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برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی کـه بـه هدف رشـد وانکشـاف متـوازن اجتماعـی - اقتصـادی قریه هـا و شـهرهای افغانسـتان ازطرف 
حکومـت وحـدت ملـی اعـام گردیـد، بـرای همه شـهروندان کشـور وبخصـوص برای زنان شـهری وروسـتایی مـا ، زمینه هـای تبارز و 

عمـل بیشـتر را مهیا میسـازد. 
بـر مبنـای اصـول ومعیـار هایـی  کـه برنامۀ ملی میثـاق شـهروندی از آن برخوردار اسـت ، زنـان دراین برنامه نقش وسـهم بیشـتر خواهند 
داشـت . چنانچـه انجنیـر نصیـر احمـد درانـی وزیـر احیـا وانکشـاف دهـات ،  طـی بیانیـۀ خویـش درمحفـل افتتاحیـۀ برنامـۀ ملـی میثاق 

شـهروندی ابراز داشـت : 
»درانتخابـات شـوراها ویاهـم درایجـاد شـوراهای جدید، باید زنان دررهبری شـوراها )۵۰٪( سـهم داشـته باشـند وبه این صـورت، حتمی 

سـاختن سـهم پنجاه فیصدی زنان یک شـرط اسـت .  «
بنـااً، زنـان روسـتا هـا وشـهر های مـا میتوانند درشـوراهای انکشـافی خویش بیشـتر وبهتر ازپیـش عرض وجـود نمایند. آنان درشـوراهای 
انکشـافی کـه درواقـع نهـاد هـای مطـرح حکومـت داری محلـی هسـتند ؛ درسرنوشـت قریـه هـا وشـهر هـای شـان ابـراز نظـر نماینـد ؛ 
درتصمیـم گیـری هـا معـادل مردان کشـور سـهیم باشـند ودرکل نظرات شـان کـه همانـا نماینده گـی از نظرهـای خانمهای محات شـان 

مینمایـد؛ شـنیده شـده ومـورد تطبیـق وعملی شـدن قـرار گیرد.
یکـی از تقـاوت هایـی کـه برنامـۀ میثـاق شـهروندی بـا برنامۀ همبسـتگی ملـی از دیدگاه حضـور زنـان درشـوراهای انکشـافی دارد ، این 
اسـت کـه زنـان دربرنامـۀ میثـاق شـهروندی حضـور ونقـش بیشـتر دارنـد و همچنـان عـاوه بر زنـان روسـتایی ، اکنـون زنان شـهری نیز 
میتواننـد درشـوراهای انکشـافی شـهری بسـیج شـوند و تجـارب ، نظرهـا و خواسـته های شـان را بخاطر رشـد وانکشـاف کشـور دریک 

مقیـاس وسـیعتر مطـرح نمایند.
تفـاوت دیگـر ایـن اسـت کـه زنان کشـور دربرنامـۀ ملی میثـاق شـهروندی میتوانند زمینـه های رشـد اقتصـادی واجتماعی زنان را نسـبت 

به برنامۀ همبسـتگی ملی بیشـتر میسـر سـازند، زیرا اکنون درسـطح رهبری حضور 
دارنـد وطبعـًا برابـر بـا مردان حـق رآی وعمـل را نیز دارنـد. بدیـن ترتیب بعضی 
موانعـی کـه دربرنامـۀ همبسـتگی ملی فراراه شـان بـود ، ازمیـان برداشـته خواهد 

. شد
گذشـته از آن اکنـون مقامات رهبری جمهوری اسـامی افغانسـتان نیـز با قاطعیت 
بیشـتر از نقـش زنـان دراین زمینه پشـتیبانی میکنند و طرفداربرجسـته شـدن نقش 
زنـان کشـور درامرانکشـاف ورشـد اقتصـاد شـهر هـا وروسـتاها هسـتند. چنانچه 
جالتمـآب محمـد اشـرف غنـی رئیـس جمهورکشـور نیـز در محفـل افتتاحیـۀ 
برنامـۀ ملـی میثاق شـهروندی، سـهم پنجـاه پنجاه زنـان را در رهبری شـورا های 

انکشـافی ، بـه مردم مـا مبارکبـاد گفتند :
» شـما خواهـران ما کـه در همبسـتگی ملی اشـتراک کردید ، موانع وجود داشـت 
امـا دفعـۀ بیشـتر بـه وضاحـت آرزوی تانـرا گفتیـد و امـروز بـار اول اسـت کـه 
فرمایـش قانـون اساسـی در قسـمت سـهمگیری مسـاوی مـرد وزن در شـورا هـا 
عملـی میشـود. مبـارک تـان باد سـهم  ۵۰ – ۵۰ دررهبری شـوراهای انکشـافی .«

بـرای تضمیـن شـفافیت ، کیفیـت و مبـارزه بـا فسـاد اداری دربرنامـۀ ملـی میثاق 
شـهروندی ، تدابیر روشـن ومشـخصی درنظرگرفته شـده اسـت. بدین مفهوم که 
دربرنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی ، اصل حسـابدهی وشـفافیت ، دوجانبه اسـت . 
همانطوریکـه خـود برنامـۀ ملـی میثاق شـهروندی یک تعهـد دوجانبه میـان مردم 
وحکومـت اسـت . لهـذا ، نظارت از اجـراآت وزارت خانه های ذیربط ، توسـط 

شـوراهای انکشـافی صـورت میگیـرد. چناچـه رئیس جمهور کشـور گفتـه اند : 
» از هرپیسـه حسـاب بگیرید اما از هر پیسـه از شـما حسـاب گرفته میشـود . دلیل این چیسـت ؟ مهمترین شـرم افغانسـتان چیسـت، هر 
روز اتهـام فسـاد اسـت و اگـر کوشـش هـای حکومـت وحـدت ملی تـان نمیبود کـه دنیـا را قتاعت بدهیـم که ما واقعـآ مقابل فسـاد نیت 
واراده و پـان مبـارزه بـا فسـاد داریـم ، فکـر میکردیـد که بـاالی یک برنامۀ یـک میلیارد دالـری، دنیا با ما بـه موافقه میرسـید؟ ازین جهت 

مـا وشـما همـه در یـک امتحان اسـتیم که شـفافیت به صورت سرتاسـری تامین شـود .«
دراین زمینه ، وزیر احیا وانکشاف دهات نیز یاد آور شد:

» میثـاق شـهروندی درمیـان مـردم و حکومـت، یک قرارداد اسـت که هردو جانب وجایب ومسـؤولیتهای شـان را دارند. تضمین شـفافیت 
ورعایـت آن ، طـرح میکانیـزم نظـارت و رسـیده گی به شـکایات و راپوردهی درهمه قسـمتها، از اصول مهم واساسـی این برنامه اسـت.

عاوتًا به منظور تأمین شفافیت واصول تحلیل اقتصادی ، تمام پروژه ها به سطح کلستر تطبیق خواهد شد« 
وامـا اینکـه بنـا برچـه نیـازی ، برنامـۀ ملـی میثاق شـهروندی جاگزیـن  برنامۀ همبسـتگی ملی گردیـد ، یکـی از دالیل همانـا تکمیل زمان 

تطبیـق برنامـۀ بزرگ انکشـافی همبسـتگی ملی درعرصۀ انکشـاف روسـتا های افغانسـتان بود. 
گذشـته ازآن دربرنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی ، عـاوه برشـوراهای انکشـافی قریه کـه دربرنامۀ همبسـتگی ملـی موجود بود ، شـوراهای 

انکشـافی شـهری نیـز درنظـر گرفته شـده اسـت ویکـی از تقـاوت هاومزیت های اساسـی ایـن برنامه میباشـد. 
همینطـور ، برنامـۀ ملـی میثقـاق شـهروندی تنهـا بـه یـک وزارت محـدود نمیشـود ، بلکـه یـک برنامۀ بـزرگ بیـن الوزارتی بـوده و چند 

وزارت سـکتوری بـه اضافـۀ ادارۀ مسـتقل ارگانهـای محل درآن سـهیم هسـتند. 
خدمـات برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی ، بـه رغم برنامۀ همبسـتگی ملی تنها به روسـتاییان کشـور محدود نمانـده بلکه درآن به بیجا شـده 

گان ، عـودت کننـده گان ، بیـوه هـا ، کوچیان وسـایر هموطنان مسـتحق ما نیز توجه صـورت میگیرد. 
بایسـت گفـت کـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی منحیـث یـک تجربـه ، دارای قـوت هـا 
وضعفهـا بـود کـه در برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی از ضعفهـای آن تجربـه گرفته 

میشـود واز قـوت هـا ودسـتاورد هـای چشـمگیر آن اسـتفاده صـورت میگیـرد.
همچنـان  دربرنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی نسـبت بـه برنامـۀ همبسـتگی ملـی ، » 
تعـادل« بیشـتر از پیـش درنظـر گرفته میشـود. چنانچه رئیـس جمهورکشـور گفتند:

»همـه افغانهـا در چهـار چوب یـک برنامۀ ملی میآییـم و برایتان اطمینـان میدهیم که 
بـه نقـاط نـا امـن میرویم. نا امنی موجب این نیسـت کـه خدمات را عرضـه نکنیم.

قانـون اساسـی واضـع اسـت، باید تعادل رعایت شـود و سرتاسـری باشـد. بنابرین، 
امـروز بزرگتریـن قـدم را شـاهد اسـتیم کـه بـار اول یـک برنامـۀ مـا، تنهـا دهـات 
افغانسـتان را در بـر نمـی گیـرد بلکـه ، تمـام افغانسـتان را در بر می گیـرد و بعد از 
یـن تعهـد حکومـت وحدت ملی تان اینسـت که هـر برنامۀ افغانسـتان ، افغانسـتان 
شـمول باشـد. معلومـدار نقاطـی که از نـگاره اقتصادی تأثیـرات نهایت زیـاد دارند، 
بایـد برایـش یکبـار توجه شـود و نقاطی که محروم هسـتند، دیگر توجـه ، اما توجه 

باید مسـاوی باشـد . «
بدیـن لحـاظ ، بـا درنظرداشـت کیفیـات یـاد شـده ، ایجاب مینمـود کـه برنامۀ ملی 
میثـاق شـهروندی جاگزیـن برنامـۀ همبسـتگی ملی گـردد و دریک مقیاس وسـیعتر 
بتوانـد خدمـات انکشـافی ، اقتصـادی و اجتماعـی را بـه مردم سراسـر کشـور ارایه 

بدارد. 

برخی ازابعاد برنامۀ ملی میثاق شهروندی

تخلیـة کابینـه
مسووالن ادارة ماین پاکی:

27 درصد خاک افغانستان آلوده
 با ماین و مواد منفجر ناشده است

معاون سخنگوی ریاست جمهوری:

 مجلس روحیة تقابل را در پیش گرفت

 د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 

کم شوی خو بڼه یې ناوړه شوې

20 جنوری؛روِز افوِل امریکا



پیروزی دونالد ترامپ میلیاردر معروِف امریکایی 
را  جهـان  کشور  این   2۰16 سال  انتخابات  در 
جهان  رسانه های  و  خبرگزاری ها  داد.  تکان 
امریکا  انتخاباِت  اتفاق های  لحظه  به  لحظه  که 
نسبت  می کردند،  گزارش  مستقیم  به صورِت  را 
دچارِ  که  را  حیرتی  و  بهت  ترامپ  پیروزی  به 
و  تحلیل گران  نکردند.  پنهان  بودند،  شده  آن 
سیاست مداراِن جهان نیز که در رسانه های جهان 
کرسی  بر  را  ترامپ  پدیدۀ  می کردند،  صحبت 
بزرگ ترین  عنوان  به  امریکا  ریاست جمهوری 
شگفت آور  جهان،  اقتصادی  و  نظامی  قدرت 

دانستند.
 2۰ تاریخ  به  جمهوری خواه  ترامِپ  دونالد   
جنوری 2۰17 رسمًا قدرت را از بارک اوباماِی 
رهبری  را  امریکا  دوره  دو  برای  که  دموکرات 
کرد، تحویل می گیرد. این روز را باید جهان به 
عنوان نقطۀ عطف در تاریِخ خود همیشه به یاد 
داشته باشد. به نظر من، افول و زواِل امریکا از 
همین روز وارد شمارش معکوِس خود خواهد 

شد. 
کشورها،  سیاسِی  تاریِخ  در  معکوس  شمارش 
روندی زمان بر و طوالنی است که از جایی آغاز 
می یابد و در جاِی دیگر پایان می پذیرد. شمارش  
آغاز  جنوری   2۰ از  نیز  امریکا  زوال  معکوِس 
از  امریکا  افول  بحران  که  هرچند  می شود، 
به  روز  این  در  ولی  بود  شده  آغاز  قبل  دهه ها 
نقطۀ اوِج خود می رسد. برای این استدالل، من 
دالیِل معینی را در اختیار دارم که بر اساِس آن 

می خواهم فرضیۀ خود را بنا کنم. 
بزرگ  قدرت های  که  داده  نشان  جهان  تاریخ   
می پذیرند.  پایان  زمانی  و  می یابند  آغاز  زمانی 
هیچ قدرتی در جهان عمِر جاودانه نداشته است. 
اتحاد  دولتی چون  زوال  بیستم،  قرن  در  زمانی 
فراوان  متحداِن  و  اقمار  با  شوروی  جماهیر 
این  که  دیدیم  ولی  می نمود،  تصور  غیرقابل 
اتفاق در سال های پایانِی همان قرن محقق شد، 
از آن کمتر کسی در  درحالی که یک دهه پیش 
از  اتحاد شوروی  باور می کرد که روزی  جهان 
صحنۀ سیاست جهانی ناپدید شود. قدرت های 
بزرِگ دیگر نیز سرنوشتی غیر از این نداشته اند. 
تاریخ پُر است از روایت افوِل قدرت های بزرگ.
برآورده  سر  که  زمانی  بزرگ  امپراتوری های   
اند  کرده  ایجاد  خود  با  را  توهم  این  همه  اند، 
زوال  غیرقابِل  و  شکست ناپذیر  قدرت های  که 
امپراتوری های  و  قدرت ها  از  بسیاری  اند. 
خود  از  مقدس  چهرۀ  قدیم،  جهان  در  بزرگ 

نشان می دادند تا بر پایۀ آن، عدم زواِل خود را 
معروف  جامعه شناس  وبر  ماکس  کننـد.  توجیه 
سیاسی  قدرِت  مشروعیت  نوع  سه  از  آلمانی، 
سخن می گوید. این سه نوع مشروعیت عبارت 
اند از: مشروعیت سنتی که اساِس آن بر وراثت 
اساس  که  کاریزمایی  مشروعیت  شده؛  گذاشته 
یافته؛  بنا  افراد  قداست  و  سرسپرده گی  بر  آن 
هنجارهای  از  برآمده  که  عقانی  مشروعیت  و 
قانونی است. در تمام این سه نوع مشروعیت، 
تاش می شود که پایداری قدرِت سیاسی توجیه 

شود و امری زوال ناپذیر به شمار رود.
دیگر  آن که  با  نیز  دولت ها و قدرت های مدرن 
بر اساس نظریۀ امر الهی قدرت شکل نمی گیرند 
به گونه های  را  ولی دوام و زوال ناپذیرِی خود 
این  که  هیتلر  آدولف  می کنند.  توجیه  دیگری 
و  تند  سخنرانی های  دلیل  به  را  ترامپ  روزها 
تیزش با او مقایسه می کنند، قدرت رایِش سوم 
هرگز  که  داشت  باور  و  می خواند  فناناپذیر  را 
جهان شاهد زواِل آن نخواهد بود. به باور من، 
امریکا با آمدن ترامپ به قدرت سیاسی، به نقطۀ 
فوراِن خود وارد می شود و از همین نقطه رو به 

سراشیب برگشـت و افول خواهد گذاشت. 
دونالد ترامپ به عنوان پدیدۀ زوال باید نگریسته 
بزرِگ  قدرِت  یک  بقای  و  تداوم  نه  و  شود 
جهان  بر  قرن  یک  به  نزدیک  برای  که  جهانی 
استیا داشته است. روزی که قدرت شوروی در 
جهان رو به افول گذاشت، نظریه پردازان دوآتشۀ 
آموزه های هگل،  از  استفاده  با  لیبرال دموکراسی 
تاریخ  پایان  اعام  کردند.  اعام  را  تاریخ  پایان 
قدرت  جاودانۀ  نظریۀ  همان  آن ها،  وسیلۀ  به 
سیاسی را به یاد می آورد که دیگر هیچ نیرویی 
در برابر آن توانایی ایستاده گی را نخواهد داشت. 
ولی کمتر از یک دهه پس از سقوط رژیم های 
کمونیستی در جهان، شاهد بودیم که چالش های 
سرمایه داری و نماد بزرگ آن یعنی امریکا بروز 

