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د افغانسـتان د مالیـې وزارت د عامـه مـايل چـارو د مدیریت پنځـه کلنه نوې 

جـوړه شـوې کړنالره معـريف کړه.

ولسـمرش محمـد ارشف غنـي د دې کړنـالرې د معـريف کېـدو پـه غونډه کې 

وویـل د یـادې کړنـالرې پـه پـي کېـدو رسه بـه د دولـت پـه عوایدو کـې دوه 

چنـده زیاتوالـی رايش او هـم بـه د شـفافې حسـاب ورکونـې پـه برخـه کـې 

وکړي. مرسـته 

کـې  ادارو  دولتـي  ځینـو  پـه  وايـي  غنـي  ارشف  محمـد  ولسـمرش  افغـان 

اصالحـات راغـي، حکومـت دوامـدارو اصالحاتـو تـه اړتیـا لـري او نورې 

ادارې هـم مکلفـې دي چـې اصالحـات رامنـځ تـه کـړي.

محمـد ارشف غنـي د شـنبې پـه ورځ د مالیـې وزارت لـه خـوا د عامـه مـايل 

چـارو د مدیریـت پنځـه کلنې نوې جوړې شـوې کړنـالرې پـه اړه وویل چې 

پـه پـي کېدو رسه به یـې د افغانسـتان عواید چې اوس ۲۲ فیصده لوړ شـوي 

دوه چنـده نور هـم لوړ يش.

هغه زیاته کړه:

»تاسـې پـه عمل کې ثابته کـړه چې له سـختو رشایطو الندې مو د افغانسـتان 

عوایـد پـه دوامـداره توګه ۲۲ سـلنه لـوړ کړل او نـن ورځ چې افغـان ولس ته 

زیـری ورکـوئ هغـه دا چـې د افغانسـتان عواید دوه چنـده او له هغـه زیاته د 

لوړېـدو اړتیا ده.«

د افغانسـتان د مالیـې وزیـر وايـي چـې د عامـه مايل چـارو د مدیریـت پنځه 

کلنـه کړنـالره لومـړی د افغـان متخصصینـو لـه خـوا جـوړه او بیـا د بهرنیـو 

متخصصینـو لـه خـوا تایید شـوه.

اکلیـل حکیمـي وویـل چـې لـه دغـې کړنالرې څخـه هدف لـه مـايل منابعو 

او امکاناتـو څخـه ګټـه اخیسـتل، دبودجې پـالن، تطبیق او له هغه څخه ښـه 

راپـور ورکول دي.

هغه زیاته کړه:

»د سـند هـدف دوه شـیان دي لومړی هغـه منابع او امکانات چـې لرو یې څه 

ډول ورنـه ګټـه واخلـو چې خلکو ته ښـه خدمتونـه وړاندې کـړواو بودجه په 

څـه ډول د یـوې وسـیلې په توګـه وکارو چې د حکومت پالیسـۍ تطبیق کړو، 

د دې کار لپـاره د داسـې الرو وړاندوینـه شـوې چـې څـه ډول د بودجې پالن 

تطبیـق يش او څـه ډول ورنه راپـور ورکړل يش.«

ښـاغلی حکیمـي وايـي دغه سـند له مـوږ رسه د شـفافې حسـاب ورکونې په 

برخـه کې لـه عمـي اقداماتو رسه مرسـته کوي.

بـل خـوا د اقتصـادي چـارو کارپوهان په دغـه نوې کړنـالرې بانـدې د انتقاد 

ترڅنـګ وايـي چـې افغـان حکومـت لـه دې وړانـدې هـم دې تـه ورتـه د 

حسـاب ورکونـې سیسـټمونه رامنـځ تـه کـړي و، خـو پـه بشـپړه توګـه یې نه 

دي عمـي کـړي.

د کابـل پوهنتـون اسـتاد تـاج محمـد اکـر وايـي حکومـت بـه دې برخه کې 

عمـي او کـدري سیاسـت نـه لري.

هغه زیاته کړه:

»تاسـې پوهیـږئ چـې پـه تېـرو کلونـو کـې دوی هیـڅ الس تـه راړونـې نـه 

درلـودې داسـې کړنـالرې عمـي کار غـواړي، دغـه کار بـه کـوم ځایه رشوع 

کیـږي لـه ښـې حکومتوالـۍ څخـه ښـه حکومـت والـۍ لـه روغ کـدري 

سیاسـت څخـه لـه بـده مرغـه مـوږ ګـورو چـې دوی روغ کـدري سیاسـت 

لـري.« نه 

خـو ولسـمرش محمـد ارشف غنـي وايي چـې د عامه مـايل چـارو د مدیریت 

پنځـه کلنـه نـوې کړنالرې د پـي کېدو لپـاره بـه د ظرفیتونو د رامنـځ ته کېدو 

لپـاره پـه راتلونکـو پنځـو کلونو کـې ۲۰ ملیونه ډالـره ولګول يش.

افغـان حکومـت په داسـې حـال کـې دا قدامات کوي چـې په دې وروسـتیو 

کـې د امریـکا د کانګـرس د یـوه پـالوي غـړو د افغـان حکومـت لـه اجراییـه 

رییـس رسه پـه کتنـه کـې د اداري فسـاد پـر ضـد د مبـارزې غوښـتنه کړې.

مالیې وزارت د عامه مايل چارو

 د مدیرت ۵ کلنه کړنالره معريف کړه
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درحالی کـه بی کاری به یک مشـکِل فراگیر در 
کشـور تبدیل شـده اسـت، گروهی از معتاداِن 
پـل سـوخته، در چهارراهی کوته سـنگی برای 
جمـع آوری  مسـافر  تکسـی،  راننده هـای 
می کننـد و در عـوض، از هر تکسـی ران مبلِغ 

ده افغانـی به دسـت می آورنـد. 
و  بی نظمـی  بـه  شـاید  اگرچـه  کار  ایـن 
بدترکیبـِی پایتخت بیــفزاید، امـا در عوض از 
میـزان جرایـِم جنایـی و اجتماعی یـی کـه در 
آن هـا معتادیـن نقـش بـارز را ایفـا می کننـد، 

می کاهـد.
کارِ جمـع آوری  بـه  کـه  معتادیـن  از  یکـی   
مسـافر بـرای  تکسـی ران ها مصـروف اسـت، 
بـه روزنامـۀ مانـدگار می گوید: روزانـه مبلغی 
بیـن 150 - 300 افغانـی از ایـن راه به دسـت 
مـی آورم و دیگـر بـرای تهیـه مـواد و سـیر 
کـردن شـکم، نیـازی بـه دزدی از مغازهـا و 
جیـِب مـردم نـدارم. برخـی از تکسـی ران ها 
بـه دلیـِل این کـه مـا معتـاد هسـتیم، بـه ایـن 
امـا  نمی دهنـد.  نشـان  رضایـت  همـکاری 
بسـیاری دیگـر بـا روی خوش و پیشـانی باز 

از کارِ مـا اسـتقبال می کننـد. 
مقامـاِت مسـوول، از وجـود 3 میلیـون معتـاد 
انـواِع مـوادِ مخـدر در کشـور حکایـت  بـه 
می کننـد و می افزاینـد: ایـن آمـار، هـر سـال 

افزایـش می باشـد.  دسـتخوِش رشـد و 
بـر اسـاِس اظهـاراِت رسـمی وزیـر صحـِت 
عامـه، تعـداد افـراد معتـاد بـه مواد مخـدر در 
سـال ۲01۴ میـادی در کشـور بـه 3 میلیـون 
تـن رسـیده اسـت، درحالی کـه ایـن رقـم در 
سـال  در  هـزار،   ۹00 میـادی   ۲005 سـال 
۲00۹ یـک میلیـون و در سـال ۲00۶ میادی 
بـوده  نفـر  هـزار  و شـش صد  میلیـون  یـک 

 . ست ا
همچنین به گفتۀ کارشناسـاِن امـور اجتماعی، 
عامـِل  اصلی تریـن  بی سـوادی،  و  بـی کاری 
افزایـِش شـمارِ معتـادان بـه مـواد مخـدر در 

کشـور بوده اسـت.
می دهنـد  نشـان  یافته هـا  و  اظهـارات  ایـن 
کـه بـی کاری و اعتیـاد کـه بـا یکدیگـر پیونِد 
منطقـی دارنـد، یـک واقعیـِت تلـخ در جامعۀ 
ماسـت کـه بایـد آن را پذیرفت و بـه برخورد 
اکنـون  یازیـد.  آن دسـت  برابـِر  در  عالمانـه 
معتـادان، بخـِش قابـِل توجهـی از جمعیـِت 

کشـور را شـکل می دهنـد و طـرد و تحقیـر 
ایـن  از  گرهـی  نمی توانـد  نه تنهـا  آن هـا، 
معضـل بگشـاید، بلکـه ایـن کار پیامدهـای 
افزایـش  ماننـد  ویرانگـِر اجتماعـِی فراوانـی 

گذاشـت.  خواهـد  به  جـا  بزهـکاری 
عوامـل  »دریافـت  عنـوان  زیـر  تحقیقـی  در 
و پیامدهـای اعتیـاد جوانـان افغـان بـه مـواد 
مخـدر«، دیـده شـده اسـت کـه بیشـتر از ۴5 
درصـد معتـادان، سرپرسـِت خانواده  هسـتند. 
ایـن بـدان معناسـت کـه این افـراد بـه همراه 
خـود، زن و فرزنـداِن خویـش را نیـز درگیـِر 
مشـکاِت مالـی و عاطفـِی ناشـی از اعتیـاد 
حالـت،  ایـن  بازخوردهـای  کـه  می کننـد 
می توانـد بـه چندیـن نسـل  آسـیب برسـاند 
و جامعه یـی مسـموم و بیمـار بـرای همـه بـه 
دنبـال آورد. از ایـن رو، مسـالۀ تهیۀ زمینۀ کار 
و نـان آوری بـرای معتادان، در کنـار پرداختن 
بـه درمـاِن آن هـا، یک نکتـۀ علمـی، حیاتی و 

می شـود. محسـوب  جامعه شـناختی 
جمع آوری مسـافر برای تکسـی ران هاِی شـهِر 
کابـل توسـط معتـادان، اگرچـه شـاید شـغلی 

یقینـًا  امـا  گـردد،  تلقـی  بی ریشـه  و  کاذب 
در جامعـۀ وانفسـا و دردمنـِد مـا، می توانـد 
مسـّکنی حیاتی به شـمار رود و ایـن انحراِف 
اجتماعـی )اعتیـاد( را از پیوسـتن بـه جرایـِم 

بـزرگ و خطرناک تـِر دیگـر بـاز دارد. 
فرامـوش نکنیـم کـه اعتیـاد یک بیماری سـت 
و هـر فـرد معتـاد، فـارغ از تبعـاِت مجرمانـۀ 
ایـن بیمـاری، یک انسـان اسـت کـه خانواده 
و نیـاز بـه کمـک و همـکاری دارد. نگـرِش 
اعتیـاد  بـه  نسـبت  علمـی و جامعه شـناختی 

می گویـد: انـکارِ این بیمـاری و طـردِ معتادان 
و توجـه نکـردن بـه زمینه هـای اجتماعـی و 
را  مـا  نمی توانـد  هرگـز  آن،  روان شـناختی 
از تبعـاِت گسـترده و ویرانگـِر ایـن معضـل 
برهانـد. چه بسـا که ایـن رویکـرد غیرعلمی، 
بـه   ازدیـاد اعتیـاد و در نهایـت، بـه انفجـارِ 
جامعـه منجـر خواهـد شـد. تهیـۀ زمینـۀ کار 
بـرای معتـادان از ایـن منظـر، یک بحـِث مهم 

می شـود.  پنداشـته 
بـرای بسـیاری از معتادیـن بـه مـواد مخـدر، 
تهیـۀ کار مقـدم بـر درمـان و بستری سـاختِن 
آنـان شـمرده می شـود. چنان که نتایـج تحقیِق 
»دریافـت عوامـل و پیامدهـای اعتیـاد جوانان 
افغـان بـه مـواد مخـدر« نشـان داده اسـت که 
بـی کاری  و  فقـر  اعتیـاد،  عامـل  درصـد   ۷۶
اعتیـاد  نیـز  معتـادان  درصـد   81 و  اسـت 
غیرتزریقـی دارنـد. ایـن بـدان معناسـت کـه 
اگـر بـرای ایـن عـده کار و معـاِش مناسـب 
مهیـا گـردد و مورد حمایت و تشـویِق جامعه 
قـرار گیرنـد، می تواننـد بدون بسـتری شـدن، 
اعتیـاد را تـرک کننـد. ولـی مسـلمًا ایـن امـر 
نیـاز بـه همراهـی و مهـرورزِی جامعـه دارد. 
در همیـن خصـوص، شـیرمحمد یـک تـن از 
تکسـی راناِن مسـیر کوتـه سـنگی - ده افغانان 
بـه مانـدگار می گویـد: کسـب روزی حـال، 
بـرای همـه یـک فـرض و افتخـار اسـت، ما 
ایـن 10 افغانـی را در نهایـِت خرسـندی بـه 
مـا  کارِ  هـم  این گونـه  می دهیـم؛  معتادیـن 
روزمـرۀ  مخـارج  هـم  و  می گیـرد  سـرعت 
ـ  خانواده های شـان  احتمـاالً  و  ـ  معتادیـن 
تأمیـن می گـردد. امـا بعضـی از همـکاراِن ما، 
بـا ایـن معتادیـِن تاشـگر، برخـورد زشـت 
و تحقیرآمیـز دارنـد کـه بـه نظـر مـن، کاری 
نادرسـت و خاِف آییِن انسان دوسـتی اسـت.

