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آیــا بــا پایــان گرفتــن برنامــۀ همبســتگی ملــی ، روســتا هــای مــا از خدمــات انکشــافی مزیــد محــروم خواهنــد شــد ؟ آیــا 
سرنوشــت هــزاران شــورای انکشــافی قریــه کــه  بــه حیــث نهــاد هــای حاکمیــت مردمــی در سراســر کشــور ایجــاد شــده  
بــود و میتوانســت اراده، انتخــاب وتصمیــم مــردم را تمثیــل نمایــد ، منبعــد چــه خواهــد شــد؟ آیــا بازهــم کشــورما شــاهد 

تطبیــق هــزاران پــروژۀ انکشــافی عــام المنفعــۀ دیگــر خواهــد بــود؟ 
ایــن پرســش هــا زمانــی در ذهــن هــزاران تــن از روســتا نشــینان کشــور مــا باالگرفــت کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی پــس 

از گذشــت بیشــتر از ۱۳ ســال اینــک بــه پایــان خــود رســیده اســت .
بــاری رهبــری جمهــوری اســامی افغانســتان بــرای پاســخ بــه ســؤاالت فــوق  و بخاطــر تــداوم  مســیر انکشــاف کشــور، 
برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی را در روز یکشــنبه چهــارم میــزان ســال ۱۳۹۵ رســمًا افتتــاح کــرد و آینــدۀ یــک افغانســتان 

متمــدن و آبــاد را بــرای تمامــی شــهروندان شــهری و روســتایی کشــور نویــد داد .
برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی یــک برنامــۀ بــزرگ انکشــافی ، اجتماعــی و اقتصــادی در ســطح کشــور ماســت. ایــن برنامــه 
یــک تعهــد  دوجانبــه میــان » دولــت بــا مــردم « و» مــردم بــا دولــت« اســت. در ایــن میانــه نقــش مــردم افغانســتان برجســته 
تــر و فعــال تــر اســت ، زیــرا ایــن برنامــۀ ملــی بوســیلۀ مــردم کــه همانــا شــوراهای انکشــافی قریــه وشــوراهای انکشــافی 
شهریســت، مدیریــت میشــود و پــروژه هــای انکشــافی ، اقتصــادی و اجتماعــی آن در چــوکات کلســتر هــا ، تطبیــق میگردد. 
شــوراهای انکشــافی، اجــراآت دولــت )وزارت هــا و ارگانهــای ذیربــط( را نظــارت نمــوده و مــورد پرســش قــرار میدهنــد. 
وامــا دولــت بــرای مــردم ، منابــع ، امکانــات ومشــوره را  فراهــم میســازد و دررابطــه بــا شــفافیت و حســابدهی از عملکــرد 
ــش  ــط پرس ــای ذیرب ــوراها و ارگانه ش
مینمایــد . یعنــی هــردو جانــب متقابــًا 
دربرابــر همدیگــر تعهــد و مســؤولیت 
ــن میشــود یــک  ــد و ای مشــخص دارن
تعهــد دوجانبــه میــان مــردم و دولــت.

چــه  شــهروندی  میثــاق  از  مــردم 
؟  میخواهنــد 

طــی   کــه  کشوریســت  افغانســتان 
چندیــن دهــه بــا نابســامانی هــای 
اقتصــادی  و  طبیعــی   ، اجتماعــی 
ماننــد خشــک ســالی هــا ، جنــگ 
ــی  ــا ، ب ــرت ه ــی، مهاج ــای داخل ه
ــر  ــوده واکث ــه ب ــی مواج ــی وویران امن

زیربناهــای اقتصــادی خویــش را ازدســت داد کــه ایجــاب بازســازی و اعمــار مجــدد را  مینمایــد. مــردم از ایــن برنامــه 
انتظــار دارنــد کــه بــا پــروژۀ هــای خویــش بــه احیــای زیــر بناهــای زراعتــی آنــان بپــردازد تــا ازنــگاه اقتصــادی بــه پــای 
ــش دسترســی داشــته  ــم و دان ــه تعلی ــد ب ــردم میخواهن ــد، م ــات اساســی صحــی ان ــان خواســتار خدم خــود بایســتند. آن
باشــند ، از امکانــات عصــری زنــده گــی برخــوردار باشــند ، آب آشــامیدنی صحــی برایشــان فراهــم گــردد ، ازانــرژی بــرق 

ــد.  ــاب میکن ــر ایج ــر حاض ــی درعص ــده گ ــه زن ــر ک ــات دیگ ــا امکان ــوند و بس ــتفید ش مس
حاجی نیک محمد رئیس شورای انکشافی یکی از قریه های ولسوالی پنجوایی والیت کندهار میگوید:

» مــا در برنامــۀ همبســتگی ملــی خیلــی خــوب پیــش رفتیــم و امیدواریــم کــه بــا تطبیــق برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی، 
مشــکات باقیمانــدۀ مــا بطــور کامــل حــل گــردد. بــه نظــر مــن تفــاوت ایــن دو برنامــه آنســت کــه در میثــاق شــهروندی، 
کوچــک و بــزرگ وجــود نــدارد، بــه تمــام افغانهــا بــه یــک نظــر د یــده  میشــود. حقــوق مــردم شــهر و روســتا یکســان 
اســت. هفــت ارگان در آن مشــترکًا کارمیکننــد و زیرچتــر شــوراهای انکشــافی برنامــۀ همبســتگی ملــی بــه مــردم پــول داده 

میشــود تــا آنــرا بــرای آبــادی قریــه هــای خــود بــه مصــرف برســانند. « 
از طریــق برنامــۀ ملــی میثــاق شــهروندی، قــرار اســت شــش خدمــت اساســی بــه مــردم ارایــه شــود: خدمــات صحــی ، 
تعلیــم و تربیــه ، مدیریــت آب )آبیــاری، کنتــرل ســیاب ها، تهیــۀ آب آشــامیدنی و حفــظ  الصحــۀ محیطــی(، انرژی هــای 
قابــل تجدیــد یــا خدمــات برق رســانی، وصــل ســاختن فاصلــۀ شــهرها و روســتاها ، و ترویــج یــا ســاخت زیربنــا هــای 

کوچــک زراعتــی در دهــات.
ــس  ــه رئی ــرح اســت، چنانک ــداً مط ــهروندی ج ــاق ش ــی میث ــۀ مل ــان در برنام ــات همس ــوازن و خدم اصــل انکشــاف مت

ــه:  ــه آن اشــاره داشــته اســت ک ــر ب ــور افغانســتان نی جمه
»همــه افغانهــا در چهــار چــوب یــک برنامــۀ ملــی میآییــم و برایتــان اطمینــان میدهیــم کــه بــه نقــاط نــا امــن میرویــم. نــا 

امنــی موجــب ایــن نیســت کــه خدمــات را عرضــه نکنیــم.
ــهروندی،  ــاق ش ــی میث ــۀ مل در برنام
اقشــار  و  محــروم  مناطــق  روی 
محــروم جامعــه کــه طــی ســال 
 هــای گذشــته از خدمــات انکشــافی 
تأکیــد  انــد،  نشــده  مســتفید 

 » . د می شــو
خوشــبختانه برنامــۀ ملــی میثــاق 
ــه سررســانیدن  شــهروندی بخاطــر ب
ــده  ــام ش ــردم، اع ــان م ــن آرم همی
ــاس  ــک مقی ــه ی ــد ب ــا بتوان ــت ت اس
وســیعتر، انکشــاف، رشــد اقتصــادی 
و رفــاه اجتماعــی را بــرای مــردم 

ــازد. ــا س ــور مهی ــر کش سراس

میثاق شهروندی ، تعهد برای آسایش مردم

آیا به پایاِن دوراِن جنرال دوستم رسیده ایم؟
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کابل در پیوند به نشست سه جانبة روسیه، 

چین و پاکستان دربارة افغانستان:

چنین نشست هایی ناموفق است نشه يي توکو ضد مبارزه کې روسـیه چه می کند؟
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حه

صف



جنـرال دوسـتم سـوای این کـه اتهام هـای وارد 
شـده از سـوی احمد ایشـجی بر او ثابت شـود 
و یـا خیـر، از منظـِر سیاسـی کارش پایان یافتـه 
به نظر می رســد. جنرال دوسـتم شـاید در طول 
حیـاِت پُرماجـرا و جنجال آمیـزش بارهـا از کام 
مـرگ، زنـده بیـرون آمـده باشـد؛ ولی ایـن بار 
چنـان در وضعیـِت خطرناکی قـرار گرفته که با 
هیچ یک از مواردِ گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. 
بسـیاری از تحلیل گـران باور دارند که دوســتم 
بـه پایان عمِر سیاسـی اش در افغانسـتان رسـیده 
اسـت. هرچنـد ممکـن اسـت در دقیقـۀ نـودم 
ورق هـا برگردنـد و وضعیـت بـه نفـِع او تغییـر 
کنـد، امـا احتمال چنین رخــدادی بدون شـک 
بسـیار دشـوار بـه نظـر می رسـد. مســلمًا عدۀ 
زیـادی از هـواداراِن جنرال، حتـا در صورتی که 
بـه وسـیلۀ دادگاه اتهام هـای وارده بـر او ثابـت 
آن هـا همچنـان مشـکوک  شـوند، در صحـِت 
خواهنـد بـود. امـا بـه همـان میـزان افـرادی که 
بـه او نـگاهِ خصمانـه دارنـد، حتـا در صـورِت 
برائـِت وی از دادگاه بازهـم نسـبت به درسـتِی 
اتهام هـای وارده هیـچ تردیـدی نخواهنـد کـرد 
و چنیـن خواهنـد گفـت کـه: زورِ دادگاه و قوۀ 
قضاییـه بـه او نرسـیده اسـت. چنان کـه برخـی 
کاربـران فیسـبوک این شـوخی را مطـرح کرده 
انـد که »کـدام بازرس جـرأت خواهد داشــت 
کـه به نـزد جنرال دوسـتم برای تحقیـق برود؟« 
اتفاق هایـی  سیاسـت مداران  بـرای  گاهـی 
می افتــد کـه حتا در صـورت عدم درسـتی آن، 
درسـت نما می نمایـد. قضیـۀ جنـرال دوسـتم و 
مخالِف سیاسـی اش ایشـجی، در حال حاضر از 
چنیـن بـارِ معنایی یـی برخوردار اسـت. هرچند 
کـه نمی تـوان تـا زمـان حکـم نهایـِی دادگاه در 
ایـن خصـوص داوری کـرد، ولـی برخوردهای 
جنـرال در گذشـته ایـن ظـن را علیـه او قـوت 
جنـراِل  نیـز  این بـار  احتمـاالً  کـه  بخشـیده 
کارکشـته در وضعیتـی نامعلـوم دچـار خبـط و 

است.  اشـتباه شـده 
از جانـب دیگـر، ایـن گمانه هم دور از تصــور 

جنـرال  کـه  برخی هـا  شـاید  کـه  نمی نمایـد 
می رفـت،  شـمار  بـه  چشـم  خـار  برای شـان 
عمـداً چنین نقشـۀ  ماهرانه یی را برای متاشـی 
کردِن قدرِت او کشـیده باشـند. مگـر در عرصۀ 
سیاسـت کـم اتفاق افتــاده که سیاسـت مداران، 
پـای  نیـز در  را  بـه خـود  افـراد  نزدیک تریـن 

منافع شـان قربانـی کـرده انـد؟ 
 سراسـر تاریخ جهـان، پُر از داسـتان های پُرآِب 
وسـیلۀ  بـه  پسـر  قتـل  روایت هـای  از  چشـم 
پـدر، بـرادر بـه وسـیلۀ بـرادر، پـدر بـه وسـیلۀ 
پسـر و... اسـت. مگـر در همیـن کشـور، بارهـا 
شـاهان و زمـام داران بـرای حذف "دیگـران" از 
بدترین شـیوه های آدم کشـی و شخصیت کشـی 
سـود نجسـته انـد. بـا این حـال، جنـرال نیز در 
وضعیـِت پیش آمـده بی تقصیـر نیسـت، هرچند 
که او مرتکِب اشـتباهِ ادعاشـدۀ آن چنانی نشــده 

شد.  با
اشـتباه جنـرال از همـان لحظاِت آغـازِ قضیه که 
بـه وسـیلۀ رسـانه های کشـور مـورد پی گیـری 
قـرار گرفـت، آغـاز یافـت و تـا ایـن دم کـه 
جنـرال را بـه سـوی سرنوشـِت نامعلـوم پیـش 
از هـواداراِن جنـرال  بارهـا  دارد.  ادامـه  بـرده، 
شـنیده بـودم کـه او افـراد تحصیل یافتـه و فهیم 
را در اطـراِف خـود دارد و در کارهـای مهـم 
از آن هـا طلـِب مشـورت می کنــد، ولـی حادثۀ 
جوزجـان نشــان داد کـه اطرافیـاِن جنـرال نیز 
آن گونـه که در موردشـان گفته می شـد، مدیراِن 

دوراندیـش و مدبـری نبـوده انـد. 
موضـوع دیگر امـا توجه خاِص جامعـۀ جهانی 
نهادهـای  و  کشـورها  اسـت.  قضیـه  ایـن  بـه 
بین المللـِی زیـادی کـه از متحـداِن اسـتراتژیِک 
افغانسـتان بـه شـمار می روند، به شـمول امریکا 
و اتحادیـۀ اروپـا، خواهـان بررسـِی همه جانبـۀ 
پرونده جنرال دوســتم شـده اند. کشـیده شدِن 
پـای جامعـۀ جهانـی در ایـن قضیـه بـا همـۀ 
معایـِب خـود، ولـی دارای امتیازهـای ویـژه و 

منحصـر بـه فرد اسـت. 
حداقـل نظـارت جامعـۀ جهانـی شـاید مانِع آن 

شـود کـه برخی هـا بخواهنـد بـا اعمال سـلیقه، 
مسـأله یی  بـه  را  حقوقـی  کامـًا  مسـالۀ  یـک 
شـخصی و خانواده گـی تقلیل دهند. در گذشـته 
چنیـن مـواردی سـبب شـدند کـه عدالـت بـه 
و  خواسـت ها  قربانـی  شـیوه،  مظلومانه تریـن 
سـلیقه های شـخصی شـود. حداقل این بـار این 
فرصـت را بایـد غنیمـت شـمرد کـه عدالت در 
کشـور بـه گونه یـی تأمیـن شـود کـه مـردم و 
شـهروندان عـادِی این سـرزمین احسـاس کنند 
کـه چیـزی به نـام قانـون و عدالت نیـز در این 
کشــور وجـود دارد. حداقـل برای یـک بار هم 
کـه شـده، مردم رنج دیـدۀ این کشــور ببینند که 
اگـر معـاون رییس جمهـوری هم باشـی، بازهم 
ممکـن اسـت کـه تحـت پیگـردِ قانـون قـرار 
بگیـری، هرچنـد که ممکـن اسـت اتهام ها علیه 
تـو ناشـی از توطیه یـی از قبل برنامه ریزی شـده 

 . شد با
زمانـی  دوسـتم  جنـرال  سیاسـِی  سرنوشـت 
در  او  کـه  شــد  داده  تشـخیص  نگران کننــده 
تیـم انتخاباتـِی تحـول و تـداوم قـرار گرفـت 
و در ترکیبـی نامتجانـس، بـا تمـامِ نیـرو بـرای 
پیـروزِی آن تـاش کـرد. از آن زمـان بـه بعـد، 
هـر لحظـه این احتمال وجود داشـت کـه او در 
مخمصه یی گیر بیــفتد که خـود را از آن نجات 
داده نتواند. مسـلمًا دنیای سیاسـت، دنیــایی پُر 
از چـال و نیرنـگ اسـت کـه اگر سیاسـت مدار 
قدم هـای خـود را نتوانـد دوراندیشــانه بردارد، 
به حتـم دچـار تنزیـل و تحقیـر خواهـد شـد.  

