، تابستان سال 2017 با متهم کردن قطر 

قطر مذاکره با عربستان برای پایان دادن به بحران منطقه ای را تأیید کرد

اعتراض ها در ایران احتماال تکرار می شود
اطالعات روز: نشریه امریکایی »فارن افرز« در گزارشی 
نوشته ی  به  است.  پرداخته  ایران  در  اخیر  اعتراض های  به 
تنها  ایران  در  اخیر  اعتراض های  نشریه،  این  گزارش گران 
جغرافیایی  به لحاظ  و  نبوده  بنزین  گران شدن  به  اعتراض 
حاد  کاستی های  از  فراتر  هم  آن  خاستگاه  و  گسترده 
است  آمده  همچنین  گزارش  این  در  است.  بوده  اقتصادی 
به  را  ایرانی ها  که  عمیق  مشکالت  حل  به  سرکوب ها  که 
خیابان آورده است، منجر نخواهد شد و تکرار اعتراض ها 

محتمل است.
به نقل از ایران اینترنشنال، یافته های این گزارش نشان 
می دهد که بیش از 20درصد از شهرستان های کل کشور، در 
جریان اعتراض های اخیر دست کم یک روز شاهد اعتراض 
یا تظاهرات بوده و با این که جرقه اولیه از مشکالت اقتصادی 
بوده، به محض شروع، نارضایتی های موجود عمیق تر نسبت 

 به تمامیت جمهوری اسالمی را فعال کرده است.
به باور نویسندگان نشریه فارن افرز، توزیع جغرافیایی 
اعتراض ها در ایران، سرنخ روشنی از آنچه که اتفاق افتاده 
است به دست می دهد. مناطقی که نسبت  به افزایش بهای 
سوخت اعتراض کرده اند، دقیقا همان مناطقی بودند که از 
برنامه های درازمدت دولت برای توسعه در ایران، بیش ترین 

بهره   را برده اند.
که  شده  مدعی  ایران  :»حکومت  می نویسد  افرز  فارن 
اما  اعتراض ها توطئه ای علیه جمهوری اسالمی است،  این 
پی گیری  با  اسالمی  نشان می دهد جمهوری  ما  تحلیل های 
برنامه های درازمدت توسعه و رفاهی خود، شهروندانی را 
توانمند کرده است که اکنون در برابر سیاست های نئولیبرالی، 

نظیر کاهش یارانه های بخش انرژی، مقاومت می کنند.«
نشان  افرز  فارن  نشریه  گزارش  نویسندگان  یافته های 
می هد که پیوند معکوسی میان نرخ مشارکت در انتخابات   و 
حضور مردم در اعتراض ها وجود دارد و در مناطقی که نرخ 
مشارکت در آن ها کم تر است، احتمال بیش تری هست که 

دست کم یک روز اعتراض گزارش شده باشد. 
به نوشته نشریه فارن افرز، »ارزیابی ها نشان می هد که 
جوانان به خاستگاه اعتراض های ضد دولتی در ایران تبدیل 

شده اند« و تا هنگامی که »حکومت به خواست ها و نیازهای 
آینده  در  ناآرامی ها  این  تکرار  احتمال  نکند،  توجه  آن ها 

وجود خواهد داشت«.
که  شهرستان هایی  گزارش،  این  داده های  براساس 
بیش تر  داشته اند،  را  انتخابات  در  مشارکت  پایین تر  نرخ 
محتمل بوده است که شاهد یک روز اعتراض باشند و نرخ 
مشارکت در انتخابات  در مناطقی که شاهد اعتراض  بوده اند، 
در مقایسه با مناطقی که هیچ اعتراضی در آن ها نبوده به طور 

متوسط دست کم 13 درصد کم تر است.
نویسندگان نشریه فارن افرز نتیجه گرفته اند در مناطقی 
از ایران که نارضایتی های اقتصادی، با ناامیدی از کل نظام 
حاکم همراه بوده، این وضعیت به بروز اعتراض  انجامیده 
مشکالت  که  آورده اند  یافته  این  تفسیر  در  آن ها  است. 
اقتصادی، ناامیدی از کل نظام را به فعالیت های اعتراض آمیز 

