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ــای  ــای نهاده ــا و یافته ه ــن گزارش ه تازه تری
بین المللــی و داخلــی نشـــان می دهنــد کــه بــا 
وجــود تغییــراِت انــدک در عرصــۀ مبــارزه بــا 
ــور،  ــن کش ــی ای ــکل اساس ــوز مش ــاد، هن فس
ــت،  ــس از امنی ــاید پ ــت. ش ــاد اداری اس فس
ــتان از  ــهرونداِن افغانس ــت ش ــن خواس مهم تری
دولت مــردان ایــن کشــور، تعهــد و اقدام هــای 
عملــی و موثــر در راه مبــارزه بــا فســاد باشــد.
دولــت وحــدت ملــی کــه بــا شــعارهای پُرزرق 
و بــرق در ایــن دو عرصــه وارد سیاســت 
ــال  ــت دو س ــس از گذش ــد، پ ــتان ش افغانس
ــه  ــن دو عرص ــدانی در ای ــِق چنـ ــوز توفی هن
نــدارد. امنیــِت کشــور روز بــه روز ســیر نزولی 
می یابــد و به شــدت روح و رواِن جامعــه را 
آســیب می زنــد. فســاد اداری امــا بــه صــورت 
ــه و  ــدف گرفت ــه را ه ــتِی جامع ــه، هس موریان

می خواهــد آن را از درون فــرو بریــزد. 
بین المللــی  ســازمان  گــزارش  تازه تریــن 
برخــی  حــاوِی  هرچنــد  شــفافیت، 
ــا فســاد در کشــور  ــارزه ب ــا در مب خوش بینی ه
هســت و نشــان می دهــد کــه رتبــۀ افغانســتان 
نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش پیــدا کــرده، 
ولــی ایــن گــزارش تأکیـــد دارد کــه افغانســتان 
بــا کســب 15 امتیــاز، در ده رتبــۀ بدتریــن 
کشــورهای جهــان قــرار گرفتــه و ســـومالی بــا 
ــان  ــور جه ــدترین کش ــاز، فاس ــب 10 امتی کس

می شــود.  شــمرده 
ــه  ــده ک ــه ش ــن گفت ــزارش همچنی ــن گ در ای
ــش  ــتان کاه ــی در افغانس ــاد دولت ــزان فس می

یافتــه، امــا ایــن کشــور از نظــر ســامِت اداری 
موقعیتــی  امتیــاز و  اقتصــادی، همچنــان  و 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــه ب ــا توج ــوب دارد. ب نامطل
و گزارشــی کــه یــک روز پیــش از آن توســط 
دو نهــاد خصوصــی در افغانســتان منتشــر شــد، 
ــرد  ــه کارک ــرد ک ــی ک ــن ارزیاب ــوان چنی می ت
ــت  ــن رضای ــرای تأمی ــی ب ــت وحــدت مل دول
ــوده  ــت نب ــه موفقی ــن ب ــدان قری ــردم، چن م

ــت.  اس
ــه  ــی ک ــاد داخل ــزارِش دو نه ــاس گ ــر اس ب
مشــترکًا در مــورد رضایــِت مــردم از حکومــت 
ــه، مشــخص می شــود کــه ســطح  ــن یافت تدوی
به شــدت  دولــت  از  نارضایتــی در جامعــه 
ــر  ــه ب ــِت جامع ــرده و اکثری ــدا ک ــش پی افزای
اســاِس ایــن گــزارش فکــر می کننــد کــه 
افغانســتان مســیر درســتی را نمی پیمایــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه پانــزده ســال پیــش، وقتــی 
ــۀ  ــک جامع ــه کم ــتان ب ــِد افغانس ــت جدی دول
جامعــۀ  خشــت های  نخســتین  جهانــی، 
می گذاشــت،  اســاس  را  امــن  و  قانون گــرا 
شــهروندان کشــور بــه روزهــای طایــِی آینــده 
چشــم دوختــه بودنــد و شـــهروندان کشــور که 
ــد،  ــی می کردن ــتان زنده گ ــرون از افغانس در بی
گــروه گــروه و دســته دســته بــه کشــور 

برمی گشــتند. 
ــًا معکــوس شــده  ــد کام ــن رون ــا ای حــاال ام
در  افغانســتان  شــهرونداِن  از  بســیاری  و 
ــود  ــاِت خ ــرای نج ــی ب ــه راه ــد ک ــاش ان ت
ــن  ــه همی ــد. ب ــدا کنن ــود پی ــِت موج از وضعی
دلیــل، در دو ســـاِل اخیــر می بیـــنیم کــه مــوج 
جدیــِد مهاجرت هــا از کشــور، به معضــل کاِن 
جهانــی تبدیــل شــده اســت. امــروز بســیاری از 
کشــورهایی کــه در اوضــاع افغانســتان دســتی 
دارنــد، نمی خواهنــد بــارِ دیگــر پذیــرای مــوج 
مهـــاجراِن افغانســتانی بــه کشورهای شــان 
باشــند. در حالــی کــه مقامــاِت ایــن کشــورها 
ــتانی  ــران افغانس ــتاندِن مهاج ــعی در برگش س
ــۀ قابــل اتکایــی در جهــت  دارنــد، هیــچ روزن
ــه  ــتان ب ــت در افغانس ــاِح وضعی ــر و اص تغیی

چشــم نمی خــورد. 
ــرگرم  ــا س ــن روزه ــه ای ــت ک ــران دول رهب
ذات البینــی  و  شــخصی  مشــکاِت  حــِل 
ــه  ــن ب ــال پرداخت ــر مج ــتند، کمت ــود هس خ
اصلی تریــن مشــکاِت جامعــه را می یابنــد. 
دولــت  ســران  ســخنرانی های  بــه  وقتــی 
چیــِز  می شــویم،  دقیــق  ملــی  وحــدت 
کــه  نمی یابیــم  آن هــا  در  امیدوارکننده یــی 

حداقــل بگوییــم آن هــا بــرای حــل مشــکات 
ــِن  ــد. گفت ــرچ می دهنـ ــه خ ــان را ب تاش ش
ــدازۀ  ــه ان ــعاری، ب ــراری و ش ــای تک حرف ه
ــر  ــا دیگ ــت ت ــوده اس ــمیزکننده ب ــی مش کاف
ــا  ــاز آی ــپارد. و ب ــه آن هــا گــوش نسـ کســی ب
ــا شــعار دادن و وعده هــای  وضعیــت کشــور ب
ــود؟  ــر می ش ــتوانه بهت ــدون پش ــی و ب میان تهـ
بــدون شــک کــه پاســخ بــه آن، منفــی اســت. 
مــردم افغانســتان منتظــر اقدام هــای ســریع 
ــل  ــت ح ــت در جه ــوی دول ــن از س و روش
ــه  ــه این ک ــا ب ــتند. ام ــه هس ــاِت جامع معض
ــرح  ــۀ ط ــا ارای ــود ب ــق ش ــًا موف ــت واقع دول
ــردازد،  ــردم بپ ــه حــل مشــکاِت م ــه ب و برنام
هیــچ امیـــدی وجــود نــدارد. حــاال شــهرونداِن 
کشــور بــا ناامیـــدشدن از رهبران شــان، چشــم 
ــه  ــد ک ــه ان ــا دوخت ــوی اقیانوس ه ــه آن س ب
ــه  ــکا، چ ــازۀ امری ــوری ت ــس جمه ــد ریی ببینن
معضــاِت  از  بیرون رفــت  بــرای  طرحــی 

ــت. ــد گرف ــت خواه ــان روی دس کشورش
 بســیار درد آور اســت کــه مــردم یــک جامعــه، 
اعتمــاد و بــاورِ خــود بــه زمام داران شــان 
اقدام هــای  منتظــر  و  بدهنــد  دســت  از  را 
ــند.  ــت باش ــود وضعی ــرای بهب ــان ب متحدان ش
ــه گفت وگوهــای ســادۀ مــردم  امــروز وقتــی ب
در مــورد وضعیــت و اوضــاع جامعۀشــان 
ــه  ــد ک ــانی درمی یابی ــپارید، به آس ــوش بس گ
ناامیدی شــان از حکومــت بــه چــه میــزان 
عمیــق و گســترده اســت. یــک بــار بــه 
رســانه های کشــور نــگاه کنیــد تــا عمــِق 
بــه  نارضایتــی گســترده را دریابیــد.  ایــن 
صــورِت واضــح گفتــه می توانیــم کــه در 
ــز  ــه ج ــی ب ــچ صدای ــته، هی ــال گذش ــک س ی
ــت از  ــی، در حمای ــخنگویان دولت ــدای س صـ
برنامه هــای دولــت بیــرون نشــده اســت. 

ــش  ــال پی ــود. ده س ــن نب ــا چنی ــته ام در گذش
ــن  ــانه یی، دو ت ــرد رس ــز گ ــک می ــر در ی اگ
از شــرکت کننــده گان از برنامه هــای دولــت 
انتقــاد می کردنــد، یــک تــن پیـــدا می شــد کــه 
بــا اســتدالل و دادن فکت هــای روشــن، در 
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــای دول ــت از برنامه ه حمای
امــروز امــا چنیــن نیســت، حمایــت از دولــت 
و برنامه هــای آن )واقعــًا اگــر برنامه یــی در 
ــاِن  ــه ســخنگویان و بلی گوی کار باشــد( تنهــا ب
ــن  ــده و ای ــدود ش ــپیدار مح ــر سـ ارگ و قص

ــف دارد!  ــای تأس ــًا ج واقع
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دولت غرق در بی اعتمادِی

مـردم 

 

یـک مـرورِ سـریع اما دقیـق بر تاریـخ پانـزده سـاِل اخیرمان، 
به روشـنی ایـن نکتـۀ تلخ را برجسـته می سـازد کـه تحوالت 
نـامِ  زیـر  صورت گرفتـه  کنش هـای  و  افغانسـتان  سیاسـِی 
دموکراسـی در ایـن کشـور، همـه ریشـه از منافِع اسـتراتژیِک 
جهـان، به ویـژه ریشـه از مشـوره های اتاق هـای فکـِر امریـکا 
از  یکـی  دربـارۀ  هرکـدام  کـه  فکـری  اتاق هـای  گرفته انـد؛ 
کشـورهای جهان نسـخه می نویسـند و از قضا اتاِق افغانستاِن 
آن، در گـرِو چند شـخِص معدود قرار گرفته اسـت. همچنین 
ایـن مـرورِ کوتـاه بازگـو می کنـد کـه آقـای زلمـی خلیـل زاد 
سـوگلِی اتـاق فکـِر کاخ سـفید دربـارۀ افغانسـتان و مردمش 
بـوده و ایـن ابرقـدرِت جهانـی، اکثـر بازی هایـش در کشـورِ 
مـا را در مـدار مشـوره های این شـخص هدایت کرده اسـت. 
و  کـرزی  آقـای  ریاسـت جمهورِی  دوره  دو  بـن،  کنفرانـس 
حتـا انتخابـاِت پُـر از جنجـاِل 93 و تشـکیل دولـت وحـدت 
ملـی، همـه به نحـوی در سـایۀ مشـوره های اشـخاصی ماننـد 
خلیـل زاد رقـم خورده انـد. گاهـی ایـن سـایه چنـان پُررنـگ 
بـوده کـه خواسـِت قاطبـۀ مـردم و روِح دموکراسـی را زیـِر 
پـا کـرده و شـبحی ترسـناک از آن میـان را بـر جامعـه تحمیل 
کـرده اسـت. امـا اکنـون نه تنهـا موسـِم بـاز کـردِن زخم های 
کهنـه نیسـت، بلکـه فرصـِت خوبـی بـرای شسـتِن جراحاِت 
گذشـته و جبـراِن خطاهای رفته اسـت. ورود آقـای ترامپ به 
کاخ سـفید، می توانـد نقطـۀ عطفـی بـرای اصـاِح رویه هـای 
پانـزده سـاِل  امریـکا در  به ویـژه  نادرسـِت سیاسـِت جهـان 
از  نـو  باشـد. همچنیـن می توانـد فصلـی  افغانسـتان  پسـین 
رابطـۀ دولـت افغانسـتان بـا این ابرقـدرِت جهانـی را تعریف 

کند. تدویـن  و 
آقـای ترامـپ به گفتـۀ اکثـر رسـانه ها و تحلیل گـراِن جهانی، 
پدیده یـی تـازه و غیرمترقبـه برای سیاسـِت جهان اسـت و از 
ایـن رهگـذر می توانـد متحـدی تـازه و متفـاوت از 15 سـال 
گذشـته بـرای افغانسـتان و مردمش باشـد. اما ایـن تازه گی و 
تفـاوت به ویژه در مسـیِر مثبت و سـازنده اش منـوط به تنبه و 
پندگیـری از گذشـتۀ روابـط دو کشـور به ویژه توسـط ایاالت 
رییس جمهـورِ  عنـوان  بـه  ترامـپ  آقـای  از  اسـت.  متحـده 
ابرقدرت تریـن کشـورِ جهان، حافـظ نظم نویـِن جهانی و نیز 
اصلی تریـن حمایت کننـدۀ ثبات و دموکراسـی در افغانسـتان، 
انتظـار مـی رود کـه نگاه به این کشـور و نحوۀ تعامـل با آن را 
از گـرِو کلیشـه های گذشـته و مشـوره های یک سـویه برهاند 
و خطـی نـو مبتنـی بـر منافـِع دو کشـور بـا رعایـت اصـول 
دموکراسـی تعریـف و تدویـن کند. مسـلمًا رویه های گذشـته 
و مشـوره های افـرادی چـون خلیـل زاد در رابطه با افغانسـتان 
اگـر کارآمـد بودنـد، اعتـراض و شـکایِت آقـای ترامـپ و 

رای دهنده گانـش را فراهـم نمی  آوردنـد.
 آقـای ترامـپ از اوضـاِع افغانسـتان و تبعـاِت آن بـر زنده گی 
مالیات دهنـده گاِن امریکایـی به شـدت ناراضـی  اسـت و ایـن 
نارضایتـی، بـا کمـی دقت و ریزبینـی، می تواند فصـِل نوین و 
مـوردِ آرزوِی مردمـاِن هر دو کشـور را رقم بزنـد. این معادله 
بـه دوش  آن  سـنگیِن  بـارِ  امـا  اگرچـه دوسـویه می نمایـد، 
ایـاالت متحـده اسـت. آقـای ترامپ می بایـد این بارِ سـنگین 
را به دوش کشـد و سیاسـِت کشورش در قبال افغانستان را از 
مدارهـای معیـوِب دوراِن بوش و اوباما خارج سـازد. این کار 
مسـتلزمِ آن اسـت که رییس جمهـور جدید امریـکا، اتاق فکِر 
جدیـدی در کاخ سـفید دربارۀ افغانسـتان مبتنی بـر آرزوها و 
انتظـاراِت برآورده نشـدۀ سـاکناِن هـر دو کشـور طراحی کند 
ِ   گذشـته را به دلیـِل مشـوره های ناکارآمـد  و چنـد تیوریسـین
به جـای  و  بسـازد  بازنشسـت  و  مسـتعفی  ویرانگرشـان  و 
آنـان، مشـاوراِن جوان تـر و عالم تـری کـه خـاِک زنده گـی در 
اقصی نقـاط افغانسـتان را خورده انـد، اسـتخدام کنـد. مسـلمًا 
بـرای به خطا نرفــتن در کشـوری چندقومـی و پیچیده چون 
افغانسـتان، ابرقدرتـی چـون امریـکا نیـاز به ترتیـِب اتاق فکر 
و مشـوره یی متشـکل از نخبـه گاِن همـۀ اقـوام و جریان هـا 
آنتی تزهـای  بـا ترکیـِب تزهـا و  ایـن تکثـر می توانـد  دارد. 
متفـاوت، ســنتزی فوق العـاده را در اختیارِ کاخ سـفیدـ  برای 
تعامـِل موفقانه با افغانسـتان و درخشـِش ترامـپ در تاریخ دو 
کشـور ـ قـرار دهـد. در غیـر ایـن صـورت، امریکا بـه همان 
راهـی خواهـد رفـت که بـوش و اوباما رفتند، راهی که رشـد 
بنیادگـری و جنـگ و مهاجـرت تبعـاِت آشـکارش اسـت؛ و 
افغانسـتان نیـز بـه همـان راهـی خواهـد رفـت کـه کـرزی و 
غنـی رفتنـد، راهـی کـه انتخابـاِت تقلب بار و حکومِت فاسـد 

و معیـوب حاصلش اسـت! 