بـا ایـن حسـاب، اوالً امیــدواریم دامـن جنرال 
دوسـتم از اتهامـاِت وارده پـاک باشــد و ایـن 
پاکـی بـرای مـردمِ افغانسـتان بـه اثبات برسـد. 
خطایـی  و  جـرم  مرتکـِب  ایشـان  اگـر  ثانیـًا 
شـده اند، نهادهـای عدلـی و قضایـی بتواننـد به 
دور از بازی هـا و ترفندهـای سیاسـی، عادالنـه 
ایـن پرونـده فیصلـه ببخشـند.  و قاطعانـه بـه 
ثالثـًا امیدواریـم از این پـس سـاحِت سیاسـت 
و  افتضـاح  بدیـن  غایله هایـی  از  کشـور  در 

روسـیاهی مبــرا گـردد. 
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قــرار اســت تــا چنــد روزِ دیگــر نشســتی در مــورد از 
ــکو  ــتان در مس ــرای افغانس ــح ب ــای صل ــرگیرِی تاش ه س
دایــر شــود. نماینده هــای کشــورهای چیــن و پاکســتان 
ــاور دارد  ــد. روســیه ب ــن نشســت شــرکت می کنن ــز در ای نی
ــن  ــده و ای ــر ش ــوی و قوی ت ــتان ق ــش در افغانس ــه داع ک
بــرای کشــورهای آســیای مرکــزی و چیــن و روســیه بســیار 
ــین،  ــای پس ــل در ماه ه ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاک اس خطرن
ــان پخــش شــد  ــا طالب ــی از رابطــۀ روســیه ب بارهــا خبرهای
و نیــز بارهــا ایــن خبرهــا از طــرِف ســفیر روســیه در کابــل 
ــار ایــن خبرهــا از جانــب ســفارِت  رد گردیــد. امــا آخرین ب
ایــن کشــور در افغانســتان مــورد تأییــد قــرار گرفــت. 
ــان  ــا طالب ــه  ب ــراً از رابط ــز اخی ــران نی ــاِت ای ــان مقام همچن
گفتنــد و نوعیــِت آن را هــم ظاهــراً مشــخص کردنــد. چیــن 
ــا  ــه ب ــاد رابط ــرگرم ایج ــرف س ــه این ط ــی ب ــز از مدت نی
ــِت  ــن رابطــه در جه ــد از ای ــه بتوان ــا این ک ــان اســت ت طالب

ــد.  ــتفاده کن ــتان اس ــح در افغانس ــن صل تأمی
 امــا همــۀ این هــا یــک طــرِف قصــه اســت و طــرف 
ــه در  ــِت پالیســی های پاکســتان اســت ک دیگــِر قصــه، تقوی
ــاِن  ــردن حامی ــدا ک ــردد. پی ــی می گ ــه نحــوی عمل ــه ب منطق
منطقه یــی بــرای گــروه طالبــان کــه بــه عنــوان ابــزارِ تطبیــق 
ــی از  ــت، یک ــرح اس ــور مط ــن کش ــِی ای ــت خارج سیاس
آرزو هــای دیریــِن پاکســتان اســت و نیــز قدرت هــای منطقــه 
از رونــد تحــوالت در افغانســتان بیمنــاک انــد و می خواهنــد 
ــه  ــت را ب ــان اس ــه طالب ــل ک ــرِف معض ــک ط ــت کم ی دس

ســوِی خــود بکشــانند. 
ــیار  ــاِن بس ــک جری ــه ی ــان ب ــان طالب ــروزه جری ــلمًا ام مس
موثــر در دادوســتدهای اســتخباراتی و دیگــر بازی هــای 
ســیاهِ انســانی تبدیــل شــده و هــر حلقــۀ اســتخباراتی 
ــِع  ــداف و مناف ــتای اه ــروه در راس ــن گ ــد از ای می کوشـ
خــود ســود ببــرد. همیــن وضــع ســب شــده کــه طالبــان بــه 
یــک گــروه پُرمشــتری و عایدکننــده تبدیــل شــود. از طــرف 
ــال  ــزده س ــان در پان ــه طالب ــی ب ــگاهِ قبیله ی ــی ن ــر، نوع دیگ
گذشــته در دســتگاهِ قــدرت وجــود داشــته کــه ســبب شــده 
طالبــان از انــزوا بــه متــن کشــیده شــوند و ســرانجام بــه یــک 

ــد. ــل گردن ــزرگ تبدی ــِش ب چال
 امــا امــروز کــه روســیه بــه عنــوان یــک قــدرِت بســیار مهــم 
ــا ســدی  ــد ت ــان ســرمایه گذاری می کن ــه، روی طالب در منطق
ــه  ــوع رابط ــه از ن ــران ک ــز ای ــند و نی ــش باش ــر داع در براب
ــد،  ــخن می گوی ــخص س ــطِح مش ــک س ــان در ی ــا طالب ب
ــه در کشــور  ــی ک ــِد تازه ی ــه تهدی ــه نشــان از آن دارد ک هم
واقــع شــده، تهدیدهــای کهنــه را بــه فرصــت تبدیــل کــرده 
و بازیگــران را گــردِ آن جمــع آورده اســت. البتــه ایــن 
ــت  ــی دمِ دس ــوان ابزارهای ــه عن ــروه ب ــن گ ــورها از ای کش
ــد.  ــان ندارن ــه طالب ــدت ب ــگاه درازم ــد و ن ــتفاده می کنن اس
ولــی اگــر ایــن رابطــه بــر اثــِر ناچاری هــای موجــود، بیــش 
ممکــن  یابــد،  ادامــه  صورت گرفتــه  پیش بینی هــای  از 
اســت از حالــِت ابــزاری و کوتاه مــدت، بــه راهبــردی 
ــاِن  ــه زی ــم ب ــه ه ــود ک ــل ش ــدت تبدی ــد و درازم هدف من
کشــورهای منطقــه و هــم افغانســتان خواهــد بــود؛ بــه ایــن 
ــال کــه در گذشــته پاکســتان بعــد از شکســِت  ترتیــب و مث
پــروژه اش در وجــود حکمتیــار و چنــد گــروه دیگــر، بــرای 
ــک  ــه کم ــان را ب ــتان، طالب ــت درآوردن افغانس ــر مدیری زی
ــِت  ــا دول ــی ایجــاد کــرد ت ــی و عرب ــد کشــورِ کاِن غرب چن
ــر  ــه ثم ــا ب ــروژه نه تنه ــن پ ــا ای ــد؛ ام ــن را بربچینن مجاهدی
نرســید کــه ســرانجام آتــِش آن خــودِ پاکســتان را درنوردیــد. 
اســتخباراتی  بــازی  ایــن  در  پاکســتان  کــه  همان طــور 
ــان و  ــادر طالب ــواِن م ــه عن ــد و ب ــه ش ــی مواج ــه ناکام ب
افراطی گــری، مامــت روِی عالــم )در دنیــای اســام و 
ــون  ــه هم اکن ــل( شــد، کشــورهای دیگــری ک ــام بین المل نظ
می خواهنــد بــا طالبــان بــازی کننــد و از کارِت طالــب 
دســت کم در برابــر داعــش و گرداننــده گاِن آن اســتفاده 
ــار  ــت گرفت ــا و مام ــه دامِ ب ــود ب ــت خ ــد، در نهای کنن
می گردنــد. بنابرایــن خــوب اســت کــه نظــامِ جهانــی و همــۀ 
بازیگــراِن آن بــه ایــن نتیجــۀ میمــون برســند کــه تروریســم 
ــر  ــری زی ــر دیگ ــی ب ــِح یک ــدارد و ترجی ــد ن ــوب و ب خ
پوشــش اهــداف اســتخباراتی، بــازی بــا مــارِ افعی یــی 

ــد.   ــاک می کن ــش را ه ــت صاحب ــه عاقب ــت ک ا س

روسـیه 
چه می کند؟
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ــد كــه او در تیــم  سرنوشــت سیاســِی جنــرال دوســتم زمانــی نگران كننـــده تشــخیص داده شـ
انتخاباتــِی تحــول و تــداوم قــرار گرفــت و در تركیبــی نامتجانــس، بــا تمــاِم نیــرو بــرای پیــروزِی 
آن تــاش كــرد. از آن زمــان بــه بعــد، هــر لحظــه ايــن احتمــال وجــود داشــت كــه او در مخمصه يــی 
گیــر بیـــفتد كــه خــود را از آن نجــات داده نتوانــد. مســلماً دنیــای سیاســت، دنیـــايی پُــر از چــال و 
نیرنــگ اســت كــه اگــر سیاســت مدار قدم هــای خــود را نتوانــد دورانديشـــانه بــردارد، به حتــم 
دچــار تنزيــل و تحقیــر خواهــد شــد. بــا ايــن حســاب، اوالً امیـــدواريم دامــن جنــرال دوســتم از 
اتهامــاِت وارده پــاک باشـــد و ايــن پاكــی بــرای مــردِم افغانســتان بــه اثبــات برســد. ثانیــاً اگــر 
ايشــان مرتکــِب جــرم و خطايــی شــده اند، نهادهــای عدلــی و قضايــی بتواننــد بــه دور از بازی هــا 
و ترفندهــای سیاســی، عادالنــه و قاطعانــه بــه ايــن پرونــده فیصلــه ببخشــند. ثالثــاً امیدواريــم 
از اين پــس ســاحِت سیاســت در كشــور از غايله هايــی بديــن افتضــاح و روســیاهی مبـــرا گــردد
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شماری از نماینده گان و نهادهای خبرنگاری:

کارکرد رسانه ها باعث شده تا مردم پیش از مراجعه 
نهادهای عدلی و قضایی به آن ها مراجعه کنند

پناه بـردن مـردم بـرای خواسـتن حق شـان بـه 
رسـانه ها ناشـی از اعتماد و باور مردم نسـبت 
بـه رسـانه ها و عـدم اعتمـاد مـردم نسـبت به 

قضـاء و پولیس اسـت.
شـماری از نماینـده گان مجلـس و نهادهـای 
در  و  حکومـت  می گوینـد:  رسـانه ها  مدافـع 
مجمـوع دولـت افغانسـتان به لحـاظ رفتاری، 
قابـل قبـول و قابـل اعتمـاد مـردم افغانسـتان 
نیسـت و پولیـس و قاضـی را مـورد اعتمـاد 
بـه  رسـیدن  خاطـر  بـه  بنابرایـن  نمی داننـد؛ 

حق شـان بـه رسـانه ها پنـاه می برنـد و حتـا به 
می کننـد. مراجعـه  طالبـان 

افغانسـتان  امـا یـک عضـو شـورای علمـای 
و  می کننـد  تکثیـر  فقـط  رسـانه ها  می گویـد: 
تکثیـر کـردن مشـکات را بیشـتر می سـازد؛ 
بنابرایـن مـردم بـه جای رفتـن به رسـانه ها به 
قضـات مراجمعـه کننـد تا مشـکات شـان از 

لحـاظ قانونـی حل شـود.
در  گزارشـی  نشـر  از  پـس  واکنش هـا  ایـن 
بـا  مـرد  یـک  هم زمـان  ازدواج  خصـوص 
دوخواهـر در والیـت ننگرهـار ابراز می شـود.
عـارف رحمانـی عضـو مجلـس نماینـده گان، 
پنـاه آوردن مـردم بـرای خواسـتن حق شـان 
بـه رسـانه ها را ناشـی از اعتمـاد و بـاور مردم 
مـردم  اعتمـاد  عـدم  و  رسـانه ها  بـه  نسـبت 

نسـبت بـه قضـاء و پولیـس تلقـی می کنـد.
رحمانـی می گویـد: مردم بـه قـدرت بی بدیل 
و انـکار ناپذیـر رسـانه ها بـاور کردنـد، امروز 
قـدرت  انکارپذیـر،  قدرت هـای  از  یکـی 
فیس بـوک  زمانی کـه  اسـت،  پیام رسـانی 
الیه هـای زیریـن زنده گـی یـک فـرد را افشـا 
رفتـار  در  تفـاوت  ایجـاد  باعـث  می کنـد؛ 

می شـود. دیگـران 
او افـزود: مـردم قدرت رسـانه ها را که قدرت 
افـکار عمومی اسـت، بیشـتر از قـدرت دولت 
می داننـد و امـا مسـاله مهـم اینکـه حکومـت 
لحـاظ  بـه  افغانسـتان  دولـت  مجمـوع  در  و 
مـردم  اعتمـاد  قابـل  و  قبـول  قابـل  رفتـاری 
افغانسـتان نیسـت و پولیس و قاضـی را مورد 
اعتمـاد نمی داننـد؛ بنابرایـن  به خاطر رسـیدن 
بـه حـق بـه رسـانه ها پنـاه می برنـد و حتـا به 

طالبـان مراجعـه می کننـد.
چـون  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـه  رحمانـی 
مـردم افغانسـتان دولـت فعلـی را یـک دولت 
بنابرایـن  نمی داننـد؛  قانون گـرا و ضـد سـتم 

را  حکومـت  تـا  می برنـد  پنـاه  رسـانه ها  بـه 
تحـت فشـار قـرار دهنـد که به مشـکل شـان 

شـود. رسـیده گی 
ایـن عضـو مجلـس در خصـوص اینکـه چرا 
قضـاء و حکومـت  قابـل اعتماد مردم نیسـت 
مـا  حکومـت  و  پارلمـان  قضـاء،  می گویـد: 
از یـک جامعـه توسـعه نیافتـه منشـاء گرفتـه 
اسـت؛ بنابرایـن نبایـد انتظـار داشـت از یـک 
درختـی که ذات ش تلخ اسـت؛ میوه شـیرینی 

. بچینید
او تاکید کرد: کشـوری کـه 70درصد مردم آن 
بی سـواد اسـت، بیـش از شـش میلیـون متعاد 
دارد، 60 درصـد مـردم زیر خط فقـر زنده گی 
می کند و بیش از سـی سـال اسـت کـه درگیر 
جنـگ اسـت و ده هـا مشـکل دیگـر دارد؛ بـا 
می تواننـد  چطـور  مـردم  شـرایطی  چنیـن 
رییس جمهـور خـوب انتخـاب کننـد، چطـور 
می تواننـد نماینـده و قاضـی خـوب انتخـاب 
و  رشـوه  گرفتـن  بـدون  قاضـی  اش  و  کننـد 

براسـاس عدالـت حکـم کند.
باایـن حـال عبدالمجیـب خلوتگـر رییـس نی 
یـا حمایـت کننـدۀ رسـانه های آزاد می گویـد: 
اعتمـاد مـردم نسـبت بـه نهادهـای عدلـی و 
و  شـده  کمرنـگ  حتـا حکومـت  و  قضایـی 
مـردم دیگـر به ایـن نهادهای باورمند نیسـتند.
وی تاکیـد کـرد: از طـرف دیگـر کارکردهـای 
عالـی رسـانه ها در یک ونیـم دهه اخیـر اعتماد 
مـردم بـه رسـانه ها و کارکردهـای آنـان زیـاد 
شـده و مـردم قبـل از مراجعـه بـه نهادهـای 
مراجعـه  رسـانه ها  بـه  قضایـی  و  عدلـی 

می کننـد.
او افـزود: باتوجـه بـه فسـاد گسـتردۀ کـه در 
دارد،  وجـود  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای 
مراجعـه  نهادهـا  ایـن  بـه  مـردم  زمانیکـه 
در  چـون  امـا  بدهنـد؛  پـول  بایـد  می کننـد 
نـدارد؛  وجـود  پول دهـی  زمینـه  رسـانه ها 
بنابرایـن مـردم ترجیح می دهند که مشـکات 

کننـد. حـل  رسـانه ها  طریـق   از  را  شـان 
خلوت گـر بـه این باور اسـت کـه کار نیکوتر 
و بهتـر ایـن اسـت کـه مـردم هم زمـان هـم 
بـه رسـانه ها هـم و هـم بـه نهادهـای عدلـی 
و قضایـی مراجعـه کننـد؛ امـا فسـاد گسـترده 
از  اسـتفاده  سـوی  و  قضایـی  نهادهـای  در 
فسـاد  افزایـش  سـبب  کاذب  صاحیت  هـای 
شـده و در نهایـت تمـام ایـن مـوارد باعـث 

شـده تـا مشـکات مـردم بـدون دادن پـول 
حـل نشـود.  

