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داد،  گزارش  افغانستان  بازسازی  امور  امریکایی  بازرس 
از  دالر  میلیون   43 به  قریب  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
پول مالیات دهنده گان امریکایی را برای ساخت یک پمپ 
گاز در افغانستان هزینه کرده، رقمی 140 برابر بیشتر از 

هزینه واقعی آن.
رییس  سوپکو،  جان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
 43 از  پنتاگون  گفت:  افغانستان  بازسازی  کل  بازرسی 
دهنده گان  مالیات  از  آمده  دست  به  پول  دالر  میلیون 
فشرده  گاز  پمپ  ترین  هزینه  پر  برای ساخت  امریکایی 
جهان در افغانستان بهره برده است. این مبلغ بین 2011 
تا 2014 برای ساخت این پمپ گاز فشرده در این کشور 

جنگ زده استفاده شده است.
والیت  مرکز  شبرغان،  منطقه  در  فشرده  گاز  پمپ  این 
افغانستان  در   2012 سال  افغانستان  شمال  در  جوزجان 
به  خودروها  در  استفاده  برای  و  رسید  برداری  بهره  به 

کار می رود.
منابع گازی در این شهر در دهه 60 میالدی کشف شد.

سازی  ثبات  با  و  عمرانی  عملیات  برای  ویژه  نیروی 
افغانستان مسئول این پروژه در مارس 2015 تعطیل شد 

و به این دلیل و براساس گزارش بازرسی کل بازسازی 
افغانستان، وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که افراد با تجربه 

برای انجام کارها در این زمینه را ندارد.
رییس بازرسی کل بازسازی افغانستان گفت:  من بابت این 
در  پروژه  این  درباره  دقیقی  اطالعات  پنتاگون  که  مساله 
نیروی ویژه برای  اختیار ندارد واقعا شگفت زده هستم. 
این  افغانستان مسئول  ثبات سازی  با  عملیات عمرانی و 
امریکا  دفاع  وزارت  دفتر  به  مستقیم  صورت  به  پروژه 

گزارش می داد.
در این گزارش همچنین مشخص شد که یک پمپ گاز 
فشاری در پاکستان تنها 500 هزار دالر هزینه داشته است 
تر  گران  برابر   140 افغانستان  کشور  در  آن  ساخت  اما 

شده است!
امریکا  دفاع  وزارت  گفت،  پنتاگون  سخنگویان  از  یکی 
کل  بازرسی  به  مساله  این  درباره  ارزیابی هایش  ارائه  به 

بازسازی افغانستان )SIGAR( ادامه می دهد.
واشنگتن برای بازسازی افغانستان از 2002 قریب به 110 

میلیارد دالر اختصاص داده است.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1651 چها ر    شنبه       13 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  21محرم    ا  لحرام    y 1437   4 نوا مبر     2015

وقتی عشق و مهارت با هم کار کنند، منتظر یک شاهکار 
باشید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

عضو هیأت حقیقت یاِب بررسی فساد در وزارت معارف:

پروندۀ فسـاد فـاروق وردک 
به  رییـس جمـهور سپـرده مـی شود

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی گفته 
که زمان مناسبی برای حضور کشورش در مذاکرات 

صلح میان دولت افغانستان با طالبان نیست.
مشاور  عزیز،  سرتاج  نیشن،   روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در جریان 
سازش  گفت:   کشورش  رسانه های  با  گو  گفت و 
میان دولت کابل و طالبان...          ادامه صفحه 6

طالبان پدیدة بومی در شمال افغانستان نیست؛ بلکه 
صورت  نیرومند  اکماالت  و  شده  هزینه  فراوان  پول 
و  پاکستان  شوند.  برده  شمال  به  طالبان  تا  گرفته 

شرکایش پروژة کالنی را طرح کرده اند و طالبان 
و جنگجویان خارجی ابزار آن اند

از  تجلیل  مناسبت  به  چین  رییس جمهور  معاون 
کابل  به  چین  و  افغانستان  دوستی  سال  شصتمین 
در  را  قرارداد  سه  افغان  و  چینی  مقام های  کرد.  سفر 
عرصه های امنیتی، تحصیلی و خانه سازی امضا کردند.

سه  روز  چین  جمهور  رییس  معاون  چاو،  یون  لی 
چین  آمد.  کابل  به  دولتی  هیأت  یک  رأس  در  شنبه 
نیروهای  خروج  از  پس  تا  دارند  تالش  افغانستان  و 

بین المللی روابط شان را گسترش دهند.
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در یک کنفرانس 
خبری مشترک با معاون رییس جمهور چین در کابل 
گفت روابط چین و افغانستان منافع مشترک برای دو 

کشور دارد.
کشورهای  رفاه  و  ثبات  بر  چین  سیاست  گفت  غنی 
ابریشم  راه  پروژه  که  افزود  او  است.  شده  بنا  منطقه 
در درازمدت، کوتاه مدت و میان مدت منافع بزرگی 
برای کشورهای منطقه دارد. رییس جمهور افغانستان 
گفت: »یک بخش صحبت ما سر این مساله بوده که 
و  عمده  مراکز  از  یکی  به  می تواند  افغانستان چگونه 
آسیا  براعظم  اقتصاد  و  آسیایی  تمدن  عمده  چهارراه 

مبدل شود.«
یوآن  میلیون   1500 که  کرد  تعهد  گذشته  سال  چین 
آن  از  پیشتر  می کند.  کمک  افغانستان  به  را  چینی 

یوآن  میلیون   500 که  بود  کرده  تعهد  چین  حکومت 

چینی به افغانستان کمک می کند....       ادامه صفحه 6

سرتاج عزیز:
 اکنون زمان مناسبی برای حضور پاکستان 

در مذاکرات صلِح افغانستان نیست

احمد ولی مسعود:
 برای ناامن سازی شمال 

پول فراوانی هزینه شده است

ساخت یک پمپ گاز 43 میلیون دالری در افغانستان!
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امضای سه قرارداد مهم میان پکن و کابل
غنی: به سرمایه گذاری چین ضرورت داریم
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برای  معنادار،  گاه  و  طوالنی  سکوتی  از  پس 
سنای  مجلس  گذشته  چندماه  در  نخستین بار 
عنوان  به  را  لویه جرگه  برگزاری  بحث  کشور 
یک بحث جدی و غیرقابل چشم پوشی مطرح 
برگزاری  که  می گویند  سناتوران  برخی  کرد. 
وضعیت  مورد  در  بحث  هدِف  به  لویه جرگه 
حقوقِی  تکلیف  تعیین  و  کشور  در  جاری 
ریاست اجرایی، ضروری پنداشته می شود. آنان 
می گویند که بر پایۀ توافق نامۀ سیاسی میان دو 
تیم انتخاباتی که منجر به ایجاد دولت وحدت 
ملی شد، این دولت موظف است که در سال 
به  جرگه  لویه  برگزاری  با  خود  کاری  دومِ 

مسایل حادِ کشوری بپردازد. 
سوی  از  البته  جرگه  لویه  برگزاری  موضوع 
در  نیز  کشور  جهادی  جریان های  برخی 
وضعیت  خرابی  دنبال  به  و  اخیر  روزهای 
جایی  آن  از  اما  شد؛  مطرح  افغانستان  امنیتی 
که این جریان ها جایگاه حقوقِی تعریف شده 
ندارند و هم خواسِت آن ها برای برگزاری لویه 
جرگه بیشتر از آن که معطوف به اجرایی شدِن 

توافق نامۀ سیاسی باشد، معطوف به مشکالِت 
اعتنا واقع  موجود در کشور است، زیاد مورد 
نشد. اکنون اما مطرح شدِن این مسأله از سوی 
مجلس سنای کشور می تواند تکانه یی تازه به 

آن بخشد. 
مجلس سنا به این باور است که بهترین راه حِل 
است  لویه جرگه  برگزاری  موجود،  مشکالت 
بینجامد.  اساسی  قانون  تعدیل  به  می تواند  که 
اجتناب ناپذیر  امر  یک  اساسی،  قانون  تعدیل 
برای تحکیم پایه های مردم ساالری و حاکمیت 
قانون در کشور به شمار می رود. قانون اساسی 
کشور با وجود امتیازهای فراوانی که دارد، در 
نیازهای  اصلی ترین  پاسخ گوی  حاضر  حال 
که  دستبردهایی  برخی  نمی تواند.  بوده  جامعه 
سوی  از  آن  تصویب  زمان  در  قانون  این  در 
حلقۀ حاکمه صورت گرفت، آن را به صورت 
به  قانون فرمایشی و مطابق  به یک  رقت باری 
خواست های یک گروه تقلیل بخشید. عالوه بر 
موجودیت تناقص ها در برخی ماده های قانون 
اساسی که می توانند یکدیگر را نفی کنند، این 
قانون در تعیین صالحیت های رییس جمهوری 
و  می دهد  نشان  دل بازی  و  دست  بسیار  نیز 
شکل  مصلحت ها  بنیاد  بر  که  است  مشخص 

گرفته است. 
در همین حال، قانون اساسی کشور در تجربه 
دارد  زیادی  مبهِم  جوانب  هنوز  که  داد  نشان 
و این مسایل به ایجاد اختالف ها و تعبیرهای 
چندگانه از برخی ماده های آن کمک می رساند. 
قانون اساسی به عنوان قانون مادر، همواره باید 
بر اساس اوضاع و شرایط، پاسخ گوی مسایلی 
باشد که می توانند منافع ملی را صدمه برسانند. 
اگر قانون اساسی نتواند راه حِل اختالف ها را 
اختالفی  به موضوعی  آن گاه خود  نشان دهد، 
در جامعه تبدیل می شود و مناسبات اجتماعی 

و سیاسی را تیره می سازد. 
هیچ کشوری نیست که هر چند سال یک بار 
قانون اساسِی خود را مورد جرح و تعدیل قرار 
پنداشته  اجتناب ناپذیر  امِر  یک  این  و  ندهد 
می شود.  قانون اساسی نِص مقدس و بی عیب 
و نقص نیست و باید بر پایۀ ایجابات زمانی، 

پاسخ  گوی نیازهای جامعه باشد. 
قانون اساسی افغانستان پس از گذشِت بیشتر از 
یک دهه از تصویب آن، حاال نیازمند تغییرات 
و تعدیالِت الزم است؛ تغییرات و تعدیالتی که 
می توانند روح آن را تازه گی بخشند و روزآمد 
تنها بر سِر تعیین تکلیف ریاست  کنند. بحث 
یک  مسأله  این  هرچند  نیست،  هم  اجرایی 

مسالۀ حیاتی برای کشور می تواند باشد.
قرار  کامل  بازنگری  مورد  باید  اساسی  قانون   
پاسخ  جامعه  در  موجود  نیازهای  به  و  گیرد 
از برگزاری لویه جرگه، دولت  اما پیش  دهد. 
دارد  نیز  دیگری  مسوولیت های  ملی  وحدت 
جرگه  لویه  برگزاری  تمهیدات  عنوان  به  که 
میان،  این  در  موضوع  مهم ترین  مطرح اند. 

برگزاری انتخابات شفاف و عادالنۀ پارلمانی و 
شوراهای ولسوالی است که به عنوان اعضای 
لویه جرگه در قانون اساسی از آن ها نام گرفته 

شده است.
 بدون برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای 
ولسوالی، نمی توان به لویه جرگه فکر کرد. اما 
در حال حاضر ارادۀ الزم را نمی توان در دولت 
شاهد  انتخابات  برگزاری  برای  ملی  وحدت 
بود. هرچند در این رابطه ریاست اجرایی تأکید 
جمهوری  ریاست  سوی  از  اما  داشته،  فروان 
نمی توان با چنین قاطعیتی سخن گفت. چنین 
به نظر می رسد که در این موضوع هنوز مسایل 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  میان  اختالفی 
اجرایی وجود دارد که باعث ُکندی در اجرایی 
اصالح  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ  شدن 

نظام انتخاباتی می شود. 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی بارها با انتقاد 
از عدم اجرایی شدِن بستۀ پیشنهادی خود، گفته 
اداره های  که  نمی گذارند  که دست هایی  است 
نشان  توجه جدی  پیشنهادی  بستۀ  به  مسوول 
اجرا  هنوز  تا  که  مواردی  از  یکی  دهند. 
نهادهای  برای  گزینش  کمیسیون  ایجاد  نشده، 
انتخاباتی است که پس از گذشِت بیشتر از یک 
ماه، همچنان از سرنوشِت آن خبری نیست. در 
نهادهای  اعضای  گزینش  کمیسیون  که  حالی 

کمیسیون  پیشنهادهای  نخستین  از  انتخاباتی، 
انتخاباتی است که مهم ترین گام  نظام  اصالح 
انتخاباتی و برگزاری آن به  برای اعالم تقویم 

شمار می رود. 
دولت  که  کرد  فراموش  نباید  حال،  همین  در 
شناس نامه های  توزیع  در  ملی  وحدت 
الکترونیکی نیز موفقیت چندانی نداشته و این 
و  قومیت  تنگ  چنگال  در  همچنان  موضوع 
توزیع شناس نامه های  است.  مانده  باقی  ملیت 
انتخاباِت  برگزاری  زمینۀ  می تواند  الکترونیکی 
شفاف و عادالنه را در کشور مساعد سازد تا 
مردم نتایج آن را خالف انتظاراِت خود ندانند. 
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به هدِف  دیروز  چین،  رییس جمهور  معاون  چاو،  وان  لین 
مالقات با مقامات افغانستان وارد کابل شد.