و  دزدی  از  بارهـا  اخیـر،  سـال های  طـی   
راه گیـرِی معتادین در چهارراهی کوته سـنگی 
و پـل سـوخته خبرهایی شـنیده شـده اسـت. 
هرازگاهـی معتادان در هنگامِ شـب، در کوچه 
و خیابـان، با سـنگ یا سـرنِگ آلوده، سـِر راهِ 
موتردارهـا یـا عابریـِن پیـاده را گرفته انـد و 
بـه تهدیـد از آن هـا اخـاذی کرده انـد. انتظـار 
مـی رود کـه با جاافتـادِن فرهنـِگ کار در میان 
معتـادان، ایـن جرایـم سـیر نزولـی بـه خـود 

 . ند بگیر
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روح اهلل یوسف زاده

معتاداِن پل سوخته
 و کاِر آبرومندانه در کوته سنگی

 

جدال ها روی شناسنامه های برقی و توزیع آن، یک بارِ دیگر 
ریاست  که  می رسد  نظر  به  است.  شده  تازه  مرحله یی  وارد 
اجرایی، طرحی را به ریاست جمهوری پیشکش کرده است تا 

بر بنیاد آن، شناسنامه های برقی توزیع شوند. 
قانون  چوکات  در  برقی  شناسنامه های  قانون  که  مدتی ست 
افراطی  حلقاِت  برخی  اما  شده،  توشیح  نفوس  احوال  ثبت 
کنار زدِن هویت های دیگر  دنبال  به  رادیکال که  و قوم گرای 
کرده اند.  اعتراض  آن  بر  است،  همه  بر  هویت  یک  تعمیِم  و 
شناسنامه های  توزیع  از  بهانه،  به همین  هم  ریاست جمهوری 

برقی جلوگیری کرده است. 
حاال بر بنیاد طرح ریاست اجرایی، شناسنامه های برقی در کنار 
خود، برگۀ دیگری را هم حمل خواهد کرد که در آن، هویت 
و تابعیت ذکر خواهد شد. در این برگه، واژۀ »افغان« برای همه 

به عنوان تابعیت درج می شود. 
برای  راهی  کردن  باز  هدِف  به  اگرچه  اجرایی  ریاست  طرح 
توزیع شناسنامه های برقی است، اما مهم این است که در آن 
یک بارِ دیگر هویت افغان برای همه درج شده است؛ چیزی 
که مخالف قانون ثبت احوال نفوس است و در مقابل خواسِت 

اکثر مردم افغانستان قرار دارد.
به باور ما، تنها راه پایان دادن به این جنجال، تطبیق قانون ثبت 
شده  توشیح  رییس جمهوری  توسط  که  است  نفوس  احوال 
همین  به  قانون  این  است.  شده  چاپ  رسمی  جریدۀ  در  و 
ساده گی به تصویب و توشیح نرسیده و دست کم چهارده سال 
نزاع و کشمکش صورت گرفته و  اقوام،  روی مسالۀ هویِت 
سرانجام اعضای شورای ملی به این نتیجه رسیده اند که واژۀ 
»افغان« چون فقط به یک قوم محترمِ افغانستان تعلق می رساند، 
به درِج  آنان  این رو،  از  بر همۀ مردم اطاق گردد.  نمی تواند 
نامِ همۀ اقوام در شناسنامه ها توافق کردند و قانون ثبت احوال 
نفوس را با اکثریِت آرا به تصویب رساندند و رییس جمهور 
غنی نیز با آگاهی از حقیقت و حقانیِت موضوع، این قانون را 

توشیح کرد.
اما متأسفانه بعدتر، افراد و حلقاِت کوچِک قومی که خواهاِن 
تحمیل یک هویت بر دیگران بودند، دوباره فعال شدند و با 
آن قانون مخالفت کردند و ریاست جمهوری نیز این بهانه را 

ارزش داد و فرماِن توزیع را صادر نکرد. 
افغانستان  شهروندان  به  تازۀ حکومت،  طرح  بنیاد  بر  اکنـون 
عاوه بر شناسنامۀ برقی مطابق طرح قانون ثبت احوال نفوس، 
هویت  دو  شهروندان  آن  در  که  شد  خواهد  داده  برگه یی 
می داشته باشند: یک، هویت افغان برای همه که همان مورد 
اختافی است؛ و دیگری هم، هویت اقوام به شکِل خاص و 

مستقل.
اینک  اما  بود  نزاع مطرح شده  از همان آغازِ  این طرح  البته   
است.  کرده  مطرح  راه حل  عنوان  به  را  آن  اجرایی  ریاست 
اجرایی،  ریاست  طرح  مورد  در  اجرایی  ریاست  سخنگوی 
است که  گفته  از یک طرف  کرده:  را مطرح  متضادی  حرِف 
تغییری  الکترونیک  احوال، در مورد شناسنامۀ  ثبت  قانوِن  در 
که  اطاعاتی  است  افزوده  دیگر،  جانب  از  نمی آید.  میان  به 
در بانک اطاعاتِی شناسنامه های الکترونیک درج می شود، به 
صورِت برگۀ اطاعاتی به همراه شناسنامۀ الکترونیک توزیع 
خواهد شد که در آن، هم واژۀ افغان و هم قومیِت شهروندان 

درج می گردد.
این نشان می دهد که طرح ریاست اجرایی، تأییِد طرحی ست 
که مخالفان قانون ثبت احوال نفوس پیشه کرده بودند. آنان از 
یک طرف با درج هویت ها به شکِل مستقل مخالفت می کنند و 
از سوی دیگر، طرح مصادره کردِن همۀ هویت ها را به شکل 
به  فقط  بازی  این  و  می کشند  پیش  افغان  واژۀ  زیل  رسمی 
هدِف زیر پا کردِن هویت های فرهنگی و بومی مردم افغانستان 

می باشد.
 این در حالی ست که توزیع شناسنامه های الکترونیک مطابق 
قانون ثبت احوال، تحقِق وعده های انتخاباتِی سران حکومت 
وحدت ملی و موافقت نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، از 
تأمین  برای  اجرایی  رییس  و  رییس جمهوری  اصلِی  تعهدات 

شفافیت در انتخاباِت بعدی بوده است.
در پایان، یک بارِ دیگر به تأکید می گوییم که تنها راهِ پایان دادن 
شناسنامه های  توزیع  توشیح شدۀ  قانوِن  تطبیق  مسأله،  این  به 
برقی بدون هیچ تأخیر است. زیرا مخالفاِن این قانون می دانند 
برتری طلبی  رفته اند و هدفی جز  بیراهه  به  و  غلط می گویند 

ندارند. 

راهکاری فراتر از قانون ثبت احوال
 پذیرفتنی نیست
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فرامـوش نکنيـم كـه اعتياد یک بيماری سـت 
و هـر فـرد معتـاد، فـارغ از تبعـاِت مجرمانـۀ 
ایـن بيمـاری، یـک انسـان اسـت كـه خانـواده 
نگـرِش  دارد.  همـکاری  و  كمـک  بـه  نيـاز  و 
اعتيـاد  بـه  نسـبت  جامعه شـناختی  و  علمـی 
می گویـد: انـکاِر ایـن بيمـاری و طـرِد معتادان 
و  اجتماعـی  زمينه هـای  بـه  نکـردن  توجـه  و 
را  مـا  نمی توانـد  هرگـز  آن،  روان شـناختی 
از تبعـاِت گسـترده و ویرانگـِر ایـن معضـل 
برهانـد. چـه بسـا كه ایـن رویکـرد غيرعلمی، 
انفجـاِر  بـه  نهایـت،  اعتيـاد و در  ازدیـاد  بـه   
جامعـه منجـر خواهـد شـد. تهيـۀ زمينـۀ كار 
بـرای معتـادان از ایـن منظـر، یـک بحـِث مهم 

می شـود پنداشـته 
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رسانه ها در برزِخ توفیق و شکست
گفت وگو با نظری پریانی پیراموِن رسانه ها، دمکراسی، احزاب و منافع ملی در افغانستان

مصاحبه کننده: بیژن آرین- دانش آموختۀ روابط بین الملل

پریانی  با نظری  این گفت وگو چنـدی پیش  اشاره: 
در  استفاده  به هدِف  ماندگار،  روزنامۀ  مسووِل  مدیر 
است.  شده  انجام  دانشجویی  ـ  علمی  تحقیِق  یک 
برای  را  آن  محتوای  »ماندگار«  که  آن جایی  از  اما 
خواننده گاِن گرامی خالی از فایده نمی داند، به نشرِ 

آن اهتمام ورزیده است.
 ***

پس بر این اساس، آیا رسانه ها مخاطب محور بوده اند؟ 
نخیر، رسانه ها مخاطب محور نبوده اند و این امر منطقی 
قابل  مسأله  صورت  دو  هر  حال  عین  در  است؛  هم 
مخاطبین  و  مخاطب محور  رسانه های  است؛  تایید 
رسانه محور. اما قرار نیست تمام رسانه ها مخاطب محور 
باشند؛ بل باید در مواردی مخاطبین رسانه محور شوند. 
در جوامِع نیازمنـد به تغییر، مخاطب باید رسانه محور 
باشد؛ یعنی رسانه باید به عنوان منبر، تریبیون، مدرسه، 
مکتب، بلندگو یا ...عمل کند و به نشِر آگاهی  بپردازد 
و سنت ها و عاداِت ناپسنِد جامعه را به چالش بکشد و 
بدیل های احسن را ارایه نمایـد. اما مسلمًا هر رسانه یی 
این  که  می شود  تهداب گذاری  خاص  هدِف  یک  با 
هدف خیلی معطوف به مخاطب نیست؛ بلکه معطوف 
به همان اهدافی ست که برای خود تعیین کرده و این 
یک امِر کامًا طبیعی ست و این که اهداِف رسانه برای 
جامعه چقدر مفید یا مضرند، بحثی جداگانه می باشد. 
به  آگاهی دهی  و  اطاع رسانی  وظیفۀ  رسانه ها  عمومًا 
هستند  رسانه هایی  این رو  از  دارند.  برعهده  را  جامعه 
که پروای مخاطب را ندارند که از نتیجۀ کارِ آن ها سود 
می برد یا زیان. برخی از رسانه ها تصویری جوانان را 
ترور در جامعه  انتحار و  و  افراط گرایی می کشانند  به 
را به نحوی توجیه می دارند. برخی رسانه ها سریال های 
هیچ  ابداً  که  می گذارند  نمایش  به  را  پوچی  و  مبتذل 
گرهی از مشکاِت جامعه را نمی گشاید و هنگام نشِر 
و  خاموش  را  تلویزیون  مجبورند  خانواده ها  نیز  آن ها 
نبینند.  را  آن ها  تا کودکان شان  دهند  تغییر  را  یا شبکه 
بعضی رسانه ها نیز دایمًا در تاِش تنویِر اذهاِن عامه و 

رفِع تعصب و خشونت از جامعه هستند. 
این ر و  از  این ها واقعیِت جامعه و رسانه های ماست؛   
نیازِ  و  خواست  با  را  خود  رسانه   باید  اوقات  گاهی 
مخاطب  باید  اوقات  گاهی  و  کند  هماهنگ  مخاطب 
خود را با برنامه ها و اهداِف ارزندۀ رسانه عیار سازد. 
برنامه های سیاسِی رسانه های افغانستان، بیشتر جامعه را 

به کدام طرف می برد؟
نمی بینم.  بد  را  سیاسی مان  برنامه های  وضعیِت  من 
برنامه های سیاسی، جامعه را به کنجکاوی و بالنده گی 
رسانه های  سیاسی  برنامه های  چنان که  می دهد؛  سوق 
ما حِس حقیقت  جویِی افغانستانی ها را به نقطۀ جوش 
و  اخبار  بدون  ندارد  دوست  هیچ کس  است.  رسانده 
از  سخن  مغازه  و  تکسی  در  کند،  زنده گی  سیاست 
اوضاع سیاسِی کشور ا ست، حتا در سالون اصاح موی، 
پس از نواخته شدن اولین شانه و قیچی بر سر و ریش 
یعنی  گپ هاست؟«.  »چی  که  می پرسد  آرایشگر  مان، 
هیچ جمع و حلقه یی نیست که در آن از سیاست سخن 
به میان نیاید. می توان گفت برنامه های سیاسی رسانه ها، 
به میزاِن پرسش ها و تردیدهای مردم مان افزوده و نیک 
برای  مقدمه   اصلی ترین  تردید،  و  پرسش  که  می دانیم 
خروج از جزمیت و ورود به فضای دیالوگ و مفاهمه 

است. 
که  هستند  هم  رسانه هایی  معدود  اما  این همه  با 
بر تعصب  مبتنی  برنامه های سیاسی شان، ویرانگرانه و 
افغانستان  و توهِم برترِی قومی است. بخشی از مردمِ 
را غیربومی و مهاجر و بیگانه خوانده اند که باید از این 
در  رسانه ها  این  مثال،  عنوان  به  شوند.  بیرون  کشور 
تعصبی  و  جهل  با  سیاسی شان،  به اصطاح  برنامه های 
غلیظ می گویند »پوهنتون« خوب و »دانشگاه« بد است 
میاِن  در  را  نفرت  و  نفاق  بذر  خود،  جملۀ  هر  با  و 

در  رسانه ها  بیشتِر  اما  خوشبختانه  می پراکننـد.  مردم 
برنامه های سیاسی  ـ فرهنگی شان، از برادری و برابرِی 
همۀ افغانستانی ها و از خوبِی پوهنتون و قشنگ بودِن 
دانشگاه سخن می گویند و دوستی و مدارا در جامعه 

را ترویج می کنند.
هنوز  جدید،  دورۀ  از  سال  پانزده  گذشِت  به رغم 
و  بیان  آزادی  راهِ  ابتدای  در  ما  که  گفت  می توان  هم 
فعالیِت رسانه های آزاد قرار داریم و آهسته آهسته گام 
برمی داریم به سوی تأثیرگذاری رسانه ها در حوزه های 
مختلِف اجتماعی و سیاسی. اما اگر مردم و اهالِی رسانه  
هم شوند،  همراهِ  و  بنیادی، همکار  و  عمیق  به شکِل 
می توانند همۀ شؤوِن زنده گی سیاسی ـ اجتماعِی خود 
نظام  سازند،  صحنه  وارد  را  احزاب  کنند،  تعدیل  را 
انتخاباتی را اصاح کنند، نظام را غیرمتمرکز و قدرت 
وحشی را اهلی را بسازیم. در چنین صورتی، ما قطعًا 
یک گامِ بزرگ رو به جلو گذاشته و در مسیِر پُرشتاِب 
پیشرفت قرار گرفته ایم. و در این میان، نقِش رسانه به 
منافع ملی  عنواِن رهنما و روشن گِر توده ها در محورِ 