امـا قاضـی نذیراحمـد حنفـی عضـو مجلـس 
افغانسـتان  علمـای  شـورای  و  نماینـده گان 
و  می کننـد  تکثیـر  فقـط  رسـانه ها  می گویـد: 
تکثیـر کـردن مشـکات را بیشـتر می سـازد؛ 
بنابرایـن مـردم بـه جای رفتـن به رسـانه ها به 
قضـات مراجمعـه کننـد تا مشـکات شـان از 

لحـاظ قانونـی حل شـود.
دوطـرف  یـا  نفـر  دو  مشـکات  افـزود:  او 
رامحاکمـه می تواننـد بـه خوبی و طبـق قانون 
حـل کننـد؛ بنابرایـن مـردم بـه جـای رفتن به 
رسـانه ها بـه محاکمـه برونـد تا مشـکل شـان 

بـه وجـه احسـن بررسـی و حل شـود.
فیصلـه  نمی تواننـد  رسـانه ها  او:  گفتـه  بـه 
کننـد، حکـم کـرده نمی تواننـد، بـل تنها نشـر 
می کننـد؛ امـا عـدم اعتمـاد مـردم نسـبت بـه 
قضـا سـبب شـده تامردم بـه جـای مراجعه به 
محاکمـه و قضـا برای حل مشـکات شـان به 

می کننـد. رجـوع  رسـانه ها 

هم زمـان  نـکاح  علمـا  شـورای  عضـو  ایـن 
دوخواهـر بایک مرد را ناشـی از عـدم آگاهی 
مـردم از دیـن دانسـته تاکیـد کـرد کـه بایـد 
مـردی کـه دو خواهـر را در یـک شـب بـه 
نـکاح گرفته اسـت، به اشـد مجـازات محکوم 

. د شو
ایـن درحالی اسـت که وزارت زنـان می گوید 
کـه در مـورد ایـن رویـداد هیـچ نـوع مداخله 

تواند.  نمـی  کرده 
بـه گفتـه ایـن وزارت، خانـواده ایـن دختـران 
بایـد در برابـر خواسـت این مـرد مقاومت می 
کردنـد و اجـازه عروسـی بـا دختر دوم شـان 

را نمـی دادند. 
در  وزارت  ایـن  رضایـی، سـخنگوی  کبـری 
گفتگـو بـا رادی کلیـد گفتـه که در مـورد این 
از  تنهـا  ندارنـد و  بیشـتر  رویـداد اطاعـات 
طریـق رسـانه هـا اگاه شـده انـد که یـک مرد 
در ولسـوالی خیـوه والیـت ننگرهـار همزمان 

بـا دو خواهـر ازدواج کـرده اسـت. 
رضایـی، در پاسـخ به این پرسـش که وزارت 
ایـن  وقـوع  از  شـدن  مطلـع  از  پـس  زنـان 
رویـداد چـه اقـدام خواهـد کـرد مـی گویـد: 
ایـن پرسـش منطقـی نیسـت و آنـان از نـگاه 
قانونـی در ایـن مـورد هیچ نـوع مداخله کرده 

توانند. نمـی 

ــی  ــت آت ــه نشس ــتان ب ــت افغانس حکوم
ــتان  ــن و پاکس ــیه، چی ــورهای روس کش

ــان داد.   ــش نش واکن
ــن و  ــیه، چی ــات روس ــت مقام ــرار اس ق
پاکســتان در نشســتی وضعیت افغانســتان 

را در مســکو بــه بررســی بگیرنــد.  
ایــن  دربــارۀ  افغانســتان  حکومــت 
نشســت واکنــش نشــان داد و گفــت 
ــتان نشســت  ــدون حضــور افغانس ــه ب ک
ــتان  ــن و پاکس ــیه، چی ــۀ روس ــه جانب س
در مســکو موفقیتــی در پــی نخواهــد 

داشــت.
وزارت  ســخنگوی  مســتغنی  شــکیب 
حضــور  گفــت:  افغانســتان  خارجــه 
ــورد  ــتی که در م ــر نشس ــتان در ه افغانس
تأمیــن صلــح و ثبــات ایــن کشــور برگزار 
ــن  ــد )چنی ــی اســت و بای ــود حتم می ش
نشســت هایی( بــه رهبــری افغانســتان 

ــد. باش
این گونــه  "موفقیــت  افــزود:  او 
آن  شــدن  واقــع  مؤثــر  و  نشســت ها 
مشــروط بــه حضــور جمهــوری اســامی 
ــن  ــرگاه چنی ــت. ه ــتان در آن اس افغانس
ــزار  ــتان برگ ــورد افغانس ــت ها در م نشس
می شــود بایــد در بــاره آن بــا ایــن کشــور 
ــر  ــان ه ــرد. همچن مشــوره صــورت بگی
تاشــی کــه بــرای صلــح وثبــات در 
ــری و  ــه رهب ــد ب افغانســتان می شــود بای

ــد." ــور باش ــن کش ــت ای مالکی
ــروز ســفیر  ــه دی ــی اســت ک ــن درحال ای
آماده گــی  از  اســام آباد  در  روســیه 

ــا پاکســتان  ــرای همــکاری ب کشــورش ب
مذاکــرات  آغــاز مجــدد  راســتای  در 

ــر داد. ــتان خب ــح افغانس صل
در  روســیه  ســفیر  دیــدوف  الکســی 
پاکســتان گفــت: مســکو تــاش می کنــد 
ــد  ــام آباد، رون ــا اس ــکاری ب ــا در هم ت
را  افغانســتان  صلــح  شــده   متوقــف 

ــد. ــاز کن ــاره آغ دوب
دیــدوف همچنیــن دربــاره خــط گاز 
ــکو  ــه مس ــت ک ــتان گف ــیه و پاکس روس
در  پــروژه  ایــن  انجــام  خواســتار 

اســت. ممکــن  زمــان  ســریع ترین 
ــت  ــتان از حمای ــیه در پاکس ــفیر روس س
ــن -  ــادی پک ــدور اقتص ــکو از کری مس

اســام آباد خبــر داد.
قــرار اســت نشســت ســه جانبــۀ روســیه، 
چیــن و پاکســتان در مــورد وضعیــت 
افغانســتان در ۲7 مــاه جــاری میــادی در 

مســکو برگــزار شــود.
وزارت خارجــه چیــن پیــش از ایــن 
گفتــه  اســت کــه تمرکــز ایــن نشســت در 
بــارۀ تامیــن صلــح و ثبــات در افغانســتان 

ــود. خواهــد ب
ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن تأکیــد 
ــر  ــه خاط ــگ ب ــه بیجین ــت ک ــرده  اس ک
تأمیــن امنیــت و صلــح در افغانســتان بــا 

ــاس دارد. ــتان تم پاکس
ــت  ــر از وضعی ــای اخی ــکو در روزه مس
در افغانســتان ابــراز نگرانــی کــرده و 
پذیرفتــه کــه در برابــر داعــش بــا طالبــان 

ــت. ــرار کرده اس ــاط برق ــلح ارتب مس

کابل در پیوند به نشست سه جانبة روسیه، 
چین و پاکستان دربارة افغانستان:

چنین نشست هایی 
ناموفق است

ناجیه نوری 

به  که  خود  هفته  این  جلسه  در  ملی  تدارکات  کمیسیون 
ریاست رییس جمهور غنی برگزار شده بود ۱0 قرار داد به 

ارزش مجموعی ۲ میلیارد افغانی را تایید کرد.
کمیسیون تدارکات ملی در این جلسه خود همچنان قرارداد 
پیشنهادی قسمت اول سرک دوشی - بامیان را که ۲۳ کیلومتر 

طول دارد را بنابر عدم تکمیل معیارهای قانونی رد کرد.
ملی  تدارکات  اداره  رییس عمومی  یاری  یما  جلسه،  این  در 
در مورد امضای تفاهم نامه همکاری میان اداره تدارکات ملی 
داخله،  امور  وزارت  سنگین  جرایم  علیه  مبارزه  ریاست  و 
به جلسه گزارش داد. بر اساس این تفاهم نامه هردو ادارۀ در 
راستای مبارزه و جلوگیری از فساد در پروژه ها کار خواهند 

کرد.
کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی قسمت اول سرک 
دوشی - بامیان را که ۲۳ کیلومتر طول دارد بنابر عدم تکمیل 
معیارهای قانونی رد کرد و فیصله نمود، تا این پروژه مجدداً 
تدارک  قرارداد  هم چنان  شود.  گذاشته  داوطلبی  اعان  به 
تجهیزات کامپیوتری جدید مربوط وزارت دفاع ملی به منظور 

بررسی بیشتر اعاده گردید.

صنعت  فابریکۀ  فعال سازی  پروژۀ  منظوری  حین  جلسه، 
و  شهرسازی  وزارت  ابتکار  پیش ساخت،  ساختمان های 
زمینۀ  در  را  ریاست جمهوری  اقتصادی  مسکن و مشاوریت 
و  شهرسازی  وزارت  دانسته،  قدر  قابل  پروژه  این  تحقق 
مسکن را مکلف ساخت تا از روند تطبیق این پروژه نظارت 

دقیق و همه جانبه نماید.
ذیل  پروژه های  شامل  جلسه  دراین  منظورشده  قراردادهای 

می باشند:
- پروژۀ طرح، دیزاین، نصب و فعال سازی فابریکه صنعتی 
و  شهرسازی  وزارت  مربوط  ساخت  پیش  ساختمان های 

مسکن
- اعمار دیوار احاطه ای و تاسیسات ۲6 باب مکتب در والیت 

کاپیسا
شهرک  زراعتی  زون  صنعتی  پارک  سرک های  احداث   -
باریکاب، پروژه متذکره در راستای رفع مشکات مهاجرین 
اهمیت  حایز  می شوند،  داده  اسکان  متذکره  شهرک  در  که 

می باشد.
- تدارک پرزه جات لین انتقال برق مسیر سالنگ

- تعدیل در قرارداد پروژه احداث سرک زنده جان - غوریان 
والیت هرات

- تدارک تجهیزات البراتواری برای البراتوار ملی ساختمانی 
مربوط وزارت فوایدعامه کشور

- قرارداد اعمار تعمیر الحاقیۀ قصر سپیدار
ملی،  تدارکات  کمیسیون  اعضای  به عاوه  جلسه  این  در 
سیگار،  از  شفافیت  ناظرین  ملی،  تدارکات  ادارۀ  مسوولین 
اقتصاد ملی مجلس سنا، کمیسیون دفاعی مجلس  کمیسیون 
اداره  و  فساد  علیه  مبارزه  پارلمانی  کاکس  نمایندگان، 

سیستیکای حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند.

رد قرارداد پیشنهادی سرک دوشی- بامیان



امید عبدالوهابی
دموکراســی بــه معنــای حاکمیــت 
رعایــِت  عــدم  به خاطــر  ملــی 
پدیده هــای  بــه  پیش شــرط هایش 
شــومی دچــار شــده کــه مانهایــم 
ــی"  ــازی دموکراس آن را "خودخنثاس
ــیالیت  ــه در آن س ــد ک ــی می کن معرف
ــای  ــی به ج ــرز دموکراس ــد و م بی ح
و  پیشــرفت  ســمِت  بــه  حرکــت 
پویایــی و بــه نوعــی تکامــل ارگانیک 
چــون  بن بســتی  مســیرهای  بــه 
پیدایــش تفکــرات غیردموکراتیــک 
و شــکل گیری ســاختاری توتالیتــر 
ــی  ــِت تلخ ــود؛ واقعی ــرف می ش منح
ــده شــدِن  ــوان در بلعی ــه آن را می ت ک
ــی  ــش های انقاب ــا و جوش حرکت ه
گرفتارآمــدِن  و  "انقابی گــری"  در 
ــۀ  ــه در جرثوم ــِت اولی آرمان هــای مثب
ــًا  "پوپولیســم" و عوام زده گــی و نهایت
ــد و  ــودی دی ــود و ناب ــود و رک جم

ــناخت.  ش
بــه  نمونــه، می تــوان  عنــوان  بــه 
"فلســفۀ  در  مقصــود  ســرمنزل گاه 
ــدن  ــر ش ــا و منفج ــوری پرولتاری ــک آن در دیکتات ــت تراژی ــس و عینی ــخ" مارک تاری
بمــب در مســیر حرکــت ایــن قطــار در"متــد کشــف تاریــخ" و نهایتــًا ظهــور و بــروز 
اســتعمار و آمبــورژوازه شــدن پرولتــر و فجایــع بعــد از آن در کشــورهای جهــان ســوم 
اشــاره کــرد. آن چــه کــه از منظــر مانهایــم بــه عنــوان یکــی از شــاگردان مارکــس و بــا 
ــرا  ــود )چ ــرح می ش ــاالری گرایی مط ــث مردم س ــدت مبح ــای میان م ــوان چالش ه عن
میان مــدت؟ چــون پایــه اول دموکراســی یعنــی اســتقرار آن آغــاز شــده، امــا هنــوز بــه 
ــارکت و  ــه مش ــی ک ــًا زمان ــیده ایم( و دقیق ــه نرس ــی کلم ــای حقیق ــه معن ــی ب دموکراس
دخالــت در عرصــۀ قــدرت و بــرای دســت یابی یــا تاثیرگــذاری بــر فرآینــد دموکراســی 
ــه  ــردم ب ــت م ــدن دخال ــری ش ــی و حداکث ــه توده گرای ــی ب ــی و نخبه گرای از خردگرای
ــا در فلســفۀ اســامی  ــوان "ملــت" ی ــه عن ــوان از آن ب ــژه طبقاتــی کــه هرگــز نمی ت وی
ــه  ــی اســت ک ــان پنجره ی ــع هم ــی آورد، در واق ــان م ــه می ــرد، ســخن ب ــاد ک "امــت" ی
ــوان یــک  ــه عن ــه بلکــه ب ــزاع فراواقع گرایان ــرۀ انت ــه در دای ــه نســیم دموکراســی، ن رو ب
ــه  ــد ک ــی می شناس ــکه دوروی ــد و آن را س ــاز می کن ــی" ب ــش رو و حتم ــت پی "واقعی
هــم نیــش دارد و هــم نــوش. مانهایــم زمــان آغازیــن انحــراف دموکراســی را این گونــه 
ــچ  ــه هی ــی ک ــود، گروه های ــی می ش ــارکت، همه گان ــه مش ــد: »آن گاه ک ــح می ده توضی
شــناختی از واقعیــات سیاســی ندارنــد، یک بــاره وظایــف سیاســی برعهــده می گیرنــد.« 
ــه رجــال سیاســی  ــز اســت. "و این جاســت ک ــی تضادآمی ــش وضعیت حاصــل کار پیدای
بــر ســر یــک دوراهــی مخمصــه وار قــرار می گیرنــد کــه یکــی از حیاتی تریــن 
قســمت ها در نهادینــه شــدن یــا مــرگ حتمــی دموکراســی بعــد از رســیدن بــه کلیــات 
ــا  ــد ب ــور ان ــد، مجب ــرا دارن ــه تفکــر سیاســی واقع گ ــی ک آن اســت: »اقشــار و گروه های
ــکاری  ــه هم ــد، ب ــه می کنن ــا سیاســت تجرب ــای خــود را ب ــن تماس ه ــه اولی ــی ک مردم
بپردازنــد یــا برعکــس وارد مبــارزه شــوند.« آری تــا پیــش از ایــن مرحلــه همه چیــز رو 
ــای  ــر گزاره ه ــن او بیشــتر ب ــک نزدیک بی ــه عین ــد ک ــید، هرچن ــر می رس ــه نظ ــه راه ب ب
اصاح طلبانــه گرایــش دارد تــا برتغییــرات ناگهانــی و انقــاب و ریویزیونیســم کــه حتــا 
نخبــه گان همــان فرصــت اولیــۀ ماقبــل مشــارکت حداکثــری را نیــز به دســت نخواهنــد 
ــی  ــه محــور اصل ــه داشــت ک ــن را توج ــد ای ــز بای ــواره نی ــال، هم ــن ح آورد و در عی
"حداکثــری" شــدن حرکــت اســت، نــه خــود حرکــت. چــرا کــه همــواره در جوامــع 
ــدان  ــک مجاه ــه کم ــه ب ــد ک ــه گان ان ــنفکران و نخب ــدا روش ــی در ابت ــل دموکراس ماقب
ــی  ــای کوچک ــاختن ورژن ه ــا س ــود و ب ــی خ ــۀ مردم ــز باعقب ــدان نی ــد و مجاه می آین
ــار رخ  ــه انفج ــک لحظ ــد و در ی ــری می کنن ــداف را پی گی ــت" اه ــان" و"مل از "انس
ــاد  ــه ناکجاآب ــوند و کار را ب ــه می ش ــوام وارد صحن ــوده و ع ــان ت ــیل خروش داده و س
ــن متفکــر و جامعه شــناس  ــگاه ای ــه ن ــع زاوی ــا درواق ــی م ــا بحــث اصل ــانند؛ ام می رس
ــه  ــی و ن ــنجش اخاق ــرۀ س ــگ" در دای ــدن فرهن ــک ش ــۀ "دموکراتی ــه مقول ــی ب آلمان
ــری از چرخــۀ خــود خنثاســازی  ــًا سیاســی و جامعه شــناختی آن و نحــوۀ پیش گی صرف
ــد  ــاختار فرهنگــی اســت. دموکراســی مقل ــی س ــای اصل ــن مولفه ه ــناخت و تبیی ــا ش ب

ــت.  ــروده اس ــا س ــتایش آن مدح ه ــت و در س ــرد" اس ــرای "خ بی چون وچ
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یادداشــت: کنفرانــس »آجنـــدای ملــی« 
مســعود،  احمدولــی  رهبــری  بــه 
ــرای  ــی ب ــه آدرس ــه ب ــت ک سال هاس
میــان  چاره  اندیشــی  و  رای زنــی 
نخبــه گان و بــزرگاِن کشــور بــرای 
بیرون رفــِت افغانســتان از نزاع هــا و 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــاِی تاریخ ناکامی ه
اســت. امــا ایــن آدرِس مدنی اخیــراً در 
ابتــکاری تازه تــر، دســت بــه برگــزاری 
ــوار  ــورتی ِ ماه ــت هاِی مش سلسله نشس
و  فعــال  جوانــاِن  بــا  هفتــه وار  و 
ــاع  ــِی اوض ــرای بررس ــور ب آگاهِ کش
دریافــِت  و  افغانســتان  نگران کننــدۀ 
به روزتــر  و  علمی تــر  راه حل هــای 
در ســایۀ اهــداِف عالــِی آجنــدای 
ملــی زده اســت. روزنامــۀ مانــدگار بــه 
ــده،  ــن فعالیت هــای ارزن حمایــت از ای
ایــن بخــش از ایــن صفحــۀ خویــش را 
بــه بازتــاِب چکیـــدۀ گفته هــاِی جــاری 
در ایــن نشســـت ها اختصــاص داده 
اســت. پــس با مــا همـــراه و همســـفر 

