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افغانستان است

دادگاه عالی ادعای دانشجویان دانشکدۀ 
شرعیات را رد کرد

پیام امریکا به پاکستان:

هیچ کشوری نباید از طالبان حمایت کند

مـک مسـتر، مشـاور امنیـت ملی ایـاالت متحده، بـا ابالغ 
پیامـی بـه رهبـران پاکسـتان گفـته اسـت کـه هیـچ 

کشـوری نبایـد از طالبـان حمایـت کنـد .
بـه اسـالم  بـه کابـل،  از سـفر  آقـای مسـتر کـه پـس 
گفـت  پاکسـتانی  مقامـات  بـا  دیـدار  در  رفـت،  آبـاد 
کشـورهای  همـه  مثبـت  نقـش  خواسـتار  کـه 
می باشـد.  افغانسـتان  در  ثبـات  ایجـاد  در   منطقـه 
مشـاور امنیـت ملـی ایـاالت متحـده در نخسـتین سـفر 
رسـمی خـود بـه پاکسـتان، با نـواز شـریف نخسـت وزیر 

آن کشـور مالقـات کـرد.
پاکسـتان، مـک  وزیـر  نخسـت  دفتـر  اعالمیـه  بربنیـاد 
مسـتر، تمنیـات نیک رییس جمهـور ترامپ را بـه مقامات 
پاکسـتان رسـانید و اطمینـان داد کـه ادارۀ جدیـد در 
تقویـت روابـط دو جانبـه بـا پاکسـتان بـرای رسـیدن بـه 
صلـح و ثبـات در افغانسـتان و بـه شـکل گسـترده تر در 

جنـوب آسـیا، متعهـد اسـت.
جنـرال مـک مسـتر گفتـه اسـت: »هیچ کـس نبایـد از 
از مقاومـت  نبایـد  طالبـان حمایـت کنـد، هیـچ کـس 
مسـلحانه در برابـر دولـت افغانسـتان و مـردم افغانسـتان 
حمایـت کند، مـا می خواهیم که همه کشـورهای منطقه 
نقـش موثر و مثبـت را برای کمک به مردم افغانسـتان در 
 عـوض تـالش برای تـداوم این جنـگ طویل ایفـا کنند.«

پـس از مالقـات مـک مسـتر بـا سـرتاج عزیـز مشـاور 
رسـمی  اعالمیـه  پاکسـتان،  خارجـی  مشـی  ارشـد 
از  را  خـود  نگرانـی  آبـاد  اسـالم  کـه  حاکیسـت 
داشـت.  ابـراز  افغانسـتان  در  امنیتـی  اوضـاع   وخامـت 
انعقـاد  از  پـس  متحـده،  ایـاالت  ملـی  امنیـت  مشـاور 
جلسـات خـود با مقامـات بلند رتبـۀ افغانسـتان در کابل، 
در مصاحبـه تلویزیونـی بـا طلوع نیـوز، روی ایـن موضوع 
تاکیـد کـرد کـه هیـچ جانبـی نبایـد از طالبـان حمایـت کند.

و  طالبـان  شکسـت  اهمیـت  روی  مسـتر،  مـک 
پیوسـتن طالبانـی کـه عالقه منـد صلـح انـد بـه پروسـه 
نیـز  »طالبـان  گفـت:  و  ورزیـد  تاکیـد  نیـز  مصالحـه 
بایـد شکسـت داده شـوند، و آنـان را می تـوان بـا چنـد 
مسـووالن حکومـت  می کنـم  فکـر  داد.  روش شکسـت 
و  مصالحـه  عالقه منـد  کـه  آنانـی  از  ملـی  وحـدت 
تقویـت  بـرای  افغانسـتانی خـود  بـرادران  بـه  پیوسـتن 
 کشـور و ختـم خشـونت انـد، اسـتقبال خواهنـد کـرد.«

مک مسـتر، مشـاور امنیت ملی ایاالت متحده روزدوشنبه 
به سـفر یک روزه اش به اسـالم اباد پایان بخشـید.

معـاون اول مجلـس سـنا می گویـد کـه سـفر هیات 
پارلمـان پاکسـتان به افغانسـتان با توجـه به تجارب 

گذشـته نتیجه مثبتـی در پی نخواهد داشـت.
محمـد علـم ایزدیـار، معـاون اول مجلـس سـنا در 
نشسـت علنـی دیـروز ایـن مجلـس گفت کـه ما در 
گذشـته هـم مذاکـرات پارلمانـی میـان دو کشـور 
داشـتیم، اما نتیجه در پی نداشـت؛ به این دلیل که 
اسـتراتژی ها توسط حکومت و سـازمان استخباراتی 

ترتیب می شـود. پاکسـتان 
آقـای ایزدیـار تاکیـد کـرد کـه خواسـت مـردم و 
نماینـده گان مردم هیچ گاه در ترتیب این پالیسـی ها 

و اسـتراتژی ها در نظـر گرفتـه نمی شـود؛ از ایـن رو 
چنیـن سـفرهایی بی ثمـر خواهـد بود.

باایـن حـال محمـد حسـن هوتـک، عضـو مجلـس 
سـنا نیـز با اشـاره به این سـفر گفـت که ایـن گونه 

سـفرها قطعـاً نتیجه یی نـدارد.
آقـای هوتـک افـزود می گویـد: تـا زمانی کـه امریکا 
و پاکسـتان اراده بـرای صلح در افغانسـتان نداشـته 
باشـند، با این گونه سـفرها هیچ گاه صلح در کشـور 

تامین نخواهد شـد. 
هیـأت پارلمانـی پاکسـتان متشـکل از تعداد نسـبتاً 
زیـادی از نماینـده گان از احـزاب مختلـف براسـاس 
رایزنـی هـای انجـام شـده میـان سـران دولت هـای 
جـاری  مـاه  پایـان  از  پیـش  کابـل،  و  اسـالم آباد 

میـالدی بـه افغانسـتان سـفر می کنـد.
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من کار را از همان جایی که دیگران رهایش کرده اند، آغاز کرده و دنبال می کنم. 

اختالف ها بر سر مادۀ شصت دوم قانون اساسی افغانستان

اعضای مجلس:

یک شخص بیش از دوبار رییس جمهور شده نمی تواند

»مرجع تفسیر کنندۀ قانون نامعلوم است«

مجلس سنا: سفر هیأت پارلمان پاکستان به افغانستان بی ثمر خواهد بود
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انتخابـات بعـدی چه زمانـی برگزار 
خواهد شـد؟ آیـا حکومـت وحدت 
ملـی آن گونـه کـه وعـده می دهد، 
رونـد برگـزاری انتخابـات را تغییـر 
خواهـد داد؟ اگـر خواسـته باشـیم 
بـه چنین پرسـش ها پاسـخ دهیم، 
بایـد بـه کار و فعالیـت نهادهـا و 
کـه  کنیـم  توجـه  سـازمان هایی 
را  انتخابـات  برگـزاری  مسـوولیت 
دارنـد. کارنامـۀ ایـن گونـه نهادهـا 
نشـان می دهنـد کـه چـه تدابیری 
بـرای برگـزاری انتخابات در کشـور 

روی دسـت گرفتـه شـده اسـت. 
کمیسـیون انتخابـات کـه حـاال بـا 
چهره هـای جدیـدی مزیـن شـده، 
کـرده  آغـاز  را  تالش هـای  ظاهـراً 
کـه انتخابات آینـده بـا تفاوت های 
برگزارشـود.  گذشـته،  بـه  نسـبت 
بـرای  کمیسـیون  ایـن  مسـووالن 
نشـان دادن فعالیت هـای خـود بـه 
صـورت پیوسـته تاکیـد می ورزنـد 
کـه برنامه هـای تـازه و ابتـکاری را 
انتخابـات شـفاف  برگـزاری  بـرای 
نظـر  در  کشـور  در  قانون منـد  و 
دارنـد. یکی از مـواردی که بـه باور 
نهادهـای  و  انتخابـات  کمیسـیون 
در  می توانـد  انتخابـات  بـر  ناظـر 
موثـر  شـفاف  انتخابـات  برگـزاری 
واقع شـود، طرح الکترونیک سـازی 
برگـزاری انتخابات اسـت. براسـاس 
ایـن دیـدگاه کمیسـیون انتخابـات 
هیاتـی را موظـف سـاخته بـود که 
انتخابـات  شـدن  اجرایـی  طـرح 
نتایـج  و  ارریابـی  را  الکترونیکـی 
بررسـی های خود را همـراه با طرح 
کمیسـیون  بـه  پیشنهادی شـان 
امـا  حـاال  کنـد.  ارایـه  انتخابـات 
طـرح  کـه  انتخابـات  کمیسـیون 
برگـزاری انتخابـات الکترونیکـی را 
دریافـت کرده، متوجه شـده اسـت 
کـه ایـن طـرح ناقـص و خالـی از 
موثریت اسـت. به گفتۀ کمیسـیون 
هیـأت  کـه  را  طرحـی  انتخابـات 

الکترونیکـی  انتخابـات  ارزیابـی 
بـه کمیسـیون ارایـه کـرده فاقـد 
انسـجام الزم بـوده کـه نمی توانـد 
انتخابـات شـفاف را ضمانـت کنـد.

می شـود،  گفتـه  کـه  گونـه  آن 
هیـأت ارزیابـی کننـده طرحـی را 
بـه کمیسـیون ارایـه کـرده اسـت 
که براسـاس آن فقط فهرسـت رأی 
الکترونیکـی  قابلیـت  دهنـده گان 
شـدن را دارد و باقـی روند انتخابات 
اعـالم  و  آرا  کـه شـامل شـمارش 
نتایـج اسـت، بـا همـان روش هـای 
ایـن  شـود.  انجـام  بایـد  پیشـین 
طـرح بـه دلیـل ایـن کـه کل روند 
از  نمی گیـرد  بـر  در  را  انتخابـات 
امـا  شـده،  رد  کمیسـیون  سـوی 
گفتـه نشـده کـه کمیسـیون دیگر 
چـه گزینه های را بـرای وارد کردن 
اصالحات در نظام انتخاباتی کشـور 

دارد.  روی  دسـت 
بـرده  گمـان  دیگـر،  سـوی  از 
نمی شـود کـه طـرح برقـی سـازی 
برگـزاری انتخابـات چنـان پیچیده 
و دور از دسـترس باشـد، کـه نتوان 
سـاخت.  آن  شـامل  را  رونـد  ُکل 
معلوم نیسـت که واقعاً کمیسـیون 
انتخابـات می خواهـد طـرح برقـی 
سـازی ُکل رونـد انتخابـات انجـام 
شـود و یـا ایـن کـه طـرح فعلـی 
نتیجۀ اجمـاع کمیسـیون با هیأت 
جانـب  از  اسـت.  کننـده  ارزیابـی 

دیگـر، نقـش قـوه مجریـه و بویـژه 
ایـن میـان  نبایـد در  نیـز  را  ارگ 
بـه  ارگ  کـرد.  تلقـی  دسـت کم 
شـدت به روند انتخابـات را زیر نظر  
دارد و می خواهـد در آینـده نقـش 
اساسـی را همان گونه که همیشـه 
انتخابـات  مسـاله  در  نهـاد  ایـن 
داشـته، بـازی کنـد. انتخابـات در 
افغانسـتان واقعـاً زمانـی می توانـد 
شـود  برگـزار  الزم  معیارهـای  بـا 
کـه نقـش ارگ در آن بـه کمترین 
حـد ممکـن تقلیـل یابد. تـا زمانی 
کـه رییـس حکومـت وحـدت ملی 
انتخاباتـی  صندوق هـای  از  چشـم 
برنداشـته بحـران نیـز از انتخابـات 
افغانسـتان رخـت برنخواهد بسـت.

حـاال بـرای ایـن کـه انتخابـات بـا 
معیارهـای حداقـل پذیرفتـه شـده 
برگـزار شـود، یکـی از کارهـای که 
انتخابـات می توانسـت  کمیسـیون 
انجـام دهـد  امـری  بـرای چنیـن 
الکترونیکـی  شـیوۀ  از  اسـتفاده 
برگزاری انتخابات اسـت. این شیوه 
شـرایطی را فراهـم می سـازد کـه 
دسـت تقلـب، تزویـر و جعـل کاری 
از دامـن انتخابـات بـه میـزان قابل 
توجهـی کوتاه شـود. تجربـۀ دیگر، 
داده  نشـان  جهـان  کشـورهای 
کـه انتخابـات بـدون برقـی سـازی 
موفقیـت چندانـی نخواهد داشـت. 
امـروزه دیگـر ممکـن نیسـت که با 

شـیوه های منسوخ شـده هم چنان 
انتظـار برگزاری انتخابات شـفاف را 
داشـت. انتخابات افغانسـتان همان 
قـدر کـه چـوب دسـت اندازی های 
بـه  را می خـورد  صاحبـان قـدرت 
همـان میزان از داشـتن شـیوه های 
نیـز  وسـطایی  قـرون  و  ناکارآمـد 
صدمه می بیند. شـاید چشـم طمع 
صاحبـان قـدرت را بـه دلیل فضای 
حاکـم برجامعـه نتوان به آسـانی از 
انتخابـات کوتاه کـرد، اما می توان با 
کارشـیوه های بـروز شـده و عصری 
کاهـش  را  آن  زیـادی  میـزان  بـه 
داد. طـرح برقـی سـازی انتخابـات 
هـای  طرحـی  بهتریـن  از  یکـی 
بـوده کـه تا بـه حـال ارایه شـده و 
بایـد از آن اسـتقبال صـورت گیرد. 
نباید گذاشـت کـه ثمـرۀ انتخابات 
آینـده نیز بـه کام صاحبـان قدرت 
بریـزد. اگر از حـاال متوجه وضعیت 
نبـود بـدون شـک کمیسـیون یا با 
کار شـیوه های گذشـته  و یـا هـم 
طرح برقی سـازی ناقـص، انتخابات 
آینـده را نیز به سرنوشـت انتخابات 
دچـار  خورشـیدی   1393 سـال 
دیگـر  جانـب  از  سـاخت.  خواهـد 
بحـث مهـم در برگـزاری انتخابـات 
فراهم سـازی هزینه هـای آن اسـت. 
گفتـه می شـود که انتخابـات آینده 
پارلمانـی به بیشـتر از 200 میلیون 
دالـر نیـاز دارد، اما تا بـه حال هیچ 
کشـوری تمایـل خـود بـه تأمیـن 
آن را اعـالم نکـرده اسـت. وقتـی 
کمیسـیون انتخابات تـا هنوز هیچ 
تامیـن هزینه هـای  بـرای  منبعـی 
چگونـه  پـس  نـدارد،  انتخابـات 
می تـوان منتظر برگـزاری انتخابات 
بـود؟ بـه نظـر نمی رسـد بـا ُکنـد 
کاری هایـی کـه در کار کمیسـیون 
انتخابـات مشـهود اسـت بتـوان در 
انتخابـات  برگـزاری  از  روان  سـال 

