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امرسون

داکتـر عبـداهلل عبداهلل، رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی در واکنـش به 
اظهـارات اخیـر حامد کـرزی می گوید 
کـه در گذشـته یـک موضـوع در میان 
مـردم افغانسـتان مبهـم بـود کـه چرا 
صف دوسـت و دشـمن واضح نیسـت، 
بـه ایـن دلیـل اگـر مـردم افغانسـتان 
هـدف قرار داده می شـد، بـا انتحاری ها 
یـک نوع هـم دردی صـورت می گرفت، 

اما امـروز این فضا دیگر حاکم نیسـت.
عبـداهلل عبـداهلل که دیـروز در جلسـۀ 
می کـرد،  صحبـت  وزیـران  شـورای 
بیشـتر  حاضـر  حـال  در  گفـت: 
بـه   دشـمنان  بـا  مبـارزه  مسـوولیت 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان واگـذار 
شـده و سـطح تلفـات آنـان باال بـوده، 
امـا فضـا نسـبت بـه زمانـی کـه ۱۵۰ 
هـزار نیـروی خارجی در کشـور حضور 

داشـت، متفـاوت اسـت.
حکومـت  اجرایـی  رییـس  گفتـۀ  بـه 
مرکـز  اواخـر  ایـن  در  ملـی:  وحـدت 
داعش و تررویسـتان در ننگرهار هدف 
قـرار گرفـت. در این حمله، مسـووالن 
دهشـت افگنی  حمـات  و  جنایت هـا 
سـایر  و  کابـل  ننگرهـار٬   والیـت  در 
والیت هـای کشـور نابـود گردیدنـد و 
ایـن حملـه مـورد اسـتقبال گسـترده 
قـرار  ایـن منطقـه  مـردم و سـاکنان 

اسـت. گرفته 
گاهـی  کـه  می گویـد  عبـداهلل  آقـای 
برخی هـا دانسـته و یـا نادانسـته، ایـن 
کـه  می کردنـد  مطـرح  را  سـواالت 
گویـا عـزم و ارادٔه جـدی بـرای مبارزه 

بـا داعـش، القاعـده، طالبـان و سـایر 
نـدارد،  وجـود  تروریسـتی  گروه هـای 
امـا اکنون هم عـزم و اراده وجـود دارد 
و هـم صـف دوسـت و دشـمن واضـح 

شـده اسـت. 
برابـر  او، هرکسـی کـه در  بـه گفتـۀ 
تبانـی  در  و  برداشـته  اسـلحه  نظـام 
و  مـردم  تروریسـتی،  گروه هـای  بـا 
سـامت افغانسـتان را مورد هدف قرار 
تلقـی  افغانسـتان  دشـمن  می دهـد، 
می گردنـد. بنابرایـن، هـر موضع  گیری 
کـه ایـن وضعیـت را مغشـوش سـازد، 
بـه رونـد صلـح و مبـارزه بـا گروه های 

نمی کنـد. کمـک  تروریسـتی 
رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی 

زاخیوال:

۲۰۱۷، سال پایان سردی روابط 

افغانستان و پاکستان خواهد بود

پاکسـتان،  در  افغانسـتان  سـفیر  زاخیلـوال،  عمـر 
سـال ۲۰۱۷ را سـال پایان سـردی روابط دو کشـور 
می خواند و می گوید که امسـال دو کشـور همسـایه 
بـه سـمت روابـط گـرم و دوسـتانه گام برخواهنـد 

داشت.
عمـر زاخیلـوال تنش هـای مـرزی میـان دو کشـور 

را بـه سـود هیـچ یـک از طرفیـن ندانسـت و گفتـه 
اسـت که ایـن تنش ها باعـث ورود خسـارات زیادی 
بـه تجـارت میان دو کشـور شـده اسـت، بـه طوری 
کـه حجـم تجـارت میـان پاکسـتان و افغانسـتان از 
پنـج میلیـارد دالـر در پنج سـال اخیر، به یـک و نیم 

میلیـارد دالـر کاهش یافته اسـت.
بـه دنبـال وخامـت اوضـاع امنیتـی در افغانسـتان 
اتهام هایـی کـه دو طـرف پیرامـون  و پاکسـتان و 
حمایـت از هراس افگنـی بـر یک دیگـر وارد کرده اند، 
پاکسـتان در ماه دلو سـال گذشـته و به مدت بیش 
از یـک مـاه، مرزهـای خـود را بـه روی افغانسـتان 
بسـت و حمـات موشـکی ایـن کشـور بـر مناطـق 

شـرقی کشـور ادامـه دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار اسـت یـک هیـأت 
پارلمانی از پاکسـتان، در روزهای آینده از افغانستان 

کند. دیـدار 
زاخیوال خواستار تبادل هیأت های سیاسی، بازرگانی، 
میان دو کشور شده  بیشتری  پارلمانی  و  اقتصادی 
هیأت ها،  گونه  این  تبادل  افزایش  است:  گفته  و 
می کند. کمک  دوجانبه  روابط  بهبود  روند  به 

به  نسبت  تا  خواست  پاکستان  از  زاخیلوال  آقای 
مهار مخالفین مسلحی که آزادانه در خاک پاکستان 
حضور دارند و در برابر افغانستان دست به فعالیت های 
دهد. انجام  جدی  اقدام  می زنند،  تروریستی 

توان با هم خندیدن، الزمۀ عشـق است. 

در محفل گرامی داشت از آغاز نهمین 
سال نشرات ماندگار مطرح شد:

ماندگار فرهنگ 
عدالت خواهی 
را نهادینه کرده 

است
در بخـش دیگـر صحبت هـای خـود، در مـورد سـفر مشـاور 
امنیـت ملـی امریکا به افغانسـتان گفـت: ایاالت متحـده امریکا 
در آخریـن روزهای تصویب پالیسـی  خود نسـبت به افغانسـتان 
قـرار دارد؛ بـه همیـن دلیـل آقـای مـک ماسـتر مشـاور امنیت 
ملـی رییس جمهـور ترامپ به افغانسـتان سـفر کرد تـا نظریاِت 
رهبـری حکومـت وحـدت ملـی و مسـووالن نهادهـای امنیتـی 
و  دپیلوماتیـک  نماینده هـای  از  همچنـان  و  باشـد  داشـته  را 
امنیتی شـان درباره اوضاع حاکم افغانسـتان، گزارش دسـت اول 

را دریافـت کند.
به گفتۀ عبداهلل، هدف از سفر آقای مک ماستر این بود که وضعیت 
را از نزدیک مطالعه کرده تا نظریات جانب افغانستان در پالیسی 
می کنیم. استقبال  اقدام  این  از  ما  و  شود  شامل  امریکا  آیندٔه 

او گفـت کـه مـک ماسـتر بحث هـای مفصلـی را بـا رهبـری 
حکومـت وحـدت ملی، مسـووالن نهادهـای امنیتی، مسـووالن 
ادارات ملکی به خصوص در بخش اقتصادی، سـکتور خصوصی، 

مبـارزه بـا فسـاد اداری و اصاحات داشـت.

رییس اجرایی:
امریکا در حال نهایی کردن پالیسی خود در مورد 

افغانستان است
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غنـی
 از »تِ« تقلب تا »الفِ« استبداد

روز گذشـته، همایـون همایـون معـاون اوِل مجلـس نماینـده گان، 
آقـای غنـی را به دلیـِل عـدم معرفـِی نامزدوزیـران تـازه، بـه »بازی 

سیاسـی« و در نهایـت، »دیکتاتـوری« متهـم کـرد. 
بـه گفتـۀ آقـای همایـون، رییس جمهـور در دیـدار با هیـأت ادارِی 
مجلـس وعـده سـپرده بـود کـه پـس از پایـان اسـتیضاح وزرای 
امنیتـی، نامزداِن جدیـد را به جای وزراِی رد صاحیت شـده معرفی 
می کنـد؛ امـا اکنـون دیـده می شـود کـه آقـای غنـی همچنـان به 
ادامـۀ کارِ سرپرسـتان در مغایـرت بـا قانون امید بسـته و از معرفی 

نامـزدوزراِی جدیـد ابا مـی ورزد.
ایـن مقـاِم مجلـس نماینده گاِن کشـور هشـدار داده کـه در صورِت 
ادامـۀ این وضـع، مجلس جایـگاهِ حقوقِی خود را از دسـت می دهد 
و حکومِت موجود که اسـاِس آن بر دموکراسـی گذاشـته شـده، به 

سـمت دیکتاتوری میـان می یابد. 
قابـل یادآوری سـت کـه حـدود هفـت مـاه پیـش،  ۷ وزیـر به دلیل 
مصـرِف کـِم بودجـۀ انکشـافی سـال ۱۳۹۴ از سـوی مجلـس رد 
صاحیـت شـدند و ۳ وزیـر دیگـر نیز خـود اسـتعفا دادنـد. به این 
ترتیب هم اکنون ۱۰ وزارت خانۀ کشـورِ بحران زدۀ افغانسـتان بدون 
وزیـر و بـا سـنِت نامیموِن سرپرسـتی اداره می شـود. در پهلوی این 
مسـأله، روز گذشـته مجلس نماینده گان طرح واگـذاری پروژه های 
سـاختمانی ادارات در سـال ۱۳۹۶ مالـی را بـه وزارت شهرسـازی، 
خاف قانون اساسـی و سـند بودجه دانسـته و رد کرد. نماینده گان 
مجلس در نشسـت روز دوشـنبه )۲۸ حمل( از حکومت خواسـتند 
وزارت هـای  سـاختمانی  پروژه هـای  می خواهـد  صورتی کـه  در 
غیرتخنیکـی را در سـال مالـی ۱۳۹۷ بـه وزارت شهرسـازی واگذار 
کنـد، بایـد طـرِح آن را جهـِت تصویـب بـه شـورای ملی پیشـنهاد 

. کند
وقتـی ایـن اخبـار را در یک مجموعـۀ منطقی گرد بیاوریـم و بر آن 
گـزارِش گـروه بین المللـِی بحـران را مبنی بر شـکننده گِی وضعیِت 
ریاسـت  و  ریاسـت جمهوری  اختـاِف  به دلیـِل  کشـور  سیاسـِی 
اجرایـی بـر سـِر تقسـیم قـدرت و صاحیت هـا و از سـوی دیگـر، 
افزایـش فعالیـِت گروه هـای تروریسـتی بیــفزاییم، بـه ایـن نتیجۀ 
ناگـوار دسـت می یابیم که همـۀ ارکاِن کشـورداری و دولت داری در 
معـرِض گسسـت و ازهم پاشـی قـرار گرفتـه و آقای غنی بـه عنوان 
رییـس ایـن دولـت، نه تنها نتوانسـته حلقۀ وصـِل مـردم و دولت و 
قوه های سـه گانه باشـد، بلکه با تـک روی و انحصارطلبـی روزافزون، 
باعـث افزایـش بی اعتمـادی و اختاف میـان قوه هـا و نگرانی مردم 

از وضعیـِت موجود شـده اسـت. 
آقـای غنـی در طـول ایـن نزدیـک بـه سـه سـال حکومـت داری 
خویـش، خـاف »وحدت ملی« و روحیۀ »دموکراسـی« عمل کرده 
اسـت. حکومِت او با ناِم پسـندیدۀ »وحدت ملی« مشـروعیت یافت 
و موظـف بـه اجـراِی توافق نامۀ متکی بر آن شـد. اما آقـای غنی در 
این سـه سـال یک سـره سـعی کرد این توافق نامه و در واقع سـنِد 
مشـروعیِت خویـش را دور بزنـد و لباِس دموکراسـی و وحدِت ملی 
را بـه قـد و قامِت خـود بـدوزد. در نتیجۀ چنین رویکردی سـت که 
مهم تریـن مفـاد و اهداِف توافق نامـۀ دولت وحدت ملـی روی کاغذ 
باقـی مانده و جنِگ تقسـیِم قـدرت درحالی ادامـه یافته که جامعه 
و حکومـت از درون پوسـیده و نخ نمـا شـده اسـت. ایـن نخ نمایـی 
پـای مشـروعیِت  لنگیـدِن  در هیـأِت  را می تـوان  فرسـوده گی  و 
تقلب بـاِر  انتخابـاِت  به دلیـِل  ریاسـت اجرایی  و  ریاسـت جمهوری 
۱۳۹۳ و دعـوای ایـن دو نهـاد بر سـِر قـدرت و صاحیـت، لنگیدِن 
مشـروعیِت مجلـس نماینـده گان به دلیِل عـدم برگـزاری انتخاباِت 
پارلمانـی و دعـوا و رقابـِت ایـن قوه بـا حکومت و قـوۀ قضاییه و نیز 
فسـاد اداری و ناامنـِی روزافزون به تماشـا نشسـت. مسـلماً تقلباِت 
میلیونـی انتخابـاِت ۹۳، آن انتخابـات را بی نتیجه سـاخت اما سـنِد 
توافق نامـۀ دولـت وحـدِت ملـی به شـرِط اجـرای مفـاد آن، بـرای 
بازسـازِی مشـروعیِت دولـت و حکومـِت پـس از آن بـه میـان آمد. 
یعنـی هـر دو نهـاد ریاسـت جمهوری و ریاسـت اجرایی در صـورِت 
عـدم اجـرای آن توافق نامه، از مشـروعیت می افتند. با این حسـاب، 
می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت کـه انحصارطلبی هـای آقـای غنی 
و شـاید بـه زعـِم خـودش چاالکی هـای وی، سراسـِر ایـن دولت را 
بـا بحـراِن مشـروعیت و پیونـِد قانونـی مواجه کـرده، و دولـت دارِی 
فاقـد مشـروعیت و سـنجه های قانونـی نیـز ارمغانی جز اسـتبداد و 

دیکتاتـوری نخواهد داشـت.

