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شارل دو مونتسكيو  

مشاور شورای امنیت ترامپ:

حکومت وحدت ملی از شرکای قابل اعتماد امریکا است

سناتوران:
مادر بمب ها باید در پاکستان پرتاب می شد

آمر نظارت از تطبیق پالیسی در کمیسیون اصالحات اداری:

اقلیتی خواهان عملی نشدن قانون در افغانستان اند
رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی برکنار شد

افغانستان حكومت ټول هيواد کې د 

»خالد« په نوم پوځي عمليات پيل کړل

افغانسـتان حکومـت د »شـفق« پوځـي عملیاتو په تعقیـب په ټول 
هېـواد کـې د وسـله والو مخالفینـو د ځپلو پـر وړانـدې د »خالد« په 

نوم نـوي پوځـي عملیات پیـل کړل.
دفـاع وزارت وایـي، پـه دغو عملیاتو کې لومړیتوبونه ښـه مشـخص 
 پـه تعرضي ډول پیل شـوي او 

ً
او پـه ټولـو عملیاتي سـیمو کـې عمال

تمـه ده چې د ګواښـونو کچـه راټیټه کړي.
د یـاد وزارت د لـوی درسـتیز لومـړي مرسـتیال مـراد علـي مـراد د 
یکشـنبې پـه ورځ پـه دې اړه پـه کابـل کـې یـوې خبـري غونـډې ته 
وویـل چـې دا عملیـات له ځان سـره قـوي هوایـي او توپچي مالتړ 

لري. هـم 
نومـوړي زیاتـه کـړه: “هغـه عملیات چې پالن شـوي دي د شـفق د 
 
ً
عملیاتـو په تعقیب د خالـد په نوم دي او دا عملیات همدا نن رسـما
پیـل شـوي دي، پـه خالـد عملیاتو کې ټولـې سـیمې او لومړیتوبونه 

 پیل شـوه”.
ً
ځانګړي شـوي دي او د ګواښـونو مطابق رسـما

دفـاع وزارت وایـي چـې ځواکونـه به یـې پـه دې عملیاتـو کـې د 
طالبانـو او داعـش پـه ګـډون د شـااوخوا شـلو ترورېسـتي ډلو سـره 
پـه جګـړو بوخـت وي چـې د چارواکو په بـاور د ځینـو هېوادونو له 

خـوا یـې مالتـړ کیږي.
دا پـه داسـې حال کـې ده چې پـه ۱۳۹۵ کال کې افغـان حکومت د 
وسـله والو مخالفینـو پـر وړاندې د «شـفق »او په ژمي کې د «شـفق 

دوه »پـه نوم عملیـات لرل.
چارواکـي کـه څـه هم پـه دغـو عملیاتـو کـې مخالفینو ته د اوښـتو 
زیانونـو پـه اړه دقیـق څه نه وایـي، خو وایـي چې سـلګونه مخالفینو 
ته یـې مـرګ ژوبله اړولـې او د دوی عمده هدفونه یې شـنډ کړي دي.
کـې  عملیاتـو  سـږنیو  پـه  چـې  وایـي  وزارت  دفـاع  سـره  دې  لـه 
لومړیتوبونه ښـه ځانګړي شـوي، همغـږي زیاته شـوې، د ځواکونو 
تجهیـز او سمبالښـت ته کار شـوی او تمـه ده چې له ګواښـونو ډکې 

سـیمې به تصفیه شـي.
د یـاد وزارت ویانـد دولـت وزیـري وایـي، د خالـد پـه نـوم عملیاتو 
کـې د بهرنیـو ځواکونـو هوایـي مالتـړ او مشـورې هم شـاملې دي.
پـه ورتـه وخـت کـې د پوځي چـارو کارپـوه حـی ګل سـلیمانخېل 
وایـي، افغـان حکومـت که د نورو سـتونزو تـر څنګ پـه تدارکاتو او 
اکماالتـو ډېـر تمرکـز وکـړي د خالد پوځـي عملیاتو پـه نتیجه کې د 

جګړې ګـواښ کمېدای شـي.
نومـوړي زیاتـه کـړه: "پـه تیـرو عملیاتو کـې ناخوالې موجـودې وې 
خـو پـه دې هـم سـترګې نه شـي پټېـدای چـې په ژمـي کې د تشـې 
ډکولـو لپـاره کار نـه دی شـوی، هوایي ځواکونـه پیاوړي شـوي او په 
ورتـه وخـت کـې زره دار ځواکونـه لږ ډېـر تجهیز شـوي دي، موږ په 
دې بـاور یـو چـې دې کارونـو او څلـور کلـن امنیتي پالن تـه په کتو 

امنیتـي وضعیت تغییـر کوي”.
له دې ټولو سـره افغانسـتان حکومت داسـې وخت د نویو عملیاتو د 
پیلېدو خبره کوي چې د ملي شـورا غړو او عامو خلکو تر مرکز کابله 
غځېدلـې جګړې او بد امنیتي وضعیت تل د اندېښـنې وړ بللی دی.

معاون ستاد ارتش:

احتمال استفاده دوباره از مادر بمب ها 

در افغانستان وجود ندارد

بمب هـا  مـادر  پرتـاب  از  ملـی  دفـاع  وزارت 
در  داعـش  مواضـع  بـر  امریـکا  ارتـش  توسـط 
آینـدۀ  در  کـه  می گویـد  و  کـرده  دفـاع  ننگرهـار 
تسـلیحات  گونـه  ایـن  از  اسـتفاده  احتمـال  نیـز 
 سـنگین بـه هدف نابـودی تروریسـتان وجـود دارد.

ژنـرال مـراد علـی مـراد، معاون سـتاد ارتـش دیروز 
خبـری  نشسـت  یـک  در  ۲۷حمـل  یک شـنبه، 
تمـام  مـادر  پرتـاب  کـه  کـرد  تاکیـد  کابـل  در 
بمب هـا بـر مواضـع گـروه تروریسـتی در ولسـوالی 
 اچیـن والیـت ننگرهـار، مناسـب و ضـروری بـود.

او گفـت کـه در آینـده نیـز اگـر نیروهـای امنیتـی 
روبـه رو  اچیـن  ولسـوالی  مشـابه  وضعیـت  بـا 
شـوند از هـر گونـه سـاح بـرای نابـودی دشـمنان 
کـرد. خواهنـد  اسـتفاده  افغانسـتان   مـردم 

معـاون سـتاد ارتش تصریح کـرد: در دره مومند دره 
– منطقه یـی در ولسـوالی اچیـن- ایجـاب می کـرد 
کـه ایـن بمـب را اسـتعمال می کردیـم و اگـر با این 
طـور مواضـع مسـتحکم و مرکـز اسـتراتژیک گـروه 
داعـش در هـر نقطـه دیگـر مواجـه شـویم از حمله 
 بـا هـر نـوع سـاح در مقابل آنـان دریـغ نمی کنیم.

تلفـات  آمـار  کـه  می گویـد  ارتـش  سـتاد  معـاون 
تروریسـتان داعشـی کـه بـر اثـر پرتـاب ایـن بمـب 
 بـه هاکت رسـیده انـد، روز بـه روز افزایـش می یابد.

بـه گفتـۀ آقـای مـراد، تاکنـون اجسـاد ۹۵ عضـو 
داعـش  تروریسـتی  گـروه  خطرنـاک  و  برجسـته 

ایـن بمـب شناسـایی شـده اسـت.  دراثـر پرتـاب 
بزرگتریـن  از  اسـتفاده  کـه  مـراد می گویـد  آقـای 
بمـب غیـر اتمـی امریـکا بـر مواضـع تروریسـتان، 
مناطـق  مـردم  از  داعـش  گـروه  سـربازگیری  بـر 
مختلف افغانسـتان تاثیـر منفی گذاشـته و پایه های 
اسـت. سـاخته  متزلـزل  کشـور  در  را  گـروه   ایـن 
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  احمــد عمران

در این کـه حامد کرزی رییس جمهوری پیشـیِن 
افغانسـتان آدِم فکری و اندیشـه یی نیست، شکی 
وجـود نـدارد و حتا نیـاز نبود که خـودش به آن 
اعتـراف کند. آقـای کرزی در تازه تریـن اظهاراِت 
خـود در واکنـش بـه اسـتفادۀ امریـکا از مـادِر 
بمب هـا در ولسـوالی آچین ننگرهار گفته اسـت 
کـه امریـکا را از افغانسـتان بیـرون می راند. آقای 
کـرزی اسـتفاده از مـادر بمب هـا را علیـه پایگاه 
داعـش در ننگرهـار، توهین به مـردم و حاکمیت 
ملـِی افغانسـتان دانسـته و دولـت را بـه خیانـِت 
ملـی متهـم کـرده اسـت. او گفتـه کـه دیگـر 
دولـِت فعلـی نماینـدۀ او نیسـت و نـه می توانـد 
بازتاب دهنـدۀ آرمان هـای او باشـد. آقـای کرزی 
مدعی اسـت که امریکا دشـمِن افغانسـتان است 
و هیـچ نیـِت خوبی در قبال این کشـور ندارد. به 
گفتـۀ آقای کرزی داعش سـاختۀ دسـِت همین 
کشـور اسـت کـه حـاال می خواهـد بـا آن مبارزه 
کند. رییس جمهوری پیشـیِن افغانسـتان طالبان 
را یـک نیـروِی خودی خوانده و گفته که نسـبت 
بـه داعـش کـه از بیـرون حمایـت می شـود، این 

بهتر اسـت.  گروه 
این سـخناِن آقای کـرزی واکنش هـای زیادی را 
در فضـای مجازی به دنبال داشـته و بسـیاری از 
کاربـراِن آن با نشـر تصویرهایی کـه آقای کرزی 
را در کنـار امریکایی هـا در حالت هـای مختلـف 
نشـان می دهـد، سـخناِن او را مغالطه آمیـز و بـه 
دور از صداقـت خوانـده انـد. برخـی از کاربـران 
فضـای مجـازی در نوشـته های کوتـاه گفتـه اند 
کـه اگر آقـای کرزی راسـت می گویـد، پس چرا 
بـا سـربازاِن امریکایـی وارد کابل شـد و تا زمانی 
کـه این کشـور در راسـتای سیاسـت های او قرار 
داشـت، هیـچ انتقـادی را بـه آدرِس ایـن کشـور 

ابـراز نکرد. 
واقعـاً چـرا آقـای کـرزی در زمانـی کـه خودش 
بـر اریکـۀ قدرت تکیـه زده بـود و هزاران سـرباز 
ریاسـت  ارگ  حتـا  و  افغانسـتان  در  امریکایـی 
جمهـوری مسـتقر بودنـد، بـرای بیـرون کـردن 
سـربازان امریکایـی از افغانسـتان تـاش نکـرد؟ 
چـرا آقـای کـرزی بارهـا بـه امریـکا سـفر کـرد، 
به سـینه های مقام هـای نظامـی امریکایی مدال 
یـادگاری  آن هـا عکس هـای  بـا  و  نصـب کـرد 
گرفـت؟ چـرا آقـای کـرزی در زمانـی کـه همـه 
چیـز بـر وفق مـرداش پیش می رفـت، نمی گفت 

کـه امریکا دشـمِن افغانسـتان اسـت؟
آقـای کـرزی راسـت می گویـد کـه بـا امریـکا 
مخالفـِت فکری نـدارد؛ چون اصـوالً او نمی تواند 
آدِم فکـری باشـد. او کتـاب نمی خواند کـه از راه 
خوانـدِن آن بدانـد جهان و مناسـباِت آن چگونه 
رقـم خورده اسـت. او نـه یک چپِی واقعی اسـت 
و نـه یـک راسـتِی واقعـی. آقـای کرزی مشـکل 
شـخصی بـا امریـکا دارد و هـرازگاه کـه فرصتی 
دسـت می دهـد، بـه عقده گشـایی های شـخصی 
دربرابـر سیاسـت مداراِن امریکایـی می پـردازد. 

امـا آقـای کـرزی فرامـوش کـرده کـه خانـه اش 
در امریـکا بـوده و بـه یُمـِن حمایت هـای همین 
کشـور، بـه ریاسـت جمهوری افغانسـتان دسـت 
یافتـه اسـت. او فراموش کرده کـه وقتی دیگران 
و از جملـه همیـن لطیـف پـدرام که ایـن روزها 
آقـای  از سـوی دسـته های طـرف دارِ  به شـدت 
کـرزی به وطن فروشـی متهـم می شـود، در برابِر 
سیاسـت های امریـکا در افغانسـتان ایسـتاده گی 
می کردنـد، آقـای کـرزی عصبانـی می شـد و بـا 

آن هـا به درشـتی سـخن می گفـت. 
آقـای کـرزی فرامـوش کـرده کـه خـودش در 
همین ارگ ریاسـت جمهوری پیمان اسـتراتژیک 
بـا امریـکا را بـا همتـای امریکایـِی خـود بـاراک 
اوبامـا امضا کـرد. آقای کرزی فرامـوش کرده که 
او سـیزده سـال زمـام دارِ ایـن کشـور بـوده و در 
طول این سـیزده سال، بیشـترین حضور نظامی 
در افغانسـتان را امریکا داشـته است. آقای کرزی 
فرامـوش کـرده کـه مشـکات فعلِی افغانسـتان 
او  اشـتباه آمیز  سیاسـت های  بـه  مسـتقیماً 
برمی گـردد و اگـر امروز افغانسـتان در مبـارزه با 
تروریسـم و افراط گرایـی موفقیتـی نـدارد، دلیل 
ایـن ناکامی بـه سیاسـت ها و برخورد هـای او در 

زمـان زمـام داری اش برمی گـردد. 
آقـای کـرزی بـا سـخناِن عوام فریبانه و به شـدت 
غیرمنطقـِی خـود می خواهـد افغانسـتان را بـه 
مأمـن  کشـور  ایـن  کـه  برگردانـد  سـال هایی 
امـِن تروریسـم و بنیادگرایـی شـده بـود. البتـه 
از  حمایـت  معنـای  بـه  هرگـز  سـخنان  ایـن 
افغانسـتان  در  غـرب  و  امریـکا  سیاسـت های  
نیسـت، چـرا کـه مخالفـت بـا سـخناِن کـرزی 
بـه معنـای قـرار گرفتن در کنـار امریـکا و غرب 
نمی توانـد باشـد. آقـای کـرزی بـه هیـچ صورت 
معنـای غـرب را نمی فهمـد و بـه همیـن دلیـل، 

مخالفت هـای او هیـچ بنیـاد فکری و اندیشـه یی 
آن گونـه کـه خـودش نیـز اعتـراف کرده، نـدارد.

 آقـای کـرزی خـاف آن چـه کـه ادعـا می کند، 
آدِم ملـی و خواهـان اسـتقال و آزادی کشـور 
نیسـت. اگـر او عـرِق ملـی می داشـت و واقعـاً 
مخالـف حضـور خارجی ها در افغانسـتان می بود، 
خـودش آن هـا را بـه کشـور نمـی آورد. فراموش 
نکنیم که نیروهای آیسـاف به دنبال درخواسـِت 
آقـای کرزی از سـازمان ملل و کشـورهای غربی 
و بـه ویـژه امریـکا وارد افغانسـتان شـدند. آقای 
کـرزی وقتـی بـه دنبـال سـقوط رژیـم طالبـان 
رییـس حکومـِت موقـت شـد، سـربازان خارجی 
تنهـا در چهارچـوب ایتـاف جهانـی مبـارزه بـا 
تررویسـم قـرار داشـتند و هیـچ سـندی بـرای 
حضورشـان در افغانسـتان تصویـب نشـده بـود. 
نیروهـای خارجـی در قالـب مأموریـت آیسـاف، 
زمانـی وارد افغانسـتان شـدند کـه آقـای کـرزی 
از حضـور نیروهـای مقاومـت در اطـراِف خـود 
کـه امنیـت شـخصِی او را نیز تأمیـن می کردند، 
نگـران شـد و از امریکایی هـا خواسـت کـه وارد 
افغانسـتان شـوند و حتـا بـه جـای محافظـاِن او 

برایـش محافظـان امریکایی بفرسـتند. 
اکنـون آقـای کـرزی چگونـه می توانـد ادعا کند 
افغانسـتان  از  را  امریکایی هـا  می خواهـد  کـه 
بیـرون کنـد؟ از جانـب دیگر، وقتی آقـای کرزی 
می خواهـد امریکایی هـا را از افغانسـتان بیـرون 
کنـد، چگونـه می خواهـد کـه در برابـر مخالفان 
مسـلِح دولـت از این کشـور پاسـداری کنـد؟ آیا 
مـا بازهـم بایـد برگردیـم به دهـۀ هفتـاد و مثل 

آن سـال ها از کشـور خـود پاسـداری کنیـم؟ 
ایـن  زمـام دار  طوالنی تریـن  کـرزی  آقـای 
بـا  او واقعـاً  اگـر  بـوده و  افغانسـتان  سـال های 
دوراندیشـی، عقانیـت و مسـوولیت این کشـور 
را رهبـری می کرد، بـدون تردید امروز ما شـاهد 
افکنـدن بزرگ ترین بمـِب جهان در خـاِک خود 
مـورد  در  را  بخواهیـم کسـی  اگـر  نمی بودیـم. 
پرتـاِب ایـن بمـب در آچیـن مقصـر بدانیـم، او 
کسـی جـز آقـای کـرزی بـوده نمی توانـد. چون 
مشـکات امروزِ افغانستان دقیقاً در سیاست های 
نابخردانـه و احساسـِی او ریشـه دارد و نـه امریکا 
و هـر کشـور دیگـر. چرا بـه جای مامـت کردن 
دیگـران، سـِر خود را بـه گریبان نکنیـم و دقیقاً 
بـه ریشـه های مشـکاِت کشـورمان پـی نبریم؟