گفت.     سـخن 

موانع تازه در راه برگزاری انتخابات
کرزی

 ضد امریکا نیست
حامدکـرزی، رییس جمهـور پیشـین، پـس از بمبـاران اچین 
بـا بزرگتریـن بم غیر هسـته یی، دولت افغانسـتان را در حالی 
متهـم بـه خیانت ملـی کـرد؛ دولتی کـه در واقـع محصول و 

نتیجـۀ تقلب او اسـت. 
ــال  ــات س ــور در انتخاب ــوان رییس جمه ــه عن ــرزی ب ــا ک آی
ــفاف،  ــات ش ــزاری انتخاب ــۀ برگ ــوولیت و وظیف 1393 مس
ــنران  ــان و کمیش ــا رییس ــت؟ آی ــه را نداش ــالم و عادالن س
ــر از  ــوش و پُ ــات مغش ــه انتخاب ــات، ک ــیون انتخاب کمیس
تقلــب را برگــزار کردنــد، در ریاســت جمهوری کــرزی و 
توســط او بــر گزیــده نشــده بودنــد؟ آقــای یوســف نورســتانی 
رییــس کمیســیون انتخابــات و ضیاالحــق امرخیــل را غیــر از 
کــرزی چــه کســی در مســند رهبــری و مدیریــت انتخابــات 
تعییــن کــرده بــود؟ آیــا حامــد کــرزی کــه اکنــون بــه بیرون 
ســاختن امریکایی هــا از افغانســتان تاکیــد می کنــد، در 
ــژۀ  ــگ داران وی ــان تفن ــی و می ــر امریکای ــا هلیکوپت 2001 ب
امریــکا بــه ارزگان و ســپس بــه قندهــار و بعــد کابــل 
آورده نشــد؟ آیــا حامــد کــرزی پــس از احــراز قــدرت 
ــترش  ــی و گس ــی و غرب ــوای امریکای ــش ق ــتار افزای خواس
ــرزی در  ــد ک ــا حام ــد؟ آی ــرون از پایتخــت نگردی ــه بی آن ب
نخســتین ماه هــای زمــام داری اش بــه جــای قطعــۀ کمانــدو 
از نیروهــای مقاومــت کــه همــۀ شــان مجاهــدان مربــوط بــه 
شــهید احمدشــاه مســعود، قهرمــان ملــی کشــور بودنــد کــه 
ــد، تفنــگ داران  در حفاظــت از کــرزی گماشــته شــده بودن
ــرار  ــود ق ــان خ ــان ج ــگاردان و محافظ ــا دی ــی را ب امریکای
نــداد؟ آیــا حامــد کــرزی تمــام ســال های زمــام داری خــود 
را در چتــر حمایــت نظامــی و مالــی امریــکا ســپری نکــرد؟ 
ــوش  ــور ب ــینۀ رییس جمه ــه س ــا ب ــرزی باره ــد ک ــا حام آی
و فرماندهــان و جنــراالن امریکایــی عالی تریــن مدال هــا 
ــتان  ــه دس ــتان را ب ــت افغانس ــمی و دول ــانه های رس و نش
خــودش نیاویخــت؟ آیــا حامــد کــرزی بــه زبــان و اعتــراف 
خــودش، بــار بــار پول هــای اوپراتیفــی و بــی حســاب و کتاب 
ســازمان جاسوســی امریــکا، ســی آی اِی را نگرفــت؟ امــا ایــن 
ــگاردان  ــا بادی ــد، ب ــکا آورده ش ــوای امری ــا ق ــه ب ــرزی ک ک
پول هــای  بــا  کــرد،  تمریــن  را  زمــام داری  امریکایــی 
اوپراتیفــی ســی آی اِی نفــوذش را گســترش داد، بــا تانــک و 
ــه حکومــت پرداخــت، چــرا  ــکا ســیزده ســال ب طیــارۀ امری
ــت  ــاد مقاوم ــکاری و بازنشســته گی فری حــاال و در دوران بی
در برابــر امریــکا ســر می دهــد و از رانــدن امریکایی هــا 
ــالغ  ــد؟ کــرزی چــه پیامــی را می خواهــد اب ســخن می گوی
کنــد و چــه برنامــه و هدفــی را دنبــال می کنــد؟ امــا مــردم 
افغانســتان پاســخ همــه ایــن پرســش ها را می داننــد و بــاور 
دارنــد کــه کــرزی یــک ضــد امریکایــی نیســت. زیــرا او بــا 
ایــن همــه پیشــینۀ امریکایی گــری اش نمی توانــد یــک 
ضــد امریکایــی باشــد. آقــای کــرزی شــاید فکــر کنــد کــه 
ــد  ــروز ان ــر از دی ــا مــردم امــروز بیدارت مــردم نمی داننــد، ام
و درک می کننــد کــه ایــن سیاســت گر چــه نیتــی در ســر 
دارد. امــروزه تحلیــل مــردم ایــن اســت کــه کــرزی خــود بــا 
شــعار ضــد امریکایــی در واقــع میــدان بــازی امریــکا را بــه 
هــدف گــول زدن رقبــای آن کشــور گــرم نگه داشــته اســت 
و در ایــن بــازی ممکــن اســت کــه اهدافــی مثــل تحریــک 
ــد.  ــر باش ــز مدنظ ــه نی ــکا در منطق ــر امری ــران در براب دیگ
ــت  ــن منفع ــن و عادی تری ــه کوتاه تری ــد ک ــاور دارن ــردم ب م
اظهــارات ضــد امریکایــی آقــای کــرزی ایــن می توانــد باشــد 
ــک  ــتن ی ــدر برافراش ــه و ق ــک جبه ــکل گیری ی ــه از ش ک
چهــرۀ سیاســی کــه بــه راســتی در برابــر امریــکا قــرار گیرد، 

خــودداری شــود.  
بنابرایـن، ایـن بازی یک بازی مدیریت شـده به نظر می رسـد. 
حـاال اینکـه ضدیـت بـا امریکا چـه پیمانـه سـود و زیان هایی 
دارد یـک بحـث اسـت، امـا اگـر هـر کسـی دیگـری کـه ضد 
امریکایـی باشـد بـاور کردنـی اسـت، امـا آقـای حامدکـرزی 
هـر گـز یک ضـد امریکایـی نیسـت.  او فقـط مـردم را با این 

احساسـات عـوام فریبانـه اش می خواهـد فریـب دهد.

  احمــد عمران

امـروزه دیگـر ممکـن نیسـت کـه بـا شـیوه های 
منسـوخ شـده هم چنان انتظار برگزاری انتخابات شـفاف 
را داشـت. انتخابـات افغانسـتان همـان قـدر کـه چوب 
دسـت اندازی هـای صاحبان قـدرت را می خـورد به همان 
میـزان از داشـتن شـیوه های ناکارآمد و قرون وسـطایی 
نیز صدمـه می بیند. شـاید چشـم طمع صاحبـان قدرت 
را بـه دلیـل فضـای حاکـم برجامعه نتـوان به آسـانی از 
انتخابـات کوتـاه کـرد، اما می تـوان با کارشـیوه های بروز 

شـده و عصری بـه میزان زیـادی آن را کاهـش داد.
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روح اهلل بهزاد

احمدضیـا مسـعود در واکنـش بـه فرمـان 
برکناری اش از پسـت نماینـدۀ ویژۀ رییس 
حکومـت وحـدت ملـی در امـور اصالحات 
و حکومـت داری خـوب، می گویـد، محمـد 
اشـرف غنی نـه حـق برکنـاری او را دارد و 

نه هـم قدرتـش را.
آقـای مسـعود کـه دیـروز در یک نشسـت 
خبـری در حضـور فعـاالن مدنی، رسـانه ها 
و طرف دارانـش صحبـت می کـرد، حکومت 
مصلحتـی  و  قـراردادی  را  ملـی  وحـدت 
خوانـد و تصریـح کرد که هیـچ طرفی حق 
نـدارد طرف دیگـر را از این حکومت بیرون 

. کند
محمـد  اگـر  کـه  گفـت  مسـعود  آقـای 
نکنـد،  لغـو  را  فرمانـش  اشـرف غنی 
هوادارانـش دسـت به اقداماتـی خواهند زد 
کـه مسـوولیت آن بـه دوش ارگ خواهـد 

بـود.
می گـردد  مطـرح  درحالـی  گفته هـا  ایـن 
کـه شـام روز دوشـنبه، ارگ اعـالم کـرد 
کـه در یـک فرمانـی، احمدضیـا مسـعود، 
نماینـدۀ ویـژۀ خـود در امـور اصالحـات و 
حکومـت داری خـوب از سـمت اش برکنـار 

کـرده اسـت.
سـخنگوی ارگ بـه رسـانه ها گفتـه اسـت 
کـه آقای مسـعود بـه دلیل ضعـف کاری از 

وظیفـه برکناری شـده اسـت.
احمدضیا مسـعود در این نشسـت گفت: با 
اشـرف غنـی قـرارداد داریـم و مـواد آن به 
صراحـت حکـم می کنـد کـه هیـچ طرفی 
ایتالفـی کـه بـه حکومتـش  حـق نـدارد 
مشروعیت داده اسـت را از ساختار سیاسی 
حذف یـا عزل کنـد، زیرا حکومـت وحدت 
ملـی مصلحتی و برخاسـته از یک انتخابات 

غیـر شـفاف و پُـر از تقلب اسـت. 
آقای مسـعود گفت: “وقتی کشـور به دلیل 
تقلب گسـترده در انتخابات سـال 1393 به 
سـوی بحـران رفـت، نخبه گان سیاسـی به 
دنبـال راه حل جلوگیـری از بحران رفتند تا 
حداقـل ثباتـی سیاسـی بـه وجود آیـد، بناً 
مصلحـت در همین دیده شـد تـا حکومت 

مصلحتـی وحـدت ملی به وجـود بیاید.”
او در پیونـد بـه انگیـزۀ هم سـو شـدن بـا 

تیـم تحـول تـداوم در دور دوم انتخابـات 
ریاسـت جمهوری سـال 1393، گفت: یکی 
از درشـت ترین انگیزه هـای شـرکت کردنم 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 93،  در 
جلوگیـری از جنـگ داخلـی و جلوگیری از 

قومـی شـدن سیاسـت در کشـور بود.
آقـای ضیامسـعود بـا اشـاره بـه "تعهـدات 
کتبـی میـان او و محمد اشـرف غنی، گفت: 
“اشـرف غنـی بـه هیـچ عنـوان حق نـدارد 
مـرا از موقفـم برکنـار کند. چـون حکومِت 
مصلحتـی بـود، بنـاً هر جریان سیاسـی که 
در انتخابـات شـرکت داشـت و اگـر حـاال 
از حکومـت بیـرون رانـده شـود، زمینـه به 

جنـگ داخلـی آمـاده می شـود."
او محمـد اشـرف غنی را مخاطب قـرار داده 
تأکیـد کـرد: “آقای اشـرف غنـی! زمینه را 
بـرای بی ثباتـی سیاسـی در کشـور آمـاده 
نسـازید، زیرا از این پس شـهروندان تحمل 
ناامنـی و بحران هـای  بی ثباتـی سیاسـی، 
داخلـی را ندارنـد. شـما نـه قـدرت عـزل 
کـردن مـرا داریـد و نـه حـق و صالحیـت 

را.” آن 
احمدضیـا مسـعود می گوید کـه اگر رییس 
حکومـت وحـدت ملی عالقه بـه بی ثباتی و 
بردن کشـور به سـوی جنگ داخلی داشـته 
باشـد، مربـوط خودش می شـود و در آینده 
مسـوولیت آن نیـز به عهـدۀ او خواهد بود.

رییـس حکومـت وحـدت  از  او هم چنـان 
ملـی می خواهـد تـا فرمانـش را لغـو کرده 
و بـه شـهروندان اعـالم کند که ایـن فرمان 
فاقـد اعتبـار اسـت. او گفـت: “مـن تنهـا 
نیسـتم، شـهروندان اقـوام مختلـف کشـور 
در کنـارم هسـتند و از من دلیـل برکناریم 
را می پرسـند، امـا مـن برای شـان پاسـخی 
نـدارم، زیـرا تا هنـوز خـودم هـم نمی دانم 

کـه چـرا و بـه چـه دلیلی عـزل شـده ام!”
آقـای مسـعود در قسـمتی از سـخنانش به 
بی خبـری رییـس اجرایـی حکومـت از این 
تصمیـم محمـد اشـرف غنی اشـاره کـرد و 
تصریـح کـرد: “یـک نفـر بـه میـل خودش 
می خواهـد تصمیم هایـش را بـاالی ملـت 
تحمیـل کنـد که بـه باور مـا، این درسـت 
نیسـت. مـردم از ما پاسـخ می خواهند. آنان 
می گوینـد، اگر حکومت اشـتباه کـرده، آن 
را اصـالح کنـد، در غیـر آن، ُهشـدار بـه 

کارهایـی داده انـد کـه مـا از آن جلوگیـری 
می کنیـم!"

از سـویی هـم، دفتر آقای مسـعود با پخش 
اعالمیه یـی گفتـه اسـت، فرمـان برکنـاری 
احمدضیـا مسـعود در نتیجۀ فشـار حلقات 
فاسـد و انحصارطلـب ارگ، بـا دیدگاه های 
فاشسیتی و شئونسـیتی، از مواضع قومی و 

تعصب آمیـز صـورت گرفته اسـت.
در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه او بارهـا 
نبـود  برابـر  اعـالم مواضـع روشـن در  بـا 
ارادۀ سیاسـی حکومـت در رونـد سـرکوب 
تروریسـتان، مبارزه با فسـاِد وسـیع اداری، 
تمرکـز  و  قـدرت  لجام گسـیختۀ  انحصـار 
بیـکاری،  بـا  مبـارزه  اداره،  حـد  از  بیـش 
فقـر و قانون شـکنی را در پیشـگاه مـردم 
اعـالم کـردم و بـه ایـن دلیـل واضع اسـت 
کـه میـان مـن و تیـم منحـط قومـی ارگ 
هیچ گونـه دیـدگاه موافـق بـه جـز ضرورت 
مرحلـۀ انتخابـات به عنوان نقطۀ مشـترک 

و ملـی بـه وجـود نیامـد.
ابـن اعالمیه صراحت دارد که آقای مسـعود 
افغانسـتان،  مـردم  بـا  مشـورت  از  پـس 
احـزاب  جهـادی،  فرماندهـان  و  رهبـران 
سیاسـی، علمـا و روحانیون، روشـن فکران، 
ملـی،  شـخصیت های  اقـوام،  بـزرگان 
جامعـۀ  و  اجتماعـی  نهادهـای  مسـووالن 
مدنـی، مواضـع و دیدگاه هـای خویـش را 
در رابطـه با تغییرات الزم در سـاختار نظام 

مطـرح خواهـم کـرد.
در اعالمیه هم چنان به نقل از او گفته شده 
اسـت: “من بـه حیـث متصـدی اصالحات 
ایـن  در سـاختار  و حکومـت داری خـوب 
حکومـت نه تنها نـاکام نبوده ام، بلکه فشـار 

و اصـرار مواضـع اصالحـی مـن بـه آقـای 
غنـی و تیـم فاسـد و قومی ارگ سـنگینی 
داشـت. بنابرایـن، طـی دو سـال گذشـته 

مـوازی،  نهادهـای  تشـکیل  بـا  همـواره 
قانون شـکنی، اخالل و کارشـکنی عرصه را 
بـرای اصالحات محدود و تنگ تر سـاخت.”