یافتند. 
امریکا قدرت اقتصادِی خود را به زودی در برابِر 
خواهد  دست  از  خود  هنـدِی  و  چینی  رقبای 
داد. پدیدۀ ترامپ تاش خواهد کرد که نسبت 
به این دگرگونی که در حال اتفاق افتادن است، 
جان سختی نشان دهد؛ ولی کی توانسته که در 

برابر سیر تاریخ دوام آورد. 
قدرت اقتصادِی امریکا از چند دهه پیش در حاِل 
افول بوده و بدون شک این افول در زمان ترامپ 
با سیاست هایی که  به جای آن که کاهش پذیرد، 
او برای جلوگیری از انتقال قدرت اقتصادِی این 

اتخاذ  هند  و  چین  نظیر  کشورهایی  به  کشور 
از  امریکا  پذیرفت.  خواهد  بیشتر  شتاب  کرده، 
چند دهه به این سو به دنبال بازارهای ارزاِن کار 
در کشورهایی مثل چین و هند، بخش بزرگی از 
معامات اقتصادِی خود را به این کشورها انتقال 
به معنای  این روند،  از  داده است و جلوگیری 

مرِگ زودهنگام خواهد بود.
روزنامه نگارِ  و  نویسنده  فریدمن  ال  توماس   
امریکایی کتابی دارد به نام "جهان مسطح است" 
تأثیرات آن  به پدیدۀ جهانی شدن و  که عمدتًا 
فریدمن  آقای  می پردازد.  امریکا  اقتصاد  بر 
را  اقتصاد  شدِن  جهانی  پدیدۀ  که  است  معتقد 
برگشتاند،  را  آن  یا  و  گرفت  نادیده  نمی توان 
این  فریدمن در  آقای  آمد.  کنـار  آن  با  باید  بل 
ویرانگر  تأثیرات  از  "نگرانی  می گوید:  کتاب 
جهانی شدن، مشروع و حایز اهمیت است. اما 
توانمندسازی  در  آن  قدرت  بر  پوشیدن  چشم 
انسان ها و غنی سازی گنجینۀ فرهنگی ما نیز به 
مفهوم دست شستن از تاثیرات بالقوه مثبِت آن 
است. تأکیدم این است که این پدیده، برخاف 
آن چه منتقدان جهانی شدن باور دارند، همیشه 
شدن  جهانی  قانون  نیست.  فرهنگ  نابودکنندۀ 
خیلی ساده است: اگر همۀ وجوه آن را خوب 
بدانید، یا همۀ وجوه آن را بد بدانید، نخواهید 
شدن  جهانی  سازید.  محقق  را  آن  توانست 
ناتوان سازی،  و  توانمند سازی  قابلیت های  همۀ 
و  مردم ساالری  یا  ویژه سازی،  و  همگون سازی 

فردساالری را در بطن خود دارد."
و  دیده  را  آن  ویرانگِر  جوانب  که  ترامپ  اما   
کارگراِن  دوبارۀ  برگشِت  برای  که  می خواهد 
اقدام های  به  دست  کار،  بازار  به  امریکایی 
موِج  برابر  در  را  خود  عمًا  بزند،  بازدارنده 

تکامِل جهان قرار می دهد.
یک  قضاوت،  خوش بینانه ترین  در  ترامپ   
شرکت دار است که با وجود چند بار ورشکسته 
شدن، حداقل خود را توانسته تا هنوز سرپا نگه 
دارد و حاال با همین دیِد کوچک می خواهد وارد 
کاخ سفید امریکا شود و اقتصاد کاِن این کشور 
عرصۀ  در  دیگر،  جانب  از  کنـد.  مدیریت  را 
قدرتمند  کشورِ  آن  دیگر  امریکا  نیز  سیاسی 
سیاسی نیست که بتواند الگویی برای ُکِل جهان 
اروپای  کشورهای  از  بسیاری  شود.  محسوب 
امریکا  به  نسبت  موفق تری  دولت های  شمالی، 
برای  مناسبی  می توانند جایگزین های  که  دارند 

امریکا به شمار روند.  
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سـلب صاحیـِت سـه وزیـر کابینـه از سـوی مجلـس نماینـده گان 
هرچنـد اقدامـی کم سـابقه نبـوده، ولـی توانسـته بـه انـدازۀ کافـی 
در سـطح جامعـه بُهـت و حیـرت برانگیـزد. چـرا مجلـس ناگهـان 
تصمیـم بـه رد صاحیـِت وزیـران کابینه گرفـت؟ آیـا در عقِب این 
رد صاحیـت کردن هـا، برنامـه و آجنـداِی خاصـی وجـود دارد؟ 

افغانسـتان کشـورِ نابه هنگام هاسـت و هـرآن احتمال مـی رود اتفاقی 
بیفتـد کـه قبـًا قابـل پیش بینـی نبـوده اسـت. سـه وزیـر کابینـه در 
حالـی از سـوی مجلـس رد صاحیـت شـدند کـه توافـق بـر سـِر 
گزینـش آن هـا، ماه هـا را بـه خـود اختصـاص داده بـود. یکـی از 
تأخیـر  ملـی،  وحـدت  دولـت  سـراِن  علیـه  گسـترده  انتقادهـای 
در امـر گزینـِش اعضـای کابینـه بـود. سـران دولـت کـه به دلیـل 
سـایِق متفـاوت و گاه متضـاد نمی توانسـتند بـرای تشـکیل کابینـه 
بـه توافـق برسـند. آن هـا پـس از ماه هـا چانه زنـی و گفت وگوهـای 
آشـکار و پنهان، سـرانجام شـماری را بـه مجلس بـرای گرفتن رای 
اعتمـاد معرفـی کردنـد ولـی در بـار نخسـت، اکثـر کسـانی کـه از 
سـوی رییس جمهـوری بـه مجلـس معرفـی شـدند، مـورد حمایِت 
نماینـده گان قـرار نگرفتند. ولی وقتـی برای بـار دوم، تعداد دیگری 
بـرای احـراز وزارت خانه هـا بـه مجلـس معرفـی شـدند، به صورِت 

حیـرت آوری همـه از صافـِی مجلـس سـربلند عبـور کردنـد. 
گرفتـن رای هـای کیلویـی در دومیـن دورِ معرفـی اعضـای کابینـه، 
ایـن شـایعه را در سـطح جامعـه دامـن زد کـه افـراد دور نخسـت 
پیش مـرگاِن تشـکیل کابینـه بوده انـد. به گفتـۀ برخـی از تحلیل گران 
در دور نخسـت، رییس جمهـوری و رییـس اجرایی فهرسـِت واقعِی 
افرادشـان را بـه مجلـس معرفـی نکـرده بودنـد و بـه همیـن دلیـل 
نیـز از سـوی مجلـس نماینـده گان رد صاحیـت شـدند. امـا حـاال 
چـه پیـش آمده کـه مجلـس نماینـده گان به ناگهـان طرح اسـتیضاح 

اعضـای کابینـه را پیش کشـیده اسـت؟
ظاهـراً دلیـل این امر، عـدم مصـرِف قناعت بخِش بودجۀ توسـعه یِی 
وزارت خانه هاسـت، ولـی کـی هسـت کـه بـه واقعی بـودِن چنیـن 
دلیلـی قناعـت کرده باشـد. در افغانسـتان برای عملکـردِ کارِی خود 
کسـی مجـازات و مکافـات نمی بینـد، آن چـه کـه باعـث مجـازات 
و مکافـاِت افـراد می شـود، دالیـل دیگری انـد کـه همـواره پنهـان 
اعضـای  از  برخـی  کـه  نکنیـم  فرامـوش  می شـوند.  داشـته  نگـه 
مجلـس، پیـش از مطـرح شـدن بحـث اسـتیضاح وزیـران، در ارگ 
چـه  دیـدار  ایـن  در  این کـه  داشـته اند.  دیـدار  ریاسـت جمهوری 
گذشـته واقعـًا معلـوم نیسـت، ولـی بافاصله پـس از ایـن مهمانی، 
موضـوع اسـتیضاح وزیرانـی کـه 7۰ درصـد بودجه های توسـعه یِی 

خـود را نیـز مصـرف کـرده نتوانسـته اند، مطـرح شـد. 
 ابتـکار طـرِح اسـتیضاح وزیـران کابینـه نمی توانـد از دروِن مجلس 
بیـرون شـده باشـد؛ زیـرا در قـدم نخسـت مجلـس نماینـده گان در 
حـال حاضـر به شـدت پراکنـده و متفرق اسـت، و در قـدم دوم حتا 
اکثریـت نماینـده گان احسـاس مشـروعیِت کامـل نمی کننـد تـا در 
روشـنِی آن بیایند و شـماری از وزیران کابینه را رد صاحیت کنند. 
مسـالۀ دیگـر امـا این اسـت که حتـا اعضـای مجلس نماینـده گان با 
معیارهـای قانونـی بـا وزیراِن رد صاحیت شـده برخـورد نکرده اند. 
بـه گونـۀ مثـال؛ در قانـون مـورد اسـتیضاح با قیـد صریح، مسـتقیم 
و موجـه مطـرح شـده و کیسـت کـه قبـول کنـد در مـورد وزرای 
رد صاحیت شـده ایـن حکـم قانـون به اجرا گذاشـته شـده اسـت. 
آیـا بـرای وزارت خارجـه بحـث مصرف بودجـه معیـار ارزیابِی آن 
اسـت؟ آیـا  کسـی بـه حرف هـای وزیـر فوایـد عامـه کـه بـه نظـر 
نگارنـده دالیـِل تقریبـًا موجهـی بـرای عـدم مصرف بودجـه مطرح 

کرد، گـوش داد؟ 
در این کـه در عقـب سـلب صاحیـِت وزرای کابینه طرحـی از قبل 
آمـاده شـده وجـود داشـته، اصـًا نباید شـک ورزیـد. اما مهـم این 
اسـت کـه بدانیـم چـه کسـانی در پـی ویرانـی کابینـۀ درهم ریختـۀ 
از  پـس  بافاصلـه  ریاسـت جمهوری  ارگ  اسـت؟...  بـوده  فعلـی 
رد صاحیـتِ سـه وزیـر کابینـه در اعامیه یـی نسـبت بـه اقـدام 
در  رییس جمهـوری  داد.  نشـان  واکنـش  مجلـس  نماینـده گان 
اعامیـۀ رسـمِی خـود به صـورت واضـح نسـبت بـه رد صاحیـِت 
صاح الدیـن ربانـی وزیـر خارجه ابـراز ناخشـنودی کرد. آیـا واقعًا 

ایـن ناخشـنودی بنیادهـای حقیقـی دارد؟ 
بی اطـاع  ایـن  مسـایل  از  ریاسـت جمهوری  کـه  نمـی رود  گمـان 
بـوده و یـا مجلـس نماینـده گان بدون اشـارۀ ارگ دسـت بـه چنین 
تصفیـۀ گسـترده در کابینـه زده باشـد. افغانسـتان همیـن حـاال نیـز 
بحران هـای گوناگونـی را تجربـه می کنـد و تنهـا مانده بـود که یک 
بـارِ دیگـر کابینـه به بحرانی تازه تبدیل شـود. برخی از کارشناسـان، 
بـا توجـه به توافقاِت آشـکار و پنهـاِن ارگ با رهبر حزب اسـامی، 
نمی داننـد.  توافقـات  ایـن  بـا  بی رابطـه  را  کابینـه  در  خانه تکانـی 
آن هـا می گوینـد کـه ایـن حرکـت در واقـع بـه معنای جـاده صاف 
کـردن بـرای ایـن حـزب اسـت تـا وارد بدنۀ دولت سـاخته شـود. 
بـا ایـن حـال، هنـوز به دلیـل نبـود اسـناد معتبـر نمی تـوان صحِت 
این گونـه ابرازنظرهـا را تأییـد کـرد. در این مورد، بایـد منتظر دالیل 
و شـواهدی بـود کـه صحـِت چنیـن فرضیه هایـی را تأیید کنـد. اما 
یـک نکتـه را می تـوان از همیـن حـاال به وضاحـت خوانـد کـه در 
عقـِب ایـن رد صاحیـت شـدن ها، برنامـۀ کان تـر و مهم تـری نیز 
وجـود دارد کـه بدون شـک در روزهای آینده آشـکار خواهد شـد.  

کابینه در آستانة هبوط

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1901    د  و   شنبه         24عقرب  /     آ با  ن        y    1395   13 صفر المظفر    y 1438   14 نو  مبر  2016
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از  یکی  عقرب(،   23 )یک شبنه،  دیروز  نماینده گان  مجلس 
روزهای پُر سر و صدا و پُر چالش خود را سپری کرد.

در این نشست قرار بود در ادامۀ استیضاح وزیرانی که بودیجۀ 
مالیه،  وزیران    نرسانده اند،  مصرف  به  را  خود  توسه یی 
ارایۀ دالیل، صندوق  بیایند و بعد از  معارف و ترانسپورت 

برای شان گذاشته شود.
توسط  وزرا  استیضاح  خوانده شدن  ناموجه  بهر  از  وزیران 
در  نیز  نماینده گان  و  نیامدند  نشست  این  به  رییس جمهور 
اکلیل حکیمی،  نهایت،  آنان صندوق گذاشت که در  غیاب 
وزیر مالیه با به دست آوردن 8۵ رأی تأیید و 112 رأی رد، 

دوباره به سمتش ابقا شد.
در سوی دیگر، اما اسداهلل حنیف بلخی وزیر معارف با به 
دست آوردن 68 رأی تأیید و 131 رأی رد و محمداهلل بتاش 
به دست آوردن ۵1 رأی  با  ترانسپورت و هوانوردی  وزیر 
نماینده گان  تأیید و 142 رأی رد، از سوی اعضای مجلس 

سلب صاحیت شدند.
این درحالی است که روز شنبه سه وزیر دیگر)وزیر خارجه، 
سلب  نیز  اجتماعی(  امور  و  کار  وزیر  و  عامه  فواید  وزیر 

اعتماد شدند. 
در شروع نشست دیروز اعام شد که وزارت دولت در امور 

با فرستادن مکتوبی از تعویق روند استیضاح خبر  پارلمانی 
داده بود.

اعضای  تا  می کند  ایجاب  که  شده  گفته  مکتوب  این  در 
پیرامون  بیشتر  معلومات  جریان  در  نماینده گان  مجلس 
به  وزارت ها  بنابراین،  و  گیرند  قرار  وزارت خانه ها  کارکرد 
کتبًا  شدند،  استیضاح  گذشته  روز  که  وزیری  سه  شمول 

معلومات بیشتر به پارلمان ارسال کنند.
متذکره  پروسۀ  داریم  "انتظار  شده است:  گفته  مکتوب  در 

عجالتًا به تعویق افتد تا مسایل علیای کشور حفظ گردد."
اما، نماینده گان حتا فرستادن مکتوب از سوی رییس جمهور 
را خاف قانون دانسته و گفتند که روند استیضاح وزیران 
در  ندارند  حق  دیگران  و  رییس جمهور  و  می یابد  ادامه 

مسوولیت های قانونی و اختصاصی پارلمان مداخله کنند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده گان، در نشست 
مبنی بر  را  غنی  رییس جمهور  مکتوب  دیروز مجلس،  علنی 
به تعویق انداختن روند استیضاح وزیران کابینه، بر خاف 

صاح مملکت دانست.
صاح  به  رییس جمهور  مکتوب  که  گفت  ابراهیمی  آقای 
قوت  بر  هم چنان  وزیران  استیضاح  روند  نیست؛  مملکت 

خود باقی است.

