
ــراژ  ــای پرتی ــون از روزنامه ه ــپرس تربی اکس
پاکســتان بــه تازه گــی بــه نقــل از یــک 
ــه  ــت ک ــزارش داده اس ــی گ ــام امریکای مق
امریــکا بــرای حفــظ پایگاه هــای نظامــی اش 
ــد و  ــه  می زن ــان چان ــا طالب ــتان ب در افغانس
ــا ایــن گــروه را متقاعــد  در تــاش اســت ت

ســازد.
در بخشــی از ایــن گــزارش آمــده اســت کــه 

دو خواســت مهــم امریــکا از طالبــان همــواره 
ــار دادن تضمیــن ایــن  ــوده کــه در کن ایــن ب
ــدی  ــتان تهدی ــاک افغانس ــر از خ ــه دیگ ک
ــد،  ــد ش ــش نخواه ــرب و حامیان ــه غ متوج
ــز  ــگاه نظامــی دایمــی ایــن کشــور نی ــا پای ب

موافقــت شــود.
اکســپرس تربیــون نوشــته اســت، بــا آن کــه 
ــای  ــروج نیروه ــرای خ ــواره ب ــان هم طالب

غربــی و امریکایــی از افغانســتان تأکیــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد؛ ام کرده ان
ــکا در نشســت  ــر امری ــن دو پیشــنهاد اخی ای
ــان  ــوش نش ــی روی خ ــدۀ عرب ــارات متح ام
ــد. ــت کرده ان ــا آن موافق ــی ب ــه نوع داده و ب

اســداهلل زایــری، معــاون ســخنگوی شــورای 
عالــی صلــح در گفت وگــو بــا ســام وطندار 
ــکا  ــن خواســت ها از ســوی امری طــرح چنی
هــر  از  می گویــد،  و  می کنــد  تأییــد  را 
ــتان  ــردم افغانس ــود م ــه س ــه ب ــی ک تصمیم

ــد. ــت می کنن ــد، حمای باش
و  گفت وگوهــا  تمامــی  در  می گویــد،  او 
ــۀ  ــردم، جامع ــت م ــح خواس ــرات صل مذاک
مدنــی و دســتاوردهای 17 ســالۀ حکومــت، 

ــود. ــد ب ــز خواه خــط قرم
از ســوی دیگــر، فدامحمــد نظــری، آگاه 
معیــن  یارمنــد،  میرزامحمــد  و  سیاســی 
پیشــین وزارت امــور داخلــه می گوینــد، 
طالبــان هــم پــس از صلــح بــه کمــک مالــی 
امریــکا نیــاز دارنــد و احتمــال پذیــرش ایــن 

دارد. وجــود  خواســت ها 
ــکا  ــان، پایگاه هــای دایمــی امری ــۀ آن ــه گفت ب
در افغانســتان بــه ســود کشــور اســت، چــون 
ــتان  ــا دس ــود ت ــبب می ش ــور س ــن حض ای
مداخله گــر کشــورهای منطقــه کوتــاه شــود.
بــا ایــن حــال، روزنامــۀ اکســپرس تربیــون به 
نقــل از یــک مقــام امریکایــی نوشــته اســت 
کــه پــس از برقــراری صلــح پایــدار، امریــکا 
ــۀ  ــا جامع ــی ب ــا در هماهنگ ــر دارد ت در نظ
ــش  ــی کمک های ــورهای عرب ــی و کش جهان
ــتان  ــازی افغانس ــازی و به س ــرای بازس را ب

افزایــش دهــد.

کمیســیون  در  مســووالن  مانــدگار: 
می گوینــد،  انتخاباتــی  شــکایت های 
نامزدانــی کــه بــه نتایــج انتخابــات پارلمانــي 
ــود را  ــکایات خ ــد، ش ــراض دارن ــل اعت کاب
ــه  ــراي رســیده گي ارای ــن کمیســیون ب ــه ای ب

ــد. کنن
ســخنگوي  و  دبیــر  روحانــي،  علي رضــا 
انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون 
در  تغییــرات  احتمــال  کــه  می گویــد 
ــس از  ــي پ ــات پارلمان ــي انتخاب ــۀ نهای نتیج
دارد. وجــود  شــکایات  بــه  رســیده گي 

بنیــاد  اجرایــي  رییــس  رشــید،  یوســف 
انتخابــات آزاد و عادالنــه افغانســتان نیــز 
ــکایت های  ــه ش ــیده گي ب ــیون رس از کمیس
انتخاباتــي می خواهــد کــه بــه شــکایت 
ــه  ــل و ب ــت کام ــه دق ــردم ب ــزدان و م نام

کننــد. موقــع رســیده گي 

رییــس کمیســیون انتخابــات افغانســتان هــم 
ــي  ــات پارلمان ــج انتخاب ــام نتای ــس از اع پ
ــی و  ــزاب سیاس ــه اح ــل ک ــت کاب در والی
ــتقالیت  ــات اس ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ نهاده
کرده انــد.  خدشــه دار  را  کمیســیون  ایــن 
انتخاباتــی  شــکایت های  کمیســیون  از  او 
ــا  ــل بی نظمی ه ــی از دالی ــاد و یک ــز انتق نی
ــران  ــودن ناظ ــات را نامنظــم ب در روز انتخاب
ــاد  ــع صی ــد. عبدالبدی ــیون خوان ــن کمیس ای
شــکایت های  کمیســیون  از  همچنــان 
انتخابــات خواســت تــا بربنیــاد قانــون نتیجــۀ 
بررســی های خــود از انتخابــات پارلمانــی را 

ــتد. ــیون بفرس ــن کمیس ــه ای ب
کمیســیون انتخابــات نــا وقــت روز دوشــنبه 
و پــس از ســه مــاه، نتیجــۀ ابتدایــي انتخابات 
همه گانــی  را  کابــل  انتخاباتــی  حــوزۀ 

ــاخت.  س
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امـریکا بـرای حفظ دایـمی 
پایگـاه هـای نظـامی اش تـالش می کنـد

کمیسیون شکایت های انتخاباتی:

احتمال تغییرات در نتایج ابتدایی وجود دارد

رهبری کمیسیون انتخابات مرتکب جرم های انتخاباتی شده و نیاز است تا آرای پاک از آرای ناپاک جدا شود. آنان همچنان خواستار ممنوع الخروج 
شدِن کمیشنران کمیسیون انتخابات شده و از نهادهای عدلی و قضایی خواستند تا به پروندۀ انتخابات کابل رسیده گی کنند

معترضان:

کمیشنران کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند
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سـرانجام نتایـج اولیـۀ انتخابـات پارلمانـی حوزۀ 
کابـل، پـس از تقریبـًا نزدیـک بـه سـه مـاه جـار 
و جنجـال، از سـوی کمیسـیون انتخابـات اعـام 
شـد. بسـیاری ها وقتـی فهرسـِت اولیـه را دیدنـد، 
نسـبت به آن واکنش نشـان داده و آن را فهرسـتی 
غیرواقعـی خواندنـد. اما کمیسـیون انتخابات گفته 
اسـت کـه معترضـان بـه ایـن فهرسـت می تواننـد 
شـکایاِت خـود را از طریـق کمیسـیون شـکایاِت 
در  واقعـًا  این کـه  کننـد.  پی گیـری  انتخاباتـی 
رسـیده گی  اعتراض هـا  بـه  شـکایات  کمیسـیون 
خواهـد شـد، هنـوز نمی تـوان امیـدوار بـود ولی 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  مـورد  یـک  در 
هـرات بـا ابطـاِل بیـش از 14 هـزار رای و احیای 
آرای برخـی از نامـزدان که از فهرسـِت اولیه افتاده 
بودنـد، ایـن امیـدواری را به وجـود آورد کـه ایـن 
کمیسـیون شـاید بتواند به نحِو درسـت سـیاه را از 

سـفید جـدا کند. 
بـه  نمی خواهـد  هرچنـد  انتخابـات  کمیسـیون   
انتخابـات  مدیریـِت  امـر  در  خـود  بی کفایتـِی 
اعتـراف کنـد ولـی مهم تریـن حامیـاِن آن دیگـر 
و  قانون شـکنی ها  برابـر  در  کـه  نتوانسـتند 
سـکوت  همچنـان  نهـاد  ایـن  بی تفاوتی هـاِی 
اختیـار کننـد. پـس از آن کـه سـرور دانـش معاون 
ندانـم کاری  بـه  را  کمیسـیون  غنـی  آقـای  دومِ 
متهـم کـرد، داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایی بـا طنز 
تلخـی گفـت که اگـر جمعیـت افغانسـتان برابر با 
چیـن می بـود، بـه احتمـال زیـاد نتایـج انتخابـات 
ایـن چیـزی غیـراز  قیامـت اعـام می شـد.  روز 
بی مباالتـی و عـدم کفایـِت کاری بـوده نمی تواند. 
در این کـه انتخابـاِت افغانسـتان پُـر از چالـش و 
مشـکات اسـت، هیـچ تردیـدی وجـود نـدارد و 
بـه همیـن دلیـل هـم مکانیسـِم کامـًا راحـت و 
بـدون دغدغـه بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده، که 
هرچنـد میـزان تقلـب را افزایش می دهـد ولی در 
عیـن حـال شـرایطی را میسـر می سـازد کـه نتایج 
انتخابـات به صـورِت نسـبتًا دقیق و در بـازۀ زمانی 
کوتـاه اعـام شـود. اما نه بـه کوتاهِی کشـورهای 
دیگـر. چرا کـه در بسـیاری از کشـورهای جهان، 

نتایـج انتخابـات بـه محـض برگـزاری آن اعـام 
می شـود و درصـد تقلـب نیـز آن قدر پایین اسـت 

کـه اصـًا بـه شـمارش درنمی آید. 
از  انتخابـات  برگـزاری  افغانسـتان  در  امـا 
چالش برانگیزتریـن روندهاسـت. از ایـن رونـد از 
همـان ابتـدا بـا مشـکات همراه بـود و تـا امروز 
نیـز مشـکاِت آن رفـع نشـده اسـت. مشـکات 
از سـوی  متأسـفانه  افغانسـتان  انتخابـات  اصلـِی 
همـان نهادهایـی بـه وجـود می آیـد کـه خـود در 
کمیسـیون  ارشـد  اعضـای  و  کمیشـنران  تعییـن 
نقـش کلیـدی دارنـد. این ها هسـتند کـه انتخابات 
را دچـار بحـران و نابسـامانی می کننـد. اعضـای 
کمیسـیون ها نیـز وقتـی می بیننـد کـه اولیـای امور 
کشـور خـود دزدان چـراغ به دسـت انـد، جرأت 
و  قانون شـکنی  بـه  نیـز  آن هـا  و  می کننـد  پیـدا 
خـود  منافـِع  جهـِت  در  فراقانونـی  تصمیم هـای 

می زننـد.  دسـت 
اگـر ارگ از قدرِت خود برای مهندسـی انتخابات 
اسـتفاده نکنـد، کمیسـیون انتخابـات بـه هیچ وجه 
جـرأت آن را پیـدا نمی کنـد که با آرا و سرنوشـِت 
مـردم بـازی کند. کمیسـیون فعلـی انتخابات، یک 
کمیسـیون فاقـد صاحیت و دست نشـانده اسـت. 
اگـر قرار باشـد بـا همین کمیسـیون افغانسـتان به 
سـوی انتخابـات ریاسـت  جمهـوری بـرود، بهتـر 
اسـت کـه از همیـن حـاال منتظـر بحـراِن کان در 
آن قـدر  ایـن کمیسـیون  اعضـای  باشـیم.  کشـور 
به اصطـاح مـردم چشم سـفید شـده اند  فاسـد و 
کـه حاضـر نیسـتند یـک رای را هم بـدون پول و 

رشـوه بـه حسـاب بیاورند. 
وضـع کمیسـیوِن انتخابـات بسـیار خـراب اسـت 
و نخسـتین گام بـرای اصـاح آن، پـس از اعـام 
ُکل  کـه  باشـد  می توانـد  ایـن  نهایـی،  نتایـج 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بـه شـمول افـراد 
بـه  و  برکنـار  وظایـف  از  آن  در  تصمیم گیرنـده 
نهادهـای عدلـی و قضایـی سـپرده شـوند. برخی 
از نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات مدعـی انـد کـه 
علیـه کمیسـیون انتخابات بـه اندازۀ کافی شـواهد 
و اسـناد محکمه پسـند وجـود دارد. یکـی از ایـن 

نهادهـا اعضـای کمیسـیون را بـه فسـاد مالـی و 
اخاقـی متهـم می کـرد و مدعـی بـود کـه در این 
مـورد اسـناد و شـواهد نیـز در دسـِت آن هاسـت. 
اگـر واقعـًا چنیـن اسـت، پـس چـرا قـوۀ قضاییه 

انجـام نمی دهـد؟ هیـچ کاری 
 اگـر اعضـای فعلِی کمیسـیون انتخابـات محاکمه 
نشـوند، افـراد بعـدی نیـز به مشـکل این هـا دچار 
افـراد احسـاس کننـد کـه  خواهنـد شـد. وقتـی 
عملکردشـان هیـچ پیامـدی ندارد، آن وقت دسـت 
بـه هـر کاری می زننـد. به گفتـۀ آن فیلسـوف »در 
جایـی کـه خـدا نیسـت، هـر کاری مجاز اسـت.«  
اگـر یک بـار اعضـای فاسـد کمیسـیون انتخابات 
بـه دادگاه برونـد، آن گاه دیگـران نیـز پـاِی خـود 
را پـس می کشـند، بـه شـرط این کـه منافـع ارگ 
ایجـاب کنـد. و اما حاال توپ در میدان کمیسـیون 
شـکایات اسـت و بایـد دید کـه این کمیسـیون با 
فهرسـت های تقلبـی چـه خواهـد کـرد؟ آیـا ایـن 
کمیسـیون قـادر خواهـد شـد کـه آرای پـاک از 
ناپـاک را جـدا کنـد؟ چـه موانعـی بر سـِر راه این 

کمیسـیون وجـود دارد؟ 
تـا بـه حـال از کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی به 
جـز حرف هـای کان و در یـک مـورد تصمیمـی 
کـه بـه نتیجـه نرسـید، چیـِز دیگـری دیده نشـده 
همـان  نیـز  کمیسـیون  ایـن  کـه  نشـود  اسـت. 
کمیسـیون  ایـن  از  پیـش  کـه  بـرود  را  راهـی 
انتخابـات رفتـه اسـت و همۀ آن وعـده و وعیدها 
فریب کاری یـی بیـش نبوده باشـند. احتمـال چنین 
اتفاقـی بسـیار زیـاد اسـت و بـه همین دلیـل باید 
نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات و نامـزدان معترض، 
هوشـیارانه و قدرتمنـد در راه به کرسـی نشـاندِن 

کننـد.  عمـل  خواسته های شـان 
کشـور  انتخاباتـی  کمیسـیون های  بایـد  روزی 
را  انتخابات هایـی  بتواننـد  تـا  شـوند  اصـاح 
برگـزار کننـد کـه منعکس کنندۀ خواسـت و آرای 
مـردم باشـد، ولی تا آن زمـان به نظر می رسـد راهِ 

طوالنی یـی را در پیـش داشـته باشـیم.
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هــر رونــدی کــه دچــار تناقض هــای درونــی باشــد، در نهایــت 
ــن  ــن بدیهی تری ــود. ای ــم می ش ــی خت ــت و فروپاش ــه بُن بس ب
ــه  ــون ب ــای گوناگ ــری در عرصه ه ــِخ بش ــه تاری ــت ک درسی س
مــا می دهــد. در پیونــد بــه ایــن درس، برنامــۀ صلــِح افغانســتان 
چــه توســط حکومــت و چــه توســط ایــاالت متحــده، از آن جــا 
ــی  ــوده، انجام ــراه ب ــی هم ــی و محتوای ــاِی فن ــا تناقض ه ــه ب ک