سیاست حذف و بحران پیش رو
از ســویی هــم، شــماری از ســناتوران 
واکنــش  در  دیــروز  ســنا  مجلــس  در 
ــا  ــاری احمدضی ــان برکن ــدور فرم ــه ص ب
حکومــت  رییــس  ســوی  از  مســعود 
ــل  ــه دلی ــه او ب ــد ک ــی، گفتن ــدت مل وح
ســوی  از  قومــی  تنش هــای  افزایــش 
محمــد اشــرف غنــی برکنــار شــده اســت.

سـناتوران در پـی برکنـاری آقای مسـعود، 
اشـرف غنـی را بـه برخـورد قومـی متهـم 
کـرده و ُهشـدار دادنـد کـه آقـای غنـی بـا 
اتخـاذ سیاسـت حذف، کشـور را به سـوی 

بحـران سـوق می دهـد.

آقـای  برکنـاری  دلیـل  هم چنـان  آنـان 
مسـعود را غیـر موجـه دانسـته و خواسـتار 
توضیحـات بیشـتر در ایـن رابطـه شـدند.

همزمـان باایـن، عطامحمـد نـور، والی بلخ 
در پیونـد بـه فرمان برکناری آقای مسـعود 

واکنش نشـان داد.
ــه  ــی گفت ــش بیانیه ی ــا پخ ــور ب ــای ن آق
ــس  ــداهلل، ریی ــداهلل عب ــر عب ــت، داکت اس
در  ملــی  وحــدت  حکومــت  اجرایــی 
ــد  ــعود بای ــای مس ــاری آق ــوص برکن خص

ــد. ــت ده وضاح
بـه گفتۀ آقـای نـور، داکتر عبـداهلل عبداهلل 
توضیـح بدهـد کـه موقـف ایشـان در ایـن 
مـورد چیسـت و بـا ایـن رویـداد چگونـه 
برخـورد مـی کنـد و  از حـق مـردم چطـور 
پـاس داری می کنـد. مـا منتظـر پاسـخ و 
واکنـش داکتـر عبـداهلل عبـداهلل هسـتیم.

حکومـت  اجرایـی  ریاسـت  در  مسـووالن 
وحـدت ملـی گفتـه انـد کـه ایـن نهـاد از 
برکنـاری احمدضیـا مسـعود آگاه نبودند و 
ارگ بـا مسـووالن ریاسـت اجرایـی در این 

زمینـه مشـورت نکـرده اسـت.
نخسـت  معـاون  دفتـر  دیگـر،  سـویی  در 
بـا  نیـز  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
انتقـاد از برکنـاری آقـای مسـعود از سـوی 
محمـد اشـرف غنی گفتـه اسـت: احمدضیا 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  مسـعود 
گذشـته، کوهـی از اعتراضـات و اهانت های 
و  کـرد  تحمـل  را  خـود  هواخواهـان 
و  تحـول  تیـم  ملـی  ترکیـب  مشـروعیت 

تـداوم را مهـر تاییـد گذاشـت.
بابــر فرهمنــد، رییــس دفتــر معــاون 
گفتــه  ملــی  وحــدت  حکومــت 
اســت:  “کســی کــه پــاس زحمــات و 
فداکاری هــای احمــد ضیــا مســعود را 
ــداری  ــمان و بی ــی چش ــه بینای ــد، ب ندان

وجــدان ایشــان بایــد شــک کــرد.”
آقـای مسـعود در حالـی برکنـار می شـود 
کـه او در ایـن اواخـر در برخـی از محافـل 
سیاسـی از عمل کردهـای حکومت وحدت 

ملـی انتقـاد می کـرد.
انتخابـات  آقـای مسـعود کـه در دور اول 
ریاسـت جمهوری، معـاون نخسـت زلمـی 
انتخابـات  نامـزدان  از  یکـی  رسـول، 
دوم  دور  در  بـود،  ریاسـت جمهوری 
بـه  تـداوم،  و  تحـول  تیـم  از  انتخابـات 
رهبـری محمـد اشـرف غنی حمایـت کرد.

بعـد از روی کار آمـدن حکومـت وحـدت 
محمـد  سـوی  از  مسـعود  آقـای  ملـی، 
اشـرف غنی بـه عنـوان نماینـدۀ ویـژه در 
خـوب،  حکومـت داری  و  اصالحـات  امـور 

شـد. انتصـاب 

احمدضیا مسعود:

غنی صالحیت عزل مرا ندارد

“آقــای اشــرف غنــی! زمینه 
ــی  ــی سیاس ــرای بی ثبات را ب
در کشــور آمــاده نســازید، 
زیــرا از ایــن پــس شــهروندان 
تحمــل بی ثباتــی سیاســی، 
ــی  ــای داخل ــی و بحران ه ناامن
ــدرت  ــه ق ــما ن ــد. ش را ندارن
عــزل کــردن مــرا داریــد و نــه 

ــت آن را.” ــق و صالحی ح

دانشـجویان  ادعـای  عالـی کشـور  دادگاه 
دانشـکدۀ شـرعیات مبنی بر محروم شدن 
این دانشـجویان از ورود به سیستم قضایی 
دانسـته، رد کـرد. اسـاس  بـی  را   کشـور 

دانشـکدۀ  دانشـجویان  پیـش،  روز  دو 
شـرعیات دانشـگاه کابـل در یـک تجمـع 
اعتراضـی مدعـی شـدند کـه دادگاه عالـی 
مسـوده یی را تهیـه کـرده کـه بـر اسـاس 

آن دانشـجویان گـروه تعلیمـات اسـالمی 
بـه  شـدن  وارد  از  شـرعیات  دانشـکدۀ 
 سیسـتم قضایی کشـور محروم می شـوند.

دانشـکدۀ  دانشـجویان  حـال،  همیـن  در 
راه  بـا  نیـز  هـرات  دانشـگاه  شـرعیات 
ایـن  از  اعتراضـی  تجمـع  یـک  انـدازی 
کردنـد. انتقـاد  عالـی  دادگاه   تصمیـم 

عالـی  دادگاه  تصمیـم  دانشـجویان  ایـن 

مبنی بـر محروم شـدن دانشـجویان گروه 
تعلیمـات اسـالمی دانشـکدۀ شـرعیات از 
غیـر  را  قضایـی  اسـتاژ  دوره  در  شـرکت 
اگـر  کـه  کردنـد  تاکیـد  خوانـده  موجـه 
دادگاه عالـی در بـارۀ ایـن تصمیـم خـود 
دانشـجویان  ایـن  نکنـد،  نظـر  تجدیـد 
 بـه اعتراضـات شـان ادامـه خواهنـد داد.

نگرانـی  و  ادعـا  ایـن  عالـی  دادگاه  امـا 
بـی  را  شـرعیات  دانشـکده  دانشـجویان 
 اسـاس دانسـته و بـه شـدت رد می کنـد.

تعلیمـات  رییـس  عطایـی،  عبـداهلل 
بـه  بـاره  ایـن  در  عالـی  دادگاه  قضایـی 
خبرگـزاری جمهـور گفـت کـه ایـن اداره 
گـروه  دانشـجویان  محرومیـت  دربـارۀ 
شـرعیات  دانشـکده  اسـالمی  تعلیمـات 
کشـور  قضایـی  سیسـتم  بـه  ورود  از 
 تاکنـون هیـچ تصمیمـی نگرفتـه اسـت.

او تصریـح کـرد کـه دادگاه عالـی کشـور 
رشـته های  فارغـان  برابـر  ورود  زمینـه 
قضایـی  بـه سیسـتم  اسـالمی  تعلیمـات 
کشـور را از طریـق پروسـۀ کانکـور به طور 

شـفاف مسـاعد سـاخته اسـت.

دادگاه عالی ادعای دانشجویان دانشکدۀ شرعیات را رد کرد

بـا قاچـاق مـواد مخـدر  سـازمان مبـارزه 
پاکسـتان در عملیاتـی در نزدیکـی گذرگاه 
)در  بلوچسـتان  ایالـت  در  چمـن  مـرزی 
نزدیـک مـرز افغانسـتان( موفـق به کشـف 
و توقیـف یـک محمولـۀ بزرگ مـواد مخدر 
 بـه وزن بیـش از هشـت هـزار کیلـو شـد.

سـازمان  ایـن  کـه  گزارشـی  بربنیـاد 
شـامل  محمولـۀ  ایـن  کـرد،  منتشـر 
و  هروییـن  کیلوگـرم   274 و  هـزار  دو 
تریـاک  کیلوگـرم   793 و  هـزار  پنـج 
اسـت. دالـر  میلیون هـا  ارزش   بـه 

عملیـات مذکـور توسـط نیروهای سـازمان 

مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر پاکسـتان 
انجـام داده شـد.  در دو منطقـه مختلـف 

بربنیـاد گـزارش سـازمان مبارزه بـا قاچاق 
مـواد مخـدر پاکسـتان، ایـن عملیـات بـه 
عملیات هـای  بزرگتریـن  یکـی  عنـوان 
نیروهـای مبـارزه با قاچاق مـواد مخدر این 
 کشـور در سـال های اخیر شناخته می شود.

یـک افسـر عالـی رتبـۀ مبـارزه بـا قاچـاق 
ایـن  اعـالم کـرد  پاکسـتان  مـواد مخـدر 
محرمانـه  اطالعـات  کمـک  بـه  عملیـات 
به دسـت آمـده در مناطـق اطراف گـذرگاه 

مـرزی چمـن انجـام شـده اسـت.

کشف 8 تُن مواد مخدر در گذرگاه مرزی پاکستان و افغانستان
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نقد مکتب نوسازی و توسعه
ایـن نقـد از سـوی نیومارکسیسـت ها بـر 
مکتب نوسـازی و توسـعه وارد شـده است. 
بـه عقیـدۀ آنـان، مکتـب نوسـازی چیـزی 
بیش از ایدیولوژِی جنگ سـرد نیسـت، که 
بـرای ورود و نفوذ مسـتقیم و غیرمسـتقیِم 
امریـکا به کشـورهای جهان سـوم طراحی 

است. شـده 
هرچنـد محققیـِن مکتـب نوسـازی بدیـن 
باورند که کشـورهای جهان سـوم بـا پایان 
یافتن اسـتعمار به اسـتقالِل سیاسی دست 
یافته انـد؛ امـا چنان کـه معلـوم اسـت، این 
کشـورها هنـوز تحـت سـلطۀ اقتصـادی، 

غربـی  کشـورهای  فرهنگـِی  و  سیاسـی 
قـرار دارنـد. از سـویی، نیومارکسیسـت ها 
محققیـِن مکتـب نوسـازی و توسـعه را بـر 
عامـل مهِم سـلطۀ خارجی در شـکل گیری 
متهـم  غفلـت  بـه  سـوم  جهـان  توسـعۀ 

می کننـد. 
به بـاور ایشـان، محققیـن مکتب نوسـازی 
پیروی از پیشـرفت و نوسازی غربی را برای 
کشـورهای جهـان سـوم تجویـز می کنند؛ 
امـا ایـن کار در ذاِت خـود یـک کمپایـن 
حقانیـِت  روانـی  تلقیـن  بـرای  تبلیغاتـی 
به خصـوص  جهانیـان،  بـه  غـرب  تمـدن 
اسـت.  نگه داشته شـده  عقـب  کشـورهای 
ایـن یـک اندیشـۀ نژادپرسـتانه اسـت کـه 
کشـورهای غربـی بـه جوامـع »پیشـرفته« 
جوامـع  بـه  سـوم  جهـان  کشـورهای  و 

شـوند.  نام گـذاری  »ابتدایـی« 
نیومارکسیسـت ها معتقدند کـه مقوله هایی 
ماننـد پیشـرفته، نوگـرا، سـنتی و بـدوی، 
کـه  هسـتند  ایدیولوژیکـی  برچسـپ های 
بـرای توجیـه هژمونـی و سـیادِت غـرب بر 

جهـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد.
از دیـد آنـان، ایـن محققیـن بـا الگـو قـرار 
گزینـش  امـکان  غربـی،  توسـعۀ  دادن 
الگوهای بدیل را از کشـورهای جهان سـوم 

سـلب کرده اند. شـاید می توانسـتند الگوی 
توسـعۀ اقتدارگـرا در تایـوان را دنبال کنند 
بـرای  الگـوی خاصـی  یـا می توانسـتند  و 

برگزینند.  توسـعه 
بـه باور نیومارکسیسـت ها، محققین مکتب 
نوسـازی در دام خوش بینـی گیـر مانده اند؛ 
چون از پیشـرفت غرب حیرت زده شـده اند 
و فکـر می کننـد که جهان سـوم هم بالتبع  
به توسـعه دسـت خواهد یافـت. حال آن که 
عده یـی از محققیِن نوسـازی آینـدۀ جهان 
سـوم را امـری نامعلـوم می داننـد؛ بـا توجه 
بـه آن چـه در ایتوپـی اتفـاق افتـاد، ممکن 
اسـت کشـورهای جهـان سـوم بـه جهـت 

عکـِس خود بـاز گردند. 
بـه بـاور نویسـنده: اگـر بـا توجه بـه دوران 
و  امریـکا  دیرینـۀ  تنـش  و  سـرد  جنـگ 
شـوروی سـابق و نیـز بـا پیش فـرض آوان 
بـا  مقابلـه  در  مکتـب  ایـن  شـکل گیری 
سیاسـت های  و  کمونیسـتی  ایدیولـوژی 
سـد نفـوذ امریـکا در آن زمـان در خصوص 
آن قضـاوت کنیـم، در آن صـورت نقدهای 
مکتـب  بـه  نسـبت  را  نیومارکسیسـت ها 
اگـر  پذیرفته ایـم.  توسـعه  و  نوسـازی 
توسـعه  و  کنیـم  عـوض  را  پیش فرض هـا 
را یـک رونـد طبیعـی در نظـر بگیریـم و 
توسـعه نیافته گی کشـورهای جهـان سـوم 
را بـه عوامـِل دیگـری چـون سـاختارهای 
سیاسـِی فرسـوده و کارگـزاران بی کفایـت، 
و...  زبانـی  مذهبـی،  قومـی،  تنش هـای 
در داخـِل کشـورها نسـبت دهیـم، در آن 
صـورت می توانیم بـه روندهـا اعتماد کنیم 
و از برچسـب ها و برخوردهـای ایدیولوژیک 

منصـرف شـویم. 
خالصه و نتیجه گیری

موضوعـاِت فـوق را می تـوان چنین خالصه 
نمود:

از  یکـی  سیاسـی  توسـعۀ  مفهـوم 
مفهـوِم  از هـر  بیـش  کـه  مفاهیمی سـت 

دیگـری توجه قاطبۀ رهبران، اندیشـمندان 
و روشـن فکراِن جهـاِن سـوم را بـه خـود 
جلـب کـرده اسـت و آنـان یگانـه راه حـِل 
نقطـۀ پایـان گذاردن به معضـالِت جوامع و 
رسـیدن بـه پیشـرفت و تعالـی را به همین 

می داننـد. وابسـته  مفهـوم 
موفق تریـن  از  یکـی  سیاسـی  توسـعۀ 
تجربه هـای بشـری در گوشـه یی از جهـان 
اسـت که مردمـاِن آن دیـار در زیر چتر آن 

بـه تعالـی و ترقـی دسـت یافته انـد.
در  تجربـه  ایـن  اثربخشـی  مـورد  در 
دیدگاه هـای  سـوم،  جهـان  کشـورهای 
متفاوتـی مطـرح شـده اسـت کـه برخی با 

خوش بینـی تمام بقای اسـتقالل کشـورها 
را متعلـق بـه آن می داننـد. عده یـی هم آن 
را یـک دگرگونـی متعلـق بـه کشـورهای 
غربـی می داننـد که تحـت شـرایط خاصی 
توسـعۀ  این هـا  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
سیاسـی را الگویـی معقول و مطلـوب برای 
رهایـی کشـورهای جهان سـوم از چالش ها 
نمی بیننـد. نیومارکسیسـت ها بـا بدبینـی 
تمـام توسـعۀ سیاسـی را چیـزی بیـش از 
ایدیولـوژی جنـِگ سـرد نمی داننـد که در 
سمت وسـوی منافـع و سیاسـت خارجـِی 
بـه  امریـکا  خاصتـاً  و  غربـی  کشـورهای 
تحمیـل  اسـتقالل یافته  تـازه  کشـورهای 

شـده اسـت.
ایـن مفهـوم بـا مفاهیمـی چون مشـارکت 
ارتباطـات  سیاسـی،  تبلیغـات  سیاسـی، 
سیاسـی و فرهنگ سیاسـی شـباهت هایی 

دارد.
توسـعۀ سیاسـی مفهومی سـت کـه در پی 
تحـوالت سیاسـِی بعـد از جنـگ جهانـی 
دوم جهـِت گـذار از وضـع موجود بـه وضِع 
مطلوب در کشـورهایی که تازه به استقالل 
جامعه شناسـاِن  سـوی  از  بودنـد،  رسـیده 
غربـی و به ویـژه امریکایی هـا مطـرح شـد. 
هـدف از ایجـاد، طـرح و تجویـز ایـن الگو، 

جلوگیری از سـرازیر شـدِن ایدیولوژی های 
چپی بـه این کشـورها و ترویـج ارزش های 
غربـی بـه ایـن کشـورها بـرای رهایـی از 

وضـع موجـود بوده اسـت.
در یک تعریف ُکلی، توسـعۀ سیاسـی یکی 
از مفاهیـم جامعه شناختی سـت کـه بیانگر 
ارتقای سـطح کارآمدی یک نظاِم سیاسـی 
در کاهـش تنش هـا و تقابل هـا در حـول 
منافـع فـردی و جمعـی، تـر کیـب مردمی 
بـودن، آزادی و دگرگونـِی اساسـی در یـک 

جامعه اسـت.
توسـعۀ  پیش شـرط های  بـه  پیونـد  در 
شـکل  مشـخصی  دیدگاه هـای  سیاسـی، 

از  گـذار  لوسـین پای  اسـت.  گرفتـه 
توزیـع،  مشـارکت،  هویـت،  بحران هـای 
هانتینگتـون  نفـوذ؛  و  مشـروعیت 
بشـیریه  سیاسـی؛  اقتـدار  عقالنی شـدن 
نیروهـای  رقابـِت  و  مشـارکت  بسـط 
اجتماعـی در حیـات سیاسـی؛ آلمونـد و 
کلمـن شبیه سـازی نظام هـای سـنتی بـا 
جامعـۀ توسـعه یافته و وجود نظام سیاسـی 
ینکلـز  لیرنـروا  پنج گانـه؛  توانایی هـای  بـا 
شهرنشـینی، صنعتی شـدن و دولـت ملـی؛ 
سیاسـی  فرهنـگ  وجـود  وربـا  و  المونـد 
مشارکتی؛ آ یزه نشـتات توزیع اقتدار؛ کارل 
دویـچ میـزان تحـرک اجتماعـی؛ کاوانـوف 
نحـوۀ تدویـن اصـول قوانین اساسـی که بر 
مبنای آن تشـکیالت یا نظام های سیاسـی 
شـکل می گیرنـد؛ و دکتر سـروش توسـعۀ 
علـم تجربـی را از پیش شـرط های توسـعۀ 

می خواننـد. سیاسـی 
اسـالم دینی سـت که دسـتاورد های جدیِد 
علوم انسـانی به خصوص دسـتاوردهای علم 
سیاسـت را که برخاسـته از تجارب عقالنی 
بشـر اسـت می پذیـرد. اسـالم تیوکراسـی، 
را  حکومـت  نمـودِن  ارثـی  و  خشـونت 

برنمی تابـد.
نظام سیاسـی اسـالم  بر پایۀ  قانـون الهی، 

وجـود رهبـر و تعیین کننـده بـودن نقـش 
مـردم شـکل می گیرد.

 قانون منـد بـودن، پاسـخگو بـودن، مبتنی 
نیـز  و  مـردم  مشـارکِت  بـر  نظـام  بـودِن 
نیرومنـد بـودن نظـام سیاسـی اسـالم در 
توسـعۀ  مبانـی  از  مشـروع  سـلطۀ  بسـط 
سیاسـی در نظام سیاسـی اسـالم به شـمار 

مـی رود.
 اندیشـمندان تحکیم وحـدت ملی، کارآیی 
و نفـوذ حکومتی در جامعـه، قدرت نظامی، 
توزیـع، عدالـت و انصاف، دموکراسـی، نظم 
و ثبات سیاسـی، رشـد، اسـتقالل، صنعتی 
شـدن، فقرزدایی و گـذار از حالت نامطلوب 
بـه وضع بهتر و مطلوب را از اهداف توسـعۀ 

سیاسـی خوانده اند.
 شـکل گیری دولـت ملـی، حضـور پُررنـگ 
مردم در انتخابات، سـکوالر شـدن فرهنگ 
و  نقش هـا  فزاینـدۀ  تفکیـک  سیاسـی، 
تخصصی شـدن آن هـا، میزان پاسـخ گویی 
حکومـت به نیازهای جدی مـردم از طریق 
ایجـاد یـک شـبکۀ اداری کارآمـد و فعـال 
قانون منـد مشـکالت و معضـالت  و حـِل 
شـاخص های  زمـرۀ  از  جامعـه،  سیاسـی 
اصلی توسـعۀ سیاسـی به حسـاب می آیند.

مسـتبد،  دولـت  سیاسـی،  خشـونت   
تمرکـز منابـع قـدرت، وجـود شـکاف های 
جزمیـت،  نوسـازی،  قـدرت،  آشـتی ناپذیر 
احـزاب  پراکنده گـی  مذهبـی،  افراطیـت 
سیاسـی و بی اعتمـادی مـردم نسـبت بـه 
توسـعۀ  موانـع  از  حکومـت،  کارکردهـای 

می شـوند. محسـوب  سیاسـی 
جـدی  منتقدیـن  از  نیومارکسیسـت ها   
توسـعۀ سیاسـی انـد. به بـاور آنـان، مفهوم 
توسـعۀ سیاسـی چیزی بیش از ایدیولوژی 
جنگ سـرد نیسـت که برای نفوذ مستقیم 
و غیرمسـتقیم امریکا به کشـورهای جهان 
سـوم طراحـی شـده اسـت. آنـان بـه ایـن 
عقیده انـد کـه مکتـب نوسـازی و توسـعه 
سـوم،  جهـان  ترقـی  و  پیشـرفت  بـرای 
تبعیـت از الگوهای غربـی را تجویز می کند 
کـه در ذاِت خـود یـک کمپایـن تبلیغاتـی 
بـرای تلقیـن روانـی حقانیـِت تمـدِن غرب 
بـه جهانیان اسـت. ایـن کار در واقع زمینه 
بـرای  دیگـر  الگوهـای  انتخـاب  بـرای  را 
پیشـرفت و تعالـی کشـورهای جهان سـوم 

باقـی نمی گـذارد.
و  برچسـپ ها  از  اگـر  نویسـنده،  بـاور  بـه 
منصـرف شـویم،  ایدیولوژیـک  تنش هـای 
هـم می توانیـم بـه روندهـا اعتمـاد کنیم و 
هـم بـه یـک تعامـِل مثبـت میان اسـالم و 

توسـعۀ سیاسـی دسـت یابیـم.
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  محمـدخان مدقق   بخش ششم و پایانی
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اسـت  فرانسـوی   صفتـی  »سـانتی مانتال« 
شـبیه  چیـزی  فارسـی اش،  معـادل  کـه 
»احساسـاتی« یا »احساسـی« اسـت؛ اما به 
اشـتباه آن را در محـاوره به جای »شـیک« 
]لوکـس[ بـه کار می بریـم. به هر حـال، هر 
قـدر هم که فرانسـوی ها را آدم های شـیکی 
بدانیـم، بی شـک »سـانتی مانتال« دانسـتِن 
»احساسـاتی«  بـا  بی ربـط  فرانسـوی ها، 

بـودِن آن هـا نیسـت. یعنـی ایـن اصطـالح 
احساسـاتی  بـه  زمانـی  بی شـک  رایـج، 
بـودِن آن هـا برمی گشـته اسـت. »تربیـت 
»مهـدی  آن طورکـه  یـا  احساسـاتی« 
سـحابی« سـال ها پیـش آن را بـا عنـوان 
»تربیت احساسـات« بـه فارسـی برگردانده 
نیـز، داسـتان »تربیـت سـانتی مانتال« یـا 
»تربیـت احساسـاتیِ« نسـل و جامعه یـی از 
فرانسـه را نشـان می دهـد کـه خواسـته ها 
و اهـداف راسـتینش را فرامـوش کـرده و 
درگیـِر احساسـات خود شـده و چشـمانش 

را بـر واقعیـت کشـورش بسـته اسـت. 
زنده گـی  داسـتان  احساسـات«  »تربیـت 
»فردریـک مـورو« جوان احساسـاتی اسـت 
کـه به طـور اتفاقی، بـا خانوادۀ آقـای »ژاک 
آرنـو« آشـنا می شـود و دل به خانـم »آرنو« 
می بنـدد. »فردریـک« کـه در ابتـدای رمان 
جوانـی مصمم، بـا اراده و بـا آرزوهای بزرگ 
تصویر شـده، کم کم از خواسته هایش دست 
می کشـد و در کش  وقـوِس ماجراهایـی کـه 
بـا خانم »آرنو« دارد، همـۀ آن ها را فراموش 
می کنـد. در نهایـت،  »فردریـک« کـه پیش 
در  دانشـگاهی اش  تحصیـالت  بـه  ایـن  از 
نویسـنده گی  هم چنیـن  و  حقـوق  رشـتۀ 
همیشـه  حتـا  و  داشـته  زیـادی  عالقـۀ 
هیچ کـدام  بـه  بشـود،  وزیـر  می خواسـته 
گذشـته اش  خواسـته های  و  آرزوهـا  از 

راه  در  بـه کلـی  زنده گـی اش  و  نمی رسـد 
احساسـاتش فنـا می شـود. در همیـن اثنـا، 
یعنـی در همین  سـال هایی کـه »فردریک« 
در حـال نزدیک ودور شـدن از معشـوقه اش 
اسـت، فرانسـه تحوالت و تغییرات سیاسـی 
و اجتماعـی مهمی را پشـت سـر می گذارد، 
درگیـری  به واسـطۀ  کـه  »فردریـک«  امـا 
احساسـی اش از همـۀ ایـن اتفاقـات بـه دور 

اسـت، تنهـا نظاره گـِر آن هـا اسـت و هیـچ 
دخالتـی در سونوشـت سیاسـی و اجتماعِی 
کشـورش نـدارد. فرانسـه در سـال هایی که 
قسـمت بیش تـری از »تربیت احساسـات« 
در آن سـال ها روایـت می شـود، در گیروداِر 
اسـت.  انقالبـی  شـورش های  و  جنبش هـا 
انقالب سـال 1848 فرانسـه در همین موقع 
رخ می دهـد و در ایـن بیـن، شـورش های 
و  اسـت  جریـان  در  پاریـس  در  زیـادی 
در نهایـت پادشـاهی لویـی فیلیـپ پایـان 
می یابـد و »جمهـوری دوم« فرانسـه برقرار 

می شـود.
هم چـون  نیـز  خـود  فلوبـر«  »گوسـتاو 
»فردریـک مـورو« در جوانـی راهـی پاریس 
می شـود تا در رشـتۀ حقـوق ادامه تحصیل 
بدهـد و پـس از چنـدی، حقـوق را نیمـه 
رهـا می کنـد تـا بـه نویسـنده گی بپـردازد. 
»فلوبـر« در انقـالب سـال 1848 فرانسـه 
بیسـت وهفت سـاله بـوده و توانسـته خوب 
اتفاقات و پیشـامد های آن موقع را مشـاهده 
و تجزیـه و تحلیـل کند. »فلوبـر« هم چنین 
از  در زنده گـی سـه معشـوقه داشـته کـه 
نظـر سـنی از او بزرگتـر بودنـد، هم چـون 
خانـم »آرنـو«، »رزانت« و خانـم »دامبروز« 
معشـوقه های »فردریک مـورو« در »تربیت 
احساسـات« کـه هـر سـه از او بزرگتـر اند. 
کـه  جامعه یـی  و  نسـل  دیگـر،  به عبـارت 

»گوسـتاو فلوبـر« در »تربیـت احساسـات« 
از آن هـا حـرف می زنـد، دقیقاً همان نسـلی 
اسـت کـه »فلوبـر« در آن بـزرگ شـده و 
بـه چشـم خـود آن را دیـده و تجربـه کرده 
اسـت. »فلوبـر« البتـه از آن نویسـنده گانی 
شـخصی  زنده گـِی  دخالـت  از  کـه  اسـت 
و  بـوده  بیـزار  بسـیار  رمـان   در  نویسـنده 
توانسـته بـه جز معـدود دفعاتـی در »مادام 

بـوواری« ایـن موضـوع را رعایت کنـد و در 
»تربیـت احساسـات« نیـز تنهـا شـباهتی 
کـه شـاید بیـن »فردریـک مـورو« و خـود 
نویسـنده وجـود دارد، همیـن چنـد نکتـۀ 
سـطحی اسـت. با ایـن همـه، همان طور که 
»فلوبـر« قبـاًل دربارۀ »مادام بـوواری« گفته 
»مـن مادام بـوواری هسـتم«، در این جا هم 
می تـوان گفت که نسـل و جامعـۀ حاکم بر 
رمـان »تربیـت احساسـات«، همان نسـل و 
جامعه یـی اسـت کـه فلوبـر در آن زنده گی 