مشکل شخصِی کـرزی با امـریکا
امریکا و افغانستان

از رفاقِت شخصی تا شراکِت راهبردی
امنیـت  شـورای  مشـاور  مسـتر،  مـک  هابـرت  گذشـته،  روز 
رییس جمهـور ترامـپ بـه افغانسـتان سـفر کـرد و در دیـدار بـا 
رییـس دولـت، رییـس اجرایـی و مشـاور شـورای امنیـت، روی 
موضوعـاِت امنیتـی و راهبـرد جدیـِد ایاالت متحدۀ امریـکا در امر 
مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

تـواب غورزنـگ سـخنگوی مشـاور شـورای امنیـت افغانسـتان، 
سـفر مشـاور شـورای امنیـت امریـکا بـه افغانسـتان را یـک اقداِم 
بی پیشـینه در فصـل تـازۀ روابِط دو کشـور خوانـده و تأکید کرده 
اسـت که سـفر آقای مـک مسـتر، روی راهبـرد جدیـِد امریکا در 

مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان تأثیر مثبـت دارد.
همچنین گفته شـده که مک  ماسـتر در این سفر از پیشرفت های 
اخیـر در افغانسـتان ابـراز رضایت کرده و حکومت وحـدِت ملی را 
هم پیمان و شـریِک قابل اعتماد ایـاالت متحده خوانده و اطمینان 
سـپرده کـه امریـکا بـه حمایت هـا و همکاری هـای همه جانبـه و 
نزدیـِک خویـش بـا افغانسـتان در عرصه هـای مختلـف، به ویـژه 
مبـارزه با تروریسـم، تقویـت مردم سـاالری، اصاحات و مبـارزه با 

فسـاد ادامـه می دهد.
آمـدِن  بـا  کـه  می شـد  احسـاس  کـه  درحالی سـت  این همـه 
آقـای ترامـپ بـه صحنـۀ قـدرت در امریـکا، روابـط این کشـور با 
افغانسـتان دسـت خوش تغییـر و تنزیـِل کیفـی خواهـد شـد و 
ایـن رییس جمهـورِ جمهوری خـواهِ ایـاالت متحـده، افغانسـتان را 
از کانـوِن توجهـاِت قبلـی در سیاسـت خارجـِی کشـورش خـارج 

خواهـد سـاخت.
از دوسـتاِن  این کـه مشـاور شـورای امنیـت امریـکا و   مسـلماً 
بسـیار نزدیـِک دوران انتخاباتِی آقـای ترامـپ، از حکومِت موجود 
بـه عنـوان »شـریک و هم پیمـان قابـل اعتمـاد« یـاد می کنـد، 
جمله یـی امیدبخـش در افـِق سیاسـِی دو کشـور تلقی می شـود. 
امـا ایـن امیـدواری زمانی رنـِگ واقعیت بـه خود می گیـرد که دو 
طـرف، مسوولیت های شـان در قبـاِل مـردم افغانسـتان را در قالِب 
برنامه هـای جـدی و مـدون پـی بگیرنـد. در غیـر آن، دم زدن از 
دوسـتی و هم پیمانـی، چیزی جز تعـارِف عادی و یـا ادامۀ خطاها 

و اشـتباهاِت گذشـته نیست.
تـا کنـونـ  به ویـژه در دوراِن آقـای کـرزیـ  رابطـه و هم پیمانـی 
افغانسـتان و ایـاالت متحـده، صرفـاً بـه دوسـتی هاِی شـخصی و 
تعارفـاِت دیپلماتیـک و یا هم خصومت هاِی شـخصی و تشـرهای 
سیاسـی خاصـه شـده اسـت. یعنـی این کـه در این میـان چیزی 
که محلی از اعراب نداشـته، خواسـِت مردم افغانسـتان و تعهداتی 
بوده که حکومِت افغانسـتان به پشـتیبانی جامعۀ جهانی به آن ها 
سـپرده اسـت. آقای کـرزی در گرمِی روابط خـود با رییس جمهور 
بـوش و برخـی اعضـای برجسـتۀ جمهوری خـواه، همـۀ وعده هـا 
و مسـوولیت هاِی خویـش نسـبت بـه مـردم و آرایـی کـه از آن ها 
گرفتـه بـود را به فراموشـی می سـپرد و جانِب امریکا نیز در سـایۀ 
ایـن دوسـتی، همـۀ کژی ها و کم کاری هـاِی آقای کـرزی را ندیده 
می گرفـت. بـا آمدِن آقـای اوباما اما ایـن گرمی به سـردی گرایید 
و در سایه سـارِ آن، آقـای کـرزی همـۀ تعهـداِت خویـش در قباِل 
مـردم افغانسـتان را بـه قمـار گذاشـت و ایـن قمـار به نحـوی تـا 

اسـتقرارِ دولـِت کنونی ادامـه یافت. 
اکنـون کـه دیده می شـود آقـای غنی مـورد لطـِف رییس جمهوِر 
جدیـد و برخـی سیاسـت گرداناِن ایـاالت متحـده قـرار گرفته، در 
پهلوی ُخرسـندی یی که باید وجود داشـته باشـد، این نگرانی نیز 
بـه میان می آید کـه دوباره در گرماِی این دوسـتی، خواسـت های 
مـردم افغانسـتان و تعهداِت ملی فراموش شـود. از همیـن رو و بنا 
بـر تجـارب گذشـته، به رؤسـای جمهـورِ هر دو کشـور پیشـنهاد 
می شـود کـه این رابطـه را از دوسـتی و رفاقِت شـخصی یا تیمی، 
بـه شـراکِت راهبـری در سـایۀ خواسـت ها و مصالـِح همه گانـِی 
مردمـاِن دو کشـور ارتقـا دهنـد؛ دقیـق همـان چیزی کـه حقوق 
بین الملـل و قوانیـِن ملی در رابطـه با پیمان اسـتراتژیک میان دو 

کشـور حکـم می کند. 
جنـگ و ناامنـی، عـدم تطبیـق توافق نامـۀ دولت وحـدت ملی در 
قالـب اصاحات انتخاباتـی، توزیع شـناس نامه های برقی، برگزاری 
انتخابـات سـالم، تعدیل قانـون اساسـی و تغییر نظام ریاسـتی به 
صدارتـی و امثالهـم، از مهم ترین کاسـتی ها و چالش های حکومِت 
موجـود در افغانسـتان اسـت و بنا به تعریـِف رابطۀ اسـتراتژیک و 
حمایـِت همه جانبـۀ امریـکا از ما، حِل این مشـکات بـه همکاری 
و ارادۀ صـادِق ایـاالت متحـده وابسـته اسـت. در غیر ایـن صورت، 
قانـون شـراکِت راهبـردی می گویـد ناکامـی افغانسـتان، ناکامـِی 
امریکاسـت و ناکامـی امریـکا، نشـانۀ دروغ گویِی ایـن ابرقدرت در 

جهانی سـت.  معادالِت 
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گفت وگو کننده: عابد امیری

اشـاره: در پیونـد به چیسـتی و چرایی 
آن  شـدن  عملـی  راه هـای  و  قانـون 
نشـده  چندانـی  کار  افغانسـتان،  در 
اسـت. از همیـن جهـت هم اسـت که 
مـوارد در صـدر  بسـا  در  افغانسـتان 
کشـورهای قانون گریز قـرار دارد. برای 
روشـن شـدن این مـوارد، گفت وگویی 
بـا حیـات اهلل محمـدی، آمر نظـارت از 
تطبیق اسـناد تقنینی و پالیسـی ها در 
کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمات 
اینـک  کـه  داده ایـم  انجـام  ملکـی 

می خوانیـد:
ممنـون از این که فرصت گذاشـتید. در 
نخسـت، می خواهم بپرسـم کـه قانون 
چیسـت و حاکمیت قانون بـه چه معنا 

آمده اسـت؟
قانـون کـه از واژۀ  »یونـای کانـون« گرفتـه 
شـده، بـه معنـای قاعـده و ترتیب می باشـد 
کـه منظـور آن یـک قاعـدۀ ُکلـی اسـت که 
بـر یک سلسـله امور حاکـم و مناسـبات آن 
را تنظیـم کنـد. قانـون در اصطـاح عبـارت 
از یـک سلسـله قواعـد الـزام آور اسـت که از 
مقـام قانون گـذاری وضـع و تطبیـق گـردد. 
کشـور،  اساسـی  قانـون   ۹4 مـادۀ  حسـب 
قانون عبارت اسـت از مصوبـۀ هر دو مجلس 
شـورای ملـی کـه بـه توشـیح رییس جمهور 
رسـیده باشـد، مگـر این کـه در ایـن قانـون 
اساسـی طور دیگـری تصریح گردیده باشـد.

یکـی  عنـوان  بـه  قانـون  حاکمیـت  اصـل 
از  شـمار  در  عمومـی  حقـوق  اصـول  از 
قـرار  مـدرن  دنیـای  عمـدأ  دسـتاوردهای 
می گیـرد. منظـور از آن این اسـت که قانون 
تطبیـق  یکسـان  شـهروندان  همـۀ  بـاالی 
گردد، دسـتگاه حکومت، مأمـوران و مقامات 
دولتـی چارچـوب عملکـردش از قبل تعیین 
شـده اسـت. تصمیمـات قوای دولـت مبتنی 
بـر قانون بـوده، نـه برخاسـته از خواسـت ها 
و تمایـات شخصی شـان. یعنـی حاکمیت و 
برتـری بـه قانـون می باشـد. البتـه اصطـاح 
حاکمیـت قانـون بعـد از قـرن هفدهـم در 
دنیـای غـرب کـه دولت هـای مطلقـه بعد از 
قـرون اوسـطی و درهـم شکسـتن حاکمیت 
امپراتـور و کلیسـا ظهـور پیـدا کـرده بـود، 

کاربـرد پیـدا کرد.
بـا باور شـما، قانـون و بحـث حاکمیت 
تاریـخ  از  مقطعـی  چـه  بـه  قانـون 
در  اندکـی  می گـردد،  بـر  افغانسـتان 
مورد پیشـینه قانـون و حاکمیت قانون 

در افغانسـتان نیـز توضیـح دهیـد؟
بایـد یادآور شـد که بررسـی پیشـینۀ قانون 
و حاکمیـت قانـون در افغانسـتان دو بحـث 
جداگانـه می باشـد. در یـک نـگاه صرف نظـر 
نـام  تاریخـی  محـدود  هـر  در  این کـه  از 
خـاص ایـن سـرزمین بـه خـود گرفتـه، از 
وجـود  اسـناد  مجموعـه  دور  گذشـته های 
و سـاطین  از طـرف شـاهان  کـه  داشـته 
به خاطر تنظیم سـاحات مختلف بـه ویژه در 
امـور خزانه داری و جمـع آوری مالیات... وضع 
می گردیـد کـه برخاسـته از عایـق و منافع 
شـاهان و امـرای ایـن سـرزمین بـوده که به 
ایـن نسـبت گفتـه می توانیـم که قانـون در 
افغانسـتان دارای تاریـخ طوالنـی می باشـد.

هـرگاه از ایـن دیدگاه بیبنم، قانـون به عنوان 
مجلـس  طـرف  از  کـه  قواعـدی  مجموعـه 
اول  شـخص  و  گـردد  وضـع  قانون گـذاری 
ممالکـت آن را توشـیح کنـد، نسـبتاً تاریـخ 
شـاه  زمـان  در  می گـردد  بـر  دارد.  کوتـاه 
اساسـی  قانـون  اولیـن  کـه  خـان  امـان اهلل 
تحـت عنـون نظام نامۀ اساسـی دولـت عالیۀ 
امـان اهلل  بـود،  نام گـذاری شـده  افغانسـتان 
خـان ایـن قانـون را بعـد از تصویب هشـتاد 

تـن از نماینـده گان مـردم در لویـه جرگـه 
تصویـب و توشـیح کـرد. اما بحـث حاکمیت 
قانـون در افغانسـتان به عنـوان اصل حقوقی 
و برتـر، اولین بـار در مـادۀ چهـارم نظام نامـۀ  
امانـی تضمین می گـردد که شـاه در اجراات 
تابـع نظام نامـه می شـود، امـا بعـداً تـا مدت 
طوالنـی حاکمیـت قانـون زیـر سـوال رفت، 
زیـرا چـه در قانـون اساسـی و چه در سـطح 
عمـل اشـخاص روی کار آمدنـد کـه هـم در 
قانـون اساسـی محدودیـت قانونـی برایـش 
وجـود نداشـت و هم عملکرد ها و رفتارشـان  
خـود قانـون بـود و حد مـرز بـرای آن وجود 

نداشت.
بـا توجـه بـه این کـه شـما قانـون و 
حاکمیـت قانـون را یک پدیـدۀ جدید 
از  کـه  بدانیـم  می خواهـم  می دانیـد 
دید شـما بـه عنـوان آمـر نظـارت از 
تطبیـق اسـناد تقنینـی و پالیسـی ها 
بعـد از ۲۰۰۱ و بـه وجـود نظـام جدید 
در افغانسـتان، حاکمیـت قانون چگونه 
جایـگاه پیـدا کـرد و تـا چـه میزانـی 
در ادارات دولتـی افغانسـتان رعایـت 

می شـود؟
مصلحت گرایـی،  قانـون،  حاکمیـت  عـدم 
برتری خواهـی بـه دولت فعلی از گذشـته به 
میراث مانده اسـت. با وجـودی که حاکمیت 
قانـون در قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن به 
عنـوان یـک اصـل مهـم حقوقـی پذیرفتـه 
شـده، اما آنچه واقعیت عینی اسـت در بسـا 
مـوارد در اخـذ تصمیم های مقامـات دولتی، 
مصلحت گرایـی، عایـق و منافع شـخصی و 

ماحظـات فـرا قانونـی دیده می شـود.
خوش بختانـه پـس از تاش هـای پیگیـر و 
بعـد از کنفرانـس بـن، امـروز نظـام خدمات 
قوانیـن، طرزالعمل هـا  افغانسـتان،از  ملکـی 
و اسـناد تقنینـی معتبـر و دموکراتیـک بـر 
خـوردار شـده اسـت. تطبیـق ایـن قوانیـن 
و طرزالعمل هـا -کـه بـه طبـع مسـوولیت 
نهاد هـای خدمـات ملکـی و مأمـوران اداری 
کشـور اسـت- می توانـد ادارۀ عامـه کشـور 
را متحـول سـازد و از جایـگاه قابـل ماحظۀ 
بـر خوردار اسـت. الزامـاٌ تنها داشـتن قوانین 
نمی توانـد  اداری  مـدرن  طرزالعمل هـای  و 
اصاحـات را نهادینـه سـاخته و ادارۀ سـالم 
را بـه وجـود آورد. همـان اندازه یـی که ایجاد 
قوانیـن مهم اسـت، تطبیق و نهادینه سـازی 
قانـون نیز از اهمیت باالیی بر خوردار اسـت. 
تـا هنگامـی کـه قانـون در ادارۀ عامۀ کشـور 
به منصۀ اجرا گذاشـته نشـود، هیچ اهمیتی 
بـرای جامعـه و مردم ندارد، زیـرا در زنده گی 
روزمـرۀ مـردم تغییـر و تحولـی را بـه وجود 
نیاورده اسـت. با درنظرداشـت ایـن، ما کدام 
معیـاری دقیقـی ارایـه کـرده نمی توانیم که 

بـه ارقام بیـان بداریم، اما مـا از رعایت قانون 
در ادارات خـود راضـی هسـتیم.