ترامپ و فصِل مأمول 
در دموکراسی افغانستان
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ـــک  ـــر در ی ـــش اگ ـــال پی ده س
دو  رســـانه یی،  گـــرد  میـــز 
تـــن از شـــركت كننده گان از 
برنامه هـــای دولـــت انتقـــاد 
می كردنـــد، یـــک تـــن پیــــدا 
می شـــد كـــه بـــا اســـتدالل 
و دادن فکت هـــای روشـــن، 
برنامه هـــای  از  حمایـــت  در 
دولـــت قـــرار گیـــرد. امـــروز 
امـــا چنیـــن نیســـت، حمایـــت 
برنامه هـــای  و  دولـــت  از 
آن )واقعـــاً اگـــر برنامه یـــی 
بـــه  تنهـــا  باشـــد(  كار  در 
بلی گویـــاِن  و  ســـخنگویان 
ســــپیدار  قصـــر  و  ارگ 
ـــاً  ـــن واقع ـــده و ای ـــدود ش مح

ACKUجـــای تأســـف دارد!



کارشناس روس براین باور است که مسکو تاش می کند که 
گروه های افراطی در افغانستان را در برابر یکدیگر قرار دهد.
کارشناسان روس براین باورند که افغانستان می تواند زمینه 
امریکا  جدید  دولت  و  مسکو  میان  همکاری  برای  خوبی 

باشد. 
پس از انتقال قدرت در امریکا، تحلیلگران روس فرصت های 
افغانستان  در  واشنگتن  و  مسکو  همکاری  برای  تازه یی 
می دانند. در واقع روسیه نشان می دهد که دید مثبتی نسبت 
به ماموریت ناتو و امریکا در افغانستان دارد. در چند سال 
نخست بعد از طالبان، مسکو و واشنگتن همکاری نزدیکی 
داشتند اما دچار تنش شدن مناسبات دوجانبه در اواخر دهه 
2000 منجر به ایجاد شکاف میان دو کشور در مورد مسئله 
افغانستان شد. برای نمونه، امریکا از مذاکرات پنهانی احتمالی 
دیپلمات های روس با نماینده گان طالبان در افغانستان انتقاد 
کرد. این در حالی است وزارت امور خارجه روسیه اعام 

کرد که چنین مذاکراتی هیچگاه صورت نگرفته است. 
ارکادی دوبنوف کارشناس روسی مسائل آسیای مرکزی به 
دویچه وله گفت که از پایان 2015 میادی هدف روسیه در 
بوده است  با طالبان  افغانستان گفت وگو  قبال  در  سیاستش 
روسیه  ویژه  نماینده  کابلوف  ضمیر  زمان  آن  اظهارات  که 
در امور افغانستان در مورد از عایق مشترک با طالبان یک 

نمونه آن است. 
به عقیده دوبنوف، کرملین در سال های اخیر تهدیدهایی را 
مجدد  ارزیابی  مورد  کنند  ظهور  می توانند  افغانستان  از  که 
داده است. در گذشته رهبران روسیه تصور می کردند  قرار 
که بی ثباتی افغانستان ممکن است به کشورهای همسایه اش 
در آسیای مرکزی گسترش یافته و به تهدیدی برای روسیه 
رسیده  نتیجه  این  به  روزها  این  در  روسیه  اما  شود  تبدیل 
است که گروه طالبان به عنوان یک نیروی سیاسی، هرچند 
که پیشینه افراطی داشته باشد، تهدیدی برای آسیای مرکزی 

نیست. 
تحقیقاتی  مرکز  در  پژوهش  بخش  رییس  ماشنکو  الکسی 
»گفت گوی تمدن ها« و کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، 
می گوید که راجع به فعالیت های روسیه در قبال افغانستان 
نباید زیاد مبالغه شود. مسکو کامَا آگاه است که افغانستان 
یکی از مشکل سازترین کشورها در منطقه است اما تا زمانی 
که بحران افغانستان برای روسیه هزینه نداشته باشد، مسکو 
قصدی برای شرکت در میانجیگری یا پاسبانی صلح ندارد. 

کارشناس روس براین باور است که روسیه منافع چشمگیری 
در افغانستان ندارد. 

با این حال، دونبوف بیان می کند که مسکو به دنبال پر کردن 
خأل ایجاد شده در افغاسنتان با خروج نیروهای ناتو است 
اما این تنها دلیل عاقمندی زیاد روسیه به افغانستان نیست. 
می کند  تاش  روسیه  که  است  معتقد  روس  کارشناس 
گروه های مختلف افراطی در افغانستان را در برابر یکدیگر 

قرار دهد. 
ترامپ  دونالد  که  دارد  انتظار  مسکو  که  کرد  اعام  وی 
در  افغانستان  در  را  جدیدی  سیاست  امریکا  رئیس جمهور 
دستور کار خود قرار دهد و مسکو تاش  می کند تا دریابد که 
آیا واشنگتن آماده خروج 9000 سرباز خود از افغانستان و 
متوقف کردن کمک ها به حکومت این کشور هست یا خیر. 
به گمان دونبوف، حکومت جدید امریکا به حمایت بی قید 
است  ممکن  بنابراین  ندارد  اصرار  اشرف غنی  از  شرط  و 
مسکو شکل جدیدی از اقدامات مشترک برای تنظیم مسئله 

افغانستان ارائه کند. 
به  تبدیل شدن  قابلیت  افغانستان  که  می گوید  نیز  ماشنکو 
موضوعی برای مذاکرات امریکا و روسیه را دارد و اگر گروه 
در  خود  درازمدت  حضور  استراتژی  به  داعش  تروریستی 
افغانستان مصمم باشد، افغانستان می تواند به زمینه ای برای 
جنگ مشترک مسکو و واشنگتن علیه تروریسم مبدل شود.
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بررسی نقش شوراهای والیتی در افغانستان
گفت وگو با مولوی عبدالکریم عباسی رییس شورای والیتی پنجشیر

ـــای  ـــی از نهاده ـــی یک ـــورا های والیت ـــاره: ش اش
ناظـــر بـــه اعمـــال حکومت هـــای محلـــی در 
نظـــارت،  می شـــوند.  محســـوب  والیـــات 
بررســـی و تأییـــد از كارهـــای حکومت هـــای 
ــافی در  ــای انکشـ ــق پروژه هـ ــی در تطبیـ محلـ
حیطـــه صالحیـــت شـــورا های والیتـــی قـــرار 

دارد.
و  صالحیت هـــا  از  اســـتفاده  مـــورد  در 
والیتـــی  شـــوراهای  مســـوولیت های 
عبدالکریـــم  مولـــوی  بـــا  را  مصاحبه یـــی 
ــیر  ــی پنجشـ ــورای والیتـ ــس شـ ــی رییـ عباسـ
می خوانیـــد. اینـــک  كـــه  داده ایـــم  انجـــام 
ــو  ــن گفت وگـ ــه ایـ ــن بـ ــی از ایـ ــاب عباسـ جنـ

ــم!  ــتید ممنونـ ــت گذاشـ وقـ

ــن  ــاس قوانی ــی براس ــوراهای والیت ــای ش صالحیت ه
ــذة کشــور چیســت ؟ ناف

ــان  ــی می ــل ارتباط ــک پ ــوان ی ــه عن ــی ب ــورای والیت ش
مــردم و دولــت قــرار دارد. قانــون و طرزالعمل هــای 
کاری شــورای والیتــی در قانــون اساســی گنجانیــده 
شــده و طرزالعملــی از طــرف اداره ارگان هــای محــل نیــز 
ــت.  ــده اس ــاده ش ــی آم ــوراهای والیت ــت ش ــرای فعالی ب
ــرار دارد،  ــی ق ــورای های والیت ــت ش ــه در اولوی ــه ک آنچ
نظــارت از راهبردهــای انکشــافی، زیربنایــی، صحــت، 
آمــوزش و پــرورش و بهبــود محیــط زیســتی اســت. 
ــی  ــع مال ــر از مناب ــتفادۀ موث ــارت و اس ــوره، نظ ــه مش ارای
ــه حســاب  ــی ب ــات از مکلفیت هــای شــوراهای والیت والی
می آیــد. اشــتراک در حــل موضوعــات قبیله یــی از طریــق 
شــورای  صاحیت هــای  از  اصاحــی  شــورای های 
والیتــی اســت. ارایــه مشــوره بــه طــرح انکشــافی پیــش از 
ــز از صاحیت هــای اعضــای  ــرای حکومــت نی پیشــنهاد ب

شــورای والیتــی می باشــد.
شــورا های والیتــی چقــدر جایــگاه خــود را در 
ــن  ــردم از کارکــرد ای ــد و م ــدا کرده ان ــردم پی ــان م می

ــد؟  ــت دارن ــه برداش ــوراها چ ش
 شــوراهای والیتــی بــه عنــوان پارلمــان کوچــک در ســطح 
ــات  ــوند، در والی ــوب می ش ــردم محس ــزد م ــات ن والی
شــاید تفاوت هــای وجــود داشــته باشــد. تن هــا بــه 
ــوان گفــت  ــی پنجشــیر می ت ــوان رییــس شــورای والیت عن
ــت و  ــال اس ــردم فع ــان م ــد می ــورا 95 درص ــن ش ــه ای ک
اولویت هــای  از  مــردم  نیازمندهــای  بــه  رســیده گی 
ــی  ــورای والیت ــای ش ــت. اعض ــی اس ــورای های والیت ش
بــه عنــوان نماینده هــای مــردم نظــارت جــدی خــود 
ــدازی  ــه راه ان ــی ک ــافی و زیربنای ــای انکش ــه برنامه ه را ب

می شــود، دارنــد. 
شــورای های  اصالحــی(  )جرگه هــای  از  شــما 
نامبردیــد،  صحبت های تــان  جریــان  در  اصالحــی 

ــت؟   ــوراها چیس ــن ش ــاد ای ــدف از ایج ه
ــه در  ــرای حــل معضــات صــورت گرفت ــن شــوراها ب ای
ــش  ــه بیشــتر نق ــود ک ــا و ولســوالی ها ایجــاد می ش قریه ه
را در آن محاســن ســفیدان و وکای گــذر دارنــد و اعضــای 
ــن شــوراها  ــی به خاطــر نظــارت از کار ای شــوراهای والیت
در آن اشــتراک می کننــد. در ایــن مــورد کمیتــۀ حــل 
منازعــات در شــورای والیتــی وجــود دارد کــه رســیده گی 

ــد.  ــوولیت های آن می باش ــات از مس ــو معض ــه همچ ب
ــی  ــورای های والیت ــت  ش ــای در اولوی ــدام کاره ک
قــرار دارد و اعضــای شــورای والیتــی از کــدام 
صالحیت هــای در یــک والیــت برخــورد دار هســتند؟ 

ــی  ــات یک ــطح والی ــت در س ــال حکوم ــارت از اعم نظ
از اولویت هــای شــوراهای والیتــی اســت. پروژه هــای 
انکشــافی و زیربنایــی کــه در والیــات راه انــدازی می شــود 
شــورای والیتــی بــه صــورت جــدی از کار ایــن پروژه هــا 
ــت  ــن اس ــی ای ــورای والیت ــاش ش ــد. ت ــارت می کن نظ
تــا بــا نظــارت جــدی و دقیــق از هرنــوع فســاد در 
ــد. ــر کن ــردم اســت جلوگی ــام م ــرای ع ــه ب ــی ک پروژه های

ــق  ــارت، تطبی ــت نظ ــی صاحی ــورای والیت ــای ش اعض
از  بــه صــورت شــفاف و نظــارت جــدی  برنامه هــا 
و  قبیله یــی  منازعــات  حــل  انکشــافی،  پروژه هــای 
هم چنــان، نظــارت از اعمــال حکومت هــای محلــی از 
ــری  ــد. جلوگی ــی می باش ــوراهای والیت ــای ش صاحیت ه
از فســاد، کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر و هم چنــان، 
ــایر  ــات و س ــتانی در والی ــار باس ــاق آث ــر از قاچ جلوگی
ــازد،  ــه  س ــر مواج ــه خط ــی را ب ــع مل ــه مناف ــال ک اعم
ــه  ــدی و هم ــارت ج ــی از آن نظ ــورای والیت ــای ش اعض

می کننــد. جانبــه 
نظــارت از اعمــال حکومت هــای محلــی یکــی از 
ــر  ــت، از نظ ــی اس ــوراهای والیت ــوولیت های ش مس
شــما تــا هنــوز کار شــورای والیتــی در بحــث کاهــش 
ــی  ــت محل ــرد حکوم ــارت از کارک ــاد اداری و نظ فس

ــوده اســت؟  ــر ب ــدر موث چق
بــرای کاهــش فســاد اداری و نظــارت جدی از نحــو کارکرد 
حکومــت محلــی شــورای والیتــی بــا مقــام والیت و ســایر 
نهادهــای دولتــی همــکاری نزدیــک دارد. همــه کارهایــی 
کــه صــورت می گیــرد در ســطح والیــت اعضــای شــورای 
ــان گذاشــته می شــوند و تــاش  صــورت  ــی در جری والیت
می گیــرد تــا از هرنــوع فســاد و کارشــکنی در تطبیــق 
پروژه هــا و ســایر کارهــای زیربنایــی جلوگیــری صــورت 
ــافی و  ــای انکش ــان کاره ــکلی در جری ــرگاه مش ــرد. ه گی
ــل  ــت ح ــود، جه ــدا ش ــه پی ــای عامل منفع ــایر پروژه ه س
ــزارش  ــت گ ــام والی ــه مق ــوب ب ــاس مکت ــه اس مشــکل ب

ــرد. ــدام جــدی صــورت گی ــورد اق ــا در م داده می شــود ت
نظــارت  در  پنجشــیر  والیتــی  شــورای  اعضــای 
از اعمــال حکومــت محلــی تــا هنــوز بــا چــه 

شــده اند؟ روبــرو  چالش هــای 
ــت  ــرف حکوم ــی از ط ــچ چالش ــیر هی ــت پنچش در والی
محلــی ســد راه شــورای والیتــی تــا هنــوز وجــود نداشــته 
ــون و  ــاس قان ــه اس ــی ب ــورای والیت ــای ش ــت و اعض اس
ــی  ــت محل ــال حکوم ــورا از اعم ــن ش ــای ای طرزالعمل ه
ــان کارهــای نظارتــی  ــا هنــوز در جری نظــارت می کننــد. ت

ــم. ــار نبوده ای ــکلی دچ ــچ مش ــا هی ــی ب ــوره ده و مش
مــردم همــواره از نبــود نظــارت بــه اعمــال حکومــت 
ــا از اعضــای شــورای  در والیــات و سؤاســتفاده ها حت
والیتــی در گماشــتن نزدیکانشــان در ُســمت های، 
ــردم  ــیر م ــما در پنجش ــر ش ــد، از نظ ــکایت دارن ش

ــد؟  ــت دارن ــی رضای ــورای والیت ــدر از کار ش چق
ــرد  ــردم از کارک ــد م ــیر 80 – 90 درص ــت پنجش در والی
شــورای والیتــی رضایــت دارنــد، تــا هنــوز یــک شــکایت 
از مــردم در مــورد اســتفاده ســوء از صاحیت هــا و 
ــورت  ــی ص ــورای والیت ــای ش ــای اعض خویش خوری ه
نگرفتــه اســت و بــه ریاســت شــورای والیتــی آورده نشــده 

اســت.  
کارکــرد شــورای والیتــی پنجشــیر در حــل مشــکالت  
ــافی و  ــای انکش ــق پروژه ه ــارت از تطبی ــردم  و نظ م
آمــوزش و پــرورش چقــدر موثــر تمــام شــده اســت؟ 
کمیتــه حــل منازعــات کــه دارای رییــس و دو عضــو 
ــات  ــه و قصب ــه از قری ــکایات ک ــه ش ــواره ب ــد هم می باش
بــه ایــن شــورا می رســد رســیده گی الزم می کننــد و 
هم چنــان، آمــوزش و پــرورش کــه یکــی از نــکات اصلــی 
و مــورد توجــه مــردم و اعضــای شــورای والیتــی اســت. 
در تطبیــق آن بــه شــکل جــدی نظــارت صــورت می گیــرد 
ــرای  ــه آن ب ــه صدم ــم کاری ک ــاد و ک ــوع فس ــا از هرن ت
ــرد. ــورت گی ــری ص ــد جلوگی ــارف می رس ــدان مع فرزن