برجسته و بی بدیل خواهد بود.
حاال منافع ملی از دیِد رسانه ها چگونه تعریف می شود؟

زیرا  ندارند.  ملی  منافع  از  واحدی  تعریف  رسانه ها 
تعارضات قومی در کشور منافع اقوام را در ارجحیت 
قرار داده است تا منافع ملی را. از جانب دیگر، تعریِف 
منافع ملی در هر جامعه یی تفاوت ها و پیچیده گی های 
خاِص خود را دارد. مسلمًا ظرفیِت ملت ها و دولت ها 
در تعریِف منافع ملِی هر کشور نقِش بسیار برازنده یی 
ملی یی  قدرِت  همان  ملی،  منافع  من،  باور  به  دارد. 
ایجادش هستند و  است که مردمِ یک کشور خواهاِن 
دولت ها را مکلف به حمایت از آن ساخته اند. طبیعتًا 
هرقدر قدرِت ملی مستحکم تر باشد، قدرِت چانه زنی 
خواهد  بیشتر  نیز  بین المللی  سطح  در  نقش آفرینی  و 
بود؛ از این رو، منافع ملی در حوزۀ همان قدرِت ملی 
در سطح ملی تعریف می شود؛ افغانستان هنوز با توجه 
به پیچیده گی های نژادی و قومی یی که دارد و باتوجه 
کنار  در  می آزارد  را  کشور  تاریخ  که  واقعیت هایی  به 
مرحله  به  است  نتوانسته  هنوز  داریم،  که  افتخارهایی 
با  را  انسان ها  امروز  آنچه  برسد.  ملی  منافع  تعریف 
زبان های  مختلف،  نژادی  و  قومی  خواست گاه های 
گوناگون، مذاهب و نظام های اعتقادی متفاوت وعایق 

و سایق سیاسی جداگانه باهم برادر و هم سرنوشت 
ما  که  است  ملی  منافع  می سازد  هم سرشت  گاهی  و 
برای  ملی،  منافع  روی  بحث  نرسیده ایم.  آن  به  هنوز 
تمامی ملت ها وهویت های سیاسی در قالب یک مرز 
مشترک ضروریست، مخصوصًا برای مردمان کشوری 
مثل افغانستان که از چندین گروه قومی، مذهبی زبانی 
و فرهنگی تشکیل شده اند. آنان باید باهم زیاد بحث 
و  سرنوشت  دارای  که  برسند  نتیجه  این  به  تا  کنند 
رجحانی  و  جویی  برتری  هستندد،  مشترک  مصالح 
و  می شوند  ملت  تعریف  شامل  آنگاه  ندارد؛  وجود 
به  را  تنها جغرافیا  ما  می کنند.  را مشخص  ملی  منافع 
تقابل  که  جوامعی  در  می شناسیم.  ملی  منافع  عنوان 
سبب  باشد،  داشته  وجود  جویی ها  برتری  و  قومی 
می شود که هیچ موقع نفع همگانی و مشترک همدیگر 
به  پایبندی  وعدم  بی توجهی  و  نشود  واحترام  تعقیب 
مصالح ملی و مشترک باعث می شود که منفع ملی یک 
مصالح  و  جناحی  خواست های  نفع  به  همیشه  کشور 
قومی طوری مورد معامله و بهره برداری قرار گیرد که 
اقوام و جناح های هم سرنوشت را  بقیۀ  حقوق ومنافع 
قربانی کنند. همه چیز را برای خود خواستن، مصادره 
مصالح و منافع ملی به نفع یک گروه یا قوم یا جناح 
نه منصفانه است و نه تامین کنندۀ رضایت همگانی. ما 
بایستی برای مطالعۀ برخورد رسانه با منافع ملی، اول 
باید مشترکاتی را به عنوان منافع ملی در سطح قدرت و 
سیاست داشته باشیم که متاسفانه نداریم و اینجا هنوز بر 
رویه های باقی مانده از دوران های دکتاتوری واستبداد 
تاکید می شود و ارزش های یک گروه بر دیگران تحمیل 
می شود که آن منافع ملی نیست که ضد همزیستی هم 
هست و خطر آفرین. از طرف دیگر با توجه به تبیینی 
که از منافع ملی کردیم، باز هم می بینیم که منافع ملی 
نیستند.  دست  یک  مختلف  کشورهای  و  جوامع  در 
رقصان  مفهومِ  ویژۀ  تعریف،  در  دشواری  این  مسلمًا 
منافع  تشخیِص  و  تعریف  است.  ملی  منافِع  پویای  و 
ملی در کشورهای دچار بحران و یا پسامنازعه، بسیار 
این رو  از  است.  باثبات  و  آرام  از کشورهای  دشوارتر 
رسانه های افغانستان نیز در تشخیص و تعریف منافع 
اند و هر کدام  در  با دشواری و تشتت روبه رو  ملی 
این زمینه، سازِ جداگانه یی می نوازند. اما برای این که ما 
منافع  از  شفاف تر  و  ُقرص تر  تعریفی  به  افغانستانی ها 

ملی برسیم، باید ضمن به رسمیت شناختِن تفاوت های 
طبیعی و ماهوی میان اعضای جامعه، به تقویِت وجوهِ 
و  راستین  ملِی  هویِت  یک  به  و  پرداخته  مشترک مان 
معتبر دست یابیم و خودمان را به کشور گره بزنیم تا 
هویِت  سایۀ  در  ملی مان  منافع  فکت های  آن گاه  قوم. 
ملی برجسته و نمایان می گردد. در آن صورت، رسانه ها 
به  احترام  به  را  مردم  که  برنامه هایی  نشر  با  می توانند 
تفاوت های طبیعی و اتنیکی و  یکدیگر فرا می خوانند 
نسبت  را  آن ها  و  می کنند  تأکید  اشتراِک  وجوهِ  بر  و 
به  بیدار  سازند،  مشترک شان  سرنوشِت  و  سرزمین  به 
کمِک  ملی  منافِع  تبارزِ  و  واقعی  ملِی  هویِت  تشکیِل 

شایان رسانند.
ژورنالیسِم  که  است  این  دیگر  سوال  خوب.  بسیار 
توسعه یی و انتقادی، به عنوان دو شیوۀ کارِ خبرنگاری 
حاِل  در  کدام یک  شما،  باور  به  اند.  رایج  جهان  در 

حاضر برای افغانستان مفید است؟ 
ما در حوزۀ کارِ رسانه یی و ارایۀ آگاهی، یک وضعیِت 
متفاوت با جهان داریم؛ یعنی می خواهم بگویم که کار 
رایج در جهان  قالب های  از  بر هیچ کدام  ما،  رسانه یی 
این  به  شما  پرسِش  پاسخ  عجالتًا  اما  نیست.  منطبق 
مسلمًا  می خواهیم.  چه  رسانه  از  ما  که  دارد  بسته گی 
اگر به دنبال اهداف سیاسی باشیم، برنامه های انتقادی، 
بهتر و بیشتر می تواند آماِل ما را برآورده سازد و اگر 
کلید  جامعه  در  را  پیشرفت  و  نوسازی  می خواهیم 
بزنیم، ژورنالیسم توسعه یی می تواند ما را به این هدف 
سر  در  را  اهداف  این  دوی  هر  اگر  و  کنـد  نزدیک 
ولی جهاِن  اند.  الزمی  کارِ  دو شیوۀ  باشیم، هر  داشته 
امروز، جهاِن انقاب ها و شکستِن کلیشه هاست. رسانۀ 
خوب، رسانه یی است که سبک ها و قالب های از پیش 
درمی اندازد  نو  طرِح  و  می شکافد  را  کاری  آماده شدۀ 
به خود دست می یابد. یک  کارِی مختص  به شیوۀ  و 
رسانۀ خوب، رواِن جامعه را در تمامِ حوزه ها با قوت ها 
و نارسایی هایش شناخته و بر اساس آن، دست به تولید 
می زند. باید رسانه ها روان شناسانه با پدیده ها برخورد 

بکنند و نبض جامعه را به دست داشته باشند. 
تا حال رسانه ها چقدر به این مهم پرداخته اند؟

رسانه ها  در  بالتبع  و  ما  جامعۀ  در  روان شناسی  بحث 
تقریبًا مفقوداالثر است؛ از این رو ما در این زمینه، در 
ابتدای راه قرار داریم و باید دست به کار شویم تا این 

باِب مهم را هرچه زودتر بگشاییم. 
در  رسانه یی  کارِ  آیندۀ  این که:  پرسش  آخرین  و 

افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
مصیبِت  و  توطیه  کدام  اگر  چنان که  هستم.  خوشبین 
عظما بر ما نازل نگردد، یقین دارم که به تدریج شاهد 
اوج ها و فرازهای چشم گیری در کار رسانه یی  خواهیم 
بود. این باور و امیدواری از آن جا به ذهن و ضمیرم راه 
یافته است که مثًا 15 سال پیش خارجی ها می آمدند 
در بارۀ اهمیت رسانه برای ما سخن می گفتند و کارگاه 
این  پیرمون  داخلی  معدودی  نخبه گان  و  می گذاشتند 
کار  و  دهی  گزارش  نحوه  می کردند؛  صحبت  مساله 
رسانه یی با توجه به پدیده های مختلف نذیر انتخابات 
خارجی ها  توسط   هم  آن ها  امثال  و  مخدر  مواد  و 
کارگاه گذاشه می شد. اما حاال همه کدر ها تکمیل شده 
شاهد  و  است  گرفته  صورت  زیادی  های  تجربه  اند 
ظرفیت های فوق العاده هستیم. ما در پانزده سال گذشته 
خارجی  مقالۀ  یک  یا  کتاب  یک  ترجمۀ  به  قادر  حتا 
نبودیم و می بایست منتظر می ماندیم که یک ایرانی آن 
ببریم.  تا ما از آن بهره  را به زبان فارسی ترجمه کند 
فقط به یک رسانه داخلی و دیگر رسانه های خارجی دل 
می بستیم. ولی اکنون ناشران، نویسنده گان و مترجماِن 
ایرانی ها، کار  الیق و متعددی داریم که به کیفیِت کارِ 
سال  پانزده  از  پیش  ما  می آفرینند.   افتخار  و  می کنند 
روزنامه نگاران با اعتبار اندک داشتیم که بیشتر با فکر 
اما حاال روزنامه نگارانی داریم که  سنتی مسلح بودند. 
با توسعه و آگاهی و جهانی شدن آشنا شده اند. حاال 
در کنار همه کاستی ها رسانه های پویا و پر شور چاپی، 
تصویری و صوتی داریم که تا ثیرگذار اند. بنابرین حتم 
دارم که این روند اگر ادامه یابد، در آیندۀ نه چندان دور 
می توانیم در کار رسانه یی از بسیاری ها جلو بزنیم و با 
تبعیت از تعدیل قدرت و نرم شدن آن به حق آزادی 

بیان به شکل درست تر آن دست یابیم. 
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مریم عطاریان
اگر تصور می کنید بیشتر وقت شما و همسرتان صرف مجادله 
و جر و بحث با یک دیگر می شود، بهتر است که به علل این 
باشید. شناخت  داشته  تیزبینانه تری  و  نزدیک تر  نگاه  مجادالت 
علل این نزاع ها به شما کمک می کند که خاهای ارتباطی که با 
همسرتان دارید را پر کنید، نقصان های رفتاری خود را بشناسید، 
حساسیت های همسرتان را پیدا کنید و به طور کلی شکاف های 
اصاح  برای  و  کرده  را کشف  دارید  با همسرتان  که  ارتباطی  
آن ها تاش کنید تا به این طریق، بارها و بارها بر سر یک مساله 
به دعوا و منازعه نپردازید. در حقیقت شاید مهم ترین اختافات 
هم ارزش آن را ندارد که بیش از یک بار بر سر آن ها دعوا و 

مشاجره کنید. 
نزاع های  بررسی دالیل  به  نوشتار سعی شده است که  این  در 

تکرارشونده، اشاره کنیم: 
مشکات همیشه گی 

مهم ترین و متداول ترین موضوعاتی که زوجین دربارۀ آن با هم 
بحث و مجادله دارند، عبارت اند از: پول، رابطۀ جنسی، کار، 

فرزندان، کار منزل و چگونه گی تقسیم مسوولیت ها و... 
بیشتر نزاع ها به دلیل اختاف نظر شروع می شود، در حالی که 
بیشتر این مباحث با صبر و مهارت های ارتباطی قادر به مصالحه 
از طریق گفت وگو هستند. اگر شاهد بودید که موضوع قدیمی 
و یک سانی، بارها و بارها عود می کند و تکرار می شود و یا به 
محض این که آن مشکل حل می شود، یک مسالۀ دیگر و جدید 
پیش می آید؛ بنابرین مشخص است که این موضوع با یک گفت وگوی ساده حل 

نمی شود. 
در ادامه به برخی دالیل متداول اختافات زناشویی اشاره می کنیم: 

مشکات و موضوعات حل نشده 
گاهی اوقات افراد شاهد نزاع و درگیری هایی هستند که از گذشته تا کنون تداوم 
کودکی،  راز  افشای  و  یا خیانت  و  نشدن  پذیرفته  رد شدن،  داشتن حس  دارند. 
می تواند تبدیل به دکمۀ حساسی شوند که زوجین بدون هیچ بررسی و تفکری، 

آن را فشار دهند. 
از زوجینی که در دوران کودکی خود تجربۀ جدایی والدین و  برای مثال، یکی 
یا طرد شدن را پشت سر گذاشته، ممکن است به یک مسافرت ناگهانی و بدون 
برنامه ریزی همسرش، عکس العمل شدید نشان دهد. یا کسی که در هنگام کودکی 
همیشه مجبور بوده به عنوان تنبیه، پول جیبی اش کسر شود، در دوران بزگ سالی 
نیز اگر با محدودیت گذاری های همسر در زمینۀ مالی مواجه شود، شاید به شدت 

عصبانی شده و واکنش تند نشان دهد. 
موضوعات حساس 

اگر موضوعات تابو و ممنوعه یی در ارتباط با همسرتان هست که همیشه همسرتان 
را به شدت عصبانی می کند، نیاز دارید که هر از چند گاهی آن ها را یادآور شوید. 

اگر این کار را نکنید، تبدیل به بمب های زمانی می شوند. 
یا  تولد  تاریخ  کردن  فراموش  مانند  مواردی  می توانند شامل  ممنوعه  موضوعات 
سالگرد ازدواج باشد و بنابرین زمانی که احساس می کنید همسرتان با شما همراه 

نیست و همیشه حواسش در پی کار و مشغله اش است، عود می کند. 
مهم ترین و متداول ترین موضوعاتی که زوجین دربارۀ آن با هم بحث و مجادله 
و چگونه گی  منزل  کار  فرزندان،  کار،  رابطۀ جنسی،  پول،  از:  اند  عبارت  دارند، 

تقسیم. 

