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گونتر گراس

زنی پنج سال پس از ازدواج به جرم باکره 
نبودن تیرباران شد

تکلیف کرزی روشن شود
یک عضو هیأت بررسی کنندۀ استفاده از فناوری در انتخابات:
 استفاده از فناوری در انتخابات ممکن، اما 

زمان بر است

آگاهان:

سران 
حکومت 
وحدت 
ملی در 

تالش 
انحصار 
قدرت 
هستند

احمدولی مسعود در کنفرانس اعالم موجودیت نهاد 
اجتماعی موج جوانان متحد:

ناآگاهی مادر دردها است

احمدولـی مسـعود رییـس عمومی بنیاد شـهید احمدشـاه 
نهـاد  رسـمی  موجودیـت  اعـام  کنفرانـس  در  مسـعود 
اجتماعـی مـوج جوانان متحد که به روز پنجشـنبه در کابل 
برگـزار شـده بود، گفت: هرازگاهی با برادرم مسـعود شـهید 
می دیدیـم، بافاصلـه از کتـاب و مطالعـه صحبـت و سـوال 
می کـرد: چـه مطالعه می کنـی، چـه برداشـت داری، چقدر 
مطالعـه می کنـی و... سـوال هایی در محـور کتـاب، مطالعه، 
برداشـت و سـرانجام تأکید می کرد، ضرور نیسـت که حتماً 
کتاب هـای زیـادی و بـه یکباره گـی بخوانـی، می توانـی کم 
بخوانـی، امـا دوامدار، در سـاعات معین، بتوانـی هضم کنی، 

روزانـه نیـم سـاعت در خلوت بـا خود فکـر کن.
کـه  زمان هـا  آن  گفـت:  محـف  ایـن  در  مسـعود  آقـای 
نوجـوان بـودم، سـخنانش در حـد یـک نصیحت در گوشـم 
بـود، کتـاب می خوانـدم، امـا متوجـه نقطـه نظریات شـان 
نمی شـدم. سـال ها بعد وقتی عمًا داخل مسـایل اجتماعی 
و سیاسـی شـدم، بـه تازه گـی آن نصیحت هـا برایـم معنادار 
شـدند. بـه گفتـۀ رییـس عمومـی بنیـاد شـهید احمدشـاه 
مسـعود، قهرمانـی ملـی کشـور: امـروز می بینیـم کـه چـه 
بسـا کتاب خوان هـای پُـر مطالعـه داریـم، امـا مطالعاتی که 
هضم ناشـده هم چنـان باقی سـت، اندوخته هایی که دسـت 
نخـورده اسـت. و چه بسـا کـه کتـاب کم خوان هایـی داریم 
کـه چنـان مطالعـات خـود را هضـم کرده انـد و آموزه هایی 
بـرای خـود و مـردم داده انـد کـه ثمـر آن چندیـن برابر اسـت.

امـروز مـا در  ادامـۀ سـخنانش گفـت:  آقـای مسـعود در 
افغانسـتان داکترانـی داریـم که یـا از درد مـردم بی خبر اند 
و نمی تواننـد بـا درنظرگیـری ایـن درد، نسـخه تجویـز کننـد. 
اگـر نسـخۀ هـم اسـت،  ادامـۀ گفـت:  آقـای مسـعود در 
کاپی بـرداری شـده و بـرای درِد کسـانی اسـت کـه هیـچ به 
دردمـان آشـنایی ندارنـد. داکترانی داریم کـه از درد مردم با 
خبرانـد، امـا نمی تواننـد نسـخۀ بـرای درد مـردم تجویـز کنـد.

او می گویـد: اولیـن درد مـردم مـا، درد جانـکاه ناآگاهی عام 
اسـت، ایـن درد تاریخـی و مـادر دردها اسـت. از همین درد 
اسـت کـه دردهـای تبعیـض، تعصـب، تحجـر و قوم گرایـی 
جوانـه می زند و عدۀ هم از درون همین درِد مردم برای خود 
زنده گـی می سـازند. فقـط یک نگاهـی به وضعیت افسـردۀ 
امـروز کشـور بیاندازیـد، دقیقـاً همیـن درد را در می آبیـد.

رییس بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود تصریح کرد: من که 
می گویـم شـما داکتـران جامعۀ خود می باشـید، هـم با درد 
مـردم آشـنایید، هـم خودتـان از درون درد بیرون شـده اید 
و هـم دانـش دارید کـه می توانید نسـخه تجویـز کنید. من 
کـه می گویم نسـل جـوان امروز ما بدیـل ندارد، نـه رهبران 
امـروزی بدیل انـد و نـه خارجی و یا هیچ کسـی دیگر، شـما 
هـم انـرژی داریـد، هم افکار تـازه، هم انگیزه، هم احسـاس، 
سـرمایۀ بـزرگ اجتماعـی کشـور هسـتید کـه می توانید با 
گفتمـان میـان خود مانند امروز شـما، فرهنگ سـازی کنید 

و کشـور را از تهداب متحول سـازید.
آقـای مسـعود بـه ایـن باور اسـت کـه جـوان افغانسـتان به 
گفتمـان و آگاهی دهـی میـان خود و بـرای مردم نیـاز دارد 

تـا داکتـر دردهـای خود، جامعه و کشـور باشـد.
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يخ" می خوانيم كه به جنگ و صلح و سركوب  ما بنا به عادت فقط چيزهايی را "تار

سياسی يا سياسِت حزبی مربوط شود.

تاج محمـد جاهـد وزیـر امـور داخلـه 
در سـفر بـه والیـت بغـان می گویـد 
ضـد  بـر  شـبانه  عملیات هـای  کـه 
یافـت. خواهـد  افزایـش   تروریسـتان 
آقـای جاهـد کـه در یـک سـفر چند 
روزه بـه والیـات شـمالی رفتـه اسـت 
بـه  شـبانه  عملیات هـای  می گویـد: 
شـکل قابـل ماحظه یـی بر سـرکوبی 
مخالفـان دولـت تأثیـر داشـته و ایـن 
 رونـد بـا قـوت خـود ادامـه می یابـد.

عملیات های شـبانه در افغانسـتان که 
در آغـاز بـا ابتکار نیروهـای بین المللی 
انجـام می شـد با مخالفت های شـدید 
رییس جمهور پیشـین  روبـه رو گردید.

نظامـی  مقامـات  از  برخـی  هرچنـد 
موثـر  را  عملیات هـا  ایـن  کشـور 
کـرزی  آقـای  می کردنـد،  ارزیابـی 
بـود. شـده  آن  قطـع   خواهـان 

ایـن عملیات هـا اکنـون بـا مدیریـت 
نظامیان افغانسـتان انجام می شود. در 

ایـن عملیـات النه هـای مخالفان پس 
از کسـب اطاعات کافی مـورد هجوم 
کماندوهای افغانستانی قرار می گیرند. 
سرشـناس  چهره هـای  از  بسـیاری 
عملیات هـای  همیـن  در  طالبـان، 
انـد. شـده  کشـته  یـا  و   دسـتگیر 

آقـای جاهـد در سـفر خـود بـه بغان 
هشـدار داده است که صفوف نیروهای 
 پولیس را از مفسدان پاک خواهد کرد.
نیـروی  یـک  پولیـس  کـه  گفـت  او 
»مقدس و معتمد« مردم است و نباید 
چهـرۀ ایـن تشـکیل بـا فسـاد برخـی 
 »عناصـر نامطلـوب« مخـدوش شـود.
جاهـد می گویـد: »کسـانی کـه آلوده 
بـه فسـاد هسـتند؛ آلـوده بـه فسـاد 

اخاقـی هسـتند و خـود را بـه احزاب 
وابسـته می داننـد یا بـه اقوام وابسـته 
می داننـد، در صفـوف پولیـس جایـی 
ندارنـد. پولیس تنهـا وظیفه اش تأمین 

امنیـت مردم اسـت”.
نعمتـی  عبدالحـی  حـال،  عیـن  در 
نیروهـای  کم بـود  از  بغـان  والـی 
دارد. شـکایت  بغـان  در   امنیتـی 

او می گویـد کـه ایـن والیـت بنـا بـه 
اهمیتی که دارد همیشـه مورد هجوم 
مخالفـان دولـت بـوده و مـردم از این 
بابت ضررهای زیادی را متحمل شـده 
انـد. او از وزیـر امور داخله خواسـت تا 
در زمینـه افزایـش نیـروی امنیتی در 

ایـن والیـت تـاش کند.

وزیر داخله: 
عملیات شبانه بر ضد تروریستان افزایش می یابد
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رییس جمهـوری افغانسـتان در دو 
فرماِن جداگانه، فـاروق وردک وزیر 
پیشـیِن معـارف و غام نبـی فراهی 
وزیـر دولـت در امـور پارلمانی را به 
دو سـمِت تازه معرفی کرده اسـت. 
بـر اسـاس این فرمان، آقـای وردک 
پـس از ایـن وزیـر دولـت در امـور 
پارلمانی خواهد بـود و آقای فراهی 
تازه تاسیس شـدۀ  پسـت  در  نیـز 
وزارِت دولـت در امـور توریسـم کار 

خواهـد کرد.  
تقـررِ آقـای وردک و ایجـاد پسـِت 
تـازه این شـایبه را تقویـت می کند 
که ارگ ریاسـت جمهـوری پس از 
نزدیـک بـه سـه سـال از روی کار 
آمـدِن دولت وحدت ملـی، در حال 
انحصـار قـدرت و برهـم زدن رواِل 
اداری در افغانسـتان اسـت. آقـای 
بسـیار  چهره هـای  از  کـه  وردک 
رییـس  کـرزی  حامـد  محبـوِب 
جمهوری پیشین است، نشــان داد 
کـه به همـان میـزان نیـز می تواند 
قـرار  غنـی  آقـای  مـورد حمایـِت 
داشـته باشد. گماشـتِن او به عنوان 
وزیـر دولـت در امـور پارلمانـی که 
زمـاِن طوالنـی را هـم در همیـن 
سـمت در زمـاِن آقـای کـرزی کار 
کـرده، گمانه زنی هـای زیـادی را در 

سـطح جامعـه برانگیختـه اسـت. 
واکنش هـا به گزینِش آقـای وردک 
را در دو جنـاِح متفـاوت می تـوان 
به درسـتی در فضـای مجازی رصد 
کـرد. عده یـی بـه ایـن بـاور اند که 
آقای وردک در زمان تصدی پسـت 
وزارت معـارف کشـور، اشـتباه های 
آگاهانـه و ناآگاهانۀ زیـادی را انجام 
بازخواسـِت  مـورد  بایـد  کـه  داده 
عـده  ایـن  گیـرد.  قـرار  قانونـی 
و  اختـاس  نظیـر  اتهام هایـی  بـه 
مکتب هـای خیالی اشـاره می کنند 
کـه در زمـان وزارت آقـای وردک 
انجـام شـده و وزیـر پـس از او ایـن 
مـوارد را در سـطوح مختلـف افشـا 

اسـت. کرده 
 بحـث اختـاِس میلیون هـا دالـر 
چیزهـای  خیالـی  مکتب هـای  و 
نیسـتند که کاربراِن فضای مجازی 
از خـود سـاخته باشـند. دقیقاً پس 

از آن کـه وزیـر معـارِف افغانسـتان 
این مسـایل را در نشسـت رسـمِی 
مجلـس نماینـده گان مطـرح کرد، 
جـان سـپکو بـازرس ویـژۀ ایـاالت 
متحـدۀ امریـکا در امـور بازسـازی 
افغانسـتان، در یک گـزارِش مفصل 
مـوارد متعـددی را فـاش سـاخت 
کـه نشـان مـی داد در زمـاِن آقـای 
کشـور  معـارِف  وزارت  در  وردک 
چـه بلبشـویی جریان داشـته و چه 
قانون شـکنی هایی صـورت گرفته و 
چـه پول هایـی خـورد و بُـرد شـده 

ست.  ا
در همیـن حـال، بانوی اوِل کشـور 
از  یکـی  بـا  گفت وگـو  در  نیـز 
رسـانه های خارجـی اظهار داشـت 
کـه موضـوع مکتب هـای خیالـی، 
آن  بایـد  دولـت  و  اسـت  جـدی 
ایـن  دنبـال  بـه  کنـد.  بررسـی  را 
مسـایل، هیأتـی از سـوی حکومت 
کـه نماینده گانی از پارلمان کشـور 
بـرای  بودنـد،  شـامل  آن  در  نیـز 
وزرات  در  اتهـام  مـوارد  بررسـی 
گفتـه  شـدند.  گماشـته  معـارف 
تعیین شـده  هیـأت  کـه  می شـود 
چندماهـه،  بررسـی های  از  پـس 
اسـناد و مـدارِک  بـه  نه تنهـا کـه 
کافـی از صحـِت مکتب های خیالی 
دسـت یافـت که بـه مـوارد تازه یی 
قانون شـکنی ها  و  اختـاس  از 
وزارت  در  وردک  آقـای  زمـاِن  در 

معـارف نیـز برخـورد. 
از  هیچ یـک  البتـه  وردک  آقـای 

نپذیرفـت  را  شـده  یـاد  ادعاهـای 
و حتـا مدعـی شـد کـه اگـر یـک 
ثابـت  ادعاهـا  ایـن  مـورد صحـِت 
شـود، او حاضر اسـت که پاسـخ گو 
باشـد. بعـداً حتـا گـزارش هیـأِت 
بررسـی کننده از وضعیـت معـارف 
نیـز بـه گونه یی بـا سـکوت روبه رو 
شـد و کسـی پـس از آن، در مـورد 
چنین گزارشـی سـخن نگفت. حاال 
معلـوم نیسـت کـه در عقـِب ایـن 
مسـایل کی ها قرار داشـتند و آقای 
وردک چگونـه موفـق شـد که همه 
را در برابـِر خـود به سـکوت وادارد.