ــت. ــه اس ــت نیافت ــی و بن بس ــز بیهوده گ ُج
تناقضــات در برنامــۀ صلــِح حکومــت، چــه در دورۀ آقــای 
کــرزی و چــه در دورۀ آقــای غنــی، از همــان ابتــدا بــر 
ــح  ــن توضی ــه ای ــازی ب ــاید نی ــوده و ش ــوم ب ــاص معل عام وخ
ــمن و  ــت و دش ــِف دوس ــا در تعری ــت حت ــه حکوم ــد ک نباش
ــکل  ــار مش ــی دچ ــِی نظام ــی و شورش ــِف سیاس ــِک مخال تفکی
ــر  ــی، ب ــای مردم ــِن دیدگاه ه ــده گرفت ــا نادی ــواره ب ــوده و هم ب
طبــِل صـــلح بــر اســاِس منافــع و عایــِق یــک حلقــۀ کوچــک 
ــن  ــه همی ــده و ب ــی کوبی ــورهای بیرون ــِق کش ــم از طری آن ه
ــا  ــاند. ام ــی برس ــامِ واضح ــچ انج ــه هی ــته آن را ب ــل نتوانس دلی
ــتان،  ــرای افغانس ــده ب ــاالت متح ــِح ای ــۀ صل ــای برنام تناقض ه
ــان خــود را آشــکار ســاخته و  ــا گذشــِت زم چیزی ســت کــه ب
ــاِن همــۀ اُمیدهایــی می دهــد کــه در ابتــداِی  ــر از پای امــروز خب

ــود. ــده ب ــان آم ــه می ــه ب ــن پروس ای
قــرار گــزارش رســانه ها، یــک منبــِع نزدیــک بــه گــروه طالبــان 
و  امریکایــی  مقام هــای  گفت وگوهــای  کــه  کــرده  تأییــد 
ــِل  ــتان به دلی ــِح افغانس ــد صل ــون رون ــان پیرام ــده گاِن طالب نماین
آن چــه »عقب نشــینی مقام هــای امریکایــی از تعهدات شــان« 
ــع  ــن منب ــت. ای ــیده اس ــت رس ــه بُن بس ــود، ب ــده می ش خوان
ــی وعــده داده  ــه امریکایی هــا در نشســِت ابوظب ــح داده ک توضی
ــان،  ــده گان طالب ــا نماین ــدی ب ــت های بع ــه در نشس ــد ک بودن
پیرامــون »خــروج نیروهــای امریکایــی  از افغانســتان« گفت وگــو 
خواهنــد کــرد امــا در نشســت دوحــه، آن  هــا با ایــن آجنــدا وارد 
مذاکــره نشــدند و صرفــًا بــه آتش بــس میــان دولــت افغانســتان 
و گــروه طالبــان پرداختنــد کــه طالبــان ایــن برنامــه را رد کردنــد. 
ــا  ــان سیاســِت امریکایی ه ــه حــاال طالب ــد ک ــع می افزای ــن منب ای
ــا  ــح ب ــای صل ــادۀ گفت وگوه ــر آم ــه و دیگ ــش گرفت را در پی

ــکا نیســتند.  امری
ــِت  ــا جدی ــت ب ــان می رف ــه گم ــی ک ــاب، صلح ــن حس ــا ای ب
ثمــر  بــه  آن  رییس جمهــورِی  ضرب االجــِل  و  امریــکا 
می رســد، بُن بســتی در ادامــۀ بُن بســت های گذشــته ثابــت 
شــده؛ بن بســت هاِی صلحــی کــه آقایــان کــرزی و غنــی 
ــرار  ــون ق ــه هم اکن ــد. اگرچ ــرده بودن ــه ک ــا تجرب آن را باره
گزارش هــای رســمِی وزارت خارجــۀ امریــکا، آقــای خلیــل زاد 
ــح به ســر  ــرای صل ــِی خــود ب ــارمِ ســفرهای منطقه ی در دور چه
ــاِت  ــا مقام ــدار ب ــس از دی ــز پ ــته نی ــامِ روز گذش ــرد و ش می ب
ــادل  ــت افغانســتان تب ــا حکوم ــا ب ــده ت ــل آم ــه کاب پاکســتانی ب
ــۀ عمــل داســتاِن صلــح از آن شــور و  ــا در صحن ــد؛ ام نظــر کن
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاع ق ــرما و انقط ــیِب س ــرارت در سراش ح

ــهر  ــب در ش ــان دوشنبه ش ــط طالب ــه توس ــی ک ــارِ قوی ی انفج
ــت و در  ــورت گرف ــج ص ــِک اردوگاهِ گرین ولی ــل در نزدی کاب
ــد نشــانۀ  ــی شــدند، می توان ــن کشــته و زخم نتیجــۀ آن 113 ت
روشــنی بــر ایــن ســرما و انقطــاع باشــد. امنیــِت اردوگاه 
ــِی  ــدان ملک ــِت کارمن ــور و فعالی ــِل حض ــه مح ــج ک گرین ولی
ــی  ــاِن خارج ــط نظامی ــًا توس ــت، عمدت ــی اس ــی و خارج داخل
ــه،  ــن حمل ــه در ای ــد ک ــا کرده ان ــان ادع ــود. طالب ــن می ش تأمی
ده هــا نظامــِی افغانســتانی و خارجــی را کشــته اند. مســلمًا اگــر 
ــد روان  ــه ش ــه گفت ــر از آن چ ــیری غی ــح در مس ــتاِن صل داس
ــه  ــی آن هــم ب ــن فرصت ــی در چنی ــن حمله ی ــد چنی ــود، نبای می ب
 هــدِف داخــل شــدن بــه اردوگاهِ خارجیــان صــورت می  گرفــت.

ــان آمــده را  ــه می ــد و بُن بســِت ب تناقضــاِت صلــح در دور جدی
می تــوان ناشــی از ایــن نــکات دانســت: شــتاب و ســطحی نگرِی 
ــای  ــه رقابت ه ــک ب ــر فضــای نزدی ــپ تحــت تأثی ــد ترام دونال
انتخاباتــی2020، دور مانــدِن جریان هــای سیاســی ـ مردمــِی 
ــتان  ــت افغانس ــودِن حکوم ــرق ب ــح، غ ــۀ صل ــل از پروس اصی
ــه  ــدی ب ــا، واگــذاری نقــش کلیـ ــازع بق ــدرت و تن ــازی  ق در ب
اســام آباد و فراخوانــی بــه کشــورهای متعــدد و چانه زنــی 

ــدد.  ــا و دســتورکارهای متع ــا ابتکاره ــدام ب هرک
ــح  ــۀ صل ــا برنام ــاالت متحــده ب ــد ای ــا بای ــن اوصــاف، ی ــا ای ب
ــکات و  ــن ن ــه ای ــر ب ــه نظ ــا این ک ــد و ی ــان وداع بگوی ــا طالب ب
اشــتباهات، صلــح را بــا قاعــده  و چشــم اندازی جدیــد بیـــاغازد. 

وداع با صـلح 
یا آغـازی دوبـاره

احمـد عمران

پ  تــو
شکایات کمیسیون  میدان  در 

اگر ارگ از قدرِت خود برای مهندسی انتخابات استفاده نکند، کمیسیون انتخابات به هیچ وجه جرأِت آن را پیدا نمی کند که با آرا و سرنوشِت 
مردم بازی کند. کمیســیون فعلی انتخابات، یک کمیسیون فاقد صالحیت و دست نشانده است. اگر قرار باشد با همین کمیسیون افغانستان 
به سوی انتخابات ریاســت  جمهوری برود، بهتر است که از همین حاال منتظر بحرانی کالن در کشور باشیم. اعضای این کمیسیون آن قدر 
فاسد و به اصطالح مردم چشم سفید شده اند که حاضر نیستند یک رای را هم بدون پول و رشوه به حساب بیاورند. وضع کمیسیوِن انتخابات 
بســیار خراب است و نخستین گام برای اصالح آن، پس از اعالم نتایج نهایی، این می تواند باشد که ُکل کمیشنران کمیسیون انتخابات به 
شمول افراد تصمیم گیرنده در آن از وظایف برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شوند. برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات مدعی اند 
که علیه کمیســیون انتخابات به اندازۀ کافی شواهد و اسناد محکمه پسند وجود دارد. یکی از این نهادها اعضای کمیسیون را به فساد مالی 
و اخالقی متهم می کرد و مدعی بود که در این مورد اسناد و شواهد نیز در دسِت آن هاست. اگر واقعاً چنین است، پس چرا قوۀ قضاییه هیچ 

کاری انجام نمی دهد؟

ACKU



ــا  ــد ت ــوق بشــر افغانســتان می گوی ــس کمیســیون حق ریی
زمانــی کــه حکومــت نتوانــد اعتمــاد مــردم را بــه پروســۀ 
ــود و  ــن نمی ش ــدار تأمی ــح پای ــد، صل ــب کن ــح جل صل
هماننــد ســال گذشــته صلــح تنهــا در حــد یــک قــرارداد 

ــد. سیاســی باقــی خواهنــد مان
ــت،  ــری گف ــت خب ــک نشس ــروز در ی ــمر دی ــیما س س
صلحــی کــه در آن حقــوق زنــان و برابــری حقــوق آن هــا 
ــد  ــح بای ــرا در صل ــت، زی ــح نیس ــود، صل ــن نش تضمی
ــه رســمیت شــناخته  کرامــت انســانی همــه انســان ها را ب

ــود. ش
رییــس کمیســیون حقــوق بشــر افغانســتان خواســتار 

ــد. ــز ش ــح نی ــای صل ــت و به ــدن قیم ــن ش روش
بــه گفتــۀ بانــو ســمر، گــروه طالبــان به جــای زندهگــی در 
کوه هــا بایــد زندهگــی مدنــی را اختیــار کننــد. او گفــت: 
»از زنــان و خواهــران طالبــان می خواهیــم نگذارنــد 
فرزنــدان شــان بــه میــدان جنــگ برونــد و در صــدد ایــن 
باشــند کــه در کجــا خــود و در کجــا یــک انســان دیگــر 
را بکشــند. فکــر می کنــم کــه زنــان نقــش بســیار مهــم در 

ایــن زمینــه دارنــد«.
بانــو ســمر همچنــان گفــت کــه قیمــت و بهــای صلــح باید 
مشــخص شــود، زیــرا ایــن مســأله بایــد دانســته شــود کــه 
دوبــاره می خواهیــم افغانســتان را بــه زندانــی بــرای زنــان 
ــد تــاش  ــا محــل زندهگــی. او گفــت بای ــم ی ــدل کنی مب
کنیــم تــا مشــخص شــود چــه گونــه صلــح بایــد در ایــن 

کشــور مبــدل شــود.
خانــم ســمر می گویــد کــه جنــگ بایــد در افغانســتان بــه 
پایــان برســد و طالبــان نیــز از مــردم ایــن کشــور معــذرت 
ــردم  ــت: »م ــت گف ــن نشس ــمر در ای ــیما س ــد. س بخواهن
ــت  ــا، عدال ــند. آزادی ه ــته باش ــح ســهم داش ــد در صل بای
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــن پروس ــخ گویی در ای و پاس
طرفــدار انتقــام نیســتیم؛ امــا آن هایــی کــه جنایــات بشــری 

ــد. در  ــذرت بخواهن ــردم مع ــد از م ــد بای ــام داده ان انج
جنــگ هیچ کــس برنــده نیســت و مــا قربانی هــای بســیار 

ــم«. ــان جنــگ داده ای ــادی را در جری زی
ایــن در حالــی اســت کــه هفتــۀ گذشــته عبــداهلل عبــداهلل، 
ــز در یــک نشســت خبــری  رییــس اجرایــی حکومــت نی
ــا  ــری باشــد و ت ــد تحمل پذی ــح بای ــرای صل گفــت کــه ب
ــد و  ــار بگذارن ــگ را کن ــان نتوانســته جن ــه طالب ــی ک زمان
اهــداف خــود را از راه قانــون اساســی دنبــال کننــد، صلــح 

تامیــن شــدنی نیســت.
آقــای عبــداهلل تأکیــد کــرد سال هاســت کــه مــردم 
ــا  ــوند، ام ــان می ش ــا طالب ــگ ب ــی جن ــور قربان ــن کش ای
ــول  ــوولیت پذیری قب ــا مس ــت و ب ــا لجاج ــروه ب ــن گ ای
ــا را از  ــه فرصت ه ــت ک ــادی اس ــال های زی ــت، س جنای

مــردم افغانســتان گرفته انــد و همچنــان می گیرنــد.
بانــو ســمر در ایــن نشســت گفــت کــه بــرای آمــدن صلــح 
ــرا  ــا شــود، زی ــر پ ــت و آزادی هــای مــردم زی ــد عدال نبای
بــه بــاور او در صورتــی کــه عدالــت و ارزش هــای حقــوق 
ــاره بــه دوره دیگــری از جنــگ  بشــری پامــال شــود، دوب

خشــونت خواهیــم رفــت.
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــر ب ــوق بش ــیون حق ــس کمیس ریی
زنــان در پروســۀ صلــح گفــت کــه زنــان براســاس قانــون 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ت ــردان دارن ــا م ــر ب ــق براب ــی ح اساس
ــام  ــتان در تم ــه افغانس ــی از جامع ــوان نیم ــه عن ــان ب زن
اجتماعــی  و  اقتصــادی  سیاســی،  تصمیم گیری هــای 
ــدار  ــعه پای ــح و توس ــه صل ــا ب ــند، م ــته باش ــهم نداش س

نمی رســیم.
ــرای آزادی گشــت  امــا او تأکیــد کــرد کــه هنــوز فضــا ب
ــیار  ــازار بس ــان در ب ــت و زن ــم نیس ــان فراه ــذار زن و گ
کمتــر از مــردان هســتند. او گفــت: »تــا زمانــی کــه زنــان 
ــند،  ــته باش ــای زندهگــی حضــور نداش ــام عرصه ه در تم
ــم  ــه نمی توانی ــخن گفت ــالمت آمیز س ــی مس ــا از زندهگ م

ــود«. ــن نمی ش ــز تأمی ــح نی و صل
ــن  ــل در ای ــی کاب ــدار، وال ــزاری هش ــزارش خبرگ ــه گ ب
نشســت گفــت کــه اگــر طالبــان می خواهنــد صلــح 
ــردم  ــرت م ــار، نف ــا انفج ــن ب ــتر از ای ــود، بیش ــن ش تأمی
را نســبت بــه خــود بیشــتر نکننــد. بــه گفتــۀ والــی کابــل، 
ــدان و  ــه فرزن ــی ک ــد در حال ــح کنن ــه صل ــردم چگون م
بــرادران شــان در حمــات طالبــان همــه روزه جــان شــان 

را از دســت می دهنــد.
او گفــت: »اگــر قیمــت جنــگ، صلحــی اســت کــه 
ــی  ــه تاریک ــم و ب ــت بدهی ــود را از دس ــای خ آزادی ه

برویــم، ایــن را کــور خوانــده انــد و غلــط تصــور کــرده 
ــا  ــت. اینج ــگ نیس ــل دوران جن ــل، کاب ــاال کاب ــد. ح ان
ــگ  ــد، درد جن ــی می کنن ــر زندهگ ــون نف ــدود 7 میلی ح
دارنــد و بــرای ارزش هــای خــود قربانــی می دهنــد«.

