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بـه دنبـال برگشـتن نیروهـای ارتـش از 
والیـت فراه، یک بـار دیگر وضـع امنیتی 
طالبـان  و  شـده  دگرگـون  والیـت  ایـن 
حـرف برتـر را دارنـد در جنـگ میزننـد.
در  گذشـته  سـاعت   24 جریـان  در 
از  تـن   20 حداقـل  فـراه  بخش هـای 

شـدند. کشـته  امنیتـی  نیروهـای 
حـاال اعضـای شـورای والیتـی و حتـی 
مـردم، وضـع فـراه را نا بسـامان دانسـته 
و می گوینـد بایـد بـه ایـن والیـت توجـه 

. د شو
دادهلل قانـع، عضـو شـورای والیتـی فـراه 
نیروهـای  برگشـت  بـا  کـه  می گویـد 
ارتـش، ایـن والیت یـک بار دیگـر میدان 

نبـرد شـده اسـت.
او تاکیـد دارد کسـانی در درون دولـت و 
اداره هـای ُملکـی با طالبان همـکار بوده و 

خواهـان ایـن َهرج و مرج هسـتند.
بـه گفتـۀ او اسـتخبارات ایـن والیـت هم 
ضعـف دارد و در شناسـایی و دسـتگیری 

ایـن افراد ناتـوان بوده  اسـت.
آقـای قانـع نخواسـت کـه اسـمی از ایـن 

افـراد بـه زبان بیـاورد.

ایـن عضو شـورای والیتـی فـراه خواهان 
توجـه جـدی دولـت مرکـزی بـه وضـع 

موجـود در فـراه شـده اسـت.
بریالـی غفاری، مسـئول شـبکۀ نهادهای 
مدنـی فـراه هـم دلیـل بـد شـدن دوبارۀ 
نیروهـای  برگشـت  بـه  را  فـراه  اوضـاع 

ارتـش نسـبت داده اسـت.
پیش بینـی  هـم  گذشـته  روز  چنـد  او 
کـرده بـود در صـورت برگشـت نیروهای 
ارتـش بـه پایگاه های شـان، دوبـاره وضع 

والیـت فـراه نگـران کننـده می شـود.
بـا ایـن حـال ناصـر مهـری، سـخنگوی 
والـی فـراه دگرگـون شـدن دوبـارۀ وضع 
امنیتـی ایـن والیـت را تائید کرده اسـت.

اتفاقـات را  او عنـوان کـرده دلیـل ایـن 
ارتـش  نیروهـای  از  فـراه  شـدن  خالـی 
می دانـد کـه تـا همیـن چنـد روز پیـش 

ایـن والیـت حضـور داشـتند. در 
آقـای مهـری اسـتخبارات فـراه را ضعیف 
رنـگ  پُـر  را  طالبـان  بلکـه حضـور  نـه، 

می دانـد.
مـورد  در  کـه  نخواسـت  همچنیـن  وی 
اسـتخباراتی«  قـوای  »ضعـف  ادعـای 

کنـد. صحبـت 
و  امنیتـی  قـوای  کمبـود  مهـری  امـا 
برخـی  در  نظامـی  نیروهـای  تجهیـزات 
از ولسـوالی ها را یکـی از دالیـل حمـات 

می دانـد. طالبـان  شـدید 
با ایـن وجـود او گفتـه برنامه هایی جهت 
بهبـود وضـع امنیتـی فـراه روی دسـت 

ست. ا
سـه هفتـۀ پیـش در فـراه اوضـاع رو بـه 

راه نبـود و بـا دسـتور مقام هـای مرکـزی 
والیـت  آن  بـه  ارتـش  چندیـن کنـدک 

اعـزام شـده بودنـد.
کنتـرل  هفتـه  یـک  ارتـش  نیروهـای 
حاکـم  و  داشـته  عهـده  بـر  را  شـاهراه  
دوبـاره  حـاال  امـا  بودنـد  نبـرد  میـدان 
از  و خبـری  کـرده  روی  پیـش  طالبـان 
حاکمیـت دولـت بـر مواضعـی کـه قبـا 

نیسـت. بـود،  شـده  تصـرف 

تلفات نظامیان افزایش  و  فراه  در  تشدید خشونت ها 
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جمعیت اسالمی: 

والی جدید بدون 
توافق ما معرفی شد

افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت  حـزب 
در واکنـش بـه کنـار رفتـن عبدالکریـم 
روز  سـمنگان  پیشـین  والـی  خـدام، 
سه شـنبه اعـام کـرد کـه ایـن حـزب با 
ارگ ریاسـت جمهـوری در مـورد والـی 
سـمنگان هیچ گونـه توافقی نکرده اسـت.

محی الدیـن مهـدی، عضو حـزب جمعیت 
کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  اسـامی 
عبدالکریـم خدام به خواسـت خـودش از 
مقـام  ایـن والیت کنـار رفته اسـت و این 
حـزب در مـورد خـدام هیـچ نـوع توافقی 
ایـن کشـور  بـا ارگ ریاسـت جمهـوری 

است. نداشـته 
جدیـد  والـی  ابراهیمـی،  عبداللطیـف 
سـمنگان بـا تدابیر شـدید امنیتـی صبح 
معیـن  شـاران،  تیمـور  سـوی  از  دیـروز 
پالیسـی اداره مسـتقل ارگان هـای محـل 
افغانسـتان، رسـمآ بـه عنـوان والـی ایـن 

والیـت معرفـی شـد.
تصویرهـای کـه از رفتـن آقـای ابراهیمی 
رسـانه های  در  سـمنگان  والیـت  بـه 
اجتماعـی منتشـر شـده، نشـان می دهـد 
تعـدادی از نیروهای امنیتـی با تانک های 

نظامـی او را همراهـی کـرده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه عبدالکریم خدام 
دو روز قبـل در واکنـش بـه برکنـاری اش 
کشـور  ایـن  ریاسـت جمهوری  سـوی  از 
اعـام کـرد کـه از مقامش کنـار نمی  رود 
و منتظـر تصمیم حزب جمعیت اسـامی 

می مانـد. 
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پاک کاری موترهای شیشه سیاه

رسگرمی و یا عمل جرمی

محبوبیت رهربان حکومت وحدت ملی 

در میان مردم کاهش یافته است
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افغانان په ګډه هڅې وکړي
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شمـارش معـکوس 

به پایـان دولت وحـدت ملی

جریان های سیاسی:

»وفاق ملی« راه حل عبور از بحران است



تـا کمتـر از صـد روز دیگـر، از نظـر قانونـی، 
عمـر دولـت وحـدت ملـی بـه پایان می رسـد 
و دیگـر هیچ مشـروعیتی برای ادامـۀ آن وجود 
نـدارد. دولـت وحـدت ملی کـه از آغـاز نیز با 
مشـکل فقدان مشـروعیِت قانونی همـراه بود و 
مشـروعیِت نسـبی اش را صـرف در ازای عمل 
به دسـت  می توانسـت  سیاسـی  توافق نامـۀ  بـه 
آورد، در جـوزای سـال آیندۀ خورشـیدی باید 
بـه تحویـِل قـدرت اقـدام نمایـد. از حـاال این 
نگرانـی وجـود دارد کـه پـس از ایـن تاریـخ، 
اقتـدارِ  می خواهنـد  سـران حکومـت چگونـه 

خـود را بـر مـردم تحمیـل کنند. 
 مشـروعیت دولت هایـی که ادعای دموکراسـی 
دارنـد، از صندوق هـای رای بیـرون می شـود، 
ولـی دولـت نام نهـادِ وحـدت ملـی از چنیـن 
مزیتـی برخـوردار نیسـت. ایـن دولـت، برآمده 
زمـان  از  برهه یـی  در  تاریخـی  جبـر  یـک  از 
بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کـه  اسـت 
بن بسـت انجامید و نتایج آن ابطال شـد. شـاید 
بعـداً آقـای غنـی در یـک معاملـۀ پنهانـی بـا 
کمیسـیون انتخابـات، سـند برنـده شـدِن خود 
باشـد،  آورده  به دسـت  کمیسـیون  ایـن  از  را 
ولـی همـه می داننـد کـه ایـن سـند، همچـون 
سـندهای تحصیلی یی که در پیشـاور پاکسـتان 
جعل می شـوند، هیـچ اعتبار قانونـی و حقوقی 
نـدارد. اگـر بـه جان کسـی خـورد کـه خوب، 
ورنـه جعلی بـودن آن، از همان ابتدا مشـخص 

ست.  ا
سـندی را که آقای غنی از کمیسـیون انتخابات 
بـه عنـوان اعتبارنامۀ برنـده شـدن در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری به دسـت آورد، بی شـباهت 
بـه سـندهای جعلی تحصیلِی برخـی از اعضای 
دولـت نیسـت. آن هـا نیـز بـرای این که نشــان 
دهنـد لیسـانس و فوق لیسـانس اند، سـندهایی 
جعـل  خـود  بـرای  پاکسـتان  پیشـاور  در  را 
کرده انـد و بـا اسـتفاده از ایـن سـندهای جعلی 
تـاش ورزیده انـد کـه در موقعیت هـای مهـِم 
دولتـی قـرار گیرنـد. جعلی بودِن برخـی از این 
سـندها از سـوی کمیسـیون وزارت تحصیات 
عالـی مشـخص شـده، ولـی انـکار نمی تـوان 
کـرد کـه عده یـی با داشـتن وسـیله و واسـطه، 
بـا همیـن سـندهای جعلی نیـز به عنـوان فوق 
لیسـانس و داکتـر در سـاختارهای دولتـی قرار 

گرفته انـد.
 سـند پیــروزِی آقـای غنـی در انتخابـات نیـز 
از همیـن جنـس اسـت. اعتبار آن از سـندهایی 

که در پیشـاور پاکسـتان جعل می شـوند، بیشتر 
بـوده نمی توانـد. آن هـا نیـز جعلی انـد و ایـن 
سـند هـم جعلـی اسـت. روزی اگر فرا برسـد 
کـه قانـون بـه گونـۀ درسـت در ایـن کشـور 
اجـرا شـود، بایـد کســانی که ایـن سـند را به 
آقـای غنـی تفویض کـرده اند، به میـز محاکمه 

شوند.  کشـانده 
یقینًا انتخابات سـال 1393 هیـچ برنده و بازندۀ 
مشـخصی نداشـت. نتایـج این انتخابـات کامًا 
ابطـال شـد و بـه همیـن دلیـل، بـا پادرمیانـی 
وزیرخارجـۀ امریـکا و برخی کشـورهای دیگر 
متحـد افغانسـتان میـان دو تیـم انتخاباتی یی که 
در رأِس یکـی اشـرف غنی قـرار داشـت و در 
رأس دیگـری داکتـر عبـداهلل، توافقـی بـه میان 
آمـد که منجـر به تشـکیل دولت وحـدت ملی 
شـد. اگـر کســی ادعـا کنـد که بـا وجـود این 
توافق نامـۀ سیاسـی و تشـکیل دولـت وحـدت 
ملـی چیـزی بـه نـام نتایـج انتخابـات وجـود 
دارد، یـا آدمـی مغـرض اسـت و یا از سـامِت 
عقـل برخـوردار نیسـت. دولـت وحـدت ملی 
نیـز بـرای ایـن بـه وجـود آمد کـه نخسـت به 
بحـران انتخاباتی یـی کـه نزدیک بود کشـور را 
بـه سـوی درگیری هـای تازه و خطرناک سـوق 
دهنـد، خاتمـه دهـد و دوم این کـه بـر اسـاس 
جدول بنـدی مشــخص کارهایـی را صـورت 
دهـد کـه انتخابـات بعـدی در فضـای بهتـر و 
مطمین تـر از گذشـته برگـزار شـود. بـه همیـن 
چـون  ماده هایـی  سیاسـی  توافق نامـۀ  دلیـل، 
لویه جرگـۀ  تشـکیل  انتخاباتـی،  اصاحـات 
مسـاویانۀ  تقسـیم  و  اساسـی  قانـون  تعدیـل 

قـدرت را در خـود گنجانیـده اسـت. 
در حکومـت موجـود، تقسـیم وظایـف نـه بـر 
اسـاس قانون اساسـی، بل بر اسـاس توافق نامۀ 
سیاسـی انجام شـده اسـت.  در ایـن توافق نامه 
کامـًا مشـخص اسـت کـه وظایـف فـردی که 
بـه عنـوان رییـس جمهـوری عمـل می کنـد، 
کدام هـا  اجرایـی  رییـس  وظایـف  و  چیسـت 
انـد. متأسـفانه مشــکاِت امروز جامعه ناشـی 
از زیاده خواهی هـا و عـدم اعتنـا بـه توافق نامـۀ 
سیاسـی اسـت. آقـای غنـی از همـان روزهای 
نخسـت در جهـت خـاف توافق نامۀ سیاسـی 
گام برداشـت و سـبب شـد کـه افغانسـتان بـا 
بحران هـای تـازۀ سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی 
روبـه  رو شـود. این دولـت تا هنوز کـه نزدیک 
بـه چهـار سـال از عمـر آن می گـذرد، موفـق 
نشـده کـه بـه دلیـل اختافـات داخلـی خـود، 

کابینـه اش را تکمیـل کنـد. اکنـون اختافـات 
اسـت  حـدی  بـه  دولـت  سـطح  در  موجـود 
کـه نه کسـی بـه دسـتورهای رییـس حکومت 
توجـه دارد و نـه بـه رییـس اجرایـی. در چنین 
از  افغانســتان را  وضعیتـی، چگونـه می تـوان 
بحران هـای ویران گـر امنیتـی و سیاسـی بیرون 
کـرد؟ چگونه سـران دولت موفق خواهند شـد 
کـه کشـور را بـه شـاهراه امنیت و ترقی سـوق 

هند؟  د
بـدون شـک هیـچ امیــدی بـه دولـِت فعلـی 
باقـی نمانـده اسـت. دولـت نام نهـادِ وحـدِت 
ملـی ظرف چهار سـال گذشـته موفق نشـد که 
انتخابـات پارلمانـی را برگـزار کنـد و شـورای 
ملـی را بـه همـان وضعیتی دچار کـرد که خود 
بـه آن دچار شـده بـود، یعنی عدم مشـروعیت. 
حـاال پرسشـی کـه مطـرح می شـود این اسـت 

کـه راه چاره چیسـت؟
بـه نظـر می رسـد کـه راه چـاره همـان چیـزی 
اسـت کـه همـه بـر آن اجمـاع دارنـد و از نظر 
حقوقـی نیـز هیـچ مشـکلی نـدارد و آن، پایان 
بخشـیدن بـه عمـر دولـت وحدت ملـی در ماه 
جــوزای سـال آیندۀ خورشـیدی اسـت. شاید 
سـران دولت با چنیـن طرحی موافق نباشـند و 
بخواهنـد کـه با اسـتفاده از قـوۀ قهریـه و تکیه 
بـه کمک های نظامـی خارجـی، حکومِت خود 
را ادامـه دهنـد ولـی آن گاه وضعیت افغانسـتان 

واقعـًا وارد فـاز بحـران عمومی می شـود.
 طرحـی را کـه ایـن روزهـا جنـاب احمد ولی 
مسـعود رییـس بنیــاد قهرمـان ملـی کشـور به 
عنـوان وفـاق ملـی ارایـه کـرده و بـا اسـتقبال 
کشـور  سیاسـیون  و  شـهروندان  کم نظیـر 
مطمین تریـن  نظـر  بـه  اسـت،  شـده  روبـه رو 
راه حـل قانونـی و منطقـی بـرای معضـل عـدم 
از  پـس  ملـی  وحـدت  دولـت  مشـروعیت 
جــوزای سـال آینده، می تواند باشـد. هر اقدامِ 
دیگـر در جهـت ادامـه و تمدیـد زمـان کاری 
دولـت وحـدت ملی، نـه تنهـا افغانسـتان را از 
بحـران سیاسـی و امنیتـی نجـات نمی بخشـد، 
بـل احتمـال این کـه جنگ هـای داخلی شـدت 
بیشتر پیــدا کند و سـاختارهای دولتی از درون 
فـرو بریزنـد، وجـود دارد. از حاال بایـد متوجه 
چنین وضعیتی بود و نگذاشـت که افغانســتان 
وارد بحرانـی شـود کـه مهارِ آن بـه کمک هیچ 
نیرویـی ـ نـه نیروهـای داخلـی و نـه نیروهای 