  احمــد عمران

در حالـی کـه هنـوز از پیامدهـای 
در  بمب هـا  مـادر  از  اسـتفاده 
در  دقیقـی  اطاعـاِت  افغانسـتان 
خلیـل زاد  زلمـی  نیسـت،  دسـت 
مشـاور تازۀ رییس جمهوری امریکا 
گفتـه اسـت که ایـن کشـور باید از 
چنیـن بمب هایـی علیـه پایگاه های 
تروریسـت ها در پاکسـتان اسـتفاده 
خلیـل زاد،  آقـای  گفتـۀ  بـه  کنـد. 
پاکسـتان پایـگاه امـِن تروریسـتان 
اسـت و تـا زمانی کـه ایـن پایگاه ها 
نشـوند،  برچیـده  کشـور  ایـن  از 
مشـکل اسـت کـه بتـوان در تأمین 
امنیـت افغانسـتان توفیـق حاصـل 

 . د کر
آقـای خلیـل زاد در ادامـه می گویـد 
کـه او در زمـان مأموریـِت خـود به 
عنـوان سـفیر امریکا در افغانسـتان 
را  پاکسـتان  کـه  کـرد  تـاش 
متقاعـد سـازد که دسـت از حمایِت 
بـردارد.  تروریسـتی  گروه هـای 
از  او  خلیـل زاد،  آقـای  گفتـۀ  بـه 
موجودیِت پناهگاه های تروریسـتان 
پرویـز  حضـور  در  پاکسـتان  در 
مشـرف رییـس جمهوری وقـِت آن 
کشـور انتقاد کرد ولی آقای مشـرف 
بـا زیرکـی آن را نپذیرفـت. آقـای 
خلیـل زاد می گویـد کـه در آن زمان 
امریـکا بـه دلیـل روابطـی کـه بـا 
پاکسـتان داشـت، نمی توانسـت بـه 
صورِت مسـتقیم وارد اقـدام نظامی 
در ایـن کشورشـود، ولـی بـه گفتـۀ 
او حـاال ایـن شـرایط تغییر کـرده و 
رییـس جمهـور ترامپ بایـد از همۀ 
گزینه هـا بـرای تحـت فشـار قـرار 

کنـد.  اسـتفاده  اسـام آباد  دادِن 
آقـای خلیل زاد به صورِت مشـخص 
بـه سـفر اخیـِر مک مسـتر مشـاور 
امنیـت ملـی رییس جمهـور ترامپ 
هنـد  و  پاکسـتان  افغانسـتان،  بـه 
اشـاره می کنـد و می گویـد که آقای 
مسـتر بایـد پیـام قاطـِع واشـنگتن 
آقـای  برسـاند.  را  اسـام آباد  بـه 
خلیـل زاد در حالـی از رییس جمهور 
ترامـپ می خواهـد کـه مبـارزه بـا 
تروریسـتان را در پناهگاه هـای امِن 
آن هـا بـا جدیـت دنبـال کنـد کـه 
اخیـراً امریکا با پرتاب مـادر بمب ها 
در ولسـوالی آچیـن ننگرهـار تاش 

کـرد کـه مهم تریـن پایـگاه دولـت 
اسـامی موسـوم بـه داعـش را در 

افغانسـتان نابود سـازد. 
مقام هـای امریکایـی معتقدنـد کـه 
شکسـت داعـش در سـوریه و عراق 
گـروه  ایـن  کـه  می شـود  سـبب 
وارد افغانســتان شـود. هرچنـد بـر 
گـروه  گزارش هـا،  برخـی  اسـاس 
داعـش خیلـی پیشـتر از این ها وارد 
افغانسـتان شـده و فعالیت هایش را 
آغـاز کرده، ولی همـه چنین نظری 
را تأییـد نمی کننـد. امـراهلل صالـح 
وزیـر دولـت در امـور اصاحـات در 
نهــادهای امنیتـی به دنبـال حملۀ 
هوایـی امریـکا بـه آچیـن گفت که 
گـروه داعـش در افغانسـتان نامـی 
اسـت که پاکسـتان بـرای گروه های 
تروریسـتی یی کـه خـودش آن ها را 
بـه وجـود آورده، اسـتفاده می کنـد. 
رییس جمهـوری  کـرزی  حامـد 
به شـدت  کـه  افغانسـتان  پیشـیِن 
بدبینانـه  و  امریکایـی  ضـد  نـگاه 
دارد، می گویـد کـه داعـش پـروژۀ 
قـراردادی امریکاسـت. البتـه آقـای 
کـرزی و حتـا رییس جمهـور غنی 
تـا دیرزمانـی وقتـی در رسـانه های 

کشـور از حضـور گـروه داعـش در 
بـا  می شـد،  داده  افغانسـتان خبـر 
کـه  می گفتنـد  عصبانیـت  و  قهـر 
ایـن گـروه به دلیـل نوع تفکـِر خود 
جایـگاه  افغانسـتان  در  نمی توانـد 
داشـته باشـد. ولـی حـاال همین هـا 
از حضـور خطرنـاک داعـش و حتـا 
بـه  بـودِن آن نسـبت  خطرناک تـر 
می گوینـد. سـخن  طالبـان  گـروه 

 حـاال چه داعش سـاختۀ پاکسـتان 
باشـد و یـا آن گونه که آقـای کرزی 
ولـی  امریـکا،  سـاختۀ  می گویـد 
در حـال حاضـر بـه عنـوان تهدیـد 
خطرنـاک و جـدی برای افغانسـتان 
ویـژه  بـه  باشـد.  مطـرح  می توانـد 
این کـه برخـی تحلیل گـران بـه این 
نتیجـه رسـیده انـد که پـس از این 
گـروه طالبـان آهسـته  آهسـته بـه 
حاشـیه می رود و جـای آن را کامًا 

گـروه داعـش پُر می کنــد. 
آقـای  هشـدارِ  کـه  می شـود  فکـر 
خلیـل زاد نیز در این راسـتا می تواند 
قابل تأمل باشـد. هرچنـد که توجه 
تروریسـتان  امـِن  پایگاه هـای  بـه 
از  همـواره  مـرز  سـوی  آن  در 
خواسـته های جدِی سیاست مداران 

و قسـماً دولـت افغانسـتان طی یک 
هرگـز  ولـی  بـوده،  گذشـته  دهـۀ 
آن گونـه کـه انتظـار بـرده می شـد، 
دولت هـای پیشـیِن امریـکا بـه این 
مسـأله توجـه چندان نشـان ندادند. 
 امـروز امـا آزمونـی تـازه در برابـر 
زمام داراِن کاخ سـفید قـرار گرفته و 
آن این کـه آیـا ایـن بـار بـه مسـالۀ 
گروه هـای  موجودیـِت  و  پاکسـتان 
تروریسـتی در آن کشـور توجه الزم 
صـورت خواهـد گرفـت و یـا این که 
بـاز همچـوِن گذشـته مصلحت ها و 
روابـط مانـِع چنیـن نگاهـی خواهد 
در  تحلیل گـران  برخـی  شـد. 
کـه  می گوینـد  راسـت  افغانسـتان 
تنهـا حملـۀ هوایـی هرقـدر هم که 
شـدید باشـد، نمی تواند از گسترش 
فعالیت هـای گروه هـای تروریسـتی 
زیـرا  بکاهـد؛  افغانسـتان  در 
پایگاه هـای اصلـِی آن هـا می تواننـد 
بازتولیـد نفـراِت تـازه دم جـای  بـا 
خالـِی افـراد آن هـا را در افغانسـتان 
پُـر سـازند. همیـن مسـأله سـبب 
شـده که جنـگ افغانسـتان این قدر 

طوالنـی و پُرهزینـه شـود. 
بـا  مبـارزه  آغـاز  در  غربی هـا  اگـر 
بـه  صادقانـه  گونـۀ  بـه  تروریسـم 
ریشـه ها و سرچشـمه های تروریسم 
توجـه می کردند، بدون شـک امروز 
هم خودشـان بـا خیاِل آسـوده تری 
زنده گـی  خـود  کشـورهاِی  در 
می کردنـد و هـم بـرای کشـورهای 
منطقـه کـه در تیـررِس گروه هـای 
تروریسـتی قـرار دارنـد، آرامـش و 
امنیـِت بیشـتری وجود می داشـت. 
و  حرف هـا  بـا  ترامـپ  آقـای 
آمـد  میـدان  بـه  کان  وعده هـای 
و در سـخنان مشـاور امنیـت ملـِی 
بـود،  آمـده  کابـل  بـه  نیـز کـه  او 
را  بلنــدپروازی  ایـن  از  شـمه یی 
می شـد حس کـرد. حـاال امـا زماِن 
وعده هـا و حرف های کان گذشـته 
و بایـد آن هـا را در عمـل ثابت کرد. 
نتوانـد  بـار  ایـن  اگـر  سـفید  کاخ 
دسـتاورد قابل توجهـی در مبارزه با 
تروریســم حاصل کند، بدون شـک 
روسـیاهی بزرگی را بـه آینده گانش 

ارمغـان خواهـد کـرد. 

ترامپ و آزموِن تازه در مبارزه با تروریسم

امـروز امـا آزمونـی تـازه در برابـر زمـام داراِن 
کاخ سـفید قـرار گرفتـه و آن این کـه آیـا این بار به 
مسـالۀ پاکسـتان و موجودیِت گروه های تروریستی 
در آن کشـور توجـه الزم صـورت خواهـد گرفـت 
و یـا این کـه بـاز همچـوِن گذشـته مصلحت هـا و 
روابـط مانـِع چنیـن نگاهـی خواهـد شـد. برخـی 
تحلیل گـران در افغانسـتان راسـت می گوینـد کـه 
تنهـا حملـۀ هوایـی هرقـدر هم که شـدید باشـد، 
گروه هـای  فعالیت هـای  گسـترش  از  نمی توانـد 
تروریسـتی در افغانسـتان بکاهـد؛ زیـرا پایگاه های 
اصلـِی آن هـا می توانند بـا بازتولیـد نفراِت تـازه دم 
ACKUجـای خالـِی افـراد آن ها را در افغانسـتان پُر سـازند
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روزنامـۀ  نشـراتی  سـال  نهمیـن  آغـاز  از 
محفلـی  در  شـد.  گرامی داشـت  مانـدگار 
کـه دیـروز دو شـنبه، ۲۸ برگزار شـده بود، 
فرهنگـی،  شـخصیت های  زیـادی  شـمار 
نهادهـای  رسـانه ها،  مسـووالن  و  جوانـان 
روزنامـۀ  خواننـده گان  و  رسـانه ها  حامـی 

بودنـد.  مانـدگار اشـتراک کـرده 
اشـتراک کننـده گان ایـن محفل با بررسـی 
۸ سـال کار روزنامـۀ مـاگار بیـان کردنـد 
کـه فرهنـگ گفتمـان و عدالت خواهـی را 
مانـدگار در جامعـه نهادینـه کـرده اسـت.

احمدولـی  مسـعود، صاحـب امتیـاز روزنامۀ 
مانـدگار و طـراح آجنـدای ملـی در محفـل 
گرامی داشـت از آغـاز نهمین سـال نشـرات 
روزنامـۀ مانـدگار گفـت کـه بازتـاب نظرات 
در رابطـه بـه روزنامۀ مانـدگار، در راسـتای 
پیـدا کردن مسـیر درسـت، اندیشـه و تفکر 

مـا تأثیر مثبت گذاشـته اسـت. 
آقـای مسـعود بـا بیـان این کـه تشـویق و 
همـکاری خواننـده گان و همـکاران ماندگار 
باعـث شـده تـا ۹ سـال روزنامـۀ مانـدگار 
نـام  “وقتـی  گفـت:  باشـد،  داشـته  ادامـه 
می کردیـم،  انتخـاب  را  مانـدگار  روزنامـۀ 
برخی هـا تردیـد داشـتند کـه ایـن روزنامه 
در نیمـۀ راه توقـف کند و از خط    مشـی که 
بـه آن معتقـد هسـتیم، عقب نشـینی و یـا 

معاملـه و سـازش را در پیـش گیریـم.”
صاحـب امتیـاز روزنامـۀ مانـدگار در ادامـۀ 
سـخنانش گفـت کـه ایـن شـک و تردیدها 
بـر حق بـود، چون پیـش از این بسـیاری ها 
چنیـن کار را کـرده  بودنـد، ۹سـال پیـش، 
اسـم مانـدگار را آگاهانه به خاطـری انتخاب 
کردیـم تـا پیمانـی باشـد مانـدگار؛ همـۀ 
ایـن سـال ها برسـر عهد خـود ایسـتادیم و 
هیچ گاهـی عقـب ننشسـتیم. هر چنـد این 
تعهـد ما از ابتـدا معلوم بود، چـون هرگز به 
کار روزمره گی، پوپولیسـتی، سـطحی نگری 
و بده بسـتانی روی نیاوردیم و دل نبسـتیم.

آقـای مسـعود بیـان کـرد که هشـت سـال 
بـا مانـدگار ماندیـم و تـا حـد  تـوان بـا این 

اصول بـه پیـش خواهیـم رفـت. 
صاحـب امتیـاز روزنامـۀ مانـدگار تصریـح 
منبـر  از  را  عدالت خواهـی  “صـدای  کـرد: 
ماندگار سرکشـیدیم و یک روز هم سـکوت 
نکردیـم. خاطرات آزادی خواهـی جهادگران 
سـال  چهـارده  را  برحـق  مقاومت گـران  و 
تمـام از پایگاه هـای بنیـاد شـهید مسـعود 
پُـر صـدا نگه داشـتیم. چشـم اندازی بـرای 
افغانسـتان را با الهام از اندیشـه های قهرمان 
ملـی، از تربیـون آجنـدای ملی بـدون وقفه 

کردیم.” پیگیـری 
آقای مسـعود در ادامۀ سـخنانش گفت: اگر 
قدمـی برداشـتیم و یا قلمی زدیـم به خاطر 
یک داعیۀ بزرگ انسـانی و رسـالت تاریخی 
همـراه بـا بصیـرت و اهتمـام تمـام بـوده 
در مسـیر  را  گامـی کوچکـی  اگـر  اسـت. 
درسـت می برداریم، پیامد نیـک دارد و قلباً 

ُخرسـند می باشـیم. 
آقـای مسـعود تصریـح کـرد: “یگانـه دلیل 
مانـدگاری، مانـدگار ایـن اسـت که مـا گام 
خود را در مسـیر درست و روشن گذاشتیم. 
هرچنـد از طـرف برخـی افـراد چراغ هـای 
سـبز نشـان داده شـد، امـا بـرای مـا چـراغ 
سـبز و سـبزی به سـبز شـدن مردم است.”