ایــن همــه درحالــی اســت کــه دو شــب پیــش در نتیجــۀ 
انفجــار یــک موتربمــب در جــادۀ پلچرخــی کابــل 4 تــن 
ــدند.  ــی ش ــز زخم ــر نی ــن دیگ ــش از 110 ت ــته و بی کش

ــد. ــه عهــده گرفتن ــداد را ب ــان مســوولیت ایــن روی طالب

شــماری از نامزدانــی کــه در فهرســت ابتدایــی برنــده گان 
ــام آرای  ــه اع ــش ب ــود، در واکن ــان نب ــل نام های ش کاب
ابتدایــی کابــل، رهبــری کمیســیون انتخابــات را بــه 
ــراد  ــاب اف ــدان و انتص ــان و زورمن ــا بازرگان ــه« ب »معامل

مشــخص متهــم می کننــد.
آنــان پارلمــان آینــدۀ کشــور را بــه »ادارۀ تــدارکات ملــی« 
ــد  ــد و می گوین ــبیه می کنن ــر« تش ــهزادۀ دیگ ــرای ش و »س
کــه کســانی تــاش کردنــد آرای و الیــت کابــل را تصفیــۀ 
قومــی کننــد و نیــز جلــو افــراد دانش آموختــه را بگیرنــد.
بــه بــاور ایــن نامــزدان، فهرســتی کــه از ســوی کمیســیون 
ــناریوی از  ــِک س ــش مضح ــد، »نمای ــر ش ــات نش انتخاب
ــردم  ــه ارادۀ م ــه ربطــی ب ــن شــده یی اســت ک ــش تعیی پی

ــدارد«. ــل ن کاب
حــزب اقتــدار ملــی در واکنــش بــه نشــر فهرســت ابتدایی 
ــه  ــرده و گفت ــش ک ــه پخ ــل اعامی ــوزۀ کاب ــده گان ح برن
ــری کمیســیون  ــی و بی تدبی ــل بی کفایت ــه دلی ــه ب اســت ک
و  گســترده  تقلــب  بــرای  زمینه ســازی  و  انتخابــات 

ــد. ــع ش ــردم ضای ــای م ــازمان یافته، رأی ه س
حــزب اقتــدار ملــی بــه ایــن بــاور اســت، تمــام 
مســوولیت های مشــکات پیــش از انتخابــات و پــس 

ــت. در  ــات اس ــیون انتخاب ــه دوش کمیس ــات ب از انتخاب
ــیون  ــه کمیس ــت ک ــده اس ــا ش ــزب ادع ــن ح ــۀ ای اعامی
انتخابــات آرای کابــل را منهدســی کــرده و فهرســت نشــر 

ــت. ــل نیس ــردم کاب ــی آرای م ــۀ حقیق ــم نتیج ــده ه ش
مســووالن در ایــن حــزب از کمیســیون شــکایت های 
انتخاباتــی می خواهنــد تــا در نشــر فهرســت نهایــی 
»معیارهــای قانونــی« را در نظــر بگیرنــد و بــه رأی مــردم 
احتــرام بگذارنــد. در اعامیــۀ حــزب اقتــدار ملــی همچنان 
ــه  ــات ب ــیون انتخاب ــنران کمیس ــدن کمیش ــی ش ــه معرف ب

ــد شــده اســت. ــر تأکی ــی نی ــی و قضای ــای عدل نهاده
همزمــان باایــن، نــور رحمــان اخاقــی، نامــزد انتخابــات 
پارلمانــی از حــوزۀ کابــل می گویــد کــه کمیســیون 
انتخابــات مرتکــب »فاجعــه« شــده اســت. آقــای اخافــی 
در صفحــۀ رســمی فیســبوکش، از مصــارف خــاف قانون، 
خریــد رأی، تقلــب بــه وســیلۀ کارمنــدان کمیســیون، ارقام 
ــت  ــمارش، حاکمی ــۀ ش ــام در مرحل ــر ارق ــی، تغیی خیال
فرمایش هــای  و  رأی دهــی  مراکــز  بــر  قلدرمأبانــه 
ــه عنــوان »جرایــم و تخلف هــای انتخاباتــی«  حکومــت، ب
ــری کمیســیون و  ــاور او: رهب ــه ب ــاد کــرده اســت کــه ب ی

ــد. ــته ان ــت داش ــدان آن در آن دس ــی از کارمن برخ

ــات پارلمــان،  ــزدان انتخاب ــی، نام او از علمــا، جامعــۀ مدن
ــه  ــرای معرفــی و ب ــا ب روشــنفکران و مــردم می خواهــد ت
ــدی در  ــات ج ــان و آوردن اصاح ــانیدن متقلب دادگاه کش
ــد  ــدا بلن ــات، ص ــیون انتخاب ــری کمس ــیون و رهب کمیس

ــد. ــرده و مســوولیت شــان را ادا کنن ک
ــی مدعــی اســت،  ــزد دیگــر پارلمان لطــف اهلل مشــعل، نام
ــد، آرای  ــان می ده ــه نش ــه دســت دارد ک ــر ب ــناد معتب اس
ــا  ــز کســانی ب ــاد شــده و نی ــم و زی ــزدان ک برخــی از نام

ــده اند. ــت ش ــامل فهرس ــول ش ــت پ پرداخ
لطــف اهلل مشــعل از حکومــت و نهادهــای عدلــی و 
قضایــی می خواهــد تــا »خیانت هــای« رهبــری کمیســیون 
ــای  ــزای خیانت ه ــه »ج ــان ب ــری و آن ــات را پیگی انتخاب

ــد. ــان« را بده ش
ســمیع مهــدی، یکــی از نامــزدان دیگــر در صفحــۀ رســمی 
ــاح«  ــل را »افتض ــی کاب ــت ابتدای ــر فهرس ــبوکش، نش فیس
خوانــده و گفتــه اســت کــه اظهــارات اخیــر ســرور 
دانــش و »طنــز تلــخ« داکتــر عبــداهلل در پیونــد بــه رهبــری 
ــود در  ــات« موج ــای »افتضاح ــات، گوی ــیون انتخاب کمیس

کمیســیون اســت.
ــس  ــاون دوم ریی ــش، مع ــرور دان ــه، س ــان هفت در جری
حکومــت وحــدت ملــی در محفلــی، رهبــری کمیســیون 
ــرد و  ــم ک ــردم« مته ــق م ــا در ح ــه »جف ــات را ب انتخاب
ــار و  ــا، اعتب ــب و تخطی ه ــاد، تقل ــام فس ــه  اته ــت ک گف
حیثیــت دولــت و مــردم را زیــر پرســش بــرده اســت. بــه 
دنبــال آقــای دانــش، روز دوشــنبه، داکتــر عبــداهلل رییــس 
ــر  ــه اگ ــت ک ــز گف ــان طن ــا زب ــز ب ــت نی ــی حکوم اجرای
نفــوس افغانســتان برابــر بــه نفــوس چیــن می بــود، نتایــج 

ــد. ــام می ش ــت اع ــات روز قیام انتخاب
آقــای مهــدی در ادامــه گفتــه اســت که تأســف و تمســخر 
ــم  ــان« ک ــوولیت ش ــزی از مس ــی »چی ــای حکومت مقام ه
نمی کنــد. بــه گفتــۀ ایــن نامــزد: »گفتــه بودیــم کــه فســاد 
بزرگتریــن دشــمن افغانســتان اســت و متأســفانه ایــن امــر 
ــار دیگــر ثابــت شــد. در روزهــای کمپایــن بارهــا از  یکب
ــاق دوم  ــه ات ــده گان ب ــس نماین ــل شــدن مجل ــر تبدی خط
ــای ســرای شــهزاده  ــا یکــی از کوچه  ه ــی ی ــدارکات مل ت
ُهشــدار داده بــودم و کمیســیون محتــرم انتخابــات همیــن 

کار را عملــی کــرد«.
در ســوی دیگــر، شــماری از باشــنده گان کابــل نیــز نســبت 
بــه رهبــری کمیســیون انتخابــات و نشــر فهرســت ابتدایــی 

ــد  ــد و می گوین ــاکی ان ــی ش ــات پارلمان ــده گاِن انتخاب برن
کمیشــنران  تــرازوی  و  معیــار ســنجش  »پــول«  کــه 

ــوده اســت. ــات ب کمیســیون انتخاب
ــۀ  ــل در صفح ــنده گان کاب ــی از باش ــداری، یک ــد دل فری
فیســبوکش نوشــته اســت کــه از انتخابــات پارلمانــی اخیــر 
ــان،  ــدن در پارلم ــزد ش ــش از نام ــه پی ــت ک ــه اس آموخت
پولــی فــراوان در بیــاورد، بعــد ارتباطــاِت محکــِم سیاســی 
بســازد و در پایــان، ســراغ مــردم بــرود. او می گویــد کــه 
غیــر از ایــن فورمــول، »شکســت سرنوشــت محتــوم« هــر 

نامــزد پارلمانــی خواهــد بــود.
ــر کابــل  در عیــن حــال، زبیــر رضــوان، باشــندۀ دیگ
ــای  ــی اعض ــت ابتدای ــر فهرس ــس از نش ــه پ ــد ک می گوی
پالمــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــرای بهبــودی 
اوضــاع ایــن »ویرانه«[افغانســتان] هنــوز کار زیــادی باقــی 
مانــده اســت. آقــای رضــوان می گویــد کــه هنــوز حــرف 
نخســت را در افغانســتان، »قــوم و قلــدر و قصــاب« 
می زنــد و بلندتریــن رأی از »مافیاهــا و  از بازرگانــان 

ــت. ــده گان« اس ــوِن رای دهن خ
ــا  ــت: »م ــته اس ــبوکش نوش ــمی فیس ــۀ رس او در صفح
ــر  ــت غی ــم داش ــم نخواهی ــتی ه ــتیم، سرنوش ــه نخواس ک
از مــردن در انفجارهــای بــزرگ، در معامــات ننگیــن بــا 
ــتاها و  ــهرها و روس ــناک ش ــقوط های ترس ــان، در س طالب

ــتار«. ــت و کش ــد وحش ــای جدی ــش جریان ه در زای
ــوزۀ  ــرض ح ــزدان معت ــماری از نام ــال، ش ــن ح در عی
انتخاباتــی کابــل دیــروز، سه شــنبه، 26 جــدی در نشســتی، 
خواســتار ابطــال آرای ایــن حــوزه شــدند. آنــان در 
ــات  ــیون انتخاب ــری کمیس ــه رهب ــد ک ــی گفتن قطع نامه ی
ــا  ــت ت ــاز اس ــده و نی ــی ش ــای انتخابات ــب جرم ه مرتک
ــان  ــان همچن ــود. آن ــدا ش ــاک ج ــاک از آرای ناپ آرای پ
ــیون  ــنران کمیس ــدِن کمیش ــروج ش ــتار ممنوع الخ خواس
انتخابــات شــده و از نهادهــای عدلــی و قضایــی خواســتند 

ــد. ــیده گی کنن ــل رس ــات کاب ــدۀ انتخاب ــه پرون ــا ب ت
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن، کمیســیون شــکایت های 
انتخابــات آرای حــوزۀ کابــل را باطــل اعــام کــرده بــود، 
امــا دو روز پــس از آن، اعضــای دو کمیســیون انتخاباتی در 
دیــداری بــا ســرور دانــش، معــاون دوم ریاســت حکومــت 
ــد. وحــدت ملــی، از ایــن تصمیم شــان عقب نشــینی کردن

یــون شــکایت های انتخاباتــی تــا کنــون دلیــل ایــن 
ــت. ــرده اس ــی نک ــینی را همه گان عقب نش
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تاریــخ صنعــت، شــباهت بــه جــادۀ طویلــی دارد که بشــریت 
ــد  ــد. پیام ــروِن متمــادی در مســیِر آن حرکــت می کن طــِی ق
انقاب هــای صنعتــی در انگلیــس، امریــکا و فرانســه در 
ــو  ــادی باعــث فروپاشــِی اســتبداد و لغ ــرون 17 و 18 می ق
ــک را  ــاِن آن ممال ــی مردم ــد و زنده گ ــژه گردی ــی وی امتیازات
ــه از 1750  ــی ک ــاب صنعت ــر داد. انق ــش تغیی ــش از پی بی

ــود، هنــوز هــم ادامــه دارد.  میــادی آغــاز شــده ب
جنبــش انقــاب صنعتــی در انگلیــس بــا یــک رشــته 
ــمندان  ــد. دانش ــاز ش ــاجی آغ ــت نس ــات در صنع اختراع
ــت  ــن حرک ــه ای ــز ب ــر نی ــورهای دیگ ــت کاراِن کش و صنع
ــه تولیــد نــخ در ســطح پاییــن  پیوســتند. از آن جایــی ک
ــت، در  ــرآورده نمی توانس ــازار را ب ــاز ب ــت و نی ــرار داش ق
ــراع  ــی اخت ــت را جان ک ــین باف ــادی ماش ــال 1733 می س
ــد  ــر تولی ــش ب ــش از پی ــا بی ــب کارخانه ه ــن ترتی ــرد. بدی ک
ــادی  ــا 1750 می ــم ت ــا آن ه ــد. ب ــی افزودن ــای نخ پارچه ه
ــود  ــی، کمب ــای نخ ــد پارچه ه ــکا، در خری ــا و امری در اروپ

می گردیــد.  احســاس 
صنعت گــراِن ماهــر بــرای آن کــه از بافنــده گان عقــب نماننــد، 
ــال 1764  ــیده و در س ــرعت بخش ــخ را س ــد ن ــۀ تولی پروس
میــادی شــخصی بــه نــام هارگریــوز ماشــینی اختــراع نمــود 
ــال  ــرد. در س ــد می ک ــان تولی ــخ را در یک زم ــد ن ــه چن ک
1769 میــادی ماشــیِن دیگــری اختــراع شــد کــه به وســیلۀ 
آب کار می نمــود. یــک دهــه بعــد، دانشــمندان موفــق 
ــین  ــه از دو ماش ــدند ک ــنده گی ش ــین ریس ــراع ماش ــه اخت ب
ــادی،  ــال 1787 می ــرانجام در س ــود و س ــده ب ــکیل ش تش

ــد.  ــراع گردی ــی اخت ــرای بافنده گ ــی ب ــتگاه تازه ی دس
انقاب صنعتی مراحل ذیل را پیموده است:

مرحلــۀ اوِل انقــاب صعنتــی شــامل ســال های 1750 و 
ــه آن را  ــت ک ــداوم یاف ــرن ت ــک ق ــش از ی ــادی بی 1870 می
»انقــاب صنعتــی دیریــن« می نامنــد و ویژه گــی آن عبــارت 
بــود: اســتفاده از ماشــین در کارخانــه و وســایل حمل ونقــل. 
همچنــان بهره گیــری از قــوۀ بخــار و ارتقــای صنایــع 

ــی. ــز صنعت ــه مراک ــی ب خانه گ
 2013 تــا   1870 ســال های  برگیرنــدۀ  در  دوم  مرحلــۀ 
میــادی بــود. آن تغییــرات بــه اندازه یــی در پیشــرفت 
اقتصــادی دارای اهمیــت می باشــد کــه آن  را »انقــاب 
ــاب  ــات انق ــد. خصوصی ــما کرده ان ــد« مس ــی جدی صنعت
صنعتــی جدیــد از ســال 1870 میــادی بــه بعــد روی دســت 
گرفتــه شــد. تمرکــز بیشــتر آن بــر تهیــۀ کاال بــه مقادیــر زیــاد 
بــود. همچنــان بــه کارگیــری علــوم در صنعــت و اســتفاده از 
انــرژی بــرق، بهره بــرداری از نیــروی نفــت بــرای ســوخت و 
ــای  ــکیل اتحادیه ه ــریع و تش ــِل س ــایل حمل ونق ــاد وس ایج

ــر داشــت.  ــری را در نظ کارگ
پیشــرفت های  می رفــت  تصــور  ســوم  مرحلــۀ  در 
خواهــد  وقــوع  بــه  آینــده  دهه هــای  در  حیــرت آوری 
ــارت در  ــرای نظ ــین ب ــری از ماش ــع بش ــت و جوام پیوس
پیشــرفت کار، مــواد مصنوعــی و اســتفاده از انــرژی اتومــی 

شــد.  خواهنــد  بهره منــد  فضایــی  مســافرت های  در 
ــرای  ــس ب ــور انگلی ــی در کش ــاب صنعت ــای انق ــه ه جوان
ــام را  ــواد خ ــن کشــور م ــت. ای ــدن گرف ــار نخســت رویی ب
ــود دارای  ــود و خ ــداری می نم ــی خری ــای خارج از بازاره
ــل  ــه دلی ــود. انگلســتان ب ــِی آهــن و زغال ســنگ ب ــع غن مناب
ــه  ــق ب ــا، موف ــی و درگیری ه ــک اروپای ــودن از ممال دور ب
تشــویق مــردم بــرای اکتشــافات علمــی، اختراعــات و 

ــد. ــی گردی ــاب صنعت انق
تحولــی کــه در صنعــت نســاجی آغــاز شــده بــود، بــه صنایع 
دیگــر نیــز ســرایت کــرد: اســتفاده از ماشــین احتیــاج مالــکاِن 
صنایــع را بــه آهــن و فــوالد بیشــتر کــرد. بــرای ذوب ســنگ  
ــال ســنگ اســتفاده  ــال چــوب از زغ ــه عــوض زغ ــن، ب آه
ــن  ــادی آه ــدار زی ــه آن، مق ــه ب ــا توج ــت. ب ــورت گرف ص
تولیــد گردیــد. در ســال 1856 میــادی یکــی از دانشــمندان 
بــه نــام بیســمر، کوره یــی ســاخت کــه بــا آن فــوالد 
ــب،  ــن ترتی ــد. بدی ــه می ش ــم تهی ــِت ک ــه قیم ــه اول ب درج
زغال ســنگ و فــوالد اســاس و بنیــادِ عصــر صنعتــی جدیــد 

ــد. را ایجــاد کردن

منابع جدید نیرو
کار  دســت وپا  به وســیلۀ  ریســنده گی  ماشــین های 
ــای  ــروی آب ج ــت، نی ــعۀ صنع ــا توس ــا ب ــد، ام می کردن
ــتان  ــی در دوران باس ــرخ آب ــت. چ ــری را گرف ــروی بش نی
ــال  ــد. در س ــتفاده ش ــت از آن اس ــاد و در صنع ــه کار افت ب
ــرد.  ــل ک ــادی جیمــز وات ماشــین بخــار را تکمی 1769 می
ــود،  ــاخته ب ــه او س ــینی ک ــادی از ماش ــال 1785 می در س
ــه  ــد. ب ــل آم ــه عم ــتفاده ب ــن اس ــای پنبه پاک ک در کارخانه ه
ایــن ترتیــب، از ماشــین بخــار در صنعــت اســتفادۀ گســترده 

شــد. 