ــید.  باش
***

ــِل  ــی از دالی ــور: یک ــم ظه ــر تمی داکت
جمــع شــدِن مــا در این جــا، دســت یافتــن 
بــه حق مــان اســت. آیــا دموکراســی نویــن 
می توانــد مــا را بــه حق مــان برســاند 
ــد؟...  ــن کن ــی را تأمی ــت اجتماع و عدال
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــکل اصل ــلمًا مش مس
ــه  ــازه شــکل گرفت ــن و ت دموکراســی نوی
در گــرِو کســانی قــرار دارد کــه قــدرت در 
ــاختار سیاســی  دست شــان اســت و در س
فعلــی یــا تک فــردی هرکســی کــه باشــد، 
قــدرت را تصاحــب می کنــد؛ بنابرایــن 
مــا بایــد روی تغییــر ســاختار فکــر و 

ــم. ــت کنی صحب
در  را  ســاختار  تغییــر  کــه  راهــی 
توافق نامــۀ  شــدِن  عملــی  دارد،  پــی 
واضــح  راه  پــس  اســت.  سیاســی 
ریاســت جمهوری،  شــریک  اســت؛ 
اول  معــاون  و  رییس جمهــور  نماینــدۀ 
ــد.  ــق ان ــا مواف ــا م ــز ب ــور نی رییس جمه
ایــن همین جــا  از  بایــد  مــا  بنابرایــن 
ــه  ــا ب ــه تنه ــود ک ــم. نمی ش ــروع کنی ش
گفتــار اکتفــا کنیــم و پــس از مدتــی، 
همــۀ حرف هــا بــه فراموشــی ســپرده 
شــود. بایــد از ایــن همین جــا و از همیــن 
ــدِی  ــِت بع ــم و نشس ــروع کنی ــه ش جلس
خــود را در همیــن جلســه مشــخص 
ــم  ــاد کنی ــای کاری را ایج ــم، کمیته ه کنی

و وارد صحنــۀ عمــل شــویم. 
بانــو نگهبیــن، عضــو ســازمان راه 

آقــای  گفته هــای  از  مــن  بی پایــان: 
مســعود ایــن را دریافــت کــردم کــه 
ــن  ــم. م ــکیل دهی ــه را تش ــد لویه جرگ بای
ــه  ــأله را این گون ــر مس ــم اگ ــر می کن فک
ــیم.  ــه نتیجــه نرس ــاید ب ــم، ش ــرح کنی مط
بلــی لویه جرگــه بایــد برگــزار شــود، امــا 
کــدام  لویه جرگــه  برگــزاری  به خاطــر 
ــن  ــم. م ــر بگیری ــِد نظ ــد م ــوارد را بای م
ــام  ــه تم ــن هســتیم و ایمــان دارم ک مطمی
از  امــروزی،  برنامــۀ  اشــتراک کننده گاِن 
ــتند؛  ــی نیس ــت راض ــای حکوم کارکرده
لویه جرگــه،  برگــزاری  از  امــا هــراس 
ــیِ  خودماســت.  ناشــی از ضعــف و ناتوان
ــه  ــم ک ــود قبوالنده ای ــه خ ــه ب ــا همیش م
نمی شــود،  گفتــه  زور  زورگــوی  بــه 
درحالی کــه بایــد ایــن تابوهــا را شکســت. 
مــا این جــا بــرای قصــۀ مشــکات و 
درد دل کــردن نیامده ایــم، مــا این جــا 
ــا را  ــردچ ه ــد ک ــه بای ــه "چ ــم ک آمده ای
ــه  ــه لویه جرگ ــم و این ک ــت وجو کنی جس
چگونــه برگــزار شــود. مســلمًا بایــد 
تــا  شــود  وســیع تر  بحث های مــان 

ــیم.  ــه برس ــه نتیج ــم ب بتوانی
صحبت هــای  مســعود:  احمدولــی 
ــه  ــیدیم ب ــم و حــاال رس ــی را کردی عموم
ــق  ــا تطبی ــِت م ــه. خواس ــق توافق نام تطبی
ــِت  ــی از حکوم ــت و کس ــه اس توافق نام
ــم  ــی ه ــرده و کس ــی نک ــت صحبت موق
از برگــزاری لویه جرگــۀ عنعنــوی یــاد 
ــه نظــام  ــه اســت ک نکــرده و کســی نگفت
"عملــی  گفتنــد  همــه  بر اندازیــم.  را 
ــون  ــرا؟ چ ــه"، چ ــواد توافق نام ــدن م ش
ــۀ  ــت، توافق نام ــروعیت حکوم ــند مش س
مشــروعیِت  هــم  اســت،  سیاســی 
ــتان  ــردم افغانس ــم م ــی دارد و ه بین الملل
اگــر  پــس  کرده انــد.  تمکیــن  آن  بــه 
ــتان  ــرا دوس ــت، چ ــل اس ــه اص توافق نام
آن  شــدن  اجــرا  از  حکومــت  داخــل 

ــند؟  ــته باش ــراس داش ه
ــس  ــه مجل ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م پیش
بعــدی را بزرگ تــر برگــزار کــرده و یــک 
فراخــوان ملــی اعــام می کنیــم. طبــق 
فرمایــش شــما بزرگــواران، از جنبــش 
خاک ســپاری  کمیســیون  و  روشــنایی 
امیرحبیــب اهلل کلکانــی و ســایر جنبش هــا 
و مجاهدیــن پــاک، نخبــه گان و.... دعــوت 
بــه همــکاری می کنیــم. در فراخــوان، 

ــه جرگــۀ  توافق نامــه و راهــکاری کــه لوی
ــن  ــان معی ــی در زم ــون اساس ــل قان تعدی
ــت.  ــد داش ــود خواهن ــود، وج ــزار ش برگ
ــا  ــه گاِن جــوان ب پــس از آن کــه شــما نخب
همــکاری ســایر جنبش هــا کــه قبــًا 
ــداً  ــد، بع ــوان را دادی ــم، فراخ ــاد کردی ی
ــیج  ــت و بس ــه والی ــت ب ــم والی می روی
در  کنفرانس هایــی  می کنیــم،  مردمــی 
زمانی کــه  می کنیــم.  برگــزار  والیــات 
از تمامــی والیت هــا ایــن صــدا بلنــد 
ــن فراخــوان را حمایــت  ــا ای  شــد کــه "م
ــل آن  ــی در مقاب ــر نیروی ــم"، دیگ می کنی
وجــود نخواهــد داشــت. امــا یادمــان 
ــزار  ــم برگ ــه ه ــر لویه جرگ ــه اگ ــد ک باش
ــر  ــرای تغیی ــردم ب ــِت م ــی ذهنی ــود ول ش
نظــام آمــاده نباشــد، صــد نــوع تقلــب در 

ــت.  ــد گرف ــورت خواه آن ص
در بخــش ایجــاد کمیته هــا بــه نظــر مــن، 
ــتید،  ــا هس ــن برنامه ه ــور چنی ــما موت ش
انــرژی داریــد، فکــر داریــد، نگرانــی 
اســت.  داریــد و سرنوشــِت خودتــان 
پــس موتــور برنامــه شــماها هســتید، 
فراخــوان بــزرِگ آجنــدای ملــی را برگــزار 
می کنیــم و بعــداً بســیج مردمــی، و بعدتــر 

می کنیــم. ســازمان دهی 
اصل اول: توافق  نامه عملی شود.

اصــل دوم: یــک فراخــواِن کان داده شــود 
و تمــام کســانی که بــا ایــن توافق نامــه 

موافــق هســتند، آن را اعــام کننــد.
اصــل ســوم: بســیج مردمــی می کنیــم 
انجــام  را  بعــدی  برنامه هــای  بعــداً  و 

. هیــم می د
ایــن  بــاور مــن  عاصــم اســفزاری: 
ــه اســاس نامۀ حکومــت  اســت کســانی ک
وحــدت ملــی را قبــول دارند، در راســتای 
می کننــد؛  تــاش  آن  شــدِن  عملــی 
امــا تیــم مقابــل اســاس نامۀ حکومــت 
وحــدت ملــی را نمی پذیــرد، بنابرایــن 
ــد.  ــود نمی آی ــه وج ــی ب وحــدِت همه گان
دوســتاِن شــما کــه از آدرس یــک ســمت 
و جریــاِن کان بــه قــدرت رســیده اند، 
اعتمــاد مــردم افغانســتان نســبت بــه شــما 
را نیــز از بیــن برده انــد. شــما قبــل از 
ــن  ــازی بی ــک اعتمادس ــد ی ــوان، بای فراخ
خــود و نســل جــوان و مــردم افغانســتان 

ــد!  ــه وجــود آوری ب

چکیـده یی 
از سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی

ترتیب كننـده: ناجیه نوری

بخش ششـم



شـاید بتـوان  ایـن  دیـدگاه  پسامدرنیسـتی  را مصـداق  
وضعیـت  کنونـیِ  جهـان  دانسـت  کـه  انسـان  امـروز 
بیـش  از آن چـه  بایـد و افزون تـر از هـر زمـانِ  دیگری  
در طـول  تاریـخ ، مقهـور ظاهـر و ذایقه هـای  ُعرفـی  و 
وانمودگری هـا شـده  و بـرای  پرداختـن  بـه  الیه هـای  
بـه   هنـر،  عرصـۀ   در  به ویـژه   پدیده هـا،  زیریـن  
بهره جویـی  از ابـزار تفسـیر و تأویـل  نیـاز پیـدا کـرده 
اسـت . بـا ایـن  حـال ، همین  دیـدگاه  بـا اتکا بـر نظریۀ 
نیچـه  در »تردیـد بـه  حقیقـت « بـر ایـن  بـاور اسـت  
کـه  وجـه  ثابتـی  در هنر وجـود نـدارد و آن چـه  به  آن  
اهمیـت  و اعتبـار می بخشـد، تفسـیر و تعبیـر اسـت . 
بـه  عبـارت  دیگر، چهـرۀ  واقعـی  اثر هنـری  در رقابت  
میـان  تفسیرهاسـت  که  خود را نشـان  می دهـد. بر این  
اسـاس  و بـا حضـور نقـد هنـری  در فضایـی  کـه  هـر 
قرائتـی  اعتبـار می یابد، راه  بـرای  قرائت های  بی شـمار 
از یـک  اثـر هنـری  همـوار می گـردد؛ قرائت هایـی  در 
قبـل   بـا  بی ارتبـاط   البتـه   و  تحلیـل   تفسـیر و  قالـب  
و بعـد از رونـد خلـق  اثـر هنـری ؛ زیـرا مدرنیتـه  بـر 
ایـن  مسـأله  پـای  می فُِشـَرد کـه  طـرح  مسـالۀ  اصـول ، 
قوانیـن ، قاعده هـا و یـا صورت هـای  پذیرفته شـده  در 
هنـر به عنـوان  شـاخص ، راهنمـا و مـاک  نمی توانـد 
بـرای  هنرمنـد قیـد ایجـاد کند، بلکـه  هنرمنـد همواره  
و هـر لحظـه  در میـان  طیـف  گسـترده یی  از انتخاب ها 
محدودیت هـای   می توانـد  بدین وسـیله   و  دارد  قـرار 
فرهنگـی  و ضوابـط  را بـه  نفـع  خـود مصـادره  و یـا 

کند. تبدیـل  
  در قـرن  بیسـتم ، نظریه هـای  مختلفـی  پیرامـون  هنـر 
مطـرح  شـد کـه  اغلـب ، دو نـگاه  را بـه  انحـا مختلف  
پیوندهـای   و  شـخصیت ها  نظریـۀ  برمی تابنـد. 
اجتماعـی مانونـی ، نظریـۀ  جایزه هـا و آموختنی هـای  
»کارسـتیزر«، نظریـۀ آداب  و رسـوم  سـنتی  »گلدمن « و 
بریگـز، نظریۀ  شـرایط  محیط  »فریزر«، نظریۀ  احسـاس  
شـاعرانۀ »رولومی «، نظریـۀ  هویت  و پایـگاه  اجتماعی  
»اشـترن «، نظریـۀ  »فرویـد«، »هـوارد گاردنـر« و »ژاک  
الکان «، نظریـۀ  »آنتـون  ارنزویـگ « در سـال  ۱۹76 و 

صدهـا نظریـۀ دیگـر از آن  جملـه  نظریات انـد. ۱
ایـن  نـوع  نظریه هـا کـه  اصـوالً مقولـۀ  نقـد هنـری  را 
سـامان  بخشـیده  یـا تبیین  می کنند، به شـدت  گسـترده ، 
پیچیـده  و از طرفـی  نیـز آسـیب پذیرند؛ ضمـن  این که  
هیچ کـدام  از آن هـا مخاطـب  و خواننـده  را به  پاسـخی  
جامـع  و روشـن  نمی رسـاند. و در طـول سـدۀ  بیسـتم  
بـا همـۀ گسـترده گی نظریه هـای  مختلـف ، این  پاسـخ  
و ادراک  صریـح  دریافـت  نشـد. علت  این  مسـأله  نوع  
نگاهـی  اسـت  کـه  اصوالً فاسـفه  و متفکـران  غربی  به  
»تعریف ناپذیـری  هنـر« داشـته  و دارنـد. ضمـن  این که  
اصـوالً در مقولـۀ  هنـر تـا کنـون  هیـچ  نظریه یـی  ارایه  

نشـده  اسـت  کـه  نقیضی  پیـدا نکرده  باشـد.
الهـام ،  شـهود،  همچـون   مفاهیمـی   نمونـه ،  به عنـوان  
تقلیـد و زیبایـی ، اگرچـه  ریشـه  در گذشـته های  دور 
دارنـد، اّمـا دریافـت  معانـی  و برداشـت های  امروزین ِ 
آن هـا بسـیار تفـاوت  کـرده  اسـت . امـروز، میـان  الهام  
انسـان   بـه   خدایـان   عطـای   روزگاری   کـه   هنـری  
بـه  شـمار  هنـر  پایـۀ   به عنـوان   و  می شـد  محسـوب  
می رفـت  بـا مـواردی  همچـون  نـوآوری ، جسـارت ، 
فردگرایـی  و اصالـت  اثِر هنری  تفاوت  بسـیاری  وجود 
دارد. طرفـداران  ایـن  نظریه ، اصالت  اثـر هنری ، عمدتًا 
از افـکار ویتگنشـاین  و کتاب  پژوهش های  فلسـفی  او 

بودند. متأثـر 
 بـه  همیـن  دلیـل  بـود کـه  نظریه هـای  »تولسـتوی « و 
»کایـو بل « به سـرعت  رنـگ  باخت  و در ابتـدای  قرن  
بیسـتم  نیـز بـه  محـض  ارایـۀ  نظریـۀ  معـروف  »راجـر 
بامعنـا،  مهـم ،  فرم هـای   بـه   هنـر  آن   در  کـه   فـرای « 
همچـون   دیگـری   نظریه پـردازان   می شـد،  خاصـه  
»جیمـز کارنـی « در ۱۹7۵، »کاتریـن  لـرد« در ۱۹77، 
»رابـرت  ماتیـوز« در ۱۹7۹ و »تومـاس  لدی « در ۱۹87 
مدرنیسـم   مخـربِ   عامـل   به عنـوان   را  نظریـه   ایـن  

کردنـد. رد  به طورکلـی  
بـود کـه  »موریـس    در راسـتای  چنیـن  نظریه هایـی  
ویتـس « هنـر را مفهومـی  دانسـت  کـه  از هیـچ  اصـل  
کلـی  و تعریفـی  پیـروی  نمی کند. وی  معتقـد بود هیچ  
قاعـدۀ  کلی یـی  وجـود نـدارد که  بتـوان  وجه مشـترکِ  
ظهـور  بسـتر  داد.  تعمیـم   هنرهـا  همـۀ   بـه   را  آن  
چنیـن  نظریه هایـی  ایـن  اسـت  کـه  اوالً مدرنیتـه  کـه  
سـرمایه داری   مسـلط   تمـدن   و  فرهنـگ   ایدیولـوژی  
جهانـی  اسـت ، اصـوالً چنـد مقولـه  را برنمی تابـد و 
ثانیـًا چنـد مقولۀ  دیگـر را جـزِو اصول  خـود می داند. 
در مـورد اول ، ایسـتایی ، یکنواختـی ، اصـول  ثابـت  و 
مانـد گار، ارزش هـای  ثابـت  و گذشـته  و در مورد دوم  
نـوآوری ، حرکت  بـه  جلو، تنوع ، آزادی ، نفی  گذشـته ، 

مصـادرۀ  هـر چیـز برای  رسـیدن  بـه  اهـداف  متنوع  در 
یـک  فضـای  بزرگ  و محـاط  اقتصـادی  و اصالت  ارادۀ  
فـردی  )بـر حسـب  ظاهـر( به عنـوان  شـاخص  قـرار 