امیـدوار  گفـت:  ادامـه  در  مسـعود  آقـای 
تمـام  در  محافـل  چنیـن  کـه  هسـتیم 
افغانسـتان گرفتـه شـود و هر فـرد از آزادی 

بیـان، دموکراسـی و عدالت خواهـی دفـاع 
 . کند

او خطـاب بـه جوانـان گفـت: “شـما آینـده 
بتوانیـم  مـا  اگـر  سـازان کشـور هسـتید، 
در تمـام والیـات چنیـن محافـل برگـزاری 
کنیـم، در حقیقـت یـک بیـداری ملـی را 
هیـچ  وقـت  آن  در  بنیان  گـذاری  کنیـم 
را  قـوم  نـان  نمی توانـد  قومـی  تیکـه داری 
بخـورد و تقابـل قومـی را ایجـاد کنـد، اگـر 
مشـکلی هویتـی و قومـی بـه وجود بیشـتر 
اقلیت هـای قومـی کـه  وجـود دارد، باید از 

راه گفتمـان حـل شـود.” 
روزنامـۀ  کـه  کـرد  تأکیـد  مسـعود  آقـای 
مانـدگار ماننـد درختی که ۹۰ سـال ریشـه 
داشـته باشـد، از گره هـای تاریخـی گفـت، 
از اسـتبداد و قوم گرایـی گفـت، از رنـج و 
آالم مـردم گفـت، از حـق و عدالـت گفـت، 
از دموکراسـی و شـهروند مـداری گفـت، از 
قرائت هـای اعتدالـی دیـن گفـت، مختصـر 
اخاقـی،  و  انسـانی  سیاسـت  از  اینکـه 
و  اسـتقال  از  انسـانی،  پدیده هـای  از 
آزادی خواهـی و از هرآنچـه که منافع مردم، 
رضـای خـدا و سـامتی کشـور در آن بـود 
گفـت، بـدون هیـچ طمـع و چشم داشـتی. 
بـاری دیگر تجدیـد پیمان می کنیـم که در 
ایـن سـفر تـا آخرین نفـس از حـق گفتن، 
مقابـل  در  ایسـتادن  و  خواسـتن  عدالـت 
اسـتبداد، انحصـار، تـرور، تحجـر، تعصب و 
تبعیـض بـاز نخواهیـم ایسـتاد و همـراه بـا 
جمع شـما این راه خیر و فاح و رسـتگاری 

را ادامـه خواهیـم داد.
آقـای مسـعود ابراز امیدواری کـرد که هفتۀ 
آینـده کـه فـرا خـوان ملی یـی راه انـدازی 
می کنیـم با همـۀ دوسـتان در مورد نقشـه 

آیندۀ کشـور تصمیـم مشـترک بگیریم. 
دیدبـان  رییـس  توحیـدی  صدیـق اهلل 
رسـانه های آزاد افغانسـتان یـا نـی و یکـی 
از سـخنرانان محفـل گرامی داشـت از آغـاز 
نهمین سـال نشـرات روزنامۀ ماندگار گفت: 
تحمـل فشـارها، اختنـاق و سـایر فـراز و 
فرود هـای که مسـووالن این روزنامه پشـت 
سـر گذاشـتند، تأثیر مثبـت روی مخاطبان 

ایـن روزنامه گذاشـته اسـت. 
بـه گفتـۀ رییس دیدبـان رسـانه های آزادی 
سـازی های  “پرونـده   گفـت:  افغانسـتان، 
بیشـتری در مـورد مسـووالن ایـن روزنامـه 

ایـن  مسـوول  مدیـر  گه گاهـی  بودیـد، 
روزنامـه بـه توقیف خانـۀ والیت کابـل برده 
شـد و گاهـی هـم در نظـارت خانـۀ وزارت 
داخلـه که به جـرم گفتن و نوشـتن زندانی 

بود.” شـده 
او گفـت: “مدیـر مسـوول روزنامـۀ مانـدگار 
را بـه جـرم عدالت خواهـی، حـق گفتـن و 
گرفتـن موقف روشـن،  در برابر کسـانی که 
مانـع تأمیـن آزادی، دموکراسـی و عدالـت 

می شـدند، زندانـی کردنـد.”
آقـای توحیـدی بـا بیـان این کـه روزنامه ها 
و رسـانه ها، مسـوولیت بزرگـی اجتماعی را 
بـه دوش دارنـد، گفـت: حکومت هـر کاری 
کـه افتخـار خـود می دانـد بدانـد؛ امـا ایـن 
تنهـا رسـانه ها بودنـد که افـکار مـردم را در 
برابـر تروریسـم بین المللی و اندیشـه تحجر 

و تعصـب منسـجم کردند. 
در ایـن حـال، دکتـر داوود مرادیـان رییس 
مرکز مطالعات اسـتراتژیک افغانستان گفت 
در ایـن محفل گفـت: نظام های اسـتبدادی 

از روزنامه هـا هـراس دارند.   
اسـتراتیژیک  مطالعـات  مرکـز  رییـس 
مقاومت هـای  کـه  کـرد  بیـان  افغانسـتان 
چراغ سـبزهای  برابـر  در  مانـدگار  روزنامـه 
کـه نشـان داد شـده بـر می آید کـه طرفدار 

معاملـه نیسـت. 
آقـای مرادیـان در ادامـۀ سـخنانش گفـت 
پرداختـن  مانـدگار در کنـار  کـه روزنامـۀ 
بـه خبرهـا و تحلیل هـای روز بـه مسـایل 
فلسـفی و علمـی نیـز توجـه ویژه داشـته و 
ایـن مورد، ماندگار را برازنده سـاخته اسـت.
هادی میران شـاعر و نویسـنده و یکی دیگر 
از سـخنرانان ایـن محفـل گفـت: روزنامـۀ 
مانـدگار سـال های دشـواری را پشـت سـر 

است. گذاشـته 
آقـای میـران گفـت کـه هـر چنـد جامعـۀ 
و  اندیشـه  تولیـد  فقـدان  بـه  افغانسـتان 
روزنامـۀ  امـا  اسـت،  دچـار  خیال پـردازی 
مانـدگار، در ایـن زمینه پیشـتاز بوده اسـت 
و بخـش انـرژی خـود در تولیـد مباحـث 

می کنـد. و  کـرده  مصـرف  فلسـفی 
کـه  کـرد  آرزومنـدی  ابـراز  میـران  آقـای 
روزنامـۀ ماندگار و سـایر روزنامه های کشـور 
پایـدار باقـی بماننـد تـا شـهروندان بتوانند 
چـراغ در این تاریک سـتان داشـته باشـیم. 
دانشـگاه  اسـتاد  نظـری  لطیـف  دکتـر 

“مهمتریـن  گفـت:  محفـل  ایـن  در  هـم 
گزینـۀ روزنامـۀ مانـدگار شالوده شـکنی از 
توتالیتریسـم سیاسـی در افغانسـتان بوده و 
همیـن دلیل روزنامۀ مانـدگار را در تحوالت 
سیاسـی افغانسـتان مانـدگار خواهـد بود.” 
روزنامـۀ  کـه  کـرد  بیـان  نظـری  دکتـر 
مانـدگار گفتمانـی را تولیـد کـرد کـه در 
آن کثرت گرایـی سیاسـی، نقـد روندهـای 
کلیـدی  شـاحص های  از  یکـی  توتالیتـر 

می شـود.  محسـوب  روزنامـه 
به گفتۀ او، خط مشی این روزنامه، علمی و 
ژورنالستیکی است، گزارش و تحلیل، مقاله 
و مصاحبه، زبان ساده و بیان فرهیخته در 
این روزنامه به نظر می رسد. این روزنامه به 
است.  داشته  توجه خاص  پردازی ها  نظریه 
این اسـتاد دانشگاه در ادامۀ سخنانش گفت: 
روزنامـۀ مانـدگار در عرصـه دسترسـی بـه 
اطاعـات تازه و بـروز با منابـع دقیق، باعث 
می شـد تـا راز ناگفتـه و پنهـان را بـه مردم 
بگویـد. بناً برازنده گی این روزنامه در سـطح 
افـکار عامـه بـر جسـته ارزیابـی می شـود. 
آقای نظـری تأکید کرد: “از دیـد ما روزنامۀ 
مانـدگار یک روزنامۀ منتقـد، خالق گفتمان 
عدالت خواهـی در میـان سـایر رسـانه های 

کشـور است.” 
داود مکارم اسـتاد دانشـگاه و یکـی دیگر از 
سـخنرانان ایـن محفل گفت: در افغانسـتان 
مجال اندیشـیدن بـه برخی ارزش هـا نبوده 
اسـت. امـا روزنامـه مانـدگار آمد و اساسـی 
تریـن ارزش و اندیشـه را مطـرح کـرد. او 
گفـت کـه مانـدگار بـه جاهایـی انگشـت 
گذاشـت که دیگران جرئت آن را نداشـتند.

آقـای مـکارم گفت در کشـوری که پادشـاه 
سـایۀ خـدا بـوده و قـدرت انحصـاری؛ امـا 
در  را  سـتیزی  انحصـار  اندیشـۀ  مانـدگار 

افغانسـتان نهادینـه کـرد. 
به گفتۀ او: “یکی ارزش های دیگری که در 
تولید  است،  نشده  اندیشه  تولید  آن  مورد 
هویت جمعی مردم افانستان است. چرا امروز 
داریم؟  نزاع  خود  شناس نامۀ  هویت  روی 
منطقه  در  تمدن  ایجاد  در  که  ملتی  یک 
چه  که  نمی کند  پیدا  اجازه  دارد،  نقش 
چیز را در شناس نامۀ خود به عنوان هویت 
مقوله ها  آمد  ماندگار  روزنامۀ  اما  بنویسد. 
پرداخت.” بحث  به  موضوع  این  روی  را 

روزنامـۀ  مسـوول  مدیـر  پریانـی  نظـری 

مانـدگار کـه سـخنان ارایه شـده در محفل 
گرامی داشـت از آغـاز نهمین سـال نشـرات 
روزنامـۀ را جمع بنـدی می کرد، بـا بیام این 
کـه افغانسـتان روزنامه هـای خوبـی ماننـد؛ 
مانـدگار، هشـت صبـح، آرمان ملی، ویسـا، 
هـر  کـه   ،... و  روز  اطاعـات  مدنیـت،  راه 
کـدام بخش بـزرگ از بـاز تـاب رویدادهای 
اجتماعـی را بـه دوش می کشـند، رسـیدن 
دو  مرهـون  اینجـا  بـه  مانـدگار  روزنامـۀ 
نقطه اسـت: مانـدگار هیچ گاهـی در جریان 
وظیفـه اش پـول از هیـچ نهـاد خارجـی و 

داخلـی در یافـت نکـرده اسـت. 
و  داشتیم  نهاد  از  فند  نه  “ما  او:  گفتۀ  به 
رسانه ها  از  برخی  حالی  در  وندی،  هم  نه 
کماکان می داشتند. اگر همکاری احمد ولی 
مسعود، صاحب امتیاز این روزنامه نمی بود، 
ناممکن  نقطه  این  در  روزنامه  این  رسیدن 
آنانی که  از همه همکارانم  نیابت  به  و  بود 
حاضر،  درحال  آنان  و  بودند  گذشته  در 
می کنم”.  سپاس گزاری  هستند  ما  همکار 
مدیر مسـوول روزنامۀ مانـدگار تصریح کرد 
کـه ادامـۀ کار مانـدگار مرهـون همـکاری 
گزارش گـران  نویسـنده گان،  زیـاد  شـمار 
اسـت کـه جـای دارد از تمام شـان سـپاس 

کنم.  گـزاری 
به گفتـۀ آقای پریانی: “دلیـل ماندگاری، ما 
ایسـتاده گی همـکاران در برابـر تهدیدهـای 
حتـا شـلیک بر مـن، آمـدن افراد ناشـناس 
بـرای اختطـاف مـن، محکـوم بـه زندانی به 
سـه ونیـم سـال زندانـی شـدن من بـه غیر 

قانونـی و غایبانه.”
مدیـر مسـوول روزنامـۀ مانـدگار در ادامـۀ 
سـخنانش گفـت: در دورۀ انتخابـات آقـای 
کـرزی و عبـداهلل بـه دلیـل انتقـاد از تلقبی 
کـه در انتخابات صـورت گرفته بود، محکمۀ 

غایبانه شـدم. 
دولتـی کـه  نهادهـای  از  برخـی  او گفـت 
روزنامـۀ مانـدگار خـوش نداشـتند بـه ضم 
خودشـان، ما را مسـتحق ماده هفتم جرایم 
ضـد امنیـت داخلـی که اعـدام و یـا حبس 

ابد اسـت، دانسـتند. 
روزنامۀ ماندگار در ۱۶ حمل سال ۱۳۸۷ به 
نشرات آغاز کرد و نخستین مدیر مسوول آن 
روح امین امینی برای مدت سه ماه بود، پس 
روزنامۀ  مدیریت مسوولی  امروز  تا  و  آن  از 
دارد.  دوش  به  پریانی  نظری  را  ماندگار 

در محفل گرامی داشت از آغاز نهمین سال نشرات ماندگار مطرح شد:

ماندگار فرهنگ عدالت خواهی را نهادینه کرده است

ACKU
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سیاسـی،  توسـعۀ  معیـار  چهارمیـن 
نیرومنـدی حکومـت اسـامی در تحکیـم 
شـک  بـدون  اسـت.  مشـروع  سـلطۀ 
و  بسـط  بـر  سیاسـی  نظـام  قدرتمنـدی 
دیگـر  یکـی  مشـروع،  سـلطۀ  گسـترش 
نظـام  در  سیاسـی  توسـعۀ  معیارهـای  از 
سیاسـی اسـام بـه شـمار مـی رود. تجربۀ 
کشـورهای پـس از جنـگ نشـان می دهـد 
که بحران مشـروعیت، یکـی از چالش هایی 
بوده که مسـووالِن سیاسـی را در گسترش 
حـوزۀ قـدرت بـه مشـکل روبـه رو سـاخته 
اسـت و بـا گذشـت زمـان حکومت هـا در 

معـرض کودتا و... قـرار گرفته انـد. بنابراین، 
یکـی از ویژه گی های نظام سیاسـی اسـام، 
برقـراری وحدت میان مـردم و جلوگیری از 

تفرقـه یـا "اتمی"شـدِن جامعـه اسـت. 
توسـعۀ  هـدف  بـه  دسـت یابی  ابزارهـای 

اسـام  در  سیاسـی 
حکومت اسـامی بر اسـاس اقتـدار معنوی 
بـه  را  مـردم  امـر  ایـن  می گیـرد.  شـکل 
سرسـپرده گِی عاشـقانه و تبعیِت داوطلبانۀ 
حکومـت و رهبـر وادار می سـازد. چنان کـه 
قرآن کریـم در بسـط و تحکیـم حکومـت 
پیامبـر می فرمایـد: »فبمـا رحمـت من اهلل 

لنتلهم«.
پایـۀ  بـر  اسـامی  حکومـت  مشـروعیت 
قوانیـن الهی اسـت. بـه این معنا کـه مردم 
به اطاعت از دسـتورهای حکومت اسـامی 
به چشـم مکلفیـت الهی و دینـی می بینند 
و ایـن اطاعـت، بسـط سـلطۀ مشـروع را 
را  مسـلمانان  خداونـد  می سـازد.  ممکـن 
بـه اطاعـت از اولی االمـر دعـوت می کنـد 
و اطاعـت از حکومـِت برحِق اسـامی را در 
طـول حاکمیِت خـدا و پیامبـر می خواند و 
مخالفـت بـا آن را مخالفت بـا خداوند تلقی 
می کنـد. بنابراین، بـر اقتدارِ نظام سیاسـی 
کـه یکـی از شـرایط توسـعۀ سیاسـی در 
نظـام سیاسـی اسـام خوانده شـده، بیش 
از سـایر نظام هـای بشـری در اسـام تأکید 

صـورت گرفته اسـت.
شاخص های توسعۀ سیاسی 

توسـعۀ سیاسـی، بـا توجـه بـه تعریف های 
ویژه گی هـا  سـری  یـک  از  گوناگـون، 
بـه  می تـوان  کـه  اسـت  برخـوردار  نیـز 
دولـت  شـکل گیری  کـرد:  اشـاره  آن هـا 
ملـی، انتخابـاِت شـفاف بـا میـزان بـاالی 
شـرکت کننده گان، حضور پُررنـِگ مردم در 
تصمیم گیری ها، مشـارکِت گسـتردۀ مردم 
در روند هـای سیاسـی، آزادی مطبوعـات و 
توسـعۀ  همه گانـی،  رسـانه های  گسـترش 
اداری  تمرکززدایـی  اموزشـی،  امکانـات 
بـودن  واضـح  و  شـفافیت  سیاسـی،  و 
کارکردهـای حکومـت و مسـوولیت پذیری 
حاکمان، اسـتقال قوۀ قضاییـه وحاکمیت 
قانون، قوای مسـلح غیرسیاسـی، بی طرفی 
کارمندان حکومتی، سکوالرشـدن فرهنگ 
اجتماعـی  پایگاه هـای  توسـعۀ  سیاسـی، 
نخبه گان سیاسـی، سیاسـت های اجتماعی 
بـا اسـتفاده از روش هـای قانـون اساسـی، 
بـرای  قدرتمنـد  سـازمان های  نقـش 
تراکـم  مـردم،  شـکایت های  سرپرسـتی 
منافـع فزاینـده توسـط احـزاب  سیاسـِی 
بـا ثبـات دموکـرات، حسـاب گری فزاینـدۀ 
خودگردانـی  خودمختـار،  گرو ه هـای 
حکوت های محلی، تمایز سـاختاری یعنی؛ 
فراینـد تفکیـک فزاینده و تخصصی شـدِن 
نقش هـا و قلمـرو نهادها در نظام سیاسـی، 