حمل ونقل
اســتفاده از ماشــین بخــار، تحــول جدیــد را در حمل ونقــل 
ــمند  ــک دانش ــادی ی ــال 1807 می ــود آورد. در س به وج
ــرد.  ــراع ک ــق بخــار را اخت ــن، قای ــام فولت ــه  ن ــی ب امریکای
در ســال 1830 میــادی کشــتی های بخــار در تمامــی 
ــادی  ــال 1825 می ــد و در س ــاهده می ش ــا مش رودخانه ه
ــوط  ــتفاده از خط ــرای اس ــار، راه را ب ــین بخ ــراع ماش اخت

آهــن همــوار ســاخت.

ایجاد کارخانه 
ایجــاد کارخانه هــا، جنبــۀ برجســتۀ انقــاب صنعتــی 
ــد. در  ــی گردی ــد خانه گ ــتم تولی ــین سیس ــه جانش ــود ک ب
ــی  ــدات خانه گ ــادی تولی ــا 1800 می ــال های 1500 ت س
ــی،  ــد کارخانه ی ــتم تولی ــی در سیس ــت، ول ــام می گرف انج
ــه  ــر تهی ــراِن مزدبگی ــیلۀ کارگ ــه وس ــین ب کاال توســط ماش
می شــد. در سیســتم تولیــد در کارخانــه،  تقســیِم کار 
ــی از  ــاختن بخش ــه س ــر ب ــر کارگ ــود و در آن ه ــم ب حاک
ــک  ــری ی ــچ کارگ ــت و هی ــدی می پرداخ ــای تولی کااله

ــرد.  ــد نمی ک ــورِت ُکل تولی ــه ص ــدی را ب کاالی تولی

دنبالۀ انقالب صنعتی
از ســال 1870 میــادی، تغییــرات اقتصــادی ســرعت 
گرفــت. کاالهــا بــه مقــدار زیــاد ســاخته شــدند. از منابــع و 
نیروهــای جدیــد اســتفاده بــه عمــل آمــد. علــم در صنعــت 
بــه کار رفــت. کاالی صنعتــی بــه مقــدار زیــادی در امریــکا 
ــاط  ــایر نق ــد و س ــول ش ــد و معم ــی تولی ــای غرب و اروپ
جهــان از آن هــا تقلیــد کردنــد. در نتیجــۀ اســتفاده از منابــع 

ــن تحــوالت در صنعــت تحقــق یافــت: ــد، ای جدی
ــو  ــرع دینام ــون و اخت ــط ادیس ــرق توس ــراع ب ــف. اخت ال
توســط میشــل. ایــن دو اختــراع در امریــکا و روســیه 

ــد. ــورت گرفتن ــه ص جداگان
ب. ماشــین آالت نفتــی در ســال 1885 و 1893 میــادی بــه 
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــد. دانشــمندان ب ــاز نمودن ــت آغ فعالی
جدیــد در ترانســپورت و مخابــرات، تحوالتــی را به وجــود 
ــه  ــۀ این گون ــان در نتیج ــِف جه ــاط مختل ــه نق ــد ک آوردن

اختراعــات بــه هــم نزدیــک شــدند. 
ــرفت های  ــازی پیش ــت ماشین س ــر در صنع ــرف دیگ از ط
ــال  ــت در س ــرادران رای ــد. ب ــل ش ــگفت انگیزی حاص ش
1903 میــادی تســهیات ســفرهای هوایــی را ایجــاد 
بیســیم  تیلی گــرام  میــادی   1895 ســال  در  کردنــد. 
به وســیلۀ مارکونــی اختــراع شــد. در ســال 1916 میــادی 
رادیــو را اختــراع کردنــد  . در ســال 1927 میــادی یک تــن 
از دانشــمدان امریکایــی موفــق بــه اختــراع تلویزیــون شــد 
و از آلــۀ رادار در جنــگ جهانــی دوم از طریــق هــوا و دریــا 

اســتفاده شــد. 
ــه در  ــزم ک ــه واژۀ انگلیســی آن کاپیتالی ــا ب ــرمایه داری ی س
نتیجــۀ انقــاب صنعتــی بــه میــان آمــد، دارای مشــخصاِت 

ذیــل بــود:

وســایل تولیــدی کارخانه هــا و نظایــر آن هــا در تملــِک 
افــراد اســت. مالــکان، مــواد خــام، ماشــین آالت و 
ســایر لــوازم را تهیــه می کردنــد و کارگــران بــه تولیــد 
ــع  ــع از مناف ــان صنای ــد. صاحب محصــوالت می پرداختن
تولیــد شــده بهره منــد می شــدند؛ در صورتــی کــه 
ــم  ــتند. تراک ــت می داش ــتمزد دریاف ــط دس ــران فق کارگ
ــای  ــرفت کاره ــرای پیش ــی را ب ــغ گزاف ــروت، مبال ث
ــزرگ  ــِع ب ــکان صنای ــت و مال ــه کار انداخ ــی ب صنعت

ــد. ــرکت ها گردیدن ــیس ش ــه تأس ــق ب موف
ویژه گــی جهــان معاصــر، رشــد شــتابان علــم و 
تکنالــوژی اســت. ایــن رشــد پُرســرعت، جهــان 
را در آســتانۀ انقــاب صنعتــِی نوینــی قــرار داده و 
ســاختارهای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 
را بــه ســوی دگرگونی هــای ریشــه یی ســوق داده 

ــت.  اس

نتایج اقتصادِی انقالب صنعتی 
تاریــخ جامعــۀ انســانی از جهــت محتــوا، تاریــخ توالــی 
ــی  ــادی و اجتماع ــِف اقتص ــکال مختل ــِل اش و تسلس
اســت کــه مصــداق راســتین آن، نتایــج اقتصــادی 

انقــاب صنعتــی می باشــد: 
ــر  ــردم، اث ــی م ــرز زنده گ ــی در ط ــاب صنعت -  انق

عمیقــی به جــا گذاشــت. 
ــای  ــانۀ ارزش ه ــد و نش ــدۀ تولی ــل عم ــین عام -  ماش

ــد. ــین می خوانن ــر ماش ــه آن را عص ــود ک ــر ب معاص
به کارانــدازی  در  انســانی  نیــروی  عــوض  بــه    -

شــد.  اســتفاده  دیگــر  نیروهایــی  از  ماشــین ها 
ــدام  ــرض ان ــد ع ــون تولی ــوان کان ــه عن ــه ب -  کارخان

ــرد. ک
بــه  افزایــش  تولیــدی  مقادیــر محصــوالِت  در    -
عمــل آمــد و متناســب بــا آن، مــزد کارگــران افزایــش 
ــش  ــوازم زنده گــی خوی ــق شــدند ل ــا موف ــت، آن ه یاف
را خریــداری کننــد. ســطح زنده گــی کارگــران در 

ــرد.  ــرفت ک ــته پیش ــا گذش ــه ب مقایس
-  در کارخانه ها تقسیم کار عملی گردید.

ــام  ــه نظ ــی جــای خــود را ب ــد خانه گ -  سیســتم تولی
ســرمایه داری جدیــد خالــی کــرد.

ــه ادامــۀ کارشــان مطمیــن  ــد ســابق ب -  کارگــران مانن
نبودنــد و تصــور می کردنــد بــه امــر کارفرمــا از 
ــاع  ــرای دف ــن رو ب ــوند. از ای ــده می ش ــان ران وظایف ش

از حقــوق کارگــران، اتحادیه هــا ایجــاد شــد.

نتایج سیاسِی دگرگونی ِ صنعتی 
ــراد و  ــا اف ــا ب ــط دولت ه ــی در رواب ــوالت صنعت تح
متقابــًا گروه هــای مــردم بــا دولت هــا تأثیــر مســاوی 
داشــته اســت. بــه تناســب ســهم طبقــۀ متوســط 
ــعۀ  ــز توس ــی نی ــول رأی، دموکراس ــر در حص و کارگ
بیشــتر یافتــه اســت. البتــه از توســعه برداشــت دوگانــه 
ــه  ــر کــه فرهنــگ و توســعه ب ــن تعبی ــه ای می شــود؛ ب
دو افــادۀ متغییــر بــدل شــده اند. بــر اســاس برداشــت 
ــش  ــادی، افزای ــد اقتص ــدی از رش ــعه برآین اول، توس
ســریع و متــداوم تولیــد و عایــد ســرانه و بــر اســاس 
ــِی  ــش آزادی واقع ــد افزای ــدگاه دوم، توســعه فرآین دی
افــرادی اســت کــه از مواهــب هــر فعالیتــی بهره منــد 

می شــوند. 
ــه  ــه ب ــدی را در جامع ــۀ جدی ــع، طبق ــکان صنای مال
وجــود آوردنــد و از اهمیــِت حلقــۀ اشــرافیت کاســته 
شــد. بــه زنــان حــق رأی اعطــا شــد و بدیــن ترتیــب 

ــد. ــرار گردی ــا حــدی برق ــا مــردان ت ــان ب ــری آن براب
ــه  ــق ب ــرمایه داری موف ــورهای س ــته از کش ــک رش ی
حــل برخــی از مشــکاِت ناشــی از انقــاب صنعتــی 
ــر و بحــران اقتصــادی نشــدند و  ــی کاری، فق ــد ب مانن
ایــن مــوارد مــردم را تشــویق نمــود کــه از روش هــای 

ــد. ــروی نماین ــدی پی سیاســی و اقتصــادِی جدی
بعضــی از دول صنعتــی ماننــد انگلیــس، آلمــان و 
ــر  ــرفته در عص ــورهای پیش ــوان کش ــه عن ــکا ب امری

ــدند. ــرح ش ــد مط جدی
دولت هــا بــرای به دســت آوردِن بــازار جدیــد و 
مــواد خــام و همچنــان بــه کارگیــری ســرمایۀ اضافــی 
ــام  ــه آن را نظ ــدند ک ــتی ش ــه سیاس خــود، متوســل ب

ســرمایه داری می خواندنــد.

 پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری
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اشـاره
ــای  ــن میراث ه ــقراط )469ـ399 ق.م( از باارزش تری س
فکــرِی بشــر اســت کــه قدمــِت تفکــرِ عدالت خواهــی 
ــه  ــردد. آن چ ــه او بازمی گ ــورانه ب ــش گرِی جس و پرس
ــردِ  ــریف ترین م ــم، او ش ــقراط می دانی ــروز از س ــا ام م
آتــن در میــان »وحشــی های بااســتعداد« بــود. برخــالِف 
ُسوفیســت ها کــه در بــدل ُمــزد بــه مــردم آتــن آمــوزش 
ــوزش  ــفه آم ــردم فلس ــه م ــزد ب ــدون م ــد، او ب می دادن
مــی داد و بــه آن هــا می آموخــت کــه دانــش و قــدرت 
ــند.  ــش بکش ــه چال ــود را ب ــۀ خ ــروعیِت زمان و مش
روِش ویژه یــی داشــت و بــا پرســش های پی هــم، 
ــِت  ــه زودی ظرفی ــات می رفــت و ب ــه ُکلی ــات ب از جزیی
ــا  ــر بعده ــن ام ــه ای ــرد ک ــخص می ک ــرف را مش ط
منبــع مهــِم دردســر برایــش شــد. امــروز تاریــخ فلســفه 
ــاگرد  ــرا دو ش ــت؛ زی ــه اس ــقراطی دوگان ــاهد س ش
ــی  ــاِت گوناگون ــون روای ــون و گزنف ــهور او، افالط مش
ــد. خــود  ــه داده ان ــرِگ استادشــان ارای ــی و م از زنده گ
ــن دو  ــا ای ــدارد ام ــته یی ن ــچ دست نوش ــقراط هی ُس
ــن  ــته اند. در ای ــقراط را نگاش ــای س ــاگرد دفاعیه ه ش
جســتار، مــا بــه ایجــاز بــه دفاعیــۀ هــر دو می پردازیــم.

سقراط گزنفون
ــرِگ  ــد م ــی داشــت، درســت مانن ــقراط، زنده گــی عجیب ُس
رمزآلــودش. او بــه گفتــۀ خــودش، خرمگســی بــود تــا مردمِ 
ــن  ــت همی ــد؛ درس ــدار کن ــواب بی ــن را از خ ــدۀ آت خوابی
ــِر او شــد و ســرانجام، ســقراط نخســتین  بیدارگــری دردِس

شــهیِد راهِ اخــاق و بیدارگــری شــد.
ــی  ــیار معمول ــۀ بس ــقراط، دفاعی ــاهد دادگاه ُس ــون ش گزنف
نوشــته اســت و در ایــن دفاعیــه ســقراط را بــه رفتــاری کــه 
او در بــاِب فنــا و انحــال خویــش بیــان نمــوده، می ســتاید 
ــود  ــِن خ ــکات در ذه ــته ترین ن ــوان شایس ــه عن و آن  را ب
دارد. ســقراط در دفاعیــۀ گزنفــون به دلیــل دفــاع از خــودش 
ســتوده نمی شــود؛ برعکــِس دفاعیــۀ افاطــون کــه ســقراط 
تــا پایــان کار از خــود دفــاع می کنــد و حتــا بــرای نجــات 
از ایــن اتهــام ســی مینــه )واحــد پــول یونــان( بــه ضمانــت 
افاطــون و کریتــون پیشــنهاد می کنــد. ســقراِط گزنفــون از 
ــه  قبــل تســلیِم اتهامــات وارده برخــود بــوده و عاقه یــی ب
دفــاع از خــود نــدارد. بــر اثــر اصــرار و اتهــام »هرموجنــس« 
می گویــد: »تــا کنــون دوبــار در صــدد برآمــده ام کــه خــود 
را بــرای دفــاع در پیشــگاه داوران آمــاده کنــم، امــا فرشــتۀ 
ــم  ــت« و ه ــته اس ــاز داش ــن کار ب ــرا از ای ــواره م ــن هم م
ــو  ــه ت ــر ب ــن ام ــا ای ــز، آی ــس عزی ــد: »ای هرموجن می گوی
ــرای مــردِن  ــد امــروز را ب شــگفت انگیز می آیــد کــه خداون

مــن از هــر وقــِت دیگــر مناســب دانســته باشــد.«
 اگــر ســقراط گنــاه کار نبــود، پــس چــرا تســلیم مرگ شــد؟ 
روایــت گزنفــون چنان چــه گذشــت، بســیار معمولــی 
ــا  ــت. ام ــرگ اس ــر م ــقراط در براب ــلیِم س ــی از تس و حاک
ایــن روایــت دو اشــکاِل عمــده دارد: هــم خــاف دفاعیــۀ 
ــف  ــقراط را هات ــا س ــه گوی ــود ک ــه می ش ــون گفت افاط
ــدون  ــه ب ــم این ک ــد و ه ــع ش ــه مان ــۀ دفاعی ــِب از ارای غی
ــرگ می شــود؛  ــچ پیشــنهاد از طــرف ســقراط تســلیم م هی
چیــزی کــه خــاف مشــهورترین آپولــوژی نگاشــته شــدۀ 
ــون،  ــر او، افاط ــاگرد دیگ ــا ش ــزرگ ی ــوف ب ــک فیلس ی
ــرع و  ــدم تض ــل ع ــه دلی ــون، ب ــۀ گزنف ــه گفت ــد. ب می باش
التمــاس، ســقراط تســلیم مــرگ شــد و دوســت داشــت کــه 
تســلیم مــرگ گــردد تــا آن کــه بــه خــواری و پســتی بــرای 
ــی  ــا و باهای ــوده و رنج ه ــرع نم ــش تض ــر خوی دوامِ عم