اشرف غنی  محمد  با  چین،  رییس جمهور  معاون  است  قرار 
برخی  و  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رییس جمهور، 
مقاماِت دیگر گفت وگو کنـد. افغانستان و چین، موافقت نامۀ 
چهار  در  انفجاری  مواد  کشف  ماشین های  نصِب  تخنیکی 
دروازۀ دخولی شهر کابل، موافقت نامۀ همکاری های تخنیکی 
اعمار  موافقت نامۀ  و  افغانستان  معارف  مسلکی  انستیتوت  با 
آپارتمان های رهایشی به ارزش 500 میلیون ین را امضا کردند. 
و  حیاتی  کمک های  جمله  از  چین  مردمِ  کمک های  این 
زیربنایی برای افغانستان است. نصب ماشین های کشف مواد 
انفجاری در کابل، روی امنیت و ثبات بیشتِر مردم افغانستان 
نقش دارد. همچنان کمک های هفتاد و دو میلیون دالرِی چین 
بنیادی ترین  از  نیز  ما  مردمِ  برای  هزار خانه  ده  برای ساخت 

کمک هایی ست که صورت می گیرد.
اما در کنار امضای این موافقت نامه ها، معلوم نیست که میان 
رییس جمهور غنی و معاون ریاست جمهوری چین چه مواردی 
از  افغانستانی  جانِب  و  چینایی ها  و  است  شده  بدل  و  رد 
همدیگر چه خواست هایی در زمینه های سیاسی امنیتی دارند. 
این سفر معاون ریاست جمهوری چین همچنان به رویدادهای 
در  چین  دولِت  مخالفان  پایگاه های  وجود  افغانستان،  امنیتی 
افغانستان  صلِح  گفت وگوهای  بحث  نیز  و  کشور  این  خاِک 
ارتباط دارد. البته مسایل اقتصادی میان دو کشور و گسترش 
تجارت از موارد مهم است؛ اما چین به عنوان کشوری برای 
افغانستان از اهمیت برخوردار است که می تواند در عرصه های 
مختلف به افغانستان کمک کند، به خصوص پاکستان را وادار 
و  تالش  نوع  هیچ  از  افغانستان  در  ثبات  ایجاد  در  تا  سازد 

همکاری دریغ نورزد. 
شکی نیست که تالش های چین می تواند در چنین زمینه هایی 
هنوز  تا  پیداست،  قراین  از  چنان که  اما  باشد؛  نتیجه بخش 
جانِب ما هیچ نوع همکاری در این مورد با چینایی ها نداشته 
در  ثبات  ایجاد  راستای  در  چینایی ها  که  است  نخواسته   و 
افغانستان  به  چینایی ها  نگاه  امروز  تا  بردارند.  قدم  افغانستان 
در خصوص مسایل سیاسی، بیشتر معطوف به پاکستان بوده 
منطقه،  پاکستان در  استراتژیِک  به عنوان شریک  و آن کشور 

نمی تواند در برابر سیاست ها و منافع پاکستان عمل کند.
استراتژیک، در  تنیده شدۀ  رابطۀ  این  کنار  پاکستانی ها در  اما 
مواردی با جانِب چینی صادق نبوده اند و از حرکت هایی برضد 
برخی  و  سین کیانگ  خودمختارِ  ایالِت  در  کشور  این  امنیِت 
مناطق دیگِر چین حمایت کرده اند. اما در برابر، چینایی ها قصِد 
برهم زدِن امنیِت هیچ کشورِ منطقه از جمله پاکستان را ندارند. 
برخی  به  نسبت  چین  دولت  که  می شود  احساس  اما  اخیراً 
را  شکاکیت  این  است.  شده  مشکوک  پاکستان  سیاست های 
باید فرصتی مغتنم برای دولت افغانستان دانست تا از آن به نفع 
صلح و ثباِت کشور استفاده کند. توسعۀ روابط میان افغانستان 
و چین، اهمیتی دوجانبه دارد؛ زیرا جدا از آن که افغانستان به 
کمک های این کشور محتاج است، تأمین ثبات در افغانستان 
به چین این فرصت را می دهد که در این کشور به عنوان یکی 
از بازارهای مصرِف مواد تولیدی ـ صنعتِی خود سرمایه گذاری 
عقد  به  افغانستان  معادِن  استخراج  زمینۀ  در  همچنین  و  کند 

قراردادهای سرشار دست یازد.
نشود، چینایی ها  تأمین  ما  امنیت در کشورِ  و  ثبات  تا  مسلمًا 
در  معنوی  و  مادی  پنهاِن  اما  سرشار  منافِع  از  نمی توانند 
بدون  نیز  مأمول  این  تحقق  و  برسـند.  فیض  به  افغانستان 
ناممکن  افغانستان  میداِن  در  چین  مثبِت  دخالِت  و  همکاری 
و  بین الملل  سطح  در  که  فراوانی  اقتدارِ  با  کشور  این  است. 
منطقه دارد، می تواند جانب پاکستان را به عنوان عامِل عمدۀ 
از  انصراف  و  عقب نشینی  انعطاف،  به  افغانستان  در  ناامنی ها 

سیاسِت هژمونیک و عمق استراتژیک در کشورِ ما وادارد.
دست کم  و  خیرخواه  همسایۀ  یک  این که  کنار  در  چینایی ها 
بی ضرر برای ما بوده اند، با عطِف توجه به این نکات می توانند 
مثبِت  تحوالِت  مصدرِ  و  شوند  تبدیل  ما  همسایۀ  بهترین  به 
اقتصادی و سیاسی در هر دو کشور و منطقه و جهان گردند. 

چیـن؛ 
همسایه یی خیرخواه و هدف مند

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1651 چها ر    شنبه       13 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  21محرم    ا  لحرام    y 1437   4 نوا مبر     2015

موضوع برگزاری لویه جرگه البته از 
سوی برخی جریان های جهادی کشور 
نیز در روزهای اخیر و به دنبال خرابی 
وضعیت امنیتی افغانستان مطرح شد؛ 
اما از آن جایی که این جریان ها جایگاه 
حقوقِی تعریف شده ندارند و هم 
خواسِت آن ها برای برگزاری لویه جرگه 
بیشتر از آن که معطوف به اجرایی 
شدِن توافق نامۀ سیاسی باشد، معطوف 
به مشکالِت موجود در کشور است، 
زیاد مورد اعتنا واقع نشد. اکنون اما 
مطرح شدِن این مسأله از سوی مجلس 
سنای کشور می تواند تکانه یی تازه به 
آن بخشد
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پارلمانی و  انتخابات  برگزارنشدن  تا زمان 
جرگۀ  لویه  برگزاری  ولسوالی،   شوراهای 

تغییر قانون اساسی، ممکن نیست.
سیاسی  توافق نامۀ  کمیسیون  عضو  یک 
ایجاد دولت وحدت ملی، این سخنان را در 
واکنش به اظهار نظر شماری از فرماندهان 
بی درنگ  برگزاری  خواستار  که  جهادی 
لویه جرگه تغییر قانون اساسی شده بودند؛ 

ابراز می کند.
به گفتۀ او: انتخابات پارلمانی و شوراهای 
انتخاباتی  کمیسیون های  مسأله  ولسوالی، 
برای  که  اند  مواردی  انتخاباتی  قوانین  و 
اساسی الزمی  قانون  لویه جرگه  برگزاری 
است و تا زمانی که این برنامه ها اجرا نشود، 

فراخوانی لویه جرگه ممکن نیست.
که  اند  باور  این  به  آگاهان  از  برخی  اما 
چون حکومت وحدت ملی نیز مشروعیت 
ایجاد دولت  توافق نامۀ سیاسی  از  را  خود 
اساسی،  قانون  نه  می گیرد  ملی  وحدت 
همه  که  بود  خوش بین  نباید  بنابراین  
قانون  با  درمطابقت  افغانستان  در  مسایل 

عملی شود.
مهره های  از  بعضی  می گویند:  آنان 
سوخته یی که مکرراً قانون اساسی را نقض 
دادند،  انجام  را  گستردۀ  فساد  و  کردند 
اکنون درپی برگزاری لویه جرگه اضطراری 

برای به دست آوردن قدرت دوباره اند.
عزیز رفیعی رییس  جامعه مدنی می گوید: 
چون حکومت وحدت ملی نیز مشروعیت 
نه  می گیرد  سیاسی  توافق نامه  از  را  خود 
قانون اساسی، بنابراین  نباید خوش بین بود 
که همه مسایل در افغانستان درمطابقت با 

قانون عملی شود.
به گفتۀ او: شاید هدف فرماندهان جهادی 
فراخوانی لویه جرگه اضطراری باشد، زیرا 
معیارهای لویه جرگه تعدیل قانون اساسی 

هنوز تکمیل نشده است.
مهره های  از  بعضی  کرد:  تاکید  رفیعی 
نقض  را  اساسی  قانون  مکرراً  که  سوختۀ 
و  دادند  انجام  را  گستردۀ  فساد  کردند، 

را  اقتصادی  مخدرو  مواد  بزرگ  مافیای 
دردست دارند، در پی برگزاری لویه جرگه 
قدرت  دست آوردن  به  برای  اضطراری 

دوباره اند.
بدون  می تواند  حکومت  افزود:  وی 
لویه  ولسوالی ها  شوراهای  نماینده گان 
جرگه اضطراری برگزاری کند، اما متوجه 
باید بود که لویه جرگه اضطراری نیز مانند 
را  الزم  مشروعیت  ملی  حکومت وحدت 

نخواهد داشت.
رییس  جامعه مدنی اما به این باوراست که 
اگر منتظر بود که نخست انتخابات پارلمانی 
ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات  بعد  و 
تکمیل  جرگه  لویه  معیار  تا  شود  برگزار 

شود، زمان توافق نامه سیاسی می گذرد.
برای  همواره  گفت:  همچنان  رفیعی 
مساله  همان  مشکالت  این گونه  حل 
که  می گردد  مطرح  مصلحت گرایی 
مصلحت گرایی همان قانون نقض است که 
در نهایت به برگزاری لویه جرگه اضطراری 
با حضور نماینده گان فعلی هردو مجلس و 

شورهای والیت می انجامد.
اما محمد ناطقی عضو کمیسیون توافق نامه 
سیاسی ایجاد دولت وحدت ملی می گوید: 
تعریف  از خود  اساسی  قانون  لویه جرگه 
تعریف  هم  اضطراری  جرگه  لویه  و  دارد 
اساسی  قانون   11 ماده  و  دارد  را  خود 
تعریف کرده  را  اساسی  قانون  لویه جرگه 
وحدت  دولت  توافق نامه  جرگه  لویه  که  
ملی، لویه جرگه قانون اساسی است نه لویه 

جرگه اضطراری.
اما به گفتۀ او، اگرهدف از این لویه جرگه 
رسانه ها  که  باشد  موقت  حکومت  ایجاد 
آن را نشر می کنند و شایعاتی در مورد آن 

وجود دارد، بحث دیگری است.  
توافق نامه  کمیسیون  عضو  باوراین  به 
توافق نامه  جرگه  لویه  هدف  اگر  سیاسی: 
تغییر  جرگه  لویه  همان  که  باشد  سیاسی 
قانون اساسی است که  برای برگزاری آن 

باید یک سلسله معیارها تکمیل گردد.

ناطقی افزود: یکی از مولفه های لویه جرگه 
انتخاباتی  برگزاری  اساسی،  قانون  تغییر 
انتخابات  برگزاری  اما  است؛  پارلمانی 
تغییرات  نیامدن  دلیل  به  کنون  تا  پارلمانی 

درکمیسیون انتخابات، مشخص نیست.
او تاکید کرد: تا زمانی که انتخابات پارلمان 
شوراهای  نماینده گان  و  نشود  برگزار 
ولسوالی ها را نداشته باشیم، ممکن نیست 

که لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود.
و  پارلمانی  انتخابات  ناطقی:  گفتۀ  به 
کمیسیون های  مساله  ولسوالی،  شوراهای 
اند  مواردی  انتخاباتی  قوانین  و  انتخاباتی 
که برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی 
الزمی است و تا زمانیکه این برنامه ها اجرا 
نشود، فراخوانی لویه جرگه ممکن نیست.

اما به تازگی شورای فرماندهان جهادی و 
احزاب سیاسی خواهان برگزاری بی درنگ 

لویه جرگه تعدیل قانون اساسی شدند.
شماری از اعضای این شورا می گویند که 
وحدت  حکومت  ایجاد  توافقنامۀ  بربنیاد 
نخست  سال  دو  در  باید  جرگه  لویه  ملی 

حکومت وحدت ملی برگزار شود.
فرماندهان  شورای  اعضای  از  شماری 
برگزاری  سیاسی  احزاب  و  جهادی 
یکی  را  اساسی  قانون  تعدیل  جرگه  لویه 
رهبران  از  و  دانسته  خود  ازخواست های 
این  به  تا  ملی خواستند  حکومت وحدت 

خواست آنان توجه کنند.
تا  می خواهد  حکومت  از  نیز  سنا  مجلس 
هرچه زودتر زمینۀ تدویر لویه جرگه قانون 

اساسی را فراهم سازد.
گفته که حکومت  اول مجلس سنا  معاون 
قانون  در  که  جرگه یی  لویه  زمینه  باید 
در  تا  سازد  مساعد  را  یافته  تذکر  اساسی 
معقول  تصمیم  کشور  کنونی  بحران  مورد 

گرفته شود.
نیز  جمهوری  ریاست  حال،  همین  در 
گفته که حکومت در مطابقت با شرایط و 

تعهدات اش دراین باره عمل خواهد کرد.

وزارت امور خارجه هند مانپریت وهرا 
سفیر  عنوان  به  سینها  امر  جای  به  را 
معرفی  افغانستان  در  کشور  این  جدید 

کرد.
هندی  باتجربه  دیپلمات  وهرا  مانپریت 
به عنوان سفیر جدید این کشور به جای 

امر سینها راهی کابل خواهد شد.
به عنوان  مانپریت وهرا در سال 1988 
افسر امور خارجی هند فعالیت می کرد 
و در حال حاضر به عنوان دبیر مشترک 
کار  کشور  این  خارجه  امور  وزرات 

می کند.
این  در  هند  خارجه  امور  وزارت 
از  یکی  وهرا  مانپریت  گفت:  مورد 
که  است  هند  موفق  دیپلمات های 
هند  عالی  درکمیسیون  فعالیت  سابقه 

در پاکستان به عنوان معاون کمیساریای 
عالی را دارد.