جهانـی ـ امکان پذیـر نباشـد!
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احمـد عمران

شمـارش معـکوس 
به پایـان دولت وحـدت ملی

 

ارزش هـای  پاسداشـِت  و  مردم سـاالری  امـروز،  دنیــای  در 
دموکراتیـک، بهترین شـیوه برای کسـب مشـروعیِت سیاسـی 
و فراغـت از کاربـرد مالـت آورِ زور و خشـونت بـه شـمار 
دموکراسـی  جـادۀ  از  حکومت هـا  زمانی کـه  امـا  می آیـد. 
و  اسـتبداد  سـمِت  بـه  و  خـارج  مـردم  از  نماینده گـی  و 
خودکامه گـی سـوق می یابنـد، اصطـکاک و برخـوردِ داغ میان 
حکومـِت مرکـزی و نهادهـای پیرامـون، بـه یـک رونـد رایج 
و قابـل انتظـار تبدیـل می شـود. حکومـت کنونـِی مسـّما بـه 
وحـدت ملی و شـهروندان افغانسـتان، دقیقـًا در چنین تجربه  

و آزمونـی قـرار گرفته انـد.
روز گذشـته ادارۀ ارگان های محلی اعـام کرد که عبداللطیف 
ابراهیمـی والـی جدید سـمنگان رسـمًا بـه کارش آغـاز کرده 
اسـت. ایـن آغاز بـه کار، تحت تدابیر شـدید نظامـی و امنیتی 
رقـم خـورد. اگرچـه ادارۀ ارگان هـای محلـی گفته کـه تدابیر 
امنیتـی تنهـا بـه علت حضـور مقامـات اتخاذ شـده، امـا همه 
می داننـد کـه نگرانـی از واکنـش  فیزیکی مـردم، دلیـِل اصلِی 

ایـن نظامی گـری بوده اسـت.
آقای خدام والی پیشـین و برکنارشـدۀ سـمنگان از سوی آقای 
غنـی، چنـد روز پیـش پـس از دریافـِت حکـم برکنـاری اش 
به وضاحـت گفـت کـه او بـر اسـاِس توافـق حـزب جمعیت 
و حکومـت روی کار آمـده و تـا اعـام تصمیم ایـن حزب و 

بـزرگان مردمی سـمنگان، بـه کارش ادامـه خواهد داد.
مسـلمًا سـرپیچی آقـای خـدام از فرمـان ارگ را بایـد دنبالـۀ 
ایســتاده گی عطامحمد نـور والی برحاِل والیـت بلخ در برابر 
حکـم ریاسـت جمهوری مبنی بـر قبول اسـتعفا و برکناری اش 
از مقـامِ ایـن والیـت دانسـت. مسـلمًا از آن جـا که آقـای نور 
از نیــرو و پشـتوانۀ محکم تر و ریشـه دارتری نسـبت به آقای 
خـدام برخـوردار بـوده، تـا هنـوز مقتدرانـه بـر سـمِت خود 

باقـی  و امضایـش در سراسـِر والیـت بلخ نافذ اسـت. 
در مراسـم معرفـی والـی جدیـِد سـمنگان، هـم بـر اسـاس 
گـزارش سـخنگوی ادارۀ ارگان هـای محلـی و هم بر اسـاس 
تصاویر منتشـر شـده از رسـانه ها، آقای خدام حضور داشـته؛ 
ولـی ایـن حضـور را باید بـا آن تدابیـر نظامی جمـع و تفریق 

کـرد تـا بـه کراهـت و تحمیلی بـودِن آن پـی برد. 
آقـای خـدام از بـزرگان قـوم ترکمـن، از متنفذیـِن والیـت 
سـمنگان و از اعضـای رهبـری جمعیـت اسـامی به حسـاب 
نـه هدیـۀ حکومـِت  را  می آیـد کـه مقـام و منصـِب خـود 
مواجـه بـا بحـراِن مشـروعیت بلکه ناشـی از پشـتوانۀ مردمی 
می دانسـت. چنیـن شـخصی اگـر زور و توانـش می رسـید، 

ابـداً مراسـِم معرفـِی والـی جدیـد برگـزار نمی شـد.
گفتـه می شـود کـه حکومت بـا اسـتفاده از زور و قـوۀ قهریه 
تصمیـم گرفـت کـه والـی جدیـد را در دفتـر کارش نصـب 
البی گری هـا  و  برخـی وسـاطت ها  البتـه  این میـان  در  کنـد. 
توسـط ریاسـت اجرایـی بـرای تعدیـِل وضعیت نیـز صورت 
گرفـت، از جملـه این کـه معـاون والـی ابقـا شـد. این کـه بـه 
رسـانه ها گفتـه شـده کـه ایـن تبدیـل و تحـول بـر اسـاِس 
تفاهـم میـان حکومـت و حزب جمعیـت صـورت گرفته، در 
راسـتای ایـن تعدیـِل ضعیـف و نسـبی قابـل ارزیابی اسـت. 
آن چـه امـا از ورای ایـن اخبـار می توان اسـتنتاج کـرد این که: 
بـه دلیـل فقدان مشـروعیت، زورسـاالری بـه قاعـده و آهنِگ 
اصیـِل در حکومـت داری فعلـی تبدیل شـده و آن چه می تواند 
تبدیل هـا و تحـوالِت سیاسـی و اداری را رقـم بزنـد، زور و 

قـوۀ قهریه اسـت. 
ارگ و شـخص آقـای غنـی، نظـر بـه گنـد بزرگـی کـه در 
انتخابـات 1393 و حکومـت داری پـس از آن رونما شـد، ابداً 
نمی تواننـد از وجاهـت و مشـروعیِت قانونِی خـود دفاع کنند 
و متعاقبـًا فرامیـِن خـود را به صـورِت نـرم و سیسـتماتیک به 
اجرا بگذارنند؛ از همین رو از خیِر دموکراسـی و مردم سـاالری 
گذشـته و سـازِ زورسـاالری را از بلخ تا قنــدهار و از بامیان 
تـا ننگرهـار کـوک کرده انـد. ولی آن چه مـا می توانیـم در این 
خصـوص بـه سردسـتۀ زورسـاالراِن ارگ بگوییم، این اسـت 
کـه اوالً میعـاد ریاسـِت شـما به سـر رسـیده و کـوک کـردِن 
ایـن سـاز آن هـم در زنـِگ آخـر، بـه بدنامـی اش نمـی ارزد و 
ثانیـًا این کـه اگـر به دلیـل عشـِق جنـون آور بـه قـدرت ایـن 
بدنامـی تاریخـی را می پذیریـد، دسـت کم لطـف کنیـد و نـام 

»جمهـوری« و »وحـدت ملـی« را از سـِر خـود بردارید!

فقـدان مشـروعیت 
و آهنـِگ زورسـاالری
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سـاعت چهـار و ۴۵ دقیقـه پـس از پیشـین را نشـان 
می دهـد، جـادۀ وزارت خارجـه، جاد هـای منتهـی بـه 
دهمزنـگ و دارالمـان به شـدت تحت نظـارت نیروهای 
امنیتـی )ریاسـت 1۰ محافظـت از رجـال برجسـته( قرار 
دارد.  لحظات پس کاروان موترهای شیشـه دودی محمد 
سـرور دانـش معـاون دوم رییس حکومـت وحدت ملی 
از جـادۀ وزارت خارجـه با سـرو صدا و سـرعت نهایت 
بـاال در حرکت می شـوند. شـهروندان کـه از  فرط انتظار 
و بنـدش  جاده هـا بـه تنـگ آمده اند بـا دیدن ایـن حالت 

بیشـتر عصبانی بـه نظر می رسـند. 
امـا، کاروان موترهـای معـاون دوم غنـی به سـان قطعـۀ 
نظامی  یـی کـه به طـرف نبـرد در حرکـت باشـد جـاده را 
پـر از دود گـرد و غبـار کـرد ه با سـرو صدا سـاحۀ ترک 
می کننـد. شـهروندان بـا مشـاهده ایـن حالت بـه رهبران 
حکومـت نفریـن می فرسـتند و هـر فردی زیـر لب خود 
سخن زشـتی را زمزمـه  کـرده به  رهبران حکومت دشـنام 
حوالـه می کنـد. رانندۀ در کنـار جادۀ که از توقف بسـیار 
به تنـگ شـده، می گویـد: ایـن چوچه های ناخلـف زمانۀ 
چقـدر مـردم آزار هسـتد، ما بیـش از نیم سـاعت انتظار 
می کشـیم تـا سـرک بـاز شـود، از دسـت ایـن اوالدهای 

ناخلـف و مـردم آزار بـه تنـگ آمده ایم. 
امـا، محمد سـرور دانش در این امر تنها نیسـت، هسـتند 
شـمار زیـاد از رهبرانـی  که نقطۀ مشـترک با مـردم خود 
ندارند و اگر نقطۀ مشـترکی درگذشـته  داشـته  اند، پس از 
رسـیدن بـه قـدرت این وجه مشـترک بـه دالیل مختلف 
به صفـر تقلیـل یافتـه اسـت.  شـمار زیـاد از رهبـران بـه 
شـمول رییـس حکومت وحدت ملی، معاونـان اش و هر 
فـردی کـه در کرسـی های بلنـد حکومتـی قـرار دارند با 
گشـت و گزارشـان در شـهر موجب اذیت مردم شـده اند 
و حتا مسـووالن امنیتی شـان شـهروندان را مـورد تحقیر 
و توهیـن قـرار داده اند. در افغانسـتان چنیـن موضوعات 
قابـل پیش بینی اسـت، چون وجه مشـترک میـان مردم و 
رهبـران وجـود نـدارد و اگر وجـود دارد بسـیار کمرنگ 
شـده اسـت. در حالی که رهبران شـمار زیاد کشـورهای 
جهـان در میـان مردم شـان قـدم می زننـد، بـه خریـداری 
می رونـد و با مردم در شـهر و بـازار مصافحه می کنند. اما 
در افغانسـتان به عکـس وقتـی کسـی به قدرت می رسـد 
در پشـت دیوارهای سـمنتی و سـیم های خاردار خود را 

محصـور می کنـد. ایجـاد وجـه مشـترک میان رهبـران و 
شـهروندان از طریـق رفتار پسـندیده، تعامـل و برده باری 
و حـس مـردم داری و شـهروندی وقانون مـداری ایجـاد 
می شـود. امـا این فکتورهـا در وجود رهبران افغانسـتانی 

کمتر ملموس اسـت.
 وقـت رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملـی اعتراف 
رفتـه  بیـرون  پایتخـت  سـبز  سـاحۀ  از  کـه  می کنـد 
نمی تواننـد، این مسـأله قابـل نگرانی اسـت، فاصله میان 
مـردم و حکومت ایجاد شـده اسـت و محبوبیت  رهبران 
حکومـت در میـان مـردم به شـدت کاهش یافته اسـت، 
اوضـاع کشـور و به ویـژه پایتخت در چند قدمـی ارگ و 
سـپیدار بـه شـدت قابـل نگرانی اسـت. بـدون تردید که 
سیاسـیون به اسـاس پرنسـیپ های موجود حکومتی باید 
امنیـت و »خـط سـیر« و رفـت آمدشـان تحـت نظـارت 
امنیتـی باشـد، اما این تأمیـن امنیت به معنای این نیسـت 
کـه سیاسـیون بـا رفتـن بـه خانـه و دفتر شـان موجـب 
درد سـر بـرای مردم شـوند. بیمـاران از شـدت راه بندی 
در مسـیری جـاده جـان  دهنـد، خـاک و دود موترهـای 
سیاسـیون مـردم کنـار جـاده را بپوشـاند و سـرو صدای 
هارن هـای بلند گـو دار آنـان مـردم را بهـت زده کنـد. 
قانـون اساسـی افغانسـتان همـۀ مـردم را به اسـاس حق 
شـهروندی برابـر می دانـد، امـا سـرور دانش که پیشـوند 
»قانونپـوه« را بـا خـود بـه  یـدک می کشـد، کتاب هـا و 
مقاله هـای زیـادی در رابطـه بـه قانون نوشـته اسـت، در 
تدوین قانون اساسـی کشـور نیز سـهم داشـته اسـت. آیا 
ایـن قانـون را به خاطر لگد کـردن باالی گرده هـای مردم 
نوشـته اسـت و پیشـوند »قانونپوهی« را فقط برای تظاهر 
بـه یـدک می کشـد؟ وقتـی قانونپـوه بـا چنین حـرکات 
از جاده هـا عبـور می کنـد!؟ وقتـی محمـد اشـرف غنـی 
رییـس حکومت برای دیدن به بیمارسـتانی سـاعت های 
جـاده را می بنـدد. بـدون تردیـد می شـود حـدس زد که 
نقطـۀ مشـترک میان مـردم و رهبـران حکومـت وحدت 
ملـی وجـود نـدارد ومحبوبیت شـان نهایـت پاییـن  آمده 
اسـت. اگـر ایـن رهبران خـود را از میـان مـردم می دانند 
و وجـۀ مشـترک بـا مـردم دارند بایـد ثابت کننـد و یک 
روز بـدون متوقـف سـاختن جاده هـا در میان مـردم قدم 
بزننـد. امـا ایـن بُعـد مشـترک در میـان مـردم و رهبـران 
بـه »صفـر« تقلیـل یافتـه اسـت و دیگـر شـهروندان بـه 

رهبـران حکومـت وحـدت ملـی اعتمـاد ندارنـد. تنهـا 
معـاون دوم رییـس حکومـت وحـدت ملـی بـه بیش از 

نیم سـاعت جاده ها را بـرای عبور خود 
می بنـدد، همـۀ ایـن موضوعات نشـان 
می دهـد که رهبـران حکومـت وحدت 
ملـی خـود را در میـان چهاردیوارهـای 
سـمنتی چنـان محصـور کرده انـد کـه 
حتـا اوضـاع بیـرون از ایـن دیوارهـا و 
موترهای شیشـه دودی شـان برای شـان 
جنهمـی اسـت کـه بایـد در آن فقـط 

بسـوزند. مردم 

دیروز بخش هایی از شـهر کابل شـاهد ایجاد ایست های 
تـازه بـرای پـاک کردن موترهای شیشـه سـیاه بـود. این 
کار مزیـدی بـر بنـدش جاده های پُـر ازدحام و بازرسـی 
شـهر شـده و بـر سـرگردانی و دیررسـی شـهروندان به 

کارهای شـان افـزوده بود.
در بخش های زیادی از شـهر، نیروهـای گارنیزیون کابل 
مجهـز بـا تجهیـزات فـراوان نظامـی آمـده و موترهـای 
صحبـت  می کردنـد،  ایسـتاد  کنـاری  را  سـیاه  شیشـه 
می کردنـد و می کوشـیدند راننده گان را قانع به برداشـتن 
فلم هـای دودی و شیشـه های موترهای شـان کننـد. ایـن 
کار نهادهـای دولتـی در رأس آن وزارت داخلـه، از بـس 
در سـال های پسـین زیاد شـده و نتیجه یی در پی نداشـته 
اسـت، ایـن روزها یـک نوع سـرگرمی معلوم می شـود.