می خواهـم در ایـن مورد شـرح بدهید 
که حاکمیـت قانـون در افغانسـتان تا 
چنـد درصـد کاش و یـا افزایـش پیدا 
کـرده اسـت. دیگـر این کـه حاکمیت 
از  می توانـد  میزانـی  چـه  تـا  قانـون 
اعمال قدرت خودسـرانه افـراد در امور 

کند؟ جلوگیـری  اداری 
و  قانـون  حاکمیـت  قبیـل  از  اصطاحـات 
حاکمیـت ملـی، دموکراسـی و... اصطاحات 
دارد  تازه گـی  مـا  کشـور  در  کـه  هسـتند 
و مـا از گذشـته ها مـواردی را داشـتیم کـه 
اشـخاصی بودنـد فراتـر از قانـون و حتـا این 
امـر در قانـون اساسـی نیز تسـجیل گردیده 
کـه  اسـت  موضـوع  ایـن  مبیـن  کـه  بـود 
حاکمیـت قانون در افغانسـتان به اسـثثنای 
دوره هـای کوتـاه و مقطعـی حتـا بـه سـطح 
نظـری هم پذیرفته نشـده بود. بـا وجود آن، 
قانـون بـه عنـوان این کـه باید اساسـی ترین 
معیـار بـرای تصمیم گیری و عملکرد باشـد، 

در افغانسـتان صددرصـد وجـود نـدارد.
طبعـاً حاکمیت قانـون به این  معنا اسـت تا 
از خودسـری ها جلوگیـری و چارچوب رفتار 
و عملکـرد مقامـات و مسـووالن را تعییـن 
کنـد. بـه همین اسـاس، گفتـه می توانیم که 
تأمیـن حاکمیت قانـون می توانـد صددرصد 
از اعمـال خودسـرانۀ قـدرت جلوگیری کند.
از اسـناد  مسـووالن آمریـت نظـارت 
تقنینـی و پالیسـی ها بـه عنـوان نهاد 
مسـووِل در نظـارت از تطبیـق قوانین، 
تـا امـروز چـه کارهایـی را بـه منظور 
تطبیق درسـت قوانیـن و جلوگیری از 
تخلفاتـی کـه خـالف قانون اسـت در 
اداره هـای دولتـی افغانسـتان، انجـام 

داده اسـت؟
عرض شـود که ایـن آمریت در سـال 13۹0 
ایجـاد گردیـد تـا اکنـون حـدود ۹0 درصـد 
وزارت هـا و ادارت را نظـارت کرده و تخلفات 
را شناسـایی و ذریعـۀ ارسـال سفارشـات و 
تعقیـب آن توسـط هیـأت تعقیبـی اصـاح 
کـرده اسـت. یعنـی ایـن آمریت حـدود ۹0 
درصـد از وزارت هـا را نظـارت، کـه جلـوی 
بسـیار از تخلفـات چـه بـه صـورت عمـدی 
باشـد و  یـا غیر عمـدی گرفته شـده، اضافه 
بـر آن، ایـن آمریـت تطبیـق کننـدۀ اسـناد 
تقنینی کـه منظور از آن ریاسـت های منابع 
بشـری می باشـد، در تطبیـق اسـناد تقنینی 
همـکاری الزم کرده اسـت. نظارت از تطبیق 
اسـناد تقنینـی یکی از ضرورت های اساسـی 
پروسـۀ اصاحـات در کشـور ادارات دولتـی 
می باشـد تـا از اجـرای کار نظـارت صـورت 
گیـرد، زیـرا در بسـیار مـوارد، عـدم رعایـت 

احـکام اسـناد تقنینی ناشـی از عـدم آگهی 
کارکنـان می باشـد که این آمریـت در زمینه 
ادارات را همـکاری و رهنمایـی الزم می کند.
آقـای محمـدی، موانـع و فرصت هـای 
تطبیـق و عدم تطبیـق حاکمیت قانون 
در ادارات دولتی افغانسـتان چیسـت؟ 

چـرا مـا بـا این کـه از وجـود قوانیـن 
درسـت و کامـل بر خـوردار هسـتیم، 
نتوانسـته ایم کـه آن هـا را بـه شـکل 

درسـت آن طبیـق و عملـی کنیم؟
بایـد تذکـر داد کـه موانع تحکیـم حاکمیت 
ناامنـی و جنـگ،  قانـون بـر می گـردد بـه 
در بعضـی مناطـق کشـور. بـه دلیـل جنگ 
نمی گـردد،  تطبیـق  قانـون  ناامنـی  و 
مصلحت گرایی و فشـارهای سیاسـی افرادی 
کـه منافع شـان در تحکیـم حاکمیـت قانون 
کامـل  حمایـت  عـدم  می بینـد.  صدمـه 
سیاسـی از طـرف نظـام بـه عنـوان موانـع 
در تحکیـم حاکمیـت قانـون می باشـد. در 
تأمیـن حاکمیـت قانون کم وبیش بسـتر ها و 
زمینه ها مسـاعد شـده اسـت، از قبیل ایجاد 
نهادهـای ناظـر و تطبیق کننـدۀ قانون، خلع 
سـاح، مسـاعد شـدن زمینۀ مبارزۀ مدنی و 
سیاسـی بـه جـای جنـگ و بیشـتر از همه، 
مراجعـه بـه آرای مردم و مـاک و معیار قرار 
گرفتـن خواسـت ها مردم می توانـد در تطبق 
حاکمیـت قانـون ممـد واقـع شـود و جلـو 

دیکتاتـوری مقامـات دولتـی را بگیـرد.
یکـی از اولویت هـای کاری و دورنمـای 
کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری 
و خدمـات ملکـی را ایجاد ادارۀ سـالم 
تشـکیل می دهـد. در ایـن مورد شـما 
هم کـه جـزء کارکنان کمیسـیون، چه 

یافته اسـت؟ انجام  کار هـای 
و  اداری  اصاحـات  مسـتقل  کمیسـیون 
خدمـات ملکـی، کار هـای عمـده و اساسـی 
در راسـتای ایجـاد ادارۀ سـالم در افغانسـتان 
انجام داده اسـت، اصاح سـاختار تشـکیات 
اداری افغانسـتان بـه اسـاس ایجابـات روز، 
طـرح اسـناد تقنینـی و پالیسـی بـه منظور 
همـوار سـاختن زمینـه تحقـق اصاحـات، 
فراهـم سـازی  رونـد الزم غـرض اسـتخدام 
شایسـته گی  و  لیاقـت  اس  بـه  کارکنـان 
پروسـه  از  نظـارت  آزاد،   رقابـت  از طریـق 
اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد در وزارت هـا 
و ادارات مسـتقل دولتـی، نظـارت از تطبیق 
اسـناد تقنینـی و پالیسـی ها در وزارت هـا و 

ادارات مسـتقل دولتـی.
از نظر شـما به چی اداره ای اداره سـالم 
گفتـه می توانیـم و آیا یکـی از عوامل 
سـالم  اداره  شـدن  فراهـم  اساسـی 

حاکمیـت قانون اسـت؟
اداره  مقابـل  در  کـه  سـالم  اداره  اصطـاح 
ناسـالم بـه کار بـرده می شـود، اداره ناسـالم 
بـه اداره گفتـه می شـود کـه در آن فسـاد، 
 ... نـاکارآ،  قانـون،  رعایـت  عـدم  اختـاس، 
وجـود داشـته باشـد. در مقابـل اداره سـالم 
و  اهـداف  دارای  می شـود  گفتـه  اداره  بـه 

اسـتراتژی درست باشد، تشکیات  متناسب 
بـه اهـداف و ماموریـت اصلـی آن باشـد. در 
اسـتخدام، ترفیـع، تبـدل، اصـل قانونیـت و 
شایسـته گی سـاالری رعایت گـردد. در اداره 
اصـل مجـازات و مکافـات باید وجود داشـته 
باشـد. باخـره قانـون بایـد معیـار اساسـی 
و  اداره  عملکردهـا  و  تصمیم گیری هـا  در 

مامـوران باشـد.
حاکمیـت قانـون در ادارات زمینـه و بسـتر 
آن را فراهـم می سـازد تـا تصمیم گیری هـا 
قانـون  بـر  مبتنـی  ادارات  عملکرد هـای  و 
باشـد، در عـزل و نصـب و ارتقـای کارکنـان 
اصل شایسته سـاالری و معیارهـای قانون در 
نظرگرفته شـود، و ادارات خدمات یکسان به 

همـه شـهروندان عرضـه کند.
تطبیـق  در  افغانسـتان  دولـت  آیـا 
قوانیـن در سـاختار تشـکیالتی خـود 

موفـق بـوده اسـت؟
ادارات   و  ت هـا  وزار  از  شـما  منظـور  اگـر 
می باشـد کـه آیـا سـاختار شـان منطبـق به 
قانـون می باشـد و یـا خیـر تـا جـای گفتـه 
می توانیـم ، بلـی وزارت هـا و ادارت دولتـی 
سـاختار تشکیاتی شـان مطابـق بـه قانـون 
می باشـد هـر اداره حسـب سـاختار اصـاح 
بـا کمـک کمیسـیون مسـتقل  کـه  شـده 
اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی اصـاح 
گردیـده و اسـتراتژی و اهـداف تعیین شـده 

می کننـد. فعالیـت 
اگـر در کل منظـور تـا از سـاختار دولـت، 
می باشـد بازهـم دقیقـاً طبق قانون اساسـی 
کشـور هر سـه قوای دولت طبـق تعریف در 
قانون اساسـی از جایگاهی شـان شده است، 

ایجـاد و مطابـق آن فعالیـت می نماید.
اند که اداره های دولتی  برخی ها معتقد 
به  قوانین  و  نیست  کارا  افغانستان 
تطبیق  آن  شفاف  و  درست  صورت 
نمی شود نظر شما دراین مورد چیست؟

نمی توانیـم  کـرده  بـه طـور مطلـق حکـم 
کـه ادارات دولتـی افغانسـتان، نـاکارا اسـت 
و اجـراآت آن شـفاف و مبتنـی بـر قانـون 
نمی باشـد، ولـی ایـن را هـم آدم نباید منکر 
شـود کـه ادارات دولتـی افغانسـتان مشـکل 
کشـوری  افغانسـتان  بلـی  نـدارد،  وجـود 
اسـت که یـک گذشـته طوالنی از اسـتبداد، 
جنـگ و ناامنـی را باخـود دارد، دقیقـاً کـه 
در بسـیار مـوارد مـا تأثیـر آن آن را چـه در 
تصمیم گیری هـای کان در کشـور و چـه در 
در تصمیم گیـری کوچـک دیـده می توانیـم.
می خواهـم  آخـر  سـوال  عنـوان  بـه 
بپرسـم که چگونـه می تـوان حاکمیت 
قانون را در اداره های دولتی افغانسـتان 
تقویـت کرد و بـه منظور داشـتن ادارۀ 

سـالم چه کار هـای انجام داده شـود؟
سـوالی است که همه شـهروندان دارد و همه 
ایـن را آرزو دارد تـا حاکمیـت قانـون تامین 
گـردد، باید گفت که تامیـن حاکمیت قانون 
حمایتی تمامی شـهروندان را دارد ولی نقض 
قانـون و قانون گریزی خواسـت عـدۀ محدود 
هسـتند، ولـی بـا تاسـف کـه در افغانسـتان 
عـدۀ محـدود که طـرف دار حاکمیـت قانون 
اسـت.  کـرده  غلبـه  اکثریـت  بـه  نیسـتند 
اوالً عـرض شـود کـه در تامیـن حاکمیـت 
قاطعیـت  و  سیاسـی  قـوی  ارادۀ  قانـون 
و  اجـراآت  در  دوم،  می باشـد.  مهـم  نظـام 
عملکرد هـا مامـوران دولـت اصـل مجـازات 
و مکافـات باشـد، حـس وطـن دوسـتی و 
امـروز  کـه  افـراد  باشـد،  مسـوولیت پذیری 
در نظـام وجـود دارد کـه مشـهور بـه فسـاد 
می باشـد دسـت شـان از کار گرفته شود. در 
عیـن حال، مـردم هم بـه عنوان شـهروندان 
آزاد و بیـدار ناظـر و مراقـب اجراآت باشـند.

حاکمیـت قانـون را باید یـک اصل مهم برای 
یـک دولتـی معرفـی کرد تـا تمـام جامعه از 
آن با خبر و آگاهی کامل داشـته باشـد. یک 
ارگان قـوی باشـد کـه از حاکمیـت قانـون 
نظـارت و بررسـی کنـد و قانـون باید بحیث 
بلندتریـن مرجـع بـرای افـراد معرفی شـود 
تـا اشـخاص و افـراد نتوانـد باالتـر از قانـون 

اجراعات داشـته باشـند.

آمر نظارت از تطبیق پالیسی در کمیسیون اصالحات اداری:

اقلیتی خواهان عملی نشدن قانون در افغانستان اند
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پاسـخ غیرفلسـفی یا علمـی تجربی: 
و  جامعه شناسـان  سـوی  از  پاسـخ  ایـن 
اقتصاددانـان ارایـه شـد. ایشـان از روزنـۀ 
مهـم  ایـن  بـه  معرفـت  جامعه شناسـی 
را  امـر  ایـن  کردنـد  تـاش  و  پرداختنـد 
وانمـود کننـد کـه جهت گیری علـِم جدید 
برآمـده از بطـن تحـوالِت اجتماعی اسـت. 
تاریـخ علـم بـه مـا می رسـاند کـه شـرایط 
اقتصـادی، اجتماعـی و روانـی در تکویـن و 
پویـِش علـم دخیـل هسـتند و علـم در هر 
شـرایطی نمی روید. به عنوان مثـال؛ آزادی 
یـک مقولـۀ سیاسـی محـض نیسـت، یک 
مقولـۀ معرفتی هـم هسـت؛ بنابراین ضرور 
اسـت فهمیده شـود کـه علـم و آزادی الزم 
و ملـزوِم یکدیگرند. آزادی طلبی از خاصیِت 
علـم اسـت و علـم در فضـای خفقـان بارور 
نمی شـود؛ چـون علـم عـاری از قیدوبنـد 
و منـوط بـه نقـد آزادانـه اسـت. اگرعلـم 
به وجـود آمـد، آزادی را هـم به بـار می آورد 
و اگـر آزادی آمـد، علـم هـم بالتبـع رونمـا 
خواهد شـد. اگر موانعـی فـراراهِ آزادی قرار 
گیـرد، دیـر یـا زود چرخ هـای ماشـیِن علم 

از حرکـت بـاز خواهنـد ماند.
پنجـره  کـدام  از  آزادی  این کـه  مـورد  در 
بیـرون می آیـد، سـروش پاسـخ می دهـد: 
از مبـارزه در برابـر حکام مسـتبد، کلیسـا، 
انباشِت سـرمایه و رواج تجارت آزاد و غیره. 
از روابـط علـوم  ایـن مثـال ساده یی سـت 
انسـانی و علـوم تجربـی. این ها پاسـخ های 
محتمـِل کلـی و کانـی بوند کـه در پیوند 
بـه تغییـر معرفـت و معیشـِت بشـر مطرح 

. شد
و  ابزارهـا  بـا  مدرنیتـه  کـه  گفـت  بایـد   
تکنولـوژی آن شـناخته نمی شـود. این هـا 
و  جهـان  هسـتند.  مدرنیتـه  میوه هـای 
زنده گـی مـدرن بـا معرفـِت مـدرن قابـل 
تعریـف اسـت کـه یکـی از ابزار هـای ایـن 
معرفـت، علـم تجربی مدرن اسـت. در واقع 
علـم تجربـی، در زنده گـی بشـر، از همـۀ 
ارزش هـای جدیـد سـبقت جسـته اسـت 
و دیگـر ارزش هـا تابـع آن شـده اند و ایـن 
سـبقت حیرت انگیـزی بوده اسـت. توسـعه 
در دنیـای جدید، علم محور اسـت. توسـعۀ 
علمـی، مقدمـۀ توسـعه سیاسـی اسـت و 
بـدون توسـعۀ علمـی، حـرف و حدیـث از 

توسـعه سـخنی یـاوه و بی معنـی اسـت.
جوامـع  در  توسـعه  سـروش،  دیـد  از 
عقب مانـده با توسـعۀ علمی شـروع خواهد 
شـد. او مدرنیتـه را جبـر تایـخ می خوانـد 
کـه در کلیتـش مـورد قبول باقیدوشـرط 
جهان سـومی ها  او،  بـاور  بـه  گیـرد.  قـرار 
گرفته انـد.  قـرار  دوراهـی  سـِر  در  ظاهـراً 
دوراهـی )سـنت و مدرنیتـه( اما بـه قدری 
پل هـا در پشـت سرشـان تخریب شـده که 
برگشت شـان ناممکن شده اسـت. راهِ چاره 
در آن اسـت کـه بایـد به پیـش در حرکت 
شـوند. بـه بـاور سـروش، کلید توسـعه و 
خاصتاً توسـعۀ سیاسـی، در توسـعۀ علمی 
اسـت؛ چـون کنش سیاسـی بـدون تیوری 
سیاسـِی مـدرن ممکن نیسـت. سـروش: 
گلیـم معرفـت را توسـعه دهیـم تـا بتوانیم 

پـای معیشـت را دراز کنیـم.
توسعۀ سیاسی از نظر اسالم

دیـن مبین اسـام، در میان تمامـی ادیان، 
و  ذاتـی  جوهـر  از  کـه  دینی سـت  تنهـا 
توان مندی هـای خاصـی برخـوردار اسـت. 
از ایـن رو اسـام دسـتاوردهای جدید علوم 
علـم  دسـتاوردهای  به خصـوص  انسـانی، 
سیاسـت را که برخاسـته از تجارب عقانی 
بشـر اسـت، می  پذیـرد. این مسـأله با توجه 
بـه نقـش و اهمیـت مباحـث فرهنگـی در 
روابـط مـردم با خدا، بـا خود مـردم، ارزش 
علـم، جایـگاه خـرد، آزادی و حقـوق افـراد 
در اسـام غیرقابـل انـکار اسـت. در نظـام 
سیاسـی اسـام کـه برگرفتـه از نصـوص 
قطعـی دیـن اسـت، هـدف از وجـود دولت 
مخلوقـات  بـه  خدمت گـزاری  اسـامی 
خداوند خوانده شـده اسـت؛ چـون در نظام 

سیاسی اسـام، قدرِت بالذات غایت نیست. 
قـدرت مقدمـۀ خدمـت و خـادم خدمـت 
اسـت. در واقـع، قـدرت ابـزار دسـتیابی به 

جامعـۀ آرمانـی و مطلـوب اسـت.
خداونـد بـه آدمیـان عقـل ارزانی نمـوده و 
پـس از آن، بـه او حـِق انتخـاب داده و او 
را بنـا بـر همیـن ویژه گـی، مسـوول عمـِل 
خویـش قرار داده اسـت. انسـان می تواند با 
از میـان برداشـتن اسـتبداد و فرعونیت و با 
درک و معرفـِت حـدود و تکالیـف خودش، 
آرمان هـای بـزرِگ انسـانی چـون عدالـت، 
امنیـت، ثبـات، و امثـاِل این هـا را تحقـق 
ویژه گـی  بزرگ تریـن  از  ایـن  و  بخشـد. 