عملکــرد شــورای والیتــی در امــر نظــارت و مشــوره 
دهــی در پروژه هــای انکشــافی چقــدر موثــر اســت و 
ــه مشــوره شــما وارد برنامه هــای  در پروژه هــای کــه ب
ــورد  ــتر م ــات بیش ــدام موضوع ــود ک ــافی می ش انکش

توجــه اســت؟ 
نظــارت و مشــوره دهــی در پروژه هــای انکشــافی از 
صاحیــت  شــورا های والیتــی اســت تــا زمانــی کــه 
یکــی از اعضــای شــورای والیتــی در پروژهــای انکشــافی 
حضــور نداشــته باشــد و نقــد و نظــر خــود را بیــان نکنــد، 
ــن،  ــود. بنابرای ــافی نمی ش ــرد انکش ــل راهب ــروژه داخ آن پ
ــه  ــوری ک ــه ام ــد در هم ــی بای ــورای والیت ــای ش اعض
ــته  ــور داش ــد، حض ــدی دارن ــی و تأیی ــت نظارت صاحی
باشــند. در پروژه هــای انکشــافی آمــوزش و پــرورش، 
ــاده  ــه ج ــا ک ــازی جاده ه ــی بازس ــرق واردات ــرق، ب ــد ب بن
خــاواک هــم اکنــون تحــت باســازی قــرار دارد و همچنــان، 
ــر  ــه از اخی ــل انجمــن بدخشــان ک ــه کوت ــی ب جــاده منته
ولســوالی پریــان شــروع می شــود و اعمــار جــاده مــوازی 
ــن  ــت پنجشــیر در برنامه هــای انکشــافی ای ــا جــاده والی ب
ــد  ــرق جدی ــد ب ــار بن ــان، اعم ــرار دارد. هم چن ــت ق والی
پنجشــیر اســت کــه عنقریــب تمــام ایــن والیــت را تحــت 

ــد.  ــرار می دهن ــرق ق ــش ب پوش
ــورای  ــرای ش ــون ب ــه در قان ــی ک ــن نکات عمده تری
ــد از  ــی و تأیی ــارت، بررس ــده نظ ــر ش ــی ذک والیت
ــورای  ــای ش ــت، اعض ــی اس ــت محل ــرد حکوم کارک
ــتفاده  ــد در اس ــق بوده ان ــدر موف ــیر چق ــی پنجش والیت

ــه؟ ــه گزین ــن س ای
کمیتــه تــدارکات کــه متشــکل از اعضــای شــورای والیتــی، 
نماینــده والــی ســایر نهادهــای در والیــت حضــور دارنــد 
ــود،  ــی داده می ش ــه دواطلب ــه ب ــای ک ــام پروژه ه ــه تم ک
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــه م ــن کمتی ــط ای توس
ــی دارد و  ــهم نظارت ــی در آن 90 درصــد س شــورای والیت
ــاس  ــا اخت ــا در پروژه ه ــد ت ــازه نمی ده ــی اج ــج گاه هی

صــورت گیــرد.
ــک  ــت  دارد در ی ــا صالحی ــی ب ــورای والیت ــر ش اگ
والیــت وجــود نداشــته باشــد، چــه کارهــای صــورت 
می گیــرد کــه بیشــتر بــه ضــرر مــردم تمــام می  شــود؟

اگــر شــورای والیتــی کــه حیثیــت پارلمــان کوچــک را در 
ــی و  ــد، پراکنده گ ــته باش ــود نداش ــت دارد، وج ــک والی ی
تداخــل وظیفه یــی و کارشــکنی در کارهــای انکشــافی 
شــکل  بــه  فســاد  هم چنــان  و  می گیــرد  صــورت 
ــت  ــافی دول ــای انکش ــا و برنامه ه ــام آور در پروژه ه سرس
ــت وجــود  ــال دول ــارت از کار و اعم ــود. نظ ــاد می ش ایج
نمی داشــته باشــد ایــن بزرگتریــن ضــرر را متوجــه مــردم 
ــاه  ــی م ــورای والیت ــال حاضــر ش ــازد. در ح ملکــی می س
ــارت  ــات نظ ــی در والی ــال دولت ــا و اعم ــاه از کاره در م
کــرده و گــزارش می گیــرد تــا از فســاد و کارشــکنی 
ــرد. درصــورت  ــه شــکل جــدی جلوگیــری صــورت گی ب
نبــود شــورای والیتــی در یــک والیــت، مســوولیت آن را 

ــد. ــام داده نمی توان ــز انج ــتانی نی دادس
ــر  ــی در ام ــافی و زیربنای ــای انکش ــارت از پروژه ه نظ
کاهــش فســاد اداری چقــدر موثــر تمــام شــده اســت؟
فســاد اداری از الیه هــای بــاالی حکومتــی تــا پایــان 
پروژه هــای  تطبیــق  بــر  نظــارت  امــا  دارد؛  جریــان 
ــود  ــت خ ــاد اداری موثری ــش فس ــر کاه ــافی در ام انکش
را داشــته اســت. برخــی از مــوارد فســادزا وجــود داشــته 
ــای  ــه نهاده ــی پنجشــیر آن را ب ــه شــورای والیت اســت ک

ــت. ــپرده اس ــی س ــی و قضای عدل

گفت و گو كننده: ابوبکر صدیق

روسیه به دنبال در برابر یکدیگر قرار دادن گروه های افراطی در افغانستان است
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پذیرفتید.  را  ما  دعوِت  این که  از  سپاس گزارم   #

از  استفاده  شیوة  مورد  در  بحث  می رسد  نظر  به 
افغانستان  در  فیسبوک  به ویژه  اجتماعی  شبکه های 
بسیار مهم و ضروری ست ولی تا هنوز در این زمینه 
کارِ بنیادی و درخوری انجام نیافته است. امیدواریم 
این  برای  نیک  آغازی  بتواند  گفت وگوهایی  چنین 
آقای  از  را  پرسش  نخستین  بزند.  رقم  ضروی  کارِ 
را در  فیسبوک  منلی می پرسم. چه چیزی  نجیب اهلل 
تبدیل  تأثیرگذار  اجتماعِی  رسانۀ  یک  به  افغانستان 

ساخته است؟
این  به  تخنیکی  منظِر  از  اگر  اما  وسیعی ست،  پرسِش 
انترنت در محیط دانشگاهی حدوداً  مسأله نگاه کنیم، 
این  ایجادگراِن  هدف  آمد.  میان  به  پیش  چهل ساِل 
وسیله، شبکه سازی، تقسیِم کار و وصل کردِن یکدیگر 
شبکه های  هم  طریق،  این  از  تا  بود  همکاری  برای 
در  به همدیگر  را  کمپیوتری  انسانی و هم شبکه های 
پیشرفِت  هر  از  مسلمًا  نگه  دارند.  همکاری  و  ارتباط 
نیز  نظامی  استفادۀ  می گیرد،  صورت  که  تخنیکی یی 
به میان می آید. ارتش ایاالت متحدۀ امریکا با اقتباس 
تا  بسازد  ارتباطی یی  شبکۀ  خواست  مفکوره،  این  از 
به واسطۀ آن، در مقابل هر حملۀ اتمی مقاومت بتوانند 
قدم های  و  ارتش  بلنِد  مقاماِت  بین  روابط  هیچ گاه  و 

پایین قطع نگردد. 
خواسِت  یک سو  از  گردید؛  آغاز  همین جا  از  حرف 
دانشگاهی بود و از سوی دیگر، خواست نظامی. هر 
دو خواست، هم موجباِت دانش را فراهم آورد و هم 
و  کردند  پیدا  وسعت  شبکه ها  باالخره  را.  امکانات 
شبکه های اجتماعِی گوناگون به میان آمدند و آخرین 
شبکه یی که به میان آمد، همین شبکۀ فیسبوک است. 
فیسبوک حالتی را پدید آورد که هرکس در هرجایی 
این که  بدون  گردد  بحث  یک  واردِ  آزادانه  می تواند 
همین جاست؛  نیز  اصلی  حرِف  باشد.  مطرح  هویتش 
از یک سو دسترسی به وسیلۀ ارتباطات کم هزینه است 
و از سوی دیگر، فرصت های استفاده از این امکاناِت 

تخنیکی بیشتر است. 
از  استفاده  به  کمک  افغانستان  در  که  دیگری  چیز 
و  همراه  گوشی های  رشد  کرده،  فیسبوک  و  انترنت 
هوشمند بوده است. مردم از این وسیله هم می توانند 
به  می توانند  هم  و  آورند  دست  به  تیلفونی  خدماِت 
این ها  کنند.  اندام  عرض  اجتماعی،  فعاِل  یک  عنوان 
عوامل تخنیکِی رشد و گسترِش فیسبوک در افغانستان 

اند.  
دوران  در  بگیریم،  نظر  در  را  اجتماعی  عوامل  اگر 
دموکراسی، افغانستان بزرگترین پیشرفت و دستاوردی 
که دارد، رشد و گسترِش رسانه هاست. رشد و گسترش 
باز کرد تا حرف های  رسانه ها، ذهن و دهاِن مردم را 
فرصت  هرکسی  وجود،  این  با  بگویند.  را  نگفتۀشان 
پیدا کرد که سهم بگیرد و حرفش را بزند. رادیوها از 
بلندگوی  به  تبدیل  تیلفوِن همراه،  مجرای گوشی های 
ما  بنابراین،  همین گونه.  به  نیز  تلویزیون ها  شد،  مردم 
به یک فضا برای بحِث آزاد داخل شدیم که همه گی 
عاقه دارند در آن حرف بزند. ما امروزه بیش از 40 
شبکۀ تصویری و صدها رادیو و نشریۀ چاپی داریم، 
اما با توجه به میزاِن دست رسی مردم به این وسایل و 
فیسبوک راهی ویژه شد که  افکار،  بیان  برای  استفاده 
بیان  را  خود  حرِف  قیدوبند  بدون  می توانند  همه گی 
کند. پس رشد فیسبوک با باز شدِن دهاِن مردم و ایجاد 

یک فرصِت تخنیکی هم زمان بود.
ما  و  است  مهم  که خیلی  دیگری  مسألۀ  من،  باور  به 
آشنا  آن  با  پیش  سال ها  از  اجتماعی مان  فرهنگ  در 
هستیم، فردُکشی است! ما همیشه جامعه را نسبت به 
فرد ترجیح داده ایم و آزادی های فردی را همواره سلب 
کرده ایم. اما برای گریز از این اختناِق فردی، همیشه از 
ادبیات استفاده برده ایم. دوبیتی ها در ادبیات فارسی و 
لندی ها در ادبیات پشتو، بزرگ ترین رسانه یی ست که 
مردم می توانند به شکِل آزاد مافی الضمیر خود را ابراز 
بدارند و ترسی هم نداشته باشند کسی باالی شان ایراد 
بگیرد. پس یک پس زمینۀ فرهنگی داشتیم، یک وسیلۀ 
تخنیکی ایجاد شد، یک ضرورت اجتماعی نیز موجود 
بود، هرسۀ این موضوعات یک جا شده انفجاری را در 
شبکۀ اجتماعی فیسبوک به میان آوردند. در افغانستان 
دارند،  دست رسی  انترنت  به  نفر  میلیون   12 حدوداً 
در این میان، کسانی هم هستند که حتا ده سال پیش 
گفته  را  ناگفتۀشان  حرف های  که  نمی کردند  تصور 
بانوانی که در خانه حِق حرف  بتوانند. به  گونۀ مثال، 
زدن را نداشتند، امروز از طریق فیسبوک حرف شان را 

بدون ترس و هراس می گویند، همین گونه جوانان و 
حتا می توان گفت اطفال وارد بحث در دنیای مجازی 

فیسبوک شده اند.
شبکه های  از  یکی  فیسبوک  علمی،  حامد  آقای   #

نیز  انستاگرام  و  توییتر  تلگرام،  ما  اجتماعی ست. 
همه  از  مطرح تر  فیسبوک  افغانستان  در  اما  داریم، 
است؛ درحالی که در کشور همسایۀ ما ایران، تلگرام 
باورتان  اجتماعی ست.  شبکه های  دیگر  از  مطرح تر 
در  فیسبوک  مطرح شدِن  برای  چیزی  چه   چیست، 

کشور عامل واقع شده است؟
مسأله را اگر از دو بُعد به بررسی بگیریم: یکی پیشرفِت 
سریِع تکنالوژی و عام  شدِن تیلفون های همراه در طول 
دوازده ـ سیزده سال در کشور است؛ و دوم مسألۀ جبِر 
اجتماعی و فشاری که طی سال های متواتر به نحوی 
باالی اجتماِع ما بوده است. ناگهان جامعه باز می شود، 

تکنالوژی در دسترِس همه گان قرار می گیرد، استفاده از 
آن نیز آسان می شود و عدم موجودیت قوانیِن استفاده 
از شبکه های اجتماعی و تکنالوژی، در کثرِت استفاده 
از آن ها موثر بوده است. به گونۀ مثال، اگر قانونی در 
اجتماعی وجود می داشت  از شبکه های  استفاده  زمینۀ 
تا به هرکسی اجازه داده نمی شد دست به ابرازنظرهای 
غیرمسووالنه بزند و کسانی هم که دست به اقداماِت 
غیرمسووالنه می زدند، مورد پیگرد قانونی و مجازات 
از  استفاده  بی رویۀ  رشد  شاهد  ما  می گرفتند،  قرار 

تکنالوژی و شبکه های اجتماعی نمی بودیم. 
اگر ما فیسبوک را در زمان نورمحمد ترکی می داشتیم، 
آن  زمان،  حاکِم  امنیتِی  و  سیاسی  فضای  به  توجه  با 
حکومت  در  نمی کردند.  استفاده  شبکه  این  از  مردم 
از  باز  فضای  ملی،  وحدت  حکومت  و  کرزی  حامد 
سوی دولت مرداِن ما ایجاد گردید که این فضا در رشد 
ویژه  به  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  گسترِش  و 

فیسبوک بسیار موثر بوده است. 
مسألۀ دیگر، پراکنده گی نفوِس افغانستان است. امروزه 
اکثر خانواده ها تمایل دارند بدانند که بسته گان شان در 
خارج از والیت و یا کشورشان چه می کنند، یعنی از 
باشند.  داشته  اطاع  می خواهند  اوضاع شان  و  احوال 
برای  اجتماعی وسیله یی کم هزینه  بنابراین، شبکه های 
سریع  پیشرفت  ُکل،  در  می شود.  محسوب  این  کار 
تکنالوژی، نبود قوانیِن استفاده از تکنالوژی و پراکنده گی 
نفوس، سه دلیل عمدۀ رشد تکنالوژی و فیسبوک در 
کشور بوده اند. فراموش نباید کرد که حضور زبان های 
شبکه های  در  و  نوین  تکنالوژی  در  کشور  رسمی 
از  استفاده  که  باشد  دیگری  دلیِل  می تواند  اجتماعی، 
آن را گسترش بخشیده است. شما می توانید اظهارات 
و نوشته های هرکسی در هرگوشۀ دنیا با هر زبانی را به 
زباِن رسمی تان ترجمه کرده و از آن استفاده کنید. مردم 

که  دانستند 
از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک کار بگیرند و 

در ابعادِ مختلف از آن استفادۀ موثر کنند.
از فیسبوک می توانند شاعران، نویسنده گان، حقوق دانان، 
اجتماعی،  بخش های  در  خانواده ها  و  سیاست مداران 
آگاهی گیری  و  مشاوره  قانونی،  و  حقوقی  آموزشی، 
زمانی  بودیم  شاهد  ما  کنند.  استفاده  آگاهی بخشی  و 
که انتخابات نزدیک می شد، گراِف استفاده از فیسبوک 
خود  حِد  بلندترین  به  اجتماعی  شبکه های  سایر  و 
می رسید. به این معنا که سیاست مداران از آن استفادۀ 
دیگر  مسایِل  جمِع  مسایل  این  همۀ  می کردند.  موثر 
دست به دسِت هم داد و سبِب استفادۀ فیسبوک و سایر 

شبکه های اجتماعی در کشور گردید.
در  غالب  گفتمان  فطرت،  بریالی  استاد  جناب   #

گفت،  می توان  واقع  در  است.  سیاسی  فیسبوک، 

به  است.  ساخته  سیاست زده  را  فضا  فیسبوک 
در  سیاسی  مسایِل  به  پرداختن  به  چرا  شما،  نظر 
فیسبوک تمایِل بیشتر وجود دارد و همچنان، پیامِد 
سیاست زده گِی جامعه را که فیسبوک می تواند در آن 