 البتـه او در یکـی از گفت وگوهـاِی 
رسـانه یِی خـود تهدیـد کـرد کـه 
اگـر ایـن مـوارد دنبـال شـوند، او 
بزرگ تـری  اختاس هـای  از  نیـز 
پـرده  دارد،  اطـاع  آن هـا  از  کـه 
برخواهـد داشـت. آیـا تهدیـد آقای 
وردک، آن قدر جــدی بود که دهِن 
صاحبـاِن قدرت را بـه یک باره قفل 
کنـد؟... بـه نظـر می رسـد کـه این 
مثـِل  افغانسـتان  در  نیـز  پرونـده 
هـزاران مورد مشـابِه دیگر مختومه 
اعـان شـده باشـد تـا دیگر کسـی 
جـرأت باز کردِن چنین مـواردی را 

در آینـده نداشـته باشـد.
از  کـه  کسـانی  دیگـر،  طـرف  از 
هـواداراِن آقای وردک انـد و عمدتاً 
مربـوط  خـاص  گـروهِ  یـک  بـه 
از دریافـت خبـر  می شـوند، پـس 
بـه  را  کاه های شـان  وی،  تقـرر 
انداختـه و  بـه هـوا  رسـِم شـادی 

هـورا سـر می دهنـد. ایـن عـده بـا 
و  آن چنانـی  پُسـت های  گذاشـتن 
نوشــتن جمـاِت عجیب وغریـب، 
نزدیـک اسـت کـه از آقـای وردک 
عـده  ایـن  بسـازند.  قدیـس  یـک 
بـر کارآیـی، مدیریـِت شایسـته و 
درایِت بافصـل و مانِع آقای وردک 
تأکیـد می ورزنـد و از این کـه پـس 
از سـه سـال آقای غنی موفق شـد 
توانایی هـا و برازنده گی هـاِی آقـای 
وردک را ببینـد، بـه خـود می بالند. 
مـورد دوم امـا ایجـاد پسـِت جدید 
بـرای آقـای فراهی اسـت. آیـا واقعاً 
بـه ایجاد چنین سـمتی در کشـور 
نمی رسـد  نظـر  بـه  بـود؟...  نیـاز 
موجودیـِت  در  اداری  منطـق  کـه 
وزارتـی به نـام اطاعـات و فرهنگ 
کـه معاونی بـه نـام توریسـم دارد، 
تأییـد کنـد. پـس می مانـد  آن را 
دو گمانه یـی کـه می توانـد ایجـاد 
چنیـن سـمتی را از سـوی رییـس 
جمهـوری منطقـی نشــان دهـد. 
غنـی  آقـای  این کـه  اول  گمانـۀ 
عمـًا می خواهـد بخـش بزرگـی از 
کار ادارِی دولـت را وارد ارگ سـازد 
تـا خـود بـر آن هـا اشـراف داشـته 
باشـد، و گمانـۀ دوم این کـه ایجـاد 
چنین سـمتی بـرای آقـای فراهی، 
اسـت.  باج دهـی  نوعـی  عمـًا 
باج دهـی بـه ایـن معنـا کـه آقـای 
غنـی نمی خواهـد آقـای فراهـی یا 
بـه بدگـوِی او در رسـانه ها تبدیـل 
شـود و یـا هـم در مـورد آن چه که 
در پارلمـان اتفـاق افتاده، دسـت به 

افشـاگری بزنـد. 
چنیـن  ایجـاد  دیگـر،  جانـب  از 
سمتی عمًا خط بطان کشــیدن 
مثـل  باطلـی  و  عاطـل  وزارِت  بـر 
می توانـد  فرهنـگ  و  اطاعـات 
دغدغـۀ  غنـی  آقـای  اگـر  باشـد. 
فرهنگ و از جمله توریسـم را دارد، 
آیـا نمی توانسـت با ایجـاد تکانه در 
پایه هـای وزارت فرهنـگ به چنین 
مشـخص  یابـد؟!...  دسـت  هدفـی 
اسـت کـه ایجـاد چنین پسـتی به 
هـدف ترویـِج فرهنـِگ توریسـم و 
صـورت  کشـور  در  گردش گـری 

نگرفتـه اسـت! 

فساد کن تا وزیر شوی!
تالش برای ایجاد 

بحران در افغانستان
تحـرکاِت اخیری که در فضای سیاسـِی کشـور دیده می شـود، 
نگران کننـده اسـت. برخوردهـای تبعیض آمیز و تنظیـِم قدرت 
بر اسـاِس سیاسـت های تک قومی  و حتا دوباره روی کار آوردِن 
اشـخاِص فاسـد در حکومـت، همـه نشـانه هایی از عـدِم تعهـِد 

ارگ به دولت دارِی مسـووالنه اسـت. 
در کنـار ایـن وضعیـت، برخوردهایـی کـه در سـطِح منطقـه و 
افغانسـتان نیـز رونمـا می شـود، نگران کننده اسـت؛ زیـرا مردم 
یـک بـارِ دیگر پس از شـانزده سـال می بینند که قـدرت دوباره 
بـه سـمِت اسـتبداد حرکـت کـرده و نیـز سیاسـت هایی که در 
راسـتای منافـِع برخـی کشـورها شـکل گرفتـه، بـه حمایت از 
تروریسـم انجامیـده اسـت. اگرچـه این تروریسـم تـاش کرده 
معـرِف یـک قـوم در افغانسـتان باشـد، ولـی همیـن یـک قوم 
بیشـترین ظلم و آسـیب را از ناحیۀ آن دیده اسـت. به رغم آن، 
برخـی سیاسـت مداران و تیکـه داران می خواهنـد زیر نـاِم قوم، 
اهداِف اسـتخباراتِی برخی کشـورها و منافِع سـیاهِ خودشـان را 
گره بزنند؛ از همین رو سـعی می کنند تروریسـم را همچنان به 
عنـواِن یـک جریـاِن سیاسـی در لباِس یـک قوم در افغانسـتان 

حفـظ کنند.  
بـه عنـوان  بـرای تقلیـل دادِن طالبـان   تاش هـای روسـیه 
یـک گـروه سیاسـی در کشـور نیـز از همیـن مجرا سرچشـمه 
یافتـه اسـت. چنـد سالی سـت کـه آقـای کـرزی و آقـای غنی 
تاش هایـی را بـه هدِف تقویـِت طالبـان و رها کـردِن زندانیاِن 
آن هـا و نیـز پیــدا کـردِن حامیـاِن منطقه یـی برای ایـن گروه 
تـدارک دیده انـد و پاکسـتان هـم بـه عنـوان کشـوری کـه از 
طالبـان بـه عنوان ابـزار اسـتفاده می کند، در پی همیـن برنامه 

یعنـی دسـت یافتـن بـه حامیـان منطقه یـی بوده اسـت. 
این کـه روسـیه طالبـان را به عنون یک جریاِن سیاسـی معرفی 
می کنـد، نشـان می دهد که این کشـور متأثـر از البی گری هاِی 
اسـت.  افغانسـتان  تروریسـم در  پاکسـتان و حلقـات حامـِی 
حمایـِت حامـد کرزی از طالبان و قرار گرفتـِن او در برابر امریکا 
و حمایـت از موضـع روسـیه نیز نشـان می دهد که تمسـک به 
سیاسـِت قومـی در کنـار آن کـه به هدِف دسـت یافتـن به یک 
پایـگاه اجتماعـی مورد نظر اسـت، در سـطح بازی هایی که تازه 
قـرار اسـت در منطقـه بـه راه انداخته شـود نیـز به عنـواِن یک 

ابـزارِ تحریک کننده مطرح اسـت.  
بـه نظـر می رسـد کـه شـکل دادِن بحران هـا در افغانسـتان، 
یـک بـارِ دیگـر روِی دسـت قـرار دارد و ایـن بحران سـازی هاِی 
جدیـد می تواند برای افغانسـتان خطرناک تمام شـود. تمسـِک 
آقـای غنـی بـه قومی سـازِی قـدرت و نـگاه ابـزاری بـه مسـالۀ 
به هـدِف تشـدیِد تنش هـای داخلـی، همچنـان تـاش  قـوم 
بـرای ایجـاد رویارویـی بـا امریـکا و تحریـِک بیشـتر روس هـا 
در افغانسـتان چـه از طریـِق آقـای کـرزی و چـه هـم از طریق 
پاکسـتان، این خطر را به دنبال دارد که افغانسـتان شـکارِ یک 

بحـراِن جـدی در امتـداد بازی هـاِی جـاری شـود.
روس هـا نیـز بایـد درک کننـد کـه حمایت شـان از طالبـان در 
شـرایِط پیچیـدۀ کنونـی به هیچ عنـوان آن ها را به منافع شـان 
نمی رسـاند؛ زیـرا هیـچ قدرتـی در نهایت ایـن توانایـی را ندارد 
کـه بـازی بـا کارت ِ تروریسـم را بدوِن باخـت به پایان برسـاند. 
روسـیه نبایـد یک بار دیگر، هم افغانسـتان و هم خـودش را به 

یـک بحـراِن جدی مواجه سـازد.
بازی هـاِی اخیـر و وضعیـِت جـاری نشـان می دهـد کـه آن 
انتظارهـا و برنامه  هایـی که برای شـکل گیری یـک دولِت ملی و 
نیز دسـت یافتن به عدالِت نسـبی وجود داشـت، کنار گذاشـته 
شـده اسـت و حـاال رونـد قومی کـردِن قـدرت در همـۀ الیه هـا 
و اندام هـا بـه شـکِل مهندسی شـده و بـا پشـتوانۀ کان جریان 
دارد. ایـن همـان تهدابی سـت کـه امـروز گذاشـته می شـود تا 

صـد سـاِل آینـده را بـا تنـش و خطر مواجه سـازد.
بـا ایـن اوصـاف، نیاز اسـت که مـردم افغانسـتان و آگاهـاِن این 
سـرزمین از همیـن حـاال به یـک فراخـواِن ملی بیــندیشند و 
برنامه یـی را به هـدِف جلوگیـری از سـقوط کشـور در باتـاِق 
بحران هایـی کـه قـرار اسـت به خاطـر منافـع دیگـران در ایـن 
کشـور به راه انداخته شـود، ارایه دهندـ قبل از آن که دیر شـود 

و همـه در بـِد حادثه اسـیر شـویم!  

  احمــد عمران

تقـرِر آقـای وردک و ایجاد پسـِت تازه این شـایبه 
را تقویـت می کنـد کـه ارگ ریاسـت جمهـوری پـس از 
نزدیـک بـه سـه سـال از روی کار آمـدِن دولـت وحدت 
ملـی، در حال انحصار قـدرت و برهـم زدن رواِل اداری در 
افغانسـتان اسـت. آقـای وردک کـه از چهره های بسـیار 
محبـوِب حامـد کـرزی رییس جمهوری پیشـین اسـت، 
نشــان داد کـه بـه همـان میـزان نیـز می توانـد مـورد 
حمایـِت آقـای غنی قـرار داشـته باشـد. گماشـتِن او به 
عنـوان وزیـر دولت در امـور پارلمانـی که زمـاِن طوالنی 
را هـم در همیـن سـمت در زماِن آقـای کـرزی کار کرده، 
گمانه زنی های زیادی را در سـطح جامعه برانگیخته اسـت. 

ACKU
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حمید فرهادی-ماندگار

مسـووالن محلی در والیت غـور از تیرباران 
یـک زن توسـط برادرش خبـر می دهند. 

معصومـه انـوری، رییـس امور زنـان والیت 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  صحبـت  در  غـور 
می گویـد کـه ایـن قضیـه هنگامـی اتفـاق 
افتـاده اسـت کـه شـوهر دختـر پنج سـال 
بعـد از ازدواج، نـزد پدرش رفته و شـکایت 
می کنـد کـه خانمـش باکـره نیسـت. پـدر 
پسـر بـه بـرادر دختـر تمـاس گرفتـه و از 
او می خواهـد تـا خواهـرش را دوبـاره بـه 
خانـه اش برگردانـد. بـرادر دختـر بـه خانۀ 
خواهـر رفتـه و او را بـه خانۀ خـود می برد.

امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت. بـه گفتـۀ 
رییـس امـور زنـان والیـت غـور: چنـد روز 
و  شـوهر  می گـذرد،  قضیـه  ایـن  از  کـه 
ُخسـر دختـر بـه خانۀ بـرادر دختـر آمده و 
خواسـتار برگرداندن »پیشـکش« عروسـی 
می شـوند کـه میـان هـردو جنـاح اختاف 
بـه وجود آمده و سـبب زد و خـورد فزیکی 
می شـود. در ایـن جریان، بـرادر دختر برای 
ختـم این ماجـرا، ناگهان دسـت به سـاح 
بـرده و خواهـرش را کـه متهـم بـه باکـره 
نبـودن اسـت، جلو همـه تیربـاران می کند.

ایـن قضیـه در ولسـوالی اوشـان والیت غور 
اتفاق افتاده اسـت. رییس زنـان والیت غور 
می افزایـد کـه تسـلط گروه هـای مخالـف 
مسـلح دولت در بعضی مناطق سـبب شده 
اسـت که غـور گواه فجیع تریـن رویدادهای 

خشـونت در برابر زنان باشـد.
 عبدالحـی خطیبـی، سـخنگوی والـی غور 
بـا تاییـد ایـن رویـداد می گویـد کـه ایـن 
قضیـه تحـت پیگیـرد قـرار دارد و پولیـس 
ایـن والیت بـه دنبال بازداشـت عامان این 

اسـت. رویداد 
آقـای خطیبـی می افزایـد بـه دلیـل آنکـه 
محـل وقـوع ایـن رویـداد زیـر ادارۀ طالبان 
قـرار دارد، نیروهـای امنیتـی بـا احتیـاط 
عمـل می کننـد، امـا اطمینـان می دهد که 
ارادۀ جـدی دارد و مظنـون در  پولیـس 

هرجایـی باشـد دسـتگیر خواهد شـد.
 شـورای والیتـی غـور امـا ایـن قضیـه را 
جـدی و مهـم  نمی دانـد و قضایـای مربوط 

بـه زنـان را بزرگ نمایـی می خوانـد.   
 فضل الحق احسـان رییس شـورای والیتی 

غـور در صحبـت بـا روزنامۀ مانـدگار ضمن 
تاییـد این خبـر امـا، می گوید کـه قضایای 
بزرگ نمایـی  غـور  در  زنـان  بـه  مربـوط 

می شـود. 
آقـای احسـان می افزایـد کـه از والیت غور 
بـه عنـوان یـک والیـت فقیـر و محـروم  از 
امنیت و بازسـازی کسی سـخن نمی گوید، 
امـا قضایای مربـوط به زنـان در این والیت 
بین المللـی  و  ملـی  خبرنـگاران  توسـط 

دسـت به دسـت می شـود.
او هم چنـان اعضـای جامعـۀ مدنـی ایـن 
و  می خوانـد  بی بنیـاد  جوانـان  را  والیـت 
می گویـد: “قضایـای مربوط به خشـونت در 
برابـر زنـان از سـوی جوانان بی بنیـاد به نام 
جامعـۀ مدنـی و رییس زنـان بسـیار دامن 

زده می شـود”.
عامـان  غـور  والیتـی  شـورای  رییـس 
زنـان  خـود  را  زنـان  برابـر  در  خشـونت 
می خوانـد و می گویـد: “اکثراً همیـن زنانی 
کـه کشـته می شـوند بـه دلیـل این اسـت 

کـه از خانـه فرار می کنند و دین وشـریعت 
همیـن را اجـازه می دهد کـه زن اگر خاف 

شـریعت عمـل کنـد، مجـازات شـود”.
آقـای احسـان، رییس امـور زنان غـور را به 
شـایعه پراکنی متهـم می کنـد و می گویـد: 
“رییـس زنان غور قضایایی را که می شـنود 

بزرگ سـازی و شـایعه پراکنی می کنـد”. 
او گفـت: “متأسـف هسـتیم کـه دولـت در 
قضایـای مهمتـر بی توجـه اسـت امـا یـک 
قضیـه ُخـرد را بزرگ می سـازند و متاسـف 
هسـتم که خبـر داغ غور، خبر زنان اسـت. 
این مصیبت اسـت که می آینـد و خبرهای 

دل خـراش زنـان را پـرداز می دهنـد”.
در همیـن حـال، رقیـه نایـل نماینـدۀ غور 
کـه در مجلـس نماینـده گان کـه در جمـع 
یـک هیـأت از مجلـس نماینـده گان بـرای 
بررسـی وضعیـت زنان غـور به ایـن والیت 
غور سـفر کـرده، خشـونت های موجـود در 
غـور را متفاوت از والیت های دیگر دانسـته 
و می گویـد: بیشـتر خشـونت ها منجـر بـه 

سنگ سـار، آتش کشـیدن و تیربـاران زنان 
شـده است. 