و  »خلع سالح  بخش  در  همچنین وی 
امور بین الملل« وزارت امور خارجه هند 

کار می کرده است.
مانپریت وهرا سفیر هند در کشور پرو 

نیز بوده است.
امور خارجه  بر اساس گزارش وزارت 
در  هند  سفارت  در  بزودی  وی  هند، 

کابل مستقر خواهد شد.
استراتژیک  شرکای  افغانستان  و  هند 

محسوب می شوند.
هند بیش از دو میلیارد دالر به افغانستان 
کمک مالی کرده و افسران افغانستان را 

آموزش می داد.

رییس سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز:

سکوت در برابر جنایت جنگی کندز شرم آور است

سفیر جدید هند در کابل 
معرفی شد

رییس سازمان بین المللی پزشکان بدون 
مرز با اشاره به بمباران بیمارستان کندز 
گفت که سکوت جامعه جهانی در برابر 

جنایت جنگی کندز شرم آور است.
رییس  لیو  جوان  رویترز،  گزارش  به 
سازمان بین المللی سازمان پزشکان بدون 
امریکایی  نیروهای  که حمله  مرز گفت 
شمال  در  سازمان  این  بیمارستان  به 
شناخته  جنگی  جنایت  باید  افغانستان 

شود.
بدون  پزشکان  سازمان  افزود:  وی 
مورد  در  تا  خواسته   کشور   76 از  مرز 
حمله امریکا به بیمارستان کندز تحقیق 

بی طرفانه انجام دهند
جامعه  تاکنون  که  است  حالی  در  این 
مرز  بدون  پزشکان  تقاضای  به  جهانی 
علیه  سکوت  این  و  نداده اند  اهمیتی 

جنایت در کندز شرم آور است.
نیروی  میالدی،  جاری  ماه  اوایل  در 
بدون  پزشکان  بیمارستان  امریکا  هوایی 
که  کرد  بمباران  را  کندز  شهر  در  مرز 
منجر به کشته شدن 24 نفر از جمله 12 

کارمند این بیمارستان شد.

بر اساس گزارش ها،  9 بیمار و 24 تن 
از کارکنان این بیمارستان پس از حمله 
نیروهای امریکایی به بیمارستان پزشکان 
از  بودند که هنوز هم  بدون مرز مفقود 
دست  در  اطالعی  هیچ  آنان  سرنوشت 

نیست.
سازمان  بین المللی  سازمان  رییس 
این  که  اظهارداشت  مرز  بدون  پزشکان 
به  را  کندز  بیمارستان  موقعیت  سازمان 
طرف های درگیر اعالم و هماهنگ کرده 

بود.
وی تصریح کرد که بیمارستان در مدت 
بود  ساختمانی  تنها  فعالیت،  سال  چهار 
به  آن  موقعیت  روشنایی  وسیله  به  که 

خوبی مشخص بود.
از نخستین  لیو خاطرنشان کرد که پس 
تمام  به  کندز،  بیمارستان  به  حمله 
این  که  شد  گفته  درگیر  طرف های 
آنها  اما  ندهند  قرار  را هدف  بیمارستان 

به حمالت خود ادامه دادند.
دولت امریکا به دلیل حمله به بیمارستان 
این  که  گفته  و  کرده  عذرخواهی  کندز 

حادثه را بررسی می کند.

ناجـیه نـوری

اکنون زمان مناسبی برای حضور...
از نظر ما بهترین گزینه است اما برای آنکه نتیجه خوبی داشته 

باشد، باید پیش زمینه هایی تعریف شود.
اظهارات مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان در حالی 
مطرح شده که افغانستان، دولت اسالم آباد را همچنان مورد 
به  را  پاکستان  افغانستان،  داخلۀ  وزیر  و  می دهد  قرار  انتقاد 

دامن زدن به ناامنی در افغانستان متهم کرده است.
روز دوشنبه نورالحق علومی وزیر داخلۀ افغانستان در مجلس 
ارضی  تمامیت  نمی خواهد  پاکستان  که  گفت  نماینده گان 
افغانستان را ببیند و همچنان به توطئه چینی علیه ما می پردازد.
سرتاج عزیر گفت: دولت کابل و طالبان باید تصمیم بگیرند 
که مذاکراتی معنادار را چه زمانی برگزار کنند. آن موقع است 
که ما وارد عمل می شویم. در حال حاضر فکر نمی کنم که 

زمان مناسبی باشد تا ما وارد عمل شویم.
پاکستان به درخواست اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان 
نخستین مذاکره رو در روی میان دولت کابل و طالبان را در 
14 سال گذشته در جوالی سال جاری میالدی میانجی گری 

کرد.
درحالیکه قرار بود نشست دیگری برگزار شود و برنامه هایش 
نیز تنظیم شده بود، خبر مرگ مالعمر، رهبر طالبان منتشر شد 

و همین امر باعث لغو مذاکرات شد.
در  اسالم آباد  نقش  دنبال  به  که  کرد  اعالم  بعداً  غنی  اشرف 
با طالبان نیست و می خواهد خودش کارها  مذاکرات صلح 

را دنبال کند.
سرتاج عزیز ادامه داد، هرچیزی که باعث کاهش سطح شبه 
استقبال  افغانستان شود،  مورد  نظامی گری و درگیری ها در 

پاکستان است.

کدام لویه جرگه: 

اضطراری یا قانون اساسی؟



انصراف لفظ علم 
قبل از این که معنای علم تغییر کند، مبنای 
معرفت شناختی علم متحول شد و این امر 
مصداق علم را به معرفت های آزمون پذیر 
و تجربی مقید کرد و به دنبال آن، علم از 
مصادیق غیرتجربی خود منصرف شد و در 
در  معنا  این  و  رفت  کار  به  جدید  معنای 
حاشیۀ اقتدار دنیای غرب به سرعت بسط 
که  مرجعیتی  با  امروز  که  پیدا کرد چندان 
دانش غربی پیدا کرده، سازمان های رسمی 
اینک  است.  کرده  تسخیر  دنیا  در  را  علم 
معانی یا مبانی پیشین علم برای بسیاری از 
اذهان ناشناخته است و ما نیز به همین دلیل 
در این جا بحث تاریخی خود را دربارۀ علم 
با همین معنا آغاز می کنیم؛ زیرا ما با آن که 
این  با  می کنیم،  زنده گی  اسالم  دنیای  در 
معنا مأنوس تریم. محیط های علمی ما نیز از 
دبستان و دبیرستان تا سطوح عالی آموزش 
همین معنا از علم را به عنوان یک امر مسلم 

القا می کنند. 
علم به این معنا ـ که از این پس با عنوان 
معنای پوزتیویستی علم از آن یاد می کنیم ـ 
در طی دو قرن نوزدهم و بیستم تحوالتی 
نوع  اساس  بر  دانشمندان  و  است  داشته 
به صور  داشته اند،  معنا  این  از  تلقی یی که 
و  معنویت  با  آن  نسبت  درباره  مختلف 

قداست داوری کرده اند. 

معرفت علمی در قبال معرفت فلسفی و 
دینی 

نیمۀ دوم قرن  پوزتیویستی علم در  معنای 
به  بیستم،  قرن  نخست  نیمۀ  و  نوزدهم 
قرن  در  رسید.  خود  تاریخِی  اقتدار  اوج 
برجستۀ  نمایندۀ  کنت  اگوست  نوزدهم 
بشری  تاریخ  او  است.  پوزتیویستی  تفکر 
تقسیم  دوره  سه  به  معرفتی  لحاظ  به  را 

تیولوژیک،  و  ربانی  تفکر  دوران  می کرد: 
دوران تفکر فلسفی و سرانجام دوران تفکر 
علمی. از نظر او، معرفت علمی جای گزین 
معرفت دینی و فلسفی شده است. به نظر 
او و غالب کسانی که در آن زمان علم را 
این  می بردند،  کار  به  آن  معنای جدید  در 
نوع از معرفت، کارکردهای دو نوع معرفت 
فلسفی و دینی را می توانست داشته باشد. از 
نظر آن ها، معرفت دینی و فلسفی به لحاظ 
شکل گیری  برای  مقدماتی  نقش  تاریخی، 
با  و پدید آمدِن معرفت علمی داشته اند و 
آمدن این نوع از معرفت، نیازی به معارف 
پیشین نیست. به نظر کنت، معرفت علمی 
معرفت  از  مستقل  خود،  ذات  حسب  به 
معرفت  رشد  با  و  است  فلسفی  و  دینی 
نابود  و  زایل  پیشین  معرفت های  علمی، 

خواهند شد. )آرون، 1364: 83 ـ 148( 

دامنۀ علم پوزتیویستی در قرن نوزدهم 
در نگاه کنت، موضوعی از موضوعات نبود 
از  فیلسوفی  یا  و  پیامبران  از  پیامبری  که 
و  باشد  کرده  داوری  آن  دربارۀ  فیلسوفان 
نتواند دربارۀ صحت و سقم، درست  علم 
بلکه داوری  بودِن آن داوری کند،  و خطا 
به  مربوط  موضوعات،  آن  دربارۀ  واقعی 

دانش علمی بوده است. 
را  نوینی  او، هستی شناسی  نظر  مورد  علم 
که همان ماتریالیسم بود، نشانه می گرفت و 
دین و آیین جدیدی را که از آن با عنوان 
دین انسانیت و اومانیسم یاد می کرد، تبلیغ 
و ترویج می نمود. کنت در تبلیغ این مرام 
مسیح،  حواریون  نظیر  نوین،  مسلک  و 
خود  زمان  امپراتوران  به  را  نامه هایی 

می فرستاد. 
پژوهش ها  قرن،  همان  در  نیز  مارکس 
با  او  می دانست.  علمی  را  خود  آثار  و 
و  کاپیتالیستی  اندیشه های  و  ادیان  آن که 
با  را  نوزدهم  و  هجدهم  قرن  لیبرالیستی 
وصف  می کرد،  معرفی  ایدیولوژی  عنوان 
ایدیولوژی ها  از  نوع  این  برای  را  دیگری 
ذکر می کرد و آن وصف ذهنی بودن بود، 
ذهنی  را  مزبور  ایدیولوژی های  او  یعنی 
معرفی  کار،  این  از  مرادش  و  می خواند 
نوعی دیگر از ایدیولوژی بود که از آن با 

عنوان ایدیولوژی علمی یاد می شد. 
بنابراین قرن نوزدهم را قرن مکتب سازی های 
می توان  علمی  ایدیولوژی های  یا  و  علمی 
بود  این  غالب  نگاه  قرن،  این  در  نامید. 
فلسفی  اساطیری،  دینی،  معرفت های  که 
بلکه  نیستند،  علمی  معرفتی  متافیزیکی،  و 
موضوع  می توانند  معارف  این  از  یک  هر 
می تواند  علم  گیرند.  قرار  علمی  معرفت 
و  معرفتی  حوزه های  این  شناخت  با 

یادآوری های علمی خود دربارۀ موضوعات 
آن ها نیازهایی را که این دسته از معارف تا 
دنبال  غیرعلمی  روش های  به  آن  از  پیش 
در  دورکیم  نماید.  تأمین  می کرده اند، 
تداوم این نگرش بود که با معرفی هویت 
نوع  تدوین  دینی،  گزاره های  غیرعلمی 
علمی اخالق را که از آن با عنوان اخالق 
نظر  از  نمود.  پیش بینی  یاد می کرد،  صنفی 
او علم، توان تولید دانش اخالق نوینی را 

نیز داراست. 

 علم در آغاز قرن بیستم 
به تدریج  نوزدهم  قرن  پایانی  دهۀ  از 
معنای  نسبت  دربارۀ  جدیدی  پرسش های 
پوزتیویستی علم با معارف اخالقی، معنوی 
و متافیزیکی پدید آمد. در این زمان، معرفت 
دیگر  از  مستقلی  حلقۀ  هم چنان  علمی 

حلقه های معرفتی است. حس، منبع اصلی 
اگر ذهن در  و  را تشکیل می دهد  معرفت 
از طریق  معرفت علمی  فرایند شکل گیری 
فرضیاتی فراتر از مشهودات و محسوسات 
به  نیز  فعالیت  از  نوع  این  می کند،  فعالیت 
دلیل تعاملی که با حس از طریق آزمون های 
معرفت  استقالل  می دهد،  انجام  تجربی 
فعالیت های ذهنی حفظ  از دیگر  را  علمی 

می کند. 