نقش داشته باشد، چگونه ارزیابی می کنید؟ 
همه می دانیم که فیسبوک امروز یکی از شبکه های بسیار 
افِق  مهِم اجتماعی است و در واقع، در دنیای امروز، 
دیگر  بزرگی ست که در داخل خود افق های بی شمارِ 
برای نگاه  کردن به جهان، انسان، زنده گی و برقراری 
مجموعه یی از روابط و نسبت های جدید با جهانی که 
ما در آن زنده گی می کنیم، نهفته دارد. به همین لحاظ، 
فیسبوک یکی از اثرگذارترین شبکه ها نه تنها بر حوزۀ 
زنده گی سیاسی، بلکه بر حوزه های زنده گی اجتماعی، 
است.  شده  مبدل  علمی...  ادبی،  اقتصادی،  فرهنگی، 
شاید یکی از علت های حجم کاِن مطالِب سیاسی در 
فیسبوک، تاریخ بیش از چهار دهۀ کشورِ ما باشد که پُر 
است از حوادث سیاسی. مردم تشنه اند که بدانند در 
جامعۀشان چه می گذرد تا بر بنیاد آن، تحلیلی روشن تر 
و منطقی تر از آیندۀ کشورشان پیدا کنند. از این بابت، 
رویدادها،  با  مردم  درگیرِی  و  هم وغم  بیشترین  چون 
دارند،  سیاسی  جنبۀ  که  جریان هایی ست  و  پدیده ها 
می تواند موجب گرایش به استفادۀ سیاسی از فیسبوک 
و در نهایت، حجم بیشتر مطالِب سیاسی در این شبکه 

گردد. 
حجم بیشتِر مطالب سیاسی در فیسبوک می تواند پیامد 
مثبت و منفی داشته باشد. در قسمت پیامد مثبت آن، 
باالرفتن  شهروندان،  سیاسی  دانش  ازدیادِ  از  می تواند 
سیاسی  مسایل  درک  و  تحلیل  در  شهروندان  قابلیت 
و باال رفتن قدرت مردم در پیش بینی وضعیت سیاسِی 
آینده یاد کرد. فیسبوک در عین حال می تواند زمینه ساز 
مدرن  سیاسِی  فرهنگ  تقویت  و  ایجاد  برای  خوبی 

سیاسی یی  فرهنگ  باشد؛  افغانستان  امروزِ  جامعۀ  در 
تا وارد یک گفت وگوی  که می تواند ما را کمک کند 
سیاسی  جهاِن  و  جدید  مفاهیِم  با  سازنده  و  منطقی 
مانند دموکراسی، لیبرالیسم، کثرت گرایی، جامعۀ مدنی، 
جامعۀ  و  دولت  فردیت،  جهانی شـدن،  بشر،  حقوق 
دهیم؛  تذکر  باید  را  نکته  یک  اما  شهروندی... شویم. 
تمام ابزارهای تکنیکی خنثا هستند و نوع کارکردشان 
از  که  کسی  انتظارِ  و  نگرش  نحوۀ  به  دارد  بسته گی 
آن استفاده می کند. از این رو، اگر نحوۀ نگرِش ما به 
باشد،  اعظمی  و  بهینه  فیسبوک عقانی، سنجیده شده، 
اثرگذار و  به یک عامِل بسیار  قطعًا فیسبوک می تواند 
تعیین کننده در زمینه های مختلف از جمله دست رسی 
به توسعۀ سیاسی  به فرهنگ سیاسِی مدرن و رسیدن 

پایدار در جامعه تبدیل شود.
اما اگر نوعی پیش افتاده گی در دسترسِی ما به ابزارهای 

باشد،  داشته  وجود  فرهنگی  پس افتاده گِی  و  تکنیکی 
همان  چیزی می شود که »ذمب« یکی از جامعه شناساِن 
آلمانی آن را مطرح کرده: »تراژیدی فرهنگی«. او باور 
کاالهای  آمده،  تکنیک  از جوامع  بسیاری  در  که  دارد 
تکنیکی آمده، ابزارهای برقی به وفور در دسترِس مردم 
قرار گرفته است، اما ذهِن سالم و فرهنگی که بتوانند 
استعدادها،  قابلیت ها،  و  کنند  درست  استفادۀ  آن  از 
امکانات و فرصت های بالقوۀ وجودِ خود و جامعه را 
بالفعل بسازند و برسند به یک جامعۀ مطلوب و قرار 
گرفته در مسیر توسعه، وجود ندارد. این یعنی تراژیدی 
تکنیک  از  عقانی  استفادۀ  نحوۀ  ما  چون  فرهنگی؛ 
عامل  این که  به جای  تکنیک  نداریم،  وقتی  نداریم.  را 
پیشرفت گردد، تبدیل به یک حالِت بحران زا می گردد 
که برای جلوگیری از آن، نیاز به هزینه گزاری و مساعی 

مشترک بزرِگ دیگر داریم.
در مجموع، نکتۀ اساسی این است که نفس شبکه های 
اجتماعی به ویژه فیسبوک بسیار خوب و مبارک است 
فقط  کنیـم.  تقویت  را  آن  و  استقبال  آن  از  باید  و 
فکری  مختلِف  اقشارِ  رسالت  عنوان  به  که  را  آن چه 
این  کرد،  گوش زد  می شود  افغانستان  در  فرهنگی  و 
به  نسبت  را  انتقادی  فرهنِگ  و  دانش  باید  که  است 
نحوه ها و شیوه های استفاده از این شبکه ها تقویت کنیم 
شبکه های  از  معقول  استفادۀ  فرهنِگ  آهسته آهسته  تا 
و  بسازیم  نهادینه  و  سراسری  کشور  در  را  اجتماعی 
پس از آن، تکنالوژی به قول هایدگر در مسیری قرار 
می گیرد که پرده از روی امکانات و قابلیت های وجود 
در ما، در جامعه و در هسـتی برمی دارد و ما در شرایط 
یک  از  برخورداری  و  پیشرفت  برای  خوب  بسیار 

زنده گِی آبرومند قرار می گیریم. 

یادداشت: این روزها 
فیسبوک اثرگذارترین 

پدیده در جهاِت مثبت و 
منفی در حیاِت اجتماعِی 

مردم افغانستان به شمار 
می آید؛ گویی كه دیگر بدون 

آن نمی توان زیست و در 
كناِر آن نیز نمی توان آرام 

گرفت. این وابسته گی 
شدید، اثراِت نامطلوِب خود 
را در عرصه های مختلف از 

جمله آموزش، سیاست، 
خانواده و سالمِت جمعِی 

مردم به نمایش گذاشته و 
این نگرانی را به میان آورده 

كه اگر نتوانیم استفاده از 
این پدیدة دنیـای مدرن را 
نظام مند بسازیم، فیسبوک 

و لجام گسیخته گی های مرتبط 
با آن، به تدریج شیرازة همۀ 

داشته های مادی و معنوی مان 
را می پاشاند و درد و حسرت 

به جا می گذارد. روی این 
ملحوظ، روزنامۀ ماندگار همت 

به خرچ داده و پیراموِن این 
موضوِع داغ، گفت وگویی را 
در یک میِز مدور با آقایان 

نجیب اهلل منلی، بریالی فطرت 
و حامد علمی، تدویر نموده 
كه محتوای آن به شرح زیر 

ACKUتقدیم تان می گردد.



درآمد
در  دین گونـه  ایدیولوژی هـای  و  گوناگـون  ادیـان  وجـود 
جامعـۀ بشـری، امری سـت واقعـی کـه هیچ کـس را یـارای 
انـکار آن نیسـت. ادیـان هرکـدام دارای قدامـت تاریخـی، 
پیـروان بی شـمار و مبانـی متفـاوِت فکـری و معرفتی انـد. 
ایـن تعـدد و تکثّـر در درازنـای تاریـخ، تا آن جا کـه حافظۀ 
میـان  بـه  را  پرسـش هایی  دارد،  دست رسـی  آن  بـه  بشـر 
آورده اسـت کـه: اوالً، چـرا ادیـان گوناگـون وجـود دارد؟ 
ثانیـا، کدام یـک از ایـن دین هـا ره بـه حقیقـت بـرده انـد؟ 
ثالثـًا، التـزام بـه کدام یـک از ایـن ادیـان موجب سـعادت و 
نجـات آدمی می شـود؟ آیـا می توانیـم حقیقت را کـه امری 
انتزاعـی اسـت، در انحصـار یـک دیـن قـرار دهیـم؟ معیار 

حقیقـی بـودِن یـک دین چیسـت؟  
بیهـوده نیسـت اگـر بگوییـم پاسـخ متدینـاِن هـر دیـن بـه 
سـواالِت پیش گفتـه تـا قـرن بیسـتم میـادی یک سـان و 
یک نواخـت بـود، و آن این کـه: حقیقـت، نجات و سـعادت 
در گـرِو دینی سـت کـه آن هـا بـدان معتقـد و پای بنـد انـد. 
روابـط  پسـین،  سـده های  در  بشـر  مـراوداِت  گسـترش 
مسـتحکم فرهنگـی میـان انسـان ها و فراینـد جهانی شـدن، 
سـاحت دیـن را نیـز در امـان نمانـده اسـت. مسـایل فـوق 
تردیدهایـی را در مـورد انحصـار حق در یک دین و بسـتن 
میـان  ادیـان دیگـر، در  پیـروان  بـه روی  شـاهراه نجـات 
آورده  به میـان  دیـن  فیلسـوفان  و  دین پژوهـان  از  پاره یـی 
اسـت. ایـن طیـف از دین پژوهـان بـا مبانـی و رویکردهای 
متفـاوِت معرفتـي و کامـی )کـه بـه آن هـا اشـاره خواهیـم 
داشـت( حـق را امـر متکثّـر دانسـته وآن را بـه تمـام ادیـان 
ایشـان  اندیشـۀ  در  دیگـر،  عبـارت  بـه  می دهنـد؛  تعمیـم 
بـرای دسـت یابی بـه حق، صـراط مسـتقیمی وجـود ندارد، 
رویکـرد،  ایـن  دارد.  وجـود  مسـتقیم  صراط هـای  بلکـه 
اگرچـه عمدتـًا در دهه هـای اخیـر مطـرح گردیـده اسـت، 
طـرف داران زیـادی در میـان دیـن داران نـدارد. بـا این همه، 
چنیـن نگرشـی بـه دلیـل جذابیّـت ظاهـری، و دغدغه یـی 
کـه در میـان گروهـی از انسـان ها افگنـده، مـورد توجـه 
ایـن  در  اسـت.  قـرار گرفتـه  دیـن  فیلسـوفان  و  منتقـدان 
نوشـته می کوشـیم  پیرامـون بسـترهای تاریخـی و فکـری 

پلورالیســم دینـی نظـر افگنیم.
بسترهای تاریخی پلورالیسم دینی

بـه زمینه هـا و  اندیشـه یی توجـه  نقـد و بررسـی هـر  در 
بسـترهای تاریخـی آن، امـر ضـروری اسـت. زیـرا مـکان 
و زمـاِن شـکل گیری هـر مکتـب و مرامـی، در چگونه گـی 
تفسـیر و تحلیـل مبانِی آن نقش قابـل توجهی دارد. نظریه ی 
پلورالیسـم دینی از بسـتر الهیات مسیحی سـر برآورده و در 
اوضـاع فرهنگـی، دینـی، سیاسـی و اجتماعـی مغرب زمین 
رشـد و نمـو یافتـه اسـت. غرب در سـیر فکری خـود، بعد 
از سـده های میانـه، سـه دگرگونـی و حادثـۀ مهـم را تجربه 
نمـود کـه ایـن حـوادث زمینه سـاز ظهـور مکاتـب فکـری 
در عرصه هـای  متنـوع  و  متفـاوت  و گرایش هـای  متعـدد 

مختلـف حیـات فکـری آن دیـار گردید. 
دگرگونـی نخسـت عصـر نوزایـی و یـا رنسـانس اسـت 
کـه از قـرن چهاردهـم آغـاز و تـا قـرن شـانزد هم میـادی 
ادامـه پیـدا نمـود. دورۀ رنسـانس را می تـوان مجموعه یـی 
ادبـی،  نهضت هـای  و  چرخش هـا  و  دگرگونی هـا  از 
فکـری، هنـری، علمـی و دینـی خوانـد کـه در رویارویـی 
بـا قـرون وسـطا بـه وقـوع پیوسـت. ایـن دوره موجـب 
فلسـفه پردازی های  و  فکـری  متنـوع  جریان هـای  بسـط 
یونانـی گردیـد. دگرگونـی دوم، جنبـش اصـاح دینـی و 
یـا رفورماسـیون بـود کـه در قـرن 16 میـادی بـه رهبـری 
مارتیـن لوتـر انجـام یافـت و به شـکل یکـی از رویدادهای 
مهـم در تدویـن و تنسـیق تاریـخ جدیـد غـرب و مدرنیتـۀ 
غربـی درآمـد. بـه ایـن ترتیـب، جنبـش اصـاح دینـی و 
پیرایـش و تسـویۀ کلیسـای  بـه هـدف  نواندیشـی دینـی 
مسـیحیت بـه لحـاظ اعتقـادی، اخاقـی، معنـوی و رفتاری 
آغـاز شـد و منجر به تأسـیس مذهب پروتستانیسـم گردید. 
رویـداد سـوم در تاریـخ فکـری غـرب را می تـوان عصـر 
روشـن گری و یـا عصرخـرد نامیـد. ایـن عصـر از اواخـر 
قـرن 17و 18 میـادی آغـاز گردیـد و در حقیقـت عصـر 
روشـن گری را بایـد ادامـۀ دو جنبـش قبلـی دانسـت. ایـن 
سـه حادثـه در غـرب، اسـاس همـۀ تحوالت فکـری بعدی 

می دهـد.  تشـکیل  را 
نظریـۀ پلورالیسـم دینی در غـرب، مولود لیبرالیسـم دینی و 
لیبرالیسـم دینی مولود لیبرالیسـم سیاسـی اسـت. لیبرالیسـم 
دینـی یکـی از مواردی سـت کـه بعـد از این سـه دگرگونی 
پدیـد آمـده و بـه گونه یـی در تفکر پلورالیسـتی دینـی تأثیر 
چشـم گیری داشـته اسـت. اسـاس لیبرالیسـم دینـی را تکیه 
بـر وجـه اخاقـِی دیـن و کم اهمیـت جلـوه دادن سـاحۀ 
اعتقـادات و عبـادات دیـن تشـکیل می دهد. عامـل دیگری 
کـه زمینه سـاز شـیوع افـکار پلورالیسـتی در میـان پاره یی از 
Toler� )افراد در غرب گردید، اندیشـۀ تسـامح و تسـاهل 

ance( اسـت. مبنـای تلرانـس را ممانعت نکـردن از عقاید 
یـا رفتار هایـی تشـکیل می دهـد که مـورد پذیرش یـا مورد 
عاقـۀ یـک فـرد نیسـت؛ برابر اسـت ایـن عقیـده و رفتار، 

مذهبـی باشـد، سیاسـی، اخاقی و یا غیـره... . 
معمـوالً مفهومـی را کـه در برابـر تلرانـس یـا اصـل مـدارا 
بـه کار می برنـد، مفهـوم »خشـونت« اسـت. تمـام مـوارد 
پیش گفتـه کـه بدان هـا اشـاره رفـت، زمینـه را بـرای افکار 
تکثّرگرایانـه در مـورد حقیقـت ادیـان مسـاعد نمـود. واژۀ 
مفهـوم  بـه  و  اسـت  التیـن  واژۀ  از  برگرفتـه  پلورالیسـم 
واژه  ایـن  آغـاز  در  مـی رود.  بـه کار  کثـرت  بـه  گرایـش 

درعرصـۀ سـنتی کلیسـا مطـرح شـد. در سـنت مسـیحی، 
کسـی را کـه دارای مناصـب متعـدد و گوناگـون در کلیسـا 
بـود، پلورالیسـت می نامیدنـد. سـپس این واژه کـه در خود 
مفهـوم پذیـرش و اصالت دهـی بـه تعـدد و  کثـرت را دارد، 
بـه ترتیب در عرصـۀ اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، اخاقی، 
معرفتـی و دینـی بـه کار آمـد؛ هرچنـد جرقه های تسـامح با 
و  مصلحـان  افـکار  در  می تـوان  را  پلورالیسـت گونه  روح 
راماکرشـنا  نهـرو،  لعـل  گانـدی،  چـون:  سیاسـت مردانی 
و بابـا نانـک یافـت. فلسـفۀ وضـع دیـن سـیک را توسـط 
هندویسـم  و  اسـامی  آموزه هـای  میـان  تلفیـق  بابانانـک 
به منظـور ایجـاد وحـدت و همدلـی میان سـاکنان شـبه  قارۀ 
هنـد تشـکیل مـی داد؛ امـا رویکـرد پلورالیسـتی بـه دیـن 
کـه در حـوزۀ کام جدیـد و فلسـفۀ دیـن مطـرح گردیـده 
اسـت ، به شـکل منسـجم و نظام مند آن نخسـتین بار توسـط 
اخـذ  از  پـس  هیـک  گردیـد.  مطـرح  جان هیـک)1922م( 
درجـۀ دکتـرای فلسـفه از دانشـگاه آکسـفورد، بـه سـلک 
روحانیـت درآمـد و سـه سـال بـه عنـوان کشـیش خدمـت 
کـرد. وی در طـول زنده گـی بـا غیرمسـیحیان )مسـلمانان، 
یهودیـان و هندوهـا( معاشـرت بسـیار داشـت. همیـن امـر 
باعـث شـد تـا در برخـی از عقایـد جزمـی خـود در بـاب 
انحصـار راه نجات و حقیقت در مسـیح و مسـیحیت تردید 
کنـد و حقیقـت را امـر متکثـر در همۀ ادیان بدانـد. هر چند 
نظریـۀ هیک از پشـتوانۀ عقلی و کامـی محکمی برخوردار 
نبـود، امـا به دلیـل مطـرح شـدِن آن در اوضـاع و شـرایط 
خـاص و جاذبـۀ ظاهـری آن، بـا اقبـال زیادی مواجه شـد. 
طـرح نظام منـد ایـن نظریـه از سـوی  هیـک، متفکـران  و 
فیلسـوفانی را در شـرق و غـرب مجـذوب خـود کـرد. در 
جهـان عـرب، ایـن مفکـوره توسـط  اشـخاصی  همچـون: 
نصـر حامـد ابوزیـد و محمـد ارکـون مطـرح گردیـد. در 
شـبه قارۀ هنـد به وسـیلۀ فضل الرحمـان ملـک  و در ایران و 
افغانسـتان عمدتـًا توسـط عبدالکریم سـروش معرفی شـد.

