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وزارت احیــا وانکشــاف دهــات بــه منظــور بهبــود زنــده گــی روســتاییان و کاهــش میــزان بیــکاری وفقــر دروالیــات 
ــداد  ــه از برکــت  آن تع ــه اســت ک ــه راه انداخت ــی را ب ــۀ همبســتگی مل ــت برنام ــظ ومراقب ــروژۀ حف ــف کشــور ، پ مختل
ــز  ــه واز رهگــذر اقتصــادی نی ــه کار هــای ســالم ومناســب دســت یافت ــا  ب ــکار م ــی بضاعــت وبی ــان ب ــادی از هموطن زی

درزنــده گــی آنــان تغییــر قابــل توجهــی بــه میــان آمــده اســت.
درجریــان تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت برنامــۀ همبســتگی ملــی ، ایــن پــروژه درننگرهــار زیباوهمیشــه بهارنیــز راه یافــت 

ومــردم شــریف ایــن والیــت هــم توانســتند کــه از مزایــای ایــن حرکــت ارزشــمند و مردمــی بهــره برنــد.
ــال اســت کــه اکنــون درروســتای جلــوان ، یکــی از قریــه  ایــن پــروژۀ حفــظ ومراقبــت ، عبــارت از ترمیــم ســرک وکان
هــای ولســوالی ســرخرود والیــت ننگرهــار بــه پایــۀ اکمــال رســیده و درحــدود )۴۴۸( خانــواده از مزیــت هــای آن مســتفید 

گردیــده انــد.
اضافــه  بایــد کــرد  کــه تطبیــق ایــن پــروژه درحــدود )۶۴۰۰۰۰( افغانــی هزینــه برداشــته و بــه تعــداد )۶۵( تــن کارگرماهــر 
و )۱۳۴۰( تــن  کارگــر غیــر ماهــر بــه کارگماشــته شــده انــد کــه ایــن تعــداد جمعــًا بــه )۱۴۰۵( تــن کارگــر ماهــر وغیــر 

ماهــر میرســد.
ــا تطبیــق  پــروژۀ حفــظ ومراقبــت وکاریابــی برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا وانکشــاف دهــات ، ســهولت هــای  ب
عمــدۀ ترانســپورتی بــرای باشــنده گان قریــۀ مذکــور ایجــاد شــده تــا روســتاییان بتواننــد ، محصــوالت زراعتــی شــان را 
بــه آســانی و  درزمــان انــدک بــه بــازار عرضــه نماینــد . همچنــان فاصلــه میــان قریــه هــا و مرکــز ولســوالی ســرخرود بــا 
ترمیــم ســرک یــاد شــده ، کوتاهتــر شــده اســت و مــردم میتواننــد از ســهولت هــای زنــده گــی شــهری بهــره منــد شــوند.  

محمد نسیم یکی از باشنده گان قریۀ جلوان که )۴۲( سال عمر دارد ، چنین میگوید:
»درقریــۀ مــا تقریبــًا )۸۵( فیصــد مــردم ، بیــکار بودنــد کــه ازآنجملــه یکــی هــم مــن خــودم بــودم. مــن متکفــل وسرپرســت 
دوازه ســر عیــال هســتم . وضعیــت اقتصــادی مــن تــا آن حــد درســطح پاییــن بــود کــه هیــچ گفتــه نمیتوانــم. زیــرا ، مــن 

کــدام دســتیار بزرگتــر نــدارم کــه درکارهــا یــاری ام نمایــد. مــن بــه کســب روزی یــک چاشــت خــود قــادر نبــودم 
. بــرای پیــدا کــردن یــک لقمــه نــان بــه چندیــن والیــت ســفر کــرده ومشــکالت زیــادی را متحمــل شــده بــودم ، ولــی 

بازهــم نتونســتم خــوراک عــادی خانــوادۀ خــود را بدســت بیــاورم.
مگــر الحمــد هلل ، حــاال کــه مــن و اهالــی دیگــر قریــه درپــروژۀ حفــظ ومراقبــت کارکردیــم ، هــم مصــارف مــاه مبــارک 
رمضــان وهــم خــرچ عیــد مــا تــدارک شــد. دیگــر اینکــه خانمــم بــه مــرض قلبــی دچــار اســت ، باهمیــن پــول توانســتم 
معاینــات او را هــم بــه انجــام برســانم. لــذا مختصــر گفتــه میتوانــم کــه پــروژۀ حفــظ ومراقبت درقســمت صحــی واقتصادی 
فامیــل مــن و بازســازی و انکشــاف تمــام قریــه ، اثــر بســیار مثبــت بــه جــا گذاشــته اســت . مثــاًل درقــدم اول ، ســرک 
قریــۀ مــا تــا آن حــد تخریــب و ویــران شــده بــود کــه امــکان عبــور ومــرور موتــر درآن بــه آســانی ، میســر نبــود. مــردم 
و موترهــا بــه مشــکل زیــاد از ایــن ســرک عبــور میکردنــد وماهیــچ وقــت بــه داکتــر ، کلینیــک، مکتــب، بــازار ویــا غــم 
وشــادی خــود بــه موقــع رســیده نمیتوانســتیم . همچنــان محصــوالت زراعتــی مــا نیــز بــه موقــع بــه بــازار نمیرســید ، امــا 

حــاال خوشــبختانه تمــام مشــکالت مــا از ناحیــۀ ســرک رفــع شــده اســت .«
 عبدالرازق یکی از موسفیدان و متنفذین قریۀ مذکور که )۵۰( سال عمر دارد درزمینه میگوید:

ــی پرداحــت  ــر یکنفــر را )۴۰( افغان ــۀ موت ــه، کرای ــا قری ــود ، از ســر ک عمومــی ت ــم نشــده ب ــا ترمی » زمانیکــه ســرک م
میکردیــم . امــا اکنــون فــی نفــر  )۲۰( افغانــی کرایــۀ موتــر مــی پردازیــم. مــا همــه اهالــی قریــه از حکومــت وحــدت ملــی 
وخاصتــًا از وزارت احیــا وانکشــاف دهــات تشــکر میکنیــم  کــه بــرای مــا زمینــۀ کار وکســب معــاش را فراهــم میکنــد 
ــه  ــوط خواهشــمندیم اینگون ــا میســازد. از مراجــع مرب ــرای م ــی دیگــر ب ــر بنای ــروژه هــای زی ــا و پ ــا ، کاناله ، ســرک ه
پروگــرام هــا را کــه از یکســو تاحــدودی جلــو مســافرت جوانــان را بــه مناطــق دیگــر وکشــور هــای خارجــی میگیــرد 

وازجانبــی هــم یگانــه ســبب صلــح وآرامــی درکشــو رماســت ، بیشــتر از ایــن ، ازدیــاد بخشــند.«

)MCG( درجریان پروژۀ حفظ ومراقبت وکاریابی
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نگرانی هــا نســبت بــه گزینــش اعضــای 
برگــزاری  و  انتخاباتــی  کمیســیون های 
بــاال  حــاال  همیــن  از  آینــده  انتخابــاِت 
گرفتــه اســت. هرچنــد کمیتــۀ گزینــش 
ترتیــِب  و  تهیــه  روی  یک مــاه  حــدود 
ــی  ــزدان کمیســیون های انتخابات فهرســِت نام
فهرســت  ایــن  ســرانجام  و  کــرد  کار 
امــا  فرســتاد،  ریاســت جمهوری  بــه  را 
انتخابــات  بــر  ناظــر  نهادهــای  حــاال 
شــفاف  را  گزینــش  کمیتــۀ  کارِی  رونــد 
بــه  کــه  فهرســتی  می گوینــد  ندانســته، 
ریاســت جمهوری فرســتاده شــده، همــان 
چیزی ســت کــه ایــن نهــاد بــه کمیتــۀ 

گزینــش دیکتــه کــرده بــود. 
بــه گفتــۀ ایــن منتقــدان، ریاســت جمهــوری 
بــه صــورِت سیســتماتیک در کارِ کمیتــۀ 
گزینــش نفــوذ کــرده و کســانی را وارد 
ــش  ــیون های گزین ــزدان کمیس ــت نام فهرس
کــرده اســت کــه از قبــل میــاِن ایــن نهــاد و 
اعضــای کمیتــۀ گزینــش توافــق شــده بــود. 
ایــن ادعــا از ســوی اعضــای کمیتــۀ گزینــش 
کارِی  آن هــا گفته انــد رونــد  رد شــده و 
ــوذ  ــچ نف ــوده و هی ــی ب ــاًل قانون ــا کام آن ه
و مداخله یــی در کارشــان از ســوی هیــچ 
نهــادی صــورت نگرفتــه اســت؛ چیــزی کــه 
ــد  ــورد تأیی ــد م ــر در افغانســتان می توان کمت

ــرد.  ــرار گی ق
ــس  ــت، ریی ــدان دول ــر منتق ــۀ اکث ــه گفت  ب
نزدیــک  مقام هــای  برخــی  و  جمهــوری 
نهادهــا  دیگــر  کارِ  در  همــواره  او  بــه 
ــد و گمــان نمــی رود کــه  ــت داشــته  ان دخال
کمیتــۀ گزینــش از ایــن نــوع مداخله هــا 
در امــان مانــده باشـــد. بــه گفتــه ایــن 
منتقــدان، فهرســت ارایــه شــده بــه ریاســت 
ــاًل  ــش کام ــۀ گزین جمهــوری از ســوی کمیت
ــۀ  ــه گفت ــذارد. ب ــا صحــه می گ ــن ادع ــر ای ب
ــۀ  ــوی کمیت ــه از س ــرادی ک ــر اف ــا اکث آن ه
ــن  ــراز راه یافت ــرایط اح ــد ش ــش واج گزین
بــه کمیســیون های انتخاباتــی شــده انــد، 
ــه  ــد و ن ــن عرصــه دارن ــه تخصــص در ای ن
ــان بیشــتر  ــی کــه در می ــه؛ در حال هــم تجرب
از هفتصــد درخواســت کنندۀ شــمولیت در 
کمیســیون های انتخاباتــی، افــرادی بــوده 
ــم از  ــی و ه ــِر تخصص ــم از نظ ــه ه ــد ک ان
ــا  ــاًل ب ــات کام ــۀ کاری در انتخاب ــِر تجرب نظ

برابــر  انتخاباتــی  کمیســیون های  شــرایط 
بــوده انــد. بــه بــاور ایــن منتقــدان، اگــر نهــاد 
ریاســت جمهــوری نمی خواســت کــه در 
کار انتخابــات دخالــت داشــته باشــد، بــدون 
شــک فهرســت ارایــه شــده از ســوی کمیتــۀ 
ــا  ــی ب ــز متفاوت ــاد، چی ــن نه ــه ای ــش ب گزین

فهرســت فعلــی می بــود.
 در همیــن حــال، چنــد شــب پیــش ریاســت 
شــخصیت های  از  شــماری  جمهــوری 
مطــرِح سیاســی و جهــادِی کشــور را بــه ارگ 
دعــوت کــرد کــه پیرامــون مســایِل انتخاباتــی 
بــا آن هــا رای زنــی و گفت وگــو کنـــد. ظاهراً 
هــدف اصلــِی ایــن مهمانــی، گرفتــن تأییــد 
ــرِح  ــخصیت های مط ــادی و ش ــران جه رهب
ــیون های  ــای کمیس ــورد اعض ــی در م سیاس
ــردا ارگ  ــر ف ــا اگ ــت ت ــوده اس ــی ب انتخابات
ریاســت جمهــوری بــه مشــکلی از ایــن 
بخشــی  حداقــل  شــد،  مواجــه  ناحیــه 
بــه گــردِن شــرکت  را  آن  از مســوولیِت 

ــدازد.  ــی بین ــن مهمان ــده گاِن ای کنن
تعــدادی از مهمانــان، از رفتــن بــه ایــن 
مهمانــی بــه دالیــِل نامعلــوم اجتنــاب کــرده 
بودنــد. یکــی از ایــن میــان، عبد رب الرســول 
ســیاف از چهره هــای جهــادی و رییــس 
شــورای حراســت و ثبــات بــود. ســخنگوی 
ــی ارگ  ــت، وقت ــس از آن گف ــورا پ ــن ش ای
ریاســت جمهــوری در مــورد ترکیــب کمیتــۀ 
ــت،  ــرده اس ــوره نک ــا مش ــا آن ه ــش ب گزین
ــن  ــه ای ــم ک ــتی ه ــورد فهرس ــوره در م مش

ــت. ــوده اس ــرده، بیه ــه ک ــه تهی کمیت
مهــِم  مــورد مســایل  البتــه مشــوره در   
کشــوری هیــچ جــای نگرانــی نــدارد، ولــی 
ــن  ــواره از چنی ــوری هم ارگ ریاســت جمه
نشســت هایی بهره برداری هــای غیرقانونــی 
کــرده اســت. چــه در زمــان زمــام داری حامد 
کــرزی و چــه در زمــان فعلــی، همــواره ارگ 
ــوع  ــن ن ــزاری ای ــوری از برگ ریاســت جمه
ــی  ــتفادۀ سیاس ــا، اسـ ــت ها و مهمانی ه نشس
کــرده اســت. زمانــی اگــر حامــد کــرزی بــا 
ــد،  ــه رو می ش ــز روب ــکلی جنجال برانگی مش
ــرد و  ــزار می ک ــی برگ ــوراً در ارگ مهمان ف
ــِی خــود را  ــه نحــوی فعالیت هــای فراقانون ب
ــه  ــی ک ــی می بخشــید. در حال ــِش قانون پوش
نهادهــای قانونــی در کشــور کامــاًل مشــخص 
ــن  ــارِی همی ــد از مج ــز بای ــه چی ــد و هم ان

ــنتی،  ــتاِن س ــا در افغانس ــذرد. ام ــا بگ نهاده
ــود  ــز وج ــر نی ــمِی دیگ ــاد غیررس ــک نه ی
ــون و  ــوب قان ــد در چهارچ ــه هرچن دارد ک
نهادهــای رســمی قــرار نــدارد ولــی قــدرت 
و توانایــِی مشــروعیت بخش آن، کمتــر از 
نهادهــای پُرقــدرِت دولتــی نیســت و آن، 
ــادی و شــخصیت های سیاســی  ــران جه رهب

انــد. 
ــش  ــرای پوش ــواره ب ــاد هم ــن نه ارگ از ای
دادِن فعالیت هایــی اســتفاده کــرده اســت 
ــراس  ــای آن ه ــی از پیامده ــه گونه ی ــه ب ک
داشــته اســت. حــاال هــم وقتــی بحــِث 
ــی  ــیون های انتخابات ــای کمیس ــاب اعض انتخ
بــر اســاِس فهرســت کمیتــۀ گزینــش مطــرح 
ــن  ــرای ای ــوری ب شــده، ارگ ریاســت جمه
ــِز  ــای جنجال برانگی ــود را از پیامده ــه خ ک
آن تــا حــدی مصــون نگــه دارد، بــا دعــوت 
ــی در  ــای سیاس ــادی و چهره ه ــران جه رهب
ارگ تــالش کــرده کــه نشــان دهــد بــه تمــام 
ــای  ــش اعض ــوص گزین ــا در خص نگرانی ه
ــورت  ــه ص ــی توج ــیون های انتخابات کمیس
بــه  انتخاباتــی  کمیســیون های  و  گرفتــه 
مدیرانــی ســپرده خواهنــد شــد کــه در مــورد 
صــورت  الزم  مشــوره های  قبــاًل  آن هــا 

ــت.  ــه اس گرفت
ــش  ــات و گزین ــکل انتخاب ــلمًا مش ــا مسـ ام
ایــن  انتخاباتــی  کمیســیون های  اعضــای 
نیســت کــه بــا کســی در موردشــان مشــوره 
مشــکل  بــل  اســت،  نگرفتــه  صــورت 
انتخابــاِت کشــور ایــن اســت کــه ارگ 
نهادهــای  برخــی  و  جمهــوری  ریاســت 
دیگــر تــالش دارنــد یــک بــارِ دیگــر 
ــان  ــه دست ش ــازند ک ــیون هایی را بس کمیس
ــاز باشــد.  ــاًل ب ــه در آن هــا کام در کار مداخل
ــک  ــا ی ــه م ــت ک ــی این جاس ــی اصل نگران
یــک  شــاهد  افغانســتان  در  دیگــر  بــارِ 
ــاِت سراســر تقلــب و بحــران باشــیم.  انتخاب
ــوم هــم نیســت  ــدان معل ــوز چن ــد هن هرچن
ــور  ــات در کش ــه زودی انتخاب ــًا ب ــه واقع ک
برگــزار خواهــد شــد و یــا خیــر، ولــی ایــن 
ــا برجــا باشــد کــه ارگ  ــد پ ــی می توان نگران
ــایِل  ــد از مس ــورت نمی خواه ــچ ص ــه هی ب
انتخاباتــی خــود را بــه دور نگــه دارد و 
ــه  ــتقل ب ــای مس ــا نهاده ــود را ب ــۀ خ فاصل