رییس مجلس نمایندهگان به رییس جمهور گفت که باید به 
تقابل حکومت و نماینده گان ملت پایان دهد و در غیر آن، 

فردا بودجه به مجلس می آید و این جنجال ها ادامه می یابد.
ابراهیمی با تأکید بر این که استیضاح وزرا به معنای دشمنی 
با حکومت نیست، خاطرنشان کرد: "استیضاح وزرا که جز 
انجام یک  اعمال صاحیت نظارتی مجلس است، در واقع 
نظام  در  اصاحات  آوردن  برای  که  است  ما  برای  وجیبه 
مجلس  موقف  می باشد؛  ملت  حق  در  مسوولیت پذیری  و 
روشن است و ما براساس منافع ملی شرایط کشور را درک 

می کنیم".
غام فاروق مجروح، نمایندۀ مردم هرات در مجلس گفت: 
قانون اساسی و  با نص صریح  مکتوب حاضر در مخالفت 

زیر سوال  بردن اصل تفکیک قوا در افغانستان است.
وکایی که  گفت:  مجلس  دیگر  عضو  پیمان،  عبدالودود 
را  رییس جمهور  پلو  شوند،  استیضاح  وزرا  نمی خواهند 
را  نماینده گان  مجلس  آبروی  می خواهند  و حاال  خورده اند 

ببرند.
مجلس  داشت:  بیان  مجلس  دیگر  عضو  قدیر،  عبدالظاهر 
نماینده گان باید به قانون اساسی عمل و به آن احترام کند، 
در کنار آن، وکایی که خواهان عدم استیضاح وزرا هستند، 

حق رأی دارند و می توانند از آن استفاده کنند.
در این حال، مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو دیگر مجلس 
نماینده گان در نشست دیروز گفت: "منافع ملی بسته گی به 
نخواهد  وجود  ملی  منافع  آن،  غیر  در  دارد،  قانون  تطبیق 
داشت؛ حکومت صدبار قانون را شکسته است و دولت با 
گدایی از جهان پول می گیرد، ولی این پول در جهت رفاه 

مردم مصرف نمی شوند".
اصاحات  رییس جمهور  اگر  رحمانی:  آقای  گفتۀ  به 
در  اصاحات  آوردن  جهت  در  وزرا  استیضاح  می خواهد، 

حکومت است.
و  "رشوت  گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  مجلس  عضو  این 
معامله گری از ارگ و وزیر شروع می شود و مأموران عادی 
رشوه ستانی و فساد نمی توانند؛ ملت دربه در شده، کارشناس، 
کارشناس ارشد و دوکتورای ما به دلیل همین بی کفایتی ها 

بیکار مانده اند".
عبدالقادر زازی، عضو دیگر مجلس با بی سواد خواندن وزیر 
دولت در امور پارلمانی و مشاوران رییس جمهور گفت: آنان 
قانون اساسی را درست مطالعه نکرده اند، مشوره های خاف 
بنابر این، رییس جمهور  قانون را به رییس جمهور می دهند، 

حق ندارد تا صاحیت استیضاح را از نماینده گان بگیرد.
را  کابینه  وزیر   18 تا  گرفته اند  تصمیم  مجلس  نماینده گان 
درصد   7۰ از  کمتر  را  وزارت خانه های شان  بودجه های  که 
استیضاح  رسانده اند  مصرف  به  مالی،  سال  یک  جریان  در 
کنند که طبق آجندای مجلس، همه روزه 3 وزیر استیضاح 

می شوند.
ارگ در پی تقابل با مجلس نیست

غنی  اشرف  رییس جمهور  و  اجرایی  رییس  هم،  سویی  از 
پارلمانی  گروه های  و  کمیسیون ها  روسای  اداری،  هیأت  با 
کرده  دیدار  جمهوری  ریاست  ارگ  در  نماینده گان  مجلس 

است.
رییس جمهور غنی در این دیدار گفته است: ما متعهد به اصل 
اصل  به  و  هستیم  شفاف  و حساب دهی  اصاحات  آوردن 

تفکیک قوا احترام می گذاریم.
آقای غنی با بیان این که در جهان صدها کشور وجود دارد که 
با مشکات مصرف نشدن بودجه مواجه هستند بیان داشته 
است: "انتظار حکومت این است که پروسۀ استیضاح وزرا 

به تعویق بیافتد."
با اشاره به این که ارگ ریاست جمهوری در  رییس جمهور 
کرده:  خاطرنشان  نیست؛  نماینده گان  مجلس  با  تقابل  پی 
بهبود  و  بودجه  تطبیق  راستای  در  عمده  گام های  حکومت 
سیستم مالی و بودجه یی کشور برداشته است، مصرف بودجه 

در سال 13۹۵ به مراتب بهبود یافته است.
هم زمان با این، دکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی با دشوار 
خواندن سال 13۹4 برای مردم افغانستان گفت: اجرا و تطبیق 

پروژه ها، مستقیم به تأمین امنیت ارتباط دارد.
که  است  این  ما  "نگرانی  داشت:  اظهار  اجرایی  رییس 
در  بیشتر  کندی  سبب  وزرا  استیضاح  مبنی بر  شما  تصمیم 
مصرف بودجه گردد، اگر راه حل مناسب برای بیرون رفت از 
چالش ها سنجیده شود، می تواند از بروز مشکات به شکل 

بهتر آن جلوگیری کند." 
عبدالرووف ابراهیمی، رییس  مجلس نماینده گان نیز در این 
دیدار گفته که "نیت خیر حکومت" را درک می کند، اما آن ها 
براساس صاحیت هایی که قانون اساسی برای شان تفویض 

کرده است عمل می کنند.

هارون مجيدی

ابوبکر صدیق
اداره ماین پاکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 
می گوید که هنوز هم 27 درصد از خاک افغانستان پوشیده 
از ماین و مواد منفجر ناشدۀ ناشی از جنگ های قبل و بعد از 

سال 2۰۰1 می باشد.
جاسازی  افزایش  از  متحد  ملل  سازمان  حال،  همین  در 

ماین های کنار جاده یی درافغانستان ابراز نگرانی می کند.
برای  یکشنبه) 23عقرب(  دیروز  که  نشستی  در  مطالب  این 
بازنگری ساحات پاکسازی از ماین میان مسووالن حکومت 

و نمایندگان ملل متحد در کابل برگزار شده بود، ابراز شد.
 محمد اسلم سیاس" سرپرست و معاون مالی واداری وزارت 
دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که در هشت ماه 
اول سال جاری بر اساس آمار به طور اوسط 142 تن قربانی 

ماین ها و مواد انفجار ناشده در کشور می شوند.
از  مربع  کیلومتر   726 هم  هنوز  که  کرد  تأکید  سیاس  آقای 
روستا   26۰۰ و  ولسوالی   2۵۹ در  که  افغانستان  ساحات 

پوشیده از ماین ها و مواد انفجار ناشده است.
جاری  سال  اول  ماه  هشت  در  آمار  اساس  به  او،  گفته"  به 
ناشده  به طور اوسط 142 تن قربانی ماین ها و مواد منفجر 

می شوند.
از  مربع  کیلومتر   727 تاهنوز  که  کرد  اضافه  سیاس  اقای 
ساحات افغانستان در 2۵۹ ولسوالی و 26۰۰ قریه پوشیده از 
ماین ومواد انفجار ناشده است که تاش می شود تا همه این 

ساحات عاری از ماین شوند. 
مین  برنامه  افغانستان  آغاز سال13۹۵ حکومت  از  او گفت: 
مورد  برنامه  این  که  کرد  راه اندازی  مجدداً  ساله"را   ۵ روبی 
متحد   ملل  و  روبی  ماین  پروگرام  دولتی،  نهادهای  استقبال 

قرار گرفت.
نیازمند  را  روبی  ماین  ساله  پنچ  برنامه  تطبیق  سیاس  آقای 
ادامه حمایت جامعه جهانی دانسته.افزود که تاکنون بیش از 
ماین و  از وجود  افغانستان  از ساحات  2 هزارکیلومتر مربع 

مواد منفجر ناشده پاکسازی شده است که 73درصد ساحات 
را در بر می گیرد.

او تاکید کرد که ماین ها و مواد منفجر نشده مربوط به سال 
های قبل از 2۰۰1 و بعد از جنگ های اخیر است.

 2۰۰3 سال  از  پاکی  ماین  اداره  که  گوید  می  سیاس  آقای 
تاکنون با کمبود شدید مالی مواجه است که در این قسمت 
را همکاری  اداره  این  باید  کننده  دولت و کشورهای کمک 

نماید.
وی افزود که در مدت فعالیت این اداره تاکنون به 24 میلیون 
تن در سرتاسر کشور از خطرهای ماین و مواد انفجار نشده 

آگاهی داده شده است.

آقای سیاس می گوید که از سال 2۰1۰ تاکنون 217 تن از 
کارمندان این اداره در نتیجه کار برای پاکسازی ساحات از 
ماین ها کشته و مجروح شده اند که از این میان 88 نفر کشته 

و 12۹ تن مجروح شده اند.
مخالفان  از سوی  اداره  این  کارمند  او تصریح کرد که 7۰۹ 
درمیانی  پا  از  پس  آن ها  بیشتر  که  ربوده شده  دولت  مسلح 

بزرگان منطقه دوباره رها شده اند.
درهمین حال، داکتر عبداهلل عبداهلل" رییس اجرایی حکومت 
وحدت ملی در پیامی از جامعه جهانی و همکاران بین المللی 
افغانستان خواست که تا پاکسازی کامل قلمرو افغانستان از 

ماین و مواد انفجار ناشده این اداره را همکاری کنند.

آقای عبداهلل افزوده که افغانستان از لحاظ این که ماین و مواد 
انفجار ناشده در آن باقی است در ردیف چهارم کشورهای 

جهان قرار دارد.
به گفته"رییس اجرایی، از سال 2۰11 به این طرف به دلیل 
کمبود بودجه کارمندان این اداره از 14هزار تن به 8 هزار تن 
کاهش یافته و از نهادهای خارجی و کشورهای کمک کننده 
همکاری  افغانستان  قلمرو  کامل  پاکسازی  تا  که  می خواهیم 

کنند. 
آقای عبداهلل در این پیام گفته که پان استراتیژیک ماین روبی 
برای ۵ سال آینده، تصویب شده است که براساس آن تا سال 
2۰23 باید تمام ساحات افغانستان از وجود ماین ها و مواد 

انفجار ناشده پاکسازی شود.
از سویی هم، مارک باردن " نماینده ملل متحد در افغانستان 
در  پاکی  ماین  برنامه  که  پیش  سال   26 از  که  کرد  تاکید 
افغانستان آغاز به کار کرده بسیار کارهای ارزشمند صورت 

انجام داده است. 
آقای باردن افزود: هدف از این برنامه تامین صلح و امنیت 
در کشور است و کارمندان این نهاد بی طرفانه کارهای شان را 

برای نجات جان هزاران تن انجام می دهند. 
مواد  و  ماین ها  از  ناشی  تلفات  که  کرد  تاکید  باردن  آقای 
بخاطر  آنان  اما  یافته؛  کاهش  اواخر  دراین  ناشده  انفجار 

افزایش ماین های کنار جاده یی نگران هستند.
سال  پانزده  در  که  شود  می  مطرح  درحالی  اظهارات  این 
میان های  از  طالبان  ویژه  به  افگن  هراس  گروه های  گذشته 
امنیتی استفاده  نیروهای  کنار جاده یی برای هدف قرار دادن 

می کنند.

تخلیـة کابینـه
پنـج وزیـر عـزل شـدند

مسووالن ادارة ماین پاکی:

27 درصد خاک افغانستان آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده است



 نشــر کتــاب در قالــب الکترونيکــي، نيــاز بــه فضــاي فيزيکــي بــراي 
انبــار کــردِن کتــاب نــدارد؛ زيــرا تمــام اطالعــات در قالــب ديجيتال 
ذخيــره مي شــود. عــالوه بــر آن، اگــر محيــط نگهــداري کتاب هــا از 
شــرايط مناســبي نظيــر رطوبــت، گرمــا، نــور و ... برخــوردار نباشــد، 
بــه نســخ چاپــي بــه مــرور زمــان آســيب خواهــد رســيد. ايــن در 
ــان  ــواره يک س ــال هم ــاِت ديجيت ــت اطالع ــه کيفي ــت ک ــي اس حال
ــه نقــاط  ــاب ب ــع و ارســال کت ــه توزي ــاز ب ــد. عــدم ني باقــي مي مان
ــه طــوري  ــز از جملــه مزايــاي ايــن طــرح مهــم اســت. ب ديگــر ني
کــه اکنــون يکــي از مشــکالتي کــه ناشــران بــا آن مواجــه هســتند، 
ــي در  ــاي چاپ ــۀ کتاب ه ــب و کم هزين ــريع و مناس ــع س ــدم توزي ع
ــي کــه کتاب هــاي  ــان اســت. در حال ــاط مختلــف کشــور و جه نق
الکترونيکــي ايــن نقيصــه را ندارنــد و بــه نحــو مناســبي در اختيــار 

ــد.   ــرار مي گيرن ــده گان ق خوانن
عــدم برگشــت کتــاب از ســوي کتاب فروشــان از جملــه مزيت هــاي 
ايــن طــرح اســت. زيــرا از آن جايــي کــه تنهــا يــک نســخه از کتــاب 
ــرار  ــترس ق ــط وب در دس ــود و در محي ــد مي ش ــي تولي الکترونيک
ــوي  ــاب از س ــت کت ــکل برگش ــا مش ــچ گاه ب ــران هي ــرد، ناش مي گي
نمي شــوند.  روبــه رو  کتــاب  توزيع کننــده گان  و  کتاب فروشــان 
ــيدن  ــرعت بخش ــه س ــد ک ــان مي ده ــده نش ــام ش ــي هاي انج بررس
ــاي  ــاي کتاب ه ــه مزيت ه ــز از جمل ــاب ني ــر کت ــۀ نش ــه چرخ ب
ــياري از  ــن روش، بس ــتفاده از اي ــا اس ــرا ب ــت. زي ــي اس الکترونيک
ــاب  ــه ارســال کت ــازي ب ــع مي شــود و ني ــع موجــود ســنتي رف موان
ــته بندي  ــي، بس ــاپ، صحاف ــي چ ــي کيف ــا، بررس ــه چاپ خانه ه ب

ــت.  و.... نيس
خريــد پيوســتۀ کتــاب نيــز از ديگــر مزيت هــاي ايــن طــرح اســت. 
ــي کــه هســتند،  ــد در هــر کجاي ــاب مي توانن ــده گان کت ــرا خوانن زي
ــيوۀ  ــه در ش ــي ک ــد. در حال ــاب بپردازن ــي کت ــه و بررس ــه مطالع ب
ســنتي فعلــي کتــاب مشــکالتي در زمينــۀ تأميــن و توزيــع کتــاب در 

برخــي مناطــق جغرافيايــي بــه طــور جــدي وجــود دارد. 
ــخه هاي  ــدِن نس ــام ش ــري از تم ــه جلوگي ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــت.  ــي اس ــاي الکترونيک ــاي کتاب ه ــر مزيت ه ــز از ديگ ــي ني چاپ
زيــرا بــا ايــن روش خواننــده گان به خصــوص بــراي خريــد 
کتاب هــاي مرجــع، پُراســتقبال و کميــاب بــا مشــکل مواجــه 
ــن  ــود را تأمي ــاي خ ــي نيازه ــه خوب ــد ب ــد و مي توانن ــد ش نخواهن
ــن  ــار عناوي ــراي انتش ــتر ب ــت بيش ــال، فرص ــن ح ــد. در همي کنن
ــاي  ــاي کتاب ه ــر مزيت ه ــز از ديگ ــي ني ــار الکترونيک ــدد آث متع
الکترونيکــي اســت کــه داراي اهميــت مي باشــد. توليــد فقــط يــک 
ــادي از  ــداد زي ــب الکترونيکــي، دسترســي تع ــاب در قال نســخه کت
خواننــده گان بــه يــک نســخه کتــاب بــه طــور همزمــان و مــواردي 

ــت.  ــت اس ــيار داراي اهمي ــل، بس ــن قبي از اي
از ســوي ديگــر در دنيــاي چاپــي فقــط مي تــوان عکس هــاي رنگــي 
ــتفاده  ــکان اس ــرد و ام ــه ک ــاب اضاف ــه کت ــفيد را ب ــياه و س ــا س ي
ــا  ــاب ي ــوان بخشــي از کت ــه عن ــو و... ب از صــوت، انيميشــن، ويدي
اطالعــات تکميلــي بــه منظــور تفهيــم هرچــه بهتــر مفاهيــم موجــود 
ــژه در برخــي  ــروزه به وي ــن رويکــردي ام ــه چني ــدارد. حــال آن ک ن
دايره المعارف هــا و فرهنگ هــاي موجــود در محيــط وب ديــده 
مي شــود. زيــرا تصويــر، صــوت، انيميشــن، تلفــظ صحيــح کلمــات 
و... در کتاب هــاي الکترونيکــي به خصــوص بــراي کــودکان، از 

ــت.  ــوردار اس ــزايي برخ ــت به س اهمي
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كمال الدین حامد
 

ایــن حرکــِت اول بــود؛ امــا در مرحلــۀ بعــد، 
نشــان دهی  معاصــر  واقعیت هــای  و  فضــا 
گــردد و ثانیــًا قواعــد کلــِی به دســت آمــده از 
ــزول،  ــا واقعیت هــای عصــر ن ــرآن ب ــِل ق تعام
ــرار داده  ــروزی ق ــش های ام ــه روی پرس روب
شــود تــا دیــده شــود چــه راه حل هایــی بــرای 
می دهــد.  به دســت  امــروزی  پرســش های 
ــی(  ــۀ وی، احــکام فقهــی )حقوق ــه گفت ــا ب بن
ــت،  ــی نیس ــام اخاق ــزا از نظ ــر مج ــک ام ی
ــر  ــاختمان ب ــک س ــای ی ــو )بن ــی تل ــه تال بلک
می باشــد. اخاقــی  نظــام  اســکلیت( 
ــا اصــول  نقــد: فضل الرحمــان قواعــد کلــی ی
ــای  ــا واقعیت ه ــی ب ــل وح ــی را از تعام کل
ــر  ــن ام ــد و ای ــرون می کش ــام بی ــدر اس ص
ــه وی  ــت. اگرچ ــخصی اس ــد ش ــش از ح بی
ــی  ــری را معرف ــکام عناص ــه و اح ــرای زمین ب
ــار  ــا حــدی گرفت ــم ت ــا آن ه ــی ب ــد، ول می کن
اســتخراج  امــر  در  نوعــی شخصی ســازی 