زمینه ها و مبانی فکری پلورالیسم دینی
به وجـود  متنوعـی   مبانـی فکـری  دینـی  پلورالیسـم  بـرای 
آمـده اسـت کـه مبانـی معرفت شـناختی و کامـی، از اهـَم 
آن هـا به شـمار می آیـد. بخـش معرفت شـناختی ایـن مبانی، 
بیشـتر متکَفـل تأمیـن حقانیـت بـرای اکثـر ادیـان جهـان 
اسـت و بخـش کامـی آن، عمدتـاً  متوجـه تأمیـن نجات و 
سـعادت آفرینِی هـر دینـی بـرای  پیروان آن اسـت. از بخش 
اول، یعنـی ادعـای حقانیت همـۀ ادیان به عنوان پلورالیسـم 
در حقانیـت، و از بخـش دوم، یعنـی ادعـای نجات بخـش 
بـودن همـۀ ادیان به عنـوان پلورالیسـم نجات یاد می شـود. 
اینـک مهمتریـن مبانـی فکـری پلورالیسـم دینی را بـه گونۀ 

مختصـر بـه  معرفـی می گیریم. 
1(  تمایـز میـان گوهر دین و صـدف آن: در این رویکرد، 
اصالـت بـه گوهـر و مغـز ادیـان داده می شـود و تعالیـم، 
آموزه هـا و علی الخصـوص آداب و مناسـک ظاهـری دیـن 
بـه عنوان صدف و پوسـتۀ دین تلقی می شـوند. جانب داراِن 
ایـن رویکـرد، گوهر همـۀ ادیان را شـی ء واحـد می دانند و 
همـۀ ادیانـی که واجـد این گوهرنـد، برحـق و نجات بخش 
می انگارنـد. در مـورد این کـه گوهـر ادیان چه چیزی  سـت، 

اختافـات زیـادی موجود اسـت. برخـی، مشـترکات ادیان 
را گوهـر ادیـان دانسـته اند و گروهـی نیـز تأثیـرات روانـی 
ادیـان را  گوهـر آن هـا برشـمرده اند. جان هیـک امـا گوهـر 
ادیـان را متحـَول کـردن شـخصیَت انسـان می دانـد. در این 
میـان، پرسـش بنیـادی این اسـت کـه؛ آیـا بی توجهـی بـه 
مناسـک و عبادیـات ادیـان مـورد پذیـرش متدیَنـان قـرار 

گرفت؟.  خواهـد 
از  هرچنـد  کثرت گرایـان  حقیقـت:  بـودن  نسـبی   )2
نسـبیَت گرایی مطلـق و تمام عیـار بیـزاری می جوینـد، امـا 
گاهـی ناچـار به گونه یی نسـبیَت تـن می دهنـد و میان حق 
بـرای او و حـق بـرای مـن فـرق مـی نهنـد. اگـر می تـوان 
حقانیَـت یـک دیـن را بـه زمان خـاص مقید سـاخت، چرا 
نتـوان چنیـن تقییـدی را دربـارۀ گروه هـا و فرهنگ هـای 

خـاص نیـز بـه کار گرفت.
3(  تعـدد تفسـیر تجربه هـای دینی: این تفسـیر بـر تجربۀ 
وحیانـی و تجربـۀ دینـی تأکیـد مـی ورزد و اساسـًا دیـن را 
در حـَد تجـارب دینـی فـرو می کاهـد. بـه عبـارت دیگـر، 
پلورالیسـت ها حقیقـت و جوهـر دین را تجربـۀ دینی، یعنی 
احسـاس درونی یـی کـه بـرای اشـخاص در مواجهـه با امر 
مطلـق و متعالـی دسـت می دهـد، می داننـد. از دیـد آنـان، 
تفسـیرهای گوناگـون و  دینـی  از آن جایی کـه تجربه هـای 
احیانـًا متعارضـی دارنـد، ناگزیر ادیان گوناگـون و متعارض 
حق انـد  همـه  جهـت،  ایـن  از  ادیـان  می آینـد.  به وجـود 
و حقیقـت نیـز امـر واحدی سـت  کـه مـورد تجربه هـای 
گوناگـون قرارگرفتـه اسـت. بـا ایـن وجـود، پرسشـی کـه 
بدانیـم حقیقتـی  از کجـا  کـه؛  این اسـت  می شـود  مطـرح 
کـه واحـد اسـت، مـورد تجربه هـای گوناگـون قـرار گرفته 

ست؟  ا
4( فراگیـر بـودن رحمـت الهـی: یکـی دیگـر از دالیـل 
کثرت گرایـان همانـا گسـترده گِی رحمـت و هدایـت الهـی 
اسـت. توضیـح این کـه؛ اگـر اتبـاع سـایر ادیـان را ناجی و 
برحـق ندانیم و رسـتگاری و نجـات را منحصر در یک دیِن 
خـاص بپنداریـم، اکثریَت مطلـق انسـان های روی زمین، از 
آن جملـه کافـران، گمراهـان و هـاک شـونده گان خواهنـد 
بـود و ایـن امـر منافـی صفـِت هادی بـودن خداوند اسـت. 
بـا این وجود پرسـش این اسـت که؛ آیـا الزمۀ هـادی بودن 

خداونـد هدایـت همۀ انسان هاسـت؟ 
5( رویکـرد انسـان محورانه: رویکـرد پنجـم، رویکـردی 
انسـان مدارانه اسـت و بـر پایـۀ آن، ادیـان بایـد بـه جـای 
تأکیـد بـر امـور الهوتی به مشـترکات دنیایِی خـود بپردازند 
و آن چـه را از لـوازم عینـی زنده گی جمعی  اسـت، مِد نظر 
قـرار دهنـد و بر اصول مشـترک در زیسـتگاه زمینـی توافق 
کننـد. پرسـش امـا این اسـت کـه؛ آیـا بی تفاوتـی بـه امـور 
الهوتـی کـه گوهـر ادیـان را تشـکیل می دهـد، مـورد قبول 

ادیـان واقـع خواهد شـد؟
6( تکثـر فهـم دینـی: از دیـِد پلورالیسـت ها، فهـِم مـا از 
متـون دینـی بالضـروره متنوع و متکثَر اسـت و ایـن تنَوع و 
تکثـر قابـل تحویـل شـدن به فهـم واحد نیسـت. زیـرا متن 
شـریعت، صامـت اسـت و مـا همـواره در فهم متـون دینی 
و در تفسـیر آن هـا - خـواه در فقـه باشـد، خـواه حدیـث، 

خـواه تفسـیر قـرآن - از پیش فرض هـا و انتظـارات کمـک 
می گیریـم. در ایـن مـورد سـروش چنیـن می گویـد: آدمیان 
هـم در مواجهـه بـا کتاب هـای منزلـه، و هـم در مواجهـه با 
امـر متعالـی محتـاج تفسـیرند و از متـن صامـت یـا تجربـۀ 
خـام بایـد پرده بـرداری کننـد و آن هـا را بـه صـدا درآورند. 
ایـن پرده بـرداری و اکتشـاف، یـک شـکل و شـیوه نـدارد 
همیـن  و  می شـود،  متکثَـر  و  متنـوع  تکَلفـی،  بی هیـچ  و 
اسـت سـر تولـد و حجیَـت پلورالیسـم درون دینـی )فرق و 

مذاهـب( و بیرون دینـی )ادیـان(.
دیِد اسالم به پلورالیسم 

دیـن اسـام از نـگاه نظری، صـراط مسـتقیم و راه نجات و 
هدایـت را در زمـان کنونـی، منحصـر به خویشـتن دانسـته 
و خـود را تنهـا حامـل حقیقـت و آخرین حلقه  در سلسـلۀ 
رسـالت های الهـی معرفـی می کنـد. در ایـن مـورد، آیات و 
احادیـث زیـادی وجـود دارد که به طـور نمونه به شـماری 

از آن هـا اشـاره می نماییم: 
َوَمـن یَبْتَـِغ َغیْـَر اإلِْسـَامِ دِینـًا َفَلـن یُْقبَـَل مِنْـُه َوُهـَو فِـي 
اآلِخـَرۀِ مِـَن الَْخاِسـِریَن  )آل عمران:85( ترجمه: و هر کسـی 
غیـر از اسـام دینـی بـرای خـود برگزینـد، از او پذیرفتـه 

نمی شـود و او در آخـرت از زیـا ن کاران خواهـد بـود. 
در ایـن مـورد احادیـث زیـادی از پیامبـر اسـام روایـت 
گردیده اسـت کـه همه گـواه انحصار حقانیَـت و نجات در 
اسـام اسـت. چنان کـه پیامبر اکـرم اسـام می فرمایند: هیچ 
یهـودی و نصرانـی نیسـت که پیام مرا بشـنود، سـپس بمیرد 
و بـه مـن ایمـان نیـاورد، مگـر این کـه از اهل آتـش خواهد 

بـود. )صحیح مسـلم: کتـاب االیمان( 
نتیجۀ پایانی

و  همبسـته گی  ادعـای  پیش گفتـه،  دالیـل  بـه  توجـه  بـا 
هم سـانی همـۀ ادیـان، بـه محـاق ابطـال می افتـد و توسـط 
اسـام پشـتیبانی نمی شـود. با این وجود، اسـام مردم را در 
گزینـش دیـن و آیین شـان آزاد می گـذارد و خـود را به جبر 
بـاالی دیگـران تحمیـل نمی کنـد. اسـام وجود سـایر ادیان 
را بـه عنـوان واقعیَتـی انکارناپذیر می پذیرد و بر پلورالیسـم 
در رفتـار تأکید دارد. بر این اسـاس، اسـام پیـرواِن خود را 
بـه نکویـی با پیـروان ادیـان دیگـران، و نیز رعایـت حقوق 
ایشـان و تأمیـن زنده گـی مسـالمت آمیز توصیـه می کنـد. به 
عبارتـی دیگـر، اسـام تکثـر در رفتـارِ  دینـی را می پذیـرد، 
امـا تکثـر در حقانیَـت و نجـات را منحصر به خـود می داند. 
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هارون مجیدی
ادبیــات پایــداری یــا ادبیــات مقاومــت، بــه ادبیاتــی گفتــه 
شــده اســت کــه تحــت تأثیــر شــرایط و اوضاعــی ماننــد: 
نبــود آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، اختنــاق و اســتبداد 
داخلــی و غصــب ســرمایه های اجتماعــی و فــردی، 
شــکل می گیــرد. ایــن شــرایط و اوضــاع در تمامــی 
ــی  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــای سیاس حوزه ه

می آیــد. به وجــود 
می گیرنــد،  قــرار  شــرایطی  چنیــن  در  جوامعــی 
نویســنده گان و شــاعران آن، بــه عنــوان ســخنگویان مــردم 
ــتن، از  ــرودن و نوش ــه س ــدام ب ــتم دیده، اق ــوم و س مظل

ظلــم و ســتم وارده بــه مــردم می کننــد.
ــاد و  ــه شــهروندان افغانســتان در روزگار جه ــی ک هنگام
ــتبداد و آوردن  ــی از اس ــر رهای ــه از به ــی ک ــِت مل مقاوم
ــاعران و  ــماری از ش ــد، ش ــام زدن ــه قی ــت ب آزادی دس
آزادبــاور و  نویســنده گان کشــور، ســخنگوی مــردمِ 
ستم کشــیدۀ کشــور شــدند و ادبیــات مقاومــت یــا 

ــد. ــق کردن ــداری خل پای
ــۀ  ــنبۀ هفت ــتان، روز پنج ش ــان افغانس ــی جوان ــع مل مجم
گذشــته، در نشســتی نقــش ادبیــات را بــا حضور شــماری 
ــه  ــجویان ب ــگاه و دانش ــتادان دانش ــران، اس از پژوهش گ

بررســی گرفــت.
ســخنرانان در ایــن نشســت گفتنــد کــه ادبیــاِت جنــگ در 
افغانســتان، پیشــینۀ تاریخــی دارد و چهره هــای درخشــان 
ایــن بخــش کارهــای  افغانســتان در  فرهنگی-ادبــی 

ــد. درخــوری انجــام داده ان
ــه  ــد ک ــی گفتن ــراز نگران ــا اب ــت ب ــن نشس ــخنرانان ای س
تاش هــای شــبانه روزی جریــان دارد تــا ارزش هــای 
ــه فراموشــی  جهــاد و مقاومــت ملــی مــردم افغانســتان ب

ــود. ــپرده ش س
ــردم در  ــدۀ م ــر و نماین ــور، پژوهش گ ــظ منص عبدالحفی
مجلــس نمایندهــگان در ایــن نشســت گفــت: ادبیــات و 
جنــگ در دوران جهــاد و مقاومــت در افغانســتان الزم و 
ــن دو بههــم گــره  ــد و ماهیــت ای ــزوم یک دیگــر بودن مل

خــورده بــود.
بــه گفتــۀ آقــای منصــور: در دوران جهــاد، افــزون 
ــی  ــعرهای حماس ــرودن ش ــا س ــاعران ب ــه ش ــر این ک ب
مجاهدیــن را تشــویق می کردنــد، محافــل و مجالــس 

ــی  ــق خوب ــظ رون ــوان حاف ــوی و دی ــهنامه خوانی، مثن ش
ــود. ــر نب ــی از اث ــه خال ــت ک داش

ــان  ــه ادیب ــت ک ــخنانش گف ــۀ س ــور در ادام ــای منص آق
ــا  ــون، پ ــرایط گوناگ ــف و ش ــل مختل ــور در مراح کش
ــتعمارِ  ــِر اس ــران از دوران پی ــان و جهادگ ــای قهرمان به پ
انگلیــس تــا تجــاوز شــوروی همــواره بــا انتخــاب 
ســروده های حماســی و شــعارهای شــورانگیز، مجاهدیــن 

می کرده انــد. تشــویق  را 
آقــای منصــور تصریــح کــرد: "هرچنــد مــردم افغانســتان 
در مواجهــه بــا جنگ هــای مختلــف بــا ابرقدرت هــا 
ــی  ــات ضعیف ــا امکان ــت ب ــان مقاوم ــن در زم و هم چنی
در صحنه هــا حضــور پیــدا می کردنــد، امــا پشــتوانۀ 
مردمــی و ترغیــب و تشــویق دانشــمندان، علمــا و 
شــاعران، همــواره ســبب تشــجیع مجاهدیــن در جبهــات 
جنــگ گردیــده و آنــان را بــرای دفــاع و مقاومــت آمــاده 

