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د ولـي تـړون مـي پروګـرام چـې د افغانسـتان د ښـارونو اوکلیـو د یوشـان اقتصـادي اوټولنیـزې ودې او پراختیـا لـه پـاره د مـي یووالـې 

حکومـت لـه خـوا اعـام شـو، ټولـو هیوادوالـو تـه پـه تیـره بیـا ښـاري او کلیـوايل ښـځو تـه یـې د عمـل او وړتیـا ښـودنې زمینـې برابـروي .

د هغـو اصولواومعیارونـو لـه مخـې چـې د ولـي تـړون مـي پروګـرام لـه هغه نـه برخمن دی ، ښـځې به پـدې پروګرام کـې زیاته برخـه اونقش 

ولـري. څرنګـه چـې د کلیـود بیارغونـې او پراختیـا وزیرانجنیـر نصیـر احمـد دراين د ولـي تړون مـي پروګرام په پرانسـته غونډه کـې وویل : 

» د شـوراگانو پـه تاکڼـو کـې او یـا هـم دنویـو شـوراګانو په جوړیدو کې، ښـځې بایـد د پراختیایي شـورا ګانو په رهـرۍ کې )۵۰( سـلنه برخه 

ولـري او پـدې صـورت کې د ښـځو د ) ۵۰( سـلنې شـتون حتمي کیدل ، یـو رشط دی «

بنـاًا زمـوږ کلیـوايل او ښـاري ښـځې کولـی يش پـه خپلـو پراختیایـي شـوراګانو کـې د پخـوا نـه زیـات شـتون ولـري . هغـوی پـه پراختیایـي 

شـوراګانو کـې چـې پـه حقیقـت کـې د سـیمه ایـزې واکمنـۍ   مطـرح شـوی بنسـټ دي ، د خپلـو کلیـو او ښـارونو پـه       برخه لیـک کې نظر 

ورکـړي او پـه تصمیـم نیونـه کـې د هیـواد د نارینـه وو رسه یـو شـان برخـه واخـي . په ټولـه کې د هغـوې نظریې چې د هغوې د سـیمو د ښـځو 

د نظریـو اسـتازیتوب کـوي ، واوریـدل يش، تطبیـق اوعمـي يش .

د مـي پیوسـتون لـه پروګـرام رسه د ولـي تـړون د مـي پروګـرام ، یـو توپیـر دادی چـې پـه پراختیايـي شـوراګانو کې د ښـځو د شـتون لـه نظره 

ښـځې پـه ولـي تـړون مـي پروګـرام کې زیـات نقش او شـتون لري او پر کلیوايل ښـځورسبیره ، اوس ښـاري ښـځې هم کولی يش په ښـاري 

پراختیايـي شـوراګانو کـې بسـیج يش او د خپـل هیـواد د ودې او پراختیـا لـه پـاره خپلـې نظریـې او تجربې پـه پراخه توګه مطـرح کړي .

بـل توپیـر د ادی چـې د هیـواد ښـځې د ولـي تـړون پـه مـي پروګـرام کـې کولی يش د مـي پیوسـتون په پرتلـه د ښـځود اقتصـادي او ټولنیزې 

ودې د زمینـې تـګ لـورې ګړنـډی کـړي، ځکـه اوس د رهـرۍ په سـطح شـتون لـري او طبعـًا د نارینـه وو رسه  یو شـان د رایو او عمـل حق هم 

لـري ، لـه همـدې املـه کومـو خنډونـو چـې په مـي پیوسـتون پروګـرام کې شـتون درلود ، لـه مینځه بـه الړ يش .

لـدې چـې تیـر شـو، اوس د افغانسـتان د اسـامي جمهـوري دولـت چارواکـې هـم 

پـه دې برخـه کـې د هیـواد د کلیـو او ښـارونو د اقتصـادي ودې لـه پـاره د ښـځو د 

ښـکاره نقـش نـه پـه  قاطعیـت رسه ماتـړ کـوي څرنګـه چـې د افغانسـتان ولس مرش 

جالتـآب محمـد ارشف غنـي هـم د ولـي تـړون مـي پروګـرام پـه پرانسـته غونـډه 

کـې، د پراختیايـي شـوراګانو پـه رهرۍ کې ښـځو ته د )۵۰( سـلنې برخـې ورکولوله 

املـه ، خلکـو تـه مبارکـي وویله :

» تاسـو خوینـدو چـې پـه مـي پیوسـتون پروګـرام کـې مـو ګـدون درلـود ، خنډونـو 

شـتون درلـود خـو مخکـې ځلې مـو خپلې هیلـې په وضاحـت رسه څرګنـدې کړې او 

نـن لومـړی ځـل دی چـې د ښـځو او نارینه وو د یوشـان ونډې په برخه کې د اسـايس 

قانـون فرمایـش عمـي کیږي. د پراختیایی شـوراګانو په رهرۍ کې تاسـو )۵۰ـ  ۵۰( 

سـلنه دی مبارکه وي « . 

د ولـي تـړون پـه مـي پروګـرام کـې د فسـاد رسه مبـارزه او د شـفافیت او کیفیـت د 

تضمیـن لـه پـاره ځانګـرې او روښـانه تدابیـر نیـول شـویدي. دا پـدې معنـا ده چـې د 

ولـي تـړون پـه مـي پروګـرام کې ، د حسـاب ورکولـو او شـفافیت اصـل دوه اړخیزه 

دی . څرنګـه چـې د ولـي تـړون مـي پروګـرام د خلکـو او دولـت ترمینـځ یـوه دوه 

اړخیـزه ژمنـه ده، نـو له همـدې املـه د اړونـدو وزارتونو اجـراآت د پراختیایي شـوراګا 

نـو پـه وسـیله څیـړل کیـږي ، څرنګـه چـې جمهـور رییـس وویل : 

»  لـه هـرې افغانـۍ نـه حسـاب واخلـئ، خـو لـه هـرې افغانۍ نه له تاسـو نه حسـاب 

اخیسـتل کیـږي ، ددې دلیل څه شـی دی ؟ د افغانسـتان مهم تریـن رشم کوم دی ؟ 

هـره ورځ فسـاد دی ، هـره ورځ د فسـاد تـور لګـول کیـږي ، خـو کـه د مـي یووالـې حکومت هڅې نـه وای ، چا بـه نړي ته قناعـت ورکړی 

وای چـې مونـږ پـه رښـتیا هـم د فسـاد پـه مقابـل کـې د مبـارزې پـان او اراده لرو ؟ سـوچ مـو کاوه چې نـړی به پـه یو میلیـارد دالـړي پروګرام 

بانـدې لـه مونـږ رسه موافقـې تـه ورسـیږي؟ لـه همـدې کبله مونـږ په یوه آزمایښـت کې یـو چې شـفافیت په رستـارسي توګه تأمیـن يش .«

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر پدې برخه کې هم یادونه وکړه : 

» ولـي تـړون د خلکـو اودولـت ترمینـځ یـو تړون دی چـې دواړه خواوې خپلـې دندې اومسـؤولیتونه لري. د شـفافیت تضمیـن اودهغه رعایت 

، پـه ټولـو برخـو کـې رپـوت ورکونـه او د څارنـې او د شـکایاتو د اوریـدو د میکانیزم د طرحـې جـوړول ، ددې پروګرام له اسـايس اصولو څخه 

دي . 

رسبیره پردې د شفافیت د تأمین او د اقتصادي ارزونې د اصولو له پاره، ټولې پروژې به د کلسرت په سطح تطبیق يش «

دا چـې دولـي تـړون مـي پروګـرام ، د مـي پیوسـتون پروګـرام ځـای د کومـې اړټیا لـه امله ونیو،  یـو دلیل یـې د افغانسـتان د کلیـو او بانډو د 

پراختیـا پـه برخـه کـې د مـي پیوسـتون د لـوی پراختیایـي پروګرام د تطبیـق د مودې پای ته رسـیدل ؤ  . لدې چې تیر شـو د ولي تـړون په ملی 

پروګـرام کـې د کلیـو پـه پراختیایـي شـوراګانو رسبیـره چې پـه مي پیوسـتون پروگرام کې  یی شـتون درلـود ، ښـاري پراختیایي شـوراګانې هم 

پـه نظـر کـې نیول شـویدي چـې دا، ددې پروګرام یـو توپیرهم دې .

همدرانګـه د ولـي تـړون مـي پروګـرام یـوازې پـه یـوه وزارت پورې تړلـی نه دی، بلکـې یولوی بیـن الوزاريت پروګـرام دی چې څو سـکتوري 

وزارتونـه او د سـیمه ایـزو ارګانونـو خپلواکـه اداره هم پکـې برخه لري.

د ولـي تـړون مـي پروګـرام خدمتونـه ، د مـي پیوسـتون پروګـرام پـه څیـر، یـوازې د هیـواد پـه کلیوالو پـورې تړيل نـه دي، بلکې پـه هغه کې 

بـې ځایـه شـوېو، بیرتـه راستنیدونکوکسـانو، کونـډو، کوچیانـو او نورومسـتحقو هیواد والو تـه هم پاملرنـه کیږي .

،خپلـې  توګـه  پـه  تجربـې  یـوې  د  پروګـرام  پیوسـتون  مـي  د  ده چـې  وړ  یادونـې  د 

غښـتلتیاوې اوکمزورتیـاوې درلـودې چـې دولـي تـړون پـه مـي پروګـرام کـې د هغـه 

لـه کمـزورو نښـو نـه تجربه اخسـتل کیږي او لـه غښـتلتیا اولویو السـته راوړنـو نه یې، 

بایـد اسـتفاده ويش .

همدارنګـه د ولـي تـړون په مـي پروګرام کـې د مي پیوسـتون پروګرام پـه پرتله زیات 

)تعـادل( پـه نظـر کې نیول کیـږي . څرنګه چـې جمهور رییـس وویل : 

» ټـول افغانـان پـه یـو مـي پروګـرام کـې رسه راټولیـږوو او تاسـو تـه ډاډ درکـوم چې نا 

امنـه سـیمو تـه بـه ځـو، نـا امنـي ددې المل نـدی چـې خدمتونـه وړانـډې نکړو .

اساسـی قانـون څرګنـد دی ، بایـد تعـادل رعایـت يش ، او رستـارسي وي ، نـو لـه 

همـدې املـه نـن د یـوه لـوی ګام د پورتـه کولـو، شـاهدان یو چـې د لومړي ځل لـه پاره 

زمونـږ یـو پروګـرام ، یـوازې د هیـواد کلـې نـه بلکـې، ټـول افغانسـتان تر خپل پوښـښ 

النـدې راويل. لـدې نـه پـس د مـي یووالـې حکومـت ژمنـه داده چـې، وروسـته لـدې 

دې د افغانسـتان هـره برنامـه ، افغانسـتان شـمول وي ، ښـکاره ده کومـې سـیمې چې له 

اقتصـادې پلـوه زیاتـې اغیـزې لـري ، باید یو ځـي ورته پاملرنـه ويش او کومې سـیمې 

چـې محرومـې دي ، نـوره پاملرنـه . خـو پاملرنـه بایـد یو شـان وې «

نـو د یـاد شـوي کیفیـت لـه املـه ایجابـوي چـې د ولـي تـړون مـي پروګـرام، د مـي 

پیوسـتون پروګـرام ځـای ونیي اوپـه پراخه توګه وکولـی يش په ټول هیواد کـې ټولنیز، 

اقتصـادي او پراختیايـي خدمتونـه وړانـډې کړي . 

د وليس تړون د ميل پروګرام ځینې خواوې

ادارې فساد کې د تورنو کسانو قضیې 

لومړنۍ علني محاکمه کې وڅېړل شوې

دفتر شورای امنیت ملی 
اتهامات بر این نهاد را رد کرد

شماری از شهروندان کابل خطاب به حکومت:
جلو اخاذی و دزدی شرکت های مخابراتی را بگیرید

وزارت مخابرات:
در حـال برنامـه ریـزی هستیـم!

واکنش ریاست جمهوری به سلب اعتماد ربانی، بلیغ و اوریاخیل: 

دالیل استیضاح ناموجه است



انتخابــات  در  ترامــپ  دونالــد  پیــروزی 
ریاســت جمهــوری امریــکا آن گونــه کــه 
ــب از آن  ــرت و تعج ــا حی ــاال ب ــا ح برخی ه
غیرمترقبــه  حادثه یــی  می کننــد،  صحبــت 
ــای  ــه آق ــن ک ــود. همی ــال نب و دور از احتم
ــت در  ــه مخالف ــا آن هم ــت ب ــپ توانس ترام
تنهــا  بــه  جمهوری خــواه  حــزب  درون 
ــِر هیــاری کلنتــون  رقیــب انتخاباتــی در براب
ــاه  ــانۀ پنج ــد، نش ــرات برس ــزب دموک از ح
درصــد پیــروزِی او در انتخابــات امریــکا بــود. 
ــروزی  ــد پی ــاه درص ــان، پنج ــان زم او از هم
ــان  ــد هم ــا می مان ــت و تنه ــود داش ــا خ را ب
ــب را  ــی از دو رقی ــه یک ــزی ک ــِد ناچی درص
بــه کاخ ســفید برســاند کــه چنیــن هــم شــد 
و دونالــد ترامــپ ایــن پیــروزی را از آِن خــود 

ــرد. ک
 مــن تعجــب می کنــم از رســانه ها و افــرادی 
ــا  ــپ ب ــروزی ترام ــس از پی ــه پ ــرب ک در غ
نــگاه  او  ســوِی  بــه  شــگفتی  و  حیــرت 
ــوال را  ــن س ــه ای ــوز ناباوران ــد و هن می کنن
مطــرح می ســازند کــه هیــاری کلینتــون 
ــی اش  ــارزات انتخابات ــتباهاتی در مب ــه اش چ
مرتکــب شــد کــه بــا ناکامــی مواجــه گشــت. 
ــه  ــران ک ــانه ها و تحلیل گ ــن رس ــم ای نمی دان
ــون  ــت کلینت ــل شکس ــال عوام ــه دنب ــاال ب ح
چنیــن  بــه  چــرا  زمــان  آن  می گردنــد، 
ــال دارد  ــه احتم ــد ک ــیده بودن ــی نرس نتیجه ی
ــل  ــه ب ــاری ن ــات، هی ــدان انتخاب ــروز می پی
ترامــپ باشــد. آن زمــان این هــا کجــا بودنــد 
ــد  ــد کنن ــکا را رص ــۀ امری ــای جامع ــه فض ک
ــا در  ــد ت ــون مشــوره بدهن ــم کلینت ــه خان و ب

ــورد؟  ــت نخ ــات شکس انتخاب
یــادم هســت کــه بســیاری از رســانه های 
ــکا،  ــات امری ــزاری انتخاب ــش از برگ ــا پی دنی
بــا نظرســنجی ها و تحلیل هــای آن چنانــی، 
شکســِت ترامــپ را قطعــی می دانســتند و 
حــاال همیــن رســانه ها، عوامــل پیــروزِی 
برجســته  دیگــر  دنبــاِل  بــه  یکــی  را  او 
ــد ترامــپ گــرمِ  ــی کــه دونال می ســازند. زمان
مبــارزات انتخاباتــی اش بــود، اســاوی ژیژک 
فیلســوِف معــروف کــه بــه گفتــن حرف هــای 
بــه  برخی هــا  گفتــۀ  بــه  و  حیرت انگیــز 

ــِن خــود شــهره اســت، گفــت  دســت انداخت
ــکا  ــات امری ــت در انتخاب ــر می توانس ــه اگ ک
رای دهــد، حتمــًا بــه ترامــپ رای مــی داد. آن 
زمــان کســی حــرِف ژیــژک را جــدی تلقــی 
نکــرد کــه ممکــن اســت ایــن فیلســوف 
ــه  ــه نتایجــی رســیده باشــد کــه ب ــگام ب نابهن
بــا  را  آن  می خواهــد  ابهام آمیــز  صــورِت 

ــد.  ــمت کن ــران قس دیگ
کــه  بریتانیایــی  فیلســوف  برلیــن  ایزایــا 
در  درازدامنــی  و  گســترده  پژوهش هــای 
عرصــۀ تاریــخ اندیشــه های سیاســی دارد، 
قــدرت  مــورد  در  اســت  نوشــته  کتابــی 
اندیشــه ها در شــکل دادن جهــان معاصــر. 
ــدرت  ــت: "ق ــن اس ــن همی ــاب برلی ــام کت ن
اســتدالل  کتــاب  ایــن  در  او  اندیشــه". 
قدرتــی  از  بســیاری ها  کــه  می کنــد 
غفلــت  دارد،  وجــود  اندیشــه ها  در  کــه 
ــی  ــای سیاس ــه پدیده ه ــا ب ــد و تنه می ورزن
بــه عنــوان پدیده هــای مجــزا از ســیطرۀ 
برخــی اندیشــه ها نــگاه می کننــد. او بــه 
ــای نازیســم و  ــه پدیده ه صــورت مســتقیم ب
استالینیســم در قــرن بیســتم اشــاره می کنــد و 
ــرد  ــام می ب ــه ورزانی ن ــوفان و اندیش از فیلس
ــرده  ــۀ فکــری ک ــا را تغذی ــن قدرت ه ــه ای ک
ــس  ــه و مارک ــکار نیچ ــد اف ــد. او می گوی ان
ــم، در رســیدِن  ــم و چــه نخواهی چــه بخواهی
ایــن افــراد بــه قــدرت سیاســی نقــش اساســی 
بــازی کــرده اســت و بــه آن هــا نیرویــی 
بخشــیده کــه بتواننــد قــدرِت خــود را توجیــه 

ــد. کنن
 ترامــپ نیــز قــدرِت خــود را از اندیشــه های 
می گیــرد  ناسیونالیســتی  افراط گرایانــۀ 
کــه می خواهــد در برابــر جهانــی شــدن 
ایســتاده گی کنــد. ترامــپ در جریــان مبارزات 
انتخاباتــی خــود، حرف هــای ضدونقیــِض 
فروانــی تحویــل داد کــه نمی شــود در مــورد 
هیــچ کــدام از آن هــا حــاال پــس از پیــروزِی 
ــدر  ــه چه ق ــرد ک ــادر ک ــی ص ــِم قطع او حک
بــه آن وفــادار خواهــد مانــد؛ امــا یــک نکتــۀ 
اساســی را نبایــد فرامــوش کــرد کــه شــاکلۀ 
دیدگاه هــای  او یــک چیــز بــود، احیــای 
هویــت امریکایــی بــه عنــوان ملتــی قدرتمنــد، 

متمــول و شکســت ناپذیر.
ترامــپ در شــعارهای انتخاباتــی اش به کــرات 
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد و وعــدۀ احیــای 
ارزش هایــی را داد کــه بــه گفتــۀ او از ســوی 
زمــام داراِن فعلــی بــه فراموشــی ســپرده شــده 
ــه  ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــن ب ــا ای ــد. آی ان
ــته  ــه گذش ــوز مســتعد برگشــت ب ــان هن جه
ــده  ــک س ــه ی ــداری را ک ــان هش ــت، هم اس
ــود.  ــرده ب ــه آن اشــاره ک ــر ب ــش کارل پوپ پی
پوپــر همــواره وقتــی بــه دشــمنان دموکراســی 
می پرداخــت، بــه حامیــاِن آن هشــدار مــی داد 
ــواره  ــته هم ــه گذش ــت ب ــۀ برگش ــه دغدغ ک
وجــود دارد و نبایــد آن را دســت کم گرفــت.

 البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه ترامــپ 
ــد  ــتبدادی خواه ــتۀ اس ــه گذش ــکا را ب امری
ــه  ــت ک ــه هس ــن نکت ــد ای ــی تأیی ــرد، ول ب
ــان نســبت  ــه حســرتی پنه ــواره در جامع هم
ــد.  ــته باش ــد وجــود داش ــته می توان ــه گذش ب
نوســتالژی گذشــته همیشــه بــا انســان ها 
ــی  ــل منطق ــه دالی ــدون آن ک ــود دارد و ب وج
ــر  ــرد، انســان ها فک ــه ک ــرای آن ارای ــوان ب بت
ــوده  ــروز ب ــر از ام ــته بهت ــه گذش ــد ک می کنن

ــد.  ــوده باش ــن نب ــر چنی ــا اگ ــت، حت اس
ترامــپ پیــش از آن کــه بــه آینــده تعلــق 
داشــته باشــد، بــه گذشــته تعلــق دارد و 
ــروزی او  ــِی پی ــل اصل ــی از دالی ــاید یک ش
در انتخابــات نیــز همیــن بــوده باشــد. وقتــی 
ــرمایه داری  ــاد س ــه نم ــد و ب ــران می آین کارگ
رای می دهنــد، آیــا بــه معنــای آشــفته کــردِن 
ــت ویک  ــرن بیس ــس در ق ــای مارک خواب ه
ــه ورزان  ــی اندیش ــه برخ ــد ک ــد باش نمی توان
ــده  ــد آم ــه وج ــارۀ او ب ــدِن دوب ــدار ش از بی

ــد؟  ان
پیــروزی  بــه  جهانــی  واکنش هــای  حتــا 
چــه  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز  ترامــپ 
طیف هــای متضــادی نســبت بــه او ابــراز 
ــه  ــز ب ــار احتیاط آمی ــا انزج ــدی و ی عاقه من
خــرچ می دهنــد. روســیه و ایــران ظاهــراً 
ــه  ــپ ناراضــی ب ــدرت رســیدن ترام ــه ق از ب
نظــر نمی رســند، امــا اتحادیــۀ اروپــا و چیــن 
کــه هنــوز ظاهــراً بهــت زده انــد، بــا احتیــاط 
پیــروزِی او را تبریــک گفتــه انــد. این هــا 
هنــوز  جهــان  کــه  انــد  آن  نشــان دهندۀ 
ــور  ــده مجب ــی در آین ــه کس ــا چ ــد ب نمی دان
ــد  ــی خواه ــم چانه زن ــاید ه ــل و ش ــه تعام ب

ــود.  ب
دقیقــًا  هنــوز  افغانســتان  دولت مــردان 
آن هــا  مــورد  در  ترامــپ  کــه  نمی داننــد 
ــی  ــه تحلیل های ــی ب ــد، ول ــه می اندیشـ چگون
می گویــد  کــه  انــد  کــرده  خــوش  دل 
افغانســتان بــرای امریــکا هــم یــک مأموریــت 
اســت و هــم یــک مســوولیت. پاکســتان امــا 
هنــوز وضعیــِت روشــنی نــدارد. ایــن کشــور 
مــورد  ترامــپ  ســخنرانی های  برخــی  در 
انتقــاد قــرار گرفتــه بــود و احتمــال دارد کــه 
ــه ایــن کشــور  ــودِ او نســبت ب ــگاهِ غضب آل ن

ــد.  ــی بمان ــود باق ــوِت خ ــه ق ــان ب همچن
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روز گذشـته، مجلـس نماینـده گان آقایـان صاح الدیـن ربانـی وزیر 
امـور خارجـه، محمـود بلیـغ وزیـر فوایـد عامـه و همچنیـن خانـم 
نسـرین اوریاخیـل وزیر کار و امور اجتماعی را اسـتیضاح و سـلب 
اعتمـاد کـرد. آقـای ظاهر قدیر، نایـب اوِل مجلس نماینـده گان دلیل 
اسـتیضاح ایـن وزیـران را، مصـرف کمتـر از ۷۰ درصـد بودیجـه، 
تخطـی قانونـی و عـدم بازپرداخـِت پـول پیش پرداختـی کـه نـزد 
آن هاسـت، عنـوان کـرد. او تصریـح کـرد کـه ایـن افـراد از مصرف 

بودیجـۀ سـال 1395 تـا زمـاِن مشـخص عقـب مانده اند. 
مسـلمًا ناتوانـی در مصـرف بودیجـه، یکـی از مشـکاِت دیرینه در 
وزارت خانه هـا و سیسـتم دولـت  دارِی مـا می باشـد. طـی 15 سـال 
اخیـر، کمتر وزیری توانسـته اسـت بودیجۀ انکشـافی اش را موفقانه 
ایـن سـال ها فقـط  اکثـر وزرای دولـت در  برسـاند.  بـه مصـرف 
توانسـته اند بخـش بسـیار ناچیزی از بودیجـۀ انکشـافی را آن هم به 
گونـۀ ناموثـر و کم بـازده به مصـرف برسـانند. آن چه که همـواره از 
سـوی آگاهـان امور، عامـِل این وضع و برگشـت بودیجه به وزارت 
مالیـه خوانده شـده اسـت، ضعـِف مدیریت و نبود ظرفیـِت الزم در 

می باشـد.  وزارت خانه هـا 
هرچنـد در جلسـۀ اسـتیضاحیۀ روز گذشـته، وزراِی بـه مجلـس 
برخـی  ردِ  در  توضیحاتـی  و  پاسـخ ها  هرکـدام  فراخوانده شـده، 
ادعاهـای وارده بـر خودشـان و نیز توجیِه برگشـِت بودیجه داشـتند 
و ممکـن اسـت برخـی از حرف هـا و دالیـِل ایشـان نیـز درسـت 
باشـد، امـا حرف هـای آن هـا هرگـز نمی توانـد ایـن حقیقـِت تلـخ 
را بپوشـاند کـه ناکامـِی پیاپـی در مصـرف بودیجـه باعـث رکـودِ 
وحشـتناک در عرصه هـای مختلف سیاسـی، اقتصـادی، صنعتی و... 

در کشـور شـده و مـردم قربانیـاِن درجـه اوِل ایـن حالت انـد. 
وزرای استیضاح شـده بـه گونـۀ مثـال اختـاف در سـطح حکومت، 
ناامنـی و خـارج بـودِن انجـامِ برخـی کارهـا در ارتبـاط بـا مصرف 
بودیجـه از کنتـرول وزارت را، از جملـه مشـکاِت عمدۀشـان در 
عـدم مصـرِف قناعت بخـِش بودیجـه خواندنـد. ما ضمـِن آن که این 
عوامـل را به گونۀ نسـبی می پذیریـم و می توانیم مشـکاِت دیگری 
را نیـز در این جـا یـادآوری کنیـم، خاطرنشـان می سـازیم کـه هنـِر 
وزیـران و وزارت خانه هـا در مبـارزه بـا مشـکات و سخت کوشـی 
و خاقیـت بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم اسـت. مسـلمًا اگـر این 
هنـر وجود داشـته باشـد، مشـکات کنـار زده می شـوند و برنامه ها 
و راهکارهـای فراوانـی بـرای مصـرِف موثـِر بودیجـۀ انکشـافی به 

می آیند.  میـان 
همان طـور کـه در گذشـته بارهـا گفته ایـم، از تعییـن و تخصیـِص 
بودیجـه تا رسـیدِن آن به وزارت خانه ها، موانع و مشکل تراشـی های 
فراوانـی وجـود دارنـد. ایـن مشـکات از مکانیسـم تعییـن بودیجه 
و نگاه هـای سیاسـی و سـلیقه یی وزارت مالیـه شـروع و بـه فسـاد 
و کم ظرفیتـی در اداراِت دولتـی ختـم می گـردد. چنان کـه منتقـدان 
همـواره می گوینـد کـه وزارت مالیـه بودیجـۀ نهادهـای دلخواهش 
را تأییـد می کنـد ولـی بودیجـۀ دیگـر نهادهـا را به تأخیـر می اندازد 
و بـر نحـوۀ اجـرای آن ُخـرده می گیـرد. یقینـًا تأخیـر در تصویـب 
بودیجـه نیـز بـه پروژه های انکشـافی لطمـه وارد می کنــد و کار را 
از سـاِل مالـی بـه عقـب می انـدازد و فرصت هـا را تلـف می سـازد. 
مصـرف  بـه  انکشـافی  بودیجـۀ  کـه  دالیلـی  از  یکـی  همچنیـن، 
نمی رسـد، نادرسـت بـودِن سـال مالـِی دولـت و زمـان تصویـب 
و اجـرای بودیجـه اسـت. یقینـًا در 9 مـاه اول هـر سـال، شـرایط 
و زمینـۀ کار و تطبیـِق پروژه هـا فراهـم می باشـد امـا در سـه مـاهِ 
پایانـی به دلیـِل بـرف و سـرما اجبـاراً کارهـا متوقـف می مانـد. امـا 
می بینیـم کـه کارهـای کاِن اداراِت دولتـی در نیمـۀ خـران و آغـازِ 
زمســتان راه می ا فتـد کـه ایـن خـود یـک مشـکِل فوق العـاده برای 
کار و توسـعه اسـت. با این حسـاب، اگر در نظر اسـت که بودیجۀ 
انکشـافی بـه مصـرفـ  آن هـم مصـرِف سـالم و موثرـ  برسـد، باید 
در فصـِل زمسـتان کار تسـوید بودجـه پایـان یابـد و بـا آغـاز کار 
مجلـس نماینـده گان پیـش از سـال نـو، بـه مجلـس فرسـتاده شـود 
و نماینـده گان مجلـس نیـز سـعی کننـد زمـاِن تصویبـش بـه درازا 
نکشـد. ایـن کار موجـب می شـود کـه نهادهـای دولتی در آخـر ماهِ 
حمـل و یـا هـم در ابتــدای مـاه ثـور، آمـادۀ کار و صـرِف بودیجۀ 

انکشافی شـان گردنـد. 
در پایـان، ذکـر ایـن نکته ضروری به نظر می رسـد کـه صحبت های 
آقـای صاح الدیـن ربانـی وزیر امـور خارجه در جلسـۀ اسـتیضاِح 
روز گذشـته بـا نماینـده گان مـردم در مجلـس، متفاوت  تـر از دو 
وزیـِر دیگـر بـود و همیـن تفـاوت، بـا توجـه بـه جایـگاه سیاسـِی 
ویـژۀ ایشـان در افغانسـتان، گمانه هایـی را مبنـی بر سـاماندهِی این 
وضـع علیـه وی توسـط رقبـای پیـدا و پنهـان بـه میـان مـی آورد. 
آقـای ربانـی بـه نماینـده گان گفـت کـه به رغـم وجـود مشـکات 
در رابطـه بـا مصـرف بودیجـه، وزارتـش در سـال 139۴ بیشـتر از 
۷3 درصـد بودیجـه را مصـرف کـرده و مقـدار زیـادی از پول هـای 

پیش پرداخـت را نیـز بـه وزارت مالیـه برگردانـده اسـت. 
از ایـن  رو، انتظـار مـی رود کـه مجلس با مسـالۀ بودیجه و اسـتفاده 
از صاحیت هـای خویـش، برخورد علمی و قانونی داشـته باشـد و 
هرگـز مـورد اسـتفادۀ اشـخاص و جریان هـای سیاسـِی رقیـب قرار 

نگیرد.  

سلب اعتـماد سیـاسی 
یا اصـالحی؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1900   یک    شنبه         23عقرب  /     آ با  ن        y    1395   12 صفر المظفر    y 1438   13 نو  مبر  2016

تـرامپ با جهان 
چـه خـواهـد کــــرد؟
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دالیل استیضاح ناموجه است

صاحیـت  سـلب  غنـی  رییس جمهـور 
را  امـور خارجـه  وزیـر  ربانـی  صاح الدیـن 

نپذیرفـت. 
ریاسـت جمهـوری در اعامیه یی گفته اسـت 
کـه بـه اسـتناد معلومـات و مندرجـات مـاده 
92 قانـون اساسـی، از نظر ریاسـت جمهوری 
دالیـل اسـتیضاح وزیـران کابینـه مخصوصـًا 

وزیـر خارجـه ناموجـه پنداشـته می شـود.
از آنجایی کـه  ایـن اعامیـه آمـده اسـت:  در 
کارکـرد  بـه  رابطـه  در  مجلـس  نماینـده گان 
وزیـران کابینـه در خصـوص مصـرف بودجه 
سـال جـاری در روشـنایی کامـل قـرار ندارند 
ارایـه معلومـات کافـی  تـا  انتظـار مـی رود   ،
پروسـه اسـتیضاح وزیـران کابینـه بـه تعویـق 

. فتد ا
جلسـۀ  در  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
عمومـی دیـروز شـنبه )22 عقـرب( خود سـه 
رد صاحیـت  و  اسـتیضاح  را  کابینـه  وزیـر 

کردنـد.
صاح الدیـن ربانـی وزیـر خارجـه، محمـود 
بلیـغ وزیـر فوایـد عامـه و نسـرین اوریاخیل 
وزیـر کار، امـور اجتماعـی و شـهدا معلولیـن 
سـه وزیر رد شـده در نشسـت دیروز مجلس 

بودند.
مجلـس  دیـروز  اسـتیضاحیه  نشسـت  در 
نماینـده گان 2۰۷ نماینده رأی شـان را اسـتفاده 
کـرده بودنـد و بـرای رد صاحیت هـر وزیر، 

118 رأی مخالـف نیـاز بـود.
اعضـای مجلـس نماینـده گان در نشسـت های 
هفتـۀ پیـش خـود تصمیـم گرفتنـد تـا 1۷ تن 
از وزرایـی کـه کمتـر از ۷۰ درصـد بودجـۀ 
مصـرف  گذشـته  سـال  در  را  انکشافی شـان 

شـوند. اسـتیضاح  کرده انـد، 
در نشسـت عمومـی دیـروز مجلس بیشـتر از 
نمایندهـگان حضور داشـتند و بـر بنیاد فیصلۀ 
هیـأت اداری مجلـس، هـر وزیـری کـه 118 
رأی منفـی کسـب می کـرد، از سـوی مجلـس 

سـلب صاحیـت می شـوند.
نشسـت  در  رییس جمهـور  هـم،  سـویی  از 
مشـورتی بـا نماینـده گان مـردم در مجلـس، 
از اعضـای مجلـس خواسـت تا همـه اعضای 
کابینـه را تحت فشـار قرار دهند، و بررسـی ها 

را بـا او و رییـس اجرایـی شـریک سـازند.
بـه گفتـۀ آقـای غنی: "ما مشـوره های شـما را 
الزم داریـم و ملـت نیز خواهان تحرک بیشـتر 

" می باشد.
بـه  بـا  خارجـه  وزیـر  ربانـی  صاح الدیـن 
دسـت آوردن 58 رأی تائیـد، 1۴۰ رأی رد، 3 
رأی باطـل و ۶ رأی سـفید از سـمت وزارت 

خارجـه رد صاحیـت شـد.
صاح الدیـن ربانـی وزیر امور خارجه کشـور 
در جلسـۀ دیـروز مجلـس و پیش از گذاشـتن 
صنـدوق بـرای رأی گیـری گفـت که در سـال 
بودجـه  از ۷۰ درصـد  بیـش  توانسـته   139۴

خـود را مصـرف کند.
از  درصـدی   2۷ رقـم  گفـت:  ربانـی  آقـای 
مصـرف بودجـۀ  وزارت خارجـه که از سـوی 
وزارت مالیـه گزارش شـده اسـت، نادرسـت 

. ست ا
نسـرین اوریاخیل، وزیـر کار و امور اجتماعی 
نیـز با کسـب 1۴3 رأی عدم اعتمـاد، 5۶ رأی 
تاییـد، ۴ رأی باطـل و 5 رأی سـفید نیـز از 
اجتماعـی  امـور  ادامـۀ کار در وزارت کار و 

بازماند.
همیـن گونـه، نمایندهـگان بـا اسـتعمال 1۶۴ 
رأی عـدم اعتمـاد، محمـود بلیـغ وزیـر فواید 
بلیـغ  آقـای  کردنـد.  رد صاحیـت  را  عامـه 
33 رأی تاییـد، ۴ رأی باطـل و ۶ رأی سـفید 

نمایندهـگان را بـه دسـت آورد.
عبدالـرووف ابراهیمـی، رییـس مجلـس پـس 
از رد صاحیـت وزرا، از رهبـران حکومـت 
وحـدت ملی خواسـت تـا هرچه زودتـر افراد 
جدیـد را بـرای وزارت خانه هـا معرفـی کنـد.