ــی حفــظ کنـــد. ــۀ قانون گون
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احمـد عمران

مشورت خواهی هاِی فریبندۀ ارگ 
پیرامون انتخابات

 

اگر از هر کارشناس و آگاه اموری پرسیده شود که بزرگ ترین 
پاسخ  تردیدی  بی هیچ  چیست،  افغانستان  دولت  در  مشکل 

خواهد گفت: »فسـاد!«
از آن جا که فساد به یک پدیدۀ عریان و انکارناپذیر در همۀ 
سطوِح جامعه تبدیل شده و همۀ شهرونداِن کشور به نحوی 
به یک  نیز  فساد  با  مبارزه  می خورند،  و  آن زخم خورده  از 
گشته  بدل  افغانستان  سیاست مداراِن  برای  دلچسب  شعارِ 
کارش  آغازِ  در  مدیری  و  رییس  و  وزیر  هر  چنان که  است؛ 
وعدۀ مبارزه با فساد را به مردم می دهد و از همین مجرا چند 
کار  عاقبِت  اما  می خرد،  منزلت  و  اعتبار  برای خود  صباحی 
مبارزه  در  »فساد  دیدیم و چشیدیم:  بارها  ما  که  همانی ست 

با فساد!« 
آقای کرزی رییس جمهور پیشین که خود قهرماِن میداِن فساد 
ادعاِی  همه  از  بیش  می آمد،  به شمار  کشور  در  بی نظمی  و 
پاک دامنی و داشتِن اراده برای مبارزه با فساد را داشت. اصاًل 
به یُمِن فعالیت هاِی فسادآلودِ اعضای خانوادۀ آقای کرزی و 
نیز دوستان و رفقاِی تیمی اش در دروِن نظام بود که افغانستان 
روسیاهی یی  و  می شد  جهان  در  فساد  رکورددارِ  سال  هر 
و  نهادها  کرزی  آقای  زماِن  در  می خرید.  مردمش  به  بزرگ 
کمیسیون های پُرهزینه یی زیر شعارِ مبارزه با فساد و یا بررسی 
قضایای مرتبط با فساد تشکیل شدند؛ نهادهایی که اعضایش 
معاش  و امتیازاِت عالی داشتند اما نتیجۀ کارشان نه تنها "هیچ" 
بود که خود نیز با ورود به چرخۀ فساد، این پدیده را فربه تر 
فساد،  با  مبارزه  در  کرزی  آقای  رویکرد  ساختند.  گذشته  از 

رویکردِ شعار و فریب بود!
همۀ  به رغم  نیز  موجود  دولِت  رییس جمهور  غنی  آقای 
در  بودن شان،  اکادمیک  و  متفکر  پیراموِن  ادعاها  و  شایعات 
زمینۀ مبارزه با فساد به سنِت سلِف خویش حامد کرزی اقتدا 
طمطراِق  با  حکومت داری اش،  آغازِ  روز  در  او  است.  کرده 
قضیۀ  مانند  مالی  فساد  بزرِگ  پرونده های  از  برخی  فراوان 
امر همان کسانی  نهایِت  اما در  بازگشایی کرد،  کابل بانک را 
را محاکمه و مکافات نمود که پیش از او نیز محکمه آنان را 
نتوانست  غنی  آقای  عدالِت  یعنی  بود.  نموده  ثابت  گنهکار 
گریباِن مفسداِن بزرگ و زورمندی را بگیرد که محاکِم زماِن 
قضایِی  بازپرسی و قرارِ  از آن ها  نتوانسته بودند  آقای کرزی 

الزم را صادر کنند.   
آقای غنی چند ماه پیش ـ هماننِد آقای کرزی که روزی ادارۀ 
عالی مبارزه با فساد را بنیان گذاشته بود ـ طی فرمانی، مرکز 
عدلی و قضایِی مبارزه با جرایم سنگیِن فساد اداری را ایجاد 
کرد تا وعدۀ دولت در زمینۀ مبارزه با فساد اداری عملی گردد. 
اما اکنون پس از گذشِت این همه مدت می بینیم که این مرکز نیز 
به همان راهی روان است که سایر نهادهای مبارزه با فساد در 
گذشته روان بودند. این مرکز که بر اساِس صحبت های آقای 
حمیدی دادستان ُکل کشور قرار بود چراغی پُرنور در شبستاِن 
مفسداِن  محاکمه اش،  جلسات  نخستین  در  بیفروزد،  فساد 
دانه درشت را وانهاده و به محاکمۀ فاسدانی همت گمارده که 
تأدیب و تعذیِب آن ها هرگز نمی تواند چرخۀ غول آساِی فساد 
در کشور را متوقف سازد. وقتی ما اختالس گراِن میلیاردی و 
رشوت گیراِن میلیون دالری داریم و اکثریِت آن ها نیز "مقامِ امن 
و مِی بی غش و رفیِق شفیق" در ساختارِ حکومت دارند و با 
هر فعالیت شان می توانند تکانی تندتر و ویرانگرتر بر گردونۀ 
فساد وارد آورند، محاکمۀ سارنوالی که به اخِذ پنجاه هزار دالر 
رشوه متهم است توسط مرکز عدلی و قضایی، نه تنها اولویِت 
مبارزه با فساد نیست، بلکه نمایِش ضعیف ُکشی در مبارزه با 
در  و  حکومت  دامِن  در  زورمند  مفسداِن  پروراندِن  و  فساد 

نهایت، فساد در مبارزه با فساد است. 
همه می دانیم که سیِر فساد در افغانستان از باال به پایین است 
پایینِی دولت و جامعه توسط  و مفسداِن کوچک در سطوح 
مفسداِن بزرگ تر در سطوِح باالیی حمایت می شوند و از آن ها 
خط و جهت می گیرند. اگر دولت به راستی ارادۀ مبارزه با فساد 
را دارد، می تواند با محاکمه و مجازاِت مفسداِن دانه درشت، 
زنجیرۀ فساد را از رأس قطع کند و دامِن فسادهای کوچک 
و کوچک تر را بدوِن زحمت از افغانستان برچیند. اما تا وقتی 
نازدانه هاِی  همه  نام آور،  مفسداِن  و  کالن  اختالس گراِن  که 
رییس جمهور و یا معاف از پیگردِ قانون باشند، به جای مبارزه 
با فساد باید شعارِ "بازی با فساد" را سر داد و هرگز امیـدی 

دروغین را در دل های کباب شده از فساد برنیفروخت. 

مبـارزه با فسـاد یا بـازی
 بـا فسـاد؟
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سند به دستان بی واسطه
سپری شـدن امتحان دشـوار کانکـور و راه یابی 
جوانـان افغانسـتان بـه نهادهـای دانشـگاهی، 
همـوراه با دشـواری و سـرگردانی همراه بوده 
اسـت تا دانشـجویان سـند به دسـت آورند و 
از بـا اسـتفاده از اندخته هـای چهارسالۀشـان 
و  شـود  فراهـم  برای شـان  کار  زمینـۀ  هـم 
هـم خدمتـی بـه مـردم کننـد، امـا با گذشـت 
هـرروز نه تنهـا کـه زمینـۀ کار و اشـتغال زایی 
بـرای افـراد کم سـواد و بی سـواد، بـل بـرای 
قشـر دانش آموختـۀ ایـن کشـور نیـز تنگ تـر 

می شـود.
هم اکنـون شـمار زیـادی از دانش آموختـه گان 
رشـته های مختلـف از دانشـگاه های دولتـی و 
خصوصی کشـور در پشـت درهـای نهادهای 
تـا  کشـیده اند  صـف  خصوصـی  و  دولتـی 
شـغلی به دسـت آورند و از زحمات آموزشـی 
خـود بهره یـی ببرنـد؛ امـا درحالـی کـه همـه 
سـاله به شـمار این صـف اضافه می شـود، اما 
درهـا هم چنـان بسـته و اشـخاص سـرگردان 

باقـی می ماننـد.
علی رضـا عطایـی، یکـی از دانش آموختـه گان 
می گویـد،  او  اسـت.  خبرنـگاری  دانشـکدۀ 
انتظـار داشـت پـس از ختـم دانشـگاه بتوانـد 
مشـکالت اقتصـادی خانـواده اش را حل کند، 
امـا بعـد از فراغت دچار مشـکل تازه یی شـده 
اسـت. او می افزایـد: "بـه دلیل این که واسـطه 
نداشـتم، نهادهـای دولتـی درخواسـتم را رد 
کردنـد و نهادهـای خصوصـی نیـز بـه دلیـل 
این کـه سـندهای فراغت مـان موقـت اسـت، 

بهانـه می گیرنـد."
آموختـۀ رشـتۀ خبرنـگاری کـه  دانـش  ایـن 
اسـت،  لبنیـات  فـروش  مصـروف  اکنـون 
بیـان داشـت: بـرای این کـه چرخـۀ اقتصـادی 
از  شـدم  ناگزیـر  نیفتـد،  کار  از  خانـواده ام 
دوسـتانم بـرای بازکردن ایـن دکان پول قرض 

 . کنم
کـه  اسـت  دیگـری  جـوان  کبیـری،  هاشـم 
اسـمش به فهرسـت فـارغ التحصیـالن بی کار 
شـهر کابـل افـزوده شـده اسـت. او از رشـتۀ 
شـده  فـارغ  کابـل  دانشـگاه  اقتصاد-تصـدی 
اسـت. هاشـم می گویـد، تـا بـه حال بـه بیش 
اسـت،  داده  کار  درخواسـت  نهـاد  پنـج  از 
امـا تنهـا در یـک مرکـز تجارتـی خصوصـی 
درخواسـت او قبـول شـده اسـت کـه آن را 
نیـز بـه دلیل پـول ناچیز تـرک گفته اسـت. او 
گفـت: "به هرجـای که درخواسـت کار دادم، 
بی درنگ رد شـده اسـت و دلیلـش هم وجود 

فسـاد اداری و نداشـتن واسـطه اسـت."
نویـد عزیـزی سـومین دانش آموخته یی اسـت 
کـه در صحبـت بـا ماندگار از نداشـتن شـغل 
شـکایت دارد. او کـه از دانشـکدۀ اقتصـاد – 
ملـی دانشـگاه بلـخ سـند فراغـت بـه دسـت 
بـا  کـه  می دانسـتم  »اگـر  می گویـد:  آورده، 
شـغل  زمینـۀ  بازهـم  آموزشـی،  دورۀ  ختـم 
فراهـم نمی شـود، الزم  نبـود که دورۀ دشـوار 
دانشـجویی و دوری از خانـواده )خانوادۀ وی 
در پـروان زندگـی می کنـد( را تحمـل کنـم.« 
ایـن دانش آموختـۀ اقتصـاد نیز از وجود فسـاد 

اداری در ادارت دولتـی سـخن می گویـد.
بـه نظر می رسـد که کمبـود زمینه های شـغلی 
بـه تمامـی عرصه ها و رشـته های آموزشـی به 

صورت یکسـان رخنه کرده اسـت. 
فارغ التحصیـل  شـریفی  خلیل الرحمـن 
دانشـکدۀ طـب معالجـوی نیز از جملـۀ تعداد 
در  کار  نبـود  از  دانش آموختـه گان  از  کثیـری 
عرصـۀ پزشـکی سـخن می زنـد. او می گویـد: 
»بـا تحمـل هفـت سـال دشـواری کـه بازهـم 
زمینـۀ شـغل فراهـم نشـود، مضحـک اسـت 
کـه کسـی بـا توجـه بـه مشـکالت اقتصـادی 
آموزشـی  رشـتۀ  دنبـال  کـه  بـدارد  دوسـت 

بـرود«.
خلیـل الرحمـن از چندیـن جـا نـام می بـرد 
کـه دنبـال شـغل رفتـه اسـت، امـا بـا پشـت 
سـرگذرانیدن امتحـان ورودی و طـی مراحل، 
»از جملـۀ  اسـت:  نرسـیده  بـه جـای  کارش 
چندیـن مـکان، یکـی ریاسـت صحـت عامـۀ 
می خواسـتم  کـه  نخسـت  روز  بـود...  کابـل 
برای گرفتن فورم شـغل بـروم، نگهبان دروازه 
از مـن پرسـید کـه آیـا واسـطه داری یـا نـه؟ 
وقتـی گفتـم نـه، لبخنـدی زد و گفت:خودت 
را سـرگردان نکـو بـرادر؛ تـا واسـطه نداشـته 
باشـی، دهـا فورم هـم که بگیـری، کار و باری 

نـدارد«.  وجود 
او  بـه  می تـوان  حـاال  کـه  الرحمـن  خلیـل 
پزشـک گفـت تصمیـم دارد کـه دکان لبـاس 
فروشـی لیالمـی در کابـل بـاز کنـد تـا شـاید 
بتوانـد هزینـۀ مصـرف زنده گی بخـور نمیر را 

بیـاورد. به دسـت 
در  بیـکار  دانش آموختـۀ  جوانـان  فهرسـت 
افغانسـتان به علی رضا، هاشـم، نویـد و خلیل 
از  سـاله  همـه  نمی شـود؛  الرحمـن خالصـه 
میـان هـزاران جوانـی کـه از دانشـگاه ها فارغ 
می شـوند، شـمار محـدودی اسـتند کـه یـا به 
واسـطۀ وابسـته گی های قومـی، سـمتی، یـا با 
پرداخـت پـول و رشـوه و بـه یـا - بـه ندرت 
ارگان هـای  در  می تواننـد  بـا خوش شـانی   –
همـه  بقیـه  شـوند،  مشـغول  کار  بـه  دولتـی 
چشـم دوخته انـد بـه سرنوشـتی کـه روشـن 

. نیست
نگرانی جدی دانشجویاِن در آستانۀ فراغت

ویـژه  بـه  اشـتغال زایی  نبـود  و  بیـکاری 
کـه  تنهـا  نـه  کـرده  آمـوزش  قشـر  بـرای 
فارغ االتحصیـالن را بـه سـتوه آورده، بـل در 
سـویی دیگـر، دانشـجویاِن در آسـتانۀ فراغت 
را نیـز بـه شـدت نگـران کـرده اسـت. ایـن 
از  فراغـت  بـرای  می گوینـد  دانشـجویان 
دانشـگاه و صاحب کار شـدن بی قرار اسـتند، 
نیـز اگـر  امـا بـا ختـم دورۀ آموزشـی آنـان 
جریـان همیـن باشـد که هسـت و آنـان نیز به 
فهرسـت بیـکاران جامعه افزوده شـوند، دیگر 
هیـچ امیـدی از حکومـت و دولـت نخواهنـد 

داشـت.
عصمـت رسـولی یکـی از دانشـجویانی کـه 
می گویـد:  دارد،  قـرار  فراغـت  آسـتانۀ  در 
بیشـتر  دولتـی  ادارات  در  کاری  »پسـت های 
بـه یـک لـوژ خانواده گـی می مانـد و کار بـه 
اسـاس ضوابـط نـه روابط سـپرده می شـود و 
ایـن می توانـد تأثیـرات منفی فروانـی را برای 
جوانـان بـه دنبال داشـته باشـد که بـا درجات 
عالـی و تخصـص بسـیار خـوب از رشـته ها 
روابـط  نداشـتن  بنابـر  امـا  می شـوند،  فـارغ 

نمی شـوند«. شـغل  صاحـب 

عزیـز نیک یـار، یکـی دیگـری از دانشـجویان 
در آسـتانۀ فراغت اسـت که موجودیت فساد، 
سـمتی  و  قومـی  سیاسـت های  و  قوم گرایـی 
رونـد  کـه  می دانـد  پدیده هـای  جملـه  از 
اشـتغال زایی سـپردن کار بـه اهـل کار را کنـد 

اسـت. کرده 
در همیـن حـال، بـا مطـرح شـدن نبـود زمینۀ 
شـغلی بـرای دانش آموختگان، کارشناسـان از  
نبود پالن درسـت آموزشـی و کاری حکومت 