" می ســاخت.
در ایــن حــال، داکتــر شــمس الحق آریان فــر از فرهنگیــان 
ــه  ــان این ک ــا بی ــی ب ــس روزنامه هــای دولت نام آشــنا و ریی
ــاب ایــن  مقاومت هــا  ــی شــعر در بازت ــوع ادب گزینــش ن
ــان آن اســت کــه  ــا مؤثریــت، گیرایــی و رســایی زب همان
بــر دل هــا می نشــیند و جاودانــه می گــردد، گفــت: جهــاد 
ــه  ــت ک ــی اس ــان  و آزادهگ ــور روح ایم ــت تبل و مقاوم
در ظهــور عفریتــان آدمی خــوا و حضــور پلشــتی های 
ــیند  ــه می نش ــه مای ــای ادب ب ــار، در آوردگاه رزم و پهن ت
ــود،  ــن می ش ــن میادی ــن ای ــود بی ــیر نم ــعر و شمش و ش
اگــر شــکوه بارترین حماســه ها از تأللــوی بــرق شمشــیر 
بــه هســتی نشســته اســت، ماندگارتریــن و پایاتریــن آثــار 
حماســی و کتیبه هــای آزادی خواهــی و آزادهگــی در 

شــعر تســجیل گردیــده و برجــا مانــده اســت.
او از ایلیــاد و اودیســه، مهــا بهــارت و رامایانــا و شــاهنامۀ 
ــه های  ــوان حماس ــه عن ــی ب ــم فردوس ــم ابوالقاس حکی
جاویــد و نســب نامۀ رهایــی و شــکوۀ ملت هــای یونــان، 
ــات  ــارک ادبی ــر ت ــه ب ــرد ک ــام ب ــن ن ــن زمی ــد و آری هن

جهــان  می درخشــد.
ــرگ  ــۀ م ــت مرثی ــعِر مقاوم ــر: ش ــای آریان ف ــاور آق ــه ب ب
ــعر  ــت. ش ــی اس ــکوه و رهای ــب نامۀ ش ــه نس ــه، بلک ن
روان شناســی  ملت هــا،  تاریــخ  ملت هــا،  مقاومــت 
ملت هــا، جامعه شناســی ملت هــا، چگونه گــی بــاور و 

فرهنــگ و شــکل یابی ملت هــا اســت.
ــت،  ــه شــعر و ادب مقاوم ــان این ک ــا بی ــر ب ــای آریان ف آق
ــت،  ــا اس ــی ملت ه ــی و آزادی خواه ــعر و ادب رهای ش
گفــت: شــعر مقاومــت افغانســتان در روزگار معاصــر، بــه 
ــتبدادزدایی  ــاد و اس ــۀ مشــخص و جــدی آن، در ابع گون
ــاز  ــد داوود آغ ــردار محم ــان س ــتیزی، از زم و بیگانه س
شــد و بــا گذشــت روزگار ســیر پُرفــراز و نشــیبی را طــی 

کــرده اســت.
آقــای آریان فــر بــه ایــن بــاور اســت کــه جهــاد و 
مقاومــت جــزء افتخــارات ِ تاریــخ، فرهنــگ و ارزش هــای 
ملــی افغانســتان اســت، امــا امــروز متأســفانه به فراموشــی 

ســپرده شــده اســت.
ــابق  ــوروی س ــه ش ــر: درحالی ک ــای آریان ف ــۀ آق ــه گفت ب
یــک جنــگ میهنــی داشــت، تــا چهــل ســال آن را تبلیــغ 
کــرد و ابعــاد آن را بــرای نســل های بعــدی توضیــح داده 
و منتقــل کــرد، امــا جهــاد و مقاومــت افغانســتان کــه در 
ــام  ــۀ از ابه ــوز در هال ــاد آن تاهن ــود، ابع ــر ب ــا بی نظی دنی

باقــی مانــده اســت.
ــت در  ــاد و مقاوم ــانی جه ــه از نش ــی ک او از چهره های
حکومــت ســهم داشــتند و دارنــد شــکایت کــرده و گفــت 
کــه بــرای روشن شــدن و بهتــر رســاندن و تولیــد ادبیــات 
ــه  ــاز اســت، صــورت نگرفت مقاومــت، تاشــهایی کــه نی

اســت.
آقــای آریان فــر در ادامــۀ ســخنانش خاطــر نشــان کــرد که 
ــروز، حماســه آفرینی ها بیشــتر در  ــه ام ــا ب از گذشــته ها ت
میادیــن جنــگ از ســوی شــاعران صــورت می گرفــت و 
آنــان بودنــد کــه نقــس اساســی را در تحریک احساســات 

ــد. ــازی می کردن جنــگ آوران ب
ــات جهــاد و مقاومــت  ــه کــه ادبی ــۀ او: همان گون ــه گفت ب
ــارزۀ  ــت مب ــز در حقیق ــاعران نی ــت، ش ــاوز اس ــد تج ض
ــاوز و  ــر تج ــی در براب ــگ فرهنگ ــا جن ــتقیم و ی غیرمس

ــتعمار اســت. اس
آقــای آریان فــر گفــت کــه در جنگ هــای ســرد و 
تبلیغاتــی شــعرهای حماســی کارســاز و در تحریــک 
احساســات مــردم نقــش اساســی دارد، بــه همیــن دلیــل، 
ــور  ــان کش ــاعران و ادیب ــتان ش ــخ افغانس ــول تاری در ط
ــروزی و اســتقال  ــرای پی ــن ب ــار مجاهدی همــواره در کن

ــد. ــاش کرده ان ــت ت ــت نهای مملک
ــتان در  ــمنداِن افغانس ــر: اندیش ــن پژوهش گ ــۀ ای ــه گفت ب
دوران جهــاد و مقاومــت تــاش زیــادی کرده انــد و 
بایــد ایــن میراث هــای ارزش منــد آنــان گــردآوری و بــه 

ــرار داده شــود.  ــروز ق دســترس نســل ام
آقــای آریان فــر بــه ایــن بــاور اســت کــه امــروز 
ــا ارزش هــای  ــن اســت ت ــر ای تا ش هــای شــبانه روزی ب
جهــاد و مقاومــت و ابعــاد سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی 

ــود. ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس آن ب
ــان  ــی جوان ــع مل ــوول مجم ــمی، مس ــداهلل هاش ــید عب س
افغانســتان در ایــن نشســت گفــت کــه فرهنگیــان فــراوان 
در جبهــات جهــاد و مقاومــت ملــی مــردم افغانســتان، در 
کنــار نوشــتن دســت بــه گســترش و همه گانــی ســاختن 

آمــوزش و پــرورش نیــز زدنــد.
ایــن نشســت کــه بــا گرداننده گــی نجیــب بــارور، شــاعر 
و مســوول فرهنگــی مجمــع ملــی جوانــان افغانســتان بــه 
پیــش بــرده می شــد، بــا شــعرخوانی شــماری از شــاعران 

ــید. ــان رس به پای
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ـــد  ـــه بای ـــه ټولن ـــي، نړیوال ـــدوق »IMF«واي ـــوال صن ـــو نړی د پیس

لـــه افغانســـتان رسه د راســـتنېدونکو او کورنیـــو بېځایـــه شـــویو 

ـــه چـــارو کـــې مرســـته وکـــړي. ـــو پ ـــو د ځـــای پرځـــای کول کډوال

ـــه  ـــااوخوا اووه لک ـــې ش ـــه ۲۰۱۶ کال ک ـــې پ ـــه مخ ـــو ل د راپورون

کـــډوال لـــه پاکســـتان او ایـــران څخـــه افغانســـتان تـــه ســـتانه 

ـــو  ـــو اتلس ـــه راتلونک ـــې پ ـــوي چ ـــکل ک ـــان اټ ـــول او کارپوه ش

ـــم  ـــډوال ه ـــان ک ـــور افغ ـــون ن ـــم میلی ـــايي دوه نی ـــې ښ ـــتو ک میاش

ـــتانه يش. ـــه س ـــواد ت ـــل هې خپ

ـــه د  ـــمېره ب ـــې دا ش ـــوي چ ـــکل ک ـــدوق اټ ـــوال صن ـــو نړی د پیس

ـــې  ـــلو ک ـــه س ـــور پ ـــړو ن ـــه وګ ـــرش میلیون ـــر درې دې ـــتان پ افغانس

ـــړي. ـــات ک ـــم زی ـــس ه ل

ــه  ــتان لـ ــې افغانسـ ــه مخـ ــې لـ ــو د احصاییـ ــرو ملتونـ د ملګـ

ـــه  ـــورين بېځای ـــډوال او ک ـــات ک ـــو زی ـــر ټول ـــته ت ـــوریې وروس س

شـــوي خلـــک لـــري.

»IMF« پـــه یـــوه راپـــور کـــې چـــې پـــرون خپـــور شـــو ویـــي 

دي چـــې پـــرو ســـږ کال د جګـــړو د پراخېـــدو لـــه کبلـــه پـــه 

ـــو  ـــږدې ی ـــمېر ن ـــر ش ـــویو پ ـــه ش ـــو بېځای ـــې د کورنی ـــتان ک افغانس

ـــو  ـــې د کورنی ـــوي چ ـــوي او زیات ـــات ش ـــان زی ـــور کس ـــون ن میلی

ـــوي. ـــي ک ـــم پېچ ـــت نوره ـــتونزه وضعی ـــویو س ـــه ش بېځای

ـــیزو  ـــو لس ـــا او څ ـــې د وزګارتی ـــتان ک ـــه افغانس ـــي، پ »IMF« واي

ـــم  ـــې ه ـــه هس ـــويو کچ ـــه ش ـــو بېځای ـــه د کورني ـــه کبل ـــړو ل جګ

ــتونزې رسه د  ــه دې سـ ــه لـ ــه ټولنـ ــه نړیوالـ ــو ځکـ ــوړه ده نـ لـ

ـــړي. ـــته وک ـــايل مرس ـــتان رسه م ـــه افغانس ـــد ل ـــاره بای ـــې لپ مقابل

ــې د  ــه دويب راهیسـ ــر کال لـ ــدوق د تېـ ــوال صنـ ــو نړیـ د پیسـ

ـــته  ـــايل مرس ـــرام رسه م ـــه پروګ ـــو ل ـــت د اصالحات ـــان حکوم افغ

کـــوي.

ـــو  ـــتان رسه د درېی ـــه افغانس ـــې ل ـــرڅ ک ـــه ت ـــتې پ ـــايل مرس د دې م

ـــږي. ـــته کې ـــره مرس ـــون ډال ـــې ۴۵ میلی ـــرڅ ک ـــه ت ـــو پ کلون

د دې پروګـــرام لـــه مخـــې راســـتنېدونکو تـــه د کاروبـــار لپـــاره 

ـــږي. ـــول کې ـــه ورک ـــايل پورون ـــه اوږد مه ـــږ ګټ ـــه ل پ

ـــت  ـــان حکوم ـــال افغ ـــي، اوس مه ـــدوق واي ـــوال صن ـــو نړی د پیس

ـــره مرســـته ورکـــوي خـــو  ـــه ۴۰۰ ډال هـــر راســـتنېدونکي کـــډوال ت

ـــم  ـــته ه ـــوادو مرس ـــا وړ م ـــو رسه د اړتی ـــو کورنی ـــو بیوزل ـــه ځین ل

ـــږي. کې

ـــري  ـــو رسه ب ـــه افغانان ـــه ل ـــې ک ـــوي چ ـــرداری ورک »IMF« خ

ــې  ــتان چـ ــايي افغانسـ ــو ښـ ــتې ونـــي نـ ــادي مرسـ او اقتصـ

ـــوان  ـــتونزو رسه الس ګرې ـــزو س ـــي او ټولنی ـــه امنیت ـــم ل ـــې ه هس

دی لـــه نویـــو النجـــو رسه مخامـــخ يش.

در نشست نقش ادبیات در جهاد و مقاومت مطرح شد:

تالش  جریان دارد تا ارزش های جهاد و مقاومت 
به فراموشی سپرده شود

نړیواله ټولنه دې د کډوالو 

چاروکې افغانستان رسه 

مرسته وکړي

دیده بان  تازۀ  رده بندی  از  پس  افغانستان  دولت  مقامات 
زده  ذوق  جهان  فاسد  کشورهای  از  بین المللی  شفافیت 

شده و ابراز شادمانی کرده اند. 
ده  جمع  در  همچنان  افغانستان  که  است  درحالی  این 

کشور فاسد جهان قرار دارد. 
دیده بان  سازمان  از  خبری  کنفرانس های  در  مقامات 
فساد  با  را  آن ها  مبارزۀ  که  کرده اند  تشکر  ابراز  شفافیت 

مورد توجه قرار داده است.
بر اساس گزارش اخیر دفتر سازمان بین المللی شفافیت، 
به  کشور  چهارمین  جایگاه  از  اداری  فساد  در  افغانستان 

جایگاه هشتم در بین کشورهای دنیا صعود کرده است.
بین المللی شفافیت  در گزارش سال های گذشته سازمان 
افغانستان جایگاه چهارم و سوم و حتی نخست را در بین 
از آن خود  اداری را دارند  بیشترین فساد  کشورهای که 
کرده بود، اما در گزارش اخیر این سازمان، افغانستان در 

مبارزه با فساد به جایگاه هشتم صعود کرده است.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان 
اداری  فساد  که  کرد  اعام  گزارش  این  به  واکنش  در 

مدت  طوالنی  مبارزه  به  نیاز  که  است  گسترده  پدیده یی 
دارد.

ناامنی و فقدان ثبات در  افغانستان  وی تصریح کرد که 
ارتباط نزدیکی با تاثیر یا عدم تاثیر در مبارزه با این پدیده 

دارد.
بر اساس گزارش این سازمان، کشور سومالیا در بین 176 
کشور دنیا از نظر فساد اداری فاسدترین کشور محسوب 
می شود و پس از آن سودان جنوبی دوم، کوریای شمالی 
سوم، سوریه چهارم، یمن پنجم، سودان ششم، لیبیا هفتم 
قرار  دنیا  فاسد  کشور  هشتمین  جایگاه  در  افغانستان  و 

گرفته اند.
پاکستان نیز رتبه 59 فساد اداری در بین کشورهای دنیا را 

به خود اختصاص داده است.
با این حال رییس آسیای سازمان بین المللی شفافیت نیز 
فساد  علیه  مبارزه  برای  چند  هر  که  بود  گفته  پیش  ماه 
اما  می کنند  فعالیت  اداره   16 افغانستان حدود  در  اداری 
هنوز فساد اداری در این کشور نگران کننده است و از 
هر 8 دالری که به افغانستان کمک می شود یک دالر آن 

ناپدید می شود.
سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان نیز 
مبارزه  امر  در  ملی  کارکرد حکومت وحدت  از  انتقاد  با 
با فساد گفت که افغانستان به یک بحر فساد تبدیل شده 

است.
وی پنجشنبه در نشستی تاکید کرد که حکومت افغانستان 

با فساد جدیت نشان داده و  امر مبارزه  از خود در  باید 
فاسدین و افراد خائین را به میز محاکمه بکشانند.

امر  در  حکومت  مسووالن  تعهد  افضلی،  آقای  باور  به 
با  تنها  آن  درغیر  و  باشد  باید سرتاسری  فساد  با  مبارزه 

تعهد چند نفر این پدیده از بین برده نمی شود.
وفساد  فعلی  وضعیت  ادامه  که  می دهد  هشدار  افضلی 
و  عدلی  نهادهای  در  ویژه  به  دولتی  ادارات  در  گسترده 
قضایی و نهادهای امنیتی برای آینده افغانستان خطرناک 

است.
مبارزه  به خاطر  افغانستان  است حکومت  نیاز  گفت:  او 
متاسفانه که دو سال  از خود جدیت نشان بدهد  بافساد 
گذشته باوجودی که در بعضی بخش ها کارهای صورت 
پانزده سال گذشته  در  اما فساد گسترده که  گرفته است 
نهادینه شده بود ایجاب می کرد که کارهای زیاد صورت 
می گرفت تا حال حکومت در امر مبارزه با فساد کارهای 

که الزم بود نهادینه نساخته است.