ایـن درحالی اسـت کـه رییس جمهوری شـنبه 
شـب هیـأت اداری و اعضـای مجلـس را در 

نشسـت مشـورتی دعوت کـرده بود.
در این نشسـت به شـمول داکتر عبداهلل عبداهلل 
رییـس اجرایـی، شـماری از اعضـای کابینه، و 
شـماری از مقامـات بلنـد پایـۀ حکومـت نیـز 
حمایـت   از  غنـی  آقـای  و  داشـتند  حضـور 
شـورای ملـی از برنامه هـا و دسـت آوردهای 
حکومـت به ویـژه در کنفرانس هـای وارسـا و 
بروکسـل و نیز پیوسـتن افغانسـتان در سازمان 
تجـارت جهانـی، سـپاس گزاری کرده اسـت.

رسـانه های  دفتـر  کـه  خبرنامه یـی  بربنیـاد 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـه  ریاسـت جمهوری 
فرسـتاده اسـت، رییس جمهـور غنی با اشـاره 
بـه اهمیت گفتمان ملی خطـاب به نماینده گان 
مـردم در مجلس گفت، گفتمـان در خصوص 
بودجه از اقدامات بزرگ  شـورای ملی اسـت 
کشـور  مهـم  موضوعـات  پیرامـون  ملـت  و 

ضـرورت بـه گفتمان هـای ملـی دارد. 
بـه گفتـۀ او: سـال های قبـل گفتمان هـای ملی 
وجـود نداشـت، امـا اکنـون مـا از طریـق این 
نشسـت ها بـه نظریات و مشـوره های شـما با 

دقـت گـوش می دهیم.
آقـای غنـی گفت کـه مشـکل عمـدۀ مصرف 
بودجـه در زمـان مصرف آن می باشـد، حداقل 
صد کشـور دنیـا در مصرف بودجه مشـکات 
دارنـد کـه از ایـن مجمـوع در حـدود ده الـی 
2۰ کشـور مشـکل بودجۀشـان را حل کردند.
آقـای غنـی در ادامۀ سـخنانش گفته اسـت که 
باید بودجهمحوری، وسـیلۀ دیـدگاه و تحرک 
بودجـه  شـفاف  مصـرف  و  باشـد  اقتصـادی 

بحـث سراسـری می خواهـد. 
در ایـن حـال، آقـای غنـی مشـکل دیگـر را 
در  وابسـتهگی  بودجـه،  مصـرف   عـدم  در 
بودجـه غیراختیـاری عنـوان کـرد کـه در این 
زمینـه مصـرف بودجـه نیـز محدودیت های را 

داشته اسـت.
محمداشـرف غنی گفتـه اسـت که پـول بدون 
ایـن  و  نمی رسـید  مصـرف  بـه  اصاحـات 
تعهـد ما بـرای شـما، مـردم و جامعـۀ  جهانی 
می باشـد. او گفـت کـه "آواز رسـایتان" برای 
آوردن اصاحـات یک ضرورت جدی اسـت 

و می توانـد حکومـت را کمـک  کنـد.

 1۴ در  کـه  کـرد  اضافـه  رییس جمهـور 
سـاختاری  و  موانـع  تحلیـل  گذشـته  سـال 
در  نگردیـده،  انجـام  آن  درسـت  به گونـۀ 
قسـمت پروژه هـا حاکمیـت درسـت نبـود و  
می کردنـد. عمـل  خودسـر  قراردادی هـا 

مشـکات  بنیـادی  تفکیـک  بـر  غنـی  آقـای 
تأکیـد ورزیده و گفته اسـت کـه باید از طریق 
مشـکات  ادارات،  ظرفیت هـای  بررسـی 
آن  بـه  حـل  راه هـای  و  تشـخیص  بنیـادی 
جسـتجو گـردد. او افـزود کـه اگـر وزارت ها 
سـاختار واضح نداشـته باشـند، وزرا درسـت 
کار کـرده نمی تواننـد و بایـد صاحیت هـا و 

مسـوولیت ها دقیـق ازهـم تفکیـک شـوند.
بـه بـاور آقـای غنـی: تداخـل وظیفه یـی میان 
وزارت خانه هـا وجـود دارد، وظایـف معاونین 
واضـح نیسـت کـه در همـکاری بـا شـورای 
ملـی ایـن بحـث واضـح گـردد و بـه آن نقطۀ 

پایان گذاشـته شـود.  
ادامـۀ  در  غنـی  محمداشـرف  رییس جمهـور 
کـردن  عملـی  در  چالش هـا  نشسـت،  ایـن 
پروژه هـا را مطـرح کـرده و گفته اسـت: پیش 
سـاختن  عملـی  بـرای  پیمـان کاران  ایـن  از 
عمـل  درسـت  تعهدات شـان  بـه  پروژه هـا 
نکـرده  و یـک پیمان به وسـیلۀ پیمـان کار اول 

بـه دیگـری واگـذار می شـد. 
مدیریـت  بـا  کـه  اسـت  گفتـه  غنـی  آقـای 
به گونـۀ  پروژه هـا  اکنـون  عامـه،  تـدارکات 

می شـود. عملـی  آن  شـفاف 
آقـای  اسـت:  آمـده  ایـن خبرنامـه  ادامـۀ  در 
غنـی بـر حسـاب دهی شـفاف تأکیـد ورزیده 
گفـت کـه مـردم و جامعـۀ جهانـی خواهـان 
حسـاب دهی شـفاف می باشـند و مـا در ایـن 

زمینـه بایـد پاسـخ گو باشـیم.
رییس جمهـور از اعضـای مجلـس خواسـت 
تـا همـه اعضـای کابینـه را تحـت فشـار قرار 
دهنـد، و بررسـی ها را بـا او و رییـس اجرایی 

سـازند. شریک 
بـه گفتـۀ آقـای غنـی: ما مشـوره های شـما را 
الزم داریـم و ملـت نیز خواهان تحرک بیشـتر 

می باشـد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس  اجرایـی در این 
نشسـت گفته اسـت که مصرف نشـدن بودجۀ 
و  برمی گـردد  دونرهـا  بـه  کـه  غیراختیـاری 
طوالنی بـودن رونـد تـدارکات، تأثیـر مسـتقیم 

بـاالی مصرف نشـدن بودجـه دارد.
رییس اجرایی در ادامۀ سـخنانش خاطرنشـان 
کرده اسـت: دشـمن می خواسـت شش والیت 
را مرکـز فعالیت هایـش قرار دهد کـه موفق به 
ایـن کار نشـد و بـا مقاومـت شـدید نیروهای 

امنیتـی ودفاعی روبهـرو گردید. 
آقـای عبداهلل از شـورای ملی و مـردم بهخاطر 
حمایـت شـان از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

نیـز قدردانـی کرد.
در  نماینـده گان  مجلـس  اسـت،  قـرار 
وزیـری  چهـارده  خـود  بعـدی  نشسـت های 
دیگـری کـه بودیجـۀ انکشـافی را بـه مصرف 

کنـد.  اسـتیضاح  نیـز  انـد  نرسـانده 

ابوبکر صدیق
ملـــی  امنیـــت  شـــورای  دفتـــر 
افغانســـتان بـــا رد اتهامـــات برخـــی 
از اعضـــای مجلـــس می گوینـــد کـــه 
ــان  ــال و جـ ــظ مـ ــاد حافـ ــن نهـ ایـ
در سیاســـت  تأثیرگـــذار  و  مـــردم 

ــت.  ــوده اسـ ــور بـ ــی کشـ خارجـ
برخـــی  پســـین،  روزهـــای  در 
شـــورای  مجلـــس  اعضـــای  از 
امنیـــت ملـــی را کانـــون تـــرور و 
کـــرده  عنـــوان  دهشـــت پروری 

بودنـــد. 
مجلـــس  عضـــو  بهـــزاد  احمـــد 
نماینـــده گان روز جمعـــه شـــورای 
امنیـــت را کانـــون تـــرور و دهشـــت 

پـــروری خوانـــد.
ــخنگوی  ــگ سـ ــواب غورزنـ ــا تـ امـ
ــا  ــه بـ ــت در مصاحبـ ــورای امنیـ شـ
روزنامـــٔه مانـــدگار، اتهامـــات وارد 
ـــاری  ـــت را ع ـــورای امنی ـــر ش ـــده ب ش
ــه  ــد کـ ــته می گویـ ــت دانسـ از حقیقـ
شـــورای امنیـــت در راســـتای تأمیـــن 
ـــی  ـــذاری خارج ـــت گ ـــت و سیاس امنی

موفـــق بـــوده اســـت.
ــورای  ــزود: شـ ــگ افـ ــای غورزنـ آقـ
امنیـــت مســـوول تأمیـــن امنیـــت 
ـــن  ـــی ای ـــع مل ـــاع از مناف ـــور و دف کش

ــور اســـت. کشـ
ــورای  ــای شـ ــٔه او، تاش هـ ــه گفتـ بـ
ـــال  ـــان و م ـــاع از ج ـــرای دف ـــت ب امنی
مـــردم و تأمیـــن امنیـــت شـــهروندان 
ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــوز موث ـــا هن ـــور ت کش
ـــان  ـــا بی ـــت ب ـــورای امنی ـــخنگوی ش س
امنیـــت  این کـــه نقـــش شـــورای 
ــت  ــن امنیـ ــه تأمیـ ــم این کـ ــه رغـ بـ
سیاســـت  در  اســـت،  شـــهروندان 
نیـــز  کشـــور  گـــذاری خارجـــی 

ــت. ــده اسـ ــم گیرنـ تصمیـ
آقـــای غورزنـــگ گفـــت کـــه آزادی 
ـــا  ـــت و ب ـــردی اس ـــر ف ـــق ه ـــان ح بی
ــق دارد  ــس حـ ــر کـ ــت آن هـ رعایـ
انتقـــاد داشـــته باشـــد؛ امـــا شـــورای 
ـــم  ـــاد مه ـــک نه ـــوان ی ـــه عن ـــت ب امنی
دولتـــی در راســـتای تأمیـــن امنیـــت 

شـــهروندان تـــاش کـــرده اســـت.
آقـــای غورزنـــگ در رابطـــه بـــه 
ـــورد  ـــی های در م ـــه بررس ـــی ک پرسش
ـــر  ـــه ب ـــل و حمل ـــهید کاب ـــه شاش حادث
ریاســـت حفاظـــت از رجـــال برجســـته 
ـــد؟  ـــه کجـــا رســـید و چـــرا پنهـــان مان ب
گفـــت: بررســـی ایـــن حادثـــات 
ـــتان در  ـــت افغانس ـــر سیاس ـــث تغیی باع

برابـــر پاکســـتان شـــد.
آقـــای غورزنـــگ بـــا بیـــان این کـــه 

ـــه  ـــود ک ـــن ب ـــز ای ـــدا نی ـــا در ابت باوره
حامیـــان تروریســـم منطقه یـــی در 
ـــن  ـــد و ای ـــت دارن ـــات دس ـــن حم ای
بررســـی ها  جریـــان  در  موضـــوع 

بیشـــتر محقـــق شـــده اســـت.
او دلیـــل عمـــده تغییـــر سیاســـت 
افغانســـتان در برابـــر پاکســـتان را 
طراحـــی حمـــات دهشـــت افگنی 
ــام  ــتان انجـ ــه در افغانسـ ــت کـ دانسـ
ــت  ــه حمایـ ــزود کـ ــود. او افـ می شـ
تروریســـم  منطقـــه از  کشـــورهای 
باعـــث تقویـــت ایـــن گـــروه در 

ــت. ــده اسـ ــتان شـ افغانسـ
امـــا، ســـید عســـکر موســـوی اســـتاد 
ـــورد  ـــفورد در م ـــگاه اکس ـــین دانش پیش
متهـــم کـــردن شـــورای امنیـــت بـــه 
ــام  ــوع اتهـ ــد: هرنـ ــرور" می گویـ "تـ
ــورای  ــاد شـ ــر نهـ ــناد بـ ــدون اسـ بـ
تروریســـم  بـــه  کمـــک  امنیـــت 
منطقـــه  و فـــرا منطقه یـــی اســـت.

ایـــن اتهامـــات می توانـــد بـــه نفـــع 
ــود. ــام شـ ــتان تمـ ــمنان افغانسـ دشـ

دانشـــگاه  پیشســـن  اســـتاد  ایـــن 
سیاســـی  مدیریـــت  آکســـفورد 
ـــد. ـــش می دان ـــتان را دارای چال افغانس
ــری  ــد جلوگیـ ــٔه او، هرچنـ ــه گفتـ بـ
ــواری های  ــم دشـ ــده تروریسـ از پدیـ
ـــا  ـــان دارد حت ـــطح جه ـــود را در س خ
از  نمی تواننـــد  ترکیـــه  و  فرانســـه 
ــد،  ــری کننـ ــم جلوگیـ وردو تروریسـ
ـــبت  ـــتر نس ـــدرت بیش ـــه ق ـــی ک در حال

بـــه افغانســـتان دارنـــد.
ــد  ــا تأکیـ ــوی بـ ــای موسـ ــا، آقـ امـ
گفـــت کـــه افغانســـتان در حـــال 
ـــه  ـــا ک ـــرار دارد حت ـــگ ق ـــذار و جن گ
گزینـــش افـــراد بیشـــتر بـــه اســـاس 
ـــی  ـــه تخصص ـــت ن ـــی اس ـــط قوم رواب
ـــرد  ـــی روی کارک ـــر منف ـــن تأثی ـــه ای ک

ــا دارد. نهادهـ
بنیـــاد  موســـوی  آقـــای 
ـــراد  ـــتن اف ـــواری" و گماش "خویش خ
ــت های  ـــی و پُسـ ـــای دولت در نهاده
ـــراث  ـــط را می ـــاس رواب ـــه اس ـــم ب مه
ـــین   ـــور پیش ـــس جمه ـــرزی ریی حامدک
دانســـته می گویـــد: نظـــام گزینشـــی 
در شـــورای امنیـــت میـــراث کـــرزی 

ــت. اسـ
ــد  ــنهاد می کنـ ــوی پیشـ ــای موسـ آقـ
ـــا  ـــه و توان ـــا تجرب ـــراد ب ـــد اف ـــه بای ک
ــوند، در  ــته شـ ــاد گماشـ ــن نهـ در ایـ
حالـــی در شـــورای امنیـــت جمـــع از 
ـــده  ـــع ش ـــور جم ـــان خ ـــان های ن انس

و فعالیـــت مثمـــر ندارنـــد.