می گیرنـد.
بنابرایـن ، در چنیـن  فضایی ، اغلب  محققـان  و متفکران  
می کوشـند، همیـن  بنیان هـای  فکـری  را در حیطه های  
مختلـف  »تیوریـزه « کنند. به طـوری  که  در قرن  بیسـتم  
و خصوصـًا از نیمـۀ  آن  بـه  بعـد، اصوالً بـه  دلیل  همین  
یـا  از شـاخص های  ارزش   فضـای  مدرنیتـه ، بعضـی  
کیفـی  هنـری ، همچـون  تجربه هـای  زیبایی شـناختی ، 
اعتبـار و مفاهیـمِ  خود را نسـبت  به  گذشـته  از دسـت  
دادنـد. به عنـوان  نمونـه ، نظریـۀ  »ژان  دوبوفـه « مبنی  بر 
اصالـت  یـا ضـرورت  اصیل بـودنِ  اثر هنری  به سـرعت  
شـاخص های  هنـری  را چنـان  تغییـر داد کـه  خـود نیز 
در گـرداب  بسـتۀ  آن  گرفتـار شـد. بـه  ایـن  ترتیـب ، 
بیست وسـه   و  دقیقـه   چهـار  بـه   کیـج   جـان   وقتـی  
اثـر هنـری  اطـاق  کـرد و یـا  ثانیـه  سـکوتِ  خـود 
وقتـی  هنرمنـد دیگـری  تمـام  ویترین هـای  مغازه هـای  
کفش فروشـی  لنـدن  را اثـر هنـری  خـود نامیـد، کاری  
اصـل  و منحصربه فـرد ارایـه  کردنـد کـه  بـا تعاریـف  

دوبوفـه ، یـک  اثـر هنـری  بـه  شـمار می رفت ! ۲
 طـی  قـرن  بیسـتم ، سـه  عامـل مهـم  باعـث  شـد کـه  
فیلسـوفان  و هنرشناسـان  بکوشـند تـا بـر اسـاس  و با 
اسـتفاده  از جمع بنـدی  تعریف هـای  گذشـته  از هنـر، 
تعریـف  جدیـد و جامعـی  از آن ، که  کم تر آسـیب پذیر 

باشـد، ارایـه  کننـد. ایـن  سـه  عامـل  عبارت انـد از:
۱ـ ظهـور اندیشـه هایی  کـه  فرهنـگ  غـرب  را به نوعی  
زیـر سـوال  می بردنـد و یـا حداقـل  در مشـروعیتِ  آن  

می کردند. تردیـد 
نـام   ارایـۀ پدیده هایـی  کـه  بـه   ۲ـ ظهـور، خلـق  یـا 

هنـری   اثـر 
معرفـی  می شـدند و اصوالً تمامی  تعاریـف  و مصادیق  
می گسسـتند. هـم   از  و  می کردنـد  نقـض   را  قبلـی  

۳ـ رسـیدن  بـه  ایـن  نتیجـه  کـه  اصـوالً هنر یـا حداقل  
تجلیـات  و بـروز هنـری ، و یـا هـر آن چـه  به  نـام  هنر 
مطـرح  بـود، بـه  هـر تقدیـر به عنـوان  یـک  جریـان ، 
مسـیر خـود را بی نیـاز یـا بی اعتنـای  به  تعاریـف  ادامه  

می دهـد.
بنابرایـن ، باتوجـه  بـه  مـوارد بـاال و اصـوالً تردیـد در 
فلسـفۀ  هنر، کـه  از آرای ویتگنشـتاین  تأثیـر می گرفت  
و محققـان  اهـل  هنر آن  را تاشـی  عبث  بـرای  تعریف  
هنـر می دانسـتند، تعاریـف  جدیـد هنـر، مشـکات  و 
ابهامـاتِ  دیگـری  را مطـرح  کـرد کـه  مسـتقیمًا بر نقد 
هنـری  تأثیـر گذاشـت  و فضایـی  مبهـم  را پیـش روی  

نظریه پـردازان  نهـاد.
»موریـس   همچـون   بینکلـی «  »تیموتـی    ،۱۹76 در   
هنـری   نظریه پـرداز  هیـچ   کـه   کـرد  اعـام   ویتـس « 
نمی توانـد مدعـی  باشـد کـه  نظریـۀ  او همـواره  دارای  
اعتبـار اسـت . نظریه پـردازان  دیگری  همچـون  »ویلیام  
نیـز  پاسـمور« در ۱۹۵۱  کنیـک « در ۱۹8۵ و »جـان  
همیـن  مطلـب  را به  نحو دیگـری  مطرح  کـرده  بودند. 
بـدون  شـک ، نظریـات  متفکرانـی  همچـون  نیچـه  کـه  
معتقـد بـود: »حقیقتـی  وجـود نـدارد، هرچـه  هسـت  

فقـط  تفسـیر اسـت « بـر ایـن  تردیـد دامن  مـی زد.
از  بسـیاری   کـه   شـد  باعـث   مسـأله   همیـن    
»شـبه هنرمندان « بـا اسـتفاده  از آشـفته گی  اوضـاع  در 
قـرن  بیسـتم ، آثـار خـود را هنـر و خویـش  را هنرمند 
هنـری   مجموعـه دارانِ   و  گالری دارهـا  و  نهنـد  نـام  
حمایت هـای   بـا  اقتصـادی   کامـًا  برنامـۀ   یـک   در 
خاص شـان  و یـا بـا اسـتراتژی »نفـع  و زیـان «، آثار و 
افـراد و جریان هـای  هنـری  را پشـتیبانی  و در مواردی  

حـذف  و اضافـه  کننـد!
 در ایـن  میـان ، برخـی  از محققـان  و منتقـدان  نیـز کـه  
اوضـاع   از  بی طرفانه تـری   یـا  و  صحیح تـر  ارزیابـی  
داشـتند و یـا حداقـل  بـه  ایـن  نکتـه  رسـیده  بودند که  
ایـن  آشـفته بازار نفـس  هنـر را نیـز زیر سـؤال  می برد، 
ایـن  نگرانـی  را در نوشـته های  خـود منعکـس  کردند. 
»سـوزان  سـانتاگ « مأیوسـانه  می نویسـد: »هیچ یـک  از 
مـا هرگـز نمی توانـد بـه  آن  دوران  پاکدامنـی پیـش  از 
تمـام  نظریه هـا بازگـردد؛ بـه  آن  زمانـی  کـه  هنـر هیچ  
کسـی   و  کنـد  توجیـه   را  خـود  نمی دیـد  ضرورتـی  
نمی پرسـید کـه  هـر اثـر هنـری  چـه  می گویـد؛ چـون  
همـه  می دانسـتند یا می پنداشـتند کـه  می داننـد که  کار 
اثـر هنـری  چیسـت «.۳ هرچند او هـم  در ادامۀ  نوشـتۀ  
خـود هرگونـه  تفسـیری  را در مـورد هنـر رد می کند و 
ایـن  کار را »رام  کـردن  و سـازش پذیرکردن  اثـر هنری « 

می دانـد.
 در ۱۹8۳، »ژان  کلـر« در کتـاب  »نگاهـی  بـه  وضعیت  
هنرهـای  زیبـا« نوشـت : »آیـا طـی  بیسـت وپنج  سـال  
گذشـته  آثـار ]تجسـمی [ بزرگی  کـه  بتواننـد گواهی  بر 
عصـر مـا باشـند، خلـق  شـده اند؟ به  چـه  دلیل  اسـت  
کـه  در موزه هـای  هنـر مـدرن  بـه  جـز بی ارزشـی  و 
فرمالیسـم ، روشـن فکری  تهـی  و تمسـخرآمیز، چیـز 
دیگـری  دیـده  نمی شـود؟ بیشـترین  چیزی  کـه  در این  
موزه هـا به  چشـم  می خـورد، مجموعه یی  خسـته کننده  
از آثـار آبسـتره یی  اسـت  کـه  فاقـد هرگونـه  محتـوا و 
چـرا  ضعیف انـد.  و  بی بنیـه   غم بـار،  بـوده ،  جوهـره  
علی رغـم  تمامـی  ایـن  ویژه گی هـا زیر نـگاه  بی تفاوت  
بازدیدکننـده گان ، همچنـان  بر خرید، سـتایش ، تفسـیر 
و بـه  نمایش  گذاشـتن  این  آثار پافشـاری  می شـود؟«4  
در ۱۹84 نیـز پیردکـس  در کتابـی  به  نام  نظـم  و ماجرا 
اعـام  کـرد: »از این  پـس  مـا در دوره یـی  متفـاوت  و 
ورای  دوران  گذشـته  بـه  سـر می بریـم . هنـر مـدرن  به  

انتهـای  خود رسـیده  اسـت «. ۵
 

در رونـد اثـر هنـری ، از ارایـۀ  نظریه های  هنـر در قرن  
بیسـتم  شـاید بتـوان  یـک  تصویـر کلـی  ارایـه  کـرد. 
در ابتـدا جسـارت ، قالب شـکنی  و نفـی  مطـرح  شـد: 
»هـر کـس  بگویـد اثـر و کارش  هنـر اسـت ، پـس  هنر 
اسـت «. سـپس  نظریه پـردازی  این  نـگاه  بـود: »هنرمند 

بـه  هیچ کـس  پاسـخ گو نیسـت .«
بـه   پـا  دیگـری   نظریه هـای   بعـد،  بـه   8۳ـ۱۹8۲  از   
عرصـۀ  وجود گذاشـت ؛ ماننـد نظریـۀ  »کارکردباوری « 
سـی . بردزلـی .. روح  کلـی  ایـن  تیوری  بـه  دو صورت  
خـود را نشـان  داد: اگـر مسـالۀ  انگیـزه  و کارکـرد در 
پیش پاافتـاده   و  بـی ارزش   شـی ء   هـر  نباشـد،  میـان  
می توانـد اثـر هنـری  شـمرده  شـود و یـا اگـر انگیـزۀ  
کارکـردی  در میـان  نباشـد، شـاید بتـوان  شـی  ء را کـه  
هـدف  از سـاختن  آن  آفرینـش  هنـری  نبـوده  اسـت  و 
از سـر تصـادف ، بـه  شـکل  اثـر هنـری  سـاخته  شـده  
اسـت ، اثـر هنـری  نامیـد. همچنیـن  بردزلـی،  به عنوان  
نظریه پـرداز اصلـی  ایـن  نظریـه  بـر ایـن  بـاور اسـت  
کـه  هیـچ  چیـز، شـی  ء، به خودی خـود و ذاتـًا بـاارزش  
نیسـت  و اگـر ارزشـی  دارد بـرای  آن  اسـت  کـه  مـا با 
متمایـز کـردن  آن  شـی ء ، بهایی  برای  آن  قایل  شـده ایم . 
6 طبـق  ایـن  نظریـه ، ویژه گـی  زیبایی شـناختی  وقتـی  
خـود را نمایـان  می کننـد کـه  یـک  شـی ء  )فقـط ( اثـر 
هنـری  نامیـده  شـود! در واقـع ، یـک  شـی  بـه  محـض  
این کـه  اثـر هنـری  نامیـده  شـد)!( واجـد زیبایی هایـی  
دیگـری  می شـود کـه  بـه  آن  نسـبت  داده  می شـود! این  
ویژه گی هـا ممکـن  اسـت  در مکانـی  دیگـر یـا قبل  از 
»نام گـذاری « اثـر هنـری  بـر آن  شـی ء بی اعتبار باشـند!
 بـه  دنبـال  ایـن  نظریـه  و مـوارد مشـابه  آن ، سـیل  آثار، 
شـبه هنرها،  یـا  بیانـی «  »فعالیت هـای   سـیل   بلکـه   و 
در فضایـی  بـاز و بـا اهدافـی  رندانـه  بـه  گالری هـا و 
موزیم هـا و محافـل  هنـری  سـرازیر شـد. ایـده  و اراده  
به عنـوان  هنرمنـد مـاک  داوری   فـرد  ادعـای  هـر  و 
قـرار گرفـت . آرمـان  یـک  گالـری  را بـا بـار آشـغال  
یـک  کشـتی  پـر کـرد، »چنـد روز زنده گـی  بـا گرگ « 
هنـر نـام  گرفـت  و »عددنویسـی  روزانـه « شـأن  هنری  
یافـت . آن چنان  کـه  منتقدانی  چون  سـوزی  گابلیک  در 
عکس العمـل  بـه  ایـن  فضـا می نویسـد: اگر هـر چیزی  

هنـر اسـت ، پـس  هیـچ  چیـز هنر نیسـت !
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ابوبکر صديق
وزارت اقتصــاد کشــور ســومین گــزارش مختصــر 
خویــش را پیرامــون رفــاه عامــه در ســطح والیات 

ــه کرد. ارای
ایــن گــزارش در هشــت بخــش از تمــام والیــات 
ــوزش  ــتغال زایی، آم ــه اش ــت ک ــده اس ــه ش تهی
آشــامیدنی  آب  بــه  دسترســی  پــرورش،  و 

ترانپســورت  و ... را در بــر مــی  گیــرد.
مســووالن وزارت اقتصــاد کــه دیــروز یــک شــنبه 
) ۲8 قــوس( در یــک نشســت خبــری  صحبــت 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــان این ک ــا بی ــد ب می کردن
در طــول بیــش از دوســال بــه رغــم این کــه 
ــا  ــل ماحظــه داشــته اســت؛ ام دســتاوردهای قاب
ــرار  ــت ق ــن حکوم ــراراه ای ــز ف ــی نی چالش  های

داشــته اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه نابرابــری 
جنســیتی  در نهادهــای آمــوزش و پــرورش یکــی 
از چالش هــا محســوب می شــود، در حالیکــه 
هنــوز هــم در برابــر ســه پســر دو دختــر شــامل 

می شــوند. مکتــب 
یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه 
رونــد دسترســی بــه آب آشــامیدنی بــه صــورت 
کل در والیــات مثبــت ارزیابــی شــده، اگــر ایــن 
رونــد ادامــه یابــد تــا ســه ســال دیگــر همــه بــه 
آب آشــامیدنی صحــی دسترســی خواهند داشــت.
ــتغال  ــد اش ــه رون ــزارش ک ــن گ ــان، در ای هم چن
زایــی در والیــات مــورد ارزیابــی قــرار داده 
ــام  ــان در مق ــت جوزج ــان ۳4 والی ــت، از می اس
نخســت اشــتغال زایــی قــرار گرفتــه در حالــی که 

ــدی دارد. ــت دایکن ــت را والی ــن حال بدتری
هــدف از تهیــه ایــن گــزارش، شناســایی والیــات 
کمتــر توســعه یافتــه در بخش هــای مختلــف و در 
ــدی،  ــای بع ــب برنامه ه ــا در ترتی ــت آنه نظرداش
ــدار و داشــتن  ــای توســعه پای ــایی چالش ه شناس
ســندی موثــر بــرای تخصیــص بودجــه در ســطح 

والیــات خوانــده شــده اســت.
ــه افغانســتان در  ــن گــزارش نشــان می دهــد ک ای
بخش هایــی چــون معــارف، صحــت و دسترســی 
ــا  ــات اساســی پیشــرفت هایی داشــته ام ــه خدم ب
همزمــان بــا پیشــرفت ها، نابرابری هــا نیــز در 

ــه اســت. ــات گســترش یافت ســطح والی
در گــزارش آمــده: "تفاوت هــای وســیع اجتماعــی 
و اقتصــادی در والیــات مختلــف دیــده شــده کــه 
ــرای فراهــم  ــد پالیســی هایی ب نشــان می دهــد بای
ســازی فرصت هــای مســاوی روی دســت گرفتــه 

" . شود
بــه اســاس ایــن ارزیابــی، والیــت فــراه بــا نزدیک 
بــه 4 درصــد نفــوس فقیــر، مرفــه تریــن والیت و 
والیــت تخــار بــا نزدیــک بــه 66 درصــد نفــوس 

فقیــر، فقیرتریــن والیت شــناخته شــده اســت.
در ایــن ارزیابــی جوزجــان کمتریــن نــرخ بیکاری 
۵.6 درصــد و دایکنــدی بیشــترین نــرخ بیــکاری 

۵0.4 درصــد را دارا هســتند.
ــادی  ــی اقتص ــس پالیس ــاز، رئی ــد نی ــیر احم س
ــن  ــری انتشــار ای وزارت اقتصــاد در نشســت خب
ــش  ــیتی در بخ ــری جنس ــت نابراب ــزارش گف گ
تعلیمــات، نمونــه خوبــی بــرای نشــان دادن 

نابرابری هــا بیــن والیــات اســت.
در  ارزیابــی  ایــن  اســاس  بــه  گفتهــاو،  بــه 
ــر  ــر، دو دخت ــه پس ــر س ــل ه ــتان در مقاب افغانس

می شــوند.  مکتــب  شــامل 
ــری  ــدی عــاری از نابراب ــات هــرات و دایکن والی
ــا  ــدند و پکتی ــناخته ش ــات ش ــتی در تعلیم جنس
بــا کمتریــن میــزان دسترســی مســاویانه جنســیتی 
بــه تعلیمــات ۹.4 درصــد، در پاییــن تریــن نقطــه 

ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
کابــل بیشــترین درصــدی دسترســی بــه آب 
ــن  ــتان کمتری ــد و نورس ــامیدنی؛ ۹۳.7 درص آش
ــه آب آشــامیدنی ۹.6 درصــد  ــزان دسترســی ب می

ــد. را دارن
ــت افغانســتان نشــان می دهــد  ــازه دول ــی ت ارزیاب
کــه همزمــان بــا پیشــرفت ها، نابرابری هــا در 

ــه اســت  ــن کشــور گســترش یافت ای
ــاد  ــر اقتص ــراد، وزی ــتار م ــویی هم،عبدالس از س
می گویــد نشــر ایــن ارزیابــی در زمــان حساســی 
ــر  ــگ ســبب فقی ــه مشــکات اقتصــادی و جن ک

ــه اســت. ــردم شــده، صــورت گرفت شــدن م
ــب  ــرای ترتی ــی ب ــن ارزیاب ــه وی، از ای ــه گفت ب
اجنــدای توســعه  یی افغانســتان اســتفاده می شــود.
ــرای  ــی را ب ــن ارزیاب ــات ای ــان معلوم او همچن
ــد:   ــته و می گوی ــروری دانس ــوازن ض ــعه مت توس
نابســامانی یــک والیــت می توانــد تاثیــر مســتقیم 
روی دیگــر والیــات داشــته باشــد بنابرایــن 
انکشــاف  بــه  ضــرورت  مرفــه،  افغانســتان 

)توســعه( متــوازن دارد.
شــیرمحمد جامــی زاده رئیــس احصائیــه مرکــزی 
ایــن  ارزیابی هــای  می گویــد  نیــز  افغانســتان 

ــتند. ــا هس ــه گذاری ه ــاس برنام ــی، اس چنین
داشــتن  بــرای  ارزیابی هــا  ایــن  می گویــد  او 
ــتاورد  ــک دس ــر ی ــردای بهت ــر و ف ــی بهت زندگ

ــت. اس
بــه گفتــه مســووالن وزارت اقتصــاد ایــن ســومین 
ــه  ــد ک ــتان می باش ــه افغانس ــاه عام ــی رف ارزیاب
وضعیــت زندگــی مــردم را بیــن ســال های ۲0۱۳ 
ارزیابی هــای  ارزیابــی کــرده اســت.  و ۲0۱4 
ــده  ــام ش ــالهای ۲007 و ۲0۱۱ انج ــی در س قبل

اســت.