می کنند. انتقـاد 
علـی کاوه، اسـتاد دانشـگاه هـرات می گویـد: 
در پیونـد بـه این کـه چقـدر نیـروی آمـوزش 
دیـده مشـخصًا از چـه رشـته های وارد بـازار 
کار می شـود و بـه تناسـب آن چگونـه زمینـه 
برنامـۀ  کنـد،  ایجـاد  شـان  بـرای  را  کاری 

مشـخصی از سـوی دولـت وجـود نـدارد. 
ایجـاد  تنهـا   نـه   « می افزایـد:  کاوه  آقـای 
نشـدن زمینـۀ  اشـتغال  زایی، نکتـۀ دیگـر ایـن 
اسـت کـه رابطـۀ مسـتقیمی بیـن بـازار کار و 
نیـروی آمـوزش کـرده وجـود نـدارد کـه این 
مشـکل بیشـتر بـه وزارت تحصیـالت عالـی 
بـر می گردد کـه نیروی آموزشـی متناسـب به 

بـازار کار تولیـد نمی شـود«.
نبـود نظام شایسته سـاالری و مشـخص نبودن 
حـوزۀ کاری در افغانسـتان نیـز از بحث هـای 
اسـت کـه ایـن اسـتاد دانشـگاه هـرات بـه آن 
»در  می افزایـد:  هم چنـان  او  می کنـد.  اشـاره 
بعضـی از ارگان هـای دولتـی هرچنـد زمینـۀ 
واجـد  کار  نیـروی  امـا  اسـت،  مسـاعد  کار 
شـرایط آن وجـود نـدارد. بـه طـور مثـال در 
دانشـگاه ها صدهـا بسـت بـه اعـالن مـی رود، 
امـا چـون اکثـر دانش  آموختـه گان کارشناسـی 
ارشـد ندارنـد، نمی توانند صاحب کار شـوند. 
کـه دولت در ایـن قبال نیز مسـوولیت دارد تا 
زمینـۀ ایجـاد زمینۀ آموزشـی حداقـل تا مقطع 
کارشناسـی ارشـد را بـرای جوانـان  فراهـم 

سازد«.
بـا توجـه بـه وضعیت موجـود بیـکاری، آقای 
کاوه ایـن بـاور اسـت کـه نبـود کار بـه ویـژه 
بـرای قشـر آمـوزش کـرده، بحـران خطرناکی 

را بـه دنبـال دارد:
و  یـأس  خصـوص  بـه  بیـکاری  افزایـش   «
نیامـدن  کار  بـه  و  آمـوزش  از  کـه  نومیـدی 
شـدن  وارد  بـرای  لیسـانس  دورۀ  آمـوزش 
بـه حـوزۀ کار،  انگیـزۀ آموزشـی در بعضـی 
افـراد را کـم می کنـد و هم چنـان سـبب فقـر 
و  گرایـی  افـراط  و  انحرافـات  گسـترش  و 

شـد«. خواهـد  دیگـری  نابسـمانی های 
کمبود اشـتغال زایی و زمینـۀ کار برای افراد که 
دارای سـند کارشناسی اسـتند در حالی مطرح 
می شـود که سـال گذشـته سـیلی از جوانان به 
ایـن دلیـل دل به سـواحل کشـورهای اروپایی 
زدنـد و راه مهاجـرت را پیـش گرفتند، بخش 
زیـادی از ایـن جوانـان نیـز شـاید بـه دلیـل 
این کـه موفـق نشـدند بـه کشـورهای اروپایی 
مهاجـرت کننـد، معتـاد بـه مواد مخدر شـدند 
و حتـا شـمار دیگـری بـه صفـوف گروه های 
مخالـف دولـت می پیوندنـد. دیـده شـود کـه 
بحـران بیـکاری دانش آموختـه گان این کشـور 

را بـه کجـا خواهد کشـید.

ــار  ــدر چابه ــۀ بن ــه جانب ــۀ س توافق نام
کــه از آن بــه عنــوان دهلیــز ترانســپورتی 
و ترانزیتــی بین المللــی میــان افغانســتان، 
ــوی  ــود، از س ــاد می ش ــد ی ــران و هن ای

مجلــس ســنا تاییــد شــد.
ــه  ــه کــه دارای یــک مقدم ــن توافق نام ای
و ۱۵ مــاده می شــود، در جلســه عمومــی 
ــس  ــرب( مجل ــنبه، ۳۰ عق دیروز)یک ش

ســنا ارایــه شــد.
توافق نامــۀ چابهــار چنــدی پیــش از 
ســوی مجلــس نمایندهــگان نیــز بــا 

اکثریــت آرا تصویــب شــده بــود.
ــد  ــاور ان ــن ب ــه ای ــادی ب ــان اقتص آگاه
کــه افغانســتان کشــوری وارداتــی و 
محــاط بــه خشــکه اســت و انتقــال 
امــوال بازرگانــی بــا اســتفاده از راه آبــی 
ــوال  ــال ام ــه انتق ــد هزین ــا، می توان و دری
را کاهــش دهــد و زمینــه ســرمایه گذاری 

ــد. ــش ده ــز افزای ــور را نی در کش
بــه گفتــۀ آگاهــان، نــا امــن بــودن مســییر 
ــه  ــه همیش ــی ک ــدر کراچ ــت بن ترانزی
ــی در  ــای شورش ــد گروه ه ــورد تهدی م
ــوده  ــور ب ــن دو کش ــرزی بی ــق م مناط
ــیب پذیری  ــو و آس ــک س ــت،  از ی اس
ــر،  ــوی دیگ ــور از س ــبات دو کش مناس
از مــواردی بــه شــمار مــی رود کــه 
ــی  ــل مالحظه ی ــور قاب ــه ط ــد ب می توان
ــوان  ــه عن ــی ب ــدر کراچ ــتفاده از بن اس
را  افغانســتان  بــرای  ترانزیــت  خــط 
ــار  ــد و چاربه ــرار ده ــعاع ق ــت ش تح
ــن کار  ــام ای ــرای انج ــب ب ــۀ مناس گزین

ــی رورد. ــمار م ــه ش ب
ــز  ــتان نی ــت افغانس ــووالن در حکوم مس
ــدر  ــه بن ــی ک ــهولت های ــمردن س ــا ش ب
چابهــار بــرای انتقــال کاالهــای بازرگانی 
ــه اســتفاده  ــد ک ــد، می گوین ایجــاد می کن
از ایــن بنــدر ســبب مــی شــود تــا 
ــاده  ــورت س ــه ص ــترک ب ــای مش کااله

ــد. ــال یابن انتق
وزرات  ســخنگوی  قوقنــدی  مســافر 
ــتفادۀ  ــد: اس ــع می گوی ــارت و صنای تج
ــاًل کاالی  ــار، مث ــدر چابه ــترک از بن مش
به گونــۀ  بنــدر چابهــار  از  افغانســتان 
ــد  ــه هن ــم ب ــت ک ــه وق ــیار ب ــاده بس س
صــادر شــود و برعکــس کاالهــای مــورد 
ــن  ــه ای ــتان ب ــتان از هندوس ــاز افغانس نی
کشــور بیایــد و بــا اســتفاده از ایــن بنــدر 
ــتان و  ــرای افغانس ــد از مج ــای هن کااله
ــه راه پیــدا کنــد. ــه آســیایی میان ایــران ب
ــارت  ــخنگوی وزارت تج ــۀ س ــه گفت ب
ــع: هندوســتان یکــی از شــرکای  و صنای
ــوده  ــتان ب ــی افغانس ــی و واردات صادرات

تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  از  و پــس 
به گونــۀ  کشــور  ایــن  صــادرات 
افزایــش  هندوســتان  بــه  چشــم گیر 

خواهــد یافــت.
گفتــه شــده اســت کــه چابهــار بــه دلیــل 
ــا افغانســتان و نقطــه اتصــال  نزدیکــی ب
ــن  ــه پایی ــای آزاد و تعرف ــه آبه کشــور ب
نگهــداری،  بارگیــری،  هــای  هزینــه 
صــادرات و واردات کاالهــا مــورد توجــه 
ــی و  ــان داخل ــار و بازرگان ــات، تج مقام

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق خارج
ــل  ــه دلی ــدر، ب ــن بن ــم ای ــویی ه از س
ــت  ــادر اس ــی اش ق ــرایط آب و هوای ش
ــال  ــکان انتق ــال ام ــول س ــی ط در تمام
ــد. ــم کن ــه را فراه ــیای میان ــه آس کاال ب

ــه  ــده ک ــاهراه عم ــک ش ــار آن، ی در کن
چابهــار را بــه شــاهراه قندهــار ـ هــرات 
ــز  ــی نی ــرح ریل ــد، دو ط ــل می کن متص
در دســت اجــرا قــرار دارد کــه نخســتین 
ــاخت  ــا س ــدی  ه ــه هن ــن ک ــط آه خ
ــار را  ــدر چابه ــد بن ــده دارن آن را برعه
ــگک، متصــل خواهــد  ــه حاجی ــه منطق ب
ــرگرم  ــا س ــه ایرانی  ه ــط دوم ک ــرد. خ ک
ســاخت آن هســتند، شــهر هــرات را بــه 
ــه  ــا ب ــل و از آن ج ــران متص ــهد ای مش

ــت. ــد یاف ــه خواه ــه ادام ســمت ترکی
توافق نامــه ســه جانبه بنــدر ترانزیتــی 
ــور  ــای جمه ــور روس ــا حض ــار، ب چابه
نخســت وزیر  و  ایــران   - افغانســتان 
ــخ ۳ جــوزا ســال جــاری  ــه تاری ــد ب هن

ــید. ــا رس ــه امض ــران ب در ته
ــتفاده  ــادی، اس ــان اقتص ــاور آگاه ــه ب ب
بهینــه از فرصت هــای میــان آمــده در 
ــی از  ــواره یک ــه هم ــار ک ــرارداد چابه ق
در  افغانســتان  دغدغه هــای حکومــت 
امــر انتقــاالت امــوال بازرگانی افغانســتان 
بــه بازارهــای جهانــی و دست رســی 
آســان تر بــه بنــادر آبــی بــوده اســت،  نــه 
تنهــا باعــث بهبــود و توســعه اقتصــادی 
ــن  ــه ای ــد، بلک ــد گردی افغانســتان خواه
بــه  را  آن  ترانزیتــی، فرصــت  مســیر 
ــا  ــا حت ــد ت ــتان می ده ــت افغانس حکوم
خصمانــه  سیاســت های  از  المقــدور 
ــر  ــر متاث ــه و کمت ــه گرفت پاکســتان فاصل
ایجــاد  بــا  قســم   همیــن  و  گــردد 
ــور  ــه منظ ــرا ب ــل اج ــم های قاب میکانیس
ــر دارد. ــور را در ب ــادی کش ــد اقتص رش
گفتنــی اســت کــه هــم اکنــون افغانســتان 
ــر واردات  ــارد دال ــاالنه حــدود ۸ میلی س
ــا ۵۰۰  ــل تنه ــی در مقاب ــی دارد ول قانون
میلیــون دالــر کاالهــای بازرگانــی از 

ــود. ــادر می ش ــور ص کش

مجلس سنا سند دهلیز ترانزیتی 
افغانستان را امضا کرد

حمید فرهادی- ماندگار
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5ـ ضعف های شخصیتی خود را از بین ببرید 
هــر کــدام از مــا عیــب و ایرادهایــي در شــخصیِت خــود دارد. در شــناخت 
ــالش  ــخصیت تان ت ــی ش ــور کل ــی و به ط ــای اخالق ــادات، ویژه گی ه ع
کنیــد. بــه نظــرات دوســتان و اقــوام در مــورد صفــات اخالقــِی خودتــان 
ــاط  ــد و نق ــن ببری ــج از بی ــه تدری ــای خــود را ب ــد. ضعف ه ــوش کنی گ
قــوت خــود را تقویــت کنیــد. بــه عنــوان مثــال اگــر در زمینــۀ کاری بــا 
مشــکل مواجــه هســتید، ســعی کنیــد هــر روز بیــش از روز قبــل بــر روی 

مســایل کاری تمرکــز کنیــد. 

6ـ متوجه رفتار خود باشید 
ــا در  ــدۀ برخــورد آن ه ــران تعیین کنن ــال دیگ ــما در قب ــار ش ــار و گفت رفت
ــتید  ــرک هس ــی متح ــوی تبلیغات ــک تابل ــما ی ــد. ش ــما می باش ــال ش قب
کــه توجــه همــه را بــه خــود جلــب می کنیــد، پــس بهتــر اســت اخــالق 
ــردم  ــد، م ــن کار را نکنی ــر ای ــد. اگ ــش بگذاری ــه نمای ــود را ب خــوب خ
ــما  ــا ش ــد و ب ــتخدام نمی کنن ــما را اس ــد، ش ــان نمی آی ــما خوش ش از ش
قــرار مالقــات نمی گذارنــد. کارهــای خوبــی را کــه از والدیــن خــود در 

ــد.  ــرا درآوری ــه اج ــز ب ــی نی ــد، در زنده گ ــه ای ــی آموخت کودک

7ـ کار خودتان را انجام دهید 
ــه  ــد، ن ــام دهی ــت انج ــب اس ــان مناس ــد برای ت ــور می کنی ــه تص کاری ک
کاری کــه دیگــران فکــر می کننــد انجــام آن بــرای شــما الزم اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، در پــی رســیدن بــه خوشــی و ســعادت باشــید. هیــچ گاه 
خودتــان را بــا کســی مقایســه نکنیــد، بــه ویــژه در مــورد مســایل مالــی 
ــه  ــی ک ــد. کارهای ــی کنی ــاس نارضایت ــت احس ــن اس ــه ممک ــرای این ک ب
همیشــه آرزوی انجــام دادن آن هــا را داشــته ایــد امــا هیــچ وقــت انجــام 

نــداده ایــد را شــروع کنیــد. 

8ـ درست کار باشید 
ــی، ارزش بیشــتری  ــرای اصــول اخالق ــرد درســت کار همیشــه ب ــک ف ی
نســبت بــه لــذات و ســودهای شــخصی قایــل اســت. کارمنــدان، 
ــادی  ــیار زی ــت کار ارزش بس ــراد درس ــرای اف ــا ب ــکاران، و خانم ه هم
قایــل هســتند. روی حــرف خــود بایســتید و کاری را کــه فکــر می کنیــد 

ــد.  ــام دهی ــت، انج ــت اس درس

9ـ با اهداف تان روبه رو شوید 
افــراد موفــق از روســای شــرکت ها گرفتــه تــا ورزشــکاران همــه و همــه 
دارای یــک عــادت ویــژه هســتند: هدفمنــدی و تــالش بــرای رســیدن بــه 
ــه آن،  ــرای رســیدن ب ــدون داشــتن هــدف و نقشــۀ مناســب ب مقصــود. ب
زنده گــی شــما عــادی شــده و شــادی و موفقیــت ناچیــزی را می توانیــد 
ــه  ــی، و ماهیان ــه، هفته گ ــداف روزان ــود اه ــرای خ ــد. ب ــت آوری به دس
ــد  ــزی کنی ــک را طرح ری ــر ی ــرای ه ــد، ســپس راه مناســب ب ــن کنی تعیی
و تمــام تــالش خــود را بــرای رســیدن بــه آن بــه کار بندیــد و از آن بــه 
عنــوان راهــی بــرای رســیدن بــه آرزوهــای نهایــی خــود بهــره بگیریــد. 
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بخش دوم