دفتر شورای امنیت ملی 
اتهامات بر این نهاد را رد کرد

هارون مجیدی



کارشناســان عقیــده دارنــد از طریــق دیجیتالــي کــردِن متــن یــک کتــاب، مي تــوان 
ــدواژه در  ــد کلی ــا چن ــراي کاوش یــک ی ــات جســت وجوي مختلفــي را ب امکان

متــن کامــل کتــاب و یــا در فصــل و صفحه یــي مشــخص پیش بینــي کــرد.  
ــه  ــراي دسترســي ب ــاب ب ــاي کت ــي در انته ــۀ چاپ ــا نمای ــه تنه ــي اســت ک بدیه
ــب  ــۀ مناس ــۀ نمای ــا تهی ــت، ام ــمند اس ــیار ارزش ــر بس ــورد نظ ــاي م موضوع ه
و کارآمــد، نیــاز بــه هزینــه از ســوي ناشــر و بهره گیــري از نمایه ســازان 
ــا یــک برنامــۀ  ــد کــه ب ــي دارد. از ایــن رو ناشــران مي توانن متخصــص و حرفه ی
جســت وجو کــه از خصوصیــات و امکانــات کاوش مناســب برخــوردار باشــد، 
ــات در  ــراي جســت وجوي اطاع ــاب ب ــۀ کت ــن نمای ــزار جایگزی ــوان اب ــه عن ب
کتاب هــاي الکترونیکــي اســتفاده کننــد. بررســي هاي انجــام شــده نشــان 
ــه  ــا ب ــد ت ــکان مي ده ــنده گان ام ــران و نویس ــه ناش ــط وب ب ــه محی ــد ک مي ده
ســرعت حتــا در مــدت چنــد هفتــه پــس از انتشــار یــک کتــاب، بــه اصــاح یــا 
انتشــار ویرایش هــاي جدیــد اثــر مــورد نظــر بپردازنــد. انجــام چنیــن فراینــدي 
ــتر  ــرا در بیش ــت؛ زی ــه اس ــریع و کم هزین ــیار س ــي، بس ــط الکترونیک در محی
ــه  ــي اســت ک ــن در حال ــاب بازنگــري مي شــود. ای ــع بخــش کمــي از کت مواق
ــاب را  ــک صفحــه، همــۀ کت ــراي اصــاح ی ــا ب ــد حت ــي بای در کتاب هــاي چاپ
مجــدداً بــه چــاپ رســاند کــه خــود هزینــۀ زیــادي 

ــي دارد.  ــراي ناشــر در پ ب
ــم  ــاي مه ــي از مزای ــه یک ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــاي  ــش هزینه ه ــا، کاه ــدن کتاب ه ــی ش الکترونیک
ــک  ــط ی ــار فق ــت. انتش ــاب اس ــاپ کت ــد و چ تولی
ــط وب  ــي در محی ــاي الکترونیک ــخه از کتاب ه نس
و دسترســي همزمــان همــۀ خواننــده گان بــه آن، 
ــي،  ــاي چاپ ــاف کتاب ه ــا برخ ــود ت ــب مي ش موج
نیــاز بــه انتشــار شــمارگان بــاال از ایــن کتاب نباشــد. 
البتــه تهیــه و قــرار دادِن یــک کتــاب در محیــط وب، 
نظیــر  ناشــران  بــراي  داراي هزینه هــاي جانبــي 
ثبــت حــوزه، خریــد فضــا در محیــط وب، طراحــي 
گرافیکــي، حفــظ و نگهــداري ســایت، نوشــتن 
ورود  اطاعاتــي،  پایــگاه  و  جســت وجو  برنامــۀ 
ــبکه و  ــي و ش ــزات رایانه ی ــد تجهی ــات، خری اطاع
ــد  ــا بای ــت. ام ــل اس ــن قبی ــواردي از ای ــن م هم چنی
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه بســیاري از امکانــات و 
تجهیــزات یادشــده مي تواننــد در نشــر کتــاب هــاي 
الکترونیکــي دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد 

ــردازد.  ــه مي پ ــر هزین ــار ناش ــک ب ــع ی و در واق
ــاب در  ــر کت ــاي نش ــر مزای ــال از دیگ ــن ح در همی
محیــط وب از نظــر ناشــران، عــدم نیــاز بــه فضــاي 
ــار کــردن کتــاب اســت. یکــي از  ــراي انب فیزیکــي ب
مشــکاتي کــه ممکــن اســت ناشــران بــا آن مواجــه 
شــوند، انبــار کــردن کتاب هــا قبــل از توزیــع و نیــز 
نگهــداري نســخه هاي اضافــي آن هاســت. در حالــي 
ــه  ــاز ب ــي، نی ــب الکترونیک ــاب در قال ــر کت ــه نش ک
ــدارد.  ــاب ن ــردن کت ــار ک ــراي انب فضــاي فیزیکــي ب
ــره  ــال ذخی ــب دیجیت ــات در قال ــام اطاع ــرا تم زی
ــداري  ــط نگه ــر محی ــر آن، اگ ــاوه ب ــود. ع مي ش
کتاب هــا از شــرایط مناســبي نظیــر رطوبــت، گرمــا، 
ــه  ــي ب ــخ چاپ ــه نس ــد، ب ــوردار نباش ــور و ... برخ ن

ــان آســیب خواهــد رســید.  ــرور زم م
منبع:تفاهمنیوز
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بخش نخسـت
بخش چهــارم

مزاياي کتاب هاي 
الکترونيکي

كمال الدین حامد
 

آن  بـر  رضـا  رشـید  کـه  دیگـری  مقدمـۀ 
خداونـد  کـه  اسـت  ایـن  می کنـد  پافشـاری 
سـاخته  دنیای شـان  امـورِ  مسـوول  را  مـردم 
اسـت. لـذا به کارگیـری بیـش از حد اسـتنباط، 
باعـث انفجـار در احـکام اسـامی گردیـده و 
تمـام اعمـاِل ریـز و درشـت، وصـف حکمـِی 
فرضیـت یـا حرام  یافتـه و دایـرۀ اباحت اصلی 
اسـت. شـده  تنـگ  به شـدت 
عبـادی  امـور  کـه  می فرمایـد  ادامـه  در  او 
به طـور نهایـی کامـل شـده، ولـی امـور دنیایی 
به صـورت کلـی در نصـوص آمـده اسـت کـه 
جزییـاِت آن مبتنـی بـر مصلحِت انسان هاسـت 
و بایـد مصلحـت دیـده شـود و بعـداً حکـم 
صـادر گـردد، نـه این کـه حکـم صـادر گـردد 
و بعـداً مصلحـت در آن فـرض دانسـته شـود.  
رشـید رضـا، دلیـل عـدم توجـه نسـل اولیـۀ 
مسـلمانان )سـلف( را به روش عقلی، سواالِت 
زیـاد می دانـد کـه بایـد امـروز بـه روش عقلی 
به شـدت توجـه گـردد و مـورد اسـتفاده قـرار 

 . د گیر
در روش شناسـی سـنتی، علـت عقلـی حکـم 
همـان اسـت کـه مـورد تأییـد وحـی باشـد نه 
آن کـه مناقـض وحی باشـد، ولی رضـا علتی را 
کـه نـه مناقـض وحی اسـت و نـه مـورد تأیید 
وحـی نیـز مورد اسـتفاده و توجه قـرار می دهد 
و آن را به شـدت فربـه می سـازد. روش رضـا 
در ُکل، قـرار دادِن مصلحـت در جـای قیـاس 
و حتـا اجمـاع )بـه اسـتثنای اجماع مسـلمانان 
اولیـه( اسـت کـه می تـوان نوعـی تجدیـد و 
اصـاح در شـکل روش شناسـی سـنتی گفت. 
سیاسـت مدار  و  متفکـر  ترابـی:  حسـن  ب( 
فـوت  پیـش  چنـدی  کـه  سـودانی  برجسـتۀ 
کـرد، در اثـر خویـش کـه در سـال 198۰ بـه 
نشـر رسـید، تیـوری اصاحـِی خـود را شـبیه 
رضـا ولـی یـک قـدم جلوتـر پیـش می کشـد. 
روش  بـودِن  جزیی نگـر  بـر  عـاوه  ترابـی 
اولیـۀ  نسـل  اسـامی،  احکام شناسـی  سـنتِی 
مسـلمانان را بـرای نسـل امروزیـن یـک مـدِل 
واجب االطاعـۀ نمی دانـد و می گویـد کـه آن ها 
نـه یـک مـدل منحصـر بـه فـرد انـد و نه تنهـا 
مدلـی انـد کـه اسـام می خواهـد، بلکـه یکی 
از مدل هایـی انـد کـه مـورد پذیـرش اسـام 

می باشـد. 
تکیـۀ ترابـی بر قیاس اجمالـی )همان مصلحت 
معتقـد  او  می باشـد.  اسـتصحاب  و  مرسـله( 
اسـت کـه برخـی از احـکام، ادامـۀ روش های 
دورۀ قبـل از اسـام اسـت که اسـام صرف به 
آن شـکِل جدیـد داده و این امر نشـان می دهد 
کـه اسـتصحاب از اهمیـت باالیـی برخـوردار 

می باشـد.
را  جدیـد  احـکام  تمـام  حقیقـت،  در  وی   
به ویـژه در حـوزۀ حقـوق عمومـی، با قـرآن و 
بعـد بـا سـنت و در قـدمِ سـوم بـا مصلحـِت 
تاریخـِی  اسـتصحاِب  و  مسـلمانان  امـروزِی 
جوامـع اسـامی انطبـاق می دهـد؛ این جاسـت 
کـه دانسـته می شـود ترابـی یـک قـدم بیشـتر 
می بردارد و اجماع نسـل اولیۀ مسـلمانان را نیز 
بـه صـورِت  ترابـی  واجب االطاعـه نمی دانـد. 
پراکنـده نظریاتـش را ابـراز می کنـد و وعـدۀ 
نوشـته های  کـه  نمی دانیـم  می دهـد.  تکمیـل 
تکمیـل کـرده  را  نظریـه اش  آخـر عمـر وی، 
اسـت یـا خیـر؛ امـا بـه هـر صـورت چیـزی 

بیشـتر از رضـا به دسـت داده اسـت.

نقـد: هر دو روش از جانب صاحبان شـان قابل 
کنتـرول نیسـت؛ زیـرا نمی تـوان در چارچوب 
سـنتی، بـه مصلحـت و اسـتصحاِب بیـش از 
حـد توسـعه داد و در صـورت توسـعۀ بیش از 
حـد، به صـورِت ماهـوی گرفتـار عرفی گرایی 
می شـویم، اگرچـه کـه به صـورت ظاهـری بـه 
شـریعت اظهـار وفـاداری شـود. دوم این کـه 
هـر دو نظریـه بـه لحـاظ نداشـتِن یـک روِش 
منحصـر بـه خـود، در نهایـت بـه ذهن گرایـی 
نمی  کنـد.  دوا  را  دردی  چنـدان  و  می انجامـد 
اگـر چـه ممکـن اسـت بـه صـورت جزیـی، 
تسـهیاتی را در امـر قانون گـذاری بـه وجـود 

آورده باشـد و یـا بیـاورد.

روش یـک بنیانگـذاری چهـارم: فصـل
جدیـد

نخسـتین دیـدگاه جدید مربـوط فضل الرحمان 
دانشمند پاکسـتانی )1988م( است. به گفتۀ او، 
روش سـنتی رویکـرد پراکنـده به متـن یا نِص 
اسـامی دارد و روی همین ملحـوظ نمی تواند 
یـک تصویـر کلـی و منسـجم از نظـم حقوقی 
اسـامی ارایـه نمایـد. وی می گویـد کـه بایـد 
میـان نـص و واقعیـت ارجـاِع متقابـل صورت 
گیـرد و توضیحـی کـه از ارجـاع متقابـل خود 
به دسـت می دهـد، خیلـی قانع کننـده اسـت. به 
گفتـۀ فضل الرحمـان بـه منظـور فهـم معنـای 
وحـی و تعمیـم آن بـه امـروز، بایـد نهادهـای 
اجتماعـی، اقتصـادی و قبیله یـِی جامعـۀ مکـی 
و مدنـِی آن روز فهمیـده شـود. ایـن ادعـای 
وی، روش شناسـی سـنتی را بـه صـورت ُکل 
اصلـی  اعتبـار  این کـه  بـرای  می دانـد  نـاکام 
را بـه عمومیـت مدلـوالِت لفظـی می دهـد و 
متذکـره  نهادهـای  بـه  اگـر  توجـه حاشـیه یی 
نیـز  نـزول نشـان می دهـد  بـه عنـوان سـبب 
جزیـی می باشـد و هیـچ گاهـی تصویـِر کلـی 
از وضعیـت اجتماعـی اعـراِب صـدر اسـام با 

توجـه بـه نـزول احـکام به دسـت نمی دهـد.
فضل الرحمـان مدعـی اسـت کـه قـرآن و در 
مجمـوع نصـوص را بایـد بـه عنـوان یـک ُکِل 
واحـد مـورد توجـه قـرار داد و بایـد بـه زمینۀ 
اصلـی نـزول و ورود آن توجـه گـردد؛ زیـرا 
ممکـن اسـت حکمی کـه در صدر نشسـته، بر 
اثـر ایـن توجـه بـه تـه کشـیده شـود. در ایـن 
مـورد، وی بـه قضیـۀ تحریـم شـراب اشـاره 
می کنـد و می گویـد کـه فقهـای گذشـته بـرای 

حـل تناقـض ظاهری واقـع میان آیـات مرتبط 
نهایـت  در  و  تدریـج  قاعـدۀ  بـه  بـا شـراب، 
بـه نسـخ متوسـل گردیده انـد و روی همیـن 
ملحـوظ، آیـات اولـی را بـرای محدودسـازی 
تحریـم  بـرای  را  پایانـی  و  شـراب  نوشـیدن 
درحالی کـه  می داننـد.  دیگـر  آیـاِت  ناسـخ  و 
این طـور نیسـت و بایـد بـه زمینـۀ اجتماعـِی 
ایـن احـکام توجـه گردد کـه در نتیجه دانسـته 
مشـکل  مکـه  در  اولـی  مسـلماناِن  می شـود 
نوشـیدِن شـراب را نداشـتند و یکـیـ  دو نفـر 
کـه اسـام آورده بود و هم شـراب می نوشـید، 
شـراب  بـا  مرتبـط  توصیه هـای  برای شـان 
صـادر شـد و وقتـی مسـلمانان تبدیـل بـه یک 
جامعه شـدند و شراب نوشـی هم یـک معضله 
می گردیـد.  اعـام  ممنـوع  بایـد  دیگـر  شـد، 
این جاسـت کـه بـرای تحریم تدریجـی در کار 
نیسـت، بلکـه احـکام متعـدد بـرای زمینه های 

اند. متعـدد 
توضیـح بـرای فضلالرحمـان ـــ
روششناسـیخـوداینطورادامـهمیدهد:
بایـد گفـت کـه روش دو  در قـدم نخسـت، 
قـرآن  احکام شناسـی  و  فهـم  بـرای  حرکتـی 
)بالتبـع سـنت( صـورت گیـرد؛ یکـی از امروز 
و  اسـام،  صـدر  اجتماعـی  واقعیت هـای  بـه 
دومـی از آن جـا بـه امـروز. بـه ایـن معنـی که 
بایـد در قـدم اول، فضای اجتماعـی و فرهنگِی 
صـدر اسـام کامـًا و بـه صـورِت یـک ُکل، 
شـناخته شـود و قـرآن رفع کنندۀ نیازهـای این 
زمینـه دانسـته شـود کـه بـرای رفـع آن نیازها 
احـکام متعـددی را صـادر کـرده اسـت و در 
قـدم دوم، از احـکام جزیی صادر شـده، اصول 
و قواعـد کلـی بـا توجه بـه تعامـل آن با صدر 

اسـام بیـرون داده شـود.
 ایـن حرکـِت اول بـود؛ امـا در مرحلـۀ بعـد، 
فضـا و واقعیت هـای معاصـر نشـان دهی گردد 
و ثانیـًا قواعـد کلـِی به دسـت آمـده از تعامـل 
قـرآن بـا واقعیت هـای عصـر نـزول، روبه روی 
پرسـش های امـروزی قـرار داده شـود تـا دیده 
پرسـش های  بـرای  راه حل هایـی  چـه  شـود 
امـروزی به دسـت می دهـد. بنـا بـه گفتـۀ وی، 
احـکام فقهـی )حقوقـی( یـک امـر مجـزا از 
نظـام اخاقـی نیسـت، بلکـه تالـی تلـو )بنای 
یـک سـاختمان بـر اسـکلیت( نظـام اخاقـی 

می باشـد.
 