رییس جمهور غنی به ادامۀ نشست های مشورتی، قبل از ظهر 
دیروز با شماری از شخصیت های سیاسی، ملی و جهادی 

کشور دیدار کرد.
انجام  این نشست که در ارگ  بر اساس خبرنامۀ ارگ، در 
مناسبات  تحکیم  ویژه  به  مختلف  موضوعات  روی  شد، 
ثبات  تامین  ملی،  منافع  چوکات  در  همسایه  کشورهای  با 
منطقوی و گسترش امنیت در افغانستان و کشورهای منطقه 

بحث های همه جانبه و عمیق صورت گرفت.
اشتراک کننده گان در این نشست، ضمن این که روی مسایل 
متذکره نظریات همه جانبۀ شان را شریک ساختند، بر عاوۀ 
تأکید بر تحکیم روابط افغانستان با همسایه ها، این موضوع 
چنین  ادامۀ  بر  و  دانستند  ماحظه  قابل  اهمیت  دارای  را 

نشست ها تأکید کردند.
ریاست  دوم  معاون  دانش  سرور  محمد  نشست،  این  در 
جمهوری، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه، حامد کرزی 
رییس شورای  گیانی  پیر سیداحمد  پیشین،  رییس جمهور 
یوسف  محمد  سیاف،  الرسول  عبدرب  استاد  صلح،  عالی 
عبدالرووف  محکمه،  ستره  رییس  و  القضات  قاضی  حلیم 
مسلمیار  هادی  فضل  نماینده گان،  مجلس  رییس  ابراهیمی 
رییس مجلس سنا، انجنیر محمدخان و استاد محمد محقق 
استاد  قانونی،  یونس  محمد  اجراییه،  ریاست  معاونین 
محمدکریم خلیلی معاون ارشد شورای عالی صلح، محمد 
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، هدایت امین ارسا، محمد 
اسماعیل خان، احمد نادر نادری مشاور ارشد رییس جمهور 
اکرم  محمد  داکتر  و  استراتیژیک  و  عامه  روابط  امور  در 
خپلواک نمایندۀ خاص رییس جمهور در امور سیاسی حضور 

داشتند.

مسووالن در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گویند 
به  دوباره  مهاجر  میلیون  یک  از  بیش  جاری  سال  در  که 

افغانستان برگشته اند.
و  مهاجرین  امور  وزارت  معین  حکیمی،  ولی  احمد 
جهانی  روز  مناسب  به  مراسمی  در  که  عودت کننده گان 
مهاجرت در ننگرهار اشتراک کرده بود خاطر نشان ساخت 
کشور  به  دوباره  پاکستان  از  کننده گان  عودت  بیشتر  که 

برگشت کرده اند.
آقای حکیمی بیان داشت که بیش از 60 درصد مهاجرانی که 
از پاکستان دوباره به کشور آمده اند در والیت ننگرهار جا 

به جا شده اند.
حکیمی تأکید کرد که دو شهرک در والیت ننگرهار برای 
جابجا شدن مهاجرین وعودت کنندگان ساخته می شود که 

به گفته وی کار روی آن آغاز شده است.
عامۀ  روابط  رییس  حیدرزی،  نصیراحمد  حال،  همین  در 
سازمان بین المللی مهاجرت )IOM(، گفت، در سال روان، 
اکثر  که  بوده  مهاجرت  اسناد  فاقد  هزار عودت کننده،   660

آنان از پاکستان برگشت کرده اند.
وی تصریح کرد که ادارۀ آنان در تورخم برای عودت کنندگان 
مواد خوراکی و زمینۀ اسکان کوتاه  مدت را برای آنان فراهم 

می کند.
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ـــارزې وزارت  ـــر ضـــد د مب ـــوادو پ د افغانســـتان د مخـــدره م

وايـــي، د کوکنـــارو کښـــت او د مخـــدرو مـــوادو تولیـــد 

او قاچـــاق پـــر یـــوه جـــدي ســـتونزه بدلـــه شـــوې او د 

ـــه  ـــوي کارون ـــې ش ـــو ک ـــرو کلون ـــه تې ـــې پ ـــاره ی ـــوي لپ مخنی

نه دي. کايف 

د یـــاد وزارت وزیـــرې ســـامت عظیمـــي د یکشـــنبې 

ــتان د  ــارو وزارت او د افغانسـ ــو چـ ــه ورځ د رسحدونـ پـ

بـــدين روزنـــې ریاســـت رسه د همـــکارۍ د تفاهم لیـــک 

د الســـلیکولو پـــر مهـــال وویـــل، د مخـــدره مـــواد پـــر 

ـــو  ـــې د ټول ـــه بلک ـــده ن ـــوازې د دوی دن ـــارزه ی ـــدې مب وړان

ــؤلیت دی. ــو مسـ افغانانـ

ـــه  ـــه پ ـــتونو ت ـــي جوړښ ـــتان قوم ـــي د افغانس ـــې عظیم اغل

ـــوالی يش  ـــور ک ـــران او مخ ـــي م ـــې قوم ـــي چ ـــو واي کت

ـــوي. ـــده رول ولوب ـــې رغن ـــه ک ـــه دې برخ پ

نوموړې وايي:

ـــدي  ـــوې ج ـــر ی ـــې پ ـــت ک ـــني وخ ـــه اوس ـــواد پ ـــدره م "مخ

ـــدې ادارې  ـــې اړون ـــا ده چ ـــو اړتی ـــوې ن ـــه ش ـــتونزې بدل س

د دغـــې پدېـــدې د له منځـــه وړلـــو لپـــاره پـــه ګـــډه کار 

وکـــړي. د رسحدونـــو چـــارو وزارت د مخـــدره مـــوادو د 

ــو د  ــري څـ ــده رول لـ ــې رغنـ ــه کـ ــو برخـ ــه وړلـ له منځـ

نـــورو اړونـــدو ادارو رسه پـــه همغـــږۍ د افغانســـتان پـــه 

قومـــي ســـیمو کـــې قومونـــه د دغـــې پدېـــدې پـــر ضـــد 

مبـــارزې تـــه وهڅـــوي."

اغلـــی عظیمـــي همـــدا راز وویـــل چـــې نړیوالـــه ټولنـــه 

ــه  ــاره لـ ــارزې لپـ ــد د مبـ ــوادو پرضـ ــدرو مـ ــد د مخـ بایـ

افغانانـــو رسه پـــر خپلـــو کـــړو ژمنـــو عمـــل وکـــړي.

ـــوادو د روږدو  ـــدره م ـــه مخ ـــې پ ـــتان ک ـــه افغانس ـــوا پ بل خ

ـــږي. ـــې زیاتې ـــر بل ـــم ورځ ت ـــمېر ه ـــانو ش کس

ـــارزې وزارت  ـــر ضـــد د مب ـــوادو پ د افغانســـتان د مخـــدره م

ـــه  ـــې څ ـــتان ک ـــه افغانس ـــال پ ـــې اوس مه ـــه مخ ـــمېرو ل د ش

ـــه  ـــوازې پ ـــو ی ـــان روږدي دي خ ـــه افغان ـــدې درې میلیون بان

کال کـــې د ۴۰ زره کســـانو د درملنـــې ظرفیـــت موجـــود 

دی.

لـــه دې مخکـــې د ملګـــرو ملتونـــو د مخـــدره مـــوادو او 

ـــه  ـــې پ ـــي چ ـــارزې ادارې وی ـــدې د مب ـــه وړان ـــو پ جرمون

افغانســـتان کـــې د کوکنـــارو کښـــت او تولیـــد ۴۳ ســـلنه 

زیـــات شـــوی دی.

ـــو  ـــو او قبایل ـــو، قومون ـــې د رسحدون ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

چـــارو رسپرســـت وزیـــر عبدالغفـــور لېـــوال مافیايـــي او 

ـــواښ  ـــر ګ ـــدې س ـــر وړان ـــو پ ـــړۍ د قومون ـــتي ک تروریس

ـــو  ـــي مران ـــې د قوم ـــتیو ک ـــه وروس ـــې پ ـــي چ ـــويل واي ب

ـــو ډول  ـــه ی ـــې پ ـــی چ ـــو نیول ـــه کړی ـــای هغ ـــورو ځ او مخ

ـــد  ـــه تولی ـــوادو پ ـــدرو م ـــت او مخ ـــه کښ ـــارو پ رسه د کوکن

ـــکیل دي. ـــې ښ ـــاق ک او قاچ

ـــه  ـــدو ادارو رسه ب ـــورو اړون ـــه ن ـــي، ل ـــوال واي ـــاغلی لې ښ

پـــه ګـــډه قومونـــه دې تـــه وهڅـــوي چـــې پـــه خپلـــو 

ـــوادو د  ـــدرو م ـــت او د مخ ـــارو د کښ ـــې د کوکن ـــیمو ک س

تولیـــد او قاچاقـــو مخـــه ونیـــي.

نوموړی وايي:

ـــه  ـــوم ل ـــې د ق ـــت ک ـــو وخ ـــې ی ـــران چ ـــي م ـــه قوم "هغ

منځـــه پورتـــه شـــوي وو، د وروســـتیو پېښـــو لـــه املـــه د 

ـــدره  ـــې د مخ ـــی چ ـــرادو نیول ـــمېر اف ـــو ش ـــای ی ـــوی ځ هغ

مـــوادو پـــه کارو بـــار کـــې ښـــکیل دي او د ټوپـــک پـــه 

وســـیله د افغانســـتان لپـــاره مشـــکل پېښـــوي نـــو ځکـــه 

ـــوادو  ـــدې چـــې د مخـــدرو م ـــر وړان ـــد د دغـــو کســـانو پ بای

پـــه کاروبـــار کـــې ښـــکیل دي قومـــي مـــران وهڅـــول 

يش."

پـــه ورتـــه وخـــت کـــې د بـــدين روزنـــې ریاســـت رسپرســـت 

ـــه  ـــو د عام ـــې د ځوانان ـــړ چ ـــم ډاډ ورک ـــدي ه ـــم حمی قاس

ـــه د  ـــان ب ـــوي او ځوان ـــې ک ـــه هڅ ـــې ب ـــه ک ـــاوي برخ پوه

ـــوي. ـــه وهڅ ـــای ورزش ت ـــر ځ ـــوادو پ ـــدره م مخ

د ډيپلومـــاټ پـــه نـــوم د یـــوې بهرنـــۍ نریـــې د یـــوه راپـــور 

ـــه  ـــرو پ ـــاردو ډال ـــه افغانســـتان کـــې د درې میلی ـــر بنســـټ پ پ

ـــات  ـــه زی ـــه میلیون ـــر نه ـــته او ت ـــواد ش ـــدرو م ـــت مخ ارزښ

افغانـــان چـــې د دې هېـــواد د نفـــوس تقریبـــًا ۱۲ ســـلنه 

ـــامل دي. ـــې ش ـــار ک ـــه دې کاروب ـــو ډول پ ـــه ی ـــوړوي، پ ج

مسووالن وزارت اقتصاد:

نابرابری جنسیتی در افغانستان 
افزایش یافته است

ادامة رأی زنی های غنی 

با رهبران سیاسی

نشه يي توکو ضد مبارزه کې 

مخور رغنده رول لوبوای يش

برگشت یک میلیون 

مهاجر در یک سال
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ورزش

ایپســـوس نشـــان می دهـــد،  نتایـــج نظرســـنجی جدیـــد 
ملت هـــای غربـــی بـــه صـــورت فزاینده یـــی در حجـــم و 
ـــه  ـــد و فرانس ـــو می کنن ـــان غل ـــلمان کشورش ـــت مس ـــد جمعی رش

در ایـــن زمینـــه اول اســـت.
طبـــق نتایـــج نظرســـنجی موسســـه ایپســـوس کـــه از حـــدود 
۲7 هـــزار تـــن در 40 کشـــور انجـــام شـــده، بیشـــتر کشـــورها 
گمـــان می کننـــد کـــه حجـــم انبوهـــی از جمعیـــت کشورشـــان 
را مســـلمانان تشـــکیل می دهنـــد و گمـــان می کننـــد کـــه 
ــد  ــه رشـ ــم گیری رو بـ ــرخ چشـ ــا نـ ــلمانان بـ ــت مسـ جمعیـ

اســـت؛ دیدگاهـــی کـــه بـــه دور از واقعیـــت اســـت.
ـــت  ـــد از جمعی ـــه ۳۱ درص ـــی رود ک ـــان م ـــن گم ـــور میانگی ـــه ط ب
ـــن  ـــح ای ـــار صحی ـــا آم ـــد، ام ـــکیل دهن ـــلمانان تش ـــه را مس فرانس
ـــور  ـــن کش ـــت ای ـــد از جمعی ـــا 7/۵ درص ـــا تنه ـــه آن ه ـــت ک اس
ـــاالت  ـــردم در ای ـــای م ـــنجی، برآورده ـــن نظرس ـــق ای ـــتند. طب هس
ـــا  ـــدت ب ـــه ش ـــم ب ـــک ه ـــا و بلژی ـــان، ایتالی ـــادا، آلم ـــده، کان متح

ـــت. ـــاوت اس ـــت متف واقعی
ــه ۱۵  ــت کـ ــن اسـ ــردم ایـ ــدس مـ ــن حـ ــس میانگیـ در انگلیـ
درصـــد از جمعیـــت کشورشـــان مســـلمان اســـت و پیش بینـــی 
می شـــود کـــه تـــا ســـال ۲0۲0 تعـــداد مســـلمانان ۲۲ درصـــد 
ـــلمانان  ـــه مس ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــد. ام ـــته باش ـــد داش رش
ـــکل  ـــس را ش ـــی انگلی ـــت 6۵ میلیون ـــد از جمعی ـــج درص ـــا پن تنه
می دهنـــد و کارشناســـان پیش بینـــی می کننـــد کـــه ایـــن 
ـــد.  ـــته باش ـــدی داش ـــش درص ـــش ش ـــال ۲0۲0 افزای ـــا س ـــزان ت می
ـــلمان  ـــداد مس ـــا تع ـــه ب ـــل ترکی ـــورهایی مث ـــر، کش ـــرف دیگ از ط

ــد. ــزان جمعیـــت را دســـت کم می گیرنـ ــاال ایـــن میـ بـ
در ایـــن نظرســـنجی هم چنیـــن نظـــر مـــردم دربـــاره مســـایلی 
ـــقط  ـــش از ازدواج، س ـــی پی ـــه جنس ـــی، رابط ـــر همجنس گرای نظی
ـــت های  ـــاس برداش ـــد. براس ـــوال ش ـــادی س ـــروت و ش ـــن، ث جنی
ــد و  ــنجی، هنـ ــن نظرسـ ــده در ایـ ــی منعکس شـ ــت ْکلـ نادرسـ

ـــد. ـــل" دارن ـــاخص جه ـــگاه را در "ش ـــن جای ـــن باالتری چی

ــرک در  ــلمانان ت ــه  مس ــش "جامع ــر پوش ــه زی ــی ک ــان جماعت امام
ــه  ــد، حقــوق خــود را از "اداره دیانــت" ترکی ــت دارن آلمــان" فعالی
ــه  ــن اداره طــی بخشــنامه یی دســتور داده، علی ــد. ای ــت می کنن دریاف
ــی  ــان جاسوس ــاجد آلم ــن در مس ــح اهلل گول ــش فت ــداران جنب طرف