ــد.  ــب کن ــود جل ــه خ ــر آن ب به خاط
ــون  ــون و افاط ــۀ گزنف ــان دفاعی ــادی می ــباهت های زی ش
اســت؛ امــا آن چــه متفــاوت اســت، نــوع دفاعیــه و ســخنان 
ســقراط در دفــاع از خــودش اســت. حتــا در مــورد آن چــه 
ــورانید  ــقراط ش ــر س ــاع ب ــن را در روز دف ــردم آت ــه م ک
ــابه  ــا مش ــول آن ه ــل ق ــت، نق ــری نیس ــاف نظ ــز اخت نی
ــاب  هــم اســت کــه ســقراط گفــت: »روزی خیرفــون در ب
ــی  ــو در جای ــف پرســید، آپول ــد دل ــی معب مــن از غیب گوی
ــس  ــت: هیچ ک ــد گف ــر بودن ــردم حاض ــیاری از م ــه بس ک
ــون،  ــۀ افاط ــر )در دفاعی ــت تر و خردمند ت ــر، درس آزاده ت
ــن  ــا ای ــت«. ام ــقراط نیس ــت( ازس ــده اس ــر آم ــا دانات تنه
شــباهت ها از افتــراق نمی کاهیــده و دفاعیــۀ افاطــون 
ــر  ــه نظ ــورانه تر ب ــر و جس ــر، طوالنی ت ــان پُرمحتوات همچن
می رســد و ســقراطی را تصویــر می کنــد کــه بــرای َرد 
اتهــامِ خــود بســیار می کوشــد، نــه چــون ســقراِط گزنفــون 

ــا اســت.  ــرگ و فن ــادۀ م ــۀ ســخن، آم ــه از طلیع ک
یک ســره  گزنفــون  ســقراِط  کــه  گفــت  نمی شــود 
ــت  ــته هایی تح ــروزه نوش ــا ام ــت. حت ــوده اس ــر ب بی تأثی
ــخصیِت  ــک ش ــه ی ــد ک ــون می باش ــقراط گزنف ــر س تأثی
شــبه عارف و پیامبــر از او ترســیم می کنــد. دو مــورخ 
ــاس  ــی توم ــاس و دانل ــری توم ــرب، هن ــفۀ غ ــزرِگ فلس ب
در کتــاب »ماجــرای جــاودان در فلســفه« گویــا بــا ترکیــب 
ســقراِط دوگانــه، ســقراط را مــردی توصیــف می کننــد کــه 
گاه گاه »خلســه« می کنــد و یــک شــبانه روز معمــوالً در 
ــرف، بی آن کــه بخــورد و بنوشــد  هــوای ســرد و ریــزش ب
ــا کســی حــرف بزنــد، در افــکار خــود غــرق می شــود  و ب
ــتانش از  ــی از دوس ــه یک ــی رود! و هنگامی ک ــود م و از خ
او می پرســد: بــه هنــگام خلســه چــه می کنــد. پاســخ 
ــا  ــم ت ــوش می ده ــی گ ــدای اله ــه ن ــن ب ــه م ــد ک می ده
ــر اســاِس دفاعیــۀ گزنفــون، ایــن  ــم چــه بایــد کــرد! ب بدان
ــقراط را  ــده و س ــار آم ــقراط دوب ــف در روز دادگاهِ س هات

از دفــاع برحــذر داشــته اســت. چیزی کــه در دفاعیــۀ 
ــه( - در  ــوژی )دفاعی ــه چشــم نمی خــورد. آپول افاطــون ب
ــان  ــت ایم ــت تثبی ــی در جه ــع بیان ــیر - در واق ــن تفس ای
ــش از  ــۀ رهایی بخ ــک دفاعی ــا ی ــت ت ــقراط اس ــی س دین
ــوده و  ــود نب ــاع خ ــِر دف ــه فک ــقراط ب ــرا س ــازات؛ زی مج
خواســتار ایــن اســت تــا حقیقــت آشــکار گــردد و اتهامــات 
ــد  ــک نبای ــرد نی ــات شــود؛ چــون »م ــاد اثب ــه او، بی بنی علی
ــی  ــد در پ ــرگ بیندیشــد، بلکــه بای ــا م ــارۀ زنده گــی ی درب
ــت  ــه، مصیب ــا ن ــردارش درســت اســت ی ــه ک ــد ک آن باش
ــی  ــوایی و بدنام ــه در رس ــت بلک ــرگ نیس ــی در م زنده گ

اســت.«
ــه  ــقراط محاکم ــرانجام س ــرد و س ــکل می گی ــی ش دادگاه
می شــود؛ 220 نفــر از داوران بــر بی گناهــی او و 280  
ــقراط  ــۀ س ــد و دفاعی ــش رای می دهن ــر مرگ ــر ب داورِ دیگ
هــم بــا آخریــن ســخنانش پایــان می یابــد: »ای مــردم آتــن، 
ــه  ــن ب ــن داشــتم. م ــرای گفت ــه ب ــی اســت ک ــا مطالب این ه
ــی  ــدارم... خانواده ی ــش ن ــو و بخش ــای عف ــچ رو تقاض هی
دارم متشــکل از زن و ســه فرزنــد، آن هــا را بــه دادگاه 
نیــاورده ام تــا حــس شــما تحریــک نشــود... آن چــه 

ــت!«  ــدل و داد اس ــه ع ــت بلک ــم نیس ــم ترح می خواه

سقراِط افاطون
ــۀ ســقراط افاطــون  ــر دفاعی ــی ب ژل وان هیمــز در مقدمه ی
ــمند  ــب و ارزش ــی جال ــه نکته ی ــقراط، ب ــرگ س ــارۀ م درب
ــه ســهم  ــی مــا، ب ــه نظــر او: »تمــدن غرب اشــاره می کنــد. ب
ننــِگ دوگانــه  برابــر یــک  خــود ارزش هایــش را در 
به دســت آورده اســت؛ مــرگ عیســی مســیح و مــرگ 
ســقراط«. ننــگ تاریخــی ســقراط، امــروزه ســرفصل همــۀ 
ــفه های  ــۀ فلس ــرب و دیباچ ــفۀ غ ــخ فلس ــای تاری کتاب ه
ــش گر،  ــقراط پرس ــا س ــون ی ــقراِط افاط ــت. س ــرق اس ش
فیلســوف و عصیان گــر اســت. برخــاف ســقراطِ  گزنفــون 
ــون  ــد. افاط ــی می مان ــده باق ــه را توجیه ناش ــه محاکم ک
ــقراط را  ــر س ــات وارده ب ــی اتهام ــری و ضمن ــل ظاه دالی
ــا آخــر به صــورت منظــم پــی می گیــرد. قبــل از تشــکیل  ت
دادگاه، ســقراط بــا »اوتیفــرون« بحــث را دربــارۀ امــر 
مقــدس و نامقــدس پــی می گیــرد و از او می خواهــد 
تــا تعریــِف روشــنی از امــر مقــدس بــه او ارایــه دهــد تــا 
ــاع  ــود دف ــوس« از خ ــر »ملت ــد در روز دادگاه در براب باش
کنــد. اوتیفــرون بــه دادگاه آمــده تــا پــدر خــود را بــه جــرم 

قتــل ناعمــد در دادگاه تحــت تعقیــب قراردهــد. زیــرا پــدر 
او یکــی از کشــاورزاِن خــود را کــه متهــم بــه قتــل کشــاورز 
ــا  ــته ت ــر بس ــه زنجی ــوده، ب ــودی ب ــِت بی خ ــر در حال دیگ
مرتکــب قتــل دیگــر نگــردد؛ امــا بــه دلیــل ســرمای شــدید 
و ســنگینی زنجیرهــا مــرده اســت، کــه بــه لحــاظ حقوقــی 
ــت  ــد اس ــرون معتق ــا اوتیف ــت. ام ــد« اس ــل ناعم ــک »قت ی
ــا مباهــات را  ــا تعقیــب پــدر، کار مقــدس و اخاقــی و ب ب

ــد.  ــام می ده انج
ســقراط از او می پرســد: امــر مقــدس چیســت و چــه 

ــدس دارد؟ ــر نامق ــا ام ــی ب تفاوت
ــت؛  ــان اس ــند خدای ــورد پس ــه م ــا ک ــد: از آن ج او می گوی
ــان  ــایند خدای ــه خوش ــت ک ــدس امری س ــر مق ــس ام پ
ــان  ــرای خدای ــه ب ــت ک ــدس، امری س ــر نامق ــوده و ام ب

ــد.  ــایند باش ناخوش
ــس از  ــو را پ ــاورزِ ت ــرگ کش ــان م ــام خدای ــقراط: تم س
می داننــد؟  نادرســت  می کشــد،  را  دوســتش  این کــه 

اوتیفرون می گوید: بلی. 
ــِر ُکل می رســد و  ــک ام ــه ی ــات ب ســپس ســقراط از جزیی
ــان مــرگ کشــاورز  برهــان مــی آورد کــه: اگــر تمــام خدای
تــو را نادرســت و ناخوشــایند می داننــد، پــس پــدرت کار 
بــدی انجــام نــداده و قاتــل را بســته اســت تــا مرتکــب قتل 
دیگــر نگــردد؛ پــس چــرا خواســت خدایــان دوگانــه اســت 
ــانی،  ــه دادگاه بکش ــدرت را ب ــا پ ــده ای ت ــروز آم ــو ام و ت
ــری  ــول را به خاطــر پیش گی ــه: مقت ــه جهــت این ک آن هــم ب
ــان   ــته و او ناگه ــر بس ــه زنجی ــر ب ــی دیگ ــکاب قتل از ارت
ــی! ــو ایــن را یــک امــر مقــدس می خوان مــرده اســت. و ت
ــه  ــی ب ــِن عقان ــد از راه براهی ــقراط می خواه ــع س  در واق
تعریــف امــِر خیــر و شــر یــا مقــدس و نامقــدس بپــردازد و 
نتیجــۀ عقانــی از امــر خیــر و شــر به دســت آورد. هرچنــد 
گفت وگــو بــه درازا می کشــد ســقراط بــه تعریــف ماهیــت 
ــد  ــا تأکی ــرون ب ــرا آتیف ــد؛ زی ــت نمی یاب ــدس دس ــر مق ام
بــر ســخنی کــه در طلیعــۀ  گفت وگــو بیــان داشــت طفــره 
ــدس عرضــه  ــت امرمق ــن از ماهی ــف مبره ــی رود و تعری م
ــرون  ــض اوتیف ــای نقی ــه گفته ه ــم ب ــد و ســقراط ه نمی کن
قناعــت نکــرده و در پایــان هــم بــه تعریــف واحــد دســت 
دارد  تأکیــد  همــواره  ســقراط  حالی کــه  در  نمی یابنــد. 
»بیامــوزم مقــدس و خــاف آن چیســت و بــا آن خــود را از 
اتهــام »ملتــوس« رهــا کنــم، بــا تضمیــن این کــه اوتیفــرون 

مــرا ارشــاد کــرده اســت.« 

ــاه کار  ــه: »ســقراط گن ــده اســت ک ــۀ ســقراط آم در اتهام نام
اســت بــه دلیل فاســد کــردن جوانان و چــون خداونــدگاران 
شــهر مــا را قبــول نــدارد، بــه جــای آن هــا مقدســیِن دیگــر 
را جاگزیــن کرده اســت.« ایــن اتهــام را ســه نفــر بــه 
ــه نماینده گــی از شــاعرها،  ــد؛ ملتــوس ب دادگاه پیــش کردن
آنیتــوس از ســوی مــردان  سیاســت، و هنرمنــدان و لیکــون 
ــان را  ــه جوان ــم اســت ک ــدۀ ســخنوران. ســقراط مته نماین
گمــراه کــرده اســت و خدایــان شــهر آتــن را قبــول نــدارد. 
امــا ســقراط ادعــای ملتــوس را بی اســاس خوانــده، اذعــان 
مــی دارد کــه بــه خدایــان بــاور دارد. و آمــوزش فلســفه را 

ــرد.  ــی می گی ــان پ ــان خدای ــه فرم ــز ب نی
اتهامــاِت وارده را بی اســاس  بــه یــک  ســقراط یــک 
خوانــده و بــه دفــاع ادامــه می دهــد »ای مــردم آتــن: فکــر 
ــاع  ــودم دف ــود از خ ــه خ ــق ب ــر عش ــه به خاط ــد ک نکنی
می کنــم، امــا نــه! به خاطــر عشــق بــه شماســت«13. 
ــه  ــه دفاعی ــود. در ادام ــرگ می ش ــه م ــه منجــر ب عشــقی ک
ــا آن کــه ســقراط می گویــد »مــن بیــش از کســانی که مــرا  ب
ــاعر  ــوِس ش ــاور دارم« ملت ــان را ب ــد، خدای ــم کرده ان مته
ــم  ــم می کن ــو را مته ــن ت ــد: »م ــری وارد می کن ــام دیگ اته
ــاور نــداری«. پــس از ایــن  ــه این کــه بــه هیــچ خدایــی ب ب
گفتــه رأی دادگاه اعــان می شــود و در نتیجــه ســقراط 
متهــم بــه مــرگ اســت؛ امــا او بــا اخــاق عظیمــی کــه دارد، 
ــدارد  ــی ن ــت و گله ی ــت نیس ــن ناراح ــردم آت ــت م از دس

ــردد!  ــفه گ ــاق و فلس ــی، اخ ــهید عدالت خواه ــه ش ک
ــخ  ــر، پاس ــۀ حاض ــِن مقال ــش بنیادی ــخن و پرس ــل س اص
بــه یــک پرســش اساســی دیگــر اســت کــه: آیــا محاکمــۀ 
ــا  ــم آی ــر بگوی ــا بهت ــود ی ــن ب ــر دی ــًا به خاط ــقراط واقع س

ــر؟   ــا خی ــود ی ــقراط ب ــرگ س ــل م ــن عام دی
ایــن صــورت اتهــام بــود کــه بــه بهانــۀ آن ســقراِط 
ــا  ــاند ت ــرگ بکش ــه دام م ــواه را ب ــب و عدالت خ حق طل
بازرگانــاِن دین فــروش و دین فروشــان  دیگــر مزاحــم 
ــوزش جــدیِ  او باعــث می شــد  ــرا آم ــازرگان نشــود؛ زی ب
ــع  ــده و مناف ــدار گردی ــان بی ــژه جوان ــه وی ــن ب ــردم آت م
در  خــود  ســقراط  افتــد.  خطــر  بــه  سیاســت مداران 
ــت  ــون )دوس ــد: »روزی خیرف ــه( می گوی ــوژی )دفاعی آیول
ســقراط(، در بــاب  مــن از غیب گــوی »معبــد دلــف« 
ــد  ــردم حاضــر بودن ــه بســیار م ــو درجایی ک پرســید و آپول
ــت«.  ــقراط نیس ــر از س ــر و فرزانه ت ــس دانات ــت: هیچ ک گف
ــد  ــاور نمی کن ــره می گــردد و ب ــه خی ــن گفت ــه ای ســقراط ب
ــا آن کــه در شــهر آتــن بســیاری بــه فرزانه گــی و دانایــی  ب
معروف تــر از اوینــد، چگونــه ممکــن اســت او فرزانــۀ ُکل 
آتــن باشــد؟! پــس آرام نگرفــت و دچــار شــک شــد و یــک 
بــه یــک بــه ســراِغ کســانی رفــت کــه شــهرۀ فرزانگــی و 

ــد. ــت بودن حکم
ــد  ــث می کن ــا بح ــام آن ه ــا تم ــود ب ــژۀ خ ــا روش وی او ب
و در می یابــد کــه هیــچ  کــدام، چنان چــه آوازه اســت، 
کــه  »نمی داننــد  و  ندارنــد  فرزانه گــی  و  حکمــت 
نمی داننــد«. درســت همیــن مســأله بــود کــه بیــش از 
ــار  ــرورِ اقش ــن خشــم و غ ــه خرم ــر، ب ــِل دیگ ــۀ عوام هم
بهره کــش آتــن آتــش زد و منشــای شــورش اقشــار 
ــا آوازه  ــد. و در همه ج ــقراط ش ــد س ــن برض ــه گانۀ آت س
شــد کــه ســقراط بیشــتر از همــه می دانــد. از ســوی دیگــر، 
ــداوت  ــه و ع ــدۀ سیاســت مداران شــهر، کین ــوس نماین آنیت
ــقراط  ــرد، س ــا می ک ــت و ادع ــقراط داش ــا س ــخصی ب ش
ــل  ــرم(. قب ــیده اســت)از تجــارت چ پســرش را از راه کش
ــه  ــن ب ــردم آت ــه دســت مایۀ م ــل دیگــر ک از محاکمــه، عام
ــود  ــتوفانس« ب ــدی »آریس ــد، کمی ــت گران ش ــژه سیاس وی
کــه در ایــن کمیــدی ســقراط را بــه عنــوان یــک خدانابــاور 
معرفــی می کــرد و کســی که در نقــش ســقراط ظاهــر 
ــر زمیــن و  ــارۀ مســایل زی ــود کــه درب گشــت، ســقراطی ب
بــاالی آســمان می اندیشــدـ کــه ایــن اتهــام در آتــن نوعــی 
حقــارت و نشــان از بی بــاوری بــه خــدا بــود. ایــن عوامــل 
ــان  ــه پای ــه هــم  داد و زنده گــی پُرماجــراِی او را ب دســت ب

ــاند. رس
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د کابــل پــر ګریــن وېلېــج کمــپ د بېګانــۍ موټــر مبــب 

ــارو  ــو چ ــتان د کورنی ــته اوس د افغانس ــې وروس حمل

وزارت وايــي چــې د دغــې پېښــې پــه اړه څېړنــې پیــل 

شــوې دي.