تبدیل می کند.
یافته های نویسندگان فارن افرز همچنین نشان می دهد 
در مناطقی که حسن روحانی، رای بیش تری داشته است، 
این مناطق دست کم یک روز شاهد اعتراض های ضددولتی 
رای  رییسی  که  مناطقی  در  اعتراض ها  درحالی که  بوده اند، 

بیش تر داشته کم تر گزارش شده است.
براساس یافته های این گزارش، متوسط آرای روحانی 
است،  درصد   5۹ بوده اند،  اعتراض   شاهد  که  مناطقی  در 
در  اعتراضی  هیچ  که  مناطقی  در  روحانی  رای  درحالی که 

آن ها گزارش نشده، 51 درصد بوده است.
میان  که  پیوندی  افرز،  فارن  گزارش گران  باور  به 
رای دادن به روحانی در سال ۹6 با بروز اعتراض ها در سال 
۹8 وجود دارد، نشان گر نوعی پویایی مهم در سیاست ایران 
انتخاب  یک  روحانی  به  دادن  رای  که  معنا  این  به  است. 
اعتقادی  باور  از  نه نشانی  یا حرکت »عمل گرایانه« بوده و 
عمیق به مشروعیت نظام حاکم، آن طور که علی خامنه ای، 
رهبری جمهوری اسالمی، مدعی است. آن ها می نویسند که 
از بروز اعتراض ها در مناطقی که مشخصا به »نامزد معتدل« 
از  برخی  که  کرد  برداشت  طور  این  می توان  داده اند،  رای 
رای دهندگان از نتایج انتخابی که کرده اند، مأیوس شده اند.

نویسندگان گزارش فارن افرز بر این باورند آن مناطقی 
که شاهد اعتراض  بودند، در واقع در زمره مناطقی هستند که 
از حمایت های دولتی بیش تری برخوردار بوده اند و به همین 
انرژی،  یارانه های  کاهش  نظیر  برنامه هایی  برابر  در  خاطر 

مقاومت داشته اند.
هرچند مقام های جمهوری اسالمی، معترضان را »اراذل 
و اوباش« توصیف کرده اند و حرکت اعتراضی آن ها را در 
قلمداد  بیگانگان  از سوی  توطئه ای  به عنوان  کشور  سراسر 
کرده اند، نویسندگان این گزارش معتقدند که یافته های آن ها 
نشان می دهد این خود جمهوری اسالمی بود که با اجرای 
برنامه های توسعه محور و حمایتی به شهروندانی که امروز 
در خیابان ها علیه او اعتراض می کنند، قدرت و توانایی داده 

است.
به باور نویسندگان این گزارش، اعتراض ها عمدتا در 
که  معنا  این  به  است.  داده  رخ  پرجمعیت  شهری  مناطق 
یک  این که  احتمال  باشند،  پرجمعیت تر  مناطق  این  هرچه 
روز اعتراض را در جریان هر دو موج اخیر اعتراضی، جدی 

۹6 و عقرب ۹8، تجربه کرده باشند بیش تر است.
نویسندگان این گزارش معتقدند مناطقی که در این دور 
متمایزی  و  مشترک  وجوه  بودند،  اعتراض ها  شاهد  جدید 
و  »شهری«  »پرجمعیت«،  »توسعه یافته«،  مناطق  این  دارند. 
با  مناطقی  بوده اند.  جوان«  »مردان  از  زیادی  شمار  دارای 
شمار قابل مالحظه ای از جمعیت واجد شرایط رای دادن 
که یا اساسا در انتخابات ها شرکت نمی کنند، یا اگر شرکت 
این  می رسد  نظر  به  می دهند.  رای  معتدل«  »نامزد  به  کنند 
مناطق کماکان در خط مقدم فعالیت سیاسی علیه نظام حاکم 