 جدایی علم از ارزش 
رخ  مقطع  این  در  که  حادثه یی  نخستین 
علمی  جامعۀ  تدریجی  توجه  می دهد، 
علمی  آزمون پذیر  دانش  محدودیت  به 
است، به این بیان که علم به دلیل ساختار 
آزمون پذیر خود نمی تواند درباره گزاره های 
بیان  به  و  کند  داوری  ارزشی  و  هنجاری 
گزاره های  سنخ  از  نمی تواند  علم  دیگر، 
اخالقی و ارزشی تولید نماید. اگر هم علم 
داشته  داوری  ارزش ها  و  هنجارها  دربارۀ 
باشد، در مقام بیان صحت و سقِم این دسته 
از گزاره ها نمی تواند باشد، بلکه زمینه های 
آمدوشد  فرآیند  و  شکل گیری  تکوین، 
آن ها را در عرصۀ زنده گی بشر به گونه یی 

آزمون پذیر بیان می کند. 
از  علم  ناتوانی  و  ارزش  از  دانش  جدایی 
مبنای  در  ریشه  ارزشی،  داوری های  ارایۀ 
داشت؛  پوزتیویستی  علم  معرفت شناختی 
راه شناخت جهان  هنگامی که حس،  زیرا 
و معیار تشخیص صدق و کذب گزاره های 
از حس،  با صرف نظر  باشد و عقل  علمی 
دست  از  را  خود  جهان شناختی  ارزش 
بدهد، راهی برای شناخت صدق و کذب 
علمی این دسته از گزاره ها باقی نمی ماند، 
به  توجه  با  گزاره ها  از  گونه  این  بلکه 
در  و  اجتماعی خود  و  روانی  کارکردهای 
مقام پاسخ به برخی نیازهای توسط فرد یا 

جامعه تولید می شوند. 
هیوم فیلسوف حس گرایی بود که بیش از 
غیرحسی  هویت  به  نوزدهم  قرن  در  این، 
)هیوم،  بود  کرده  توجه  اخالقی  گزاره های 
از  بعد  او  فلسفِی  دقت  ولی   )469:1951
جامعۀ  توجه  مورد  تدریج  به  سال  صد 

علمی قرار گرفت. 
ماکس وبر در دهۀ دوم قرن بیستم بر همین 
عالم  عنوان  تحت  خود  سخنرانِی  اساس، 
وی،  نظر  به  کرد.  ارایه  را  سیاست مدار  و 
قضاوت ارزشی، کاری اجتماعی و سیاسی 
و مربوط به حزب و مانند آن است و حلقۀ 
ارزش ها،  و  هنجارها  از  مستقل  درس، 
شیوه های  و  بیان  را  آزمون پذیر  گزاره های 

آزمون و بررسی را دنبال می کند. 
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سبک
زنـده گی پـرانتـز بـاز

بازسازی 
علم مدرن 
وبازخوانی 
علم دینی

بخش دوم

نویسنده: پارسانیا 

نویسنده: ابوذر ذاکر 
از یک نوجوان بخواهید تا سبک زنده گی در بیست سال آینده را برای شما به تصویر 
بکشد. تصویری که این نوجوان خواه در شهری بزرگ خواه کوچک، خواه روستایی 
خواهد  تصویر  شما  برای  باالنشین،  خواه  و  پایین شهری  خواه  پایتخت نشین،  خواه 
کرد، رمزگشای نیازهای ما در آینده است و این نیازها نمی تواند صرفًا توسط کاالها 

تولید شود.
اصل نیاز در تعریف و تصوری است که ما از نوع زنده گی، در خودآگاه یا ناخودآگاه 
ذهِن خود داریم. و مهم این است که بدانیم کاالها و محصوالِت آن در شکل گیری 
این تصور چه نقشی دارند. اما مگر نگفتیم که در هر شکلی از زنده گی نیازهایی وجود 
تولیدی  کنونی،  تولیدات  جای  به  می توانند  به راحتی  تجاری  شرکت های  که  دارند 
متناسب با آن را داشته باشند؟ بنابراین چه تفاوتی دارد که ما کدام شکل از زنده گی را 
برگزینیم؟ محل تأمل این است که در چه نوع سبکی از زنده گی می توان به تجارتی 
این گونه دست یافت؟ سخن در اندکی سود بیشتر و کمتر نیست، نوع رابطه یی که 
اکنون میان شرکت های تجاری و مصرف کننده وجود دارد، نوع خاصی است. اما مگر 

جز این است که بشر همواره در طول تاریخ تجارت داشته است. 
است  تصور  قابل  کند،  رفع  درستی  به  را  نیازها  بتواند  که  زنده گی  از  گونه یی  آیا 
داده  زنده گی  از  سبکی  چنین  تحقق  اجازۀ  آیا  باشد؟  کنونی  شرایط  از  خارج  که 
این که  تصور  آیا  دارد؟  نسبتی  چه  آرزوپردازی ها  این گونه  با  واقعیت  شد؟  خواهد 
بشر بر اساس نیازهای طبیعی خود، و بر اساس تعریفی درست از سعادت و کمال 
و پیشرفت، گونه یی از زنده گی را رقم بزند و الزامات آن را نیز محقق کند، خیاالتی 
کودکانه است؟ به گمان آری، چرا که ما زنده گی کنونی را برگزیده ایم، چون به آن 
نیاز داریم، از آن می نالیم و اما خود را به آن ناچار می دانیم. ما به همۀ محصوالت و 
خدماِت جدید نیاز داریم، ما به کاالهایی که هنوز تولید نشده اند نیاز داریم، کودکان 
ما که در آینده متولد خواهند شد، به سامان بازی هایی که هنوز طراحی نشده اند نیاز 

دارند. ما به انواع وسایلی که به اصطالح اختراع خواهند شد، نیاز داریم. 
آری ما احساس نیاز می کنیم، نه به هر چیزی، نه به آن آسمانی که او دارد و نه به 
اوقاتی که او بیـدار است و ما خوابیم، و نه به خواب او، ما به هر آن چه تولید می شود، 
تولید  نیز  داریم  نیاز  ما  که  آن چه  از  بخشی  که  نمی توان شد  منکر  البته  داریم.  نیاز 
می شود. اما نظم کنونی عالم بر محور نیاز ما به محصوالت قوام یافته است. و این 
احساس نیازِ ما توهِم محض نیست. نمی توان نیازهایی را که احساس می شود طبیعی 
نیاز،  احساس  این  دانست.  بی اساس  را  نیاز  احساس  این  نمی توان  نیز  اما  دانست، 
حاصل ضرب نیازهای طبیعی در ضعف های بشر است و رمز موفقیت نظم کنونی در 
تصاعدی کردِن این ضریب است. به همین دلیل بقا یا تغییر آن در نسبتی است که 

بشر با ضعف های خود برقرار می کند. 
نظم کنونی قابل اعتماد نیست، چرا که بشر تعهدی ندارد که همواره ضعف های خود 
را حفظ کند. به هر نسبت که بشر بر ضعف های خود غلبه کند، موجودیت نظم کنونی 
افتاد، و اکنون خطرناک ترین  عالم و قدرت سیاسی و اقتصادِی آن به خطر خواهد 
تهدید برای قدرت های حاکم این است که ملت یا کشوری بتواند الگویی از زنده گی 
صحیح که هم ممکن باشد و هم مطابق طبیعت و فطرت بشر، ارایه کند. بشر اگرچه 
خود را نیازمند به زنده گی کنونی می داند، اما از همۀ ناهنجاری های آن سخت به تنگ 
آمده است. آدمی فطرت دارد و همان گونه که طبیعت اولیۀ انسان، غرایز و ضعف هایی 
دارد؛ فطرتش او را از فرو رفتن در ضعف ها و غرایز باز می دارد. و از این رو چنان چه 
الگویی از زنده گی را بیابد که او را از این تنگنا نجات دهد، به آن اقبال خواهد کرد! 
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مجتبی دهقان / نویسندۀ ایرانی
بخش دوم

نبوغ، واژه یی است که ریشه یی دیرینه دارد و در تاریخ 
و فلسفه، دستخوش تغییرات زیادی در حوزۀ کاربری 
شده است. اما در قرن هیجدهم از آن جا که واژۀ مورد 
تاکید رمانتیک های آلمانی شد، پرستش تک مردی با توان 
سرشتی برتر را پدید آورد که به هنرمندان کم توان تر، 
ابزاری و سرمشقی برای آفرینش می داد. به این جملۀ 
کانت توجه کنیم: »نبوغ توانایی است که به هنر دستور 
تعداد  هنر،  از  تعریف  این  در  واقع  در  می دهد«.  کار 
کمی از مردان در مقابل همۀ زنان قرار داده می شوند. 
و نشان می دهد نبوغ هم مانند خیلی دیگر از واژه های 
پهنۀ زیبایی شناسی، بر پایۀ نایکسانِی ذاتِی زنان و مردان 

شده  نهاده  بنیان 
پرسش  اما  است. 

اساسی این است که 
چرا زنان در این واژه 

این جا  در  نمی گنجند؟ 
دوباره فیزیولوژی متفاوت 

زنانه و همین طور نقش های 
برای  اجتماعی  مشخص شدۀ 

هم  دست  به  دست  زنان، 
می دهند و خود را نشان. ریشۀ این 

مساله به دوران رنسانس برمی گردد. 
نابغه در آن دوران هنرمند بزرگی بود 

که می توانست با گونۀ کنترل شده یی از 
دیوانه گی، اثری هنری را به وجود بیاورد. 

نابغه  نمی توانستند  زنان  انگاره،  این  بر  بنا 
به  دیوانه گی  از  دیگری  گونۀ  چون  باشند، 

متفاوت  مردان  از  که  می شد  داده  نسبت  زنان 
بود. دیوانه گی زنانه، نوعی هیستری بود )برچسبی 

بود(.  شده  برگرفته  »زهدان«  یونانی  واژۀ  از  که 
تعریف  بیولوژیکی  نابه سامانی  گونه یی  بیماری  این 
می داد  نشان  را  خود  روانی  بیرونیت  در  که  می شده 
نمی کردند(.  جست وجو  روان  در  را  ریشه اش  )آنان 
دلیل  زنان  در  »زهدان«  واژۀ  بدانیم  که  است  جالب 
طور  به  آن ها  آنان.  در  نبوغ  نبود  برای  بوده  محکمی 
زهدان  از  که  بخارهایی  که  داشتند  اعتقاد  مسخره یی 
زنان برمی خاسته، ذهِن آن ها را تیره و تار می سازد و 

توان دریافت واقعیت را کاهش می دهد. 
 

چه گونه زیبایی شناسی، مفاهیم زنانه را در هنر به نام 
خود تمام کرد؟

یادمان باشد زیبایی شناسی پراگماتیستی و فمنیستی، هر 
دو بر از حاشیه به متن آوردِن هنرهای سنتی و مردمی 
تاکید  انگاشته شده اند،  نادیده  فاخر  هنِر  مقابل  در  که 
داشت؛  دور  نظر  از  را هم  مساله  این  نباید  اما  دارند. 
بسیاری از مفاهیمی که نقد تحلیلی و نقد مردساالرانۀ 
زنانه،  مفاهیمی  ابتدا  در  می کند،  استفاده  آن ها  از  هنر 
بومی و مردمی بوده اند. بحث جالبی است که بفهمیم 
چه گونه نقد زیبایی شناسی مسلط، این واژه ها را به نفع 
خود مصادره کرد و پایگاه اصلِی به وجود آوردِن آن ها 
)به ویژه زنان( را به حاشیه راند. در بیشتر سرزمین ها، 
زنان و جسمانیت زنانه، مظهری از باروری و آفرینش و 
زاینده گی است. به همین منظور، ما با الهه گانی روبه رو 
هستیم که امور وابسته به طبیعت و نوزایی و آفرینش 
را به آن ها وابسته دانسته اند. در واقع همین امر است 
آفرینش گرانۀ  نیروی  برای وابسته ساختِن  را  بستر  که 
زنانه به نیرویی فرابشری آماده می کند و با همین ترفند، 
مظاهر آفریننده گِی زنان را یا فرابشری توصیف می کنند 
انگاشت  برابر  در  باترزبای  کریستین  نازل.  بسیار  یا 
زیبایی شناسی  اساسی  مفاهیم  )از  نبوغ  از  رمانتیک ها 
انگاشت  در  ما  می گوید:  شوپنهاور(  به ویژه  رمانتیک 
که  می بینیم  را  اغراق شده یی  نمونۀ  نبوغ،  از  رمانتیک 
به طور  ویژه گی های  چه گونه  است  مشخص  آن  در 
سنتی» زنانه یی« که در بردارندۀ هیجان و ویژه گی های 
ذهنِی »نابخردانه« است، برای مردان هنرمند شایسته به 
شمار می آید و در واقع از زنان زدوده می شود. برای 
نمونه می توان استعاره های زایمان و زایش را نام ببریم. 
جالب است که وقتی بالزاک نوشتۀ داستان نوشته شده 
توسط ژرژ ساند را ستود، او را زنی با منش یک مرد 

می خواند.
 

چه گونه هنرهای خانه گی به حاشیه رانده شد؟
بخش بندی  گونه یی  هجدهم،  و  هفدهم  سده های  در 
مفهومی و کاربردی پدید آمد که اثر ویژه یی بر انگارۀ 
هنرمند گذاشت که گمانه هایی دربارۀ جنسیت در آن 
برجسته گِی بیشتری داشت: مفهوم »هنر زیبا«. در این 
تعریف، هنر زیبا در برابر هنرهای کرداری یا کاربردی، 
می گرفت.  قرار  مردم پسند  سرگرمی های  و  کاردستی 
بر  تنها  که  بر می گزیند  را  آثاری  و  کارها  مفهوم،  این 

برابر  در  شده اند،  ساخته  زیبایی شناختی  ارزش  مبنای 
کارهایی که کاربردی نیز می توانند داشته باشند )مانند 
این  با  بالشتک(.  و  پوشاک  خوراک،  خوردن،  ابزار 
یکی  آفرینندۀ  دربارۀ  تنها  »هنرمند«  واژۀ  فرق گذاری، 
از هنرهای زیبا به کار رفت. در حالی که استادکار یا 
پیشه ور و سازندۀ یک چیز، کارکردی را نشان می داد 
شده  ساخته  نیز  بهره وری  برای  زیبایی،  بر  عالوه  که 
بود. البته خیلی از اندیشمندان آغاز این رویکرد را در 
دگرگونی  با  اما  می کنند.  پیگیری  و  ردیابی  رنسانس، 
در مفهوم هنر و هنرمند، جدایی کاردستی های آذینی 
یا پیشه ورِی سودمندانه از هنر زیبا آغاز شد و چندین 

سده به درازا کشید تا به فرجام رسید.
در سدۀ هیجدهم، همه پذیرفتند هنرهای زیبای بنیادین، 

پنج هنر هستند: 
شعر،  موسیقی، 

نگارگری )نقاشی(، 
و  پیکره سازی 

نظر  )به  معماری. 
در  هگل  سهم  می رسد 

کم  نتیجه  این  به  رسیدن 
بر  وی  که  هرچند  نباشد، 

هنر  توده یِی  و  جمعی  نقش 
نمادین  هنر  دوران  در  ویژه  به 

حتا  و  می گذرد  کالسیک صحه  و 
دین  نوعی  کالسیک  هنر  در  را  آن 

آیینی می نامد.( در این دوره نوشته های 
نقادانه دربارۀ سرشت هنرها و سنجیدِن 

آن ها با یک دیگر، برابر با اصول عام پدیدار 
و  هنر  بین  بخش بندی  این  واقع  در  شد. 