برابـری در فرصت هـا، توزیـع و مشـارکت 
و تـاش در راسـتای دسـت یابی بـه تمایـز 
قابلیـت  رشـد  بـه  منتـج  کـه  سـاختاری 
سیاسـی نظـام می گـردد، مشـروعیت بلند 
نظـام سیاسـی و اعتمـاد مـردم نسـبت به 
دولت مـردان، میـزان پاسـخ گویی حکومت 
بـه نیازهای جـدی مـردم از رهگـذر ایجاد 
یـک شـبکۀ اداری کارآمـد و فعـال و حـل 
قانون منـِد مشـکات و معضـات سیاسـی 
جامعه، همه از شـاخص های اصلی توسـعۀ 

سیاسـی بـه شـمار می رونـد. 
موانع توسعۀ سیاسی

محـور  در  بیشـتر  سیاسـی:  ۱( خشـونت 
سـازوکار قدرت قابل تبیین و تحلیل است. 
جامع االضـاع  امـری  سیاسـی  خشـونت 
اسـت کـه یـک ضلـع آن دولت، ضلـع دوِم 
آن  سـوِم  ضلـع  سیاسـی،  گرو ه هـای  آن 
شـهروندانی کـه خـود بسترسـاز خشـونت 
مهـر  آن  برابـر  در  هـم  یـا  و  سیاسـی اند 
سـکوت بـر لـب می زننـد و ضلع اخیـر آن، 
نهادهـا و تشـکل هایی اند که بـرای آنان در 
برابـر خشـونت سیاسـی النـۀ امن تـدارک 
می بیننـد. هرچنـد جوامعی که به توسـعۀ 
دادن  از  باشـند،  نیافتـه  دسـت  سیاسـی 
امنیـت بـه اعضـای خـود ناتـوان بـه نظـر 
می رسـند. خشـونت سیاسـی کارکردهایی 
آن،  شـدن  عملـی  صـورت  در  کـه  دارد 
رسـیدن به توسـعۀ سیاسی مشـکل به نظر 
می رسـد. این کارکردهـا عبارت اند از: نقض 
حاکمیـت سیاسـی دولـت، ایجـاد خلل در 
فراینـد عادی سیاسـی، به بن بسـت مواجه 
نمـودن رونـد تغییـر و تحـول در جامعـه، 
صـرف هزینه هـای هنگفـت بـرای تحکیـم 
اقتـدار سیاسـی و سـد واقع کـردن در برابر 
خواسـته های انتقـادی شـهروندان که حق 

طبیعـی آنان اسـت.
دولت هـای  مسـتبد:  دولـت  وجـود   )۲
اسـتبدادی تمایـل دارنـد کـه در تمامـی 
چـون  کننـد؛  دخالـت  جامعـه  مسـایل 
قـدرت بـا روح را در اختیـار دارنـد و هیـچ 

مانعـی را در برابـِر خـود نمی بیننـد. در این 
دولت هـا سـاختار مشـارکتی وجـود نـدارد 
در  تأثیرگـذاری  از طریـق  تـا شـهروندان 
گزینـش رهبـران سیاسـی بـه خواسـت ها 
و انتظـارات شـان نایـل شـوند. از ایـن رو، 
فقدان یک فرهنگ سیاسـی مشـارکتی در 
جامعه، از موانع توسـعۀ سیاسـی به حساب 

می آیـد.
۳( تمرکـز منابع قـدرت: افزایش کنترل بر 
منابـع قـدرت )به صـورت اجبارآمیـز و غیر 
اجبارآمیـز( و نیـز کاهش میزان مشـارکت 
مـردم در قـدرت، از موانع توسـعۀ سیاسـی 

بـه شـمار می آید.
آشـتی ناپذیر:  شـکاف های  وجـود   )۴
شـکاف های آشـتی ناپذیز هویتـی، زبانـی، 
مذهبـی، ایدیولوژیک که مانع شـکل گیری 
هویـت ملـی می شـوند، از موانـع توسـعۀ 

می شـوند.  خوانـده  سیاسـی 
۵( نوسـازی: نوسـازی اجتماعی و اقتصادی 
در برخـی آثـار خـود بـا انجـام یـک رونـد 
نهادینه گـی همـراه اسـت و در عیـن حال، 
هـر دو بـا هـم سـازگاری ندارنـد؛ یعنـی 
پابه پـای هـم بـه جلـو نمی رونـد. نوسـازی 
بـا فروریزی سـاختارهای سـنتی و تحریک 
بـه ظهـور  مطالبـاِت مشـارکت سیاسـی، 
تـازه  اجتماعـِی  نیروهـای  ساخت وسـاز  و 
جدیـِد  هویت هـای  و  می کنـد  کمـک 
شـکننده در جامعـه سـر بیـرون می آورنـد 
و جامعـه بـه بسـتر برخوردهـا و تعارضـات 
مبـدل می شـود. بـه عقیـدۀ هانتینگتون، 
هم زمـاِن  انجـام  عهـدۀ  از  سـوم  جهـان 
نوسـازی اقتصادی و توسـعۀ سیاسی بیرون 
توسـعۀ  بابـت  ایـن  از  نمی توانـد،  آمـده 
سیاسـی را باید در راه نوسـازی قربانی کند 
یـا بـه مرحلـۀ دیگـر محـول کنـد. بـا این 
وضـع، نوسـازی به بهای تضعیـف نهادهای 
جامعـه در نهایـت بـه انحطـاط سیاسـی 
و  تبـع آن، خشـونت  بـه  می انجامـد کـه 
برتـری منافـع خصوصـی بر منافـع جمعی 

یعنی تشـدید فسـاد اسـت.

جزمیـت، افراطیـت مذهبـی، بی اعتمـادی 
مردم نسـبت به کارکردهای دولت، تشـتت 
احزاب سیاسـی و... از موانع درشـِت توسعۀ 

سیاسـی محسـوب می شوند.
اهداف توسعۀ سیاسی 

هانتینگتـون در مقاله یـی اهداِف توسـعه 
سیاسـی را در نـه محـور خاصـه می کنـد. 
مختصـات  از  ویژه گی هـا  ایـن  هرچنـد 
جوامـع و نظام هـای سیاسـی توسـعه یافته 
هسـتند، امـا در عیـِن زمـان ابـزاری بـرای 
نیـل بـه چنیـن نظام هـای سیاسـی نیـز 
بـه شـمار می رونـد و از سـویی، ظرفیـت 

عصـر  در  مفهومـی  وسـعِت  قابلیـِت  و 
دارنـد. هـم  را  جهانی شـدن 

 این اهداف عبارت اند از:
۱- وحـدت ملـی: بـرای رسـیدن بـه ایـن 
مهـم در وهلـۀ نخسـت باید هویـت ملی و 
حـس ملیـت در قالب ناسیونالیسـم شـکل 
بگیرد کـه به همکاری، تقسـیم کار، رقابت 
منجـر  ملـی  چهارچـوب  در  مشـارکت  و 
می شـود و سـپس نهادها و اجـزای مختلِف 

جامعـه را بـه هـم وصـل می کند. 
حکومـت  نفـوذ  و  حکومتـی  کارآیـی   -۲
در جامعـه: تشـکیل دولـت و سـامان دهی 
سـاختارهای سیاسـی- اداری تخصصـی و 
کارآمـد با تفکیـک صاحیت هـا و پذیرش 
اقتـدار دولـت از سـوی بخش هـای مختلف 
نظـام سیاسـی- اداری و زیرمجموعـۀ آن ها 
و نیـز مشـروعیت اقتدار از سـوی مـردم در 
تمامـی نظام های سیاسـی توسـعه یافته، از 

عمومیـت برخوردار اسـت.
۳- قـدرت نظامـی: قدرت نظامـی در پیوند 
بـا صیانـت از مرزهـای سـرزمینی و تأمین 
حسـاب  بـه  جـدی  نیازهـای  از  امنیـت، 
و  شـدن  جهانـی  عصـر  در  امـا  می آیـد. 
قـدرت نـرم، مفهـوم امنیـت بـا تعدیـل از 
بـه جنبه هـای اجتماعـی،  معنـی سـنتی 
روحی، روانی، شـغلی، اقتصادی و سیاسـی 
مربـوط می شـود و مـورد توجه جـدی قرار 
بـه  را  امنیـت  بایـد  ایـن رو،  از  می گیـرد. 

خـارج از امنیت نخبـه گان حاکم، به امنیت 
شـهروندان، رعایـت حقـوق و مصالح مردم 
در داخـل کشـور و بیـرون از آن در محیط 
بین الملـل تسـری داد. زیـرا امنیـت داخلی 
و بین المللـی بـه شـرطی تحقـق می یابـد 
کـه بسـترهای ایجـاد تـرس، تهدیـد، فقر، 
خشـونت، نابرابری، فسـاد و شـکاف همه از 

بروند. بیـن 
۴- توزیـع: کـه در یـک چتـر فراتـر از بُعد 
اقتصـادی آن، مطمـح  نظر اسـت و به ابعاد 
فرهنگـی و سیاسـِی آن توجـه الزم صورت 
گرفتـه اسـت. توزیـع اقتصـادی متضمـن 
ثروت هـا،  فرصت هـا،  عادالنـۀ  توزیـع 
درآمدهـا، منابـع و امکانـاِت کشـور بـرای 
آحاد شـهروندان آن اسـت و در پیوند با آن، 
تولیـد نیـز اهمیـت به سـزایی می یابـد. در 
بُعد فرهنگی، نظام سیاسـی بایـد ارزش ها، 
مسـلِم  و  مشـترک  باورهـای  و  هنجارهـا 
میـان  اقتـدار  و  واقع نگـری  بـا  را  جامعـه 
بخش هـای مختلـِف جامعـه و شـهروندان 
از رهگـذر روندهـای آموزشـی، به همکاری 
و  منطقـی  جامعه پذیـری  و  رسـانه ها 

معقـول، توزیـع کنـد.
۵- عدالـت و انصـاف: که از تسـاوی جمعی 
مـردم در برابر قانون و حکومـت قانون آغاز 
می شـود و در پایان به برابـری در فرصت ها 
و امکانـات برای همـه گان می انجامد. جان 
رالـز و آمـار تیاسـن، عدالـت را فراتر از 
برابـری و مسـاوات می داننـد و بدین عقیده 
انـد کـه نباید برای دسـتیابی بـه برابری در 
برابر حقـوق، مالکیت و دارایی و اسـتحقاق 
و اسـتعدادهای افـراد جامعـه موانـع ایجاد 
کـرد. بـه همیـن منظـور، وجـود یـک قوۀ 
عدالـت،  اجـرای  بـرای  مسـتقل  قضایـی 
و  شـفافیت  محاسـبه پذیری،  قضـاوت، 
نظـر  بـه  ضـروری  امـر  قانـون،  حکومـت 

می رسـد. 
و  برداشـت ها  از  ۶- دموکراسـی: گذشـته 
در  دموکراسـی،  از  مختلـف  خوانش هـای 
این جـا منظـور همـان خوانشی سـت کـه 
ایـن  دارد.  دموکراسـی  از  هانتینگتـون 
برداشـت اشـاره به برقراری انتخابات آزاد و 
سـالم، مشـارکت مـردم و رقابـت نخبه گان 
دارد و افـزون بـر آن بـه حاکمیـت مـردم، 
حکومـت قانـون و تفکیـک قوا با اساسـات 
فلسـفی لیبرال و طبقـات بورژوایـی تأکید 

می کنـد.
۷- نظـم و ثبات سیاسـی: تغییـر و تحولی 
توام با نظم و ثبات در امر توسـعۀ سیاسـی 
محوریـِت اساسـی دارد. بایـد تذکـر داد که 
وضـع  حفـظ  معنـای  بـه  ثبـات  و  نظـم 
موجـود و سـکون و ایسـتایی، کـه خودش 
مانـع توسـعۀ سیاسـی می شـود، نیسـت؛ 
بلکـه مقصـود نظـم و ثباِت سیاسـی اسـت 
کـه در چهارچـوب آن، تمامـی حقـوق و 
آزادی های شـهروندان تضمین شـده و این 
از ویژه گی هـای بـارزِ جوامـع توسـعه یافته 

ست. ا
رشـد  هانتینگتـون  این جـا  در  رشـد:   -۸
بـا  متعـارف  بـه شـکل  کـه  را  اقتصـادی 
معیارهایـی چـون افزایـش تولیـد ناخالص 
اندازه گیـری  قابـل  ملـی و درآمـد سـرانه 

اسـت، در نظـر دارد.
۹- اسـتقال: بـدون تردیـد اسـتقال برای 
هریـک از دولت های ملی مدرن و نظام های 
سیاسـی توسـعه یافته، بـه گونه یـی کـه از 
نفـوذ و سـلطه جویی گروه هـای داخلـی و 
دولت هـای خارجـی آزاد و مسـتقل باشـد، 
یـک ضـرورِت جـدی محسـوب می شـود. 
در واقـع اسـتقال وجـه بـارزِ دولت هـا و 

نظام هـای سیاسـی توسـعه یافته اسـت.
۱۰ـ پیشـرفت، صنعتی شـدن، فقرزدایـی، 
شکسـتن زنجیرهای وابسـته گی، بـه میان 
آوردِن دگرگونـی سـاختاری در بخش های 
مختلـِف جامعه و گـذار از شـرایط و حالِت 
نامطلـوب موجود بـه وضع بهتـر و مطلوب 
نسـبت بـه گذشـته، این هـا همـه اهـداف 
غایی توسـعۀ سیاسـی را تشـکیل می دهد.

  محمـدخان مدقق   بخش چهارم

اسالم و مبانی توسعۀ سیاسی
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دسـِت  بـه  هرگـز  کـه  پـدر  بـه  نامـه 
مخاطبـش نرسـید، نمایانگـر صادقانه تریـن 
زیرین تریـن  نویسـنده،  کـه  کوششی سـت 
الیه هـای روابـط خانواده گـی را کاویـده و از 
این منظـر، بسـیاری از دردمندی های جان 
و روا نـش را بـا رویکـردی روان کاوانه، غناِی 
هنرمندانه بخشـیده اسـت. نامه چنین آغاز 

می شـود:
»پدر بسیار عزیزم! 

بـه تازه گـی پرسـیدی، چـرا به نظـر می آید 
از تو می ترسـم ...«.