ُرخ داد  چندیـن  اتفـاق  از  پـس  و  پیـش  روز  چنـد 
تروریسـتی، فرمانـده عمومـی گارنیزیـون کابل ُهشـدار 
داد کـه هیـچ فـرد یـا گروهـی پـس از ایـن نمی تواند با 
موتر شیشـه سـیاه و بدون پلیت در داخل شـهر گشـت 

و گـذار کنـد.
افضـل امـان، فرمانده عمومـی گارنیزیون کابـل گفته بود 
کـه پـس از ایـن به هیچ فـردی اجازه نمی دهد از سـاح 

غیر قانونی و شیشـه سـیاه استفاده کنند.
پـس از ایـن ُهشـدار بـود کـه شـماری از نقاشـان و 
شـهروندان کابـل در اقدامـی نمادیـن بـا نقـش کـردن 

»فرعـون صایـب! چـی را انتقـال میتـی کـه شیشـه های 
موتـرت سـیاه اسـت، نمبـر پلیـت نـداری و تاشـی 
نمیتـی«در دیوارهایی که بـرای محافظت نهادهای داخلی 
و خارجی از سـنگ های اسـتنادی سـاخته شـده اند، در 
برابـر کسـانی که با موترهای شیشـه سـیاه گشـت وگذار 

می کننـد، اعتـراض کردنـد. 
بارهـا شـاهد بوده ایـم کـه نهادهایـی کـه در میدان هـای 
نبـرد دسـت آوردی نداشـته اند، بـا کندن پاسـتیک های 
دودی از روی شیشـه ها و یـا هـم شکسـتن شیشـه های 
سـیاه، خواسـته انـد حضـور و توانایـی خـود را بـه ُرخ 
مـردم بکشـند، چهـرٔه مضحـک ایـن وضعیـت زمانـی 
بیشـتر نمایانده می شـود کـه زورمنـدان اجازۀ برداشـتن 
شیشـه های سـیاه موترهـای خـود را نمی دهنـد؛ بارهـا 
شـاهد بوده ایـم که بـه این نیروهـا تمکین نکـرده و حتا 
دسـت بـه دعـوا زده و یـا از مقابـل نیروهـای موظف با 
بوق هـای بلنـد عبـور کـرده و بی پروایی 

خـود را بیشـتر نشـان داده اند.
ایـن کار  نفـی  پـی  یادداشـت در  ایـن 
نیسـت و چه بسـا نیاز اسـت تا این همه 
موترهـای شیشـه سـیاه کـه بارهـا گفته 
شـده کـه از طریـق ایـن موترهـا جرایم 
جنایـی، اختطـاف، دزدی، قاچـاق مـواد 
مخـدر و حتا انتقال تروریسـتان صورت 
گرفتـه اسـت و چـه بسـا چهـرٔه شـهر 
کابـل را تبدیـل بـه پاتوق گـروه مافیایی 

اسـت. کرده 
در چنـد سـاِل اخیـر، موترهـای شیشـه 
کابـل  شـهر  در  پلیـت  بـدون  و  سـیاه 
افزایـش یافتـه و شیشـه های فلـم دار در 
وسـایط دولتی و غیر دولتی و اشـخاص 
زورمنـد، نگرانی هـای زیـادی را در میان 

شـهروندان بـه بـار آورده اسـت.
براسـاس گزارش هایـی که پیـش از این 
نشـر شـده، دزدان و باندهـای تبـه کار با 
اسـتفاده از موترهای شیشـه  سـیاه دست 

بـه دزدی های مسـلحانه، اختطـاف و قتـل زده اند.
اگرچـه ایـن نگرانـی از چندیـن سـال بدین سـو در میان 
مردم وجود داشـت کـه دولت نیز برای از میـان بردن آن 
تدابیر سـنجیده بـود و حتا رییس جمهور پیشـین فرمانی 
در ایـن زمینـه صـادر کـرد و کاروزاری نیـز راه انـدازی 
گردیـد، امـا نتیجـۀ مطلـوب بـه دسـت نیامـد و هـر بار 
موترهـای شیشـه سـیاه و بدون پلیت بیشـتر از گذشـته 
در خیابان هـا و جاده هـا دیده شـدند که سـبب انتقادهای 

زیـادی بـر نهادهـای امنیتی بـه ویژه پولیس شـد.
مسـووالن امنیتـی هـم بـه ایـن بـاور اسـت کـه اکثریت 
فعالیت هـای غیـر قانونـی و خاف کاری هـا در همیـن 
انجـام  زورمنـدان   توسـط  و  سـیاه  موترهـای شیشـه 
می شـود و حتا در مـواردی عامان حمـات انتحاری و 
تهاجمـی نیز توسـط همین موترها به شـهر آورده شـده 

ند. ا
امـا بـازده رونـد چندیـن سـاله یی پـاک کاری موترهـای 
شیشـه سـیاه نشـان می دهـد کـه مسـووالن نهادهـای 
مسـوول، راه را درسـت نیامـده انـد. وقتـی در یک جاده 
شیشـٔه موتـری از ایـن فلم هـای دودی پـاک می شـود 
در جـادٔه دیگـر، ده هـا دکاِن فـروش این گونـه فلم هـا و 
شیشـه های سـیاه وجـود دارد، در عـرض دقایـق دوباره 
موترهـای پاک شـدۀ خود را سـیاه پوش می سـازند. این 
وضعیـت حتـا این گمانه را نیز در میان شـهروندان ایجاد 
کـرده اسـت کـه گویـا کسـانی در نهادهایـی که دسـت 
بـه چنیـن کاری می زننـد، هسـتند و بـا وارد کننـده گان 
ایـن امـوال هم دسـت انـد و وقتـی بـازار آنـان را کسـاد 

می بیننـد، اقـدام بـه ایـن کار می کننـد.
حـاال تنهـا راه حلـی که پیش چشـم سـبز می شـود، این 
اسـت که نهادهای مسـوول در نخسـت وارد کـردن این 
وسـایل را غیرقانونـی و جـرم اعـام کننـد و پـس از آن 
دسـت بـه پاک کردن شیشـه های سـیاه بزنند تـا آرام آرام 
ایـن وضعیـت از حالت سـرگرمی بیـرون شـده و نتیجٔه 

بدهد. همه پذیـر 
 

ملی  وحدت  حکومت  رهبران  محبوبیت 
یافته است در میان مردم کاهش 

پاک کاری موترهای شیشه سیاه
سرگرمی و یا عمل جرمی

ابوبکر صدیق

هارون مجیدی

ــبز  ــاحۀ س ــه از س ــد ك ــراف می كن ــی اعت ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــت ریی وق
پایتخــت بیــرون رفتــه نمی تواننــد، ایــن مســأله قابــل نگرانــی اســت، فاصلــه میــان 
مــردم و حکومــت ایجــاد شــده اســت و محبوبیــت  رهبــران حکومــت در میــان مــردم به 
شــدت كاهــش یافتــه اســت، اوضــاع كشــور و به ویــژه پایتخــت در چنــد قدمــی ارگ 
و ســپیدار بــه شــدت قابــل نگرانــی اســت. بــدون تردیــد كــه سیاســیون بــه اســاس 
پرنســیپ های موجــود حکومتــی بایــد امنیــت و »خــط ســیر« و رفــت آمدشــان تحــت 
نظــارت امنیتــی باشــد، امــا ایــن تأمیــن امنیــت بــه معنــای ایــن نیســت كــه سیاســیون 

بــا رفتــن بــه خانــه و دفتر شــان موجــب درد ســر بــرای مــردم شــوند

ــی  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــت ریی وق
ــت  ــبز پایتخ ــاحۀ س ــه از س ــد ك ــراف می كن اعت
ــل  ــأله قاب ــن مس ــد. ای ــه نمی توانن ــرون رفت بی
نگرانــی اســت، فاصلــه میــان مــردم و حکومــت 
رهبــران  محبوبیــت   و  اســت  شــده  ایجــاد 
حکومــت در میــان مــردم بــه شــدت كاهــش 
یافتــه اســت، اوضــاع كشــور و به ویــژه پایتخــت 
در چنــد قدمــی ارگ و ســپیدار بــه شــدت قابــل 
نگرانــی اســت. بــدون تردیــد كــه سیاســیون به 
ــد  ــی بای ــود حکومت ــیپ های موج ــاس پرنس اس
امنیــت و »خــط ســیر« و رفــت آمدشــان تحــت 
نظــارت امنیتــی باشــد، امــا ایــن تأمیــن امنیــت 
بــه معنــای ایــن نیســت كــه سیاســیون بــا رفتــن 
ــرای  ــر ب ــب درد س ــان موج ــه و دفتر ش ــه خان ب

مــردم شــوند
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چکیــده
جنبـش  بزرگ تریـن  تبلیـغ،  جماعـت 
بین المللـی اسـامی در سـطح جهان به شـمار 
مـی رود کـه در یـک  قرِن گذشـته بیشـتر از هر 
سـازماِن دیگر در سـطح جهان گسـترش یافته 
و میلیون هـا انسـان از تبارهـای گونه گـون در 
پنـج قـارۀ دنیـا را به خـود جذب کـرده و روش 
دعوتِی آن از سـوی مسـلمانان و غیرمسـلمانان 
مـورد اسـتقباِل چشـم گیری قـرار گرفتـه و بـه 
بزرگ تریـن جنبـش دینـی از لحـاظ کمیت در 

سـطح جهـان تبدیـل گردیده اسـت. 
    روش دعوتـی جماعت تبلیغ با تربیت ایمانِی 
افـراد و تجهیـز آن هـا بـه سـاِح ایمـان و تقوا، 
احساسی سرشـار از محبت، اخاص، صمیمیت 
و پاکدلـی، باعـث گردیـده اسـت کـه میلیون ها 
سـالخورده گان  و  جوانـان  از  اعـم  مسـلمان 
به گونـۀ رضاکارانـه و اخاص مندانـه بدین صف 
بپیوندنـد و صدهـا هـزار تـن از پیـروان ادیـاِن 
دیگـر در نتیجـۀ دعـوت پیـروان ایـن جنبـش، 

بـه دیـن مقـدس اسـام مشـرف گردند.
    طـرز برخـورد افـراد وابسـته بـه جماعـت 
تبلیـغ بـا کمـال تواضـع و انکسـار، صداقـت و 
نرم دلـی و  انسـانی،  محبـت، احسـاس عمیـِق 
نیک زبانـی، بـا جبیـن گشـاده و قلبـی مملـو از 
عشـق و عاطفـه و بـه دور از هـر نـوع اغـراِض 
مـادی و ریـا و تکلـف، خـاص بـه هدِف کسـب 
رضـای خداونـد متعال، تأثیرگـذاری دعوِت این 
جماعـت را بـا وجـود آن کـه در قالـِب الفاظـی 
سـاده و سـطحی  پیشـکش می گـردد، نیـروی 
معنوی یـی می بخشـد کـه بـر صفحـۀ دل نقش 
بنـدد. »هر سـخن کـز دل برآید، الجـرم بر دل 

. » نشیند
بـرای  منظـم  اداری  سیسـتم  موجودیـت      
برگـزاری نشسـت های میلیونـی، سـاالنه بدون 
هیچ گونـه پراکنده گـی و دغدغه هـای امنیتـی 
و غیـره، بـا نبـود تشـکیات سـازمانی مطابـق 
تأثیرگـذاری  امـروزی،  مـروج  معیارهـای  بـه 
حلقـاِت  در  متقابـل  نیرومنـد  تأثیرپذیـری  و 
دعوتـی جماعـت بـرای احیـای روحیـۀ ایمانی 
در نهـاد افـراد و تولیـد انگیـزه بـرای پیوسـتن 
بـه ایـن صـِف دعوتـی بـا آماده گی کامـل برای 
ایثـار و فـداکاری، تأمیـن و  تحمـل هـر نـوع 
تقویـت پیونـد بـرادری ایمانـی میـان افـراد و 
پـرورش فضایـل اخاقـی در شـخصیت آن هـا، 
از جملـه مـواردی اسـت که هیـچ پژوهش گری 

بگـذرد.  آن  کنـار  از  به سـاده گی  نمی توانـد 

انگیزۀ تأسیس جماعِت تبلیغ
    در آغـاز نیمـۀ دوِم قـرن نوزدهـم میـادی، 
نیم بنـِد  سیاسـی  حاکمیـت  کـه  هنگامـی 
و  پاشـید  هـم  از  شـبه قاره  در  مسـلمانان 
شـورش های پراکندۀ مسـلمانان علیه اسـتعمار 
انگلیـس، در شـهرهای مختلـِف هنـد به شـدت 
کـه  ورزیدنـد  تـاش  علمـا  گردیـد،  سـرکوب 
بـا ایجـاد مـدارس دینـی کـه در رأس آن هـا 

دارالعلـوم دیوبنـد را می تـوان نـام بـرد، زمـام 
امـور معنـوِی مسـلمانان شـبه قاره را به دسـت 
محمودالحسـن  عامـه  چنان کـه  بگیرنـد؛ 
دیوبندی و بعد از وی شـاگردش موالنا حسـین 
احمـد مدنـی در ایـن راسـتا بـه فعالیت هـای 

پرداختنـد. گسـترده یی 
از  شـبه قاره  مسـلماناِن  کـه  آن جایـی  از      
زمـان ورود اسـام بـه ایـن سـرزمین بـزرگ، 
آگاهـی الزم از اسـام نداشـتند و ایـن معضلـه 
بـا درنظرداشـِت دسـت بـه دسـت شـدِن هنـد 
ماننـد:  بیرونـی  سیاسـی  قدرت هـای  میـان 
غزنویـان، غوریـان، تیموریـان و مغول ها و اخیراً 
انگلیس هـا، در ایـن سـرزمین بـزرگ همـواره 
محسـوس بـوده اسـت، مـدارس دینـی به ویـژه 
دیوبنـد توانسـتند در ادامـۀ نهضت فکری شـاه 
فعالیت هـای چشـم گیری در  ولـی اهلل دهلـوی 
امـا  دهنـد.  انجـام  دینـی  روشـن گری  عرصـۀ 
سـقوط خافـت عثمانی ها در ترکیـه )1924م( 
کـه از چنـد قـرن بدین سـو بـر فضای سیاسـی 
هنـد سـایه افکنده بـود، بـرای آخرین بـار امید 
بازگشـت حاکمیـت سیاسـی اسـام بـر هند را 

از بیـن بـرد.
    در چنیـن فضـای آشـفتۀ سیاسـی  یی، موالنا 
تحصیل یافتـۀ  کـه  کاندهلـوی  الیـاس  محمـد 
دارالعلـوم دیوبنـد بـود و از مشـایخی همچـون 
عامـه محمـود الحسـن دیوبنـدی بهـره بـرده 
بـود و سـالیانی بـر آسـتان اشـرف علی تهانـوی 
محضـر  از  و  بـود  کـرده  خـم  ارادت  زانـوی 
موالنـا  و  کشـمیری  انورشـاه  شـاه  عامـه 
و  حدیـث  درس  سـهارنپوری  احمـد  خلیـل 
روایـت را فراگرفتـه بـود و ماننـد علمـای آن 
طاب پـروری  و  مدرسـه داری  پیشـۀ  روزگار، 
را روی دسـت داشـت، بـه یک باره گـی شـغل 
تدریـس و مدرسـه داری را رهـا می کنـد و پردۀ 
بـر  و  می زنـد  کنـار  را  زاهدانـه  عزلت نشـینی 
و  رخت خـواب  و  می کنـد  پشـت  خانقاهیـان 
توشـه و ابـزار خـورد و نـوِش خویـش را با خود 
حمـل می نمایـد و راه دعـوت بـه سـوی دین و 
شـریعت را در پیـش می گیـرد و در این راسـتا، 

را صـرف می نمایـد. عمـر گرانمایـه اش 
نظرداشـت  در  بـا  الیـاس  محمـد  موالنـا      
عـدم آگاهـی دینـی مـردم مسـلمان شـبه قاره، 
بدیـن بـاور بود کـه از راه آموزش هـای حوزوی 
مـدارس دینـی نمی توانیـم میلیون ها انسـان را 
کـه در غفلـت و دوری از دیـن به سـر می برنـد 
و بـه بیماری هـای خـوف و هـراس و اضطـراب 
در زنده گـی دنیایـی گرفتار آمده انـد و بدبختی 
ابـدی در آخـرت نیـز انتظـار آنان را می کشـد، 
بـه حوزه هـای علمـی نـزد خـود فـرا خوانیـم و 
در چـوکات نظـام اداری مخصـوص مدرسـه، به 

آمـوزش و تربیـِت آنـان بپردازیم.
    بدیـن لحـاظ، علمـای دیـن و افـرادی کـه 
آگاهـی از شـریعت اسـامی دارنـد و به اسـاس 
حدیـث پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیـه وسـلم 
)بلغـوا عنـی ولو آیه( کـه امام بخـاری آن را در 

صحیـِح خویـش روایت نمـوده اسـت، مکلف به 
تبلیـغ آن بـه دیگـران انـد و ایـن تبلیـغ به جز 
از راه عـزم و جـزم بـرای خـروج در راه خداونـد 
متعـال و راه انـدازی یـک برنامۀ گسـترده بدون 
درنظرداشـت مـکان مخصوصـی مانند مسـجد، 
در موتـر، رسـتورانت، کنار جـاده و هرجایی که 
زمینـۀ صحبت میسـر آیـد، امکان پذیر نیسـت.