کاردستی بود که از مفهوم هنر راستین، شماری 
را  بود  وابسته  زنان  به  که  هنری  رشته های  از 

خودبه خود فاکتور گرفت.
دوران  در  رفته رفته  زیبا  هنرهای  ایدۀ  که  هم چنان 

مدرن پرورده شد، به هنر به عنوان دستاوردی نگریستند 
که در اصل بر پایۀ زیبایی، واالیی و دیگر ویژه گی های 
دید  از  بدین سان  و  می شود،  آفریده  زیبایی شناختی 
آنان نقش هنرمند راستین پدید آوردِن کار هنری برای 
دریافت ویژه گی های زیبایی شناسانه، رها از هر کارکرد 

و سودمندِی ویژه بود. 
 

هنر فردی و هنر جمعی
 قبل از این که به این سرفصل وارد شویم، باید توجه 
شما را به این نکته جلب کنم که تاکید بر مفهوم جمعی 
هنر، برای اولین بار در قرن حاضر مورد توجه باختین 
جسمانیت.  با  هنر  ارتباط  همین طور  می گیرد.  قرار 
مساله  این  نمایانگر  همه  کارناوال،  به  مربوط  مباحث 
است؛ باختین بیش از دو نحلۀ مورد بحث به مفاهیم 
زنده گی روزمره و حاشیه شدِن آن در مقابل فلسفه و 
علم تاکید داشت. همین طور وی اعتقاد دارد منی که بر 

اساس »من دکارتی« تعریف می شود، من خودمحوری 
است و باید شاهد مرگش باشیم؛ زیرا به شدت مبتنی 
بر نظریه است و به عمل توجهی ندارد. به همین دلیل 
او بر رفتارها و ارتباطاتی که در سایۀ مفهومِ تن ساخته 
می شود، تاکید دارد. به نظر می رسد این تاکید وی بر 
تن، مفاهیمی چون کورا و ارتباط نشانه شناختی مادر و 
کودک را در نظریات کریستوا منشا می شود. هم چنین 
تاکید وی بر عنصر جمع در ایجاد مفهومی عمل گرایانه 

از من دکارتی، نقش به سزایی دارد.  
به نظر می آید با به وجود آمدِن سرفصلی به نام هنرهای 
زیبا، بسیاری از مفاهیم از بار معنایی عظیم و انسانِی 
خود تهی شدند. یکی از این واژه ها، هنرمند است. در 
واقع، این واژه بیان گر این مفهوم است که اثر هنری را 
یک نفر به وجود می آورد. با این که چهره یی چون هگل 
در جستارهایی از زیبایی شناسی خود، بر عنصر جمعی 
بودن هنر در دو دوران هنر کنایه یی)هنر معماری( و هنر 
کالسیک )تندیسه( تاکید دارد، اما در نهایت به مرور 
زمان قسمی از تعریف به وجود آورندۀ هنر که ممکن 
مفهوم  و  می شود  فراموش  باشند،  نیز  نفر  چند  بود 
مشروعیت  تنها  و  یکتا  انسانی  عنوانی  به  هنرمند 
چون  مفاهیمی  کنار  در  مشروعیت  این  یافت. 
سودمند نبودن هنر، از هنرمند چهره یی با تعارف 
رادیکال و مسلط ساخت. نظر اصالحِی مهِم 
بسیار  هنر،  کارکرد  و  ارزش  دربارۀ  دیویی 
مهم و جذاب است. به نظر دیویی: »هنر، 
شکل های  به  را  انسان  ارضای  نقش 
از  یکی  می رساند«.  انجام  گوناگونی 
تجربه های  افزایش  شکل ها،  این 
و  نیرو  که  است  بی واسطه یی 
می بخشد  ما  به  بیشتری  تحرک 
تا بتوانیم به اهداف دیگر مورد 
نمونه،  برای  برسیم.  نظرمان 
کشاورزان  سرودخوانِی 
تنها  نه  مزرعه،  در 
زیبایی شناختی  تجربۀ 

بی واسطه یی را 
آن ها  نصیب 

می کند، 

افزایش  و  تقویت  کار موجب  این  بلکه ذوق و حال 
فعالیت آن ها می شود. همین طور دیویی اعتقاد داشت 
روابط  آن،  ادراک  و  زیبایی شناختی  تجربیات  که 
الهام  آن ها  به  و  می کند  تقویت  و  اصالح  را  انسان ها 
و نیرو می دهد. زیرا دامنۀ این تجربیات را گسترده تر 

می کند.
جنبۀ  این  زیبایی شناسی،  دو  هر  که  است  مشخص 
هگل  می کنند.  رد  نحوی  به  را  هنر  کارکرد  از  خالی 
آن  که  »مردمانی  می نویسد:  بابل  برج  بنا شدن  دربارۀ 
زمان آن را بنا کرده اند... این کار بزرگ رشته یی بود که 
آن ها را به  همدیگر همبسته می کرده است، همان طور 
را  قوم  یک  قانونی  نهادهای  و  و سنت ها  منش ها  که 
به هم همبسته می کنند«. همان طور که در نظریات خود 

هگل نیز مشخص است، این که هنر را فقط دارای ابعاد 
زیبایی شناسانه بپنداریم نیز، ما را از هویت اصلی هنر 

به دورها پرتاب می کند.« 
زیبایی شناسی فمنیستی نیز، با توجه به هویت جمعی 
خود  آثار  در  را  آن  آگاهانه  دستی،  کارهای  بودِن 
که  کاردستی  سنت های  از  پاره یی  در  چون  گنجاند. 
در آن زنان شرکت می جستند، کار ساخته شده، برآیند 
فعالیتی همه گانی بود و پدیدآورندۀ تکی در آن کم تر 
دیده می شده. برای نمونه می توان به پروژۀ مهمانی شام 
جودی شیکاگو اشاره کرد که در آن میز بسیار بزرگ 
سه گوشه یی با بشقاب و قاشق و کارد و چنگال ]پنجه[ 
اسطوره یی  و  تاریخی  زنانۀ  چهرۀ  سی ونه  یادبود  به 
است و در آن از هنر بیش از یک صد هنرمند دیگر بهره 
برده است. همین طور می توان به بازخوانی از هنرهای 
خانه گی و زنانه در آثار میریام شاپیرو و فیت رینگولد 
اشاره کرد. مثاًل رینگولد روتختی را به کار می برد، از 
یک هنر سنتی زنانه، در زمینۀ هنر زیبای نگارخانه ها 
دشواری های  دربارۀ  پیام هایی  برای  ابزاری  هم چون 
نژاد  دربارۀ  که  آن هایی  ویژه  به  سیاسی،  و  اجتماعی 
پارچۀ دوخت ودوز  از سبک  کار  این  در  هستند. وی 
دستی  کارهای  راندن  بیرون  نقد  برای  ناآشکارا  شده، 
زنان از سنت هنری، با اشاره به ابژه هایی که بیشتر برای 
کاربردهای خانه گی در برده گی و برای نیازهای روزانۀ 
کاربرد  می کند.  بهره برداری  می شود،  ساخته  خانه گی 
کاردستی ها  ابزارهای  دیگر  و  سفال  پارچه،  فمنیستی 
زیباِی  هنرهای  برابر  در  چالشی  هم چون  می توان  را 

گسسته از کاردستی بررسی نمود.
 

غذا و زیبایی شناسی فمنیستی
احساسات،  دارد  اعتقاد  افالطون  گفتیم،  که  همان طور 
سدهایی در مسیر ُخرد و نقادی است و در همین راستا 
مرکزیت  در  را  و خرد  ذهن  فلسفۀ غرب،  و  فرهنگ 
قرار می دهد و تمام جوانب مربوط به تن را به حاشیه 
می راند و هرجا هم که صحبت از احساسات می شود، 
این احساسات شکلی نمود داده شده در بستاری زنانه 
نیست و بلکه از جمله همان مفاهیم زنانه یی است که 
به نفع مردان مصادرۀ مطلوب شده است. در  در هنر 
بسیاری از همین تیوری ها دربارۀ احساسات و عاطفۀ 
زنان چنین صحبت شده است: »نمایش عاطفی زنان، 
بخشی از سرشت آن هاست. هرگاه که احساسی دارند 
چیزی  آن  نمود  آن ها  احساس  می دهند،  نشان  را  آن 
دهند،  انجام  تا  شده اند  ساخته  آن  مبنای  بر  که  است 
نه دستاوردی که فراتر از فرمودۀ سرشت طبیعی گام 
بردارد«. در واقع رویکردهای مردساالرانه، دوتایی های 
را  ذهن  و  احساس  خرد/  کردند؛  تعریف  را  دیگری 
همان طور که گفته شد، برتر از احساس معرفی کردند. 
برای  انگاره های کلی که می خواست یک نسخۀ کلی 
تمام امور بچیند را نیز بر جزیی نگری برتری داد و 
به گونه یی روشمند واژۀ برتر )ذهن، خرد و اندیشه( 
را به همتای فرودسِت آن )بدن، دریافت حسی، و 
ریزبینی و جزیی نگری( سروسامان بخشید. این 
بخش بندی دو  تایی های دیگری را نیز به وجود 
آورد؛ مهم/ نه چندان مهم، درونی/ بیرونی، 
مردانه  زنانه/  دوتایی  سایه  در  همه  که 
تعبیه شده هستند. پس یافتن نشانه های 
جنسیت هدفمند در مفهوم چهارچوب 
پیگیری اند  قابل  فلسفی  بحث های 
بدانیم  این که  برای  است  راهی  و 
چه گونه فلسفل موضوعات را به 
دو بخِش در خور بررسی است 
نیست،  بررسی  خور  در  و 
اما  است.  کرده  تقسیم 
بحث  به  برگردیم  بیاییم 
قسمت  این  اصلی 
دادِن  نشان  که  مقاله 
تب  ا سلسله مر
گزینش در رابطه با 
حس های پنجگانۀ انسانی را شامل می شود. این حس ها 
نیز  هنری  مختلف  آثار  با  زیبایی شناسانه  برخورد  در 
و  بوییدن  بساوش،  شنیدن،  دیدن،  سهیم اند:  بسیار 
این  از  تا  دو  فلسفۀ غرب  تاریخ  در سراسر  چشیدن. 
دیدن  شدند:  داده  ارجعیت  حس ها  دیگر  بر  حس ها 
و شنیدن. دومی را به دلیل توان بیشتر برای گردآورِی 
را  دیدن  تعریف کرده اند و  مهم  دربارۀ جهان،  داده ها 
به دلیل دریافت ویژه گی های مهم و فراوان از یک چیز. 
در واقع این دو حس، به شدت به شکل گیری دانش و 
را  شنیدن  و  هستند  وابسته  آن  کارکردی های  و  خرد 
از سنجش  پس  و  نیز خوانده اند  »عقلی«  گاهی حس 
حس های دیگر، بساوایی، چشایی و بویایی، حس های 

پست تر خوانده شدند. 

زیبایی شناسی 
فمنیستی 

زیبایی شناسی  و 
پراگماتیستی
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روح اهلل بهزاد
شماری از اعضای مجلس می گویند، محروم کردن شهروندان 
از آموزش، از شمارِ جرایم جنگی ا ست و کسانی که از درس 

محروم می شوند، به صف دشمن می پیوندند.
که  هستند  کسانی  والیات  از  شماری  در  می گویند،  آنان   
به مدیران مکاتب تماس می گیرند و تهدید می کنند تا مکاتب 
را بسته کنند، در غیر آن کشته می شوند و مدیران از ترس 

جان خود مکاتب را بسته می کنند.
وزارت  در  فساد  حقیقت یاب  هیأت  عضو  یک  هم چنان، 
گزارش  آینده،  روزهای  در  آنان  که  می گوید  معارف 

بررسی های خود را به رییس جمهور می سپارند.
 پیش از این، وزیر معارف افغانستان از وجود فساد گسترده 

در وزارت معارف پرده برداشته بود.
وزیر  بلخی  حنیف  اسداهلل  امسال،  جوزای  ماه   29 به تاریخ 
مجلس  در  عالی  تحصیالت  وزیر  مومند  فریده  و  معارف 
شمار  معارف  وزارت  پیشین  مقامات  که  گفتند  نماینده گان 
نیز  دانشگاه  ورودی  امتحانات  در  و  کرده  جعل  را  مکاتب 

اعمال نفوذ کرده اند.
مسووالن وزارت معارف هم چنان گفته بودند، در مناطق ناامن 
مکاتب  داده،  گزارش  پیشین  وزیر  که  آن طوری  افغانستان، 
و  مهندسی  را  مکاتب  آمار  قبلی،  مسووالن  و  نیستند  فعال 

میلیون ها دالر را از این طریق اختالس کرده اند.
این مکاتب به مکتب های »ارواح یا خیالی« که وجود فیزیکی 
معارف،  پیشین  وزیر  که  شده  ادعا  و  شده  مشهور  ندارند، 
دریافت  را  مکاتب  این  معلمان  حقوق  و  مصارف  ماهانه 

می کرده است.
بازسازی  برای  امریکا  ویژۀ  بازرس  دفتر  این،  کنار  در 
ایاالت  کمک های  بررسی  خواستار   )SIGAR( افغانستان 
متحده به وزارت آموزش و پرورش افغانستان شده بود. این 
نهاد گفته است که مسووالن ادارۀ آموزش و پرورش، به نام 
مکاتب و آموزگارانی که اصاًل وجود خارجی نداشته اند، پول 

هنگفتی را به کیسه زده اند.

مکاتب،  آمار  جعل  بر  مبنی  گزارش هایی  نیز،  این  از  پیش 
آموزگاران و کارمندان نهادهای آموزشی نشر شده بود.