اسـام در میـان تمامـی ادیـان اسـت.
بر اسـاس آیۀ ۵۹ سـورۀ نسـاء، پروردگار از 
آدمیان خواسـته اسـت کـه از خـدا، پیامبر 
و اولی  االمـر پیـروی کننـد. بنـا بـر تفسـیر 
شـیعه، منظـور از اولی االمر امامـان معصوم 
انـد و در تفسـیر اهل سـنت؛ کسـی اسـت 
کـه بـر مسـلمانان حکـم می رانـد. خداوند 
از انسـان ها می خواهـد به طاغـوت نگرایند 
سـتمگران  و  بیگانـه گان  کفـار،  والیـت  و 
را نپذیرنـد. در قـرآن کریـم آمـده اسـت 
دوسـت  را  سـتمگران  پـروردگان  کـه 
 ،1۲1 و   11۲ آیـۀ  انعـام  نمی دارد)سـورۀ 
شـعراء آیـۀ ۹0 و 103، سـورۀ مومـن آیـۀ 
۲3 و ۲۵، سـورۀ سـباء آیۀ 34 و 3۵، سورۀ 
توبـه آیـۀ 34، سـورۀ آل عمـران آیـۀ ۵۷(.

خشـونت،  تیوکراسـی،  حکومـت  اسـام 
برنمی تابـد.  را  حکومـت  نمـودِن  ارثـی  و 
و  اساسـی  قانـون  مردم سـاالری،  اسـام 
تشـکیل دولـِت ملـی مبتنـی بـر قوانیـن 
اسـام  در  ایـن رو  از  را می پذیـرد.  اسـام 
تفکیـک صاحیت قوا، انتخابـات، حق رای، 
احزاب سیاسـی و مشـارکت مـردم در روند 
تصمیم گیـری سیاسـی و تنظیـم روابـط و 
مناسـبات بـا دیگـران بـه شـکل تخصصی 
بین المللـی  جوامـع  بـا  و  کارشناسـانه  و 
پذیرفته شـده اسـت. آزادی بیـان و عقیده، 
مـدارا، گفت وگـو مصالحـه، مسـاوات و... در 
دارنـد.  فوق العـاده  اهمیـت  اسـام  قانـون 
بـر  قواعـد حاکـم  و  اصـول  کریـم  قـرآن 
روابـط و سیاسـت خارجـِی مسـلمانان را 
تعییـن  کـرده اسـت)ممتحنه آیـۀ 10۹(. 
از سـویی، وفـاداری بـه تعهـدات نیـز در 

سـوره های )مائـده، آیـۀ 1( و )اسـراء، آیـۀ 
34( به صـورت جـدی مـورد تأکیـد قـرار 
گرفته اسـت. قرآن به شـوری و مشورت در 
امور دسـتور داده اسـت)آل عمـران 1۵۹ و 
شـوری آیـۀ 38(. اهل سـنت در دوران بعد 
از خلفـای چهارگانـه بـه انتخـاب و بیعـِت 
رهبـران و اهـل تشـیع در دوران غیبـت به 

ایـن امـر گرایـش دارند.
حکومـت در اسـام بـه معنـای حکومـِت 
قوانین الهی اسـت که از سـوی متخصصیِن 
دینـی یـا بـه تعبیـری مجتهدیـِن دینی بر 
پایـۀ عقـل، آگاهی و عـرف در قالـب قانون 
اساسـی مطـرح شـده و در چهارچـوب آن، 
روابط و مناسـباِت مسـلمانان نظم و نسـق 
حکومت هـای  اسـام،  دیـد  از  می گیـرد. 
مبتنـی بـر قانون اساسـی که خاف شـرع 
اسـامی بنـا نشـده باشـند، قابـل قبـول 

ست. ا
نظام سیاسی اسالم

در  سیاسـی  نظـام  این کـه  بـا  رابطـه  در 
اسـام از چـه اشـکال، عناصـر و محتوایـی 
اسـامی  اندیشـمنداِن  اسـت،  برخـوردار 
همـه به حکومـت پیامبـر در جامعۀ مدینه 
می کننـد.  اسـتناد  وی  از  بعـد  خلفـای  و 
بنابراین سـاختار سیاسـی اسام متشکل از 

سـه عنصر اسـت:
 1. نظام سیاسـی اسـام بر پایۀ قانون الهی 
شـکل می گیـرد. در ایـن نظـام فرمانـروای 
اسـت.  عالمیـان  پـروردگار  فقـط  مطلـق 
مقابـِل رژیم هـای  ایـن سـاختار در خـط 
اسـتبدادی و اشـرافی قـرار می گیـرد کـه 
و  می کنـد  عمـل  قانـون  مافـوِق  یکـی 
دیگـری از دایـرۀ همه شـمول بـودن قانون 

خـارج اسـت.
در نظـام سیاسـی اسـام، افـراد و آدم هایی 
اداری  و  ارشـادی  کـه در سـطح رهبـری 
قانـون  برابـر  در  دارنـد،  قـرار  جامعـه 
علی السـویه مکلفیـت دارنـد؛ چـون قانـون 
الهـی کـه تهـداب و بنیاد دولت اسـامی را 
تشـکیل می دهـد، چه بـه صـورِت نصوص 
صریـح، چه بر اثر اسـتخراج فقهی مسـایل 
از کتاب و سـنت توسـط علما، چه قوانینی 
که خاف شـرع نباشـند و چـه قوانینی که 
بـا اسـتفاده از حکـم عقـل سـلیم به وجود 
و  صورت هـا  و  اشـکال  بـا  باشـند،  آمـده 

قابـل  اسـام  دیـد  از  مختلـف  درجـاِت 
پذیـرش اسـت. 

۲. وجـود رهبـر: هرچنـد نظـام سیاسـی 
اسـام نظـام مبتنـی بـر قانون کامـل الهی 
نشـان  بشـر  تاریخـی  تجربـۀ  امـا  اسـت، 
و  جامعـه  ایده آل تریـن  در  کـه  می دهـد 
آهنـِگ  مـردم  کـه  شـرایط  آرمانی تریـن 
سـر  قوانیـن  از  اطاعـت  و  قانون منـدی 
قوانیـن  همه جانبـۀ  تطبیـق  می دهنـد، 
ممکـن نیسـت و مـردم ناگزیـر از وجـود 
رهبـر بـرای تطبیـق قوانین هسـتند تـا از 
خود خواهـی و سـود جویی افـراِد خودسـر 

شـود. جلوگیـری 
اسـام به عنـوان دین کامل، بـا درک عمق 
فطـرِت بشـر، بـرای جامعۀ اسـامی وجود 
رهبـر و حاکـم را شـرط اجـرای شـریعت 
اسـامی می داند. در قـرآن کریم و احادیث 
رسـول اهلل )ص( تأکیـداِت فراوانی در پیوند 
و  اسـت  گرفتـه  صـورت  مسـأله  ایـن  بـا 
زنده گـی عملی پیامبـر نیز مصـداق واقعِی 
همیـن مدعا اسـت. رسـول اهلل )ص( پس از 
هجـرت بـه یثرب، بـر پایۀ آموزه هـای الهی 
و نیازهـای مـردم بـه تشـکیل یـک دولـِت 
)ص(  خودشـان  و  کـرد  اقـدام  نیرومنـد 
شـخصاً در رأس آن بـه حیـث رهبـر قـرار 
گرفتند و در طول دورۀ حکومت داری شـان 

توانسـتند کـه تمدن بزرگـی را بنـا نهند.
3. در نظـام سیاسـی اسـام، مـردم نقـش 
زیـرا  دارنـد؛  تعیین کننده یـی  و  کلیـدی 
شـرط وجـود حکومـت و تطبیـق قانـون 
مـردم اند و آن هم مردمی کـه از آموزه های 
اسـامی آگاه و بهره مند باشـند. رسـول اهلل 
)ص( پـس از سـیزده سـال کادرسـازی در 
مکـه به مدینـه مهاجـرت کـرد و در آن جا 
را  مـردم  تربیتـی  پایه هـای  وقتـی  نیـز 
مستحکم سـاخت، به تشـکیل دولت اقدام 
کرد. چـون بدون وجود مـردم تربیت یافته، 
و  نبـود.  ممکـن  دولـت  سروسـامان دهی 
ایـن امـر یکـی از شـرایط اساسـی دولت–

ملت هـای مـدرن به شـمار مـی رود. 
نظـام  در  سیاسـی  توسـعۀ  مبانـی 

اسـالم سیاسـی 
سیاسـی،  توسـعۀ  معیـار  نخسـتین 
اسـام  سیاسـی  نظـام  بـودن  قانون منـد 
اسـت. بـه ایـن معنـی کـه اگـر در نظـام 

اسـامی ارادۀ فـرد مافـوق قانـون نباشـد 
باشـد،  قانـون در جامعـه حاکـم  فقـط  و 
زمینـه بـرای فعالیت های اجتماعـی فراهم 
می شـود. در شـکل دهی نظـام قانون منـد 
اسـامی، مـردم و نخبـه گان همـه دارای 
نقش هـای متفـاوت هسـتند و بالتبـع در 
وضـع قوانین فرعی و نیـز تطبیق آن نقش 

قابـل توجهـی دارنـد. 
دومین معیار توسـعۀ سیاسـی، پاسـخ گو 
بـودِن نظـام سیاسـی اسـام اسـت. بـرای 
اسـاس  بـر  اسـامی  حکومـت  این کـه 
نصـوص دینـی در برابـر خداونـد و مـردم 
و  رفتـار  از  نیـز  مـردم  و  دارد  مسـوولیت 
عملکـرد حکومـت به صورِت جـدی نظارت 
می کننـد. از آن جایـی کـه حکومت متعلق 
سـواالت  بـه  می بایـد  اسـت،  مـردم  بـه 
پاسـخ  و  داده  گـوش  مـردم  انتقـاداِت  و 
مصالـِح  و  منافـع  و  بدهـد  قناعت بخـش 
سیاسـی  تربیـت  کنـد.  تأمیـن  را  مـردم 
مسـلمانان صـدر اسـام بـه گونه یـی بـود 
کـه مـردم بـه خـود جـرأت می دادنـد کـه 
از رفتـار و عملکـرد والیـان و حـکام انتقـاد 
کننـد. بـه عنوان مثـال، زمانـی که حضرت 
نخسـتین  در  رسـید،  خافـت  بـه  عمـر 
خطابـه اش گفت: اگر از مسـیر رسـول اهلل و 
ابوبکـر انحـراف کنـم، بـا من چـه خواهید 
کـرد. جـوان عرب تبـار بلند شـد وگفـت: با 
ایـن شمشـیر ترا اصـاح خواهم کـرد. عمر 
نیز در برابر فروتنی پیشـه نمود. این اسـت 
تربیـِت سیاسـِی اصحاِب پیامبر کـه جرأِت 
انتقـاد کـردن و انتقادپذیـری هـر دو را بـه 

می گـذارد.  نمایـش 
مـردم  برابـر  در  را  خـود  اگـر  حکومـت 
جواب گـو بدانـد، خودبه خـود و بـه شـکل 
نورمـال، مـردم بـه حـق تعیین سرنوشـت 
سیاسـِی خویـش خواهنـد رسـید. از دیـد 
مداخلـه،  حـق  کـه  حکومتـی  اسـام، 
مشـارکت و مشـورۀ مردم را نادیـده بگیرد، 
مـردم  از سـوی  بایـد  و  نیسـت  اسـامی 

اصـاح و یـا نابـود شـود.
در  سیاسـی  توسـعۀ  معیـار  سـومین 
نظـام سیاسـی اسـام، مبتنـی بـودِن نظام 
سیاسـی اسـام بـر مشـارکِت مردم اسـت. 
از ایـن رو بـه هـر پیمانه یـی کـه مـردم بـه 
فعالیت هـای  در  سـازمان یافته  صـورت 
سیاسـی سـهم بگیرنـد، بـه همـان انـدازه 
نظـام از قوت و مشـروعیِت مردمی باالتری 
زور  کاربـرد  بـدون  و  می شـود  برخـوردار 
بـه اهـداف خویـش دسـت می یابـد. بـرای 
این کـه در دنیـای معاصـر نیز رسـم چنین 
سـعی  دموکراسـی  مدعیـان  کـه  اسـت 
می کننـد بـه مـردم ایـن اعتمـاد را بدهند 
کـه بـه خواسـت ها و انتظـاراِت آنـان جامۀ 
عمل می پوشـانند. در نظام سیاسـی اسـام 
این مسـأله با صراحِت تمام وجـود دارد که 
مـردم باید در روندهای سیاسـی و تصامیم 
کان مشـارکِت فعال داشـته باشـند و این 
امـر در ماهیـت حکومـت اسـامی نهفتـه 

ست. ا
به این معنی که:

الف: اسـتقرار حکومـت به منظـور هدایت 
و دسـت یابی انسـان ها بـه زنده گـی بهتـر 
و تحصیـل کمـاِل مطلـوب، امـری نیـک و 
مطلـوب اسـت؛ چون در اسـتقرار حاکمیت 
الهـی و تشـکیل نظـام اسـامی، پذیـرش 
مـردم یـک اصـِل بنیادیـن اسـت و ایـن 
اصـل، متضمن مشـارکِت داوطلبانـۀ مردم 

در نظـام سیاسـی اسـام اسـت.
ب: حکومـت اسـامی بـر اسـاس قهـر و 
غلبـه شـکل نمی گیـرد، بلکـه از تسـخیر 
قلـوب و دل هـای مردم بـه کار آغاز می کند؛ 
همان طـور کـه رسـول اهلل)ص( مـردم مکه 
بـه  از مهاجـرت  تربیـت نمـود و پـس  را 
یثـرب، بـا توجـه به خواسـت مـردم، موفق 
به تشـکیل دولت شـد. اگـر دعوت، تصمیم 
و بیعـت مـردم نبـود، رسـول اهلل به صـورت 

قطـع حکومتی تشـکیل  نمـی داد.

اسالم و مبانی توسعۀ سیاسی
  محمـدخان مدقق   بخش چهارم
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مارتـن  روژه  فرانسـوی،  بـزرگ  نویسـندۀ 
دوگار، معتقـد بـود رمـان پـس از بـزرگان 
یـا  اسـت  تولسـتوی  ادامـۀ  یـا  روس، 

یفسـکی. ستا دا
نویسـنده های قرن بیسـتم قطعاً در ساختار 
و تکنیـک خـود از غول هـای ادبـی روس 
تأثیـر گرفته انـد، منتهـا ضـرورت »نـگاه« 
بـه فضـای اجتماعـی و سیاسـی پیرامـون 
دهه هـای اخیر، روش هـای دیگری در تاریخ 
نویسـنده گان  روی  پیـش  داستان نویسـی 
قـرار داده اسـت کـه تقسـیم بندی دوگار را 
بـا توجـه بـه نـگاه هنرمنـدان بـه آن دوره 
موجـه می کنـد. دهـۀ شـصت در روسـیه 
تحـت تأثیـر اوج حکومـت اسـتالینی )دهۀ 
چهـل و پنجـاه( اسـت. دوره یی که مسـلماً 
نمی توانسـت نویسـنده گانی بـا حال وهـوای 
طبیعت  گرایـی و رمانتیسـم پـرورش دهـد. 