او عدالـت را قربانـی بدامنـی می خوانـد و 
می افزایـد کـه در برخـی مناطـق بـه دلیل 
بدامنـی مردمبـه شـکل آزادانـه دسـت بـه 

خشـونت می زننـد. 
نماینـدۀ غور مـردم در مجلـس در صحبت 
بـا روزنامۀ ماندگار سـخنان رییس شـورای 
والیتـی غور را نظر شـخصی او دانسـته، اما 
قضایـای مربـوط بـه خشـونت در بـا زنـان 
می گویـد:  و  می دانـد  خـود  چشـم دید  را 
شـماری از اعضای شـورای والیتی غور حتا 
در قضایـای خشـونت با زنـان دخالت کرده 

و مانـع دسـتگیری مجرمان می شـوند. 
 بانـو نایل می گویـد: "خانواده زهـرا - یکی 
از زنانـی که چندی پیش آتش زده شـد – 
می گویـد که یـک نمایندۀ شـورای والیتی 
از مجرمـان قضیـه دفـاع کرده و نگذاشـته 

که مرتکب جرم بازداشـت شـود”.
ایـن عضـو مجلـس گفـت کـه در بعضـی 

مناطـق مرتکبـان جـرم  افـراد زورمنـد و با 
نفـوذ هسـتند و دولـت می گویـد کـه اگـر 
ایـن افـراد را بازداشـت و مجـازات کننـد، 
افـراد مسـلح وابسـته بـه آنـان دسـت بـه 

ناامـن سـازی مناطـق می زننـد. 
او افـزود: اگـر حکومـت محلـی و مرکـزی 
اعمـال نفـوذ و زورگویـی را از والیـت غـور 
از میـان نبردارد و زورمنـدان را که مرتکب 
جـرم و جنایـت می شـوند مجـازات نکنند، 
خشـونت بـا زنـان از میـان نخواهـد رفت. 

در سـوی دیگـر، نوریه نوید فعـال مدنی در 
غـور، نهادهـای عدلی و قضایـی را در پیوند 
بـه قضـای خشـونت با زنـان بـه تبعیض و 

جانـب داری متهم می سـازد.
 او می گویـد: نهادهای عدلـی و قضایی این 
والیـت قضایـای مربوط به خشـونت با زنان 
را درسـت پیگیری و رسـیده گی نمی کنند 
و مردسـاالری سـبب شـده اسـت تا چنین 
قضایـای فجیع در والیـت غور اتفاق بیافتد.
بانـو نویـد می گوید: “من بـه صفت یک زن 
در غـور از هیچ کدام ازین ارگان ها و نهادها 
راضـی نیسـتم؛ زمانی کـه از پیگیـری یـک 
رویـداد از ارگان هـای مربـوط می پرسـیم، 
فقـط می گوینـد که مـا تحت تعقیـب قرار 

دادیـم، و پپیگیـری داریم”.
نیـاز  کـه  را  قضایـا  بعضـی  می گویـد:  او 
جدی بـه پیگیـری دارد، ارگان های مربوط 
می گوینـد کـه این قضیه مربوط ولسـوالی 
می شـود و بایـد در والسـوالی حـل و فصل 
نتیجـۀ  کـدام  هیـچ  حالی کـه  در  شـود، 

قناعـت بخـش بـه دنبـال نـدارد. 
ایـن فعـال جامعۀ مدنـی در غـور گفت که 
بی توجهـی حکومت محلی سـبب شـده تا 
مـردم برای حـل قضایای خود بـه مخالفان 

مسـلح دولت رجـوع کنند. 
متضرریـن  از  “هنگامی کـه  اوگفـت: 
می پرسـم چـرا بـه نیروهای مخالـف دولت 
کـه  می گوینـد  آنـان  می کنیـد؟  رجـوع 
مخالفـان مسـلح دولت قضیه مـا را در یک 
روز پی گیـری و رسـیده گی می کننـد. در 
حالی کـه دولـت بـه ماه هـا و حتـا سـال ها 

قضایـا را دنبـال نمـی کننـد”.
او می گویـد: اگـر حکومت مرکـزی قضایای 
خشـونت با زنان را درست و جدی پیگیری 
والیـت  ایـن  در  زنـان  وضعیـت  نکنـد، 
نگران کننـده و وحشـت ناک خواهـد بـود.

روح اهلل بهزاد

یک عضور هیأت بررسـی کنندۀ اسـتفاده از 
فنـاوری و تکنالوژی در انتخابات افغانسـتان 
اسـتفاده  می گویـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـه 
برگـزاری  بـرای  تکنالـوژی  و  فنـاوری  از 

انتخابـات در کشـور محتـوم اسـت.
کـه  می گویـد  هم چنـان  ایـوب زاده  نعیـم 
ایـن رونـد فرصت و زمان بیشـتر نیـاز دارد 

و تاریخـی را کـه حکومـت بـرای برگـزاری 
انتخابـات در نظر گرفته اسـت بـرای این کار 

نیسـت. کافی 
انتخابـات  بنیـاد  رییـس  ایـوب زاده،  نعیـم 
شـفاف افغانسـتان )تیفـا( و عضـو هیـأت 
در  فنـاوری  از  اسـتفاده  کننـدۀ  بررسـی 
انتخابـات افغانسـتان می گوید: بررسـی های 
ما نشـان می دهد کـه اسـتفاده از فناوری و 
تکنالـوژی در انتخابات افغانسـتان ممکن و 

قابـل اسـتفاده اسـت.

از  اسـتفاده  کـه  افـزود  ایـوب زاده  آقـای 
فنـاوری و تکنالوژی در انتخابات افغانسـتان 
تنهـا بـه صـورت تدریجـی می تواند بـه کار 
بسـته شـود و تأثیرگـذاری خـود را داشـته 

. شد با
بررسـی ها  تیفـا،  بنیـاد  بـه گفتـۀ رییـس 
نشـان می دهـد، اگر قـرار باشـد از فناوری و 
تکنالوژی در انتخابات آینده اسـتفاده شـود، 
ایـن روند فرصت و زمان بیشـتری نیاز دارد 
و می تـوان گفـت، تاریخـی را که مسـووالن 

حکومـت وحـدت ملی بـرای برگـزاری این 
انتخابـات در نظر گرفته انـد، ممکن و عملی 

. نیست
اصـاِح قوانیـن، آگاهی دهی عامـه، آموزش 
دادن کارمنـدان، خریـداری وسـایل، برنامۀ 
اصـاح  انتخابـات،  کمیسـیون  عملـی 
مسـووالن  شـدن  مشـخص  کارشـیوه ها، 
کمیسـیون های والیتـی و در نهایـت اعـام 
اساسـیی  از مـواردی  بی طرفـی حکومـت، 
اسـت که بـه گفتۀ آقـای ایـوب زاده، تنها با 
عملی شـدن آن ها رفتن به طـرف انتخابات 

بـا فنـاوری و تکنالـوژی ممکـن اسـت.
شـرکت های  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  او 
زیـادی در داخـل و خـارج کشـور وجـود 
دارنـد کـه می تواننـد مـواد و وسـایل برقی 
و تکنالوژیکـی را بـرای برگـزاری انتخابـات 

آورد. فراهـم  افغانسـتان 
ایـن در حالـی اسـت کـه مجیب الرحمـان 
اجرایـی  ریاسـت  سـخنگوی  رحیمـی، 
گفـت کـه بـرای تصریـح رونـد انتخابـات 
و جلوگیـری از تقلـب در انتخابـات آینـده، 
حکومـت هوزهم مصمم اسـت کـه از روش 

برقـی و تکنالـوژی اسـتفاده کنـد.
آقـای رحیمـی گفتـه اسـت کـه هنـوز هم 
و  ادامـه دارنـد  ایـن زمینـه  بررسـی ها در 
ریاسـت اجرایـی بـر اصاحـات بنیـادی در 

انتخابـات تأکیـد مـی ورزد.
ریاسـت اجرایـی می گویـد که اصـاح نظام 
انتخابـات و برگزاری یک انتخابات شـفاف و 

عادالنـه، از تعهدات بـزرگ حکومت وحدت 
ملـی اسـت و حکومـت بـه برگـزاری یـک 

انتخابت شـفاف پابند اسـت.
هم زمـان باایـن، نهادهای ناظر بـر انتخابات 
بـر بازگردانیـدن اعتمـاد مردمـان کشـور با 
انتخابـات برگزاری یک انتخابات شـفاف در 

کشـور تأکیـد می ورزند.
زکریـا  بارکـزی، رییس دیدبان دموکراسـی 
افغانسـتان  گفته اسـت: “تقلب در انتخابات 
یـک مسـألۀ بسـیار جـدی اسـت و احیـای 
اعتمـاد مـردم در روند انتخابات بسـیار مهم 
اسـت تا مـردم یک بـار دیگـر اعتمـاد کرده 

بـه پـای صندوق هـای رأی بروند.”
بربنیـاد طرح هیأت ارزیابـی کنندۀ امکانات 
برقی سـازی رونـد انتخابـات تنهـا نام هـای 
رأی دهنـده گان بـا سـامانه های برقـی ثبت 
خواهنـد شـد، امـا در روز رأی دهـی از برگۀ 

رأی دهـی کار گرفتـه خواهد شـد.
مـاه  یـک  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
در  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای  پیـش، 
بـا مسـووالن حکومـت  نشسـت هایی کـه 
ایـن  از  یکـی  در  داشـتند،  ملـی  وحـدت 
نشسـت ها و در بسـتۀ پیشـینهادیی، طـرح 
برگـزاری  رونـد  در  فنـاوری  از  اسـتفاده 
انتخابـات را مطـرح کردنـد کـه ایـن طـرح 
و  گرفتـه  قـرار  مسـووالن  قبـول  مـورد 
پیشـنهاد شـد تـا زمینه هـای عملـی کردن 

شـود. جسـت وجو  طـرح  ایـن 

یک عضو هیأت بررسی کنندۀ استفاده از فناوری در انتخابات:

 استفاده از فناوری در انتخابات ممکن، اما زمان بر است

زنی پنج سال پس از ازدواج به جرم باکره نبودن تیرباران شد
رییس شورای والیتی غور:

جوانان بی بنیاد و رییس امور زنان غور شایعه پراکنی می کنند
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اتانـازی یـا مرِگ مشـفقانه دو وجـه متمایز 
دارد کـه در هـر دو وجـه، انسـان را دچـار 
وجـه  یکـی  می کنـد؛  تردیـد  و  مشـکل 
عاطفـِی ایـن عمـل اسـت و دیگـری وجـه 
عقانـی آن. البتـه در ایـن متـن خواهـان 
بررسـی وجـه عقانـِی آن هسـتیم و بـرای 
ایـن منظـور، فلسـفۀ اخاقی مناسـب تر از 

فلسـفۀ اخـاق کانـت ندیدیـم. 
کانـت در فلسـفۀ اخـاق خود، دسـتگاهی 
احسـاس  هرگونـه  از  کـه  می دهـد  ارایـه 
و عاطفـۀ بشـری دور اسـت، چـون او بـه 
هیچ وجـه راهـی بـرای دخوِل این سـاحت 
بشـری در امر اخاقـی را مجـاز نمی داند و 
عملـی را کـه متأثـر از کمتریـن عاطفه یی 
باشـد، غیراخاقـی می دانـد. او بـا نقد عقل 
عملـی پیش می رود و اخـاق را بر مفاهیم 
کامـًا عقلـی پی ریـزی می کنـد و حاصـل 
کار کامـًا نظام منـد اسـت و دقـت موجود 
در آن، صـدور هـر نوع حکـم اخاقی را که 
پـای عقانیـِت آن کمی بلنگـد، غیرممکن 

می سـازد. 

تاریخچه و مثال هایی از اتانازی 
اتانـازی بـه عنـوان واقعیتـی اسـت کـه در 
تاریـخ بشـر جـان گرفـت و بـه صورت های 
مختلـف بـه حیـاِت خـود ادامـه داد تـا بـه 
دوراِن مـا پـا گذاشـت. اتانـازی بـا معانـی 
بسـیار خـود مثل مـرگ بـدون درد و رنج، 
مرگـی،  خودکشـی  دل سـوزانه،  کشـتن 
خـوب میـری، بیمارکشـی طبـی و مـرگ 
آرام و راحـت، تنهـا بـا یـک وجـه واقعـی و 
عمیـق وجود انسـان برخـورد دارد و آن هم 
مـرگ اسـت؛ مـرگ بـه عنـوان نقطه یـی 

بـرای خط حیـات انسـان. 
این کـه در طـول تاریـخ چـه افعالی شـامل 
سـابقه یی  می شـدند،  لفـظ  ایـن  اطـاق 
مثـل  دارد،  بسـیار  بحث هـای  و  طوالنـی 
بیماری هـای  بـا  افـرادی  بـرای  اتانـازی 
بسـیار دردنـاک و غیرقابـل درمـان و تأیید 
آن توسـط سـقراط و افاطـون و تجویـز 
داروهـای ارزان تـر بـرای بیمـاران در حـال 
مـرگ توسـط مایـکل بودونیـز. برداشـتن 
بالـش از زیر سـر بیماران رو بـه مرگ برای 
تسـریع مـرگ آن هـا و درد و زجـر کمتـر، 
کشـتن سـربازان بدحال در جنگ در حالی 
کـه امـکان معالجـه و تسـکین درد آن هـا 
وجود ندارد، کشـتن نوزادان عجیب الخلقه، 
کشـیدن پـای انسـان های آویختـه از دار 
بـرای تسـریع در مرگ و عـذاب کمتر برای 
شـرایط  در  سـال مندان  کشـتن  و  آن هـا 
بحرانـی، همـه نمونه هایـی از واقعیِت مرگ 
بودنـد کـه لفـظ اتانـازی بـه آن هـا اطـاق 

می شـده. 
امـر،  ایـن  بـا  دیـن  مواجهـۀ  در  گرچـه 
شـاهد  را  بسـیاری  موضع گیری هـای 
هسـتیمـ  به خصـوص ادیـان ابراهیمـی که 
زنده گـی و حـق حیـاِت انسـان ها را تنهـا 
می داننـد،  تعالـی  بـاری  ذات  انحصـار  در 
در نتیجـه اتانـازی بـه هـر شـیوه و عنوانی 
درد  حتـا  و  می داننـد  قبـول  غیرقابـل  را 
پـاک  بـرای  عاملـی  را  رنـج  و  کشـیدن 
شـدِن انسـان ها از گناهان شـان می داننـد 
و  تناقضـات  از  بسـیاری  شـواهد  ولـی  ـ 
پیچیده گی هـای اخاقـی، مـا را به سـمت 
تفکـر عمیق تـر در این بـاره سـوق می دهد. 
نمونـه و شـواهدی وجـود دارنـد کـه بـه 
سـاده گی و بـدون تعقات عمیق فلسـفی، 
صحنه یـی  گذشـت.  آن هـا  از  نمی تـوان 
در فیلمـی را بـه یـاد مـی آورم کـه در یک 
درمان گاه صحرایـی در میان میدان جنگ، 
پزشـک بـا دیدن تانک دشـمن کـه از روی 
بیمـاران و مجروحـان جنگی عبـور می کرد 
بـا خورانـدن قطره یـی از ماده یـی کشـنده 
بـه بیمارانـش، در واقـع آن هـا را بـا مرگی 
سـاده تر و بـدون رنـج از درد و رنـج مرگـی 
کـه در انتظارشـان بـود، خـاص می کـرد. 
از ایـن نمونه هـا بسـیار دیده و شـنیده ایم. 
حتـا جـدا کردِن دسـتگاه از بیمـاران مرگ 