باقی بمانند.
اسالمی  »جمهوری  است:  آمده  گزارش  این  پایان  در 
به مدت طوالنی برای دستیابی به حمایت و مشروعیت بر 
انتخابات تکیه کرده است. اما نتایج بررسی ها نشان می دهد 
که وقتی نهادهای غیرانتخابی، دستیابی شهروندان به اهدافی 
غیرممکن  بوده اند  آن  دنبال  به  رای دهنده  به عنوان  که  را 
رو  اعتراض  به  آن  به جای  است  ممکن  آن ها  می کنند، 
پاسخ سخت  اخیر،  اعتراض های خیابانی  به  بیاورند. رژیم 
اما سرکوب پاسخ گوی هیچ یک از  و شدیدی داده است. 
اعتراض ها  از  موج  این  در  ما  تحلیل  براساس  که  عواملی 
دخیل بوده اند، نیست و بنابراین برپا شدن موجی مشابه از 

اعتراض ها در ادامه محتمل خواهد بود.«

»درز اسناد مذاکرات تجاری بریتانیا و امریکا به روسیه مرتبط می شود«
جرمی کوربین گفته که این اسناد و مدارک 
نظام  شدن«  گذاشته  فروش  »به  نشان دهنده 

خدمات درمانی است.
است  قرار  بریتانیا  عمومی  انتخابات 

پنج شنبه این هفته )12 دسامبر(، برگزار شود.
اسناد  این  انتشار  کارگر،  حزب  گفته  به 

براساس منافع عمومی صورت گرفته است.
براساس این اسناد، امریکا مایل به مذاکره 
خصوص  به  داروها،  قیمت گذاری  باره  در 
برای  داروها  امتیاز  حق  دوره  مدت  افزایش 
ژنریک  داروهای  از  استفاده  از  جلوگیری 

ارزان تر است.
نیم  و  دو  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت 
برابر بیشتر از نظام خدمات درمانی بریتانیا برای 

داروها پول می پردازد.
این  رد  ضمن  کار  محافظه  حاکم  حزب 

موضوع از هرگونه اظهارنظری در مورد آن چه 
کرده  خودداری  گفته،  ردیت  اجتماعی  شبکه 

است.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم 

اتهام  وارده را »مزخرف« خوانده است.
شبکه اجتماعی ردیت شواهدی در مورد 
سوی  از  اسناد  این  نشت  بر  مبنی  ادعاهایش 
ارائه  روسیه  با  مرتبط  کاربری  حساب های 

نکرده است.
با توجه به این که این اسناد بیش از یک 
ماه پیش قبل از این که از سوی آقای کوربین 
در مورد آن صحبت شود، در شبکه اجتماعی 
مورد  این  در  را  سواالتی  شد،  منتشر  ردیت 
نحوه ی درز این مدارک و این که چرا پیش از 
ایجاد  نشده  مدارک  این  به  زیادی  توجه  این 

کرده است.

ردیت  اجتماعی  شبکه  روز:  اطالعات 
گفته بر این باور است که حساب های کاربری 
مرتبط با روسیه در درز اسناد حساس مربوط 
به مذاکرات تجاری بین امریکا و بریتانیا نقش 

داشته اند.
شبکه  این  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
که  را  کاربری  حساب   61 که  گفته  اجتماعی 
تالش هایی در این مورد داشتند، به حال تعلیق 

درآورده است.
مخالف  حزب  مهم ترین  کارگر،  حزب 
استناد  با  عمومی  انتخابات  آستانه  در  بریتانیا 
بوریس جانسون،  اسناد گفته است که  این  به 
مذاکرات  در  که  دارد  تمایل  نخست وزیر، 
درمانی  خدمات  نظام  امریکا،  با  تجاری 

)NHS( کشورش را به فروش بگذارد.
 )NHS( بریتانیا  درمانی  خدمات  نظام 

از جمله  متعددی  با مشکالت  و  است  دولتی 
نظام  این  حفظ  است.  رو به رو  پرستار  کمبود 