ــردد.  ــی می گ ــوِل کل اص
شــحرور  محمــد  آِن  از  دیــدگاه  دومیــن 
نویســنده و مهنــدِس اهــل ســوریه اســت. وی 
ماننــد فضل الرحمــان روش شناســی ســنتی 
ــرای دنیــای  ــۀ یــک راه حــل ب ــاکام از ارای را ن
مــدرن می دانــد و در عیــن حــال معتقــد 
ــرای  ــامی ب ــکام اس ــی اح ــه بازده ــت ک اس
ــورِت  ــه ص ــد ب ــت و بای ــا اس ــام زمانه ه تم

ــد.  ــی باش فراتاریخ
محمــد شــحرور می گویــد کــه قــرآن بــه یــک 
انــدازه بــه تمــام نســل های انســانی تعلــق دارد 
و دلیــل آن هــم آیتــی از ســورۀ حجــر اســت 
ــا  ــن نزلن ــا نح ــد »ان ــد می فرمای ــه خداون ک

الذکــر و انــا لــه لحفظــون«: مــا قــرآن را نــازل 
ــه  ــا توجــه ب ــم. ب ــم و نگهــش می داری کرده ای
ایــن وعــدۀ پــروردگار، قــرآن تعلــق مســتقیم 
پیــدا می کنــد بــا تمــام نســل های بشــری 
و قابلیــت خطــاِب خــود را بــرای تمــام 
ــه  ــا آن چ ــق ب ــد. منطب ــظ می نمای نســل ها حف
گفتــه شــد، هــر نســلی حــق تفســیِر قــرآن را 
دارد و تفســیر هیــچ نســلی بــرای نســل دیگــر 
ــدارد.  ــدس ن ــی، تق ــر زمان ــاظ تأخ ــه لح ب
شــحرور بــاری می گویــد کــه مســلمانان 
امــروزی بــه تفســیر قــرآن از مســلماناِن اولیــه 
ســزاوارترند بــرای این کــه مجهزتــر انــد. ایــن 
ادعــای شــحرور به صــورِت جــدی یــک گامِ 
بلنــد در راســتای انتقــال فهــِم قــرآن از تقلیــِد 
فهم هــای گذشــته بــه نســل های امــروزی 

می باشــد. 
شــحرور روش شناســِی خــود را این طــور 

می نمایــد: خاصــه 
1. پیامبــر اکــرم در عیــن حــال برطبــق معرفــی 
قــرآن، هــم نبــی اســت و هــم رســول. نبــی به 
لحــاظ امــور دینــی و مســایل غامــض معنــوِی 
دیگــر و رســول بــه لحــاظ این کــه ارایه کننــدۀ 
دســتورهای شــرعی )حقوقــی( می باشــد. 
ــرم  ــه رســول اک ــب، آن چــه ب ــن ترتی روی ای
نــازل شــده نیــز دو بخــش دارد؛ مفاهیــم 
ــرآن  ــامِ ق ــت ن ــه تح ــوت ک ــا نب ــط ب مرتب
مرتبــط  مســایل  و  می گــردد  جمع بنــدی 
بــا امــور شــرعی و احــکام زنده گــی کــه 
ــه  ــود. ب ــدی می ش ــاب جمع بن ــام کت ــت ن تح
گفتــۀ وی صفاتــی چــون "قــرآن" و "کتــاب" 
ــک را  ــوان هری ــه بت ــتند ک ــم نیس ــرادِف ه مت

ــت.  ــه کار گرف ــری ب ــای دیگ به ج
2. شــحرور حرکــت فکــری مســلمانان را 
ــروف(  ــی مع ــه معن ــرآن )ب ــا ق ــق ب ــز منطب نی
ــد: اســتقامت کــه یــک خــط  ــه می دان دو گون
ــه آن  ــرآن ب ــد و در ق ــتقیم می باش ــزرِگ مس ب
ــده اســت؛  ــته ش ــدا خواس ــده و از خ ــر ش ام
ــک  ــل و ی ــت متمای ــه حرکتی س ــت ک حنفی
ــز می باشــد  ــه چی ــرای هم ــی ب ــت طبیع حرک
ــت دســتور  ــه حنفی ــن ملحــوظ ب و روی همی
داده نشــده و بــه صــورت طبیعــی، میــان 

خــط اســتقامت در حرکــت می باشــد و هیــچ 
ــی رود  ــرون نم ــتقامت بی ــط اس ــی از خ گاه
و در حقیقــت، خــط اســتقامت دو پهلــوی 

ــد. ــن می کن ــت را تعیی ــِت حنفی حرک
3. اســتقامت یــک خــط حــدی بــرای حنفیــت 
اســت، امــا گاهــی فقــط حــد پاییــن مشــخص 
ــا  ــد ب ــه نبای ــارم ک ــاِن مح ــد بی ــود مانن می ش
آن هــا ازدواج صــورت گیــرد، ولــی دیگرانــی 
کــه قابــل ازدواج انــد )حــد بــاال( بیــان 
ــردد  ــاد می گ ــاال ی ــد ب ــی ح ــود. گاه نمی ش
ماننــد قطــع دســت دزد کــه نبایــد از آن بیشــتر 
شــود، ولــی کمتــر از آن یــادآوری نشــده 
اســت و نظــام اختیــار دارد. حــد بــاال و پاییــن 
ماننــد ســهم ارِث پســر و دختــر کــه از پســر 
ــاد شــده؛ 66 درصــد، و از دختــر  ــاال ی حــد ب
پاییــن یــاد شــده؛ 33 درصــد. از پســر نبایــد از 
آن بــاال بــرود و از دختــر نبایــد پاییــن ســاخته 
ــی در وســط انتخــاب نظــام اســت.  شــود، ول
حــد بــاال و پاییــن کــه در یــک نقطــه بــه هــم 
ــرای  ــا اســت ب ــد حــد زن وصــل شــوند، مانن

ــه. ــس؛ 1۰۰ تازیان هــر دو جن
 دوران حنفیــت میــان هــر دو حــد در نوســان 
ــد رابطــۀ  ــه یکــی هــم نمی رســد، مانن ــی ب ول
جنســی میــان مــرد و زن کــه از نزدیــِک 
لمــس آغــاز می گــردد و تــا نزدیــِک زنــا 
ــت و  ــاال مثب ــد ب ــت، ح ــد. و در نهای می رس
ــه  ــر دو نقط ــاِن ه ــه می ــت ک ــن منفی س پایی
ــود و زکات  ــد س ــرد، مانن ــرار می گی ــر ق صف
ــرار  ــدون ســود ق ــرض ب ــر دو ق ــاِن ه ــه می ک

می گیــرد. 
شــاید بتــوان گفــت منســجم ترین روشــی کــه 
ــده،  ــه ش ــنتی ارای ــِل روش س ــوز در مقاب تاهن
ــه  ــوالی ک ــا س ــت و تنه ــحرور اس ــۀ ش نظری
ــب  ــه: "آن چــه در قال ــر آن وارد اســت این ک ب
ــان  ــده، سرنوشت ش ــان نش ــر بی ــدودِ متذک ح
چــه می شــود؟" پاســِخ او روشــن اســت 
ــان  ــت بی ــدا می خواس ــر خ ــد: اگ ــه می گوی ک
ــارِ  ــه اختی می کــرد؛ امــا وقتــی بیــان نکــرده، ب

ــا گذاشــته شــده اســت. م
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الحقانیــه، 1۹۹4( مجلــد )پشــاور: مکتبــۀ 

الفقــه  اصــول  تجدیــد  حســن،  ترابــی، 
)1۹۹2 دارالفکــر،  )بیــروت:  االســامی 
مصادرالتشــریع  عبدالوهــاب،  خــاف، 
)قاهــره:  فیــه  النــص  فیمــا  االســامی 

)1۹۵۵ العربــی،  دارالکتــب 
ــد رشــید، یسراالســام و...  رضــا، ســید محم

ــه، 1۹۵6( ــره: النهض )قاه
زحیلــی، وهبــه، اصــول الفقــه االســامی 

)1۹۹6 االســامیه،  مکتبــه  )پشــاور: 
ــۀ  ــرآن: قرائ ــاب و الق ــد، الکت ــحرور، محم ش

ــینا، 1۹۹2( ــق: س ــره )دمش معاص
ــتۀ  ــه، ویراس ــال الکامل ــد، األعم ــده، محم عب
ــه،  ــۀ العربی ــروت: المؤسس ــاره )بی ــد عم محم

)1۹72
عبدالحمیــد، محســن، تجدیدالفکــر االســامی، 
احســان،  )تهــران:  ناروئــی  داود  ترجمــه: 

)1386
و  مقاصدالشریعۀاالســامیه  عــال،  فاســی، 

الرســالۀ، 1۹63( مکارمهــا )بیــروت: 
ــی  ــریع ف ــفۀ التش ــی، فلس ــی، صبح محمصان
)تهــران:  زیــدی  م...  ترجمــه:  االســام، 

)1378 فرهنــگ، 
تیوری هــای  تاریــخ  حــاق،  بــن  وائــل 
راســخ  م...  ترجمــه:  اســامی،  حقوقــی 

 )1386 نــی،  )تهــران: 

به سوی یک نظریۀ جـدید
رویکردی به دو دیدگاِه جدید در حقوق شناسی شرعی



آلن بدیو
برگردان: جواد گنجی و امید مهرگان

بخش نخسـت
مقالـۀ حاضـر در واقـع متـن خطابه یـی اسـت بـا عنـوان 
در  بدیـو،  آلـن  کـه  معاصـر«  فرانسـوی  فلسـفۀ  »گسـترۀ 
کـرد.  ایـراد  ارجنتایـن  ملـی  کتاب خانـۀ  در  کنفرانسـی 
خـود مقالـه نیـز در یکـی از شـماره های نشـریۀ »نیولفـت 
ریویـو« بـه چـاپ رسـیده اسـت. مقالۀ زیـر، نوعـی »تاریخ 
فلسـفه«ی کوتـاه اسـت؛ روایتی موجـز اما گویـا از رئوس، 
جهت گیری هـای اصلـی و سـویه های تعیین کننـدۀ فلسـفه 
در فرانسـۀ معاصـر، روایتـی کـه خاصـه از آن بابت جذاب 
اسـت کـه راوی آن، خـود یکی از واپسـین و برجسـته ترین 

نماینـده گان فلسـفۀ فرانسـوی اسـت. 
***

از سـارتر تـا دریدا، ما همواره چشـم به پاریـس دوخته ایم. 
البتـه نکتـۀ جالـب ایـن اسـت کـه بـه همـان انـدازه کـه ما 
ظاهـراً شـیفتۀ فیلسـوفان فرانسـوی بوده ایـم، از فلسـفه بـه 
اصطـاح »جـدی« و پُردنگ وفنـِگ آلمانـی دوری کرده ایم؛ 
حال آن که سـنت فرانسـوی فلسـفه نیز اساسـًا در تفسـیر و 
بازخوانـی فلسـفۀ آلمـان خاصه می شـود، از هـگل و نیچه 
گرفتـه تـا هوسـرل و هایدگـر. فرانسـوی ها آلمان هـا را بـه 
سـبک خودشـان جـذاب و به اصطـاح کاربـردی کرده اند، 
آن هـا بودنـد کـه بسـیاری از ایده هـای آلمانـی را بـه قلمرو 
ادبیـات و سیاسـت انتقـال دادنـد. بدیـو فلسـفه در فرانسـۀ 
قرن بیسـتم را نوعی سـویه یـا لحظـه )moment( می داند 
کـه قابـل قیاس با سـویۀ فلسـفه در یونـان باسـتان یا عصر 
فیلسـوفان کاسـیک آلمـان و ایده آلیسـم آلمانـی اسـت. به 
هـر حـال، مقالـۀ زیـر نمونه یـی اسـت از نوعـی »تأمـل در 
نفـس« تاریخی/فکـری، قرائت و بازنگری سـنتی که کسـی 

نظیـر بدیو از دِل آن سـربرآورده اسـت.
اثـر بنیادیـن سـارتر، »هسـتی و نیسـتی«، در 1۹43 منتشـر 
دهـۀ 1۹۹۰  اوایـل  بـه  دلـوز  نوشـته های  آخریـن  و  شـد 
برمی گـردد. سـویۀ فلسـفه فرانسـوی در حد فاصـِل این دو 
بسـط می یابـد، و کسـانی چـون باشـار، مرلو پونتـی، لوی 
اسـتروس، آلتوسـر، فوکـو، دریـدا، الکان، هم چنیـن سـارتر 
و دلـوز و خـودم، شـاید. زمـان بایـد قضـاوت کنـد؛ حتـا 
اگـر چنیـن سـویۀ فلسـفۀ فرانسـوی وجـود داشـته باشـد، 
موضـِع مـن احتمـاالً ُمعـرف آخریـن نماینـدۀ آن خواهـد 
فرانسـوی  »فلسـفۀ  ترکیـب  از  منظـور  این جـا  در  بـود. 
معاصـر« عبـارت اسـت از تمامیـِت همین مجموعـه از آثار 
کـه بیـن دسـتاورد شالوده سـاز سـارتر و واپسـین کارهـای 
دلـوز واقع شـده اسـت. نشـان خواهم داد که ایـن مجموعه 
برسـازندۀ سـویۀ جدیدی از خاقیت فلسـفی است، هم در 
بُعـد جزیـی و هـم در بعـد کلی یا جهان شـمول آن. مسـالۀ 
تشـخیص و شناسـایی رونـد ایـن تاش اسـت. در فرانسـه 
بیـن 1۹4۰ و پایـان قـرن بیسـتم چـه اتفاقـی در عرصـۀ 

فلسـفه افتـاد؟ این حـدود ده نامی کـه در باال ذکر 
شـد، چـه کردنـد؟ آن چـه مـا اگزیستانسیالیسـم، 
سـاختارگرایی، واسـازی می نامیم، اصًا چیسـت؟ 
آیـا آن لحظه ]یـا سـویه، moment[ واجد نوعی 
وحـدت تاریخـی و فکـری بـود؟ اگـر بـود، چـه 

وحدتی؟ نـوع 
 مـن بـه چهـار شـیوۀ مختلـف بـه ایـن مسـایل 
خواهـم پرداخت. نخسـت، خاسـتگاه ها: این سـویه 
در کجـا ریشـه دارد، اسـافش کدام انـد، تولـدش 
چه گونـه رخ داد؟ بعـد این کـه، عملیـات یـا وظایف 
فلسـفی اصولی یـی کـه برعهـده گرفـت، چـه بـود؟ 
سـوم: پرسـش بنیادیـِن نحـوۀ ارتبـاط این فیلسـوفان 
بـا ادبیـات، و نیـز پیوند عام تـِر موجود میان فلسـفه و 
ادبیـات در ایـن برهـه. و دسـت آخـر، بحـث و جدل 
بی وقفه یـی کـه در سرتاسـر ایـن دوران، بیـن فلسـفه 
وظایـف،  خاسـتگاه ها،  داشـت.  جریـان  روان کاوی  و 
بـه  کـه  وسـیله  چهـار  روان کاوی:  ادبیـات،  و  سـبک 
یاری شـان می توان فلسـفۀ فرانسـوی معاصـر را تعریف 

. د کر

مفهوم و حيات درونی
فکـر کردن به خاسـتگاه های این سـویه یا لحظـه، نیازمند 
بازگشـت بـه آن دودسـته گی بنیادینـی اسـت کـه در آغاز 
قـرن بیسـتم با ظهـور دو جریـان ناهمخـوان و متضاد، در 
درون فلسـفۀ فرانسـوی رخ داد. در 1۹12، برگسـون دو 
درس گفتـار مشـهور خـود را در آکسـفورد ارایـه داد کـه 
بعداً در مجموعۀ »تفکر و حرکت« منتشـر شـد. در 1۹12 و 
بـه بیانـی دیگـر هم زمان با آن، برونشـویگ »مراحل فلسـفۀ 
ریاضـی« را منتشـر کـرد. بـه آسـتانۀ وقـوع جنـگ جهانـی 
اول کـه می رسـیم، ایـن دو دخالـت یـا اقدام فلسـفی، عمًا 
خبـر از حضـور دو جهت گیـری کامـًا متمایـز می دهنـد. 
نـزد برگسـون مـا آن چیـزی را می یابیـم کـه می تـوان آن 
را نوعـی فلسـفۀ درونـی بـودِن حیاتـی یـا درونیـت زنـده 
)vital interiority( نامیـد، تـزی دربـارۀ این همانی بودن 
و شـدن؛ نوعی فلسـفۀ حیـات و تغییر. ایـن جهت گیری در 
سراسـر قـرن بیسـتم تا برسـیم به خـودِ دلوز برجـا می ماند. 
در کار برونشـویگ، مـا با فلسـفه یی سـروکار داریـم که در 
آن مفهـوم بـه شـالوده یی ریاضـی دسـت می یابـد: امـکاِن 
تحقـق نوعـی فرمالیسـم یـا صوری گرایـی فلسـفی بـرای 
تفکـر و امـر نمادیـن. این جهت گیـری نیز سراسـر قرن را 
درمی نـوردد، باالخـص و از همـه بیشـتر، نزد کسـانی چون 

لوی اسـتروس، آلتوسـر و الکان.