خانواده یـی کـه کافکا در آن پـرورش یافت، 
پدری مسـتبد، مـادری خرافـی و خواهرانی 
معمولـی داشـت. کافـکا از پـدرش حسـاب 
دوره هـای  تمـام  و  می ترسـید  می بـرد، 
زنده گـی اش را زیـر سـایۀ وحشـت از پـدر 

گذراند.
و  خودسـاخته  بازرگانـی  کافـکا،  هرمـان 
تنومنـد، قوی بنیه، پرسـر و صـدا؛ و فرانتس 
کافـکا، نویسـنده یی باریک انـدام و حسـاس 
و روشـن فکر بـود کـه بیش تـر عمر خـود را 
در زادگاهـش، پـراگ گذرانـد. اگرچه کافکا 
بسـیار پرانـرژی و بنـا بـه گفتۀ دوسـتانش، 
آرام و مسـحورکننده بـود، هیـچ گاه موفـق 
بـه بیـرون آمـدن از زیـر یـوغ پـدر و فـرار 
در  بعدهـا  البتـه  نشـد.  او  از خودعداوتـِی 
زنده گـی اش بـه انـواع گوناگـون بـرای بـاال 

بـردن قـدرِت فیزیکـی اش روی آورد. 
در برابـر پـدر احسـاس حقـارت می کـرد و 
همیشـه بـا مخالفِت پـدری مواجه بـود که 

نوشـتن را اتـاف وقـت می دانسـت.
پـدر هیـچ گاه بـه این کـه بـه پسـرش یأس 
و نومیـدی می آمـوزد، توجـه نکـرد. تفکـر 
»پـدر« و »خانـواده« بافـت بسـیاری از آثار 
کافـکا را چـه بـه صـورت مسـتقیم و چه به 
صـورت انتزاعـی تشـکیل داده اسـت. پـدر 
افـکاری  بـا  بـود  منفعت طلـب  دکان داری 
پدرسـاالرانه کـه چیزی را نمی پرسـتید جز 

کامیابـی مـادی و پیشـرفت اجتماعـی.
کافکای پدر، در وُسـک، روستایی منحصرن 
یهودی نشـین، در ۵۰ مایلـی جنـوب پراگ 
قصـاب  جاکـوب،  پـدرش،  شـد.  بـزرگ 
تشـریفات مذهبـِی شـهر بـود؛ شـغلی کـه 
خانـواده بـه سـختی از آن گـذران می کرد، 
و آن هـا قـادر بـه تهیـۀ آن تجماتـی کـه 
بعدهـا هرمان توانسـت بـرای فرانتس تهیه 
کنـد، نبودنـد. زمانـی کـه هرمـان آن قـدر 
بزرگ شـده بـود که قـادر به ارابه کشـیدن 
شـد، کارش این شـد کـه اغلب در شـرایط 
آب وهوایـی بد، گوشـت پـاک را بـه مناطق 
دور برسـاند. شـاید در نتیجـۀ ایـن سـبک 
زنده گـی مشـقت بار، هرمـان آموخـت کـه 
پسـری قوی باشـد و از همـان آوان کودکی 
دریافـت کـه از زنده گـی چیـزی بیش تـر از 
ایـن می خواهد. در سـن ۱۴ سـاله گی خانه 
را تـرک گفـت، در ۱۹ سـاله گی بـه ارتـش 
سـرانجام  سـال ۱۸۸۲  در  و  شـد  ملحـق 
بـه شـکل شـراکتی تجـارت را شـروع کـرد 
همـان  کـرد.  افتتـاح  را  تجارت خانه یـی  و 
سـال با ژولی لووی آشـنا می شـود و ازدواج 

می کنـد.
مـادر کافـکا در خانواده یی یهـودیـ  آلمانی 
در محیطـی نسـبتاً مرفـه بزرگ شـده بود، 
کـه بعـد از ازدواج به شـدت تحـت تأثیـر و 
نفـوذ شـوهر مردسـاالرش بـود تـا حمایت 
کـردن و هواخواهـی از فرزنـدان و فرانتـس.

سـوم جـوالی ۱۸۸۳ وقتی فرانتـس به دینا 
آمد، پراگ یکی از کان شـهرهای امپراتورِی 
سـال  واقـع  در  بـود.  اتریـش  زوال  بـه  رو 
آلمانی هـای  بیـن  توافق نامـه  ۱۸۶۷، یـک 
اتریشـی و مجارهـا بـه امضـا رسـیده بـود، 
دال بـر این کـه سـرزمین امپراتـوری بـه دو 
بخـش مجزا توسـط رودخانۀ لیث   تقسـیم 
شـود: شـرق رودخانه، سـلطنت مجارستان 
و غـرب آن امپراتـوری اتریـش. امپراتـوری 
اتریـش توسـط یک دولـت مرکـزی آلمانی 
قشـر  به طـور گسـترده یی  و  اداره می شـد 
وسـعی از اقلیت هـا را به سـوی مـرز انتقال 

مـی داد ـ چک هایـی کـه بابـت اخراج شـان 
بسـیار خشـمگین بودند.

ایجـاد  باعـث  ناسیونالیسـتی  حرکت هـای 
درگیـرِی مسـتقیم بیـن جمعیـت چـک و 
جمعیـت ژرمن هـا شـد. قانـون از ژرمن هـا 
حمایـت می کـرد و این موضـوع رنجیده گی 

خاطـِر چک هـا را در پـی داشـت، مضافـاً 
یهودیـان  اجتماعـی،  دالیـل  بـه  این کـه 
مجبـور بـه یادگیـری زبـان آلمانـی بودنـد 
در دل  را  تخـم دشـمنی  موضـوع  ایـن  و 

می کاشـت. چک هـا 
فرانتـس بایـد زبـان آلمانـی را می آموخت، 
در  را  چـک  زبـان  پـدرش  آن کـه  حـال 
نوجوانـی و جوانـی آموخته بـود و آلمانی را 

هـم از طبقـۀ بـورژوا می آموخـت.
به علـت تحریم ضد یهودی کـه ملی گرایان 
پـراگ آن را سـازماندهی کرده بودند، اوضاع 
اقتصـادی در پـراگ رو بـه وخامـت نهـاد. و 
بـه راسـتی فقـط شـهر پـراگ می توانسـت 
شـخصی چـون کافـکا را بپـرورد. شـهری 
تاقـی  محـل  و  غـرب  و  شـرق  از  متاثـر 
نژادهای گوناگون. گریز کافکا از خویشـانش 
ـ کـه در نامـه به پدر به روشـن ترین شـکل 
ممکـن و در نقـد و تحلیـل آثـارش قابـل 
توجـه اسـت ـ درواقـع گریـِز او از پـراگ 
زبان هـای  و  زنجیـِر سـنت ها  از  رهایـی  و 
گوناگـون اسـت. تجزیـه و تحلیـِل کافـکا و 
آثـارش نمی توانـد دقیق باشـد، مگـر آن که 
محیـط خانواده گی و اجتماعـِی او نیز مورد 
نظـر گرفتـه شـود. کافـکا اسـم معمولـِی 
زمـان  در  چک اسـلواکیا  سـاکِن  یهودیـان 
امپراتـوری هابسـبورگ بـوده اسـت و تلفظ 
بـه معنـی   )Kavka( آلمانـی آن »کاوکا« 
زاغچه اسـت. ایـن پرنده نشـان تجارت خانۀ 
پـدر کافـکا در پـراگ بـود. عامـت زاغچـه 
روی لوازم التحریـر تجارت خانـه بـه نوعـی 
تجانـسِ نـام خانواده گـی کافـکا را بـا ایـن 

کلمـه پیونـد می دهـد.
پـس از جنـگ جهانـی اول، هنـگام تولـد 
ایـن  درِ ِ  سـر  عنـوان  چـک،  جمهـوری 
تجارت خانـه نیـز بیـش از آن که بـه آلمانی 
ادا می شـد.  بـه لفـظ چـک  تلفـظ شـود، 
فرانتـس کافکا، بعدها در آثارش، با اسـتفاده 
از کلماتـی چون زاغچه، کاغ سـیاه، و کاغ 
بـزرگ، کلماتـی کـه همه گـی بـه خانـوادۀ 
کاغ ها تعلـق دارند، از همیـن عامت برای 
 Raban اهـداف ادبـی اش بهره بـرد. رابـان
و گراکـوس  Graccus، هـر دو بـه معنـای 
کاغ و زاغچه انـد. ایـن تمرکـز روی نـام را 
می تـوان نشـانه یی از تکثرگرایـی کافـکا به 
میـراث پـدری اش دانسـت؛ چرا کـه به نظر 

می آیـد برخـی از ایـن تصاویـر معطـوف به 
خـود اوسـت )کافـکا اغلـب خـود را زاغچه 
می نامیـد(. این نـوع گرایش بـه تکثرگرایی 
در عیـن وحدت، در دیگر نام های داسـتانی 
آثـار کافـکا، البتـه بـه شـکل دیگـری، قابل 
آهنـگ  مثـال،  عنـوان  بـه  اسـت.  توجـه 

تلفـظ کافـکا و سامسـا در مسـخ، یـا یوزف 
کا )کافـکا( در داسـتان محاکمـه، یـا آدمِ 
کارل  یـا  کا،  نـام صرفـاً  بـه  کاخ  داسـتان 
روسـمان در رمـان امریـکا، یا گئـورگ بندۀ 
 Georg   مـن در داسـتان داوری، گئـورک
در آلمانـی همـان تعـداد حـرف دارد کـه 
ضمـن  در   ،Georg=Franz فرانتـس 
»بنـده« از پسـوند »مـن«، همـان تعـداد 
حرف دارد که کافـکا: Kafka=Bende، به 
خصـوص توجه شـود کـه حـرف E در بنده 

بـه جـای A در کافـکا تکـرار می شـود.
البتـه وجود چنیـن رموزی در داسـتان های 
او بـه ایـن معنـا نیسـت کـه آثـارش بدلـی 
می تواننـد  بلکـه  زنده گی نامه انـد،  یـک  از 
بـرای  کاربردی یـی  نشـانه های  منزلـۀ  بـه 
راسـتای  در  هنرمنـد  بیش تـر  شـناخت 

تحلیـل آثـارِ او محسـوب شـوند.
شـخصیتش  می کـرد  احسـاس  کافـکا   
ـ  مـادری  خانـوادۀ  تاثیـر  تحـت  بیش تـر 
لوویـی ـ قـرار دارد، امـا گرایـش شـدیدش 
بـه اسـتفاده از میراثـش از نـام کافـکاـ  بـه 
شـکل دگرگون شـده در آثـارش ـ نشـان از 
احسـاس پیچیـدۀ اوسـت نسـبت بـه پـدر: 
احساسـی توأمان از تنفر و سـتایش، گناه و 
جذبـه. در مقایسـۀ خـود با پـدر در نامه اش 

می نویسـد: 
مقایسـه کـن: من با جـرح و تعدیل بسـیار، 
گویـی لـووی یـی هسـتم کـه در اعمـاق 
وجـود کمـی از کافکاهـا را به ارث بـرده، اما 
از میلـی کـه دیگـر کافکاهـا را بـه زنده گی 
ترغیـب می کنـد، چـون بازرگانـی و حرص 
پیروز شـدن تهی اسـت. این لـووی ـ کافکا 
بـا اعمالـی رازآلودتـر و سـر بـه زیرتـر، در 
جهتـی دیگـر گام برمـی دارد، البتـه اغلـب 
بی آن کـه بـه ثمـر رسـد، خاتمـه می یابـد و 
خاموش می شـود. تو برعکـس یک کافکای 
واقعـی هسـتی سرشـار از نیـرو، سـامتی، 
اشـتها، توانایـی در سـخن گفتـن، رضایـت 
از خویشـتن، احسـاس برتـری داشـتن بـر 
همـۀ دنیا، حضور ذهن، شـناخت انسـان ها 
و سـخاوت. آری تـو دارای این همه هسـتی، 
لیکـن خطاهـا و ضعف هایـی نیـز داری که 
گاه ایـن حسـن ها را مـی پوشـانند و اغلـب 
از روی خلق وخـوی تنـد و عصبانیـت از این 

نیکی هـا فاصلـه می گیـری. 

حضـور مسـتبدانه و دیوپیکـِر جسـم و روح 
پـدر بـر کافـکا، او را بـه ورطـۀ خودکشـی 
سـوق می دهـد، بـه طـوری کـه در نوامبـر 
۱۹۱۷ در نامه یـی بـه ماکـس بـرود، اولیـن 
افـکار خـود در مـورد خودکشـی را مطرح و 
مقوالتـی را وصـف می کنـد کـه از اقـدام به 

خودکشـی مانعش شـد: »می توانـی خود را 
بکشـی، امـا به یـک معنا در حـال حاضر به 

انجـام ایـن کار مجبور نیسـتی«.   
کافـکا در مـورد فشـار سـنگیِن شـخصیت 
پـدر بـر تمـام ابعـاد زنده گـی اش می گوید: 
»پـدر همیشـه او را ریشـخند می کـرده، و 
رُخـش  بـه  را  فعالیت هـای خـود  همـواره 
می کشـیده اسـت، در حالـی کـه درسـت 
ضـد ایـن، یعنـی دربـارۀ آثـار و کارهـا و 
آن هـا  کنـار  از  بی اهمیـت  دوسـتانش، 
می گذشـته اسـت.« می گویـد پـدر را از هر 
جهـت یـک انسـان معیـار می دانسـته کـه 
خـودش بـه فرمان هایـی که مـی داده عمل 
نمی کـرده، و به همین جهـت او یک دنیای 
فرمان دهنـدۀ پـدر و یک دنیـای بنده گِی او 
و دیگـر دنیـای دیگـران کـه خوش بخـت و 
آزاد از دسـتور دادن هـا و اطاعـت کردن هـا 
هسـتند را می شناسـد. بـه عقیـدۀ او، چون 
پـدر در واقـع تنها مربی ِ او بـود، این در همه 
جـای زنده گـی اش تاثیـر گذاشـته اسـت. 