میرعماد اشراقی
مارکـس تولیوس سیسـرون در سـال ۱۰۶ قبل 
از میـالد بـه دنیا آمـد. آغاز زنده گی سیسـرون 
مصـادف بـود بـا دوران اسـتیالی رومیـان بـر 
بنابریـن  میـالد.  از  قبـل  دوم  قـرن  در  یونـان 
روم  سـال های جمهـوری  واپسـین  شـاهد  او 
و ظهـور قیصـر بـر مسـند حکومـت بـود. در 
ایـن عصـر، آموزه هـا و آرای رواقیـان کـه بـا 
حوادث روزگار سـنخیت و سـازگاری بیشتری 
داشـت و نسـبت بـه دیگـر مکاتـب فلسـفی، 
گسـترش داشـت. سیسـرون از جملـه کسـانی 
بـود کـه تـالش زیـادی نمـود تـا فرهنـگ و 
تعالیم فلسـفی یونـان را نزد رومیان بشناسـاند. 
و  خطیـب  معروف تریـن  و  نام دارتریـن  وی 
سـخنور روم قدیم به شـمار می رفـت و اعتقاد 
سیاسـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  بـه  راسـخی 
کهـن روم و کارکـرد آن هـا در اجتماع داشـت. 
او همـواره در دفـاع از طبقـات متوسـط جامعه 
طبقـات  از  نیـز  خـود  کـه  چـرا  می کوشـید، 
پاییـن اشـراف بود. در طـول زنده گی سیاسـی 
خویـش بـه مبـارزه بـا خودکامه گـی خـواه به 
نـام اشـراف و خواه تودۀ مردم برخاسـت، ولی 
بـا ایـن حال بیشـتر تالش ها و کوشـش های او 
بـه نفـع طبقات توانگـر و بازرگانـان رومی بود 

تا تـودۀ مـردم سـتمدیدۀ یونان. 
بـه  او  حقوقـی  ـ  سیاسـی  فعالیـت  نخسـتین 
عنـوان وکیـل مدافـع در دادگاه آغـاز شـد. در 
ایـن مـدت کـه وی به شـغل قضاوت مشـغول 
بـود، بیشـتر فعالیت هـای خـود را معطـوف به 
اقدامـات حقوقـی نمـود. وی تـالش نمـود تـا 
شـکل های قدیمی قانـون اساسـی روم را زنده 
نـگاه دارد، به خصـوص تجـاوزات اسـتبدادی 
باعـث از یـاد رفتـن ایـن قوانیـن می گشـت، 

ولـی در ایـن هـدف خـود کامیـاب نبود. 
او همـواره سـعی کـرد تـا رسـیدن سـزار بـر 
روزگار  ولـی  کنـد،  درک  را  قـدرت  مسـند 
و اتمـام حیـات، ایـن اجـازه را بـه او نـداد. 
سیسـرون بـا رسـیدن سـزار بـه اوج قـدرت 
مخالفـت کـرد، ولـی موفـق نشـد، سـزار بعـد 
از رسـیدن بـه مسـند حکومـت در اوج قدرت 
را  سیسـرون  مخالفانـۀ  اقدامـات  می توانسـت 
تالفـی کنـد، ولـی گذشـت و جوان مـردی از 
خـود نشـان داد. پـس از کشـته شـدن قیصـر، 
سیسـرون ضمـن یـک رشـته نطق هـا کـه بـه 
مـارک  او،  جانشـین  بـود،  معـروف  فیلیپـک 
آنتونـی را تخطیـه نمـود و ایـن بی احتیاطـی به 

قیمـت جانـش تمـام گشـت. 
باسـتان،  جهـان  سیاسـی  افـکار  بررسـی  در 
بررسـی مقـام سیسـرون بـه عنـوان فیلسـوفی 
کـه اندیشـه ها و دیـدگاه تازه و سـنجیده را در 
افکار سیاسـی دنیای باسـتان مطرح سـاخته، در 
خـور توجـه و بررسـی اسـت؛ ولـی مهم تـر از 

آن، رشـد و تحـول تاریخی که از عهد حکمای 
باسـتان تـا عصـر سیسـرون در زمینـۀ تفکرات 
بیـان شـده  اندیشـۀ سیاسـی در رسـاله اش  و 
اسـت. سیسـرون در گزینـش نظـرات دیگـران 
و نتیجه گیـری از دیـدگاه آنـان وسـعت نظـر و 
بینشـی خـاص داشـت و در اغلـب آثـاری که 
از خـود به جـا گذاشـته، تأثیـرات اندیشـه های 
در  می شـود.  مشـاهده  ارسـطو  و  افالطـون 
دیدگاه هـای  و  نظریـات  سیسـرون،  رسـالۀ 
متنوعـی در بـاب حکومـت، دولت، سیاسـت، 
قوانیـن و حقـوق وجود دارد، کـه در این مقاله 
بـه برخـی از ایـن مسـایل پرداختـه می شـود. 

تعریف دولت 
یـک قلمـرو ارضـی مشـترک، دارایی مشـترک 
یـک ملـت اسـت. ایـن ملـت یـا جمعیـت هر 
نیسـتند  بشـری  موجـودات  از  مجموعه یـی 
کـه بـه نحـوی از انحـا دور هـم جمـع شـده 
باشـند، بلکـه توده هایـی انبـوه هسـتند کـه بـه 
و  هم دیگـر  دربـارۀ  عدالـت  اجـرای  منظـور 
تأمیـن خیـر و صـالح عمومـی به هـم پیوسـته 
انـد. علـت اصلـی بـه وجـود آمـدن این گونـه 
اجتماعـات، ضعـف افراد نیسـت، بلکـه نوعی 
روحیـۀ اجتماعـی اسـت؛ زیرا انسـان مخلوقی 
کناره گیـر یـا غیـر اجتماعـی نیسـت، بلکـه بـا 
طبیعـت و سرشـتی خلق شـده اسـت که حتی 
در سـاده ترین شـرایط زنده گـی بازهـم مایـل 
نیسـت کـه دور یـا جـدا از هم نوعـان خـود 

نمایـد.  زنده گـی 
جـزو  را  دولـت  یـا  کشـور  یـک  سیسـرون، 
دارایـی و امـوال مردمـان آن سـرزمین می دانـد 
کـه جهـت برقـراری و بسـط عدالـت در یـک 
اجتمـاع دور هم جمع شـده انـد. از دید او، در 
ایـن قلمـرو، هـدف برقـراری اصـل عدالت و 
جلوگیـری از تضییع حقوق شـهروندان اسـت. 
او انسـان ها را موجـودی اجتماعـی می داند که 
خداونـد ایـن احسـاس را در سرشـت آن هـا 

اسـت.  داده  قرار 
تقدم قانون ازلی بر تمام قوانین 

اصل اساسـی تفکر سیسـرون در بـاب قانون و 
حقـوق طبیعـی این اسـت کـه سراسـر کاینات 
و موجـودات از یـک قانون یـا مجموعه قوانین 
پیـروی می کننـد. موجـودات بی جـان از روی 
خـود،  عقـل  واسـطۀ  بـه  انسـان ها  و  غریـزه 
تابـع ایـن اصـل کلی هسـتند. او قانـون طبیعی 
را سـاخته و پرداختـۀ ذهـن و تفکـر بشـری 
نمی دانـد، بلکـه معتقد اسـت قانون اندیشـه یی 
و  اسـت  خداونـد  جانـب  از  ابـدی  و  ازلـی 
فرمانـی اسـت کـه حکمـت الهی از خـالل آن 
بـه امـر کـردن و نهـی کـردن مـردم و جهـان 

می پـردازد. 
وجـود  عالـم  سرتاسـر  بـر  طبیعـت  قانـون 
سیسـتمی  یـا  واحـد  یـک  و  حکم فرماسـت 

واحد اسـت که بر تمام هسـتی و تمـام کاینات 
حاکـم اسـت. قوانین بشـری نیز بایـد از قوانین 
طبیعـی پیـروی کننـد. در واقـع تمامـی قوانین 
بـرای رسـتگاری و تأمین آرامـش و صلح افراد 
و جامعـه ابـداع شـده اسـت و تنهـا می تـوان 
بـر اصـول و احکامـی کـه جهـت خوشـبختی 
و سـعادت و حفـظ آرامـش انسـان ها تدویـن 
شـده انـد، نـام قانـون را نهـاد. بدیـن ترتیـب 
در کلمـۀ قانـون، اندیشـه جسـتن حقیقـت و 
عدالـت نهفتـه اسـت. از دیـد سیسـرون، عقـل 
را  انسـان ها  سـطحش،  عالی تریـن  در  بشـری 
بـه کارهـای نیـک و صالـح دعـوت کـرده و از 
اعمـال نادرسـت دور می کنـد، ایـن درجه عقل 
از نظـر وی، همـان قانـون اسـت. در واقع عقل 
بشـری تنهـا مزیتی اسـت که انسـان را از دیگر 
موجـودات متمایـز سـاخته و او را قـادر کـرده 
تـا نیـک را از بـد تمییـز دهـد. حیوانـات بـه 
حکـم غرایـزی که در وجودشـان نهفته اسـت، 
کورکورانـه از قوانیـن طبیعی اطاعـت می کنند، 
ولـی انسـان فقط بـه حکم و فتـوای عقل مطیع 

قوانیـن طبیعت اسـت. 
نقد 

قانـون طبیعـت به شـکلی کـه سیسـرون از آن 
تعریـف می کنـد، وضعی کامـاًل متفـاوت دارد، 
بـه ایـن معنـی کـه موجـودات داراي  عقل هیچ 
مجبـور نیسـتند کـه خود به خـود از آن اطاعت 
کننـد. قانـون طبیعـی سیسـرون فقـط حدودی 
کـه موجـودات انسـانی به کمک عقـل خود آن 
را درک و مفهومش را از روی اراده بر اعمال و 
حـرکات خـود تحمیل کننـد، در رفتار و روش 
انسـان ها موثـر دانسـته و آن هـا را تابـع نظـم و 
ترتیـب مي سـازد. اگر عقـل آدمی انسـان را در 
تشـخیص تمییـز و بد یـاری می رسـاند و برای 
هدایـت او بـه سـوی عدالـت و راسـتی کافـی 
اسـت، پـس لزومـی نـدارد کـه وی از قوانیـن 
طبیعـی تعـدی نمایـد، چـرا کـه ایـن قوانیـن، 
طبـق تعریفـی کـه سیسـرون ارایـه داده، قانون 
ازلـی و ابـدی هسـتند کـه انسـان را بـه سـوی 

رسـتگاری و درسـتی هدایـت مـی کنند. 
از دیـد او، قوانیـن کشـور تـا جایـی سـزاوار 
اطاعـت اسـت کـه بـا قانـون طبیعـی موافـق 
باشـد. قانـون طبیعی چیزی نیسـت جـز آن چه 
عقـل آدمـی فتـوا می دهـد، ولـی عقـل هرچند 
بالقـوه در نهـاد همۀ آدمـی زاده گان وجود دارد، 
بالفعـل در همـۀ افـراد بـه یـک انـدازه رشـد 
برداشـت های  انسـان ها  ایـن رو  از  نمی کنـد، 
ایـن  از قوانیـن خواهنـد داشـت، و  متفاوتـی 
مسـاله، تعـدی و عـدم پیـروی شـهروندان از 
قوانیـن یـک کشـور را در پـی خواهد داشـت. 
فـرق عمده یـی میـان قوانیـن طبیعی سیسـرون 
معاصـر  مفهـوم  بـه  طبیعـت  قانون هـای  و 
وجـود دارد، سیسـرون معتقـد اسـت کـه افراد 
می تواننـد از قوانیـن طبیعـت، )بـا مراجعـه بـه 
عقـل و خـرد خویـش(، اطاعـت نکننـد، ولـی 
در حـال حاضـر تمامـی افراد ناگزیـر از پیروی 
از قوانیـن طبیعـی )مثـاًل قانـون جاذبـۀ زمیـن( 

 . هستند
سیسـرون، وفـاداری آگاهانـه بـه شـهر جهانی 
رسـم  بلندپایه تریـن  را  بشـری  جامعـۀ  یعنـی 
تأکیـد  حـال  عیـن  در  و  می دانـد  اخالقـی 
مـی ورزد کـه وفـاداری بـه میهـن و زادگاه نیـز 
احساسـی پـرارج اسـت؛ ولـی میـان ایـن دو 
گونـه وفـاداری منافاتـی نمی بیند، زیـرا به نظر 
او تعهـد فـرد در برابـر میهـن خـود از تعهد او 
برابـر جامعـۀ بشـری ریشـه می گیـرد. در  در 
واقـع نوعـی اختـالط و گمراه کننده گـِی ذهـن 

در فلسـفۀ سیسـرون وجـود دارد.
منابع:

ابوالقاسـم طاهری، تاریخ اندیشـه های سیاسـی 
غرب. در 

بنیاد فلسفۀ سیاسی در غرب، حمید عنایت.
فاسـتر،  مایـکل  سیاسـی،  اندیشـۀ  خداونـدان 

شیخ االسـالمی. جـواد  برگـردان 
تاریـخ تمـدن، ویـل دورانـت، برگـردان حمید 

یت.  عنا

نگاهی کوتاه به تفکِر سیسرون

 15راه براي تبدیل شدن 

به یك فرد بالغ و کامل
ACKU



دكتور شمس الحق آريانفر
بخش چهــارم
فتوت چیست؟

 در یـک اثـر مجهول المؤلـف آمـده اسـت: متصوفیـن به آن 
سـبب اصطـالح فتـوت را براي تصـوف به عاریـت گرفتند 
کـه فتـوت بـا تمـام اعمـال و افـکارِ اهـل تصـوف تطبیـق 
مي کـرد، بـه اسـتثناي مقصـد و هـدف آن؛ یعنـي مقصـد 
عمـِل فتیـان، تمجیـد از طـرِف مـردم مي باشـد و مقصـد 
عمـل متصوفیـن، تمجیـد از طرف خدا. )آییـن جوان مردي، 

۱۳۶۳، ص ۱۳۴(
مي گوینـد: متصوفیـن فتـوت را بـارور کردنـد؛   
مفهـوم ایثـار را بـدان دادنـد و از لحـاظ اخالقـي ضعفـا را 
از خـود برتـر دانسـتند. ایـن وضعیت تـا آن جـا پیش رفت 
کـه فرقـۀ مالمتیـه شـکل گرفـت؛ گروهـي کـه مالمـت و 
بدگویـي را مي خریدنـد. متصوفیـن، باالتریـن درجۀ فتوت 

دانسـته اند.  مالمتیـه  را 
 بـزرگان تصـوف، همـواره تصـوف را بـراي خـواص و 
را  دو  هـر  و  مي دانسـته اند  عـوام  بـراي  را  جوان مـردي 
ترویـج مي کـرده  انـد. در کنـار کتاب هـا به تصـوف، آثاري 
در نظـم و نثـر در فتـوت نوشـته اند. فتـوت در میـان عـوام 
موثرتریـن وسـیلۀ بقـاي روح ملـِي آریایـي و قیـام در برابر 

بیگانـه گان و سـتمگران بـوده اسـت. 
مالحسـین کاشـفي مي گویـد: فتـوت کوچـک   
شـمردِن خـود و بـزرگ داشـتن مسـلمانان اسـت. )واعـظ 

)۱۰ ص  کاشـفي، 
مي گویـد:  مغربـي  احمـد  فرزنـد  عبـداهلل  ابـو   
فتـوت نیکویـي خلـق اسـت با کسـي کـه بدو بغـض داري 
و بخشـیدن مـال اسـت بـه کسـي کـه در نظـر او ناخـوش 

آیـد و رفتـار نیکو اسـت با کسـي کـه دل تـو از او مي رمد. 
)۱۱ ص  سـلطاني،  )فتوت نامـۀ 

ملک الشـعرا بهـار مي گویـد، غـرض فتـوت و   
جوان مـردي خدمـت بـه خلـق و حفـظ شـهر و مـردم بوده 
اسـت. او ظهـورِ فتـوت را بـه عنـوان شـاخه یي از تصـوف 

اسـت. دانسـته  مغـول  عهـد  از  بعـد 
فرانتـس تیشـنر مي نویسـد: فتـوت بـه دو معني   

آمده است:  
حسـن اخـالق: کـه جمیـع فضایل بزرگـواري،   ۱-
مي گـردد. شـامل  را  و...  رشـادت  سـخاوت،  طبـع،  علـو 
معنـي اجتماعـي: گـروه جواناني کـه تحقق این   ۲-
خصایـل را وظیفـۀ خـود مي دانسـتند. ایـن دو جـدا از هـم 
رشـد کردنـد تـا این کـه بـا ناصرالدیـن اهلل عباسـي -۱۱۸۰
به هـم مربـوط شـدند و دیگـر جـدا نگردیدنـد.   ۱۲۳۵

5- رشد جوان مردي و فرمانروایی سیاسی 
عیـاران و جوان مـردان از قدیـم وظیفـۀ حفـظ نظـم را در 
حـاالِت  در  به خصـوص  داشـتند.  خـود  محیـط  و  شـهر 
سـلطان،  مـرگ  چـون  جامعـه:  حسـاِس  و  فوق العـاده 
قحطـي، حملۀ دشـمن، سـیل و رویدادهاي طبیعـي، ناامني، 
 جوان مـردان بـه صحنـه مي آمدنـد و حکومـت داران از آن ها 
کمـک مي خواسـتند. همان گونـه کـه ضعفـا و مسـتضعفان 