مقدمه
فرانسوی(  نامدار  )فیلسوف  فوکو  میشل  درس گفتارهای 
به  حاضر   حال  در   )1۹۷۹ )1۹۷8ـ  فرانس  دو  کلژ  در 
شده  تبدیل  سیاست«  زیست  »تولد  عنوان  زیر  کتابی 
است؛  مسالۀ محورِی این درس گفتارها بررسی تاریخِی 
حکمرانِی عقانی، بازار و جامعه است. خود وی در 
ترسیم چشم انداز آن سال تحصیلی، درس گفتارها را 
محدودیت  قاعدۀ  به منزلۀ  سیاسی  »اقتصاد  مطالعۀ 
و   .)۲۶ می کند)ص  معرفی  حکومتی«  ِخَردِ  درونِی 
همین تعریف کافی است تا بدانیم بحث های کتاب، 
نیست.  آن  تاریخِی  بررسی  و  »لیبرالیسم«  از  جدا 
دست  همواره  »واژه«  در  چند  هر  که  لیبرالیسمی 
خویش  ابهام آمیز  و  دوپهلو  وضعیِت  گریباِن  به 
است، اما فوکو با در نظر گرفتِن بسترهای تاریخِی 
خاص، تا حد بسیار زیادی موفق به کسب مقصود 

از آن شده است. او در این باره می گوید: 
منتها  کنم؛  تحلیل  را  »لیبرالیسم«  می کنم  »سعی 
به منزلۀ  حتا  یا  ایدیولوژی،  یا  نظریه  به منزلۀ  نه 
روشی که »جامعه خودش را بازنمایی می کند«، 
بلکه به منزلۀ یک عمل و »روش انجام امور« در 
جهت رسیدن به اهدافی معین و با تنظیم خودش 
را  لیبرالیسم  پس،  مستمر.  بازاندیشِی  طریق  از 
عمل  عقانی شدِن  روش  و  اصول  به منزلۀ  باید 

حکمرانی تحلیل کرد.« )۴۲۶(
از سوی دیگر فوکو در این درس گفتارها، مطالعۀ 
تحقیقِی ویژه یی دربارۀ »نیولیبرالیسم« انجام داده 
سیاسِی  »اقتصاد  تکنیکِی  ـ  تاریخی  شرایط  و 
است. همان موضوع  نموده  باز  را  نیولیبرالیسم« 
بسیار مهمی که در آن سال ها )دهۀ ۷0 و 80 قرن 
به منزلۀ پدیده  یی کامًا نو در تکنولوژی  بیست( 
ساختاریِن سرمایه داری، عرض اندام می کرد و به 
همین دلیل، توجه متفکران بزرگی را در شناخِت 

انتقادِیِ آن برانگیخته بود.
و اما نکتۀ آخر، شخصیتی که در این درس گفتارها، 
مقام  در  فوکو  می شویم،  مواجه  آن  با  شگفتی  با 
با  و  عاقه مند  باهوش،  باسواد،  است:  »استاد« 
انگیزه؛ و همچنین متمرکز و کوشا در کار خویش؛ 
که مطمینًا از کشف این چهرۀ فوکو، جدا از کسب 
برد.  خواهیم  فراوانی  لذت  درس گفتارها،  فیِض 
تاش  کتاب،  این  اهمیِت  و  ارزش  به دلیِل  بنابراین، 
در  فقط  نظری،  اظهار  هرگونه  بدون  تا  کرد  خواهم 
استاد  این  که  باشم  باارزشی  آموزه های  انتقاِل  خدمت 

بزرگ از نیولیبرالیسم ارایه داده است.
***

مقتصد« صحبت  »حکومت  دربارۀ  که  دارد  وجود  »فردی 
را  او  اسِم  یادداشت هایم  در  نتوانستم  متأسفانه  است.  کرده 
 . دارد...  تعلق  هجده  قرن  پایان  به  که  مطمینم  اما  کنم،  پیدا 
طی این مرحله از حکومت مقتصد که در قرن هجدهم شروع 

شد... شاهد توسعۀ عمیق و وسیع کردار 
حکومتی هستیم. این کردار حکومتی همراه است با آثار منفی، 
مقاومت ها و شورش هایی که می دانیم دقیقًا علیه دخالت های 
یافته  سامان  بودن،  مقتصد  مدعِی  حکومت  تجاوزگرانۀ 

است.« )ص ۴8(
از نظر فوکو، قرن هجده، هم  این گفته درمی یابیم که  با 
نقطۀ آغاز حکومِت مقتصد و مداخله گر بود و هم عصر 
شورش و مقاومت علیه داعیۀ اقتصادی و مداخله گرایانۀ 
اقتدار  آن؛ و مسلمًا زمانی که حکومت،  اقتدار سیاسِی 
)و  می گیرد  کار  به  اقتصاد  قلمرو  در  را  خود  سیاسِی 
بدین  این  می کند(،  منتشر  آن جا  در  را  آن  بیانی  به  یا 
در  جدیدی  رویۀ  »بازار«،  در  حکومت  که  معنی ست 
پیش گرفته است؛ اما قبل از آن چه؟ به بیانی، بازارها 
مدیریت  چه گونه  هجدهمی،  قرن  رویۀ  این  از  قبل 
می شدند؟ طبق نظر فوکو، رویه یی که در قرون شانزده 
و هفده میادی و قرون وسطا دنبال می شد، مبتنی بر 

»عدالت« بود. چنان چه می گوید:
»بازار، به معنای بسیار عام آن در قرون وسطا و قرن 
عدالت  محل  اساسًا  کلمه  یک  در  هفده،  و  شانزده 
تنظیمات  از  مملو  بازار  اول  وهلۀ  در  البته   ... بود. 
فوق العاده فراوان و سفت و سخت بود: بازار با توجه 
به کاالهای وارد شده تنظیم می شد، و نوع تولید و 
ریشۀ آن ها، مالیات ها، قواعد فروش و البته قیمت ها 
همه تثبیت شده بود. بنابراین بازار، جایگاهی مملو از 
قواعد بود. همچنین بازار به این معنی محل عدالت 
بود که قیمت فروِش تثبیت شده در ]آن[ هم از دید 
نظریه پردازان و هم در عمل عادالنه تصور می شد، یا 
کار  با  می بود.  عادالنه  قیمتی  می بایست  هرحال  در 
نیازها و  با  البته  بازرگانان و  نیازهای  با  انجام شده، 
امکان های مصرف کننده گان رابطه یی معین داشت؛ تا 
جایی که بازار می بایست محل ممتاز عدالت توزیعی 
می بود. ... حداقل در مورد بعضی محصوالت اساسی، 
اگرنه همۀ آن ها، از جمله محصوالت غذایی، قواعد 
بازار در جهت تضمین عدالت توزیعی عمل می کرد. 
به این ترتیب حداقل برخی از فقرا مانند پول دارترها، 

می توانستند خرید کنند.« )ص51 ـ 5۲( 
چنان چه می بینیم، از نظر فوکو، آن چه ضامن نگه داری 
و اجرای »عدالت« در بازار قرون وسطایی و شانزده و 
هفده می شد، فرامین و قواعد عملِی آن بود. به طوری 
قواعد«  از  مملو  »جایگاهی  بازار  می رسید،  نظر  به  که 
بوده است. اما این جایگاه در قرن هجده که از قضا به 
نام قرن حکومِت مقتصد نیز رقم خورده است، از دست 
می رود. زیرا قرنی است که در اواسط آن، تاش می شود 

تا با بیرون راندن قوانین و فرامین مسلط در بازار، به نوعی 
آن را را »آزاد« سازند. آزاد از قوانینی که از نظر اقتصاددانان 

بسته  را  بازار  پای  و  دست  به نوعی  آزادسازی،  این  حامی 
این تصور که  دیده می شود،  که  این رو همان گونه  از  است. 

برای بازار »طبیعت«ی در نظر گرفته شود، در همین زمان شکل 
گرفته است. 

نیولیبرالیسم 
در درس گفتارهای میشل فوکو

زهره روحی 

بيشتر نزاع ها به دليل اختاف نظر شروع می شود، در حالی كه بيشتر 

از طریق  به مصالحه  قادر  ارتباطی  مهارت های  و  با صبر  ث 
مباح این 

بودید كه موضوع قدیمی و یک سانی،  اگر شاهد  د. 
ستن

گفت وگو ه

ض این كه آن 
یا به مح بارها و بارها عود می كند و تکرار می شود و 

 بنابرین 
د پيش می آید؛

مشکل حل می شود، یک مسالۀ دیگر و جدی

ع با یک گفت وگوی ساده حل نمی شود
ص است كه این موضو

مشخ

ACKU
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پي یـر بوردیو از متفکراني سـت که بـه تولید فرهنگي 
و از آن جملـه بـه تولیـد ادبـي پرداخته اسـت. او در 
و  هنـر  در حـوزۀ جامعه شناسـِي  معروفـی  تحقیـق 
ادبیـات، بـه بررسـي جامعه شـناختي وضعیـِت رمان 
از 1830 تـا 1850 پرداختـه و در آن، موقعیت هـاي 
مختلـف و روابـط متفاوِت نویسـنده گان بـا قدرت-

هاي سیاسـي و اقتصادي را بررسـي کرده اسـت و به 
گسـترِش ایـن فضا در درون رمان هاي مورد بررسـِي 
خـود پرداختـه و تناظـر موقعیـِت قهرمـاِن رمـان و 
نویسـنده را در پژوهِش خود نشـان داده اسـت. براي 
بررسـي ایـن امـر، او دسـتگاهي از مفاهیـم معرفـي 
مي کنـد کـه با پژوهش هـاي تجربِي او و شـاگردانش 

توان مندتر شـده اسـت.
می دانیـم کـه بـا بررسـي رویکردهـاي قرائـت ادبـي 
بـه دو منظـر مي رسـیم: درونـي و بیرونـي. در اولـي 
اثـر، شـکل  نابي دانسـته مي شـود که فهـم آن نیازمند 
عوامـل  بـه  بي توجـه  اسـت،  اثـر  درونـي  مطالعـۀ 
بیرونـي. بوردیـو ایـن رویکـرد را تقلیل گـرا و پـاي 
مي دانـد.  و سـاختارگرایي  نوکانتـي  بنـد سـنت  در 
رویکـرد بیروني )تحت تأثیر مارکسیسـم( مي کوشـد 
اثـر را در رابطـه با منافـع طبقاتي تبیین کنـد. بوردیو 
شـناخت  از  درونـي  رویکـرد  کـه  اسـت  معتقـد 
منطـق  درک  از  بیرونـي  رویکـرد  و  اثـر،  کارکـرد 
درونـي و فهـم سـاختار اثـر عاجزنـد. او در مقابـل، 
رویکـردي رابطه گرایانـه۲ دربارۀ فضـاي اجتماعي 
تولیدکننـده گان عرضـه مي کنـد. بـر اسـاس این 
رویکـرد، نویسـنده بـر اسـاس منش خـود در 
میـدان ادبي بـه تولید اثر مي پـردازد. آراي 
بوردیـو در این بـاره به مبانـي تیوریک 
اسـت.  راجـع  میـدان  و  منـش 

او،  نظـر  بـه 

ي  جبیت هـا مو
اجتماعي یـي کـه اثـر هنـري 

رد و نشـان آن هـا را بـر خـود دارد، دو منشـأ دارد: 
اعمـال  تولیدکننـده  منـش  از طریـق  آن  از  بخشـي 
مي شـود و ریشـه در شـرایط اجتماعي تولیـد او؛ در 
مقـام سـوژه یي اجتماعـي و تولیدکننده دارد. بخشـي 
نیـز از طریـق الزامـات و محدودیت هـاي اجتماعـي 
اعمـال مي شـود کـه در جایگاهـي حک شـده اسـت 
و  خـاص  تولیـد  میـدان  یـک  در  تولیدکننـده  کـه 
کمابیـش مسـتقل اشـغال مي کنـد. آن چـه آفرینـش3 
نامیـده مي شـود، برخـورد میـان منـش ساخته شـدۀ 
اجتماعـي و جایـگاه۴ خاصـي اسـت کـه از قبـل در 
فراینـد تقسـیم کار تولیـد فرهنگي مسـتقر یـا ممکن 

 . ست ا
منـش مجموعه یـي از خلـق و خـوي نسـبتا پایـدار 
اسـت که بـه درک و داوري دربارۀ جهـان مي انجامد 

و کنش گـر بـه کمـک آن دسـت بـه عمـل مي زنـد. 
هم چنیـن، منـش محصـول تجربیـاِت پیشـین اسـت 
مي کنـد،  مشـروط  را  جدیـد  تجربیـات  هرچنـد  و 
همیشـه در حـال تغییـر اسـت. امـا کنش گـر در خأل 
انضمامـي  موقعیت هـاي  در  بلکـه  نمي کنـد،  عمـل 
درون میـدان قـرار دارد. بـه نظـر بوردیـو، نیروهـاي 
را  میـدان  اسـتراتژي هاي  و  نقش هـا  اجتماعـي 
شـکل مي دهنـد و هـر صورت بنـدي اجتماعـي بـه 
واسـطۀ مجموعه یـي از میدان هـاي گوناگون سـاخته 
مي شـود. از ایـن منظـر، هـر میدان، نسـبتًا مسـتقل و 

همتـاي میدانـي دیگر اسـت.
محـل  میدان هـاي  جملـه  از  ادبـي  تولیـد  میـدان 
اثـر  و  نویسـنده  آن،  در  کـه  اسـت  بوردیـو  توجـه 
خلـق مي شـوند. همـۀ خصوصیـات یـک میـدان، از 
جملـه اسـتقال نسـبي و منازعـه بیـن موقعیت هـاي 
متعـارض، نیـز در میـدان تولیـد ادبـي وجـود دارنـد 

نظـر  از  قـدرت  میـدان  بـا  میـدان  ایـن  و 
سـاختاري همتا یـا هومولـوگ و داراي 

وابسـته  و  مسـتقل  پایگان بنـدي 
اسـت.