امـا همـواره اسـتثنا وجـود دارد. 
آندره مکین نویسنده یی ست خاق و سرشار 
از تخیل که زادۀ این دوره است. با مطالعۀ 
در  وی  گفت،  می توان  وی  آثار  مجموعۀ 
جهان  بازسازی  به  تولستوی  مانند  آثارش 
را  خود  فلسفی  تفسیر  و  می پردازد  کنونی 
از جامعه با تلفیق زبان شاعرانه به شیوه یی 
مدرن بیان می کند. عمدۀ آثار مکین به زبان 
فرانسه است. تصاویری که مکین از گذشته 
و  می طلبید  جدید  زبان  داشت  ذهن  در 
همین نیاز او را از روسیه به فرانسه رساند. 
حرف  مادری مان  زبان  »به  سارتر  قول  به 
دیگر  خارجی  زبان  یک  به  ولی  می زنیم، 
می نویسیم.« به همین دلیل مکین در اولین 
اتحاد  قهرمان  یک  »دختر  خود  داستان 
ناشران  سرد  برخورد  با   )1۹۹0( شوروی« 
وی  کتاب  دومین  شد.  روبه رو  فرانسوی 
»اعترافات یک پرچمدار شکست خورده« نیز 
تا جایی که  به همین سرنوشت دچار شد 
مکین مجبور شد دوباره به عنوان مترجم آثار 
خود، آن ها را از زبان روسی ترجمه و چاپ 
کند. سومین رمان او »به یاد رودخانۀ عشق« 
)1۹۹4( با نام خودش منتشر شد. چاپ این 
داستان، توجه منتقدان و جامعۀ رمان خوان 
فرانسه را برانگیخت تا حضور این نویسندۀ 
روسی ـ فرانسوی را جدی بگیرند و کم کم 
نثر فوق العاده اش را تحسین کنند. مکین در 
بدون  که   )1۹۹۵( فرانسوی«  »وصیت نامۀ 
شک بهترین و فنی ترین اثر اوست، با قلمی 
توانا از سال های قبل از جنگ جهانی اول تا 
فروپاشی شوروی می گوید. ربودن دو جایزۀ 
معتبر فرانسه ـ گنکور و مدیسی ـ جایگاه 
تثبیت  فرانسوی  نویسنده گان  میان  را  او 
نویسنده گان  کنار  در  آن،  از  پس  و  کرد 
ادبیات  جزو  که  گرفت  قرار  مهاجری 
. و...  بکت  کوندرا،  مانند  شده اند  فرانسه 

جنایـت  از:  انـد  عبـارت  او  بعـدی  آثـار 
اولـگا آربلینـا )1۹۹8(، مرثیـه بـرای شـرق 
)۲000(،  موسـیقی یـک زنده گی )۲001(،  
زمیـن و آسـمان ژاک دورم )۲003( و زنـی 

کـه منتظـر بـود )۲004(.
از  رمـان  اولیـن  فرانسـوی  وصیت نامـۀ 
سـه گانۀ مکیـن، حـول محـور گفت وگـوی 
و  فرانسـوی  ـ  روسـی  پیرزنـی  شـارلوت، 
نـوه اش می چرخـد. مکین از جملـۀ آغازین، 
هدایـت  داسـتان  فضـای  بـه  را  خواننـده 
می کنـد و مهم تریـن سـوژۀ فکـری خـود 
بچه گـی  همـان  »از  می کنـد:  آشـکار  را 
حـدس می زدم که این تبسـم شـگفت انگیز 
می بایسـت بـرای هـر زنـی نمایانگـر یـک 

باشـد.« فوق العـاده  و  کوچـک  پیـروزی 
راوی، شـارلوت و موقعیـت او را در شـروع 
جنـگ جهانـی و وضعیت بحرانی کـه بارها 
بـا تـرس و وحشـت از شـروع جنـگ تـا 
پایـان آن بـا خـود این سـو آن سـو می بـرد، 
بدین گونـه مختصر و مفیـد تصویر می کند: 
همسـرش  و  اصیـل  فرانسـوِی  »شـارلوت 
روسـی بـود. جنگ شـروع شـد و هواپیماها 
بـه بمبـاران منطقـۀ زنده گـی و شـهر آن ها 
پرداختنـد. سـوار تـرن صبح نشـدند، چون 
ترسـیدند. شـب کـه داشـتند از آن جـا فرار 

را  له شـده یی  قطـار  راه  سـر  می کردنـد، 
دیدنـد! شـارلوت فهمیـد همان تـرن صبح 
شـوند.  سـوارش  نتوانسـتند  کـه  اسـت 
شـارلوت در آشـفته حالی خـود، بـه جـای 
چمـدان پُـر از لبـاس و بیسـکویت چمدان 
پـر از کاغذهـای قدیمـی را بـا خـود آورده 

)14۲( ». بـود... 
زنده گـی برای شـارلوت که در چنـد دهه از 
عمـر طوالنی اش شـاهد جنگ و صحنه های 
روسـتای  در  بـوده،  فراوانـی  دل خـراش 
و  آرامـش  بـه  سـیبری  در  دورافتاده یـی 

سـکون رسـیده اسـت.
راوی به داسـتان های شـارلوت که همیشـه 
بـا لبخنـدی بر لب آن هـا را تعریف می کند، 
با اشـتیاق گوش می سـپارد. مادربزرگی که 
توجـه ویژۀ خود را از نـوه اش دریغ نمی کند 
و روشـن بینی خـود را در قالـب روایت هـای 
بی شـمار از تاریـخ فرانسـه و روسـیه برایش 
تعریـف می کنـد، اشـعار بودلـر می خوانـد، 
از معضـات پـس از جنـگ )و پـدر راوی 
گپ هـای  در  دوسـتانش،  اتفـاق  بـه  کـه 
شبانه شـان بـه سـربازان بی دسـت و پا لقـب 
بودنـد( می گویـد. صحنـۀ  داده  »سـماور« 
از درخشـان ترین  نـزاع »سـماورها« یکـی 
و غم بارتریـن بخش هـای کتـاب اسـت کـه 
تصویـر  بـه  را  آن  جنگ وحماقـت  پوچـی 
را  تصاویـر  ایـن  این کـه  گـو  می کشـد. 
می تـوان در هـر جایی کـه جنگ وخونریزی 

باشـد، تعمیـم داد.
بـا  و  می شـود  متحـول  بـار  چنـد  راوی، 
فرانسـه  عاشـق  شـارلوت  داسـتان های 
می شـود. آن قدر کـه به قول خـودش وقتی 
مـرض فرانسه پرسـتی در مقطعـی خاص او 
را رهـا کـرد، سـرانجام توانسـت سـرزمین 
رؤیاهایـش را بهتـر توصیف کنـد )۲31( اما 
پـس از آن دیگر دلش نمی خواسـت چیزی 
بشـنود: »افسـوس دیگر در چانتۀ شـارلوت 
چیـز قابـل ارزشـی کـه یـادم بدهـد، باقـی 
نمانـده...« )1۷1( دلیـل پرحرفی شـارلوت 
ریشـه در سـکوتی داشـت کـه از سـال های 
جنـگ و ایـام جوانـی او نشـأت می گرفت و 
اینـک بـا نقل خاطـرات خود، حقیقـت را با 
روشـنگری خاصی بـه راوی منتقل می کرد. 
پـس از مـرگ مادربـزرگ، راوی مجـدداً او 
را در رسـتوران می بینـد. اختـاط ریـال و 
داسـتان،  پرداخـت  در  تبحـر  و  سـوریال 
این کـه  می کنـد.  کیفـور  را  خواننـده 

نویسـنده، چه گونـه راوی را بیـن لبخنـدی 
کـه از ابتـدای داسـتان بـا آن درگیـر شـده 
در  لبخنـد  می شـویم  متوجـه  آخـر  )در 
عکـس متعلـق به مـادرش اسـت( و لبخند 
جادویـی مادربزرگش نگه می دارد، بایسـت 

بـا خوانـدن رمـان تجربـه کرد.
از  دسـته  آن  جـزو  بایـد  را  شـارلوت 
شـخصیت ها به حسـاب آورد کـه لبخندش 
را نمی تـوان فرامـوش کـرد. زنی کـه با قلم 
مکیـن، روح سرسـخت روسـی و ظرافـت 
در  و  کـرده  جمـع  خـود  در  را  فرانسـوی 
هشـتاد سـاله گی همان قـدر زیباسـت کـه 
در جوانـی بـود و لبخنـد معجزه آسـای او از 
چهـره اش محـو نمی شـود: »بعـد از بـاران، 
روسـری سـفید شـارلوت گم شـد و موهای 
خاکسـتری خیس و به هم بافتـه اش به نوک 
شـانه هایش برمی خورد... واقعاً چه زیباسـت 
و مهم تـر از همـه چه قـدر جـوان!« )۲۹۵(

از  پـر  و  خوش فـرم  داسـتان  در  مکیـن 
ایجـاز خـود، فرانسـه را بـه اوج می رسـاند و 
شـیفته گی اش را در ایـن جملـه می نمایاند: 
»امـا دسـتگیرم شـده بود که ایـن زبان زیبا 
و کامـل، انـگار فقـط و فقـط بـرای تقریـر 

شـاهکارهای ادبـی بـه وجـود آمده بـود.«
 دومیـن رمـان از سـه گانۀ مکین موسـیقی 
کـه  کوتـاه  رمانـی  اسـت.  زنده گـی  یـک 
نویسـنده دربـارۀ آن اظهـار می کنـد: »بـه 
مـدت پانـزده سـال آن را در خـود پرورانده 
و یـک سـال و نیم وقـت صـرف نوشـتن آن 
کـرده و خواننده احتماالً در سـه سـاعت آن 

می خوانـد.« را 
بـا ایـن رمـان در عیـن کوتـاه بـودن بایـد 
بـا احتیـاط برخـورد کـرد. چـرا کـه جایگاه 
محکمـی در میـان آثـار مکیـن دارد. راوی 
یک موسـیقیدان اسـت و منتظر قطار است. 
در آن محـل پرازدحـام پرسـروصدا بـا خود 
می گویـد: »این جـا چـه جـای خوبی اسـت 
تـا آدم خـواب موسـیقی ببینـد.« ص. 1۵

در سـالونی کـه هـر گوشـۀ آن مسـافری 
منتظـر قطـار اسـت، راوی بیـدار اسـت و 
مـردی  تماشـای  بـه  نمی بـرد،  خوابـش 
در  اسـت.  منتظـر  او هـم  کـه  می نشـیند 
مـرد  بـه  نیمه تاریـک  اتاقـی  در  بیـن،  آن 
میان سـالی برمی خـورد کـه پنهانـی پیانـو 
می نـوازد. اتفاقـاً راوی چنـد دقیقـه قبـل، 
موسـیقی  خـواب  خواب وبیـداری  میـان 
دیـده. فـردا صبـح در قطاری که به سـمت 

مسـکو مـی رود، مرد داسـتان زنده گی اش را 
بـرای راوی تعریـف می کنـد. او کـه نامـش 
»آلکسـی برگ« است، پیانیسـتی ماهر و از 
خانواده یی روشـنفکر اسـت و سـال ها قبل، 
کنسـرت پیانویـی را در برنامـۀ هنـری خود 
داشـت. امـا قبل از شـروع کنسـرت، مادر و 
پـدرش بازداشـت می شـوند و او که چاره یی 
جـز فـرار نـدارد، به نـزد عمه اش مـی رود و 
بعـد از آن جنگ شـروع می شـود. آلکسـی، 
هویـت یکـی از سـربازانی را کـه شـباهت 
ظاهـری زیـادی بـه او دارد، اختیـار می کند 
و آزادی اش را در قبـال ایـن تغییـر نـام از 
دسـت می دهد. حاال او »سـرگیی ملتسف« 
اسـت کـه نـه هدفـی دارد و نـه خانواده یی. 
نـه پیانـو می توانـد بزنـد نـه از خانـواده اش 
خبـر دارد و از همـه مهم تـر دیگـر خـودش 
نیسـت. آلکسی ـ سـرباز بی هویت ـ در طی 
جنـگ و در یـک نمایـش صرفـاً قهرمانانـه، 
جنرالـی را از مرگ نجـات می دهد و پس از 
آن رانندۀ او می شـود. در آن خانه »اسـتا« 
امـا  می شـود،  او  عاشـق  ژنـرال،  دختـر 
آلکسی/سـرگیی نمی توانـد متقابـًا عاشـق 
اسـتا شـود. بـرای او دوبـاره از اول شـروع 
کـردن محـال اسـت و این کـه بـا زنده گـی 
گذشـته اش چـه کند، او را از هرگونه عشـق 
بـر حـذر مـی دارد. مهم تـر این که آلکسـی/

سـرگیی که سـابق بر این عاشـق موسـیقی 
و پیانـو بـود، درمی یابـد که دیگر موسـیقی 
هـم نمی توانـد وی را مجـدداً بـا زنده گی یی 

کـه داشـته، پیونـد دهد.
بـه طور کلـی می تـوان گفـت نویسـنده به 
موسـیقی بیرونـی توجهـی نـدارد، چـرا که 
»موسـیقی« بر اثـر اتفاقات متعـدد و خارج 
از کنترل، اثر خود را از دسـت داده و جنگ 
هـم، آن چـه را در آلکسـی باقـی مانـده بود 
از بیـن بـرده اسـت. در انتهـا پـی می بریـم 
منظور از »موسـیقی« آن موسیقی نامفهوم 
و گیج کننـدۀ درون آلکسـی برگ اسـت که 
بی وقفـه در حـال نواختـن اسـت و هویت و 

حقیقـت گذشـته را به یادش مـی آورد.
زنـی کـه منتظر بـود، سـومین اثـر مهم در 
تریلـوژی مکین اسـت. ماجرای عاشـقانه یی 
کـه  حیرت انگیـز  حـال  عیـن  در  و  تلـخ 
توجـه  مـورد  موضـوع  حـول  آن  موضـوع 
اسـثتنایی،  »زنـی  می زنـد:  دور  نویسـنده 

میان سـال و البتـه زیبـا.«
در ایـن رمان خبـری از جنگ و صحنه های 
جنگـی نیسـت. اما تأثیـر آن )بر مـرِد مورد 
را  او  بـه خاطـر جنـگ  عاقـۀ »ورا« کـه 
ترک کرده( در سراسـر داسـتان محسـوس 
اسـت. راوی ۲6 سـالۀ داسـتان کـه دربـارۀ 
ناشـناختۀ  روسـتاهای  رسـوم  و  آداب 
کلینـری  بـا  می کنـد،  تحقیـق  سـیبری 
فقـط  )کـه  شـوخ طبع  و  خوش مشـرب 
بـرای زن زنـده اسـت( بـاب آشـنایی را بـاز 
می کنـد. کلینـر کـه به خـود لقـب »اولین 
پرسـتوی کاپیتالیسـم« داده، چهل سـاله و 
عاشـقی کم نظیـر و حرفه یی در هنـر به دام 
انداختـن و برقـراری احساسـات عاشـقانه و 
بیـش از حـد هیجانی با زن هاسـت. او که از 
سرسـختی ورا عصبانـی اسـت، نمی تواند از 
او چشم پوشـی کند. و با حسـرت، تنها زنی 
را کـه نتوانسـته بـر او غلبـه کند، بـه راوی 
نشـان می دهـد. پرسـش و پاسـخ های او و 
راوی در بخـش اول کتـاب، یکـی از بهترین 

قسـمت های کتـاب را تشـکیل می دهـد.
ورا  سـوی  بـه  توجـه اش  رفته رفتـه  راوی 
جلـب می شـود. ورا طبـق قولـی کـه سـی 
سـال پیش به نامـزدش داده، قرار گذاشـته 
بعـد از جنـگ بـا وی ازدواج کنـد. و حـاال 
سال هاسـت جنگ تمام شـده و مرد نیامده 
اسـت. خواننـده در طـول داسـتان دایـم از 
خـود می پرسـد چـرا؟ به راسـتی چـرا زنی 
زیبـا بـه انتظـار طوالنـی و فرسـاینده تـن 
داده اسـت؟ شـخصیت برجسـتۀ ورا را با آن 
انتظـار سـی سـاله چه گونـه تحمـل کنیم؟ 
نویسـنده برای ایـن تناسـب، ورا را از حالت 
جمـود و رخـوت بیـرون آورده و به او شـور 
و نشـاطی داده کـه بی نظیـر اسـت. در آن 
گوشـۀ سـرد و یخ بسـتۀ سـیبری کـه همه 
گرفتـار زنده گـی شـخصی و البتـه سـرک 
کشـیدن بـه زنده گـی زن مرمـوز هسـتند، 
ورا بـا سرنوشـت خـود می جنگـد: او هر روز 
از محـل زنده گـی خـود بـه قسـمت دیگـر 
رودخانـه مـی رود و بـه بچه هـای دهکـدۀ 
از  آن  بـر  عـاوه  می دهـد.  درس  مجـاور 
و  می کنـد  پرسـتاری  روسـتا  پیرزن هـای 
حتـا پس از مردن شـان روی قبـر آن ها گل 
می گـذارد. ورا ناامیـد نیسـت حتـا وقتی به 
او می گوینـد: »امـا عزیز من، چه کسـی قبر 
تـو را گلبـاران خواهـد کـرد؟ مادربزرگ هـا 
می میرنـد. بی آن کـه ورای دیگـری بـه فکر 

تـو باشـد...« )100(
مکیـن در اواخر داسـتان، غافلگیری ظریف 
خـود را وارد متـن می کنـد. راوی ناگهـان با 
کشـف تازه یـی روبه رو می شـود: ورا دکترای 
درسـت  و  دارد  ادبیـات  و  زبان شناسـی 
دانشـگاه  پایان نامـه اش  از  دفـاع  شـب  در 
لنینگـراد را ترک کرده اسـت. شـاید مکین 
بـا ایـن جمع بنـدی هوشـمندانه می خواهد 
بگویـد مـردی کـه الیـق چنین زنی باشـد، 
وجـود نـدارد و چاره یـی جـز انتظار نـدارد. 
از طرفـی راوی هـم متوجـه می شـود کـه 
بـرای ورا مناسـب نیسـت. ورا ماننـد آغـاز 
از خانـه  زود  راوی، صبـح  بـا  آشـنایی اش 
بیـرون می آیـد و قایق را از میـان یخ بیرون 
می کشـد تا مسـیر هرروزۀ رودخانـه را طی 
کنـد و به بچه های آن طـرف رودخانه درس 
بدهـد. از آن طـرف راوی بعد از هم آغوشـی 
شـب گذشـته با ورا متوجه شـده که عشـق 
و عاقـۀ او بـه ورا، هوسـی بیـش نبـوده و 
از همـه مهم تـر احسـاس حقـارت می کند؛ 
چـرا که در برابر شـخصیت ورا کـم آورده و 
تصمیـم می گیـرد فرار کنـد. صبـح زود در 
کنـار همـان دریاچـه یک دیگـر را ماقـات 
می کننـد؛ امـا ایـن بـار تقارنـی بـه قصـد 

جدایـی و...
اگـر نحـوۀ بـه پایـان رسـاندن داسـتان را 
جـزو مهم ترین رکـن مؤلفۀ نویسـنده گی و 
تکنیک نوشـتن به حسـاب آوریـم در »زنی 
کـه منتظر بود« بسـیار شـاخص و منحصر 
بـه فرد اسـت. در مقایسـه بایـد گفت فصل 
آخـر وصیت نامـۀ فرانسـوی از پایان بنـدی 
هوشـمندانه فاصلـه می گیـرد کـه بـا توجه 
با وسـعت معنـا و وزین بـودن آن باید گفت 
مکیـن بـه هـدف می زنـد و غـرق می کند!