    عامـه ابوالحسـن نـدوی می نویسـد: موالنـا 
مـورد  را  مسـلمانان  حالـت  چـون  رح  الیـاس 
بررسـی قرار می داد، متوجه شـد که مسـلمانان 
مبتـای بی بندوبـاری شـده و از ایمـان و حس 
تأثیـر  و  شـده اند  خالـی  سـالم  روح  و  دینـی 
یـک  از  غـرب  تمـدن  و  انگلیـس  حکومـت 
طـرف و غفلـِت داعیـان و اشـتغال بـه دنیـا و 
انهمـاک در ماده پرسـتی از طـرف دیگر، سـبب 
شـده کـه حالـت نگـران کننده یـی بـه وجـود 
بیایـد؛ مـدارس اسـامی و محافل دینـی مانند 
اقیانـوس  محاصـرۀ  در  کوچکـی  جزیره هـای 
تأثیـر  به جـای  کـه  درآمده انـد  هنـد  بی کـران 
تأثیـر  تحـت  و جامعـه،  بـر محیـط  گذاشـتن 
آن قـرار گرفته انـد. او دانسـت کـه تنهـا تعلیـم 
دیگـر  گوشـه گیری،  و  انـزوا  و  نیسـت  کافـی 
فایده یـی نـدارد، بایـد بـا اقشـار مـردم رابطـه 
برقـرار کـرد و چون خوِدشـان احسـاس کمبود 
و مـرض نمی کننـد، بایـد پیـش آن هـا رفـت و 
نخسـت ایمـان را در دل های شـان غـرس نمود 
و سـپس مبـادی اسـام و ارکاِن آن را همـراه 
بـا علـم و ذکـر، تعلیـم داد و آداب اسـامی را 
نیـز در ایـن کار اکیـداً رعایـت کـرد تـا دعوت، 
بایـد  از آن جملـه  دسـتخوش فتنه هـا نگـردد، 
بـرای هـر مسـلمانی ارزش و احتـرام قایل شـد 
و از کارهـای عبـث و بیهـوده جـداً خـودداری 

)5ص44(  نمـود. 
    موالنـا محمـد الیـاس بدیـن بـاور بـود کـه 
مسـلمانان به ویـژه علمـای دیـن، طبیبانـی اند 
کـه خداونـد آنـان را بـرای معالجـۀ انسـان های 
دیگـر برگزیـده و مکلـف سـاخته اسـت. »ُکنُتْم 
َخْیـَر أُمَّـٍۀ أُْخِرَجـْت لِلنَّـاِس تَْأُمـُروَن بِالَْمْعـُروِف 
شـما  بِـاهلّل«:  َوتُْؤِمُنـوَن  الُْمنَکـِر  َعـِن  َوتَْنَهـْوَن 
بهتریـن اّمتي هسـتید که به سـود انسـان ها]ی 
دیگـر[ آفریـده شـدهاید )مـادام کـه( امـر بـه 
معـروف و نهـي از منکـر مینماییـد و بـه خـدا 

ایمـان داریـد. )آل عمـران:110( 
کـه  می رسـاند  به صراحـت  آیـه  ایـن      
دیگـر  انسـان های  دعـوِت  هـدف  بـه  وقتـی 
آفریـده شـده ایم، الزم نیسـت کـه در مدرسـه 
تشـریفاِت  بـا  دیگـری  مخصـوِص  محـل  یـا 
قبـال مـردم  را در  بنشـینیم و خـود  ویژه یـی 
واجب االحتـرام بدانیـم و بـا پیشـبرد امر دعوت 
و تدریـس و وعـظ، بـر دیگـران ِمنَّـت بگذاریم؛ 
بلکـه این وظیفـه  و تکلیف دینی ماسـت که در 
قبـال دعـوت مـردم بـه سـوی خیر و بازداشـت 
آن هـا از امور زشـت، از هیچ نوع سـعی و تاش 

تـا پایـان عمـر دریـغ نورزیـم. 

جماعِت 
تبلیـغ و روش دعوِت آن

ش نخست
بخ

استاد عزیز احمد حنیف

بخش هشتم

ر. س. - پیترز
مترجم: علی رضا غفوری

کـه  برداشـت  پاولـف  را  جلـو  بـه  رو  و  تعیین کننـده  گام  رفتارگرایـی،  تاریـخ  منظـر  از 

عاقـۀ ویـژه اش، سیسـتم گوارشـی بـود. در سـال 1۸9۷ پاولـف کتابـی در بـاب کار غـدد 

د در کارآیـی غـدد بی قاعده گـی و 
گوارشـی)1۷( منتشـر کـرد کـه در آن متذکـر شـده بـو

توقـف خاصـی مشـاهده می شـود کـه علت هـای روانـی دارنـد. بـرای نمونـه این کـه، گاهی 

پیـش از آن کـه غذایـی بـه سـگ داده شـود، این غـدد آغاز بـه کار می کننـد. ماننـد زمانی 

کـه سـگ شـخصی را کـه هـر روز به او غـذا می دهـد را می بینـد. در سـال 1902 پاولف به 

مجموعه یـی طوالنـی از کارهـای آزمایشـگاهی بـرای مطالعـه و شـناخِت چنیـن پدیده یـی 

دسـت زد. او به جـای ترشـح معده یـی بـر ترشـح بزاقـی تمرکز کرد، چـرا که بـرای آزمایش 

بسـیار قابـل دسـترس تر بـود. سـگی در یک قفس یـا چهارچوب آزمایشـی کـه کنترل های 

مفصل و فراوان آزمایشـگاهی داشـت، بسـته شـده بود و یک زنگ )محرک شـرطی( مکرراً 

پـس از این کـه غـذا )محرک غیرشـرطی( در اختیـارش قـرار می گرفت، به صـدا در می آمد 

تـا ترشـح بزاقی )پاسـخ غیرشـرطی( تولید شـود، او ایـن کار را ادامه داد تا وقتـی که بدون 

وجـود غـذا، صـدای زنگ منجر به ترشـح بزاق سـگ شـد. پاولـف همچنین کشـف کرد که 

ایـن محـرک شـرطی، تعمیم پذیـر اسـت به این شـکل که سـگ بـه محرک هایی هم شـکل 

ولـی بـا دامنـۀ وسـیع واکنـش نشـان مـی داد. او همچنیـن دریافـت کـه سـگ ها می توانند 

تمایـز میـان محرک هـا را از طریـق پاسـخ های صحیح به محرک هـای متمایـز همانند دایره 

یـا بیضـی فـرا بگیرنـد و بـه ایـن شـکل کـه مثًا بـه محرک بیضـی واکنـش نشـان ندهند. 

اگـر تمایـز میـان محرک هـا بـه تدریـج کـم می شـد و ویژه گی یـی در جایـی دیگـر تقویت 

می شـد، رفتـار سـگ همه گـی نشـانه های روان نژنـدی شـدید را ظاهـر می سـاخت. مفهـوم 

تقویـت)1۸( بـرای اشـاره به این فرآیندی ابداع شـد که در آن محرک شـرطی در مجاورتی 

نزدیـک بـا محـرک غیرشـرطی پدیـدار می شـد. اظهارنظرهـای بسـیاری دربارۀ تشـابه این 

دربـارۀ تأثیر 
مفهـوم و مفهـوم »پـاداش« )reward( کـه توراندیک)19( اسـاس قانونش را 

بـر پایـۀ آن بنـا می نهـد، وجـود دارد. امـا ایـن دو مفهـوم از دو پیش زمینـۀ نظـری بسـیار 

متفـاوت نشـأت می گرفتنـد و تفاوت هـای آن هـا درسـت بـه انـدازۀ تشابهات شـان اهمیـت 
دارد.

پاولـف فیزیولوژیسـتی سرسـخت بـود و یافته هـای تجربـی خـود را بـا نظریه یـی دربـارۀ 

انتشـار یـا تشعشـع)20( و فرآیندهـای تحریـک و منـع )کشـش و وازنـش()21( در مغـز 

مباحـث  در  موضع گیـری  و  نمـی داد  نشـان  توجهـی  روان شناسـی  بـه  او  کـرد.  مرتبـط 

عتبـار امـا 
روان شناسـی را رد می کـرد. بـا تمـام این هـا، تأثیـر او بـر فیزیولـوژی کـم و بی ا

در روان شناسـی گسـترده اسـت، چـرا کـه یافته هـای او بعدهـا مـورد تمسـِک رفتارگرایان 

قـرار گرفـت. در سـویی دیگـر، هم عصـِر او یعنـی بختیـرف)22( کـه نظریۀ بازتاب شـرطی 

را رواج داد، گسـترۀ عایـق وسـیع تری داشـت. او در سـال 190۷ کتـاب روان شناسـی 

عینـی)2۳( را منتشـر سـاخت کـه در آن اعـام کرد کـه آیندۀ روان شناسـی به مشـاهدات 

عینـی بیرونـی بسـته گی دارد. او مفاهیـم ذهن گرایانـه و داده هـای درون نگرانه را از شـمول 

نظریـه خـود خـارج و تنهـا یافته هـای فیزیکـی ملمـوس و فیزیولوژیکـی را مـد نظـر قـرار 

داد. در ایـن خصـوص، آرای بختیـرف بـه المتـری و سـنت ماده گرایـی در روان شناسـی باز 

می گـردد. او در جریـان تجربیاتـش در بـاب شرطی سـازی، خـود را بـه واکنش هایـی مانند 

م در زمینـۀ پاسـخ های حرکتـی شـرطی بـه همـان 
ترشـح بـزاق محـدود نکـرد، امـا بازهـ

نتایـج و موفقیت هـا دسـت پیـدا کـرد. سـخناِن او دیگـر اهمیتـی هم پایـۀ سـخنان پاولـف 

در آخـر عمـرش یافتـه بـود. واتسـون برنامـۀ رفتارگرایانۀ خود را بـدون اطـاع از تحقیقات 

فیزیولوژیکـی پاولـف و بختیـرف در پیـش گرفتـه بود، امـا به تدریج زمانی کـه از راه ترجمه 

ن دو را بـا نظریـۀ خود درآمیخـت. به این 
بـا مطالعـات آن دو آشـنا شـد، نتایـج مطالعـاِت آ

ترتیـب بازتاب هـای کارهـای تحقیقاتـی پاولـف در نظریـۀ واتسـون درسـت ماننـد بازتاب و 

عملکـرد »طبایـع سـاده«ی دکارت در حـوزۀ مطالعـاِت کالبدی بـود. پیوند میـان مطالعات 

، امـا در واقع از 
واتسـون و پاولـف اگرچـه بـه ظاهـر از قواعـد تداعـی و تعمیم منتج می شـد

منبـع دیگـری یعنی سـنت تجربه گرایان حاصل می شـد. تفسـیر روشـن و منقـح عمدۀ این 

سـنت بـا شـرح ریشـۀ فکـری رفتارگرایـان کامل می شـود. 
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ادبیـات، جـدا از آن که نیـاز ما را بـه  تداوم 
بـرآورده  فرهنـگ  و  زبـان  بـه   بخشـیدن 
در  مهم تـر  بـس  کارکـردی  می کنـد، 
پیشـرفت انسـان دارد و آن این که در اغلب 
باشـد،  کار  در  تعمـدی  بی آن کـه  مـوارد، 
بـه  مـا یـادآوری می کنـد کـه ایـن دنیـا، 
دنیــای بـدی اسـت و آنان که خـاِف این 
را وانمـود می کننـد، یعنـی قدرتمنـدان و 
بختیـاران، بـه  مـا دروغ می گوینـد و نیز به  
یـاد ما مـی آورد که دنیـا را می تـوان بهبود 
بخشـید و آن را بـه  دنیایـی کـه تخیل ما و 

زبـان می توانـد بسـازد، شـبیه تر کـرد. 
جامعـۀ آزاد و دموکراتیـک باید شـهروندان 
باشـد؛  داشـته  نقـد  اهـل  و  مسـوول 
شـهروندانی کـه می داننـد مـا نیـاز بـه آن 
داریـم کـه پیوسـته جهانی را کـه در آنیم، 
به  سـنجش درآوریـم و هرچند این وظیفه، 
روزبـه روز دشـوارتر می شـود، بکوشـیم تـا 
ایـن جهـان، هرچـه بیش تـر شـبیه دنیایی 
شـود کـه دوسـت داریـم در آن زنده گـی 
کنیـم. بـاری، بـرای شـعله ور کـردن آتش 
ایـن همه ناخشـنودی از هسـتی، هیچ چیز 
کارآتـر از مطالعـۀ ادبیـات خـوب نیسـت. 
بـرای شکل بخشـیدن بـه  شـهروندان اهـل 
نقـد کـه بازیچـۀ دسـت حاکمـان نخواهند 
شـد و از تحـرک روحـی و تخیـل سرشـار 
از مطالعـۀ  بهتـر  برخوردنـد، هیـچ راهـی 

نیسـت.  ادبیـات خوب 
بـا ایـن همـه، ا گـر بگویـم ادبیـات اغواگر 
اسـت، از آن رو کـه آگاهـی خواننـده را در 
برابـر کجی هـا و کاسـتی ها تیزتـر و بی تـر 
متـون  کـه  نیسـت  معنـا  بـدان  می کنـد، 
ادبـی، آن چنـان که...حکومت هـا به هنـگام 
اِعمال سانسـور در تصویر دارنـد، بافاصله، 
می آرنـد  پدیـد  اجتماعـی  ناآرامی هـای 
تأثیـر  می اندازنـد.  بـه  جلـو  را  انقـاب  و 
سیاسـی و اجتماعـی شـعر، نمایش نامـه یا 
رمـان را نمی تـوان پیش بینـی کـرد؛ زیـرا 
کـه ایـن نوشـته ها به شـکل جمعـی پدیـد 
نیامـده و در جمـع تجربـه نمی شـوند. این 
متـون را فـرد پدیـد آورده و فـرد مطالعـه 
نتایـج  هریـک،  افـراد،  ایـن  و  می کنـد 
خـود  خواننده هـای  از  متفاوتـی  بسـیار 
می گیرنـد. به همیـن دلیل، ترسـیم الگویی 
دقیـق بسـیار دشـوار اسـت و حتـا شـاید 
ناممکـن باشـد. عـاوه بـر ایـن، پیامدهای 
اجتماعـی اثـر ادبـی، هیچ ربطی بـه ارزش 

زیباشـناختی آن نـدارد. 
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ادبیـات خـوب، در عیـن تسـکین موقـت 
ناخشـنودی های انسـان، با تشـویق نگرش 