جـای شـک نیسـت که ایـن سـطور از روی 
بلکـه  نیسـت،  تاثیـر  ایـن  رضایت منـدی 
نوشتاری سـت از ناامیـدی ِ حقیقی و ناموفق 
بـودن از گریـز؛ چـرا کـه در جـای دیگـر 

اسـت: آمده  کتـاب 
کنـد،  فـرار  خانـه  از  می خواسـت  "اگـر 
الجـرم مـادر را هم از دسـت مـی داد؛ چون 
وابسـته گی ِ مـادر به پـدر بیش تـر از او بوده 
و از پـدر کوکورانـه اطاعت می کرده اسـت." 
و شـگفت آن کـه همان گونه که پدر نسـبت 
به مراد پسـر پیش آگاهی دارد، پسـر نیز در 
نامـه به پدر بـا اطمینانی کم نظیـر و هنری 
متعالـی، از شـناخت خـود و محیطـش و 
بیـش از هر چیز، پیرامـون موقعیت خویش 
و موجـه بـودن نکوهش هـا، از اتفـاق نظـر 

می گویـد:
می خواهـم  آن چـه  هـر  دربـارۀ  »همـواره 
بگویـم، تو از قبل نوعی احسـاس مشـخص 
داری. ایـن حقیقتـی بکـر و غیرقابـل انـکار 
اسـت. بـه عنوان مثـال اخیراً بـه من گفتی: 
"همیشـه تو را دوسـت داشـته ام و اگر مثل 
باقـی پدرهـا بـا تـو رفتـار نکـرده ام بـه این 
خاطـر اسـت کـه نمی توانـم مانند آن هـا ادا 
دربیـاورم." پـدرم، بـدان هرگـز نسـبت بـه 
لطفـی که بـه مـن داری، تردید نداشـته ام؛ 

گرچه ایـن تذکر را چنـدان دقیق نمی دانم. 
تـو نمی توانی وانمـود کنی، درسـت؛ اما اگر 
تنهـا دلیلـت ایـن باشـد کـه پـدران دیگـر 
چنیـن می کننـد، بهانه جویِی محض اسـت 
و مانـع ادامـۀ گفت و گـو  می شـود. این نظر 
من اسـت و نشـان می دهد چیزی غیرعادی 
در رابطـۀ مـن و تـو وجـود دارد، خللـی که 
تـو نیـز در پدیـد آودنـش بی آن کـه مقصـر 
باشـی، سـهیمی. اگـر تو هـم بر ایـن باوری 
کـه رابطۀ مـان غیرعادی سـت، پـس در این 
مـورد اتفـاق نظـر داریـم و شـاید بتوانیم به 

برسـیم.«  نتیجه یی 
»نامـه به پـدر« گرچه عنوان نامـه را با خود 
دارد، ولی در واقع مانیفسـت اعتراض اسـت 
بـه نحـوۀ آمـوزش و پـرورش پدرسـاالرانه. 
آغازیـن  سـال های  حتـا  نامـه  نویسـندۀ 
زنده گـی اش را بـرای پـدر یـادآوری می کند 
کـه هر حرکـت بی توجـِه او چه گونـه اثرات 
ناامیدکننـده بر کودک گذاشـته اسـت. نامه 
بـه پـدر نـه فقـط یـک اثـر روان شناسـانه 
بـه  بلکـه  ابعـاد زیبـای هنـری اسـت،  در 
عنـوان اثـری در مقیاس هـای آموزشـی و 
دانشـگاهی می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار 

گیـرد. می گویـد:
 "شـاید تـو هـم آن شـبی را بـه خاطـر 
و  می خواسـتم  آب   کـه  باشـی  داشـته 
دسـت از گریـه و زاری برنمی داشـتم، قطعاً 
نـه بـه ایـن دلیـل کـه تشـنه بـودم، بلکـه 
می خواسـتم شـما را بیـازارم و کمـی هـم 
خـود را سـرگرم کنـم. تهدیدهای خشـنی 
کـه بارهـا تکرار شـد، بی نتیجه مانـد. مرا از 
تخت خـواب پایین آوردی، بـه بالکن بردی 
و مـرا بـا پیراهـن خـواب لحظه یـی پشـت 
در بسـته نگـه داشـتی. نمی خواهـم بگویـم 
ایـن کار اشـتباه بزرگـی بـود. شـاید  کـه 
برایـت غیرممکـن بود آسـایش شـبانه ات را 
بـه روش دیگـری بازیابـی. بـا یـادآوری این 
خاطره فقـط می خواهم روش هـای تربیتی، 
و تاثیـری را کـه بـر من داشـتی، یـادآوری 
کنـم. احتمـاالً واکنـش تـو کافـی بـود کـه 
در  ولـی  نکنـم،  چنیـن  دیگـر  شـب های 
درون کودکـی کـه مـن بـودم، زیانـی به بار 
نشسـت. بر طبق طبیعتم هرگز نتوانسـته ام 
رابطـۀ دقیقـی بین آن وقایع پیـدا کنم. آب 
خواسـتن بـدون دلیـل، به گمان مـن امری 
بسـیار  مانـدن  در  بیـرون  و  بـود  طبیعـی 
وحشـت ناک. حتـا تـا سـال های بعـد هم از 
ایـن اندیشـۀ دردنـاک رنج می بـردم که این 
مـرد قوی هیـکل کـه پـدرم باشـد، چه گونه 
توانسـت در آنی تریـن محاکمـه، بی انگیـزه 
مـرا از تخت خـواب بیـرون کشـد و در آن 
سـاعت شـب در بالکـن بگـذارد، حتمـاً در 

چشـم های او هیـچ بـودم." 
شـهامت  و  پشـتکار  کـودکان  همـۀ   
طوالنی مـدت برای دسـت یافتن به مهربانی 
را ندارنـد. و قطعـاً ایـن بـه هیـچ گرفتن، نه 
فقـط هنگامـی کـه کـودک کـودک بـوده، 
بلکـه در دیگـر مراحـل زنده گـی بایـد بـه 
داوری مسـتبدانه یی منجـر شـده باشـد که 

بـرای پـدر می نویسـد:
 "اگـر داوری هایـت را دربارۀ من جمع بندی 
کنـی، بـه ایـن نتیجـه می رسـی: آن چـه از 
اعمـال  راسـتی  بـه  داری،  آن هـا شـکایت 
نامناسـب و آزاردهنـدۀ مـن نیسـت )شـاید 
بـه اسـتثنای برنامۀ اخیـر ازدواجـم(. لیکن 
تـو از سـردی و قدرناشناسـی و غیرمعمـول 

بـودِن مـن گله منـد هسـتی". 
در داسـتان داوری، آدم داسـتان مجـازات 
مرگـی را کـه برایش تعیین شـده می پذیرد؛ 
مجازاتـی کـه پـدرش به گنـاه نادرسـتی ها 
او پیش کـش می کنـد.  بـه  و بی لیاقتی هـا 
و کسـی حتمـاً باید بـه ژوزف کافکا تهمتی 
زده باشـد کـه او یـک روز صبح بـدون هیچ 
جرمی دسـتگیر می شـود و هم چنین آدمی 
بایـد چنان به هیچ انگاشـته شـود و آن قدر 
دیـده نشـود و آن قـدر در زنـدان اسـتبداِد 
خانه، گرفتار شـده باشـد که یک روز صبح، 

نامۀ دردمندانۀ کافکا به پدرش
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 روح اهلل بهزاد

اعضـای مجلـس نماینـده گان بـا دیکتاتـور 
ملـی  وحـدت  رییـس حکومـت  خوانـدن 
می گوینـد، محمـد اشـرف غنی در پیوند به 
معرفـی نامـزد وزیـران کابینـه بـه مجلس، 

بـازی سیاسـی انجـام می دهـد.
آنان در جلسۀ دیروز این مجلس گفتند که 
ادامه کار سرپرستان نقض صریح قانون است 
اعتماد شده  وزیران سلب  از سویی هم،  و 
برخورد درست با نماینده گان مجلس ندارند.

طـرح  هم چنـان  جلسـه  ایـن  در  آنـان 
واگـذاری پروژه هـای سـاختمانی ادارات در 
سـال ۱۳۹۶ مالـی را به وزارت شهرسـازی، 

غیـر قانونـی دانسـته و رد کـرد.
همایـون همایـون، معـاون نخسـت مجلس 
نماینـده گان گفـت: “اشـرف غنی در دیـدار 
بـا هیـأت اداری مجلـس، وعده سـپرده بود 
کـه پس از پایان اسـتیضاح وزیران امنیتی، 
نامـزدان جدیـد را بـه جـای وزیران سـلب 
اعتمـاد شـده معرفـی می کنـد، امـا اکنون 
دیـده می شـود کـه اشـرف غنـی بـا عـدم 
معرفـی نامـزد وزیـران جدیـد، بـا مجلـس 

بـازی سیاسـی انجـام می دهـد”.
کار  ادامـۀ  کـه  می گویـد  همایـون  آقـای 
قانـون  نقـض صریـح  وزیـران،  سرپرسـت 
اسـت و رییـس حکومـت وحدت ملـی باید 
هرچـه زودتـر نامزد وزیـران جدیـد کابینه 
را جهـت کسـب رأی اعتمـاد بـه مجلـس 

کند. معرفـی 
بـا  نماینـده گان  نخسـت مجلـس  معـاون 
بیـان این که وزیران سـلب صاحیت شـده 
برخـورد درسـتی بـا نماینـده گان مجلـس 
ندارند و مشـکل مراجعان حل ناشـده باقی 
می مانـد، بیـان داشـت: از آقـای غنـی جداً 
تقاضـا می شـود تـا هرچـه زودتـر نامـزدان 
جدیـد را بـه کابینـه معرفـی کنـد، در غیر 

آن، مجلـس نماینـده گان جایـگاه حقوقـی 
خـود را از دسـت می دهد و آنـگاه حکومت 
موجـود شـاید یـک حکومـت دیکتاتـوری 
کـه  حکومتـی  یـک  نـه  شـود،  حسـاب 
بنـا گذاشـته شـده  براسـاس دموکراسـی 

ست. ا
نماینـده گان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مجلس به شـدت از عملکرد سرپرسـتان در 

هسـتند. شـاکی  وزارت خانه هـا 
آن طـوری  سرپرسـتان  آنـان،  گفتـۀ  بـه 
کـه الزم اسـت، پاسـخ گو نیسـتند و نیـز 
کارهـای  انجـام  بـرای  را  الزم  صاحیـت 

ندارنـد. مراجعـان 
گفتنی اسـت که هم اکنون، ۱۰ وزارت خانه 
از سـوی سرپرسـت اداره می شـود. هفـت 
وزیـر حـدود ۷ ماه پیـش به دلیـل مصرف 
کم بودجه توسـعه یی سـال ۱۳۹۴، از سوی 
مجلـس سـلب اعتمـاد شـدند و سـه وزیـر 

دیگـر هم خودشـان اسـتعفا داده اند.
حکومـت  رییـس  اشـرف غنی،  محمـد 
وحـدت ملی حـدود یک و نیم مـاه پیش در 
دیـدار با هیـأت اداری مجلـس نماینده گان 
وعـده داده بـود کـه نامزدان جدیـد را برای 
بـه مجلـس معرفـی  اعتمـاد  کسـب رأی 
می کنـد، اما تا هنـوز هیچ نامـزد وزیری به 
مجلـس معرفـی نشـده و این مسـأله انتقاد 
تنـد اعضـای مجلس را بـر انگیخته اسـت.
نماینـده گان مـردم می گوینـد کـه رییـس 
نقـض  ضمـن  ملـی  وحـدت  حکومـت 
قانـون اساسـی، بـه صاحیت هـای مجلس 
نماینـده گان نیز احترام نـدارد. بربنیاد مواد 
قانـون اساسـی کشـور، وزیری که از سـوی 
مجلـس سـلب اعتماد می شـود، حتـا برای 
یـک روز هـم نمی تواند به کرسـی اش باقی 

ند. بما
ایـن در حالـی اسـت که هفت وزیـر کابینه 
حکومـت وحـدت ملـی، حدود ۷ ماه اسـت 

کـه بـه دسـتور رییـس ایـن حکومـت بـه 
کارهای شـان ادامـه می دهنـد.

می گـردد  مطـرح  درحالـی  گفته هـا   ایـن 
کـه گـروه بین المللـی بحـران در تازه تریـن 
گـزارش خـود نوشـته که بـا گذشـت دو و 
نیم سـال از تشـکیل حکومت وحدت ملی، 
آینـدۀ ایـن حکومـت و در سـطح بزرگ تر، 

ثبـات سیاسـی افغانسـتان متزلزل اسـت.
در گـزارش ایـن نهـاد کـه بـه تاریـخ )۲۱ 
حمـل( سـال ۱۳۹۶ نشـر شـد، آمـده کـه 
ایـن حکومـت دچـار اختافـات درونـی و 
بـا عـدم هم آهنگـی روبـه رو و بـا تجدیـد 

فعالیـت شورشـیان نیـز مواجـه اسـت.
بـه گفتـۀ مسـووالن ایـن نهـاد، اگـر ایـن 
خطـر  بمانـد،  باقـی  حل نشـده  تنش هـا 
درگیری هـای داخلـی و گسـترش بیشـتر 
ناامنـی در افغانسـتان را افزایـش می دهـد.

رییس حکومت  اختاف دو  آنان،  به گفتۀ 
در  ابهام  دلیل  به  افغانستان،  ملی  وحدت 
آن  براساس  که  است  سیاسی  توافق نامۀ 
حکومت وحدت ملی با کمک امریکا شکل 

گرفت.
استجواب سه وزیر به مجلس

اعضـای مجلـس نماینـده گان هم چنـان در 
نشسـت دیـروز خـود وزیـران شهرسـازی، 
اقتصـاد و مالیـه را اسـتجواب کـرده بودند.
ایـن  در  اقتصـاد  وزیـر  مـراد،  عبدالسـتار 
نشسـت در پیونـد بـه دو فرمـان جداگانـۀ 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی مبنـی بـر 
سـاخت پروژه هـای سـاختمانی وزارت های 
غیـر تخنیکی بـه وزارت شهرسـازی، گفت: 
انگیـزۀ اتخـاذ ایـن تصمیم، مدیریـت موثر، 
جلوگیری از وقت کشـی، باال بـردن مصرف 
بودجۀ انکشـافی، جلوگیـری از به کارگیری 
اسـتندردهای مختلـف و باال بـردن کیفیت 

پروژه هـا بـوده اسـت.
انگیزه هـای  از  "یکـی  افـزود:  مـراد  آقـای 
دیگـر اتخـاذ ایـن تصمیـم، مبـارزۀ موثر با 
فسـاد در قراردادها اسـت، زیرا در ۵۶ واحد 
اداری مختلـف مبارزه با فسـاد، کار مشـکل 
اسـت، امـا وقتـی پروژه هـا از مرجـع واحـد 

اجـرا شـود، سـطح فسـاد پاییـن می آید”.
منصـور  سـعادت  سـید  باایـن،  همزمـان 
نـادری، وزیـر شهرسـازی و مسـکن اظهـار 
محمـد  تصمیـم  براسـاس  کـه  داشـت 
اشـرف غنی، قرار اسـت مسـوولیت مدیریت 
بخـِش  پنـج  در  پـروژه   ۶۶۴ تطبیـق  و 
تعلیمی، دینی و فرهنگـی، )صحت، ورزش 
و محیـط  زیسـت(، صنعتـی و بخش هـای 
اداری، بـه وزارت شهرسـازی انتقـال شـود.