در هـر سـه رمـان بـا یـک »مـن« روبـه رو 
و  نیسـت.  »خـود«  کامـًا  کـه  می شـویم 
می تـوان گفـت انتخـاب راوِی بـدون نـام، 
بـه فضـای سـوریال و متعاقـب آن ریـاِل 
مـورد نظـر نویسـنده کمـک فراوانـی کرده 
مکیـن  اسـت.  شـده  انتخـاب  آگاهانـه  و 
توجه خاصـی به زنان دارد. پرسـوناژهای او: 
شـارلوت در »وصیت نامۀ فرانسـوی«، استا 
در »موسـیقی یک زنده گـی« و ورا در »زنی 
کـه منتظـر بـود« زنانی انـد کـه زنده گی را 

دوسـت دارنـد ماننـد مکیـن.
منابع 

ساسـان  مکیـن،  آنـدره  فرانسـوی،  وصیت نامـۀ  1ـ 
تبسـمی.

۲ـ موسـیقی یـک زنده گـی، آنـدره مکیـن، ساسـان 
. تبسمی

3ـ زنـی کـه منتظـر بـود، آنـدره مکیـن، ساسـان 
تبسـمی.

نگاهی کوتاه 
به سه گانۀ آندره مکین
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مبارزه با تروریسـم از اهداف عمدۀ سـفر 
مشـاور شـورای امنیـت رییس جمهـور 

امریکا به افغانسـتان اسـت.
شـورای  مشـاور  مسـتر،  مـک  هابـرت 
شـام  ترامـپ  رییس جمهـور  امنیـت 
روز گذشـته وارد افغانسـتان شـد و در 
صحبـت بـا رییـس حکومـت وحـدت 
ملـی، رییـس اجرایی و مشـاور شـورای 
و  امنیتـی  موضوعـات  روی  امنیـت، 
راهبـرد جدیـد ایاالت متحـدۀ امریکا در 
امـر مبـارزه بـا تروریسـم در افغانسـتان 

بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.
مشـاور  سـخنگوی  غورزنـگ  تـواب 
شـورای امنیـت افغانسـتان در گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: مشـاور 
شـورای امنیت افغانسـتان در صحبت با 
همتـای امریکایـی خود روی گسـترش 
افغانسـتان و راهبـرد  و  امریـکا  روابـط 
کنونـی امریـکا در افغانسـتان بحـث و 

تبـادل نظـر کردنـد. 
آقـای غورزنـگ بیـان کـرد کـه سـفر 
بـه  امریـکا  امنیـت  شـورای  مشـاور 
افغانسـتان یکـی از مهم تریـن اقدامـات 
در فصـل تـازۀ روابـط دو کشـور اسـت.

آقـای غورزنـگ تأکیـد کـرد کـه سـفر 
آقـای مـک مسـتر، روی راهبـرد جدید 
در  تروریسـم  بـا  مبـارزه  در  امریـکا 

دارد.  مثبـت  تأثیـر  افغانسـتان 
سـخنگوی شـورای امنیت سـفر مشاور 
شـورای امنیـت رییس جمهـور ترامـپ 
را در فصـل تـازه روابـط افغانسـتان بـا 
امریـکا اقـدام بی پیشـنه دانسـته، افزود 
کـه حکومـت افغانسـتان امیدوار اسـت 
امریـکا  و  افغانسـتان  میـان  روابـط  تـا 
هم چنـان،  و  کنـد  پیـدا  گسـترش 
بخـش  در  بویـژه  امریـکا  کمک هـای 
بـا  همـکاری  و  تروریسـم  بـا  مبـارزه 
پیـش  از  بیـش  امنیتـی  نیروهـای 

یابـد.  گسـترش 
راهبـرد  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  او 
جدیـد امریـکا به اسـاس نیازهای جدی 
مبارزه با تروریسـم در افغانسـتان باشـد 
تا در همکاری مشـترک بتوانیم در برابر 
تروریسـم مبـارزه جـدی خـود را انجام 

دهیم. 
هم چنـان، در نشسـت مشـترک رییس 
اجرایـی، رییـس حکومـت وحـدت ملی 
و مشـاور شـورای امنیت ایـاالت متحدۀ 
سیاسـی  وضعیـت  آخریـن  امریـکا، 
همـکاری  افغانسـتان،  در  امنیتـی  و 
در  کشـور  دو  نزدیـک  و  دوجانبـه 
بخش هـای اقتصـادی، سـرمایه گذاری و 
رشـد و تقویـت بخـش خصوصـی مورد 

بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایی 
صحبـت  در  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
باهربـرت مـک   ماسـتر مشـاور امنیـت 
ملـی ایـاالت متحـده از همکاری هـای 
مشـترک در مبارزه با تروریسـم، تقویت 
نیروهای مسـلح کشـور، مردم ساالری و 
عملی کـردن تعهـدات حکومت وحدت 
ملـی بر اصاحـات پایدار اطمینـان داد.

درهمیـن حـال، مـک  ماسـتر بـا ابـراز 
در  اخیـر  پیش رفت هـای  از  رضایـت 
افغانسـتان، حمایـت ایـاالت متحـده را 
از حکومـت وحـدت ملـی ابـراز داشـت. 
مشـاور امنیـت ملـی امریـکا در ادامـه 
از  ملـی  وحـدت  کـه حکومـت  گفـت 
اعتمـاد  قابـل  شـرکای  و  هم پیمانـان 
ایـاالت متحـده اسـت و ایـن کشـور به 
نزدیـک  و  همه جانبـه  همکاری هـای 
عرصه هـای  در  افغانسـتان  بـا  خویـش 
تروریسـم،  بـا  بویـژه مبـارزه  مختلـف، 
و  اصاحـات  مردم سـاالری،  تقویـت 

ادامـه می دهـد. بـا فسـاد  مبـارزه 
در  کـه  افـزود  مسـتر  مـک  جنـرال 

مشـترک  مبـارزۀ  و  تاش هـا  اثـر 
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان 
و نیروهـای بین المللـی، دیگـر مکانـی 
امنـی بـرای تروریسـتان در افغانسـتان 
وجـود نخواهـد داشـت و افغانسـتان بـا 
کاهـش نیازمندی هایـش، حمایت هـای 

کنـد. حفـظ  را  بین المللـی 
رییـس   غنـی  هم چنـان، محمداشـرف 
مـورد  در  ملـی  وحـدت  حکومـت 
در  امریـکا  و  افغانسـتان  مناسـبات 
عرصه هـای مختلـف، امنیـت، مبـارزه با 
تروریسـم، مسـایل منطقه یـی، اقتصـاد، 
توسـعه و انکشـاف بحـث و تبـادل نظر 

کردنـد.
تهدید  تروریسم  که  گفت  غنی  آقای 
و  منطقه  ثبات  و  امنیت  برای  جدی 
آن تاش  برای دفع  اگر  و  است  جهان 
به موقع صورت نگیرد، باالی زندگی پنج 
نسل آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت.

مـواد  تروریسـم،  غنـی،  محمداشـرف 
تهدیدهـای  را  اداری  فسـاد  و  مخـدر 
جـدی در برابر امنیت، ثبات و پیشـرفت 
دانسـته، گفـت کـه تروریسـم و مـواد 
مخـدر معضلـۀ جهانی اسـت، پـس باید 
در مقابل آن کشـورهای منطقه و جهان 
مشـترکاً و بـا یک دیـدگاه واضـح بدون 
تفکیـک تروریسـم خـوب و بـد، مبارزه 

کنند. جـدی 
کـه  کـرد  خاطرنشـان  غنـی،  آقـای 
حکومـت افغانسـتان در راسـتای مبارزه 
بـا فسـاد اداری، ارادۀ جـدی دارد و در 
ایـن خصوص عمـًا تاش هـای خویش 

کرده اسـت. آغـاز  را 
او تاکیـد کـرد کـه فسـاد اداری بـاالی 
زندگی مردم تاثیر منفی گذاشـته اسـت 
و مـا بـرای مقابلـه بـا آن، تاش هـای 

خویـش را بیشـتر می سـازیم.
از سویی هم، وزارت دفاع ملی، همزمان 
با سفر مشاور امنیت ملی امریکا به کابل 
تاکید کرده که انتظار دارد تا این مقام 
ارشد امریکایی، گزارش های واقع بینانه 
افغانستان  امور  در  که  مداخاتی  از 
دهد. انتقال  سفید  کاخ  به   می شود 

رییس  معاون  مراد،  علی  مراد  ژنرال 
خبری  نشست  یک  در  ارتش  ستاد 
دفاع  وزارت  که  کرد  تاکید  کابل  در 
ملی  امنیت  مشاور  تا  دارد  انتظار 
امریکا، گزارشی واقعی از وضعیت فعلی 
دهد.  انتقال  سفید  کاخ  به   افغانستان 
این  از  پیش  که  افزود  مراد  آقای 
و  گزارش  نیز  ناتو  عمومی  فرمانده 
به  افغانستان  وضعیت  از  واقعی  تصویر 
آن  کنگرس  و  امریکا  جدید  حکومت 
اداره  از سوی  بود که  ارایه کرده  کشور 
در  و  گرفت  قرار  تایید  مورد  ترامپ 
نیروهای  افزایش  مساله  آن  به  پیوند 
شد. مطرح  افغانستان  در   امریکایی 

آقای مراد می گوید که وزارت دفاع ملی 
آن  رأس  در  که  هیاتی  که  دارد  انتظار 
مشاور امنیت ملی امریکا حضور دارد، نیز 
گزارش واقعی از وضعیت فعلی افغانستان 
افغانستان  امور  در  که  مداخاتی  و 
 صورت می گیرد به کاخ سفید ارایه کند.

معاون ستاد ارتش ملی افزود: ما انتظار 
که  امنیتی  تعهدات  اساس  به  داریم 
هرکس  است  افغانستان  و  امریکا  میان 
تا  انجام دهد  مسوولیت خود را درست 
نیروهای امینتی دفاعی افغانستان بیشتر 
 ۲0 برابر  در  و  شوند  تجهیز  و  تمویل 
گروه تروریستی که در افغانستان فعالیت 
باشند. داشت  پیش گیرانه  مبارزۀ   دارند 

افغانستان همواره از مداخات پاکستان 
به  کرده اند.  انتقاد  افغانستان  امور  در 
رابطه  از  افغانستان  مقام های  تازه گی 
 روسیه با طالبان نیز ابراز نگرانی کرده اند.

که  کرد  تأکید  مراد  آقای  هم چنان، 
تعهدات  مطابق  ما  بین المللی  حامیان 
خود آماده گی دارند که با ما همکار باشند. 
گفتنـی اسـت کـه ژنـرال مـک مسـتر، 
مشـاور امنیـت ملـی امریـکا شـام روز 
گذشـته وارد کابـل شـده اسـت و هدف 
از این سـفر آقای مسـتر، بررسـی اوضاع 
امنیتی افغانسـتان خوانده شـده اسـت.

مشاور شورای امنیت ترامپ:

حکومت وحدت ملی از شرکای قابل اعتماد امریکا است

شــماری از ســناتوران در مجلــس ســنا 
در واکنــش بــه پرتــاب بزرگتریــن 
بمــب غیــر اتمــی امریــکا در ولســوالی 
کــه  می گوینــد  ننگرهــار  اچیــن 
ــر مراکــز  ــن بمــب را ب ــد ای ــکا بای امری
ســوی  آن  در  تروریســتان  اصلــی 
می کــرد. اســتفاده  دیورنــد   خــط 

بــر  مــادر  بمــب  از  اســتفاده 
اچیــن  در  داعــش  پناهگاه هــای 
در  بویــژه  را  متفاوتــی  واکنش هــای 
 شــورای ملــی بــر انگیختــه اســت.

می گوینــد  ســناتوران  از  شــماری 
کــه ایــن بمــب بایــد بــر مراکــز 
داخــل  در  تروریســتان  اصلــی 
می شــد. اســتفاده   پاکســتان 

محمــد نــادر بلــوچ، یــک عضــو مجلس 
ســنا می گویــد: »کاش بمــب مــادر 
ــادر تروریســم )پاکســتان(  ــرق م ــر ف ب
از  جهــان  کــه  می کــرد  اصابــت 
می یافــت؛  نجــات  تروریســم  شــر 

ــه  ــد متوج ــکا بای ــور امری رییس جمه
ــم  ــی تروریس ــز اصل ــه مراک ــد ک باش
پیشــاور  آبــاد،  اســام  کویتــه،  در 
اخیــراً  کــه  اســت  میران شــاه  و 
ــدار  ــز دی ــن مراک ــی از ای ــات روس هی
بایــد  کــرده اســت و بمــب مــادر 
می شــد”. اســتفاده  جاهــا  ایــن   در 

ــنا  ــر س ــو دیگ ــینی عض ــه حس نجیب
داعــش  کــه  ایــن  »از  می گویــد: 
ــه  ــرار گرفت ــدف ق ــادر ه ــب م ــا بم ب
حــال  درعیــن  ولــی  خوشــحالیم، 
ــم کــه کنوانســیون هــای  ــر از آنی متاث
بیــن المللــی اســتفاده از ســاح ها 
و بمب هــای قــوی را کــه تخریــب 
 زیــاد دارنــد، ممنــوع قــرار داده اســت”.

ــکا  ــرد، امری ــد ک ــینی تاکی ــو حس بان
ــی  ــن الملل ــم بی ــز تروریس ــد مراک بای
را کــه در آن طــرف خــط دیورنــد 
موقعیــت دارنــد بــا ایــن بمب هــا 
ــا جهــان  ــرار مــی داد ت ــورد هــدف ق م

 از شــر آن مراکــز خــاص می شــد.
ــنا،  ــس س ــو مجل ــن عض ــۀ ای ــه گفت ب
دولــت امریــکا اگــر می خواهــد بــا 
ــد  ــد بای ــر کن ــارزه موث ــم مب تروریس
بیشــتر  فشــار  پاکســتان  بــاالی 
دســت  کشــور  آن  تــا  کنــد  وارد 
بــردارد. تروریســم  از  حمایــت   از 

ــن و در ادامــه واکنش هــا  همزمــان باای
بزرگتریــن  از  امریــکا  اســتفاده  بــه 
بمــب غیرهســته یی ایــن کشــور در 
ــه  ــه ب ــزاد ک ــی خلیل ــتان، زلم افغانس
ــد  ــاور دونال ــوان مش ــه عن ــی ب تازه گ
ــی و  ــت خارج ــور سیاس ــپ در ام ترام
بیــن الملــل معرفی شــده، از واشــنگتن 
مشــابه  حملــه   اســت  خواســته 

ــای  ــر پناهگاه ه ــن را ب ــوالی اچی ولس
هراس افگنــان در خــاک پاکســتان نیــز 

ــد. ــام ده انج
روزنامــۀ  دان چــاپ پاکســتان بــه نقــل 
از خلیلــزاد نوشــته اســت کــه اگــر 
نیروهــای ناتو و امریکایی در افغانســتان 
هراس افگنــان  پناهگاه هــای  از 
قــرار  هــدف  مــورد  پاکســتان  در 
حملــه  چنیــن  پــس  می گیــرد، 
ــود.  ــد ب ــب خواه ــواب مناس ــک ج  ی

ــدان   ــوازن در می ــه اســت کــه ت او گفت
ــع  ــه نف ــد ب ــتان، بای ــگ در افغانس جن
نیروهــای  و  افغانســتان  نیروهــای 
ایتــاف بین المللــی تغییــر کنــد و 

بن بســت کنونــی شکســته شــود. 

سناتوران:

مادر بمب ها باید در پاکستان پرتاب می شد

وزیرداخلۀ پاکستان: 

تاکنون به سه ونیم میلیون افغانستانی 

تابعیت داده ایم
   

ظـرف  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان  داخلـۀ  وزیـر 
میلیـون  سـه ونیم  از  بیشـتر  گذشـته  دهـۀ  یـک 
از  و  گرفتـه  شـناس نامه  پاکسـتان  در  افغانسـتانی 
انـد. کـرده  صرف نظـر  خـود  افغانسـتانی   تابعیـت 

چوهـدری نثاراحمـد وزیـر داخلـه پاکسـتان ایـن ادعـا 
 را در یـک نشسـت خبـری در اسـام آبـاد مطـرح کـرد.

بـه گفتـۀ او، این شـمار افغانسـتانی ها هم اکنـون در این 
کشـور در حـال زنده گـی هسـتند و این مسـاله می تواند 
 روابط مسالمت آمیز بین کابل و اسام آباد را تقویت کند.

او می گویـد کـه پاکسـتان همیشـه زمینـۀ الزم بـرای 
کـرده  فراهـم  را  افغانسـتانی  مهاجـران  از  میزبانـی 
 اسـت و ایـن رونـد را بـا هزینـۀ خـود ادامـه خواهـد داد.

او در ادامه گفته اسـت که هم اکنون بیشـتر از ۵۲0 هزار 
شـناخت کارتی که در دسـت شـهروندان افغانسـتان بود 
 باطـل شـده و از ایـن تاریـخ به بعد مـدار اعتبار نیسـت.