بنابرایـن، فلسـفۀ فرانسـوی از همـان آغـاز قـرن، معـرِف 
خصلتـی دوپـاره و دیالکتیکـی اسـت. از یک سـو، نوعـی 
فلسـفۀ حیـات؛ از سـوی دیگـر، نوعـی فلسـفۀ مفهـوم. در 
دورانـی کـه از پـی می آیـد، ایـن مناقشـه میـان حیـات و 
مفهـوم بـه امـری مطلقـًا کانونـی بـدل خواهـد شـد. در هر 
بحثی از این دسـت، آن چه محل نزاع اسـت، همان پرسـش 
مربوط به سـوژۀ بشـری اسـت، زیـرا همین جاسـت که دو 
جهت گیـری فـوق بـا هم تاقـی می کنند. سـوژه کـه در آِن 
واحـد هم ارگانیسـمی زنـده و هم خالق مفاهیم اسـت، هم 
بـا توجـه بـه حیـات درونـی، حیوانـی و ارگانیکـش، و هم 
از نظـر تفکـر، و توانایـی اش بـرای خاقیت و انتـزاع مورد 

می گیرد. قـرار  بررسـی 
بدین سـان، رابطـه میـان تـن و ایده، یـا حیـات و مفهوم، که 
حـول پرسـش سـوژه صورت بنـدی شـده اسـت، کل روند 
رشـد و تحـول فلسـفۀ فرانسـه در قـرن بیسـتم، از تقابـل 
اولیـه برگسـون/ برونشـویگ به بعد را سـاختار می بخشـد. 
بـه یـاری اسـتعارۀ کانـت در مورد فلسـفه بـه منزلـۀ میدان 
نبـردی کـه در آن مـا همه گـی جنگ جویانـی کـم یـا بیـش 
از رمـق افتاده ایـم، می تـوان گفـت کـه طـی نیمـۀ دوم قرن 
بیسـتم، صفوف نبرد هنوز اساسـًا در اطراف پرسـِش سـوژه 
شـکل گرفتـه بود. بدیـن ترتیب اسـت که آلتوسـر تاریخ را 
بـه مثابـه فرآینـدی بـدون سـوژه تعریـف می کنـد و سـوژه 
را نیـز در مقـام مقوله یـی ایدیولوژیکـی؛ دریـدا بـا تفسـیر 
کـردن هایدگـر، سـوژه را مقوله یـی مربـوط بـه متافیزیـک 
می شـمارد؛ الکان نیـز بـه سـهم خویـش، مفهومی از سـوژه 
به دسـت مـی دهـد؛ و البتـه سـارتر و مرلوپونتی نیز نقشـی 
مطلقـًا کانونـی به سـوژه اختصـاص می دهنـد. بنابراین ارایۀ 
هـر نـوع تعریف اولیه از سـویه یا لحظۀ فلسـفۀ فرانسـوی، 
ضرورتـًا در قالـب شـرح سـتیز و تعـارض بـر سـر سـوژۀ 
بشـری خواهـد بـود، زیـرا موضـوع بنیادینی کـه در این جا 
محـل نـزاع اسـت، همـان رابطـه میـان حیـات و مفهـوم 

می باشـد.
مسـلمًا می توانیـم جسـت وجو بـرای خاسـتگاه را بـه عقب 
ببریـم و دودسـته گی یـا دوپاره گـی فلسـفۀ فرانسـوی را به 
منزلـۀ شـکافی در میـراث دکارتـی توصیـف کنیـم. بـه یک 
معنـا، سـویۀ فلسـفی دوران پـس از جنـگ جهانـی دوم را 
می تـوان بـه عنـوان بحـث و جدلی حماسـی دربـارۀ ایده ها 
و اهمیـت دکارت قرائـت کـرد، همـو کـه مبـدِع فلسـفی 
مقولـۀ سـوژه اسـت. دکارت در عین حـال هـم نظریه پرداز 
جسـم فیزیکـی بـدن حیـوان، ماشـین و هـم نظریه پـرداز 
تأمـل صرف اسـت. الجـرم دغدغـۀ او هم فیزیـِک پدیده ها 
بـزرگ  فیلسـوفان  تمـام  سـوژه.  متافیزیـک  هـم  و  اسـت 
معاصـر در بـاب دکارت چیـزی نوشـته اند: الکان عمـًا بـه 
بازگشـت بـه دکارت فرامـی خوانـد، سـارتر متنی برجسـته 
در مـورد مواجهـۀ دکارتـی بـا آزادی در اختیارمـان می نهد، 
دلـوز خصـِم سرسـخِت او باقـی می مانـد. مختصـر این که، 

تعـدادِ  بـه 
فیلسـوفان فرانسـوی دوران پـس از جنـگ، دکارت وجـود 
دارد. بـه عـاوه، ایـن خاسـتگاه تعریـف اولیه یـی از سـویۀ 
فلسـفۀ فرانسـوی بـه مثابـۀ نبردی مفهومی بر سـر پرسـش 

می دهـد. به دسـت  سـوژه 

چهار حرکت
یـا وظایـف فکری یـی  نوبـت شناسـایِی عملیـات  اکنـون 
اسـت کـه بیـن همـۀ ایـن متفکـران مشـترک اسـت. قصـد 
دارم طـرح کلـی چهـار رویه را به دسـت دهم که بـه اعتقاد 
مـن، بـه روشـنی الگـوی روِش تفلسـف مختـص بـه ایـن 
سـویه یـا لحظـه را در اختیـار خواهـد گذاشـت؛ تمـام این 
رویه هـا، بـه یـک معنـا، روش شـناختی اند. حرکـت اول از 
نـوع آلمانی اسـت، یـا بـه عبارتی بهتـر، حرکتی فرانسـوی 
بـه سـبک فیلسـوفان آلمانـی. در واقعیـت نیـز کل فلسـفۀ 
فرانسـوی معاصـر، بحـث و فحـص در باب میـراث آلمانی 
عبارت انـد  رونـد  ایـن  در  تعیین کننـده  لحظـات  اسـت. 
از سـمینارهای کوژیـو دربـارۀ هـگل )کـه الکان در آن هـا 
شـرکت می کـرد و لـوی اسـتروس نیـز از آن ها متأثـر بود(، 
از  و1۹4۰   1۹3۰ دهه هـای  در  پدیدارشناسـی  کشـف  و 
طریـق آثـار هوسـرل و هایدگر. بـرای مثال، سـارتر پس از 
خوانـدِن آثـار ایـن مؤلفـان بـه زبان اصلـی در مـدت زمان 
اقامتـش در برلیـن، دیدگاه هـای فلسـفی اش را بـه نحـوی 
رادیـکال جـرح و تعدیـل کرد. دریـدا را می تـوان در درجۀ 
اول، یـک مفسـِر بـه غایـت اصیـِل تفکـر آلمانـی به شـمار 
آورد. نیچـه نیـز هـم بـرای فوکو و هـم برای دلـوز مرجعی 

بود. بنیادیـن 
پـس از آن بـود کـه فیلسـوفان فرانسـوی بـه قصـد یافتـن 
چیـزی بـه آلمـان رفتنـد و در آثـار هـگل، نیچه، هوسـرل، 
دنبـال  آن هـا  کردنـد.  آغـاز  را  هایدگـر جسـت وجویی  و 
چـه بودنـد؟ در یـک کام: نسـبتی جدیـد میـان مفهـوم و 
وجـود! در پـس تمـامِ آن نام هایـی کـه این جسـت وجو بر 
خـود نهـاد واسـازی، اگزیستانسیالیسـم، هرمنوتیـک هدفی 
مشـترک نهفتـه بـود: دگرگـون سـاختن، یـا جابه جـا کردِن 
ایـن نسـبت. دگرگونـی یـا اسـتحالۀ وجودی تفکر، نسـبت 
تفکـر بـا بسـتر زنـده ]و ملمـوس[ خـود، بـرای متفکـران 
فرانسـوی واجـد جذابیتـی گریزناپذیـر بـود، متفکرانـی که 
سـرگرم دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا ایـن مبحـث مرکـزِی 
میـراث فلسـفی خودشـان بودنـد. »حرکـت آلمانـی« همین 
اسـت، همین جسـت وجو برای شـیوه های جدیـِد پرداختن 
بـه نسـبت مفهـوم بـا وجـود از طریق توسـل به سـنت های 
فلسـفی آلمانـی. وانگهـی، فلسـفۀ آلمانی در رونـد انتقالش 
بـه رزمـگاه فلسـفۀ فرانسـوی، به چیـزی سـراپا جدید بدل 
شـد. پس این نخسـتین عملیـات به واقع در حکـم نوعی از 
آِن خـود کـردن یا مصادرۀ فرانسـوی فلسـفۀ آلمانی اسـت.

عملیـات دوم، کـه به همان انـدازه اهمیت دارد، دل مشـغوِل 

علم اسـت. فیلسـوفان فرانسـوی در پی آن بودنـد تا علم را 
از زیـر سـیطرۀ انحصـار طلِب فلسـفۀ معرفت بـه در آورند، 
آن هـم بـا اثبـات ایـن نکتـه کـه علـم، در مقـام شـکلی از 
فعالیـت مولـد یـا خـاق، و نـه صرفـًا ابژه یـی بـرای تأمـل 
و شـناخت، از قلمـرِو معرفـت فراتـر مـی رود. آن هـا در دل 
ابـداع و دگرگونـی  از  الگوهایـی  علـم بـه جسـت وجوی 
بودنـد کـه بتوانـد علـم را به عنـوان کنشـی مبتنی بـر تفکر 
خـاق، قابـل قیاس بـا فعالیت هنـری، حک و ثبـت کند، و 
نـه بـه منزلـۀ سـازمان دهی پدیده هـای منکشـف شـده. این 
عملیـاِت جابه جـا کـردِن علـم از حـوزۀ معرفـت بـه حوزۀ 
خاقیـت، و نهایتـًا نزدیک تـر سـاختن آن بـه هنـر، بیـان 
یـا تجلـی اعـای خـود را نـزد دلـوز می یابـد، همـو که به 
ظریف تریـن و عمیق تریـن شـیوه، دسـت بـه مقایسـه میـان 
آفرینـش علمـی و هنـری زد. امـا ایـن عملیـات، بـه مثابـه 
یکی از عناصر برسـازندۀ فلسـفۀ فرانسـوی، قبل از اوسـت 

آغـاز می شـود. که 
عملیات سـوم، سیاسـی است. فیلسـوفان این دوره، همه گی 
می کوشـیدند فلسـفه را به نحـوی تمام عیار درگیـر و متعهِد 
سیاسـت سـازند. سـارتر، مرلو پونتـی بعد از جنـگ، فوکو، 
آلتوسـر و دلـوز فعـاالن سیاسـی بودنـد؛ درسـت همان طور 
کـه بـه فلسـفۀ آلمانـی رو آورده بودند تـا به درکـی تازه از 
مفهـوم و وجـود برسـند، در سیاسـت نیـز در پـی نسـبتی 
جدیـد میـان مفهـوم و کنش، به طـور خاص کنـش جمعی، 
می گشـتند. ایـن میـل بنیادیـن بـه درگیر سـاختِن فلسـفه با 
وضعیـت سیاسـی، به واقـع نسـبت یا رابطـه میـان مفهوم و 

کنـش را دگرگون می سـازد.
چهارمیـن عملیـات با مدرنیزاسـیوِن فلسـفه سـروکار دارد، 
زبـان  در  آن چـه  از  متمایـز  یک سـر  معنایـی  در  آن هـم 
می شـود.  ظاهـر  پـی  در  پـی  ادارات حکومتـی  ریاکارانـۀ 
فیلسـوفان فرانسـوی، کشـش مفرطـی بـه مدرنیتـه از خـود 
نشـان می دادنـد. نوعـی عاقـۀ فلسـفی نیرومنـد به نقاشـی 
نوول هـای  جدیـد،  تیاتـر  و  موسـیقی  غیرفیگوراتیـو، 
کارآگاهـی، جـاز، سـینما وجـود داشـت، و هم چنیـن میـل 
شـدیدی بـه ربـط دادن فلسـفه بـا حادترین تجلیـات جهان 
مـدرن. توجـه تیزبینانه  یـی نیـز بـه جنسـیت و شـیوه های 
جدیـد زیسـتن نشـان داده می شـد. در تمـام ایـن مـوارد، 
تولیـد  مفهـوم و  میـان  نسـبتی جدیـد  فلسـفه می کوشـید 
زنده گـی  شـکل های  یـا  اجتماعـی،  و  هنـری  فرم هـای 
بیابـد. از ایـن رو، مدرنیزاسـیون معـادل جسـت وجو بـرای 
شـیوه یی نـو بـود کـه فلسـفه بـه یـاری آن بتواند به سـوی 

خلـق فرم هـا یـا اشـکال گام بـردارد.
فرانسـه،  فلسـفی  لحظـۀ  یـا  سـویه  خاصـه:  طـور  بـه 
دربرگیرنـدۀ شـکل جدیدی از مصـادره یـا ازآِن خود کردِن 
تفکـر آلمانـی، تصـوری از علـم در مقام خاقیت، شـیوه یی 
بـرای تعهد یـا درگیری سیاسـی رادیکال، و جسـت وجویی 
بـرای فرم هـای نـو در هنـر و زنده گی بـود. در سراسـر این 
عملیـات، تاشـی مشـترک بـرای یافتـن جایـگاه 
 )disposition( خلق وخـوی  یـا   )position(
جدیـدی بـرای مفهـوم جریـان دارد: جابه جاکردِن 
نسـبت میـان مفهـوم و محیط بیرونـی اش از طریق 
بسـط دادن و منکشـف سـاختِن مناسـباتی نـو بـا 
وجـود، تفکـر، کنـش، و حرکـت فرم هـا. نـوآوری 
گسـتردۀ فلسـفۀ فرانسـوی در قـرن بیسـتم، ریشـه 
در نوبوده گـی همیـن نسـبت میان مفهوم فلسـفی و 

دارد. بیرونـی  محیط 

نگارش، زبان، فرم ها
پرسـش مربـوط بـه فرم هـا، و نیـز روابـط تنگاتنـگ 
فلسـفۀ  بـرای  فرم هـا،  آفرینـش  و  فلسـفه  میـان 
فرانسـوی واجـد اهمیتـی حیاتـی بـود. بی تردیـد این 
پرسـش موجب پیش کشـیدِن مسـالۀ فرمِ خود فلسـفه 
شـد: بـدون ابـداع فرم هـای فلسـفی جدیـد نمی تـوان 
ایـن رو  از  کـرد.  دسـت کاری  یـا  جابه جـا  را  مفهـوم 
نـه فقـط ایجـاد مفاهیـم جدیـد، بلکـه دگرگونـی زبان 
فلسـفه نیـز امـری ضـروری بـود. ایـن امـر بـه وصلـت 
و اتحـادی تکیـن )singular( میـان فلسـفه و ادبیـات 
انجامیـد که یکی از چشـم گیرترین شـاخصه های فلسـفۀ 
فرانسـوی معاصـر بـوده اسـت. البته مـا تا به ایـن دوره با 

تاریخـی دراز سـروکار داریـم.
»فیلوزوف هـا«  مقـام  در   18 قـرن  در  کـه  کسـانی  آثـار 
ولتـر، روسـو یـا دیـدرو شـناخته می شـدند از جملـه آثار 
ایـن  می شـوند؛  محسـوب  فرانسـوی  ادبیـات  کاسـیک 
نویسـنده گان بـه یـک معنـا اسـاف این اتحـاد ]ادبیـات با 
فلسـفه[ در دوران پس از جنگ اند. نویسـنده گان فرانسـوی 
بی شـماری وجـود دارنـد که نمی تـوان آن هـا را منحصراً در 
ردۀ فلسـفه یـا ادبیـات جـای داد؛ به طـور مثال پاسـکال هم 
یکـی از بزرگ تریـن چهره هـای ادبیـات فرانسـوی و هـم 