با  معارف در گفت و گو  مهرداد سخنگوی وزارت  مجیب 
روزنامۀ ماندگار می گوید: در حدود 15200 باب مکتب در 
افغانستان و جود دارد که از این میان تقریباً 400 الی 500 
باب از این مکاتب مسدود است که این آمار به ویژه مکاتب 

مسدود نیز به دلیل ناامنی ها و جنگ در نوسان می باشند.
آقای مهر داد افزود: »بیشتر این مکاتب در والیت های ناامن و 
روستا ها و قریه هایی است که جنگ های پراکنده در آن جریان 
دارد، این مکاتب همیشه  بسته نمی باشند و نظر به وضعیت 

امنیتی، گاهی باز اند و گاهی بسته.«
در  وزارت  این  راهکار  مورد  در  معارف  وزارت  سخنگوی 
جایی   در  اگر  می گوید:  بسته،  مکاتب  به بازگشایی  پیوند 
تهدیدی وجود داشته باشد، ما از طریق شورا های معارف که 
متشکل از مدیر ها و سر معلم های مکاتب و شورا های محلی 
است با میانجی گری، به مشکالت اجتماعی و امنیتی که باعث 
بسته شدن مکاتب می شود رسیده گی می کنیم، رهبری وزارت 
با برنامه ریزی های در این زمینه بیشتر از پیش کار خواهد کرد.
مجلس  در  فراه  مردم  نمایندۀ  ایوبی  حمیرا  حال،  عین  در 
معارف  فساد در وزارت  بررسی  نماینده گان و عضو هیأت 
به روزنامۀ  ماندگار می گوید: مکاتبی که شاید شمارِ آن بیشتر 
فراه،  هلمند،  فاریاب،  قندز،  باشد والیات های  باب  از 700 

زابل و ارزگان مکاتب به دالیل ناامنی بسته شده اند.
زیادی از مکاتب در  بانو ایوبی با اشاره به بسته بودن شمارِ 
والیت فراه می گوید: در والیت والیت فراه کسانی هستند که 
تا هنوز هویت شان مشخص نیست، به مدیران مکاتب تماس 
تا مکاتب را بسته کنند، در غیر  می گیرند و تهدید می کنند 
را  مکاتب  خود  جان  ترس  از  مدیران  می شوند،  کشته  آن، 

بسته می کنند.
او تأکید می کند: روستا های نزدیک به شهر و مقام والیت که  

سال ها بسته نشده بودند در چند سال گذشته بسته شده اند.
بودن  بسته  پیامد های  تعداد شاگردان محروم و  او در مورد 

ماندن  محروم  مورد  در  دقیقی  »آمار  می گوید:  مکاتب  این 
محروم  تربیه  و  تعلیم  از  شاگردان  وقتی  نداریم،  شاگردان 
بمانند، به صورت طبیعی جذب گروه طالبان می شوند. مثال 
واضحش همین که مردم جاغوری با ما در باز کردن مکاتب 
از  مردم  این  نگه داشته شدن  دور  دلیلش  نمی شوند،  همکار 
تعلیم تربیه است و این موضوع خطر بزرگ به نظام و معارف 

افغانستان است.«
مراجع  با  ما  که  را  تحقیقی  داد:  ادامه  پارلمان  نمایندۀ  این 
مختلف مانند امنیت ملی، مردم محل و وزارت معارف انجام 
این مراجع وجود ندارد، یعنی آمار  دادیم، آمار یکسانی در 

دقیق در دسترس ما قرار داده نمی شود.
این عضو هیأت بررسی وزارت معارف در مورد فساد موجود 
در این وزارت می گوید: در این یک سلسله استفاده جویی ها 
در رده های باال و پایین وجود دارد که آنها همیشه می خواهند 
حقایق را پنهان بسازند. آمار را به دلیل همین استفاده جویی ها 
آمار  اگر  داده نشد،  بوده  این وزارت  و فساد که سال ها در 
دقیق این مکاتب را برای مان بدهند، تعداد معلمین و مدیرانی 

که خیالی معاش گرفته اند معلوم خواهد شد.
 691 معارف  وزارت  پروژۀ   1261 در  می افزاید:  ایوبی  بانو 
است،  مانده  تمام  نا  به حال  تا  از سال های 1385  آن  پروژۀ 
چون تهیه و تدارکات این وزارات قرار دادی ها را به قیمت 
بسیار پایین به شرکت های خصوصی داده بود، قراردادی ها نیز 
این پروژه ها را تا 20درصد 30درصد یا هم 50درصد رسانده، 
و فرار کرده اند، استدالل شان هم این است که شرکت فرار 

کرد.
رییس  به حکم  که  هستیم  نفریی  ده  هیأت  »ما  گفت:  او 
وزارت  این  وضعیت  بررسی  به   خاطر  غنی  اشرف  جمهور 
تعیین شده ایم و در روزهای نزدیک گزارش خود را به رییس 

جمهور و رسانه ها می سپاریم.«
او به دولت پیشنهاد می کند که دروازۀ مکتب ها باید باز باشند، 
تالش کنند تا امنیت و مصونیت مردم را تضمین کنند، چون 
وقتی جان مردم مصوون باشد دیگر دلیلی برای بسته بودن 

مکتب ها وجود ندارد.
همچنان، ذکریا ذکریا عضو دیگر مجلس می گوید: با وصف 
این که مردم افغانستان در طی چند سال اخیر تالش کردند تا 
فرزندان شان به مکتب بروند و آیندۀ خوبی داشته باشند، اما با 
توجه به شرایطی که جنگ ایجاد کرد، از یک سو مکاتبی که 
باز بود بسته شد و مردم از حق مشروع شان محروم شدند 
نا  استفادۀ  مشروع شان  حق  این  از  جاها  از  بسیاری  در  که 

درست نیز شد.
فاروق  زمان  در  که  خیالی یی  مکاتب  می گوید:  ذکریا  آقای 
وردک ایجاد گردیده بود و یک عده خواستند تا مردم بی سودا 

بمانند.
آقای ذکریا تصریح کرد: اکنون شماری از مکاتب در بعضی 
جامعۀ  باید  که  است  شده  بسته  ناامنی  به دلیل  والیت ها 
بین المللی با وارد کردن فشار، این مکاتب را باز کنند و طرفین 
متخاصم و طالبان را وادار سازد تا نورم های جنگ را  مراعت 

کرده، اطفال را از فراگیری سواد محروم نسازند.
او تصریح می کند: »محروم کردن مردم از درس و تحصیل 
جز جرایم جنگی است و ما درگیر جنگ با کسانی هستیم که 
نه تعریفی از شرایط جنگی دارند و نه از خساره وارد کردن 

به مردم عام.«
دولت  بین المللی،  جامعۀ  می کند:  تأکید  مردم  نمایندۀ  این 
امنیتی   و  دفاعی  نیروی های  با  باید  همه  مردم  و  افغانستان 
همکاری کنند تا در بخش های که دشمن مزاحمت می کند، 

شرایط آموزش را فراهم سازند.
امداد رسان،  کشورهای  کمک های  از  باید  دولت  افزود:  او 
جامعه بین المللی و یا بودجۀ که در اختیار خود دولت است، 
به جای  هم  یا  و  بازسازی  دوباره  یا  را  شده  ویران  مکاتب 
آنها، مکاتب سیار و موقت بسازند تا شاگردان از درس عقب 

نمانند. 
او تصریح می کند: اگر آموزگاران فرار کرده اند و یا به دالیل 
ادامه  به تدریس  نمی توانند  اقتصادی  عوامل  هم  یا  و  تهدید 
این قسمت سهولت های ضروری را  باید دولت در  بدهند، 
برای شان فراهم سازد تا آنها مشتاقانه و بدون ترس به تدریس 

بپردازند.
پایین ترین درجۀ  با  افغانستان از شمار کشورهایی است که 
می کند  تجربه  معارف  در بخش  را  بزرگی  سواد، مشکالت 
که این امر تأثیرات زیادی بر پیشرفت کشور برجا می گذارد.

www.mandegardaily.com

عضو هیأت حقیقت یاِب بررسی فساد در وزارت معارف:

پروندۀ فساد فاروق وردک به  رییس جمهور سپرده می شود

امضای تفاهمنامۀ امنیتی 
میان قطر و پاکستان

فرمانده نیروی دریایی قطر در دیدار با وزیر دفاع پاکستان، تفاهمنامه امنیتی برای گسترش روابط 
نظامی میان دوحه - اسالم آباد را به امضا رساند.

به گزارش دیلی تایمز، محمد بن ناصر المهندی فرمانده نیروی دریایی قطر، با سفر به اسالم آباد و 
دیدار با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان، تفاهمنامه امنیتی را به امضا رساند.

فرمانده نیروی دریایی قطر با هدف گسترش روابط نظامی به ویژه روابط دریایی با پاکستان وارد 
اسالم آباد شده است.

تمرین  در  پاکستان  قایق موشک بر ساخت  این خصوص گفت:  در  قطر  دریایی  نیروی  فرمانده 
نیروی دریایی در قطر شرکت خواهد کرد در حالی که اسالم آباد سال گذشته نیز بعنوان بزرگترین 

شرکت کننده تمرینات دریایی در قطر بوده است.
وی اظهار داشت: قطر خواستار گسترش روابط نظامی با پاکستان است.

در عین حال، وزیر دفاع پاکستان نیز در پاسخ به درخواست فرمانده نیروی دریایی قطر مبنی بر 
کمک در زمینه امنیتی، گفت: اسالم آباد دارای نیروهای مسلح پیشرفته و کارآمد است.

وی گفت: اسالم آباد نمی تواند تنها از پرسنل خود حفاظت کند بلکه خواستار حفاظت از تأسیسات 
نظامی نیز است.

دیدار شیخ تمیم بن حماد الثانی امیر قطر از پاکستان در ماه مارس سال جاری میالدی زمینه ای 
برای گسترش روابط دوجانبه فراهم کرده است.

امیر قطر در سفری دو روزه به پاکستان، با »ممنون حسین« رئیس جمهور، »نواز شریف« نخست 
وزیر و سایر مقامات عالی رتبه اسالم  آباد دیدار و در مورد گسترش روابط دو کشور گفت وگو کرد.
در سفر امیر قطر به پاکستان، توافقنامه های مختلفی در عرصه تجارت و گسترش روابط به امضا 

رسید.
حجم مبادالت تجاری پاکستان و قطر ساالنه 300 میلیون دالر است.

دولت پاکستان پیش از این نیز، توافقنامه 21 میلیارد دالری را برای خرید گاز طبیعی مایع )ال.
ان.جی( با دوحه به امضا رسانده که بر اساس آن پاکستان روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز 

وارد این کشور خواهد کرد.

دیدار  در  افغانستان  در  ناتو  فرمانده 
ضمن  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  با 
ویژه  به  همکاری ها  افزایش  درخواست 
بهبود  مورد  در  مشترک  مرزهای  در 

وضعیت امنیتی دو کشور رایزنی کرد.
جان  جنرال  نیوز،  اکسپرس  گزارش  به 
کمپبل فرمانده ناتو در افغانستان در سفر 
شریف  راحیل  جنرال  با  اسالم آباد  به 
گفت وگو  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 

کرد.
مقامات نظامی پاکستان و امریکا در این 
امنیتی  وضعیت  بهبود  به  توجه  با  دیدار 
بر  افغانستان،  پاکستان و  از جمله  منطقه 
افزایش همکاری های مرزی بین نظامیان 

افغانستانی و پاکستانی تأکید کردند.
این در حالی است که بارها درگیری های 
برجای  تلفاتی  کشور  دو  نظامیان  مرزی 

گذاشته است.
مقامات نظامی پاکستان و امریکا همچنین 

نیز  را  منطقه یی  امنیت  و  متقابل  منافع 
مورد بحث قرار دادند.

نظامی  و  دولتی  مقامات  که  حالی  در 
با  بارها  امریکا  و  افغانستان  پاکستان، 
یکدیگر دیدار و در مورد صلح و امنیت 
و  بحث  به  افغانستان  جمله  از  منطقه 
هیچ  تاکنون  اما  پرداخته اند  گفت وگو 
پیشرفتی در وضعیت وخیم منطقه حاصل 

نشده است.
ادامه  افغانستان  و  پاکستان  در  تروریسم 
دارد و مقامات دو کشور نیز بجای توجه 
به مسایل موجود، بازی اتهام زنی را پیش 

می برند.
ناتو  نیروهای  فرمانده  نیز،  این  از  پیش 
وارد  سنبله  در  افغانستان  در  امریکا  و 
راحیل  جنرال  با  و  بود  شده  اسالم آباد 
پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  شریف 

گفت وگو کرده بود.
مقامات نظامی امریکا و پاکستان در این 
دیدار چرایی توقف روند مذاکرات صلح 

افغانستان را بررسی کردند.
جنرال راحیل شریف در این دیدار گفته 
به تسهیل روند  بود که اسالم آباد نسبت 

صلح به رهبری افغان ها متعهد است.
هشدار  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس 
در  پاکستانی  ضد  تبلیغات  که  بود  داده 
افغانستان هیچ هدفی را به دست نخواهد 

آورد.
نظامی  و  دولتی  مقامات  شدید  انتقادات 
کابل علیه اسالم آباد نیز به دالیل حمالت 
مرگبار در این کشور همچنان ادامه دارد.

چانه زنی کمپبل
 با راحیل شریف در مقر ارتش پاکستان

امضای سه قرارداد مهم...
این  که  افزود  افغانستان  رییس جمهور 
در  چین  گذاری  سرمایه  به  کشور 
تا  دارد  ضرورت  زیربنایی  بخش های 
استفاده از معادن، آب و برق افغانستان به 
واقعیت تبدیل شوند. غنی افزود که آرزو 
اتصال  نقطه  به  بدخشان  در  واخان  دارد 

منطقه تبدیل شود.
این  در  چین  جمهور  رییس  معاون 
کنفرانس گفت: »چین یک همکار خوب 
افغانستان است. قراردادهایی که ما امضا 
بین  عمیق  دوستی  دهنده  نشان  کردیم، 
مردمان دو کشور می باشد.« این مقام چینی 
گفت امیدوار است همکاری های چین با 
افغانستان بتواند به آرامش مردم افغانستان 

و بهبود زندگی آن ها بینجامد.
امضای سه قرارداد

سه  چین  و  افغانستان  حکومت های 
بزرگترین  کردند.  امضا  را  قرارداد 
کابل  در  قرارداد، ساخت 10 هزار خانه 
از  پس  پروژه  این  می شود  گفته  است. 
بزرگ  پروژه  دومین  مکرویان ها،  پروژه 

خانه سازی در کابل است.
هزینه ساخت این تعداد از خانه ها 500 
میلیون  معادل 79  یوآن است که  میلیون 
این  است  قرار  می شود.  امریکایی  دالر 
اردو،  قربان  بازماندگان  برای  خانه ها 

پولیس و امنیت ملی توزیع شوند.
چین  و  افغانستان  بین  قرارداد  دومین 
دروازه های  بر  سکن  ماشین های  نصب 
از  پیش  کابل  دروازه های  است.  کابل 
نبود  مجهز  سکن  دروازه های  با  این 
موارد  برخی  در  امنیتی  نیروهای  و 
نمی توانستند وسایط بمب گذاری شده را 

تشخیص دهند.