ایـن مقـام امنیتـی پاکسـتان اعـام کـرده اسـت که آن 
معتبـر  مـدارک  دارای  کـه  افغانسـتانی هایی  از  دسـته 
نیسـتند یـا در طـرح جدیـد مدارک شـان باطـل اعـام 
 شـده، دیگـر مجاز بـه بـودن در این کشـور نخواهند بود.

شـماری  کـه  اسـت  گفتـه  پاکسـتان  داخلـۀ  وزیـر 
هسـتند،  زبان هـا  پشـتو  پاکسـتان  شـهروندان  از 
پشـتو  کسـی  هـر  کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  امـا 
می شـود. محسـوب  پاکسـتانی  کـرد   صحبـت 

»سـهل  از  انتقـاد  بـا  ادامـه  در  چوهـدری  آقـای 
از  اشـخاصی  کـه  کـرد  تاییـد  گذشـته«  انگاری هـای 
مقامـات دولتـی بـا دریافـت پـول، تابعیـت پاکسـتان را 
جدیـد  سیسـتم  در  امـا  می فروختنـد؛  متقاضیـان  بـه 
نـدارد. وجـود  »تخلـف«  ایـن  امـکان  کشـور،   ایـن 

او مدعـی شـد که همیـن توزیع تابعیت بـه اتباع خارجی 
 باعث وقوع حوادث تروریسـتی در این کشـور شـده است.

پاکسـتان از کشـورهایی اسـت کـه بیشـترین مهاجـر 
از  همـواره  کابـل  و  داده  جـا  خـود  در  را  افغانسـتانی 
 ایـن بابـت در تنگناهـای سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت.

روابـط کابـل - اسـام آبـاد در پاره یـی از مـوارد، متاثر از 
چنـد میلیـون مهاجری بـوده کـه در پاکسـتان زنده گی 
می کنند و این امر همیشـه وسـیلۀ موثر فشـار پاکسـتان 

بر افغانسـتان به شـمار می رود.

رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 

اساسی برکنار شد

محمد قاسـم هاشم زی، رییس کمیسـیون مستقل نظارت 
بـر تطبیق قانون اساسـی از سـوی اعضای این کمیسـیون 

شد. برکنار 
یـک منبـع در ایـن کمیسـیون گفتـه اسـت کـه اعضـای 
کمیسـیون مسـتقل نظـارت بر تطبیـق قانون اساسـی در 
غیـاب رییـس ایـن کمیسـیون رأی گیـری کردنـد که در 

نتیجـه آقای هاشـم زی سـبک دوش شـد.
این منبع از ارایه جزییات در مورد علت برکناری رییس 
کمیسیون خودداری کرد، اما گفته می شود که آقای هاشم زی 
به علت اقدام های خاف قانون اساسی برکنار شده باشد.

براسـاس قانـون، اعضـای کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق 
قانـون اساسـی از سـوی حکومـت پیشـنهاد و از مجلـس 

نماینـده گان رأی اعتمـاد بـه دسـت می آورنـد.
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فیسبوک نامه

وزیـر امـور خارجـۀ انگلیـس در اظهاراتـی 
بـا اشـاره بـه موضـع مسـکو دربـارۀ بشـار 
اسـد، گفت: مسـکو هنوز وقت دارد که در 

جبهـۀ »درسـت« قـرار بگیرد.
خارجـۀ  امـور  وزیـر  جانسـون،  بوریـس 
انگلیـس در مقاله یـی در روزنامـۀ سـاندی 
تلگـراف دربـارۀ بحـران سـوریه بـا طـرح 
ادعاهـای نوشـته اسـت: »اسـتفادۀ بشـار 
اسـد، رییس جمهور سـوریه از تسـلیحات 
و  »کورکورانـه  نه تنهـا  شـیمیایی 
وحشـت ناک« اسـت، بلکـه مـردم را نیـز 

اسـت.” ترسـانده 
او مدعـی شـد: »اسـد، یـک »تروریسـت 
بـزرگ« اسـت و بـه معنـای واقعـی کلمه 
»سـم« اسـت. اکنون زمان آن فرا رسـیده 
اسـت که روسـیه با این حقیقـت از خواب 
بیـدار شـود. آنـان هنـوز زمـان الزم دارند 
کـه طـرف »درسـت« را در ایـن مسـأله 

کنند«! انتخـاب 
وزیـر خارجۀ انگلیـس در ادامـۀ این مقاله 

بـا انتقـاد از شکسـت اعضای جـی ۷ برای 
حمایـت از تحریم های جدید علیه روسـیه 
و مقامـات سـوریه نوشـته اسـت: حملـۀ 
شـیمیایی در سـوریه مواضـع غـرب را در 
قبـال ایـن کشـور تغییـر داد. »انگلیـس، 
امریـکا و همه متحـدان کلیدی مـا بر این 
باورنـد کـه »به احتمال بسـیار« این حمله 
توسـط اسـد علیـه مـردم خـودش انجـام 
گرفتـه اسـت. او در ایـن باره از سـاح های 
گاز سـمی اسـتفاده کرده است که نزدیک 
بـه صد سـال گذشـته ممنوع شـده بودند.

جانسـون در ادامـه آورده اسـت: پیـش از 
حملـۀ شـیمیایی چهـارم اپریل، غـرب در 
آسـتانۀ دسـتیابی بـه یـک اجمـاع دربارۀ 
سرنوشـت اسـد بود. اما اکنـون این موضع 

تغییـر کرده اسـت.
پیـش از حملـۀ شـیمیایی در ادلـب، غرب 
بـه ایـن اجماع رسـیده بـود کـه اولویت با 
مبـارزه علیه داعش اسـت و دیگر برکناری 

اسـد در رأس امور قـرار ندارد.

دیـروز  امریـکا  رییس جمهـوری  معـاون 
ایـاالت  تعهـد  و  اراده  گفـت،  )یکشـنبه( 
متحـده بـه ایتافـش بـا کوریـای جنوبـی 

اسـت. نبـوده  از حـال  هرگـز قوی تـر 
رییس جمهـوری  معـاون  پنـس،  مایـک 
امریـکا کـه به کوریـای  جنوبی سـفر کرده 
اسـت،  به مناسـبت »عید پاک« با نیروهای 
آنجـا دیـدار کـرد. امریکایـی مسـتقر در 

سـفر معـاون رییس جمهـوری امریـکا بـه 
کوریـای  جنوبـی، اولیـن توقـف او در تـور 

آسـیایی اسـت.
ترامـپ،  معـاون  ورود  از  پیـش  سـاعاتی 
کوریای  شـمالی دو پرتاب موشـکی ناموفق 

انجـام داد.
سـطح  باالتریـن  در  کوریـا  شـبه جزیرۀ 
تنش هـا به سـر می بـرد و جاپـان، کوریای 
 جنوبـی و چیـن نسـبت به وقـوع درگیری  
ُهشـدار داده انـد. عمـداً مذاکـرات این مقام  
امریکایـی در سـئول، حول برنامۀ  موشـکی 

و اتمـی کوریای  شـمالی خواهـد بود. 

رییـس ادارۀ فـدرال پولیـس جنایی آلمان 
خطـر ترور در کشـورش را واقعی دانسـته 
و خواسـتار هم آهنگی هـای بهتـر در اروپـا 
و تشـدید قوانین برای مبارزه و پیشـگیری 

در مقابـل این خطر شـد.
فـدرال  ادارۀ  رییـس  مونـش،  هولگـر 
پولیـس جنایـی آلمـان در مقاله یـی کـه 
در هفته نامـۀ »اشـپیگل« به چاپ رسـیده 
اسـت، تأکیـد کـرد کـه آلمـان هرگـز تـا 
تروریسـم  خطـر  معـرض  در  حـد  ایـن 
قـرار نداشـته اسـت. این کـه ایـن خطـر تا 
چـه انـدازه واقعـی اسـت را مـا در حملـۀ 
تروریسـتی دسـامبر گذشـته در بازارچـۀ 
فـرد  این کـه  دیدیـم.  برلیـن  کریسـمس 
مجـرم در ایـن حادثۀ تروریسـتی از طرف 
سـازمان های امنیتی شناسـایی شـده و به 
عنـوان عنصـر خطرناک طبقه بندی شـده 
بـود، پرسـش هایی را دربـارۀ نقـاط ضعف 

احتمالـی مـا ایجـاد می کنـد.
مونـش در بخـش دیگـری از ایـن مقالـه 
تأکیـد کـرده کـه بحث هـا دربـارۀ بهبـود 
مبـارزه بـا تروریسـم نبایـد تنها بـا نگاهی 
بـه ایـن مسـأله برگـزار شـود کـه در واقع 
چه کسـی و چـه چیزی واقعاً می توانسـت 
از وقـوع جنایـت انیس العامـری در برلین 
جلوگیـری کنـد. مـا بایـد به خصـوص بـه 
چالش هایـی کـه حـاال در پیـش روداریـم 
تروریسـم  بـا  مبـارزه  پایه هـای  بنگریـم. 
امـروز مـا بعـد از حمـات تروریسـتی 11 

سـپتامبر آمریکا گذاشـته شـده اسـت.
او با اشاره به تأسیس مرکز دفاع از تروریسم 
مشترک در آلمان  GTAZ گفت: در این 

از  نماینده گانی   ۲004 سال  از  فرم  پلت 
آلمان  ایاالت  و  فدرال  دولت  سازمان   40
کرده  مبادله  هم  با  را  خود  یافته های 
و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  خطرات  و 
می کنند.  هماهنگ  را  عملیاتی  اقدامات 
موفق  موارد  بسیاری  در  ما  گذشته  در 
شدیم حمات تروریستی را زود شناسایی 
آوریم.  عمل  به  جلوگیری  آن  از  و  کرده 
تهدیدات  پیچیده گی  و  پویایی  امروزه  اما 
تروریستی محدودیت این گونه ساختارهای 
می دهد. نشان  را  ما  تروریستی  ضد 

در  آلمـان  جنایـی  فـدرال  ادارۀ  رییـس 
ادامـه از افزایـش روزافـزون عناصـر خطـر 
در آلمـان خبـر داده و در بخـش دیگـری 
از این مقاله نوشـت: دولـت آلمان و ایاالت 
از ۷60  مختلـف در حـال حاضـر بیـش 
پرونـدۀ تحقیقاتـی دربـارۀ هـزار مظنـون 
تـرور از صحنه هـای اسـام گرای افراطـی 
برابـر سـال ۲013  دو  آن  تعـداد  کـه  را 
اسـت را بررسـی می کننـد. سـلفی ها در 
آلمـان بالـغ بـر 10 هـزار طرفـدار دارنـد 
درحالی کـه حـدود ۵ سـال پیـش تعـداد 
نفـر  هـزار   4 حـدود  افراط گرایـان  ایـن 
بـود. تروریسـم داعـش با توجـه به کاهش 
موفقیت هـای نظامـی اش در مناطق تحت 
سـلطۀ خود اسـتراتژی اش را تغییـر داده و 
برای حمات تروریسـتی در سراسر جهان 
تبلیـغ کـرده و یـک سـاختار ارتباطـی و 
از  اسـت.  سـاخته  را  خطرنـاک  تعاملـی 
طریـق جهادی هایـی که از سراسـر دنیا به 
مناطق بحرانی سـفر می کنند شـبکه های 
تروریسـم بین المللی تشـکیل شـده است.

یعقوب یسنا
کـرزی  بهجـای این همـه هیاهـوی پوپولیسـتی، چـرا دربـارۀ تغییر 
زنده گـی مـردم پکتیـا و... سـخن نمی گوید که از یـک والیت، فقط 
۲ دختر در امتحان کانکور شـرکت کرده اسـت؟ چـرا دربارۀ این که 
داعـش تعـدادی را در جنوبـی باالی بمب شـاندند و منفجر کردند، 
اعتـراض نکـرد؟ چـرا وقتی کـه داعش یک کـودک را دوپـاره کرد، 
صدایـش را نکشـید؟ مهم تـر از همه، هنگامی که بـا بمب افگن های 
B۵۲ امریکایـی وارد کابـل شـد، چرا تفکر ضد امریکایی نداشـت؟!

در ایـن 1۵ سـال در قـدرت، مـردم را بـا سـخنان پوپولیسـتی و 
عوام فریبانـِه قصـۀ شـیر و روبـاه اش فریـب داد و همـه فرصت های 
سیاسـی، اقتصـادی و تاریخی افغانسـتان را نقش بـر آب کرد؛ حاال 
نیـز می خواهـد بـا هیاهوهـای پوپولیسـتی کـه گاهـی می گویـد 
پاکسـتان را تصـرف می کنـد؛ گاهـی می گویـد امریـکا و نیروهـای 
بین المللـی را از افغانسـتان بیـرون می کنـد و... بـاز بـر گـردۀ مردم 
مظلوم کشـور سـوار شـود! کـرزی صاحب اگـر فعًا به طـور موقت 
از تصـرف پاکسـتان و کشـیدن امریـکا از منطقـه منصرف شـوید، 

بـرای مـردم چـه برنامـه دارید؟

جواد ناجی
ارگ تویـت زده: هـر شـهروند حـق ابـراز دیـدگاه دارد و ایـن یـک 

کشـور دارای آزادی بیـان اسـت.
بـه  اگرچـه  شـیک،  ظاهـراً  و  مختصـر  جملـٔه  دو  ایـن  بـا  ارگ 
رییس جمهـور پیشـین پاسـخ داده اسـت، امـا ایـن تویـت تنهـا 
واکنـش در برابـر کـرزی نیسـت، همه گانی اسـت و حـوزۀ عمومی 
را هـم شـامل می شـود. برخـورد غنـی بـا خبرنـگاران را هـم به ما 
یـادآوری می کنـد. بحـث کچالـو را هـم در بـر می گیـرد و شـواهد 
 دیگـری نیـز وجـود دارد که بر خـاف تویت ارگ، سـخن می گوید.

سـاعاتی پس از تویت ارگ، رییـس اجرایی حکومت یکی از صدوده 
مشـاور نهـاد اجرایـی را بـه دلیـل این که بـر خـاف »موضع گیری 
دولـت« در خصـوص بمـب بـزرگ حـرف زده، از کار برکنـار کـرد. 
می پرسـید اگـر معیـار آزادی بیـان، موضع گیری دولت اسـت، پس 
زاخیلوال چطور هنوز از سـفارت افغانسـتان در اسـام آباد بر خاف 

آنچـه دولـت گفته، تویـت می زند؟
تویـت ارگ شـباهت عجیـب بـه فرمان هـای مزرعۀ حیوانـات دارد. 
آخریـن فرمان مزرعۀ حیوانات می گوید: همه حیوانات باهم برابراند. 
باری، فرامین از دیوار پاک می شـود، اما فرمان هفتم به این صورت 
 تحریـف می شـود: همه حیوانات باهم برابراند، امـا بعضی برابرتر اند.

و چطـوری بـاور کنیـم کـه این جـا کشـوری دارای آزادی بیـان 
و  می برآیـد.  بـاد  رسـانه ها  از  می گویـد:  غنـی  وقتـی  اسـت، 
سـخنگویش معترضـان سیاسـت های حکومـت را بـه مجاهـدان 
خلق تشـبیه می کند و به روایت مسـعود حسـینی، محافظان ارگ 
ریاسـت جمهوری در خیابـان بـا تهدید کردن خبرنـگاران به زندان، 
تمـام عکس هایـی که خبرنـگاران از حملۀ انتحاری گرفتـه بودند را 
از دوربیـن خبرنـگاران حـذف می کننـد. ایـن رویدادها هـم مربوط 

بـه همیـن کشـوری دارای آزادی بیـان می شـود؟

 امراهلل صالح
روز جمعـه بـه دیـدن خانـوادۀ یکـی از شـهدا رفتـه بـودم. قبـل از 
جـان باختن زیر شـکنجه، چند روز اسـیر طالبان بـود. در چند روز 
اسـارت، اول دسـت راسـتش را شکسـته بودند و بعد ویدیوی آن را 
ارسـال کـرده بودند. روز بعد دسـت چـپ اش را. روز بعـد گردن اش 
را و همان طـور تـا آنکه جـان باخته بود. بعد از جـان باختن روی او 
را قصداً نیم سـوز کرده بودند و بعد جسـد سـیاه و کبود گشـته اش 

را بـه خانواده اش روان کـرده بودند.
او پسـر یـک پینـه دوز بود کـه در ارتش ملی سـربازی می کـرد و از 
همیـن خـاک و همین پرچـم و همین قانونـی کـه در دوران آقای 
کـرزی سـاخته شـده اسـت، دفـاع می کـرد. کفـر و مسـلمان هـر 
دو بـرای اسـارت قانـون دارنـد. امـا تروریسـتان برای اسـارت قانون 
ندارنـد. رفتـار کفـر بـا اسـیر، هزاران بـار و هـزاران مرتبه انسـانی تر 
و شـریفانه تر از رفتـار طالبـان و دیگـر تروریسـتان اسـت. به خاطـر 
از بیـن بـردن ایـن گـروه درنده خو و شـیطان صفت، اسـتفاده از هر 
سـاحی که آنان را نابود کند، مناسـب و جایز اسـت. سـاح ما در 
برابر دشـمنان ما گل پاشـی و تضرع نیسـت. آنانی که از زیر همین 
پرچـم و از زیـر چتـر امنیتـی همیـن نیروها صـدای هم سـوویی با 
طالـب بلنـد می کننـد، وجـدان لـرزان دارنـد. این هـا هیـچ کاری 
کـرده نمی تواننـد. هیـچ. در این سـو مورد تنفـر و انزجـار مردم اند و 

در آن سـو، طالـب نیـز منتظر اسـت کباب شـان کند.
شـرافت سیاسـی و اجتماعـی ایجاب می کند، کسـانی کـه بر علیه 
نیروهـای امنیتـی کشـور موضع می گیرنـد، حداقل تدابیـر امنیتی 
خویـش را از امکاتـات غیـر دولتی مهیا کنند و الـی من حیرانم که 
بـه کـدام دیـده و روی بـه طرف ایـن رزمی پوشـان نـگاه می کنند. 