اسـت.  کرده 
رمانـی  هم چنیـن  احساسـات«  »تربیـت 
 اسـت کـه »فلوبـر« بیش تـر از هـر کتـاب 
دیگـری بر روی آن وقت گذاشـته. نوشـتن 
ایـن کتـاب هفت سـال وقت بـرده، در حالی 
کـه »فلوبـر«، رمـان بی نظیـر و درخشـاِن 
»مادام بوواری« را تنها در پنج سـال نوشـت. 
»فلوبـر« بی شـک، پیـش از هـر کتـاب و 

نوشـته  و عنوانی، به عنوان نویسـندۀ »مادام 
بوواری« شـناخته می شـود. »مادام بوواری« 
بی تردیـد یکـی از تاثیرگذارتریـن رمان های 
تاریـخ ادبیـات اسـت و »اِمـا بـوواری« نیـز 
یکـی از مهم ترین شـخصیت های داسـتانی 
ادبیـات. »ماریو بـارگاس یوسـا« در »عیش 
مـدام« ]بـا ترجمۀ »عبـداهلل کوثـری«[ که 
کتابی سـت دربـارۀ »فلوبر و مـادام بوواری«، 
بـوواری« در  تاثیـر بی انـدازۀ »امـا  دربـارۀ 
زنده گـی اش می گویـد: »شـماری انـدک از 
شـخصیت های داسـتانی تاثیری چنان ژرف 
بـر زنده گـِی مـن نهاده انـد کـه بسـیاری از 
آدم هـای واقعـی کـه می شـناختم، قـادر به 
آن نبوده انـد.« »یوسـا« هم چنیـن در ایـن 
بـوواری«  »مـادام  عظمـت  دربـارۀ  کتـاب 
می گویـد: »اغلـب دربـارۀ »مـادام بـوواری« 
تکـرار می کننـد کـه ایـن رمـان بـه یـک 
ضربـت، خـود را از رومانیسـتم جـدا کرد و 
آغازگـر جنبش ریالیسـم شـد. اگـر بگوییم 
ایـن رمـان به جـای انـکار رمانتیسـم، آن را 
بـه کمـال رسـاند، بـه حقیقـت نزدیک تـر 

است.«
»مـادام بـوواری« را همان طـور که »یوسـا« 
در »عیـش مـدام« اشـاره کـرده، »آغازگـر 
جنبـش ریالیسـم« و حتا »نخسـتین رمان 
مـدرن« می داننـد، امـا شـاید عنوانـی کـه 
پیـش از همـۀ این هـا الیق این رمان باشـد، 
»کمال رمانتیسـم در ادبیات« اسـت. البته، 

نویسـنده یی  بی تردیـد  فلوبـر«  »گوسـتاو 
بوده که »نخسـتین رمان مدرن« را نوشـته 
و صـد البتـه آغازگـر »جنبـش ریالیسـم« 
اسـت، امـا آن  چیزی کـه در ایـن مقاله نیز 
تـالش می شـود تـا بـه آن بپردازیـم، ایـن 
نکته اسـت که »فلوبـر« این تالش هـا را در 
»تربیـت احساسـات« به ثمر نشـانده اسـت 
و نـه در »مـادام بـوواری«. بـا ایـن همـه، 
چیـزی از اهمیـت »مـادام بوواری« کاسـته 
نمی شـود، چـرا کـه ایـن کتـاب مهم تریـن 

فلوبـر«  »گوسـتاو  اثـر  تاثیرگذارتریـن  و 
اسـت، امـا شـاید بهتریـن آن هـا نباشـد. از 
می تـوان  را  بـوواری«  »مـادام  نظـر،  ایـن 
تـا حـدی بـا »آنـا کارنینـا« لئـو تولسـتوی 
مقایسـه کـرد کـه از »جنگ و صلـح« بهتر 
اسـت، یـا »ابلـه« و »بـرداران کارامـازوف« 
داستایفسـکی کـه از »جنایـت و مکافـات« 
برابـر  در  آثـار  ایـن  همـۀ  امـا  انـد،  بهتـر 
معروف تریـن اثـر نویسندۀشـان در ردیـف 
بحـث  بی شـک  می شـوند.  بـرده  نـام  دوم 
دربـارۀ »اهمیـت« یـک اثـر بـا »جایـگاه« 
آن متفاوت اسـت. »مادام بـوواری« اهمیت 
بیش تـری از »تربیـت احساسـات« دارد، اما 

شـاید »جایـگاه« باالتـری نداشـته باشـد. 
بـوواری«  »مـادام  کـه  دالیلـی  میـان  در 
می خواننـد،  مـدرن«  رمـان  »نخسـتین  را 
کـه  اسـت  ایـن  یکـی  دالیـل  مهم تریـن 
»مـادام  بـرای  »فلوبـر«  کـه  موضوعـی 
از دایـرۀ  انتخـاب کـرده، خـارج  بـوواری« 
موضوعات ادبیات رمانتیسـم اسـت. این که 
»فلوبـر« در نهایـت »ضـد قهرمـان« را وارد 
حیطـۀ رمـان کـرده و در دنیایـی کـه دیگر 
مخصـوص بورژواهـا نیسـت، به احساسـات 
و مشـکالت زن در حالـی عصیانی پرداخته 
اسـت. ُفـرم روایتی »مـادام بـوواری« نیز از 
دیگـر مشـخصه هایی اسـت که باعث شـده 
بخواننـد.  مـدرن«  »رمـان  را  کتـاب  ایـن 
دخالـت کم تـر راوی یـا آن طور که »یوسـا« 
در »عیـش مـدام« آن را »راوی نامریـی« 
ویژه گی هـای  از مهم تریـن  نیـز  می خوانـد 
دیگـر آن اسـت. امـا بـا ایـن همـه، هرچند 
»فلوبـر« در »مـادام بوواری« پا بسـیار فراتر 
از محدوده هـای ادبیات رمانتیسـم گذاشـته 
و نوآوری هـای بی بدیلـی خلق کرده اسـت، 
امـا آن چه کـه ما بـه آن مولفه هـای »رمان 
در  آن کـه  از  بیش تـر  مـدرن« می گوییـم، 
»مـادام بوواری« خودش را نشـان بدهد، در 
»تربیت احساسـات« خودش را نشـان داده 
اسـت. در اصل، »مـادام بـوواری« بیش تر از 
هـر کار دیگـری، »ادبیات رمانتیسـم« را به 
اوج و کمال رسـاند و بـه گونه یی پروندۀ آن 
را بسـت. در »تربیت احساسـات« اسـت که 
پرونـدۀ رمان مـدرن باز می شـود و تمام آن 
چیزهایـی که در »مـادام بـوواری« ناقص و 
تکه تکـه نمایـان شـده، کامـل در این کتاب 

خودنمایـی می کنـد. 
در  هم چنیـن  یوسـا«  بـارگاس  »ماریـو 
»ادبیـات  بـه  بـوواری«  »مـادام  نزدیکـِی 
رمانتیسـم« در »عیـش مـدام« می گویـد: 
المارتیـن  )مثـل  رمانتیک هـا  »برخـی 
واقعیـت  ذهنـی  صـورت  شـاتوبریان(  و 
دیگـر  برخـی  و  می کردنـد  توصیـف  را 
)مثـل هوگـو( توهـم را بـه جـای واقعیـت 
می نشـاندند. فلوبـر ایـن واقعیت مثله شـده 
را گسـترش داد و آن نیمه یـی را کـه تخیل 
رمانتیک هـا از میـان برداشـته بـود، بـه آن 
افـزود )البتـه بی آن کـه مثل زوال، اویسـمان 
و دوده در سـال های بعـد، توهم رمانتیک را 
سـرکوب کند(. در این رمان اجزای سـازندۀ 
عشـق رمانتیـک جمله گـی حضـور دارنـد: 
فوران احساسـات، تقدیر تراژیک، زبان شـور 
و شـوقی آتشـین. رابطۀ میان لئون و اِما که 
کم وبیش تمامِی فصل اوِل قسـمت سـوم را 
تشـکیل می دهـد، اگـر از بافت اصلـی رمان 
جدا شـود، بـه آسـانی در رمانـی رومانتیک 
جـای می گیـرد.« در نتیجـه، آن چیزی که 
»یوسـا« را نیز وا می دارد تا »مادام بوواری« 
را بـه جـای آغازگـر »جنبـش ریالیسـم«، 
»کمال رمانتیسـم« بخوانـد، همین نزدیکِی 
بیـش از پیـش »مادام بـوواری« بـه ادبیات 
رمانتیسـم اسـت. دربـارۀ »راوی نامریـی« و 
»تکنیـک بی طرفـی« کـه از ویژه گی هـای 
بـوواری«  »مـادام  خوانـدِن  مـدرن  دیگـر 
اسـت، »یوسـا« در »عیـش مـدام« نشـان 
می دهـد کـه »فلوبـر« آن چنـان نتوانسـته 
بـه آن وفـادار بمانـد و گـه گاه در قضـاوِت 

خواننـده دخالـت کرده اسـت. 

نگاهی به »تربیت احساسات« 
نوشتۀ گوستاو

بخش نخست   سعید کمالی دهقان    

از  فراتـر  بسـیار  پـا  بـوواری«  »مـادام  در  »فلوبـر«  هرچنـد 
محدوده هـای ادبیـات رمانتیسـم گذاشـته و نوآوری هـای بی بدیلـی 
خلـق کرده اسـت، اما آن چه که مـا به آن مولفه هـای »رمان مدرن« 
می گوییـم، بیش تـر از آن کـه در »مـادام بـوواری« خـودش را نشـان 
بدهد، در »تربیت احساسـات« خودش را نشـان داده اسـت. در اصل، 
»مـادام بـوواری« بیش تـر از هر کار دیگـری، »ادبیات رمانتیسـم« را 
بـه اوج و کمـال رسـاند و به گونه یـی پروندۀ آن را بسـت. در »تربیت 
احساسـات« اسـت کـه پرونـدۀ رمان مـدرن باز می شـود و تمـام آن 
چیزهایـی کـه در »مـادام بـوواری« ناقـص و تکه تکـه نمایان شـده، 

کامـل در ایـن کتـاب خودنمایـی می کند  
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  ابوبکر صدیق

انگیـز  غـم  پدیـدۀ  اجبـاری  ازدواج هـای 
ایـن  و  بـوده  افغانسـتان  کـودکان  بـرای 
عمل خالف آموزه های اسـالمی و انسـانی 

. ست ا
بی بـی گل غنـی خانـم رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی در مراسـمی که دیروز سـه 
شـنبه، 29 حمـل تحـت عنـوان »راهبرد 
ازدواج هـای  محـو  بـرای  عملیاتـی  ملـی 
کـودکان زیـر سـن« برگزار شـده بـود، با 
بیـان ایـن مطلب گفـت که جلوگیـری  از 
ازدواج هـای اجبـاری از مکلفیت هـای هـر 

فـرد این کشـور اسـت.
وزارت خانه هـای  طـرف  از  برنامـه  ایـن 
راه  زنـان  امـور  و  فرهنـگ  و  اطالعـات 
انـدازی شـده بود،هـدف آن آگاهی دهـی 
بـه مـردم از تأثیـرات منفـی ازدواج هـای 
اسـت. شـده  خوانـده   اجبـاری 

بانـو غنـی افـزود: ازدواج هـای زیرسـن و 
اجبـاری یـک پدیـدۀ بسـیار غـم انگیـز و 
رواج ناپسـند بـرای کـودکان افغانسـتان 

می شـود. محسـوب 
و  زیرسـن  ازدواج هـای  او:  گفتـۀ  بـه 
اجبـاری یک پدیـدۀ غیر انسـانی بوده و 

خانواده هایـی که کودکان شـان را در سـن 
ُخـرد بـه ازدواج می دهند، پیامـد ناگواری 
می گـذارد.  جامعـۀ  و  خانواده هـا  بـه   را 
بی بـی گل غنی با بیان این کـه ازدواج های 
اجباری و زیرسـن خـالف آموزه های دینی 
اسـت، گفت: مـا نباید خالف قانون اسـالم 
 و قوانین وضعی حقوق بشـری عمل کنیم.

او افـزود: ازدواج هـای اجباری و زیرسـن از 
یـک طرف اصـل رضایـت طرفیـن ازدواج 
کننـده را برهـم زده و از جانب دیگر دوران 

 شـیرین کودکـی را از ایـن قشـر می گیرد.
او گفـت که یکی از موضوعات بسـیار مهم 
در ازدواج هـا رضایـت دو طـرف اسـت، اما 
وقتـی کـه دختـر زیرسـن ازدواج می کند، 
بـدون رضایـت واقعـی اسـت و خانواده هـا 
نیـز هیـچ توجهـی بـه رضایت دخترشـان 

ندارند.
افغانسـتانی  خانواده هـای  از  غنـی  بانـو 
فرزندان شـان  بگذارنـد،  کـه  خواسـت 
از  و  برسـند  ازدواج  قانونـی  سـن  بـه 

ازدواج هـای اجبـاری پرهیـز کننـد. چـون 
ایـن ازدواج هـا بـه رغـم این کـه تأثیـرات 
منفـی بـاالی انگیـزۀ کـودکان می گـذارد، 
می کنـد. تلـخ  را  آنـان  زنده گـی   آن 

منـع  قانـون  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
خشـونت و ازدواج اجباری در سـال 1388 
از طـرف دولـت افغانسـتان تصویب شـده 
اسـت، امـا پیش از این سـازمان ملل اعالم 
کـرده کـه دولـت افغانسـتان را در اجـرای 
منـع ازدواج زیـر سـن و ازدواج اجبـاری 

کمـک می کنـد.
هم چنـان، در ایـن نشسـت پیـام سـرور 
حکومـت  رییـس  دوم  معـاون  دانـش 
در  کـه  شـده  بیـان  ملـی  وحـدت 
ازدواج هـای  محـو  بـر  آن  در  قسـمت 
اسـت. شـده  تاکیـد  زیرسـن  و   اجبـاری 

در این پیام آمده که هنوز هم در بسـیاری 
مناطـق افغانسـتان بـه رضایـت طرفیـن 
 ازدواج کننـده توجـه صـورت نمی گیـرد.

کـه  اسـت  شـده  تصریـح  پیـام  ایـن  در 
سـن  زیـر  ازدواج هـای  ایـن  از  پـس 
مـی  حسـاب  خشـونت  اجبـاری  و 
و  تحصیـالت  از  دختـران  چـون  شـود، 
می شـوند. دور  زنده گـی  مـوارد  دیگـر 

در  پیام معاون دوم رییس حکومت وحدت 
ملی آمده اسـت که حکومـت وحدت ملی 
بـرای از بیـن بـردن ازدواج هـای زیرسـن 
برنامه  هایـی را طـرح کـرده اسـت کـه بـه 
شـد. خواهـد  عملـی  فرصـت  زودتریـن 

سـرور دانش در پیام خـود اظهار امیدواری 
می تـوان  برنامه هـا  چنیـن  بـا  کـه  کـرد 

خانواده ها را از عواقب ناگوار ازدواج های 
سـاخت. خبـر  بـا  زیرسـن  و   اجبـاری 

از سـویی هـم، سـید کمال سـادات معین 
جوانـان وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفت: 
رهبـری حکومـت وحـدت ملـی متعهد بر 
 محو ازدواج های اجباری و زیر سـن اسـت.