با نصب اسکنرهای چینی در دروازه های 
که  دارد  وجود  امیدواری  این  کابل، 
تروریستان نتوانند موترهای بمب گذاری 

شده را وارد پایتخت افغانستان کنند.
»این سکنرها  رییس جمهور غنی گفت: 
مردم کابل را مطمین خواهد ساخت که 
موترهایی که می آیند به صورت اساسی از 
طرف پولیس و امنیت ملی تحت امتحان 
قرار گرفته می توانند؛ این یک قدم بسیار 
بزرگ برای امنیت فزیکی مردم ما است.«
بورسیه های  مورد  در  قرارداد  سومین 
گذشته  سال  چین  شد.  امضا  تحصیلی 
بورسیه   3000 که  بود  کرده  تعهد 
تحصیلی را در اختیار حکومت افغانستان 
 50 جدیدا  کشور  این  داد.  خواهد  قرار 
بورسیه ها  شمار  بر  نیز  را  دیگر  بورسیه 

افزود.
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مصاحبۀ سایت »افغانستان.  رو« 
با احمد ولی مسعود

احمدشاه  برادر  مسعود،  ولی  احمد  یادداشت: 
ولی  احمد  است.  افغانستان  ملی  قهرمان  مسعود 
رزم  هم  هشتاد  ی  دهه  های  درسال  مسعود، 
برادرش بود. پس از روی کارآمدن حکومت آقای 
های  فعالیت  به   1992 درسال  ربانی  الدین  برهان 
او مدت طوالنی  سیاسی ودیپلوماتیک روی آورد. 
مسعود   ولی  احمد  بود.  دربریتانیا  سفیرافغانستان 
درسال دوهزاروچهار در لویه ی جرگه ی تصویب 
داشت  عضویت  افغانستان  کنونی  اساسی  قانون 
وحاال هم مصروف فعالیت های فرهنگی وسیاسی 

درکابل است. 
ناامن  فاریاب  تا  بدخشان  از  افغانستان  شمال  س: 
است. به باور بسیاری ها شمال افغانستان حوزۀ نفوذ 
که  شد  چه  بود،  طالبان  ضد  سیاسی  جریان های 

طالبان جنگ را به شمال گسترش دادند؟
تازه  پروژه  است.این  پاکستان  پروژۀ  طالبان،  مسعود: 
دارد.  عمر  سال  بیست  بلکه  است،  نشده  طراحی 
و  نبود  افغانستان  به جنوب  منحصر  پاکستان  اهداف 
نیست. طالبان در آغاز توانستند بیشترخاک افغانستان 
به  تروریسم،  ضد  جهانی  ایتالف  بعد  بگیرند.  را 
کمک جبهه مقاومت"ائتالف شمال"، گروه طالبان را 
شکست دادند. پس ازآن آقای کرزی روی  کارآمد. 
سیاست  گرفت.  درپیش  را  غلطی  سیاست  کرزی 
با  می خواست  کرزی  بود.  طالبان  از  دلجویی  کرزی 
برای خودش  حفظ دسته های طالبان در جنوب، هم 
یک پایگاه قومی ایجاد کند وهم از آنان حربۀ فشارعلیه 
مقاومت  جبهۀ   بسازد.  ضد  مقاومت  جبهۀ  سران 
بود  شده  ایجاد  مسعود  احمدشاه  توسط  طالبان  ضد 
کرزی  آقای  حکومت  شریک  آن،  برجستۀ  واعضای 
بودند. پاکستان هم ازسیاست آقای کرزی استفاده کرد 
وبه تقویت دوبارۀ طالبان پرداخت. حاال که نیروهای 
ناتو افغانستان را ترک می کنند، طالبان و پاکستان ازاین 
البته  بردند،  به شمال  را  استفاده کردند و جنگ  خال 
شمال  به  پاکستان،  در  شان  حامیان  و  طالبان  اهداف 

افغانستان هم محدود نیست، آنان می خواهند، آسیای 
طالبان  که  بگویم  می خواهم  کنند.  ناآرام  هم  را  میانه 
پول  بلکه  نیست،  افغانستان  درشمال  بومی  پدیده 
فراوان هزینه شده و اکماالت نیرومند صورت گرفته  
وشرکایش  پاکستان  شوند.  برده  شمال  به  طالبان  تا 
پروژۀ کالنی را طرح کرده اند و طالبان و جنگجویان 

خارجی ابزار آن است.
تاجیکستانی  ازبکستانی،  جنگجویان  حضور  س: 
چقدر  افغانستان  شمال  درناآرامی های  وچچنی 

محسوس است؟
مسعود: تعداد زیاد این جنگجویان در شمال حضور 
به  جنگ  گسترش  جنگجویان،  این  هدف  دارند. 
قول خودشان  به  این جنگجویان  است.  میانه  آسیای 
این  بزنند.  رقم  را  میانه"  "بهارآسیای  می خواهند 
پاکستان،  در  شان  حامیان  هستند،  ابزار  جنگجویان 
آنان را بخاطرحکومت کردن، درست نکرده اند، آنان 

صرف ماشین جنگ و ویرانی هستند.
س: گفتید که پاکستان و شرکایش جنگ را به شمال 
افغانستان گسترش دادند. گزارش هایی وجود دارد 
که عربستان و قطرهم به نحوی با ناآرامی های شمال 
شرکای  می گویید  وقتی  دارند،  پیوند  افغانستان 

پاکستان، اشارۀ تان به همین کشورها است؟
است  این  عموم  برداشت  درافغانستان  ببینید  مسعود: 
که کشورهایی که نام بردید، درناآرامی های اخیردست 
دارند.من گفتم که پول فراوان مصرف شد تا طالب به 
شمال برده شود و ازفاریاب تا بدخشان جبهۀ جنگ 
ایجاد کند. این پول حتما ازخارج می آید. چند طالب 
کشورهای  به  مربوط  جنگجوی  چند  یا  و  پا  برهنه 
آسیای میانه پول فراوان فراهم کرده نمی توانند. معلوم 
فراهم  ثروتمند  کشورهای  را  پول  این  که  است  دار 

می کنند.
س: پس از دید شما هدف مهم این کشورها عالوه 
برناامن سازی شمال افغانستان، ایجاد مشکل برای 

روسیه است؟
مسعود: معلوم دار است که این کشورها، اهداف کالن 
چند  روی  گل  خاطر  به  پول ها  این  دارند.  را  خود 
اهداف  هرکشوری  نمی شود،  مصرف  بی سواد  طالب 

دیگرتضاد  هم  با  که  کشورهایی  دارد.  را  خود  کالن 
منافع دارند، برای هم دیگرمشکل ایجاد می کنند، من 
موضوعی را که شمال درپرسش تان مطرح کردید، رد 

کرده نمی توانم.
س: پس از این که در کندز، طالبان به موفقیت های 
برخی  که  شد  منتشر  گزارش های  یافتند،  دست 
همان  طالبان  ضد  مقاومت  جبهۀ  فرماندهان  از 
طالبان  علیه  نود  دهه  دوم  درنیمه  که  فرماندهانی 
ضد  نظامی  ودرفعالیت  شدند  فعال  می جنگیدند 
طالبان سهم گرفتند، آیااین فعالیت های ضد طالبان 
در شمال، خودجوش است یا دولت افغانستان آن 

را برنامه ریزی کرده است؟
مسعود: این فعالیت ها خودجوش است. عکس العمل 
مردم  است.  خودجوش  محلی  وفرماندهان  مردم 
می  وقتی  کنند،  دفاع  خود  ومال  ازجان  می خواهند 
بینند که حکومت مرکزی دردفاع ازآنان ناتوان است، 
خود دست به کارمی شوند. حکومت مشکالت زیاد 
منسجم  را  امنیتی  نیروهای رسمی  نتواسته  حتا  دارد، 
کند وعوامل نفوذی طالبان وستون پنجم را مهار کند.

فعالیت های  سری  یک  شاهد  هم  کابل  در  س: 
سیاسی هم استیم، مثال آقای عبدلرب الرسول سیاف 
کرده  جمع  خودش  دراطراف  را  جمعی  کابل  در 
ربانی هم  الدین  آقای صالح  است و وزیرخارجه 
طالبان،  برضد  مردم  بسیج  برای  بود  بدخشان  به 

فعالیت های این رهبران تاچه حد هماهنگ است؟
آنان  است.  پراکنده  رهبران هم  فعالیت های  مسعود: 
اند،  نتوانسته  را  خودشان  فعالیت های  تاهنوز  هم 

منسجم کنند.
س: شما تصور نمی کنید که تمام جریان های ضد 
طالبان درافغانستان یک ایتالف کالن سیاسی را به 
رهبران  که  است  شده  گفته  اخیرا  بیاورند؟  وجود 
طالبان  برضد  قبال  که  آنانی  افغانستان  سیاسی 
کرده  کمک  کرده  پیشنهاد  دولت  به  اند،  جنگیده 
اند وقرار است درهماهنگی با دولت، فعالیت های 

برضد طالبان درشمال انجام دهند؟
هماهنگی  ساده گی  این  به  که  فکرنمی کنم  مسعود: 
وفرماندهان  سیاسی  رهبران  از  برخی  شود.  ایجاد 

دهه  دوم  نیمه  شبیه  وضعیت  حاال  که  کنند  فکرمی 
ی نود است ومی توانند مثل آن زمان، دربرابرطالبان 
مقاومت  کنند.شرایط امروز با وضعیت آن روز، فرق 
دوم  درنیمۀ  طالبان  علیه  مقاومت  دوره  در  کند.  می 
روشن  وضعیت  ویک،  دوهزار  سال  تا  نود  ی  دهه 
وخط  دیدگاه  بود،  واضح  ودشمن  دوست  بود، 
مسعود،  شاه  احمد  شادروان  مقاومت  رهبری  فکری 
روشن بود. شما اگرحاال بروید ویک منطقه را تصفیه 
کنید،اگررهبری سیاسی دولت افغانستان هم فکروهم 
نظرشما نباشد، ان منطقه را دوباره ازدست می دهید.
حاضردید  درحال  افغانستان،  دولت  سیاسی  رهبری 
روشن وواضح ندارد. برای این که قربانی ها وزحمات 
شما نتیجه بدهد، باید رهبری سیاسی دولت افغانستان، 
رییس جمهور افغانستان با شما هم نظروهم فکرباشد. 
دیدگاه  رییس جمهور چه  که  نیست  تا هنوز روشن 
ودوست  ازطالبان  تعریفی  چه  دارد،  فکری  وخط 
ودشمن دارد. برنامه های بدیلش چیست؟ مذاکره با 
طالبان به جایی نرسید، تالش برای نزدیکی با پاکستان 
شکست خورد وکل این برنامه ها افتضاح بود. حاال که 
این برنامه ها شکست خورده، برنامه ی بدیل چیست؟ 
تازمانی که جریان های سیاسی ضد طالبان و رهبری 
سیاسی دولت، روی این نکات به توافق نرسند، ایجاد 

یک چترکالن ملی وتغییر دروضعیت، ممکن نیست.
کرده  افغانستان  امنیت  به  کمکی  چه  روسیه  س: 

می تواند؟
مسعود: روسیه هم مثل امریکا وکشورهای عضو ناتو، 
حق دارد، دربرابر دشمنانش بیاستد. من فکر نمی کنم 
بی  افغانستان  شمال  شدن  ناامن  برابر  در  روسیه  که 
باید  را  مسایل  واین  موضوعات کمک  باشد.  تفاوت 
دولت ها هماهنگ کنند،من دراین مورد چیزمشخصی 

گفته نمی توانم.
س: آیاامکان ایجاد هم سویی میان ناتو وروسیه در 
اختالف  به  توجه  با  دارد،  وجود  افغانستان  مساله 
های ناتو وروسیه در مورد بحران سوریه وتحوالت 

شرق میانه؟
مسعود: بلی امکان هم سویی وجود دارد، اگراراده ی 
الزم برای مبارزه با ترور وجود داشته باشد. در سال 
های دهه هشتاد میالدی ایران وامریکا که روی خیلی 
مسایل اختالف داشتند وحاال هم دارند، به مجاهدین} 
کمک  مشترکا  درافغانستان   } شوروی  نیروهای ضد 
وروسیه  ناتو  سویی  هم  امکان  هم  حاال  کردند.  می 
با وجود اختالف های شان درمساله افغانستان وجود 
هیچ  که  بگویم  خواهم  می  را  دیگر  نکته  یک  دارد. 
کشوری نباید ازتروریسم منحیث ابزار علیه رقیبانش 
استفاده کند. تروریسم دوست هیچ دولتی شده نمی 

تواند.
س: خوب جناب مسعود، برمی گردیم به کابل، از 
دید شما تجربه حکومت وحدت ملی چگونه بود، 
چه دست آوردها و ناکامی ها دارد در این یک سال؟
مسعود: ببنیید، اوالً من با اصطالح حکومت وحدت 
ملی موافق نیستم. این اسم با مسما نیست. حکومت 
وحدت ملی زمانی تشکیل می شود که همه نیروهای 
باشند،  داشته  سهم  درآن  درجامعه  موجود  سیاسی 
تیم  دو  ایتالفی  حکومت  داریم،  ما  حاال  که  چیزی 
انتخاباتی است. دراین یک سال، آقایان رییس جمهور 
غنی ورییس اجرایی عبداهلل عبداهلل، دستاورد چندانی 
ندارند، نا امنی زیاد شد، اقتصاد خراب شد، مهاجرت ها 
بیشترشد و حتا انسجام وهماهنگی دردرون دولت هم 
است.این  زیاد  بسیار  مشکالت  ندارد.  وجود  حاال 
حکومت فکر نمی کنم که انتخابات پارلمانی را بتواند 
درسال آینده، برگزار کند. من فکرمی کنم که نیروهای 
حکومت  تا  بیاورند  فشار  باید  دولت  بیرون  سیاسی 

اصالحات جدی بیاورد.