خداونـد بـرای این هـا حیا اعطـا فرماید.

رئال مادرید و بارسلونا در مقابل حریفان شان 
به پیروزی رسیدند

در ادامـۀ رقابت های اللیگاه اسـپانیا، شـب گذشـته چندیـن دیدار 
برگـزار شـدند کـه در مهم تریـن آن هـا، رئال مادریـد مهمـان تیـم 

خیخـون و بارسـلونا از تیـم رئال سوسـیداد پذیرایـی کردند.
ابتدا، بازی میان رئال و خیخون برگزار شـد که مهمان به سـختی 
و با درخشـش ایسـکو توانسـت سـه امتیاز این بازی را کسب کند.

میزبـان در ابتـدا بـر بـازی مسـلط بـود کـه می توانسـت در دقیقۀ 
هشـتم بـه گـول اول دسـت یابـد، اما ناچـو مدافـع رئال توانسـت 

خطـر گول زنـی را دور کنـد.
سـپس تیـم خیخون به حمات شـان ادامـه داد کـه در دقیقۀ 13 
بـه گـول اول دسـت یافـت. پـاس دقیق آروتـی، تـوپ در موقعیت 
تـک بـه تک قرار گرفـت و با ضربه یـی دقیق و فنی، دروازه کاسـیا 

سـنگربان رئال گشـوده شد.
در ادامـه، رئـال بـه بازی مسـلط شـد که خیلـی زود گول تسـاوی 
را بـه ثمـر رسـاند. این بار ایسـکو بـا حرکتـی انفـرادی و ضربه یی 
دقیـق بـه گوشـه دروازه موفق شـد تا بازی را به تسـاوی بکشـاند.

در نیمـۀ دوم، میزبـان هم چنـان کنتـرل توپ را در دسـت داشـت 
کـه در دقیقـۀ ۵0 بـه گـول دوم دسـت یافـت، امـا چنـد دقیقه از 
ایـن نتیجه نگذشـته بـود که موراتا گول تسـاوی را به ثمر رسـاند.

بـازی بـا همیـن نتیجـه دو بـر دو تـا دقیقـۀ ۹0 ادامه داشـت، اما 
ایسـکو هافبـک رئـال در دقایـق پایانـی ایـن بـازی توانسـت گول 
سرنوشت سـاز ایـن دیـدار را بـه ثمر برسـاند تا نتیجۀ بازی سـه بر 

دو بـه نفـع مهمـان خاتمه پیـدا کند.
در دیـدار دیگر که بارسـلونا میزبان رئال سوسـیداد بود، شـاگردان 
انریکـه بـا درخشـش مسـی توانسـت بـا نتیجـۀ سـه بر دو از سـد 
مهمان اش بگذرد. این دیدار در نیمۀ اول پنج گول را در بر داشـت 
که سـه گـول را مهمان و دو گـول دیگر را میزبـان دریافت کردند.

دقایـق 1۷ و 3۷ مسـی و در دقیقـۀ 44، الکاسـر گول هـای بارسـا 
را بـه ثمـر رسـاندند. گول هـای رئـال سوسـیداد را اینیگـو مارتینز 
و ژابـی پریـه در دقایـق 4۲ و 4۵ بـه ثمـر رسـاندند. اکنـون تیـم 
رئال مادریـد در صـدر و بـه تعقیب اش بارسـلونا با سـه امتیار کمتر 
جایـگاه دوم را در جـدول دارنـد. کمیتـۀ ملـی المپیـک خواسـتار 

توجـه بیشـتر دولت به ورزشـکاران شـد.

کمیتۀ ملی المپیک خواستار توجه بیشتر دولت 
به ورزشکاران شد

مجمـع عمومـی کمیتآ ملی المپیک کشـور از حکومـت می خواهد 
تا به ورزشـکاران افغانسـتانی توجه بیشـتر کند.

منـور شـهزاد، مسـوول نشـرات این کمیتـه گفت که قرار اسـت تا 
یـک مـاه آینـده رقابت هـای المپیک میان کشـورهای اسـامی در 

باکـو پایتخـت آذربایجان راه اندازی شـود.
آقـای شـهزاد افـزود کـه در رابطه بـه رقابت هایی که قرار اسـت در 
باکـو انجام شـود، رؤسـای فدراسـیون های مختلـف در کمیتۀ ملی 
المپیـک نشسـت های داشـتند و از حکومت خواهـان فراهم کردِن 
امکانـات اشـتراک بـازی کنان افغانسـتانی به این رقابت ها شـدند.

رقابت هـای ورزشـی میـان کشـور های اسـامی از رقابت های مهم 
بـه سـطح بین المللـی عنـوان می گردد کـه در رشـته های مختلف 

می شـود. انجام 

جانسون:
زمان آن است که روسیه از خواب بیدار شود

معاون ترامپ:
تعهد امریکا به کوریای جنوبی قوی تر از همیشه است

رییس ادارۀ فدرال جنایی آلمان:
آلمان هرگز تا این اندازه در معرض تهدید تروریسم نبوده است
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عامـه  صحـت  وزارت  در  مقام هـا 
بزرگتریـن  پرتـاپ  کـه  می گوینـد 
در  مـادر  بمـب  غیرهسـته یی  بمـب 
ولسـوالی اچیـن ننگرهـار هیـچ تلفـات 
نداشـته  اسـت.  پـی  در  را   ملکـی 
خوانـدن  معمولـی  بـا  هم چنـان  آنـان 
»بمـب مـادر« می گوینـد که ایـن بمب 
تنهـا از حجـم بیشـتر نسـبت بـه سـایر 
برخـوردار  استفاده شـده  بمب هـای 
بـوده و هیـچ نـوع زیان هـای ژنتیکـی 
نـدارد.  قبـال  در  را  زیسـتی  محیـط   و 
داکتر وحیـد مجروح، سـخنگوی وزارت 
صحـت عامه، دیـروز در نشسـت خبری 
در پیونـد به پرتـاپ بزرگترین بمب غیر 
بـر ولسـوالی  امریـکا  ارتـش  هسـته یی 
شـد  یـادآور  ننگرهـار،  والیـت  اچیـن 
کـه بررسـی های اولیـه نشـان می دهـد 
کـه در ایـن حادثـه تنهـا تروریسـتانی 
 متعلق بـه گروه داعش کشـته شـده اند. 

مجـروح بـا بیـان  اینکـه ارتـش  امریـکا 
بمـب  ایـن  پرتـاپ  از  پیـش  دولـت  و 
نظـر  در  را  صحـی  جوانـب  تمـام 
گرفتـه  بـود افـزود کـه تاکنـون هیـچ 
در  حادثـه  ایـن  از  ملکـی  متضـرر 
 وزارت صحـت عامـه ثبـت نشده اسـت. 
او خاطـر نشـان کـرد کـه در ولسـوالی 
مرکـز   1۵ ننگرهـار  والیـت  اچیـن 
در  تاکنـون  امـا  دارد،  فعالیـت  صحـی 
هیـچ یکـی کسـی کـه از ایـن حادثـه 
 متضـرر شده باشـد مراجعه نکرده اسـت. 
حالـی  در  صحـت  وزارت  سـخنگوی 
تلفـات غیـر ملکـی را رد می کنـد کـه 
پیـش از این برخـی از رسـانه ها گزارش 
کـرده  بودنـد کـه امریـکا به جـای هدف 
داعـش،  اصلـی  مرکزهـای  دادن  قـرار 
روسـتای  در  را  بمـب اش  بزرگتریـن 
گرفته اسـت.  آزمایـش  بـه  دره   مومنـد 
دیگـر  قسـمت  در  مجـروح  وحیـد 

سـخنان خـود تاکیـد کـرد کـه بمـب 
معمولـی  بمـب  یـک  شـده  پرتـاپ 
ژنتیکـی  عـوارض  هیچ گونـه  و  بـوده 
نـدارد.  قابـل  در  را  زیسـتی  محیـط   و 
بمـب  ایـن  در  کـه  کـرد  عـاوه  او 
هیچ گونـه مـواد مضـره اسـتفاده نشـده 
 بـود و تنهـا به خاطـر حجم بیشـتر خود 
 از قـدرت تخریـب باالیی برخـوردار بود. 
مجـروح در حالـی این اظهـارات را بیان 
آگاهـان  ایـن  از  پیـش  کـه  می کنـد 
محیـط زیسـت در تمـاس بـا رسـانه ها 
گفتـه  بودند کـه این نـوع بمب ها حامل 
آالینده هـای سـرب، کادمیـم و جیوه اند 

که سـبب شـیوع بیماری های سرطانی، 
تنفسـی، مشـکات هاضمه، سـوء شکل 
جنیـن، سـکته ها، بلندرفتن فشـار خون 

و ضعـف بینایـی می شـوند.
گفتنی است که شام روز پنجشنبۀ هفتۀ 
بزرگترین  امریکایی  نیروهای  گذشته، 
به  موسوم  دنیا  هسته یی  غیر  بمب 
روستای  باالی  را  بمب ها«  »مادر 
بین  در  که  اچین  ولسوالی  درۀ  مومند 
داعشیان  پناهگاه  و  شده  واقع  کوه  دو 
آمار  بربنیاد  کردند.  پرتاب  بود،  شده 
نیروهای امنیتی تاکنون از محل رویداد 
شده است. دریافت  داعشی  جسد   ۹۲

وزارت صحت:
بمب مادر هیچ زیانی به محیط زیست نرسانیده است

وزارت خارجه:

دور بعدی نشست مسکو در کابل 

برگزار می شود

نشسـت مشـورتی منطقه یی مسـکو کـه در آن یازده کشـور 
بـا  بودنـد،  اشـتراک کـرده  افغانسـتان  بـه شـمول  جهـان 
پیشـنهاد هیـات افغانسـتان، دور بعـدی آن  را کابـل میزبانی 

کرد. خواهـد 
وزارت امـور خارجـۀ می گویـد که تمام کشـورهای اشـتراک 
کننـده در این نشسـت بر ایـن موضوع توافق کردنـد و تاریخ 
نشسـت و کشـورهای دعـوت شـدۀ آن بعـداً از سـوی ایـن 

وزارت اعـام خواهد شـد.
صلـح  دربـارۀ  کـه  مسـکو  منطقه یـی  مشـورتی  نشسـت 
افغانسـتان برگـزار شـده بـود، مقام هـای افغانسـتان یک بـار 
دیگـر تاکیـد کردنـد کـه هرگونه رونـد صلح باید بـه رهبری 
و مالکیت افغانسـتان صورت بگیرد و کشـورهای همسـایه از 
تاش هـای ایـن کشـور از بهـر آمـدن صلـح پایـدار حمایـت 

. کنند
بـا نشـر خبرنامه یـی گفته اسـت کـه  امـور خارجـه  وزارت 
نشسـت مشـورتی منطقه یـی مسـکو بـه دنبـال کنفرانـس 
شـش جانبۀ قبلـی برگـزار شـده و در آن دربـارۀ زیـاد شـدن 
تهدیـد هـای امنیتـی که ثبـات و انکشـاف پایدار افغانسـتان 
را بـا پیامدهـای منفـی امنیتـی و اقتصادی تمامـی منطقه و 
جهـان تضعیـف می کنـد، مـورد تاکیـد کشـورهای عضـو در 

ایـن نشسـت صـورت گرفته انـد.
در خبرنامـه آمده اسـت کـه اکثریـت کشـورهای اشـتراک 
کننـده بـا ایـن موقـف افغانسـتان بـه توافـق رسـیدند کـه 
منطقـه درمـورد این کشـور به یـک توافق کلی برسـد و پیام 
قوی یـی را بـه طالبـان بفرسـتد کـه را پیـش رو، گفت وگـو 

می باشـد نـه خشـونت.
بـر بنیـاد اعامیـۀ مطبوعاتـی وزارت امورخارجه، افغانسـتان 
در ایـن نشسـت برخـورد دوگانـه را از تعریـف تروریسـم رد 
کـرده و اظهـار کـرده کـه تـاش بـرای مبـارزه با تروریسـم 
در برنامه های عملی کشـورهای همسـایه به شـمول پاکستان 

یابند. بازتـاب 
افغانسـتانی  هیـأت  درراس  خبرنامـه،  معلومـات  بربنیـاد 
محمداشـرف حیـدری، رییـس پالیسـی و اسـتراتژی وزارت 
خارجـه درایـن نشسـت قـرار داشـت، افـزوده همکاری هـای 
کـه  ایـن  از  اطمنیـان  بـرای حصـول  منطقه یـی  صادقانـه 
تاش هـای مشـترکت صلح نتایج توقع داشـته یی افغانسـتان 

و منطقـه را بـرآورده سـازد، بسـیار مهـم  اسـت.
اعامیـه افـزوده کـه اجمـاع منطقه یـی دربـارۀ تامیـن صلح 
درازمـدت در افغانسـتان بـه عنوان منفعت مشـترک در حال 
شـکل گیری می باشـد کـه باعث گام هـای اسـتحوار و محکم 

شـریک های منطقه یـی و جهانـی مبـدل می گـردد.
ترکمنسـتان،  ایـران،  پاکسـتان،  هنـد،  چیـن،  روسـیه، 
ازبیکسـتان، تاجیکستان، افغانسـتان، قزاقستان و قیزقزستان 
مشـورتی  نشسـت  در  کـه  بوده انـد  کشـورهای  جملـه  از 

داشـته اند. اشـتراک  منطقه یـی 
هرچنـد گـروۀ طالبـان قبـل از این نشسـت گفته  بـود که در 
ایـن کنفرانـس اشـتراک خواهـد کرد، امـا دیده می شـود که 

ایـن گـروه به دلیـل نامعلومی حضـور پیدا نکرده اسـت.

در محفل امتحان ورودی نخبگان کانکور 
13۹6 انستیتوت عالی اتاترک افغانستان، 
گفـت: جوانـان  بـه  مسـعود   احمد ولـی 

افغانسـتان امروز بدون نسـل شـما قطعاً 
بدیلـی نـدارد. نه نسـل دیروز بدیـل اند، 
نـه رهبـران امـروز و نـه خارجی هـا. اگر 
می شـد، سـرازیر شـدن صدهـا میلیـون 
دالـر کمکـی یک جـا بـا حضـور رهبران 
شـانزده سـال اخیـر کـه هربـار چوکـی 
کشـور  بایـد  قطعـاً  می کننـد،  تبدیـل 
امـا  می سـاخت.  متحـول  بنیـاد  از  را 
از شـانزده سـال الیه هـای  نشـد. پـس 
بحران هـای درهـم تنیـده، کشـور را بـه 
شـدیداً  را  مـردم  و  رسـانیده  بن بسـت 
نگـران وضعیـت امـروز و آینـده سـاخته 

اسـت. بیشـترین رهبـران امـروز، به جـز 
فرافگنـی و نمایش ظاهـری، هیچ برنامۀ 
عملـی ندارنـد، و اگـر دارنـد یا شـخصی 

اسـت یـا بیرونی.
گزارش هـای اخیـر گـروه بیـن المللـی 
بحـران و همچنـان شـبکۀ بـی بی سـی 
طـرف  بـه  کشـوری  را  افغانسـتان  کـه 
افسـرده ترین  از  یکـی  و  ثباتـی  بـی 
 1۵4 ردۀ  در  جهـان  هـای  کشـور 
می رسـاند  به خوبـی  اسـت،  قـرارداده 
اسـت. قـرار  چـه  از  وضعیـت   کـه 

کشـور مـا ذخایـر غنـی دارد، موقعیـت 
طبیعـت  دارد،  اسـتراتیژیک  مهـم 
مهم تـر،  همـه  از  و  دارد  مطلـوب 
منحیـث یـک کشـور جـوان بیشـترین 

سـرمایۀ اجتماعـی از نقطه نظـر فکـری 
و فیزیکـی و انگیـزه، شـما جوانـان را در 
خـود دارد. امـا چیـزی کـه نـدارد، نظام 
مطلوب اسـت، رهبران متعهد، دلسـوز و 
پاسـخگو به شـدت کم دارد، همسـایگان 
آزمندتـر. سیاسـیون  و  دارد   آزمنـد 

اگـر می خواهیـد کشـور را بسـازید، خود 
و دانـش خـود را اسـاس تحـول فرهنگ 
بدانیـد و فرهنگ را اسـاس تحول جامعه 
و جامعه را اسـاس تحول کشـور. با دانش 
خـود مرزهـای مکانی و زبانـی و قومی را 
فـرو ریزیـد، دیوارهـای تحجـر، تعصـب، 
گره هـای  برکنیـد،  نهـاد  از  را  تبعیـض 
تاریخی را باز کنید و در محور ارزش های 
انسـانی، اسـامی، همپذیـری، عدالـت، 
 بـرادری و عقانیـت بهـم پیونـد زنیـد.

هــم مظروف شوید و هــم ظرف، هــم 
خود را بسـازید و هــم کشـور را.

احمدولی مسعود خطاب به دانشجویان:

با دانش خود دیوارهای تحجر، تعصب و تبعیض را از نهاد ویران کنید