ــد. کنن
ــر  ــن "زی ــاجد برلی ــایتونگ"، مس ــر تس ــه "برلین ــل از روزنام ــه نق ب
کنتــرل شــدید" دولــت ترکیــه قــرار دارنــد. ایــن روزنامــه از 
ــن در  ــه  نوی کل ــک" در محل ــجد زهیتلی ــی مس ــات ناگهان "انتخاب
ــه "تعویــض اعضــای  روز شــنبه )۱7 دســامبر( خبــر می دهــد کــه ب
هیــأت اجرایــی" آن انجامیــده اســت. دلیــل ایــن تغییــرات ناگهانــی، 

ــت. ــوده اس ــأت" ب ــیوه  کار هی ــره از "ش ــت انق ــدم رضای ع
ــای  ــت های اعض ــجد، سیاس ــووالن مس ــی از مس ــه  یک ــه گفت ــا ب بن
جــوان هیــأت اجرایــی بــا برنامه هــای ارشــادی اعضایــی کــه 
ــرای  ــود. اج ــوان نب ــتند، هم خ ــدید داش ــته گی ش ــه وابس ــه ترکی ب
برنامه هــای هم پیونــدی بــا جامعــه  آلمــان و تنظیــم متن هــای 
غیرســنتی دربــاره  اســام بــرای واحدهــای درســی از جملــه 

فعالیت هــای اصلــی ایــن بزرگ تریــن مســجد برلیــن بــود.
ــزارش  ــه گ ــبت ب ــجد نس ــووالن مس ــک از مس ــچ ی ــون هی ــا کن ت

"برلینــر تســایتونگ" واکنــش نشــان نداده انــد.
ــت"  ــه "اداره دیان ــد ک ــن می نویس ــراژ هم چنی ــه  پرتی ــن روزنام ای
ــت،  ــتور داده اس ــود دس ــدان خ ــه کارمن ــپتامبر ب ــاه س ــه از م ترکی
ــای  ــوزگاران، اعض ــت، آم ــان جماع ــی امام ــع سیاس ــاره  مواض درب
ــن  ــال در برلی ــی فع ــای فرهنگ ــا و نهاده ــی انجمن ه ــأت  اجرای هی
ــواداران  ــری ه ــبکه  سراس ــا ش ــا را ب ــه  آن ه ــد و رابط ــق کنن تحقی
ــورد  ــام م ــن ن ــه همی ــی ب ــی جنبش ــری مذهب ــن، رهب ــح اهلل گول فت
ــی  ــه کپ ــده اســت ک ــزارش یادشــده آم ــد. در گ ــرار دهن بررســی ق
ــت. ــده اس ــال ش ــه ارس ــر روزنام ــه دفت ــت" ب ــنامه  "اداره  دیان بخش

ــن را  ــح اهلل گول ــه، فت ــور ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی رج
عامــل اصلــی کودتــای نافرجــام در جــون ســال میــادی جــاری در 

ــد. ــور می دان ــن کش ای
بنــا بــه نوشــته  "برلینــر تســایتونگ" کنســولگری ترکیــه در برلیــن و 
جامعــه  مســلمانان تــرک در آلمــان )DITIB( تــا کنــون پاســخی بــه 
پرســش های خبرنــگار آن نــداده اســت.  DITIB )تشــکل سراســری 
ــه  ــت ترکی ــر نظــر دول ــور مســتقیم زی ــان( به ط ۹00 مســجد در آلم
ــه  "اداره ی  ــکل از بودج ــن تش ــدان ای ــوق کارمن ــود. حق اداره می ش

ــن می شــود. ــه تامی دیانــت" ترکی

مســووالن المپیــک و پارالمپیــک ۲0۲0، هزینــه برگــزاری ایــن 
بازی هــا را ۱۳.6 تــا ۱۵.۲ میلیــارد دالــر بــرآورد کردنــد.

ــن بازی هــا  ــود کــه ای ــاه گذشــته اعــام شــده ب ــن در م پیــش از ای
حــدود ۲0 میلیــارد دالــر هزینــه در برخواهــد داشــت. ایــن می توانــد 
ــر خوبــی بــرای شــهرهای پیشــنهاد دهنــده بــرای میزبانــی  خب
ــاال می توانســت تاثیــر منفــی  بازی هــا باشــد، چــرا کــه هزینه هــای ب

بــر رونــد میزبانــی بگــذارد.
یوشــیرو مــوری، رییــس »توکیــو ۲0۲0« گفتــه هزینــه برگــزاری در 
بیشــترین حالــت ۱7 میلیــارد دالــر خواهــد بــود، حال آن کــه در مــاه 
نوامبــر حــرف از برگــزاری ایــن بازی هــا بــا هزینــه ۲0 میلیــارد دالــر 

ــود. ــر ســر زبان هــا ب ب
ــت  ــا اس ــزاری رقابت ه ــای برگ ــی از محل ه ــنتر، یک ــک س آکواتی
ــه  ــر هزین ــون دال ــدا تصــور می شــد آماده ســازی آن 4۱6 میلی کــه ابت
در برداشــته باشــد، حال آن کــه ۲۵۳ میلیــون دالــر هزینــه در بــر دارد. 
ــه  ــرآورد اولی ــه ب ــو ک ــای کان ــزاری رقابت ه ــل برگ ــور مح همین ط

۵7۹ میلیــون دالــر بــود امــا 44۱ میلیــون دالــر هزینــه در بــر دارد.
یکــی از مشــکات کشــور برزیــل بــرای برگــزاری بازی هــای 
المپیــک و پارالمپیــک ۲0۱6 ریــو مشــکات اقتصــادی بــود، تــا آن جا 
ــا  ــا ب ــت بازی ه ــروش بلی ــگاه ها و ف ــازی ورزش ــه آماده س ــه برنام ک

اضطــراب پیــش رفــت.

ــه  ــش گفت ــه بازیکنان ــه ب ــوده ک ــتریونایتد ب ــرمربی منچس ــراً س ظاه
ــا وســت برومویچ، پیراهن هــای خــود را  ــازی ب ــه بعــد از ب اســت ک

ــه هــواداران هدیــه دهنــد. ب
در پــی پیــروزی ۲ بــر صفــر شــب گذشــته شــیاطین ســرخ در خانــه 
وســت برومویچ در هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر انگلیــس کــه ســومین 
بــرد متوالــی سرخپوشــان در ایــن رقابت هــا بــود، برخــی بازیکنــان 
ــواداران  ــه ســمت ه ــازی ب ــان ب ــس از ســوت پای منچســتریونایتد پ
خــودی رفتنــد و پیراهن های شــان را بــه ســمت آن هــا پــرت 
ــه نوعــی هدیــه  کریسمســی بــه دوســت داران تیم شــان  ــا ب کردنــد ت

داده باشــند.
مورینیــو در ایــن بــاره گفــت: مــن بــه بازیکنانــم گفتــم کــه 
ــت  ــال وق ــر ح ــه ه ــد. ب ــواداران بدهن ــه ه ــود را ب ــای خ پیراهن ه
کریســمس اســت. پیراهنــی عــرق کــرده کــه پــس از بــازی مســتقیم 
بــه دســت هــواداران می رســد، بــرای آن هــا معنــا و مفهــوم خاصــی 
دارد. جــای تأســف دارد کــه تمامــی هــواداران مــا نتوانســتند صاحب 
یکــی از ایــن پیراهن هــا شــوند، امــا کســانی کــه موفــق بــه دریافــت 

ــد. ــی دارن ــس فوق العاده ی ــدند، ح ــان ش ــن بازیکن پیراه
آقــای خــاص تصریــح کــرد: بــرای بازیکنــان ایــن تنهــا یــک پیراهــن 
اســت و بعــد از بــازی ممکــن اســت در رختکــن پیراهــن خــود را 
بــه مســوول رخــت و لبــاس تیــم، یــک دوســت و یــا بــه دوســت 

ــد. ــود بدهن ــت برومویچی خ وس

کشورهای غربی درباره جمعیت 
مسلمان کشورهای شان غلو می کنند

جاسوسی ترکیه زیر گنبد ۹۰۰ مسجد 
در آلمان

هزینه برگزاری المپیک
 و پارالمپیک 2۰2۰ برآورد شد

دستور مورینیو به بازیکنانش

نوراهلل ولی زاده

ــیار  ــوع بس ــک موض ــال ی ــری در قب ــی موضع گی گاه
دشــوار می شــود. بــه ویــژه آنــگاه کــه نــام آدم پســوند 
ــود  ــا خ ــز ب ــتقل را نی ــنده مس ــا نویس ــگار ی روزنامه ن
داشــته باشــد. در چنیــن مــواردی، ترجیحــًا آدم بایــد ســکوت کنــد. 
امــا ســکوت نیــز راه کار خوبــی نیســت و در مــوارد زیــادی، دیگــران 

ــی. ــا ســکوت کن ــد ت اجــازه نمی دهن
ــای ایشــجی،  ــرال دوســتم و آق ــان جن ــر می ــه اخی ــه قضی ــد ب در پیون
موضع گیــری بســیار دشــوار اســت. ایــن قضیــه تــا حــدودی شــخصی 
و البتــه غامــض و سیاســی نیــز اســت. هرچنــد ایــن قضیــه کوچــک 
ــد اهــداف چندپهلــوی سیاســی  نیســت، امــا بزرگ نمایــی آن می توان
ــی،  ــی، درون قوم ــای درون حزب ــا و تنش ه ــد. از رقابت ه ــال کن را دنب
ــد در  ــان می توان ــزرگ جه ــای ب ــل قدرت ه ــا تقاب ــی ت درون حکومت

تحلیــل ایــن قضیــه دخیــل دانســته شــود.
جنــرال دوســتم مــرد جنــگ اســت و بــه تعبیــر یــک دوســت مــا، در 
ــای  ــد در بازی ه ــاش می کن ــد. ت ــزی نمی فهم ــدان چی ــت چن سیاس
ــان  ــد می ــا نمی توان ــن بازی ه ــا او در ای ــد، ام ــرکت کن ــی ش سیاس
ــه  ــل ب ــت مدار، قای ــک سیاس ــری ی ــی و حیله گ ــک نظام ــت ی صداق
ــنود،  ــپ بش ــاورانش گ ــه از مش ــد ک ــود. کوشــش می کن ــک ش تفکی
ــی اش  ــته نظام ــه گذش ــی رود و ب ــر م ــه اش س ــی حوصل ــا گاه ام
روی مــی آورد. قاطعیــت و راه انــدازی محاکــم صحرایــی مخالفــن و 
سرکشــان بخشــی از گرایــش یــک نظامــی می توانــد باشــد کــه البتــه 

ــت. ــر اس ــش، ویران گ ــن گرای ــت ای در سیاس
ــار  ــوان در کن ــد، می ت ــته باش ــت داش ــجی واقعی ــای ایش ــر ادع اگ
ایــن  بــه  جــدی  رســیده گی  خواســتار  کــه  عدالت خواهانــی 
قضیه انــد ایســتاد، امــا اگــر واقعیــت طــوری دیگــری باشــد و کســانی 
بخواهنــد از ایــن قضیــه تومارسیاســی عریــض و طویــل بــرای مهــار 
زورگویی هــای دوســتم بســازند، آنــگاه بــه نظــر می رســد کــه راه کار 

ــم اســت. و... ــن گلی ــا از ای ــرون نگهداشــتن پ درســت بی
ــرال  ــه جن ــه هرچ ــرد ک ــاره ک ــد اش ــه بای ــن نکت ــه ای ــاه ب ــا کوت ام
نمی تــوان  باشــد،  زورآور  و  بی گنــاه  قضیــه  ایــن  در  دوســتم 
ــودم  ــن خ ــد؛ م ــه دادم نرس ــت ب ــر دول ــه اگ ــه گفت ــجی یی را ک ایش
ــیم  ــته باش ــه داش ــت. توج ــخر گرف ــه تمس ــوم، ب ــدام می ش وارد اق
ــد قــوت ببخشــید.  ــز می توان ــوم ترین هــا را نی ــم مظل ــم عظی کــه ظل
ــون  ــت ک ــجی زور می داش ــر ایش ــه اگ ــته ک ــا نوش ــت م ــک دوس ی
خــود را نگــه می داشــت. ایــن خیلــی زشــت اســت. بــا ایــن جملــه 
ــان  ــا خودم ــر م ــرد. اگ ــخر ک ــاوز را تمس ــی تج ــر قربان ــوان ه می ت
ــر و  ــان را تحقی ــتم، آن ــان نیس ــه بازخواســت از حــق مظلوم ــادر ب ق

ــم. ــن نکنی توهی

عبدالحی خراسانی

چنـــد نکتـــه اساســـی  کـــه بایـــد همیشـــه بـــه یـــاد 
ـــه آن  ـــا ب ـــان م ـــوص جوان ـــه خص ـــیم و ب ـــته باش داش

ـــد. ـــه کنن توج
الف

مؤســـس افغانســـتان امیـــر عبدالرحمـــن خـــان اســـت و هویـــت 
سیاســـی موجـــود از عصـــر او آغـــاز می یابـــد. امپراطـــوری 
احمدشـــاه درانـــی هیـــچ ربطـــی بـــه هویـــت سیاســـی افغانســـتان 
ــروای  ــار و فرمانـ ــادر افشـ ــین نـ ــوان جانشـ ــدارد و او را می تـ نـ
ـــی  ـــه تأس ـــد ب ـــه هن ـــه ب ـــت های حمل ـــه سیاس ـــت ک ـــان دانس خراس
و ادامـــه سیاســـت های تهاجمـــی نـــادر افشـــار بـــود. او مســـؤل 
ـــت  ـــوده و نیس ـــود نب ـــی موج ـــت سیاس ـــردن هوی ـــت افغانیزه ک سیاس

.
ب

ـــی از  ـــی یک ـــس بخارای ـــهزاده میروی ـــار ش ـــزرگ قنده ـــاالر ب سپهس
ســـرداران عصـــر امپراطـــوری صفـــوی بـــود کـــه بـــا توجـــه بـــه 
ظلـــم و بربریـــت اســـتاندار قندهـــار جرجیـــن ســـر بـــه شـــورش 
ـــوده گی و  ـــه در اوج فرس ـــوی را ک ـــوری صف ـــرانجام امپراط زِد و س
ـــح اصفهـــان  ـــا فت ـــا ســـرداران سیســـتان ب ـــرار داشـــت همـــراه ب ـــم ق ظل
ـــم و  ـــاد مه ـــی از ب ـــر یک ـــار در آن عص ـــاخت . قنده ـــرنگون س س
تأثیرگـــذار ایـــران و امپراطـــوری صفـــوی بـــه شـــمار می رفـــت و 
ـــانی  ـــک خراس ـــس ی ـــار میروی ـــی قنده ـــور و فرزانه ی ـــاالر مته سپهس
ـــس  ـــه میروی ـــود، ن ـــی ب ـــهر افغان ـــک ش ـــار ی ـــه قنده ـــی ن ـــود، یعن ب
شـــهروند افغانســـتان و نـــه کشـــوری بـــه نـــام افغانســـتان وجـــود 

ـــت . داش
مـــا بـــا پشـــتون ها بـــه عنـــوان شـــهروند و هویـــت اصیـــل 
خراســـانی هیـــچ مشـــکلی نداریـــم و در تاریـــخ، مذهـــب و 
جغرافیایـــی خراســـان، مشـــترکات فـــراوان داریـــم، لهـــذا حملـــه 
ـــا  ـــدف م ـــا و ه ـــدت م ـــتراتیژی بلندم ـــر اس ـــتون مغای ـــوم پش ـــه ق ب
ـــل  ـــتونی، جع ـــیزم پش ـــان، فاش ـــردن خراس ـــا افغانیزه ک ـــا ب ـــت . م اس
ـــم و در  ـــکل داری ـــان مش ـــاد خراس ـــت کل ب ـــف هوی ـــخ و تحری تاری
ایـــن راه بـــا قاطعیـــت گام بـــر می داریـــم و در برابـــر هیچ کـــس و 

نیرویـــی تســـلیم نخواهیـــم شـــد.
ـــی از  ـــه بخش ـــه ب ـــس حمل ـــی و میروی ـــاه ابدال ـــه احمدش ـــه ب حمل
تاریـــخ و هویـــت خراســـان اســـت و کســـانی کـــه بـــه بهانه یـــی 
حماقت هـــای چنـــد فاشیســـت بـــه ایـــن دوشـــخصیت خراســـانی 
حملـــه می کننـــد در واقـــع مهـــر تأییـــد بـــر تحریـــف تاریـــخ و 

ـــد . ـــی زده ان ـــیزم افغان ـــط فاش ـــت توس ـــل هوی جع

فیـسبـوک نـــامــه
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بـا رشـد شـهرهای مهـم و افزایش جمعیـت آنهـا در بریتانیا و 
امریـکا در دهـه هـای اخیر، ایـن جمله تبدیل یک یک کلیشـه 
شـده اسـت: شـهرهای بزرگ از لحـاظ اقتصـادی، فرهنگی و 
سیاسـی بسـیار قدرتمنـد هسـتند. اغلـب  مردم فکر مـی کنند 
کـه ایـن دسـت شـهرها بیـش از حـد قـدرت دارند. شـورش 
لیبرالیسـم شـهری و چندفرهنگـی کـه قصـد تحمیـل  علیـه 
عقایـدش بـه باقی جمعیـت را دارد، یکی از عناصـر اصلی در 