نــرت  ویانــد  مرســتیال  وزارت  کورنیــو چــارو  د 

رحیمــي د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۷ کال د مرغومــې 

۲۵« ازادي راډیــو تــه وویــل، دا چــې پــه چاودېدونکــو 

مــوادو بــار موټــر لــه کومــه ځایــه او د کــوم مســؤل پــه 

ــه دې اړه  ــوو، پ ــه ورس ــدف ت ــان ه ــورۍ رسه ځ بې غ

ــږي. ــې کې جــدي څېړن

نومــوړي زیاتــه کــړه: »لــه شــک پرتــه دا موضــوع 

ــات  ــه دې اړه تحقیق ــږي، پ ــړل کې ــت رسه څې ــه جدی پ

ــه کــوم خــوا راغلــی، ضعــف،  ــر ل کېــږي چــې دا موټ

بې پروايــي او کــم کاري چېــرې وه؟ هــر چــا چــې 

پــه دې برخــه کــې بې غــوري کــړې وي وررسه بــه 

قانــوين چلنــد ويش.«

تېــر ماښــام اووه بجــې د کابــل د نهمــې امنیتــي حــوزې 

ــر  ــوه موټ ــه ی ــې ت ــپ مخ ــج کم ــن وېلې ــد د ګری اړون

ــارو وزارت د  ــو چ ــې د کورنی ــوه چ ــه وش ــم چاودن ب

معلوماتــو لــه مخــې څلــور تنــه په کــې ووژل شــول او 

د ښــځو او ماشــومانو پــه ګــډون ۱۱۳ تنــه نــور په کــې 

ټپیــان شــول.

ــي  ــر دولت ــې غی ــپ ک ــه کم ــې په دغ ــږي چ ــل کې وی

بهــرين کارکوونکــي اوســېدل.

ــه  ــه چاودن ــا په دغ ــې ای ــه دې اړه چ ــي پ ــاغلی رحیم ښ

کــې بهرنیانــو تــه هــم څــه تــاوان رســېدلی کــه نــه څــه 

ــه ســیمه کــې اســتوګنو  ــوي چــې پ ــي، خــو زیات نه واي

خلکــو تــه ډېــر مــايل او ځــاين تلفــات اوښــتي دي.

ــو رسه د دغــه  ــه خپرول ــې پ ــوې اعالمی ــا د ی ــو بی طالبان

ــه  ــې دي په دغ ــي ی ــتی او وی ــؤلیت اخیس ــې مس پېښ

حملــه کــې دوی پــه لســګونه افغــان او بهــرين ځواکونه 

وژيل دي.

کابــل ښــاریان وايــي، چاودنــه دومــره زوروره وه چــې 

هــر چــا فکــر کاوه دا د دوی پــه ســیمه کــې شــوې ده.

دوی وايــي، د افغانســتان د کورنیــو چــارو وزارت د دې 

تــر څنــګ چــې لــه قانونــه د رسغړوونکــو پــه وړانــدې 

اقدامــات کــوي بایــد د انتحــاري حملــو او چاودنــو د 

مخنیــوي لپــاره هــم جــدي اقدامــات وکــړي.

کارپــوه  چــارو  امنیتــي  د  کــې  وخــت  ورتــه  پــه 

ــه  ــد د ورت ــت بای ــي، حکوم ــد واي ــداګل مجاه محم

اســتخبارايت  او  کشــفي  لپــاره  مخنیــوي  د  پېښــو 

کــړي. پیــاوړي  ارګانونــه 

ښــاغي مجاهــد زیاتــه کــړه: »د دغــو پېښــو نــه 

اســتخبارايت  او  کشــفي  د  الر  یوازنــۍ  مخنیــوي  د 

ارګانونــو پیــاوړي کــول دي چــې بایــد لــه کمــي 

ــې  ــې تاس ــه چ ــر کوم ــاوړي يش، ت ــره پی ــي نظ او کیف

ــات  ــوي اطالع ــه وئ او ق ــې ن ــځ ک ــه من ــمن پ د دښ

ــنډې  ــې ش ــه ک ــه نطف ــې پ ــان حمل ــرئ او دا ش ونه ل

نه کــړئ تاســې نه شــئ کــوالی چــې پــه لویــو ښــارونو 

کــې پــه چاودېدونکــو مــوادو بــار د موټــرو او انتحــاري 

ــئ.« ــه ونیس ــو مخ حمل

نومــوړي د تالشــۍ پوســتو او د واټونــو پــر رس د 

ــه پــام رسه وویــل چــې  ــه پ پولیســو فزیکــي حضــور ت

ــو د  ــون ماتوونک ــم او قان ــار د نظ ــه د ښ ــات ب دا اقدام

نیونــې پــه برخــه کــې ګټــور متــام يش، خــو د انتحــاري 

حملــو او چاودنــو د مخنیــوي لپــاره بایــد حکومــت د 

ــوذ وکــړي. ــځ نف ــو ترمن ــو د عاملین دغــو حمل

ترامــپ،  دونالــد  ناگهانــی  تصمیــم  از  پــس  یک مــاه 
ــن  ــربازان ای ــروج س ــر خ ــی ب ــکا مبن ــور امری رییس جمه
ــر  ــر وزی ــس دفت ــوینی، ریی ــن س ــوریه، کِوی ــور از س کش
ــت.  ــرده اس ــتفعا ک ــمتش اس ــز از س ــور نی ــن کش ــاع ای دف
ــاع و  ــر دف ــس، وزی ــز متی ــس از جیم ــوینی، پ ــای س آق
ــی  ــاف جهان ــکا در ایت ــدۀ امری ــورک، نماین ــرت مک گ ب
علیــه داعــش، ســومین مقــام ارشــد پنتاگــون اســت کــه در 
واکنــش بــه ایــن تصمیــم ترامــپ از سمت های شــان کنــار 
ــورد  ــی در م ــی و داخل ــای جهان ــس از انتقاده ــد. پ می رون
خــروج زودهنــگام ســربازان امریکایــی از ســوریه، هــر چند 
آقــای ترامــپ نظــرش را عــوض کــرده و گفتــه کــه هنــوز 
تاریــخ دقیــق بیــرون شــدن نیروهــای امریکایــی از ســوریه 
معلــوم نیســت و جــان بولتــون، مشــاور امنیــت ملــی امریکا 
ــه کــه ایــن نیروهــا زمانــی خــارج خواهنــد شــد  هــم گفت
کــه داعــش در ســوریه نابــود شــود و ترکیــه تضمیــن کنــد 
ــا ظاهــراً  ــرار نمی دهــد، ام کــه نیروهــای کــرد را هــدف ق
واکنش هــا در مــورد ایــن تصمیــم او فروکــش نکــرده 
اســت. از اظهــارات اخیــر رییس جمهــور امریــکا در مــورد 
ــه جــای امریــکا، بایــد  جنــگ افغانســتان کــه گفتــه بــود ب
روســیه، هنــد و پاکســتان در افغانســتان بجنگنــد پیــدا اســت 
ــوریه  ــد س ــم مانن ــتان ه ــورد افغانس ــرد او در م ــه رویک ک
ــدۀ  ــل زاد، نماین ــی خلی ــۀ زلم ــای بی وقف ــت. از تاش ه اس
امریــکا بــرای پایــان جنــگ افغانســتان هــم می شــود 
نتیجــه گرفــت کــه حــاال دیــر یــا زود، تصمیــم امریــکا در 
مــورد خــروج ســربازانش از افغانســتان همه گانــی خواهــد 
ــر مقام هــای ارشــد  ــب اخی ــب و غری ــارات عجی شــد. اظه
ــع  ــه نف ــون ب ــتان، تاکن ــگ افغانس ــورد جن ــی در م امریکای
طالبــان تمــام شــده اســت. بــه طــور مثــال، حــدود دو مــاه 
ــش  ــترک ارت ــتاد مش ــس س ــورد، ریی ــوزف دانف ــش، ج پی
ــند.  ــان شکســت پذیر نمی باش ــه طالب ــود ک ــه ب ــکا گفت امری
ــت  ــن نشس ــم در اولی ــپ ه ــد ترام ــش دونال ــد روز پی چن
کابینــه اش در ســال 2019 گفــت کــه ایــن افغانســتان بــود 
ــاال  ــاخت. ح ــیه س ــوروی را روس ــر ش ــاد جماهی ــه اتح ک
ــکا  ــت جمهوری امری ــات ریاس ــه انتخاب ــال ب ــک س ــه ی ک

باقــی مانــده اســت، ادارۀ ترامــپ از یک ســو تــاش 
ــت  ــا حکوم ــان ب ــح طالب ــای صل ــه گفت وگوه ــد ک می کن
ــان از  ــۀ نیروهای ش ــروج آبرومندان ــا خ ــیند ت ــر بنش ــه ثم ب
ــه  ــان را ب افغانســتان فراهــم شــود و از ســوی دیگــر، طالب
ــتی  ــروه تروریس ــک گ ــح، از ی ــای صل ــۀ گفت وگوه بهان
ــت.  ــرده اس ــدل ک ــی مب ــی جهان ــان سیاس ــک جری ــه ی ب
ــد و  ــرأت می دهن ــتر ج ــان بیش ــه طالب ــی ب ــه پالیس این گون
ــان را در گفت وگوهــای نافرجــام جــاری صلــح  موضــع آن
ــد.  ــت می کنن ــور تقوی ــن در کش ــرد خونی ــدان داغ نب و می
ــت  ــوریه گرف ــورد س ــه در م ــی را ک ــپ تصمیم ــر ترام اگ

ــی در  ــر کس ــاید دیگ ــرد، ش ــم بگی ــتان ه ــورد افغانس در م
ــه آن  ــراض ب ــه در اعت ــد ک ــده باش ــی نمان ــه اش باق کابین
ــت در  ــد. وضعی ــی بده ــر منف ــم نظ ــا ه ــد و ی ــتعفا کن اس
کابینــۀ محمداشــرف غنــی هــم همین گونــه اســت. چنــدی 
پیــش کــه زمزمه هــای خــروج امریــکا از افغانســتان مطــرح 
شــد، حکومــت در یــک واکنــش پـُـر شــتاب و ناســنجده از 
آن اســتقبال کــرد. درحالــی کــه تمــام دیپلومات هــای غربــی 
ــپ  ــا ترام ــتان ب ــورد افغانس ــت کم در م ــی، دس و امریکای
ــو  ــی و نات ــا خــروج ســربازان امریکای هم ســو نیســتند و ب
از افغانســتان بــه شــدت مخالفــت می کننــد. درســت اســت 

کــه بــا بیــرون شــدن شــمار زیــادی از ســربازان خارجــی از 
افغانســتان در ســال 2014 حکومــت ســقوط نکــرد، امــا تــا 
ســرحد ســقوط پیــش رفــت. پــس از 2014، شــمار تلفــات 
نیروهــای امنیتــی و غیرنظامــی بــه باالتریــن میــزان خــود در 
ــن  ــای چندی ــه 18 ســال گذشــته رســید. مرکزه ــک ب نزدی
والیــت بــرای چندین بــار بــه دســت طالبــان ســقوط 
ــور  ــای کش ــف جغرافی ــر نص ــان ب ــت طالب ــرد و حاکمی ک
ــن  ــان در امن تری ــر، طالب ــال حاض ــت. در ح ــترش یاف گس
ــی را  ــر جای ــد و ه ــی دارن ــتان دسترس ــای افغانس مکان ه
کــه بخواهنــد می تواننــد هــدف قــرار بدهنــد. آشــکار اســت 
کــه هیچ کــس از صلــح بیــزار نیســت، امــا هیچ کســی هــم 
تضمیــن نمی توانــد کــه اگــر گفت وگوهــای جــاری صلــح 
ــان  ــی طالب ــان اصل ــکا و حامی ــری امری ــه رهب ــاال ب ــه ح ک
ــه ســرعت پیــش  ــه دور از چشــم حکومــت افغانســتان ب ب
ــد  ــی دوام خواه ــه زمان ــا چ ــد، ت ــه برس ــه نتیج ــی رود ب م
کــرد و پــس از صلــح، تاریــخ تکــرار نخواهــد شــد. پیکــر 
ــد،  افغانســتان خونیــن اســت و بایــد در کشــور صلــح بیای
امــا نــه بــه هــر قیمتــی. شــاید کمتــر کســی در افغانســتان 
بــاور کنــد کــه طالبــان، یــک شــبه تغییــر رویکــرد بدهــد، 
گروهــی کــه کارش فقــط ویرانــی اســت، تباهــی اســت و 
ــح  ــام صل ــم زدن به ن ــه ه ــم ب ــک چش ــتن، در ی آدم کش
بیاینــد در ســاختار و تشــکیات نظــام شــریک شــوند کــه 
نزدیــک بــه 18 ســال اســت در برابــر آن خــون داده  و خــون 
ــه  ــت ک ــن اس ــور ای ــا در کش ــام نگرانی ه ــد. تم ریخته ان
ــام  ــی به ن ــش سیاس ــک چرخ ــر در ی ــار دیگ ــتان ب افغانس
صلــح، بــار دیگــر بــه عقــب بــر گــردد و ایــن جغرافیــای 
خســته از وحشــت و خشــونت، بازهــم بــه جوالنــگاه 
تروریســم بین المللــی و جنگ هــای نیابتــی کشــورهای 
ــور  ــن دو رییس جمه ــد ای ــدا کن ــود. خ ــدل ش ــه مب منطق
ــتاوردهای  ــی(، دس ــرف غن ــپ و اش ــد ترام ــی )دونال عصب
نزدیــک بــه دو دهــۀ جامعــۀ جهانــی و حکومــت افغانســتان 
ــان  ــدۀ ش ــی آین ــی و انتخابات ــای سیاس ــی بازی ه را قربان
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پالیسی ناقص امریکا در برابر طالبان و موضع مبهم افغانستان
هـادی سحـر

چالش های خشک سالی...
قلعۀ نو مرکز این والیت توزیع شده است. 