مغـزی و اقـدام به پیونـد اعضـای آن ها که 
هنـوز در علـم اخـاق پزشـکی در رابطه با 
آن بحث های بسـیاری جریـان دارد و دقیقاً 
مشـخص نشـده که جزوِ مـوارد اتانـازی به 

حسـاب می آیـد یـا نـه. 
البته اتانازی شـامل شـرایطی نیز می شـود 
کـه شـخص در تناقـض اخاقـی بیـن دو 
عمـل می ماند کـه این جا وظیفۀ فیلسـوف 
اخاق اسـت کـه امکانات موجـود در قواعد 
مربـوط بـه هـر عملـی را برای او مشـخص 
کـه  کنیـد  تصـور  را  زمانـی  مثـًا  کنـد. 
بیمـاری مبتـا به مرضـی بدون عـاج که 
هـر لحظه امـکان مرِگ او وجـود دارد، تنها 
به کمک یک دسـتگاه تنفسـی زنده اسـت 
ولـی در ایـن حـال مـا بیمـاران دیگـری را 
داریـم کـه برای زنـده بودن به آن دسـتگاه 
آن  از  اسـتفاده  در صـورت  و  دارنـد  نیـاز 
دسـتگاه اسـت کـه می توانند زنـده بمانند، 
در این جـا وظیفـۀ پزشـک چیسـت؟ جـدا 
کردن دسـتگاه از بیمار اول و مرِگ او برای 
نجـات جـان بیماری دیگـر؟... به هـر حال، 

او مجبـور بـه انتخاب اسـت. 
بررسی اتانازی و اقسام آن 

اتانـازی فرآیندی سـت که طی آن شـخص 
بـا  و  »ب«  شـخص  وسـیلۀ  بـه  »الـف« 
پیشـنهاد و درخواسـت شـخص »الـف« از 
قـرار  کـه  شـخصی  اگـر  مـی رود.  بیـن 
اسـت از بیـن بـرود، هوشـیار باشـد و خود 
از روی تأمـل و رضایـت چنیـن تقاضایـی 
کنـد، اتانـازی داوطلبانـه خواهـد بـود. اگر 
شـخص بیمـار مبتـا بـه بیماری کشـنده 
باشـد کـه هوشـیار نباشـد یـا نـوزادی که 
قـادر بـه سـخن گفتـن نباشـد و نمی توان 
از رای او در ایـن بـاب کسـب خبـر کـرد، 
اتانـازی از نـوع غیرداوطلبانـه خواهـد بـود. 
اتانـازی اضطراری هنگامـی رخ می دهد که 
شـخص الف شـخص ب را بدون رضایت ب 
ولـی به خاطر خـود ب، از بین ببـرد، مانند 

مثـال اول در بخـش پیشـین کـه در آن جا 
پزشـک بیماران را بـدون رضایت آن ها ولی 
به خاطر خودشـان کشـت که چنین عملی 
را می تـوان از مصادیـق اتانـازی اضطـراری 

کرد.  قلـم داد 
هـر سـه اتانازی یـاد شـده می تواننـد یا به 
صـورت فعال انجام شـوند یا غیرفعـال. اگر 
شـخص دخیـل در فرآیند اتانـازی، فعاالنه 
آغازگر سلسـله پدیده هایی باشـد که منجر 
به کشـته شـدن بیمار می شـوند، اتانازی از 
نـوع فعـال خواهد بـود، نظیر همـان تزریق 
یـا خوراندن مادۀ سـمی و کشـنده به بیمار 
کـه سـبب مرگ وی خواهد شـد. از سـوی 
دیگـر، اگـر فعالیـت دیگری انجام شـود، به 
طـوری کـه نهایتاً وی بـر اثر ایـن اعمال از 
بین بـرود، اتانـازی از نوع غیرفعـال خواهد 
بـود. در واقـع در اتانـازی فعـال، شـخص 
دخیل به کشـتن بیمـار مبادرت مـی ورزد، 
در حالـی کـه در اتانازی غیرفعال، شـخص 
دخیـل اجـازه می دهد بیمـار از بیـن برود، 
بـدون این کـه فعاالنه در کشـته شـدِن وی 

باشد.  دخالت داشـته 
پـس بـا این وجـود به شـش تقسـیم بندی 

از اتانـازی می رسـیم: 
۱( اتانازی داوطلبانۀ فعال 

۲( اتانازی داوطلبانۀ غیرفعال 
۳( اتانازی غیرداوطلبانۀ فعال 

۴( اتانازی غیرداوطلبانۀ غیرفعال 
۵( اتانازی اضطراری فعال 

۶( اتانازی اضطراری غیرفعال. 

نگاهی به فلسفۀ اخاق کانت 
فلسـفۀ اخاقـی کـه کانـت ارایـه می دهد، 
در دسـتۀ اخـاق هنجـاری قـرار می گیرد. 
فلسـفۀ اخـاق فیلسـوفی کـه در دسـتۀ 
اخـاق هنجـاری جـای می گیـرد، در واقع 
و  امـوری خـوب  دریابـد چـه  می خواهـد 
بایسـته هسـتند. در کل، بحـث سـر ایـن 

اسـت که فیلسـوف چه مـاک و ضابطه یی 
در تشـخیص اعمـال موجـه و غیرموجـه 
ایـن رو  از  دهـد.  ارایـه  می توانـد  اخاقـی 
فلسـفۀ اخـاق کانـت در جرگـۀ اخـاق 
وظیفه گـرا و از نـوع قاعده محـور اسـت که 
عقل گـرا  جهان شـمول  اصـول  کسـب  در 
اسـت. وظیفه گرایـان قاعده محـور به اصول 
جهان شـمولی معتقد هسـتند که مـا آن ها 
را در رسـیدن بـه احـکام اخاقـِی موجـه 
بـه کار می بریـم و انسـان، در مقـام یـک 
کنش گـر اخاقـی، وظایفـی دارد کـه عقًا 

موظف بـه انجـاِم آن  هاسـت. 
معرفـت اخاقـی از دیـد کانـت، علـم بـه 
امـر واقـع نیسـت و به مـا نمی گویـد مردم 
چه گونـه رفتـار می کننـد، بلکـه می گویـد 
مـردم چه گونـه بایـد رفتـار کننـد. از ایـن 
حیـث، اخاق کانتی اخاقی ناواقع گراسـت 
و مدعـی بـه ایـن امر کـه قواعـد اخاقی را 
از ارجـاع بـه تجربـه نمی توان کسـب کرد، 
چـون قبـل از او به دسـت آوردِن کلیـت و 
»هیـوم«  دسـت  بـه  تجربـه،  از  ضـرورت 
منسـوخ شـده بـود. کانـت مبانـی عقلـی 
اخـاق را ماننـد ریاضیـات بـر ضـرورت و 
کلیـت می دانـد، از این رو اسـت کـه کانت 
می گویـد هـر کس بکوشـد احـکام اخاقی 
را بـه کمـک هر عامـل تجربی بنیـان کند، 
اخـاق را از بیـن برده، مثل متأثر دانسـتن 
اخـاق از تربیـت. تمـام تاش کانـت برای 
جدایـی اخـاق از تجربـه، مبتنـی بـر این 
امـر اسـت کـه تجربیـات امـوری متغیـر 
و غیرضـروری اسـت و بـا آن چـه کانـت از 
اخـاق انتظـار دارد بـه عنـوان یـک امـر 
کلـی و ضـروری، هم خوانـی نـدارد. گرچـه 
ایـن جدایـی سـخت و دور از واقـع تجلـی 
می کنـد، امـا به صوری شـدِن بحـث کانت 

در اخـاق کمـک می رسـاند. 
کانـت بـه دنبـال آن امـر اخاقـی بـود که 
همیشـه درسـت باشـد، یعنـی ضـرورت و 

کلیـت داشـته باشـد. او بـه دنبـال احـکام 
تألیفـی ماتقـدم در حـوزۀ اخـاق بـود تـا 
یـک جایـگاه محکـم بـرای احـکام اخاقی 
ایجـاد کنـد. کانت منشـای احـکام اخاقی 
را، من اسـتعایی می دانـد؛ یعنی اخاقیات 
از خـود ما نشـات می گیرند که سرچشـمۀ 
آن عقـل عملی محض اسـت، بـه این معنا 
کـه در هـر جـای دنیـا کـه عقـل عملـی 

وجـود داشـته باشـد، بایـد بـه ایـن احکام 
اخاقـی ضـروری و کلـی برسـند، چـون 
احـکام اخاقـی برخاسـته از خـود عقـل 
مبانـی  بـه  اسـت. عقـل عملـی مشـتغل 
تعیـن و تقدیـر اراده اسـت، قوانیـن عملـی 
تنهـا ناظـر بـه اراده هسـتند، چـون در این 
احـکام اراده از حالـت بی تفاوتـی درآمـده 
و بـه مرحلـۀ تصمیـم می رسـد و انجـام یا 
تـرک فعـل را اختیـار می کنـد. ایـن یعنی 
تأکیـدی مهـم بـر ارادۀ آزاد یعنـی اراده یی 
کـه هیچ امـر خارجـی نتواند بـر آن قیدی 
بزنـد و تأثیـر بگـذارد و او وجه انسـانیت را 
در ایـن اراده آزاد می بینـد و این اسـتعایی 
دیـدن آزادی اسـت. بـرای کانـت یگانه امر 
خیـری کـه وجـود دارد، ارادۀ خیـر و نیک 
اسـت؛ همـان اراده یـی که تکلیـف می کند 
و منظـور او از تکلیـف، همـان ادای تکلیف 
اسـت نـه عمل مطابق بـا تکلیف. مثـًا اگر 
مـا راسـت بگوییـم، چـون می ترسـیم نـه 
این کـه بخواهیم راسـت بگوییـم، یک عمل 
مطابـق با تکلیف اسـت نـه ادای تکلیف که 
بـرای احتـرام به قانـون اسـت، یعنی همان 

قانـون اخاقـی دارای کلیـت و ضـرورت. 
کانـت برای وارد کـردن تفکرات اخاقی اش 
در حـوزۀ عمـل قواعـدی را بیـان می کند و 
بـا سـاختن دسـتگاه اخاقی صـورِی خود 
تصویـب  اخاقـی  احـکام  اسـت  معتقـد 
ایـن  درون  را  آن هـا  اگـر  کـه  می شـوند 
دسـتگاه نظام منـد قـرار دهیم، بـه تناقض 

نرسیم. 
الـف( قاعـدۀ اول: »هرگز نباید به شـیوه یی 
عمـل کنم کـه نتوانم اراده کنـم که ضابطۀ 
رفتـاری من به صـورت قانون عـام درآید.« 
کـه بـا عبارتی سـاده تر می تـوان گفت، من 
بایـد به نحـوی رفتار کنـم که بتوانـم اراده 
کنـم ضابطۀ رفتـاری من، یـک قاعدۀ کلی 

شود. 

  زهرا سلیمانی اقدم    بخش نخسـت

مرِگ مشفقانه و فلسفۀ اخالِق کانت 
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»گوسـتاو فلوبر« ید طوالیـی در نامه نگاری 
داشـت و سهم بسیاری از آن با معروف ترین 
معشـوقه اش »لوییز کوله« اسـت کـه یازده 
سـال از او بزرگتر بوده. مکاتبات »فلوبر« که 
بالـغ بـر چهـارده جلد کتـاب اسـت، حاوی 
فلوبـر  اجتماعـِی  و  ادبـی  آرای  مهم تریـن 
اسـت. »فلوبر« در یکـی از همین نامه ها که 
در حیـن نگارش »مادام بـوواری« به »لوییز 
کوله« نوشـته، می نویسـد ]به نقـل از کتاب 
»عیـش مـدام«[: »چیـزی کـه بـه نظر من 
دارم  دوسـت  مـن  کـه  چیـزی  زیباسـت، 
بنویسـم، کتابی سـت دربـارۀ هیـچ، کتابـی 
بیـرون،  دنیـای  بـه  وابسـته گی  بی هیـچ 
کتابـی که به یمـن نیروی درونی سـبکش، 
قائـم بـه ذات باشـد، هم چنـان کـه زمیـن 
خـود را در خـاء فضـا نگه مـی دارد و از هر 
پایه یـی بی نیـاز اسـت، کتابی کـه کم وبیش 
هیـچ موضوعی نـدارد، یا دسـت کم موضوع 
آن نادیدنـی اسـت، البته اگـر چنین چیزی 

ممکن باشـد.« 
»فلوبـر« هرچنـد هنگام نوشـتن ایـن نامه، 
بـوده  بـوواری«  »مـادام  نـگارش  سـرگرم 
اسـت، امـا بـه نظـر می رسـد کـه در نهایت 
در »تربیت احساسـات« اسـت کـه تا حدی 
بـه ایـن خواسـتۀ خـود دسـت می یابـد و 
»کم وبیـش  کـه  می کنـد  خلـق  رمانـی 
موضوعـی« نـدارد، یـا البتـه صحیح تـر آن 
اسـت کـه بگوییـم رمانـی خلـق کـرده که 
»موضـوع آن نادیدنـی« اسـت. وگرنـه در 
قـول »یوسـا«،  بـه  بـوواری« کـه  »مـادام 
موضـوع کتـاب خیلـی هـم خـوب واضـح 
»تربیـت  در  فلوبـر  امـا  اسـت.  آشـکار  و 
احساسـات« موفـق می شـود تـا در نهایـت 
موضوعـی را بهانـۀ چیزی بکند کـه در واقع 
می خواهـد دربارۀ آن حرف بزنـد. در »مادام 
بـوواری«، »امـا بوواری« شـخصیت محوری 
داسـتان اسـت و تفسـیر ها و تاویل هایی که 
از رمـان می شـود، مربوط به او می شـود، اما 
در »تربیـت احساسـات« ماجـرا اصـًا ایـن 
طـور نیسـت، چـرا کـه »فردریـک مـورو« 
هرقـدر هم که شـخصیت محوری داسـتان 
باشـد، بـه هیچ وجـه آن جایگاهـی را ندارد 
کـه مثـًا »امـا بـوواری« در رمـان »مـادام 
مـورو«  »فردریـک  یعنـی  دارد.  بـوواری« 
مشـاهدۀ  بـرای  اسـت  بهانه یـی  بیش تـر 
اتفاقـات و جریاناتی که در حاشـیۀ زنده گی 
»فردریـک« در جریـان اسـت، در حالی که 
در رمـان »مـادام بـوواری«، هـر آن چـه که 
اتفاق می افتد، حول شـخصیت اصلی اسـت 
و بـه گونه یـی بـه او برمی گـردد. در نتیجـه 
در »تربیت احساسـات« اسـت کـه »فلوبر« 
موضـوع  اولین بـار  بـرای  می شـود  موفـق 
اصلـِی خـود را بـه گونـۀ جدیـدی روایـت 
کنـد، آن را در میـان جامۀ »فردریک مورو« 
پنهـان کنـد و در نهایـت بـه قـول خودش، 
رمانـی خلق کنـد که »قائم به ذات« باشـد. 
»فلوبـر« هم چنیـن دربـارۀ روایت داسـتان، 
نظـر مخصـوص بـه خـودش را داشـته. بـه 
اعتقـاد »فلوبـر« راوی می بایسـت کم تریـن 
دخالـت را در قضـاوت خواننـده از داسـتان 
داشـته باشـد. این نقـش راوی که »یوسـا« 
در  می گویـد،  نامریـی«  »راوی  آن  بـه 
»تربیـت احساسـات« بیش تـر از هـر رمـان 
»یوسـا«  می شـود.  پیـاده  »فلوبـر«  دیگـِر 
ویژه گـِی  ایـن  دربـارۀ  مـدام«  »عیـش  در 
نویسـنده یی  »هیـچ  می گویـد:  »فلوبـر« 
قبـل از فلوبـر شـگردهای چنیـن کارسـاز 
ابـداع  راوی  حضـور  کـردِن  پنهـان  بـرای 
نکـرده اسـت.« امـا »راوی نامریـیِ« فلوبـر 
در »مـادام بـوواری« گـه گاه از الک خودش 
سـر بلنـد می کند و نظـر می دهـد، قضاوت 
می کنـد، همـدردی می کند امـا در »تربیت 
احساسـات«، منتهـی تـاش خـود را بـرای 
این چنیـن  می کنـد.  خـود  کـردِن  پنهـان 
اسـت کـه »گوسـتاو فلوبـر« بیش تـر از هر 
دربـارۀ  را  نظـر خـودش  دیگـری،  وسـیلۀ 
حال وهوای فرانسـه در جریان انقاب سـال 
۱۸۴۸ و تغییـرات سیاسـی آن موقـع، در 

پنهان تریـن نـوع خـود و در قالب داسـتانی 
عاشـقانه بیـان می کنـد. 