به سوی یک نظریۀ جـدید
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نعیمه دوستدار
از آن دست واژه هایي است که      واژه »سانتي مال« 
همه گان پیش از آن که معناي آن را بدانند، از آن استفاده 
واقعي اش،  معناي  با  آن،  اصطاحي  معناي  و  مي کنند 

تفاوت بسیار دارد. 
    به لحاظ تاریخي، سانتي مانتالیسم، پدیده یي متعلق 
به قرن 18 است؛ دوراني که در آن شرایط اجتماعي، 
گونه یي خاص از روابط بین فردي را به وجود آورده 
بود که در آن، محور اصلي روابط، خصوصًا روابط زنان 
نتیجۀ آن، مضمون  و مردان، مسایل جنسي بود و در 
بسیاري از آثار ادبي عصر و دوران را، روابطي خارج 

از چارچوب روابط متعارف تشکیل مي داد.
براي  سانتي مانتالیسم  که  بود  فضایي  چنین  در      
مبارزه با به ابتذال کشیده شدن عشق و روابط عاطفي، 
عشق  به  مي خواست  مانتالیسم  سانتي  آمد.  وجود  به 
تقدس ببخشد و آن را از امري صرفًا مادي و بي قاعده 
و قانون، تبدیل به نوعي عمل معنوي و الهي کنند. در 
نوشته  با محور عشق  بود که رمان هایي  همین دوران 
بر  تمرکز  با  کوشیدند  مال  سانتي  نویسندگان  و  شد 
قداست عشق و تأکید بر وفاداري مطلق و حتا انکار 
حالت  آن  از  را  عشق  عاشقانه،  تجربۀ  تکرار  امکان 

دستمالي شده و مبتذل خارج کنند.
به  به عشق،  تازه  نگاهي  با  مانتال،  دیدگاه سانتي      
براي  و  مي انداخت  تازه  نگاهي  نیز  انساني  طبیعت 
احساس بیش از تفکر اعتبار قایل بود و مهرباني، رنج 

و لطافت را بیش از وظایف اجتماعي ارج مي نهاد.
    این واکنش که بیش از هر چیز در تقابل با بورژوازي 
کم  کم  بود،  زمانه  اوضاع  از  برآمده  و  کاپیتالیسم  و 
مفهوم خود را از دست داد و تبدیل به اصطاحي شد 
براي پرداختن بیش از حد به احساسات، خصوصًا در 
ما، مفهوم  اکثر  براي  این گونه است که  ادبیات.  عالم 
»سانتي مانتال« به چیزي اطاق مي شود که بیش از حد 
نیز  آن  بیان  شیوه  و  مي کند  تأکید  احساس  عنصر  بر 

سطحي و مبتذل است.
    تردیدي نیست که مخاطبان و پدیدآورندگان جدي 
با این واژه، واکنش دفاعي داشته  ادبیات، در مواجهه 
باشند و هرگونه نشانه یي از عاقه به این جریان را در 
بسیاري، سانتي  تعبیر  به  کنند.  انکار  ادبي جدي،  آثار 
مانتالیسم ، عنصري است که تنها در ادبیات عامه پسند 

مي توان سراغ آن را گرفت.

ادبیاتبياحساس؟
    بنا بر تعریف رایجي که ما از سانتي مانتالیسم در 
متعلق  آثار  که  است  عنصري  همان  این  داریم،  ذهن 
به ادبیات عامه پسند )پاورقي ها، رمان هاي عاشقانه زرد 
و...( از آن به وفور استفاده مي کنند. احساسات گرایي 
شدت  به  را  مخاطب  که  گونه یي  به  صرف  و  شدید 
تحت تأثیر قرار مي دهد و از تمام ابزارهاي ممکن براي 
این  در  مي کند.  استفاده  احساسي  حالت  این  تشدید 
به  متعلق  و  فراوان  مخاطباني  عمدتًا  که  آثار  از  دسته 
گروه هاي سني خاص دارند، همه چیز بر محور عشق 

مي گردد.
این پدیده مي گویند:  از نویسندگان دربارۀ      برخی 
تازه کار  نویسندگان  آثار  ویژگي  احساسات گرایي، 
عمدتًا  نویسندگان  نوشتن،  اولیه  سال هاي  در  است. 
به  و  مي گیرند  قرار  مي نویسند،  که  آنچه  تأثیر  تحت 
همین خاطر رگه هاي شدید احساسات شان در اثر بروز 
مورد  در  و  آغازین  سال هاي  در  مسأله  این  مي کند. 
نویسندگان کم تجربه اجتناب ناپذیر است، اما به تدریج 
که نویسنده از این حالت خارج مي شود، این رگه ها نیز 

کمرنگ مي شوند.
داستان چنین  را در  مانتالیزم  نشانه هاي سانتي  او      
بر مي شمارد: »احساسات عاشقانۀ رقیق شده یا غلیظ 

شده!«
را  عاشقانه یي  اثر  هر  نمي توان  دیگر،  سوي  از      
اصلي  جوهر  و  عنصر  عشق،  دانست.  مانتال  سانتي 
بدون  جهاني  تصور  و  است  زندگي  پدیده هاي  تمام 
نیز،  برجسته  ادبي  آثار  است.  محال  تصوري  عشق، 
هرگز خالي از این عنصر نبوده اند و ادبیات داستاني، 
خصوصًا رمان، بیش از هر چیز از واجد این عنصر در 
خود بوده اند و تردیدي نیست آنچه باعث جدي شدن 

ادبیات مي شود، سوژه نیست، شکل ارایۀ آن است.
    پاورقي نویسان و نویسندگان عامه پسند، با بهره گیري 
سطحي ترین  و  عادي ترین  به  را  آن  عشق،  عنصر  از 
اینجا، همان جایي است  بیان مي کنند و  شکل ممکن 
آشکار  عامه پسند  ادبیات  و  جدي  ادبیات  تفاوت  که 

مي شود. 
برخي سانتي مانتالیزم را با احساس گرایي یکي مي دانند 

با  باشند،  احساسي  که  را  آثاري  تمام  همین،  براي  و 
سانتي  میان  باید  آنکه  حال  مي کنند؛  نقد  نگاه  همین 
اثر  هیچ  شویم.  قایل  فرق  احساس گرایي  و  مانتالیسم 
هنر،  ذات  که  چرا  یافت  نمي توان  بي احساسي  ادبي 
هنر  نبود،  احساس  این  اگر  و  است  برانگیز  احساس 
و  خواند  را  ادبي  اثر  یک  نمي توان  نمي گرفت.  شکل 
از احساس )خواه عشق، نفرت، ایثار و...( برکنار ماند. 
در  مانتالیسم،  سانتي  و  احساسات گرایي  میان  مرز 
افراطي شدن احساسات است. احساس گرایي در شکل 
معمول آن پسندیده است، ولي زماني که شوق بسیار 
که  کنیم  گم  چنان  را  خود  عرصه یي  در  شود  باعث 
سانتي  نوعي  دچار  وقت  آن  نشود،  ممکن  تشخیص 
مانتالیسم شده ایم که نه تنها ما را از بیان ماجرا و مفهوم 

باز مي دارد که خود عاملي پس زننده نیز مي شود.
    در حالي که بسیاري به محض شنیدن تعبیر عاشقانه 
براي اثري، ذهن شان معطوف به متن هاي بازاري و فاقد 
نزد  مفهوم عشق و احساسات  ادبي مي شود و  ارزش 
بسیاري، مکروه و ناموجه است و نویسندگان از ترس 
مبتذل خوانده شدن و اتهام گرایش به سانتي مانتالیسم، 
سانتي  آثار  نمي روند،  عاشقانه  موضوعات  سراغ  به 
دارد.  اختیار  در  را  بازار  همچنان  پسند،  عامه  مانتال 
گروهي  که  مي رسد  نظر  به  چنین  دیگر،  طرف  از 
از نویسندگان از سوي دیگِر بام سقوط کرده 
اند و با گرایش به حذف عوامل ایجاد 
جذابیت در اثر، جایگاهي تخیلي 
)و شاید واقعي در میان 
ن  ا همفکر

در  خود( 
ادبیات  عرصه 

جدي به دست آورده اند.
مرز  که  می گویند  شماری 

مشخصي براي تشخیص اینکه کجا نویسنده 
وارد سانتي مانتالیسم مي شود، وجود ندارد و این مسأله 
بنا بر عقیده و سلیقۀ آدم هاي مختلف جا به جا مي شود. 
ممکن است به نظر برخي، کتابي سانتي مانتال باشد و 
نویسندگان زن،  آثار  نباشد. در مورد  به عقیدۀ بعضي 
بیشتر صحبت  درونیات شان  از  زنان  گفت چون  باید 
مي کنند، امکان کشیده شدن شان به این سمت بیشتر 
مسایل  به  و  مي نویسند  بیروني  بیشتر  مردان  است. 

دروني شان کمتر اشاره مي کنند.
    اینکه تاش براي برکنار ماندن از سانتي مانتالیسم و 
حذف عوامل احساس برانگیز، بتواند مبین تعریف ادبیات 

باشد  جدي 
و سایر آثاري که از این الگو پیروي نمي کنند را متعلق 
که  است  چیزي  بدانیم،  پسند  عامه  ادبیات  حوزه  به 
تمام  نباید  می گویند:  آنان  اند.  مخالف  آن  با  عده یی 
ادبیاتي را که قابل فهم نباشد، جدي به حساب آورد. 
و  نبوده  فهم  قابل  که خیلي  دارد  زیادي جود  ادبیات 
به  نویسنده  اصًا  و  نیستند  آسان یاب  خواننده  براي 
تمایز  است.  نوشته  را  آن  بودن،  فهم  قابل  غیر  قصد 
دشوار  بسیار  عامه پسند،  ادبیات  و  جدي  ادبیات  بین 
است. به هر حال ادبیات عامه پسند، آسان یاب تر است 
مي آید.  بیشتر خوش شان  خواننده ها  اول،  وهلۀ  در  و 
حتا در ادبیات جدي دنیا هم، ما این قدر آثار غیر قابل 
فهم نمي بینیم. شیوۀ رایجی که در حوزۀ ادبیات فارسی 
زیاد به چشم می خورد، فقط اداي ادبیات جدي است 

و بسیاري از این آثار، حتا کیفیت خوبي هم ندارند.

هرچهسانتيمانتالتر!
آثاري  خلق  جاي  به  بکوشند  نویسندگان  این که      
دیریاب و بدون مخاطب، آثاري خلق کنند که به رغم 
نشود،  ابتذال  و  افت  دچار  جذابیت ها،  از  بهره مندي 
طرف،  یک  از  است.  نیفتاده  هنوز  که  است  اتفاقي 
نویسندگان پاورقي نویس و در عین حال آگاه به ذایقۀ 
اجتماع، به ویژه نسل جوان، با گرایش شدید به عناصر 
سانتي مانتال، بازار کتاب را در دست دارند و عنوان 
بست سلر )Best Seller( را با خود یدک مي کشند 
و از سوي دیگر، نویسندگان مدعي ادبیات جدي نیز 
جذابیت هایي  ایجاد  سمت  به  ناخواسته  یا  خواسته 

ساختگي کشیده شده اند. 
برخی بدین باورند که یکي از دالیل کشیده شدن به 

در احساسات گرایي  افراطي، 
نوع برخورد با اثر است. برخورد خود نویسنده با اثر، 
برخورد مخاطبان با اثر و برخورد ناشر با اثر، بر این 
جریان بسیار تأثیر مي گذارد. شاید این گرایش، نتیجۀ 
یاد شده  با عوامل  برخورد  باشد که در  راندني  عقب 
پیدا کرده ایم. یک دلیل دیگر مي تواند گرایش هاي کلي 
جامعه باشد. دوستي مي گفت مجموعه داستانم را پیش 
هر ناشري مي برم، چاپ نمي کند ولي به طور ضمني 
بود، چاپ مي کردیم! وقتي  رمان  اگر  که  دارند  اشاره 

داستان یا رماني براي انتشار به ناشري سپرده مي شود 
است،  خشک  و  خشن  اثر  که  مي کند  عنوان  ناشر  و 
یک نویسنده چه برخوردي مي کند؟ آیا منتظر مي ماند 
تا شکست ناشر را ببیند و فاتحانه شاهد چاپ شدن 

اثرش باشد؟ 
سانتي  در چارچوب  نوشته شده  آثار  که  شرایطي  در 
بسیار  خریدار  اندیشه یي،  و  علت  هیچ  بي  مانتالیسم، 
دارند و ناشران را صاحب کتاب فروشي هاي زنجیره اي 
مي کنند، ناشر رغبت به چاپ چه کتاب هایي مي تواند 

داشته باشد؟«
بر  روز  به  روز  که  است  خاطر  همین  به  شاید      
تعداد نویسندگان متمایل به این جریان افزوده مي شود 
و مي توان گفت داستان هاي سانتي مانتال، بخش عمدۀ 

آثار چاپ شده و پرمخاطب را تشکیل مي دهند.
چنین  نیز،  ادبي  جشنواره هاي  به  رسیده  آثار  در      
میان رمان های رسیده  از  به چشم مي خورد.  وضعیتي 
به  متعلق  آن ها  بیشتر  مختلف،  ادبی  جشنواره های  به 
بوده  جدی  ادبیات  کمی،  شمار  و  پسند  عامه  ادبیات 
عنصر  باز  هم  جدي  موارد  همان  در  متأسفانه  است. 
به  عنصر  این  اینکه  است.  نبوده  کم  مانتالیسم،  سانتي 
شکل گسترده وارد ادبیات جدي پارسی شود، خطرناک 
است، چون در مورد ادبیات عامه پسند مي گویند این 

آثار را نسلي مي خواند و بعد فراموش مي شود، 
اما وجود آن در ادبیات جدي، سطح آن را 

تنزل مي دهد و آن را تبدیل به ادبیات 
»عام« مي کند.

را  خواننده  نباید 
داد.  فریب 

باید  نویسنده 
جهان  از  را  خود 
سعي  و  بکشد  کنار  داستان 
هست،  که  طور  همان  را  مطلب  کند 
به هر طریق ممکن  اینکه  نه  ارایه دهد.  به خواننده 
بکوشد خواننده را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. اما به 
وضوح مي بینیم که برخي نویسندگان به شکل تعمدي 

به این شیوه گرایش دارند.
    سانتي مانتالیسم، پدیده یي رو به گسترش است. چه 
در میان نویسندگان عامه پسند که از آغاز به آن ارادت 
داشتند، چه در میان نویسندگان ادبیات جدي که گویي 
شیوه هاي  همان  راهي جز  مخاطبان،  نظر  براي جلب 

مستعمل قبلي نمي یابند.
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ناجیه نوری  
ماننــد ســایر  شــرکت های مخابراتــی 
ــن مختلــف از  فاســدان، هــر روز باعناوی
ــت  ــا حکوم ــد؛ ام ــاذی می کنن ــردم اخ م
برنامه یــی  یــا  و  اقدامــی  هیچ گونــه 
ــن فســاد و دزدی  ــری از ای ــرای جلوگی ب

ــدارد. ن
ــل در تمــاس  شــماری از شــهروندان کاب
می گوینــد:  مانــدگار  روزنامــه  بــه 
عناویــن  بــا  مخابراتــی  شــرکت های 
مختلــف هــر روز از پــول کریــدت کارت 
امــا حکومــت  آنــان دزدی می کننــد؛ 
ــچ  ــاد هی ــن فس ــری از ای ــرای جلوگی ب

نــدارد. برنامه یــی 
زمانی کــه  از  آنــان:  گفتــه  بــه 
شــرکت های مخابراتــی نــرخ مکالمــه 
ــف  ــرق مختل ــد، از ط ــش داده ان را کاه
ــدت  ــف از کری ــای مختل ــه عنوان ه و ب
اخــاذی  و  اضافه ســتانی  کارت هــا 

. می کننــد
ــته  ــد: در گذش ــهروندان می گوین ــن ش ای
ــود،  ــرح نب ــرض دادن مط ــاله ق ــه مس ک
ــون  ــا اکن ــود؛ ام ــر ب ــتانی ها کمت اضافه س
بــرای  مخابراتــی  شــرکت های  کــه 
ــار  ــد، در کن ــه می دهن ــهروندان قرض ش
دریافــت  قرضه هــا  از  کــه  مفــادی 
ــت قرضــه از  ــوان دریاف ــه عن ــد، ب می کنن

مــردم اخــاذی می کننــد.
آنــان بــا انتقــاد از حکومــت تاکیــد دارنــد 
 5۰ هــر  از  زمانی کــه  حکومــت  کــه 
ــه  ــی مالی ــدت کارت 5 افغان ــی کری افغان

ــه ســامان  ــت ناب ــه وضعی ــد ب ــد؛ بای ــت می کن دریاف
ــو  ــرده و جل ــیده گی ک ــی رس ــرکت های مخابرات ش

ــرد. ــرکت ها را بگی ــن ش ــاذی ای اخ
مســووالن در وزارت مخابــرات باتاییــد اخــاذی 
و اضافه ســتانی شــرکت های مخابراتــی از ارایــه 
اخاذی هــای  از  جلوگیــری  بــرای  برنامه یــی 

می دهــد. خبــر  مخابراتــی  شــرکت های 

مــا  در وزارت مخابــرات می گوینــد:  مســووالن 
ــوص  ــهروندان در خص ــادی از ش ــکایت های زی ش
از  هــم  مخابراتــی  شــرکت های  اضافه ســتانی ها 
ــی  ــم و در پ ــت کردی ــا دریاف ــردم و هــم از نهاده م

ــتیم. ــن معضــل هس حــل ای
مخابــرات  وزارت  ســخنگوی  صمیــم  یاســین 
ــرای ایجــاد برنامــۀ دریافــت  ــم ب ــد: یــک تی می گوی
شــکایات انایــن کار می کننــد کــه بــه طــور روزمــره 

ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــکایات را دریاف ش
پاســخ گو  را  مخابراتــی  شــرکت های 

ــازیم. بس
صمیــم گفــت: امــا در حــال حاضــر 
کــد  طریــق  از  می تواننــد  شــهروندان 
ــا وزارت  ــان را ب ــکایات ش 999 و 998 ش
ــه آن  ــا ب ــد ت ــان بگذارن ــرات در می مخاب

گیــرد.   صــورت  رســیده گی 
ــک  ــرات ی ــا در وزارت مخاب ــزود: م او اف
اداره بــه نــام اداره تنظیــم مخابراتــی داریــم 
ــکایات  ــه ش ــیده گی ب ــه آن رس ــه وظیف ک
ــات  ــت خدم ــرول کیفی ــارت از کنت و نظ
مخابراتــی اســت کــه هموطنــان از طریــق 
کــد 999 و998 شــکایات شــان را در ایــن 

اداره درج می کننــد.
ســخنگوی وزارت مخابــرات، از برگــزاری 
هفتــه  در  فوق العــاده  جلســه  یــک  
روان بــه خاطــر رســیده گی بــه ایــن 
مشــکات خبــر داده تاکیــد کــرد: در ایــن 
جلســه روی ســه موضــوع مهــم، کیفیــت 
و  داخلــی  مکالمــات  نــرخ  خدمــات، 
ــد  ــورت خواه ــث ص ــتانی ها بح اضافه س

ــت. گرف
صمیــم می گویــد: وظیفــه مخابــرات دفــاع 
از حقــوق مســتهلیکین اســت؛ بنابرایــن مــا 
ایــن موضــوع را بــه طــور جــدی پی گیری 
ــی  ــات اصل ــی از موضوع ــم و یک می کنی
ــرکت های  ــا ش ــا ب ــه روان م ــه هفت جلس
ــود. ــد ب ــتانی ها خواه ــی اضافه س مخابرات
ــا توجــه بــه وضعیــت  او تصریــح کــرد: ب
نمی توانیــم  مــا  افغانســتان  خــاص 
ــا  ــدال را داشــته باشــیم؛ ام ــک نظــارت ای ــار ی انتظ
جلســات  و  دارد  وجــود  نظارتــی  مکانیزم هــای 
ــان دارد و شــکایت دســته بندی ها  ــا جری ــه وار م هفت
شــده و بررســی می شــود؛ ولــی مــا می پذیریــم کــه 
مشــکات وجــود دارد کــه بایــد بــه آن رســیده گی 

شــود.

www.mandegardaily.com

ــز  ــي مرک ــديل او قضاي ــارزې ع ــاد رسه د مب ــه اداري فس ل

لــه خــوا د ســرو جرمونــو او اداري فســاد د قضیــو د پلټنــو 

لومړنــۍ علنــي محکمــه جــوړه شــوه.