تقســیم مــواد غذایــی ادامــه دارد، خانواده هــای جدیــد کــه 
ــد  ــو می آین ــۀ ن ــه قلع ــد، ب ــرک می کنن ــان را ت ــۀ  ش منطق
ــت  ــان )WFP( ثب ــی جه ــۀ غذای ــاد برنام ــرف نه و از ط
ــن،  ــدم، آرد، روغ ــی )گن ــواد غذای ــوند. کارت م ــام می ش ن
توزیــع  خانواده هــای  تمــام  (بــه  و...  بــاب  تــرکاری 

می گــردد.
ــدۀ  ــه نماین ــس ب ــی بادغی ــور ملــک زی، وال ــور عبدالغف دکت
ــه  ــی ب ــواد غذای ــع م ــگام توزی ــد، هن ــل متح ــازمان مل س
خانواده هــای بیجــا شــده در اثــر خشک ســالی، گفــت: 
ــده گان  ــکات بیجاش ــل مش ــرای ح ــف ب ــای مختل راه ه
بیجاشــده گان  برگشــت   راه   بهتریــن  امــا  دارد،  وجــود 
ــد  ــان می توانن ــت؛ آن ــان اس ــدۀ خودش ــه  و دهک ــه قری ب

ــادی  ــی ع ــه زنده گ ــد و ب ــان برگردن ــۀ  ش ــه قری ــاره ب دوب
ــر  ــان در اث ــب خانه های ش ــا از تخری ــد ت ــه دهن ــود ادام خ
ــد. او  ــری کنن ــاران(  جلوگی ــرف و ب ــی )ب ــوادث طبیع خ
ــه  ــم برگشــت ب ــا تصمی ــه خانواده ه ــی ک ــت: در صورت گف
ســاحات خــود را داشــته باشــند، مــا همــراه شــان همــکاری 

می کنیــم.  
ــه  ــم ک ــۀ کار می کنی ــرح برنام ــال روی ط ــت: در ح او گف
چگونــه بتوانیــم مــردم را کمــک کنیــم تــا پیــش از فصــل و 

ــد.  ــای خــود برگردن ــه خانه ه کشــت و کار ب
تنها خشک سالی مسأله نیست

شــاه محمــود یکــی از بیجاشــده گان می گویــد: نمی توانیــم 
ــود را در  ــی خ ــا زنده گ ــم، م ــود برگردی ــدۀ خ ــه دهک ب
ــم و  ــت داده ای ــی از دس ــگ و ناامن ــالی، جن ــر خشک س اث
ــالی  ــر خشک س ــت. اگ ــده اس ــران کنن ــا نگ ــرای م ــن ب ای
ــم  ــان دارد، نمی توانی ــوز جری ــگ هن ــردد، جن ــر طــرف گ ب

برگردیــم و از مصوونیــت خانواده هــای خــود نگــران 
ــدن  ــر ش ــی بهت ــا زمان ــم ت ــا نمی توانی ــر م ــتیم. نخی هس
ــای  ــم، گروه ه ــود برگردی ــدۀ خ ــه دهک ــی ب ــاع امنیت اوض
ــه  ــا را ب ــران م ــد دخت ــه می کنن ــا حمل ــاالی م ــلح ب مس

همســری می گیرنــد. 
ــکاری  ــه بده ــت ک ــده، گف ــالۀ بیجاش ــل س ــرد چه ــک م ی
ــم  ــا نمی توانی ــه م ــت ک ــر اس ــای دیگ ــی از چالش ه یک
از  برخــی  برگردیــم،  قریــه  بــه  آن  پرداخــت  بــدون 
ــکار  ــر بده ــی )1333( دال ــزار افغان ــا یک صــد ه خانواده ه
انــد و در صــورت نپرداختــن آن بــه قــرض دهنــده 
ــش  ــون امکان ــم، چ ــود برگردی ــدۀ خ ــه دهک ــم ب نمی توانی
مــی رود کــه دختــران مــا را در بــدل بدهــی بــا خــود ببرنــد.
ــی  ــت محل ــد، دول ــاره برگردن ــد دوب ــه نمی توانن کســانی ک
ــی  ــا زمان ــم ت ــه می دهی ــود را ادام ــکاری  خ ــان هم ــه آن ب
کــه زمینــۀ برگشــت فراهــم شــود. مشــکات بیشــتر 

ــدارد  ــن ن ــت زمی ــت و دول ــن اس ــود زمی ــده گان نب بیجاش
ــد.  ــان بده ــا آن ت

ــی، سرپرســت دفتــر کمک هــای بشــری ســازمان  الن رایدل
بــه  امــور کمک هــای بشــری)اوچا(،  ملــل متحــد در 
نماینــدۀ دفتــر همکاری هــای بشــری ســازمان ملــل متحــد، 
ــا بیجاشــده گان همــکاری خــود  گفــت نهادهــای بشــری ب
ــا  ــن کمک ه ــرما ای ــژه در فصــل س ــد به وی ــه می ده را ادام

ــه دارد.  ادام
ــرات،  ــت ه ــبز والی ــهر س ــران در ش ــر مهاج ــس دفت ریی
ــاحات  ــن س ــده در ای ــای بیجادش ــه خانواده ه ــد ک می گوی
ــکاری  ــدت هم ــدت و درازم ــاه م ــای کوت ــد برنامه ه نیازمن
هســتند. اخیــر کمک هــای بشردوســتانه بــرای بیجاشــده گان 
ــه  ــه ایــن فکــر می کنیــم چگون توزیــع می گــردد؛ امــا مــا ب
ــن  ــیم. ای ــته باش ــکاری داش ــان هم ــه آن ــدت ب در درازم
ــد.  ــاز دارن ــری نی ــتری بش ــکاری بیش ــه هم ــا ب خانواده ه
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کـه  اسـت  آن  نشـانگر  پنهـان  و  آشـکار  نشـانه های 
افغانسـتان بـار دیگر در آسـتانۀ تحوالت ظاهـراً جدید 
امـا تکـراری قـرار دارد. گـردش باطـل وضعیـت در 
آغـاز  از  و  اسـت  تاریخـی  پیشـینۀ  دارای  افغانسـتان 
تفـاوت   انـدک  بـا  امـروز  تـا  کشـور  ایـن  تأسـیس 
وضعیـت  پیش آمـد  داشـته ایم.  همسـانی  سرنوشـت 
انـدک مطلوب و سـپس افتـادن در دام تحجر و بدویت 
و بـاز پیشـرفت شـتابناک و دوبـاره لغزیـدن در لجنزار 
می گوینـد  بنیادبراندازی هـا،  و  جنـگ  و  عقب گشـت 
را  آن هـا  تاریـخ  نمی خواننـد،  تاریـخ  کـه  ملت هایـی 
آن کـه  بـا  افغانسـتان  در  تکـرار می کنـد.  در خویـش 
تاریخ خوانـی، جعـل تاریـخ، تاریخ سـازی و تـاراج و 
دسـتبرد تاریخ بازار بسـیار گرم دارد؛ اما مردم پیوسـته 
در دور باطـل تاریـخ و سرنوشـت بـه  سـر می برنـد و 
حسـرت دیـروز را می خورنـد، حسـرت دیـروزی را 
کـه خون بـار بـوده اسـت و نیـک می داننـد کـه »خبـر 
وضعیـت  بایـد  و  اسـت  راه  در  نیـز  هولناک تـر«ی 

موجـود را گرامی داشـت و قـدرش را دانسـت. 

ظهـور خوش پوش تریـن مـرد جهـان در سـکوی 
سیاسـت افغانسـتان

آخرین نمونه اش فروپاشـی گروه طالبان و شـکل گیری 
ادارۀ موقـت بود، بسـاط تروریسـتان در ظرف دو هفته 
از کلیـت کشـور برچیـده شـد و خوش پوش ترین مرد 
جهـان بـا کاه قره قلـی و جیلـک ابریشـمی به کشـور 
آمـد و خـاک کابـل را بوسـید و فصـل خدمت گـزاری 
را در روشـنایی دموکراسـی و مردم سـاالری آغاز کرد. 
کـرزی نمـاد رؤیاهـای ملتـی بـود کـه امیدهای شـان 
را در سـه دهـه جنـگ از دسـت داده بودنـد و امـا آن 
روزهـا می دیدنـد کـه قهرمـان ُگم شدۀ شـان بـا اسـپ 
سـپید آرزوهـا و محافظـان جهانـی ظهـور کرده اسـت 
و هـر دم سـخن از آبادانـی  و عشـق و فراوانی و مردم 
و خوش بختـی می زنـد. از در و دیـوار افغانسـتان پول 
می باریـد و صلـح ُکل بـا سـیمای درخـور ستایشـش 
برگشـته بـود و مـردان به سـوی پیرایشـگاه می رفتنـد 
از آرایشـگاه ها بـر می گشـتند و شـادمانی و  و زنـان 
امیـد چون خواهـران ابدی در شـانه های مردم نشسـته 

بودنـد و شـهرها و روسـتاها را گشـت می زدنـد.

راه یابی طالبان به رمان ها
طالبـان کـم کـم از خبرهـا بـه قصه هـا و از قصه هـا به 
خاطرهـا و از خاطرهـا بـه خاطره ها مبدل شـدند و هر 
کـی دربارۀ آن موجـودات چشـم دیدها و حکایت های 
داشـت کـه دیگران گاه بـا گریه و گاه با اشـتیاق گوش 

کـه  نگذشـت  دیـری  امـا  می شـنودند.  و  می سـپردند 
دوبـاره خاطره هـا به خاطـر و سـپس قصه ها بـه خبرها 
و خبرها راوی خون گشـتند و تروریسـتان در روستاها 
سـبز گشـتند و مردم دوبـاره به خانه های شـان خزیدند 
و بـه تماشـای حـوادث پرداختنـد. طالبان از روسـتا ها 
از  اسـتان ها و  بـه  از شهرسـتان ها  بـه شهرسـتان ها و 
از  پایتخـت و  بـه  از شـهرها  بـه شـهرها و  اسـتان ها 
مسـجدها  بـه  خیابان هـا  از  خیابان هـا  بـه  پایتخـت 
و  خانه هـا  و  همایش هـا  و  مدرسـه ها  و  بانک هـا  و 
در رخـت  و حتـا  اتاق هـای خـواب  بـه  در خانه هـا 
خواب هـا راه یافتنـد و آمدند و سـر بریدنـد و آمدند و 
تیربـاران کردنـد و آمدنـد و بیمارسـتان ها را به خاک و 
خـون کشـیدند و آمدند و با سـرهای سـربازان فوتبال 
کردنـد و آمدنـد و غزنـه را بـه آتش کشـیدند و آمدند 
پایتخـت به رسـم  بـا شـهروندان همیشـه معتـرض  و 

یـادگار سـلفی ها کندنـد و لبخندهـا زدنـد. 

پای بازی عروسان تروریست
حـاال مـا در آسـتانۀ برپایـی جشـن با شـکوه برگشـت 
سـرافرازانۀ تروریسـتان قـرار داریـم. »ابـر و بـاد و مـه 
و خورشـید و فلـک« دسـت بـه دسـت و پـا بـه پـا 
هـم داده انـد تـا ایـن جشـن بـه بهتریـن وجـه ممکـن 
خـود،  تـوان  حـد  در  دوسـتان  شـود،  داشـته  برپـا 
همسـایه ها بـه سـهم خویـش، جامعـۀ جهانـی به گونۀ 
سـخاوت مندانه حتـا شـاهد و نماینـده فرسـتاده انـد 
تـا از مراسـم خواسـتگاری تـا بدرقـه کـردن عروسـان 
ترورسـت بـه کابل حضور داشـته باشـد و نگـذارد که 
کسـی یـا کسـانی سـاز و سـرود ایـن جشـن تاریخـی 
را مختـل کنـد. همسـایه ها بـه سـان شـریکان غصـه 
و شـادی مـا، تـاش دارنـد تـا عروسـان را پیـش از 
انجـام مراسـم عروسـی بـه »پای بـازی« فـرا بخواننـد 
و سـفره آرایی ها کننـد و هدایـای بی شـمار پیشـکش 
دارنـد. هرچنـد نیک می دانند که رسـم ما چنیـن نبوده 
و چنین نیسـت. در طول تاریخ همیشـه رسـم و سـنت 
حاکـم آن بـوده  کـه پای بـازی پـس از انجـام جشـن 

عروسـی اتفـاق افتـاده اسـت. 

مردم کجای پیاز اند؟
برسـد،  پایـان  بـه  بایـد  روزی  مزخـرف  تیاتـر  ایـن 
شـعبده بازی و پنهـان کاری و رسـوایی هـم از خود حد 
و حدود دارد. روزی با کاه شـپو، روز دیگر با داس و 
خوشـۀ گنـدم، بـاری با پناه جسـتن به دیـن و مذهب، 
گاه جنبـش ریـش و گاه حـزب بـروت راه انداختـن و 
در ایـن میـان مردم شـهید داده اند و قربانـی، در جریان 

ایـن شـعبده بازی ها بچه هـا پـدران و مادران شـان را از 
دسـت داده انـد و چـه بسـا رؤیاهایـی که تحقـق نیافته 

بـه خـون و خاک شـدند. 
اکنـون یـک راه بیشـتر در پیـش نداریـم؛ کسـانی کـه 
و  عدالت طلبـی  روشـن گری،  سیاسـت،  دعـوای 
وجـدان داری دارنـد، بـه میـدان آینـد و بـرای یک بـار 
هـم شـده فرمان»ایسـت!« دهنـد. تحقـق هـر عدالتی با 
صـدور یـک فرمان»ایسـت« آغـاز گردیـده اسـت و ما 
چـرا از »نـه« گفتن و »ایسـتادن« بهراسـیم؟ هیچ چیزی 
در ایـن خانـه نمانـده اسـت و دزدان شـریف همـه را 
برده انـد و اینـک می خواهنـد چهـار تکـه ارزش هـای 
برجامانـدۀ انسـانی مان را نیـز از مـا بگیرنـد و در روند 
اعطـای ایـن چند تکـه ارزش برجامانـده نماینده گان و 
فرسـتاده گان نیـز قـول یاری و بـرادری به تروریسـتان 
هفده سـال  در  را  قربانـی  فصـل  آخریـن  داده انـد. 
را  مـا  را کشـتند،  مـا  پشـت سـر گذاشـته ایم،  اخیـر 
بسـتند، پاهامـان را بسـتند، چشـمان مان کـور کردنـد، 
زمین هامـان را بـه آتش کشـیدند، خانه هامـان را ویران 
کردنـد، خوشـی هامان را دفـن کردنـد، جاده هامـان را 
ناامـن سـاختند و اکنـون مـا تنهـا دسـت داریـم و در 
دسـتان خویـش قانونـی را نگـه داشـته ایم کـه دوبـاره 
می تـوان در روشـنایی آن راه بـروم و ببینـم و بشـنویم 
و درخـت بکاریـم و جـاده و خانـه و شـهر بسـازیم 
و خوشـی ها را دوبـاره بـر لبـان مـردم بیاوریـم. امـا 
تروریسـتان حـاال دقیق در برابر دسـتان ما ایسـتاده اند 
و می خواهنـد آخرین سـنگر مـردم را نیز بـه یغما برند 
و بـه آتـش بکشـند و آنـگاه دوبـاره زنـان را زندانـی 
فـرا  دریوزه گـی  و  برده گـی  بـه  را  مـردان  و  کننـد 
بخواننـد و بـه صورت آزادی و برابری و دموکراسـی و 

ارزش هـای دیگـر شکم سـیر بشاشـند. 
پـس اگـر واقعًا داعیه داریـم، نباید بیشـتر از این انتظار 
بکشـیم، بـا حضـور پُـر رنگ خویـش از یکسـو پرچم 
صلح خواهـی را در دسـت گیریـم و از سـوی دیگـر 
نگذاریـم تا دسـتان شـیاطین و تروریسـتان بـه آخرین 
سـنگر مـا برسـد. به یـاد باید داشـت که فـردا فرزندان 
مـا در بـارۀ مـا و دربـارۀ تاریـخ زمانـۀ مـا بـه داوری 
خواهنـد نشسـت؛ پـس نبایـد بگذاریم تا مـورد نفرین 
آن هـا واقـع گردیم و روح مـان پس از مرگ سـرگردان 
در کوچه هـای سـرزمین مان بگـردد. آدمـی آمده اسـت 
تـا شـمعی برافـروزد که روشـنایی راه دیگـران گردد و 
مـا در ایـن مقطع حسـاس تاریخ بـه راه اندازی جشـن 

شـمع افروزان بسـیار ضـرورت داریم.
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عبدالخلیل مینوی

نگـرانی از خـواب هـای 
ی پاکستان ولیعهـد عـربستان بـرا

آیـا پایـان این بـن بست 
به »بـن« دیگر خـواهد انجامیـد؟

انتشـار خبر انجام بزرگترین سـرمایه گذاری تاریخ پاکسـتان از سـوی 
دولـت عربسـتان، نگرانی های زیادی در خصـوص اهداف دراز مدت 
دولـت ریـاض از سـرمایه گذاری در پاکسـتان به ویـژه بنـدر گـوادر 
برانگیختـه اسـت. بـه گـزارش خبرگزاری هـا، وزیر انرژی عربسـتان 
در سـفر بـه بنـدر گـوادر اعـام کـرد کـه ریـاض یـک پاالیشـگاه یا 
تصفیه خانـۀ نفتـی و صنایـع پتروشـیمی با اعتبـار 10 میلیـارد دالر در 
ایـن بنـدر خواهـد سـاخت که بـه بـاور کارشناسـان، نقطـۀ پایانی بر 
طـرح چنـد میلیارد دالـری همکاری اقتصـادی بیجنگ- - اسـام آباد 

خواهـد بود.
سـرمایه گذاری 10 میلیـارد دالـری عربسـتان در پاکسـتان، عـاوه بر 
کمـک 6 میلیـارد دالـری ریـاض بـه اسـام آباد اسـت کـه در سـفر 
صدراعظـم پاکسـتان بـه عربسـتان در ماه اکتبر سـال میادی گذشـته 