از دیگـر ویژه گی هـای »تربیت احساسـات« 
که آن را »نخسـتین رمـان مدرن« می کند، 
نبـود »سـاختار هرمـی رمـان کاسـیک« 
در آن اسـت. »فلوبـر« در »مـادام بـوواری« 
روایـت سـیکلی و دایره یـی را حفـظ کـرده 
اسـت، داسـتان از جایـی شـروع و در جایی 
تمـام می شـود. به عبـارت دیگری، بـا تمام 
تفاوت هـای »مـادام بـوواری« بـا رمان هـای 
سـاختار  رمانتیسـم،  ادبیـات  و  کاسـیک 
روایتـی آن، بـه جـز قسـمت هایی، تفـاوت 
آن چنانی با سـاختار هرمی رمان کاسـیک 
نـدارد. امـا در »تربیـت احساسـات« دیگـر 
بالـکل اثری از این سـاختار نیسـت و »چند 

رمـان  »آشـوب«  و  »انقطـاع«  گونه گـی«، 
بـه خوبـی در آن دیـده می شـود.  مـدرن 
در ایـن میـان، تمـام آن مولفه هایـی کـه 
بـوواری« را رمانـی مـدرن  بـا آن »مـادام 
در  جایـی  هـر  از  بیش تـر  می خوانیـم، 
»تربیـت احساسـات« دیـده می شـوند تـا 
را  بـه ذات« خـودش  ایـن کتـاب، »قائـم 
نشـان  دهـد. امـا بین همـۀ ایـن ویژه گی ها 
شـاید مهم تریـن آن هـا آن چیـزی اسـت 
کـه تـا بـه حـال بـه آن نپرداخته ایـم و آن 
»سـبک فلوبـر« اسـت کـه بیـش از پیـش 
در »تربیـت احساسـات« بـا آن مواجه ایـم. 
بـه عبـارت دیگـر، آن چیزی کـه بیش تر از 

همـه، »تربیـت احساسـات« را الیـق عنوان 
»نخسـتین رمـان مـدرن« می کنـد، تجلی 
»سـبک فلوبـر« در ایـن رمان اسـت. یعنی 
»فلوبـر« بیـش از هـر جایی »سـبک« خود 

را در ایـن کتـاب پیـاده کرده اسـت.
فلوبـر« چیسـت؟  از »سـبک  امـا منظـور 
در معنـای وسـیع و کلـی، »سـبک فلوبـر« 
باورهـا  اعتقـادات،  مجموعـۀ  می تـوان  را 
نویسـنده گانی  در  فلوبـر  نوآوری هـای  و 
در  مقاله یـی  رابطـه،  همیـن  در  دانسـت. 
ُروو  »نـوول  نشـریۀ  در   ۱۹۲۰ سـال های 
فرانسـز« منتشـر شـد بـا عنـوان »سـبک 
بـه  آن  اشـارۀ  بیش تریـن  کـه  فلوبـر« 
»متافـور« یـا »کنایـه و اسـتعاراتی« اسـت 
کـه »فلوبـر« در نوشـته های خـود بـه آن 

پرداخته اسـت. این نوشـته بـا عکس العمل 
»مارسـل پروسـت« نویسـندۀ شـاهکار »در 
جسـت وجوی زمان از دسـت رفتـه« مواجه 
شـد و به موجب آن »مارسـل پروسـت« که 
در سـال ۱۹۲۰ نویسـندۀ شـناخته شده یی 
در فرانسـه بـود و کم تر مقاله یی می نوشـت 
و در حال نوشـتن »زمان بازیافته« بود، قلم 
بـه دسـت گرفـت و مقاله یـی به تاریـخ اول 
ژانویـه ]جنـوری[ ۱۹۲۰ در همـان نشـریه 
منتشـر کـرد و بـه تفضیـل دربارۀ »سـبک 
فلوبـر« حـرف زد. »مارسـل پروسـت« ایـن 
مقاله را دربارۀ »تربیت احساسـات« نوشـت 
و منظـور خـود را از »سـبک فلوبـر« در این 

رمـان بیان کـرد. توضیح »پروسـت« دربارۀ 
فلوبـر«،  »سـبک  و  احساسـات«  »تربیـت 
شـاید مهم تریـن برهان بـرای مـدرن بودن 

باشـد. »فلوبر« 
»پروسـت« در ابتـدای ایـن مقاله کـه اتفاقاً 
مقـاالت  به یادماندنی تریـن  و  مهم تریـن  از 
»فلوبـر«  اسـت،  وسواسـی  نویسـندۀ  ایـن 
را بـا »کانـت« فیلسـوف مقایسـه می کنـد. 
»پروسـت« در ابتـدای مقالۀ خـود »فلوبر« 
را مـردی می دانـد کـه با سـبک خـود، نگاه 
مـا را به اشـیا، هم چون »کانـت« در تیوری 
بیـرون«  دنیـای  »واقعیـت  و  »شـناخت« 
»پروسـت«  اسـت.  کـرده  نـو  و  دگرگـون 
در ایـن مقالـه برداشـت خـود را از »سـبک 
متافـور  وام دار  آن کـه  از  بیش تـر  فلوبـر« 

فلوبـری بدانـد، ریشـه در اسـتفادۀ زبانـی 
فلوبـر از ادبیـات می داند و معتقد اسـت که 
»سـبک فلوبـر«، واقعیـت دنیـای بیـرون را 
نـزد ما تغییر داده اسـت. لذا »پروسـت« در 
همیـن رابطه با بررسـی زمـان و نوع فعل به 
کار رفتـه شـده در »تربیت احساسـات«، در 
نهایـت خواننده را به سـویی سـوق می دهد 
کـه فلوبـر چه گونـه بـا به کارگیـرِی زبانـی 
از افعـال در عبـارات خـود، توانسـته دیـد 
مـا را عـوض کنـد و بـه گونه یـی دیگـر در 
»تربیت احساسـات« بـرای اولین بـار رمانی 
مـدرن خلـق کنـد. »پروسـت« در ادامه، به 
کابـرد جدیـد »فلوبـر« از ضمایـر و حـروف 

اضافه در روایت »تربیت احساسـات« اشـاره 
می کنـد و نشـان می دهد که بیش تـر از هر 
چیـز دیگری، »فلوبـر« چه طور بـا تغییرات 
زبانـی توانسـته دیـِد جدیـدی از روایـت و 
داستان سـرایی بـرای ما بگشـاید. در همین 
رابطـه، »پروسـت« بـه کاربـرد حـرف »و« 
در »تربیـت احساسـات« اشـاره می کنـد و 
بـا نمونـه آوردن از آن، نشـان می دهـد کـه 
»فلوبـر« در جایـی کـه بـه طور معمـول در 
ادبیات رمانتیسـم از »و« اسـتفاده می کنند 
اسـتفاده  آن  از  احساسـات«  »تربیـت  در 
نکـرده و فضـای جدیـدی را ایجـاد کـرده 

است.
در نهایـت، آن چیـزی که به نظر می رسـد، 
ایـن اسـت کـه تمـام ویژه گی هایـی کـه بـا 

را  بـوواری«  »مـادام  آن هـا،  از  اسـتمداد 
»رمانـی مـدرن« می خوانیـم، یعنـی کاربرد 
»ضـد قهرمـان«، ُفـرم، تکنیـک بی طرفـی 
و از همـه مهم تـر »سـبک فلوبـر«، بیش تـر 
از هرجایـی در »تربیـت احساسـات« خـود 
تاکیـد  دیگـر  بـاری  اسـت.  داده  نشـان  را 
دالیـل  از  کـدام  هیـچ  کـه  اسـت  آن  بـر 
فـوق، چیـزی از اهمیـت »مـادام بـوواری« 
»مـادام  بی گمـان  کـه  چـرا  نمی کاهـد، 
رمان هـای  تاثیرگذارتریـن  از  بـوواری« 
تاریـخ ادبیـات جهـان اسـت. نوآوری هـای 
پرداخـِت  بـوواری«،  »مـادام  در  »فلوبـر« 
خـوب »امـا بـوواری« و هم چنیـن کاربـرد 
تکنیک هـای نـِو سـاختاری و روایتـی، همه 
از ویژه گی هـای خـوب ایـن کتـاب اسـت. 
امـا آن چیـزی کـه بـه نظـر نگارنـدۀ مقاله 
می رسـد و بـر آن تاکیـد دارد، جایـگاه ویژۀ 
و اسـتثنایی »تربیـت احساسـات« در میان 
آثار »گوسـتاو فلوبر« اسـت. »ماریو بارگاس 
یوسـا« نیـز در همین بـاره در »عیش مدام« 
می گویـد: »اگرچـه مـن همـۀ آثـار فلوبر را 
دوسـت می داشـتم، کتابـی کـه تاثیـری به 
ژرفـای مـادام بـوواری بر مـن نهـاد، تربیت 
را  اثـر  ایـن  دراز  زمانـی  بـود.  احساسـاتی 
چـون  می شـمرم،  فلوبـر  کار  بزرگتریـن 
بلندپروازانه تریـن کتاب هـای اوسـت و ایـن 
عقیـده هنـوز هـم تا حـدی معتبر اسـت.« 

نگاهی به »تربیت احساسات« نوشتۀ گوستاو
بخش دوم و پایانی   سعید کمالی دهقان    

از دیگر ویژه گی های »تربیت احساسات« که آن را »نخستین رمان مدرن« می کند، نبود »ساختار 
هرمی رمان کالسیک« در آن است. »فلوبر« در »مادام بوواری« روایت سیکلی و دایره یی را حفظ کرده 
است، داستان از جایی شروع و در جایی تمام می شود. به عبارت دیگری، با تمام تفاوت های »مادام 
با رمان های کالسیک و ادبیات رمانتیسم، ساختار روایتی آن، به جز قسمت هایی، تفاوت  بوواری« 
آن چنانی با ساختار هرمی رمان کالسیک ندارد. اما در »تربیت احساسات« دیگر بالکل اثری از این 
ساختار نیست و »چند گونه گی«، »انقطاع« و »آشوب« رمان مدرن به خوبی در آن دیده می شود. در 
این میان، تمام آن مولفه هایی که با آن »مادام بوواری« را رمانی مدرن می خوانیم، بیش تر از هر جایی 

در »تربیت احساسات« دیده می شوند تا این کتاب، »قائم به ذات« خودش را نشان  دهد

ACKU
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ابوبکر صدیق

رییـس حکومـت وحـدت ملـی در فرمانی 
فـاروق وردک را بـه عنـوان وزیـر دولت در 
امـور پارلمانـی گماشـت و فیـض اهلل ذکـی 
را بـه عنـوان نامـزد وزیـر وزارت کار و امور 

اجتماعـی معرفـی کرده اسـت.
عبدالکریـم  آقـای غنـی،  فرمـان  ایـن  در 
خـدام معاون شـورای عالی صلـح به عنوان 
وزارت  و  شـده  معرفـی  سـمنگان  والـی 
جدیـد توریسـم نیز ایجاده شـده اسـت که 
غام نبـی فراهـی وزیـر پیشـین دولـت در 
امـور پارلمانـی به این سـمت معرفی شـده 

ست. ا
ایجـاد وزارتـی جدیـد و گماشـته شـدن 
فـاروق وردک بـه عنـوان وزیـر دولـت در 
امـور پارلمانی که متهم به فسـاد گسـتردۀ 
مالـی در زمـان کارش در وزارت معـارف 
اسـت واکنش هـای زیاد آگاهان سیاسـی و 

شـهروندان را بـه همـراه شـده اسـت.
فاروق وردک وزیر پیشـن آموزش و پرورش 
بـه اختـاس  میلیونی در ایـن وزارت متهم 
اسـت. موجودیـت مکتب هـای خیالی یکی 
از مـواردی ا سـت کـه در گزارش سـیگار یا 
ادارۀ بـازرس ویـژۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا 
بـرای بازسـازی افغانسـتان نیـز از آن یـاد 
شـده بـود و گفتـه شـد ۷۶۹ میلیـون دالر 

از ایـن نشـانی ناپدید شده اسـت.
 آقـای وردک آمـار دانـش آموزانـی کـه به 
مکاتـب می رفتنـد را در کشـور ۱۲ میلیون 
ارایـه کـرده بـود، امـا بررسـی های کـه از 
گرفتـه  صـورت  بریتانیـا  سـفارت  طـرف 
اسـت، نشـان می دهـد کـه شـش و نیـم 

میلیـون دانـش آمـوز بـه مکتـب می روند.
پـس  بلخـی  حنیـف  اسـداهلل  هم چنـان، 
از رسـیدن بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، 
را  خـود  پیشـین  همتـای  وردک  فـاروق 
بـه اختـاس نزدیـک ۸۰۰ میلیـون دالر و 
داشـتن آموزگاران، دانـش آموزان و مکاتب 

خیالـی متهـم کرد. 
از سـویی هـم، بـرای بررسـی ایـن اتهامات 
هیـأت  ملـی،  وحـدت  حکومـت  رییـس 
تعییـن کـرد کـه هیـأت  را  حقیقت  یـاب 
در  وردک  آقـای  کـه  یافتـه  انـد  در  نیـز 
وقـت سـمتش در ایـن وزارت بـه اختاس 
دسـت زده اسـت؛ اما ایـن پرونـده از طرف 
و  حکومـت  و  وقضایـی  عدلـی  نهادهـای 