دیده بان شفافیت افغانستان در پی گزارش سازمان شفافیت بین المللی:

افغانستان بحر فساد است

ACKU
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وزیـر امـور خارجـۀ سـابق ایـاالت متحـده و بازیگـر سـریال کمـدی "بیگ 
بنـگ تئـوری" گفته انـد، اگـر دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا، یـک 
بانـک اطاعاتـی از مسـلمانان امریکایـی ایجـاد کنـد، نام خـود را در آن ثبت 

کرد. خواهنـد 
بازیگـر سـریال کمـدی  بیالیـک،  ماییـم  آلبرایـت، سیاسـت مدار و  مادلیـن 
"بیـگ بنـگ تئـوری" گفته انـد، "آمـاده هسـتند" با ثبت نـام در چنیـن بانک 

اطاعاتـی، مخالفـت خـود را بـا چنیـن رویکـردی ابـراز کنند.
خانـم آلبرایـت، اولیـن وزیـر امـور خارجۀ زن امریـکا در توییتر خود نوشـته 
اسـت: "مـن کاتولیـک بزرگ شـده ام، سـپس پیرو کلیسـای اسـقفی شـدم و 

بعـداٌ آگاه شـدم خانـوادۀ من یهـودی بودند."
او افـزوده اسـت: "بـرای همبسـته گی، من آمـاده ام به عنوان مسـلمان ثبت نام 

کنـم." ایـن توییت خانـم آلبرایت ده ها هزار بار الیک شـده اسـت.
ایـن سـخنان او درحالی نشـر شـده که گزارش هایـی در بارۀ صـدور فرامینی 
و  پناهنـده گان  ورود  ممنوعیـت  مـورد  در  امریـکا،  رییس جمهـور  توسـط 
شـهروندان هفـت کشـور از جملـه ایران، سـوریه، یمن و عراق منتشـر شـده 

ست. ا

جیمـز ماتیـس، وزیـر دفـاع امریـکا در گفت و گـوی تلفنـی با همتـای آلمانی 
خـود بـر تعهـد ایـاالت متحده بـه سـازمان پیمـان آتانتیـک شـمالی "ناتو" 

تأکیـد کرده اسـت.
ماتیـس بـه وزیـر دفـاع آلمـان در بـارۀ تعهد پایـدار ایـاالت متحده بـه پیمان 

ناتـو اطمینان داد.
پنتاگـون در بیانیـۀ خـود اضافـه کـرد: ماتیـس در مکالمـۀ تلفنـی جداگانه یی 
بـا ژان ایـو لودریـان، وزیـر دفـاع فرانسـه در بـارۀ اهمیـت ناتـو گفت وگـو 

اسـت. کرده 
براسـاس بیانیـۀ پنتاگـون، ماتیـس در مکالمه با اویگـدور لیبرمـن، وزیر دفاع 
رژیـم اسـرئیل نیـز بـر تعهـد تزلزل ناپذیـر خـود بـر امنیت ایـن رژیـم تأکید 

کرده اسـت.
وزیـر دفـاع آلمـان در گفت وگـو با یک نشـریۀ آلمانی بـا انتقاد از سـخنرانی 
مواضـع  در  وحـدت  خواسـتار  امریـکا،  رییس جمهـور  سـوگند  مراسـم 

شـد. اروپایی هـا 
رییس جمهـور جدیـد امریـکا پس از سـخنرانی مراسـم ادای سـوگند در روز 
جمعـۀ گذشـته، بدبینی های اروپـا را در بـارۀ مواضع دولت جدید واشـنگتن 

در ارتبـاط با روابـط فراآتانتیـک تقویت کرد.

ــه  ــل ُهشــدار داد ک ــازمان مل ــتانۀ س ــات بشــر دوس مســوول عملی
بحــران انســانی در یمــن وخیم تــر می شــود و ممکــن اســت ایــن 
ــه  ــری مواج ــی سراس ــا قحط ــادی ب ــاری می ــال ج ــور در س کش

شــود.
اســتفان اوبرایــن، مســوول عملیــات بشــر دوســتانۀ ســازمان ملــل 
در نشســت شــورای امنیــت گفــت: درگیری هــا در یمــن در حــال 
ــۀ  حاضــر عامــل اصلــی بزرگ تریــن وضعیــت فوق العــاده در زمین

امنیــت غذایــی در جهــان اســت.
او افــزود: در صورتــی کــه اقدامــات فــوری انجــام نشــود، قحطــی 
سراســری در حــال حاضــر ســناریوی قابــل پیش بینــی بــرای ســال 

2017 در یمــن خواهــد بــود.
آقــای اوبرایــن گفــت: حــدود 14 میلیــون تــن یعنــی نزدیــک بــه 
80 درصــد مردمــان یمــن نیازمنــد کمک هــای غذایــی هســتند کــه 
ــت  ــود امنی ــی و نب ــواد غذای ــدید م ــود ش ــا کمب ــان ب ــی از آن نیم

ــد. ــی مواجه ان غذای
ــون  ــن مقــام ســازمان ملــل خاطرنشــان کــرد: دســتِ کم دو میلی ای
تــن بــرای آنکــه زنــده بماننــد، نیازمنــد کمک هــای غذایــی فــوری 

هســتند.
اوبرایــن گفــت: بــه صــورت ُکلــی فاجعــه بــرای کــودکان در یمــن 
همچنــان ادامــه دارد. هــر دقیقــه یــک کــودِک زیــر 10 ســال بنــا بــه 

دالیلــی کــه می تــوان از آن هــا پیشــگیری کــرد، جــان می دهــد.
از ســوی دیگــر، اســماعیل ولــد الشــیخ احمــد، فرســتادۀ ســازمان 
ــی  ــرای بررس ــه ب ــت ک ــورای امنی ــۀ ش ــن، در جلس ــه یم ــل ب مل
بحــران یمــن بــود، گفــت: توقــف درگیری هــا تنهــا راه حــل بــرای 

تحقــق راهــکار سیاســی جامــع در یمــن اســت.
ــوازی" و  ــت م ــکیل "دول ــاراهلل در تش ــدام انص ــیخ از اق ــد الش ول
ــرح او  ــی ط ــه بخــش امنیت ــوط ب ــه مرب ــی ک ــه اعامیه ی ــدم ارای ع

ــاد کــرد. اســت، انتق
براســاس  تــا  خواســت  یمنــی  طرف هــای  تمامــی  از  او 
"مســوولیت های ملــی و حکمــت" بــا بحــران تعــام کننــد.

اسکی  ورزشکاران  بین  در  را  نخست  مقام  افغانستانی  ورزشکار  عبادی،  گیتی 
چهل وهشت کشور جهان کسب کرد. 

اسکی بازان  شرکت  با  که  اسکی  مسابقات  در  بامیانی  باز  اسکی  عبادی  گیتی 
چهل وهشت کشور جهان در کشورِ کوریای جنوبی برگزار شده بود، توانست مقام 
نخست را کسب کند. این مسابقه بین ورزشکاران زیِر سن 18 سال دایر شده بود.
وزارت  اسکی  تیم  نخستین بار  برای  که  کرد  اعام  کشور  بدنی  تربیت  ریاست 
عازم  جهان،  دانشجویان  زمستانی  مسابقات  در  شرکت  برای  عالی  تحصیات 

قزاقستان شده است.
دانشگاه های  اسکِی  تیم  که  گفت  بدنی  تربیت  ریاست  پیمان، سخنگوی  عارف 
افغانستان را دو دختر اسکی بازِ بامیانی نماینده گی می کنند که پنجم دلو کابل را به 

مقصد قزاقستان ترک کردند.
به گفتۀ ریاست تربیت بدنی، رقابت های ورزشی دانشگاه های جهان با اشتراک 64 
کشور از دهم دلو آغاز و حدود 10 روز در شهر آلماتای قزاقستان ادامه خواهد 

داشت.
در بیست وهشتمین دورۀ بازی های زمستانی دانشجویان در 12 رشتۀ ورزشی در 

دو بخِش ورزش های روی برف و روی یخ در کشور قزاقستان برگزار می شود.
دو روز قبل نیز تیم سه نفری اسکی بازان افغانستان پس از ختم بازی ها در کوریای 

جنوبی با یک مدال طا و یک برنز به افغانستان بازگشتند.
یک تیم پنج نفرۀ اسکی بازان افغانستان نیز دو روز قبل جهت شرکت در مسابقات 

بین المللی اسکی، عازم شهر سوات ایالت خیبر پشتون خواه پاکستان شدند.

"برای  بتواند  تا  افغانستان فرصت خوبی را به دست آورده  تیم ملی فوتبال 
نخستین بار به مسابقات جام ملت های آسیا راه یابد."

مطلب  این  ذکر  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست  لعلی،  علی عسکر 
می گوید: "باتوجه به تیم های گروهی افغانستان، تیم ملی فرصت بیشتری دارد 

تا در صورت آماده گی درست، به جام ملت های آسیایی راه یابد."
آقای لعلی در صحبتی با رادیوآشنا گفت که سرمربی انتخاب شدۀ تیم ملی 
فوتبال افغانستان "کارکشته و از تجربۀ مربی گری تیم ها برای راهیابی به جام 
جهانی، رقابت های آسیا و افریقا" دارا بوده و در گذشته نیز مربی تیم ملی 

عربستان سعودی بوده است.
ملی  تیم  سرمربی جدید  نام  گرفتن  از  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست 
"رسمًا  زودی  به  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  که  گفت  اما  کرد،  خودداری 

سرمربی تیم ملی را معرفی خواهد کرد."
پیتر شگرت، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از سفر تیم ملی به 
تاجکستان، از سمتش کناره گیری کرد و تا حال دلیل کناره گیری آقای شگرت 

از جانب فدراسیون فوتبال افغانستان مشخص نشده است.
ویتنام،  با  رقابت  از  پیش  ملی  تیم  است  قرار  که  هم چنان گفت  لعلی  آقای 
"اردوگاه تمرینی را با 33 بازیکن در تاجکستان داشته باشند تا مربی تیم ملی 
با بازیکنان آشنایی کافی پیدا کرده و بازیکنان نیز با فلسفۀ مربی جدید آشنا 

گردند."
قرار است از جملۀ 33 بازیکن شرکت کننده در کمپ تمرینی، 22 بازیکن 

برتر آن برای رقابت های راهیابی به جام ملت های آسیا انتخاب شوند.
به گفتۀ سرپرست تیم ملی فوتبال افغانستان، به زودی نام تیم هایی که قرار 
است ملی پوشان افغانستان رقابت های تدارکاتی را انجام دهند، اعام خواهد 

شد.
تیم ملی فوتبال در رقابت های راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، رقابت های 
برگشت خود را در ایران میزبانی می کرد؛ اما، این بار تاجکستان انتخاب شده 

که با احتمال زیاد، حضور کمتر تماشاچیان را نیز در پی خواهد داشت.
آقای لعلی با تایید این مطلب می گوید که بازی در ایران، عمده ترین امتیازی 
که به تیم ملی فوتبال افغانستان می داد، "حضور بی شمار تماشاچیان در میدان 
بود، اما در کنار آن، یک سلسله محدودیت های هم داشتیم که مانع آماده گی 
خوب بازیکنان می گردید، به همین دلیل این بار تاجکستان را انتخاب کردیم."
بازیکن 22  پیوستن جبار شرزه،  از  افغانستان روز گذشته  فدراسیون فوتبال 
سالۀ افغانستانی که در لیگ برتر دنمارک بازی می کند، خبر داد. آقای لعلی 
گفت که آنان تاش دارند با جلب بازیکنان جدید، بستر و پشتوانۀ تیم ملی را 

برای رقابت های آینده تقویت بخشند.
علی عسکر لعلی گفت: "حضور بازیکنان مانند شرزه، فرشاد نور، میاد سالم 
و... می تواند نوید خوبی برای ارتقاع سطح بازی و تیم ملی فوتبال افغانستان 

باشد."
افغانستان نخستین بازِی راهیابی به جام ملت های آسیا را با ویتنام، به تاریخ 
28 مارچ در تاجکستان میزبانی می کند که پس از آن، به تاریخ 13 جون به 

مصاف کمبوجیا خواهد رفت.

آلبرایت:
برای همبسته گی آماده ام به فهرست 

ثبت نام مسلمانان امریکا بپیوندم

تأکیـد وزیـر دفـاع تـرامپ
 بر تعـهد امریکا به ناتـو

ُهشدار سازمان ملل نسبت به وقوع 

قحطی در سال 2017 در یمن

ورزشکار افغانستانی مقام نخسِت 

اسکی جهان را به دست آورد

علی عسکر لعلی:

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
افغانستان انتخاب شده است

عبدالجبار آریایی

ــل و  ــی و هرعم ــد منف ــی، پیام ــِر منف ــل و تفک هرعم
تفکــر مثبــت، در راســتای منافــع جمعــی، پیامــد مثبــت 
ــود کننــده اســت.  دارد. ذهــن تخریبــی و توطئه گــر ناب
ــا  ــپس آن ه ــد و س ــل می ده ــروه را تقلی ــرد و گ ــروی ف ــت نی نخس
را عقده منــد می ســازد و در ُکل، پیامــدش برخــورد غیرعقانــی، 

ــت. ــتراتژیک اس ــاس و غیراس ــی، بی اس غیرواقع
ــرار   ــی ق ــران سیاس ــتفادۀ معامله گ ــورد سوءاس ــد م ــو نبای ــل ن نس
ــد مســتقانه وضعیــت و مســایل سیاســی  ــا دی ــد ب ــان بای ــد، آن گیرن
ــی  ــۀ تاریخ ــینند. حافظ ــاوت بنش ــه قض ــد و ب ــنگین کنن را سبک وس
ــی را  ــرد آنان ــا و عملک ــا، تصمیم گیری ه ــد فرصت ه ــا نبای ــردم م م
ــوش  ــد، فرام ــم گرفتن ــته تصمی ــان در گذش ــاالی سرنوشت ش ــه ب ک
ــدرت  ــدۀ ق ــیم کنن ــت تقس ــۀ مقاوم ــان، جبه ــقوط طالب ــا س ــد. ب کنن
ــد  ــد؟ نبای ــم گرفتن ــه تصمی ــد؟ و چگون ــم گرفتن ــا تصمی ــود. کی ه ب

ــد. ــوش کنی فرام
انتخابــات ســال 2009 و ســال 2014 نقطــۀ عطــف در تاریــخ کشــور 
بــود کــه می توانســت همه چیــز را بــه نفــع عدالــِت اجتماعــی تغییــر 
دهــد. امــا فقــدان دیــد ســتراتیژیک بــه سیاســت و زعامــت، آرزوی 
مــردم را بــه یغمــا بــرد و سرنوشــت مــردم را بــه طــرف نامعلومــی 

ســوق داد.
ــت  ــاج و بی سرنوش ــزدور، محت ــهروندان م ــه ش ــما را ب ــا ش کی ه
ــن  ــه دام ــی ب ــه نان ــر لقم ــور شــدید به خاط ــه مجب ــد ک ــل کردن تبدی
ــان  ــی و تاریخی ت ــای هویت ــا ارزش ه ــد؟ کی ه ــقوط کنی ــر س هرغی
بــازار  در  خانواده گــی  و  منفعــت شــخصی  به خاطــر حفــظ  را 
ــات  ــه ادبی ــان همیش ــا برای ت ــتند؟ کی ه ــام گذاش ــه لی ــت ب سیاس
ــما را  ــد و ش ــق کردن ــی خل ــدت مل ــن وح ــرۀ دروغی ــرس در دای ت
ــر  ــرد. اگ ــاد ب ــد از ی ــا را نبای ــرد؟ این ه ــوت ک ــی دع ــه بی خاصیت ب
ــن  ــد چنی ــود. نگذاری ــرار می ش ــاره تک ــخ دوب ــد، تاری ــوش کنی فرام

شــود.
ــتا  ــه در راس ــم ک ــت کنی ــی حمای ــد از شــخصیت ها و رهبران ــا بای م
ــه  ــند و ب ــردم می اندیش ــه م ــد، ب ــردم کار می کنن ــی م ــع جمع مناف
ــد  ــتند و دی ــد هس ــی باورمن ــی و تمدن ــی، تاریخ ــای هویت ارزش ه

ــد. ــت دارن ــی و زعام ــت سیاس ــه حاکمی ــتراتیژیک ب س

آریا نسیمی

فروند  سه  که  کرده  اعام  تازه گی  به  آریانا  شرکت 
هواپیمای مسافربری به ارزش 50 ملیون دالر خریداری 

می کند: یعنی حدود 16.6 ملیون دالر برای هرهواپیما.
حال آنکه:

پایین ترین نرخ هواپیمای شرکت ایرباس، حدود 75 ملیون دالر است که 
هواپیمای نوع A3188 می باشد. با در نظرداشت مدل٬ سایز و نوعیت 

هواپیما٬ قیمت هواپیماهای مسافربری تا به 275 ملیون دالر می رسد.
وقتی آریانا اعام می کند که سه فروند هواپیما را در بدل 50 ملیون دالر 

خریداری می کند٬ یک چیز مشخص است و آن این که:
اند  هواپیماهای  حتمْا  شوند٬  خریداری  است  قرار  که  هواپیماهای 
را  اروپایی  به ویژه کشورهای  سایر کشورها  در  پرواز  اجازۀ  دیگر  که 
ندارند و به در هنگرهای شرکت های هوایی٬ َگرد خورده اند و روزهای 

بازنشسته گی شان را می گذرانند.
شرکِت »های« که مالک فعلی این سه هواپیما است، با فروش آن ها سه 

نوع سود می کنند:
اول این که٬ 50 ملیون دالر به دست می آورند که پول بدی نیست. دوم 
کرایۀ  و  مالیات  پرداخت  از  و  می شوند  بیکار  هنگرهای شان  این که٬ 
این  تخریب  شر  از  این که٬  سوم  و  می شوند.  خاص  هم  هنگرها 
هواپیماهای کهنه و استهاک شده رهایی می یابند. هم ُخرما و هم ثواب.