سپاس جناب مسعود.

احمد ولی مسعود:

 برای ناامن سازی شمال پول فراوانی هزینه شده است
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آسوشیتدپرس
تاریخ  این  پارلمانی زودهنگامی را برگزار کرد.  انتخابات  ترکیه در اول نومبر 
برای ملت ترکیه اهمیت تاریخی زیادی دارد. در سال 1922 در همین تاریخ 
سلطنت هفت قرنی عثمانی به دست آتاتورک، رهبر جنگ استقالل این کشور 
و پایه گذار جمهوری سکوالر ترکیه پایان یافت. این اقدام انقالبی دو سال بعد 
با انحالل خالفت اسالمی همراه شد و امواجی تکان دهنده را در سراسر جهان 
دارای  تاریخ، »حاکمیت« یک جامعه  در  بار  نخستین  برای  آورد.  پدید  اسالم 
اکثریت مسلمان از یک پادشاه که به نام خدا حکومت می کرد، گرفته شد و به 

مردم داده شد.
قرن  یک  در  ترکیه«  »جمهوری  دستاوردهای  از  بسیاری  امروزه  حال  این  با 
به  ترکیه  رییس  جمهور  اردوغان،  طیب  رجب  خودکامه  حکومت  با  گذشته 
و  است  کشورش  بالمنازعه  رهبر  است  سال   13 اردوغان  است.  افتاده  خطر 
لقب »سلطان عصر مدرن ترکیه« را پیدا کرده است؛ این لقب هم اشاره به نحوه 
دولتداری او و هم چنین اشاره به پروژه های پرهزینه وی نظیر کاخ 1150 اتاقی 
خبرنگار  یک  پیش  روز  چند  دارد.  وی  برای  شده  ساخته  ریاست جمهوری 
نزدیک به اردوغان گفت هدف نهایی رییس جمهور ترکیه بازیابی »خالفت« در 

این کشور است.
قهرمان سازی های شخصیتی که برای اردوغان شکل گرفته سال گذشته هنگامی 
که یک نماینده حزب عدالت و توسعه گفت اردوغان رهبری است که تمام 
مشخصه های یک خدای قادر را دارد، به اوج خود رسید. اردوغان که حامیانش 
انتخاباتی از او به عنوان »رهبر امت« یاد می کنند به نوبه خود  در کمپین های 
دهد.  ارائه  از خود  تصویری خداگونه  تا  می دهد  انجام  بتواند  که  تالشی  هر 
او به گونه ای برای ده ها هزار حامیش در استادیوم سخنرانی می کند که ما را 
انگار که ملت های یک خالفت  اردوغان  اروپای دهه 1930 می اندازد.  یاد  به 
اسالمی خیالی را خطاب قرار می دهد، دوست دارد که به مسلمانان پایتخت های 

کشورهای اسالمی از سارایوو تا جاکارتا ادای احترام کند.
تاریخی 7 جون  انتخابات  در  اردوغان  توسعه  و  عدالت  پیش حزب  ماه  پنج 

اکثریت پارلمانی که 13 سال در اختیار داشت را از دست داد.
در آن زمان احزاب غیر از حزب عدالت و توسعه در پارلمان اکثریت را تشکیل 
دادند و احتمال فراوانی برای تحقیقات پارلمانی در زمینه اتهامات فساد دولت 
اردوغان مطرح شد. با این حال حزب عدالت و توسعه در مقابل شگفتی همگان 
در اول نوامبر با حدود 50 درصد آرا اکثریت پارلمانی خود را دوباره به دست 
آورد. با وجود اینکه اردوغان همچنان اکثریت مطلق برای تغییر قانون اساسی و 
ایجاد نظام ریاست جمهوری ای که مدنظر داشته را ندارد آشکار است که برای 

چهار سال دیگر سلطان غیررسمی ترکیه خواهد بود.
نظام  برای  گزافی  قیمت  به  توسعه  و  عدالت  حزب  پیروزی  حال  همین  در 
ژوئن  هفت  انتخابات  زمان  از  اردوغان  است.  شده  تمام  ترکیه  دموکراسی 
را  نه فقط مخالفان سیاسی خود  ماندن در قدرت  باقی  برای  در تالش هایش 

سرکوب کرده بلکه این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داد.
حمله  بزرگترین  پ ک ک،  با  ترکیه  ساله  نیم  و  دو  آتش بس  پایان  از  پس 
تروریستی تاریخ ترکیه که ماه گذشته میالدی در شهر آنکارا به دست داعش 
رخ داد وضعیت امنیتی این کشور را بیشتر از هر زمان وخیم کرد. اردوغان به 
رای دهندگان گفت بدون من آشوب خواهد بود و با دولت ائتالفی نیز جنگ 

داخلی خواهد بود.
استفاده  با  خود  مخالف  احزاب  علیه  را  کمپینی  همزمان  ترکیه  رییس جمهور 
پایگاه  گذشته  سال   13 در  کرد.  اجرا  داشت،  اختیار  در  که  هنگفتی  منابع  از 
انعکاس دیدگاه های حامی حزب عدالت و  بزرگی در رسانه های ترکیه برای 

توسعه به وجود آمده و خبرنگاران مخالف دولت سرکوب شده اند. در دوران 
قدرت اردوغان صدها خبرنگار بیکار شدند و سانسور شدیدی در روزنامه ها 
و شبکه های تلویزیونی اعمال شد. در سال 2002 که حزب عدالت و توسعه 
به قدرت رسید ترکیه در فهرست شاخص آزادی مطبوعات جهان رتبه 99 را 

داشت. اکنون این کشور به رتبه 149 تنزل یافته است.
در ماه های اخیر سانسور در ترکیه وارد فاز خشونت فیزیکی شده است. در ماه 
سپتامبر دفاتر روزنامه مهم حریت هدف حمله ده ها فرد مجهز به سنگ و باتوم 
اظهار کرد  نماینده حزب عدالت و توسعه که  را یک  این گروه  قرار گرفت. 
جوانان حامی این حزب با این حمله به مصونیت مطبوعات پایان دادند، رهبری 
می شد. پنج روز پیش از انتخابات اول نوامبر روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی 
گروه رسانه ای ایپک- کوزا که به موضع ضد اردوغان و ارتباط با فتح اهلل گولن 
مشهور بود هدف حمله غیرقانونی پلیس قرار گرفت و بعد از آن مدیران جدید 

حامی اردوغان در این شرکت روی کار آمدند.
در  دموکراتیک خلق  کرد  مقرهای حزب  و  دفاتر  با حمالت حریت  همزمان 
استانبول و دیگر شهرهای غرب ترکیه مورد حمله قرار گرفتند. یکی از مسببان 
این حمله گروهی به نام »قلب های عثمانی« بود که اخیراً از سایه بیرون آمده تا 
تبدیل به شاخه شبه نظامی حامی حزب عدالت و توسعه شود. اعضای این گروه 
خود را »سربازان طیب« می خوانند. تلویزیون ترکیه در پوشش تبلیغاتی پیش 
از انتخابات به شکلی ناعادالنه 59 ساعت را صرف تبلیغات حزب عدالت و 
توسعه و اردوغان کرده و در مقابل پنج ساعت را به حزب مردم جمهوری خواه، 
70 دقیقه را به حزب جنبش ملی گرا و تنها 18 دقیقه را به حزب دموکراتیک 

خلق اختصاص داد.
اما  اردوغان روشن است  برای  نوامبر  اول  از  بعد  ترکیه  در مجموع دورنمای 
تاریک  برای دموکراسی ترکیه  این دورنما  با قضاوت درباره 13 سال گذشته 
سیاسی  نظام  که  نیست  تعجب برانگیز  واقعًا  این  گذشته  به  نگاهی  با  است. 
ترکیه قدم به چنین راهی گذاشته است. اردوغان در مصاحبه ای در اوایل دهه 
هر  به  رسیدن  برای  آن  از  می توان  که  دانست  وسیله ای  را  دموکراسی   1990
نظامی که دلخواه است، استفاده کرد. بسیاری می گویند که این گفته سطح تعهد 

رییس جمهور ترکیه به ارزش های دموکراتیک را نشان می دهد.
اکنون سوال این است که آیا اردوغان می تواند در مقابل خواسته 50 درصد از 

مردم ترکیه، به حکومت خودکامه تک نفره دست پیدا کند یا نه.
بعد  ترکیه چند هفته  ایفا می کند.  نقش مهمی  فرآیند  این  نتیجه  در  نیز  غرب 
میزبان اجالس گروه 20 خواهد بود. آیا رهبران کشورهای غربی به تمایالت 
خودکامه اردوغان چراغ سبز نشان می دهند تا هم پیمان مهم خود در خاورمیانه 
پرآشوب را سرخورده نکنند؟ و یا اینکه آیا آنها اردوغان را تحت فشار قرار 
خواهند داد تا کشورش را که عضو ناتو و کاندیداهای عضویت اتحادیه اروپا 

است، در مسیر دموکراسی قرار دهد؟
ساموئل هانتینگتون در سال 1996 در کتاب »برخورد تمدن ها« ترکیه را یک 
کشور »دو پاره« توصیف کرد. به گفته هانتینگتون، ترکیه به رغم برخورداری 
محکمی  ریشه های  قانون  و حاکمیت  دموکراسی  نظیر  غربی  از مشخصه های 
کتاب  این  می کند.  تجربه  را  تمدنی  بحران  و  داشته  اسالم  جهان  فرهنگ  در 
هانتینگتون از زمان انتشار با واکنش های گوناگون در غرب مواجه شد و برخی 
نظریه وی را پیش گویی آینده دانسته و برخی آن را صرفًا نوعی »تقلیل گرایی 
ناامیدانه« خواندند. با این حال ترکیه امروز همچنان تنها جمهوری دموکراتیک 
سکوالر در جهان اسالم است که حاکمیت اردوغان با گذشت هر روز درستی 

نظریه هانتینگتون درباره آن را ثابت می کند.

نظریۀ هانتینگتون و حکومت اردوغان نخست وزیر هند از »ناشکیبایی« 

رقبای سیاسی اش انتقاد کرد

انتقاد رییس جمهوری افریقای 
مرکزی از سازمان ملل

دست  به  برای  دشواری  سیاسی  مبارزه  که  هند  وزیر  نخست 
اقتصادی  اصالحات  احیای  و  بیهار  ایالت  در  قدرت  آوردن 
دولتش دارد به منتقدانش که تصویری مبتنی بر »ناشکیبایی« از 

این کشور ترسیم کرده اند، حمله کرد.
حاکم  حزب  منتقدان  برخی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
بهاراتیا جاناتا در هند می گویند این حزب در حال دامن زدن به 
تنشهای مذهبی است تا بتواند در انتخابات محلی ایالت بیهار که 
برای نخست وزیر این کشور به منظور تقویت قدرت حزبش در 

مجلس علیای پارلمان حیاتی است پیروز شود.
تجمع  یک  در  سخنرانی  در  هند  وزیر  نخست  مودی،  نارندرا 
سیاسی در پورنئا از انتقادهای مطرح شده علیه خود طفره رفت 

و حزب کنگره رقیب را به اجرای بازیهای حزبی متهم کرد.
گاندی،  ایندیرا   1984 نوامبر  در  که  آن  از  بعد  گفت،  مودی 
نخست وزیر هند توسط محافظانش که سیک بودند ترور شد 
حامیان حزب کنگره در دهلی صدها تن از سیکها را قتل عام 

کردند.
وی در حالی که از سوی هوادارانش تشویق می شد گفت: آیا 
نباید به حزب کنگره درس شکیبایی بدهیم؟ هنوز خانواده های 
سیک ها در دهلی داغدار هستند آیا شما تالش کردید که اشک 

را از روی صورت آنها پاک کنید؟
این سخنان مودی در حالی مطرح می شود که خود وی متهم 
ایالت  در  مسلمانان  علیه  مذهبی  حمالت  در  که  این  به  است 
گجرات که تحت کنترلش است همدست است. 80 درصد از 
جمعیت 1.2 میلیارد نفری هند را هندوها تشکیل می دهند و بعد 

از آنها مسلمانان، سیک ها و مسیحیان قرار دارند.
اعضای دولت مودی نسبت به افزایش جمعیت مسلمانان در این 
کشور اظهار نگرانی کرده و خواهان سیاست هایی برای کنترل 

این جمعیت شده اند.
مودی به رای دهندگان هندی وعده داد تا ایالت بیهار را از فقر 

خارج کند.

سازمان  صلح  حافظان  گفت،  مرکزی  آفریقای  رییس جمهوری 
پایتخت که دست کم  ملل متحد در توقف چرخه خشونت در 

90 کشته از اواخر سپتمبر بر جای گذاشته، ناکام مانده است.
پانزا،   – سامبا  کاترین  انتقاد  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس  جمهوری آفریقای مرکزی از سازمان ملل در حالی مطرح 
می شود که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان سفرش را 

به این کشور لغو کرده است.
دلیل  به  اما  برود  بانگوئی  به  نومبر   29 و   28 بود  قرار  پاپ 
خشونت ها سفرش را به زمان دیگری موکول کرد. خشونت های 
این کشور از درگیری گروه های شبه نظامی مسلمان و مسیحی 

علیه یکدیگر نشات گرفته است.