یکـی از عمیق تریـن متفکـران فرانسـوی اسـت.
در قـرن بیسـتم نیـز آلـن کـه از هـر لحـاظ یـک فیلسـوف 
کاسـیک اسـت و هیچ نقشـی در آن سـویه یا لحظه یی که 
در این جـا بـه ما مربوط اسـت نـدارد، عمیقًا درگیـر جریاِن 
ادبیـات شـد؛ فراینـد نوشـتن بـرای او بسـیار مهـم بـود، و 
شـرح و تفاسـیر بسـیاری در باب رمان ها و متـون او دربارۀ 
معاصـر،  فرانسـوی  شـعر  و  جذاب انـد  به غایـت  بالـزاک 
به ویـژه والـری، نوشـت. بـه کام دیگـر، حتـا چهره هـای 
معمولی تـر فلسـفۀ قـرن بیسـتم فرانسـه نیـز می تواننـد این 

قرابـِت فلسـفه و ادبیـات را روشـن کنند. 
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ماجرای فلسفه در فرانسۀ 
قرن بیستم و آلن بدیو

فلسفه  ی  جرا ما
یو بد لن  آ و  بیستم  ن  قر هس  فرا رد 
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ــه  ــش ب ــور در واکن ــخنگوی رییس جمه ــاون س مع
ــران  اســتیضاح و ســلب صاحیــت شــماری از وزی
ــت  ــدگان، در نشس ــس نماین ــوی مجل ــه از س کابین
خبــری دیــروز گفــت کــه متاســفانه مجلــس 
ــل  ــه تقاب ــت، روحی ــا حکومک ــکاری ب ــای هم به ج

ــت. ــش گرف را در پی
ــو، 6  ــه  این س ــته ب ــس از روز گذش ــدگان مجل نماین
وزیــر کابینــه را غــرض اســتیضاح بــه مجلــس فــرار 
خواندنــد کــه از ایــن میــان، ۵ وزیــر رای اعتمــاد را 

ــاورده و ســلب اعتمــاد شــدند. به دســت نی
ــته اند  ــور خواس ــس از رییس جمه ــدگان مجل نماین
ــلب  ــران س ــای وزی ــدی را به ج ــران جدی ــا وزی ت

ــد. ــی کنن ــت شــده، معرف صاحی
ســخنگوی  معــاون  مرتضــوی،  شاه حســین 

ریاســت جمهــوری در نشســت خبــری گفــت کــه 
رییس جمهــور در مــورد اســتیضاح و رد صاحیــت 
وزیــران بــا رییــس اجراییــه و هیــات اداری مجلــس 
ــران را  ــدگان نشســتی داشــته و اســتیضاح وزی نماین
در شــرایط کنونــی بــه نفــع کشــور نخوانــده اســت.
آقــای مرتضــوی گفــت، بــا توجــه بــه شــرایط کنونی 
ــا  ــل 13 ی ــر اســتیضاح شــوند و حداق ــر 18 وزی اگ
ــای  ــوند، فرصت ه ــت ش ــا رد صاحی ــن آن ه 14 ت
اقتصــادی کــه اکنــون ایجــاد شــده و نیــز امکاناتــی 
کــه در نشســت بروکســل بــرای انکشــاف و توســعه 

زیربناهــا به دســت آمــده، هــدر خواهــد رفــت.
ایــن در حالــی اســت کــه رییس جمهــور غنــی 
نامه  یــی بــه نماینــدگان مجلــس فرســتاده و از 
نماینــدگان خواســته بــود تــا رونــد اســتیضاح 

ــس از  ــه و پ ــق انداخت ــه تعوی ــه را ب ــران کابین وزی
ــران،  ــوی وزی ــی کاری از س ــزارش تفصیل ــه گ تهی

ــود. ــاز ش ــد آغ ــن رون ای
ــب  ــک ش ــی ی ــور غن ــم رییس جمه ــویی ه از س
پیــش از اســتیضاح و رد صاحیــت اولیــن گــروه 3 
نفــری وزیــران، از نماینــدگان مجلــس خواســته بــود 
ــردن  ــرف نک ــورد مص ــه را در م ــای کابین ــه اعض ک
فشــار  مــورد  وزارت خانه های شــان  بودجه هــای 

ــد. ــرار دهن ق
مجلــس  رییــس  ابراهیمــی،  عبدالــرووف  امــا 
نماینــدگان، نامــۀ رییس جمهــور را بــه صــاح 
ــد  ــران تاکی ــتیضاح وزی ــر اس ــته و ب مملکــت ندانس

ــرد. ک
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــور گف ــه رییس جمه او خطــاب ب
تقابــل حکومــت و نماینــدگان ملــت پایــان دهــد و 
ــد و  ــس می آی ــه مجل ــه ب ــردا بودج ــر آن، ف در غی

ــد. ــه می یاب ــا ادام ــن جنجال ه ای
ــه و کار،  ــد عام ــه، فوای ــران خارج ــنبه وزی روز ش
ــس  ــه مجل ــن ب ــهدا و معلولی ــی و ش ــور اجتماع ام
ــس از اســتیضاح همــه رد  ــه پ ــده شــدند ک فراخوان
ــه  ــه ب ــری ک ــروز 3 وزی ــا دی ــدند ام ــت ش صاحی
مجلــس فراخوانــده شــده بودنــد، هیچ کــدام حاضــر 
نشــدند و ســرانجام وزیــران معــارف و ترانســپورت 
در غیــاب ســلب صاحیــت و وزیــر مالیــه در 

ــا شــد. ســمت خــود ابق
نشــر  بــا  گذشــته  روز  ریاســت جمهوری  ارگ 
اعامیــه ای، اســتیضاح وزیــران کابینــه، به خصــوص 
ــی  ــون اساس ــاده قان ــاف م ــه را خ ــر خارج وزی
ــد  ــده و خواهــان به تعویــق انداختــن ایــن رون خوان

ــد. ــدگان ش ــس نماین ــوی مجل از س
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ــر وړانــدې د  د افغانســتان د ښــځو چــارو وزارت، د ښــځو پ

ــپاړس  ــبت ش ــه مناس ــې پ ــې ورځ ــع د نړیوال ــايت د من زورزی

ــل کــړ. ــن پی ورځنــی کمپای

ــه  ــه ورځــو کــې ب ــن پ ــي، د کمپای د دې وزارت مســؤلین واي

ــو  ــز او والیتون ــه مرک ــه اړه پ ــو پ ــځو د حقون ــه د ښ ــو ت خلک

ــاري وي. ــه ج ــاوي پروګرامون ــه پوه ــې د عام ک

د ښــځو چــارو وزارت مرســتیالې ســپوږمۍ وردګ د یکشــنبې 

پــه ورځ د ښــځو پــر وړانــدې د زورزیــايت د منــع د نړیوالــې 

ورځــې پــه مناســبت پــه جــوړې غونــډه کــې وویــل چــې د 

ــبت  ــه نس ــرکال پ ــې د تې ــايت پېښ ــدې د زورزی ــځو پروړان ښ

کمــې شــوي، خــو بڼــه یــې نــاوړه او قهرجنــه شــوې ده.

نوموړې زیاته کړه:

"زورزیاتــی ډېــر نــه بلکــې کچــه یــې ټیټــه شــوې ده، خلــک 

ــه  ــې ل ــواړي او پېښ ــت وغ ــې عدال ــديل چ ــځې توانې او ښ

ــه  ــه امل ــو او رســنیو رسه رشیکــې کــړي، د همــدې ل ارګانون

ــول  ــه ټ ــې پ ــتو ک ــو میاش ــو دری ــه لومړی ــوږ دروان کال پ م

هېــواد کــې ۶۰۰ قضیــې لرلــې، پــه دې شــمېرې خــوښ نــه 

ــې  ــه ی ــه مینځ ــړو او ل ــې ک ــې ی ــې کم ــوو چ ــې ک ــو، هڅ ی

ــو." یوس

د ښــځو چــارو وزارت د ښــځو پروړانــدې د زورزیــايت د منــع 

د نړیوالــې ورځــې پــه مناســبت پــه همــدې ورځ پــه مرکــز او 

والیتونــو کــې د ښــځو د حقونــو د خوندیتــوب پــه مقصــد، د 

عامــه پوهــاوي شــپاړس ورځنــی کمپایــن پیــل کــړ.

یــاد وزارت وايــي، پــه زوره او کــم عمــر کــې د نجونــو 

ودول، پــه بــدو کــې د دوی ورکــول، ښــځې او نجونــې شــاقه 

کارونــو تــه اړایســتل، د دوی وهــل ټکــول، لــه زده کــړو بــې 

برخــې کــول او داســې نــور هغــه څــه دي چــې د هېــواد پــه 

ــخ دي. ــې وررسه م ــځې او نجون ــې، ښ ــیمو ک ــو س ځین

د افغانســتان د بــري حقونــو خپلــواک کمېســیون هــم وايــي 

ــځو  ــه ښ ــرکال ل ــه ه ــي دفرتون ــزي او والیت ــې د دوی مرک چ

رسه د زورزیــايت پــه ســلګونو قضیــې ثبتــوي او راپــور يــې د 

حکومــت اړونــدو ارګانونــو تــه ســپاري.

د ښــځو چــارو د وزارت مرســتیالې مېرمــن وردګ، د ښــځو د 

حقونــو د پیژندګلــوي لپــاره د دینــې عاملانــو تبلیغــات غــوره 

ــه یــې  ــه وزارت څخــه یــې هیل ــو ل ــل او د حــج او اوقاف وګڼ

وکــړه چــې دینــي عاملانــو تــه دنــده و ســپاري چــې د ښــځو 

حقونــه د اســام د احکامــو لــه مخــې خلکوتــه تریــح کړي.

د حــج او اوقافــو وزارت مرســتیال داعــي الحــق عابــد ژمنــه 

وکــړه چــې د دې کمپایــن لــه پرمــخ بیولــو رسه پــوره مرســته 

وکــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د ښــځو پروړانــدې زورزیاتــی د اســام لــه نظــره حــرام دی، 

ــه مخــې چــې  ــې مســؤلیت ل ــو وزارت د دین د حــج او اوقاف

لــري یــې، هڅــه کــوو چــې د دینــې عاملانــو لــه الرې دغــه 

ســتونزه کمــه کــړو."

ــو  ــه ازادي راډی ــې ل ــوې پیغل ــه ی ــه نام ــايل پ ــي ج د نظیف

ــده او  ــی وغان ــه ښــځو رسه تاوتریخوال ــه خــرو کــې ل رسه پ

داعمــل یــې د بــري، اســامي او مــدين قوانینــو او اصولــو 

ــه. ــاف وګاڼ خ

ــون  ــه قان ــه ل ــايت الملون ــځو رسه د زورزی ــه ښ ــؤلینو ل مس

څخــه د خلکــو بــې خــري، د ټولنــې او کورنیــو ځینــې نــاوړه 

دودونــه، بېــوزيل او داســې نــورې ناوخوالــې پــه ګوتــه کــړې.

پــه  د حقونــو  د ښــځو  او  دې چــې حکومــت  لــه  رسه 

لســګونو کورنــۍ او بهرنــۍ ماتــړې موسســې پــه دې برخــه 

ــې د  ــو ک ــو ځایون ــه ځین ــم پ ــو بیاه ــوي، خ ــت ک ــې فعالی ک

ــې  ــې پېښ ــې بوږنوونک ــايت ځین ــدې د زور زی ــځو پروړان ښ

تکرارېــږي.

ــوب د  ــو خوندیت ــځو د حقون ــي، د ښ ــي واي ــان چارواک افغ

ــې دی. ــو ک ــه لومړیتوبون دوی پ

ــره اوونــۍ ولــي جرګــې د  ــه لــړ کــې تې د همــدې هڅــې پ

ــون تصویــب کــړ. ــع قان ــدې د من ښــځو پروړان
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کم شوی خو بڼه یې ناوړه شوې

بــه زودی هیأتــی از شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بــه کابــل 
ــزب  ــر ح ــار، رهب ــن حکمتی ــم گلبدی ــذف اس ــد و ح ــد آم خواه
ــای  ــی از اولویت ه ــل یک ــازمان مل ــیاه س ــت س ــامی از فهرس اس
ایــن هیــأت عنــوان شــده اســت. حــزب اســامی ســال  ها یکــی از 
گروه هــای مخالــف نظــام بــود و در ایــن مــدت چندیــن حملــه را 

هــم ســازماندهی کــرده اســت.
محمداســماعیل قاســمیار، یکــی از اعضــای شــورای عالــی صلــح به 
ــد کــه هیــأت شــورای امنیــت ســازمان ملــل  ســام وطندار می گوی
ــت  ــامی از فهرس ــزب اس ــر ح ــام رهب ــذف ن ــرای ح ــا ب تاش ه
ســیاه ســازمان ملــل را آغــاز کــرده و در ایــن مــورد بــا حکومــت 

افغانســتان موافــق اســت.
توافق نامــۀ صلــح حکومــت و حــزب اســامی پــس از ماه هــا 
ــر دو طــرف، در هشــتم  ــده گان ه ــان نماین ــو می ــاش و گفت وگ ت
ــی و  ــور غن ــس جمه ــوی ریی ــیدی از س ــال روان خورش ــزان س می

ــار امضــا شــد. ــن حکمتی گلبدی
ایــن اقــدام در حالــی کــه بــا اســتقبال شــماری از احــزاب سیاســی 
ــی و برخــی  ــه رو شــد، واکنش هــای منفــی مــردم، فعــاالن مدن روب

از احــزاب سیاســی را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت.
ــارۀ پیوســتن حکمتیــار بــه صلــح، دیدگاه هــای  ــا ایــن حــال، درب ب
ــا ایــن حــزب  مختلفــی وجــود دارد. گروهــی از منتقــدان صلــح ب
ــل سیاســت ها و عملکــردش  ــه دلی ــد ب ــار بای ــد کــه حکمتی معتقدن
ــه  ــد ک ــری می گوی ــروه دیگ ــود و گ ــازات ش ــود مج ــۀ ن در ده
ــه  ــه صرف ــدارد و ب ــابقش را ن ــدرت س ــر ق ــروز دیگ ــار ام حکمتی
نیســت کــه دولــت وقــت و انــرژی خــود را صــرف او و حزبــش 

کنــد.

نصیـــر احمـــد درانـــی وزیـــر احیـــا و 
 23 یک شـــنبه  روز  دهـــات،  انکشـــاف 
ـــل  ـــراه، پ ـــت ف ـــه والی ـــفری ب ـــرب در س عق
ریگـــی در ایـــن والیـــت را افتتـــاح کـــرد.
ــه 2۰۰  ــل کـ ــن پـ ــاح ایـ ــم افتتـ در مراسـ
ـــد  ـــرض دارد، محم ـــر ع ـــول و ۵ مت ـــر ط مت
آصـــف ننـــگ والـــی فـــراه و دیگـــر 
مقامـــات محلـــی ایـــن والیـــت حضـــور 

ــتند. داشـ
ـــر  ـــا نش ـــراه ب ـــت ف ـــی والی ـــر مطبوعات دفت
خبرنامـــه ای گفتـــه اســـت کـــه ایـــن پـــل 
بـــه شـــکل آهـــن کانکریتـــی همـــراه بـــا 
ـــز  ـــا مرک ـــی آن ب ـــرک اتصال ـــر س 2 کیلومت

والیـــت ســـاخته شـــده اســـت.
بـــر اســـاس خبرنامـــه، پـــل ریگـــی 
ولســـوالی های پشـــت رود، باالبلـــوک و 
خاک ســـفید را بـــا مرکـــز والیـــت وصـــل 

. می کنـــد
فـــراه  والیـــت  محلـــی  مســـووالن 
ــدت  ــی در مـ ــل ریگـ ــه پـ ــد کـ می گوینـ
16 مـــاه بـــه ارزش 4٫81 میلیـــون افغانـــی 
ــار  ــت اعمـ ــافی حکومـ ــه انکشـ از بودجـ

ــت. ــده اسـ گردیـ
ـــان  ـــل، همچن ـــن پ ـــه ای ـــد ک ـــان می افزاین آن

مســـیری اســـت کـــه بندرچابهـــار را بـــه 
ایـــن والیـــت وصـــل می کنـــد.