نیـز حامـي و پشـتیباني جـز عیـاران نداشـتند.
در سـده هاي نخسـتین اسـالمي، جوان مـردان و   
عیـاران بـا تشـکیالتي کـه داشـتند، در عرصۀ سیاسـي تبارز 
کردنـد. بـه قول  کامل مصطفي شـیبي، عیاران از سـال ۸۱۲ 
تـا 9۱7 بـراي خـود دسـته ها و گروه هاي منظمـي را ترتیب 

دادند.
دورۀ  در  به خصـوص  و  اسـالمي  نخسـتین  سـده هاي  در 
خالفـت عباسـیان، عیـاران در عرصۀ سیاسـي نهایـت فعال 
بودنـد و توانسـتند در مقاطعـي کامـاًل قـدرت سیاسـي را 
به دسـت گیرنـد. جنبـش حمـزه  آذرک سیسـتاني، اسـتاد 
سـیس بادغیسـي، سـنباد گبـر، بابـک خرم الدیـن، مازیـار 
و ابومسـلم خراسـاني کـه در پیشـاپیش عیـاران خراسـان، 
لیـث صفـار  یعقـوب  را سـاقط کـرد و حرکـت  بني امیـه 
کـه بـه نیـروي عیـاران سیسـتان قـدرت را تصاحـب کـرد 
و عـزم تسـخیر بغـداد را نمـود، همـه از رشـد و بالنده گـي 

تشـکیالت سیاسـي عیـاران حکایـت دارد.
تـا  فتـوت  و  عیـاري  بالنده گـي  و  شـکوفایي   
بـراي  اهلل،  الناصرالدیـن  بغـداد   خلیفـۀ  کـه  بـود  آن جـا 
اسـتحکام دسـتگاه خالفـت بـه عیـاران تمسـک جسـت و 
در حلقـۀ آنـان داخل گردید. سـراویل )ایـزار، تنبان( فتوت 
جوان مـردي،  )آییـن  پیوسـت.  جوان مـردان  بـه  و  پوشـید 

ص۱۸۰(  ،۱۳۶۳
 ناصرالدیـن اهلل بعـد از تجدیـد فتـوت، منشـوري به سـران 
جوان مـردان صـادر کـرد کـه در آن آمـده اسـت: »اصـل و 
منبـع فتـوت علـي اسـت و تمـام آداب و محاسـن فتـوت 
داننـد.  منسـوب  بـدو  را  اسـت. همـه خـود  نقـل  از وي 
جوان مـردي تقلیـد برادرخوانده گـي محمـد و علـي اسـت. 

تمـام کسـاني کـه شـرف آیین فتـوت را بـه رفاقـت خلیفۀ 
هرکسـي   بداننـد  دریافته انـد،  بایـد  اهلل  ناصرالدیـن  وقـت 
از رفیقـان کـه کسـي را بـه قتـل رسـاند، در زمـرۀ کسـاني 
درآیـد کـه خداونـد فرمـوده: »و مـن یقتـل مومنـا متعمـداٌ 
فجـزاوه جهنـم خالـداٌ  فیها«)قرآن، ۳، 9۳(: هرکسـي مومني 
را بـه عمـد بکشـد، مجـازاِت او جهنـم اسـت؛ از دایـرۀ 
جوان مـردان خـارج خواهـد شـد. اگـر کسـي ایـن رانـدۀ 
شـرع را پنـاه دهـد، به قـول پیغمبر »کسـي کـه پدیدآورندۀ 
حادثه یـي را پنـاه دهـد، لعنـت خـداي و فرشـته گان و همۀ 
مـردم بـر او بـاد.« عمل به  این منشـور از نظر شـرع و آیین 

فتـوب واجب اسـت.«
در عصـر  ابلیـس،  تلبیـس  نویسـندۀ  قـول  بـه   
مامون الرشـید در بغـداد  ۵۰ هـزار عیـار وجـود داشـت. در 
جنـگ میـان امیـن و مأمـون حضـور جوان مـردان برجسـته 
بـود و در قـرن سـوم چنـان بالنـده بودنـد کـه چنـد تـن از 
قضـات بغـداد از شـمار جوان مـردان بودند. به قـول قاضي 
تنوخـي، رشـد عیـاران در ایـن دوره تـا آن جـا بـود کـه در 
سـال ۳۵۰ هجـري برابـر بـا 9۶۱ میـالدي شورشـي را در 

ابلیـس، ص ۴۶۱( )تلبیـس  انداختنـد.  بـه راه  بغـداد 
بـه روایـت تاریـخ، عیـاران از قـرن ۱۲-9 زمانـي ظاهـر 
شـدند کـه هرج ومـرج بـود و هرکـه هرچـه مي خواسـت، 
مي کـرد و حکومـت ضعیـف بـود. در ایـن دوره، عیـاران 
گاهـي حکومـت تشـکیل مي دادنـد. ابن االثیـر مي نویسـد: 
از ۱۱۳۵ – ۱۱۴۴ بـراي 9 سـال در بغـداد یـک حکومـت 
از  تشـکیل دادنـد. )آییـن جوان مـردي، ۱۳۶۳، ص ۱۳۲( 
سـرداران و پیشـوایان عیـاران در ایـن عصر، ابـن طقطقي و 

بودند.  معـروف  زیبـق 
عبـاس اقبـال آشـتیانی مي نویسـد: اهـل فتـوت جماعتـي 
بودنـد از دراویـش و فقـرا کـه از حدود قـرن پنجم هجري 
بـه بعـد در ممالـک اسـالمي بـه تشـکیالت حزبـي، نظیـر 
احـزاب سیاسـي حالیـه، شـروع کردنـد. ایـن جماعـت که 
طبقه یـي از متصوفـه و بـه عبـارت اخیـري عوام ایـن طایفه 
محسـوب مي شـوند و غرض ایشـان از داشـتن تشـکیالت 
و حفـظ جمعیـت خـود، واداشـتن طبقـۀ عـوام مـردم بـه 
رعایـت اخالق حسـنه و ترک عـادات ذمیمه بـوده... )آیین 

)۱۰۱ ص  جوان مـردي،  ۱۳۶۳، 
عنـوان  تحـت  جوان مـردي  دیگـر،  قـول  بـه    
فتـوت از عهـد عباسـیان و گرایش الناصرالدیـن اهلل )-۵7۵

۶۲۲( بـه ایـن مسـلک از نـگاه سیاسـي اوج گرفـت. در 
عهـد سـلجوقیان در قـرن پنجـم هجـري در شـام جماعت 
»احـداث« رشـد کردنـد. قـرن ۶ و سـرآغاز قـرن 7 بازهـم 
بالنده گـي فتـوت را شـاهد هسـتیم. بعـد از آن، بـا هجـوم 
چنگیـز ماننـد همـۀ نمادهـاي دیگـر، فتـوت و جوان مردي 
نیـز بـه عنـوان یـک تشـکل سیاسـي و یـا اجتماعـي منظم، 
مضمحـل گردیـدـ ارچند نمودهـاي این جریان بـه نام هاي 
مختلـف،  این جـا و آن جـا محسـوس بـود. بعـد از مغـول 
در عهـد تیموریـان، عصـر شـاهرخ میـرزا و سلطان حسـین 
بایقـرا بـه نام هـاي یتیم هـا، نهنگ هـا، مفـردان و قلنـدران 

برمي خوریـم کـه در بدایع الوقایـع قصه هـاي آن هـا بازتـاب 
یافتـه اسـت. و از آن روزگار بـه بعـد در خراسـان نام هـاي 
کاکه هـا، جوان مـردان ، داش مشـدي، در ترکیـه اخـي و غیره 
تـداومِ کمرنـِگ همان عیاري و جوان مردي سـت که سـاز و 

بـرِگ ضعیـف داشـتند.
فرانتـس تیشـنر مي نویسـد: در ترکیـه شـخص   
مي شـد.  نامیـده  زاویـه  کـه  بـود  باشـگاهي  داراي  اخـي 
هرشـب جوانـان دسته دسـته آن جـا جمـع مي شـدند و از 
بیگانـه گان پذیرایـي مي کردنـد. در سـال ۱۳۳۰ میـالدي ابن 
بطوطـه در اناتولـي بـه خانـۀ اخیان رفتـه اسـت. او در همۀ 
شـهرهاي اناتولـي خانـۀ اخیـان را دیـده و طـرز زنده گـي، 
اسـت. کـرده  را تحسـین  آن هـا  مهمان نـوازِي  و  پذیرانـي 
 سـیاحان معـروف؛ ابـن جبیر و ابن بطوطه در سـفر خویش 
بـه شـرق، گفته انـد: بعـد از تصـوف، فتـوت بیـش از هـر 

طریقه یـي در کشـورهاي اسـالمي رواج یافتـه اسـت. 
در همیـن زمـان، »اخیـت« و یـا »فتـوت« در ایـران هم رایج 
بـود کـه سـید علـي همدانـي)۸7۶-7۱۴ برابـر بـا -۱۳۱۴
۱۳۸۴م( رسـالۀ فتوتیـه را مي نویسـد. در ایـن رسـاله فتوت 
و تصـوف برابـر دانسـته شـده و فتـوت دار، اخـي نامیـده 
شـده اسـت. حتـا در قـرن ۸ برابـر بـا قـرن ۱۴، فتیـان و یا 
جوان مـردان در برخـي شـهرها چنـان نیرومنـد بودنـد کـه 
بـراي مدتـي قـدرت را به دسـت گرفتنـد. بـه گونـۀ نمونـه، 
یـک خانـدان اخـي تا سـال ۱۳۶۱ میـالدي که سـلطان مراد 
اول پادشـاه عثمانـي انقـره را تصـرف کـرد، در آن شـهر 

حکمروایـي داشـت.
  همچنـان زمانـي کـه سـلطنت ایلخانیـان مغول 
رو بـه اضمحـالل نهـاد، شـخصي به نـام اخیجق مدت سـه 
سـال -۱۳۵7   ۱۳۵9 در تبریـز و آذربایجـان حکومـت کرد 
تـا این کـه به دسـت سـلطان جالیري مغلـوب گردیـد. بعد 
از ایـن روزگار، حتـا در قـرن ۱۵ میـالدي بازهـم حضـور 
جوان مـردان محسـوس اسـت کـه فتوت نامـۀ سـلطاني اثـر 
مالحسـین واعـظ کاشـفي، بـرادرزادۀ جامـي،  مي تواند گواه 

ایـن ادعا باشـد.      
                                                                                                                                                                                

6 - ویژه گي ها و اوصاف جوان مردي 
داشـته اند.  و صفاتـي  ویژه گي هـا  از خویـش  جوان مـردان 
شـرایط،  ویژه گـي،  اوصـاف،  شـرایط،  رونـد،  ایـن  در 
آداب و مراسـم، مراحـل، نشـان، اصـول و... از شـمارِ آن 

ویژه گي هاسـت.  
شرایط جوان مردي

جوان مردي از خود شـرایطي داشـت. هرکس نمي توانسـت 
بـه حلقـۀ جوان مـردان راه یابـد. مـرد بایـد شـرایطي را دارا 
مي بـود تـا بـه جوان مـردي پذیرفتـه مي شـد. از آن جملـه 
ایـن شـرایط را برشـمرده اند: ذکوریـت، بلـوغ، عقـل، دین، 
صحـت بـه نیـت،  اسـتقامت احـوال )نبـود عیـب ظاهـري، 
جوان مـردي،  )آییـن  حیـات.  مـروت،  بـرص...(،  جـذام، 

ص۱۴7(  ،۱۳۶۳ 
آداب و مراحل جوان مردي

صـورت  مرحلـه  دو  در  جوان مـردان  حلقـۀ  در  پذیـرش 
مي گرفـت. در مرحلـۀ نخسـت، داوطلـب به یکـي از اعضا 
تقاضانامـه مـي داد. ایـن شـخص مدتـي بـه گونۀ آزمایشـي 
و  »طالـب«  آزمایشـي  فـرد  دوره،  ایـن  در  مي مانـد.  باقـي 

سـابقه دار »مطلـوب« نامیـده مي شـد.
طالـب پس از گذرانیـدن مدِت آزمایشـي، وارد اتحاد فتوت 
مي شـد و طـي مراسـم مخصوص پیش بنـد، »شـد«، »فوطه« 
و یـا »حـزام« بـه کمر مي بسـت. طالـب در ایـن مرحله یک 
عضـو کمر بسـته »مشـدود« و یا »حـزام« بود و مریـد نامیده 
مي شـد. پـس از سـپري شـدن مـدت دیگـري، بازهـم بـا 
مراسـم مخصـوص، طالب لبـاس فتوت )لبـاس الفتوه( را به 
تـن مي کـرد و از قدح مخصـوص )کاس الفتوه( مي نوشـید. 
دیگـر یـک عضـو کامـل و »رفیـق« محسـوب مي شـد.  این 
تشـریفات مخصـوِص پذیـرش را برخـي منابـع »تکمیل« و 

برخـي دیگـر »تکفیـه« نامیده اند. 
 آداب و مراحـل سـه اصـل: قـدح نوشـیدن، میان بسـتن، 
سـراویل پوشـیدن، معنـي و مفهومـي داشـت کـه جوان مرد 

بـا انجـام آن، متعهـد بـه آن اصل هـا مي گردیـد.
قـدح نوشـیدن: قـدح اشـاره بـه عدالت اسـت.   -
قـدح مخلـوط آب و نمـک اسـت. همـۀ غذاهـا بـا نمـک 
اصـالح مي پذیـرد. جوان مـرد نیـز در جامعـه بایـد حکـِم 
نمـک را داشـته باشـد. رسـم قـدح نوشـیدن از آن جـا آمـد 
کـه پیامـر ص قـدري آب در قدحـي ریخـت و گفـت: این 
شـریعت اسـت و قدري نمـک در آن انداخـت و گفت: این 
حقیقـت اسـت و آن را بـه علـي داد و گفـت: تـو جوان مرد 
ایـن امتـي. بعـد ایـن، قـدح فتـوت را از علي، سـلمان و از 

سـلمان، نذیفـه یمانـي نوشـید.
میـان بسـتن: میان بسـتن اشـاره به شـجاعت و   -
تمریـن نفـس بـه خدمـت اسـت. کمر بسـتن یعني همیشـه 
آمـادۀ ایثـار و خدمت بودن. هنوز این اصطالح جاري سـت. 