پــه دغــه محکمــه کــې د لویــې څارنوالــۍ د یــوه پخــواين 

پوځــي څارنــوال او د عزیــزي بانــک د یــو تــورن کارکونکي 

د اختــاس دوســې وڅېــړل شــوې.

لــه څــو ورځــو انتظــار او ځنــډ وروســته باخــره لــه اداري 

فســاد رسه د مبــارزې د عــديل او قضايــي مرکــز لــه لــوري د 

ســرو جرمونــو او اداري فســاد علنــي محکمــه دایــره شــوه 

ــي ډول  ــه علن ــوال پ ــورن څارن ــی ت ــو پخوان ــې ی ــه ک او پ

محاکمــه شــو.

پخوانــی پوځــي څارنــوال تــورن جــرال عبدالحــی نومېږي 

او د ۵۰ زره افغانیــو پــه رشــوت اخیســتو تــورن دی.

ــت  ــه د عدال ــوکل ت ــل م ــل خپ ــع وکی ــی مداف د عبدالح

ــړه. ــتنه وک ــت غوښ ــات وخ ــر د زی ــه خاط ــتو پ غوښ

د محکمــې د پــاوي رئیــس شــیراقا منیــب پــه دې اړه 

ــړه: ــړه وک ــې پرېک داس

ــدو او  ــي کې ــت د پ ــې د عدال ــوو چ ــه ډاډ درک ــو ت "تاس

ــه لــس غونــډې و ځنــډوو،  ــاره ب ــه د رســېدو لپ حقیقــت ت

ــه ستاســو جلســه وي." ــه هــر حــال راتلونکــې شــنبې ب پ

ــزي  ــه کندهــار کــې د عزی ــي محکمــه کــې پ ــه دغــه علن پ

بانــک د پیرودونکــو د خدمتونــو د امــر فریــد احمــد دوســیه 

چــې د یــو لــک او پنځــوس زره امریکايــي ډالــره پــه 

ــوه. ــړل ش ــم وڅې ــورن دی، ه ــاس ت اخت

د محکمــې د پــاوي رئیــس شــېراقا منیــب د تــورن د 

ــې  ــړه چ ــړه وک ــته پریک ــدو وروس ــه اورې ــوا ل ــورت دع ص

ــه بېرتــه ورکــول کېــږي او تــورن  اختــاس شــوي پيســې ب

ــد محکــوم  ــذي بن ــو میاشــتو تنفی ــه او ات ــس کال ــه ل ــې پ ی

کــړ.

ښــاغلی منیــب زیاتــوي چــې دا وروســتۍ پرېکــړه نــه ده او 

تــورن د اســتیناف حــق لــري.

دا لــه اداري فســاد رسه د مبــارزې د عــديل او قضايــي مرکــز 

لومړنــۍ غونــډه ده چــې پــه علنــي توګــه دایرېږي.

ــه  ــې د دغ ــوايل چ ــه څارن ــتان لوی ــوا د افغانس ــې خ ــه بل ل

مرکــز مســؤلیت هــم ور لــه غــاړې دی وايــي چــې د فســاد 

پــه یوشــمېر نــورو قضیــو بانــدې هــم څېړنــې روانــې دي.

ــويل  ــید رس ــد جمش ــۍ ویان ــې څارنوال ــتان د لوی د افغانس

ــي: واي

"پــه دغــه مرکــز کــې اوس ډېــرې قضیــې تــر څېــړين الندي 

دي، هــر کلــه چــې څېړنــې بشــپړي يش، د اداري فســاد لــه 

ســرو جرمونــو رسه د مبــارزې ځانګــړې اداره هــم پــه دې 

اړه قانــوين پرېکــړه کــوي."

پــه ورتــه وخــت کــې د اداري فســاد پــر وړانــدې د څارنــې 

او ارزونــې ګــډه کمېټــه وايــي دا چــې د معافیــت فرهنــګ 

لــه منځــه ځــي ښــه خــره ده.

د دغــې کمېټــې رئیــس یامتــرايب د محکمــې پریکــړو تــه د 

هیلــې پــه څرګندولــو رسه وویــل:

"دا چــې مــوږ نــن و لیــدل چــې د څارنوالــۍ یــو تورنجرال 

ــه کــې واک لرونکــی کــس دی  ــه ټولن چــې د افغانســتان پ

او محاکمــه کېــږي، دا ښــیې چــې مــوږ کــوالی شــو متــه 

ــې دا  ــري چ ــورې اړه ل ــه دې پ ــد پ ــوږ امی ــو زم ــرو، خ و ل

محاکمــې نتیجــه ولــري او خلــک ډاډه يش."

خــو د افغانســتان د شــفافیت د څــار بنســټ رئیــس انتقــاد 

کــوي چــې پــه محکمــو کــې الزم ظرفیــت نشــته او د دې 

وېــره شــته چــې بېګنــاه کســان محاکمــه يش.

ــاد  ــد د فس ــې بای ــه ک ــه دې محکم ــې پ ــوي چ ــه زیات هغ

ــوي وای. ــړل ش ــیې څې ــې دوس لوی

شماری از شهروندان کابل خطاب به حکومت:

جلو اخاذی و دزدی شرکت های مخابراتی را بگیرید
وزارت مخابرات:

در حـال برنامـه ریـزی هستیـم!

انفجار در پایگاه بگرام 3 کشته 
با نبود ظرفیت مواجه هستیم؟و 12 زخمی برجا گذاشت

ادارې فساد کې د تورنو 

کسانو قضیې لومړنۍ علني 

محاکمه کې وڅېړل شوې

ــرام  ــگاه بگ ــوی پای ــک انفجــار ق ــروز ی ــح دی صب
ــد. را لرزان

ــس  ــده پولی ــوزی، فرمان ــان مم ــرال محمدزم جن
ــام وطندار  ــه س ــداد ب ــن روی ــد ای ــا تأیی ــروان ب پ
ــرام و در  ــل بگ ــار در داخ ــن انفج ــه ای ــت ک گف
نزدیکــی یــک طعام خانــۀ نیروهــای آمریکایــی 
رخ داده اســت. بــه گفتــۀ آقــای ممــوزی در نتیجــۀ 
ــن  ــد و 12 ت ــده ان ــته ش ــن کش ــداد 3 ت ــن روی ای

ــی. زخم
نیــز  بگــرام  ولســوالی  قــدوس،  عبدالشــکور 
امــا دربــارۀ  تأییــد می کنــد.  ایــن رویــداد را 
کشته شــده ها  هویــت  و  رویــداد  چه گونه گــی 

نمی گویــد. چیــزی 
مــواد  انتقــال  کــه  می گویــد  قــدوس  آقــای 
ــال  ــن و مح ــرام غیرممک ــل بگ ــه داخ ــاری ب انفج
ــًا  اســت چــه رســد بــه حملــۀ انتحــاری و »مطمئن
ــاری  ــواد انفج ــش م ــی از آزمای ــداد ناش ــن روی ای

ــت.« ــوده اس ــودی ب خ
ــد  ــداد را تأیی ــن روی ــز ای ــو نی ــای نات ــر نیروه دفت
ــی  ــر خبرنامه ی ــا نش ــر ب ــن دفت ــت. ای ــرده اس ک
بــه  رویــداد  ایــن  زخمیــان  کــه  می گویــد 
ــد و  ــده ان ــل ش ــگاه منتق ــن پای ــای ای درمانگاه ه
تحقیقــات بــرای بررســی قضیــه آغــاز شــده اســت.

یما    
در سـال 2۰13 گفت وگویـی بـا یکـی از اسـتادان 
"مدیریـت  انسـانی در خصـوص  برجسـتۀ علـوم 
در  داشـتم.  افغانسـتان"  دولـت  در  بشـری  منابـع 
پرسـش های  از  یکـی  گفت وگـو،  ایـن  البـای 
مـن ایـن بـود کـه چـرا دولـت از ظرفیـت  بشـری 
گسـترده یی که در سـیزده سـال پسین شـکل گرفته 
در راسـتای حکومـت داری خـوب، مبارزه با فسـاد 
خدمـات  ارایـۀ  و  کارآیـی  بهـره وری،  افزایـش  و 
مطلـوب در نهادهـای دولتـی اسـتفاده نمی کنـد. آن 
اسـتاد فرزانـه بـا لبخنـدی معنـادار گفت که "شـما 
از کـدام ظرفیـت حـرف می زنیـد؟ مجمـوع نیروی 

کار ماهـر مـا بـه 5 درصـد هـم نمی رسـد!"
 مـن بـا این اظهـار نظر موافـق نبودم و باور داشـتم 
کـه اسـتاد در حـق افغانسـتان و مردمـش کم لطفـی 
کـه  باورمنـد شـده ام  اندکـی  امـروز  امـا  می کنـد. 

نهادهـای دولتـی مـا بـا کمبـود شـدید ظرفیـت و 
نخبه مواجه اسـت؛ مخصوصًا در سـطوح مدیریتی. 
از  دولتـی  مسـتقل  نهادهـای  و  وزارت خانه هـا   
درصـد   38 توسـعه یی خویـش،  بودجـۀ  مجمـوع 
بودجـه را بـه مصرف رسـانیده اند. یعنـی ۶2 درصد 
مانـده  باقـی  دسـت ناخورده  توسـعه یی،  بودجـۀ 
و  بی برنامه گـی  از  مسـأله، حکایـت  ایـن  اسـت.  
فقـدان ظرفیـت در نهادهـای دولتـی می کنـد. باز از 
کجـا معلـوم پـول 38 درصدی هم به شـکل معقول 
و در زمینه هایـی بـه مصـرف رسـیده باشـد کـه در 

زندگـی مـردم تغییـری بـه وجـود آورد.
کمتریـن  اخیـر  سـال  پانـزده  در  سـوگمندانه   
ظرفیـت  بلندبـردن  راسـتای  در  سـرمایه گذاری 
بشـری و قابلیت هـای مدیریتـی مأمـوران نهادهـای 

اسـت.  نگرفتـه  صـورت  دولتـی 
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ایجاد  روش های  از  یکی  است،  گفته  روسیه  رییس جمهوری  سخنگوی 
اعتمادسازی از سوی رییس جمهوری منتخب امریکا این است که او ناتو را 
متقاعد کند نیروهایش را از مرزهای روسیه بیرون ببرد یا فعالیتش را کمتر کند.
در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
مصاحبه یی گفت که این اقدام از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب 
شاهد  هنوز  روسیه  متأسفانه  اما  می شود.  اروپا  در  تشنج زدایی  سبب  امریکا 
قدرت نمایی ناتو است و این ائتاف هم چنان خودش را به مرزهای روسیه 

نزدیک می کند.
زمانی  گفت:   و  کرده  توصیف  تقابل  برای  ابزاری  را  ناتو  پوتین  سخنگوی 
که نیروهای ناتو در کنار مرزهای ما در حال استقرار و گسترش هستند، ما 
نمی توانیم راحت و ایمن باشیم. به همین دلیل است که ما باید اقداماتی را 
برای مقابله با آن ها در نظر بگیریم. ترامپ برای ایجاد اعتماد و کاهش تنش ها 
میان دو کشورِ امریکا و روسیه باید ناتو را متقاعد کند نیروهایش را از مرزهای 

روسیه بیرون ببرد و دست از گسترش فعالیت هایش در این منطقه بردارد.
ترامپ گفته بود که ناتو برای رویارویی با تهدیدی به نام شوروی تشکیل شده 
بود و حاال ائتافی منسوخ است و دیگر وجود خارجی ندارد و یک توافق 

بد برای امریکاست.
سخنگوی پوتین هم چنین به مسألۀ کاهش روابط میان مسکو و واشنگتن و 
تحریم ها علیه روسیه پرداخت و گفت: ما به این مسأله پی برده ایم که برای 
بهتر شدن روابط با کشورهای اروپایی، زمان الزم است و می دانیم که برای 

شرکای امریکایی ما نیز این چنین خواهد بود. ما به قدر کافی صبر می کنیم.
برای  آینده  در  امریکا  و  روسیه  همکاری  بدون  گفت:   نیز  دربارۀ سوریه  او 
بحران سوریه راه حل بسیار دشوار خواهد بود، درحالی که جداکردن مخالفان 
سوریه  مقامات  از  روسیه  و  است  اهمیت  حایز  سوریه  در  تروریست ها  از 
حمایت می کند، چرا که هیچ جایگزین به جای بشار اسد جز داعش و النصره 
نیست. روسیه و امریکا برای مبارزه با تروریسم جهانی باید با هم همکاری 

کنند.

پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، حوادث 
مسأله  این  که  دارد  کشور  این  در  اسام هراسی  افزایش  از  نشان  داده  رخ 

نگرانی ها را افزایش داده است.
در  جمهوری خواهان  نامزد  ترامپ،  دونالد  انتظار  از  دور  پیروزی  از  پس 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا، دانشجویان مسلمان دانشگاه نیویورک با 
تصاویر نقاشی شده در طرفداری از ترامپ بر روی در اتاق عبادت شان مواجه 

شدند.
مسلمانان و  علیه  انتخاباتی اش وعده هایی  مبارزات  دوران  در  ترامپ  دونالد 
پناهجویان داده بود که اگر این وعده ها را عملی کند، شرایط دشواری برای 

مهاجران و مسلمانان ایجاد می شود.
در همین راستا، مسلمانان اعام می کنند که اگر ترامپ طبق اظهاراتش از ورود 
مسلمانان به کشور جلوگیری کند، یکی از اصول مهم و بنیادین امریکا مبنی بر 

آزادی مذهب را نقض کرده است.
امریکا، فضایی در مدارس،  به عنوان رییس جمهور  ترامپ  انتخاب  با  اکنون 
احساس  مسلمانان  آن  در  که  است  شده  ایجاد  دانشگاه ها  و  امریکا  جامعه 

امنیت نمی کنند.
هم چنین براساس اعام پولیس سنت دیگو، دو مرد به یک زن سیاه مسلمان 

حمله کردند.
در همین راستا شورای روابط اسام-امریکا از ترامپ خواسته است که دربارۀ 

موج جدید حمات علیه مسلمانان سخنرانی کند.
ابراهیم هوپر، رییس ارتباطات ملی این کشور اعام کرد: اگر ترامپ خود را 

رهبر همه امریکایی ها می داند، باید برای اتحاد مردم تاش کند.

اتحادیــۀ اروپــا کنترل هــای مــرزی در منطقــۀ بــدون ویــزای شــنگن را 
بــه مــدت 3 مــاه دیگــر تمدیــد کــرد.