ــه  ــات گفتـ ــاف دهـ ــا و انکشـ وزارت احیـ
نیـــز گفتـــه کـــه بـــا ســـاخت ایـــن پـــل، 
ـــزار  ـــش از 3 ه ـــپورتی بی ـــکات ترانس مش

خانـــواده رفـــع شـــده اســـت.
ـــت  ـــده اس ـــاح ش ـــی افتت ـــل در حال ـــن پ ای
کـــه یـــک هفتـــه قبـــل کار ســـاخت بنـــد 
بخش آبـــاد والیـــت فـــراه آغـــاز گردیـــده 

ـــود. ب
ــاالی  ــراه بـ ــت فـ ــاد والیـ ــد بخش آبـ بنـ
فـــراه رود در جنـــوب غـــرب کشـــور 

می شـــود. ســـاخته 
ـــارد و  ـــک میلی ـــره ی ـــت ذخی ـــد ظرفی ـــن بن ای
ـــب آب را دارد  ـــر مکع ـــون مت ـــه صد میلی س
ـــن را  ـــار زمی ـــزار هکت ـــد 68 ه ـــه می توان ک

ـــد. ـــاری کن آبی
بنـــد بخش آبـــاد نیـــز ظرفیـــت تولیـــد 
27 میـــگاوات بـــرق را دارا بـــوده کـــه بـــا 
ـــن  ـــه روش ـــا خان ـــدن آن، صده ـــل ش تکمی

می گـــردد.
گفنتی اســـت کـــه کار ســـاخت ایـــن بنـــد 

بـــه مـــدت 18 مـــاه تکمیـــل می شـــود.
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ریاست  انتخابات  کمپین  به  اف بی آی  گفت،  حامیانش  به  کلینتون  هیاری 
جمهوری او در روزهای پایانی ضربه وارد کرد و موجب شد آن شتابی که او 

در روند انتخابات ایجاد کرده بود، از میان برود.
)اف بی آی(  امریکا  فدرال  تحقیقات  ادارۀ  مدیر  از   انتقاد  با  کلینتون  هیاری 
نهاد اطاعاتی را در  این  از سوی  ایملیش  از پروندۀ  طرح تحقیقات دوباره 

شکستش برابر دونالد ترامپ موثر دانسته است.
گذشته  سه شنبۀ  انتخابات  نتیجۀ  از  هنوز  او  هواداران  که  کلینتون  هیاری 
از  دوباره  تحقیق  پروندۀ  علنی کردن  است،  گفته  می رسند،  نظر  به  متعجب 
پروندۀ ایمیل او از سوی جیمز کومی، رییس اف بی آی آن هم تنها چند روز 
مانده به انتخابات، "به حال و هوای شاداب کارزار او که از برتری اش خبر 

می داد"، صدمه زده است.
آن طور که به رسانه ها درز کرده است، این گفته ها را کلینتون در تماس تلفنی 
با حامیان مالی حزب دموکرات مطرح کرده است. یکی از اعضای کمیتۀ مالی 
امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  خوردۀ  شکست  نامزد  کلینتون،  هیاری 
گردن جیمز  به  را  انتخابات  در  تقصیر شکست  از  اندکی  کلینتون  که  گفت 

کومی می اندازد.
او گفت که نامۀ اول کومی به کنگرۀ امریکا در 28 اکتبر آن شتاب و اشتیاقی 
که او پس از سه مناظره ایجاد کرده بود، از بین برد. به گفتۀ کلینتون نامۀ دوم 
جیمز کومی هم که ۹ روز پیش از انتخابات به کنگره ارسال شد، موجب شد 

تا اندکی از هواداران از کلینتون فاصله بگیرند.

تا  دارد  تاش  داعش  که  است  داده  گزارش  آلمان  امنیت  اطاعات  سازمان 
مبارزان خود را در پوشش پناهنده و دادن آموزش خاص به آن ها وراد اروپا 

کند.
سازمان اطاعات و امنیت آلمان دربارۀ تروریست های داعشی که در پوشش 
مخفی پناهنده به اروپا می آیند، ُهشدار داده است. ظاهراً این تروریست ها به 

صورت هدف مند آموزش می بینند تا در روند پناهنده گی قرار گیرند.
روزنامۀ "دی ولت" با استناد به یک گزارش ُهشدار دهندۀ سازمان اطاعات 
اکتبر نوشته است: سازمان تروریستی داعش  اواخر  به  آلمان  مربوط  امنیت 
به صورت ویژه و هدف مند مبارزانی را آماده می کند که در میان پناهنده گان 

مخفی شده و بدون جلب توجه به اروپا می آیند.
و  سوال  در  تا  می بینند  آموزش  داعشی  مبارزان  این  گزارش،  این  براساس 
جواب ها از طرف پولیس و یا در جایگاه های دریافت درخواست پناهنده گی 

به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شوند.
به سواالت روزنامۀ  بارۀ  این  آلمان نخواست در  امنیت  اطاعات و  سازمان 

"دی ولت" پاسخ دهد.
حمات  عامل   ۹ همه  نوشت:  گزارش  این  ادامۀ  در  ولت"  "دی  روزنامه 
تروریستی پاریس که حدود یک سال پیش به وقوع پیوست، به عنوان پناهنده 

به اروپا آمده بودند.
فرانسه  پایتخت  در  داعش  تروریسم  عامان   2۰1۵ سال  نوامبر  سیزدهم  در 
در حماتی تروریستی حدود 13۰ نفر را به کام مرگ فرستادند. حدود 4۰۰ 
نفر دیگر هم مجروح شدند که ۹ نفر از آن ها هم چنان در بیمارستان و تحت 

درمان قراردارند.

ینس استولتنبرگ، در مقاله یی از نگرانی هایش درخصوص آیندۀ ایتاف میان اروپا و 
امنیتی خود در طول  با بزرگ ترین چالش  امریکا صحبت و تأکید کرد: جهان غرب 

یک نسل روبه رو است.
ینس استولتنبرگ، دبیرُکل ایتاف ناتو در مطلبی در نشریۀ آبزرور، تلویحًا به دونالد 
برای  نه  عمل کردن  تنها  گفت:  و  داده  ُهشدار  امریکا  منتخب  رییس جمهور  ترامپ، 

امریکا و نه برای اروپا یک گزینه نیست.
او نسبت به حفظ وحدت اعضای این ایتاف بعد از پیروزی ترامپ ابراز نگرانی کرد 
و گفت: ناتو مهم ترین نقش را در مبارزه با تروریسم و مواضع خصمانۀ روسیه ایفا 

می کند.
او با اشاره به این که جهان غرب با بزرگ ترین چالش امنیتی خود در طول یک نسل 
روبه رو است،  به کمک های کشورهای هم پیمان امریکا در ناتو در جنگ ها در دوره بعد 

از حمات تروریستی 11 سپتامبر اشاره کرد.
استولتنبرگ عنوان کرد: اکنون زمان آن است که به جای عمیق تر کردن اختافات میان 
28 کشور عضو ناتو به تقویت چیزی که موجب اتحاد آن ها تحت رهبری قدرت مند 

امریکا خواهد شد، بپردازد.
او ادامه داد: ما با بزرگ ترین چالش علیه امنیت خود در طول یک نسل روبه رو هستیم. 

اکنون زمان زیر سوال بردن ارزش شراکت میان اروپا و امریکا نیست.
او افزود: تنها زمانی که ناتو بند دفاع شخصی دسته جمعی را به اجرا درآورد،  بندی 
که بر مبنای آن حمله به یک کشور حمله به همه است، مربوط به حمایت از امریکا 
بعد از حمات تروریستی 11 سپتامبر بود. این چیزی بیش از یک اقدام نمادین بود. 
ناتو پس از آن مسوولیت عملیات در افغانستان را به عهده گرفت و صدها هزار سرباز 
اروپایی در افغانستان از آن زمان تاکنون خدمت کرده اند و بیش از 1۰۰۰ سرباز نیز در 
عملیاتی که در واقع یک پاسخ مستقیم به حمله علیه امریکا بود، جان شان را فدا کردند.
استولتنبرگ که نخست وزیر سابق نروژ بوده، اذعان کرد که کشورهای عضو ناتو باید 
مشارکت شان در هزینه های این ایتاف را بیشتر کنند. این یکی از تقاضاهای دونالد 
ترامپ در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود و امریکا حدود 7۰ درصد 

هزینه های ناتو را تأمین می کند.
استولتنبرگ گفت: طبیعتًا ما اختافاتی داریم، اما رهبران هر دو سمت اقیانوس اطلس 
به رسمیت  ما شده  پیوند  که موجب  بی همتایی  روابط  ما همواره  رهبران سیاسی  و 
شناخته اند و تاریخ پُر افتخار ما آکنده از غلبه بر چالش های مشترک با همکاری هم 

است.

نماینده گی فدراسیون ورزش مبارزات آزاد در والیت پروان ایجاد شد. 
در محفلی که به همین مناسبت در جمنازیوم ورزشی والیت پروان برگزار 
از شهروندان  زیادی  این والیت، شمار  محلی  مقامات  بر   بود، عاوه  شده 

پروان و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
از  ستایش  ضمن  محفل  این  در  پروان  والیت  والی  عاصم،  عاصم  محمد 
و  جنگی  شرایط  یک  در  افغانستان  گفت:  کشور،  در  ورزشکاران  قهرمانی 
تروریستی قرار دارد و این ورزشکاران و نیروهای امنیتی هستند که به مردم 

افتخار می آفرینند.
آقای عاصم افزود: در شرایطی که کشور امروزه مواجه است، دو طیف جامعه 
دوم  و  امنیتی  نیروهای  یکی  می کنند،  مسوولیت  ادای  مردم  برابر  در  واقعٌا 
ورزشکاران و نیاز است تا از سوی مردم و مقامات حکومتی از آن ها ستایش 

و قدردانی کنند.
والیبال  فدراسیون  عمومی  رییس  جیانی  بهاوالدین  غام  دیگر،  سویی  در 
در  دایمی  صلح  آرزوی  مردم  گفت:  پروان  والیتی  شورای  رییس  و  کشور 
کشور را دارند و آنان تاش خواهند کرد تا از ورزشکاران حمایت صورت 

گیرد.
باید مورد حمایت  افتخارآفرینان کشور  "ورزشکاران و  آقای جیانی گفت: 
حکومت قرار گیرند، بنٌا شورای والیتی پروان از آن ها همواره حمایت خواهد 

کرد."
هم زمان با این، باز محمد مبارز قهرمان ورزش مبارزات آزاد افغانستان در این 
محفل به مردم تعهد سپرد که تاش خواهد کرد تا همیشه قهرمانی به دست 

آورد تا باشد که ورزش که نماد اتحاد میان مردم است، رونق پیدا کند.
آقای مبارز افزود: "بسیار خوشحال هستم که امروز مردم پروان از من ستایش 
به  زیاد  عاقه مندی  جوانان  که  هستم  هم چنان خوشحال  کردند،  استقبال  و 
کسب  برای  همواره  ورزشکاران  ما  تاش  و  دارند  والیت  این  در  ورزش 

قهرمانی خواهد بود."
فدراسیون مبارزات آزاد در والیت پروان درحالی افتتاح می شود که پیش از 
اما حاال  بودند،  زیاد مواجه  با مشکات  این رشتۀ ورزشی  این ورزشکاران 
بسیاری ورزشکاران در این والیت ابراز امیدواری می کنند که مشکات شان 

حل خواهد شد.

در دیدار مرحلۀ مقدماتی جام جهانی 2۰18، تیم های فوتبال اسپانیا، ایتالیا و 
کرواسی در مقابل مقدونیه، لیختن اشتاین و آیسلند به پیروزی رسیدند.

به مصاف هم  مقدونیه  اسپانیا و  تیم های  بازی شب گذشته نخست  این  در 
رفتند که الروخا، بازیکن اسپانیا در نیمۀ اول موفق شد تا گول اول را وارد 

دروازۀ حریف کند.
در ادامه، بازیکنان تیم اسپانیا در نبود چند بازیکن کلیدی شان هم چنان سواری 
با  اما  کردند،  ایجاد  برای گول زدن  را  زیادی  بودند و فرصت های  بازی  بر 

درخشش دروازه بان حریف، فرصت های گول زنی حریف را مهار کردند.
برتری  دقیقۀ 63 ویتولو،  این که در  تا  داد  ادامه  به حمات خود  اسپانیا  تیم 
اسپانیا را به دو گل افزایش داد. بازهم روی سراسیمه گی مدافعان مقدونیه بود 
که پاس نه چندان خوب داوید سیلوا در دهانۀ دروازه به ویتولو رسید و او هم 

با ضربۀ سر کار را تمام کرد.
بازیکنان اسپانیا باز هم به حمات خود پرداختند و توانستند با دو گول دیگر، 
با نتیجۀ چهار بر صفر به بازی خاتمه دهند. در دیدار دیگر از این مرحله، 
ایتالیا به مصاف لیختن اشتاین رفت که در نتیجه، چهار بر صفر میزبان را درهم 

کوبید.
در این دیدار شاگردان جامپیرو ونتورا، خودشان را کامًا برتر از حریف نشان 

دادند و در نهایت توانستند که به یک پیروزی پُر گول دست پیدا کنند.
بازیکنان تیم ملی کرواسی که در مقابل آیسلند صف آرایی کردند، توانستند با 
نتیجۀ دو بر صفر از حریف جلو قدم بردارند و به تنهایی در صدر جدول گروه 

نهم رقابت های مقدماتی جام جهانی 2۰18 روسیه شوند.

کلینتون، اف بی آی را 
مقصر شکست خود می داند

داعش به صورت هدفمند مبارزان 
خود را به اروپا می فرستد

استولتنبرگ:
پیروزی ترامپ بزرگترین چالش برای ناتو است

ایجاد نمایندگی فدراسیون 
ورزش مبارزات آزاد درپروان

اسپانیا، ایتالیا و کرواسی در مرحلة 

مقدماتی جام جهانی 20۱۸ پیروز شدند

پرتو نادری

من هم حق دارم که نامه يی به رييس جمهور بنويسم!
جنـاب متفکـر! اگـر تفکـر همیـن اسـت کـه تـو داری کاش 
را  زمیـن  روی  تفکـر  همـه  تخـم  سـنگ،  دوران  ملخ هـای 
می خوردنـد. به یـاد داری وقتی کـه در مکتب ابتدایی لوگـر درس می خواندی 
و خـدا می دانـد چـه نقل هایی هم می زدی، تا سـال آموزشـی بـه پایان نزدیک 
می شـد، از والیـت مفتشـان می آمدنـد، از شـاگردان امتحـان می گرفتنـد، در 
حقیقـت ایـن امتحـان، امتحان آمـوزگاران بـود. شـاگردان که به پرسـش های 
مفتشـان پاسـخ های قناعت بخـش و درسـت نمی دادنـد، آمـوزگاران اخطـار 
می دیدنـد، کسـر معـاش می شـدند، حتـا به گونـۀ جزایـی تبدیل می شـدند به 

جاهـای دور کـه چـرا بـه شـاگردان درس درسـتی نداده اند.
حـال 18 وزیـر تـو کـه شـاگردان ناالیـق تـو انـد، نـاکام مانده انـد. بودیجـۀ 
مصـرف  بـه  نتوانسـته اند  قناعت بخـش  به گونـۀ  را  خـود  سـاالنۀ  انکشـافی 

بی کاره انـد! تردیـد  بـدون  برسـانند، 
مـن از آن هـا پـاس داری نمی کنـم، ناکاره هـا باید بـه خانه ها و آشـپزخانه های 
خـود برگردند! باید اسـتیضاح شـوند، اما پرسـش این اسـت که جنـاب عالی 
و همـزاد سیاسـی تان دکتـر عبداهلل را چه کسـی می تواند اسـتیضاح کند! اوباما 
و جـان کیـری کـه رفتنـد پشـت کاه پـدر کان خـود، مـردم هم کـه رمۀ تو 
انـد و تـو هـم یک شـبان هردم خیـال، بی خبـر از رمـه. تولۀ تفکـر می نوازی 
هیـچ نمی دانـی کـه رمـۀ ترا گـرگان وحشـی دشـت ها و کوهسـتان ها چگونه 

می درنـد، یا هـم کفتارهـای دور و پیش ات.
نمی دانـم کاه یـا پکـول داری؟ اگـر نـداری همین لنگـی قمیتـی ات را که در 
روز جهانـی لنگـی! بـه سـر کـرده بودی، پیـش رویت بگـذار، به گفتـۀ مردم، 
آن را قاضـی بسـاز و از لنگـی خـود بپـرس! ای لنگـی من! ای لنگی با شـکوه 
مـن کـه تـاج همـه سـلطانان جهـان بـه یک تـار ابرشـمین تـو نمی رسـد، آیا 

من سـزاوار اسـتیضاح هستم؟!
بعـد صـدای گرفتـۀ و پیچ درپیـچ لنگـی خـود را می شـنوی که می گویـد: نه، 

نـه، تو سـزاوار چیـز دیگری!
تو با پریشانی می پرسی سزاوار چه؟

لنگـی می گویـد: بگـذار کـه دور گردنـت حلقـه شـوم و خـودم را از میـخ 
سـتاره گان بنـد کنـم!