کلیدواژه هـاي  از  یکـي 
بحث بوردیـو، تلقي او از 

قاعده5 اسـت.  مفهـوم 
دنبـال  بـه  بوردیـو 

کـه  اسـت  آن 
رفتار را تبیین 

بـه  کنـد، 

نه یـي  گو
حاصـل  نـه  کـه 
عقانـي  محاسـبۀ 
و  باشـد  تمام عیـار 
صـرف  محصـول  نـه 
بـه  اجتماعـي.  سـاختارهاي 
عقـل  از  بوردیـو  منظـور  ایـن 
عملـي صحبـت مي کنـد و آن را در 
حـد مهارت هـاي عملـي بـراي انجـام 
رفتارهـا و گزینش هـا تقلیل مي دهد. سـپس، 
بوردیـو از تمایـل۶ سـخن مي گویـد. اسـتعدادها و 
تمایـات امـوري بالقوه انـد کـه در ما نهاده شـده اند، 
امـا شـکل گیري آن هـا بسـته گي بـه موقعیـت۷ فـرد 
دارد کـه اسـتعدادها را بـه سـمت انتخـاب هدایـت 
بـر  بوردیـو  کـه  اسـت  همیـن سـبب  بـه  مي کنـد. 
کـردار8 در برابـر کنـش۹ تأکیـد مي کنـد؛ رویه یـي 
عملـي بـا تأکیـد بر عقـل عملـي.10 بوردیـو با طرح 
مفاهیـم منـش و میدان دامنـۀ بحث خود را گسـترده 
مي کنـد. منـش نظامـي از تمایات ماندگار اسـت که 
در زنده گـي شـکل مي گیـرد و میـدان فضایي اسـت 
کـه عامـل در آن عمـل مي کند. از این لحـاظ، میدان، 
نشـانۀ تاکیـد بر شـرایط اجتماعـي اسـت بي آن که به 
دامـن جبرگرایـي عینیت گـرا بیفتیـم و منـش، تأکیـد 
بـر ذهنیـت اسـت بي آن که بـه دامـن سوبژکتیویسـم 

بیفتیـم. از نظـر بوردیـو، هـر فرماسـیون اجتماعـي، 
متشـکل از میدان هـاي متفاوتـي اسـت که با سـاماني 
تولیـد  میـدان  مي شـوند:  مشـخص  سلسـله مراتبي 
ادبـي، فرهنگـي، دینـي، علـم و میدان-هـاي دیگـر. 
ایـن میدان هـا اسـتقال نسـبي دارنـد و خودبنیادند. 
هومولـوگ  میـدان  هـر  کـه  اسـت  آن  مهـم  نکتـۀ 
سـاختاري خـود را در میدان هـاي دیگـر دارد. امـر 
دیگـر آن اسـت کـه هـر میـدان متشـکل از مواضعي 
خـاص اسـت کـه متفاوت انـد، ولـي نسـبت بـه هم 
خنثـا نیسـتند و بـر اسـاس بیرونیـت متقابـل تعریف 
مي شـوند. وجـود کشـمکِش دایـم در مواضـع متکثر 
هـر میـدان، نکتـۀ مهـم دیگـر اسـت. این کشـمکش 
ثابـت  مواضـع  تعریـف مي کنـد.  را  میـدان  فضـاي 
نیسـتند و تعریف-پذیرنـد. سـوژه از نظـر بوردیـو 
موضـع را تعریـف مي کنـد، یعني در میـدان امکاناتي 
مي توانـد  سـوژه  کـه  مي شـود  فراهـم 
در  را  جدیـدي  مواضـع 
کشـمکش بـا مواضـع 
تعریـف  موجـود 
کنـد. نباید از 
بـرد  یـاد 

کـه 

هـر 
قواعـد  میـدان 

بـر  و  دارد  را  خـاِص خـود 
اسـاس سـرمایۀ خاِص خود تعریف 

قاعـدۀ  و  سـرمایه  کمـک  بـا  مي شـود. 
مناسـبات قـدرت تعریـف شـده و کشـمکش بر 

این جـا  در  واقـع مي شـود.  سـر تصاحـب سـرمایه 
بوردیو بحث سـرمایه و انواع آن را پیش مي کشـد و 
نشـان مي دهـد که سـرمایه هاي اقتصـادي و فرهنگي 
بـه  نمادیـن،  سـرمایۀ  صورت هـاي  و  اجتماعـي  و 

مي بخشـد. تمایزگـذاري  قـوۀ  شـخص 
میـدان تولیـد ادبـي کـه در قطب تحت سـلطۀ حوزۀ 
قـدرت قـرار دارد، خـود در قطـب مسـلط فضـاي 
اجتماعـي اسـت. حـال مي تـوان دیـد کـه در میـدان 
تولیـد ادبـي هـم اثـر و هـم تولیدکننـدۀ اثـر خلـق 
مي شـوند. در این جـا همـۀ ویژه گي هـاي یـک میدان 
دیـده مي شـود و قاعـدۀ میـدان هـم از نظـر بوردیـو 
بي اعتنایـي11 اسـت. از نظـر او این میـدان، واژگونۀ 
میـدان اقتصـاد اسـت و در ایـن میـدان بازنـده برنده 

ست! ا
حـال نکتـه ایـن اسـت کـه رابطـۀ ایـن حـوزه را بـا 
حوزه هـاي دیگـر بررسـي کنیـم. بوردیـو در طرحي 
سـاده و پُرمعنـا ارتباطات میدان تولیـد ادبي و قدرت 
را نشـان داده اسـت. در ایـن طرح، در میـدان فضاي 
اجتماعـي حـوزۀ مناسـبات طبقاتي تعریف مي شـود 

و در آن میـدان قـدرت قـرار دارد. میدان 
قـدرت در بیـن طبقـات بـاال قـرار دارد و 
فرادسـتان در میـدان قدرت قـرار مي گیرند.

پایینـي  و  بـاال  قـدرت  نیـز  میـدان  ایـن  در 
وجـود دارد کـه میـدان تولیـد ادبي در سـمت 

قـدرت پاییـن قـرار دارد. تولیدکننـده گان ادبي 
خویشـاوندان فقیر گـروه بورژوازي انـد. بوردیو 

در ایـن میـدان چنـد موضـع شناسـایي کـرد: 1( 
موضـع هنـر بورژوایـي ۲( موضـع هنـر اجتماعي 
بـر  مواضـع  ایـن  هنـر.  بـراي  هنـر  موضـع   )3
اسـاس دوري و نزدیکـي هـر یـک به قواعـد دیگر 
فرودسـتان؛  نزدیـکان  شـده اند.  تعریـف  میدان هـا 
هنـر اجتماعـي سیاسـي و نزدیـکان قـدرت؛ هنـر 
بورژوایـي تولیـد مي کننـد و حـد وسـط از آن هنـر 
بـراي هنر اسـت. ایـن موقعیت ها بر اسـاس دوری و 
نزدیکـی بـه میدان هـای دیگـر تعریف می شـوند. در 
این جـا سـوالی که پیش می آید آن اسـت کـه »آیا هنر 
بـرای هنـر کنشـی بی غرض اسـت؟« بوردیـو تاش 
می کنـد نشـان دهـد هنـر بـرای هنـر نیـز از موقعیت 
اقتصـادی خاصـی سرچشـمه می گیـرد. طبـق تحلیل 
او، همـۀ کسـانی که در این موقعیـت بوده اند، با ارث 
بـردن ثروتی درخـور فراغ مالـی داشـته اند و بی نیاز 
از بـازار و تـودۀ مـردم بـه کار هنـری پرداخته انـد. 
در ایـن خصـوص، بوردیـو مفهـوم مهـم دیگـری 
دربـارۀ پایگان بنـدی حـوزۀ هنر به دسـت می دهد. 
بـه اعتقـاد او، در حـوزۀ تولیـد ادبـی دو پایـگان 
وجـود دارد: پایـگان وابسـته و پایـگان خودآیین. 
در حالـت اول، اصـل موفقیت و فـروش در تیراژ 
ایـن اصـل  باالسـت و بـر کمیـت تکیـه دارد. 
مرتبـط  بزرگ مقیـاس  ادبـی  تولیـد  نوعـی  بـا 
اسـت )تولیـد انبـوه( کـه بـه بـازار تکیـه دارد 
و دغدغـۀ اصلـی اش کسـب سـود اسـت. در 
حالـت دیگـر، شـاخص اثـر ارجمندی سـت 
و بـر تقدیـس بنـا شـده اسـت. ایـن تولید 
و  اسـت  بیگانـه  مصرف کننـده  انبـوه  بـا 
شـرایط آن را بـازار معیـن نمی کند، بلکه 
تولیدکننـده گان  مصـرف  بـرای  بیشـتر 

تولیـد می شـود. 
نمونۀ برجسـتۀ کاربـرد روش بوردیو 
را مي تـوان در مقالـۀ آموزش عاطفي 
فلوبـر1۲ دیـد. او در بررسـي رمان 
آمـوزش عاطفـي نوشـتۀ گوسـتاو 
توجـه  از  خـودداري  بـا  فلوبـر 
صـرف بـه متـن از سـویي و از 
سـوي دیگـر، تقلیل رمـان و اثر 
هنـري به شـرایط اجتماعـي، به 
بازسـازي میـدان هنـري وقـت 
فرانسـه در دورۀ تألیـف رمـان 
مي پـردازد. زیبایـي کار بوردیو 
در آن اسـت کـه وي سـاختار 
میـدان را از دروِن خـود رمان 
بیـرون مي کشـد و بـا ترسـیم 
در  کاراکتـر  هـر  جایـگاه 
درون میـدان ادبـي فرانسـه به 
روایـت خـود رمان، و سـپس 
تطبیق آن بـا موضع گیري هاي 
کـه  سـبکي  و  زیباشـناختي 
هـر جایـگاه  احرازکننـده گان 
را،  میـدان  سـاخت  دارنـد، 
کـه همـان رابطـۀ میـان ایـن 
رابطـۀ  البتـه  و  جایگاه هـا 
ایـن سـاختار میـدان ادبـي بـا 
سـاختار حـوزۀ قدرت اسـت، 
در  وي  مي سـازد.  مشـخص 
مي دهـد  نشـان  تحلیـل  ایـن 
کـه چه گونـه افـراد جذب سـه 
رویکـرد مطـرح آن زمـان یعني: 
بـراي  هنـر  بـورژوازي،  هنـر 
هنـر، و هنـر اجتماعـي میشـوند 
جایگاهـي  احـراز  چه گونـه  و 

خـاص، عامـان فـردي را مسـتعد 
را  امکاناتـي  و  قـوه  تـا  مي سـازد 
موقعیـت  در  کـه  بخشـند  تحقـق 

خـاص آنـان مسـتتر اسـت.
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اشــاره: عبدالجبــار قهرمــان عضــو مجلــس 
نماینــده گان و از چهره هــای نزدیــک بــه رییــس 

ــت.  ــور اس جمه
ــد،  ــدن اوضــاع در هلمن ــس از وخیم ش ــراً پ اخی
ــور  ــه منظ ــان را ب ــای قهرم ــوری آق رییس جمه
ــان  ــتاد. قهرم ــد فرس ــه هلمن ــگ ب ــت جن مدیری
ــور  ــس جمه ــده ریی ــوان نماین ــه عن ــاه ب ــه م س
بــه مدیریــت نیروهــای امنیتــی کشــور در 
ــر  ــای اخی ــان در ماه ه ــت. طالب ــد پرداخ هلمن
تصــرف  خاطــر  بــه  زیــادی  تالش هــای 
ــا  ــد. ام ــد کردن ــت هلمن ــز والی ــکرگاه مرک لش
ــه از  ــت ک ــی اس ــابقه دار مدع ــرال س ــن جن ای
ســقوط هلمنــد جلوگیــری کــرده اســت. آقــای 
قهرمــان می گویــد کــه هلمنــد پایتخــت طالبــان 
اســت و از همیــن والیــت نیــروی بشــری آنهــا 
ــت  ــارۀ وضعی ــود.  درب ــال می ش ــن و اکم تأمی
ــه  ــان مصاحب ــای قهرم ــا آق ــتان ب ــی افغانس امنیت

کرده ایــم کــه اینــک می خوانیــد:

مصاحبه  كننده: ابوبکر صدیق
وقت  گو  گفت و  این  به  این که  از  قهرمان  آقای 

گذاشتید، سپاس می کنم.

مسوول  و  خاص  نماینده  عنوان  به  شما  وقتی 
عملیات  اوپراتیفی از طرف رییس جمهور در والیت 
هلمند اعزام شدید، اوضاع امنیتی در چه حالتی قرار 
داشت و چرا پس از برگشت شما این والیت دوباره 

دست خوش ناامنی شد؟ 
وضعیت  از  بدتر  وقت  آن  در  هلمند  امنیتی  اوضاع 
نورمال  شکل  به  را  حالت  توانستیم  اما  بود،  کنونی 
تغییر دهیم و امنیت را تأمین کنیم، ولی در حال حاضر 
دارد.   جریان  فرسایشی  بزرگ  جنگ  یک  هلمند  در 
در این جنگ منافع جنراالن، فرماندهان و غیره افراد 
نهفته است و از نام جنگ استفاده سوء کرده روغنیات 
و غیره امتیازات را به فروش می رسانند و در کابل از 

عواید آن تعمیر می سازند.
از طرف دیگر مخالفان مسلح دولت به بهانۀ این جنگ 
از مردم عشر و ذکات جمع آوری کرده و اسلحه را از 

دست مسووالن غافل دولتی به دست می آورند.
در والیت هلمند جنگ به اساس یک معامله به پیش 
می رود و افراد منافع خود را در این جنگ یافته اند؛ اما 
جنگ حقیقی در این والیت جریان ندارد. در والیت 
نیروهای  برابر  در  که  مسلح  مخالفان  شمار  هلمند 
الی ۴80 تن نیستند،  دولتی می جنگند، بیش از ۴50 
دولت  امنیتی  پرسونل  کندک  و  لوا  که چند  درحالی 
در این والیت مستقر هستند و در برابر این شمار از 

مخالفان مسلح می جنگند.
غفلت  از  بیشتر  هلمند  والیت  در  جنگ  افزایش 
وظیفه یی افراد و مسووالن امنیتی مستقر در این والیت 
نام  ملی  پولیس  و  ارتش  به نام   « نیروهایی که  است. 

این  تهداب  نیستند.  ملی  حقیقت  در   » شده  گذاری 
نیروها در زمان حامدکرزی خراب گذاشته شده است. 
حمایت  کابل  از  هلمند  والیت  در  مسوول  فرد  هر 
می شود و برای منافع خود در این والیت کار می کند.