آماده ایـم. و  بسـته  کمـر  مـا  مي گوینـد:  خدمت گـزاران 
ایـزار یـا سـراویل پوشـیدن: سـراویل پوشـیدن   -
اشـاره بـه فضیلـِت عفاف اسـت. آن که سـراویل مي پوشـد، 
پاي بنـدي خویـش را بـه پاک دامنـي و اعتقـاد خویـش را 
در حفـظ نامـوس ملـت و میهـن و مردمـش بیـان مـي دارد. 
گفتـه مي شـود: خرقۀ فتوت عفاف اسـت. اولیـن قدم عفت 
اسـت کـه تعلق بـه اسـافل آدمـي دارد. خرقۀ تصـوف کاله 
اسـت کـه بـه عالـم انـوار و بـه اعالي اعضـای انسـان تعلق 

دارد.
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ملل  آموزشی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان  یا  یونسکو 
متحد می گوید حدود یازده میلیون نفر در افغانستان یا 
بی سوادند و یا از سطح بسیار پایین سواد برخوردارند 

و توانایی خواندن و نوشتن را ندارند.
پاتریشیا مک  فیلیپس رییس سازمان علمی، فرهنگی و 
آموزشی ملل متحد در افغانستان، روز یک شنبه جایزه 
این نهاد ملل متحد را به دو موسسه فعال در عرصه 
سواد آموزی اهدا کرد. این جایزه ها به نام روال غنی 

بانوی اول افغانستان ضرب زده شده اند.
خانم مک فیلیپس در این مراسم گفت که هرچند طی 
سال های اخیر تالش های زیادی برای افزایش تعداد 
با سوادان در افغانستان صورت گرفته است، اما هنوز 
هم نزدیک به یازده میلیون از شهروندان این کشور از 

نعمت سواد محروم هستند.
رییس اداره افغانستان یونسکو گفت: »با وجودیکه در 
تعلیم و  راستای  مثبتی در  قدم های  یک دهه گذشته 
تربیه گذاشته شده اما سواد آموزی یک بخش مهمی 
بوده که در این مدت در مورد آن غفلت شده است.«

رییس سازمان عملی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد 

در افغانستان )یونسکو( افزود که این یازده میلیون تن 
از شهروندان افغانستان باالتر از سن پانزده سال قرار 
دارند و هیچ گونه مهارت خواندن و نوشتن را ندارند.
و  زنان  میان  در  سواد  سطح  یونسکو  آمار  براساس 
افغانستان تقاوت های زیادی دارد. چنانچه  مردان در 
تنها سی و چهار درصد از مردان و هجده درصد از 
و  بهره مند هستند  نعمت سواد  از  افغانستان  در  زنان 
متباقی شهروندان این کشور از این نعمت محروم اند.
یونسکو می گوید سطح سواد در میان زنان و مردان 
درصد   9۰ چنانچه  است.  اندک  خیلی  نشین  روستا 

زنان و ۶۳ درصد مردان در روستاها بی سواد هستند.
این  که  داشت  ابراز  افغانستان  در  یونسکو  رییس 
سازمان از سال ۲۰۰۸ به این سو در راستای بلند بردن 
سطح سواد در میان شهروندان این کشور با برخی از 
نهادهای مسوول از جمله وزارت معارف تاکنون کار 

کرده است.
در همین حال، اسداهلل بلخی وزیر معارف افغانستان 
افغانستان  در  بیسواد  اکثریت  یک  از  مراسم  این  در 
سخن گفت. او افزود که رقم بی سوادی در میان زنان 

خیلی بلند است.
آقای بلخی گفت: »در حدود ۴۰ درصد مردم ما باسواد 
اند و ۶۰ درصد دیگر بی سواد. از این ۶۰ درصد حدود 
۸۰ درصد بی سوادی در بین خانم ها است. وزارت 
ساختن  باسواد  در  که  است  این  تالشش  معارف 

خانم ها نقش فعالتری ایفا کند.«
وزیر معارف افغانستان افزود که در حال حاضر حدود 
یا کورس سواد آموزی در سراسر  پانزده هزار مرکز 
این کشور فعال هستند. ولی او گفت که تنها با سواد 
شدن کافی نیست بلکه باید زمینه یادگیری حرفه نیز 

برای مردم فراهم شود.
داکتر سردارمحمد رحیمی معاون سوادحیاتی وزارت 
کشور  سه  از  یکی  عنوان  به  افغانستان  از  معارف، 
ماندن  بی سواد  که  کرده گفت  یاد  در جهان  بی سواد 
رحیمی  آقای  نیست.  شایسته  کشور  این  مردم  برای 
برای  مشخصی  طرح های  افغانستان  دولت  که  گفت 
گذشته  سال  از  کشور  در  سواد  سطح  بردن  بلند 

رویدست گرفته است.
از  افغانستان،  اول  بانوی  غنی  روال  همین حال  در 
ابراز  خودش  بنام  یونسکو  امسال  جایزه  نام گذاری 
در  سواد  رفتن  بلند  با  که  می گوید  کرده  خرسندی 
بهبود  نیز  امنیت  ثبات و  این کشور،  میان شهروندان 
خواهد یافت. روال غنی به گسترش برنامه های سواد 
آموزی تاکید کرده گفت شاگردانی که از مکاتب فارغ 

می شوند، باید باسواد گفته شوند.
از تکنالوژی جدید برای بهبود  روال غنی بر استفاده 
سطح سواد در افغانستان تاکید کرد: »امروز خوشبختانه 
با تکنالوژی جدید، امکانات بهتر برای سواد آموزی 
به وجود آمده که باید استفاده اعظمی از آن صورت 
مانند چراغ است که  گیرد. سواد، خواندن و نوشتن 
راه تاریک ما را روشن می سازد. کسانی که در این راه 
سعی و تالش به خرج می دهند قابل تحسین هستند.«

پانزده سال پیش و با شکست گروه طالبان،  مکتب ها 
در سراسر افغانستان باز شدند و شاگردان با شور و 
افزایش  با  اما  شدند.  مکتب ها  رهسپار  زیادی  شوق 
محدود  آموزشی  مراکز  به  دسترسی  ناامنی ،  و  جنگ 
شده و هزاران طفل به دلیل بیجا شدن از روستاهای 

شان از سواد آموزی محروم شده اند.

ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــان اع ــور زن وزارت ام
خشــونت های  ۸7درصــد  افغانســتان  زنــان 

جنســی و فزیکــی را تجربــه می کننــد.
وزارت امــور زنــان در آســتانۀ روز جهانــی 
ــر  ــا نش ــان، ب ــه زن ــونت علی ــا خش ــارزه ب مب
خبرنامــه ای می گویــد کــه میــزان تجربــۀ زنــان 
افغــان از خشــونت فزیکــی و جنســی در حدود 

ــت. ــی اس ــام جهان ــر ارق دو براب
ایــن وزارت گفتــه اســت کــه در جهــان از 
ــی  ــای فزیک ــونت ه ــی آن خش ــه زن یک هرس
و یــا جنســی را در زندگــی اش تجربــه میکنــد 
ــه ۸7درصــد  ــه ب ــار تجرب ــا در افغانســتان آم ام

مــی رســد.
ــد  ــان ۳۳ درص ــا در جه ــزارش ه ــاس گ براس
ــی را  ــی و جنس ــای فزیک ــونت ه ــان خش زن

تجربــه می کنــد.
ــه  ــی مطــرح می شــود ک ــارات درحال ــن اظه ای
درایــن اواخــر مجلــس نماینــدگان قانــون منــع 
آزار و اذیــت زنــان وکــودکان را تصویــب کرده 

اســت.
ــدگان  ــی از نماین ــای برخ ــه ه ــاس گفت براس
پارلمــان کار روی قانــون منــع خشــونت علیــه 

ــان دارد. ــز جری ــان نی زن
درخبرنامــه وزارت امــور زنــان آمــده کــه قــرار 
اســت کمپایــن ۱۶ روزه محــو خشــونت علیــه 
زنــان و دختــران در سراســر افغانســتان برگــزار 

گــردد.
شــعار کمپایــن ۲۰۱۶ در افغانســتان، "اقدامــات 
ــه  ــرد جامع ــر ف ــط ه ــر توس ــده و فراگی ارزن
ــد  ــان" خواه ــه زن ــونت علی ــو خش ــرای مح ب

ــود. ب
ــل  ــر در کاب ــخ ۲۳ نوامب ــه تاری ــن ب ــن کمپای ای
ــامبر  ــم دس ــا ده ــردد و ت ــاز می گ ــمٌا آغ رس
ــه  ــت، ادام ــر اس ــوق بش ــی حق ــه روز جهان ک

می یابــد.
ــر، روز بین المللــی  گفتنــی اســت کــه ۲۵ نوامب
محــو خشــونت علیــه زنــان و دختــران در 

ــت. ــان اس ــر جه سراس
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ــاره د  ــتان لپ ــي، د افغانس ــه واي ــو جرګ ــتان مرشان د افغانس

ــتۍ  ــوف وروس ــر کابل ــتازي ضمی ــړي اس ــیې د ځانګ روس

څرګندونــې نــه د روســیې او نه هــم د افغانســتان او ســیمې 

ــې  ــارو ک ــو چ ــه کورنی ــتان پ ــم د افغانس ــر دي او ه ــه خی پ

ــوهنه ده. الس

د دې جرګــې غــړو د یکشــنبې ورځــې پــه عمومــي غونــډه 

ــد او  ــه دې اړه څرګن ــې پ ــتل چ ــه وغوښ ــه حکومت ــې ل ک

ــځ غــوره کــړي. روښــانه دری

د مرشانــو جرګــې رئیــس فضل الهــادي مســلمیار د ضمیــر 

کابلــوف څرګندونــې وغندلــې او زیاته یــې کــړه، هــر 

ــتان  ــري د افغانس ــې ل ــو رسه اړیک ــه طالبان ــې ل ــواد چ هې

ــمن دی. دښ

ښاغيل مسلمیار زیاته کړه:

ــړي او  ــانه ک ــځ روښ ــل دری ــه دې اړه خپ ــت دې پ "حکوم

هغــه معلومــات چــې لــري یــې د کابلــوف لــه څرګندونــو 

ــړي او د  ــک ک ــو رسه رشی ــه رويس چارواک ــته دې ل وروس

ــان کــړي، څــو  ــه بی ــخ دې هــم ورت ــی تاری روســانو پخوان

ــه الســوهنې ډډه وکــړي، زه  ــه چــارو کــې ل د افغانســتان پ

ــې  ــوف څرګندون ــه اســتازیتوب د کابل ــو جرګــې پ د مرشان

ــه  ــو ل ــمنان دي د افغانان ــتان دښ ــان د افغانس ــدم طالب غن

ــمني ده." ــو رسه دښ ــه افغانان ــې ل ــمنانو رسه اړیک دښ

ــې  ــتازي د ترکی ــړي اس ــیې ځانګ ــاره د روس ــتان لپ د افغانس

لــه انادولــو خــري اژانــس رسه پــه خپلــو تــازه څرګندونــو 

کــې ویــي چــې روســیه لــه طالبانــو رسه پــه متــاس کــې 

ده.

ــد  ــر ض ــانو پ ــو کس ــان د هغ ــي طالب ــوف وی ــر کابل ضمی

ــړه  ــه جګ ــې وررسه پ ــوریه ک ــه س ــې دوی پ ــږي چ جنګې

کــې دي او همــدا المــل دی چــې زمــوږ ګټــې رسه نېــږدې 

ــوي. ک

د افغانســتان د مرشانــو جرګــې غــړي وايــي چــې د ســیمې 

د هېوادونــو نیابتــي جګــړې پــه افغانســتان کــې پر مــخ وړل 

کېــږي چــې بایــد دغــه هېوادونــه ورڅخــه الس واخــي.

د دغــې جرګــې غــړی نثــار حــارس د مرشانــو جرګــې پــه 

عمومــي غونــډه کــې وویــل:

ــیې  ــو روس ــه دی، خ ــې ن ــان ک ــه جری ــت پ ــان حکوم "افغ

ــان  ــه جری ــرې پ ــو رسه خ ــه طالبان ــې ل ــړی چ ــان ک اع

ــه  ــه پ ــیمې هېوادون ــډون د س ــه ګ ــیې پ ــې دي، د روس ک

ــخ  ــر م ــړه پ ــتخبارايت جګ ــي او اس ــې نیابت ــتان ک افغانس

وړي، د افغانســتان پــه چــارو کــې هــر ډول مداخلــه د 

ــری دی." ــدې تی ــه بان ــه جغرافی ــتان پ افغانس

ــه دې اړه د افغــان حکومــت نظــر  هڅــه مــو وکــړه چــې پ

هــم راواخلــو، خــو د مرشانــو جرګــې د غــړو د وروســتیو 

ــه خــرو ډډه وکــړه. ــه اړه یــې ل ــو پ څرګندون

څــو ورځــې وړانــدې د بهرنیــو چــار وزارت ویانــد شــکیب 

مســتغني ازادي راډيــو تــه پــه دې اړه داســې ویــي و.

"د هغــو ډلــو رسه چــې تل یــې افغانــان د ترورېســتي حملــو 

ــه  ــړ پ هــدف ګرځــويل د هــر ډول اړیکــو جــوړول او مات

ــې  ــږي چ ــر بدلې ــه خط ــاره پ ــیمې لپ ــې د س ــال ک اوږد مه

ــه يش،  ــې ن ــه امــن کــې پات ــه پ ــه زیان ــې ل ــواد به ی ــڅ هې هې

ــاره  ــه خپ ــه دې اړه څ ــنیو پ ــې رس ــم چ ــدې ه ــه دې وړان ل

کــړي او مــوږ دا موضــوع لــه روســیې رسه رشیکــه کــړې د 

ــواد چارواکــو رد کــړې ده." هغــه هې

ــه  ــګار کــوي د ســیمې هغــه هېوادون ښــاغلی مســتغني ټین

ــه دښــمنانو رسه همــکاري کــوي د  ــس ل چــې د افغــان ول

ــري. ــاک عواقــب ول ــه خطرن ــاره ب ســیمې لپ

یونسکو: 

یازده میلیون نفر در افغانستان قادر 
به خواندن، نوشتن و شمار کردن نیستند

وزارت زنان:

میزان تجربه زنان افغانستان از خشونت 
فزیکی و جنسی دوبرابر زنان در جهان است

مرشانو جرګه: 

حکومت دې د کابلوف څرګندونو 

په اړه روښانه دریځ غوره کړي

ACKU



فیـسبـوک نـــامــه

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1906   د  و   شنبه         1 قوس / آ ذ ر        y    1395   20 صفر المظفر    y 1438   21 نو  مبر  72016 www.mandegardaily.com

ورزش

بـــه گفتـــه پولیـــس هنـــد، تعـــداد کشـــته های خـــروج قطـــار از 
ــیده  ــر رسـ ــه بیـــش از ۱۰۰ نفـ ــرادش بـ خـــط در ایالـــت اوتارپـ
ـــی  ـــم زخم ـــر ه ـــر دیگ ـــم ۱۵۰ نف ـــت ک ـــه دس ـــن حادث ـــت. در ای اس

شـــده اند.
ـــار  ـــن قط ـــه ۱۴ واگ ـــن حادث ـــر ای ـــر اث ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــزارش ش گ
مســـافربری "ایندور-پتنـــا اکســـپرس" در اوتارپـــرادش در شـــمال 

ـــت. ـــده اس ـــارج ش ـــط خ ـــد، از خ هن
ـــی و  ـــت محل ـــه وق ـــر( ب ـــنبه )۲۰ نومب ـــداد یکش ـــل بام ـــه اوای حادث

ـــت. ـــور رخ داده اس ـــهر کانپ ـــی ش در نزدیک
بـــر اســـاس گزارش هـــا امدادگـــران در محـــل حادثـــه حضـــور 

دارنـــد.
ـــدن  ـــارج ش ـــث خ ـــی باع ـــه عامل ـــه چ ـــت ک ـــخص نیس ـــوز مش هن

ـــت. ـــده اس ـــل ش ـــار از ری ـــن قط ای
گـــزارش شـــده اســـت کـــه بیشـــتر قربانیـــان و مجروحـــان ایـــن 
ــه  ــد کـ ــو بوده انـ ــه لوکوموتیـ ــک بـ ــن نزدیـ ــانحه در دو واگـ سـ
بـــر اثـــر شـــدت حادثـــه واژگـــون شـــده و خســـارت شـــدیدی 

دیده انـــد.
ـــای  ـــات واگنه ـــن قطع ـــوز بســـیاری در بی ـــه هن ـــه شـــده اســـت ک گفت

ـــار هســـتند. ـــل خـــارج شـــده، گرفت از ری
نارنـــدرا مـــودی، نخســـت وزیر هنـــد، در تویتـــی ضمـــن اظهـــار 
ـــدردی  ـــار هم ـــان اظه ـــدگان قربانی ـــا بازمان ـــه ب ـــن حادث ـــف از ای تاس

ـــت. ـــرده اس ک
مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

ــا  ــه ب ــرد ک ــروز )یکشــنبه( اعــالم ک ــروه اخــوان المســلمین مصــر دی گ
ــف اســت. ــم مخال ــا نظــام حاک ــه آشــتی ب هرگون

ــن  ــوک ای ــۀ فیس ب ــی در صفح ــر در بیانیه ی ــلمین مص ــروه اخوان المس گ
ــا دولــت عبدالفتــاح  گــروه اعــالم کــرد، بــا هرگونــه آشــتی و ســازش ب

ــف اســت. ــور مصــر مخال سیســی، رییس جمه
ــرده  ــد ک ــا تأکی ــد اســت: باره ــه اخوان المســلمین مصــر آم ــن بیانی در ای
ــد  ــوری محم ــت جمه ــه از مشروعیت)ریاس ــم ک ــم می گویی ــاز ه و ب
مرســی( دســت نمی کشــیم. مــا از خــون شــهدا و مجروحان مــان 
ــق  ــان در آزادی و ح ــده گان و زندانی ــق بازداشت ش ــم و از ح نمی گذری
ــیم و  ــت نمی کش ــزت دس ــا ع ــی ب ــتن زنده گ ــرای داش ــر ب ــت مص مل

ــم. ــتی نمی کنی ــالن" آش ــان" و "قات ــا "خاین ــز ب هرگ
ایــن درحالــی اســت ابراهیــم منیــر، معــاون رهبــر گــروه اخوان المســلمین 
مصــر از کســانی کــه آن هــا را "عاقــالن مــردم" مصــر خوانــد، خواســت 
تــا "تصویــری آشــکار بــرای آشــتی" میــان مقامــات مصــر و ایــن گــروه 

ارایــه دهنــد.
معــاون رهبــر گــروه اخوان المســلمین مصــر در پاســخ بــه ســوالی 
ــت  ــا دول ــتی ب ــدۀ آش ــارۀ ای ــلمین درب ــع اخوان المس ــوص موض درخص
مصــر گفــت: درصورتــی کــه عقــالی مصــر تصویــری آشــکار از آشــتی 
میــان دولــت واخوان المســلمین ترســیم کننــد، ایــن گــروه واکنــش نشــان 

ــه آن جــدی عمــل خواهــد کــرد. خواهــد داد و نســبت ب
ــی  ــتگاه نظام ــل دس ــرافت مند در داخ ــرادی ش ــه اف ــان این ک ــا بی ــر ب منی
ــی" را  ــش مهم ــده "نق ــت در آین ــن اس ــه ممک ــد ک ــود دارن ــر وج مص
ــت سیاســی،  ــه در فعالی ــد ک ــا درک می کنن ــرد: آن ه ــد ک ــد تأکی ــا کنن ایف
ــی رود  ــار م ــا انتظ ــه طرف ه ــد و از هم ــی روی می ده ــر و تحوالت تغیی
کــه در شــرایط کنونــی مصــر، ایــن مســأله را نادیــده نگیرنــد، بــه ویــژه 
درشــرایطی کــه بحــث عقب نشــینی از اصــول، ارزش هــا و حقــوق 

نباشــد.