برای بسیاری از رای دهندگان مهم است.
گفته  کارگر  حزب  رهبر  کوربین،  جرمی 
است اسناد و شواهد نشان می دهد که مذاکرات 
مقدماتی با امریکایی ها بر سر قیمت داروها و 

نظام خدمات درمانی بریتانیا انجام شده است.
موضوع  این  کوربین  آقای  گفته ی  به 
و  داروها  قیمت  گران ترشدن  برای  را  راه 
خصوصی شدن سیستم خدمات درمانی بریتانیا 

هموار می کند.
بر  بالغ  اسنادی  است  گفته  کوربین  آقای 
۴51 صفحه از دو سال مذاکرات تجاری حزب 
دست  در  متحده  ایاالت  با  محافظه کار  حاکم 
دارد که نشان می دهد بقای این نظام خدمات 

درمانی به نتیجه انتخابات وابسته است.
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باورند  این  به  عقل گرایان  هستند.  معروف 
یعنی  است.  پیشین  امر  یک  دانش  که 
به  نیاز  و  دارد  وجود  انسان ها  فطرت  در 
تجربه ی بیرونی ندارد. عقل گرایان مدعی اند 
که اصول و دانش در ما وجود دارد و کسب 
ما  پنجگانه ی  حس  به  نیاز  همیشه  دانش 
وسیله ی  به  فقط  می توان  بنابراین،  ندارد. 
عقل و به شکل انتزاعی به آن ها رسید. برای 
مابعدالطبیعه  اخالق،  آن ها  ادعا،  این  ثبوت 
مقابل  در  می آورند.   مثال  را  ریاضیات  و 
ما  دانش  که  می کنند  ادعا  تجربه گرایان 
وابسته به حس پنج گانه ی ما است و دانش 
می آید.  به دست  تجربه  و  حس  کمک  با 
گفت وگو و بحث بین این دو مکتب فکری 
برای چندین قرن ادامه دارد و هر یک برای 
منابع علمی روز  از  اثبات نظریات خویش 

استفاده می کنند. 
درباره ی  مختصر  شکل  به  این جا  تا 
کردیم.  صحبت  دانش  بودن  موجه  اصل 

موجه  و  توجیه  چالش های  از  برخی  حاال 
ساختن دانش را از دیدگاه بعضی فیلسوفان 
نظر  در  را  شرایطی  می دهیم.  معاصر شرح 
بگیریم که دانشی که ما بدان باور داریم با 
استناد بر منابع علمی درست و توجیه پذیر 
ممکن  دانش  آن  این ها  همه ی  با  است. 
است نادرست باشد. در این باره فیلسوفان 
کرده اند.  ارایه  را  زیادی  بسیار  مثال های 
به عنوان مثال، شما از دور یک گوسفند را 
یک  آن جا  می گویید  خود  به  بعد  می بینید. 
هستید  معتقد  شما  دارد.  وجود  گوسفند 
هم  توجیه  و  دیده اید  را  گوسفند  شما  که 
حیوان  آن  می گویید  دارید.  نظر  این  برای 
قدش  دارد،  پا  چهار  است،  آن جا  در  که 
سرش  و  پشم ها  است،  گوسنفد  یک  برابر 
بنابراین، شما  به یک گوسفند می ماند.  هم 
توجیه هم برای این باورتان دارید. وقتی که 
شما نزدیک تر می روید، متوجه می شوید که 
با وجودی  است. شما  اشتباه  باور شما  آن 
داشتید،  باورتان  برای  را  توجیه  تمامی  که 
گوسفند  یک  حیوان  آن  که  درمی یابید 
دیگری  حیوان  یا  بز  یک  بلکه  نیست، 
می باشد. در این صورت با وجود این که شما 
دلیل موجه درباره ی باورتان داشتید، دانش 
شما نادرست بود. یا به عنوان مثال، ریجارد 
فومیرتان )Richard Fumerton( در 
کتابش یکی از مثال های مشابه را چنین بیان 