برنامه هـای  آقـای کمـال گفـت کـه مـا 
سـن  زیـر  ازدواج هـای  محـو  کارزار 
شـریف  مـزار  و  هـرات  والیـت  در  را 
بـه  را  رونـد  ایـن  و  کردیـم  آغـاز  نیـز 
داد. خواهیـم  گسـترش  والیـات   سـایر 

بربنیـاد مـادۀ 71 قانون مدنی افغانسـتان، 
در  دختـران  بـرای  ازدواج  سـن  حداقـل 
افغانسـتان 16 و بـرای پسـران 18 تعیـن 
شـده، امـا بنا بر رسـم و رواج های ناپسـند 
خانواده هـا دختـران پیش از تکمیلی سـن 

بـه ازدواج درآورده می شـوند. 
نمایندۀ  بنیس  داکتر  حال،  درهمین 
سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: 
دخترها بازیچه نیستند که با آنان برخورد 
گیرد. صورت  غیرقانونی  و   غیرانسانی 

بر  افزود:  ملل  سازمان  نمایندۀ  این 
در  زن  هزار  پنجاه  گزارش ها،  اساس 
که  کرده اند  سن  زیر  ازدواج های  جهان 
می باشد. افغانستان  در  آن  درصد   30

بـه گفتـۀ او: ایـن عمـل خانواده هـا باعـث 
خشـونت بیـن شـوهر و زن به مـرور زمان 
می گـردد؛ امـا از اینکـه حکومـت وحـدت 
ازدواج هـای  بـردن  بیـن  از  بـرای  ملـی 
اجبـاری برنامه هـای خوبـی را طـرح کرده 

اسـت ابـراز امتنـان می کنیـم.

  ناجیه نوری

پسـت  در  شـدن  کاندیـدا  بحـث 
ریاست جمهوری همیشه از مباحث داغ  در 
افغانسـتان بوده اسـت و اینکه یک شـخص 
آیـا می توانـد بیـش از دوبـار رییس جمهور 
افغانسـتان باشـد؟ از بحث هـای تکـراری و 

جنجالـی بـوده اسـت.
در قانـون اساسـی افغانسـتان بـه صراحـت 
تذکر یافته اسـت: »هیچ شـخص نمی تواند 
بیـش از دو دوره بـه حیـث رییس جمهـور 

انتخـاب گردد«.
امـا حقوق دانـان در مـورد تفسـیر این ماده 

قانـون اساسـی اختالف نظـر دارند. 
دارند که هدف  باور  قانون دانان  از  شماری 
که  است  این  اساسی  قانون  ماده  این  از 
عنوان  هیچ  به  بارسوم  برای  شخص  یک 
نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

ایـن حقوق دانـان می گوینـد: یک شـخص 
نبایـد بیش از دوبـاره رییس جمهور باشـد، 
یـک  ریاسـت جمهوری  دورۀ  اگـر  زیـرا 
شـخص بیـش از دوبار تکرار شـود، مسـاله 
انحصـار قـدرت پیـش می آیـد و شـخص 
بـرای در انحصـار درآوردن قـدرت از هیـچ 

ترفنـد و فریبـی دریـغ  نخواهـد کـرد. 
حقوق دانـان  از  دیگـری  برخـی  ولـی 
می گوینـد کـه چـون در این مـاده در مورد 
این کـه هیـچ شـخص نمی توانـد بیـش از 
دو دوره بـه حیـث رییس جمهـور انتخـاب 
گـردد، وضاحت داده نشـده اسـت، بنابراین 
هـر شـخصی می توانـد بـرای بـار سـوم و 

پـس از یـک وقفـۀ پنج سـاله خـود را بـه 
پسـت ریاسـت جمهوری نامـزد کنـد.

شـهال فرید استاد دانشـکدۀ حقوق دانشگاه 
کابـل در گفت وگـو بـا روزنامـۀ می گویـد: 
هرچنـد در قانـون اساسـی آمـده کـه هیچ 
شـخص نمی تواند بیـش از دو بـاره کاندیدا 
ریاسـت جمهوری باشـد، امـا چـون درایـن 
مـورد وضاحـت داده نشـده اسـت بنابراین، 
بعـد ازیـک وقفـه پنج سـاله می توانـد برای 
بار سـوم کاندیدای ریاسـت جمهوری باشد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه کابـل تاکیـد دارد که 
خـود  قسـمت  ایـن  در  نـدادن  وضاحـت 
شـخصی  هـر  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه 
می توانـد بـرای بـار سـوم نیـز کاندیـدای 
ریاسـت جمهوری باشـد، امـا پـس از یـک 
وقفـه پنج سـاله که باید کسـی دیگـری در 

ایـن کرسـی باشـد.

بـه گفتۀ بانـو فرید: هر شـخص که تابعیت 
پـدر  و  مـادر  از  و  داشـته  را  افغانسـتان 

افغانسـتانی بـه دنیـا آمـده باشـد؛ می تواند 
برای ریاسـت جمهوری کاندیدا باشـد، دو یا 

سـه بـار هیچ مشـکلی نـدارد.
امـا برخـی از اعضـای کمیسـیون عدلـی و 
قضایـی مجلـس با اسـتناد به ماده شـصت 
دوم قانـون اساسـی، یـک شـخص را سـه 
ریاسـت جمهوری  نامـزدی  مسـتحق  بـار 

نمی داننـد.
محمـد عبـده عضـو کمیسـیون عدلـی و 
قضایی مجلس نماینـده گان در گفت وگو با 
روزنامـۀ مانـدگار می گوید: در مادۀ شـصت 
دوم قانـون اساسـی به صـورت واضح تذکر 
یافتـه اسـت کـه هیـچ شـخصی نمی تواند 
بیـش از دو دوره بـه حیـث رییس جمهـور 

افغانسـتان انتخـاب گردد.
قضایـی  و  عدلـی  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
یـک  بـه  نـدادن  اجـازه  دلیـل  مجلـس 
شـخص بـرای سـه بـار کاندیـدا شـدن در 
از  جلوگیـری  را  ریاسـت جمهوری  پسـت 

انحصـار قـدرت دانسـته تاکیـد دارد کـه 
چـون قـدرت جاذبـه عجیبـی دارد و اگـر 
بـرای یـک شـخص بیـش از دوبـاره اجـازه 
کاندیـدا شـدن داده شـود، قـدرت انحصـار 

می گـردد.
بـه باور عبـده: قانون گـذار بـرای جلوگیری 
ایـن  افغانسـتان  در  قـدرت  انحصـار  از 
پیش بینـی کـرده اسـت و حـق بـه جانـب 
هـم بـوده و بایـد چنیـن باشـد، در غیر آن 
مشـکل انحصـار قـدرت مشـکالت بعـدی 
را بـه بـار خواهـد آورد کـه مهـار آن غیـر 

ممکـن خواهـد بـود.
 بااین حال، موسـی فریور اسـتاد دانشـکده 
حقـوق دانشـگاه کابل تاکیـد دارد که چون 
اسـت،  اساسـی گنـگ  قانـون  مـادۀ  ایـن 
بنابرایـن تفسـیر طلـب اسـت، اما مشـکل 
تفسـیر  مرجـع  کـه  اسـت  ایـن  اساسـی 

کننـده نیـز نامعلـوم می باشـد.
 اسـتاد فریـور می گویـد: غنـی و کـرزی 

مرجع تفسـیر قانون اساسـی را قوه قضاییه 
می داننـد، امـا در حقیقـت باید کمیسـیون 
مسـتقل نظـارت بـر تطبیق قانون اساسـی 
ماده هـای گنـگ قانـون اساسـی را تفسـیر 

. کند
اصـل  در  دانشـگاه:  اسـتاد  ایـن  بـاور  بـه 
سـن  چـون  کـه  بـوده  ایـن  مقنـن  ارادۀ 
رییس جمهور چهل سـال قید شـده اسـت، 
امـا همه گـی در سـن چهـل سـاله گی بـه 
و  نمی رسـند  ریاسـت جمهوری  پسـت 
پنجـاه  در  برخی هـا  کـه  اسـت  ممکـن 
سـاله گی به قدرت برسـند و پس از دو دور 

شـصت سـاله خواهنـد شـد.
او افـزود: زمانی کـه وقفـۀ پنج سـاله بگذرد، 
رییس جمهور پیشـین شـصت و پنج سـاله 
خواهـد بـود بنابرایـن، توانایـی بـرای دور 
بعـدی را نـدارد و از سـوی هـم بایـد برای 
چهره هـای نـو و با انرژی میدان داده شـود، 
نـه بـرای یک فـردی که هم تکراری اسـت 
و از لحـاظ سـنی دیگـر توانایـی کار کردن 

ندارد. را 
در ایـن میـان ایـن گـپ و گفت هـا مـادۀ 
شـصت و دوم قانـون اساسـی افغانسـتان 
بـه  کـه  شـخصی  کـه  اسـت  مشـعر 
ریاسـت جمهوری کاندیـدا می شـود، واجـد 

می باشـد: ذیـل  شـرایط 
از  متولـد  و  مسـلمان  افغانسـتان،  تبعـۀ 
کشـور  تابعیـت  و  بـوده  افغـان  والدیـن 

باشـد. نداشـته  را  دیگـري 
در روز کاندیـد شـدن سـن وی از چهـل 

سـال کمتـر نباشـد.
از طـرف محکمـه بـه ارتـکاب جرایـم ضد 
از حقـوق  بشـری،  جنایـت و یـا حرمـان 

مدنـی محکـوم نشـده باشـد.
هیچ شـخص نمی تواند بیـش از دو دوره به 

حیث رییس جمهـور انتخاب گردد.
حکـم منـدرج این مـاده در مـورد معاونین 

رییس جمهـور نیـز تطبیـق می گردد.
امـا بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا این 
مـاده قانـون عملـی خواهد شـد و یـا مانند 
سـایر ماده های قانون اساسـی نقض شده و 
برخـی از چهره ها که دو دور در افغانسـتان 
حکومـت کردنـد، بـرای بار سـوم بـا نقض 
قانون اساسـی وارد میـدان کارزار انتخاباتی 

خواهند شـد.

بی بی گل غنی:

ازدواج اجباری پدیدۀ غم انگیز برای کودکان افغانستان است

اختالف ها بر سر مادۀ شصت دوم قانون اساسی افغانستان
اعضای مجلس:

یک شخص بیش از دوبار رییس جمهور شده نمی تواند
»مرجع تفسیر کنندۀ قانون نامعلوم است«
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فیسبوک نامه

 بریالی سحر گلبهاری

در محفل نهمین سال گشت روزنامۀ وزین ماندگار
ماندگار

چرخ می نازد درین دوری که بینیم روزگار
خوش نما قامت برافراشت، سبز ماند یادگار

نکته هاش باشد، مثال گوهر ناب دری
قله هاش باشد بلند، مانند پامیرش حصار

چشم کی پوشد که بیند راه گمراهی دون
عرضه می دارد شکر، آیینه می دارد نگار!
چل چراغ زنده گی در بستر گرمش فزون
با همایون تاج می بخشد درین دور گذار
ما نمی گوییم که بحرش اوج توفانی بود

کشتی نوح است و اهل دل درین دیدم سوار
پاسدار حرمت دین است و آیین جهاد

سر فرازان را غرورش می دهد زیبا شعار
کوه به کوه سنگربه سنگر قصه و افسانه اش

در حریم دل گذارد، پای آهنگ بهار
با سرودش می کشاند دل برای دلبری!

ای خوش آن ذوقی که باشد در دبستان ماندگار
ماه می دارد خیال روشنی از آفتاب

دیده می ساید جبینش بهر شام و هم سحار
طرفه بازیی درین شهر است از وامانده گی
جلوه های رنگ رنگش می کند دل را شکار

با همه دل بسته گی دیدم نگاه ژرف او
از خدا توفیق خواهم تا که باشد ماندگار

 پرتو نادری
امـروزه بشـر هـر آنچـه کـه از گوناگونـی فکـری، 
اقتصـادی،  اجتماعـی،  سیاسـی،  اندیشـه یی، 
فرهنگـی و سـر انجـام مذهبـی دارد، در نتیجـۀ 
آزادی بیـان به دسـت آمده اسـت. جوامع بشـری 
گوناگـون اسـت، دیدگاه هـای انسـان ها متفـاوت 
اسـت. هر کشـوری سـرود ملی جداگانه یـی دارد. 
هر کشـوری پرچـم جداگانه یـی دارد، بـرای آنکه 

انسـان صاحـب خرد اسـت.
جامعـۀ بـدون اختـالف عقیـده، جامعـۀ جانوران 
اسـت، بـرای آنکـه جانـوران خـرد ندارند. انسـان 
خـرد دارد و ایـن خرد می تواند یکی از سرچشـمۀ 
اختـالف در میـان انسـان ها باشـد. البتـه اختالف 
همیشـه امر بدی نیسـت. آن گونه کـه گفته اند، از 
برخـورد اندیشـه ها جرقـۀ حقیقـت پدیـد می آید 
کـه  می گیـرد  صـورت  زمانـی  برخـورد  ایـن  و 
اندیشـه ها بیان شـوند و بـر یک دیگر اثـر بگذارند. 
آزادی بیـان پنجـرۀ گشـوده یی رو بـه خورشـید 
اسـت کـه از آن می تـوان گونه گونی اندیشـه های 
بشـری را تماشـا کـرد. ایـن گونه گونی اندیشـه و 
عقیـده اسـت که ضـرورت آزادی بیـان را به میان 
مـی آورد. اگـر آزادی عقیـده بـدون آزادی بیـان 
نمی توانـد مفهـوم و هسـتی کامـل خـود را پبـدا 
کنـد، در جهـت دیگـر، آزادی بیان بـدون عقیده 
و اندیشـه نیـز نمی توانـد مفهومی داشـته باشـد. 
رمـۀ گوسـپندان بـه آزادی بیـان نیـازی ندارنـد، 
بـرای آنکـه آنـان اندیشـه و عقیده یـی ندارنـد که 
آن را بیـان کننـد. در ایـن مفهـوم، آزادی بیـان 
یعنـی آزادی اندیشـه و عقیـده. بـه مفهـوم دیگر، 
آزادی بیـان ابزاری اسـت جهت رسـاندن اندیشـه 

و عقیده یـی بـرای دیگـران. 
بـه  افغانسـتان  بیـان در رسـانه های  آزادی  اگـر 
اصطـالح می لنگـد، دلبـل آن، ایـن اسـت که این 
آزادی هنـوز محتـوای مناسـب خـود را که همان 

اندیشـه و عقیـده باشـد، در نیافته اسـت.