نیروهای  اختیار  در  هلمند  والیت  در  که  امکاناتی 
مدیریت  درست  صورت  به  اگر  دارد،  قرار  دفاعی 

شود، برای دفاع تمام کشور کافی است.
در این والیت بیشتر جنگ  های درامه یی و مصنوعی 
جریان دارد و هم چنان مدیریت جنگ در این والیت 

نهایت ضعیف است.
ساختن  مهار  به خاطر  دولت  که  بگویید  می خواهید 
جنگ در این والیت اقدامات کافی انجام نداده است؟ 
عقب زدن  و  جلوگیری  برای  برنامه یی  هیچ  دولت 
جنگ در این والیت ندارد، برنامۀ »کلوخ به آب بمان 
پیاده ساخته و  گذر کن« را دولت در والیت هلمند 

روز خود را سپری می کند. 
فرا  از عمده ترین چالش های  ادارات  وجود فساد در 
و  است  والیت  این  در  افگنی  هراس  با  مبارزه  راه 
پرسان  والیت  این  در  متعدد  رویدادهای  قربانیان  از 

نمی شود.
در کدام ولسوالی های هلمند نا امنی و بحران بیشتر 
است و شما در تأمین امنیت این والیت چقدر موفق 

شدید؟ 
جنگ به شدت بلند و بزرگ که حدس زده می شود، 
در والیت هلمند وجود ندارد. جنگ درامه یی و خود 
نادعلی،  ولسوالی های  در  گروه ها  و  افراد  ساخته گی 
گرم سیر، نوزاد و ولسوالی سنگین جریان دارد و در 
ولسوالی نهر سراج که تنها با شلیک های پراکنده در 
ساحات مختلف به این جنگ ادامۀ می دهند و در این 
والیت مبارزه با مخالفان مسلح از طرف دولت ضعیف 

به پیش می رود.
مخالفان  با  هلمند  والیت  در  که  نظامیانی  شمار 
والیت  این  امنیت  تأمین  به  آیا  می جنگند،  مسلح 

کافی هستند؟ 
شماری نظامیانی که در حال حاضر در والیت هلمند 
مستقر هستند، هرگاه به شکل درست مدیریت شوند 
این  در  اما  است؛  کافی  افغانستان  تمام  دفاع  برای 
والیت مدیریت پرسونل نظامی و جنگی وجود ندارد، 
درحالی تجهیزات و امکانات وافر در اختیار مسووالن 
امنیتی قرار دارد؛ اما از آن به شکل درست کارگرفته 

نمی شود.
آقای قهرمان، احیراً رییس شورای والیتی هلمند گفته 
اعزام  والیت  این  به  نیروهای حمایتی  اگر  که  است 
به  کرد.  هلمند سقوط خواهد  مرکز  لشکرگاه  نشود، 
باور شما واقعاً چنین خطری متوجه این والیت است؟
یک  این  کرد.  نخواهد  سقوط  وقت  هیچ  هلمند 
هلمند  والیتی  شورای  رییس  است.  غلط  گمانه زنی 
به  نمی فهمد.  نظامی  مسایل  به  هنوز  تا  است  جوان 
اندازه کافی قوت های جنگی در والیت هلمند حضور 
دارند که اگر مدیریت شوند به تأمین امنیت این والیت 
کافی هستند. دولت باید افرادی که غفلت وظیفه یی 
می کنند را شناسایی کرده از این والیت بیرون کند، تا 

این والیت امن   شود.
و  تریاک  برای  هلمند، جنگ  آیا جنگ در والیت 

حاصل گیری از مواد مخدر نیست؟ 
مواد مخدر یک بُعد بزرگ جنگ است؛ اما مدیریت 
جنگ در والیت هلمند برای بقای تأمین امنیت حیاتی 
تمام  و  هلمند  در والیت  مواد مخدر  تجارت  است. 
این  معنی  به  این  اما  دارد،  وجود  افغانستان  والیات 
باشد.  داشته  این والیت جریان  در  که جنگ  نیست 
در حالی که شماری زیاد از نیروهای امنیتی در این 

والیت مستقر هستند و در برابر دشمنان می جنگند. 
چرا والیت هلمند به یکباره گی دوباره ناامن شد؟ 

افرادی به صورت عمدی می خواهند در والیت هلمند 
جنگ جریان داشته باشد تا منافع خود را تأمین کرده  

و به دست آورند. 

هارون مجيدی
رییـس هیـأت مذاکـره کنندۀ شـورای عالـی صلح بـا هیأت 
حـزب اسـامی می گویـد کـه حکومـت افغانسـتان با حزب 
اسـامی گلبدیـن حکمتیـار پیش از ایـن به تفاهم رسـیده و 

هیچ گونـه تغییـری در ایـن زمینـه بـه میان نیامده اسـت.
رییـس هیـأت مذاکـره کننـده می افزایـد، تـا هنوز مشـخص 
نیسـت که چه کسـانی بـه تازه گی از نشـانی حزب اسـامی 
وارد مذاکـره خواهـد شـد چـون هیـأت مذاکـره کننـدۀ این 
تغییـر  حـزب در ترکیـب هیـأت و موقـف  شـان شـتابان 

می آورنـد.
از سـویی هـم، غیـرت بهیـر مسـوول امـور سیاسـی حـزب 
اسـامی، گفته اسـت کـه طی روزهـای آینده، هیـأت حزب 
اسـامی تحـت رهبری انجنیـر کریم امیـن، بـرای مذاکرات 

صلـح به کابـل خواهـد آمد.
مدیـر محمـد رسـول، حاجـی عبدالمالک و حاجـی عتیق اهلل 
صافـی چهره هایی انـد کـه بـه گفتـۀ آقـای بهیـر، شـامل این 

می باشـند. هیأت 
آقـای بهیـر گفته اسـت کـه مذاکـرات صلح، از همـان جایی 
کـه قطـع شـده بـود، از همـان نقطـه باردیگـر از سـر گرفته 

خواهد شـد.
ایـن عضـو حـزب اسـامی اظهـار امیـدواری کرده کـه این 
دور مذاکـرات صلـح آنهـا بـا دولـت، بـه طـور مثبـت پایان 

بد.  یا
ایـن گفته هـا درحالـی مطـرح می شـود کـه پیـش از ایـن، 

اسـامی )شـهادت(  حکمتیـار در صفحـه رسـمی حـزب 
نوشـته بـود کـه چیـزی بهنـام توافـق صلـح بیـن حـزب 
اسـامی و دولـت افغانسـتان دیگـر زنده نیسـت و حکومت 

افغانسـتان مسـوول توقـف ایـن مذاکـرات  اسـت.
مولـوی عطاالرحمـن سـلیم معـاون شـورای عالـی صلـح 
و رییـس هیـأت مذاکـره کننـده بـا هیـأت حـزب اسـامی، 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت و گـو  در  حکمتیـار  گلبدیـن 
کننـدۀ  مذاکـره  هیـأت  بـا  افغانسـتان  می گویـد: حکومـت 
حـزب اسـامی بـه تفاهـم رسـیده بـود و موقـف مـا ماننـد 

گذشـته پـا برجـا اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای سـلیم بـا اشـاره بـه چندیـن نوبـت مذاکره 
بـا هیـأت حـزب اسـامی می گویـد: هـر زمانی کـه هیـأت 
مذاکـره کننـدۀ حـزب اسـامی برگـردد، دروازۀ گفت وگوی 

حکومـت بـه روی شـان باز اسـت.
بـا هیـأت حـزب اسـامی  رییـس هیـأت مذاکـره کننـده 
گلبدیـن حکمتیـار می گویـد کـه تـا هنـوز برای شـان معلوم 
نیسـت کـه به تازه گی چه کسـانی از نشـانی حزب اسـامی 

بـرای مذاکـره می آینـد.

آقـای سـلیم بـا بیـان ایـن کـه آنان بـا احتیـاط با این مسـأله 
برخـورد می کننـد، می گویـد: »تا زمانـی که دوسـتان )هیأت 
کشـی  بغـل  همراه شـان  چـاق  و  نیاینـد  اسـامی(  حـزب 

نکنیـم، موقـف صریـح گرفتـه نمی توانیـم.«
آقـای سـلیم تأکیـد می کند که شـورای عالی صلـح امید دارد 
تـا هیـأت مذاکـره کننـدۀ حـزب اسـامی برگردنـد و روند 

گفت وگـو را ادامـه دهند.
در ایـن حـال، غیـرت بهیـر مسـوول امـور سیاسـی حـزب 
جانـب  دو  کـه  اسـت  گفتـه  حکمتیـار  گلبدیـن  اسـامی 
)حکومـت و حـزب اسـامی( بـر سـر مـوارد بسـیار کـم 

دارنـد. اختـاف 
آقـای بهیـر اظهـار امیـدواری کـرده کـه در این مرحلـه، این 

مشـکل نیز حـل خواهد شـد.
امـا، رییـس هیـأت مذاکـره کننـده با هیـأت حزب اسـامی 
»بـرای  می گویـد:  گفته هـا  ایـن  رد  بـا  حکمتیـار  گلبدیـن 
هیچ گونـه  می گشـت،  بـر  بهیـر  آقـای  وقتـی  آخرین بـار 
اختافـی باقـی نمانـده بـود و مـا روی تمامـی مـوارد بـه 
تفاهـم رسـیده بودیـم و این که دوبـاره ادعا دارنـد که موارد 

اختافـی باقـی مانـده بعـد از آمـدن شـان روشـن خواهـد 
» . شد

بـه گفتـۀ آقـای سـلیم: دیده شـود کـه عقب گـرد می داشـته 
باشـند و یـا عاوه از تفاهم نامۀ پیشـین مـوارد دیگری را نیز 

مطـرح خواهنـد می کنند.
معـاون شـورای عالـی صلـح در جـواب به پرسشـی که چه 
کسـانی از نشـانی حـزب اسـامی حکمتیـار دوبـاره وارد 
گفت وگـو خواهد شـد، می گویـد: »نام هـای فراوانـی گرفته 
می شـود و امـا فکـر می کنـم کـه چندین بـار تغییراتـی در 
نام هـا وارد شـده و تـا زمانـی کـه حاضـر نشـوند، موضـع  

پیـش از وقـت گرفتـه نمی توانیـم.«
بـه موقف گیری هـا متعـدد هیـأت  اشـاره  بـا  آقـای سـلیم 
حـزب اسـامی می گویـد: اعضـای هیـأت مذاکـره کننـدۀ 
حـزب اسـامی متأسـفانه در ترکیـب هیـأت و موقف  شـان 

شـتابان تغییـر می آورنـد.
حـدود چهار ماه پیش حکومت افغانسـتان از طریق شـورای 
عالـی صلـح، گفت وگوهـای صلـح را با نمایندهـگان حزب 
اسـامی آغـاز کـرد کـه در نتیجـه دو طرف یک مسـودۀ ۲5 
ماده یـی را ترتیـب دادنـد تا پـس از مطالعـه رییس جمهور و  

گلبدیـن حکمتیار امضا شـود.
چنـدی پیـش طـرح مـورد توافق بـه دلیـل بـروز اختافاتی 
برسـر برخـی گزینه هایی کـه از طرف هیأت حزب اسـامی 

مطرح شـد، در نیمـه راه ماند.
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جبار قهرمان:

جنگ هلمند درامه و معامله است

معاون شورای عالی صلح:

موقف حزب اسالمی ثابت نیست

اتمر در طور منطقه یی به تهران رفت

دیدار اتمر با ظریف

صدها هزار دالر و فهرستی از مقام های 

افغانستان در چرخ بال نظامی پاکستان

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری افغانستان در 
سفر به ایران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور 

دیدار کرد. 
در این دیدار، مسایل میان دو کشور از جمله مسأله صلح و 

جنگ مورد بحث قرار گرفته است. 
سفر  نیز  روسیه  و  چین  کشورهای  به  پیشتر  اتمر  حنیف 
کرده بود. سفرهای حنیف اتمر به کشورهای منطقه ظاهراً 
امنیتی  نیروهای  از  کشورها  این  همایت  جلب  هدف  به 

افغانستان در مبارزه با هراس افگنی صورت می گیرد. 
ملی  وحدت  دولت  در  چهره ها  قدرت مندترین  از  اتمر 
محسوب می شود. او نقش برجسته یی در تصمیم گیری های 

ارگ ریاست جمهوری دارد. 
برخی آگاهان مشاور امنیت ملی را رییس جمهور در سایه 

خوانده اند. 

در  روز گذشته  که  دربارۀ چرخ بالی  لوگر  محلی  مقام های 
ولسوالی ازرۀ این والیت نشست اضطراری کرد می گویند 
که یکی از سرنشینان این چرخ بال کرنل صفدر، داماد راحیل 
شریف رییس ستاد کل ارتش پاکستان بوده است و همچنان 
در این چرخ بال صدها هزار دالر آمریکایی و کلدار، دو میل 
پیدا  جی.پی.اس  دستگاه  یک  و  بی سیم  سه  کاشینکوف، 

شده است.
عبدالولی وکیل، رییس پیشین شورای والیتی لوگر و عضو 
کنونی این شورا به سام وطندار می گوید که این چرخ بال 
این  در  به خواست خود  نداشته و خلبان  تخنیکی  مشکل 

منطقه فرود آمده است.
این  سرنشینان  نزد  از  والیتی  شورای  عضو  این  گفتۀ  به 
از  بسیاری  نام های  که  آمده  دست  به  فهرستی  چرخ بال 

مقام های عالی رتبۀ کشور در آن درج است.
بر بنیاد اطاعات عبدالولی وکیل، حکومت پاکستان تاش ها 

برای رهایی این افراد از چنگ طالبان را آغاز کرده است.
این چرخ بال معلوم  انگیزۀ نشست  تاکنون جزییات دربارۀ 

نیست.
اطاعات  این  تأیید  با  نیز  ازره  ولسوال  حمید،  حمیداهلل 
می گوید که طالبان سرنشینان این چرخ بال را در سه گروه 

به سه منطقۀ تحت تصرف شان منتقل کرده اند.
رویداد  این  به  واکنش  در  افغانستان  مقام های  حال  این  با 
گفتند که عبور چرخ بال نظامی پاکستان از خاک افغانستان 
این  آنان  گفتۀ  به  است.  شده  انجام  آنان  با  هماهنگی  در 

چرخ بال برای ترمیم راهی روسیه بوده است.