حـدت ملـی جـدی گرفتـه نشـد.
این در حالی اسـت که آقـای غنی در زمان 
کار زارهـای انتخباتـی اش هم چنـان، تعهد 
کـرده بود که وزرای حکومت پیشـین را در 

حکومت وحـدت ملی بـه کار نمی گمارد.
سیاسـی  مسـایل  آگاه  حسـینی،  اشـراق 
بـا  سیاسـیون  افغانسـتان  "در  می گویـد: 
صحنـه  وارد  پرکـن"  دهـن  "شـعارهای 
می شـوند، امـا هیـچ یکـی از ایـن شـعارها 
عملـی نمی شـود. آقـای غنی کـه در زمان 
انتخابـات شـعار مبـارزه بـا فسـاد اداری را 
سـرداد و گفـت کـه وزیـران پیشـین را در 
امـا  نمی گمـارد،  ملـی  وحـدت  حکومـت 
برخـاف شـعارهایش اقـدام کرده اسـت". 
آقـای حسـینی می گویـد: "در افغانسـتان 
یـک بیمـاری بـزرگ دامن گیـر سیاسـیون 
اسـت، سیاسـیون بـا اقدامات عـوام فریبانه 
و ایجـاد فضـای پوپولیسـتی می خواهنـد 
و  بیاورنـد  بـه دسـت  را  حمایـت مـردم  

فریـب  برخـی  موقتـی  جاذبـۀ  ایـن  بـه 
می خورنـد. امـا، پـس از به قدرت رسـیدن 
نـه تنهـا شعارهای شـان عمـل نمی شـود، 
بلکـه ظرفیـت عملیاتی کـردن شـعارهای 
خـود را ندارنـد کـه یکـی از ایـن نمونه هـا 
سـران حکومـت وحـدت ملـی هسـتند". 
او گفـت کـه بـه رغم این کـه آقـای وردک 

بـه اختـاس سـنگین در وزارت آمـوزش و 
پـرورش متهـم اسـت، امـا سـران حکومت 
وحـدت ملی نیـز از طرف فـاروق وردک به 
گرفتـن پـول از کشـورهای همسـایه متهم 
شـده اند کـه این اتهامات سـنگین اسـت و 
بایـد از طـرف نهادهای عدلـی و قضایی به 

شـکل جـدی به  بررسـی گرفته شـود.
سـران  کـه  کـرد  بیـان  حسـینی  آقـای 
حکومـت وحـدت ملی در تـاش انحصاری 

کـردن قـدرت هسـتند کـه ایـن مشـکلی 
اجتماعـی نشـدن سیاسـت در افغانسـتان 

 . ست ا
در ایـن حـال، هـادی میـران آگاه مسـایل 
سیاسـی در گفت و گـو بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد: شـعارها تا عمل تفـاوت  دارد، در 

وقـت کارزارهـای انتخاباتـی شـعارها همه 
جانبـه و منطقـی می باشـند؛ اما در سـاحۀ 

عمـل تمام ایـن شـعارها متفاوت اسـت.
آقـای میـران در رابطـه بـه متهـم شـدن 
و  آمـوزش  پیشـین  وزیـر  وردک  فـاروق 
پـرورش بـه اختـاس در ایـن وزارت گفت: 
تـا هنوز نهادهای عدلـی و قضایی در رابطه 

بـه ایـن اتهامـات اقدامـی نکرده انـد. 
او، بـا اشـاره بـا گماشـتن آقـای وردک در 
سـمت وزیـر دولت در امـور پارلمانی گفت: 
"هـر اقدامـی  کـه بتوانـد، نهادهـای دولتی 
را سـامان بخشـد، از طـرف مردم اسـتقبال 
می شـود، امـا بهتر اسـت چهره هـای جدید 
معرفـی  دولتـی  سـمت های  در  جـوان  و 

شوند". 
آقـای میران تأکید کرد که سـران حکومت 
وحـدت ملـی، بایـد در رابطـه به گماشـتن 
افـراد جـوان تاش خـود را به خـرچ دهند، 
زیـرا دوام چهره هـای تکـراری بـرای چنـد 

دوره اقـدام به جـا و کار آمد نیسـت. 
آقـای میـران خاطر نشـان کرد کـه آماری 
رابطـه  در  وردک  فـاروق  طـرف  از  کـه 
در  سـمتش  وقـت  در  دانش آمـوزان  بـه 
ایـن وزارت ارایـه شـد بـه دوازده  میلیـون 
دانـش آمـوز می رسـید، امـا در بررسـی که 
از طـرف سـفارت برتانیـا انجام شـده آمده 
اسـت شـش و نیم میلیـون دانـش آموز به 
را  تفـاوت فاحشـی  مکتـب می رونـد کـه 

می دهـد.  نشـان 
او تأکیـد کـرد کـه فـاروق وردک بـه ۱۲ 
میلیـون دانش امتیـاز می داد، کتـاب، قلم، 
معاش اسـتادان و سـایر امتیازات، در حالی 
کـه شـمار دانش آمـوزان نصـف آمـار ارایـه 
شـده بودنـد. ایـن نشـان می دهد کـه وزیر 
پیشـین آمـوزش و پـرورش در اختـاس 

بزرگ دسـت داشـته اسـت. 
اجرایـی  ریاسـت  حـال،  همیـن  در 
حکومـت وحـدت ملـی، گفتـه کـه  
وردک  فـاروق  برابـر  در  اتهامـات 
در مـورد فسـاد گسـترده در زمـان 
مسـوولیت او به عنـوان وزیر آموزش 

و پـرورش، ثابـت نشـده اسـت.

آگاهان:

سران حکومت وحدت ملی در تالش انحصار 
قدرت هستند

هارون مجیدی

پیشـین  رییس جمهـور  کـرزی  حامـد 
بـا گـروه طالبـان  از تماس هـای روسـیه 
حمایـت کرده و گفته اسـت که طالبان در 
افغانسـتان »یک حقیقت« اسـت و روسیه 
حـق برقـراری ارتبـاط و گفت وگـو بـا این 

گـروه را دارد.
آقـای کـرزی گفته اسـت کـه طالبـان در 
و  دارنـد  نفـوذ  افغانسـتان  قلمـرو  نصـف 
قدرت هـای بیرونی ناگزیر انـد با درک این 
حقیقت بـا گروه طالبان در تماس باشـند.

آقای کـرزی همچنان گفته اسـت: »وقتی 
کـه  می کننـد  ادعـا  امریکایـی  مقامـات 
روسـیه از طالبان حمایـت می کند، منظور 
ایـن اسـت بیـن آنـان راه تبـادل اطاعات 
و ماقـات وجـود دارد، امـا امریـکا نیـز بـا 
نماینـده گان این گـروه در قطر، پاکسـتان 

و اروپـا ماقـات می کننـد«.
او گفته اسـت کـه آلمانی هـا، نارویژی ها و 
انگلیسـی ها نیز با طالبان دیـدار می کنند. 
»افغـان«  کرد طالبـان  تصریـح  کـرزی 
هسـتند، آنـان بـرادران مـا هسـتند. بدون 
آنـان در افغانسـتان صلح نخواهیم داشـت.

و  تاییـد  را  طالبـان  بـا  تمـاس  روسـیه 
را  نظامـی  و  مالـی  امکانـات  فراهـم آوری 

بـه ایـن گـروه اتهامـات بی اسـاس و فاقـد 
مسـوولیت و شـایعات و خیال هـای خـام 

عنـوان کـرده اسـت.
ایـن حمایت هـا و پشـتیبانی آقـای کرزی 
از طالبـان تازه گـی نـدارد، او در جریـان 
ایـن  از  پیوسـته  نیـز  حکومـت داری اش 
گروه تروریسـتی، بـه عنوان بـرادران خود 
یادکـرد و دسـته دسـته اعضای ایـن گروه 
را کـه در زندان هـای افغانسـتان بـه جـرم 
دهشـت افگنی زندانـی بودنـد را رهـا کرد؛ 
بارها همین طالبان رها شـده دوباره دست 
بـه اعمـال تروریسـتی و تخریب کارانه زده 
و منجر به شـهادت شـهروندان کشـور و از 

بیـن رفتن تاسیسـات مملکتی شـدند.
کـرزی  آقـای  حکومـت  کـه  آن  از  بعـد 
نتوانسـت انتخابـات قابل قبـول و به دور از 
تقلبـات را برگـزار کنـد و حکومت وحدت 
ملـی بـا امضـای توافق نامـۀ سیاسـی بـه 
میـان آمـد، آقای کرزی از قدرت دور شـد. 
در روزهـای شـروع ایـن حکومـت از آقای 
کـرزی اسـتقبال زیاد شـد و بارهـا رییس 
بـه عنـوان  او  از  حکومـت وحـدت ملـی 
»ملـی مشـر« نیز یاد کـرد، امـا رفته رفته 
ایـن بـاال حسـاب شـدن های آقـای کرزی 
در حکومـت وحـدت ملی کم رنگ شـده و 
شـاید این روزها احسـاس تنهایی می کند 

آن  بـر  را  او  تنهایـی  احسـاس  ایـن  کـه 
داشـته تـا باردیگـر داعیـه طالبـان را بلند 
کنـد و حمایـت  خـود از گروه تروریسـتی 
طالبـان بیشـتر سـازد. باورها بر این اسـت 
کـه چـون آقـای کـرزی بـه نسـبت موفق 
نبودنـش در زمان حکومـت داری و میراث 
بـدی که از خود به یادگار گذاشـته اسـت، 
پشتیبانی و حمایت شـهروندان افغانستان 
در  کـه  ایـن  بهـر  از  و  نـدارد  باخـود  را 
سیاسـت افغانسـتان بیشـتر از این تجرید 
نشـود، دنبـال گـروه تروریسـتی طالبان را 
گرفتـه و از داعیـه داری این گـروه به مثابۀ 

فشـار اسـتفاده می کنـد.
آقای کـرزی بارهـا در سـخنانش پیرامون 
طالبـان و دشـمنی ایـن گـروه بـا دولـت 
برخـورد  مسـووالنه  تنهـا  نـه  افغانسـتان 
نکـرده بلکـه از زبـان طالبـان، از حمـات 
ایـن گـروه حمایت کـرده اسـت و حمایت 
آقـای کـرزی از طالبـان بیانگـر فراموشـی 
او از جنایت هـای ضـد بشـری ایـن گـروه 

می باشـد.
شـهروندان بـه این بـاور اند کـه گفته های 
آقای کرزی در حمایت از گروه تروریسـتی 
طالبـان بی حرمتـی بـه خـون شـهیدانی 
اسـت کـه در برابـر طالبـان و بـرای تأمین 

می رزمند.  امنیـت 
بـرای تخریـب صدهـا  دل آقـای کـرزی 
مدرسـه و کشـتار ده ها هزار غیر نظامیان، 
کـودکان، زنـان و مـردان و کشـتار صدهـا 
پولیـس و افسـران عالـی رتبـه کـه بـرای 
ایـن  مـال  جـان،  خـاک،  از  حراسـت 
نمی کننـد،  غفلـت  لحظه یـی  سـرزمین 

بـه دسـت طالبـان، نمی سـوزد و به حـال 
آنـان اشـکی نمی ریـزد؛ امـا بـرای تقویت 
و همبسـته گی بـا طالبـان صدهـا جنایت 
سـربریدن ها، مکتـب سـوزی ها و کشـتار 
هـزاران شـهروندان افغانسـتان را توسـط 
طالبـان بـه فراموشـی می سـپارد و قاتان 
مـردم افغانسـتان را بـه عنوان بـرادر خود 
خطـاب می کند و بدین وسـیله دل و قلب 
آزرده  را  افغانسـتان  شـهروند  میلیون هـا 

می سـازد.
آلـود  خـون  دسـت  بارهـا  کـرزی  آقـای 
آنکـه  بـدون  و  داده  فشـار  را  طالبـان 
دسـتی برسـر یتیمـان مبـارزان راه آزادی 
دیگـر  و  طالبـان  سرسـخت  دشـمنان  و 

گروه هـای تروریسـتی که تـا آخرین قطره 
خـون خـود از افغانسـتان دفـاع کـرده و 
نگذاشـته انـد افغانسـتان کامـًا به دسـت 
آنـان بیافتـد، در زمان حکومـت داری خود 
نکشـید و امروز نیز در کنـار هراس افگنان 

ایسـتاده اسـت.
حـاال بـه مسـووالن حکومت وحـدت ملی 
اسـت کـه تکلیـف آقای کـرزی را روشـن 
بـا  آقـای کـرزی  نگذارنـد کـه  و  سـازند 
گروه هـای  از  پشـتیبانی اش  و  گفته هـا 
تروریسـتی نمکـی بـر زخـم شـهروندانی 
تروریسـتی  گـروه  اعمـال  ناحیـه  کـه 
طالبـان زیـان دیـده انـد، بپاشـد و اعمال 

بخشـد. رسـمیت  را  تخریب کارانـه 

ACKUتکلیف کرزی روشن شود
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فیسبوک نامه

 ملک ستیز

سه ویژه گی ادارۀ  سمبولیک )نمادین(:
در برخـی دولت هـا، بنـا بـه نیازمندی هـا و تعامـات 
سیاسـی ادارات نمادیـن شـکل می گیرنـد. بـه ایـن 
اطـاق می شـود.  روش کان تریـن رشـوۀ سیاسـی 
بازیگـران اصلـی سیاسـت بـا اسـتفاده از ایـن روش، 
مهر سـکوت بـر لبـان رهبـران پرخاش گـر می کوبند 
قـدرت  جـال  و  آراسـته گی  مشـغول  را  آنـان  و 
می سـازند. بهتریـن نمونـۀ ایـن روش ایجـاد پسـت 
نخسـت وزیری در جمهـوری زیمبابوی توسـط رابرت 
موگابـی )در اثر فشـار غـرب( و سـپس برطرف کردن 
نخسـت وزیر، شـخصیت معـروف سیاسـی مورگیـن 
توان گیـری از قـدرت بود. سیاسـیونی کـه در گیر این 
بازی می شـوند، همیشـه سـرگردان دهلیزهای قدرت 
هسـتند و در نهایت با شـهرت و محبوبیت خود بازی 

می کننـد. ایـن نهادهـا سـه ویژه گـی رایـج دارنـد: 
۱. قانون مند نیستند

بـا وجـود هیاهوهـای سیاسـی، ایـن ادارات پی آمـد 
بازی هـای سیاسـی هسـتند و نمی تواننـد خودشـان 
را شـامل حیطـۀ قانـون سـازند. بـر بنیـاد آموزه های 
حقوقـی، هـر نهـادی کـه پشـت وانۀ قانونـی نـدارد، 

از مشـروعیت تهـی می شـود.  شـانه هایش 
۲. پالیسی ساز نیستند

ضعـف حقوقـی، صاحیت پالیسی سـازی را نیز از این 
نهادهـا ربـوده اسـت. علـوم سیاسـی حکـم می کنـد 
ناتوانـی در  از  نهادهایـی کـه پالیسی سـاز نیسـتند، 

صاحیـتِ سیاسـی نیـز رنـج می برنـد.
۳. اجرایی نیستند:

نهـادی کـه دارای مشـروعیت حقوقـی و صاحیـت 
سیاسـی نباشـد، بـه ضعـف صاحیت هـای اجرایـی 
نظارتـی و  ایـن ضعـف صاحیـت  مبتـا می شـود. 