زنده گـی،  برابـر  در  ناسـازگار  و  انتقـادی 
می کنـد.  تشـدید  را  ناخشـنودی ها  ایـن 
حتـا می تـوان گفـت ادبیـات قـادر اسـت 
کنـد.  ناخشـنودتر  و  ناشـادتر  را  انسـان 
سـتیز  و  ناخشـنودی  عیـن  در  زیسـتن 
مـداوم بـا هسـتی، به معنای جسـت وجوی 
چیزهایـی اسـت کـه ممکـن اسـت در آن 
زنده گـی وجـود نداشـته باشـد و نیـز بـه 
 معنـای محکـوم کـردن خویـش اسـت بـه 
 جنگیـدن در نبردهـای بی حاصل، همچون 
نبردهایـی کـه سـرهنگ آیورلیانـو بریندیا 
در »صدسـال تنهایـی« در آن هـا شـرکت 

. می جسـت... 
 ... اگـر در برابـر حقـارت و نکبـت زنده گی 
بـدوی  مراحـل  برنمی خاسـتیم، هنـوز در 
می بودیـم و تاریـخ از حرکـت مانـده بـود، 
و  دانـش  نمی آمـد،  پدیـد  مختـار  انسـان 
بشـر  حقـوق  نمی رفـت،  پیـش  فـن آوری 
آزادی  و  نمی شـد  شـناخته  بـه  رسـمیت 
و  ناشـادی  از  این همـه  نبـود.  میـان  در 
ایـن  شده]اسـت[.  زاده  مـا  ناخشـنودی 
همـه پیامـد نافرمانـی در برابـر زنده گی یی 
تحمل ناپذیـرش  یـا  نابسـنده  کـه  اسـت 
یافته ایـم. ادبیـات در حکـم انگیـزۀ عمـده 
بـرای روحیه یـی بوده]اسـت[ کـه زنده گی 
راـ  چنـان کـه هسـتـ  تحقیـر می کنـد و 
بـا جنون »دن کیشـوت« کـه دیوانه گی اش 
نتیجـۀ خوانـدن رمان هـای پهلوانی اسـت، 
به جسـت وجو برمی خیـزد. حـال به جاسـت 
اگـر پیـش خـود دنیـای خیالـی بسـازیم. 
دنیــای بـدون ادبیـات و انسـان هایی کـه 
نـه شـعر می خوانند و نـه رمـان. در جامعۀ 
خشـک و افسـرده، بـا آن واژگان کم مایـه 
و بی رمقـش کـه ُخـر ُخـر و نالـه و اداهـای 
می گیـرد،  را  واژگان  جـای  میمـون وار، 
بعضـی از صفت هـا وجـود نخواهد داشـت. 
دن کیشـوت وار،  قبیـل  از  صفت هایـی 
سادیسـتی،  اورولـی،  رابله یـی،  کافکایـی، 
اصطاحـاِت  همـه  کـه  مازوخیسـتی 
برخاسـته از ادبیـات انـد. بی گمـان، بازهـم 
خواهیـم  دیوانـه  یـا  نامعقـول  آدم هـای 
تمایـات  بـا  کـه  آدم هایـی  داشـت؛ 
حیـرت آور،  زیاده روی هـای  و  نامتعـارف 
و  آزاردادن  از  کـه  دوپایـی  موجـودات 
آزاریـدن لـذت می برنـد. اما قـادر نخواهیم 
بـود در پشـت ایـن افراط کاری هایـی کـه 
هنجارهـای فرهنگی مـان ممنـوع شـمرده، 
انسـان  وضعیـت  بنیادیـن  ویژه گی هـای 
بـود  نخواهیـم  قـادر  را تشـخیص دهیـم. 
خصایـل خـود را ـ بدان گونـه کـه ذوق و 
مهـارت سـروانتس، کافکا، رابله یـا اورول و 
سـاد و سـاخر مازوخ بـر ما آشـکار کرده اند 

و  آرمـان  از  مـا  تصـور  کنیـم.  کشـف  ـ 
کـه  بـار آرمان گرایـی  بـا  این چنیـن 

اخاقـی مثبـت درآمیختـه اسـت، اگـر از 
در  سـروانتس  اقناع کننـدۀ  نبـوغ  برکـت 
وجـود قهرمـان رمـان تجسـم نمی یافـت، 
چنـان کـه امـروز هسـت، نمی بـود و بـدل 
بـه ارزش هـای روشـن و ارجمند نمی شـد.  
بـزرگ،  ادبـی  آفریننـده گان  نوآوری هـای 
ناشـناختۀ  جنبه هـای  بـه   را  مـا  چشـم 

می کنـد.  بـاز  خودمـان  وضعیـت 
خویشـاوند  کـه  »اورولـی«  صفـت 
اسـت،  »کافکایـی«  اصطـاح  نزدیـک 
احسـاس  و  هولنـاک  دلهـرۀ  یـادآور 
کـه  احساسـی  اسـت؛  فوق العـاده  پوچـی 
بیسـتم،  قـرن  توتالیتـر  دیکتاتوری هـای 
و  خوف ناک تریـن  پیچیده تریـن،  یعنـی 
بـا  تاریـخ،  دیکتاتوری هـای  مسـتبدترین 
نظـارت بـر اعمـال و ارواح اعضـای جامعـه 
پدیـد می آورنـد. در این دنیـای کابوس وار، 
زبـان نیـز تابـع قـدرت اسـت و بـدل بـه 
»کام نویـن« شـده اسـت؛ چیـزی پالـوده 
از هـر نـوآوری و خاقیـت ذهنـی و مسـخ 
قالبـی  رشـته حرف های  به صـورت  شـده 
مبتـذل کـه برده گی انسـان در برابـر نظام 
را تضمیـن می کنـد.  پـس غیـر واقع هـای 
ادبیـات و دروغ هـای ادبیـات نیـز محمـل 
پنهان تریـن  شـناخت  بـرای  سـودمند 
واقعیت هـای انسـانی هسـتند. حقایقی که 
ادبیات آشـکار می کنـد، همواره خوشـایند 
نیسـت. گاه تصویـری کـه ما در آینۀ شـعر 
و رمـان از خـود می بینیـم، تصویر هیوالیی 
اسـت. خواندن دربارۀ قسـاوت های آمیخته 
بـا روابط جنسـی مارکی دو سـاد بـا تخیل 
خودپـرورده و نیـز دربـارۀ خودآزاری هـا و 
کتاب هـای  در  کـه  هولناکـی  قربانی هـای 
باتـای  و  مـازوخ  ـ  سـاخر  شـدۀ  نفریـن 
هیـوالوار  چهـرۀ  آن  بـا  را  مـا  می یابیـم، 
آشـنا می کنـد. اما خـون و تحقیر و عشـق 
بیمارگـون بـه  شـکنجه، بدتریـن چیـز این 
کتاب هـا نیسـت؛ از آن بدتـر، کشـف ایـن 
واقعیـت اسـت کـه ایـن خشـونت و ایـن 
زیاده روی هـا، بـرای ما بیگانه نیسـت، بلکه 

بخشـی نهفتـه از وجـود انسـان اسـت. 

نخسـتین بار  آنچـه  کـه  باشـد  یادمـان   
سرکشـید  ذهنـی  پسـغوله های  ایـن  بـه 
و قـدرت ویرانگـر و خودویرانگـر آن هـا را 
کشـف کـرد، دانـش نبـود. ایـن کشـف از 
آن ادبیـات بـود. دنیـای بـدون ادبیـات، تا 
حـد زیـادی، از ایـن مغاک هـای هـول آور 
کـه شـناخت آن هـا ضـرورت بسـیار دارد، 
ادبیـات،  بـدون  دنیـای  می مانـد.  بی خبـر 
دنیـای بی تمـدن، بی بهـره از حساسـیت و 
ناپختـه در سـخن گفتن، جاهـل و غریزی، 
خام کار در شـور و شـر عشـق، این کابوسی 
که بـرای شـما تصویـر می کنـم، مهم ترین 
انسـان  تـن دادن  خصلتـش، سـازگاری و 
بـه  قـدرت اسـت. از ایـن حیـث، ایـن دنیا، 
کابوسـی  اسـت.   حیوانـی  دنیـای مطلقـاً 
کـه مایـۀ هـراس من شـده و شـما را از آن 
برحـذر مـی دارم، نسـخۀ توسـعه نیافته گی 
نیسـت، پیامـد توسـعۀ بیـش از حد اسـت. 
نتیجـۀ فـن آوری و تسـلیم شـدن  مـا در 
بـه آن، می توانیـم جامعـۀ آینـده را پُـر از 
مانیتورهـا و بلندگوهـای کامپیوتـر و بدون 
کتـاب تصـور کنیـم یـا جامعه یـی کـه در 
چیـزی  ادبـی،  آثـار  یعنـی  کتـاب؛  آن، 
عجیـب و عتیقـه می نمایـد و تنهـا اقلیتـی 
پریشـان دماغ در دخمه هـای  ایـن تمـدن 
آن  از  می پردازنـد.  آن  بـه  رسـانه یی، 
دنیـای سـیبرنیتیک،  ایـن  می ترسـم کـه 
بـاالی  سـطح  و  قـدرت  و  رفـاه  به رغـم 
علمـی،  دسـت آوردهای  و  زنده گـی 
یک سـر، نامتمـدن و بی بهره از روح باشـد.

پی نبشت ها
]1[ - بـارگاس یوسـا، ماریـو)1۳96(، چـرا 
ادبیات)برگـردان: عبـداهلل کوثـری(، چـاپ 

پنجـم، نشـر آرمانسـا: تهران.
]2[ - فرهنـگ و تاریـخ زیسـتی مـا، خیام 
و فردوسـی و مولـوی و جامـی و حافـظ و 
سـعدی، از همیـن طیـف انـد. هر انسـانی، 
در هر گوشـه یی از هسـتی، وقتی که شـعر 

معروف سـعدی:
»بنی آدم اعضای یک پیکــرند
که در آفرینش ز یک گوهرند«

 را می خوانـد، خـود را بـا همـۀ انسـان های 

روی زمیـن، هم پیونـد می یابـد. پاره هایـی 
ایـن  بازمانـدۀ  مقاله هـای  و  شـعر  از 
و  محافـل  کام  زینـت آرای  چهره هـا، 
مجالس مـان اسـت. اندیشـه ها و باورهـای 
انســان دوستانۀ مولـوی کـه امـروزه جهان 
الگـوی  اسـت،  کـرده  تسـخیر  را  بشـری 

اسـت.  گردیـده  مـا  زنده گـی   متعالـی 
]۳[ - ایـن جملـۀ ماریـو بـارگاس یوسـا، 
خواننـده را بـه  یـاد گفت وگوهـای شـیرین 
جـورج اسـتاینر بـا رامیـن جهانبگلـو، در 
می انـدازد.  زنده گـی«  »وجـدان  کتـاب 
را  »خوانـدن  کتـاب،  ایـن  در  اسـتاینر، 
از  اسـت.  کـرده  تعریـف  کـردن  زنده گـی 
کـردن  زنده گـی  »خوانـدن،  وی،  دیـدگاه 
و  آدمـی  تجربـۀ  خواندنـی،  هـر  و  اسـت 
اسـت)جهانبگلو،  پرسـش هستی شـناختی 

.)12  -11  :1۳۷۸
»بی سـوادی«،  ذات  و  گوهـر   -  ]4[
برمی تابـد،  متـن  محتـوای  کـه  آن چنـان 
بـودن  »بی سـواد«  به معنـای  محـض، 
سـطر،  ایـن  مالـک  دیـدگاه  از  نیسـت. 
بی سـوادی«،  »امـر  از  نویسـنده  منظـور 
از دانش یافتـه گان خشـک اندیش  گروهـی 
و قشـری اند. گروهـی کـه از دانـش، فقـط 
می جوینـد.  بهـره  ابـزار  یـا  آلـه  به عنـوان 
]5[ - از دیـدگاه اسـتاینر، ادبیـات، هنـر و 
زبـان، قـدرت مضاعـف در زمینۀ بـاال بردن 
دارد.  انسـان ها  احساسـات  فروکاهیـدن  و 
می کننـد،  عصیـان  انسـان ها  کـه  گاهـی 
ریشـۀ در بیشــۀ ادبیـات و هنـر دارد. بـه 
 عقیـدۀ وی: :»ادبیـات، هنـر و زبـان، دارای 
احساسـات  هـم  انـد؛  مضاعـف  قـدرت 
آن  از  هـم  و  می انگیزنـد  را  انسـان 

.)۸4  :1۳۷۸ می کاهند«)جهانبگلـو، 

رویکردها
چـرا  ماریـو)1۳96(،  یوسـا،  بـارگاس   -1
ادبیـات؟ برگـردان: عبـداهلل کوثـری، چاپ 

اول، نشـر آرمانسـا: تهـران.
وجـدان  رامیـن)1۳۷۸(،  جهانبگلـو،   .2
اسـتاینر(  جـورج  بـا  زنده گی)گفت وگـو 
اول،  پرویـن ذوالفقـاری، چـاپ  برگـردان: 

نشــر نـی: تهـران.

نویسنده: ماریو بارگاس یوسا
برگردان: عبداهلل كوثری
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بـرای  افغانسـتان  نجـات  ائتـاف 
بیـرون رفتـن از بحـران کنونـی در 
اعامیه یـی خواهـان »وفـاق ملـی« 

اسـت.    شـده  کشـور  در 
اعضـای ائتـاف نجـات در نشسـتی 
در کابـل گفتنـد کـه بایـد پیـش از 
تفاهـم   کشـوری  کان  عملیـۀ  هـر 
همگانـی و وفـاق ملـی بـرای اقنـاع 
کشـور  در  اعتمادسـازی  و  عمومـی 

شـکل گیـرد. 
منظـور  بـه  ملـی«  »وفـاق  طـرح 
انتقـال  سیاسـی،  بحـران  از  عبـور 
تشـکیل  و  قـدرت  مسـالمت آمیز 
جانـب  از  آینـده،  حکومـت  فراگیـر 
احمدولی مسـعود، از شـخصیت های 
مطـرح سیاسـی کشـور ارایـه شـده 

اسـت.  

بـه  سـفر  در  مسـعود  ولـی  احمـد 
والیـات و دیـدار و ماقات بـا بزرگان 
ضمـن  متنفـذ،  شـخصیت های  و 
تشـریح طـرح اجنـدای ملـی و وفاق 

 ، ملی
از  خواسـتار توافـق همگانـی پیـش 
برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری 

است.  شـده 
طـراح طرح وفـاق ملی معتقد اسـت 
نخبـه گان  توافـق  بـدون  اگـر  کـه 
سیاسـی و وفـاق ملـی، بـه انتخابات 
ریاسـت جمهـوری برویم، بحـران در 
کشـور فراگیـر شـده و هیـچ گروهی 

وضعیـت را مهـار نمی توانـد. 
در طـرح وفـاق ملـی بـر وفـاق روی 
تأکیـد  کشـور  در  ملـی  اشـتراکات 
دارد تـا از ایـن دریچـه بـه مسـایل 

اختافـی پرداختـه شـود و راه حلـی 
بـرای آن پدیـدار گـردد. 