ACKU
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به  را  پوتین  والدیمیر  پنتاگون،  در  نادری  خبری  کنفرانس  در  اوباما  باراک 
حل  برای  امریکا  با  همکاری  برای  او  تمایل  به  نسبت  و  گرفت  انتقاد  باد 

درگیری های کنونی در سوریه ابراز تردید کرد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در این سخنرانی خود گفت: از این رو ما 
درحال بررسی این مسأله هستیم که آیا می توانیم با روس ها به آتش بس عملی 

برای درگیری ها برسیم یا هرگز موفق به آن نخواهیم شد.
را  این  یا  نباشند، حاال  آن  به  به دست یابی  قادر  داد: شاید روس ها  ادامه  او 
نمی خواهند یا نفوذ قوی روی بشار اسد رییس جمهوری سوریه ندارند و این 

چیزی است که ما به بررسی آن خواهیم پرداخت.
اوباما در این اظهارنظِر بدبینانه گفت: ما در این مسیر بدون این که چشمان مان 
را ببندیم، گام برمی داریم و خواهیم دید که آیا می توانیم به این تعهد قوی 
روسیه دست یابیم یا نه، اما اگر به آن دست نیابیم، روس ها به جهان نشان 
خواهند داد که در فضای بین المللی غیرمسوول هستند و دلیل آن این است که 

از نظامی مجرم حمایت می کنند.
اوباما در بخش دیگر اظهاراتش اعتراف کرد که اعمال فشارهای روزافزون 
علیه داعش آن را به حمات بیشتر در خارج از عراق و سوریه سوق داده است 
و دلیل این مسأله را حمات اخیر در فرانسه، آلمان، ترکیه، بنگادش دانست.
عنوان  به  امریکا  در خاک  تروریستی  وقوع حمات  احتمال  به  او هم چنین 

خطری جدی اعتراف کرد.
با حضور فرماندهان نظامی در  امنیت ملی  از نشست در شورای  بعد  اوباما 
وزارت دفاع این کشور تأکید کرد که مشکاتی که کاخ سفید با آن روبه رو 
بود، از جمله جنگ سوریه و نشست هایی که در این باره برگزار شد، او را 

پیر کرد.
علت  به  من  موهای  سفیدشدن  اعظم  بخش  که  دارم  اطمینان  من  گفت:   او 
نشست های سوریه بوده و نشست دربارۀ سوریه هنوز تمام نشده، چون ما 

هنوز طرح های جایگزین برای پایان جنگ نداریم.
بر  روسیه  رییس جمهوری  معاون  اوشاکوف،  یوری  که  است  درحالی  این 
و  دقت  و  می زنند  برخی  که  حرف هایی  سنگین«کردن  »سبک-  ضرورت 
بحران سوریه  و فصل  دربارۀ حل  نامربوط  عواقب حرف های  به  اندیشیدن 

تأکید کرد.
اوشاکوف در واکنش به حرف های باراک اوباما این اظهارات را مطرح کرد 
پیامدهای احتمالی آن  و گفت:  وقتی این حرف ها را می زنیم، بهتر است به 

بیندیشیم.
سرگیی ریابکوف، معاون وزیر خارجۀ روسیه نیز دربارۀ حرف های اوباما در 

پیوند به سوریه و روسیه گفت: تمام این حرف ها مایۀ تأسف  است.
ریابکوف تأکید کرد که امریکا بار دیگر نشان داد که به سیاست خارجه اش 
خارجه اش  سیاست  تمام  و  سوریه  مقابل  روسیه  سیاست  ندارد.  اطمینانی 
مطابق با اصول منطقی و قابل درک است و روسیه برای تحقق اهدافش با اکثر 

جامعه جهانی تاش می کند.
ریابکوف افزود: علنًا مشخص است که اعتماد روسیه و امریکا به هم کم است 
و طی سال های اخیر شاهد تاش هایی برای نابودی روابط و تمایات مشترک 
هستیم؛ حال یا از طریق تحریم های غیرقانونی یا اعمال فشارها با راهکارهای 
کار روابط دو کشور  به دستور  با صداقت و شفافیت  اگر واشنگتن  نظامی. 

بنگرد اعتماد به روابط دو کشور بازمی گردد.

وزیــر دفــاع ترکیــه اعــام کــرد کــه طــرح بازســازی نیروهــای مســلح 
کشــور بــا هــدف مقابلــه بــا هرگونــه احتمــال وقــوع کودتــای دیگــر 

ــود. ــا معیارهــای ناتــو و ســاختار آن خواهــد ب مطابــق ب
فیکــری ایشــیک، وزیــر دفــاع ترکیــه اعــام کــرد: گام هــای الزم بــرای 
ــت  ــن اولوی ــت اســت. اولی ــه دارای ســه اولوی ــش ترکی بازســازی ارت
ــن  ــن اســت کــه ای ــن اولویــت ای ــروی از دموکراســی اســت، دومی پی
ــا  ــن گام ه ــه ای ــوم این ک ــوده و س ــی ب ــۀ جهان ــا محصــول تجرب گام ه
ــا  ــال انجــام کودت ــه دنب ــه ب ــه دیگــر کســی در ترکی ــد ک ــن کنن تضمی

نباشــد.
ــه ۹  ــرباز از جمل ــوالی ۲88 س ــای 15 ج ــس از کودت ــه داد: پ او ادام

ــد. ــرار دارن ــام ق ــوز در مظــان اته ــرال هن جن
وزیــر دفــاع ترکیــه در ادامــۀ اظهاراتــش هرگونــه ادعــا دربــارۀ تضعیف 
ــتان  ــران کردس ــزب کارگ ــای ح ــش و نیروه ــا داع ــه ب ــارزۀ ترکی مب

ــرد. ــای 15 جــوالی را رد ک ــس از کودت )پ.ک.ک( پ
او خاطرنشــان کــرد: حمــات ایتــاف بین المللــی بــه رهبــری امریــکا 

علیــه مواضــع داعــش از پایــگاه هوایــی اینجرلیــک ترکیــه ادامــه دارد.
هم چنیــن ایشــیک از گســترش نقــش شــرکت های خصوصــی و 
تجــاری کوچــک در صنعــت دفاعــی و بازســازی امنیــت کشــور خبــر 

داد.
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه پــس از کودتــای 
ــه ســه  نافرجــام 15 جــوالی دو حکــم در راســتای اخــراج نزدیــک ب
ــادر  ــو، ص ــزرگ نات ــش ب ــن ارت ــه، دومی ــش ترکی ــر از ارت ــزار نف ه
ــن  ــد. هم چنی ــرال بودن ــدگان جن ــراج ش ــد از اخ ــه ۴0 درص ــرد ک ک
او اکادمی هــای نظامــی را تعطیــل کــرده و کنتــرل دولــت را بــر 

ــرد. ــدید ک ــش تش ــان ارت فرمانده

افغانســتان کــه غــرض اشــتراک  المپیــک  کاروان ورزشــکاران 
در رقابت هــای المپیــک ۲01۶ برازیــل بــه »ریــو دی جنیــرو« 
می رونــد. میــدان  بــه  جــودو  و  دوش  عرصــۀ  در  رســیده اند، 

ــای  ــتان در بازی ه ــی افغانس ــس کاروان ورزش ــی، ریی ــی ربان ربان
المپیــک برازیــل گفــت: »کیمیــا یوســفی بــه تاریــخ 1۲، عبدالوهــاب 
ــه تاریــخ 13 اگســت در بخــش دوش و توفیــق بخشــی در  ظاهــر ب

ــه میــدان مــی رود.« ــه تاریــخ 11 اگســت ب عرصــۀ جــودو ب
ــل،  ــک برازی ــای المپی ــن دور بازی ه ــۀ 31می مراســم رســمی افتتاحی
ــل برگــزار شــد  ــی برازی ــت محل ــه پنجــم اگســت به وق شــب جمع
ــرای  ــکار ب ــزار ۲3۹ ورزش ــان، 11 ه ــور جه ــه در آن از ۲0۷ کش ک
ــد. ــت می پردازن ــه رقاب ــی ب ــتۀ ورزش ــدال در ۲8 رش کســب 30۶ م

از ســپری کردن  پــس  نتوانســت  رقابت هــا  ایــن  در  افغانســتان 
رقابت هــای کســب ســهمیه بــه بازی هــای المپیــک راه یابــد.

کشورها و مدال ها
ــای غیرمســلکی  ــا در میانی ه ــا و پ ــت: »زد و بند ه ــی گف ــای ربان آق
ــۀ  ــتان« را در عرص ــی و ورزش افغانس ــت تربیت بدن ــات ریاس مقام
گســترده یی  حضــور  عــدم  دلیــل  المپیکــی،  فدراســیون های 

ملی پوشــان المپیــک به ویــژه مــدال آوران تکوانــدو شــد.
و  المپیــک کشــور های کوســوفو  تیم هــای  رقابت هــا،  ایــن  در 
ــی  ــان نماینده گ ــتین بار از کشورهای ش ــرای نخس ــی ب ــودان جنوب س
خواهنــد کــرد و بــرای نخســتین بار پــس ســال 1۹۶8 ایــن رقابت هــا 

ــزار می شــود. ــن برگ ــکای التی ــک کشــور امری در ی

نگرانی های حفظ الصحه
برازیــل کــه یکــی از کشــور های عمــدۀ امریــکای التیــن بــه شــمار 
مــی رود، در فاصلــۀ زمانــی ۲01۴ و ۲01۶ میزبــان دو رقابــت 
ــک،  ــای المپی ــال و رقابت ه ــام فوتب ــی ج ــدۀ جهان ــی عم بین الملل

ــود. ب
نفــوذ  به خاطــر  آب بــازی  و  کشــتی رانی  عرصــه  ورزشــکاران 
ویروس هــا در آب و موجودیــت مــواد فاضلــه در آب هــای ســواحل 
ــام  ــتی رانی انج ــای کش ــت رقابت ه ــرار اس ــه ق ــارا، جایی ک گواناب

ــد. ــی کرده ان ــراز ن ران ــود، اب ش
آزمایشــات طبــی از آب دهکده هــای ورزشــی کــه در آن رقابت هــای 
ویروس هــای  کــه  داده  نشــان  می گیــرد،  صــورت  کشــتی رانی 
طــرق تنفســی و معــدی معایــی در آب هــا موجــود بــوده و برگــزار 
کننــده گان المپیــک ریــو، تعهــدات داده شــده یی خــود را بــه درســتی 

ــد. ــی نکرده ان عمل
ــش از  ــا پی ــا و حت ــاز رقابت ه ــش از آغ ــکاران پی ــیاری از ورزش بس
ــد. ــک را اخــذ کرده ان ــی بیوتی ــن انت ــای معی ــو، دارو ه ــه ری ــن ب رفت

امــا رییــس کاروان ورزشــی المپیــک افغانســتان می گویــد: در 
مقایســه بــا تدابیــر بیجنــگ و لنــدن، برازیــل جایــگاه پایین تــر دارد، 
امــا تاکنــون بــا مشــکل جــدی از لحــاظ مســایل صحــت در بخــش 

دوش و جــودو بــر نخورده انــد.«
آقــای ربانــی تأکیــد کــرد کــه بســیاری از افرادی کــه در دهکده هــای 
ــی  ــان انگلیس ــا زب ــد، ب ــت می کنن ــل فعالی ــک برازی ــی المپی ورزش
بلدیــت ندارنــد و ایــن امــر »تاانــدازۀ برای شــان مشــکل آفرین 

شــده اســت.«
ــان همرایــی  در ایــن رقابت هــا ورزشــکاران افغانســتان را مربیــان آن
می کننــد و روح اهلل نیکپــا، بــه عنــوان دوبــار مــدال آور المپیــک 
ــده  ــوت ش ــا دع ــن رقابت ه ــان در ای ــث مهم ــه حی ــتان، ب افغانس

اســت.

اوباما:

به روس ها اطمینان نداریم

وزیر دفاع ترکیه:

بازسازی ارتش در چارچوب 
معیارهای ناتو خواهد بود

تیم افغانستان در المپیک 
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امراهلل صالح

تحریم المپیک و انتقام از پرچم افغانستان
ــر  ــرال محمدظاه ــرم جن ــتان محت ــت افغانس حکوم
ــک  ــی المپی ــۀ مل ــس کمیت ــوان ریی ــه عن ــر را ب اغب
ــَمت را از راه  ــن ِس ــرا او ای ــد؛ زی ــمیت نمی شناس ــور به رس کش
انتخابــات شــفاف به دســت آورده و انتصــاب شــدۀ کســی نیســت. 
ــۀ بین المللــی  ایــن درحالی ســت کــه کشــور های خارجــی و کمیت
المپیــک او را به رســمیت می شناســند و هــم اکنــون او را بــه حیــث 

ــد. ــوت کرده ان ــو ۲01۶ دع ــتان در ری ــروع افغانس ــدۀ مش نماین
دولــت بــه عــوض حــل مشــکل درونــی اش، از پرچــم افغانســتان 
انتقــام گرفــت و المپیــک را تحریــم کــرد. پــس از ماه هــا تــاش 
ــت  ــر نتوانس ــای اغب ــت، آق ــای دول ــه تصمیم گیر ه ــه ب و مراجع
ــو  ــتراک در ری ــت اش ــی جه ــر آماده گ ــول به خاط ــی پ ــک افغان ی
ــازد.  ــاده س ــتان را آم ــکاران افغانس ــت آورد و ورزش ۲01۶ به دس
کرایــه و مصــارف بودوبــاش هیــأت افغانســتان را در دهکــدۀ ریــو 
۲01۶، کمیتــۀ آســیایی خیــرات داده اســت. زعمــا و دولت مــردان 
ــی  ــدان هوای ــا می ــا ورزشــکاران خــود را ت کشــور های دیگــر حت
ــش را بوســیدند. این جــا از  ــد و پرچــم کشــور خوی ــه کردن بدرق
بیــرق کشــور انتقــام گرفتنــد. شــاید ایــن رفتــار و برخــورد دولــت 
بــا المپیــک در مغایــرت بــا عــرف و فرهنــگ حاکــم ایــن کشــور 
ــردی  ــده اســت و تعصــب ف ــز شــخصی ش ــر چی ــه ه نیســت ک
ــور  ــه در کش ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــتی نبای ــد. راس ــداد می کن بی
ــزاز در  ــه اهت ــروری نباشــد. ب ــه ورزش پ ــاز ب شــهیدپرور شــاید نی
ــو ۲01۶ امســال خیراتی ســت. چقــدر  ــرق کشــور در ری آمــدن بی

ننگیــن اســت.

احمد سعيدی

معمــای ســقوط طیــارۀ هیلــی کوپتــر پاکســتان در ارزۀ 
لوگــر.