مـورد توافـق دو طـرف قـرار گرفت.
مقام هـای پاکسـتان امیـدوار انـد کـه عربسـتان 16میلیـارد دالـر در 
پروژه هـای معدنـی، نفـت و گاز ایـن کشـور سـرمایه گذاری و بـه 
مـدت سه سـال بـه مبلـغ 3.2 میلیـارد دالـر نفت بـا بازپرداخـت بلند 

مـدت بـه پاکسـتان صـادر کند.
ایـن سـخنان و اظهـار نظرهـا به گفتـۀ آژانس خبـری دولتی ایـران با 
واکنـش برخـی مقامات پاکسـتانی مواجه شـده اسـت. از جمله اینکه 
وزیـر پیشـین کشـتی رانی پاکسـتان گفتـه کـه حضـور عربسـتان بـه 

افزایـش درگیری هـای فرقه یـی در پاکسـتان منجـر می شـود.
وزیـر پیشـین کشـتی رانی پاکسـتان با انتقـاد از حضـور و ارایه مجوز 
شـرکت عربسـتان در پروژه هـای اقتصـادی ایالـت بلوچسـتان گفت: 
ارایـه مجـوز بـه عربسـتان و حضـور فعـال ایـن کشـور در نزدیکـی 

مرزهـای ایـران می توانـد منجـر بـه درگیری هـای فرقه یی شـود.
میـر حاصل خـان بزنجـو اضافـه کـرد: دولـت جدیـد پاکسـتان بـه 
رهبـری عمـران خـان ناگهـان تصمیم گرفت تـا برخـی از پروژه های 
کریـدور اقتصـادی چیـن - پاکسـتان را بـه عربسـتان واگـذار کند در 
حالـی کـه پیـش از این، چین قصد داشـت یک شـهر نفتـی در گوادر 
بسـازد، امـا اکنـون گفته شـده کـه عربسـتان آن را راه انـدازی خواهد 
کـرد و فکـر می کنـم کـه ایـن کشـور نیـز چیـن را تحریـک خواهـد 

. کرد
در  عربسـتان  و  عربـی  متحـدۀ  امـارات  اقتصـادی  سـرمایه گذاری 
پاکسـتان در حالـی صـورت می گیـرد کـه این سـه کشـور از حامیان 
عمـده گـروه طالبان محسـوب می شـوند و همزمان، بیشـترین شـمار 
اعضـای گروه هـای مخـوف تروریسـتی بین المللـی را شـهروندان دو 

کشـور عربسـتان و پاکسـتان، تشـکیل می دهنـد.
همزمـان، ایـن کشـورها متهم بـه حمایت هـای مالی و تسـلیحاتی از 
داعـش هـم هسـتند؛ گروهـی کـه در حـال قوی تـر کـردن پایه هـای 
خود در افغانسـتان اسـت به باور کارشناسـان، در صورتـی که طالبان 
از طریـق صلـح به روند سیاسـی، ملحق شـوند، داعـش قدرت مندتر 
از همیشـه، بـه حضـور و فعالیتـش در افغانسـتان بـه منظـور توسـعه 
بـه کشـورهای هدف در منطقـه ادامه خواهـد داد و آن را گسـترده تر 

خواهـد کرد.
کان  سـرمایه گذاری های  تحلیل گـران،  از  دیگـر  برخـی  بـاور  بـه 
عربسـتان و امـارات در پاکسـتان، یـک انگیـزه دیگـر هـم دارد و آن، 
و  ترکیـه  رییس جمهـور  اردوغـان،  دولـت  بلندپروازی هـای  مهـار 
منبعـث از تقابـل دو رویکـرد ایدیولوژیـک میـان اسـام اخوانـی و 

اسـام سـلفی اسـت.
ایـن رویدادهـا نشـان می دهـد کـه بـن سـلمان، ولیعهـد عربسـتان 
خواب هـای فراوانـی بـرای پاکسـتان دیـده اسـت و انتظـار دارد کـه 
بـا ارایـه بسـته های وسوسـه انگیـز اقتصـادی، بتوانـد پاکسـتان را به 
بسـتری بـرای نطفه گـذاری سـلفیت تکفیـری تبدیـل کنـد تـا از این 
طریـق، هـم افغانسـتان را در قبضـه قـدرت و سـیطره ایدیولوژیـک 
خود داشـته باشـد، هـم از افزایش قـدرت منطقه یی ایـران جلوگیری 

و بلندپروازی هـای عثمانی هـای جدیـد ترکیـه را مهـار کنـد.
مجلـۀ تایمـز نو نیـز در خصـوص سـرمایه گذاری عربسـتان در بندر 
گـوادر نوشـته اسـت کـه بـه بـاور ایـن رسـانۀ هنـدی، مقام هـای 
پاکسـتان ایـن واقعیـت را کـه پیوسـتن یـک کشـور حاشـیه جنوبـی 
خلیـج بـه توافـق بیـن چیـن و پاکسـتان عامـل نگرانی چینی هاسـت 
را نادیـده گرفتـه و امـکان سـرمایه گذاری بـه عربسـتان را در بنـدر 

می دهنـد. گـوادر 
بـر این اسـاس، احتمـال می رود که دولـت پاکسـتان در تصمیم گیری 
روبـه رو  دشـواری  بـا  خارجـی  سـرمایه گذاری های  جـذب  بـرای 
شـود، زیـرا از یک سـو عربسـتان بـا توجه بـه کمک هـای اخیرش به 
پاکسـتان انتظـار دارد در طرح هـای اقتصـادی ایـن کشـور مشـارکت 
کنـد و در همـان حـال سیاسـت و برنامه هـای اقتصـادی و امنیتـی 

پاکسـتان حـول محـور برنامـه و سیاسـت های عربسـتان باشـد.
متقابـًا چین که سیاسـت توسـعه همکاری های منطقه یـی در جنوب 
آسـیا را دنبـال می کنـد حضور عربسـتان در کنار طرح هـای اقتصادی 
خـود را نـه تنهـا حرکتـی حسـاب شـده از سـوی امریـکا می دانـد، 
بلکـه بـا توجـه به پیامدهـای امنیتـی حضور عربسـتان در هـر منطقه 
نگـران آن اسـت کـه حضـور ریـاض در بند گـوادر به بـروز ناآرامی 
و بحـران منجر شـود، به ویـژه آنکه بندر گـوادر در ایالت بلوچسـتان 
پاکسـتان قـرار دارد که در سـال های اخیـر با بحـران و ناامنی روبه رو 

بوده اسـت.

یاسین نگاه
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صفحه 6

منبع: دفتر همکاری های بشر سازمان ملل متحد 
برگردان: ابوبکر صدیق - ماندگار

دفتــر کمک هــای بشــری ســازمان ملــل متحــد، می گویــد 
ــه خشک ســالی و چالش هــای ناامنــی بــر زنده گــی  ک
ــر منفــی گذاشــته و ایــن چالش هــا  مــردم افغانســتان تأثی

رو بــه افزایــش اســت.
در حــال حاضــر، حــدود 6.3 میلیــون شــهروند افغانســتان 
ــاس  ــه اس ــد. ب ــتانه دارن ــای بشردوس ــه کمک ه ــاز ب نی
گفته هــای بنیــاد )HRT( در 9 مــاه نخســت ســال 2018 
بــه اثــر حمــات انتحــاری و انفجــار 46 درصــد  تلفــات 

ملکــی افزایــش یافتــه اســت. 39 درصــد افزایــش تلفــات 
ملکــی  از حمــات  هوایــی اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در عیــن زمــان ســال 2017، تلفــات کارمنــدان ملکــی 

1.53 درصــد بــوده اســت.  
نهــاد کمک رســانی صحــی، می گویــد کــه 85.477 از 
تلفــات در ماه هــای جنــوری و ســپتمبر ســاِل 2018 
میــادی اتفــاق افتــاده اســت. بیشــتر معلــوالن ایــن 
حــوادث توســط نهادهــای بشــری مــورد پرســتاری قــرار 

گرفته انــد. 
ــوم  ــاالی دو-س ــال در 2018 ب ــال، خشک س ــن ح در عی
ــه نصــف  ــته اســت ک ــر داش ــردم تأثی ــی م بخــش زنده گ

ــد.  ــان می ده ــوس را نش نف
تقریبــًا 13.5 میلیــون شــهروند افغانســتان بــا بحــران 
ــش  ــش از ش ــه بی ــه ب ــد ک ــه رو ان ــی روب ــی و ناامن غذای
ــه 3.6  ــی ک ــد، در حال ــته می رس ــال گذش ــون در س میلی
میلیــون تــن کســانی انــد کــه در بحــران غذایــی و ناامنــی 
ــمال  ــتر در ش ــهروندان بیش ــن ش ــد؛ ای ــر می برن ــه س ب

ــتند.  ــکون هس ــور مس کش
چالش در طوالنی مدت

یــک بــزرگ قومــی، در قلعــۀ  نــو مرکــز والیــت بادغیــس 
می گویــد کــه وقتــی می توانیــم بــه دهکــدۀ خــود 
ــر  ــا کمــک و همــکاری شــود. در غی ــا م ــم کــه ب برگردی

ــم،  ــه نمی توانی ــود رفت ــتای خ ــه روس ــاره ب ــورت دوب ص
ــود  ــر خشک ســالی  و نب ــه را در اث ــن  و هم مواشــی، زمی

ــم.  ــذا از دســت داده ای غ
نزدیــک  در  یک تپــه  دامنــۀ  در  بیجاشــده گان  کمــپ 
قلعــۀ  نــو مرکــز والیــت بادغیــس قــرار دارد. 1.750 
 250 هــزارو   12 )حــدود  شــده  بیجــا  خانواده هــای 
ــا از  ــن خانواده ه ــد. ای ــی می کنن ــا زنده گ ــن( در آن ج ت
ســاحات دور افتــادۀ والیــت بادغیــس در ماه هــای مــی و 
ــی  ــی از خانواده های ــده اند. برخ ــا ش ــوالی 2018 بیج ج
ــه  ــان  ب ــی و طوف ــا کان ــیاب ها، دری ــر س ــه اث ــًا ب قب
ــه  ــان ب ــی جه ــازمان غذای ــد، س ــرت کرده ان ــا مهاج آن ج
ــورای  ــران ش ــه مهاج ــک ب ــۀ »کم ــاد خیری ــکاری نه هم
ــع  ــی توزی ــواد عذای ــن بیجاشــده گان م ــرای ای ــاروی« ب ن

می کنــد. 
رسیده گی به خشک سالی 

ســازمان غذایــی جهــان WFP(( بــه بیــش از 2.3 میلیــون 
ــا  ــر ت ــاه اکتوب ــر خشک ســالی از م ــن بیجــا شــده در اث ت
پایــان مــاه دســامبر کمــک کــرده اســت. بیــش از نصــف 
ــًا 11  ایــن خانواده هــا در والیــت بادغیــس هســتند. تقریب
هــزار تـُـن مــواد غذایــی بــه نیــم میلیــون تــن بیجــا شــده 

در والیــت بادغیــس، بیشــتر در ســاحات دور افتــادۀ  

مانــدگار: وزارت امــور داخلــه، فهرســِت قاچاقبــران و فروشــنده گان مــواد 
مخــدر در شــهر کابــل را پخــش کــرد. ایــن فهرســت کــه شــامل 29 تــن 

ــروز، سه شــنبه، 26جــدی پخــش شــد. می شــود دی
نجیــب دانــش، ســخنگوی وزارت امــور داخلــه می گویــد کــه  تمــام ایــن 
29 تــن فــراری انــد و دادســتانی ُکل قــرار جرمــی نیــز بــرای شــان صــادر 
ــا در شناســایی و  ــردم خواســته اســت ت ــش از م ــای دان کــرده اســت. آق

بازداشــت ایــن افــراد بــا وزارت امــور داخلــه همــکاری کننــد.
ــته  ــبوکش نوش ــمی فیس ــۀ رس ــه در صفح ــور داخل ــخنگوی وزارت ام س
ــه دســتگیری آن هــا شــود، عــاوه  ــد منجــر ب اســت: »اطاعــی کــه بتوان
بــر مکافــات معنــوی، مبلــغ 50 هــزار افغانــی نیــز از جانــب وزارت امــور 
داخلــه بــرای اطــاع دهنــده پرداخــت می گــردد و هویــت شــما محفــوظ 

می مانــد«.
ــا  ــران ب ــه قاچا قب ــت ک ــه اس ــان گفت ــه همچن ــام وزارت داخل ــن مق ای
معتادســازی جوانــان، ادارۀ آن هــا را بــه دســت می گیرنــد و بعــد از 
ــتفاده  ــرم اس ــه« در گســترش ج ــروی برده گون ــک »نی ــوان ی ــه عن ــان ب آن

. می کننــد

چالش های خشک سالی در سال 2019 رو به افزایش است

فهـرست قاچـاقبـران و فروشنـده گـان 
مـوادمخـدر همه گانـی شـد

کاریکاتور

موضـوع: اعـان دعـوت بـه داوطلبـی)2( قلـم روغنیات 
مـورد ضـرورت شـفاخانه والیتـی تخار

دعـوت  شـرایط  واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  تخـار  والیتـی  شـفاخانه 
دارای  پتـرول  و  دیـزل  تیـل  قلـم  داوطلبـی)۲(  تادرپروسـه  مینمایـد 
MoPH/GDCM/HRP/Takhar ph/ نمبرتشـخیصیه 

G03/1398/NCB اشـتراک نمـوده وآفرهـای سربسـته خویـش را 
اعتبـار ازنشـراعالن الـی ۲1 روز تقویمی مطابق شـرایط شـرطنامه 
بـه لسـان دری ، طبـق قانـون وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
نقـد  پـول  شـکل  بـه  بـوده  افغانـی   90,000 مبلـغ  آفـر  تضمیـن     
ویاضمانـت خـط بانکـی قابـل قبـول مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه 
روزچهـار شـنبه 1۷دلـو 1398 سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در 
اطـاق جلسـات  دهلیـز اول  منـزل اول آمریـت شـفاخانه والیتی تخار 

دایرمیگـردد ، شـرایط اهلیـت باارائـه اسـناد ضـروری میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را درمقابـل مبلـغ 500 

افغانـی پـول غیرقابـل بازگشـت بدسـت بیاورنـد قرارذیـل اند:
شـماره  تالقـان  شـهر  تخـار.  والیتـی  شـفاخانه   .1

0 ۷ 9 ۷ 5 ۲ 4 1 0 6 : س تمـا
پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحـت عامـه   .۲

تمـاس:0۷0089۲888  شـماره  کابـل 
نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقره)3( مـاده دوازدهم قانـون تدارکات، 

مشـروط بـه منظـوری بودجه می باشـد

موضـوع: اعـان دعوت بـه داوطلبـی)24( قلـم روغنیات 
شـفاخانه حـوزوی هرات

دعـوت  شـرایط  واجـد  داوطلبـان  ازتمـام  هـرات  حـوزوی  شـفاخانه 
مینمایـد تادرپروسـه داوطلبی)۲4( قلم روغنیات دارای نمبرتشـخیصیه 
اشـتراک   G03/1398/MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB
الـی ۲1  ازنشـراعالن  اعتبـار  را  وآفرهـای سربسـته خویـش  نمـوده 
روز تقویمـی مطابـق شـرایط شـرطنامه بـه لسـان دری ، طبـق قانـون 

وطرزالعمـل تـدارکات ارائـه نماینـد.
   تقسـیم تـدارکات بـه دو الت ذیـل هریـک : )1( قلـم تیـل دیزل تضمین 
آفرمبلـغ 180,000 ، )۲3( قلـم سـایر روغنیـات تضمین آفـر30,000 
افغانـی بوده به شـکل پول نقد ویاضمانت خط بانکـی دارای اعتبار قابل 
قبـول مـی باشـد، جلسـه آفرگشـایی بـه روزچهـار شـنبه 1۷دلـو 1398 
سـاعت 10 بجـه قبـل ازظهـر در دفتر آمریت شـفاخانه حـوزوی هرات 
منزل دوم دایرمیگردد ، شـرایط اهلیت باارائه اسـناد ضروری میباشـد.
 آدرس هایکـه داوطلبـان میتواننـد شـرطنامه را بدسـت بیاورند قرارذیل 

اند:
1. شفاخانه حوزوی هرات. شهر هرات شماره تماس:0۷996۷4915

۲. پـروژه اصالحـات شـفاخانه هـا – وزارت صحت عامه کابل شـماره 
تماس:0۷0089۲888

نـوت:  عقـد قـرارداد مطابـق فقـره)3( مـاده دوازدهـم قانـون تـدارکات، 
مشـروط بـه منظـوری بودجـه مـی باشـد
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