می نماید:
»ولس«.  در شهر  بروم  است  قرار  »من 
که  ندارم  آگاهی  و  اطالع  من  آن جا  در 
دارد  خانه اش عکس هایی  در  »جین«  خانم 
چنان که  می رسند؛  به نظر  واقعی  خیلی  که 
آن جا  در  شخص  خود  می رسد  به نظر 
خانم  خانه ی  نزدیک  وقتی  است.  ایستاده 
جین می شوم، در نزدیکی در او خانم جین 
را می بینم که ایستاده و طبق معمول به من 
لبخند می زند. من هم به وی لبخند می زنم 
و فکر می کنم که منتظر پذیرایی من است. 
خانم  که  می کنم  باور  من  صورت  این  در 
منتظر  و  است  ایستاده  من  مقابل  در  جین 
باور دارم و دلیل موجه  من است. من هم 
خوب برای چنین باورم دارم. با این وجود 
زماني که نزدیک در می شوم، متوجه می شوم 
عکس اش  بلکه  نیست،  جین  خانم  آن  که 
واقعی  خیلی  که  را  عکس اش  وی  است. 
به نظر می رسد، در کنار درش گذاشته است. 
در چنین وضعیتی توجیه من به من کمک 
نکرد که دانش درستی داشته باشم و دانش 
نادرست  جین  خانم  درباره ی  من  قبلی 

است.« 
2. درست بودن دانش 

ما دیدیم که چگونه موجه بودن برای 
اما  است،  مهم  و  اساسی  دانش  کسب 
همزمان متوجه شدیم که همه دانش هایی که 
دانش  نمی توانند  داریم  توجیه  برای شان  ما 
بنابراین، اصل درست بودن  باشند.  درست 
مهم  بسیار  دانش  درستی  برای  ما  توجیه 
است؛ بدین معنا که توجیه ما باید با حقیقت 
با  نظر  هر  باشد.  داشته  تطابق  واقعیت  و 
درست  دانِش  نمی تواند  دالیل  و  توجیه ها 
محسوب شود. اصل درست بودن اطالعات 
گزاره ای ما یک اصل حیاتی در کسب دانش 
توجیه  و  عقیده  داشتن  آن،  بدون  است. 
بی فایده و بی معنا است. یکی از مشکالتی 
بودن  درست  عرصه ی  در  فیلسوفان  که  را 

شانس  مسأله ی  گرفته اند،  نظر  در  دانش 
می آید  پیش  وقت ها  از  خیلی  یعنی  است. 
ما هم درست  باور  داریم،  باور  ما یک  که 
است و توجیه های خوبی هم برایش داریم، 
بنابر  اما در حقیقت درست بودن دانش ما 
شانس بوده و مبتنی بر دانش واقعی نیست. 
به عنوان مثال، شما در یک بازی قرار دارید 
که طرف مقابل به شما می گوید که شما یک 
دقیقه وقت دارید تا جسمی را که در جیبم 
وجود دارد، حدس بزنید. سپس شما شروع 
به حدس زدن می کنید و اشیای مختلفی را 
پایان  حدس می زنید که درست نستند. در 
می برید  نام  را  ساعت  شانسی  به طور  شما 
و متوجه می شوید که شی مورد نظر ایشان 
بوده است. در چنین شرایطی شما  ساعت 
دانش درستی دارید، ولی این دانش استوار 
بر حدس و شانس است که نمی تواند دانش 
مطمئن و معینی باشد. فیلسوفان این چنین 
دانشی را دانش درست محسوب نمی کنند. 