اداره می ربایـد. ایـن  از  نیـز  را  توصیه یـی 

 نصیر مهرین

چهره و نام اسداهلل سروری یادآور چیست؟
جامعـۀ دردمنـدی کـه نیـاز داشـت روی آرامـش را 
ببینـد و زخم هایـش را مرهم عاج و مداوا بوسـه نهد، 
با کودتای سـیاه روز هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشـیدی، در 
آتـش بیـداد بسـیار سـوخت. چهره هایـی را کـه ایـن 
بیدادگـری بـه عنوان نمـاد بی رحمی معرفـی کرده و 
در حافظـۀ تاریـخ جای مانـدگار یافته انـد، هموطنان 
از  بارهـا  و  می شناسـند  واقعیت گـوی  و  درددیـده 
آنـان یـاد می کننـد. یکـی از آن نمادهـای سـفاکی و 
بی رحمی، اسـداهلل سـروری اسـت. او رییس »اگسـا« 
بـود. وابسـته به جنـاح خلقی هـا. وابسـته گی اش را به 
»کی-جی-بـی« چگونـه می توان تردید کـرد؟ هنگام 
تشـدید اختافـات درونـی حزب و جناح هـای امین و 
تره کـی، طـرف تره کی را گرفت. به سـفارت شـوروی 
پنـاه بـرد. بـا چند تن دیگـر در تابوت ها نهاده شـده و 

به شـوروی انتقـال یافت.
پـس از تهاجـم نظامـی شـوروی، همـراه بـا ببـرک 
کارمـل و برخی دیگر به کابل فرسـتاده شـد. رتبه اش 
بـاال رفـت. معـاون کارمـل شـد. بـا اندکـی کم لطفی 
اربـاب مواجـه گردید. به عنوان سـفیر فرسـتاده شـد 
بـه مغولسـتان. حـدود شـش سـال آنجا بـود. چندی 
در هنـد بـود. در کابـل محبوس شـد، اما نـه به دلیل 
جنایـت پیشـه گی اش. در پنجشـیر بـود. کابـل آورده 
شـد. در ماه عقرب سـال ۱۳۸۷ در حکومت فسادزای 
حامـد کـرزی، در شـکل مسـخره »محاکمـه« شـد و 
به ۱۹ سـال حبـس محکـوم. درحالی کـه محکومیت 
الزم و شایسـتۀ ایـن نمـاد، سـزاوار محکومیـت افکار 
و سیاسـت هایی بـود کـه از انسـان ها جنایـت کار بـار 
آورد. محکومیتـی که سـایر دارنده گان چنـان افکار و 
گرداننـده گان چرخ خون ریـزی را نیز محکوم می کرد. 
امـا اینـک او بـدون آنکـه حتـا همـان ۱۹ سـال را 
بـه پایـان رسـانده باشـد، چنـد مـاه پیـش از طـرف 
حکومـت جنایـت کار و فساددوسـِت محمـد اشـرف 
غنـی آزاد شـده اسـت. مـی رود تپـۀ مرنجـان تـا از 
بلنـدای آن زمزمـه کنـد کـه ایـن جامعـه و مـردم 

رنجدیـده را بازهـم برنجـان!

دوبانوی افغانستانی به باشگاه بایسکل رانی 
فرانسه پیوستند

دو بانوی مدال آور بایسـکل ران افغانسـتان با فدراسـیون بایسکل رانی 
وداع گفتند. کشور 

زهـرا و معصومـه در باشـگاه بایسـکل رانی فرانسـه بـه رقابت هـای 
بایسـکل رانی می پردازنـد. ایـن دو خواهـر در مسـابقات بیرون مـرزی 

فرانسـه به نـام افغانسـتان رکاب زنـی خواهنـد کـرد.
زهـرا و معصومـه هـردو از پنـج سـال به این سـو بـرای افغانسـتان به 
مسـابقات بایسـکل رانی پرداخته انـد. سـال گذشـته معصومـه مـدال 
نقره و زهرا مدال برونز را از مسـابقات آسـترالیا در فرانسـه برای تیم 

بایسـکل رانی افغانسـتان بدسـت آوردند.
بـا دسـت آورد ایـن دو بانـو، باشـگاه بایسکل سـواران البـی در شـهر 
فرانسـه تاش کردند تا این این دوبانو را در باشـگاه خود جذب کنند.

 زهـرا و معصومـه یـک جا با خانوادۀشـان بـا کابل وداع کـرده و راهی 
کشـور فرانسـه شـدند. قرار اسـت آنان در مسـابقات بایسکل سـواری 

فرانسـه به عنـوان نماینده گان بانـوان افغانسـتان رکاب زنی کنند
فدراسـیون بایسـکل رانی کشـور، رفتن آنان را ضایع برزگ به ورزش 
کشـور می داند. گفتنی اسـت که باشـگاه البی شـهر فرانسـه امکانات 
بودوباش و تمرینات ورزشی را برای دوبانوی افغانستان فراهم می کند

زیر 16 ساله های افغانستان رقیبان خود را 
شناختند

رقبـای افغانسـتان در مسـیر جـام جهانـی زیر ۱۷ سـاله ها در آسـیا 
شـدند.  شخص  م

ظهـر روز جمعـه قرعه کشـی مرحلـۀ گروهی مسـابقات مقدماتی زیر 
۱۶ سـاله های آسـیا برگزار شـد که به ایـن ترتیب، تیم ملـی فوتبال 

افغانسـتان در گروه سـه مسـابقات قرار گرفت.
تیـم ملـی زیـر ۱۶ سـاله های افغانسـتان در ایـن گـروه بـا تیم هـای 
قرقیزسـتان، ایـران، لبنـان و بوتـان هـم گـروه اسـت و بایـد بـا ایـن 
تیم هـا بـرای مسـابقات مقدماتـی جام جهانـی رقابت کنـد. تیم های 
برتـر ایـن رقابت هـا بـرای مسـابقات جـام جهانـی زیر ۱۷ سـاله های 

سـال ۲۰۱۹ انتخـاب خواهند شـد.
این مسـابقات در سـال ۲۰۱۸ در ۵ گروه برگزار خواهد شـد که سـه 
گـروه اول مسـابقات بـا حضـور ۵ تیـم و دو گـروه دیگـر بـا حضور ۴ 

تیـم برگزار می شـود.

فرجام خواهی بارسلونا نتیجه نداد؛

نیمار »ال کالسیکو« را از دست داد

ستارۀ برزیلی در آخرین تاش برای بازی مقابل رئال مادرید ناکام ماند.
کمیتـۀ انضباطـی فدراسـیون فوتبال اسـپانیا، فرجام خواهی باشـگاه 
بارسـلونا بـرای محرومیـت ۳ جلسـه یی نیمـار، سـتارۀ برزیلـی اش را 
رد و ایـن بازیکـن بـه شـکل قطعـی جـدال یکشـنبه جـاری مقابـل 
رئال مادریـد در هفتـۀ سی وسـوم رقابت هـای اللیـگا را از دسـت داد.

محرومیـت او بـه خاطـر کـف زدن تمسـخرآمیز بـرای داور پـس از 
اخـراج در بـازی ۲ هفتۀ قبل لیگ اسـپانیا مقابل ماالگا شـکل گرفت 
و فرجام خواهـی بارسـلونا هـم در نهایـت نتیجه یـی نداشـت. البتـه 
بارسـا می توانـد بـرای کاهـش ایـن محرومیـت  بـه دادگاه حکمیت 

ورزشـی هم شـکایت کند.

آنـان  کـه  کردنـد  اعـام  امریـکا  قامـات  م
اتهاماتـی را علیـه جولیـان آسـانژ، موسـس 
آمـاده  ویکی لیکـس  افشـاگر  ب سـایت  و

نـد. کرده ا
در پـی اظهـارات اخیـر مایک پامپئـو، رییس 
سازمان سـیا علیه جولیان آسـانژ، بنیان گذار 
سـرویس  یـک  عنـوان  بـه  لیکـس  یکـی  و
اطاعاتـی متخاصم غیر دولتی، جف سشـنز، 
دادسـتان کل امریـکا اعـام کـرد، بازداشـت 

آسـانژ در اولویـت قـرار دارد.
تاش هـای  مـا  حاضـر  حـال  در  گفـت:  و  ا
خـود را بـرای بازداشـت او افزایـش داده ایـم. 
پرونده یـی در ایـن بـاره بـاز کرده ایـم و بـه 

دنبـال بازداشـت برخـی از افـراد هسـتیم.
براسـاس گـزارش روزنامۀ واشـنگتن پسـت، 
غیررسـمی  دادخواسـت  امریـکا  دسـتان  ا د
حاوی اتهامـات مختلفی علیه کارکنان ویکی 
لیکـس تنظیـم کرده انـد. از اتهامـات مطـرح 

شـده می توان بـه دزدی امـوال دولت و نقض 
قوانیـن جاسوسـی اشـاره کرد.

ایـن  کردنـد،  اعـام  امریکایـی  مـات  ا ق م
و  اسـت  نشـده  کامـل  هنـوز  دخواسـت  ا د
تصویـب آن نیـاز بـه تاییـد سـطوح عالـی 

دارد. امریـکا  یـی  ا ض ق
ایـن اقدامـات در حالـی انجـام می شـود کـه 
در  امریـکا  رییس جمهـور  ترامـپ،  لـد  ا ن و د
دوران مبـارزات انتخاباتـی اش اعام کرده بود 

کـه ویکـی لیکـس را دوسـت دارد.
در  سـیا  سـازمان  رییـس  قبـل،  ی  د ـ ن چ
سـخنانی سـازمان اطاعاتی ارتش روسـیه را 
متهـم کـرد کـه از ویکـی لیکس بـرای ضربه 
زدن بـه کمپیـن انتخاباتـی امریـکا اسـتفاده 

کـرده اسـت.
رییـس سـیا گفت: ویکـی لیکـس مانند یک 
سـازمان اطاعاتـی متخاصـم رفتـار کـرده و 

حـرف می زنـد.

وزیـر دفـاع بریتانیـا بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

موضـع دولـت ترامـپ در قبـال روسـیه در 
حـال تغییـر اسـت.

مایـکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز گذشـته 
در سـخنانی تأکید کرد: موضـع دولت دونالد 
ترامـپ در قبال روسـیه در حال تغییر اسـت 
و ترامـپ اکنون روسـیه را یـک رقیب در نظر 

گیرد.
را در جریـان سـفر  اظهـارات  ایـن  ون  ـ ل ا ف
بـه کشـورهای منطقـۀ بالتیـک بیـان کـرده 
اسـت. ترامـپ در رقابت هـای انتخاباتی سـال 
گذشـته، احتـرام خـود بـه والدیمیـر پوتین، 
رییس جمهـور روسـیه را اعـام کـرده بـود و 
تماس هـا بیـن مشـاوران ترامپ بـا مقام های 
روسـیه قبل و بعد از انتخابـات نوامبر امریکا، 
ایـن نگرانی هـا را در اروپا ایجاد کـرده بود که 
رییس جمهـور امریـکا بـه دنبال دسـتیابی به 

توافـق با مسـکو اسـت.
امـا، فالـون، وزیر دفـاع بریتانیا تصریـح کرد: 

واشـنگتن اکنـون نسـبت بـه احتمـال روابط 
بهتـر با کرملین، محتاط تر از گذشـته اسـت. 
وزیـر دفـاع و وزیر خارجۀ امریـکا اکنون هیچ 
توهمـی در ایـن بـاره ندارنـد که چگونـه باید 
بـا روسـیه کـه یـک کشـور رقیـب به شـمار 

می رود، تعامل داشـته باشـند.
ترامـپ در مصاحبه یـی قبـل از رسـیدن بـه 
قـدرت، پیشـنهاد داده بـود تـا تحریم ها علیه 
روسـیه لغـو شـود و در مقابـل، توافق کاهش 

تسـلیحات اتمـی با روسـیه منعقـد گردد.
کشـورهای غربـی بـه بهانـۀ اقدام روسـیه در 
الحـاق کریمـه به خـاک خود و بحران شـرق 
اوکرایـن، تحریم هـای زیادی را علیه روسـیه 

اعمـال کرده اند.
فالـون گفـت: مـا مجبور بـه تعامل با روسـیه 
هسـتیم. مـا مجبوریـم هر جا که الزم باشـد، 
بـا روسـیه گفت وگـو کنیم، امـا بایـد مراقب 
و هوشـیار باشـیم. تهدیـدات بالقوه از سـوی 

روسـیه افزایـش یافته اسـت.

وزیر دفاع بریتانیا:

موضع ترامپ در قبال روسیه در حال تغییر است

وزیـر دادگسـتری ترکیه اعـام کـرد، دادگاه 
قانـون اساسـی ترکیـه هیچ گونه حقـی برای 
انجـام تحقیقـات دربارۀ نتایج همه پرسـی که 

در ۱۶ اپریـل برگـزار شـد، ندارد.
بکـر بوزداغ، وزیر دادگسـتری ترکیه با اشـاره 
بـه درخواسـت حـزب مـردم جمهوری خـواه 
بـرای ابطـال نتایـج همه پرسـی اخیر در 
ترکیـه گفـت: براسـاس قانون اساسـی ترکیه 
ایـن دادگاه عالـی هیچ گونـه حـق و اختیاری 
بـرای بازنگـری در نتایـج همه پرسـی نـدارد.

حـزب مـردم جمهوری خواه که معتقد اسـت 
در نتایج همه پرسـی دسـتکاری شـده اسـت، 
چنـد روز گذشـته اعـام کـرد کـه از تمـام 
راه هـای قانونـی بـرای بـه چالـش کشـیدن 

نتایـج همه پرسـی اسـتفاده خواهـد کـرد.
بـوزداغ در ایـن بـاره اعـام کـرد: براسـاس 

قانـون اساسـی، تصمیم هـای شـورای عالـی 
انتخابـات، تصمیـم نهایـی اسـت و هیـچ 
مقامـی نمی توانـد ایـن تصمیمـات را زیـر 
سـوال ببـرد. اگـر از دادگاه قانـون اساسـی 
چنیـن درخواسـتی انجام شـده باشـد، بازهم 
ایـن دادگاه هیـچ چاره یـی جـز رد آن نـدارد.

بعـد از اعـام نتایـج همه پرسـی اخیـر در 
ترکیـه، احـزاب اپوزیسـیون ایـن کشـور از 
جملـه حـزب مـردم جمهوری خـواه اعـام 
کردنـد کـه رونـد رأی گیـری بـا چالش هایی 
همـراه بـوده اسـت و نتیجـۀ انتخابـات را بـه 

رسـمیت نمی شناسـد.
در همیـن راسـتا هـزاران نفـر از مخالـف 
ـه خیابان هـا  ـون اساسـی ب ان اصاحـات ق
آمدنـد و اعتـراض خـود را نسـبت بـه نتیجه 

همه پرسـی اعـام کردنـد.