تو می گویی چرا چرا چنین حلق آویزم می کنی!
لنگـی می گویـد: وقتـی 18 وزیـر تو چنـان تخم های لقـه حتا بـه تخم جنگی 
هـم نمی ارزنـد، مگـر تـو خود ناکام نیسـتی؟ بـه یاد نـداری کـه در دهکده ها 
تخم هـای لقـه را حتـا در زیرپـای مرغـان ُکـرک هـم نمی گذاشـتند، امـا تـو 

آن هـا آورده یـی و بر سـرگنج نشـانده یی!
ببیـن رفیـق متفکر مـن! اگر بیمـاری الزایمر نـداری، به خاطر بیـاور گزافه های 

را کـه می بافتـی و چه الف هـای متفکرانه می زدی!
بـه  را  کشـور  تـو  گوسـفندی،  انتخابـات  آن  از  بـود  گذشـته  سـال  یـک 
سرپرسـت خانه بـدل کـرده بـودی و هـی در چشـم ما خـاک مـی زدی رفیق! 
و پیوسـته چیـغ مـی زدی کـه "هـای مـردم، صبر داشـته باشـید، مـن وزیرانی 
مـی آورم کـه دهـان کـرزی و کرزییـان واز بمانـد! وزیرانـی مـی آورم که یک 
کاروان شـتری را در یک دقیقه از سـوراخ سـوزن می گذرانند و از افغانسـتان 
بایـد باغ هـای بهشـت و  نقبـی می زننـد بـه بهشـت. مـا پیـش از دیگـران 
کاخ های آن را در اختیار گیرم و بهشـت را افغانی سـازیم و آن گاه فریاد زنیم 
کـه: هیـچ افغانـان بهشـتی از هیـج افغـان بهشـتی کم نیسـت! گفتـی آدم های 
مـی آورم کـه ریزتریـن ذره هـای اتـوم را سـوراخ می کننـد، روی دریاهـا راه 
می رونـد، آسـمان را شـاخ می زننـد. به جل شـان همیشـه اسـب می نشـیند، 
بقه های شـان ماننـد بلبـان می خواننـد، االغ های شـان تندتـر از رخـش رسـتم 
می دونـد. هرکـدام هـزار لقمـان حکیـم در جیـب دارد. سـنگ ها را به سـخن 
می آورنـد، کوه هـا را بـه دشـت ها بـدل می کننـد. دریاهـا را در یـک نفـس 
می نوشـند، آسـمان را در قفـس می کننـد، تمـام روشـنایی خورشـید در گدام 

خانه هـا می اندازنـد تـا در زمسـتان مـردم خنـک نخورنـد"!
بعـد از جابلقا تا جابلسـا سـرگردان شـدی، تا دیدیم هرچه بـی کاره و روزگار 
زده یـی بـود، گرد آوردی و هرکـدام را خلعت سـلطانی دادی و ردای وزارت 
پوشـاندی و آنـان را چنـان مارهای سـیاه برسـر گنـج و خزانه ملت نشـاندی! 
حـال ایـن ماران سـلطانی را در سـبد اسـتیضاح انداخته می خواهی به دسـت 
مارگیـران جادوگـر کـه پای شـان به لب گور رسـیده اسـت، ادب کنی! شـاید 

می خواهـی دنـدان زهری شـان را بیـرون کنی!
خیلـی کار خـوب می کنـی رفیـق متفکـر مـن! اگـر مـن جای تـو بـودم، این 
وزیـران بـی کاره، ایـن ماران سـینه زده بـر گنجورخانه ها را در چـار راهی های 

شـهر فلقـه بر می داشـتم!
خـدا  می شـرمم،  مـن  می زننـد،  گـپ  وقتـی  این هـا  از  بعضـی  کـن  بـاور 
می دانـد خـودت در هرجملـۀ آنـان چندهـزار بـار در عـرق تر می شـوی، اما 
گپ زدن هـای خـودت هـم چنـدان مـزه دار نیسـت! گاه گاهی چنـان خطاهای 
می کنـی کـه زمیـن و آسـمان را بـه شـگفتی انـدر می سـازی و مـا را در بـارۀ 

متفکـر بودنـت مشـکوک می سـازی!
خـوب حـاال بگـو! بـا ایـن وزیرانی کـه آورده یـی با خـودت چـه کاری باید 
شـود؟ ایـن وزیـران تـو کـه وطـن را خـراب کـرد. فکر می کنـم بایـد جزای 
ایـن هجـده وزیـر را از خـودت گرفـت! همین ها را تـو و همزاد سیاسـی ات، 

آورده اید. عبـداهلل 
راسـتی رفیـق بزرگـوار، در آخـر می پرسـم کـه می گوینـد تمـام آنانـی کـه از 
ظرفیـت درونـی کم تـری بـر خـوردار هسـتند و خـود متملق انـد، همیشـه در 
دور و پیـش خویش، انسـان های کم ظرفیـت، نا توان، متملق و اسـتفاده جوی 
را گـرد می آورنـد. زبانـم بسـته بـاد! مگر تـو و عبـداهلل هردوی تـان چنین اید، 
زیـر  از  و  اسـتخباراتی  مافیایـی،  فاشیسـت،  دزد،  هرچـه  می بینـم  کـه  تـا 
دار گریخته گـی کـه هسـت، در دور و پیـش شـما گـرد آمده انـد، نـه گـرد 

نیامده انـد، گـرد آورده شـده اند!
چیـزی بـه فکر من نمی رسـد، می دانـم تمام فکرهـای جهان را چنـاک کرکی 

در خریطـۀ کرده یـی و مـا هـم نمی دانیم کـه آن کرک چـه می خواند!
زنده باد علی بابا و چهل دزد اش!

دوست شما پرتو نادری

فيـسبـوک نـــامــه
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احتمــال جایگزینــی  از  امریکایــی  رســانه های 
بــا  امریــکا  امــور خارجــه  جان کــری وزیــر 
زلمی خلیــل زاد افغانســتانی االصل خبــر دادنــد.
کــه  دادنــد  خبــر  امریکایــی  رســانه های 
ــتانی  ــی افغانس ــات امریکای ــل زاد دیپلم زلمی خلی
ــت  ــرای پســت وزارت خارجــه در دول االصــل ب

ــت. ــده اس ــزد ش ــکا نام ــد امری جدی
مایــک پنــس معــاون دونالــد ترامــپ رییــس 
جمهــور منتخــب امریــکا فهرســت نامــزدان بــرای 
ــرده  ــت ک ــکا را دریاف ــه امری ــام وزارت خارج مق

اســت.
بــر اســاس گــزارش نیویــارک  تایمــز در فهرســتی 
کــه بــه معــاون ترامــپ ارائــه شــده اســت؛ 
امــور  تحلیل گــران  و  مشــاوران  از  شــماری 

ــتند. ــامل هس ــز ش ــی نی سیاس
ــون  ــان بولت ــل زاد ،ج ــی خلی ــز زلم ــه ج ــی ب ول
ــاب   ــل، ب ــازمان مل ــکا در س ــابق امری ــفیر س س
ــچ  ــوت  گینگری ــنا، نی ــس س ــو مجل ــر عض کراک
ــدگان و اســتنلی مک  ــس نماین ــس ســابق مجل ریی
در  ســابق  ارشــد  نظامــی  فرمانــده  کریســتال 
ــرای  ــزد ب ــاخص نام ــای ش ــتان از چهره ه افغانس

ــتند. ــت هس ــن پس ای
امــور  در  امریــکا  ســابق  ســفیر  خلیــل زاد،   

افغانســتان، عــراق و ســازمان ملــل از نزدیک تریــن 
ــه کاخ ســفید در ســال های  ــای سیاســی ب چهره ه

ــود. ــوب می ش ــر محس اخی
او در دوران ریاســت جمهــوری جــورج بــوش از 
ــرد  ــکا کار می ک ــا رییــس جمهــور امری ــک ب نزدی
ــه  ــود دارد ک ــیاری وج ــال بس ــم احتم ــاال ه و ح
دونالــد ترامــپ، هــم حزبــی آقــای بــوش نیــز او 

ــرای همــکاری برگزینــد. را ب
ــریف  ــهر مزارش ــال 1۹۵1 در ش ــل زاد در س خلی

ــدرش پشــتون و  ــد شــد کــه پ ــخ متول والیــت بل
ــود. ــک ب ــادرش تاجی م

وی در ســال 1۹8۵ تابعیــت امریــکا را بــه دســت 
آورد کــه بــرای مــدت کوتاهــی بــه عنــوان مشــاور 
وزارت  سیاســی  "برنامه ریــزی  بخــش  ویــژه 
خارجــه امریــکا" در کنــار پــل ولفوویتــز کار کرد.
ــد  ــان ارش ــی از کارشناس ــات امریکای ــن دیپلم ای
ــراق و کشــورهای خــاور  ــور افغانســتان، ع در ام

ــود. ــوب می ش ــه محس میان

در پــی حمــات مرگبــار طالبــان بر قونســلگری 
آلمــان در مــزار شــریف و پایــگاه نظامــی امریکا 
در بگــرام، ســفارت ایــاالت متحــده امریــکا در 
افغانســتان مســدود شــده اســت. در حملــه بــر 
پایــگاه نظامــی بگــرام چهــار امریکایــی کشــته 

و 16 تــن دیگــر شــان زخمــی شــدند.
در خبرنامــه یــی کــه روز شــنبه از ســوی 
ــده  ــد، آم ــر ش ــل نش ــکا در کاب ــفارت امری س
ــک  ــوان ی ــه عن ــفارت "ب ــن س ــه ای ــت ک اس
ــرای  اقــدام احتیاطــی موقــت" روز یکشــنبه "ب

ــت. ــته اس ــول" بس ــات معم ــه خدم ارائ
ایــن تصمیــم غیرمعمــول در پــی آن گرفتــه شــد 
کــه دو ســرباز و دو قــراردادی امریکایــی، روز 

ــی  ــگاه هوای ــاری در پای ــه انتح ــنبه در حمل ش
ــل پایتخــت افغانســتان  بگــرام در نزدیکــی کاب
کشــته شــدند و 16 نظامــی دیگــر و یــک 

ــد. ــی گردیدن ــدی زخم ــراردادی پولن ق
مرگبــار،  حملــه  ایــن  قبــل  روز  دو  فقــط 
ــهر  ــان در ش ــلگری آلم ــر قونس ــیان ب شورش
مزارشــریف مرکــز والیــت بلــخ حملــه کردنــد. 
ــن  ــاالی ای ــه ب ــوی ک ــاری ق ــه انتح در حمل
ــش  ــم ش ــت ک ــد، دس ــام ش ــلگری انج قونس
ــن دیگــر  ــش از 1۰۰ ت ــن کشــته شــدند و بی ت

ــدند. ــی ش زخم
ــده  ــاالت متح ــه ای ــر خارج ــری وزی ــان ک ج
ــرت  ــه را "نف ــن حمل ــنبه ای ــکا روز یکش امری

ــرد؛  ــوم ک ــد و محک ــه" خوان ــز و بزدالن انگی
حملــه انتحــاری کــه بزرگتریــن پایــگاه نظامــی 

ــرار داد. ــدف ق ــتان ه ــکا را در افغانس امری
طالبــان مســوولین ایــن حملــه را بــه دوش 
در  شورشــگری  افزایــش  از  و  انــد  گرفتــه 
ــت  ــری گف ــا ک ــد، ام ــر داده ان ــتان خب افغانس
ــد. ــی ترس ــان نم ــدار آن ــن هش ــکا از ای امری

ــان ســفرش در  ــکا در جری ــر خارجــه امری وزی
ــه  ــد گفــت: »صــاف و ســاده، ایــن گون نیوزیلن
اعمــال فــردی مانــع ادامــه ماموریــت مــا نمــی 
شــود.« وی همچنــان افــزود: »پــس هرچــه 
زودتــر مــردم بداننــد کــه راه بهتــری نیــز بــرای 
ــان  ــات وجــود دارد، جه حــل و فصــل اختاف
ــود  ــد ب ــادر خواه ــر ق ــدازه زودت ــان ان ــه هم ب
بــه طــور موثــر در جهتــی بهتــر حرکــت کنــد«.

کــری همچنــان اضافــه کــرد: »تاکیــد مــی کنــم 
آنچــه کــه مــا همــه برایــش مبــارزه مــی کنیــم...

ــرای مــردم  ــی زندگــی ب ــات، صلــح و توانای ثب
ــا دیــدگاه  ــا درنظرداشــت احتــرام و تحمــل ب ب

هــای متفــاوت اســت«.
در حــال حاضــر  امریــکا  متحــده  ایــاالت 
حــدود 1۰ ســزار ســرباز در افغانســتان دارد 
کــه بخــش بزرگــی از آنــان در پایــگاه هوایــی 

ــتند. ــتقر هس ــرام مس بگ
بــه  همــواره  کابــل  در  امریــکا  ســفارت 
شــهروندان ایــن کشــور نســبت بــه ســفر 
ــوری  ــد؛ کش ــی ده ــدار م ــتان هش ــه افغانس ب
ــو  ــن س ــه ای ــل ب ــال قب ــان از 16 س ــه طالب ک

کننــد. مــی  را رهبــری  شورشــگری 
ناتــو در  نیروهــای جنگــی  کــه  زمانــی  از 
پایــان ســال 2۰14 افغانســتان را تــرک کردنــد، 
شورشــگری در افغانســتان افزایــش یافتــه شــده 

اســت.

آیا خلیل زاد وزیر خارجه امریکا می شود؟

سفارت امریکا در کابل بسته شد

اردوغان 
به پاکستان می رود

رجــب طیــب اردوغــان رییــس جمهــور ترکیــه قــرار اســت 
بــرای نخســتین بــار پــس از کودتــای نافرجــام ایــن کشــور، 

چهارشــنبه هفتــه جــاری بــه پاکســتان ســفر کنــد.
مــورد  مهــم  مســایل  از  یکــی  کــه  می شــود  گفتــه 
وجــود  پاکســتانی،  مقامــات  و  اردوغــان  گفت وگــوی 

مــدارس گولــن در ایــن کشــور اســت.
کودتــای نافرجــام ترکیــه ایــن کشــور را وارد مرحلــه 
ــه گمــان  جدیــدی از سیاســت های داخلــی کــرده اســت. ب
بســیاری از تحلیلگــران فرصــت مناســبی در اختیــار اردوغان 
قــرار گرفتــه تــا از مخالفــان دیرینــه خــود بــه ســختی انتقــام 

بگیــرد.
ایــن قلــع و قمــع تنهــا بــه نظامیــان و کودتاگــران محــدود 
نمانــد بلکــه دههــا هــزار نفــر از هــوادارن عبــداهلل گولــن در 
ــا  ــار و ی ــی برکن ــای اداری و دولت ــه بخش ه ــه از هم ترکی

ــده اند. ــا ش ــه زندان ه روان
تحــوالت متأثــر از کودتــا در سیاســت داخلــی ترکیــه 
محصــور نشــد بلکــه در بُعــد بیــن الملــل نیــز ترکیــه را بــه 
ــا گولــن در ســایر کشــورها کشــاند کــه از آن  رویارویــی ب

ــرد. ــاره ک ــتان اش ــه پاکس ــوان ب ــه می ت جمل
ترکیــه مدعــی اســت کــه مــدارس پــاک " تــرک در 
ــن اســت  ــف سرســخت او گول ــه حری پاکســتان وابســته ب

امــا مدیریــت مــدارس آن را انــکار می کنــد.
ــس  ــی پ ــتان اندک ــه در پاکس ــفیر ترکی ــال س ــن ح ــا ای ب
ــه  ــبت ب ــا نس ــت ت ــام آباد خواس ــت اس ــا از دول از کودت
ــود  ــس از آن »مول ــد و پ ــدام کن ــدارس اق ــن م ــی ای تعطیل
چــاوش اوغلــو« وزیــر خارجــه ترکیــه در ســفر بــه 
اســام آباد خبــر از تعطیلــی مــدارس پــاک " تــرک و همــه 
ــتان داد. ــن در پاکس ــه گول ــته ب ــی وابس ــای فرهنگ نهاده

ــت  ــب رضای ــرای جل ــی ب ــتان در اقدام ــس از آن پاکس پ
ترکیــه همــه مدیــران مــدارس را برکنــار و مدیران پاکســتانی 
جایگزیــن آنهــا کــرد و قــول داد در هیــأت رئیســه مــدارس 
نیــز تغییراتــی ایجــاد خواهــد کــرد بــا ایــن حــال مــدارس 

ــد. ــه فعالیــت خــود ادامــه می دهن ــان ب ــاد شــده همچن ی
ــره  ــورد مذاک ــات م ــی از موضوع ــد یک ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــا مقامــات پاکســتان در ســفر هفتــه جــاری ب اردوغــان ب
اســام آبــاد تکــرار درخواســت تعطیلــی مــدارس یــاد شــده 
باشــد امــا پرســش آن اســت کــه آیــا دولــت پاکســتان زیــر 
بــار ایــن خواســته وی خواهــد رفــت و اگــر نپذیــرد بــا چــه 

واکنشــی از ســوی اردوغــان رو بــه رو خواهــد شــد؟
بــرای روشــن شــدن ایــن پرســش ها بایــد تــا پایــان هفتــه 

صبــر کــرد.
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