3. باور داشتن 
باور داشتن، قبول کردن یک امر است. 
وقتی شخصی می گوید که وی باور دارد که 
این  به  این  است،  افغانستان  پایتخت  کابل 
کابل  که  می کند  قبول  وی  که  است  معنی 
باوری  کسی  اگر  است.  افغانستان  پایتخت 
را  باورم  این  من  که  بگوید  و  باشد  داشته 
باوری  چنین  صورت  این  در  ندارم،  قبول 
وجود ندارد. پس اصل باور داشتن یکی از 

اصول و ارکان یک دانش درست است. 
جمع بندی

دانِش  نمی تواند  تنهایی  به  داشتن  باور 
باور داشتن همان طور  بار آورد.  به  درست 
که قبال اشاره شد، می تواند بر حسب شانس 
به عنوان  باشد؛  اشتباه  باشد، و هم می تواند 
مثال، کسی که بر این باور است که زمین دو 
برای درست  دلیلی  باوری  دارد، چنین  ماه 

بودن دانش وی نمی باشد. 
ارکان  و  اجزا  تحلیل  ما  حال،  به  تا 
دانش را از نظر متفکرین کالسیک بررسی 
شامل  درست  دانش  که  دانستیم  و  کردیم 
سه عنصر است: موجه بودن، درست بودن 
با  عنصر  سه  این  زماني که  داشتن.  باور  و 
هم یکجا شوند، ما می توانیم دانش درست 
و مطمئنی داشته باشیم. در این جا، ما فقط 
بیان  را  آن  منابع  و  کرده  تعریف  را  دانش 
موجه  ماهیت  چون  بحث هایی  کردیم. 
دانش  ساختار  و  ماهیت  و  توجیه  و  شدن 
همچنین  ندادیم.  قرار  بررسی  مورد  را 
کمبودهای  و  چالش ها  که  کردیم  یادآوری 
دانش انسانی از جمله مباحثی هستند که در 
به دانش می توان در نظر گرفت. در  رابطه 
کل در معرفت شناسی این سه اصل اجزای 
دانش به حیث ارکان و عناصر دانش درست 
قبول شده اند، ولی این نوع تعریف از دانش 
مشکالت خود را دارد. بعد از تأمل درباره ی 
چیستی دانش درست و بااعتبار، ما می توانیم 
به ایده ها، نظریات و باورهای خود بنگریم 
این میتودها تحلیل و بررسی  با  و آن ها را 
ببینیم که چقدر از دانش ما، دانش  کنیم و 
درست و مستحکم و چقدر فقط باورها و 

توجیه های شخصی ما است. 
برای مطالعه بیش تر می توانید این منابع 

زیر را مطالعه کنید.
•https://www.iep.utm.edu/
epistemo/#SH2d
•ttps://plato.stanford.edu/
entries/epistemology/#JTB
•Fumerton, Richard. Episte-
mology. Malden, MA 02148-
5020, USA: Blackwell, 2016.
•Robert, Audi. Epistemology: 
A Contemporary Introduc-
tion to Theory of Knowl-
edge. 2nd ed. t, New York: 
Routledge, 2003.

بخش دوم و پایانی
1. موجه بودن دانش 

توجیه کردن و موجه بودن یک ادعای 
دانش  ارکان  اصلی ترین  از  یکی  گزاره ای، 
به  استوار  ما  دانش  اگر  می باشد.  درست 
دالیل و منابع درست علمی و منطقی نباشد، 
آن دانش به حساب نمی آید. این جاست که 
مسأله ی  و  نظریه ی شخصی  بین یک  فرق 
به عنوان  می شود.  مشخص  علمی  و  عقلی 
باشد  باور  این  بر  می تواند  شخصی  مثال، 
که منشأ تغییرات اقلیمی، ارواح  روی زمین 
می تواند  فرد  یک  شخصی  نظر  این  است. 
نیست.  این یک حقیقت علمی  باشد، ولی 
گروهی بر این باور هستند که زمین هموار 
است، ولی این فقط یک باور گروهی است 
نه عقالنی و مستند. برای این که ما بتوانیم 
یک گزاره ی درست را بیان کنیم، باید منابع 
مستند و توجیه دقیق و علمی برای آن داشته 

باشیم. 
منابع  فیلسوفان  و  فلسفی  مکاتب 
گزاره  یک  ساختن  موجه  برای  را  مختلف 
ارایه کرده اند. معمولی ترین و قبول شده ترین 