برجسـتۀ  چهره هـای  کنـون،  تـا 
از  کشـور  شـهروندان  و  سیاسـی 
طـرح وفـاق ملی اسـتقبال و حمایت 

نـد. کرده ا
الرسـول  عبـدرب  اسـتاد  پیشـتر 
سـیاف، رهبر جهـادی، حامد کرزی، 
محمـد  پیشـین،  جمهـور  رییـس 
جهـادی،  رهبـر  خـان،  اسـماعیل 
اسـتاد عطـا محمـد نـور، والـی بلخ، 
رحمـت اهلل نبیـل، رییـس پیشـین 
عبدالـرازق،  جنـرال  ملـی،  امنیـت 
شـمار  و  کندهـار  پولیـس  فرمانـده 
دیگـر از سیاسـت مداران از این طرح 

کرده انـد. پشـتیبانی  و  اسـتقبال 

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا 

ــړې  ــې جګ ــې د روان ــواد ک ــه هې پ

د پــای تــه رســولو او د تل پاتــې 

ــې  ــه ک ــه برخ ــت پ ــولې د ټینګښ س

مهــم  يووالــی  او  مالتــړ  ولــي 

ــويل. ب

د دغــې شــورا رئیــس کریــم خلیــي 

د ســې شــنبې پــه ورځ »۱۳۹۶ کال 

د کــب ۰۱« پــه کابــل کــې د قومــي 

او جهــادي مرشانــو او د والیتــي 

شــوراګانو رسه د ســولې مــي او 

مشــوريت کنفرانــس تــه وویــل چــې 

ــو  ــی يش، ن ــو موټ ــس رسه ي ــه ول ک

ــه روان  ــواد ل ــې هې ــوالی يش چ ک

ــايس. ــتونزو راوب ــن او س ناوری

نومــوړي زیاتــه کــړه چــې د ســولې 

لپــاره  بریالیتــوب  د  بهیــر  روان  د 

ټــول افغانــان بایــد پــه ګــډه هڅــې 

ــړي. وک

نوموړي زیاته کړه:

»ســوله زمــوږ يــوه جــدي اړتیــا ده او 

ــه هڅــه وکــړو،  ــد ټول ــه دې اړه بای پ

قومــي ســپین ږیــرو، د والیتونــو 

اســتازو او د جهــاد د دورې رهربانــو 

ــه  ــه څنګ ــا لک ــل بی ــو ځ ــئ ي راځ

چــې مــو هېــواد لــه يرغــل نــه 

وژغــوره، ټــول رسه يوځــای شــو 

ــې  ــړې اور او وین ــه جګ ــواد ل او هې

ــورو.« ــه وژغ ــې ن تویېدن

ــه  ــر کوم ــي، ت ــي واي ــاغلی خلی ښ

ــه يش  ــر ولــي ن چــې د ســولې بهی

پــه هېــواد کــې د ســولې هڅــې کــوم 

ــي. ــای نه نی ځ

د افغانســتان د ســولې عــايل شــورا 

پــه  دوی  د  چــې  وویــل  رئیــس 

نوښــت بــه د قومــي او جهــادي 

مرشانــو او د والیتــي شــوراګانو رسه 

د ســولې پــه مــي او مشــتوريت دغــه 

کنفرانــس کــې چــې دوه ورځــې بــه 

ــېدلو  ــه د رس ــولې ت ــړي س دوام وک

پــه څرنګــوايل او حــل الرو خــربې 

ويش.

وســله والو  پــر  خلیــي  کریــم 

مخالفینــو هــم د ســولې غــږ وکــړ او 

ــل الره  ــړه د ح ــې جګ ــل چ ویې وی

ــه ده. ن

ــې  ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

وســله والو طالبانــو د امریــکا خلکــو 

او د امریــکا ســنا تــه د یــوه لیــک پــه 

ــدو او د  اســتولو رسه د جنــګ د درې

ســولې د خــربو اتــرو د پیل غوښــتنه 

کــړې.

ــم د ماليــې  ــو د رژی بل خــوا د طالبان

ــان  ــا ج ــم اغ ــر معتص ــواين وزی پخ

ــه  ــنیو ت ــې رس ــتیو ک ــه دې وروس پ

روان  د  افغانســتان  د  چــې  ویــي 

ناوریــن نــه د وتــو يوازنــۍ الر د 

ملګــرو ملتونــو پــه منځګړیتــوب 

د ښــکېلو لــورو ترمنــځ ســیايس 

ــېدل دي. ــه رس ــړې ت هوک

پــه همــدې حــال کــې د افغانســتان 

ــړي  ــو ځانګ ــرو ملتون ــاره د ملګ لپ

اســتازي تدامیچــي یاماموتــو ویــي 

د  ســولې  د  کــې  افغانســتان  پــه 

پــوره هلــې  بــه  لپــاره  ټینګښــت 

ــړي. ــې وک ځل

پــه ورتــه وخــت کــې د ســیايس 

ــا د  ــی بی ــر صاف ــوه ودی ــارو کارپ چ

ســولې عــايل شــورا هڅــو تــه ځکــه 

خوشــبینه نــه دی چــې د ده پــه بــاور 

طالبــان دغــه شــورا حکومتــي او 

ــويل. ــي ب دولت

نوموړي زیاته کړه:

ــل  ــه خپ ــورا ک ــايل ش ــولې ع »د س

ــه هــر څومــره زیــات کــړي  فعالیتون

رسه  مرشانــو  او  رهربانــو  لــه  او 

وګــوري، نــو فکــر نه کــوم چــې 

وســله والو  د  حکومــت  د  دوی 

ــه  ــې ت ــې نتیج ــو رسه کوم مخالفین

دا شــورا  ورســېږی، ځکــه چــې 

د هغــوی لــه نظــره حکومتــي او 

دولتــي شــورا ده.«

ــې  ــر کوم ــي، ت ــی واي ــاغلی صاف ښ

چــې د دواړو لــورو ترمنــځ د خــربو 

اتــرو او مذاکراتــو لپــاره يــو بې پــرې 

ســولې  د  نــه يش  رامنځتــه  ادرس 

ــه  ــه نتیج ــې کوم ــې هڅ ــاره روان لپ

نه ورکــوي.

شـهروند  میلیـون  یـک  از  بیـش  شـکایات  ثبـت  از  پـس 
افغانسـتان در دادگاه جزایـی بین المللی، گـروه عدالت انتقال 
خواهـان پیگیـری قضایـای جنایـات جنگـی از سـوی ایـن 

دادگاه در افغانسـتان شـده اسـت.
اعضـای گـروه عدالـت انتقالی روز سه شـنبه )1 حـوت( در 
یـک نشسـت خبـری در کابـل از دادگاه جزایـی بین المللـی 
خواسـتند کـه بـه شـکایات قربانیـان جنایـات جنگـی در 
افغانسـتان پاسـخ مثبـت گفته و ایـن قضایا را مورد بررسـی 

دهد. قـرار 
نعیـم نظـری رییـس اجرایـی شـبکه جامعـه مدنـی و عضو 
گـروه عدالـت انتقالی بیان داشـت کـه در مدت زمـان کم تر 
از دومـاه کـه دادگاه جزایـی بین المللـی مـردم افغانسـتان را 
بـرای ثبت شـکایت فرصـت داده بـود، بیش از یـک میلیون 
17 هـزار شـهروند کشـوردر 79۴ فورم شکایات شـان را در 

ایـن دادگاه درج کـرده اند.
آقـای نظری گفت:«ثبـت این تعداد شـکایات در مدت زمان 
انـدک نشـان دهنـده آن اسـت که مـردم افغانسـتان شـدیدا 
تشـنه تطبیـق عدالـت و محاکمـه جنایـت کاران جنگی بوده 
و الزم اسـت دادگاه جزایی بین المللی به شـکایات گسـترده 
مـردم پاسـخ گفتـه و قضایای جنایـات جنگی را به بررسـی 

بگیرد«.
وی از شـعبه مقدماتـی ایـن دادگاه خواسـت که از خواسـته 
قربانیـان جنـگ برای تطبیـق عدالت در افغانسـتان اسـتقبال 
کـرده و مجـوز تحقیقـات رسـمی در وضعیت افغانسـتان را 

بـه دفتر دادسـتانی ایـن دادگاه ارائـه کند.
ثبـت  مرحلـه  در  رسـانی  اطـاع  میکانیـزم  نظـری  آقـای 
شـکایات قربانیـاِن بـه ایـن دادگاه را دچار سـکتگی خوانده 
تصریـح نمـود ایـن مسـاله مانـع از ثبـت شـکایات بیشـتر 
قربانیـان در ایـن دادگاه شـده و الزم اسـت ایـن کاسـتی در 

مراحـل بعـدی رفـع شـود.
در همیـن حـال رحیم جامـی عضوخانه صلـح و یکی دیگر 
از اعضـای گـروه عدالـت انتقالـی خواهـان مشـوره دادگاه 
جزایـی بین المللـی بـا نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشـر 
در جریـان بررسـی قضایـای جنایـات جنگی در افغانسـتان 
شـده و از حکومت نیز خواسـت که به درخواسـت قربانیان 
جنـگ احتـرام گذاشـته و قانـون معافیت از مجـازاِت را لغو 

. کند
وی تاکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان بایـد زمینـه تحقیق و 
بررسـی جنایـات جنگـی و جنایـات علیـه بشـریت پس از 
سـال 2۰۰3 را بـرای محکمـه جزایـی بین المللـی مسـاعد 

. کند
آقـای جامـی  نقـش جامعـه مدنـی، رسـانه ها و احـزاب 
سیاسـی را در رونـد رسـیدگی بـه قضایای جنایـات جنگی 
در افغانسـتان موثـر خوانـده از ایـن نهادهـا خواسـت که در 
ایـن رونـد دادگاه جزایـی بین المللـی را حمایـت کـرده و 
حکومـت را به حمایـت قاطع از این دادگاه متقاعد بسـازند.
از سـویی هـم عزیـز رفیعـی عضـو گـروه عدالـت انتقالـی، 
جنایـات  روزه  همـه  کـه  شـرایطی  در  را  عدالـت  تطبیـق 
هولناکـی در کشـور اتفـاق می افتـد، ضـروری دانسـته و بـر 
مداخلـه دادگاه جزایی بیـن المللی در افغانسـتان تاکید کرد.
آقـای رفیعـی گفـت کـه گروه هـای تروریسـتی جنایـات 
حمایـت  بـه  و  داده  انجـام  افغانسـتان  در  را  هولناکـی 
اسـتخباراتی خارجـی با سـربلندی مسـوولیت جنایات شـان 
را بـه عهـده می گیرنـد، این وضعیـت ایجاب می کنـد که راه 
بـرای مداخلـه نهادهـای بین المللی بـرای تطبیـق عدالت در 
افغانسـتان باز شـده و دولـت نیز از این نهادهـا باید حمایت 

الزم را داشـته باشـد.
حمیـرا ثاقـب فعـال مدنـی و عضـو دیگـر گـروه عدالـت 
در  بین المللـی  جزایـی  دادگاه  مداخلـه  بـر  نیـز  انتقالـی 
مسـایل افغانسـتان تاکیـد کرده بیان داشـت کـه بخش عمده 
شـکایات کـه در ایـن دادگاه درج شـده ناشـی از خشـونت 
های جنسـی و جنسـیتی اسـت و دادگاه جزایـی بین المللی 
بایـد در پیگیـری بـه خصوص ایـن گونه قضایـا باید جدی 

کند. عمـل 
گفتنـی اسـت کـه افغانسـتان در مـاه مـی 2۰۰3 بـه دادگاه 
جزایـی بین المللی پیوسـت و ایـن دادگاه می تواند قضایایی 
را کـه پـس از ایـن سـال درافغانسـتان اتفـاق افتاده بررسـی 

. کند
قـرار اسـت کـه تـا دو مـاه دیگـر شـعبه مقدماتـی دادگاه 
بین المللـی جزایـی تصمیـم بگیرد کـه شـکایات بیش ازیک 
میلیـون شـهروند افغانسـتان که در ایـن دادگاه ثبت شـده را 

پیگیـری کنـد یـا خیر.

گروه عدالت انتقالی خواستار 

مداخله دادگاه جزایی بین املللی 

در افغانستان شد

جریان های سیاسی:

»وفاق ملی« راه حل عبور از بحران است
غنی:

خـدمات صـحی 
معیـاری ارایه شـود

کریم خلیلي:

 د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان په ګډه هڅې وکړي

محمداشـرف غنـی رییـس جمهـور در مراسـم افتتـاح 
در  دنـدان  و  طـب  پزشـکان  الکترونیکـی  نـام  ثبـت 
اسـتندرد سـازی ارائـه خدمـات صحی توسـط سـکتور 

خصوصـی تاکیـد کـرد.
آقـای غنی کـه بعد از ظهـر دیروز سه شـنبه )1 حوت( 
در مراسـم افتتاحیـه پزشـکان طـب و دنـدان در کابل 
صحبـت می کـرد گفـت، هرگامی که در راسـتای تغییر 
شـفاخانه ها، اسـتندرد سـازی سیسـتم صحی و تثبیت 
سـویه داکتـران برداشـته می شـود در حقیقـت نجـات 

دادن جـان میلیون ها انسـان اسـت.
آقـای غنـی افـزود کـه بـدون معیـاری سـازی خدمات 

صحـی درسـت ارائـه نمی شـود.
او بیـان داشـت کـه این روز در تاریخ کشـور بـه عنوان 
یـک روز تحـول در اسـتندرد سـازی خدمـات صحـی 

مطـرح خواهد شـد.
رییـس جمهـور تاکیـد کـرد کـه ضـرورت اصاحـات 
گسـترده تقاضـای مردم اسـت و ارائه خدمـات طبی از 

طـرف سـکتور خصوصـی باید اسـتندرد شـود.
آقـای غنـی گفـت: »چطـور ادعـا کـرده می توانیـم که 
خدمـات طبـی بـا سـرمایه گـذاری 250 هـزار دالـری 
اسـتندرد شـود؛ بنابرایـن ضـرورت همکاری پیشـتازان 

کشـور در ایـن عرصـه نهایـت ضرور اسـت«.
برنامـه  ویـژه  بـه  وقایـوی  برنامـه  در  او،  گفتـه  بـه 
معالجـوی نواقـص جـدی دارد. بـه همین دلیل سـاالنه 
صدهـا میلیـون دالـر پـول مـردم و دولـت بـه همیـن 
دلیـل مصـرف می شـود، باید برنامـه واضح کـه چگونه 

خدمـات ارائـه گـردد وجـود داشـته باشـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه هـم اکنـون شـکایت بـر این 
اسـت کـه خدمات صحی در کشـور غیر معیاری اسـت 
و نیـز مـردم افغانسـتان بـرای تـداوی سـاالنه صدهـا 
بـه مصـرف  را در کشـورهای خارجـی  میلیـون دالـر 

می رسـانند.
ثبـت نـام الکترونیکـی پزشـکان طب و دندان از سـوی 

شـورای عالی طبی کشـور راه اندازی شـده اسـت.
قـرار اسـت بـر اسـاس ایـن برنامـه، صاحیـت هـای 

گـردد. بررسـی  شـفاخانه ها  و  پزشـکان  علمـی 
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ــه  ــته، ب ــای وابس ــه دولت ه ــد ک ــان می ده ــخ نش تاری
جــای توجــه بــه عوامــِل کاری و بهبــودِ حالــی و مالی 
مــردم، حلقــۀ مرکــزی قــدرت و دســته های ســرکوب 
ــته های  ــدرت و دس ــزی ق ــۀ مرک ــی حلق ــاج اصل ــازند. آم می س
ســرکوب فقــط دوام و بقــای دولــت اســت. در نمونه هایــی 
چــون نورمحمــد تره کــی و حفیــظ   اهلل امیــن می بینیــم کــه حــزب 
و جناح هــای حزبــی دســت بــه ســرکوب مــردم می زننــد. 
و  ســرکوب ها  شــاهی خطرناک تریــن  دوراِن  در  آن  از  پیشــتر 
ــادر خــان  ــم. ن روشن فکرکشــی ها را در ســلطنِت نادرخــان گواهی
ــان  ــه محمدگل خ ــی ک ــِل انگلیس ــر عوام ــه ب ــا تکی ــش ب و برادران
مومنــد و شــیراحمد خــان تاجــر برجســته ترین آن هــا انــد، بــرای 
ــی شــخصیت  ــاده داشــتند. وقت ــل آم ــی از قب ــی توطیه های ــر قتل ه
ــه و  ــس بلدی ــه ریی ــن را ک ــان لودی ــون عبدالرحم ــداری چ نام
ــد،  ــاران می کنن ــان گلوله ب ــر نادرخ ــه ام ــود، ب ــل ب ــهردار کاب ش
ــان  ــام عبدالرحم ــا از ن ــد، ت ــول می دهن ــا پ ــه جارچی ه نخســت ب