1-پاکســتان می گویــد ایــن طیــاره ۷ ســر نشــین 
داشــت کــه 5 نفــر آن پــا کســتانی و 1 نفــر روســی بــوده اســت و بــه 
ــم عــازم  ــرواز و به خاطــر ترمی ــت افغانســتان از الهــور پ اجــازۀ دول

ــوده اســت. مســکو ب
ــته  ــی داش ــوارض تخنیک ــه ع ــی ک ــت، طیاره ی ــوال این جاس ۲-س
ــر  ــو مت ــا کیل ــی مســکو صد ه ــور ال ــد از اله ــور می توان ــد، چط باش

ــزل مقصــود برســد. ــه من ــد و ب ــه را طــی کن فاصل
3-طیاره یــی کــه ســقوط کــرد، از جملــۀ ۷ نفــر سرنشــین 3 نفــر آن ها 
ــی  ــدیداً زخم ــان ش ــک نفرش ــتان اند و ی ــتخبارات پاکس ــای اس اعض
اســت. سرنشــینان ایــن طیــاره درحال حاضــر نــزد قومنــدان آدم خــان 
ــا  ــا همــراه ب کوچــی کــه اصــًا از کوچی هــای افغانســتان اســت، ام
ــاد  ــام جه ــتان به ن ــتانی در افغانس ــیِف پاکس ــیف الدین س ــدان س قومن

ــد . ــت می کن فعالی
۴-اگــر ایــن ســخنان کــه پــرواز ایــن طیــاره مجــوز داشــته حقیقــت 
دارد، ایــن طیــاره از الهــور تــا مســکو بایــد دو ســه مرتبــه به خاطــر 

ــوده. ــا ب ــت ها در کج ــن نشس ــت ای ــت می داش ــل نشس ــن تی گرفت
5-بعــد از نشســت اضطــراری، طیــاره مکمــل ســوخته یــا ســوختانده 
شــده اســت، چطــور ســر نشــینان آن زنــده مانده انــد؟ بــه بــاور مــن، 
ــوده،  ــدی آورده ب ــک نق ــان کم ــای طالب ــرای گروه ه ــاره ب ــن طی ای
ــود و  ــار نمی ش ــت اظه ــل حقیق ــه دلی ــرا روی چ ــم چ ــاال نمی دان ح

ــد. ــب ســخن می گوی ــر ل ــز زی ــل نی کاب

دستگير روشنيالی

ټولنه بايد په خپله رهر يش. 

ــوه  ــړی د ي ــي هروگ ــداي يش چ ــت کي ــه وخ دا کار هغ

خپلــواک انســان پــه توگــه پــه خپــل ځــان او پــه خپلــه 

ــال او  ــر، م ــر، ام ــه م ــد دا او هغ ــه باي ــور ن ــن يش او ن اراده واکم

موالنــا، رعيــم او پيشــوا...د يــوې ميليونــې ټولنــې الرښــوونه وکــړي. 

ــر،  ــر، ام ــی د م ــوالي ش ــه ک ــوه ټولن ــانانو ي ــو انس ــان د واکمن ــه ځ پ

پيشــوا... پــه ځــای هغــوي را مــخ تــه کــړي چــي د ســيايس ميړانــې، 

انتقــاد منونکــو ارزښــتونو  او  انتقــاد کونکــو  ســيايس اســتعداد، 

ــيايس  ــا س ــره بي ــه ت ــوا پ ــوې خ ــه ي ــه ل ــتونه ب ــدان وي. دا ارزښ خاون

ــت وروزي  ــو جري ــک منل ــړو او د رس ــو پريک ــي د لوي ــوب ک مرشت

ــو يش. دا  ــه چمت ــو ت ــاو منل ــو او نيمگړتي ــه د تروتن ــې خــوا ب ــه بل اول

ارزښــتونه بــه هغــوې چــي د مرشتــوب وړتيــا نــه لــري، کمــزوري او يب 

ــوي. ــه وهڅ ــو ت ــتعفا کول ــه دي اس کفايت

ــه  ــو، تروتن ــو، کمزوري ــي د يب کفايتي ــه افغانســتان کــي رسه ددي چ پ

ــه  ــوم دی او ن ــه معل ــه يب کفايت ــږې، خــو ن ــه کې او اشــتباهاتو ځــاي ن

ــه کمــزوري  ــري چــي خپل ــه ل ــه څــوک ددي ميړان هــم کمــزوری او ن

ــه  ــه پ ــړي. دلت ــتعفا ورک ــدې اس ــه دن ــي او ل ــي ومن ــه يب کفايت او خپل

ډيــره اســاين رسه خپلــه يب کفايتــي او کمــزوري نــورو تــه د گوتــو پــه 

ســيخولو او احساســايت کيدولــو پټيــږي او ســاده گان هــم ورنــه اتــل 

ــوړوي. ج

فيـسبـوک نـــامــه
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ناجيه نوری  
)آوردن  انتخابات  قانون  سرنوشت  روان  هفته  پایان  تا 
انتخابات، آغاز کار کمیته  اصاحات در کمیسیون های 

گزینش( مشخص خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
به روزنامه ماندگار گفت: حکومت مصروف مشوره و 
رایزنی با بخش های مختلف است تا تصمیم نهایی در 

این زمینه را بگیرد.
اطمینان  مردم  به  ریاست جمهوری  سخنگوی  معاون 
آوردن  چگونگی  جاری  هفته  پایان  تا  که  می دهد 
اصاحات در کمیسیون های انتخابات و قانون انتخابات 

مشخص می شود.
تقنینی  فرمان  شدن  رد  از  پس  مرتضوی:  گفته  به 
کمیسیون  انتخابات،  قانون  در خصوص  رییس جمهور 
برای  را  راه  اساسی  قانون  برتطبیق  نظارت  مستقل 
الزم  اقدامات  تا  داد  اجازه  و  کرده  فراهم  اصاحات 

دراین زمینه صورت گیرد.
او تاکید کرد: اکنون که کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق 
تایید  بدون  داده که رییس جمهور  اجازه  اساسی  قانون 
پارلمان فرمانی را دراین خصوص صادر کند، حکومت 

هم تا پایان این هفته تصمیم خواهد گرفت.
تشکیل  پار  سال  گزینش  کمیته  که  درحالیست  این 
فرمان  نشدن  قانونی)تصویب  خاهای  نسبت  اما  شد؛ 
تقنینی رییس جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و 
صاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس( 

تاکنون نتوانسته آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای 
رییس جمهور  به  و  گزینش  انتخاباتی  کمیسیون های 

پیشنهاد کند.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صاحیت 
آغاز  برای  را  زمینه  که  انتخاباتی  های  کمیسیون  های 
کار کمیته گزینش فراهم  می کند، برای دوبار از سوی 

مجلس نماینده گان با اکثریت آرا رد شد.
نماینده گان  از  متشکل  که  گزینش  کمیته  پیش  چند 
نماینده  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  مدنی،  جامعه 
گزینش  منظور  به  ملکی  خدمات  نماینده  و  رسانه ها 
بود،  گردیده  ایجاد  انتخابات،  کمیسیون  ارشد  اعضای 

قوانین  پیشنهادی  بسته  همراه  به  رییس جمهور  توسط 
این  نماینده گان هم  به مجلس فرستاد شد و  انتخابات 

بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا  کردند.
پس از رد این فرمان رییس جمهور فرمان تقنینی دیگری 
را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه ها  آماده و 
این  که  فرستاد  تصویب  جهت  نماینده گان  مجلس  به 
فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد، اما مجلس 

سنا آن را تایید گردید.
این درحالیست که اگر فرمان تقنینی را یک مجلس رد و 

مجلس دیگری تایید کنند، باید کمیته مشترک از سوی 
هردو مجلس تعیین و در مورد آن تصمیم بگیرند.

به همین دلیل هردو مجلس، کمیته مشترک را تشکیل 
از سوی کمیته مشترک رد  اما فرمان دومی هم  دادند؛ 

شد.
توسط  جمهوری  رییس  دوم  تقنینی  فرمان  رد  از  پس 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  اکنون  نمایندگان،  مجلس 
قانون اساسی افغانستان اعام کرده که حکومت می تواند 

فرمان تقنینی دیگری را در این مورد صادر کند.
فرستاده  جمهوری  ریاست  به  که  نهاد  این  نامه ای  در 
اساسی  حقوق  تضییع  از  پیش گیری  »برای  آمده  شده، 
اساسی  قانون   ۷۹ ماده  اساس  بر  شهروندان، حکومت 
می تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی 
کمیسیون های  و  انتخابات  مورد  در  ملی  شورای 
انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره 
تقنینیه، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق می باشد.«

اینکه مجلس شورای ملی از  با توجه به  گفته می شود 
چند روز قبل برای ۴5 روز در رخصتی تابستانی به سر 
می برد و از طرف دیگر این مجلس سال آخر کاری اش 
است، این دو موضوع رییس جمهوری را قادر به صدور 
فرمان تقنینی درباره اصاح نظام انتخاباتی بدون تأیید 

پارلمان می کند.
به  منجر  که  سیاسی  توافقنامه  اصلی  نکات  از  یکی 
تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، اصاح 

نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بود.
سال  در  خود  کار  به  آغاز  با  ملی  وحدت  حکومت 
مدیریت  در  را  تغییراتی  که  بود  شده  متعهد   ،13۹3
فرمان،  این  امضای  با  و  می آورد  انتخاباتی  نهادهای 
خود  جای  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  فعلی  اعضای 
را به افراد جدیدی می دادند؛ اما با رد دوبار این فرمان 
اما  این زمینه فراهم نشد؛  از سوی مجلس نماینده گان 
اکنون که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی این 
اجازه را داده که فرمان رییس جمهور بدون فرستادن به 
و  شد  منتظر  باید  می باشد،  اجرا  قابل  و  نافذ  مجلس، 
دید که آیا تغییراتی در کمیسیون های انتخاباتی به میان 
خواهد آمده و مردم افغانستان شاهد برگزاری انتخابات 

خواهند بود و خیر.

کهمرد،  مرکز،  های  ولسوالی  تبار  تاجیک  شهروندان  ما 
بامیان مورد سیاست حذف  تبار  شیبر و سیغان و پشتون 
و پاکسازی قومی به گونه گسترده و سازمانمند از سوی 
حکومت محلی از وابستگان حزبی محمد کریم خلیلی، در 
پانزده سال گذشته قرار گرفته ایم. با توجه به این که ماده 
ششم قانون اساسی کشور، چارچوب های چون عدالت 
به  را هم  مشارکت سیاسی  و  متوازن  انکشاف  اجتماعی، 
عنوان ارزش و هم به عنوان روش حکومت داری تاکید 
در  خویش  اعتراض  و  شکایت  با  بارها  ما  است.  نموده 
مراجع رسمی چون شکایات ریاست جمهوری، شکایات 
مجلس سنا و مجلس نمایندگان به گونه رسمی دادخواستی 
نموده ایم، اما هیچ وقعی به حق طلبی و عدالت خواهی 

ما گذاشته نشده است.
پس از آن به تاریخ نهم قوس سال گذشته طی تظاهرات 
گسترده به نام »راهپیمایی برای عدالت محلی«  در کابل 
بار دیگر خواستار عدالت و پایان سیاست پاکسازی قومی 
در بامیان گردیدیم. هییاتی برای حقیقت یابی متشکل از 
نمایندگان باصاحیت وازرت خانه ها به ریاست محترم 
بارکزی رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس  اهلل  عبید 
نمایندگان به بامیان سفر نمودند، نتیجه آن طی یک گزارش 
در جلسه عمومی اعان گردید که تایید ظلم، تبعیض و 
بی عدالتی گسترده حزب حاکم محمد کریم خلیلی علیه 
ما مردم را به صراحت بیان می داشت. هییات فیصله نمود 
به حذف قونی می گردد تعدیل  تا ماستر پان که منجر 
گردد، شهر قدیم دوباره فعال گردد، برای صاحبان ملکیت 
شهر تازه اجازه فعالیت اقتصادی داده شود و تمام زمین 
های غصب شده شامل شهرک ها و شهر یعنی بازار تازه 

به صاحبان آن بدون دوران بر گردانده شود.
اما نه تنها به این نتیجه و فیصله حکومت محلی شخص 
محمد طاهر زهیر اقدام عملی نکرد، بلکه بر خاف آن در 

صدد انتقام گیری از مردم بر آمده، تمامی ترکاری فروشان، 
ترک  به  مجبور  تهدید  به  را  ها  فروشنده  و  کاران  کسبه 

دکانداری و کارشان نمود. 
به  افتادن  اتفاق  بامیان ظلم و جنایتی بزرگی در حال  در 
ها  پشته  شود،  می  مردم غصب  زمین  است؛  کامل  گونه 
وملکیت مردم از جرستوغی تا سرخدر غصب شده است، 
در شهر تازه هیچ سهمی از دوهزار دکان و سرای به ما 
مردم داده نشده است و اکثر زمین هایش از ما مردم غصب 
گردیده است. انکشاف در ولسوالی های ما اصلن وجود 
ندارد، نمونه آن سرک راه ابریشم که سالهاست خامه بوده 
و بند آب سیغان که عمدی ساخته نمی شود. دره زیبای 
گردشگری  جاهای  فهرست  از  تاریخی  ملی  پارک  آجر 
ملک  باالی  بامیان  به  اصلن  پشتون  و  است  شده  کشیده 

شان رفته نمی توانند.
به  پولیس  لباس  به  خشونت  زور  با  مسلح  افراد  دیروز 
بد  و  خشونت  که  شدند،  ور  حمله  زهیر  طاهر  دستور 
رفتاری توام با تهدید باالی ده ها تن از کسبه کاران و غرفه 
داران تاجیک بامیانی اعمال گردید، نزدیک پنجاه کسبه کار 
در بازداشت قرار گرفتند و تا اکنون رها نشده اند. تا بکی 
برنامه  یونسکو  داشت؟  ادامه خواهد  باال  تبعیض  و  ستم 
ساحه سبز و سرخ در بامیان را که به بهانه آن نان ما، زمین 

ما و حقوق ما از گرفته می شود را لغو کنید!
از مقام های صاحب صاحیت می خواهیم:

طاهر  محمد  بامیان  برحال  والی  اقدام  اولین  در  نخست: 
حزب  به  وابسته  غیر  والی  یک  و  کنید  برکنار  را  زهیر 
عدالت  شایستگی  که  بفرستید  بامیان  برحال  انحصارگر 

گستری و سازندگی را دارا باشد.
حکومت  از  باالتر  صاحیت  با  اجرایی  کمیسیون  دوم: 
از طرف ریاست جمهوری  محلی را طی حکمی رسمی 
از افراد مسوول و شایسته  و نماینده های ما مردم مظلوم 
تمام  پایان  و  سیاسی  مشارکت  عدالت،  تحقق  هدف  به 

به  تر  زود  چه  هر  محروم،  مردم  ما   حذفی  های  برنامه 
کار بگمارید؛

ما  و پاکسازی  عدالتی  بی  سازمانمند،  ستم  عامان  سوم: 
مردم محروم را به دادگاه کشیده به کیفر اعمال برسانید.

چهارم: یونسکو و نهادهای بین المللی برنامه ساحه سبز و 
سرخ را که تنها باالی ما اعمال می گردد را لغو نماید، از 

این بیشتر سبب ظلم و آپارتایید نگردند.
معترضان بامیانی

ریاست جمهوری:

سـرنوشت اصـالحـات انتخـاباتی 
همیـن هفته مشخـص می شـود

نامة وارده 

قابل توجه ارگان های ملی و بین المللی مقیم کابل 
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