وزیر دادگستری ترکیه:
دادگاه قانون اساسی نمی تواند نتایج همه پرسی را زیر سئوال ببرد

ACKUامریکا به دنبال بازداشت بنیان گذار ویکی لیکس است
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نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور روسیه:

شانس عضویت افغانستان در سازمان 
شانگهای کم است

افغانسـتان  شـانس  گفتـه  اسـت  روسـی  مقـام  ـک  ی
بـرای کسـب عضویـت همیشـه گی سـازمان همـکاری 

شـانگهای در آینـده نزدیـک، کـم اسـت.
نماینـدۀ ویـژۀ رییس جمهـور روسـیه بـرای سـازمان 
داخلـی  وضعیـت  می گویـد،  شـانگهای  ری  ا ک ـ م ه
افغانسـتان شـک های زیـادی را بـه وجـود آورده  اسـت 
کـه ایـن کشـور بتوانـد در آینـدۀ نزدیک عضویـت این 

سـازمان را بـه دسـت آورد. 
بختیـار خاکیموف با اشـاره به درخواسـت سـال ۲۰۱۵ 
افغانسـتان بـرای کسـب عضویـت سـازمان همـکاری 
شـانگهای گفته اسـت، غـور در بـارۀ ایـن درخواسـت 
منطقـی بـه نظـر می رسـد، امـا در آینـدۀ نزدیـک این 

شـانس برای افغانسـتان نیسـت.
او گفتـه  اسـت کـه اگر در ایـن مورد غور صـورت گیرد 
و اوضـاع ایـن کشـور بررسـی شـود، مسـأله مهمتـر از 
همـه این اسـت کـه نیروهـای خارجـی در افغانسـتان 
همچنان مسـتقر هسـتند و این حداقل شانس عضویت 
همیشـه گی افغانسـتان در آینـده نزدیک را درسـازمان 

شـانگهای از بیـن می برد.
اعامیۀ تأسـیس این سـازمان در جون ۲۰۰۱ از سـوی 
روسـیه، چین، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، تاجیکسـتان و 

ازبکسـتان امضا شـده بود.
سـپس افغانسـتان، بـاروس، هند، پاکسـتان، ایـران و 
مغولسـتان بـه عنـوان ناظـر در ایـن سـازمان پذیرفته 

د. شدن
سـریانکا، ترکیـه، آذربایجـان، ارمنسـتان، کمبودیـا و 
نپـال شـرکای دیالـوگ سـازمان همـکاری شـانگهای 

. د ن ت س ه جیمـز متیس، وزیـر دفاع ایـاالت متحده 
امریـکا می گویـد کـه پنتاگون اینـرا فاش 
نخواهـد کرد کـه »مادر همـه بمب ها« به 

 داعـش چـه قـدر زیـان وارد کرده اسـت.
او هنـگام سـفر بـه اسـراییل، در بـاره 
حمـل   ۲۴( به  ن ـ ش ج ن پ م  ا ـ ش ۀ  ـ ل م ح

مسـتحکم  گاه  ه  ا ـ ن پ ـک  ی ر  ـ ب  )۱۳۹۶
سـوالی  ل و ر  د ش  ـ ع ا د ن  ا ـ ی و ج گ  ن ج
 اچیـن والیـت ننگرهـار سـخن گفـت.
در ایـن حملـه، ارتـش ایـاالت متحـدۀ 
ار در میـدان  ب امریـکا بـرای نخسـتین 
ب  ـ م ب ن  ـ ی ر ت د  ن م و ر ی ن ز  ا  ، گ ـ ن ج
. رد ـ ک ده  ا ف ت سـ ا اش  ی   ی ه  ت هسـ ر  ـ ی  غ
جیمـز متیـس بـه خبرنـگاران گفـت، 
ام آموختـه  ـ ن ت ز جنـگ وی ا اگـون  ت ن پ
اسـت کـه بـا شـمردن تلفـات دشـمن 
ن  ا و ـ ت ی  م ن ه  ـ ل م ح ک  ـ ی ن  ـ ی ن چ ر  د
ـارۀ موفقیـت آن قضـاوت کـرد.  در ب
ایـن سـخن وزیـر دفـاع امریکا اشـارۀ بود 
به حرکت معروف به »شـمارش اجسـاد« 
در جنـگ ویتنام که معمـوآل در آن تلفات 
دشـمن بـه طـور مبالغـه آمیـز و بـه دور 
 از واقعیـت بـه مـردم گـزارش می شـد.
ـارۀ حملـه بمبـی  جیمـز متیـس در ب

بـر پنـاه گاه داعـش در اچیـن همچنـان 
گفـت کـه ایـن حملـه نشـان داد کـه 
ایـاالت متحـده بـرای »شکسـت دادن 
داعـش عظـم راسـخ دارد، چه در سـوریه 
 چـه در عـراق و چـه هـم در افغانسـتان.”

نظامیـان ناتـو در افغانسـتان پیـش از این 
گفتـه انـد کـه عملیـات تصفیه یـی در 
 مامنـد درۀ ولسـوالی اچیـن جریـان دارد.

آنـان تـا هنـوز بـه طـور دقیـق در بـارۀ 
خساراتی که حمله بمبی هفته گذشته به 
 داعش وارد کرده اسـت، چیزی نگفته اند.

امـا وزارت دفـاع افغانسـتان گفتـه اسـت 
ادر همـه  ـاب »مـ رت تیجـۀ پ ن کـه در 
 ۱۰۰ ز  ا یـش  ا« در اچیـن، ب هـ بمب 
اند.  جنگ جـوی داعـش کشـته شـده 

به گفتۀ محمد رادمنش معاون سخنگوی 
وزارت دفـاع افغانسـتان در ایـن میان ۱۳ 
فرمانـده سـطح اول داعـش شـامل انـد.

محمـد اشـرف غنی رییـس حکومـت 
وحـدت ملـی روز پنجشـنبه در رأس 
یـک هیـأت عالی رتبـٔه دولتی بـه منظور 
افتتـاح کار فـاز سـوم بند کمـال خان به 
شـهر زرنـج والیـت نیمروز سـفر کـرد و 

کار ایـن پـروژه را رسـماً افتتـاح کـرد.

انجنیـر محمد سـمیع همزمان بـا افتتاح 
ایـن پـروژه، در خصـوص اهمیـت منابـع 
آب ایـن والیـت بویـژه بنـد کمـال خـان 
صحبـت کـرده و گفت: یکـی از آرزوهای 
دیرنـٔه مـردم نیمروز که همانـان آغاز کار 
بخش سـوم بند کمـال می باشـد، تحقق 

می یابـد.
از سـوی هـم، علـی احمدعثمانـی وزیـر 
انـرژی و آب می گویـد کار بخـش سـوم 
بنـد کمـال خـان بـه ادامـه تاش هـای 
وزارت انـرژی و آب در راسـتای مدیریـت 
آب هـا و بهره بـرداری از بندهـا می باشـد، 
کـه در چهـار سـال تکمیـل خواهد شـد 
و یکـی از دسـت آوردهای مهـم حکومت 

محسـوب می شـود.
وزیـر انـرژی و آب کشـور می گویـد کـه 
ایـن پـروژه می توانـد بیـش از ۸۰ هـزار 
هکتـار زمیـن زراعتـی را تحـت پوشـش 
آبیـاری قـرار دهـد و زمینـٔه اشـتغال و 

کاهـش فقـر را فراهـم سـازد.
در همین حال، محمد اشـرف غنی رییس 
حکومـت وحـدت ملـی می گویـد که بند 
کمـال خـان، ]هدفش[ احیای سیسـتان 
باسـتان اسـت کـه دوبـاره ایـن منطقه را 
بـه مرکـز تمـدن مبـدل خواهد سـاخت.
آقـای غنـی در بخشـی از سـخنان خـود 
نـد کمـال خـان وسـیله  گفـت کـه ب
آبرومندی افغانسـتان اسـت و با مدیریت 

آب هـا، دیگـر آب هـای افغانسـتان هـدر 
نخواهـد رفـت و آب سـرمایه افغانسـتان 

اسـت.
بـه گفتـۀ آقـای غنـی، اسـتقبال مـردم 
نمایان گـر  حکومـت  امه هـای  ن ر ب ز  ا
حمایـت جـدی شـان از نظـام می باشـد 
و حکومـت ارادۀ قـوی در زمینـٔه تطبیق 
 پروژه هـای بنیـادی و اقتصـادی را دارد.

محمـد اشـرف غنی در ادامـۀ سـخنانش 
گفـت که بند کمال خان وسـیلٔه تحول و 
احیا اسـت و بدون تکمیل شـدن کار این 
بنـد، نیمـروز متحـول نخواهـد شـد، این 
پروژه موجـب رفاه اجتماعـی و اقتصادی 

مـردم می گردد.
پروژه های  که  ید  و گ ی  م ی  ن غ ی  ا ق آ
زیربنایی در اولویت برنامه های حکومت 
می باشد و مدیریت آب ها موجب همکاری 
درچارچوب  که  اع  ز ن ب  ج و م ه  ن ت  س ا
می گردد. تنظیم  ین  ن ا و ق و  ت  ا د ه ا ع م

دشـمنان  بـه  ب  ا ـ ط خ ی  ـ ن غ ی  ا ـ ق آ
افغانسـتان هرکـس کـه به فکر سـاختن 
افغانسـتان اسـت قابـل قبـول مـردم و 
دولـت می باشـد، امـا کسـانی که بـه فکر 
بربـادی افغانسـتان می باشـند بـا آنـان 
مقابلـه می کنیـم زیـرا مردم مـا زنده گی، 
آب، حیـات و رفـاه می خواهنـد و بربادی 

در اسـام جـای نـدارد.

رییس حکومت وحدت ملی: 

بند کمال خان سیستان را دوباره به مرکز تمدن مبدل می کند

وزیر دفاع امریکا:
زیان های واردۀ »مادر همه بمب ها« بر داعش فاش 

نخواهند شد

بشري حقونه:

روانه مياشت ګڼ افغان كډوال هېواد 
ته ستانه شوي 

د بشـري حقونو يوې ډلې ويلي روانه مياشـت ډېر شـمېر بې اسناده 
کـډوال لـه پاکسـتان څخـه بېرتـه افغانسـتان ته سـتانه شـوي دي.
د افغانسـتان لپـاره د نـاروۍ د کډوالـو شـورا د پنجشـنبې پـه ورځ 
وويـل چـې دوی د اپريـل مياشـتې پـه لومړيـو دوو اونيو کـې هره 
ورځ پـه اوسـط ډول د شـااوخوا زرو کسـانو نومونـه ليکلي چې له 

پاکسـتان څخـه افغانسـتان تـه تللي دي.
دا ډلـه وايي، پـه دې سـره د روان کال د لومړيو درېيو مياشـتو پرتله 
افغانسـتان تـه د بېرتـه سـتنېدونکو کډوالـو په شـمېر کې ډېـر والی 

راغلی دی.
د افغانسـتان لپـاره د ناروۍ د کډوالو شـورا مشـرۍ کيـټ اورورکي 
سـمو  لـه  چـې  وښـوده  اندېښـنه  خپرولـو  پـه  اعالميـې  يـوې  د 

راجسترشـويو اسـنادو پرتـه افغـان کـډوال خونـدي نـه دي.
تېـر کال لـه پاکسـتان څخـه شـااوخوا ۳۸۰زره راجسـتر شـوي او 
۲۲۵ زره ناراجسـتر شـوي کډوال بېرته افغانسـتان ته سـتانه شول.

مقام هـای وزارت مخابـرات و تکنولـوژی 
چیـن  کشـور  بـا  می گوینـد  وماتـی  ل ع م
تفاهـم کرده انـد کـه شـبکه فیبـر نـوری 

ایـن کشـور را بـا چیـن وصـل سـازند.
فیبر نوری وسـیله یی اسـت کـه اطاعات 
و داده هـا را از طریـق نـور بـا سـرعت باال 
انتقـال می دهـد و قیمـت آن به تناسـب 

سـایر راه هـای ارتباطی ارزان تر اسـت.
می گوینـد  مخابـرات  وزارت  ـای  ه م  ا ق م
امه یـی در زمینـه همکاری هـای  ن فاهم  ت
چیـن در بخـش مخابـرات به افغانسـتان 
در روزهـای اخیـر در سـفر مقام هـای 
دولتـی بـه آن کشـور امضـا شـده اسـت.

وزارت مخابـرات و تکنالـوژی می گویـد 
بـا عملی شـدن پـروژه وصل فیبـر نوری 
افغانسـتان بـه چیـن که بخشـی از ایجاد 
راه ابریشـم دیجیتالـی اسـت، افغانسـتان 
بـه مسـیر انتقـال معلومـات در منطقـه 

تبدیـل خواهد شـد.
سـید احمـد شـاه سـادات، سرپرسـت 
وزارت مخابـرات می گویـد کـه شـبکۀ 
فیبـر نـوری افغانسـتان از طریـق بنـدر 
واخـان بـه کشـور چیـن و از طریق چین 

بـه کشـورهای آفریقایـی و اروپایی وصل 
خواهـد شـد. 

بـه گفتۀ او، کشـورهای آسـیای میانه نیز 
از طریق شـبکه فیبر نوری افغانسـتان به 
کشـورهای جنوب آسـیا و از طریق قفقاز 

بـه اروپا وصل خواهند شـد.
آقـای سـادات گفـت بـا عملـی شـدن 
ایـن پـروژه، قیمـت انترنـت و خدمـات 

مخابراتی در افغانسـتان ارزان تر می شـود، 
میلیون هـا دالـر درآمد نصیب افغانسـتان 
خواهد شـد و شـمار زیادی در این کشور 

صاحـب کار خواهند شـد.
سرپرسـت وزارت مخابـرات افغانسـتان 
می گویـد فاصلـه وصـل شـدن شـبکۀ 
فیبـر نـوری از شـهر فیـض آبـاد والیـت 
بدخشـان تـا مـرز کشـور چیـن، ۴۸۰ 

کیلومتـر می باشـد و هزینـه تطبیـق این 
برنامـه بیـش از ۵۰ میلیـون دالـر برآورد 
شـده کـه از سـوی بانک جهانـی، تمویل 

خواهد شـد.
بـر بنیـاد معلومـات او، دیزایـن و سـروی 
ایـن پروژه در سـال ۲۰۱۷ ختم و تطبیق 

آن در سـال ۲۰۱۸ آغـاز خواهد شـد.
فیبـر نـوری افغانسـتان پیـش از ایـن بـا 
ازبیکسـتان،  ان،  ت اجیکسـ ت کشـورهای 
پاکسـتان، ایـران و ترکمنسـتان وصـل 

شـده بـود.
افغانسـتان می گویـد  ـرات  ب وزارت مخا
بیشـترین سـرمایه گذاری در افغانسـتان 
در بخـش مخابرات صـورت گرفته و یکی 
از مهمتریـن پروژه هـا در ایـن عرصـه، 
فیبـر نـوری اسـت کـه در سـال ۲۰۰۷ 
بـا سـرمایه گذاری هفتـاد میلیـون دالری 

حکومـت آغاز شـد.
شـبکه فیبر نـوری تاکنـون در ۲۵ والیت 
افغانسـتان تکمیل شـده اسـت و به گفتۀ 
مقامـات وزارت مخابرات تا سـال ۲۰۱۸، 
ایـن پـروژه در ۹ والیـت دیگر نیز تکمیل 

خواهد شـد.

شبکۀ فیبر نوری افغانستان به چین وصل می شود
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