ــد: ــل جــار بزنن ــن در بازارهــای کاب لودی
ــا  ــد و ت ــرده  ان ــاوت ک ــتان بغ ــن و کوهس ــمالی، ُکهدام ــردم ش »م
نزدیک هــای کابــل رســیده اند، شــما مــردم کابــل هوشــیار و 

ــد!« ــا را ببندی ــوید و دکان ه ــود ش ــاع از خ ــه دف ــر ب حاض
عبدالرحمــان لودیــن را کــه پیــش از ایــن جــار کشــته انــد، جرمش 
را تحریــِک مــردم اعــام می کننــد و محمدگل خــان مومنــد 
مــی رود در مســجد چوب فروشــی و بوتــِل شــرابی را کــه گویــا از 
خانــۀ عبدالرحمــان لودیــن یافتــه اســت، بــه مــردم نشــان می دهــد 
ــاال  ــد. ح ــد می خوان ــق و ملح ــل را زندی ــهیِد کاب ــهردارِ ش و ش
می بینیــم کــه کســانی شمشــیِر ســرکوب را از غــاِف دموکراســِی 
وامــدار هــم بــرون کشــیده انــد و عیــِن اعمــاِل گذشــته را بــدون 
هیــچ درســی از تاریــخ تکــرار می کننــد، غافــل از اســتثناهایی کــه 

ــد می کشــند. ــد و هــردم ق ــان ان در برابرشــان نمای

یعقوب یسنا

یکــی از ارزش هــای پذیرفتــه شــده در جهــان معاصــر، 
ــداع  ــا و اب ــرت هویت ه ــظ کث ــا، حف ــرت هویت ه کث
ــروز بیســت  ــد اســت. در جهــان ام هویت هــای جدی
ــت  ــداع و در دول ــی را اب ــان هویت ــد، برای ش ــم می آین ــر گرده نف
ــا تأســف  ــود.  ب ــمی می ش ــان رس ــانند، هویت ش ــت می رس ــه ثب ب
در کشــور مــا هویــت و نــام تاریخــی مــا پذیرفتنــی نیســت؛ بنابــر 
ــه  ــه شــفاف ترین صــورت و ب ایــن، بهتــر اســت بحــث هویــت ب
ــود،  ــل نش ــه ح ــی ک ــود؛ درصورت ــل ش ــت ح ــن برداش مدرن تری

ــود.  ــن مشــکل همیشــه مسأله ســاز خواهــد ب ای
مــا بایــد ســال ها پیــش در برابــر ســرکوب کثــرت هویــت 
می ایســتادیم و مالــک هویت هــای خــود می شــدیم؛ این همــه 
ســال کــه تــن بــه ســرکوب داده ایــم، اکنــون از فرصــت پیش آمــده 
بایــد اســتفادۀ عقانــی و مــدرن بــرای رســمیت هویت هــا صــورت 
بگیــرد.  کثــرت هویــت، ارزش جهانــی اســت؛ طبعــًا کشــورهای 
ــرت  ــان کث ــا حامی ــت و همســو ب ــرکوب هوی ــف س ــان مخال جه

ــه ایســتاده گی اســت! ــاز ب ــط نی ــت اســت؛ فق هوی

حسیب معترف

]والی ها باید انتخابی باشند[
در تعییــن والی هــا، معمــوالً فهرســِت بســته یی از 
ــن  ــه عمده تری ــود دارد ک ــت وج ــزد حکوم ــراد ن اف
مشــخصۀ آن، وفــاداری و سرســپرده گی بــه حاکمــان کابــل اســت. 
ــی  ــر بی کفایت ــه خاط ــردم ب ــه زور م ــه ب ــکاره ک ــک آدمِ بی ــًا ی مث
از یــک والیــت فــراری می شــود، روزی دیگــری از یــک والیــت 
دیگــر بــه عنــوان والــی ســر بلنــد می کنــد و یــا وقتــی یــک والــی 
ــردم  ــار م ــر فش ــد و در اث ــت دزدی می کن ــک والی ــد در ی فاس
ــد در  ــا روزی بع ــد روزی خانه نشــین شــود؛ ام ــرای چن ممکــن ب
ــم  ــن چرخــۀ باطــل ه ــته می شــود. ای ــت دیگــر گماش ــک والی ی
در حکومــت گذشــته و هــم در حکومــت فعلــی در حــال گــردش 
اســت. آن چــه در ایــن میــان بــه آن توجــه نمی شــود، رأی و نظــر 
ــا  ــردم دقیق ــت. م ــووالن اس ــن مس ــت در تعیی ــان والی ــردم هم م
ــه  ــان چ ــی والی ــش و تبدیل ــرای گزین ــا ب ــار و مبن ــد معی نمی دانن
ــا  اســت؟ ایــن وضعیــت در اکثــر مــوارد ســبب گردیــده اســت ت
ــه خاطــر  بیشــتر والیــات، صاحــب مســوول بی کفایــت شــود و ب
ــان آن  ــی مردم ــیرازۀ زنده گ ــا، ش ــی آن ه ــی و بیچاره گ درمانده گ
والیــت از هــم بپاشــد و تروریســتان طالــب و داعــش در آن قــوت 
بگیــرد. در بیشــتر والیاتــی کــه طالــب و داعــش در حــال گســترش 
ــت از  ــد و بی کفای ــراد فاس ــتن اف ــی آن گماش ــل اصل ــتند، دلی هس
ــان  ــن، والی ــر ای ــل در آن والیــت اســت. بناب ســوی حکومــت کاب
بایــد انتخابــی باشــند. مــردم حــق دارنــد تــا مســووالن درجــه یــک 
ــته اســت  ــان آن گذش ــد. زم ــت خــود را خــود انتخــاب کنن والی
ــردم  ــای م ــر گرده ه ــد را ب ــک آم فاس ــک، ی ــوپ و تان ــا ت ــه ب ک

ســوار کــرد.

درخشش موتای کاران بامیان 
در مسابقات کشوری

مرگ مدال آور طالی المپیک 
در سن شصت ساله گی

فیـسبـوک نـــامــه

در مســابقات ملــی رشــتۀ موتــای کــه در ســطح 3۴ والیــت کشــور برگــزار 
ــان  ــی از بامی ــین وکیل ــد حس ــادات و محم ــال س ــید جم ــود، س ــده ب ش

ــد. ــد طــا را از آن خــود کنن توانســتند دو کمربن
در مراســمی کــه بــه منظــور ســتایش از ایــن دو ورزشــکار برگــزار شــده 
بــود، مــردم بامیــان موفقیــت آنــان را دســت آورد مهمــی در بامیــان دانســته 

و بــر حمایــت بیشــتر از ورزشــکاران تاکیــد شــد.
ســید جمــال ســادات، یکــی از ورزشــکاران رشــته موتــای  کــه ســال پیــش 
نیــز توانســته بــود کمــر بنــد طــا را بــه وزن ۶3.۵ کیلوگــرام از آن خــود 
کنــد، امســال نیــز در مســابقات موتــای حرفــوی کــه در 3۴ والیــت کشــور 

زیــر نــام » کمربنــد 2۰1۸« برگــزار شــده بــود از آن خــود نمایــد.
در ایــن مراســم عاقلــه مصطفــوی، یکــی از فعــاالن مدنــی بامیــان از عــدم 
ــه ورزشــکاران  ــت از جامع ــن والی ــی ای ــت اداره محل هماهنگــی و حمای
ــکاران  ــن ورزش ــی بی ــه هماهنگ ــفانه هیچ گون ــت: »متاس ــرده گف ــاد ک انتق
ــی  ــت محل ــکاران و حکوم ــن  ورزش ــته و بی ــود نداش ــی وج و اداره محل

ــادی ایجــاد شــده اســت.« فاصلــه هــای زی
ــن  ــه در ای ــرد ک ــاد ک ــان انتق ــی بامی ــرد اداره محل ــی از کارک وی در حال
مراســم هیــچ یــک از مقامــات محلــی ایــن والیــت اشــتراک نکــرده بودنــد.
ســید نذیــر صمیمــی، رییــس ســازمان جوانــان ســادات در بامیــان در ایــن 
مراســم اداره محلــی بامیــان را بــه بــی توجــه ی متهــم کــرده گفــت: »ادارۀ 
محلــی بامیــان در قبــال افتخــارات ورزشــکاران غیرمســووالنه عمــل کــرده 
و حتــا در ایــن مراســم هــا جهــت تشــویق بیشــتر ورزشــکاران اشــتراک 
ــی  ــد قدم ــن مراســم در چن ــزاری ای ــه محــل برگ ــی ک ــد، در حال نمی کنن

ــد«. ــت می باش والی
ــی  ــن الملل ــز در مســابقات بی ســید جمــال ســادات کــه ســال گذشــته نی
ــش  ــود حریفان ــده ب ــزار ش ــد برگ ــور تایلن ــه در کش ــی ک ــای حرفه ی موت
ــه وزن ۶3.۵ کیلوگــرام  ــران شکســت داده و ب ــن و ای را از کشــورهای چی

ــد. ــد طــا را از آن خــود کن کمربن

ــک 19۸۸  ــاب چکــش المپی ــدال طــای پرت ــدۀ م ــف، دارن ســرگی لیتوین
ــت. ــاله گی درگذش ــصت س ــن ش ــئول در س س

ســرگی لیتوینــف، مــدال آور طــای المپیــک 19۸۸ بــرای شــوروی در ســن 
ــمار  ــه ش ــی ب ــی موفق ــه مرب ــف ک ــت. لیتوین ــاله گی درگذش ــصت س ش
ــن از روی  ــه از تمری ــه خان ــش در حــال برگشــت ب ــت، دو روز پی می رف
ــت داد. او  ــش را از دس ــرد و جان ــقوط ک ــن س ــه زمی ــود ب ــۀ خ دوچرخ

پیــش از ایــن مشــکل قلبــی نیــز داشــته اســت.
لیتوینــف در المپیــک 19۸۰ مســکو نیــز مــدال نقــره کســب کــرده بــود. او 
ــل محــروم شــدن شــوروی در ســال 19۸۴ نتوانســت در المپیــک  ــه دلی ب

لــس آنجلــس شــرکت کنــد.
ــا  ــدال ط ــان 19۸2 و 19۸7 م ــی جه ــای قهرمان ــن در بازی ه او هم چنی

کســب کــرده اســت.
ــای  ــر ج ــورد ب ــه رک ــود س ــی خ ــت حرفه ی ــول فعالی ــف در ط لیتوین
گذاشــته اســت. آخریــن رکــورد او ۸۴.1۴ متــر پرتــاب در جنــوری 19۸3 

ــوده اســت. ب
فدراســیون دوومیدانــی روســیه خبــر مــرگ ایــن ورشــکار را تاییــد و ابــراز 

ــف کرد. تاس
پســر لیتوینــف کــه یکــی از شــاگردان او اســت نیــز مــدال برنــز اروپــا را 

در کارنامــۀ خــود دارد.
ایــوان تســیخان دیگــر شــاگرد لیتوینــف مــدال نقــرۀ المپیــک ریــو و مــدال 

برنــز المپیــک پکــن را کســب کــرده اســت.

آیا افغانستان منافع ملی دارد؟

ــوب  ــا در چهارچ ــتهای دولت ه ــداف و سیاس ــوارد، اه ــترین م در بیش
ــا  ــه رفتار ه ــه مجموع ــی ک ــا زمان ــوند. ت ــرح می ش ــی مط ــع مل مناف
ــی  ــخصی ارزیاب ــان مش ــول زم ــا در ط ــت دولت ه ــای سیاس و داده ه
ــا  ــی دولت ه ــع مل ــوای مناف ــارۀ حــوزه و محت ــوان در ب نشــوند، نمی ت

قضــاوت کــرد.
ــوزه و  ــد، ح ــان می آی ــه می ــت ب ــی صحب ــع مل ــی از مناف ــوالً وقت اص
عرصــِۀ اطــاق ایــن منافــع نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. حــوزه 
ــا از  ــورداری آن ه ــع برخ ــه تب ــا ب ــع دولت ه ــاع مناف ــدودۀ اط و مح
قــدرت و توانایی هــای جدیــد دگرگــون می شــود؛ بــه عبــارت دیگــر، 
محــدوده منافــع ملــی را قــدرت و عناصــر تشــکیل دهنــدۀ آن تعییــن 
می کنــد. در حالــی کــه یــک دولــت کوچــک و متوســط، حــوزۀ منافــع 
ملــی خــود را براســاس مرزبندی هــای جغرافیایــی متعــارف و در 
چهــار چــوب حفــظ تمامیــت ارضــی، یک پارچه گــی و وحــدت ملــی 
ــدرت  ــش ق ــوازارت افزای ــه م ــزرگ ب ــای ب ــد. دولت ه ــن می کن تعیی
و توانایی های شــان، بــه مرزهــای متعــارف ملــی خویــش بســنده 
ــطح  ــا در س ــا و حت ــود را در ورای مرزه ــی خ ــع مل ــد و مناف نمی کنن

جهــان جســت وجو می کننــد.
اگــر نــگاه کوتاهــی بــه تاریــخ کشــورهای اروپــای شــرقی در فاصلــۀ 
دو جنــگ جهانــی اول و دوم داشــته باشــیم، عمده تریــن مســایلی 
کــه جــزو منافــع اصلــی ایــن دولت هــا تلقــی می شــد، حفــظ 
ــرا  ــه در شــعار بلکــه در عمــل؛ زی ــود؛ ن ــا ب ــی آن ه ــی مل یک پارچه گ
ــده  ــه پراکن ملیت هــای گوناگــون در درون واحد هــای سیاســی جداگان
ــی  ــاری و هویت ــب خودمخت ــدد کس ــک در ص ــد و هری ــده بودن ش

ــود. ــش ب ــرای خوی مســتقل ب
در ایــن بــاره بایــد اوضــاع سیاســی و اجتماعــی یوگســاوی، رومانــی، 
ــتقرار  ــس از اس ــرد. پ ــاره ک ــتان اش ــلواکی و لهس ــتان، چکس مجارس
ــاس  ــی براس ــع مل ــور ها، مناف ــن کش ــتی در ای ــای سوسیالیس نظام ه
جلوگیــری از نفــوذ و دخالــت کشــورهای ســرمایه داری در ایــن 
واحد هــای سیاســی تفســیر و تعبیــر شــد. قابــل ذکــر اســت کــه می توان 
در پیونــد بــه یکســان نبــودن منافــع ملــی در نظــر دولت هــای مختلــف 
از لبنــان نــام بــرد؛ منافــع ملــی ایــن دولــت براســاس یک پارچه گــی و 
وحــدت ملــی و حفــظ تمامیــت ارضــی و موجودیــت آن تعریــف کــرد 
ــا اســتوار اســت.  ــن مبناه ــز برهمی ــن کشــور نی ــه نظــام سیاســی ای ک