آن ها عبارتند از:
1. عقل؛

2. حافظه؛ 
3. شواهد عینی؛

۴. شواهد شفاهی و کتبی؛
5. حس پنجگانه؛

 ))Introspection 2. خوداندیشی

این ها معمولی ترین منابع پذیرفته شده ی 
دانش در بین فیلسوفان می باشد. ولی بعضی 
منابع  این  از  تعدادی  یا  بر یکی  از مکاتب 
می کنند؛  رد  را  آن ها  بقیه ی  و  نموده  تأکید 
 positivists مثبت گرایان  مکتب  مثال 
تأکید بیش تر به عقل و شواهد عینی دارند. 
همچنین در هند باستان در زمان بودا مکتب 
و  باالترین  را  ودا ها  کتاب های  برهمنیزم، 
بودا  می پنداشتند.  دانش  منبع  معتبرترین 
برای رد این اصل که هیج کتابی نمی تواند به 
تنهایی خود معتبرترین منبع علمی و دانش 
باشد، شواهد کتبی و شفاهی را به حیث منبع 
منابع  از  جدا  را  آن ها  و  نکرد  قبول  دانش 
متفکرین شهود و  از  برخی  دانست.  دانش 
یک  به حیث  نیز  را   intuition اشراق 

منبع دانش حساب می کنند. 
رایج  بحث های  از  یکی  به  این جا  در 
ایجاد  باعث  که  دانش  منابع  درباره ی 
مکاتب  به  فیلسوفان  تجزیه ی  و  جدایی 
شده  معرفت شناسی  عرصه ی  در  مختلف 
است، می پردازیم. پرسش اصلی که مطرح 
امر  یک  دانش  آیا  که  است  این  می شود 
درونی و پیشین )a priori( یا امر تجربی 
 )a posteriori( بیرون  به  وابسته  و 
یک  دانش  دارند  باور  که  آن هایی  است؟ 
امر پیشن است به عنوان مکتب عقل گرایان 
آن هایی  و  شده  نامیده   )Rationalist(
که باور دارند که دانش یک امر تجربی است 
 )Empiricists( تجربه گرایان  مکتب  به 

چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به 
جایی نمی رسد. او دارد کارخانگی  خود 

را نادیده می گیرد!«
فیس بوک  وقتی  که  می گوید  چان 
که  نمی کرد  فکر  شد،  راه اندازی 
در  حتا  »کسی  کند:  تغییر  زندگی اش 
وحشی ترین رویاهایش تصور نمی کرد 
که این چیزی است که اتفاق می افتد. 
فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه 

دانشگاهی.«

هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
چیزی مادی را برای فرزندان تان فراهم 
چگونه  را  آن ها  حساب  این   با  کنید؛ 
پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر 
درآورند؟«
همه،  از  »اول  می گوید:  زاکربرگ 
را  همه چیز  ما  که  نیست  این طوری 
برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من 
توجه به این مسأله مهم است. آن ها 
نیز مسئولیت هایی دارند.«

تأملی در چیستی دانش
ارشاد نورَزی

اصل درست بودن توجیه ما برای درستی دانش بسيار مهم است؛ بدين معنا كه توجیه ما بايد با حقیقت 
و واقعیت تطابق داشته باشد. هر نظر با توجیه ها و دالیل نمی تواند دانِش درست محسوب شود. اصل 
درست بودن اطالعات گزاره ای ما یک اصل حیاتی در كسب دانش است. بدون آن، داشتن عقیده و توجیه 
بی فایده و بی معنا است. یکی از مشکالتى را که فیلسوفان در عرصه ی درست بودن دانش در نظر گرفته اند، 

مسأله ی شانس است.

باور داشتن، قبول کردن یک امر است. وقتی شخصی می گوید که 
وی باور دارد که کابل پایتخت افغانستان است، این به این معنی 
است که وی قبول می کند که کابل پایتخت افغانستان است. اگر 
کسی باوری داشته باشد و بگوید که من این باورم را قبول ندارم، 
در این صورت چنین باورى وجود ندارد. پس اصل باور داشتن 

يكى از اصول و ارکان يك دانش درست است. 