مبـارزات کمپیـن هـای برکسـیت و دونالد ترامـپ بود.
 تقریبـًا دوسـوم از رای دهنـدگان روسـتایی و شهرسـتان های 
کوچـک ترامـپ را انتخـاب کردند، درحالی که نسـبتی مشـابه 
بـه سـود کلینتـون در شـهرها وجـود داشـت. در انگلسـتان، 
را  برکسـیت  درصـدی   ۵۵ رایـی  بـا  شـهری  هـای  حومـه 
برگزیدنـد درحالـی کـه در شـهرهای عمـده ماننـد بریسـتول، 
گاسـکو، کاردیـف، لیورپـول و لنـدن باقی مانـدن در اتحادیه 
اروپا، رایی قاطع به دسـت آورد. تقسـیم سیاسـی واضح و رو 
بـه رشـد در ایاالت متحـده و بریتانیا در تراکـم جمعیتی، یکی 
از آشـکارترین نشـانه های انقـاب انتخاباتی بـزرگ ۲0۱6 به 

حسـاب مـی آید.
انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا و همـه پرسـی دربـاره 
اتحادیـه اروپـا در انگلسـتان نشـان داد کـه بـزرگ تریـن و 
بااعتمـاد بـه نفـس ترین شـهرها نیـز از لحاظ سیاسـی بسـیار 
ضعیـف هسـتند. نـه تنهـا بـه ایـن خاطر کـه در هـر دو مورد، 
نتیجـه را بـا اختافـی نزدیـک واگـذار کردنـد بلکـه بـه ایـن 
دلیـل کـه الگوهـای زندگی شـهری و سیسـتم هـای انتخاباتی 
در هـر دو کشـور بـه گونـه ای قابـل توجه کارکرد خـود را از 

دسـت داده انـد.
بـر اسـاس گـزارش اداره آمـار ملـی، در حـال حاضـر بیش از 
یـک میلیـون نفر از شـهروندان غیرانگلیسـی اتحادیـه اروپا در 
لنـدن زندگـی می کننـد که تقریبـا معادل یک هشـتم جمعیت 
این شـهر اسـت. جهان شـهر مهمـی مانند لنـدن، بخش عمده 
ای از حـس پرتکاپـوی خـود را مدیـون ایـن هجوم اسـت. با 
ایـن حـال هیچ یـک از اینها تبدیـل به سـرمایه ای برای محلی 
هـا بـرای رای دادن بـر ضـد برکسـیت نشـد. چراکـه میلیـون 
هـا خارجـی لندن و سـایر شـهرهای بریتانیا، اجـازه رای دادن 
نداشـتند. حضـور خارجـی ها ممکن اسـت تاثیـر اقتصادی و 

اجتماعـی داشـته باشـد اما فاقد وزن سیاسـی اسـت.
در ایـاالت متحـده، احیـای بسـیاری از شـهرها همچنـان ادامه 
دارد. بین سـال های ۱۹۵0 تا ۲0۱۵ نسـبت مناطق شـهری در 
امریـکا از 64 درصـد به 8۲ درصـد افزایش یافت. اما سیسـتم 
قدیمـی آرای الکتـرال بـه ایـن معنی اسـت که رونـق جمعیت 
در سـال هـای اخیـر در مراکـز شـهری ماننـد لـس آنجلس و 
بروکلیـن کـه رای دهنـدگان دموکـرات در آنهـا تمرکـز دارند 
و بـه آسـانی پیـروزی را بـرای کلینتـون رقم زدنـد، اهمیتی به 
انـدازه سـایر مناطـق کـم جمعیـت تـر دارد. پیـروزی کلینتون 
در آرای کلـی نشـان داد کـه پیـروان مد شـهری یـک جمعیت 

تعییـن کننـده انتخاباتی نیسـتند یـا حداقل هنوز نیسـتند.
اصلـی تریـن نکتـه ای کـه ایـن شـهرها را از حیـث جنـب و 
جـوش و غلبـه فرهنگـی مهم مـی کند )یعنـی افزایـش تراکم 
جمعیـت و جو شـبکه هـای حاصل از آن( همان چیزی اسـت 
کـه از لحـاظ سیاسـی آنهـا را بـه زیـر مـی کشـد. درحالی که 
سیسـتم هـای انتخاباتی بریتانیا و امریـکا، توزیع رای دهندگان 
را در شـهرهای کوچک و مناطق روسـتایی کـه جمعیت هایی 

پراکنـده و انـدک دارند، بسـیار موثرتـر می کند.
بخـش بزرگـی از جمعیـت شـهرهای  بـزرگ و رو بـه رشـد 
بریتانیـا بـرای رای دادن ثبـت نام نکـرده بودند. دولـت دیوید 

کامـرون در منعطـف کـردن نظـام سیاسـی بریتانیـا بـه سـود 
منافـع حزبـش بسـیار خـوب عمل کـرد اما در جلـب حمایت 
مناطـق شـهری موفق نبود. در شـروع سـال ۲0۱4، او با عجله 
سیسـتم ثبـت نـام انتخاباتـی فـردی را معرفـی کرد. سیسـتمی 
کـه در آن نیـاز بـود رای دهنـدگان ثبـت نـام را بـه صـورت 
شـخصی انجـام دهند بـه جای این کـه دیگران مسـئولیت این 
کار را از طـرف آنهـا برعهـده بگیرند. در گزارش سـال ۲0۱۵ 
مشـخص شـد که با ایـن روش ۱0میلیـون نفـر رای دهنده جا 
ماندنـد. موسسـه اسـمیت گـزارش داد که »در مناطـق مرکزی 
شـهرها، بـه ویـژه جمعیـت جـوان یـا دانشـجو و افـردی کـه 
از امـوال خصوصـی فراوانـی دارنـد بیشـترین گروهـی بودند 
کـه خطـر خـارج مانـدن از سیسـتم انتخاباتـی جدیـد متوجه 

بود.« آنهـا 
ایـن دقیقـًا اتفاقی بـود که افتـاد. روزنامه هاکنی سـیتیزن اعام 
کـرد کـه در بخش هایـی از لندن سـاکنان واجد شـرایط کمتر 
از 70 درصـد هسـتند کـه یـک پنجـم از میانگیـن ملـی پاییـن 
تـر بـود. دو هفتـه بعـد گـزارش ایـن روزنامـه نشـان داد کـه 
میـزان مشـارکت در منطقـه هاکنـی لنـدن تنهـا 6۵ درصد بود 
در حالـی کـه میانگین ملی عـدد 7۲ درصد را نشـان می دهد. 
بـه عبـارت دیگـر کمتـر از نیمی از سـاکن واجد شـرایط رای 

بودند. داده 
نـگاه اغلـب جمعیـت شـهری به مسـائل گـذرا و بـدون تعهد 
اسـت و آنهـا بـه سـادگی در برابر مسـائل دچار پریشـانی می 
شـوند. در روز رفرانـدوم کارشناسـان گمـان مـی کردنـد کـه 
جمعیـت بـزرگ شـهرها به باقی مانـدن در اتحادیـه اروپا رای 
خواهنـد داد بـه ویژه در سـاعات غـروب، زمانی کـه جمعیت 
لیبـرال شـهری از محـل کار بازمـی گردنـد. ایـن اتفاقـی بـود 
کـه هیـچ وقـت به وقـوع نپیوسـت. در سـنگر طرفـدران باقی 
مانـدن در اتحادیـه اروپـا یعنـی شـهرهایی ماننـد منچسـتر و 
گاسـکو اوضـاع بـا عـددی زیـر 60 درصـد حتی بدتـر بود.

در بریتانیـا و ایـاالت متحـده این روزها ـ و احتماال فرانسـه با 
توجـه بـه احتمـال یـک جنگ ضدشـهری بیـن فرانسـوا فیون 
و ماریـن لوپـن ـ سیاسـت در سـلطه رای دهندگانـی قـرار 
مـی گیرد کـه کمتر مشـغله داشـته باشـند: یعنی بازنشسـتگان 
کشـور، کارگـران بیـکار یـا آنهایی کـه سـاعات کاری کمتری 

دارنـد در مناطـق سـابقا صنعتی. به جای سیاسـت های سـبک 
شـهری کـه بـر اسـاس تجددگرایـی و سـازش سـاخته شـده 
اسـتـ  کـه رویکـرد اصلـی دوره اوبامـا و بلـر محسـوب می 
شـد ـ بریتانیـا و امریـکا در حـال حاضـر در سیاسـت هایـی 
اسـتانی و قدیمـی، تقریبـا مربـوط بـه هـزاره ای قبـل و پـر از 
سـوءظن هـای خارجـی غوطه می خورنـد کـه آرزوی دور و 
دراز برکسـیتی هـا و رئیـس جمهـوری اسـت کـه خواهـان به 

دسـت گرفتـن همـه چیز اسـت.
در انگلسـتان، تغییـرات مـرزی در پارلمـان بـا سیسـتم ثبـت 
نـام جدیـد انتخاباتـی تقریبـا بـه طـور قطع شـهرها را بیشـتر 
بـه حاشـیه مـی راند. لنـدن با ایـن کـه در میانـه دوران انفجار 
جمعیـت بـه سـر می برد ۵ کرسـی از 7۳ کرسـی موجود خود 
را از دسـت خواهـد داد. محافظـه کاران اصـرار دارنـد که این 
منطـق بـرای »کاهـش هزینه هـای سیاسـی« پیش گرفته شـده 
اسـت امـا به نظر می رسـد بیشـتر یک تقسـیم بنـدی ناعادالنه 
باشـد. حـاال دیگـر به سـختی یک سـوم از نماینـدگان مجلس 

از محافظه کاران هسـتند.
شـهرهای متعهـد بـه لیبرالیسـم در ایـن بـاره چـه مـی تواننـد 
بکننـد؟ آنهـا بایـد زحمت رأی دادن را بکشـند یا ایـن که باید 
صبـر کننـد تا مهاجرت بیشـتر و همیشـگی مردم از شـهرهای 
کوچـک و مناطـق روسـتایی بـه شـهرهای بزرگ و ایـن تغییر 
مـکان، دوبـاره توازن سیاسـی را ایجاد کند. سیاسـت همیشـه 
دربـاره انتخابـات نیسـت. سیاسـت همچنین می توانـد درباره 
ارزش های غالب و سـبک زندگی باشـد و کسـانی که قدرت 
اقتصـادی را در دسـت دارنـد. سـخت اسـت کـه تصـور کنیم 
شـهرهای بـزرگ نفـود عظیـم اقتصـادی و فرهنگـی خـود را 
بـه ایـن زودی ها از دسـت بدهنـد. اینترنـت و دنیـای مدرن، 
باقـی مانـدن ایـده هـای شـهری و رفتارهـای حاصـل از آن 
را در محـدوده دیوارهـای شـهرها غیرممکـن کرده اسـت. در 
یـک دموکراسـی سیاسـت هـای انتخاباتی در نهایـت تمایل به 
تنظیـم گرایـش هـای اجتماعـی دارنـد. امـا این پروسـه مدتی 
طـول مـی کشـد. در حال حاضـر شـهرهای لیبرال باید سـعی 
کننـد روی پـای خـود بایسـتند: اکنـون دوران حکمفرمایـی 

کسـانی اسـت کـه از شـهرها متنفرند.

ــداد  ــک روی ــد، در نتیجــۀ ی ــراه می گوین ــت ف ــی در والی مســؤوالن محل
ــر  ــن دیگ ــته و 4۱ ت ــافر کش ــراه ۱4 مس ــاهراه هرات-ف ــی در ش ترافیک
ــد،  ــراه می گوی ــی ف ــری، ســخنگوی وال ــدند. محمدناصــر مه ــی ش زخم
ــات  ــوت« در مربوط ــۀ »ت ــنبه در منطق ــداد روز یک ش ــداد بام ــن روی ای
ولســوالی گلســتان والیــت فــراه هنگامــی رخ داد کــه یــک موتــر 

ــرد. ــورد ک ــر برخ ــوع تیل ــر ن ــک موت ــا ی ــافربری ۳0۳ ب مس
آقــای مهــری می گویــد، در میــان کشته شــده ها و زخمی هــای ایــن 
رویــداد زنــان و کــودکان نیــز شــامل انــد. بــه گفتــۀ او زخمی هــای ایــن 
ــرات  ــراه و ه ــای ف ــی والیت ه ــز درمان ــه مراک ــان ب ــرای درم ــداد ب روی

ــده اند. ــل ش منتق
بــه گفتــۀ ســخنگوی والــی فــراه، موتــر مســافربری ۳0۳ مربــوط شــرکت 
ــل  ــه ســمت کاب ــرات ب ــه از ه ــی« اســت ک ــل »احمدشــاه ابدال حمل ونق

در حرکــت بــود.
ــده گان ایــن موترهــا را دلیــل  ــی و بی احتیاطــی رانن ــای مهــری، تیزران آق

ــد. ــداد می گوی ــن روی ای
ــد،  ــز می گوی ــرات نی ــی ه ــفاخانۀ حوزه ی ــخنگوی ش ــیرزی، س ــق ش رفی
گــروه صحــی از ایــن شــفاخانه و گــروه بررســی از مدیریــت ترافیــک بــه 

ــداد فرســتاده شــده اند. محــل روی
ــر مســافربری ۳0۳ در  ــک موت ــز در نتیجــۀ واژگون شــدن ی روز شــنبه نی
منطقــۀ »کمیــن گاه« ولســوالی چخانســور والیــت نیمــروز، 4 تــن کشــته و 
۳6 تــن دیگــر زخمــی شــدند. احمــد عــرب، ســخنگوی والــی نیمــروز 
ــودکان  ــان و ک ــز زن ــداد نی ــن روی ــای ای ــان زخمی ه ــد، در می می گوی

شــامل انــد.
دلیل این رویداد ترافیکی نیز تیزرانی گفته شده است.

فـروپاشـی قـدرت شهـرهـای بـزرگ

یک رویداد ترافیکی در فراه 14 کشته و 41 زخمی برجا گذاشت

سیاست مداران چپ گرای آلمان:

اخراج پناهجویان افغانستان با ادعای 
آلمان دربارة حقوق بشر سازگار نیست

در پی اخراج پناهجویان افغانستان و رد درخواست توقف این 
کشور  این  چپگرای  سیاستمداران  آلمان،  پارلمان  توسط  روند 
ضمن غیرانسانی خواندن این اقدام، آن را با ادعای آلمان درباره 

حقوق بشر سازگار ندانستند.
این  اقدام  به  واکنش  در  آلمان،  چپگرای  سیاستمدار  یلکه  اوال 
کشور مبنی بر اخراج پناهجویان افغانستان ضمن "وحشیانه و 
در  که  است"  "دروغ  که  گفت  روند  این  خواندن  غیرانسانی« 
افغانستان مناطق امن وجود دارد زیرا اعزام نیروهای آلمانی به 
این کشور بدین معناست که از "وضعیت به هیچ ترتیبی مطمین 

نیست."
به  نیز اظهار داشت که اخراج  امتسبرگ از حزب سبزها  لویزه 
بشر  حقوق  درباره  ما  ادعای  "با  افغانستان  مانند  کشورهایی 

سازگار نیست".
اپوزیسیون  ویژه  به  مختلف  گروه های  انتقاد  مورد  اقدام  این 
حکومت آلمان قرار گرفت. »چم اوزدمیر« رهبر حزب سبزهای 
آلمان در گفت وگو با یک روزنامه این اقدام را "سیلی به صورت 
کسانی خواند که وضعیت اقامتشان نامشخص بوده و حاال باید 

اضطراب بیشتری را بچشند".
آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگا  هم حزبی های  از  همچنین  وی 
افغانی  پناهجویان  که  بودند  گفته  مسیحی  دموکرات  در حزب 
تهدید  کشورشان  در  خطری  هیچ  را  می شوند  بازگردانده  که 

نمی کند، انتقاد کرد.
این  عمومی  جلسه  در  آلمان  پارلمان  که  است  حالی  در  این 
درخواست  که  افغان هایی  اخراج  توقف  درخواست  مجلس 

پناهندگی شان مورد قبول واقع نشده را رد کرد.
که  افغان  مهاجران  از  نفری   ۳4 گروه  یک  چهارشنبه  روز 

درخواست پناهنده گی شان رد شده بود از آلمان اخراج شد.
با این حال، قرار است یک گروه ۵0 نفری دیگر از پناهجویان 
به  آینده  ماه  اوایل  یا  میادی  جاری  ماه  پایان  تا  افغانستان  

افغانستان بازگردانده شوند.
پناهجو   ۱۲۵00 حدود  آلمان،  داخله  وزارت  آمار  براساس 
کشور  این  از  است  قرار  و  شده  رد  پناهندگی شان  درخواست 

اخراج شوند.
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