 ۲۳ هنـوز  تـا  کـه  افـزود  نـادری  آقـای 
وزارت اسـناد پروژه هـای خـود را بـه وزارت 
شهرسـازی انتقال داده انـد و ۱۴ ادارۀ دیگر 
نیـز در حـال انتقال اسـناد پروژه های شـان 

. هستند
آقـای نـادری تصریـح کرد که هـدف از این 
تصمیم، باالبـردن کیفیت، دقت، شـفافیت 
و سـرعت عمـل در کار پروژه هـا اسـت و 
اطمینـان داد کـه بـرای تطبیـق پروژه هـا، 
بـه  شهرسـازی  وزارت  در  الزم  ظرفیـت 

وجـود آمده اسـت.
آقـای نـادری تصریـح کـرد: “ایـن تصمیـم 
حکومـت امـکان دارد به دلیل ضایع شـدن 
وقـت در سـال جـاری مالـی بـا مشـکاتی 
همـراه باشـد و وزارت شهرسـازی نتوانـد 
پروژه هـای ساخت وسـاز را در سـال جـاری 
کامـل تطبیـق کنـد، امـا در سـال مالـی 
۱۳۹۷ ایـن مشـکل حـل خواهـد شـد و 
سـطح مصارف بودجۀ انکشـافی بـه مراتب 

بـاال خواهـد رفت.”
قـاری زاده،  احمـد  شـفیق  هـم،  سـوی  از 
معیـن وزارت مالیه اظهار داشـت: براسـاس 
فقـرۀ دوم مـادۀ ۴۸ قانـون مصـارف عامـه، 
وزارت مالیـه، صاحیـت دارد کـه بودجـۀ 
یـک اداره را بـه ادارۀ دیگـر تعدیـل کنـد و 
ایـن تصمیم نیـز در روشـنایی همین فقره 

گرفته شـده اسـت.
بـا این همه، نماینـده گان مـردم در مجلس 
این تصمیم را خاف قانون اساسـی و سـند 
بودجـه خواندنـد و تأکیـد داشـتند، زمانـی 
کـه ادارات نتوانند پروژه های انکشافی شـان 
را تطبیـق کننـد، پـس یـک اداره چطوری 
می توانـد ایـن پروژه هـا را اجرایـی کـرده و 

مصـارف بودجۀ انکشـافی را بـاال ببرد.
نذیـر احمد احمـدزی، معـاون دوم مجلس 
گفـت: "ایـن تصمیم خاف مـواد ۴۷ و ۹۰ 
قانـون اساسـی بـوده و از سـوی مجلس رد 
اسـت؛ هـرگاه حکومت می خواهد در سـال 
۱۳۹۷ ایـن تصمیـم را عملـی کنـد، بایـد 

تصویـب شـورای ملـی را بگیرد”.
ایـن در حالی اسـت که مصرف کـِم بودجۀ 
انکشـافی واحدهـای اداری حکومت همواره 
مـورد انتقـاد اعضـای مجلـس و حتـا خود 
اشـرف غنـی، رییس حکومـت وحدت ملی 
بـوده اسـت. سـال گذشـته حـد و اوسـط 
۵۵ درصـد بودجـۀ انکشـافی حکومـت بـه 
مصرف رسـیده بود و آقای غنـی وعده داده 
تـا مصـرف بودجۀ انکشـافی را کـه تأثیرات 

مثبـت بـر اقتصاد مـردم دارد، بـاال ببرد.
سـرانجام، اعضای مجلـس نمایندگان طرح 
واگـذاری پروژه هـای سـاختمانی ادارات در 
سـال ۱۳۹۶ مالـی را به وزارت شهرسـازی، 

غیـر قانونی دانسـته و رد کردند.
صـورت  در  خواسـتند،  حکومـت  از  آنـان 
سـاختمانی  پروژه هـای  می خواهـد  کـه 
وزارت هـای غیـر تخنیکی را در سـال مالی 
۱۳۹۷ بـه وزارت شهرسـازی واگـذار کنـد، 
مجلـس  بـه  تصویـب  جهـت  را  آن  بایـد 

پیشـنهاد کنـد.
گفتنـی اسـت گـه رییس حکومـت وحدت 
سـاخت  جداگانـه،  فرمـان  دو  در  ملـی 
غیـر  وزارت هـای  سـاختمانی  پروژه هـای 
تخنیکـی ماننـد وزارت هـای صحـت عامه، 
معـارف و سـایر ادارات غیـر تخنیکـی را به 
وزارت شهرسـازی واگـذار کـرده اسـت، اما 
ایـن تصمیم آقـای غنی بـا واکنش مجلس 
مواجـه شـده و آن را خاف قانون اساسـی، 
طرح سـند بودجـۀ ملی و قانـون مصارفات 

دانسـتند. عامه 

گره گـوار سامسـا ـ کافـکا از خوابی آشـفته 
بیـدار شـود و بفهمـد کـه در تخت خوابـش 

تبدیـل به حشـره یی ناچیز شـده اسـت. 
در داسـتان های کافکا، تغییر شـکل نهانگاه 
بـه یـک زنـدان، درون مایه یـی مکرر اسـت؛ 
از عـادت گره گـوار سامسـا بـه قفل کـردِن 
در گرفتـه تـا بـه النه یـی پیـچ در پیـچ و 
زیرزمینـی کـه موجـودی بی نـام، آن را  در 
»النـۀ زیرزمینـی«  حفـر کرده اسـت. )زن 
ایـن   )  ۱۶۵  -۲۰۸ آثـار  دیگـر  شـوهر  و 
تعبیـر، در تجربـۀ شـخصی کافـکا قرینه یی 
و  »موفقیت آمیـز  بـازی  کـه  آن جـا  دارد؛ 

جداکننـده« دوران کودکـی، او را با دیگران 
احسـاس  بـه  نهایتـاً  و  سـاخته  متفـاوت 

انزوایـی عمیـق دچـار  می کنـد.  
پژوهـش  و  پرسـش  ترتیـب،  ایـن  بـه  و 
قشـری  هـر  از  خواننـده  هـر  همیشـه گی 
بـا هـر اثـری، از نویسـنده ایـن اسـت: "آیا 

می نویسـند؟" را  خـود  نویسـنده گان 
آن چـه صفحات سـفید کاغذ را به داسـتان 
و رمـان مبـدل می کنـد، شـاید بـه تمامـی 
انطبـاق کاملی با زیسـت نویسـنده نداشـته 
باشـد،  و قـرار نیسـت کـه چنیـن باشـد؛ 
چـرا کـه در آن صـورت یـک وقایع نویسـی 

و تاریخ نویسـی صـرف خواهد بـود. اما بدون 
شـک، متـن از منظـری پرداخـت می شـود 
کـه جهـان بر او اتفاق افتاده و نویسـنده نیز 
در آن سـهم به سـزایی دارد. و خواننده یـی 
کـه وارد جهـان کافـکا می شـود، خـورد و 
خیـره، افسون شـده بـه سـویش مـی رود و 
تاثیـر آن را در زنده گـِی خـود درمی یابـد 
آن قدر هـا  زنده گـی  کـه  می کنـد  درک  و 
هـم بن بسـت نیسـت، یـا حداقـل می تـوان 
گفـت همیشـه بن بسـت نیسـت و بنـا بـه 
گفتـۀ سـارتر، اگر کافـکا زنده گی انسـان را 
بـر اثـر  »تعالی غیرممکن« مشـوش نشـان 
می دهـد، از آن روسـت کـه بـه ایـن تعالـی 

اعتقـاد دارد.
نامـه  ایـن  توضیـح  در  بـرود  ماکـس 

: یسـد می نو

ایـن نامه را فرانتـس کافکا در نوامبر ۱۹۱۹، 
در شـلزن نزدیـک لیبـوخ، واقـع در بوهـم، 

نوشت.
این  گرچه  می گوید:  ادامه  در  برود  ماکس 
مخاطبش  و  نرسید  مقصد  به  هرگز  نامه 
از آن مطلع نشد، شاید هرگز کارکرد یک 
نیست  تردیدی  اما  باشد؛  نداشته  را  نامه 
اثر  که به این قصد نوشته شده و من این 
کافکا،  نامه های  شامل  مجلدهای  در  نه  را 
گنجانده ام.  ادبی اش  کارهای  در  بلکه 
که  است  کوششی  کان ترین  کار  این 
یک  به  آن  وسعت  در  کافکا  فرانتس 
زنده گی نامۀ خودنوشت دست یازیده است.

گویـا کافـکا نامـه را به مـادر می دهـد تا به 
پـدر برسـاند؛ ولـی مـادر پـس از خوانـدن 
نامـه، از روی نیک خواهـی نامـه را بـه پـدر 

نمی دهـد، بـدون این که فرزنـد را از تصمیم 
خـود آگاه کند.
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غنی دیکتاتور است

افغانستان خواهان افزایش 
کمک نظامی روسیه شد

افغانسـتان کـه با روسـیه در سـال های اخیر 
امنیتـی  و  نظامـی  نزدیـک  همکاری هـای 
داشـته اسـت از ایـن کشـور خواسـتار ارایـه 

کمک هـای بیشـتری در ایـن عرصـه شـد.
محمـد اشـرف حیـدری رییـس ادارۀ امـور 
سیاسـی و برنامه ریـزی راه بـردی وزارت امور 
خارجـه در جریـان سـفر بـه روسـیه، گفته 
اسـت که کابـل از مسـکو خواسـتار دریافت 
کمک هـای نظامـی، ارایـه خدمـات تعمیر و 
نگـه داری جنـگ افـزاری و آموزش پرسـنل 

نظامـی و کادر پولیس شـده اسـت.
آمـوزش  و  نظامـی  کمک هـای  مسـاله 
پولیـس  سـازمان  و  ارتـش  پرسـنل 
وزارت  مقام هـای  بـا  دیـدار  در  افغانسـتان 
 امـور خارجه روسـیه مطرح و بررسـی شـد.
آقـای حیـدری گفتـه اسـت کـه از طـرف 
نگـه داری  و  تعمیـر  در  خواسـتیم  روسـی 
بـا  روسـیه  از  گرفتـه  تحویـل  بالگردهـای 

کنـد. مشـارکت  افغانسـتان 
روسـیه در سـال های اخیـر ۱۲ فروند بالگرد 
کـه  داده  تحویـل  افغانسـتان  بـه  نظامـی 
بخـش عمده ایـن بالگردها با بودجـه امریکا 

خریداری شـده اسـت. 
روسـیه همچنان سال گذشـته از افغانستان 
خواسـته بـود، فهرسـت نیازمندی هـای این 
کشـور را برای مبارزه با تروریسـم ارایه کند. 
بـه گزارش رسـانه های روسـی، این کمک ها 
شـامل بالگردهای نظامی، تانک، موشک انداز 
می شـود. سـبک  تسـلیحات  انـواع   و 
آموزش پرسـنل نظامی و پولیس افغانسـتان 
در آموزشـگاه های روسـیه نیـز بخـش مهـم 
دیگـر همکاری هـای دو کشـور اسـت کـه از 

سـال ۲۰۱۲ جریـان دارد.

فاریاب  بی جاشـده گان  ُهشـدار 
دسـته جمعی خودکشـی  به 

شـماری از بی جا شـده گان جنـِگ ولسـوالی 
خواجه ناموسـی فاریاب در جوزجان ُهشـدار 
می دهنـد کـه اگـر دولـت به مشکات شـان 
خودکشـی  بـه  دسـت  نکنـد،  رسـیده گی 

دسـته جمعی خواهنـد زد.
در  که  بی جا شده  خانواده های  از  شماری 
والیت  روستای چرمگرخانۀ  در  حال حاضر 
جوزجان در خانه های مخروبه و کرایی به سر 
از بی توجهی مقام ها شکایت دارند  می برند، 
دولتی  نهاد  چندین  این که  با  می گویند،  و 
اما  کرده،  سروی  مهاجران  از  خصوصی  و 
است. نرسیده  آنان  به  کمکی  هیچ  تاکنون 

ریاسـت  سرپرسـت  سـادات،  سـیدطالب 
تأییـد  بـا  برگشـت کننده گان  و  مهاجریـن 
مشـکات مهاجـران در جوزجـان می گوید، 
آنـان در بـروز این مشـکات مقصر نیسـتند 
و نـوع کمک رسـانی نهادهای مددرسـان در 

ایـن والیـت نگران کننـده اسـت.
والـی  سـخنگوی  غفـوری،  محمدرضـا 
جوزجـان اطمینـان می دهـد کـه بـه زودی 
والیـت  ایـن  بی جاشـده گان  بـه  کمک هـا 

رسـید. خواهـد 
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فیسبوک نامه

در  ملـل  سـازمان  در  پاکسـتان  سـفیر 
مصاحبه یـی تلویزیونـی گفـت کـه امریکا 
جایگاهـی منحصـر بـه فـرد بـرای کاهش 
تنـش میـان هندوسـتان و پاکسـتان دارد 
کـه چندیـن دهـه اسـت بر سـر کشـمیر 

مناقشـه و درگیـری دارنـد.
ملیحه لودهی، سـفیر پاکستان در سازمان 
ملـل در برنامـۀ تلویزیونـی »شـورای امور 
در  مسـتقر  اندیشـکده یی  کـه  جهانـی« 
نقـش  چنیـن  گفـت:  اسـت،  واشـنگتن 
منحصـر بـه فـردی نیازمند یک سیاسـت 
متوازن اسـت. شـخصی باید چنین نقشی 
را ایفـا کنـد و بـه نظـر مـا امریـکا بهترین 
جایـگاه را برای این مسـأله در اختیار دارد.
حاضر،  حال  در  نظرم،  به  داد:  ادامه  او 
عامل  مدت هاست  که  کشمیر  در  اوضاع 
مناقشه میان هندوستان و پاکستان است، 
بیش از گذشته تنش زا شده و این اوضاع 
ثبات  و  صلح  برای  تهدیدی جدی  وخیم 

در منطقه و حتا کشورهای همجوار است. 
میان  از  را  آن  می تواند  امریکا  ما،  نظر  به 
من  شود.  تنش  کاهش  موجب  و  بردارد 
نظری دربارۀ این که چه اتفاقی قرار است 
آنکه  از  پیش  امیدوارم  اما  ندارم،  بیفتد، 
شود. عمل  وارد  امریکا  دهد،  رخ  اتفاقی 
ملیحـه لودهی گفـت، در سـال های اخیر، 
ما در پاکسـتان احسـاس کردیم که امریکا 
قبـال  در  رویکـردش  دربـارۀ  را  توازنـش 
جنـوب آسـیا از دسـت داده و در نتیجـۀ 
آن، مـا فاکتـوری مهـم را در روابطمـان از 

داده ایم. دسـت 
این کـه  دربـارۀ  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  او 
آیـا بهبـود وضعیـت در کشـمیر می توانـد 
گفـت:  باشـد،  صلـح  سـوی  بـه  راهـی 
امنیـت  شـورای  قطع نامه هـای  یکسـری 
سـازمان ملـل خواسـتار ایـن هسـتند که 
مردم کشـمیر خودشـان برای آینده اشـان 

کننـد. تصمیم گیـری 

سـفیر روسـیه در انگلیـس ُهشـدار داد که 
بدتریـن سـطح در  بـه  روابـط دو کشـور 

تاریـخ خـود رسـیده اسـت.
در  انگلیـس  سـفیر  یاکوونکـو،  الکسـاندر 
روسـیه در مصاحبه یـی بـه دولـت انگلیس 
از بابـت افزایش تنش ها در اروپا و اسـتقرار 
۸۰۰ سـرباز در اسـتونی حمله کرد. سـفیر 
روسـیه اظهـار کـرد: وزرای دولـت انگلیس 
مقصـر بـه وجـود آمـدن خصومـت بین دو 
کشـور هسـتند و روابـط بیـن دوطـرف به 
پایین تریـن سـطحی کـه تاکنـون تجربـه 

کرده، رسـیده اسـت.
او تأکیـد کـرد کـه دیگـر هیچ گونـه روابط 
دوجانبـۀ ملموسـی بین روسـیه و انگلیس 

نـدارد. وجود 
یاکوونکـو در اظهاراتـش برای نخسـتین بار 
میـان  تنش هـا  اخیـر  افزایـش  زمـان  از 
روسـیه و انگلیس گفت: ما از بابت اسـتقرار 

صدها سـرباز انگلیسـی به همراه تسلیحات 
سـنگین آنان در اسـتونی متاسفیم، چراکه 
موجـب افزایـش تنش ها در اروپـا و در مرز 

ناتـو با روسـیه می شـود.
او خاطر نشـان کرد: روسـیه هیچ تهدیدی 
متوجـه اسـتونی و دیگـر کشـورهای عضو 
ناتـو نمی کنـد و بـه همیـن دلیـل هرگونه 
صحبـت از دفاع از اراضـی، »تحریک آمیز« 
بـوده و بـا مشـاهده تغییـر مالیـات جنـگ 