گلوبال ویس:

اسکی، چهرۀ متفاوتی از افغانستان به جهان نشان می دهد

نشـریۀ گلوبال ویس نوشـت در گزارشـی نوشـته اسـت، افغانستان در 
رسـانه های بین المللـی به عنوان کشـوری فروپاشـیده که در دسـتان 
شـبه نظامیان اسـت، بـه تصویـر کشـیده می شـود،  اما ورزش اسـکی 

می توانـد ایـن تصویـر را عـوض کند. 
گلوبال ویـس در ادامـه آورده اسـت که برای سـالیان متمادی کوه های 
سـر بـه فلک کشـیدۀ افغانسـتان بهتریـن وسـیلۀ دفاعی این کشـور 
در مقابـل تهاجمـات خارجـی بـوده، امـا ایـن کشـور می توانـد از این 

کوه هـا بـه شـیوۀ دیگـری نیز بهـره ببرد.
در ادامـۀ ایـن گـزارش آمده اسـت: از سـال 2001 مسـابقات اسـکی 
افغانسـتان در ماه هـای فبـروری و مارچ در کوه های »کـوه بابا« برگزار 
می شـود،  ایـن کـوه  نزدیـک بـه جایـی اسـت کـه طالبـان مجسـمۀ 
بـزرگ بـودا را در بامیـان منفجر کـرد. در این مسـابقات اسـکی بازان 
حرفه یـی و آماتـور افغانسـتان و ورزشـکاران خارجـی بـا یک دیگـر 
رقابـت می کنند. این مسـابقات توسـط کلوپ اسـکی بامیـان که یک 
گروه غیردولتی اسـت 6 سـال پیش و با هدف تقویت اسـکی و جذب 

تروریسـم بـه بامیان راه اندازی شـده اسـت.
بـرف  از  پوشـیده  سـال  از  مـاه   6 بـرای  کـه  بابـا  کـوه 
اسـکی  دنبـال  بـه  کـه  خارجـی  ماجراجویـان  بـرای  اسـت، 
صحرانوردی)Backcountry skiing( هسـتند، مکان مناسـبی اسـت. 
از سـال 2011 بـه طور میانگین سـالیانه 30 اسـکی باز از کشـورهای 
اسـترالیا، سـوییس، انگلیس،  فرانسـه، آلمان،  نـروژ، اسـلونی و ایاالت 
متحـده از بامیـان بازدیـد کردنـد و سـازمان دهنده گان ایـن رویـداد 
امیدوارنـد کـه کشـورهای بیشـتری در این مسـابقات شـرکت کنند.

اسکی صحرانوردی
اسـکی صحرانـوردی بـه عنـوان یـک صنعـت غیررسـمی در شـمال 
امریـکا شـروع و بعـد بـه برخـی از کشـورها کـه مسـافرت بـه آن هـا 

خیلـی انجـام نمی شـود، گسـترش پیـدا کـرد.
در سـال 2012، اولیـن مدرسـۀ آمـوزش اسـکی در بامیـان توسـط 
بامیانـی  بـرای 60 جـوان  و  آغـاز  ابریشـم  راه  آژانـس گردشـگری 

را فراهـم آمـد. بـرای اسـکی  آموزش هـای الزم 
در حـال حاضـر، 5 باشـگاه خصوصـی اسـکی در بامیـان و بـا تعـداد 
اعضـای 200 نفـر وجـود دارد. با این حال، فدراسـیون اسـکی کشـور 
کـه در سـال 2015 آغـاز بـه کار کرده، توانسـته عضویت فدراسـیون 

اسـکی جهانـی را به دسـت آورد.
بسیاری از افراد محلی افغانستان قادر نیستند لوازم اسکی الزم را که 
چیزی بالغ بر 1000 دالر هزینه در بر دارد، تهیه کنند. لوازم مسابقه 
آغاخان،  بنیاد  سوییس،   کشور  توسط  افغانستان«  اسکی  »چالش 
می شود. تهیه  بامیان  گردشکری  موسسۀ  و  بامیان  اسکی  باشگاه 

یـک نفر از این شـرکت کننـده گان خارجـی حاضر در این مسـابقات 
در گفت وگـو بـا نشـریۀ گاردین گفته اسـت: آنـان  از مـا تقلید کرده 
و کفـش اسـکی مخصـوص خـود را از چوب درسـت می کنند، حضور 

در این جـا بسـیار خوش آیند اسـت.

زنان اسکی باز در افغانستان

از آغـاز مسـابقات چالـش اسـکی افغانسـتان دختـران بخشـی از آن 
بودند. باشـگاه اسـکی بامیان 30 عضو زن دارد و برخی از آنان نیز در 

این مسـابقات پیروز شـدند.
بامیـان یکـی از والیت هایـی کـه نـرخ آمـوزش زنـان در آن بسـیار 
باالسـت. هم چیـن بامیـان اولیـن والیتـی بـود کـه والـی آن بعـد از 

سـقوط طالبـان یـک زن بـود.

ورزش و سیاست
در افغانسـتان ورزش سیاسـی شده است. برای مثال اکثر کریکت بازان 
افغانسـتان از قـوم پشـتون هسـتند و سـایر اقـوام افغانسـتان از ایـن 
ورزش اسـتقبال چندانـی نمی کننـد. امـا با ایـن وجود، دولـت بودجۀ 
هنگفت و سـرمایۀ سیاسـی عظیمی را بروی کریکت گذاشـته اسـت.

همین اواخر بعد از بازگشـت از هند، اشـرف غنی میزبان کریکت بازان 
در کاخ خود بود و عبداهلل عبداهلل نیز در میان هواداران که تیم کریکت 
را در مسـابقات جهانـی در هنـد شـادی می کردند، حضور پیـدا کرد.

به رغـم  اسـت و  نیافتـه  توسـعه  بامیـان  از  خـارج  اسـکی 
این که  فدراسـیون اسـکی افغانسـتان آرزو دارد دو نفر از اسکیت بازان 
را در مسـابقات المپیک زمسـتان شـرکت بدهد، از سوی دولت نادیده 

می شـود. گرفتـه 
آقـا محمد کارگر، رییس فدارسـیون اسـکی، در یـک مصاحبۀ تلفنی 
گفـت: حکومـت به طـور کامـل ایـن ورزش را نادیـده گرفتـه اسـت، 
بودجـۀ فدراسـیون صفـر اسـت و مـا از طریـف کمک هـای مـردم 

هزینه هـای خـود را تأمیـن می کنیـم.

پاکستان:
مذاکره تنها گزینه برای صلح با هند است

نخسـت وزیر پاکسـتان در دیـدار با یـک فرسـتادۀ امریکایی اعالم کـرد، مذاکرات با هنـد تنها گزینه 
برای برقـراری صلح منطقه یی اسـت.

جنـرال هربـرت مک مسـتر، مشـاور امنیـت ملـی امریـکا در سـفرش بـه اسـالم آباد بـا نخسـت وزیر 
پاکسـتان دیـدار و گفت وگـو کـرد.

براسـاس اعـالم دفتـر نخسـت وزیر پاکسـتان، در ایـن دیدار نواز شـریف، اعـالم کرد که اسـالم آباد بر 
ایـن بـاور اسـت که همه مسـایل بـا هند را می تـوان از طریـق مذاکرات حـل کرد.

شـریف افـزود: یـک دیالوگ پایدار و معنـادار تنها راه برای مسـایل باقی مانده میان هند و پاکسـتان 
از جمله مسـألۀ کشمیر است.

براسـاس بیانیۀ منتشـر شـده او در این دیـدار از پیشـنهاد دونالد ترامپ،  رییس جمهـور امریکا مبنی 
بـر کمـک به هند و پاکسـتان برای حل اختالف نظرشـان اسـتقبال کرد و گفت: اسـالم آباد به دنبال 
یک شـراکت مسـتحکم و دو طرفه و منفعت زا با امریکا برای توسـعۀ صلح و امنیت در منطقه اسـت.

در این دیدار شریف بار دیگر بر تعهد کشورش برای حل مسایل با هند و افغانستان تأکید کرد.
هم چنیـن ژنـرال مـک مسـتر با سـرتاج عزیر، مشـاور امور خارجۀ نخسـت وزیر پاکسـتان نیـز دیدار 

کـرد کـه در ایـن دیـدار دو طرف بـر روابط دوجانبـه، مبارزه با تروریسـم تأکیـد کردند.

ترامپ خطاب به کیم جونگ اون:

مراقب رفتارت باش!

رییس جمهـوری امریـکا در مراسـم عیـد پاک در کاخ سـفید خطـاب به رهبر کوریای شـمالی گفت: 
مراقب رفتـارت باش!

بـه نظـر می رسـد، جنـگ لفظـی بیـن کوریـای  شـمالی و امریـکا بـه باالتریـن سـطح خود رسـیده 
باشـد، بـه طـوری که دونالـد ترامپ، رییس جمهـوری امریکا پـس از آغاز مراسـم عید پـاک در کنار 
همسـرش در کاخ سـفید و در اظهارنظـری فی البداهـه بـه یکی از خبرنگاران شـبکۀ خبری سـی.ان.

ان کـه پرسـید، آیـا پیامـی بـرای کیم جونـگ اون، رهبـر کوریای شـمالی دارید، گفت: مـودب باش 
و رفتـارت را اصـالح کن!

ایـن اظهـار نظر ُهشـدارآمیز پـس از یک هفته تنش و در جریان مراسـم بزرگ داشـت تولد موسـس 
کوریای شـمالی و رژۀ نظامی گسـترده و نشـان دادن توانایی و قدرت موشـکی این کشور مطرح شد.

روز یکشـنبه کوریـای شـمالی یـک موشـک را شـلیک کـرد، امـا این موشـک کمـی پـس از پرتاب 
منفجر شـد. مایک پنس، معاون ترامپ هم روز گذشـته در سـئول بود و به کوریای شـمالی ُهشـدار 

داد کـه تمامـی گزینه ها روی میز اسـت.
او گفت: دورۀ "صبر استراتژیک" امریکا در مواجهه با کوریای شمالی پایان یافته است.

ایـن در حالـی اسـت کـه معـاون وزیـر خارجۀ کوریـای شـمالی تأکید کرد که کشـورش بـه هرگونه 
حملـۀ امریـکا پاسـخ داده و بـه خـود این کشـور یـا پایگاه های نظامـی اش حمله خواهـد کرد.

اردوغان:

دربارۀ عضویت در اتحادیۀ اروپا همه پرسی برگزار می کنیم

به دنبال پیروزی رأی »بلی« در همه پرسی اخیر ترکیه که به افزایش قدرت های رییس جمهور این کشور 
می انجامد، اردوغان اعالم کرد، ترکیه می تواند درخصوص عضویت در اتحادیۀ اروپا همه پرسی برگزار کند.

رجـب طیـب اردوغـان، بـا اشـاره بـه درخواسـت دیرینـۀ عضویـت کشـورش در اتحادیـۀ اروپـا بـه 
طرف دارانـش در مقابـل کاخ ریاسـت جمهوری در انقـره گفـت: اتحادیـۀ اروپـا بـرای 54 سـال مـا را 

مجبـور کـرد کـه منتظـر بمانیم.
او در واکنـش بـه تهدیـدات رهبـران اروپایی بـرای متوقف کردن مذاکـرات الحاق ترکیه بـه اتحادیۀ 
اروپـا گفـت: مـا می توانیـم بنشـینیم و مذاکره کنیـم و می توانیـم درخصـوص الحاقمان بـه اتحادیۀ 

اروپـا نیز همه پرسـیی برگـزار کنیم.
اردوغـان افزود: چنین همه پرسـیی مشـابه با همه پرسـی سـال گذشـته انگلیـس خواهد بـود که در 

آن انگلیسـی ها بـه خـروج از اتحادیۀ اروپـا رأی دادند.
او بـا اسـتفاده از اسـامی معمـول اروپایـی و ترکی گفت: این که جـورج، هانس یا هلـگا چه می گویند 
بـرای مـا اهمیتـی نـدارد. برای ما مهم اسـت که عایشـه، مـراد، مهمـت و خدیجه چـه می گویند. در 

حقیقـت برای مـا حرف پـروردگار اهمیت دارد.
پـس از آنکـه مشـخص شـد؛ رأی بلـی با 51.41 درصـد آرأ در همه پرسـی روز یکشـنبۀ ترکیه پیروز 
شـده، کریسـتین کـرن، صدراعظم اتریش گفت: بروکسـل باید به مذاکرات درخصـوص الحاق ترکیه 
بـه اتحادیـۀ اروپـا پایـان دهد. با مشـخص شـدن نتیجه همه پرسـی ترکیـه عماًل دورنمـای عضویت 

ایـن کشـور در اتحادیۀ اروپا به خاک سـپرده شـده اسـت.
اردوغـان در سـخنرانی پیـروزی اش اشـاره کـرد کـه اگر الیحـه احیای مجدد حکـم اعدام بـه او ارایه 
شـود آن را تصویـب خواهـد کـرد و اگـر الزم باشـد، در خصـوص این مسـأله نیز همه پرسـیی برگزار 
می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه اتحادیۀ اروپـا به ترکیه َهشـدار داده بـود که احیـای مجدد حکم 

اعـدام بـه معنـای پایان فـوری درخواسـت عضویتش در این بلوک اسـت.
ترکیـه در سـال 2004 میـالدی به عنوان بخشـی از تالش هایش بـرای الحاق به اتحادیـۀ اروپا حکم 

اعـدام را حذف کـرده بود.
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نصیر بهزاد

بـس  چندیـن  اخیـر  سـال های  در 
هـدف  کابـل  در  دولتـی  کارمنـدان 
قـرار  مین گـذاری  و  انتحـاری  حمـالت 
گرفـت و تلفـات زیـاد هم در پی داشـت. 
در پـی ایـن حمـالت مرگ بـار، دولـت 
خدمـات ترانسـپورتی تمامـی کارمندان 
پاییـن رتبـۀ دولتـی را در کابـل لغو کرد 
و در عـوض بـه آنـان هزینـه حمـل و 

می پـردازد.  را  نقل شـان 
بـا آن کـه ایـن تصمیـم هزینـه مصارف 
گونـه  بـه  را  دولـت  در  ترانسـپورت 
مصونیـت  امـا  داده  افزایـش  بی سـابقه 
ایـن مامـوران را تـا حدی تضمیـن کرده 

اسـت.
بـرای بسـیاری از کارمنـدان پاییـن رتبه 
دولتـی مهمتـر از همه چیـز امنیت آنان 

است. 
سـباءالدین شـرف مل، دوازده سال است 
که مامور اکادمی علوم افغانسـتان اسـت. 
او تـا چهـار مـاه پیـش بـا ترانسـپورت 
منظـم از خانه به محـل کار و عکس آن، 
رفـت و آمـد می کرد امـا حاال او بـا پایان 
هـر روز کاری بـه فکر چگونگـی رفتن به 
خانـه می افتـد. چون هنوز در افغانسـتان 
ترانسـپورت منظم شـهری وجـود ندارد. 
او می گویـد: »باید در هر ایسـتگاه حتا تا 
یک ساعت در انتظار موتر شهری بمانم.”