ننگیالی عثمانی 
و  دانش آموختــه  و  روشــن فکر  خانــوادۀ  یــک  در  صدیقــی  آریــن 
ــال  ــوده و از س ــان گش ــه جه ــم ب ــروان چش ــت پ ــت در والی ورزش دوس
ــناس  ــن کارش ــای آری ــد. آق ــی می کن ــدن زنده گ ــو در لن ــه این س ۱999 ب
ارشــددر رشــتۀ تغذیۀنیــز اســت و در کنــار آن،بــه عنــوان مربــی در یکــی 
مانــدگار  می کند.روزنامــۀ  کار  لنــدن  در  خصوصــی  دبیرســتان های  از 
ــز  ــده گان عزی ــم خوانن ــه تقدی ــت ک ــام داده اس ــا او انج ــی را ب مصاحبه ی

می گــردد. 
*از چــه زمانــی روبــه ورزش آوردیــد و در ایــن زمینــه چــه 

داریــد؟ به حــال  تــا  دســت آوردهای 
ــتم،در  ــه ورزش داش ــه ب ــی ک ــوق و عالقه ی ــه ش ــر ب ــی نظ ــن از نوجوان م
کشــور لنــدن آغــاز بــه ورزش کــردم. ابتــدا ازرشــتۀ کاراتــه آغــاز کــردم وتــا 
کمربنــد ســیاه ایــن رشــته را ادامــه دادم. بعــد از آن، رو بــه ورزش تکوانــدو 
ــد و  ــویدن، هالن ــه کشــورهای س ــیی ب ــفرهای ورزش ــال س ــا به ح آوردم. ت
بلجیــم داشــته ام کــه در ایــن کشــورها بــه نماینده گــی از افغانســتان مســابقه 
ــز  ــدال برن ــره و ۶ م ــدال نق ــی، 7 م ــپ قهرمان ــال، ۶ ک ــدال ط داده ام. ۱۰ م
ــت  ــروری اس ــز ض ــه نی ــن نکت ــر ای ــد. ذک ــت آوردهایم می باش ــامل دس ش
کــه تــا به حــال در هیچ یــک از مســابقاتم مقــام بیشــتر از دوم را بــه دســت 
ــار  ــا دوم را.در کن ــه ام ی ــام اول را گرفت ــا مق ــواره ی ــی هم ــاورده ام، یعن نی
ــا ورزشــکاران افغانســتانیی کــه بــرای مســابقه بــه شــهر  این همــه، همــرا ب

ــوده ام. ــان ب ــکار در خدمت ش ــوان هم ــه عن ــد، ب ــدن آمده ان لن
*از نظر شما ورزش چه نقشی در سالمتی انسان و جامعه دارد؟

ــدن ســالم داشــته  ــر شــود، ب ــر پی ــه انســان دیرت ورزش ســبب می شــود ک
ــم  ــد. ورزش منظ ــری کن ــم جلوگی ــگام ه ــه هن ــا ب ــرگ ن ــد و از م باش
ــا در  ــًا ب ــد. بن ــت کن ــا محافظ ــیاری بیماری ه ــان را از بس ــد انس می توان
ــا  نظرداشــت آنچــه گفتــم، جامعــه نیازمنــد یــک چنیــن انســان ها اســت ت
ــۀ  ــه جامع ــع انســان ســالم اســت ک ــه رشــد و شــکوفایی برســد. در واق ب

ــذارد. ــاد می گ ــالم را بنی س
* ورزش چه نقش در رفتار و اخالق انسان دارد ؟ 

ــراد  ــوی اف ــت از س ــف و محب ــدن عواط ــگ ش ــاید کمرن ــر روز ش ــا ه م
ــو  ــه ن ــد دارد زمانیک ــن پیون ــی در ای ــش اساس ــتیم و رزش نق ــه اس جامع
نهــاالن و جوانــان در یــک کلــپ تمریــن میکنــد تمــام قوانیــن و مقــررات 
ــی  ــت را م ــی و گذش ــالق ورزش ــل اخ ــرام متقاب ــم ، احت ــیپلین و نظ ، دس
آمــوزد تمــام ایــن قوانیــن را در جامعــه انجــام میدهــد پــس گفتــه میتوانیــم 
ورزش ســبب احتــرام وصمیمیــت دو جانبــه میشــود ورش نقــش کلیــدی 

ــه دارد .  ــک جامع ــت در ی محب
ــد و  ــی دران ــه نیازمندی های ــا چ ــتانی در اروپ ــکاران افغانس *ورزش

ــت؟ ــور چیس ــک کش ــی المپی ــۀ مل ــما از کمیت ــت ش خواس
ــه دارای  ــتند و البت ــیار هس ــدن بس ــکار در لن ــتانی ورزش ــان افغانس جوان
ــع افغانســتان  ــه نف ــن ورزشــکاران همیشــه ب ــم. ای ــی ه اســتعدادهای خوب
ــی  ــۀ مل ــه دارند.کمیت ــن زمین ــی در ای ــارات خوب ــد و افتخ ــابقه کرده ان مس
ــه  ــا ب ــد ت ــم کن ــان فراه ــفرهایی را برای ش ــد س ــتان بای ــک افغانس المپی
ــای  ــوند، از آموخته ه ــنا ش ــور آش ــکاران کش ــا ورزش ــد، ب ــتان بیاین افغانس
ــه  ــتان ب ــمی افغانس ــت از آدرس رس ــد و در نهای ــتفاده کنن ــر اس یک دیگ

ــوند. ــتاده ش ــمی فرس ــفرهای رس س
*پیام تان برای هموطنان افغانستانی تان چیست؟ 

ــی ورزش اســت. ســالمتی و شــادابی  ــز زنده گــی ســالم و عمــر طوالن رم
افــراد و جامعهنیــز بــه تحــرک فکــری و جسمیانســان های آن جامعــه 
ــند.  ــکار باش ــد ورزش ــش کنن ــز کوش ــان عزی ــس جوان ــته گی دارد. پ بس
ــه  ــع و دغدغــه انســان را ب ــر مثمــر من ورزش انســان را از فعالیت هــای غی
ــای اساســی و  ــوزش از نیازه ــد. ورزش و آم ــالم بیشــتر می کن ــای س کاره

ــه اســت. ــی هرجامع واجب

خروج قطار از ریل در هند بیش 
از 1۰۰ کشته به جا گذاشت

اخوان المسلمین مصر آشتی 
با دولت سیسی را رد کرد

آرین صدیقی:
کمیتۀ المپیك زمینۀ برگشت 

ورزشکاران مهاجر را فراهم سازد

رؤف اجمل

راهزنی های شبانه 
چندیست که موارد راهزنی های مسلحانه در مکروریان ها 
"ناحیۀ نهم" بسیار زیاد شده است. دزدان در دسته های 
برای  زیر بالک ها  راهرو های  در  ناوقت های شب  تا  نفری،  ده  تا  پنج 
به  آنچه  همه  بیافتید،  دست شان  هرگاه  می زنند.  گشت  طعمه،  یافتن 
دست شان بیاید را با خود دارید، باید بدون جنجال و گیرودار، واگذار 

کنید، ورنه تا قیمت جان تان، پیش می روند.
قربانیان  بسیاری  می افتد.  اتفاق  دزدی ها  این دست  از  تقریبا هر شب 
با  پولیس  که  دارند  باور  چون  کنند،  شکایت  پولیس  به  نمی خواهند 
قلب  در  "کیف"  پارک  می گیرد".  "حق  و  است  دزدان هم دست  این 
مکروریان سوم، محل تجمع و سازماندهی این دسته های دزدان مبدل 
شده است. در برخی موارد حتا تا ساعته های ۱۱ و ۱۲ شب در این 
پارک آتش بازی می کنند و بوی دود "چرس"شان، باشنده گان دور و 
ساحات  باشنده گان  افراد  این  همۀ  که  البته  است.  ساخته  گنس  را  بر 

دیگراند و فقط برای پیدا و پناه به مکروریان می آیند.
لطف نوشت: گشت پولیس باید شب هنگام به این افراد دستور ایست 
نگاه  که طرف شان  همین  می کنند؟  این جا چه  که  بپرسدشان  و  بدهد 
کنی، از چهره و لباس شان می شناسی که اهل این محل نیستند و اهل 

"پیدا و پناه" اند.
یادآوری: دوستانی که با چنین موارد برخورده اند و یا حکایتی از دوستان 

و نزدیکان شان دارند، اگر امکان داشته باشد، کوتاه یادآوری کنند.

محمد اکرام اندیشمند

درحالی که مقام های امریکایی در کابل از رهبران دولت 
افغانستان می خواهند تا در صدد تأمین رابطۀ نزدیک با 
دونالد ترامپ، رییس جمهور جدید ایاالت متحدۀ امریکا 
شوند، آیا انتصاب ژنرال متقاعد، مایکل فلین از سوی ترامپ در مقام 
مهم مشاور امنیت ملی که قباًل در افغانستان به عنوان مأمور ارشد امنیت 
برای نیروهای نظامی ایتالف مأموریت انجام داده است، بر دیدگاه و 

سیاست او در مورد افغانستان تأثیر عمده یی خواهد گذاشت؟
در  امنیتی  اطالعات  بخش  مدیر  قبل  سال  دو  که  فلین  مایکل  ژنرال 
پنتاگون بود، در سال ۲۰۱۴ پس از انتقاد بر سیاست ضعیف امنیت ملی 
قصر سفید و پنتاگون در مقابله با داعش و گروه های مشابه آن و مسایل 
دیگر جهانی، از سمتش استعفا داد. او در ماه جون امسال)۲۰۱۶(طی 
اسالمی  افراط گرای  گروه های  خطر  از   CNN تلویزیون  با  مصاحبه 
سخن گفت و خواستار مقابلۀ شدید با این گروه ها شد. او در همین 
ماه در مقاله یی که برای نشریۀ نیویورک پست نوشت، بارک اوباما را به 

شکست در تعیین استراتژی مقابله با داعش متهم کرد.
مایکل فلین که با اطفال افغانستان با چهرۀ خندان عکس یادگاری گرفته 
است و به نظر می رسد که تصویر و برداشت خاص خودش را در مورد 
جنگ افغانستان داشته باشد سیاست ترامپ را در این جنگ چگونه و 

در کدام مسیر شکل خواهد داد؟

امراهلل صالح

قسـمت دوم: سیاسـت قومـی و هویتـی چه مشـکلی را حـل خواهد 
ساخت؟

به پاسخ پرسش های مطرح شده در قسمت اول
اول منابـع و مأخـذی کـه مـرا بـه ایـن نتیجه گیـری رسـانیده اند، عبارتند از سـفر های 
رسـمی و شـخصی خـودم بـه ۳۰ والیـت افغانسـتان و صحبـت بـا مـردم اهـل فهـم. 
دوم دسترسـی بـه آنچـه در دنیـای اطالعـات و امنیتـی "تحلیـل تهدیـد" می گوینـد. 
کشـور های همسـایۀ مـا همه و بـدون اسـتثنا افغانسـتان را تهدید علیـه امنیت خویش 
می داننـد و روی فرصت هایـی کـه افغانسـتان بـه آن هـا ارایـه می کنـد، کمتـر سـرمایه 
گذاشـته اند. ایـن کشـور ها دیدشـان از اقـوام مورد نظرشـان دید سـتون پنجمی اسـت 
نـه اسـتراتیژیک، عاطفـی و تبـار محـور. یعنـی آن هـا امنیـت خودشـان را در اولویت 
قـرار می دهنـد و گاهـی در وجـود اقـوام همسـو و هم نـژاد فرصت هـای اطالعاتی و 

نفـوذی را می بیننـد و بـس.
سـوم حـاال که روند سـبز افغانسـتان را به پیش میبرم نیز دسترسـی بـه معلومات عظیم 
از وضعیـت کشـورم دارم، زیـرا هـزاران نفر از اعضای رسـا دید و معلومات شـان را به 
گونـۀ منسـجم و منظـم بـا سـازمان خویش شـریک می سـازند. هـر والیت افغانسـتان 
بـدون اسـتثنا اقلیت هـای قومـی و اکثریت هـای قومی دارنـد. در صورت بـروز منازعۀ 
لـچ و عریـان قومـی کـه از خداونـد می خواهیـم از ما دور داشـته باشـد، همـه اقوام با 
بحـران خونیـن و غیـر انسـانی مواجـه می شـوند. همۀ اقـوام. بیاییـد دو تـا موضوع را 
مختصـر از نظـر بگذرانیـم. یکی بحـث فدرال و دیگـر بحث خدای ناخواسـته تجزیه. 
در بحـث فـدرال چهـار مسـأله در هـر صـورت و هـر حالـت مرکـزی باقـی می مانـد 
"دفـاع البتـه نـه پولیـس، دوم مالیات، سـوم پالیسـی و روابـط خارجی و چهارم سـتره 
محکمـه. در نظـام فـدرال بهتریـن وضعیـت را والیات پشـتون نشـین خواهند داشـت 
و در قـدم دوم، شـاید هـم والیاتـی کـه قـوم ازبیـک افغانسـتان اکثریـت اسـت. قـوم 
هـزارۀ افغانسـتان درصورتـی کـه فدرال خط قومی را داشـته باشـد، بدتریـن وضعیت 

اقتصـادی را خواهد داشـت. بدتریـن وضعیت را.
فـرض کنیـد کـه خـدای ناخواسـته قصـه بـه طـرف تجزیـه رفـت، احتمـال تجزیـۀ 
صلح آمیـز کـه وجـود نخواهـد داشـت. پـس تجزیـه تـوام بـا قهـر خواهـد بـود. در 
آن صـورت در افغانسـتان دو جبهـه وجـود نخواهـد داشـت. در آن صـورت حداقـل 
شـش الـی ده جبهـۀ جنـگ غیـر انسـانی و بی مفهـوم وجـود خواهـد داشـت و در 
آخـر نیـز کشـور تجزیـه نخواهـد شـد. روی همیـن دالیـل کـه خیلـی مختصـر بیـان 
کـردم مـن راه حـل را در تفاهـم، هم دگرپذیـری و کار مشـترک می بینـم. البتـه آنچه را 
نوشـتم خیلـی مختصـر اسـت، شـاید به عـوض وضاحت بیشـتر پرسـش های بیشـتر 
را به وجـود آورد. امـا قصـد مـن نوشـتن کـدام مقالـه نیسـت، زیـرا می دانـم در ایـن 
وقت هـا در کشـور مـا قصه هـای مـال نصرالدیـن فـروش و خوانندۀ بیشـتر از تفسـیر 