کامـًا »مضحک« اسـت.
او در پاسـخ بـه این کـه آیـا روابـط بیـن 
انگلیـس و روسـیه بدترین سـطح خـود را 
تجربـه می کند، پاسـخ مثبـت داد و گفت: 
بـرای نخسـت وزیر انگلیـس احتـرام قایـل 
هسـتم، امـا وقتـی او می گویـد که روسـیه 
در سمت وسـوی اشـتباهی در سـوریه قرار 
دارد بایـد گفـت کـه ایـن کامـًا برعکـس 

ست. ا

گـروه اطاعاتـی الصقـور عراق اعـام کرد 
کـه ابوبکر بغـدادی، سـرکردۀ داعش هنوز 

زنده و در سـوریه اسـت.
رییس گروه اطاعاتی »الصقور« عراق اعام 
داعش  سرکردۀ  بغدادی،  ابوبکر  که  کرد 
بین  و  است  زنده  و  سوریه  در  هم چنان 
است. آمد  و  رفت  در  عراق  با  مرزی  نوار 
بخـش  رییـس  و  الصقـور  گـروه  رییـس 
اطاعـات و مبارزه بـا تروریسـم در وزارت 
داخلـۀ عـراق بـه روزنامـۀ رسـمی الصباح 
عـراق نسـبت بـه هـدف قـرار دادن عـراق 
از سـوی داعـش تحـت عنوان »تروریسـم 
سیاسـی« بـرای مرحلـۀ بعد از آزادسـازی 
موصـل، ُهشـدار داد و افزود: گـروه داعش 
در تـاش اسـت تـا اسـتراتژی خـود را بـا 

برخـی شـخصیت های سیاسـی گسـترش 
بـه  تروریسـت ها  حملـه  از  کـه  دهـد 
می برنـد. سـود  شـمالی  اسـتان های 

او افـزود: آن در حالـی اسـت کـه اخیـراً 
کار  در  سیاسـی  شـخصیت های  برخـی 
نیروهـای امنیتـی مداخله و سـعی کردند 
مانـع از بازداشـت گروه هـای تروریسـتی 
شـوند. ایـن در چارچـوب مانع تراشـی در 
مسـیر تاش هـای نظامـی بـرای تحقـق 
دسـتاوردهای نیروهـای مسـلح و حشـد 
شـعبی در زمان هـای خاص طـی عملیات 

آزادسـازی موصـل اسـت.
همـواره اخبـاری مربـوط به حضـور ابوبکر 
بغـدادی در موصـل یـا رقـه یـا در مناطق 
مرزی بین سـوریه و عراق منتشر می شود.

 احمد ذکی خاورنیا

برای پژوهش گران دینی!
در زمسـتانی کـه گذشـت، کتابـی را دربـارۀ امام ماتریـدی ترجمه 
کـردم و طبیعـی اسـت کـه در برخـی مـوارد، مجبـور شـدم تـا به 
کتاب هـای خـود امـام ماتریدی مراجعـه کنم. ایـن کش وگیر چند 
ماهـه سـبب شـد کـه چیزهـای زیـادی در بـارۀ اندیشـه های ناب 
امـام ماتریـدی بدانـم، اما آنچه که برای من شـگفت آور اسـت، این 
اسـت کـه تا هنـوز که هنوز اسـت، طوری کـه من اطـاع دارم، در 
کشـور مـا که خـود را از پیـروان امـام ماتریدی می داننـد، حتا یک 
کتاب در این باره نوشـته نشـده اسـت. جالب این اسـت که برخی 
از نویسـنده گان مـا اگـر چیـزی در بارۀ علـم کام و یـا تاریخ کام 
می نویسـند، در بـارۀ امـام اشـعری می نویسـند! درحالی کـه صدها 
کتاب در بارۀ اشـعری نوشـته شـده و نیازی به بازگویی حرف های 
امـا کجاسـت آن مـردی کـه کتـاب  نیسـت.  تکـراری دیگـران 
»التوحیـد« و یـا »تاویـات اهـل السـنه« امـام ماتریـدی را مـورد 
مطالعـه قـرار دهـد واز آن ها اندیشـه های امام ماتریدی را برکشـد؟

تنهـا سیاسـت مداران مـا مفت خوار نیسـتند، بلکه نویسـنده گان ما 
نیـز بـه ایـن درد بی درمـان مبتـا انـد! طـوری کـه هیچ گاهـی به 
خـود زحمـت تحقیق و حل متـون قدیم را نمی دهند. و متأسـفانه 
برخـی از کسـانی کـه از دانشـگاه ها فارع التحصیـل شـده اند و بـه 
مراحـل بلند دانشـگاهی نیز رسـیده اند، توانائی قرائـت متون قدیم 
را ندارنـد، چـه رسـد بـه این کـه آن هـا را مـورد تحقیـق و بررسـی 

قـرار دهند.
هدفـم از ایـن نبشـه این اسـت تـا پژوهش گـران را متوجـۀ میراث 
فکـری خودمـان کنم که میـراث خیلـی گران بها و با ارزش اسـت، 
بـه ویـژه در ایـن عصـر که سـخن از عقانیـت بیشـتر از هرچیزی 
بـه میـان می آید کـه در این زمینه امـام ماتریدی بعـد از معتزله از 
همـه پیـش قدم تـر اسـت و اندیشـه هایش می تواند راهگشـا برای 

بسـیاری از مسـایل کامی جدید باشـد.

 احمد ذکی معنوی

احترام به رأی مردم
افغانسـتان، یـک  بـه رأی مـردم در  سـبک انگاری و بی حرمتـی 
اصـل اسـت. اشـرف غنـی مثـًا زادۀ همیـن فرهنگ اسـت. تقلب 
جـای رأی مـردم را گرفـت. اگـر آدمـی بدمـان می آید، هرکـه او را 
خـوب شـناخت، بد اسـت و غیـر قابل پذیـزش. هرچند، تـا این جا 
هـم مشـکل انـدک اسـت، زمانی ایـن معضـل فاجعه می شـود که 
ابزارمـان بـرای تاختـن نیز توهیـن و توحش اسـت. حـاال اردوغان 
رأی مـردم کشـورش را بـرده اسـت و دوازده سـال دیگـر رهبـر 
بامنازعـۀ ترکیـه خواهـد مانـد. بی مایه گـی اسـت کـه بـه مـردم 

ترکیـه و رأی شـان توهیـن کنیم.

 حکیم حکیمی
پیروزی، یا رواداشتن استبداد!

در  اردوغـان  پیـروزی  بـر  مبنـی  خوش نگری هـا  همـه  به رغـم 
همه پرسـی ترکیـه و نگرش هـای فردگرایانـه در جهـت تعدیـل 
قانـون اساسـی، کشـور ترکیـه را به محـاق بی عطفـی و بی توجهی 
شـهروندان می گردانـد. تجربۀ جهانـی گواه بر این اسـت که تمرکز 
قـدرت، زایندۀ فسـاد و اسـتبداد اسـت که بـا به کار بسـتن قدرت، 
محـِض حـِس آزادی خواهـی را در بـن خفـه و گـراِف اغتشاشـات 

شـهروندی را می افزایـد. 
ترکیه در مقاِم مقایسـه با سـایر کشـورهای اسـامی در ردۀ بلندی 
از میـزان رفـاهِ و آسـایش قـرار داشـته و با عصر مدرنیسـم به نیکو 

کنار آمده اسـت.
آگاهـی شـهروندان ترکیـه سـتودنی اسـت. برخـی از مسـلمانان 
تمدیـد قـدرت اردوغـان را بـه فـال نیـک گرفتـه، مایۀ حسـرت را 
بـه دیگراندیشـان پـرت کرده انـد؛ امـا فضای پُـر آشـوب ترکیه در 
دهه هـای اخیـر، رویکـرد تـازه را بـر می نمایانـد. بـا سـاده انگاری 
نمی شـود پیش دواری هـای عجوالنـه را بـرون داد و بـا وجودی که 
اردوغـان مدیـرت فزاینـدۀ در جهـت فرونشـاندن بحـران دارد؛ اما 
اسـتراتژی های فردمحورانـه و انحصـاری او، بی هیچ وجهی کارسـاز 
و حل مشـکاِت سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی و فرهنگی نیسـت. 
اردوغـان کـه ِسـّمت نخسـت وزیری ترکیـه را بـه پیش می بـرد، با 
رویکـرد مشـابه قدرت را در کِف اختیار خویش قـرار داد و در حین 
برگزاری انتخابات، باالتر از پنجاه درصد آرا را به نفع خویش رقم زد. 
هنگامـی که در مقام ریاسـت جمهوری قرار گرفـت نیز اقدام تجمع 
قـدرت را پیـش گرفـت و سیاسـت های فردگرایانـه را اعمـال کرد. 
از این کـه سیاسـت های اعمالـی اردوغان، پیمایش جهانـی را تا چه 

میزان نسـبت بـه ترکیه تغییر داد، بحث مجزا اسـت؟

ورزشکاران افغانستان در جمع برترین های 

مسابقات تکواندو

در پایـان نخسـتین روز از بیسـت و هشـتمین دوره مسـابقات 
بین المللـی تکوانـدوی جام فجـر، تکواندوکاران افغانسـتان، علی 
سـینا افضلـی از تیم )افغانسـتان-کابل( و محسـن رضایی از تیم 

)افغانسـتان الف( مشـترکاً بر سـکوی سـوم ایسـتادند. 
نخسـتین روز از بیسـت و هشـتمین دوره مسـابقات بین المللـی 
تکوانـدو جـام فجـر )G۱( بـا حضور ۲۰ تیـم از کشـورهای ایران 
)۲ تیم(، افغانسـتان )۳ تیم(، پاکسـتان )۳ تیم(، روسـیه )۲ تیم( 
عـراق )۲ تیـم(، لوکزامبـورگ، سـوریه، سیشـل، عمـان، یونـان، 
آذربایجـان، هنـد و ارمنسـتان بـه میزبانی هیأت تکواندو اسـتان 
مازندران ایران و در سـالون »سیدرسـول حسـینی« شـهر ساری 

آغاز شـده اسـت.
ایـن دوره از رقابت هـا در ۸ وزن جهانـی ۵۴-، ۵۸-، ۶۳-، ۶۸-، 
۷۴-، ۸۰-، ۸۷- و ۸۷+ کیلوگـرم و بـه مـدت دو روز برگـزار 
می شـود کـه روز گذشـته و در نخسـتین روز از ایـن مسـابقات، 
روی  در  رو  کیلوگـرم   +۸۷ و   -۷۴  ،-۵۴ اوزان  تکوانـدوکاران 
یک دیگـر قـرار گرفتنـد و در پایـان، تنهـا تکوانـدوکاران ایـران 

موفـق بـه کسـب مـدال طا شـدند.
در وزن ۵۴- کیلوگـرم، آرش تبریـزی از تیـم شـهرداری سـاری 
قهرمـان شـد، محسـن رضایـی از تیـم افغانسـتان الف بـه مدال 
نقـره رسـید و علی سـینا افضلـی )افغانسـتان-کابل( و محسـن 
رضایـی )افغانسـتان الـف( مشـترکا بر سـکوی سـوم ایسـتادند.

در وزن ۷۴- کیلوگـرم عرفـان حیدری از تیم شـهرداری سـاری 
عنـوان قهرمانـی را بـه خـود اختصـاص داد، محمـد فهیـم از 
تیـم پاکسـتان الـف بـر سـکوی نایـب قهرمانـی قـرار گرفـت و 
محمدجبـار رشـید و مصطفی ناصر حسـین از تیـم پلیس عراق 

مشـترکا سـوم شدند.
در وزن ۸۷+ کیلوگـرم نیـز سـیاوش فخرایـی از تیـم شـهرداری 
سـاری مـدال طـا را بر گـردن آویخـت، محمدرضا اینالـو از تیم 
لـوازم خانگـی کـن مـدال نقـره را کسـب کـرد و ویسـام سـتار 
)عراق-پولیـس( و محمدکریـم حسـین )عراق-پلیـس( عنـوان 

سـوم را کسـب کردند.
ایـن دوره از مسـابقات G۱ اسـت و بـه دارنـده گان مـدال طـا، 
نقـره و برنـز بـه ترتیـب ۱۰، ۶ و ۳.۶ امتیـاز در رنکینگ المپیک 

می گیرد. تعلـق 

آلکاسر:

جبران شکست مان در تورین، سخت  تر از 

جبران شکست  پاریس نیست

مهاجــم اســپانیایی بارســلونا معتقــد اســت کــه تیمــش 
ــر یوونتــوس را  ــازی رفتــش براب ــد شکســت ســنگین ب می توان
ــان  ــگ قهرمان ــی لی ــارم نهای ــک چه ــۀ ی ــت از مرحل در دور رف

ــد. ــران کن ــا جب اروپ
پاکـو آلکاسـر معتقـد اسـت کـه بـرای شـانس بارسـلونا بـرای 
جبـران باخـت ۳ بـر صفـرش در خانـۀ یوونتـوس در دور رفت از 
مرحلـۀ یـک چهارم نهایی لیـگ قهرمانان اروپا، کمتر از شانسـی 
کـه بـرای جبـران باخـت ۴ بـر صفـر مـاه گذشـته اش در خانـه 

نیسـت. پاری سـن ژرمن داشـت، 
آلکاسـر بـه خبرنگاران اسـپانیایی گفت: وقتی به پاری سـن ژرمن 
باختیـم، کارمـان بـرای جبـران آن شکسـت آسـان تر از جبـران 
شکسـت بـازی رفـت برابر یوونتـوس نبود چـون در آن بـازی ما 
۴ بـر صفـر باختـه بودیـم، اما بـا این وجـود صعود کردیـم. روی 
کاغـذ جبران شکسـت برابـر PSG از جبران شکسـت برابر یووه 

بود. سـخت تر 
الکاسـر بـا اشـاره به بـرد ۶ بر یـک بارسـلونا در بازی برگشـتش 
برابـر پاری سـن  ژرمن، ابـراز امیـدواری کـرد کـه برابر بانـوی پیر 

نیـز چنان بازگشـتی را تجربـه کند.
او افــزود: ایــن بــار هــم ســعی می کنیــم، بازگشــت مان را کامــل 

کنیــم و تــا آخریــن دقیقــه بــازی بــه حریــف فشــار می آوریم.

تأکید اسالم آباد بر محوری بودن نقش امریکا در حل 

اختالفات هند-پاکستان

سفیر روسیه:
روابط مسکو و لندن به پایین ترین سطح رسیده است

وزارت داخلۀ عراق:

ACKUابوبکر بغدادی هنوز زنده و در سوریه است



www.mandegardaily.af :وب سايت
& شماره تماس:  0752044210

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی 

 مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0773610580 

 ويراستار: روح الله يوسف زاده

 مدير مسوول: نظری پريانی - 0700263152

nazari.paryani@yahoo.com

به جز »سخن ماندگار«، مسووليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر می گردد.

Year9  n  NO 2007 n Tuesday 18 April 2017

 گزارشگران:  ناجیه نوری، هارون مجیدی،
        ابوبکر صديق و  روح الله بهزاد  

k برگ آرايي: رفیع جسور - 0781232309

 نشاني: سرک 13 وزير اکبر خان، کوچه چهارم.

ACKU