مقامات  از سوی  آن  دالر  ملیون  معامله چند  این  در  این که  از  گذشته 
با خرید  افغانستان حیف و میل می شود٬ نگرانی جدی این است که 
این هواپیماهای فرسوده٬ مقامات افغانستانی عمًا جان شهروندان را به 

خطر می اندازند که باید جلو آن گرفته شود.

مهدی ثاقب

فواید شلغم در مقایسه با حکومت وحدت ملی
شلغم اشتهاآور است، اما حکومت وحدت ملی اشتها را 

از بین می برد.
آب شلغم َشکِر خون را پایین می آورد؛ آب حکومت وحدت ملی شکر 

خون را باال می برد.
حکومت  است؛  کم خونی  عاج   B11 ویتامین  داشتن  به علت  شلغم 
وحدت ملی با ویتامین های فساد و رشوت و انفجار و تجارت انتحاری، 

سبب کم خونی یا بی خونی می شود.
نه تنها  ملی  است؛ حکومت وحدت  گیاهِ ضد سرطان  مهم ترین  شلغم 

سرطان که صد مرض دیگر را به وجود می آورد.
شلغم بدن را پاک کرده و مواد سمی را از بدن خارج می سازد؛ از پیش 
حکومت وحدت ملی انتحاری ها وارد کشور شده و تمام نقاط را ناپاک 

می کند.
شلغم برای زکام و نفس تنگی خوب است؛ حکومت وحدت ملی سبب 

می گردد که بسیاری از نفس کشیدن در این دنیا بمانند.
در نتیجه، شلغم نسبت به حکومت وحدت ملی فایدۀ بهتری دارد

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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احسان موحدیان
دونالد ترامپ سال قبل در چنین روزهایی یکی 
نامزدهای حاشیه یی حزب جمهوری خواه  از 
 2016 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
انتخاب وی  اکثریت تحلیل گران حتی  بود و 
به عنوان نامزد این حزب را بسیار دور از ذهن 
اما حاال وی علیرغم رای کمتری  می                                                                                               دانستند، 
که نسبت به رقیب خود کسب کرده، به عنوان 
رییس جمهور ایاالت متحده امریکا سوگند یاد 
کرده و سرگیجه و نگرانی سیاسی را بر جهان 

حاکم کرده است.
رسانه  خصوص  به  و  امریکا  جامعه  نخبگان 
تا  این کشور تمام تاش خود را کردند  های 
که  اما وی  بیندازند،  مردم  از چشم  را  ترامپ 
بسیاری  ای  رسانه  های  فعالیت  سابقه  خود 
شبکه  برخی  از  هوشمندانه  استفاده  با  داشت 
سپس  و  توییتر  خصوص  به  اجتماعی  های 
به گوش جامعه  پیام های خود را  فیس بوک 
هدف مدنظر خود که بیشتر ایاالت مرکزی این 
کشور را شامل می شوند، رساند و آرای آنان را 
از آن خود کرد. وی که این روزها هیچ فرصتی 
را برای زیر سوال بردن رسانه های "ریاکار" 
رای  حمایت  دهد،  نمی  دست  از  کشور  این 
دهندگان عمدتا سفیدپوست، اکثر روستانشین 
و اهل شهرهای کوچک و دارای تحصیات نه 
چندان عالی را به همراه دارد؛ بخشی از جامعه 
ایاالت  سیاسی  نظام  توجهی  بی  از  که  امریکا 
امیدوارند  و  به خود خشمگین هستند  متحده 
ترامپ فکری به حال بهبود اوضاع اقتصادی و 

اجتماعی آنها بکند.
چگونه  ترامپ  که  است  این  کلیدی  سوال 
راضی  را  خود  به  دهندگان  رای  می خواهد 
طلبانه  جاه  انتخاباتی  های  وعده  و  نگهدارد 
خود را عملی کند؟ ویژگی های شخصیتی و 
کند،  تشدید می  را  این مشکل  ترامپ  سوابق 
به خصوص که او اولین رییس جمهور ایاالت 
نظامی  یا  سیاسی  سابقه  هیچ  که  است  متحده 
قابل اعتنایی ندارد، به راحتی از پذیرش حقائق 
اعتقادی  هیچ  مثال  عنوان  به  و  رود  می  طفره 
از  ناشی  خطرات  و  زمین  کره  شدن  گرم  به 
آن ندارد، به پذیرش تئوری های توطئه عاقه 
و  پرتناقض  شخصیتی  اصوال  و  دارد  مفرطی 

غیرقابل پیش بینی دارد.
تجارت  و  کار  و  کسب  بهبود  مورد  در  وی 
مردم، ارتقای رفاه آنها و مسائلی از این دست 
وعده های کلی و مبهمی به مردم داده و از ارائه 
خودداری  عملیاتی  و  جزئی  حل  راه  هرگونه 
کرده است. با توجه به سوابق و عملکرد وی و 
همین طور دوپارگی شدید جامعه امریکا پس 
مورد  در  جدی  های  نگرانی  وی  انتخاب  از 
بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایاالت 

متحده وجود دارد.
واقعیت این است که گروه های کم درآمد و 
بر  چندانی  تاثیر  امریکا  جامعه  پایین  طبقات 
سیاست گذاری ها در این کشور ندارند و تقریبا 
هیچ نماینده موثری در نظام سیاسی این کشور 
ندارند. ترامپ نیز با توجه به خاستگاه طبقاتی 
فرارهای  سابقه  و  خود  کار  و  کسب  شیوه  و 
تواند  نمی  واقعا  متعدد  های  تقلب  و  مالیاتی 
داشته  افراد  این  مشکات  و  شرایط  از  درکی 
باشد و مدعی ایفای نقش به عنوان نماینده آنها 
با  انتخاباتی  باشد. وی در جریان رقابت های 
آرای  توانست  افراد  این  احساسات  تحریک 
بخش زیادی از آنان را به خود اختصاص دهد، 

اما این مساله که در آینده بتواند یا بخواهد در 
افراد عمل کند، کاما  این  جهت تحقق منافع 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نکته دیگر رفتار تنش آفرین ترامپ است که 
جلوی ایجاد وحدت در جامعه امریکا را می 
و  موافقان  های  درگیری  و  اختافات  و  گیرد 
مخالفان وی را تشدید می کند. وی با گفتار و 
رفتارش به جای آنکه خود را رییس جمهور 
همه مردم نشان دهد و آنان را با یکدیگر برابر 
بداند، در عمل به رییس جمهور بخشی از مردم 
خود  فریبانه  عوام  رفتارهای  با  و  شده  مبدل 
تحصیل  نخبه،  افرادی  اکثرا  که  را  مخالفانش 
کرده و صاحب نفوذ هستند از خود می راند و 
آنان را به انجام واکنش ها و رفتارهای تندتر و 

رادیکال تر بر علیه خود ترغیب می کند.
این وضعیت به وجهه امریکا در جهان خارج 
نیز لطمه وارد کرده و انتظار می رود سیاست 

خارجی ترامپ کشورهای زیادی را در آسیا، 
توان  می  کند.  تهدید  التین  امریکای  و  اروپا 
وی  داخلی  های  سیاست  که  کرد  بینی  پیش 
او  حامیان  از  بسیاری  کوتاهی  زمان  مدت  در 
سریع  تغییرات  به  که  نیز  را  امریکا  داخل  در 
اقتصادی و اجتماعی پس از انتخاب وی امید 
بسته اند، ناامید کند و وی در صورت احساس 
از کاهش  برای جلوگیری  این زمینه  خطر در 
محبوبیت احتماال به تاکید بر مسائل هویتی و 
و  مهاجران  به  حمله  و  سفیدپوستان  از  دفاع 
داخلی  اختافات  طبل  بر  کوبیدن   ، مسلمانان 
بین  های  ماجراجویی  و  ها  آفرینی  بحران  و 
نیست  بعید  آورد و هیچ  المللی روی خواهد 
که در چنین شرایطی شاهد وقوع ناآرامی ها و 
شورش های بی سابقه مدنی در ایاالت متحده 

هم باشیم.
در چنین شرایطی نه تنها دموکراسی امریکایی 
به خطر خواهد افتاد، بلکه ژئوپلتیک نظام غرب 
که بعد از جنگ دوم جهانی پایه گذاری شده 
نیز شرایطی بحرانی پیدا خواهد کرد. اظهارات 
کارکردهای  و  ساختار  با  مخالفت  در  ترامپ 
کشورهای  برای  را  خطر  های  زنگ  ناتو 
بنابراین  است.  درآورده  صدا  به  اروپایی 

امریکای  کشورهای  که  جهانی  نظم  ترامپ 
شمالی و اروپایی مدافع آن هستند را به خطر 
خواهد انداخت و در ادامه این تحول ثبات و 
کارکردهای نهادهای مختلف بین المللی مانند 
سازمان ملل و دیگر نهادهای بزرگ اقتصادی 
زیر سوال  نیز   ... و  آن  به  وابسته  اجتماعی  و 
خواهد رفت. در این شرایط زمینه برای تشدید 
که  بازیگرانی  موثرتر  آفرینی  نقش  و  فعالیت 
قبول  دلیل  هر  به  را  مستقر  المللی  بین  نظم 
طلب  آشوب  بازیگران  طور  همین  و  ندارند 
از  بیش  تروریستی خطرناک  مانند گروه های 

گذشته فراهم خواهد شد.
الملل  بین  نظام  کل  ترامپ  انتخاب  بنابراین 
از  سربرآورده  نهادهای  و  اتحادها  و  فعلی 
امنیتی  ضمانت های  و  کند  می  تهدید  را  آن 
و  اعتماد  قابل  دیگر  متحدانش  برای  امریکا 
تصور  می توان  بود.  نخواهد  آفرین  آرامش 

از  امریکا  دوست  دولت های  نگرانی  که  کرد 
با  دشمن  دول  طلبی  فرصت  و  وضعیت  این 
را  آشوبی  چه  شرایطی  چنین  در  کشور  این 
کرد.  خواهد  حاکم  الملل  بین  نظام  سطح  در 
ترامپ بارها تاکید کرده که دیگر حاضر نیست 
را  دوست  های  دولت  امنیت  مجانی  و  مفت 
بازی  آنها  برای  را  پلیس  نقش  و  کرده  تامین 
کند. وی قصد دارد از این طریق برای امریکا 
کسب درآمد کند و از همین رو موجب نگرانی 
شرقی،  اروپای  ضعیف  کشورهای  شدید 
عربستان سعودی و ... شده است. وی که مرتبا 
پیام های عامیانه و گستاخانه  از طریق ارسال 
در توییتر به چین حمله می کند، حتی ژاپن و 
کره جنوبی را به دستیابی به ساح های هسته 
ای تشویق کرده و بنابراین نشان داده که هیچ 
درکی از واقعیات نظام بین الملل ندارد. چشم 
همین  و  امریکا  داخلی  شرایط  از  که  اندازی 
طور دغدغه های کشورهای دیگر از عملکرد 
باقی  این مقاله ترسیم شد تردیدی  ترامپ در 
بر  دال  ترامپ  انتخاباتی  شعار  که  نمی گذارد 
عمل  در  امریکا"  عظمت  مجدد  "بازگرداندن 

به چه مضحکه یی مبدل خواهد شد!

ترامپ و تهدید نظم موجود

ســید مظفــر دره صوفــی  روزنامه نــگار و نویســندۀ چیره دســت کشــور 
ــت.  درگذش

ــتای  ــم زد و در راس ــتان قل ــات افغانس ــال ها در مطبوع ــی س ــای دره  صوف آق
آگاهــی و روشــنگری کوشــید. 

مــرگ او بازتــاب وســیعی در رســانه های اجتماعــی داشــت. روزنامه نــگاران 
ــک  ــتان ی ــانه یی افغانس ــۀ رس ــه جامع ــی را ب ــای دره صوف ــت آق درگذش

ــد.  ضایعــه خواندن
آگاهــان مرحــوم ســیدمظفر دره صوفــی را یکــی از قلــم به دســتان و 
ــره دســت کشــور؛  ــدال گــرا، دوراندیــش، ژرف نگــر و چی نویســندگان اعت

ــت. ــری می نوش ــت و براب ــرای عدال ــه ب ــتند ک دانس
ــرف  ــود را ص ــار خ ــر پرب ــه از عم ــه ده ــتر از س ــی بیش ــوم دره صوف مرح
ــرده و  ــور ک ــاری در کش ــع ج ــا و وقای ــل رویداده ــانی و تحلی ــاع رس اط
ــانه های  ــانه یی از وی در رس ــاه رس ــای کوت ــد و تحلیل ه ــه بلن ــا مقال صده

ــت.  ــر شده اس ــور منتش ــک کش ــی و الکترونی چاپ
مرحــوم دره صوفــی بــا تعــداد زیــادی از رســانه های کشــور از جملــه هفتــه 
نامــه پیــام مجاهــد، هفتــه نامــه اقتــدار ملــی، روزنامــه مانــدگار،  هفتــه نامــه 
ایتــاف ملــی، روزنامــه نخســت،  روزنامــه انصــاف،  و روزنامــه راه نجــات 
ــه انتشــار  ــز ب همــکاری قلمــی داشــت، و خبرگزاری هــای جمهــور و آوا نی

ــد.  ــت یازیده ان ــته های وی دس ــا و نوش تحلیل ه
ــور،  ــوری کش ــت جمه ــات 2009 ریاس ــد از انتخاب ــی بع ــای دره صوف آق
عضــو بــورد پالیســی ایتــاف ملــی بــود و بــرای مــدت دوســال در جریــان 
انتخابــات 93 و پیــش از آن بــه عنــوان مدیــر مســوول هفتــه نامــه ایتــاف 

ملــی نیــز ایفــای وظیفــه کــرده  اســت. 
در شــرایط کنونــی کــه کشــور مــا راه دشــوار تامیــن صلــح و نهادینــه ســازی 
ــم  ــی از قل ــوان یک ــه عن ــی ب ــای دره صوف ــد، آق ــی را می پیمای ــدت مل وح
ــره  ــر و چی ــش، ژرف نگ ــرا، دوراندی ــدال گ ــندگان اعت ــتان و نویس به دس
دســت کشــور؛ بــرای عدالــت و برابــری می نوشــت، در دشــوارترین شــرایط 
مــردم و مخاطبانــش را بــه شــکیبایی و پرهیــز از برخوردهــای احساســاتی و 
عصبیــت آمیــز فرامی خوانــد و در نوشــته هایش همــواره تعهــد و التــزام بــه 
ــرار داده،  ــت ق ــه را در اولوی ــوی جامع ــای معن ــی و ارزش ه ــای دین آموزه ه
ــود.  ــز از ســرامدهای روزگار خــود ب در پاس داشــت ارزش هــای بشــری نی
ــادآوری اســت کــه اســتاد ســیدمظفر دره صوفــی، نویســنده متعهــد  قابــل ی
و توانــای کشــور بــه دلیــل مشــکل قلبــی، روز چهارشــنبه ششــم دلــو، بــه 
رحمــت حــق پیوســت. جنــازه آن مرحــوم ســاعت یــک بعــد از چاشــت روز 
جمعــه هشــتم دلــو از تکیــه خانــه چنــداول بــه ســمت میــدان هوایــی کابــل، 
تشــییع شــده و پیکــر آن مرحــوم بــه شــهر مــزار شــریف منتقــل شــده اســت.

مظفر دره صوفی 
روزنامه نگار متعهد درگذشت
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