هـر چنـد تاکنون هیـچ واسـطه ماموران 
ایـن اداره هـدف قـرار نگرفتـه ولـی او 

تـرس از حمالتـی دارد کـه ممکـن روی 
 . بدهد

سـرگردانی اش  حـاال  کـه  می گویـد  او 
بیشـتر شـده و وقـت بیشـتر هـم در راه 
و  می کنـد  سـپری  برگشـت  و  رفـت 
فاصله هـای  شـده  مجبـور  هـم  گاهـی 
زیـاد را هنـگام عبور مقامات کـه جاده ها 

بـرود.  پیـاده  مسـدود می شـود، 
هزینـه  »دولـت  می گویـد:  مامـور  ایـن 
ترانسـپورت کارمنـدان را ماهانـه مبلـغ 
1800 افغانـی حـدود 26 دالـر پرداخـت 
می کند امـا این پول، هزینه ترانسـپورت 
آنهایـی کـه از فاصله هـای دور می آینـد، 
نمی شـود و بایـد بخشـی از حقوق شـان 
را هـم کرایـه موتـر بدهنـد در کنـار آن 

سـرگردانی زیـاد را هم بکشـند.”
وزارت  کارمنـدان  از  اکبـری  عـارف 

تحصیـالت عالـی هـم می گوید کـه این 
اقـدام بـا وجـود کاهـش آسـیب پذیری 
مامـوران دولتـی، نظـم رفت و آمـد آنان 

را مختـل کـرده اسـت.
لغـو ترانسـپورت مامـوران بـه بـاور او تـا 
حـدی مصونیـت کارمنـدان را تضمیـن 
کـرده امـا مشـکالت جـدی دیگـری را 
بـرای رفـت و آمد کارمنـدان ایجاد کرده 

ست. ا
او می گویـد: »منطـق لغو ترانسـپورت به 
هـدف تامیـن امنیـت کارمندان درسـت 
اسـت ولـی پولـی کـه بـه عنـوان کرایـه 
نیسـت.  عادالنـه  می شـود،  داده  موتـر 
خانـه یـک کارمنـد نزدیـک اداره اسـت. 
او اصـال کرایـه موتـر نمی دهـد امـا یـک 
مامـور دیگـر دو برابـر ایـن پـول را کرایه 

موتـر می دهـد.”

بیکاری موتر های قراردادی
تـا چهـار مـاه پیـش، هنـگام رخصتـی 
مامـوران، نزدیک هـر وزارت و هـر اداره، 
قطـار بزرگـی از بس هـا صف می کشـید، 
در برخـی موارد جاده ها بسـته می شـد و 
به سـنگینی ترافیک در شـهر پرجمعیت 
کابـل افـزوده می شـد امـا حـاال از ایـن 

وضعیـت خبری نیسـت. 
بیشـتر ایـن بس هـا از افـراد و شـرکت ها 

به اجـاره دولـت درآمـده بودند. 
شـفیع بـا خانـواده ده نفـری اش، بـرای 
هشـت سـال بـا اجـاره موتـرش، امـرار 
بـا  بـود. حـاال می گویـد  معـاش کـرده 

اسـت. درگیـر  روزگار  مشـکالت 
چهـار ماه شـده کـه پیمـان کاری او لغو 
شـده نـه تنهـا از او بلکـه از 35 نفر دیگر 
کـه در یـک اداره کار می کردنـد و حـاال 
همـه با مشـکل بیـکاری رو برو شـده اند. 
شـفیع می گویـد: »حـاال با موتـرم داخل 
شـهر کار می کنـم، هـر روز جنجـال بـا 
ترافیـک داریم، جریمه می شـویم روزگار 

خوب نیسـت.”
هزینه هـای  آور  سرسـام  افزایـش 

مامـوران ترانسـپورت 
توسـط  دولتـی  ماموریـن  انتقـال 
پیـش  دهه هـا  از  دولتـی،  خودروهـای 
بـه میـراث مانـده، بـا صرفه جویـی برای 

ادارات.  ایـن  از  بسـیاری 
لطف اهلل راشـد، سـخنگوی وزارت زراعت 
می گویـد اما حـاال پرداخـت هزینه رفت 
و آمـد کارمندان، هزینه ترانسـپورت این 

وزارت را تـا دو برابر افزایش داده اسـت.
آقـای راشـد می گویـد: »تفـاوت هزینـه 
ترانسـپورت چشم گیر اسـت، در گذشته 
 300 حـدود  افغانـی  میلیـون   20 تـا 
مامـوران  ترانسـپورت  پـول  دالر  هـزار 
ایـن وزارت می شـد امـا حـاال ایـن مبلغ 
دو برابـر شـده، چـون بـرای هـر کارمند 

سازمان ملل:

 600 هزار پناه جوی افغانستانی از پاکستان 

به افغانستان برگشته اند 

کمیسـاریای عالی امور پناهنده گان سـازمان ملل اعالم کرده 
اسـت کـه درسـال گذشـتۀ میـالدی 600 هـزار پناه جـوی 

افغانسـتانی از پاکسـتان به این کشـور بازگشـته اند.
 928 و  هـزار   9 نیـز  تاکنـون   2017 سـال  ابتـدای  از 
افغانسـتان  بـه  پاکسـتان  از  افغانسـتانی  پناهجـوی 
بـه  نسـبت  درصـد  سـه  رقـم  ایـن  کـه  انـد  بازگشـته 
می دهـد. نشـان  افزایـش  گذشـته  سـال  مشـابه   زمـان 

سـازمان ملل با انتشـار گزارشـی در پایگاه این سـازمان اعالم 
کـرد کمیسـیاری عالـی پناهنده گان بـه ازای هر شـهروندی 
کـه بـه کشـورش بـاز می گـردد 200 دالـر وجـه نقـد اهـدا 

می کنـد. 
بربنیـاد ایـن گـزارش، 46 درصـد از پناهنـده گان بازگشـت 
داده شـده از پاکسـتان عمدتـاً در حوالـی کابـل پایتخت این 
کشـور مسـتقر می شـوند و از ناامنـی غذایـی نیـز برخـوردار 
از ایالـت  هسـتند. 30 درصـد از ایـن پناهنـده گان عمدتـاً 
 ننگرهـار پاکسـتان بـه ایـن کشـور برگشـت داده شـده انـد.

گفته شـده اسـت کـه پاکسـتان پناه جویـان در پاکسـتان را 
 بـرای بازگشـت بـه افغانسـتان تحـت فشـار قـرار می دهـد. 
پناهنـده گان افغانسـتانی در پاکسـتان گفتـه اند کـه پولیس 
مقیـم  خانواده هـای  اعضـای  مکـرر  طـور  بـه  پاکسـتان 
مـردم  بـه  همچنـان  و  می کنـد  بازداشـت  را  کشـور  ایـن 
پناهجویـان  زنده گـی  محـل  دادن  گـزارش  بـرای  محلـی 
می کنـد. ارایـه  دالـر(   95( روپیـه  هـزار   10 پولیـس   بـه 

پناهنـده گان  ایـن  از  بسـیاری  گـزارش،  ایـن  بربنیـاد 
 50 انـد  بازگشـته  کشورشـان  بـه  پاکسـتان  از  کـه  نیـز 
مـاه  هـر  هزینـه  حالی کـه  در  می کننـد،  دریافـت  دالـر 
اسـت.  دالـر   100 تـا   75 بیـن  آنـان  بـرای  خانـه   کرایـه 
برایـن اسـاس، برخـی سـازمان های مدنـی ماننـد شـورای 
افغانسـتان  در  پناهنـده گان  بـه  نـروژ  پناهنـده گان 
باشـند. داشـته  سـرپناهی  حداقـل  تـا  می کننـد   کمـک 

دولـت افغانسـتان و نهادهـای مدنـی خواسـتار کمـک 550 
میلیـون دالـری از جامعه جهانی بـرای اجرای برنامۀ سـامان 
دادن پناهنده گان در سـال 2017 شـده اند، مبلغی که صرفاً 

21 درصـد آن تأمین شـده اسـت.

د افغانسـتان د مالي او اقتصاد وزارتونو او 
د سـیمه يیزو ارګانونو خپلواکې ادارې يوه 
داسـې پالیسـي جوړه کړې چـې له مخې 
به يې د سـیمه يیـزو چارواکو صالحیتونه 
زيـات او پـه واليتونـو کـې بـه خدمتونـه 

چټک او پراخ شـي.
د افغانسـتان د مالیـې وزارت د بودجـې 
رئیـس  عمومـي  جوړونـې  پـالن  او 
شـنبې  سـې  د  حلیمـي  ضیاالرحمـن 
پـه ورځ د واليتـي بودجـې جوړونـې د 
پالیسـۍ د غونـډې څنـډه کـې رسـنیو ته 
وويـل چـې دغـه پالیسـۍ کـې د هېـواد 
ټولـو واليتونـو د يـوه علمـي فورمـول لـه 
مخـې يو-يـو میلیـون ډالـر پـه نظـر کې 

نیولـي چـې د کال پـه تـرڅ کې بـه لګول 
کېـږي.

نومـوړی وايـي: »د حکومت دا پالیسـي 
خدماتونـو عرضـه  د  واليتونـه  چـې  ده 
کوونکـي وګرځـي او مـوږ يـې هـم پـه 
لـور روان يـو، ۳۴میلیونه ډالـره د څلورو 
ادارو لـه الرې پـه ۳۴ واليتونـو کـې پـه 
ازماېښـتي ډول لګـول کېـږي چـې هـر 
واليـت تـه يـو میلیـون ډالـر په نظـر کې 
نیـول شـوي او کله چـې سیسـټم واليتي 
وي نـو د نـورو ګټـو ترڅنـګ اقتصـادي 

چـارې پـه ښـه توګـه پرمـخ ځي”.
د واليتـي بودجـې جوړونـې پالیسـي پـه 
د  افغانسـتان  د  کـې  کال  لمريـز   ۱۳۹۴

وړ  اجـرا  د  او  تصويـب  له خـوا  کابینـې 
وګرځېـده.

دغـه پالیسـي واليتـي ادارو ته الرښـوونه 
کـوي چـې خپلـه بودجـه د عامـه مالـي 
مديريـت د منل شـويو اصولو پر بنسـټ 
لپـاره  د خپلـو هدفونـو د ترالسـه کولـو 
ولګـوي چـې پـه کـې د جنـډر، د فسـاد 
پـه وړانـدې مبـارزه او لـوږې د ختمولـو 
ترڅنـګ يو شـمېر نور ټولنیز مسـايل هم 

پـه پام کـې نیـول شـوي وي.
د واليتـي بودجـې جوړونې د پالیسـۍ له 
مخـې مالـي چـارې غېـر مرکـزي کېږي 
چـې هدفونـه يـې د دولـت له خـوا وضع 

شـوي دي.
پـر دې دی  ډېـره  تـر  پالیسـۍ تمرکـز  د 
چـې لـه ملـي بودجـې څخـه د سـیمه 
يیـزې حکوتوالۍ د پیاوړتیـا او د خلکو د 

ځواکمنتیـا لپـاره کار واخېسـتل شـي.
پـه ورتـه وخت کې د افغانسـتان د سـیمه 
يیـزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسـؤلین 
هم د سـیمه يیزې حکومتوالـۍ د پیاوړتیا 
او ولـس تـه د ښـو خدمتونـو د وړانـدې 
کولـو برخه کې د مالي چـارو غېرمرکزي 

مهـم ګڼي. کول 

د دغـه ادارې د پـالن او پالیسـۍ رئیـس 
عبدالمقتـدر ناصـري د واليتـي بودجـې 
جوړونـې د پالیسـۍ غونـډه کـې وويـل، 
ترکومـه چـې سـیمه يیـزو چارواکـو تـه 
مناسـبه بودجـه او واکونـه ورنه کړل شـي 
پـه واليتونـو کـې خلکـو تـه د معیـاري 
خدمتونـو وړانـدې کـول امـکان نه لـري.
معیـاري  د  مـوږ  "کـه  وايـي:  نومـوړی 
خدمتونـو خبره کـوو او هلته مو مناسـب 
منابـع او مناسـب واکونـه مسـؤلینو تـه نه 
وړانـدې  د  ښـو خدماتـو  د  ورکـړي  وي 
کولـو تمه منطقي نـه ده، نو د سـیمه يیزو 

مسـؤلینو صالحیتونـه بـه ډېرېـږي”.
پـه ورتـه وخـت کـې د ولسـي جرګـې 
عمومـي  د  او  چـارو  مالـي  بودجـې،  د 
محاسـبې د کمېسـیون رئیـس امیرخـان 
يـار وايـي، د بودجې د جوړولـو په وخت 
کـې بايـد واليتـي مسـؤلینو تـه هـم حق 
ورکړل شـي چې اړتیـاوې په ګوتـه کړي.
ښـاغلی يـار وايـي، د مالي چـارو په غېر 
مرکـزي کېدو سـره بـه د بودجې لګښـت 
لـوړ شـي او پـه واليتونـو کـې بـه ډېـرې 
پـروژې پلـې او خلکو تـه بـه د خدمتونو 

وړانـدې کـول هم ښـه او پراخ شـي.

د ملي بودجې په اړه د ماليې وزارت نوې پاليسي

طرح جدید حمل ونقل کارمندان دولت افغانستان به حفظ 

جان شان کمک می کند؟

روزانـه هشـتاد افغانـی پرداخـت می شـود.”
مقام هـای وزرات مالیـه می گوینـد تصمیـم لغـو ترانسـپورت در 
کابینـه گرفته شـده و ایـن وزارت طرح بدیل را به اجرا گذاشـته 

است. 
اجمـل عبدالرحیـم زی، سـخنگوی وزارت مالیه می گویـد: »این 
تصمیـم در کابینـه گرفته شـده و هدف آن این اسـت که از یک 
سـو ماموران محفوظ باشـند و از سـوی دیگر این پروسـه شفاف 

حتی بـه منفعت ماموران اسـت.”
هرچنـد وزارت مالیـه می گوید هزینه ترانسـپورت دولت افزایش 
قابـل مالحظـه نیافتـه امـا آمارهایی کـه از منابع معتبـر دولتی 
در اختیـار بی بی سـی قـرار گرفتـه افزایـش چشـم گیر هزینـه 

ترانسـپورت را نشـان می دهد.
پیـش از اجـرای ایـن طـرح، بودجـه ترانسـپورت وزارت خارجه، 
کمتـر از سـی هـزار دالـر بـوده امـا حـاال بـه بیـش از 300 هزار 

دالر رسـیده اسـت.
بـه همیـن ترتیـب، از وزارت داخلـه از یـک و نیـم میلیـون دالر 
بـه 3.7 میلیـون دالـر و بودجـه ترانسـپورت وزرات دفـاع ملی از 
حـدود چهـار میلیون دالر بـه 13.3 میلیـون دالـر افزایش یافته 

است.