ــلمان. ــت وزیر مس ــودی و نخس ــور یه رییس جمه
ــدرت  ــورهای ابرق ــی کش ــع مل ــی از مناف ــه نمونه ی ــه ب ــش از این ک پی
ــی  ــگاه گذرای ــا ن ــه این ج ــم ک ــر می دان ــه تذک ــم، الزم ب ــاره کنی اش
داشــته باشــیم بــه افغانســتان. افغانســتان کشــوری اســت کــه تــا اکنــون 
منافــع ملــی ترســیم  شــده و مشــخصی نــدارد. اگــر منافــع ملــی را در 
ایــن کشــور بــه عنــوان خــط قرمــز دانســت و حــدت ملــی را یــادآوری 
ــان  ــی در می ــی و یک پارچه گ ــدت مل ــه وح ــت ک ــود گف ــرد، می ش ک
ــت  ــای حکوم ــا در رده بندی ه ــت، ام ــم اس ــه حاک ــای جامع توده ه
هنــوز تک ســاالری اســتوار اســت. حکومــت افغانســتان پــس از 
ــه  ــد ک ــانی بودن ــتر کس ــدرت بیش ــین، در رأس ق ــۀ پس ــه ده یک ونیم
ــی را  ــدت مل ــد و وح ــاک نمی دانن ــن خ ــه ای ــود را ب ــق خ ــچ تعل هی
شــعار بــرای رســیدن بــه قــدرت خــود دانســتند کــه حکومــت وحــدت 

ــارز آن اســت. ــۀ ب ملــی نمون
ــور  ــده و در مح ــدی ش ــور رده بن ــن کش ــف در ای ــکتور های مختل س
ــن  ــی را در ای ــع مل ــر مناف ــد. اگ ــخص می چرخ ــخِص مش ــد ش چن
ــوز  ــی بشــماریم؛ هن ــی و بین الملل ــف شــدۀ مل ــای تعری کشــور مرزه
ــتان  ــا پاکس ــا ب ــرقی م ــرز ش ــیده ایم. م ــود نرس ــتۀ خ ــن خواس ــه ای ب
)تورخــم( هنــوز ایــن مــرز بــه عنــوان مــرز رســمی از ســوی حکومــت 
ــی  ــع بزرگ ــک جم ــناخته نشــده اســت. ی ــمیت ش ــه رس ــتان ب افغانس
ــن  ــرز تعیی ــوان م ــه عن ــن کشــور آن را ب ــه گاِن ای از باشــنده گان و نخب
شــده می شــمارند و یــک جمــع دیگــر نــه؛ بــه شــمول تیــم محوریــت 

ــدرت در افغانســتان. ق
اگــر منافــع ملــی را در ایــن کشــور متعهــد به ارزش هــای واالی انســانی 
ــی، دینــی،  ــدون در نظــر گرفتــن مرزبندی هــای قومــی، ســمتی، زبان ب
ــده  ــف نش ــوارد تعری ــن م ــوز ای ــماریم؛ هن ــرات بش ــی و تفک مذهب
ــچ ارزش واالی  ــه هی ــد ب ــتان متعه ــی افغانس ــت فعل ــت. حکوم اس
ــور  ــن کش ــا در ای ــزد حکومتی ه ــت. در ن ــرده اس ــل نک ــانی عم انس

ــدرت ارزش دارد. ــت ق ــه محوری ــق ب ــوم متعل ــتر ق بیش
تــا اکنــون شــخصیت های مطــرح سیاســی، احــزاب سیاســی و 
ــه زعــم خــود  ــن کشــور ب ــی و سیاســی در ای ــال مدن ــای فع جریان ه
ــچ  ــوز هی ــد. و هن ــه می کنن ــی ارای ــع مل ــددی از مناف ــای متع تعریف ه
جریــان و احــزاب سیاســی در افغانســتان یــک متــن تدویــن شــده یی 
از منافــع ملــی و خــط قرمــز دانســتن ایــن منافــع بــه حکومــت و بــه 
مــردم ارایــه نکــرده انــد و در ایــن مــورد حکومــت تــاش طفره رویــی 
ــی  ــع مل ــوان مناف ــت عن ــده تح ــیم ش ــط ترس ــد خ دارد و نمی خواه

داشــته باشــد.
صلــح و امنیــت بــرای دولتــی کــه در مقابــل تهاجــم خارجــی فوق العاده 
ــد  ــه حســاب می آی ــی ب ــی و حیات ــع مل آســیب پذیر اســت، جــزء مناف
ــه آســیب های بزرگــی  ــن ناحی کــه حکومــت و مــردم افغانســتان از ای
ــز متحمــل شــده اســت کــه راکت پراگنی هــای آشــکار هــر روزۀ  را نی
ــارز  ــۀ ب ــتان نمون ــر و نورس ــار، کن ــای ننگره ــه والیت ه ــتان ب پاکس
ــه در  ــی ک ــن و پی هم ــات خونی ــت، حم ــا اس ــن مورده ــر از ای دیگ
ــه  ــات بلندپای ــوی مقام ــده از س ــزی ش ــون طرح ری ــا کن ــتان ت افغانس
ــوز در  ــود و هن ــط داده می ش ــتان رب ــه پاکس ــبق ب ــی و اس ــی فعل امنیت
ــف  ــه تعری ــم، بلک ــخصی  نداری ــده مش ــیم ش ــط ترس ــوارد خ ــن م ای
درســت و واحــدی از دوســت و دشــمن نیــز از ســوی حکومــت ارایــه 

نشــده اســت.

ضیااحمد ورسجی
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ــارزه  ــان مب ــا در جه ــان ه ــادی از انس ــمار زی ــرای ش ب
بــرای زنــده مانــدن از آغازیــن روزهــای تولــد شــروع 
ــل،  ــازمان مل ــر س ــزارش اخی ــاس گ ــود. براس ــی ش م
ســاالنه حــدود 2،۶ میلیــون کــودک نــوزاد در جهــان در 

ــد. ــد مــی میرن ــه بعــد از تول ظــرف چهــار هفت
شــمار زیــاد نوزادان در کشــورهای افغانســتان، پاکســتان 
و جمهــوری افریقــای مرکــزی چانــس کمی بــرای زنده 
مانــدن دارنــد. براســاس گــزارش صنــدوق حمایــت از 
ــر  ــرخ مــرگ و می ــل متحــد )یونیســف(، ن کــودکان مل

نــوازادان در ایــن کشــورها بســیار بلنــد اســت.
هینریتــه فــارهِ، رئیــس یونیســف، ضمــن معرفــی 
ــا ابــراز نگرانــی شــدید  گــزارش اخیــر ایــن ســازمان ب
گفــت: »ســاالنه 2،۶ میلیــون نــوزاد در سرتاســر جهــان 
ــه  ــد.« ب ــی نمــی توانن ــاه زندگ ــک م ــی بیشــتر از ی حت
گفتــه او »یــک میلیــون کــودک در نخســتین روز تولــد 

ــی شــوند.« ــف م شــان تل
طــور مثــال در کشــور در حــال انکشــاف پاکســتان، بــه 
صــورت اوســط از هــر 22 کــودک یکــی در نخســتین 
ــوری  ــد. در جمه ــی ده ــدش جــان م ــس از تول ــاه پ م
ــن و در  ــک ت ــوزاد ی ــر 2۴ ن ــزی از ه ــای مرک افریق
ــی شــود. ــف م ــوزداد یکــی تل ــر 2۵ ن افغانســتان از ه

ــرفته و  ــور پیش ــورها، در کش ــن کش ــا ای ــه ب در مقایس
ــا  ــوزاد تنه ــع 1111 ن ــاالنه از جم ــان س ــد جاپ ثروتمن
یکــی تلــف مــی شــود. براســاس ایــن گــزارش آلمــان 
ــی  ــه زندگ ــرای ادام ــات ب ــن امکان ــتن بهتری ــا داش ب
ــان از  ــرار دارد. در آلم ــم ق ــه دوازده ــوازدان در درج ن
ــد  ــی توان ــی نم ــط یک ــوزاد فق ــودک ن ــع ۴3۵ ک جم

ــد. ــر کن ــه عم ــار هفت ــتر از چه بیش

ــوزادان در افریقــای  ــر ن بلندتریــن حــد مــرگ و می
ســیاه

از جملــه ده کشــور بــه شــدت نامناســب بــرای نــوزادان 
و بــا رقــم بلنــد مــرگ و میــر کــودکان کــه در فهرســت 
ایــن گــزارش یونیســف درج شــده انــد، هشــت کشــور 
ــد.  ــت دارن ــا موقعی ــوب صحــرای افریق ــق جن در مناط
ــًا  ــور کام ــوتو کش ــومالیا، لیس ــورهای س ــی کش یعن
ــه  ــا خشــکه در جنــوب افریقــا، کشــور گین محصــور ب
ــاحل  ــن س ــی و همچنی ــا، مال ــرب افریق ــائو در غ بیس
ــرخ  ــن ن ــه بلندتری ــد ک ــورهایی ان ــه کش ــاج از جمل ع

ــد. ــوزادان را دارن ــر ن ــرگ و می م
یکــی از عوامــل ایــن وضعیــت فقــر و درگیــری هــا در 
ــع  ــده مــی شــود، عواملــی کــه مان ایــن کشــورها خوان
دسترســی زنــان حاملــه بــه خدمــات اولیــه صحــی بــه 

تناســب کشــورهای صنعتــی مــی شــوند.
ــن  ــورد ای ــت در م ــا وضاح ــف ب ــس یونیس ــاره رئی ف
وضعیــت صحبــت نمــود و افــزود: »بــا توجــه بــه ایــن 
ــری  ــل جلوگی ــال قاب ــر اطف ــرگ و می ــن م ــر ای ــه اکث ک
ــان در  ــه جه ــی شــود ک ــه ســادگی روشــن م اســت، ب
ارتبــاط بــه حفــظ جــان نــوزادان نــاکام مانــده اســت.«
ــد قبــل از  براســاس گفتــه هــای رئیــس یونیســف، تول
ــادران،  ــل م ــع حم ــگام وض ــکات در هن ــت، مش وق
التهــاب شــش و مننژیــت یــا التهــاب پــرده هــای 
محافظتــی مغــز ســر کــه در نتیجــه آن ســر آمــاس مــی 
کنــد، و همچنیــن مســمومیت خونــی از عوامــل اصلــی 

ــوزدان اســت. ــر ن ــرگ و می ــد م ــرخ بلن ن
بنابرایــن، یونیســف بــا توجــه به ایــن وضعیــت خواهان 
ــا  ــه ه ــتاران و دای ــج، پرس ــران معال ــم داکت ــش رق افزای
گردیــده و نیــز بــر ایجــاد مراکــز قابــل دســترس صحــی 
ــرده اســت. عــاوه  ــد ک ــودکان تأکی ــادران و ک ــرای م ب
بــر ایــن ســازمان مذکــور دسترســی مــادران و کــودکان 
بــه امکانــات طبــی و ادویــه هــای مناســب را نیــز یکــی 
ــن  ــاد چنی ــان ایج ــده و خواه ــل خوان ــای ح از راه ه

امکاناتــی گردیــده اســت.
ــده  ــد ش ــف تأکی ــزارش یونیس ــن در گ ــر ای ــاوه ب ع
ــن  ــژه حی ــه وی ــودکان ب ــادران و ک ــرای م ــه ب اســت ک
ــه آب  ــی ب ــای دسترس ــه ه ــد زمین ــی بای ــاس بدن تم
ــن  ــان حی ــردد و همچن ــا گ ــی مهی ــد عفون ــواد ض و م
وضــع حمــل تهیــه امکانــات و دسترســی بــه خــوراک 
ــادران یکــی دیگــر از خواســته هــای  ــرای م مناســب ب

ــد. ــی باش ــازمان م ــن س ای
فــارهِ در ادامــه تأکیــد کــرد: »مــا مــی دانیــم کــه از طریق 
ــت  ــل پرداخ ــات قاب ــب و امکان ــای مناس ــل ه راه ح
مــی توانیــم جــان شــمار زیــادی از کــودکان را نجــات 

بدهیــم.«
در فهرســت ایــن ســازمان آمــده اســت کــه کــودکان در 
کشــورهای جاپــان، ایســلند، ســنگاپور و فنلنــد بهتریــن 

شــانس را بــرای زنــده مانــدن دارنــد.   

کارشناسان  از  تن   2۰۰ حدود 
علوم سیاسی ارشد امریکا دونالد 
ترامپ را به عنوان بدترین رییس 
 جمهوری تاریخ امریکا تشخیص 

دادند.
ایندیپندنت،  روزنامه  نوشته  به 
طبق »نظرسنجی عظمت روسای 
جمهوری و سیاست های اجرایی 
میزان   »2۰1۸ جمهوری  ریاست 
حتی  ترامپ  دونالد  محبوبیت 
سی  نیکسون،  ریچارد  از  کمتر 
رییس جمهوری  هفتمین  و 
رسوایی  با  که  امریکاست 
واترگیت استعفا داد. نیکسون در 
محبوبیت  گرفت.  قرار   33 رده 
پایین تر  رده هایی  در  حتی  او 
دارد.   قرار  هم  محافظه کاران  از 
لینکلن،  آبراهام  حال  همین  در 
رییس جمهوری  شانزدهمین 
ترور   1۸۶۵ در  که  هم  امریکا 
دست  به  را  اول  جایگاه  شد، 

آورد.
این نظرسنجی که هر چهار سال 
یک بار برگزاری می شود، عقاید 
محققان علوم اجتماعی از بخش 
روسای جمهوری و سیاست های 
اجرایی در انجمن علوم سیاسی 
از  و  می کند  بررسی  را  امریکا 
می شود  درخواست  کارشناسان 
رییس جمهوری  هر  عظمت  تا 
دسته بندی  صد  تا  صفر  بین  را 
عالی ترین،   1۰۰ آن،  طبق  کنند. 

۵۰ میانه و صفر بدترین است.
میانگین  امتیاز  ترامپ  دونالد 
به  و  آورد  دست  به  را   12.3۴

جایگاه جیمز بوکانان، پانزدهمین 
رییس جمهوری امریکا در انتهای 
رییس جمهوری  رسید؛  جدول 
به جنگ  امریکا  که شاهد ورود 
چند  تنها  نتایج  این  بود.  داخلی 
سال  اولین  پایان  از  پس  ماه 
منتشر  ترامپ  ریاست جمهوری 
عنوان  به  آن  از  که  می شود 
رییس جمهوری  نامحبوب ترین 

تاریخ مدرن امریکا یاد می شود.
رییس جمهوری  اوباما،  باراک   
سابق امریکا هم که در نظرسنجی 
جایگاه  در   2۰1۴ سال  پیشین 
هجدهم قرار داشت با هشت پله 
صعود به جایگاه 1۰ سیاستمدار 
با  هم  بوش  جورج  رسید.  برتر 
سی ام  جایگاه  به  ترقی  پله  پنج 

رسید.
جمهوری  روسای  میان  در 
کلینتون  بیل  امریکا  پیشین 
داشت  را  وضعیت  بدترین 
به  سقوط  پله  پنج  با  زیرا 
این  با  رسید.  چهاردهم  جایگاه 
هفتمین  جکسون،   اندرو  حال 

رییس جمهوری امریکا هم شش 
پله سقوط داشت و این را مدیون 
افزایش توجهات به مساله رفتار 

او با بومیان امریکایی است.
برتر  رییس جمهوری  هفت 
گذشته  همچون  لیست  این 
لینکلن در رده  آبراهام  هستند و 
او  از  پس  و  دارد  قرار  نخست 
جورج واشنگتن، فرانکلین دالنو 
روزولت،  تئودور  روزولت، 
ترومن  هری  جفرسون،  توماس 

و دوات آیزنهاور قرار گرفتند.
پنج  میان  در  هم  ترامپ  دونالد 
با  جدول  آخر  رییس جمهور 
اندرو جانسون، فرانکلین پیرس، 
ویلیام هریسون و بوکانان همراه 
عقاید  نظرسنجی  این  در  شد. 
سیاسی  علوم  کارشناس   17۰
مورد مطالعه قرار گرفت. در میان 
دموکرات،  درصد   ۵7.2 آنها، 
و  جمهوری خواه  درصد   12.7
مستقل  کارشناس  درصد   27.1

شناسایی شدند.

دونالد ترامپ بدترین رهبر تاریخ امریکا

آمـار بلنـد مرگ و میـر کودکـان 
در افغـانستان و پاکستـان
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