اتحادیــۀ اروپــا به منظــور مقابلــه بــا بحــران مهاجــرت تصمیــم گرفتــه 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــنگن را ب ــه ش ــرزی در منطق ــای م ــا کنترل ه ــت ت اس

مــدت 3 مــاه تمدیــد کنــد.
ــل  ــه ضرب االج ــود ک ــرده ب ــام ک ــن اع ــش از ای ــا پی ــۀ اروپ اتحادی
ــال  ــان امس ــا پای ــنگن ت ــۀ ش ــرزی در منطق ــای م ــرای کنترل ه اج

ــود. ــد ب خواه
اتریــش، آلمــان، دانمــارک، ســویس و نــروژ کــه عضــو اتحادیــۀ اروپــا 
نیســت، اجــازه خواهنــد داشــت تــا کنترل هــای مــرزی را کــه بــرای 

نخســتین بار در ســال 2۰15 میــادی اعــام شــده، ادامــه دهنــد.
روبــرت کالینــاک، وزیــر داخلــۀ اســلواکی در ایــن بــاره تأکیــد کــرد: 
ــت  ــه حال ــر شــنگن ب ــر چــه زودت ــدن ه ــا بازگردان ــی م هــدف نهای
ــیده ایم،  ــه نرس ــن مرحل ــه ای ــوز ب ــود هن ــن وج ــا ای ــادی اســت. ب ع
ــدت 3  ــه م ــا ب ــرزی تنه ــای م ــود اســت. کنترل ه ــه بهب شــرایط رو ب

مــاه دیگــر تمدیــد شــده اســت.

صفحۀ  در  پیامی  انتشار  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سابق  مربی  سر  شگرت،  پیتر 
فیسبوکش باخره سکوتش را شکست و دربارۀ کناره گیری خود از سرمربی گری تیم 

ملی فوتبال افغانستان پرده برداشت.
آقای شگرت، در صفحه فیسبوکش نوشت:

سالمافغانستان!
در ابتدا باید بگویم که من معموالً دوست ندارم خبرهای مهم را در فیسبوک به شما 
بگویم، پس از برکناری ام پیام ها و تماس های فراوانی را از سوی بازیکنان تیم ملی و 

برخی رسانه های افغانستان دریافت کردم.
اما من فکر  نتوانستم جواب دهم متأسف هستم،  پیام ها  این تماس ها و  به  این که  از 
می کنم این کار درست نیست که قبل از بازی دوستانۀ تیم ملی با تاجیکستان دربارۀ این 
ماجرا با مردم افغانستان صحبت کنم. این وظیفۀ فدراسیون فوتبال افغانستان بود که 
دربارۀ برکناری من با رسانه ها و مردم افغانستان صحبت می کرد، اما متأسفانه فدراسیون 

این کار را انجام نداد، بنابر این، خودم تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم.
فدراسیوناجازۀسفرتاجیکستانرانداد

فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از تاریخ 11 نوامبر به من اجازه نداد تا به عنوان مربی، 
با تیم ملی به شهر دوشنبۀ تاجکستان سفر کنم، بنابر این، من باید تصمیم فدراسیون 

فوتبال افغانستان را قبول کنم.
معموالً قبل از هر بازی تیم ملی، من با »مصطفی مهرزاد« مدیر تیم، بازیکنان منتخب 
مقامات عکس  فدراسیون و سایر  کاظمی« مسوول رسانه های  »سید علی  برتر،  لیگ 
فرودگاه حرکت  به طرف  تا  می شدیم  راهی  باهم  همه  و سپس  می گرفتیم  یادگاری 
کنیم. اما این بار قبل از این که من این کار را انجام دهم، »سید علی رضا آقازاده« دبیر ُکل 
فدراسیون  تماس گرفت و خواست که از اتوبوس پیاده شوم و آقازاده از من خواست 

دوباره به جلسه فدراسیون حضور پیدا کنم.
اتوبوسیکهامیریراراهیتاجیکستانکرد

وقتی من در جلسۀ فدراسیون حضور پیدا کردم، متوجه شدم که »اسام امیری« به طرف 
بازیکنان تیم ملی رفت و اتوبوس هم روشن شد و بدون من راهی  اتوبوس حامل 

فرودگاه کابل شد، وقتی من بیرون آمدم دیدم هیچ کس نیست.
قبل از جلسه دوم من  با »اسام امیری« و »سید علی رضا آقا زاده« صحبت کردم که 
من نمی خواهم »اسام امیری« را نیز با خودم به تاجیکستان ببرم. علت این تصمیم 
این است که من به عنوان مربی تیم ملی نمی خواهم بازیکنان حاشیه ساز مثل امیری را 
دوباره به تیم ملی افغانستان بیارم به خاطر این که من برای این بازیکن اعتباری ندارم.

امیریتیمفوتبالافغانستانراتنهاگذاشت
از  نفر  با ۶  تیم،  قبلی  بود که در زمان »ساون اسکلیزیچ« مربی  امیری کسی  اسام 
بازیکنان دیگر تصمیم گرفتند تا از تیم ملی جدا شوند، آن ها همین کار  را کردند و تیم 

ملی فوتبال افغانستان را قبل از بازی با قرقیزستان تنها گذاشتند.
اسکلیزیچ هم قربانی همین دسیسه ها شد و در نتیجه مجبور شد از وظیفه اش برکنار 
شود، وقتی من در نوامبر سال 2۰15 به عنوان مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان 

انتخاب شدم، مشکاتی زیادی در تیم ملی وجود داشت.
بازیکنان  بعضی  بود،  ملی  تیم  به  امیری  اسام  بازگشت  مشکات  این  از  یکی 
می خواستند که اسام امیری دوباره به تیم ملی باز گردد، اما برخی دیگر نظرشان منفی 

بود، در این جا خودم مخالف برگشتن اسام امیری بودم و همین کار را هم کردم.
من در جشنوارۀ فوتبالی افغانستان های مقیم امریکا بازی اسام امیری را از نزدیک زیر 
نظر گرفته بودم، اما او اصًا خوب بازی نکرد تا توجه من را به خودش جلب کند تا 

به تیم ملی افغانستان دعوتش کنم.
بعد از این، من هرگز قبول نمی کردم تا فدراسیون دوباره امیری را به تیم ملی دعوت 
کند؛ زیرا اسام امیری کیفیت بازی اش خوب نیست و هم چنین دارای شخصیت تیمی 
خوب نیست و نمی تواند تیم ملی را در مرحلۀ سوم مقدماتی جام ملت های آسیا که 

در سال 2۰1۷ شروع می شود کمک کند.
مشکالتفوتبالافغانستانبابازگشتامیری

من بر این باورم که اگر اسام امیری دوباره به تیم ملی افغانستان بیاید، سبب می شود 
تا مشکات یکسال قبل دوباره به تیم ملی به وجود بیاید.

ما بدون اسام امیری، 8 بازی رسمی انجام دادیم که در شش بازی پیروز شدیم، از 
همه مهم تر این که برای اولین بار در تاریخ تیم ملی فوتبال افغانستان به مرحلۀ سوم 
مقدماتی جام ملت های آسیا صعود کردیم. هم چنین بازیکنانی خوبی را در لیگ برتر 
افغانستان و سایر نقاط جهان شناسایی کردیم، یکی از این بازیکنان میاد سالم است 

که به تیم ملی افغانستان دعوت شد.
از نظر من، میاد یک بازیکن قوی، تکنیکی، سرعتی و با شخصیت است و می تواند 

تیم ملی افغانستان را در بازی های آینده کمک فراوانی کند.
فدراسیونفوتبالگفتبایدکناربروم

من از فدراسیون پرسیدم، چرا می خواهید امیری را دوباره به تیم ملی دعوت کنید؟ 
در جمع  دوباره  امیری  و  بروم  کنار  مربیگری  از  باید  من  که  بود  این  جواب سوالم 

بازیکنان تیم بپیوندد که همین هم اتفاق افتاد.
من باید این تصمیم فدراسیون را قبول کنم و دوباره راهی آلمان شوم، حاال من مربی 
افغانستان نیستم، بنابر این، تصمیم گرفتم دیگر با فدراسیون فوتبال افغانستان تماس 

نگیرم.
برای این تصمیم فدراسیون متأسف هستم، اما باید بگویم که تیم ملی فوتبال افغانستان 
با مشکات  این که تیم ملی  نیاز مند است، به خاطر  به یک مربی توان مند و حرفه یی 

فراوان روبه رو است.
افغانستانبهترینمردماندنیارادارد

اما نادیده نباید گرفت که افغانستان بهترین مردمان دنیا را دارد، جا دارد در این جا از 
تمام مردم افغانستان که در سراسر دنیا زنده گی می کنند، تشکر ویژه کنم. تشکر ویژه 
می کنم از تمام بازیکنان تیم ملی که در این مدت با جدیت زیاد با آن ها تمرین کردیم 

و شاید من بعضی اشتباهات را مرتکب شده باشم بازهم معذرت می خواهم.
هنوز هم رویای من این است که تیم ملی فوتبال افغانستان به جام ملت های 2۰19 
آسیا صعود کند، بعد از این من دیگر سر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان نیستم، بلکه 

مثل همۀ شما افغانستانی ها یکی از حامیان تیم ملی هستم.
خداحافظ مردم افغانستان

بااحترام
مربیسابقشماپیترشگرت

مسکو:

ترامپ می تواند
 با روسیه اعتمادسازی کند

افزایش اسالم هراسی در امریکا 
پس از پیروزی ترامپ

اروپا کنترل های مرزی شنگن را 
3 ماه دیگر تمدید کرد

چرا پیتر شگرت برکنار شد؟
فرید مزدک

 2۰۰1 سپتامبر   11 از  پس  امریکای  محصول  بیشتر  ترامپ 
است. از آن تاریخ تا حال، هرکسی، هرجای دنیا پاگذاشت، در 
اصل روی ُدم امریکا پا گذاشت. پس از آن، تاریخ تمام جهان 
با شعار  امریکا  رییس جمهور  بوش،  آن زمان  امریکا شمرده شد.  منافع  حوزۀ 
"چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان" به جنِگ انتقام برخاست. "جنگ 
دیگران،  برای  و هرج ومرج  بی ثباتی  بیشتر  داد،  ادامه  را  آن  اوباما  که  بوش" 
تقویت شبکه های تروریستی، قتل مردم، ویرانی شهرها و گسترش فقر را در 

نقاط مختلف جهان به شمول امریکا در پی داشت.
پس از 11 سپتامبر 2۰۰1، ناسیونالیسم در سراسِر جهان لگام گسیخته تر شد. 
جهان حاال در اوج دوران "کیستی تباری-فرهنگی" به سر می برد. این دوراِن، 
دوراِن برتری برامدهای تند سیاسی و تبارزِ احساساِت وطن دوستانۀ افراطی بر 

عقانیت و ارزش های دموکراسی است.
دیکتاتورهای  و  دنیا  بزرگ  قدرت های  دوش  به  مصیبت  این همه  مسوولیِت 
وابسته به آن ها است. انتخابات اخیر امریکا نشان داد که اکثریت خواب آلود آن 
"کشور بیدار" تکان خورده و هوشیار شده است. آنچه در امریکا اتفاق افتاد، 
تمام مراکز قدرت و مجموِع سیستم در آن کشور را شوک داد. اگر نیمی از 
وعده های خوِب ترامپ عملی گردد، ما می توانیم شاهد دگرگونی های بزرگ 
در زنده گی مردم امریکا و زنده گی مردمی باشیم که سرنوشت شان را نهادهای 

امریکایی تعیین می کند .

عبدالوهاب عمار 

دربارۀنقصاِنعقِلزنان
افغانستان  در  از بحث هایی است که  زنان، یکی  نقصاِن عقل 
می شود.  مطرح  تفکیک  از  دور  به  و  دقت  بدون  همیشه 
نوسان  در حال  همیشه  و  متکامل  نسبی،  امر  یک  ذاتًا  »عقل«  به نام  پدیده یی 
است. نسبت این نوسان در هرفردی متفاِوت بوده و از یک زن تا یک مرد، 

از یک زن تا زِن دیگر، از یک مرد تا مردِ دیگر و... این تفاوت وجود دارد.
به عبارۀ دیگر، در نفِس نقصاِن عقل )به عنوان یک عنصر ُکلی و فعال(، زن و 
مرد هردو شریک اند، ولی با تفاوت هایی که دارند. به باور بنده، این جا نقصان 
به معنای محدود بودن و کوتاهی است، نه به معنای عیب و علت، با این معنا 
حتا عقل ابن سینا، افاطون و انیشتین هم از دریافت و اِشراف بر اموری کوتاه  
است. پس عقل هرآدمی، در حِد خودش یک ُکِل متناسب با خودِ اوست و 
قسمی که خودش محدود و متکامل است، عقلش نیز از این حیثیت برخوردار 
است. به سخن دیگر، عقل هر انسانی، در نسبتش به دیگران، می تواند کامل یا 
ناقص باشد، اما معلول نه؛ لذا مطرح کردن این بحث از طرِف برخی ها به عنوان 

ایراد برخردِ زنان درست نیست.
بحث نقصاِن عقل که در حدیث پیامبر اکرم آمده است، نیز برهمین معنا ناظر 
است، نه برعلیل بودن عقل شان، چون در روند گفتار پیامبر گرامی، موضوِع 
فطری زنان )عادت ماهوارشان( با این موضوع در کنارهم بیان شده است و 
فزیولوژیکی یی که در  تغییراِت  به حکم  آن حالت  زنان در  نیست که  شکی 
وجودشان می آید، از انجام کارهایی و به جاآوردن تکلیف هایی، شرعًا و عقًا 
معذور و بخشوده اند. متأسفانه کسانی که به نماینده گی از دین چنین حرف ها 
را می زنند، خود که تواِن هضم مسأله را ندارند پیش از همه خود را مصداق 
گفتار خویش قرار می دهند. و کسانی هم که از دین آگاهی درست ندارند، این 

موضوع را مستقیمًا می اندازند به دُوش دین.

سید نثار جاللی

"درکندزهمهچیزسرجایشاست"

-مثاًل:دربخشنظامیوتأمینامنیت:
ظاهـرن عملیـات نیروهـای امنیتـی کشـور به خاطر سـرکوب 
کـردن مخالفـان مسـلح دولت در حومۀ شـهر کنـدز و ولسـوالی های آن ادامه 

دارد، "تانـگ و تـوپ و نیروهـای امنیتی، سـر جایش اسـت"
-غفلـت وظیفه یـی صـورت گرفـت، کنـدز سـقوط کـرد، خسـارات جانی و 
مالـی بـر نیروهـای امنیتـی و مـردم ملکـی وارد شـد و صدهـا مشـکل دگر... 

"مسـووالن محلی سـر جایش اسـت"
-مخالفـان مسـلح دولـت بـا سـاز و بـرگ نظامی شـان در اطـراف مرکز شـهر 
حلقـه زده انـد و هرازگاهـی که بخواهند، تهدیدات شـان را شـدت می بخشـند 

"ولسـوالی های سـابق و تازه تشـکیل سـر جایش اسـت"

در بخش اجتماعی و اقتصادی:
-ترس و وحشـت به طور روز افزون در گوشـت و پوسـت شـهروندان دارند 

جـا می گیرنـد، "نهاد هـای جامعۀ مدنی و خبرنگاری سـر جایش اسـت"
لحظـه  یـک  به خاطـر  کنـدز،  جنگ هـای  در  دانشـجویان  و  -دانش آمـوزان 
آرامـش فـراری شـده بودند و تا هنـوز هم به درس و تعلیم شـان بر نگشـتند، 

"مسـوولین دانشـگاه و معارف سـر جایش اسـت"
-فقـر، بیـکاری، تنگ دسـتی، بی سـرپناهی و بدبختـی مـردم را بیچـاره کـرده 

اسـت، "زمسـتان سـر جایش است"
-در کنـدز چهـل هـزار خانـواه بی جـا و متضـرر شـدند، دکان هـای شـهر، 
مارکیت هـای تجارتـی، موسسـات همـکار، ادارات دولتـی و منازل رهایشـی 
ضمـن این کـه تخریـب شـدند و آتـش نیـز گرفتنـد، "کمک هـای داخلـی و 

خارجـی سـر جایش اسـت."
در بخش صحی:

-در روزهـای بـد جنگـی در کنـدز اطفـال قربانـی جنگ هـا شـدند، چندیـن 
هموطـن مـا شـهید و بیـش از ۴۰۰ تـن دگـر از افـراد ملکی مجروح شـدند، 

"بیمارسـتان ها و پزشـکان سـر جایش اسـت"
خاصـه این کـه در والیـت کنـدز گذشـته از مـوارد ذکـره شـده کـه سـر 
جای شـان اند، حقـوق بشـر، نهادهـای مددرسـان، قوت هـای زمینـی و هوایی 
ناتـو و موسسـات داخلـی و خارجی نیز" سـر جای شـان اسـت" و حتـا گفته 

می شـود کـه "سـر چـوک" هـم سـر جایش اسـت.