مثنـوی دارد. شـما بخیـر باشـید.
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"آنچـه دوسـت داریـم مـا را نابـود مـی کند." ایـن پیش 
بینـی آلـدوس هاکسـلی در سـال ۱9۳۲ بـود. در رمـان 
»دنیـای قشـنگ نـو« او یـک نـژاد انسـانی را توصیـف 
می کنـد کـه تـا سـال ۲۵۴۰ در دنیایـی از جهـل نابـود 
شـده اسـت، شـهوت برای سـرگرمی های ثابت، تسـلط 
فـن آوری و طوفانـی از کاالهای مادی. بـا انتخاب اخیر 
دونالـد ترامپ بـه عنوان رییـس جمهور ایـاالت متحده 
بـه نظر می رسـد کـه پیش بینی هاکسـلی بیـش از ۵۰۰ 

سـال از برنامـه جلوتـر بوده اسـت.
فرهنـگ عمومـی امریـکا مدت هـای طوالنـی اسـت که 
بـه دور از تفکر روشـنفکری زیسـته اسـت. شـعارهایی 
وابسـته بـه مسـاوات طلبـی و اقتصـاد آزاد، بـه عنـوان 
پیش شـرطی بـرای خالقیـت نامحدود و سـرمایه داری 
لجـام گسـیخته سـر داده می شـوند. آنچه که هر کسـی 
بـرای حرکـت رو بـه جلـو نیـاز دارد جرات و پشـتکار 

ست. ا
زمانـی ایـن پیشـنهادی جـذاب بـرای کشـورهایی مانند 
اتحـاد جماهیـر شـوروی بـود کـه بـه شـکلی دقیـق در 
رمـان پادآرمـان شـهرگونه جورج اورول به نـام »۱9۸۴« 
تصویـر شـده اسـت. در جایـی کـه کنتـرل دولتـی تمام 
خالقیـت هـای فرهنگـی را زیرزمینـی می کنـد، روح و 
خالقیـت امریکایـی بـه نظـر به مانند تجسـم یـک رویا 

به نظـر می رسـد.
امـا در جهانـی مانند جهان اورول، فشـارهای سیاسـی و 
جنبـش مخالفـی که که در درون سیسـتم در حال رشـد 
اسـت، در نهایـت اتحـاد بـه سـمت فروپاشـی جماهیر 
شـوروی حرکـت مـی کنـد. وقتـی مـردم بـا سـرگرمی 
چیزهـای  از  انبوهـی  و  فکرانـه  بـی  و  فـراوان  هـای 
پریشـان توجهشـان پـرت می شـود، بـه مـرور مقاومت 
خـود را از دسـت مـی دهنـد. در نهایت آن هـا از فقدان 
دانـش و مهـارت رنـج بـرده و نمـی توانند آن سـبک از 
زندگـی را رد کننـد، حتـی اگـر بخواهنـد. بـه عبـارت 
دیگـر، در جهـان شـوروی سـابق ممکن بـود امیدی در 
شـهروندان، برای سـاختن نوع دیگـری از زندان حداقل 
کمتـر ناخوشـایند، وجود داشـته باشـد اما فـرار از آنچه 
امریکایـی ها با آن در حال حاضر مواجه هسـتند بسـیار 

سـخت تر اسـت.
صنعـت فرهنگ امریکا بدهی طوالنی مدتی به سیاسـت 
کشـور دارد از آنجـا که رنـگ خفیفی از سورئالیسـم در 
هالیـوود وجـود دارد. سیاسـتمداران با شـخصیت هایی 
بـی گنـاه و مبـری از فسـاد تصویـر می شـوند از جیمی 
اسـتوارت در فیلم »آقای اسـمیت به واشـنگتن می رود« 
)۱9۳9( تا اورسـن ولز در »همشـهری کیـن« )۱9۴۱( و 

رابرت ردفـورد در »نامزد«)۱97۲(.
بـا انتخـاب جـوان سـبزه رویی به نـام جـان اف کندی، 
بـرای اولیـن بـار یک خـوش چهـره هالیوودی بـه کاخ 
سـفید راه پیـدا کـرد. در سـال ۱9۶۰، تصویـر کنـدی 
در خانـه هـای امریکایـی پخـش مـی شـد، در کنـار او 
فـردی شـناخته شـده تـر و بـه مراتـب کمتر جـذاب به 
نـام ریچـارد نیکسـون ایسـتاده بـود. کنـدی بـه ماننـد 
یـک مـدل و یـک گاوچـران قلـب هـای امریکایـی را 
تسـخیر کـرد. هرچنـد او نمادی از بیسـوادی نبـود بلکه 
بالعکـس در سـال ۱9۶۳ گفـت: »جهـل و بی سـوادی...
نظـام اقتصـادی و اجتماعـی مـا را بـه سـمت شکسـت 

بـرد.« می 
چهـره جـذاب دیگـر صفحـات تلویزیونـی امریکایـی 
هـا رونالـد ریـگان بـود. او یـک بازیگـر حقیقـی بـود 
امـا  کـه واقعـا در نقـش یـک گاوچـران بـازی کـرد. 
وقتـی پـای صراحـت و دانـش بـه میـان آمـد، نظـر او 
مخالـف جـان اف کنـدی بود. حمایـت اقتصـادی او به 
نفـع طبقـه کارگـر سـفید باعث شـد کـه بتوانـد میلیون 

هـا نفـر را متقاعـد کنـد کـه بـه سیاسـت هـای »دولت 
کمتـر« بـه معنی لغـو برنامه هـای فدرال شـامل آموزش 
و پـرورش، »صبـح را بـرای امریـکا« به ارمغـان خواهد 

آورد.
بـا بهـره بـردن از اسـتعدادهای هالیـوودی اش، ریـگان 
ماهرانـه نقـش خـود را بـه عنـوان رییـس جمهـور ایفا 
دادن  پایـان  بـرای  او،  اسـتراتژیک  ابتـکار دفـاع  کـرد. 
بـه جنـگ هسـته ای کـه اسـتراتژی »انهـدام قطعـی و 
متقابـل« نـام داشـت بـا نـام مسـتعار »جنگ سـتارگان« 
شـناخته مـی شـد. وضعیـت پایـدار ریـگان بـه عنـوان 
یـک نمـاد جمهوریخـواه، بـه توانایـی های او، بـه مانند 
یـک گاوچـران ظلم سـتیز بـا جذابیت یک سـتاره فیلم، 
بسـتگی داشـت هرچنـد که شـانس هـم این میـان نقش 
ایفـا کـرد. بـه هرحـال او در جنـگ سـرد بـه پیـروزی 
در برابـر میخائیـل گورباچـف دسـت پیدا کـرد؛ رهبری 
کـه تـالش او در اصـالح اتحـاد جماهیـر شـوری بـه 

فروپاشـی آن شـتاب بخشـید.
هـای  کمپیـن  استراتژیسـت  یـک  کارویـل،  جیمـز 
انتخاباتـی، بـرای ریاسـت جمهـوری بیـل کلینتـون )که 
ماننـد کنـدی از جذابیـت جنوبـی بهـره منـد بـود( یک 
عبـارت را ابـداع کـرد »ایـن اقتصـاد اسـت، احمـق«. 

عبارتـی سـاده و جـاذب که تـا امـروز هم تقریبـا بدون 
اسـتثنا ادامـه دارد. هنـوز ایـن عبـارت را مـی تـوان بـه 
شـکلی دقیـق برای اقتصـاد امریکا به کار برد که سـمت 

حماقـت بیشـتری حرکـت مـی کنـد.
در سـال ۲۰۰۰، امریکایـی هـا برای جـورج دبلیو بوش 
آمـاده می شـدند. یک شـاهزاده و مردی بـرای همه جا. 
در شـجره نامـه او خـون آبـی پدرش از سـاحل شـرقی 
به همراه یک شـخصیت سـاده تگزاسـی وجود داشـت. 
بـوش سـتاره سـینما نبـود امـا در عـوض یـک بازیگـر 
تبلیغاتـی خبـره بـرای سیاسـت هـای جنـگ طلبانـه به 

شـمار مـی رفت.
امـروز سـرگرمی وارد مرحلـه جدیـدی شـده بنابرایـن 
سیاسـت هم تغییـر کرده اسـت. از شـوهای تلویزیونی، 
فیلـم های پرفروش تابسـتانی و رسـانه هـای اجتماعی، 
چیزهـا  ایـن  مشـغول  مـردم  از  زیـادی  بسـیار  تعـداد 
هسـتند بـه خصـوص در ایـاالت متحـده که همـه چیز 
فیلتر نشـده، آنی، بی امان و همیشـه در دسـترس اسـت. 
تشـنگی برای کسـب دانـش دقیق و بحث هـای پیچیده 
نظـری با فاصله، بسـیار کمتر از تشـنگی بـرای الگوهای 

رفتـاری جایگزینـی مانند دوسـتان، الیک هـا و فالوئرها 
است.

ترامـپ وارد مـی شـود. بـا تظاهـرات و داد و بیدا کردن 
هـا و جمـالت ۱۴۰ کارکتـری بـا عنـوان »طـرح هـای 
سیاسـی«، سـتاره سـابق تلویزیونـی کـه بـه طـور حتـم 
مـی دانـد چگونـه جماعـت عصبانـی را جـذب کنـد و 
قابـی بـرای بیـان نارضایتـی آن ها پیـدا کنـد. ترامپ که 
خـودش شـایعه کـرده بود »تلویزیـون ترامـپ« را به راه 
خواهـد انداخـت )در پـی انتخاباتـی کـه بـه نظـر مـی 
رسـید آن ر از دسـت دهد( پیروزی در این انتخابات را 

بـه رسـانه هـای اجتماعی نسـبت داده اسـت.
برخـی از رای دهنـدگان ترامـپ ادعـا دارند که »حسـی 
مشـترک« آن ها را به حرکت واداشـته اسـت. این حس 
از میـان پیـام هـای او ماننـد »رفـاه و کاهـش بدهـی« و 
»اصـالح قـوی مهاجـرت« بیـرون مـی آمـد. امـا نگاهی 
دقیـق تـر نشـان می دهـد که هیـچ کارکرد واقعـی برای 
ایـن پیـام هـا وجود نداشـت کـه درواقع به سـختی می 

شـد انسـجامی در آن ها پیـدا کرد.
آنچـه طرفـداران ترامـپ واقعـا بـه آن رای دادنـد، مثـل 
بلـه قربـان گفتن یک شـاگرد بـه رییس اش اسـت. یک 
فـرد اقتدارگـرای قاطـع که بـدون هیچ فکری هر کسـی 

را از کشـور اخـراج یـا دیپورت خواهد کـرد. برای رای 
دهنـدگان، ترامـپ سـرود متکبرانـه ویـن را دوباره سـر 
مـی دهـد: »اگر همه چیز سـیاه و سـفید نیسـت، من می 
گویـم چـرا جهنمـی نیسـت؟« رای دهنـدگان بـه زمانی 

برگشـتند که مـردان سـفید کابوهایی فاتـح بودند.
بـا انتخـاب ترامـپ، کـه یـک نژادپرسـت سـفید را بـه 
انتخـاب  استراتژیسـت خـود  ارشـد و  عنـوان مشـاور 
کـرده اسـت، امریـکا مـی توانـد از قلمـرو اورول هـم 
عبـور کنـد. ایـن مـی توانـد ویرانگـر باشـد امـا ابرهای 
نقـره ای امیـد هم وجـود دارد. در نهایت یـک مقاومت 
بـه پـا مـی خیـزد و ایـن سیسـتم را از بیـن مـی بـرد. 
دوران ترامـپ مـی تواند نئوفاشیسـم جدیدی باشـد، او 
ممکـن اسـت امریکایی را بسـازد کـه برای مـردم کمتر 
و کمتـری کارگشـا باشـد در حالـی کـه رای دهنـدگان 
مشـغول اشـتراک گذاشـتن اخبار جعلی در رسـانه های 
اجتماعـی و عکـس هـای گربـه هـا هسـتند. مـردم بـه 
تدریـج ظرفیـت باقی مانـده خـود را برای ایجـاد تمایز 
بیـن واقعیـت زندگـی و سـایه هـای مجـازی از دسـت 

دهند. مـی 

دنیــای »قشنـگ نو« تـرامپ توصیة اسپنتا به مهاجران افغانستانی در آلمان: 

بـر نگـردیـد

ــی  ــت مل ــین امنی ــاور پیش ــپنتا مش ــر اس ــن دادف ــر رنگی داکت
حامــد کــرزی رییــس جمهــور ســابق افغانســتان، برعکــس 
کــرزی بــه مهاجــران افغانســتانی در آلمــان مشــوره نــداد کــه 
ــی را  ــد مهاجران ــد. وی گفــت می توان ــه افغانســتان برگردن ب

ــد. ــد درک کن ــد برگردن ــه نمی خواهن ک
اســپنتا وزیــر خارجــه ســابق افغانســتان روز شــنبه )۱9 نوامبر 
۲۰۱۶( در مصاحبــه بــا رادیــو آلمــان گفــت کــه بــه خاطــر 
ــاال در  ــکاری ب ــزان بی ــی، وضــع اقتصــادی و می وضــع امنیت
افغانســتان می توانــد مــردم کشــورش را درک کنــد کــه بعــد 

ــد. ــه کشورشــان برگردن ــاره ب ــد دوب ــرار، نمی خواهن از ف
ــز  ــه خــودش نی ــرد، از آنجایی ک ــه ک ــتمدار اضاف ــن سیاس ای
در آلمــان درس خوانــده و کار کــرده، نمی توانــد از دیگــران 
)مهاجــران در آلمــان( بخواهــد کــه بــه افغانســتان برگردنــد؛ 
ــان  ــزی برایش ــه چی ــده چ ــد در آین ــی نمی دان ــه کس چراک

ــد. ــاق می افت اتف
ــت  ــر خارجــه دول ــا ۲۰۱۰ وزی ــه از ســال ۲۰۰۶ ت اســپنتا ک
ــد  ــز نمی خواه ــه هرگ ــرد ک ــه ک ــود، اضاف ــرزی ب ــد ک حام
ــاری مهاجــران  ــدن اجب ــرای بازگردان ــر تــالش دولت هــا ب ب

ــه افغانســتان تاثیرگــذار باشــد. ــی از خــارج ب افغان
ــس  ــرزی رئی ــد ک ــه حام ــود ک ــش ب ــاه پی ــد م ــن چن همی
جمهــور ســابق افغانســتان بــه آلمــان ســفر کــرد و در جریــان 
ــه  ــت ب ــور خواس ــن کش ــان در ای ــران افغ ــفرش از مهاج س

ــد. ــان برگردن کشورش
وضع امنیتی

ــتان  ــهرهای افغانس ــل کالن ش ــت قب ــد وق ــن چن ــا همی ت
ــل  ــی در کاب ــاال حت ــا ح ــد، ام ــت" بودن ــای امنی ــره ه "جزی
پایتخــت ایــن کشــور و جایــی کــه اســپنتا زندگــی مــی کنــد 
ــد. ــه ان ــش یافت ــز بمبگــذاری، انتحــاری و حمــالت افزای نی
ــود،  ــی ش ــر م ــاک ت ــتان خطرن ــواره در افغانس ــع هم وض
ــرد و  ــی گی ــورت م ــتری ص ــای بیش ــری ه ــواره درگی هم
ــر مناطــق روســتایی بیشــتر  ــش را ب ــت هــر روز کنترول دول

ــد.  ــی ده ــت م از دس
ــدی  ــش ۵۰ درص ــادی و کاه ــران اقتص ــن بح ــالوه برای ع
ســرمایه گــذاری باعــث افزایــش بیــکاری شــده اســت. ســپنتا 
ــرزی  ــی ک ــت مل ــاور امنی ــابق و مش ــه س ــر خارج ــه وزی ک
بــود نیــز نصــف روز در خانــه اش بــرق نــدارد؛ همــه ایــن 
ــرار  ــن کشــور ف ــردم از ای ــه م ــی شــود ک مســائل باعــث م

کننــد.
ــس  ــپ رئی ــد ترام ــر خارجــه ســابق افغانســتان از دونال وزی
جمهــور تــازه انتخــاب شــده ایــاالت متحــده امریــکا 
خواســت کــه پاکســتان همســایه افغانســتان را متقاعــد کنــد 
ــزار سیاســی اســتفاده نکنــد؛  ــه عنــوان اب کــه از تروریســم ب
ــا  ــتان پابرج ــان در افغانس ــکالت همچن ــه مش ــرآن هم درغی

ــد. ــد مان خواهن
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