فیـسبـوک نـــامــه
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میـز  زیـر  را  پاهایـش  ترامـپ  دونالـد  زمانی کـه  باآلخـره 
ریاسـت جمهوری امریکا در کاخ سـفید بیابـد و پرونده های 
افغانسـتان و پاکسـتان را بـاز کنـد، موضوعات قابـل نگرانی 

زیـادی را خواهـد یافت.
زرادخانه هـای  دارای  هـردو  کـه  پاکسـتان  و  هنـد  روابـط 
هسـته یی هسـتند، بحرانـی اسـت. نیروهـای ارتـش هـر دو 
کشـور در ایـن روزهـا در امتـداد خط غیر رسـمی مرزی در 
منطقـه کشـمیر )خط کنتـرل مـرزی(، باهم درگیر می شـوند 
و بـه سـوی هـم شـلیک می کننـد کـه گه گاهـی منجـر بـه 

پیامدهـای مرگبـار نیـز می شـود.
نگرانی هـای زیـادی وجـود دارد مبنـی بـر این که افغانسـتان 
غرق در اغتشـاش های خشـونت بار شـود و این اغتشـاش ها 
و خشـونت ها، فراتـر از مرزهـای ایـن کشـور نیز گسـترش 

بد. یا
گروه هـای اسـام گرا کـه امنیـت جهانـی را تهدیـد می کنند، 
بـا وجـود اینکـه پـس از حمـات یازدهـم سـپتامبر 2۰۰1 
تحـت تعقیـب بین المللـی قـرار گرفته انـد، درحال گسـترش 
دامنـه فعالیت هـا و ایجـاد جـای پای شـان در ایـن منطقـه 

. هستند
مناطـق  از  را  پاکسـتانی  محلـی  طالبـان  پاکسـتان،  ارتـش 
کوهسـتانی که هم سـرحد افغانسـتان هسـتند، متـواری کرده، 
امـا دیگـر گروه هـای شورشـی داخلـی را کـه این کشـور از 
نیابتـی اش در جنگ هـای  به عنـوان گروه هـای جنـگ  آنهـا 
همسـایه هایش اسـتفاده می کنـد، برای شـان اجـازه داده تـا 

آزادانـه در پاکسـتان فعالیـت کننـد.
سـوی  از  آسـانی  بـه  کـه  نیسـت  منطقـه ای  منطقـه،  ایـن 
و  شـود  گرفتـه  نادیـده  جهـان  قـدرت  ابـر  بزرگتریـن 
چشم پوشـی از آن بی خطـر باشـد. کنـار آمـدن یـا پرداختـن 
بـه ایـن لیسـت طوالنـی مشـکات و با آن کـه غیـر از این ها 
مشـکات بـزرگ دیگری نیز وجود دارند، مسـئولیت بسـیار 

دشـوار اسـت.
پالیسی سـازان منطقـه ای در مـورد این کـه ترامـپ بی تجربـه 
و تیـم او چگونـه بـا این مشـکات برخـورد خواهنـد کرد، 
پـی  در  نگران کننـده ای  صـورت  بـه  و  نمی داننـد  چیـزی 

راه گشـا و رهنمـا هسـتند.
حاضـر  حـال  در  مطمئنـا  افغانسـتان  حکومـت  داخـل  در 
نگرانـی از ایـن وجـود دارد کـه آیـا چشم داشـت انزواگـرا 
و کلـی ترامـپ، باعـث خواهـد شـد تـا نیروهـای باقی مانده 
امریکایـی را کـه در حـال همـکاری بـا نیروهـای افغـان در 

جنـگ علیـه طالبـان هسـتند، از افغانسـتان خـارج کنـد.
ادامه حضور نیروهای امریکایی

رئیـس جمهـور اوبامـا گفتـه اسـت، قصـد دارد تـا 8۴۰۰ 

ریاسـت جمهوری اش  پایـان دوره  تـا  را  امریکایـی  نیـروی 
در افغانسـتان حفـظ کنـد. اگـر ترامـپ این نیروهـا را خارج 
حکومت شـان  کـه  نگران انـد  افغان هـا  از  بسـیاری  کنـد، 

سـقوط خواهـد کـرد.
بـا آن کـه ترامـپ تـا هنـوز در مـورد سیاسـت خارجـی اش 
بـا جزئیـات صحبـت نکـرده، امـا به صـورت روشـن اظهار 
مالیه دهنـدگان  پـول  شـدن  ضایـع  بـه  نسـبت  کـه  داشـته 
امریکایـی در سـرزمین های دور افتـاده معتـرض اسـت. او 
مشـخصا پرداختـن بـه سـابقه فسـاد گسـترده و بومـی در 

افغانسـتان را بسـیار سـخت خواهـد یافـت.
آمـاده  سـخت  سـفری  بـرای  را  خودشـان  پاکسـتانی ها 
بـا حمایـت  می کننـد. گمانه زنـی وجـود دارد کـه ترامـپ 
مجلـس نماینـدگان امریـکا تحـت رهبری حـزب جمهوری 
خواهـان، بـا تمرکز دقیـق روی منافع امنیتی امریـکا و مطالبه 
نتایـج محسـوس در جلوگیـری از فعالیت هـای جهـادی در 
صورتـی کـه مبالغ کمکـی ادامه یابـد، خط سـختی را همراه 
بـا رهبـری ملکـی و نظامی امریـکا در پیش خواهـد گرفت.
بـه  تـا  می خواهـد  پاکسـتان  از  باآلخـره  احتمـاال  ترامـپ 
صـورت قاطعانـه علیـه تمـام سـازمان های اسـام گرا که در 
داخـل خـاک اش فعالیـت دارنـد، بـه شـمول شـبکه حقانـی 
و گروه هـای جهـادی ضـد هنـد مثـل لشـکرطیبه و جیـش 

محمـد، قاطعانـه اقـدام کنـد.
و  نظامـی  سـاختارهای  مـزاق  بـه  احتمـاال  خواسـت  ایـن 

اسـتخباراتی پاکسـتان خـوش نخواهد آمد و عملـی نخواهد 
شـد. امـا اقلیـت اصاح طلـب ایـن کشـور، مدت هاسـت که 

خواهـان سـرکوب ایـن گروه هـا هسـتند.
در  پاکسـتان  تریبـون  اکسـپرس  زبـان  انگلیسـی  روزنامـه 
مقالـه ای در مـورد این کـه تعامل بـا ترامپ شـفاف تر خواهد 
بـود، در صفحـه اول اش سـوالی را این گونـه طـرح کـرده 
بود:»)ترامـپ( بـرای پاکسـتان، بـه ظاهر زحمـت و به باطن 

اسـت؟« رحمت 
پاکستاندرپیشناساییترامپ

ترامـپ زمانـی کـه کارش را آغـاز کند، بـه زودی در خواهد 
یافـت کـه کلمـات در سـطح جهانـی بسـیار مهـم اسـت و 
در صورتـی کـه بـا احتیـاط انتخـاب نشـوند، می تواننـد بـه 
زودی نتیجـه معکـوس بدهنـد. تهدیـد مسـلمان ها از ورود 
بـه امریـکا ولـو این کـه موقتـی باشـد، در هیچ کشـور جهان 

اسـام فرامـوش نخواهد شـد.
روزنامـه دیلـی تایمز در سـرمقاله روز پنج شـنبه اش نوشـت: 
موفقیـت  کـه  کننـد  اسـتدالل  شـاید  کمـی  بسـیار  »تعـداد 
یـا  نژادپرسـتانه اش  علنـی  اظهـارات  به خاطـر  ترامـپ، 
نظرهـای توهین آمیـزش نسـبت بـه زنـان کـه در روزهـای 
اخیـر کمپایـن اش مطـرح کرده بود، اسـت«. اما ایـن روزنامه 
انتخـاب او را بـه عنـوان »بردبـاری در برابـر نامدارایـی در 
امریـکا« تفسـیر کـرد. اظهـارات اخیـر و دوسـتانه ترامـپ 
نسـبت بـه هند، منجر به اخم های ناخوشـایندی در پاکسـتان 

شـد. ایـاالت متحـده امریـکا مدت هاسـت که به سـوی هند 
تمایـل دارد؛ ایـن تمایـل نـه به خاطـر این اسـت کـه هند را 
به عنـوان یـک وزنـه تعادلی در برابـر چین می بینـد، بلکه هر 
اشـاره ای کـه نشـان دهنده گرم تـر شـدن این دوسـتی باشـد، 

هشـداری )تنبیه کننـده( بـرای اسـام آباد اسـت.
امـا پاکسـتانی ها سـخنرانی ترامـپ را کـه گفـت بـا تمـام 
دیگـر ملت هـا کـه تمایـل به همـکاری بـا امریکا دارنـد، در 

کنارشـان می مانـد، نیـز در نظـر دارنـد.
هرچیـز،  مـورد  در  شـخصی  نفـع  و  مصلحت گرایـی 
تعیین کننـده اسـت. نـواز شـریف، نخسـت وزیـر پاکسـتان 
بـا فرسـتادن یـک پیـام تبریکـی خـاص گفـت کـه موفقیت 
مهـم ترامـپ نمایانگـر اعتمـاد امریکایی هـا بـاالی رهبری و 
دیـدگاه او اسـت و از او دعوت کرد تـا در زودترین فرصت 

بـرود. پاکسـتان  به 
ایـن پیـام نخسـت وزیـر پاکسـتان نشـان مـی داد بـا وجـود 
و  شـک  دچـار  واشـنگتن  بـا  اسـام آباد  روابـط  این کـه 
بدگمانـی شـده اسـت، امـا هنـوز به صـورت واضحـی قابل 
تحمـل اسـت. آنهـا مجبـور هسـتند تـا روابط  شـان را ادمـه 

بدهنـد.
نگرانـی امریـکا در مـورد مسـایل مهـم امنیتی – افغانسـتان، 
گروه هـای اسـام گرا، زرادخانـه هسـته ای پاکسـتان، خطـر 
جنـگ هنـد و پاکسـتان– بـه ایـن معنـی اسـت کـه امریـکا 
بایـد درگیـر ایـن مسـایل باقـی بمانـد و در مـورد پاکسـتان 
نیـز بـه همین گونـه. درحالی کـه اسـام آباد بـه روابـط عمیق  
اقتصـادی اش بـا چین اهمیت زیادی قایل اسـت، این کشـور 
از بابـت سردشـدن روابـط  اش با غـرب و این که توسـط این 
بلـوک نادیـده گرفتـه شـود نیـز نگـران اسـت و نسـبت بـه 
از دسـت دادن کمک هـای امریـکا بی میـل. امریـکا تـا کنون 
میلیاردهـا دالـر به پاکسـتان کمـک کرده و اسـام آباد یکی از 
بزرگتریـن دریافت کننـدگان کمک هـای نظامـی و اقتصـادی 

ایـاالت متحده اسـت.
مدیریـت ایـن روابـط نیازمند مهـارت و تدابیـر تذویری دو 
جانب اسـت. آیـا ترامـپ توانایـی آن را دارد؟ مایکل کوگل 
مـن، محقـق ارشـد در امور جنوب آسـیا در مرکـز تحقیقاتی 
وودرا ویلسـن می گویـد کـه بی تجربگـی ترامـپ در امـور 
خارجـی می توانـد بـه نفـع روابط تمام شـود. هرچنـد که به 
بـاور او، بـرای منافع امریـکا پیامدهای نگران کننـده ای را در 

پـی خواهد داشـت.
آقـای کوگلمـن گفته اسـت: »ترامپ بـه اطمینان دهـی مداوم 
نظامیـان پاکسـتان مبنـی بـر این کـه  ایـن کشـور علیـه تمـام 
داد،  ارزش خواهـد  می کنـد،  اقـدام  تروریسـتی  گروه هـای 
حتـی در صورتی کـه مـا می دانیـم اینـکار نادرسـت اسـت. 
پاکسـتان به خاطـر انجـام یـک بـازی بـزرگ بـا طرف هـای 
امریکایـی اش شـناخته شـده اسـت و تنهـا دیپلومات هـا و 
مقامـات مجـرب امریکایـی می تواننـد افسـانه را از واقعیـت 

کنند«. تفکیـک 
چگونـه  کـه  می دانـد  پاکسـتان  واقـع،  »در  می افزایـد:  او 
بـا امریکایی هـا بـازی کنـد و آنهـا واقعـا بـا ترامـپ خـوب 
بـازی خواهنـد کـرد تا حدی کـه او )ترامـپ( نتیجـه بگیرد 
کـه ایـن کشـور در مـورد تروریـزم درسـت کار می کنـد. به 
همیـن خاطـر بسـیار مهـم اسـت کـه قصـر سـفید ترامـپ، 
سیاسـت مداران امور خارجی با تجربه و کارا داشـته باشـد«.

ــه  ــدن) Body Language ( ب ــان ب ــناس زب ــک کارش ی
تحلیــل رفتــار و ژســت های بــاراک اوبامــا و دونالــد 
ترامــپ در جریــان دیــدار اخیرشــان در کاخ ســفید پرداختــه 
اوبامــا ژســت های  نتیجه گیــری کــرده کــه  اینطــور  و 
ناشــی از "خســتگی" داشــته امــا رفتارهــای ترامــپ نشــان 
دهنــده جدیــت و همچنیــن واهمــه ناشــی از روبــرو شــدن 

ــوده اســت. ــد ب ــا مســائل جدی ب
روزنامــه ایندیپندنــت ، بــاراک اوبامــا رییــس جمهــور 
انتخابــات  پیــروز  ترامــپ،  دونالــد  و  آمریــکا  فعلــی 
ــر  ــور ه ــن کش ــنبه در ای ــه ش ــوری روز س ــت جمه ریاس
ــود در  ــی خ ــدار 9۰ دقیقه ی ــی از دی ــای مثبت دو بازخورده
کاخ ســفید داشــتند بــا ایــن حــال مفســران می گوینــد بعــد 
از ســال ها جــدال میــان ایــن دو کامــًا مشــخص بــود کــه 

ــود دارد. ــا وج ــان آنه ــش می ــان تن همچن
پاتــی وود، یــک کارشــناس زبــان بــدن بــه تحلیــل 

ــه از  ــری ک ــر اســاس تصاوی ــپ ب ــا و ترام رفتارهــای اوبام
دیــدار آنهــا منتشــر شــده پرداختــه و ایــن نتیجــه را گرفتــه 
ــد و تســلیم شــده" را  ــرد "ناامی ــک ف ــا ژســت ی ــه اوبام ک
داشــته در حالــی ترامــپ حــال یــک فــرد "جــدی و شــاید 

ــه" را دارد. ــرس و واهم ــار ت دچ
وود بــه ایندیپندنــت گفــت: اگــر شــما بــه شــکل نشســتن 
ــال  ــه ح ــا ب ــای آنه ــت پاه ــد حال ــت کنی ــر دق ــر دو نف ه
ــرد  ــن م ــه "م ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــه" اس ــای مردان "آلف
هســتم". پاهــای اوبامــا البتــه کمــی بازتــر از پاهــای ترامــپ 
ــه  ــا ب ــه تفســیر وود نشــان می دهــد اوبام ــا ب ــه بن اســت ک
طــور ناخــودآگاه پیــام اعمــال تســلط و تحکــم را می دهــد.

همچنیــن حالــت دســت های ایــن دو نفــر بــه ویــژه ترامــپ 
نیــز جالــب توجــه اســت. دســت های ترامــپ مثــل حالــت 

"دســت های در حــال دعــا امــا رو بــه پاییــن" اســت.

ــه ترامــپ  ــن اســت ک ــن ای ــد: تفســیر م ــوان می کن وود عن
ــته  ــا نمی دانس ــه قب ــده ک ــزی را فهمی ــت چی ــن حال در ای

ــت. ــان اس ــک آدم بی اطمین ــت های ی ــت دس ــن حال و ای
ــا  ــت ب ــروع صحب ــگام ش ــپ هن ــد: ترام ــح می کن او تصری
دســتهایش خــود را می گیــرد و ایــن نشــان میدهــد کــه او 
نیــاز بــه آرام ســاختن خــودش دارد. اوبامــا هــم در مقابــل 
دســتهایش را روی پاهایــش قــرار مــی دهــد کــه ایــن هــم 

عامــت یــک آدم خســته اســت.
وود اظهــار داشــت: در بخشــی از ایــن دیــدار اوبامــا 
می گوینــد کــه دلگــرم شــده اســت امــا در ایــن بخــش او 

چشــمانش را مــی بنــدد. مــن آن را بــه نشــانه عــدم تمایــل 
ــه  ــد ک ــی گوی ــن کار م ــم. ای ــمی می دان ــاس چش ــه تم ب

ــت. ــرم نیس ــا دلگ ــع کام ــا در واق اوبام
ــدان  ــه چن ــلیم و ن ــته، تس ــدیدا خس ــا ش ــزود: اوبام وی اف
ــودن را  ــور ب ــس جمه ــا بســیار حــال ریی ــود ام ــدوار ب امی
ــت  ــی داش ــا عامت های ــود ام ــدی ب ــپ ج ــت. ترام داش
کــه انــگار اطاعاتــی را فهمیــده کــه او را مرعــوب ســاخته 

اســت.
ترامــپ بعــد از ایــن دیــدار بافاصلــه در توئیتــر هــر گونــه 

شــائبه وجــود تنــش بیــن خــود و اوبامــا را رد کــرد.

تحلیلی متفاوت از مهمانی کاخ سفید:

 اوباما ناامید و ترامپ ترسیده بود

پاکستـان و افغـانستان؛ 
پـرونـده هـای دشــوار بـرای تـرامپ
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